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 الشكر والتقدير
ذٍ} :تعالى قكلو مف انطبلقان ـٍتىأىذَّفىكىاً  بُّكي ىًزيدىنَّكيشىكىٍرتيـٍلىًئفٍرى لىًئفٍـٍألى {لىشىًديدهعىذىاًبيًإفَّكىفىٍرتيـٍكى

النَّاسىقكلو كمف[ٕ:إبراىيـ] يىٍشكيري اهللى،مىٍفالى يىٍشكيري  جبللو جؿ اهلل أىحمد فإنني ،(1)":"الى
مدان بدراسةالعمـ حى عميَّ الذمالمسحبوشغاؼ،الشرعيكخاصةالحديثالشريؼكثيرناأفمفَّ
كلكفتداركتنيرحمةاهللكتيسيره،فالحمدكؿالحمد،أفقطارالعمرقدفاتنيكقدظننت،القمب
الحمد كؿ فالحمدي النحك، ىذا عمى ىذهالرسالة،حتىصارت بإتماـ بتيسيراألمكر،،ربلؾيا

نابيذاكأسأؿاهللأفينفع،عميؾبؿأنتكماأثنيتعمىنفسؾ،الأحصيثناءكآخران لؾأكالن
 .دنياناكأخراناالعمـفي

قراران الجزيؿ بالشُّكر أتكجو فإني مستحقيو، إلى المعركؼ لبعض كردان لذكيو، بالفضؿ كا 
 عمىبالمكافقة تفضؿ كالذم،- اهلل حفظو – حماد حسين نافذ ر:الدكتك األستاذ الفاضؿ لممشرؼ
 الثكاب، كخير ،الجزاء أفضؿ يجزيو أف اهلل فأدعك،كاإلشراؼعمييا،الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ

.عميو كالقادرذلؾ كلي إنو كالمسمميف، اإلسبلـ بو ينفع كأف
الفاضميف، شكرم عظيـ كأقدـ  تفضبلبقبكؿ المذيف المناقشة، عضكملجنة ألستاذمَّ

 :كىماتزيدىاحسنان التي المبلحظات إلبداء الرسالة،ىذه مناقشة
 .اهلل حفظوزين الدين   صبحي زكريا  : الدكتكر فضيمة
 .هللا احفظيسميمإ محمد ليمى:ةالدكتكر كفضيمة

 سائمةن العميا، الدراسة إتماـ فرصة لي أتاحت التي بغزة، اإلسبلمية الجامعة أشكر كما
.خيرالجزاء عمييا القائميف يجزم أف عزكجؿالمكلى

                                                           

،ُِّٔرقػػـ(ِِّ/ْ)فػػيالمسػػند ،كأبػػكداكدالطيالسػػيُْٓٗرقػػـ(ّّٗ/ْ)أخرجػػوالترمػػذمفػػيالسػػنف(ُ)
َّْٕرقـ(ُٖٗ/ٖ)كابفحباففيالصحيح،ٖٚٚٓٔرقـ(ِْْ/ُٔ)كاإلماـأحمدفيالمسند

حبافابفصحيحعمىالحسافالتعميقاتصححواأللباني،انظر:،كالحديثأبيىريرةرضياهللعنومفحديث
 (ِٖٓ/ٓ)



 

  ت
 

ك يككف أف تمنيت شاىدكلطالما اهلل رحميما أثاليكـيفالدمّْ يريا كلـ قضيا فقد ر،
العمؿالمتكاضعفيصحائفيماغرسيما،أسأؿاهللبمنوككرموأفيجعؿثكاب ،فيمامفىذا

حثنادكمانعمىتمقيالعمـالشرعي.
محمدكالذمقدـليالدعـالمادمأبيلزكجيالفاضؿ كامتناني شكرم عظيـ أقدـ كما
،كأفيعظـلويوخيرالجزاءسألوسبحانوأفيجز،فأكتحمؿالكثيرإلتماـىذاالمشكاركالمعنكم

.يجعؿىذاالجيدفيميزافحسناتو،إنوكليذلؾكالقادرعميو،كأفأجران
،كبناتيالبتكؿكماريةكمصعبكاليفكتنيأفأسجؿرسالةشكركامتنافألكالدممحمدكأحمد

كلينا.
خرالذمساعدنياألستاذمركافالبردكيؿ،كالأنسى عمىىذااجيافيتدقيؽالرسالةكا 

،كأسأؿاهللالعميالعظيـأفيجزؿلوالمثكبةكالعطاءإنوعمىكؿلومنيكؿالشكر،كالنح
.كصمىاهللعمىسيدنامحمدشيءقديركباإلجابةجدير
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 مقدمةال
مفشركرأنفسنا،كسيئاتإفالحمدهللنحمدهكنستعينوكنستغفرهكنستيديوكنعكذباهلل

.مفيضمؿفمفتجدلوكليانمرشداندهاهللفبلمضؿلوكمفيي،أعمالنا
أفالالو ع،إالاهللكحدهالشريؾلوكأشيدكأشيد كرسكلوكصفيومفخمقوأفمحمدان بده

ياهللحؽجيادهة،كجاىدففكشؼاهللبوالغمَّ،دلاألمانةكنصحاألمةغالرسالةكأ،بمَّكخميمو
 اليقيف، األبراركأصميكأسحتىأتاه عمىصحابتو أمياتالمؤمنيفمـ كمفالطيبيفكزكجاتو ،

الديفاىتدلبي .داهكسارعمىدربوإلىيـك
ىالببلءصابران،الميـعممناماالميـإنانسألؾعممانافعانكقمبانخاشعانكعمبلنمتقببلنكجسدانعم

.دناعممانانؾأنتالعميـالحكيـينفعناكانفعنابماعممتناكز
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِسْ لَكُمْ ، يَا أَيُّهَا الَّرِيهَ آمَنُىا اتَّقُىا اللَّهَ وَقُىلُىا قَىْلًا سَدِيدًا }:يقكؿاهللسبحانو

[.ُٕ،َٕ]األحزاب:{فَقَدْ فَاشَ فَىْشًا عَظِيمًا ذُوُىبَكُمْ وَمَهْ يُطِعِ اللَّهَ وَزَسُىلَهُ

نابيذاالعمـفيالدنياكاآلخرة،كانفعبناكاستعممنافي،كانفعلسدادفيالقكؿكالرأمـأليمنااالمي
.ضالميـعناكاختـلنابمايرضيؾ،كارطاعتؾ

 أما بعد:
كبعثوبالحؽبمسافعربي مقدأكرمنااهللسبحانوبسيداألنبياءكالمرسميفسيدنامحمدف

كأتـعميوالنعمة،كأظير،حتىأكمؿلوالديفمدكلـيقبضاهللعزكجؿسيدنامح.مبيف
الكافركفاإلسبلـ كره كلك كمو الديف عمى تعالى: قىاؿ }إِوَّا وَحْهُ وَصَّلْنَا الرِّكْسَ وَإِوَّا لَهُ لَحَافِظُىنَ{،

تكفؿاهللٗ]الحجر: كقد النبحفظالديففحفظالقرآفالكريـ[ كالسنة اًىمً، اٍلجى ،بكيةمفتىٍأًكيؿى يفى
اٍلغىاًليفى تىٍحًريؼى ،كى ٍبًطًميفى اٍلمي اؿى كىذاالكعدمف،هحتىتسمـالسنةمفأمالتباسأكاشتبا،كىاٍنًتحى

النبكية السنة القرآفكحفظ حفظ يشمؿ الديف حديث،اهللبحفظ لخدمة اإلسبلـ فنيضعمماء
،صحيحيامفسقيميازلكمميّْ،امعليامنذكقتمبكركتعددتجيكدىـمابيفجرسكؿاهلل

 .غريبألفاظياشارحليا،كمبيفلك،فلحاؿرجالياالذيفنقمكىالنا،كمستنبطمنيااألحكاـكمبي
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المبارؾبفمحمدبفمحمدبفعبدالكريـبف:مفىؤالءالجيابذةفيىذاالففكقدبرز
م السعادات أبك الشافعي، المىٍكًصمي رم، زى الجى الشيباني الكاحد بابفعبد المعركؼ الديف، جد

 نحف.ق(َٔٔاألثير)المتكفى "الذم كاألثر الحديث غريب في "النياية مؤلفاتو بيف مف فكاف
كتقكـالباحثةفيىذاالبحثبدراسةاألحاديثالكاردةفيىذاالكتابمفبداية،بصددخدمتو

.حرؼالنكفمعالشيفإلىحرؼالنكفمعالقاؼ
 :تيارهاخ وبواعث البحث أىمية
 .النبكم الحديث ألفاظ بياف في األثير البف النياية لكتاب العممية المكانة .ُ
،فقداشتمؿالكتابعمىجممةكافرةمفالحديثية الخدمة قبؿ مف يخدـ لـ الكتاب ىذا إف .ِ

 ليسليا التي اإلسياـإاألحاديث ،فرغبتفي الكافية الخدمة تخدـ لـ كالتي ، سناد
 ؾبتخريجأحاديثوكالحكـعمىأسانيده.بخدمةىذاالكتابكذل

 غريب كتب باقي لخدمة المجاؿ سيفتح الحديثية الناحية مف الكتاب ىذا خدمة إف .ّ
 .كاألثرالحديث

 :البحث أىداف
 النكف باب بداية مف)األثير البف كاألثر الحديث غريب في النياية كتاب أحاديث تخريج .ُ

 .أسانيدىا كدراسة السنة كتب مف (النكفمعالقاؼ باب نياية إلى معالشيف
 .المردكدة مف المقبكلة األحاديث معرفة .ِ
 ليسيؿ كاحد، مرجع في مجمكعة محققة عممية مادة تقديـخدمةالسنةالمشرفةمفخبلؿ .ّ

 .بيا إليياكاالستشياد الرجكع الباحثيف عمى
 :فيو الباحثة عمل وطبيعة البحث منيج
 :والترقيم الترتيب في المنيج :أوالً 

 .األثير ابف كتاب ترتيب حسب درستيا التي األحاديث بترتيب قمت .ُ
 .تسمسميان ترقيمان األحاديث بترقيـ قمت .ِ
 عمى يحتكم الذم األثير ابف نص بكتابةمتيق :البحث ترتيب لطريقة بالنسبة .ّ

الركاية اعتمدت ثـ كمف حديث، كؿ مف العمؿ بداية في كامبلن الحديثالمرفكع
 أقدـ في ترد التي األثيرفإفتساكتركايتافاعتمدتالركايةالمطابقةلركايةابف
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 عمى كالحكـ اإلسناد، رجاؿ كدراسة التخريج، ثـ كمف الحديث، فيو مصدريذكر
 .الغريبة األلفاظ بعض كتفسير لمعزك الحاشية كاستخدمت ،ىاإسناد

 :الحديث تخريج في المنيج :ثانياً     
في كاف إف أما منيما، بتخريجو يتياكتف حدىماأ أك الصحيحيف، في الحديث كاف إذا .ُ

 .السنة كتب مف تخريجو في فتكسعتي غيرىما
في قدمتو ،ماجو ابف أك النسائي أك الترمذم أك داكد أبي سنف في الحديث كاف إذا .ِ

 .الكفيات حسب مرتبة المصادر ذكرت ثـ التخريج،
نمامستقبلن رقمان ليا أجعؿ لـ المكررة األحاديث .ّ كا  لي جعمت ، عمى لمداللة (*) رمزا

 .تكراره
اكتف .ْ  تخريجوفيما لمكاف بالعزكمتيكق فيو، يرد مكاف أكؿ في المكرر الحديث بتخريجيتي

 .بعد
 ."لو تخريجو عمى أعثر لـ:"بالقكؿ يتياكتف إلييا، أصؿ ال التي لؤلحاديث بالنسبة .ٓ



:عمييم والحكم لمرواة الترجمة في المنيج: ثالثاً    
ق .ُ  لـ كالطبقةإف الكفاة، كتاريخ كالمقب، كالنسب، كالكنية، االسـ، بذكر لمركاة جمةبالترمتي

 .التقريب في اهلل رحمو حجر ابف الحافظ طبقات ذلؾ في معتمدةن الكفاة، تاريخ يكجد
كتب مف منيـ المشاىير لغير بالترجمة يتياكتف كقد عدكؿ، فكميـ لمصحابة بالنسبة .ِ

 .بيـ الخاصة الصحابة
أترجـ تضعيفو أك تكثيقو عمى متفقان الراكم كاف إذا .ّ لـ الراكم كاف إذا أما لو، فإنني

 .فيو القكؿ خبلصة كأبيف مكسعة، ترجمة لو فسأترجـفيو مختمفان
 خبلصةذكرتي الراكم كركد تكرر فإف فيو، يذكر مكضع أكؿ في لمراكم بالترجمة قمتي .ْ

.الرسالة مف األكؿ مكضعو عمى متيأح ثـ فيو، القكؿ
 :األسانيد عمى الحكم في المنيج :رابعاً    

ق .ُ عميومفخبلؿتطبيؽشرائطالقبكؿكالردالمقررةفيكالحكـ الحديث إسناد بدراسةمتي
إف كحده، بدراستو تيياكتف صحيحان كاف فإفكتبالمصطمح، ضعفانضعيفان كاف أما

اليبقىع ينجبر،  مىضعفو.بحثتلوعفجابريجبرهمفمتابعةأكشاىدكا 
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لكفأدرس ،هإسناد عمى حكـأ الفإنني أحدىما، أك الصحيحيف في الحديث كاف إف .ِ
 كأجيبعنيا.تكجد إف العمة

 .أخالفيـ كربما ،الحكـعمىاإلسناد في العمماء بأقكاؿ استأنستي .ّ
 :والبمدان األماكن في المنيج :خامساً 
.البمداف كتب خبلؿ مف كالبمداف باألماكف بالتعريؼ متيق -
 :المفظ وغريب المغة في المنيج :سادساً 
.الشركح كتب مفف فإفلـأجدالحديث، غريب كتب مف الغريبة األلفاظ بتفسير قمتي -
 :التوثيق في المنيج :سابعاً 

ق القرآنية لآليات بالنسبة .ُ  الحاشية في اهلل كتاب مف مكاضعيا إلى بعزكىامتي
كذلؾةالسفمي ق كالمراجع لممصادر بالنسبة ماأ اآلية، كرقـ السكرة اسـ بذكر ، متي

 .اليجاء حركؼ عمىحسب بترتيبيا
كدار كالطبعة كالمؤلؼ االسـ ناحية مف بالمراجع المتعمقة المعمكمات بذكر يتاكتف .ِ

كاالقتصارعمىذكر،ؾبذل الحكاشي إثقاؿ لعدـ كالمراجع، المصادر قائمة في النشر
أمافيتكثيقيلمكتبالستةفسأذكرالمصدركالمؤًلؼكالجزءكرقـالصفحةفقط،ك

.الكتابكالبابكرقـالصفحةكرقـالحديثإفكجد
 :السابقة الدراسات

 ىذهكر،الحديثكاألث غريب في النياية كتاب حػػػػػػػػكؿ السابقة الدراسات بعض عمى كقفتي لقد
 كالببلغية حيةالمغكيةالنا مف لو تعرض فأكثرىا الحديثية؛ الناحية مف الكتاب تتناكؿ لـ الدراسات

:دراستيف في إال
عمى اشتمؿ كقد شيحا، مأمكف خميؿ:الشيخ تحقيؽ كاألثر، الحديث غريب في لنيايةا :األولى
في الكتاب اختصار مع حديثية، عممية بطريقة كليس مقتضب، بشكؿ الكتاب أحاديث تخريج
.مجمديف
،السكداف في درماف أـ جامعة في منظكر، البف العرب لساف كتاب أحاديث تخريج:الثانية

.منظكر ابف عند كردت النياية، أحاديث مف ككثير الطبلب، مف مجمكعة عمى كتقسيمو
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يبيفطرؽالحديثكالترجمةلرجاؿكيبقىكتابالنيايةفيغريبالحديثبحاجةلتخريجعممي
تـتقسيـكتابالنيايةفيغر يبالحديثعمىمجمكعةمفإسنادهكالحكـعمىأحاديثو،لذا

كقعاختيارمعمىتخريججممةمفأحاديثالنيايةك،الماجستيرفيقسـالحديثكعمكموطمبة
حتى" باب بداية مف الشيف مع القاؼ" باب نياية النكف مع النكف  كدراسة عممية بطريقة"،

كالحكـ ا،السابقة الدراسات في يتكفر لـ كىذا عمييا، أسانيدىا عدد المدركسةكبمغ لػأحاديث
.حديثمفغيرالمكررُْٕ

 الطبعة التي اعتمدت عمييا:
الشيبانيالكريـعبدابفمحمدبفمحمدبفمحمدلكاألثرالحديثغريبفيالنياية

:تحقيؽ،ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗبيركت،-العمميةالمكتبة،(ىػَٔٔ:المتكفى)األثيرابفالجزرم
.ٓ:األجزاءعدد،الطناحيحمدممحمكد-الزاكلأحمدطاىر

 : البحث خطة
 :وخاتمة فصول وثالثة مقدمة إلى البحث ينقسم

كطبيعة البحث كمنيج البحث، كأىداؼ ،هاختيار كبكاعث البحث أىمية عمى كتشتمؿ: المقدمة
 .السابقة كالدراسات فيو، يعمم

النون مع " باب نياية ىالنون مع الشين "حت" باب بداية من الواردة األحاديث : األول الفصل
 :مباحث ثالثة وفيو ،"الضاد

 النكفمعالشيف.:لاألو المبحث
 .النكفمعالصاد:الثاني المبحث
 .النكفمعالضاد:الثالث المبحث
النون مع " باب نياية حتى" النون مع الطاء" باب بداية من الواردة األحاديث :الثاني الفصل
 :مباحث ثالثة وفيو ،"العين
 .لنكفمعالطاءا:األول ثالمبح

 .النكفمعالظاء:الثاني المبحث
 .النكفمعالعيف:الثالث المبحث
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لنون مع ا" ببا نياية حتى النون مع الغين" باب بداية من الواردة األحاديث :الثالث الفصل
 :مباحث ثالثة ، وفيو"القاف

 .النكفمعالغيف:األول المبحث
 .ءالنكفمعالفا الثالث: المبحث
 .النكفمعالقاؼ:الثالث المبحث
.كالتكصيات البحث نتائج أىـ ضمنتيا كقد:الخاتمة
 :العامة الفيارس

 .القرآنية اآليات فيرس - 
 .النبوية األحاديث فيرس  -
 .ليم المترجم الرواة فيرس  -
.المراجع و المصادر فيرس - 
.الموضوعات فيرس - 



 
 

 
 الفصل األول

 بداية باب النون مع الشيناألحاديث الواردة من 
 حتى نياية باب النون مع الضاد

 
 وفيو ثالثة مباحث:

  المبحث األول: باب النون مع الشين 
  المبحث الثاني: باب النون مع الصاد 
  المبحث الثالث: باب النون مع الضاد 
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 المبحث األول 

 النون مع الشينباب 
 

 رحمو اهلل: قال ابن األثير
. واصِطحاُبو اجتماُعو يَتكاَمل َلمْ  َسحاباً  َأيْ  «السََّماءِ  ُأُفق ِفي َناِشئاً  رََأى ِإَذا َكانَ » اْلَحِديثُ  ْنوُ َومِ 

ِبي   َنَشأَ : َوِمْنوُ   .(ٔ)َيتكاَمل َوَلمْ  وَشبَّ  َكِبرَ  ِإَذا َناِشٌئ، َفُيوَ  َنْشأً  َيْنَشأُ  الصَّ

 (ٔالحديث رقم )
 اهلل: رحمو (ٕ)قال اإلمام أبو داود

بىشَّارو اٍبفي دَّثىنىا الرٍَّحمىفً(ّ)حى ٍبدي عى دَّثىنىا حى عىٍف(ْ)، ، ٍيحو شيرى ٍبًف اٍلًمٍقدىاـً ًف عى ، سيٍفيىافي دَّثىنىا حى ،
ال(ٓ)أىًبيوً رىًضيى عىاًئشىةى عىٍف النًَّبيَّ، أىفَّ ٍنيىا، عى تىرىؾىَكاَن ِإَذا رََأى َناِشًئا ِفي ُأُفِق السََّماِء  ،مَّوي

: يىقيكؿي ةو،ثيَـّ بلى ًفيصى ٍفكىافى كىاً  ًمٍفشىرّْىىا»اٍلعىمىؿى ًإنّْيأىعيكذيًبؾى :«المَّييَـّ قىاؿى يّْبنا»فىًإٍفميًطرى المَّييَـّصى
 .«ىىًنيئنا

 تخريج الحديث:
مفطريؽسفيافالثكرم.فياألدبالمفرد(ٖ)البخارمك،(ٕ)أحمدك،(ٔ)النَّسىائيأخرجو

ا ماجو(ٗ)لنَّسىائيكأخرجو كابف (َُ)، شيبةك، أبي ،(ُُ)ابف المقداـمف بف يزيد كبلىماطريؽ ،
عفالمقداـبفشريحبوبنحكه. )سفيافالثكرم،كيزيدبفالمقداـ(

                                                           

(.ُٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثر،البفاألثير)ُ)
بابمايقكؿإذاىاجتالريح)ِ)  .َٗٗٓ(رقـِّٔ/ْ(سنفأبيداكدكتاباألدب،أبكابالنـك
دبّ) مَّدبفبشاربفعيٍثمىافبفدىاكي افالعبدم،أىبيكبىٍكرالبىٍصًرٌمبيٍندىار.يسىفكى(ىكميحى
ٍبدالرحمفالعنبرمْ) ٍبدالرٍَّحمىفبفميدمبفحسافبفعى .(عى
(ىكشريحبفىانئبفيزيدبفنييؾ.ٓ)
كالميمة،مايقكؿإ،(السنفالكبرلٔ) .َُْٖٔرقـ،َُٖٓٔ(رقـّّٔ/ٗذاكشفواهلل)كتابعمؿاليـك
 .َِٕٓٓرقـ(ّٖٔ/ِْ)،َِٓٔٓ(رقـُّٓ/ُْمد)(مسندأحٕ)
 .ٖٔٔ(رقـِّٖ)ص:(ٖ)
كالميمة،مايقكؿإذاعصفتالريح)الكبرل(السنفٗ)  .ََُُٕ(رقـّْْ/ٗ،كتابعمؿاليـك
 .ّٖٖٗ(رقـَُِٖ/ِ)بابمايدعكبوالرجؿإذارألالسحابكالمطر(سنفابفماجوكتابالدعاء،َُ)
.ِِِّٗ(رقـِٖ/ٔبفأبيشيبة)(مصنؼاُُ)
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مسمـ نعيـ(ُ)كأخرجو ببلؿ(ّ)،كالبييقي(ِ)،كأبك بف سميماف طريؽ عفمف محمد بف جعفر عف
طريؽعبداهللمف،(ٓ)كأبكالشيخ،(ْ)الطحاكمأخرجوك.عطاءبفرباحمفحديثعائشةبمعناه

.بمعناهعطاءبفأبيرباح،مفحديثعائشة،عفعفابفجريجبفكىب،ا
 دراسة رجال اإلسناد:

رساؿسفيافالثكرم،أماتدليسو،جميعرجاؿاإلسنادثقات كاليضيرماقيؿفيتدليسكا 
ألنوممفاعتفراألئمةتدليسيـ،ككذلؾإرسالواليضر(ٔ)يةعدهابفحجرمفالمرتبةالثانفقد

.(ٕ)لـيرسؿعفالمقداـبفشريح
 :الحكم عمى اإلسناد 

.(ٖ)الشيخيفشرطعمىصحيحإسناده:،قاؿشعيباألرنؤكطكرجالوثقاتصحيحإسناده
                                   *****                ***** 

  رحمو اهلل: قال ابن األثير 

 )َنَشَأ( 
 ًديثي ًمٍنوياٍلحى دىـ.ييًريدي«َنَشٌأ َيتَِّخذون القرآَن َمزاميرَ »كى ،كخاًدـكخى ٍمعينىاًشئو ،جى ييٍركلًبفىٍتًحالشّْيفى

أىبيكميكسىى:كىاٍلمىٍحفيكظيًبسيكيكًفالشّْيًف،كىأىنَّويتىٍسًميىةهًبالٍ .(ٗ)مىٍصدىرًجماعةنأٍحداثا.قىاؿى

 (ٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٓٔ)أحمداإلمام قال 

أىبً عىٍفزىاذىافى ٍبًفعيمىٍيرو ٍبًدالمًَّوعىٍفعيٍثمىافى عى ٍبفي دَّثىنىاشىًريؾي حى قىاؿى كفى ىىاري دَّثىنىايىًزيديٍبفي يحى

                                                           

 .ٖٗٗ(رقـُٔٔ/ِـ......)ي(صحيحمسمـكتابصبلةاالستسقاء،بابالتعكذعندرؤيةالريحكالغُ)
 (َِٓ/ّ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءألبينعيـ)ِ)
 .ْٓٔٔ(رقـَّٓ/ّ)(السنفالكبرللمبييقيّ)
 .ِٓٗرقـ(ّْٖ/ِ)(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكمْ)
 (.ُُّٔ/ْ(العظمةألبيالشيخاألصبياني)ٓ)

(.ِّتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:(ٔ) 
(.ُٖٔجامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:(ٕ) 

.(َِٓ/ِْ)أحمدمسندانظر:تحقيقول(ٖ)
(.ُٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٗ)
.ََُْٔ(رقـ/ِْٕ/ِٓأحمد)(مسندَُ)
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: قىاؿى مىٍيـو عىٍفعي مىعىعيمىرى مىىسىٍطحو ميكسناعى اًبالنًَّبيّْ"كينَّاجي ًمٍفأىٍصحى ؿه أىٍعمىميوينىارىجي يىًزيديالى قىاؿى
ثنايىقيكلييىافى ٍذًنيثىبلى خي يىاطىاعيكفي عىبىسه ًفيالطَّاعيكًففىقىاؿى يىخيكضيكفى كىالنَّاسي ٍبسنااٍلًغفىاًرمَّ عى ًإالَّ قىاؿى

ال يىقيٍؿرىسيكؿي ـٍ ىىذىاأىلى تىقيكؿي ـى ًل ـه مىٍي ييرىدُّمَّوًلىويعي ًمًوالى اٍنًقطىاًععىمى فىًإنَّويًعٍندى اٍلمىٍكتى ـٍ ديكي يىتىمىنَّىأىحى الى
المَّوً رىسيكؿى ًإنّْيسىًمٍعتي فىقىاؿى بىٍيعىفىييٍستىٍعتىبى كىٍثرىةىالشٍَّرًطكى ٍكًتًستِّاًإٍمرىةىالسُّفىيىاًءكى كاًباٍلمى بىاًدري يىقيكؿي

كىاٍستً ٍكـً اٍلحي قىًطيعىةىالرًَّحـً كى أىقىؿََّوَنْشًئا َيتَِّخُذوَن اْلُقْرآَن َمزَاِميَر ٍخفىافناًبالدَّـً ٍفكىافى كىاً  ـٍ ييقىدّْميكنىويييغىنّْيًي
ًفٍقينا" ـٍ .ًمٍنيي

 تخريج الحديث : 
(ْ)،كالطحاكم(ّ)الحارثبفمحمدالتميمي،(ِ)،كابفأبيشيبة(ُ)ـالقاسـبفسبلَّأخرجو

ٍبًدالمًَّوطريؽمف ًعيُّشىًريؾٍبفعى )أىعفالنَّخى ٍيرو ٍبًفعيمى  .اٍليىٍقظىاًف(بوبمثمويبعيٍثمىافى
مىٍيًثٍبًفأىًبيمفطريؽال(ٖ)كالطبراني،(ٕ)كابفقانع،(ٔ)،كابفأبيعاصـ(ٓ)ابفأبيغرزةكأخرجو

مىٍيـو ٍبًفعيمىٍيروعفسي بس،عفابفأخلوأكعفابفعـلو،عفزاذافأبيعمر،عفعاعيٍثمىافى
.(مىٍيـمرفكعانبنحكه)كلـيذكرع

عفشريؾعفأبياليقظاف،عف(ُُ)كالطبراني،(َُ)ابفأبيالدنياك،(ٗ)ابفأبيغرزةكأخرجو
مىٍيـوزاذافعف ،عفعابس،عفابفعـلومرفكعانبنحكه.عي

عفعميبفيزيدكىكاأللياني،عف،(ُّ)كابفأبيعاصـ،(ُِ)محمدبفنصرالمركزمأخرجوك

                                                           

(.ُٔٔ(فضائؿالقرآفلمقاسـبفسبلَّـ)ص:ُ)
 .ّّٕٕٔ(رقـِٗٓ/ٕ(مصنؼابفأبيشيبة)ِ)
(.َْٔ/ِ(كمافيبغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث)ّ)
.َُّٗ(رقـٖ/ْ(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكم)ْ)
.ُـ(رقُٕ(مسندعابسالغفارمالبفأبيغرزة)ص:ٓ)
 .َُِْ(رقـِٗٔ/ِ)(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـٔ)
.(َُّ/ِ)قانعالبفالصحابةمعجـ(ٕ)
.ٗٓ،ٖٓ(رقـّْ/ُٖ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٖ)
.ِرقـ (َِ(مسندعابسالغفارمالبفأبيغرزة)ص:ٗ)
.ِٖٗ(رقـُٖٖ(العقكباتالبفأبيالدنيا)ص:َُ)
 .َٔ(رقـّٔ/ُٖكبيرلمطبراني)(المعجـالُُ)
(.ِّٖ(مختصرقياـالميؿكقياـرمضافلممركزم)ص:ُِ)
.َُِّ(رقـِٖٔ/ِ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ُّ)
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ػػػػػػةىعفالقاسػػػػػػـبػػػػػػفعبػػػػػػدالػػػػػػرحمف، امى البػػػػػػاىميعػػػػػػفعػػػػػػابسعػػػػػػفابػػػػػػفأخيػػػػػػومرفكعػػػػػػانأىبًػػػػػػيأيمى
بنحكه.

يىنًػػػػػػػيّْ(ُ)الطبرانػػػػػػػيكأخرجػػػػػػػو ػػػػػػػىاٍلجي ػػػػػػػٍفميكسى ٍيػػػػػػػروعػػػػػػػف(2)كأخرجػػػػػػػوالبييقػػػػػػػي.عى ٍبػػػػػػػًفعيمى ػػػػػػػافى ٍثمى عي
بدكفقصةالطاعكف.كعثماف(عفزاذافعفعابسمرفكعان،،كبلىما)مكسى

  دراسة رجال اإلسناد :
(ٓ)،كالػػدارقطني(ْ)قػػاؿأبػػكحػػاتـ(ّ)،كقيػػؿعػػبسبػػفعػػابسعااابس باان عاابس الغفاااريّ  -      

نػػزؿالككفػػة،ركلعنػػوأىبيػػكأمامػػةالبػػاىمي،كعمػػيـالكنػػدم،:األثيػػرقػػاؿابػػف.كغيػػرىـلػػوصػػحبة
 .(ٔ)كزاذافأىبيكعمر

اٍلكيكًفيركلعىف:قاؿابفحجر:اهللعنورضيُعَمْيم الِكْندي-    اٍلًكٍنًدٌم ًبالتٍَّصًغيًر عميـ
سممىافاٍلفىاًرًسيكىعىبس
ٍحبىةه:كقاؿ،(ٕ) :لىويصي كستيف،ثمافسنةىمؾكقاؿفياإلصابة:.(ٖ)ييقىاؿي

قاؿك.(ٗ)سنةعشريففكؽكسمـكآلوعميوالمَّوصٌمىالنبيٌعصرمففأدرؾ.الثمانيفبمغكقد
ٍنويزىاذىافابفحباف: كىلعى عميـشيخيىٍرًكمعىفسممىافاٍلفىاًرًسيرى

مسمـبفيزيدأبكصادؽك.(َُ)
.(ُِ)شبفالمعتمرنىكحى.(ُُ)األزدم
ُٕٕي،تالقاضي،أبكعبداهللالككفالنََّخِعي  شريك  يبن عبد اهلل بن أبشريك: ىو ا -     

كثير،فقاؿ:كافشريؾثقةمأمكنان،أنوكصفوبكثرةالغمطغيركثقوابفسعدىػ،كقيؿبعدىا،
                                                           

.ِٔ(رقـّٕ/ُٖ،المعجـالكبيرلمطبراني)ٖٓٔ(رقـُِِ/ُ)لمطبراني(المعجـاألكسطُ)
.َِْٗ(رقـَِٗ/ْ(شعباإليمافلمبييقي)ِ)
انظرّ) ):( لمبخارم الكبير ٕالتاريخ )(،َٖ/ األثير البف الغابة ّأسد ألبئَُ/ الصحابة معرفة ،)

(.ّٕٗ/ِ(،األباطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىيرلمجكرقاني)ُِِّ/ْنعيـ)
(.ّٓ/ٕالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ) (ْ)
(.ُٔٓٓ/ّ(المؤتمؼكالمختمؼلمدارقطني)ٓ)
(.َُٔ/ّ(أسدالغابةالبفاألثير)ٔ)
(.َّ/ِ(تعجيؿالمنفعةالبفحجر)ٕ)
.(ُٕٓ/ُُ(إتحاؼالميرةالبفحجر)ٖ)
تمييزفياإلصابةالقسـالثالثفيمفأدرؾالنبيصٌمىالمَّوعميوكآلوكسٌمـكلـيره.ذكرهابفحجرفي(ٗ)

.(َُٔ/ٓ)البفحجرالصحابة
(.ِٖٔ/ٓاتالبفحباف)(الثقَُ)
(.َْ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُُ)
(.ِّْ/ٕ(تيذيبالكماؿلممزم)ُِ)
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مطمقانكتناقضفيويحيىبفمعيف.(ُ)ككافيغمطكثيران،الحديث مرة كثقو فقد "شريؾ، فقاؿ:
،كقاؿمرة:(ّ)بشيء،كىكثقة"–يعنيالقطاف–"لـيكفشريؾعنديحيى،كقاؿمرة:(ِ)ثقة"

"شريؾكقاؿمرة:.(ْ)كيغمط،كيذىببنفسوعمىسفيافكشعبة"شريؾثقة،إالإنواليتقف"
منو أحبإلينا خالؼغيره إذا أنو إال ثقة، العجمي(ٓ)"صدكؽ، (ٔ).كثقو في. حباف ابف كذكره

 .(ٕ)الثقات
تغيرحفظومنذكليالقضاءبالككفةككافعادالنئقاؿابفحجر:صدكؽيخط فاضبلنكثيران

رأيتأحدانقاؿعيسىبفيكنس:ك.(8)أىؿالبدععمىشديدانعابدان كرعفيعممومفقطأىما
:مالؾشريؾ.كقاؿأبكتكبة: :ابفلييعة،كقاؿقـك كنابالرممةفقالكا.مفرجؿاألمةفقاؿقـك

ككافيكمئذ-بفعبداهللقدـعمينافقاؿ:رجؿاألمةشريؾبفأنسفسألناعيسىبفيكنسكا
بفلييعة؟قاؿ:رجؿسمعمفأىؿالحجازقيؿفمالؾبفأنس؟قاؿ:شيخأىؿقيؿفا-حيان

فقاؿ،ىـ،يغمطأحيانانحتجبحديثو،كافكثيرالحديثصاحبكى:شريؾييقاؿأبكزرعة.(9)مصره
.(َُ)حدثبكاسطبأحاديثبكاطيؿفقاؿأبكزرعة:التقؿ:بكاطيؿلوفضؿالصائع:أفشريكان

 مكقد جماعة بتضعيفأطمؽ القكؿ النقاد بسبباختبلطو:ف ليسحديثقو المبارؾ:" ابف اؿ
.(ُُ)شريؾبشيء"

يحػدثعنػو،قػاؿيحيػى:قػدـشػريؾمكػةفقيػؿفمـ،ككافيحيىبفسعيداٍلقطَّافسيئالرأمفيو
ثػـأتيتػوبالككفػةقػاؿ:لككػافبػيفيػدممػاسػألتوعػفشػيءفضػعؼحديثػوجػدان:ائتوفقمت:لي

                                                           

(.ّٔٓ/ٔالبفسعد)الكبير(الطبقاتُ)
 .(ّٔص)-ركايةابفطيماف–(مفكبلـأبيزكريايحيىبفمعيففيالرجاؿِ)
 .(ّٔص)نفسو(المصدرّ)
 .(ُِٔ/ٖ)مذىبي(سيرأعبلـالنببلءلْ)
 .(ٖ/ْ)(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدمٓ)
(.ُِٕ(الثقاتلمعجمي)ص:ٔ)
(.ْْْ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٕ)
 (.ِٔٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٖ)
 (.ّٔٔ/ْالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٗ)
(.ّٕٔ/ْ)نفسو(المصدرَُ)
 (ُُ/ٓ) عدم(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفُُ)
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أخطػأشػريؾ:كقاؿإبراىيـبفسػعيدالجػكىرم.(ُ)ميإمبلءفإذاىكاليدرميعنيشريؾكأممىع
بػػرخرة،فقػػاؿ:مػػػازاؿيقكلػػكفإنمػػاخمػػطشػػريؾقيػػؿليحيػػىبػػفسػػعيد:.(ِ)فػػيأربػػعمئػػةحػػديث

"مػػارأيػػتيحيػػىكالقػػاؿابػػفالمثنػػى:ك.(ْ)فػػيأصػػكؿشػػريؾرأيػػتتخميطػػان:كقػػاؿمػػرة،(ّ)مخمطػػان
كقاؿالترمذم:شريؾ،(ٓ)فحدثاعفشريؾشيئانعبدالرحم

الغمط بو(ٔ)كثير ينفرد فيما بالقكم، "ليس آخر: مكطف في النسائي كقاؿ قاؿ(ٕ)، ككذا ،
العي.(ٗ)فيقاؿالحاكـ:ليسبالمتك.(ٖ)الدارقطني :".(َُ)ءفيالضعفاقيميكذكره كقاؿابفحـز

.(ُُ)اتشريؾمطرح،مشيكربتدليسالمنكراتإلىالثق
.(12)كاليضيراختبلطوفسماعيزيدعنوقبؿاالختبلط،اختمطكمدلسدكؽص:قالت الباحثة

.(ُّ)ككذلؾاليضرتدليسوفقدعدهابفحجرمفالمرتبةالثانية
،(ُٓ)كثقػػوابػػفسػػعد.(ُْ)ككنػػاهالػػبعضأبػػكعبػػداهلل:زَاَذان َأُبااو عماار الكناادي الضاارير-     

.(17)عجميكال،(ُٔ)بفمعيفكا



                                                           

(.ُُ/ٓ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ُ)
(.ُِ/ٓ)نفسوالمصدر(ِ)
(.ّٔٔ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
(.َُ/ٓ)نفسو(المصدرْ)
 .(ّّٕ/ّ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيٓ)
(ٔٔ/ُ)ثبلثانأبكابالطيارةعفرسكؿاهللبابفيالكضكءمرة،كمرتيف،كالترمذمسنف(ٔ)
 .(ّّٕ/ّ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيٕ)
 .(ُِٔ/ٖ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيٖ)
 .(َّٕ/ْ)(تيذيبالتيذيبالبفحجرٗ)
.(ُّٗ/ِ)(الضعفاءلمعقيميَُ)
.(ُِْ/ٓ)(المحٌمىالبفحـزُُ)
 (.ْْْ/ٔالثقاتالبفحباف)انظر:(ُِ)

(ّّ)صيفبالتدليسالبفحجرتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكف(ُّ)
(.ّْٕ/ّ(التاريخالكبيرلمبخارم)ُْ)
(.ُِٕ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُٓ)
(.ّّٖ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ُٔ)
(.ُّٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ُٕ)
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.(ّ)كقاؿ:ككافقميؿالحديث كالذىبي،(ِ)كابفشاىيف،(1)الخطيبكثقوك
نمارماه(4)ابفعدم:كأحاديثوالبأسبياإذاركلعنوثقةككافيبيعالكرابيسقاؿ بالككفةكا 

كافييـكقاؿابفحباف:.(ٔ).كقاؿالذىبي:قاؿالنَّسىائي:ليسبوبأس(ٓ)مفرماهبكثرةكبلمو
.(ٖ)كثيرانئ.كقاؿمرة:يخط(ٕ)يءبعدالشيءفيالش

.(ٗ):مالؾلـتحمؿعفزاذاف؟قاؿ:كافكثيرالكبلـابن عتيبة ئؿالحكـسي:قاؿالعقيمي
عندىـ بالمتيف ليس :  الحاكـ أحمد أبك كفيو.ك(َُ)كقاؿ يرسؿ صدكؽ حجر: ابف قاؿ

 .(ُُ)شيعية
أماعفإرسالوفمـيذكرهأحدشيعيةكالحديثاليكافؽبدعتو.فيويرسؿصدكؽ:قالت الباحثة

.(ُّ)كالابفحجرفيتيذيبالتيذيب(ُِ)مفأصحابكتبالمراسيؿكالالمزمفيتيذيبالكماؿ
 : الحكم عمى اإلسناد 

،كعميومداراإلسناد.(ُْ)ضعيؼ،كالعمةعثمافبفعميرضعيؼإسناده
.(ُٓ)سنادهعمىعثمافبفعميرأبياليقظاف،كىكضعيؼىذاالحديثمدارإقاؿابفحجر:

.(ُٔ)كطريؽأبيأمامة،ضعيؼايضان،كالعمةفيوعميبفيزيداأللياني،قاؿابفحجرضعيؼ
                                                           

 (.ُٓٓ/ٗ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ُ)
(.ْٗ(تاريخأسماءالثقاتالبفشاىيف)ص:ِ)
(.ٓٔ/ٔيخاإلسبلـلمذىبي)(تارّ)
كىىثيابخشنة.ْ) الكرابيس، كالجمع منو، أخصُّ كالًكٍرباسىةي الكاؼ، بكسر معرب، لفظفارسيّّ : الًكٍرباسي )

(.َٕٗ/ّالصحاحتاجالمغةكصحاحالعربيةلمجكىرم)
(.َُِ/ْ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
(.ٓٔ/ٔ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ٔ)
(.ُٕٔ(مشاىيرعمماءاألمصارالبفحباف)ص:ٕ)
(.ِٓٔ/ْ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
(.ْٗ/ِ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٗ)
(.ٓٔ/ٔ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)َُ)
(.ُِّ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُُ)
.(ِْٔ/ُِ)لممزمالرجاؿأسماءفيالكماؿتيذيب(ُِ)
(ُّٖ/ِ)بفحجرالالتيذيبتيذيب(ُّ)
 (.ّٖٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُْ)
(.ُٓ/ٓ(إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرةلمبكصيرم)ُٓ)
 (.َْٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُٔ)



 

- 15 - 
 

يىًنيّْكىكالطريؽالذمأخرجوتقدـذكرهكلمحديثطريؽصحيح ....الطبرانيعىٍفميكسىىاٍلجي
ركاهالطبرانيكابفشاىيفمفطريؽمكسىالجينيعفصحيح،فقدلكفالحديثقاؿاأللباني:

.(ُ)يقاؿلوعابس..."فذكرنحكهزاذافقاؿ:"كنتمعرجؿمفأصحابالنبي
لمحسفلغيره.إسنادهكبيذاالطريؽيرتقي

**********
:رحمو اهلل   قال ابن األثير
ًمنٍ كى ًديثي اٍلحى ُضم وا َنَواِشَئُكْم ِفي َثْورة الِعشاء»وي بعضييـ.« كىاهي رى كىذىا كأٍحداثىكـ، ًصبيانىكـ أىٍم

ـى«فىكاًشيىكـ»كىاٍلمىٍحفيكظي قىٍدتىقىدَّ ًباٍلفىاًء.كى
.(ٕ)

 (ٖالحديث رقم )    
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم   

ييكنيسى ٍبفي دَّثىنىاأىٍحمىدي دَّثىنىازيىىٍيره(ْ)كحى دَّثىنىايىٍحيىى(ٓ)،حى ،حكحى اًبرو بىٍيًر،عىٍفجى دَّثىنىاأىبيكالزُّ ،حى
يىٍحيىىا ابً(ٔ)ٍبفي بىٍيًر،عىٍفجى ٍيثىمىةى،عىٍفأىًبيالزُّ نىاأىبيكخى اهللً،أىٍخبىرى رىسيكؿي :قىاؿى ،قىاؿى تيٍرًسميكا:»رو الى

إًَفَواِشَيُكمْ  ـٍ ًصٍبيىانىكي ابىًتكى ًإذىاغى تىٍنبىًعثي الشَّيىاًطيفى فىٍحمىةياٍلًعشىاًء،فىًإفَّ تَّىتىٍذىىبى حى ذىاغىابىًتالشٍَّمسي
تَّ حى فىٍحمىةياٍلًعشىاءًالشٍَّمسي «ىتىٍذىىبى

 تخريج الحديث:
مفحديثجابر.(8)،كمسمـ(7)أخرجوالبخارم

                                                           

(.ّٕٔ/ِ(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىالؤللباني)ُ)
(.ِٓ/ٓبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالِ)
غبلؽاألبكاب،كذكراسـاهللعميياّ) يكاءالسقاء،كا  (صحيحمسمـ،كتاباألشربة،باباألمربتغطيةاإلناءكا 
.َُِّ(،رقـُٓٗٓ/ّ)
 .(أىٍحمىدٍبفعىبدالمًَّوٍبفيكنسبفعىبدالمًَّوبفقيسالتًَّميًمٌيْ)
.الجعفي،أبكخيثمةالككفيخيثمة(زىيربفمعاكيةبفحديجزىيرٍبفٓ)
ٍبدالرحمفالتميميالحنظمي،أىبيكزكرياالنيسابكرمٔ) .(يىٍحيىىبفيحيىبفبكرٍبفعى
)(صحيحالبخارمٕ) إبميسكجنكده بابصفة الخمؽ، رقـُِّ/ْكتاببدء الخمؽَِّٖ( كتاببدء  ،

،كتاببدءالخمؽ،باب:خمسمفَّّْ(رقـُِٖ/ْباب:خيرماؿالمسمـغنـيتبعبياشعؼالجباؿ)
) يقتمففيالحـر ْالدكابفكاسؽ، رقـُِٗ/ )ُّّٔ( اإلناء بابتغطية ، كتاباألشربة ٕ، رقـُُُ/ )

ِّٓٔ. 
غبلٖ) كا  السقاء، يكاء كا  اإلناء بتغطية باباألمر كتاباألشربة، مسمـ، صحيح اهلل( اسـ كذكر ؽاألبكاب،

 .َُِْ(رقـُٔٗٓ/ّ)،َُُِ(رقـُّٗٓ/ّ)،َُِِرقـ(ُٓٗٓ/ّ)...عمييا
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:دراسة رجال السند
ااُد ْبااُن ُمْسااِممِ -    َبْيااِر اْلَمكٍّااي  ْبااِن تَااْدُرَس  ُمَحمَّ ػػنىةىتػػكفي:، َأُبااو الز  ،(ُ)كثقػػوابػػفسػػعدق،ُِٖسى

.(ٔ)كالذىبي(ٓ)كالنَّسىائي،(ْ)كالعجمي،(ّ)،كابفالمديني(ِ)بفمعيفاكيحيى
بأسقاؿأحمد:ك الزبيرليسبو (ٕ)أبك لىالضعؼما، ثقةصدكؽكا  قىاؿيعقكببفشىٍيبىة: كى

،يقكؿحدثناأبكالزبيركأبكالزبيرأبكالزبير-يعنيالسختياني-مد:كافأيكبقاؿأح.(ٖ)ىك
بحديثعفأبيالزبير،فغضب،كاحتجرجؿعندالشافعي(ٗ)قمتألبيكأنويضعفوقاؿنعـ

 الزبيريحتاجإلىدعامة»كقاؿ: "سألتأبا.يعنيليسبالقكم.(َُ)«أبك أبيحاتـ: ابف قاؿ
حتجبحديثالثقات"قاؿ:إنماييحتجبحديثو؟قمت:يي،زبيرفقاؿركلعنوالناسزرعةعفأبيال

.(ُِ)ككافشعبةمتحامبلنعمىأبيالزبيربمااليقدحفيحديثوكأنوكافضعيفانعنده..(ُُ)
اسمعشعبة؟كحينميتأخذعفأبيالزبيركىكاليحسفيصم:لسكيدبفعبدالعزيزقاؿشعبة

أبيالزبيريقكؿ:ىشيمان .سمعتمف كتابو شعبة .(ُّ)فمزقوفأخذ يرضاه ككافابفعيينةكلـ
.(ُٓ)دينارذىبناإليوإذالـنجدعمركبف(ُْ):أبكالزبيرعندنابمنزلةخبزالشعيريقكؿ

                                                           

(َّ/ٔالطبقاتالكبيرالبفسعد)(ُ)
(َِّركايةالدارمي)ص:-تاريخابفمعيف(ِ)
(ٕٖسؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:(ّ)
(ُّْالثقاتلمعجمي)ص:(ْ)
(َْٗ/ِٔتيذيبالكماؿلممزم)(ٓ)
(ُِٔ/ِالكاشؼلمذىبي)(ٔ)
(.َْٖ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٕ)
(.َْٖ/ِٔالكماؿلممزم)تيذيب(ٖ)
(.ِْٓ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٗ)
(.ُٗٔ(آدابالشافعيكمناقبوالبفأبيحاتـ)ص:َُ)
.(ٕٔ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُُ)
.(ُٓٔ/ٖ)تاريخاإلسبلـلمذىبيانظر:(ُِ)
.(ُُٓ/ُالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):انظر(ُّ)
شفاءالعميؿألبي:.انظرترؾبؿغيرهأفضؿمنوعندالنقاد(مفألفاظالجرحكلكفاليككفشديدانلدرجةالُْ)

.(ّْٓالحسفمصطفىبفإسماعيؿ)ص
.(ّّٕ/َُ)(إكماؿتيذيبالكماؿلمغمطالبفقميجُٓ)
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.(ُ)رأسوقنعالزبيرأبيإلىقعدإذاأيكبكاف:قاؿمعمرك
يػػػػػأتكاحػػػػػدمػػػػػنيـبحجػػػػػةتكجػػػػػبلػػػػػـو،كقػػػػػالكاإفمػػػػػفقػػػػػدحفيػػػػػكقػػػػػدذبالعممػػػػػاءعػػػػػفحياضػػػػػو

فػػػيالػػػكزفلنفسػػػولػػػـاسػػػترجحكقػػػاؿابػػػفحبػػػاف:لػػػـينصػػػؼمػػػفقػػػدحفيػػػوألفمػػػف.(ِ)جرحػػػو
:قػػػػاؿكرقػػػػاءعػػػفالمػػػػدائني،جعفػػػربػػػػفمحمػػػديشػػػيرإلػػػػىمػػػانقمػػػػو.(ّ)ويسػػػتحؽالتػػػػرؾمػػػفأجمػػػػ

.(4)الميزاففيكيسترجحيزفرأيتو:قاؿالزبير؟أبيحديثتركتلؾما:لشعبةقمت
قػػػػاؿابػػػػفعػػػػدم:كركلمالػػػػؾ،عػػػػفأبػػػػيالزبيػػػػرأحاديػػػػثككفػػػػىبػػػػأبيالزبيػػػػرصػػػػدقانإفحػػػػدث

اليػػػػػركمإالعػػػػػفثقػػػػػة،كالأعمػػػػػـأحػػػػػدانمػػػػػفالثقػػػػػاتتخمػػػػػؼ،عػػػػػفأبػػػػػيعنػػػػػومالػػػػػؾفػػػػػإفمالكػػػػػان
الزبيػػػرإالقػػػدكتػػػبعنػػػػو،كىػػػكفػػػينفسػػػػوثقػػػةإالأفيػػػركمعنػػػوبعػػػػضالضػػػعفاءفيكػػػكفذلػػػػؾ

ؼكفمػػػػػفقبمػػػػػو،كأبػػػػػكالزبيػػػػػريػػػػػركمأحاديػػػػػثصػػػػػالحةكلػػػػػـيتخمَّػػػػػمػػػػػفجيػػػػػةالضػػػػػعيؼ،كاليكػػػػػ
.(ٓ)عنوأحد،كىكصدكؽكثقةالبأسبو

قيؿعفتدليسوكعدـسماعوكؿأحاديثجابر سكلتمؾالتي-كىناؾعمةأخرلكىيما
كقاؿغيركاحدىكمدلسفإذاقاؿالذىبي:بالعنعنة.ىذاالحديثركلكقد-ركاىاالميثعنو

 .(ٔ)رحبالسماعفيكحجةص
،كالتػػػػيثػػػػـذكػػػػرقصػػػػةالميػػػػثبػػػػفسػػػػعدمػػػػعأبػػػػيالزبيػػػػر،مشػػػػيكربالتػػػػدليسقػػػػاؿالعبلئػػػػي:

كذكػػػػرهابػػػػفحجػػػػرفػػػػيالطبقػػػػةالثالثػػػػةمػػػػفطبقػػػػاتالمدلسػػػػيفأمأنػػػػو.(ٕ)بالتػػػػدليسفييػػػػايتيمػػػػو
.(ٖ)فيىذاالحديثأبكالزبيرصرحتجبحديثوكلـييحٍيصرحبالسماعحتىييأفالبد

:ككذلؾ ،الزبيرمدلسفمالـيقؿفيو:حدثناكأخبرناكسمعتفيكغيرمقطكعكأبقاؿابفحـز
عمىأنومسندحاشاماكافمفركايةالميثعنوعفجابر،فإنوكموسماع.فمسنانحتجبحديثو



                                                           

 .(ٕٓ/ٖكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحُ)
 (.ّٗٓصِاالستغناءفيمعرفةالمشيكريفمفحممةالعمـبالكنى،البفعبدالبر)ج/انظر:كتاب(ِ)
(.ِّٓ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ّ)
(.َُّ/ْ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ْ)
(.ِّٗ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
(.ٓٗ/ُ(تذكرةالحفاظلمذىبي)ٔ)
(.َُُجامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:انظر:(ٕ)
(.ْٓتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص::(انظرٖ)
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.(ُ)إالبماكاففيوبيافأنوسمعو،كقدصحذلؾفيكؿماركاهعنوالميثعفجابرخاصة
.التدليسيثبتبحؽأبيالزبيربإقرارمنوكماتقدـثبكتالتدليسعمىأبيالزبير:

التدليسفيالصحيحيفيي أف العبلئي:مىحٍغير يقكؿ عدةؿعمىالسماع كفيصحيحمسمـ
رحمواهللاطمعككأفمسممان،أحاديثمماقاؿفيوأبكالزبيرعفجابركليستمفطريؽالميث

فلـيركىامفطريقوكاهللأعمـعمىأنيا .(ِ)مماركاهالميثعنوكا 
احتمؿالعمماءفقدماكافمفتدليسوكجرحبمااليستكجبالجرح،ثقةأبكالزبير:قالت الباحثة

تدليسمفركلليـأصحابالصحيحكماتقدـكاهللأعمـ.
كباقيرجالوثقات. -   

                               ****  *****                * 
 قال ابن األثير رحمو اهلل :

ًفي ًديثًكى ةىحى ًديجى .(ْ)الكاىنةيًىيى«ُقَرْيشٍ  ُمَولَّدات ِمنْ (ّ)ُمْسَتْنِشَئةٌ  َعَمْيَيا دخمتْ »خى

 (ٗالحديث رقم )  
 رحمو اهلل  (٘)الخطابيقال اإلمام 

قىاؿى مىٍيمىافىأىبيككى ًديثًًفيسي النًَّبيّْحى ؿىأىنَّوي:" ةىًإلىىدىخى ًديجى عميياكدخمتيىٍخطيبييىاخى
لَّدىاتًًمفٍميٍستىٍنًشئىةه ٍيشوميكى مَّدهفىقىالىتقيرى اءىًإفًٍبوًييٍحمىؼيكىالًَّذمىىذىاأىميحى اًطبناجى "لىخى
نىاهي مَّديأىٍخبىرى ٍبدًعىفٍالدَّبىًرمُّثناىىاًشـوٍبفيميحى زَّاؽًعى ٍنتىًشئةقىاؿىأىنَّويًإالالزٍُّىًرمّْعىفٍمىٍعمىروفٍعىالرَّ مي

كىابي نىاهيىىكىذىااٍلميٍستىٍنًشئىةيكىالصَّ مَّديأىٍخبىرى اؽينامىكّْي ٍبفيميحى ـىٍبفيًإٍسحى دَّثىًنيًإٍبرىاًىي مىةيحى ٍرمى اٍبفًعىفًحى
 . ًشيىابواٍبفًعىفًييكنيسىعىفٍكىٍىبو

 
 

                                                           

)ص:ُ) (ِٓٗ(حجةالكداعالبفحـز
(َُُ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ِ)
كادثكاألككاف.غريبالحديثلمخطابي(الميٍستىٍنًشئىةيالكاًىنىةيكسيمّْيتبياّ) لمطالعتيااألخباركتىعاًطيياًعمىـالحى
 (.ِٕٗ/ُ)
(.ِٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
 (ِٕٗ/ُ)لمخطابيالحديثغريب(ٓ)
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 ث:تخريج الحدي
مفطريؽابفكىبعفيكنسبفيزيدمفطريؽالزىرممرسبلنفي(ُ)أخرجوالدكالبي

لّْدىاًتقيرىٍيشوحديثطكيؿ)بمفظ .(ميٍستىٍنًسبىةهًمٍفميكى
مفطريؽعبداهللبفمعاذعفمعمرعفالزىرممرسبلن.(ِ)كأخرجوالبييقي

 اإلسناد:جال دراسة ر    
 .(ّ)مةبفعبداهللالتجيبيصدكؽحرم،عداركاتوثقات -
 سحاؽبفإبراىيـ.لـأعثرعمىترجمةلو.إ -
 دبفمكي.لـأعثرعمىترجمةلومحم -
الثالثةالزىرمشياببفمسمـبفمحمد - مدلسمف ثقة، بالسماع(ْ)، أفيصرح البد

كالزىرمركاهمرسبلن.
 : الحكم عمى اإلسناد 
كفيػػػو،لخديجػػػةيصػػػؼفيػػػوخطبػػػةالنبػػػي،ركاهابػػػفشػػػياباإلرسػػػاؿألجػػػؿضػػػعيؼ

.ماأقؼعمىحاليلـإسحاؽبفإبراىيـ،كمحمدبفمكي
*****                *****                                         

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ٍينىبى عىاًئشىةىكىزى ًديثي ًمٍنويحى ًديثً« اَلْم َأْنَشْب أْن أْثَخْنُت َعَمْييَ » كى اًفياٍلحى أىٍيضن رى قىٍدتىكىرَّ كى
(٘). 

 (٘الحديث رقم )
 :رحمو اهلل (ٙ)قال اإلمام مسمم

النٍَّضرً ،كىأىبيكبىٍكًرٍبفي ٍمكىاًنيُّ اٍلحي ًمي  عى ٍبفي سىفي دَّثىًنياٍلحى (ٕ)حى ٍيدو مى حي ٍبديٍبفي ٍبده:-،كىعى عى قىاؿى
                                                           

 (.ِٖ(الذريةالطاىرةلمدكالبي)ص:ُ)
 (.َٗ/ُ(دالئؿالنبكةلمبييقي)ِ)
 .(ُٔٓ:ص)البفحجريذيبالتتقريب(ّ)
 .(ْٓ:ص)البفحجربالتدليسالمكصكفيفبمراتبالتقديسأىؿتعريؼ(ْ)
(.ِٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
(مسمـ،صحيحمسمـ،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـ،بابفيفضؿعائشةرضياهللتعالىٔ)

.ِِْْ(رقـُُٖٗ/ْعنيا)
.بفأبيالنضرالبغدادمأبكبكربفالنضرىك(ٕ)
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دَّثى رىاًف:حى اآٍلخى دَّثىًنيكقىاؿى ًفاٍبًف-نىاحى ،عى اًلحو دَّثىًنيأىًبي،عىٍفصى ،حى ٍبًفسىٍعدو ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي يىٍعقيكبي
،أىفَّ اًرًثٍبًفًىشىاـو ًفٍبًفاٍلحى ٍبًدالرٍَّحمى عى ٍبفي مَّدي ًنيميحى ،أىٍخبىرى النًَّبيًّْشيىابو ٍكجى ،قىالىٍت:عىاًئشىةى،زى

أىزٍ اهلًلًإفَّ قىعىٍت.....يىارىسيكؿى كى افىةى،قىالىٍت:ثيَـّ ًفياٍبنىًةأىًبيقيحى اٍلعىٍدؿى يىٍسأىٍلنىؾى ٍمنىًنيًإلىٍيؾى أىٍرسى ؾى كىاجى
اهلًل رىسيكؿى ،كىأىنىاأىٍرقيبي مىيَّ تىٍبرىٍحًبي،فىاٍستىطىالىٍتعى ـٍ ًليًفييىا،قىالىٍت:فىمى طىٍرفىوي،ىىٍؿيىٍأذىفي ،كىأىٍرقيبي

تَّ حى ٍينىبي اهللًزى رىسيكؿى أىفَّ ًبيىاىعىرىٍفتي قىٍعتي ،قىالىٍت:فىمىمَّاكى يىٍكرىهيأىٍفأىٍنتىًصرى َلْم َأْنَشْبَيا َحتَّى الى
اهلًلَأْنَحْيُت َعَمْيَيا رىسيكؿي ًإنَّيىا،قىالىٍت:فىقىاؿى ـى تىبىسَّ .«اٍبنىةيأىًبيبىٍكرو»:كى

 تخريج الحديث : 
مفحديثعائشةبألفاظمتقاربة.(1)البخارمأخرجو

 دراسة رجال السند:
،(ِ)كثقوابفسعد.قُّٖسنةتكفي :ْبُن َسْعِد ْبِن ِإْبرَاِىيَم ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوفِ  إبراىيم -  
بأس،(ّ)كأحمد ليسبو سيئؿعنو: ابف،(ْ)كقاؿيحيىبفمعيفحينما عند كىيتساكمالثقة

ؿقًنيك،(ٔ)وسمع:يحيىبفمعيفيقكؿ:إبراىيـبفسعدثقةؿعفابفأبيمريـأنَّقًنيك.(5)معيف
،(َُ)،كالنَّسىائي(ٗ)كأبكحاتـ،(ٖ)ككثقوالعجمي،(ٕ):كافيحيىاليرضىإبراىيـبفسعدقكلوعنو
.(ُُ)ذكرهابفحباففيالثقاتك

                                                           

(صحيحالبخارم،كتاباليبةكفضمياكالتحريضعمييا،بابمفأىدلإلىصاحبوكتحرلبعضنسائوُ)
.ُِٖٓ(رقـُٔٓ/ّدكفبعض)

(.ِِّ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ِ)
(.ِِٖ/ُ)(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهللّ)
(.َِٓ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفْ)
:قمتليحيىبفمعيف:إنؾتقكؿ:فبلف"ليسبوبأس"،كفبلف"ضعيؼ"؟قاؿ:إذاقمتقاؿابفأبيخيثمةٓ))

ذاقمتلؾ:"ىكضعيؼ"فميسىكبثقة،التكتبحديثو.قمتأمابفالصبلح: لؾ:"ليسبوبأس"فيكثقة،كا 
الحديثالبفليسفي ىذاحكايةذلؾعفغيرهمفأىؿالحديث،فإنونسبوإلىنفسوخاصة.معرفةأنكاععمـك

 (.ُِْالصبلح)ص:
(.َُْ/ُ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٔ)
(.ُِٓ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةالمركذمكغيره)ص:ٕ)
(.ِٓ(الثقاتلمعجمي)ص:ٖ)
(.َُِ/ِتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحكالٗ)
(.َِٔ/ُ(إكماؿتيذيبالكماؿلمغمطالبفقميج)َُ)
.(ٕ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ُُ)
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صاعد ابف عدم،(ُ)ككثقو السمعاني(ِ)كابف كابف (ّ)، (ْ)نككمكال، ، كقاؿ: ثقة)كالذىبي كاف
ذا،كك(ٕ)(ثقةحجةتيكيمّْـفيوببلقادح)كزاد:كابفحجر،(ٔ)كالصفدم،(ٓ)(،صاحبحديثصدكقان

.(ٖ)بدرالديفالعينيقاؿ
قػػػػػػػاؿابػػػػػػػفخػػػػػػػراش:إبػػػػػػػراىيـبػػػػػػػفسػػػػػػػعدصػػػػػػػدكؽمػػػػػػػفأىػػػػػػػؿالمدينػػػػػػػة،كأبػػػػػػػكهكػػػػػػػافمػػػػػػػفجمػػػػػػػة

ذكرنػػػػاعنػػػػػديحيػػػػىبػػػػػفسػػػػعيدحػػػػػديثان:أبػػػػيقػػػػػاؿحػػػػػدثني:.قػػػػػاؿعبػػػػداهللبػػػػػفأحمػػػػد(ٗ)المسػػػػمميف
بػػػػراىيـبػػػػفسػػػػعد،يػػػػاأبػػػػاعبػػػػداهللعقيػػػػؿ:فقػػػػاؿلػػػػييحيػػػػى،مػػػػفحػػػػديثعقيػػػػؿ بػػػػراىيـكا  عقيػػػػؿكا 

خبرىمػػػػػػاكأمشػػػػػػيءينفعػػػػػػومػػػػػػفذاىػػػػػػؤالءثقػػػػػػاتلػػػػػػـيي:أبػػػػػػيويضػػػػػػعفيماقػػػػػػاؿكأنَّػػػػػػ.بػػػػػػفسػػػػػػعدا
 .(َُ)يحيى

ػػػػتػػػػو،يػػػػولمػػػػاكػػػػافيػػػػرلمػػػػفإباحـفمّْػػػػكيربمػػػػاتيككػػػػافابػػػػراىيـبػػػػفسػػػػعدقػػػػدأبػػػػاحالغنػػػػاء،ك وفبلمى
ػػػػالمحػػػػدثكفعمػػػػىذلػػػػؾفحمػػػػؼأاليي ،كلػػػػـيػػػػذكرالنقػػػػادمػػػػايقػػػػدحفػػػػي(ُُ)ثحتػػػػىيغنػػػػيقبمػػػػودّْحى

،ثقػػػػةسػػػػمعمػػػػفالزىػػػػرمكالكبػػػػارقػػػػاؿالػػػػذىبي:عدالتػػػػو،عػػػػدامػػػػاذيكػػػػرمػػػػفقػػػػكؿابػػػػفالقطػػػػاف.
حيػػػػىاٍلقطَّػػػػافكأشػػػػاري،حتمػػػػؿلػػػػوكلكػػػػفلػػػػيسىػػػػكفػػػػيالزىػػػػرمبػػػػذاؾالثبػػػػتينفػػػػردبأحاديػػػػثتي

.قػػػػاؿابػػػػفعػػػػدم:كقػػػػكؿمػػػػفتكمػػػػـفػػػػيإبػػػػراىيـبػػػػفسػػػػعدممػػػػفذكرنػػػػاهبمقػػػػدارمػػػػا(ُِ)إلػػػػىلينػػػػو
بػػػػػػراىيـبػػػػػػفسػػػػػػعدمػػػػػػفثقػػػػػػاتالمسػػػػػػمميف.،تكمػػػػػػـفيػػػػػػوتحػػػػػػامبلنعميػػػػػػوفيمػػػػػػاقالػػػػػػوفيػػػػػػو كقػػػػػػاؿ:كا 
.(ُّ)كإلبراىيـبفسعدأحاديثصالحةمستقيمة

ح.مـفيوببلقادكّْتيثقةبفسعدبفإبراىيـ:إبراىيـ:قالت الباحثة
                                                           

(.َِٖ/َُ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيُ)
.(َّْ/ُ)(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدمِ)
.(َِٔ/ُ)(إكماؿتيذيبالكماؿلمغمطالبفقميجّ)
.(َُّ/ُ)سماءكالمغاتلمنككم(تيذيباألْ)
.(َّٓ/ٖ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيٓ)
.(َِّ/ٓ(الكافيبالكفياتلمصفدم)ٔ)
.(ٖٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
.(َُٓ/ّ(مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿمعانياآلثارلبدرالديفالعيني)ٖ)
.(َُٔ/ٔ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ٗ)
.(ِِٖ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)َُ)
.(ُِّ/ٓ(الكافيبالكفياتلمصفدم)ُُ)
(.ُّ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:ُِ)
(.َْْ/ُ(،)َّْ/ُ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ُّ)
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                             *****                ***** 
رحمو اهلل:  األثيرقال ابن 

 )َنَشَج(
النًَّبيّْ فىاًة ًديًثكى :«َفَنَشَج الناس يبكون»ًفيحى ٍكتهالنًَّشيجي ييرىدّْديكىمىاكبيكاء،تىكىجُّعمىعىويصى

دًٍفيبيكىاءىهيالصبيُّ قىدٍ.ًرهًصى .(ُ)يىٍنًشجينىشىجىكى

 ( ٙالحديث رقم )
  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

ػػػػػٍركىةى، ٍبػػػػػًفعي ػػػػػاـً ػػػػػٍفًىشى ،عى بًػػػػػبلىؿو ٍبػػػػػفي ػػػػػمىٍيمىافي ػػػػػدَّثىنىاسي ٍبػػػػػًدالمَّػػػػػًو،حى عى ٍبػػػػػفي اًعيؿي ػػػػػدَّثىنىاًإٍسػػػػػمى حى
ػػػػػةىرى اًئشى ػػػػػٍفعى بىٍيػػػػػًر،عى الزُّ ػػػػػٍركىةيٍبػػػػػفي نًػػػػػيعي :أىٍخبىرى ٍكًجالقىػػػػػاؿى ٍنيىػػػػػا،زى المَّػػػػػويعى نَّبًػػػػػيًّْضػػػػػيى رىسيػػػػػكؿى ،أىفَّ

ًبالسُّػػػػػٍنحًالمَّػػػػػًو كىأىبيػػػػػكبىٍكػػػػػرو ػػػػػاتى ،مى
:(ٖ) :كىاٍجتىمىعىػػػػػًتَفَنَشاااااَج النَّااااااُس َيْبُكاااااوَن،.......قىػػػػػاؿى قىػػػػػاؿى

ػػػاًعدىةى،فىقىػػػاليكا:ًمنَّػػػ ػػػًقيفىًةبىنًػػػيسى بىػػػادىةىًفػػػيسى ػػػٍعًدٍبػػػًفعي ًإلىػػػىسى ػػػاري األىٍنصى ،فىػػػذىىىبى أىًميػػػره ـٍ ًمػػػٍنكي كى اأىًميػػػره
فىأىٍسػػػػػكىتى يىػػػػػتىكىمَّـي ػػػػػري عيمى ػػػػػرَّاًح،فىػػػػػذىىىبى الجى بىٍيػػػػػدىةىٍبػػػػػفي طَّػػػػػاًب،كىأىبيػػػػػكعي الخى ٍبػػػػػفي ػػػػػري ،كىعيمى أىبيػػػػػكبىٍكػػػػػرو ـٍ ويًإلىػػػػػٍيًي

أىنّْػػػػػيقىػػػػػدٍ ًإالَّ بًػػػػػذىًلؾى ػػػػػاأىرىٍدتي :كىالمَّػػػػػًومى يىقيػػػػػكؿي ػػػػػري عيمى ػػػػػافى كى ،كى بىنًػػػػػي،أىبيػػػػػكبىٍكػػػػػرو ػػػػػاقىػػػػػٍدأىٍعجى كىبلىمن ىىيَّػػػػػٍأتي
أىٍبمىغىالنَّاسً فىتىكىمَّـى أىبيكبىٍكرو تىكىمَّـى ،ثيَـّ أىٍفالىيىٍبميغىويأىبيكبىٍكرو ًشيتي .........الحديث"خى

 تخريج الحديث: 
تفردبوالبخارمعفمسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد:  
َبيْ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِىَشامُ  - ٍنًذرًأىبيك:اْلَعوَّامِ  ْبنِ  رِ الز   كثقو.قُْٔتكفيسنة،اٍلقيرىًشيُّاٍلمي
:فقدذكرابفاٍلقطَّافأفىشاـأمااالختبلط،ىشاـباالختبلطكالتدليسريًميك،النقادالعديدمف

 .(ْ)بفعركةكافممفاختمطكتغيرا

                                                           

(.ّٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
كتاصحيحالبخارم(ِ) بابقكؿالنبيبأصحابالنبي، ،«خميبلن: رقـٕ/ٓ)«.لككنتمتخذان )

.ّٖٔٔ،ّٕٔٔ
منزؿكبيفبينيابالمدينة،الخزرجابفالحارثبنىمنازؿ:ميممةحاءبعده،كثانيوأٌكلوبضـٌ:الٌسنح(ّ)

(َٕٔ/ّ)كاضعكالمالببلداسماءمفاستعجـمامعجـ.ميؿاهللرسكؿ
 (.َْٓ/ٓالبفاٍلقطَّاف)بيافالكىـكااليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ:(انظرْ)
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،كالعبػػػػػرةبمػػػػػاقالػػػػػوالحػػػػػافظأبػػػػػكقػػػػػانالرجػػػػػؿحجػػػػػةمطمكردالػػػػػذىبيدعػػػػػكةابػػػػػفاٍلقطَّػػػػػافقػػػػػائبلن:
كتغيػػػػرا،فػػػػإفالحػػػػافظقػػػػد(ُ)اٍلقطَّػػػػافمػػػػفأنػػػػوىػػػػككسػػػػييؿبػػػػفأبػػػػيصػػػػالحاختمطػػػػاالحسػػػػفبػػػػف

شػػػػبيبتو،كمػػػػار،كتػػػػنقصحػػػػدةذىنػػػػو،فمػػػػيسىػػػػكفػػػػيشػػػػيخكختوكيػػػػكفػػػػيبيػػػػيتغيػػػػرحفظػػػػوإذاكى
نمػػػػاالػػػػ ضػػػػػرذميثػػػػـأحػػػػدبمعصػػػػكـمػػػػػفالسػػػػيككالنسػػػػياف،كمػػػػػاىػػػػذاالتغيػػػػربضػػػػارأصػػػػػبل،كا 

ىػػػػػذاأمػػػػػرمقطػػػػػكعبػػػػػو،كحديثػػػػػومحػػػػػتجبػػػػػوفػػػػػيالمكطػػػػػأ،.االخػػػػػتبلط،كىشػػػػػاـفمػػػػػـيخػػػػػتمطقػػػػػط
.(ِ)كالصحاح،كالسنف
ذلؾغضكففيالعمـ،مفكثيرةبجممةحدثعمرهآخرفيالعراؽقدـكلماكقاؿفيالميزاف:

الخبطعنؾعفدالثقات،كلكباركلككيعكلشعبةلمالؾيقعىذاكمثؿيجكدىا،لـأحاديثيسير
فيؾعزاءنااهللأحسفكلكفاإلسبلـ،شيخفيشاـكالمخمطيف،بالضعفاءثباتاألاالئمةخمطكذر
كىذاالقكؿالعبرةبو،لعدـالمتابعكقاؿالعبلئيبعدذكرهحكايةابفاٍلقطَّاف:.(3)القطافبفايا
الذم،لو القسـ مف فيك ما شيء كافكقع ف كا  مطمقان، حجة ىك مفبؿ شيء فيو يؤثر لـ

.(ْ)ذلؾ
لـيثبتبحقواالختبلط،كردىذااالدعاءالعديدمفالنقاد،كما نسبةاالختبلطليشاـبفعركة:

 حصؿلومفتغيريمحؽكبارالسفكاليكاديسمـمنوأحد.
ةقاؿيعقكببفشيبة:ثبتثقأنويحدثعفأبيومالـيسمعومنو.قاؿابفالعراقي:اتيـىشاـب

لـينكرعميوشيءإالبعدماصارإلىالعراؽفإنوانبسطفيالركايةعفأبيوفأنكرذلؾعميو
ؿألىؿالعراؽأنوكافاليحدثعفأبيوإالبماسمعوأفىشامانتسيَّلركأىؿبمده،كالذميي

حجركقاؿابف.(ٓ)فكافتسيموأنوأرسؿعفأبيومماكافيسمعومفغيرأبيوعفأبيو،منو
نوحدثعنوبمالـأكىيتقتضيمعقبانعمىركايةىشاـألىؿالعراؽكمتيمانلوبالتدليس:

                                                           

مرضأك؛إمابخرؼأكضررأكقؿكعدـانتظاـاألقكاؿكاألفعاؿ(االختبلطاصطبلحان:حقيقتوفسادالعُ)
ماؿ كسرقة مكتابف ذىابكتبكابفعرضمف أك كالمسعكدم، اح؛ أك لييعة الممقف. كابف فتحتراقيا "

.(ّٕٔ/ْالمغيثبشرحألفيةالحديثلمسخاكم)
 (.ّٓ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ِ)
(.َِّ/ْ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ّ)
 (.ُِٔ(المختمطيفلمعبلئي)ص:ْ)
 (.ٖٗ(المدلسيفالبفالعراقي)ص:ٓ)
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.(ُ).كلكنومعذلؾعدهفيالمرتبةاألكلىيسمعومنوكىذاىكالتدليس
.(ِ)بوكصفومفأركلـنظر،مدلسانىذابمجردىشاـجعؿكفي:فقاؿالعبلئيفتعقبو

كة:ىشاـمفالذيفأجمعأىؿالعمـعمىتكثيقيـ،كالظاىرأفىشاـنسبةالتدليسليشاـبفعر
لـيكفمدلسانرغـاتياموبالتدليس،كلـييتَّيـبذلؾإالبعدركايتوألىؿالعراؽ.

عفبالحديثيحدثربماكافكلكفقطيدلسلـأنوعمميفيىذهالمسألةفقاؿ:الميحقؽكقد
أك«أبيقاؿ»بمفظالحديثذلؾذكرربماثـ،كيعرفكنوؾذلمنوالناسفيسمعأبيوعففبلف
اتكاالنعمىأنوقدسبؽبيافأنوإنماسمعومففبلفعفأبيو،فيغتنـبعضالناسحكايتونحكه

االتكاؿعمىأفالناسقد مع العمك، فيوصكرة لما عفأبيو فيركمذاؾالحديثعنو الثانية
.(3)سمعكاركايتواألكلىكحفظكىا

ثقةلـيثبتأنواختمطأكدلس.ىشاـ:قالت الباحثة
سنةتكفي:، أبو عبد اهلل بن أبي أويس األصبحي الَمدنيّ إسماعيل ْبِن َعْبِد المَّوِ  -   

حكميـعمىإسماعيؿبفأبيأكيس،أثنىأحمدبفِِٔ ق.تباينتآراءالنقادكأقكليـكمفثىَـّ
بالمدينةمف:فالذيفثبتكافيمحنةخمؽالقرآف،كحينماسيئؿحنبؿعميوثناءنحسنانألنوكافم

قاؿاليكـ؟ ابفحباففيالثقاتك.(ْ)ىذانحكأكالعمـكثيرعالـىكأكيسأبيابف: (ٓ)ذكره
.(ٔ)مغفبلنككافالصدؽمحموكقاؿأبكحاتـ:

فيو القكؿ أساء كقد النقاد، مف جماعة كضعفو ابف عنو نقؿ معيف، بف قكلو:يحيى الجنيد
صدكؽكنقؿابفأبيخيثمةعفيحيىبفمعيفقكلو:.(ٕ)بشيءليسيكذب،ط،خمّْميإسماعيؿ


                                                           

 (.ِٔيسالبفحجر)ص:(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدلُ)
 (.ُُُ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ِ)
فيتأنيبالككثرممفاألباطيؿلممعممي)انظر:(ّ) قالتالباحثة:كالشؾأفليشاـ(.ُْٕ/ِالتنكيؿبما

سماعانكثيرانعفكالده،فركلعنومباشرة،كركلأيضاعفإنسافعفأبيو،كأخيوعثمافمثبلن،فركاىاىشاـ
انظر:عنوببلكاسطةفىاتييـبالتدليس.لصكرتيف)بكاسطةكبغيركاسطة(،كلرغبةالبعضفيعمكاإلسنادنقمكابا

.(ُّ/ُمقدمةصحيحمسمـ)انصاؼاإلماـمسمـليشاـبفعركةفيركايتوعفكالده.
(.ُٕٕ/ِ(المعرفةكالتاريخلمفسكم)ْ)
 (.ْٖ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
(.ُُٖ/ِكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحٔ)
 (.ُِّ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ٕ)
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.(ُ)ليسبشيءمرة:،كقاؿ:إسماعيؿبفأبيأكيس:ليسبذاؾكقاؿمرةضعيؼالعقؿ.
كػػػػاف:قػػػػالكا،الحفػػػػاظاألئمػػػػةمػػػػفكجماعػػػػة،الصػػػػحيحفػػػػيالبخػػػػارمعنػػػػوأكثػػػػرقػػػػاؿالخميمػػػػي:

جػػػػدهعػػػػف،أبيػػػػوعػػػػف،المزنػػػػياهللعبػػػػدبػػػػفكثيػػػػر:مثػػػػؿالضػػػػعفاءعػػػػفكركل،العقػػػػؿضػػػػعيؼ
ػػػػػائيمطمقػػػػػان(ِ)الضػػػػػعفاءمػػػػػفالمدينػػػػػةأىػػػػػؿمػػػػػفأقرانػػػػػوكعػػػػػف،أنكركىػػػػػاأحاديػػػػػث .كضػػػػػعفوالنَّسى

اًعيؿكلـيركعنوكقاؿ: ًعيؼأكيسأبيبفًإٍسمى .(ّ)ضى
كلعموتركو،ًإلىىيؤدمأفًإلىىعميو،الكبلـًفيالنَّسىائيبالغ:فقاؿالبللكائيالقاسـأىبككافقوكى

.(ْ)ضعيؼأنوإلىيؤكؿكميـىؤالءكبلـألفلغيره،يبفلـمالىويباف
قمتألبىالحسف:":يالبرقانسماعيؿكافألجؿاتياموبكضعالحديثقاؿإكأكثرمفضعَّؼ

ضعَّ أكيسلـ أبى بف إسماعيؿ النسائي الرحمف عبد فقؼأبك  مكسىاؿ:؟ بف محمد ذكر
األئميالياشم أحد النسائة،كىك كلدهيككاف يخصبو لـ بما أبىعبد،يخصو عف فذكر

الرحمفقاؿ:حكىلىسممةبفشبيب،قاؿ:بـتكقؼأبكعبدالرحمف؟قاؿ:فمازلتبعدذلؾ
أكيسيسممةبفشبيب:سمعتإسماعيؿبفأبيالحكايةحتىقاؿ:قاؿليليأداريوأفيحك

:قمتيقاؿالبرقان،فيمابينيـيءيقكؿ:ربماكنتأضعالحديثألىؿالمدينةإذااختمفكافىش
بفمكسى؟يلمدارقطن عفمحمد مفحكىلؾىذا : كقرأتيا مفكتابو كتبتيا الكزير؛ قاؿ:

بكضعالحديث.يعنىبالكزير:الحافظالجميؿجعفربفحنزابة.(ٓ)عميو .(ٔ)كاتيموابفحـز
كرغـماريميبوابفأبيأكيسإالأنولـييضعؼمطمقان،فالبخارمكمسمـقدأخرجاأحاديثوفي

 "الحازميقاؿالصحيح. مفنكعإلىبكاسًنينفرحديثكتابييماكمسمـالبخارمإيداعأما:
كافبخارمالبأفنقرالاأنَّمعحديثيـ،بويردُّحدانضعفيـيبمغلـأنوغيرفظاىر،الضعؼ

عندهثبتقدىؤالءضعؼكافكلكالضعؼ،أنكاعمفنكعإلىينسبمفحديثتخريجيرل

                                                           

(.ّٖٔ/ِ(تاريخابفأبيخيثمة)ُ)
السّْمفي)ِ) أبيطاىر بانتخابالحافظ لمخميمي منتخباإلرشاد فيْٕص:( اإلرشاد باسـ" المطبكعخطأن )

الحديثلمخميمي"،كقدبيفالشريؼحاتـالعٍكنيفيكت "العنكافالصحيحلمكتاب"تعريفوكأىميتوابو:معرفةعمـك
حكاموكأمثمةلؤلخطاءفيو  .لمكتب.كفيالرجكعلمكتابفائدةلمعرفةالعناكيفالصحيحةكسائؿمعرفتوكا 

(.ُٕ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ّ)
(.ُِٖ/ّالكماؿلممزم)(تيذيبْ)
(.ْٕ(سؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:ٓ)
)انظر:(ٔ) (.َّٕ/ُُالمحمىباآلثارالبفحـز
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(ُ)حديثيـخرجلما كال،حديثوتخريجمفيكثرالـأنيماإالالشيخافبواحتج.قاؿابفحجر:
.البخارملوأخرجمماأقؿلوفأخرجمسمـكأما.حديثيفسكلبوتفردمماالبخارملوأخرج
يكجبماشبيببفسممةعفكركل،بضعفوالقكؿأطمؽفإنوالنَّسىائيسكلالباقكفلوكركل
لىأفقاؿ:...زركايتوطرح أصكلولوأخرجإسماعيؿفأصحيحبسندالبخارممناقبفيكركيناا 
عرشٍميكىك،سكاهعماكيعرضبوليحدثبويحدثماعمىلويعمـكأفمنياينتقيأفلوكأذف

يحتجالىذاكعمىأصكلومفكتبألنو،حديثوصحيحمفىكعنوالبخارمأخرجومافبأ
فيوشاركوأفإالكغيرهالنَّسىائيفيوقدحماأجؿمف،الصحيحفيماغيرحديثومفبشيء
.كقاؿابفحجر:(ّ)لوينكرماكتجنبتكثيقوعمىاألمراستقرقاؿالذىبي:.(ِ)فيوفيعتبرغيره

.(ْ)حفظومفأحاديثفيخطأأصدكؽ
سماعيؿبفأبيأكيسحدَّثبأحاديثمفحفظو،ككافسيئالحفظفكقعفيإ:قالت الباحثة

.كالبخارملومنياجوفياألخذعفشيكخوالميتىكَّمـفييـ،الكىـكالخطأ،كلكنوصدكؽفينفسو
                               *****                ***** 

 ابن األثير رحمو اهلل: قال

 (َنَشدَ )
ٍنًشده،فىأىنىاكأٍنشىدتيياطىمىٍبتىيا،ًإذىانىاًشده،فىأىنىاالضالَّةىنىشىٍدتي:ييقىاؿي«ِلُمْنِشدٍ  ِإالَّ  ياتلقطّ  َتِحل   َواَل »ًفيوً مي
ٌرٍفتىياًإذىا .(ٓ)عى

 (ٚحديث رقم )ال
 رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام البخاري

دَّثى اؽي،نىاحى دَّثىنىاًإٍسحى ،اٍبفًعىفً،(ٕ)عىاًصـأىبيكحى ٍيجو ًني:قىاؿىجيرى سىفيأىٍخبىرى ميٍسًمـوٍبفيحى
.(ٖ)

                                                           

 (.ٕٓ(شركطاالئمةالخمسةلمحازمي)صُ)
 (.َِٕ/ِ(ىدمالسارمالبفحجر)ِ)
 (.ْٗ/ُٔ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ّ)
(.َُٖ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ْ)
(.ّٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ِّْْ(رقـُِٓ/ّكتابفيالمقطة،بابكيؼتعرؼلقطةأىؿمكة)(صحيحالبخارمٔ)
.(ىكالضحاؾبفمخمدبفالضحاؾٕ)
ٍبًفيىنَّاؽو(ىكٖ) سىًفٍبًفميٍسًمـً  .المكياٍلحى
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اًىدوعىفٍ ـىالمَّوًرىسيكؿىأىفَّ،(ُ)ميجى »فىقىاؿىالفىٍتحًيىٍكـىقىا ـىالمَّوىًإفَّ: رَّ مىؽىيىٍكـىمىكَّةىحى السَّمىكىاتًخى
، رىاـهفىًييىكىاألىٍرضى رىاـًحى ًة،يىٍكـًًإلىىالمَّوًًبحى دوتىًحؿَّلىـٍالًقيىامى دوتىًحؿُّكىالىقىٍبًميأًلىحى لىـٍبىٍعًدم،أًلىحى كى

ٍيديىىا،يينىفَّريالىالدٍَّىًر،ًمفىسىاعىةنًإالَّقىطًُّليتىٍحًمؿٍ ديكىالىصى  َتِحل   َوالَ خىبلىىىا،ييٍختىمىىكىالىشىٍككييىا،ييٍعضى
ٍبدًٍبفيالعىبَّاسيفىقىاؿى.«ِلُمْنِشدٍ  ِإالَّ  ُلَقَطُتَيا الميطًَّمبًعى ًمٍنويبيدَّالىفىًإنَّويالمًَّو،رىسيكؿىيىااإًلٍذًخرىًإالَّ:
بلىؿهفىًإنَّوي(ِ)اإًلٍذًخرىًإالَّ:»قىاؿىثيَـّفىسىكىتىكىالبيييكًت،ًلٍمقىٍيفً يٍاٍبفًكىعىفٍ«حى رى ،جي ٍبديأىٍخبىرىًنيجو ،عى الكىًريـً
،اٍبفًعىفًٍعٍكًرمىةى،عىفٍ كىاهيىىذىا،نىٍحكًأىكٍىىذىاًبًمٍثؿًعىبَّاسو ٍيرىةىأىبيكرى .النًَّبيّْعىفًىيرى

 تخريج الحديث:
.بإخراجوعفمسمـانفردالبخارم

ترجمة رواة اإلسناد: 
تكفي:ِز بِن ُجَرْيجٍ ْبُد الَمِمِك بُن َعْبِد الَعِزيْ ع -     قكافمفأكعيةالعمـالمتقنيفَُٓسىنىةى

 كافمدلسان، كحشفإنوتدليسوتجنبيي:فقاؿجريحبفتدليسعفالدارقطنيسيئؿكعمىثقتو
.(ّ)مجركحمفسمعوفيماإاليدلسال،التدليس

 ،بن جريجا دليس تدليسشر الت :قال الدارقطني، كصفوالنَّسىائيكغيرهبالتدليسقاؿابفحجر:

ابفحجرال فيما سمعه من مجروحإال يدلس  ،فإنه قبيخ التدليس كذكره المرتبةفيأصحاب.
.(ْ)الثالثةكيمزموأفيصرّْحبالسىماعمفشيخو

كخرجكاتدليسواألئمةاحتمؿبةالثانيةمفمراتبالمدلسيف،كقدالمرتفيكخالؼالعبلئيفجعمو
ف،الصحيحفيلو أك،ركلماجنبفيتدليسولقمةأكإلمامتوإماكذلؾبالسماعيصرحلـكا 

براىيـاألعمشكسميمافكالزىرمكذلؾ،ثقةعفإاليدلسالألنو سماعيؿالنخعيكا  أبيبفكا 
كالثكرمجريجكابفكثيرأبيبفكيحيىعتبةبفكالحكـالطكيؿكحميدالتيميكسميمافخالد
.(5)بالسماعالتصريحفيوليسمماالكثيرالحديثليؤالءيرىماكغالصحيحيفففي.....




                                                           

.(ىكمجاىدبفجبرالمكي،أىبيكالحجاجالقرشيالمخزكميُ)
ًشيشىةهطىيّْبىةيالرّْيًح.غريِ) (.ّٓٓ/ِبالحديثإلبراىيـالحربي)(اإًلٍذًخر:ىيحى
 (.ُْٕ(سؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:ّ)
 (.ُْ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ْ)
(.ُُّ)ص:(جامعالتحصيؿلمعبلئيٓ)
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اؿ::ثقػةمػدلس،كلكػفتيمػةالتػدليسمنتفيػةىنػاألفابػفجػريجصػرحبالسػماعفقػقالت الباحثة
كػػؿفػػيأخبرنػػيجػػريجابػػفقػػاؿإذايقػػكؿأحمػػدسػػمعتداكد:أخبرنػػيحسػػفبػػفمسػػمـ،قػػاؿأبػػك

.(1)صحيحفيكشيء
     سنادثقات.كباقيرجاؿاإل -

                         *****                ***** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ًفياٍلمىٍسًجًد:»كى ضالَّةن يىٍنشيدي ؿو ًلرىجي تىٍأًديبنا«َأي َيا النَّاِشُد، غيُرك الواجدُ قىاؿى ذىًلؾى قىاؿى
طىمىبضالَّتىوًفيا ٍيثي ًديثًلىوي،حى ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ ٍكًت.كى ٍفعالصَّ النًَّشيًد:رى ًمفى ٍلمىٍسًجًد،كىىيكى

.(2)

 (ٛالحديث رقم )
 :رحمو اهلل الصنعاني (ٖ)قال اإلمام عبد الرزاق

ـىعىفٍ ،ٍبفًًإٍبرىاًىي مَّدو ،ٍبفًميٍصعىبًعىفٍميحى مَّدو مَّدوٍبفًبىٍكرًأىًبيعىفٍميحى ميحى
قىاؿى(ٗ) سىًمعى:

الَّةنيىٍنشيديرىجيبلنالمَّوًرىسيكؿي ًليىذىالىٍيسى اْلَواِجدُ  َغْيُركَ  النَّاِشدُ  َأي َيا:»النًَّبيُّفىقىاؿىاٍلمىٍسًجًد،ًفيضى
.«اٍلمىسىاًجديبيًنيىتً

 تخريج الحديث:
تفردعبدالرزاؽبيذااإلسناد.

 دراسة رجال اإلسناد: 
 :عبد الدار ْبن قصي اْلُقَرِشّي اْلَمَدِنيّ  د ْبن ثابت ْبن شرحبيل من بنىإْبرَاِىيم ْبن ُمَحمَّ  -

،كقاؿ(6)مناكيركغيرهعمركبفأبيسممةركلعنوقاؿابفعدم:ك.(5)قاؿأبكحاتـ:صدكؽ
.(7)مناكيركلوالحديث،صالحالذىبي:

ؼ.صدكؽلومناكيركلـيتابعفيىذاالحديثفيكضعي:قالت الباحثة 
                                                           

(.ُِّ(سؤاالتأبيداكدلئلماـأحمد)ص:ُ)
(.ّٓ/ٓألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاِ)
.ُِِٕ(رقـَْْ/ُ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ّ)
أبك(ْ) مَّدٍبفعىٍمركٍبفحـز .بكرٍبفميحى
 (.ُِٓ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
 (.ِْْ/ُ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٔ)
(.َْٖ/ْ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ٕ)



 

- 29 - 
 

قاؿابفحجر::مصعب ْبن ُمَحمَّد ْبن شرحبيل ْبن َأِبي عزيز من َبِني َعْبد الدار اْلُقَرِشيّ  -   
بفمصعبعفحنبؿبفأحمدسألت:حميدبفحمدأطالبكأب.قاؿ(ُ)بوبأسالالخامسةمف

فقاؿمحمد .انخيرإالعمـأال: يرضمصعبفمعيفبفيحيىكثقو لـ حاتـ أبا ككأف :قاؿ.
(ِ)يكتبحديثوصالح كال ك(ّ)بويحتج، صالحانالبخارمقاؿ. كاف في.(ْ): حباف ابف كذكره
.(ٔ)ًفيوًتكمـكقاؿالذىبي:.(ٓ)الثقات

:صدكؽ.قالت الباحثة
كباقيرجالوثقات.-   

 :الحكم عمى اإلسناد 
  إرساؿ ضعيؼألجؿ محمداإلسناد بف بكر أبك محمد بف كضعؼإبراىيـ ، ىذافي

الحديثكليسلومتابع.
كلمحديثشكاىد:

ثبلثتيـمفطريؽمحمدبفالمنكدرمرسبلن.(ٗ)كابفشبة(ٖ)كالفاكيي(ٕ)فقدأخرجوعبدالرزاؽ
براىيـالحربي مفطريؽاألكزاعيعفابفأبيحسيفمرسبلن،كابفأبيحسيفلـأقؼ(َُ)كا 

كيظؿالحديثعمىضعفوألجؿاإلرساؿ.عميو.
                             *****                ***** 
 
 

                                                           

(.ّّٓجر)ص:(تقريبالتيذيبالبفحُ)
الِ) بما فيحدثكف يحفظكف ال قكمنا كانكا قاؿ بحديثيـ؟ يحتج معنىال ما قمتألبي حاتـ: أبي ابف قاؿ )

(.ُّّ/ِيحفظكففيغمطكفترلفيأحاديثيـاضطرابناماشئت.الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)
 (.َّٓ/ٖ)المصدرنفسو(ّ)
(.ُّٓ/ٕ(التاريخالكبيرلمبخارم)ْ)
(.ْٕٕ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
.(ُٔٔ/ِ)لمذىبيالضعفاءفيالمغني(ٔ)
 .ُِّٕ(رقـَْْ/ُ)مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(ٕ)
(.ُُٔ/ِ(أخبارمكةلمفاكيي)ٖ)
(.ِّ/ُ)(تاريخالمدينةالبفشبةٗ)
 (.َٓٓ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)َُ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيوً كبالمَّو،المَّوى،كأىٍنشيديؾىالمَّوى،نىشىدتيؾ:ييقىاؿي.كبالرًَّحـبالمَّو،سألتيؾأىمٍ«والرَِّحمَ  المَّوَ  َنَشْدُتكَ »كى
كبالمَّوًالمَّوىكنىاشىٍدتيؾى مىٍيؾىكأقٍسمتيؾسألتيأىمٍ: عى كمينىاشىدىةنكًنٍشدىانانًنٍشدىةنكنىشىدتيو. ًإلىىكتىٍعديتيو.
ٍنًزلىةًأًلىنَّويًإمَّامفعكلىٍيف، ،:ًبمى ٍيثيدىعىكتي ٍيدنادىعىكتي:قىاليكاكىمىاكبالمَّو،المَّونىشىدتيؾ:قىاليكاحى ،زى ٍيدو ًبزى كى

مَّنيكهأًلىنَّييـٍأىكٍ ٍعنىىضى طىأهبالمَّو،أنشىدتيؾفىأىمَّا.ذىكٍَّرتي:مى .(ُ)فىخى

 (ٜالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو القاسم الطبراني

دَّثىنىا ًنيُّاٍلقىاًسـًٍبفيًعيسىىحى ٍيدىالى ،الصَّ ٍبديثنااٍلبىٍغدىاًدمُّ ـًٍبفًًبٍشرًٍبفيالرٍَّحمىفًعى كى اٍلحى
، ًميُّثناالنٍَّيسىابيكًرمُّ ،ٍبفًاٍلحيسىٍيفًفيبٍعى دَّثىًنيكىاًقدو ،يىًزيدىعىفٍأىًبي،حى اٍبفًعىفًًعٍكًرمىةى،عىفٍالنٍَّحًكمّْ

، بَّاسو اءى:"قىاؿىعى ٍربوٍبفيسيٍفيىافىأىبيكجى أىكىٍمنىاقىدٍَوالرَِّحَم، اهللَ  َنَشْدُتكَ  ُمَحمَّدُ  َيا:فىقىاؿى النًَّبيًّْإلىىحى
، بىرىًنييىعٍاٍلعميزى ،اٍلكى ـى ؿَّعىزَّاهلليفىأىٍنزىؿىكىالدَّ لىقىدٍ}كىجى ٍذنىاىيـٍكى اًباٍلعىذىابًأىخى بًّْيـٍاٍستىكانيكافىمى مىاًلرى كى

رَّعيكفى .["ٕٔ:المؤمنكف{]يىتىضى
 تخريج الحديث  :

طريؽ،جميعيـمف(6)البييقي،كمفطريقو(5)،كالحاكـ(4)،كابفحباف(3)أخرجوالنسائي
مفطريؽىاركفبفالمغيرةبمفظ)أنشدتؾاهلل(ٕ)إبراىيـالحربي.كأخرجوبنحكهبويزيدالنحكم

.بمعناهمفطريؽأيكبالسختياني،(8)كأخرجوالبييقيكالرحـ(.
األصبياني نعيـ أبك (ٗ)كأخرجو طريؽ أىٍحمىرىمف ٍبًف زيادة.ًعٍمبىاءى كفيو يزيد)أربعتيـبمعناه

عفعكرمةبو.عمباءبفأحمر(كأيكبالسختياني،اركفبفالمغيرة،النحكم،ى

                                                           

(.ّٓ/ٓثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديُ)
 .َُِّٖ(َّٕ/ُُ(المعجـالكبيرلمطبراني)ِ)
 .ُُِٖٗ(رقـُْٗ/َُ(السنفالكبرللمنسائيكتابالتفسير،سكرةالمؤمنكف)ّ)
 .ٕٔٗ(رقـِْٕ/ّصحيحابفحباف)ْ))
 .ّْٖٖ(رقـِْٖ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٓ)
(.ِّٗ/ِ()ِّٖ/ِييقي)دالئؿالنبكةلمبٔ))
 (.ِٕٕ/ِغريبالحديثإلبراىيـالحربي)(ٕ)
 (.ِّٖ/ِ)دالئؿالنبكةلمبييقي(ٖ)
 .ُِِْرقـ(َٕٓ/ُ)نعيـألبيالصحابةمعرفة(ٗ)
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 اإلسناد: جالدراسة ر 
ْيَداَلِني   اْلَقاِسمِ  ْبنُ  ِعيَسى -  فيتاريخبغداد،كسكتعنوذكرهالخطيب:اْلَبْغَداِدي   الصَّ

، عدمبفاهللعبدعنوركل.البصرمطاىربفالنضرعفحدثفمـيذكرفيوجرحانأكتعديبلن
.(1)ببغدادمنوسمعأنوكركذىالجرجاني

حالو.أقؼعمى،كلـ:لـأىتدلترجمتوقالت الباحثة 
 ق.ُُِسنةتكفي:َعِمي  بُن الُحَسْيِن بِن َواِقٍد َأُبو الَحَسِن الَمْرَوِزي   -

 الذىبي: النَّسىائيقاؿ.كأبيوحديثصاحبا،عالمنعميكافقاؿ أبكقاك.(ِ)بأسبوليس: ؿ
.(ْ)ييـصدكؽقاؿابفحجر:ك. (ّ)الحديثضعيؼحاتـ:

صدكؽييـ.كأميؿإلىقكؿابفحجرفيو:لـييكثؽ،كضعفوأبكحاتـالرازمقالت الباحثة 
 قكقيؿبعدىا.قاؿالخطيبُٕٓتكفيسىنىةى:ُحَسْيُن بُن َواِقٍد َأُبو َعْبِد اهلِل الُقَرِشي   -

سىٍيف مفأىؿالبغدادم:اٍلحي ًمٌيصاحبيىٍحيىىبفمعيفكىافى بفحبافبفعماربفكاقدأىبيكعى
سىٍيفذلؾ بفاٍلحي ًمٌي يىٍحيىىكتابغزيرالفائدة.ركلابنوعى الفضؿ،كالتقدـًفيالعمـ،كلوعىٍف

ؾقاؿ.سيئؿأحمدماتقكؿفيالحسيفبفكاقد؟فقاؿ:البأسبو.ككذل(ٓ)الكتابعىٍفأىًبيًوكجادة
،كقاؿأحمدمرة:أحاديثحسيفماأرلأم(ٕ)كأثنىعميو،ككثقويحيىبفمعيف(ٔ)أبكزرعة
كريميالحسيفبالتدليسنقؿذلؾالعبلئيعفأبييعمى.(ٗ)،كنفضيده(ٖ)شيءىي

ابفكعده.(َُ)

                                                           

(.َِٓ/ُِ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ُ)
 (.ُُِ/َُ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ِ)
 (.ُٕٗ/ٔحاتـ)(الجرحكالتعديؿالبفأبيّ)
(.ََْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ْ)
(.ْٔٓ/ٖ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ٓ)
(.ٔٔ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
 (.ّّٖ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ٕ)
 (.ُِٓ/ُ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٖ)
فالراكم،ككؿحركةلياعفعدـرضاىـعكابياعبر(استخدـعمماءالجرحكالتعديؿبعضالحركاتالتيٗ)

شفاءالعميؿ:نفضيده،كاألخيرةأكثرماتقاؿفيحاؿالجرحالشديد.انظرحرؾرأسو،عكجفمو،مثؿداللتيا
(.ّٕٓألبيالحسفمصطفىبفإسماعيؿ)ص

 .(َُٔ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:َُ)
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عبدبكأكقاؿفيالتقريب:.(ُ)المرتبةاألكلىالذيفاغتفرليـالنقادتدليسيـفيأصحابحجر
.(ِ)أكىاـلوثقةالقاضياهلل

.أكىاـلوثقة:قالت الباحثة
 : الحكم عمى اإلسناد 

 لـ الصيدالني عيسى كالعمة الطريؽ، ىذا ضعيؼمف كلكفحالوأقؼعمىإسناده ،
لذاتو.عيـبإسنادحسفأبكنيالحديثيرتقيلمحسفلغيرهفقدأخرجو

.(ّ)،كتبعوالذىبييخرجاهكلـاإلسنادصحيححديثىذاكالحديثصححوالحاكـ،كقاؿ
                           *****                ***** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى ْحبةفسألُتو َعَمْيوِ  َفَنَشْدتُ »قىٍيمىةحى .(ْ)ًمٍنويطىمىٍبتيأىمٍ«الص 

 (ٓٔالحديث رقم )
 اهلل :  رحمو (٘)قال اإلمام الطبراني

دَّثىنىا ،ميٍسًمـوأىبيكحى ٍفصيثنااٍلكىشّْيُّ ًريريعيمىرىأىبيكعيمىرىٍبفيحى ،الضَّ ٍكًضيُّ دَّثىنىاحاٍلحى ميعىاذيكىحى
بىابًٍبفيكىاٍلفىٍضؿياٍلميثىنَّى،ٍبفيا ًميفىةى،أىبيكاٍلحي قىاالىخى ٍبديثنا: نىزىةىعىٍبفًقيدىامىةىٍبفًسىكَّارًٍبفياهللًعى

، دَّثىنىاحاٍلعىٍنبىًرمُّ اؽىٍبفييىٍعقيكبيكىحى ،ًإٍسحى رًّْميُّ ،ٍبفيعىفَّافيثنااٍلميخى دَّثىنىاحميٍسًمـو مَّديكىحى زىكىًريَّاٍبفيميحى
، ًبيُّ ٍبديثنااٍلغىبلى اءوٍبفياهللًعى ،رىجى دَّثىنىاحاٍلغيدَّاًنيُّ مَّديكىحى ٍيؾًًبيأىٍبفًًىشىاـًٍبفيميحى ثنااٍلميٍستىٍمًمي،الدُّمى

مَّدًٍبفياهللًعيبىٍيدي اًئشىةىٍبفًميحى ،عى ٍبديثنا:قىاليكاالتٍَّيًميُّ سَّافوٍبفياهللًعى نىٍيًد،أىبيكاٍلعىٍنبىًرمُّحى كاٍلجي بىًنيأىخي
دَّثىٍتًنياٍلعىٍنبىًرمُّكىٍعبو دَّتىامٍحى ًفيَّةيجى ٍيبىةيصى ديحى مىٍيبىةىااٍبنىتىكى كىانىتىاعي ًبيبىتىيٍكى مىٍخرىمىةى،ًبٍنتىقىٍيمىةىأىفَّقىٍيمىةى،رى

دَّثىٍتييمىا ًبيبًتىٍحتىكىانىتٍأىنَّيىا،حى ،بىًنيأىًخيأىٍزىىرىٍبفًحى نىابو لىدىتٍجى فّْيىثيَـّالنّْسىاءىلىويفىكى فىبىٍينىمىا......تيكي
اءىنىاًئمىةنعىٍيًنيىتىٍحسىبيالمَّيىاًليًمفىلىٍيمىةوذىاتىًعٍندىىىاأىنىا يىاجى ٍكجي لىقىدٍكىأىًبيؾى:فىقىاؿى(ٙ)رالسَّامًًمفىزى

                                                           

.(َِالبفحجر)ص:،فيفبالتدليستقديسبمراتبالمكصك(تعريؼأىؿالُ)
.(ُٗٔالبفحجر)ص:(تقريبالتيذيبِ)
.(ِْٖ/ِالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)(ّ)
.(ّٓ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرْ)
(ٖ/ِٓ)لمطبرانيالكبيرالمعجـ(ٓ)
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ٍدتي اًحبناًلقىٍيمىةىكىجى اًحبىصى ؟مىفٍ:أيٍخًتيفىقىالىتًٍصٍدؽو،صى ٍيثي:قىاؿىىيكى رى سَّافوٍبفيحي (ٔ)الشٍَّيبىاًنيُّحى
ادى ،ذىا اهللًرىسيكؿًًإلىىكىاًئؿوٍبفًبىٍكرًكىاًفدىعى بىاحو ٍيؿي:أيٍخًتيفىقىالىتٍصى أيٍخًتي،ًبيىذىاتىٍسمىعيالىًلياٍلكى

ًرىىااأٍلىٍرضًسىٍمعًبىٍيفىكىاًئؿوٍبفًبىٍكرًأىًخيمىعىفىتىٍخريجى بىصى ؿهقىٍكًميىاًمفٍمىعىيىالىٍيسىكى الى:فىقىاؿىرىجي
افىسىًمٍعتيلىيىا،ذىاًكرىةوغىٍيريًإنّْيفىلىيىا،تىٍذكيًريوً ،مى  َغْيرَ  َفَوَجْدُتوُ  َجَمِمي، َعَمى َفَشَدْدتُ فىغىدىٍكتيقىاالى
ْحَبَة، َفَسأَْلُتوُ  َبِعيٍد، ،:فىقىاؿىالص  ـٍ كىرىامىةننىعى .............الحديث.كى

 تخريج الحديث:
الترمذم اهللبفحسافعفجدتيومفطري(ّ)الشمائؿكفي(ٕ)السنففيأخرجو ؽعبد

ًفيَّة ٍيبىةصى ديحى ،عفكعببفمفطريؽعبداهللبفحساف(ْ)كأخرجوابفعساكر.مختصرانبوكى
مخت بو كصفية دحيبة أبيو كأـ أمو أـ جدتيو عف المزمصران.العنبر، طريؽ(ٓ)كأخرجو مف

.بوبنحكهالطبراني
 دراسة رجال اإلسناد:

 قاؿالمزم:أختدحيبةبنت.(ٔ)قاؿابفحجر:مقبكلةمفالثالثة:َمْيَبةَ ِبْنُت عُ َصِفيَُّة  -
عميبة،كىماجدتاعىبداهللبفحسافالعنبرم.ركتعىف:جدىاحرممةبفعىبداهللالعنبرمكلو

أيضان صحبة كليا بنتمخرمة قيمة أبييا كعفجدة اهللبفحسافصحبة، عىبد ركلعنيا: .
 .(ٖ)اابفحباففيالثقات.ذكرى(ٕ)العنبرم
 .ذكرىاابفحباففي(ٗ)قاؿابفحجر:مقبكلةمفالثالثةُدَحْيَبُة ِبْنُت ُعَمْيَبَة: -

 .(َُ)الثقات

                                                           

لممزمالكماؿتيذيب.يتحدثكفبالميؿيجتمعكفماعةالجىناىاكىكسكاءفيوكالجمعالكاحدلفظ:كالسامر(ُ)
.(َِٖ/ّٓ)شرحالمزمغريبىذاالحديثمفأرادالمزيدفميرجعإليو(ِّٖ/ّٓ)
.ُِْٖ(رقـَُِ/ٓ،بابماجاءفيالثكباألصفر)عفرسكؿاهللأبكاباألدب،(سنفالترمذمِ)
.ٕٔرقـ (ْٕ)ص:يلباسرسكؿاهلل،بابماجاءف(الشمائؿالمحمديةلمترمذمّ)
 (.َِّ/ْ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ْ)
 (.ِٕٔ/ّٓ(تيذيبالكماؿلممزم)ٓ)
(.ْٕٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
 (.ُِٕ/ّٓلممزم) (تيذيبالكماؿٕ)
(.َْٖ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
(.ْٕٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٗ)
 (.ِٓٗ/ٔالبفحباف)(الثقاتَُ)
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 .(ُ)قاؿالمزم:ركللياالبخارمفي"األدب"،كأبكداكد،كالتٍّْرًمًذمٌ
 ، التَِّميمّي َأُبو اْلُجَنْيِد:َعبد اهلِل ْبن َحّسان، الَعنَبِريّ  -

جرحػػػان.سػػػكتعنػػػوابػػػفأبػػػيحػػػاتـعنػػػوفمػػػـيػػػذكرفيػػػو(ِ)لسػػػابعةاقػػػاؿابػػػفحجػػػر:مقبػػػكؿمػػػف
 .(ٓ)،كقاؿمرة:لـأربوبأسان(ْ).ككثقوالذىبي(ّ)أكتعديبلن

:مقبكؿلـيكثقوسكلالذىبي.قالت الباحثة
 ىاجرتإلىبياغنكية،ثـمفبنيالعنبر،كمنيـمفنس:َقْيَمُة ِبْنُت َمْخَرَمَة التَِّميِميَّةُ  -
معحريثبفحٌسافكافدبنيبكربفكائؿ.ركلحديثياعبدالمَّوبفحٌسافالعنبرمالنبٌي

مىٍيبىةى،ككانتاربيبتيقيمة غيريعقكببفكباقيرجالوثقات.(ٔ)عفجٌدتيو:صفٌيةكدحيبةابنتيعي
ًمٌيفيكضعيؼإسحاؽالمخٍ رى

بيشديدالضعؼصاحبأخباريضعالغىبلى،كمحمدبفزكريا(ٕ)
.(ٖ)األحاديث

 : الحكم عمى اإلسناد 
،كليسضعيؼ،كالعمةعبداهللبفحسافمقبكؿ،يحتاجلمتابعحتىييقبؿحديثوإسناده

قاؿالترمذمحديثقيمةالنعرفوإالمفحديثعبداهللبفحساف.لومتابع.
ي ال مقبكلة، مىٍيبىةى عي ًبٍنتي ًفيَّةي أيضان،كصى مقبكلة كىي ٍيبىةي ديحى أختيا تابعتيا كلكف بتفردىا، حتج

كعمييمامداراإلسناد.
ًميٌالمخٍكفياإلسنادعمةأخرلكىيضعؼيعقكببفإسحاؽ كمحمدبفزكرياالغىبلبي.رى

                                                           

 (.ُٖٔ/ّٓ(تيذيبالكماؿلممزم)ُ)
 (.ََّ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 (.َْ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
(.ْٓٓ/ُ)(الكاشؼلمذىبيْ)
(.ِِْ/ْ)(تاريخاإلسبلـلمذىبيٓ)
(.ِٖٖ/ٖ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٔ)
ظيرثـجدمحياةفيعنوكتبناتضعيؼيعقكب،كعفابفالمنادمقكلوالدارقطنيعف:نقؿالخطيب(ٕ)
.متكاتركتكقيؼمعاتبةبعدكذلؾعنو،التحذيرأكجبماالكذبتصريحفيانبساطومفلنا

(ِْْ/ُٔ)لمخطيبالبغدادمبغدادتاريخ
منتخباإلرشاد،(ُْٓ/ٗ)حبافالبفالثقات،(ُُّ/ّ)لمدارقطنيكالمتركككفالضعفاءانظر:ترجمتو(ٖ)

(ِٗٓ/ِلمخميميبانتخابالحافظأبيطاىرالسّْمفي)
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.(ُ)كالحديثحسنواأللبانيفيتحقيقولسنفالترمذم
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى :النٍّْشدىة«ِفينا المَّو ِنْشَدكَ : َتُقولُ  المٍَّساَن، ُتَكفٍّر ُكمَّيا األعضاءَ  ِإنَّ »(ِ)سىًعيدوأىًبيحى
ذىؼًمٍنيىاالتَّاءى،كىأىقىامىيىاميقا :ًإنَّويحى كيمىاذىكرنا،كىأىمَّانٍشدىؾفىًقيؿى ـاٍلًفٍعًؿ.مىٍصدىره

،كًقٍعدىؾالمَّوى،كعىٍمرىؾالمَّوى. ؿه بناءهميٍرتىجى :ىيكى ًقيؿى كى
ييتىكمَّـًبنٍشدؾ ـٍ ٍفلى ًنٍشدىؾالمَّوى.كىاً  ٍنًزلىًة :عىٍمرىؾالمَّوى،كًقٍعدىؾالمَّوىًبمى ـٍ ٍيًو:قىٍكلييي ًسيبىكى لىًكٍفقىاؿى المَّوى،كى

ىىذىاتىمٍ أىفَّ ًميؿي ًميؿيزىعىـاٍلخى ٍيًوكىاٍلخى رَّفوعىٍفنىٍنشيدؾالمَّوى،أىٍكأىرىادىًسيبىكى قىٍدحى الرَّاًكمى لىعىؿَّ تىمثَّؿًبًو،كى ًثيؿه
أٍنشي الًَّذمىيكى ًديًث،فحًذؼاٍلًفٍعؿي يىٍبميٍغييمامجيئيوًفياٍلحى ـٍ عىدىمىو،أىٍكلى الى ـً ًجيًئًوًفياٍلكىبلى دؾ،ًقمَّةمى

.ككيًضعاٍلمى ؿى أىكَّ ٍفعيكالن مى افناًإلىىاٍلكىاًؼالًَّذمكىافى مكًضعىوميضى ٍصدىري
 (ٔٔالحديث رقم )

 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام الترمذي
دَّثىنىا" مَّديحى دَّثىنىا:قىاؿىالبىٍصًرمُّميكسىىٍبفيميحى مَّاديحى ،ٍبفيحى ٍيدو ٍيبىاًء،أىًبيعىفٍزى سىًعيدًعىفٍالصَّ

بىٍبفًا ،جي ،سىًعيدوأىًبيعىفٍٍيرو ٍدًرمّْ فىعىويالخي "قىاؿىرى ـىاٍبفيأىٍصبىحىًإذىا:  ُتَكفٍّرُ  ُكمََّيا اأَلْعَضاءَ  َفِإنَّ آدى
،نىٍحفيفىًإنَّمىاِفيَنا المَّوَ  اتَّقِ : َفَتُقولُ  المٍَّسانَ  فٍاٍستىقىٍمنىااٍستىقىٍمتىفىًإفًٍبؾى ٍجتىكىاً  ٍجنىااٍعكىجى دَّثىنىاحى"اٍعكىجى
دَّثىنىا:قىاؿىىىنَّاده مَّادًعىفٍأيسىامىةى،أىبيكحى ،ٍبفًحى ٍيدو لىـٍنىٍحكىهي»زى حُّكىىىذىا.يىٍرفىٍعويكى ًديثًًمفٍأىصى مَّدًحى ميحى

ًديثهىىذىا:»«ميكسىىٍبفًا ًديثًًمفًٍإالَّنىٍعًرفيويالىحى مَّادًحى ،ٍبفًحى ٍيدو قىدٍزى كىاهيكى ٍيريرى مَّادًعىفٍكىاًحدوغى حى
،ٍبفًا ٍيدو لىـٍزى دَّثىنىا«يىٍرفىعيكهيكى اًلحيحى ٍبدًٍبفيصى دَّثىنىا:قىاؿىالمَّوًعى مَّاديحى ،ٍبفيحى ٍيدو ٍيبىاًء،أىًبيعىفٍزى عىفٍالصَّ

،ٍبفًسىًعيدً بىٍيرو ،سىًعيدوأىًبيعىفٍجي ٍدًرمّْ ".نىٍحكىهيفىذىكىرى،النًَّبيّْعىفًأىٍحًسبيوي:قىاؿىالخي
 تخريج الحديث:

.(ٔ)كابفأبيالدنيا،(ٓ)كعبدبفحميد،(ْ)أخرجوأبكداككدالطيالسي

                                                           

 .ُِْٖ(رقـَُِ/ٓ،بابماجاءفيالثكباألصفر)عفرسكؿاهللأبكاباألدب،(سنفالترمذمُ)
.(ّٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .(َٓٔ/ْ،بابماجاءفيحفظالمساف)بكابالزىد(سنفالترمذم،أّ)
.ِِّّ(رقـَٔٔ/ّ(مسندأبيداكدالطيالسي)ْ)
.ٕٗٗ(رقـَِّ(المنتخبمفمسندعبدبفحميد)ص:ٓ)
.ُِ(رقـُْ(الصمتالبفأبيالدنيا)ص:ٔ)
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جميعيـمفطريؽحماد(4)،كالبييقي(ّ)،كابفالسني(ِ)ابفخزيمة،(ُ)أبكيعمىالمكصميأخرجوك
بفزيدبوبنحكهمرفكعان.ا

 مكقكفان.بنحكهطريؽحمادبفزيدبو،مف(ٕ)لسرم،كىنادبفا(ٔ)أحمدك(ٓ)الترمذمكأخرجو

 دراسة رجال اإلسناد:
ق.ِْٖتكفيسنة :ُمَحمَّد بن ُموَسى بن نفيع الحرشي، َأُبو َعبد المَِّو الَبْصِريّ  -

،(ٗ).كسيئؿعنوأبكحاتـفقاؿ:شيخ(ٖ)قاؿأبكعبيداآلجرم:سألتأباداكدعنو،فكىاهكضعفو
بأسبوصالح"كبقيةكبلـالنَّسىائيفيمشيختو:أرجكأفيككفكقاؿالنَّسىائي:ال

،كقاؿ(ُِ)"الثقات"،كقاؿالذىبي:صدكؽضعفوأبكداكدفي(ُُ)،كذكرهابفحباف(َُ)صدكقان"
.(ُّ)ابفحجر:ليف
.:ليفقالت الباحثة

ْيَباِء الكوفي - السادسة:(ٗٔ)َأُبوالصَّ مف مقبكؿ حجر: ابف ًحبَّ(ُٓ)قاؿ ابفي ذكره اف.
.(ُٔ)في"الثقات"

.مقبكؿ:قالت الباحثة
كباقيرجاؿاإلسنادثقات.-

                                                           

 .ُُٖٓ(رقـَّْ/ِ(مسندأبييعمىالمكصمي)ُ)
 .ِ(رقـّٗة)ص:(فكائدالفكائدالبفخزيمِ)
كالميمةالبفالسني)ص:ّ) (.ّ(عمؿاليـك
 .ِْٗ(رقـُِِ(اآلدابلمبييقي)ص:ْ)
 (.َٓٔ/ْ(سنفالترمذم،أبكابالزىد،بابماجاءفيحفظالمساف)ٓ)
.َُٖٔ(رقـَُٔ(الزىدألحمدبفحنبؿ)ص:ٔ)
(.ِّٓ/ِ(الزىدلينادبفالسرم)ٕ)
 (.َّٓ/ِٔممزم)الكماؿل(تيذيبٖ)
(.ْٖ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٗ)
 (.ٓٓ(مشيخةالنسائي،لمنسائي)ص:َُ)
(.َُٖ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ُُ)
(.ُُٕكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:(مفتُِ)
(.َٗٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُّ)
(.َّْ/ّّالكماؿلممزم)تيذيب(ُْ)
 (.َٓٔالبفحجر)ص:(تقريبالتيذيبُٓ)
(.ٕٓٔ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ُٔ)
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 : الحكم عمى اإلسناد 
فالحديثليفالحديثتفردبركايتوحمادبفزيدعفأبيالصيباءالككفي،كأبكالصيباء

ضعيؼ،مرفكعان،كمكقكفان.
زيد،بفحمادعفأسامة،أبكحدثنا:قاؿىنادحدثناكصححالترمذمالطريؽالمكقكؼفقاؿ:

مفإالنعرفوالحديثىذاكقاؿ:«مكسىبفمحمدحديثمفأصحكىذايرفعو،كلـنحكه»
.«يرفعكهكلـزيد،بفحمادعفكاحدغيرركاهكقدزيد،بفحمادحديث

.(1)مرفكعانإالأعمموكال:كقاؿراكمالحديثحمادبفزيد
ضعيؼمفالطريقيف.فالحديثاٍضطيربفيرفعوككقفوكىك

*****                *****                                               
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَشرَ ) 
ْـّالنٍُّشرىةي«الشَّْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ُىوَ : َفَقالَ  الن ْشَرةِ  َعنِ  ُسئل َأنَّوُ »ًفيوً ٍقيةًمفىضٍربه:ًبالضَّ الرُّ
ٍنويًبيىاييٍنشىرأًلىنَّوينيٍشرةنسيمّْيىتٍالًجٌف،ًمفىمىسَّانًبوًأىفَّييظىفُّكىافىمىفًبوًييعالىجبلج،كالعً خامىرهمىاعى
قىاؿى.كييزاؿييٍكشىؼأىمٍ:الدَّاءًًمفى سىفيكى قىدٍ.الًسحرًمفىالنٍُّشرة:اٍلحى ٍنوينىشٍَّرتيكى .تىٍنًشيرانعى

 (ٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)أبو داودقال اإلمام 

دَّثىنىا  ،ٍبفيأىٍحمىديحى ٍنبىؿو دَّثىنىاحى ٍبديحى زَّاًؽ،عى دَّثىنىاالرَّ ًقيؿيحى ،ٍبفيعى ٍعًقؿو مينىبّْوو،ٍبفىكىٍىبىسىًمٍعتي:قىاؿىمى
دّْثي اًبرًعىفٍييحى ٍبدًٍبفًجى قىاؿىالمًَّو،عى »فىقىاؿىلن ْشَرةِ ا َعنِ   المَّوِ  َرُسولُ  ُسئل:  َعَملِ  ِمنْ  ُىوَ :

 .«الشَّْيَطانِ 
 تخريج الحديث:

بوبمثمو.(ْ)،كمفطريقوالبييقي(ّ)أخرجوأحمد


                                                           

(.َٔٔ/ّ(مسندأبيداكدالطيالسي)ُ)
.ّٖٖٔ(رقـٔ/ْ(سنفأبيداكد،كتابالطب،بابفيالنشرة)ِ)
.ُُّْٓ(َْ/ِِ(مسندأحمد)ّ)
.ُُّٔٗ(رقـَٗٓ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ْ)
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مفطريؽشعبة،عفالحسفمرسبلنبمثمو.(ُ)كأخرجوأبكداكد
،عفأحمدبفشعيبمفطريؽشعبة،عفأبيرجاء،(ْ)،كأبكنعيـ(ّ)،كالحاكـ(ِ)كأخرجوالبزار

.بنحكهعفالحسف،عفأنسبفمالؾمرسبلن
 دراسة رجال اإلسناد:

 .السابعةمفصدكؽ:(ٓ)قاؿابفحجر:َعِقيٌل ْبُن َمْعِقِل ْبِن ُمَنبٍٍّو اْلَيَماِني   -      
أبكمعقؿبفعقيؿ:حنبؿبفأحمدكقاؿ،(ٕ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ٔ)معيفبفيحيىكثقو

يكميفأكيكماباليمفبابوعمىفأقمتإليو،يكصؿال-إبراىيـيعني،(ٖ)انعسركافإبراىيـ،
مفأسمعياأفأقدرفمـجابر،عفأحاديثعندهككافبحديثيف،فحدثنيإليو،كصمتحتى

.(ٗ)أحدمفأسمعيافمـحيانكافألنوالكريـ،عبدبفإسماعيؿبيايحدثنيكلـعسره،
اقاؿالذىبي خيارمفمعقؿبفعقيؿكقاؿمرة.الحديثقميؿكىكلتكراةكاإلنجيؿكافقدقرأ

.(َُ)فاضبلنمتقنانككافمنبوبفكىبعموسمعاليمفأىؿ
.:ثقة.كثقوابفمعيفكلـيجرحبشيءكلوسماعمفعبدالرزاؽقالت الباحثة

كباقيرجاؿاإلسنادثقات. -      
 :الحكم عمى اإلسناد 
قاؿاأللبانيصحيحاإلسنادرج غيرالشيخيفرجاؿثقاترجالوصحيحإسنادكىذاالوثقات.

عميوكبناء،"صدكؽ":فيوالحافظفقكؿ،اتفاقانثقةكىكاليماني،منبوابفكىكمعقؿبفعقيؿ

                                                           

 .ّْٓ(رقـُّٗ(المراسيؿألبيداكد،فيالطب)ص:ُ)
.َٕٗٔ(رقـِِْ/ُّ(مسندالبزار)ِ)
.ِِٖٗ(رقـْْٔ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
(.ُٓٔ/ٕبينعيـ)حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءأل(ْ)
(.ّٔٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٓ)
 (.ُِٗ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
 (.ِْٗ/ٕاف)(الثقاتالبفحبٕ)
فسرىاأحمدبفحنبؿقاؿ:أماليكصؿاليوكىيمفالعباراتالتيتدؿعمىأفالراكمالكافعسران:(ٖ)

فقديككفثقةكقد أفيككفثقة، مفككفالراكمعسران يبذؿحديثولممحدثيفكيمتنعمفالركايةليـ،كاليمـز
(.َّٓالحسفمصطفىبفإسماعيؿصشفاءالعميؿألبي:يككفضعيؼكغيرذلؾ)انظر

.ُُّْٓ(ُْ/ِِ(مسندأحمد)ٗ)
(.َّٗ/ّ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)َُ)



 

- 39 - 
 

 .(ُ)عندملوكجوالتقصيرفيكالحديث،ىذافيإسنادهتحسيفعمى"الفتح"فياقتصر
.(ِ)مرسبلن،كىكمعإرسالوأصحاؿالبييقي:كركمعفالنبيقأماالطريؽالمرسؿ

عفك سألتالحسف قاؿ: رجاء أبي عف شعبة طريؽ مف المرسؿ الطريؽ إلى األلباني أشار
قاؿ:"ىيمفعمؿالشيطاف".قاؿاأللباني:كىذامرسؿصحيحالنشر؟فذكرليعفالنبي

.(ّ)"اإلسناد،كقدركاهأبكداكدفي"المراسيؿ
.المرسؿاإلسنادصحيحمفالطريقيفالمرفكعك
                                      *****                ***** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى قىاهأىمٍ«النَّاسِ  ِبَربٍّ  َأُعوذُ  بُقلْ  َنشََّره ثم أصاَبو، َطّباً  فمعلَّ »اٍلحى رى
(ْ). 

 (.ٖٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

                                    *****                ***** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل : 

ًديثي ريكىاٍلحى .(ٓ)«َتَنشَّْرتَ  َىالَّ »اآٍلخى

 (ٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (ٙ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىاسيفٍ ،حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىاالحي المَّويحى ٍفأىًبيًو،عىٍفعىاًئشىةى،رىًضيى عيٍركىةى،عى ٍبفي ـي دَّثىنىاًىشىا ،حى يىافي
النًَّبيُّ ٍنيىاقىالىٍت:مىكىثى ًليعى ًإلىٍيًوأىنَّوييىٍأًتيأىٍىمىويكىالىيىٍأًتي،قىالىٍتعىاًئشىةي:فىقىاؿى يَّؿي كىذىا،ييخى كىذىاكى
اًئشىةي عى "يىا : يىٍكـو ًعٍندىذىاتى ا ديىيمى أىحى مىسى فىجى أىتىاًنيرىجيبلىًف، ًفيًو: اٍستىٍفتىٍيتيوي أىٍفتىاًنيًفيأىٍمرو المَّوى ًإفَّ ،

                                                           

(.ُِٔ/ٔ(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىالؤللباني)ُ)
(.َٗٓ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ِ)
 (.ُِٔ/ٔي)(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىالؤللبانّ)
(.ْٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
 (.ْٓ/ٓ)المصدرنفسو(ٓ)
يتاءذمالقربى،ٔ) كا  }إفاهلليأمربالعدؿكاإلحساف، بابقكؿاهللتعالى: كتاباألدب، (صحيحالبخارم،

 .َّٔٔ(رقـُٖ/ٖ[)َٗكينيىعفالفحشاءكالمنكركالبغييعظكـلعمكـتذكركف{]النحؿ:
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:مىطٍ ًؿ؟قىاؿى الرَّجي ابىاؿي رىٍأًسي:مى ًلمًَّذمًعٍندى ًرٍجمىيَّ الًَّذمًعٍندى رىٍأًسي،فىقىاؿى ًعٍندى ري كىاآلخى ،ًرٍجمىيَّ بيكبه
ذىكىرويىٍعًنيمىٍسحي طىٍمعىةو :ًفيجيؼّْ ؟قىاؿى ـى ًفي :كى ،قىاؿى ـى أىٍعصى :لىًبيديٍبفي مىٍفطىبَّوي؟قىاؿى :كى كرنا،قىاؿى

ًفي(ٔ)
ًفيًبٍئًرذىٍركىافى رىعيكفىةو ميشىاقىةو،تىٍحتى كى ميٍشطو
اءىالنًَّبيُّ(ٕ) :"فىجى »فىقىاؿى الًَّتيأيًريتييىا،كىأىفَّ ىىًذًهالًبٍئري

الًحنَّاءًريءي نيقىاعىةي مىاءىىىا كىأىفَّ كى الشَّيىاًطيًف، ريءيكسي نىٍخًميىا كسى النًَّبيُّ« ًبًو قىالىٍتفىأىمىرى ، فىأيٍخًرجى
المًَّو :يىارىسيكؿى اًئشىةي:فىقيٍمتي ، َتْعِني َتَنشَّْرَت؟عى النًَّبيَُّفَيالَّ مَّاأىنىاأىمَّاالمَّويفىقىٍدشىفىاًني،كىأى:»فىقىاؿى
مىىالنَّاًسشىرِّا عى ًليىييكدى".«فىأىٍكرىهيأىٍفأيًثيرى ًميؼه ٍيؽو،حى رى ًمٍفبىًنيزي ؿه ـى،رىجي أىٍعصى لىًبيديٍبفي قىالىٍت:كى

 تخريج الحديث:
بوبنحكه.(ّ)أخرجوالبخارم
  دراسة رجال اإلسناد:

ق.ُٖٗأبامحمدتكفيسنةْوٍن الِياَلِلي  يكنى:ُسْفَياُن بُن ُعَيْيَنَة بِن َأِبي ِعْمرَاَن َمْيمُ  -
مطمقنا .،ثقة اختمط قد كاف ثقتو أفكعمى أشيد فقاؿ: باختبلطو اٍلقطَّاف سعيد بف يحيى شيد

فسماعوال،سفيافبفعيينةاختمطسنةسبعكتسعيف فمفسمعمنوفيىذهالسنةكبعدىذا
.(ْ)ءشي

يفسنةتسعكتسعيفكمئة.سمعمنوفييامحمدبفعاصـقاؿالذىبي:تكفيبعدذلؾبنحكسنت
صاحبذاؾالجزءالعالي،كيغمبعمىظنيأفسائرشيكخاألئمةالستةسمعكامنوقبؿسنة
سبع.فأماسنةثمافكتسعيفففيياماتكلـيمقوأحدفييا،ألنوتكفيقبؿقدكـالحاجبأربعة

اٍلقطَّاف،كأعدهغمطانمفابفعمار،فإفاٍلقطَّافماتيقكؿ:كأناأستبعدىذاالكبلـمف.أشير
فيصفرمفسنةثمافكتسعيفكقتقدكـالحاجككقتتحدثيـعفأخبارالحجاز،فمتىتمكف
يحيىبفسعيدمفأفيسمعاختبلطسفياف،ثـيشيدعميوبذلؾ،كالمكتقدنزؿبو،فمعموبمغو

.(ٓ)نتجدانفيالرجاؿكسفيافثقةمطمقانذلؾفيأثناءسنةسبع،معأفيحيىمتع

                                                           

 (ِٖٕ/ُ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.الطٍَّمعًكعاء:الجيؼُّ(ُ)
سكافثانيوبناحيةالمدينة(ِ) الببلداسماءمفاستعجـمامعجـ.األنصارمفزريؽبنىدكرفىبفتحأٌكلو،كا 

 (ُُٔ/ِبفعبدالعزيزاألندلسي)أبكعبيدعبداهللكالمكاضع
 .ٕٓٔٓ(رقـُّٕ/ٕ،كتابالطب،باب:ىؿيستخرجالسحر؟)صحيحالبخارم(ّ)
 (.ِْْ/َُ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ْ)
 (.ُُٕ/ِ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٓ)
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العراقي كابف تدليسو عف أخبرغيركاحد فقد تدليسو عف العجمي(ُ)أما كسبطبف كابف(ِ)، ،
.(ّ)حجر

فلـيبيفالسماع،كىذاليسفيالدنياإالسفيافبفعيينة كحدهقاؿابفحباف:قيبمتركايتوكا 
،كاليكاديكجدلسفيافبفعيينةخبردلسفيوإالمتقففإنوكافيدلسكاليدلسإالعفثقة

 .(ْ)الخبربعينوقدبيفسماعوعفثقةمثؿنفسو
مفأصحاب:قالت الباحثة أحد كقتاختبلطو منو يسمع كلـ بسنة كفاتو قبؿ اختمط سفياف

فيكاليدلسإالعفثقة،ككافيبيفذلؾ.الكتبالستة،أماعفتدليسو
كلـباالختبلطىشاـريميكقد:حجة الحديث كثير ُعْرَوَة ثبتاً  ِىَشام ْبنِ  - كالتدليس،

(.ٔ)رقـالحديثيثبتبحقو.سبقتالترجمةلو
كباقيرجاؿاإلسنادثقات.-

                                     *****                ***** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:             

ًدي ًفيحى كى اًء َلْيَك الن ُشورُ »(ٓ)ًثالدُّعى ًإذىا«َلَك الَمْحيا والَمماُت َواِ  نيشيكران، يىٍنشيري الٌميتي نىشىرى : ييقىاؿي
ٍكًت.كأىٍنشىرىهيالمَّو:أىٍمأىٍحيىاهي. بىٍعدىاٍلمى  عىاشى

 (٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام أبو داود

ًإٍسمىاعً دَّثىنىاميكسىىٍبفي ٍيرىةى،عىفًحى ٍفأىًبيىيرى ٍفأىًبيًو،عى ،عى دَّثىنىاسييىٍيؿه ،حى دَّثىنىاكيىىٍيبه ،حى يؿى
النًَّبيّْ : أىٍصبىحى ًإذىا يىقيكؿي كىافى ،»أىنَّوي نىميكتي ًبؾى كى نىٍحيىا، ًبؾى كى أىٍمسىٍينىا، ًبؾى كى أىٍصبىٍحنىا، ًبؾى المَّييَـّ

النُّشيكري لىٍيؾى ذىاأىمٍ«كىاً  :كىاً  أىٍمسىٍينىا،»سىىقىاؿى َلْيَك الن ُشورُ المَّييَـًّبؾى  .«َوِبَك َنْحَيا، َوِبَك َنُموُت، َواِ 
 

                                                           

(.ّٓ(المدلسيفالبفالعراقي)ص:ُ)
(.ِٖ(التبييفألسماءالمدلسيفلسبطابفالعجمي)ص:ِ)
(.ِّلتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:(تعريؼأىؿاّ)
 (.ُُٔ/ُ(صحيحابفحباف)ْ)
(.ْٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
)ٔ)  .َٖٔٓ(رقـُّٕ/ْ(سنفأبيداكد،كتاباألدبأبكابالنـك
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 تخريج الحديث: 
المفرد(ْ)كالبخارم،(ّ)أحمد،ك(ِ)،كالنَّسىائي(ُ)الترمذمأخرجو األدب حباف،في ،(ٓ)كابف

صالحبوبنحكه.مفطريؽسييؿبف،(ٖ)كابفمندة(ٕ)كالطبراني،(ٔ)السنيكابف
،عفأبيىريرة(ٗ)كأخرجوابفالسني ،عفذىٍككىافى ٍبًداٍلعىًزيًزٍبًفريفىٍيعو ،بنحكهكفيومفطريؽعى

زيادة.
 دراسة رجال اإلسناد:

اختمؼفيسنةكفاتوقيؿ:َأُبو َبْكٍر الَبْصِري   (ٓٔ)ُوَىْيُب بُن َخاِلِد بِن َعْجاَلَن الَكَراِبْيِسي   -     
،قاؿأحمدبفحنبؿ:بخمف(ُّ)،كالعجمي(ُِ)،كأبكداكد(ُُ)كثقوابفسعدق،ُٔٓكفيسنةت

.كقاؿيحيىابفمعيفعنو:مفأثبتشيكخالبصرييف،كقاؿ(ُْ)أصحابالحديثليسبوبأس
أبكحاتـالرازم:ماأنقىحديثكىيبالتكادتجدهيحدثعفالضعفاء،كىكالرابعمفحفاظ

.(ُٓ)ثقة.كيقاؿأنولـيكفبعدشعبةأعمـبالرجاؿمنو،ذىببصرهقبؿأفيمكتالبصرة،كىك
قدتغيرحفظوبعدذىاببصره،كممفذكرتغيرهكاختبلطوسبطابف كالذميظيرأفكىيبان

.(ُٔ)العجمي

                                                           

.ُّّٗ(رقـْٔٔ/ٓذاأمسى)(سنفالترمذم،أبكابالدعكات،بابماجاءفيالدعاءإذاأصبحكا ُ)
كالميمةلمنسائي)ص:ِ)  .ٖ(رقـُّٖ،)ص:ّٔٓ(رقـّٖٕ(عمؿاليـك
.َٖٓٔ(رقـُِٗ/ُْ(مسندأحمد)ّ)
.ُُٗٗ(رقـُُْ(األدبالمفردلمبخارم)ص:ْ)
 .ْٔٗ(رقـِْْ/ّ(صحيحابفحباف)ٓ)
كالميمةالبفالسني)ص:ٔ)  .َٓ(رقـْٗ:،)صّٓ(رقـّٕ(عمؿاليـك
 .ُِٗ(رقـُُِ(الدعاءلمطبراني)ص:ٕ)
 .ُّّ(رقـِٖٓ/ُ،)ُِّ(رقـَُٖ/ِ(التكحيدالبفمنده)ٖ)
كالميمةالبفالسني)ص:ٗ)  (.ْٗ(عمؿاليـك
(.ٕٓ/ُُ(ىذهالنسبةإلىبيعالثياب.األنسابلمسمعاني)َُ)
 (.ُُِ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُُ)
(.ّٓ/ٗحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرُِ)
 (.ْٕٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ُّ)
(.ّٓٓ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿلئلماـأحمدركايةابنوعبداهلل)ُْ)
 (.ّٓ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُٓ)
 (.ُّٕ(االغتباطبمفرميمفالركاةباالختبلطلسبطبفالعجمي)ص:ُٔ)
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.(ِ)خرةربقميبلنتغيرلكنوثبتثقةقاؿابفحجر:،(ُ)كابفالكياؿ
يحدثمفكىيبثقة: قالت الباحثة  الحفظككاف شديد الكتبالستة، ركاة مف كىك مطمقان،

حفظو،كلـيجرحبأمجارحسكلماقيؿمفاختبلطوكتغيرهبرخرة،ككافذلؾبعدسجنوفتغير
 .حديثو
:الَمَدِني   يزيد أبو ُسَيْيُل بُن َأِبي َصاِلٍح السمان -    سنة حجرقَُُتكفي ابف قاؿ (ّ).

.(ْ).كثقوالعجميالسادسةمفكتعميقانمقركنانالبخارملوركلخرةربحفظوتغيرصدكؽ
.(ٔ)بأسبوليسقاؿأحمد:ك.(ٓ)ءييخطككافكذكرهابفحباففيالثقاتكقاؿ:
قاؿ فكثقو، يحيىبفمعيف فيو أبىبفسييؿبنيفثبلثةلوكاف:السمافصالحأبككتردد

.(ٕ)ثقةكميـصالحأبىبفكصالح،صالحأبىبفكعباد،صالح
فكسيئؿ قاؿعنومرة كقاؿ:بذاؾليس: أصحابالحديثيتقكفحديثسييؿبفأبيصالح..

.(ٖ)ضعيؼسييؿ:قاؿك
وقاؿليسبالحجة،كقاؿحديثعفسيئؿككافيحيىبفسعيداٍلقطَّافسيءالرأمفيو،كحينما

.(َُ)كاليحتجبوحديثويكتباتـ:.قاؿأبكح(ٗ)ليفكفيوصكيمح،صالحأبيبفسييؿ:مرة
كسأؿ حديثسييؿ، مىًميٌكترؾالبخارمفيصحيحو الدارقطنيالسُّ فقاؿعفسببذلؾ: ال:

لسييؿبحديثمرإذاالنَّسىائيشعيببفأحمدالرحمفعبدأبككاففقد،عذرانفيولوأعرؼ
قاؿ بيكىٍيروكاليمافأبيمفخير-كاهلل-سييؿ: ىؤالءمفالبخارمككتابكغيرىما،يىٍحيىىبفى

.(ُُ)مآلف

                                                           

(.ْٕٗالبفالكياؿ)ص:(الككاكبالنيراتُ)
 (.ٖٔٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
(.ِٗٓ)ص:المصدرنفسو(ّ)
 (.َُِ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 (.ُْٖ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
 (.ِٔ(العمؿكمعرفةالرجاؿلئلماـأحمدركايةالمركذم)ص:ٔ)
 (.ُِٖ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفٕ)
(.ُّٔ/ِخابفأبيخيثمة)(تاريٖ)
 (.ُٓٓ/ِ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٗ)
 .(ِْٕ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)َُ)
 (.ُّٖ(سؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:ُُ)
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أماعفتغيرهفقدأصيبسييؿبرفةأثرتعمىحفظو،كنسيبعضحديثوعمىأثركفاةأخلو.
الحديثكثيرثقةككاف.نفسوحدثحتىشديدانكجدانادعبَّأخيوعمىسييؿكجدقاؿابفسعد:

ت.(ُ)العراؽكأىؿالمدينةأىؿعنوكركل أمر العبلئيكذكر منيـ النقاد مف عدد ،(ِ)غيره
الحأبيبفسييىٍيؿالذمقاؿكالذىبي: .(ّ)حفظوتغيرًثقىةذٍككىافصى

طائفةعمىالتنبيوتقدـكقدالمختمطيف،مفكثيرأحاديثككذلؾكذكرعفابفاٍلقطَّافأنوقاؿ:
.(ْ)تغيراألنيمالمنيـ،عركةبفكىشاـصالح،أبيبفسييؿكأفمنيـ،

أمىشاـبف-ىكأنومفاٍلقطَّافبفالحسفأبكالحافظقالوبماعبرةكالفتعقبوالذىبيقائبلن:
حدةكتنقصكبر،إذاحفظويتغيرقدالحافظفإفكتغيرا،اختمطاصالحأبيبفكسييؿ-عركة
كماكالنسياف،السيكمفبمعصكـأحدثـكماشبيبتو،فيكيكشيخكختوفيىكفميسذىنو،
.(ٓ)أصبلنبضارالتغيرىذا

بفعنومالؾكسييؿ.(ٔ)خاصةفيماركلعفأبيوكماقاؿابفحجر،ثقةسييؿ: قالت الباحثة
.كمفركلعنومالؾيككفمرضيانألنواليركمإالعفثقةأنس
 كباقيرجاؿاإلسنادثقات.-   

 : الحكم عمى اإلسناد 
سييؿبف،فيعاألسدمكقدتابععبدالعزيزبفررجالوثقاتكماتقدـصحيح،إسناده

.(ٖ)،كالحديثصححوالشيخاأللباني(ٕ)ثقةصالحكىك
                                    *****                ***** 

 
   

                                                           

 (.ِْٕ/ٓالبفسعد)(الطبقاتالكبيرُ)
 (.َٓ(المختمطيفلمعبلئي)ص:ِ)
 (.ِٖٗ/ُ(المغنيفيالضعفاءلمذىبي)ّ)
 .(َْٓ/ٓالبفاٍلقطَّاف)بيافالكىـكااليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ(ْ)
 .(ْْ/ُ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيٓ)
 .(َِْ/ٕلسافالميزافالبفحجر)ر:(انظٔ)
(.ّٕٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
 .ّْٓحديثرقـ:صحيحالجامع:(انظرٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى اأٍلىٍرضيكىًىيىالنُّشكر،مىٍكًضعًأىمٍ«اْلَمْنَشرِ  أرضِ  الشَّامِ  ِإَلى َفيال»عيمىرىاٍبفًحى
،ًمفىالميقىدَّسة ٍكتىىالمَّوييىٍحشيرالشَّاـً ًة،يكـىًإلىٍييىااٍلمى اٍلمىٍحشىرًأىٍرضيكىًىيىاٍلًقيىامى

.(ُ)

 (ٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الترمذي

دَّثىنىا مَّديحى ٍبدًٍبفيميحى دَّثىنىا:قىاؿىاألىٍعمىىعى ،ٍبفيالميٍعتىًمريحى مىٍيمىافى ٍبفىالمَّوًعيبىٍيدىسىًمٍعتي:قىاؿىسي
، ،عىفٍعيمىرى ةنأىفَّعيمىرىاٍبفًعىفٍنىاًفعو مىيَّاٍشتىدَّ:فىقىالىتٍأىتىٍتويلىويمىٍكالى ،عى نّْيالزَّمىافي أىٍخريجىأىفٍأيًريديكىاً 
:يىقيكؿيالمَّوًرىسيكؿىسىًمٍعتيفىًإنّْيلىكىاًع،اٍصًبًرمالَمْنَشرِ  َأْرضِ  الشَّامِ  َلىإِ  َفَيالَّ :قىاؿى.الًعرىاؽًًإلىى
بىرىمىفٍ» مىىصى ٍكىاًئيىاًشدًَّتيىاعى .«الًقيىامىةًيىٍكـىشىًفيعناأىكٍشىًييدنالىويكيٍنتيكىألى

 تخريج الحديث: 
مف،(ٕ)،كالبييقي(ٔ)كالطبراني.(ٓ)مىالمكصمي،كأبكيع(ْ)،كالنَّسىائي(ّ)أخرجواإلماـمسمـ

نَّسىطريؽ مفطريؽنافعبوبمثمو.(ٖ)أخرجوابفعساكركمكلىالزبيرعفابفعمربنحكه،ييحى
دراسة رجال اإلسناد:

رجاؿاإلسنادثقات.ً-       
 :الحكم عمى اإلسناد 

أصموعندمسمـ.الحديثككركاتوثقاتصحيحإسناده
                                   *****                ***** 
   
 

                                                           

(.ْٓ/ٓثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألُ)
 .ُّٖٗ(رقـُٕٗ/ٓبابماجاءفيفضؿالمدينة)،أبكابالمناقبعفرسكؿاهلل(سنفالترمذم،ِ)
 .ُّٕٕ(رقـََُْ/ِ(صحيحمسمـكتابالحج،بابالترغيبفيسكفالمدينةكالصبرعمىألكائيا)ّ)
 .ِْٕٔ(رقـَِٔ/ْبرعمىجيدالمدينةكشدتيا)(السنفالكبرللمنسائيكتابالمناسؾ،ثكابمفصْ)
 .َٕٗٓ(رقـُٔٔ/َُ(مسندأبييعمىالمكصمي)ٓ)
 .َُّّٕ(رقـّْٕ/ُِ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٔ)
 .َِٕٗ(رقـُٔٗ/ُِ(شعباإليمافلمبييقي)ٕ)
 (.َُٖ/ُ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ٖ)
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 قال بن األثير رحمو اهلل:

قىكَّاهي،شىٌدهأىمٍ«اْلَعْظمَ  وأْنَبتَ  المَّْحَم، َأْنَشرَ  َما ِإالَّ  الرضاع»الحديثكمنو ٍنشىارًًمفىكى .اإلٍحياء:اإٍلً
.(ُ)ًبالزَّامًكييٍركل

 (ٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)مام أبو داودقال اإل

دَّثىنىا ٍبديحى ـًعى ،ٍبفيالسَّبلى مىٍيمىافىأىفَّميطىيَّرو دَّثىييـٍاٍلميًغيرىًة،ٍبفىسي أىًبيًو،عىفٍميكسىى،أىًبيعىفٍحى
،ٍبفًالمَّوًًلعىٍبدًاٍبفوعىفً ،اٍبفًعىفًمىٍسعيكدو ،«المَّْحمَ  َوَأْنَبتَ  اْلَعْظمَ  َشدَّ  َما ِإالَّ  ِرَضاعَ  الَ :»قىاؿىمىٍسعيكدو
ٍبريكىىىذىاتىٍسأىليكنىاالى:»ميكسىىأىبيكفىقىاؿى .«ًفيكيـٍاٍلحى

 تخريج الحديث:
البييقي آخر(ّ)أخرجو مكضع كفي مرفكعان، بمثمو  بوبو كفيو مرفكعان،بنحكه زيادة

زيادةمكقكفان.بنحكهكفيوبو(ٓ)،كالدارقطني(ْ)أخرجوأحمدك
،مفطريؽىشيـعفمغيرةعفإبراىيـعف(ٕ)،كمفطريقوالبييقي(ٔ)خرجوسعيدبفمنصكركأ

.بنحكهعبداهللبفمسعكدمكقكفان)بدكفذكرابفلعبداهللبفمسعكد(
مفطريؽأبيعطيةعفأبيمكسىاألشعرمعف،(ٗ)كمفطريقوالبييقي(ٖ)كأخرجوالدارقطني

.فيوزيادة،بنحكهكمكقكفانعبداهلل
 اإلسناد: جالدراسة ر 

ق.ِِْسنةتكفي:َأُبو ظفر اأْلَْزِدّي اْلَبْصِريّ  ِمَصكٍّ بن ُمَطيَِّر بِن ُحَساٍم عبد السَّاَلم بن  -    


                                                           

 (.ْٓ/ٓبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالُ)
 .َِٗٓ(رقـِِِ/ِ(سنفأبيداكدكتابالنكاح،بابفيرضاعةالكبير)ِ)
 .ُّٓٔٓ(رقـٖٕٓ/ٕ،)ُْٓٔٓ(رقـٕٗٓ/ٕ(السنفالكبرللمبييقي)ّ)
.ُُْْ(رقـُٖٓ/ٕ(مسندأحمد)ْ)
.ُّْٔ(رقـَّٓ/ٓ(سنفالدارقطني)ٓ)
 .ْٕٗـ(رقِٖٕ/ُ(سنفسعيدبفمنصكر)ٔ)
 .ُٓٔٔٓ(رقـُٕٔ/ٕ(السنفالكبرللمبييقي)ٕ)
.ُّْٔ(رقـَّٓ/ٓ(سنفالدارقطني)ٖ)
 .ُٔٓٔٓ(رقـٕٗٓ/ٕ(السنفالكبرللمبييقي)ٗ)
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الدارقطني ابفحباففيالثقات(ِ)كالذىبي(ُ)كثقو (ّ)كذكره حاتـقاؿ، كابف(ٓ)كالعيني(ْ)أبك ،
صدكؽ.(ٔ)حجر

ـ:قالت الباحثة ثقةلـيجرحبأمجارحينزلوعفالثقة.،عبدالسَّبلى
عفركلاليبلليمكسىأبكقاؿعبدالرحمفبفأبيحاتـ:وأبوه: َأُبو ُموَسى اْلِياَلِلي -     
عنوأبيسألت.المغيرةبفسميمافعنوركلمسعكدابفعفمسعكدبفاهلللعبدابفعفأبيو
كقاؿ،(ٗ)،ذكرهابفحباففيالثقات(ٖ)ككذلؾقاؿالذىبي.(ٕ)مجيكؿكأبكهمجيكؿىك:فقاؿ

.مقبكؿ:(َُ)ابفحجر
ًلي:قالت الباحثة مقبكؿكماقاؿابفحجركأبكهمجيكؿ.أىبيكميكسىىاٍلًيبلى

 :الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼمفىذاالطريؽكفيوعمؿ:إسناده

أبكمكسىمقبكؿكلـيتابع،كأبكهمجيكؿ.-
كابفعبداهللبفمسعكدلـييعرؼ.-
االضطرابفيالرفعكالكقؼ.-

األلبانيالذمقاؿ: المعاصريف مف بضعفو كىـ حى منوكقد المقدار ،كىذا داكدقد كالأمأبك ،
إسنادصحيحاكىذ:فقاؿالمكقكؼعندالدارقطنيكالبييقي.غيرأنوصححطريؽأبيعطيةيصح
أبيواسـفيكقيؿ،-عامرأبيابفأك-عامربفمالؾاسمو:ةعطيكأبك،الشيخيفشرطعمى
.(ُُ)ذلؾغير

                                                           

 .(ْٖ:ص)(سؤاالتالبرقانيلمدارقطنيُ)
 (.ّٓٔ/ُ(،الكاشؼلمذىبي)ّْٔ/َُ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ِ)
 (.ِْٖ/ٖف)(الثقاتالبفحباّ)
 (.ْٖ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
 (.ِٗٓ/ّ(مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿمعانياآلثارلمعيني)ٓ)
 (.ّٓٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
(المجيكؿعندأصحابالحديث:ىككؿمفلـيشتيربطمبالعمـفينفسو،كالعرفوالعمماءبو،كمفلـٕ)

 (.ٖٖؼحديثوإالمفجيةراككاحد.الكفايةفيعمـالركايةلمخطيبالبغدادم)ص:يعر
 (.ٖٕٓ/ْ(،ميزافاالعتداؿلمذىبي)َُٖ/ِ)لمذىبي(المغنيفيالضعفاءٖ)
 (.ّٔٔ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٗ)
 (.ٕٕٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:َُ)
(.ََّ/ٔاألـلؤللباني)-(صحيحأبيداكدُُ)
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:الطريؽالمكقكؼأصح.قالت الباحثة
                                  *****     ***** 

 قال ابن اإلثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى كءًحى  َمعَ  وَخياِشيمك َوِفيكَ  وْجِيك َطاَياخَ  خرَجتْ  واْسَتْنَثْرتَ  اْسَتْنَشْرَت، َفِإَذا»اٍلكيضي
طَّاًبيُّقىاؿى«اْلَماءِ  ،ًبمىٍعنىى«اْسَتْنَشْيتَ »اٍلمىٍحفيكظي:اٍلخى اٍنًتشىارًًمفىفىييكىمىٍحفيكظناكىافىفىًإفٍاٍستىٍنشىٍقتى
 .(ُ)كتىفىٌرًقواٍلمىاءً

 (ٛٔالحديث رقم )
نمابمفظ)اْسَتْنَشْرتَ  اَفِإذَ لـأجدهبيذاالسياؽكلـأعثرعمىلفظة)  َخَرَجتْ  َوْجَيكَ  َغَسْمتَ  ِإَذا(كا 

(.َوْجِيكَ  ِمنْ  َخَطاَياكَ 
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أحمد
دَّثىنىا ٍبديحى زَّاًؽ،عى نىا:قىاؿىالرَّ ،أىٍخبىرى ،عىفٍسيٍفيىافي كرو ٍعًد،أىًبيٍبفًسىاًلـًعىفٍمىٍنصي ،عىفٍاٍلجى ؿو رىجي

ٍكؼي:»قىاؿىأىٍسمىعي؟المٍَّيؿًأىمُّالمًَّو،رىسيكؿىيىا:قيٍمتي:قىاؿىاٍلبىٍيًزمّْميرَّةىٍبفًكىٍعبًعىفٍ «اآٍلًخرًالمٍَّيؿًجى
ةيثيَـّ:»قىاؿىثيَـّ:قىاؿى تَّىمىٍقبيكلىةهالصَّبلى مَّىحى ،ييصى ةىالىثيَـّاٍلفىٍجري بلى تَّىصى أىكٍريٍمحوًقيدىالشٍَّمسيتىكيكفىحى

ٍيًف، ةيثيَـّريٍمحى ٍقبيكلىةهالصَّبلى تَّىمى ـىالظّْؿُّيىقيكـىحى ٍمًح،ًقيىا ةىالىثيَـّالرُّ بلى تَّىصى كؿىحى ،تىزي ثيَـّالشٍَّمسي
ةي ٍقبيكلىةهالصَّبلى تَّىمى ٍيًف،أىكٍريٍمحوًقيدىالشٍَّمسيتىكيكفىحى ةىالىثيَـّريٍمحى بلى تَّىصى :قىاؿى«ٍمسيالشَّتىٍغريبىحى

ذىاَوْجِيَك، ِمنْ  َخَطاَياكَ  َخَرَجتْ  َوْجَيكَ  َغَسْمتَ  ِإَذا» ٍمتىكىاً  رىجىتٍيىدىٍيؾىغىسى طىايىاؾىخى ،ًمفٍخى ذىايىدىٍيؾى كىاً 
ٍمتى رىجىتًٍرٍجمىٍيؾىغىسى طىايىاؾىخى .«ًرٍجمىٍيؾىًمفٍخى

 تخريج الحديث:
الرزاؽ كابفاإلعرابي(ْ)دمختصران،كمفطريقوأحم(ّ)أخرجوعبد مختصران،(ٓ)بنحكه،

.بنحكه(ٔ)كالطبراني

                                                           

(.ٓٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُٕٖٖٗرقـ (ُِٗ/ُّ(مسندأحمد)ِ)
 .ّْٗٗ(رقـِْٓ/ِ)(مصنؼعبدالرزاؽالصنعانيّ)
 .ُٕٖٖٗ(رقـُِٗ/ُّ(مسندأحمد)ْ)
 .ِّٕ(رقـَّٖ/ُ(معجـابفاألعرابي)ٓ)
 .ٕٕٓ(رقـَِّ/َِ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٔ)



 

- 49 - 
 

مفكميـمختصران،(ْ)بزيادة،كالنَّسىائي(ّ)بنحكه،كابفبشراف(ِ)بزيادة،كالحارث(ُ)كأخرجوأحمد
.اٍلبىٍيًزمّْميرَّةىٍبفًكىٍعبًطريؽمنصكرعفسالـعف

 دراسة رجال اإلسناد:
، َمْواَلُىم، الَغَطَفاِني   اأَلْشَجِعي   رَاِفعٍ  ْعدِ الجَ  َأِبي بنُ  َساِلمُ  -    ،ثقة،قَُُتكفي:الَفِقْيوُ  الُكْوِفي 

.(ٓ)المرتبةالثانيةمفمراتبالمدلسيففيأصحابذكرهابفحجر
سكفصحابي،الميممةبضـالٌسممي،البيزمكعببفمرةكيقاؿ:اْلَبْيِزيٍّ  ُمرَّةَ  ْبنِ  َكْعبِ  -   

.(ٔ)فسمعالنبياألردثـرةالبص
 : الحكم عمى اإلسناد 

مفيسمعلـسالمانضعيؼمفىذاالطريؽ،كالعمةاإلنقطاع،قاؿالدارقطني:إسناده
 .(ٕ)بينيمارجؿمرةبفكعب

                                          *****    ***** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى سىفًالٍحى ا:ًبالتٍَّحًريؾًىيكى«الماِء؟ َنَشرَ  أَتممكُ »حى كءًًعٍندىًمٍنوياٍنتىشرمى .كتىطايىراٍلكيضي
اءى:ييقىاؿي ًقيفىمنتًشريفأىمٍ:نىشىرانالقكـيجى ميتىفىرّْ

.(ٖ)

 (ٜٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

                                          *****   *** ** 
 
 

                                                           

 .َُٖٗٓ(رقـٗٗٓ/ِٗ)د(مسندأحمُ)
ٕٔ(رقـُِّ/ُ(كمافيبغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث)ِ)
 .ٔٓٔ(رقـِْٖ(أماليابفبشراف)ص:ّ)
 .َْٖٔ(رقـٕ/ٓ(السنفالكبرللمنسائي،كتابالعتؽ،فضؿالعتؽ)ْ)
(.ُّحجر)ص:(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفٓ)
(.ْٖٓ/ٓاإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)انظر:(ٔ)
(.ّْ/ُْ(العمؿالكاردةفياألحاديثالنبكيةلمدارقطني)ٕ)
 (.ٓٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيوً ابتدأتيأىمً«اْنَتَشْرتُ  ِبكَ  المَُّيمَّ :جمكًسوًمفٍيىٍنيضًحيفىقىاؿىًإالَّسفروًفييىٍخريجلىـٍأىنَّوي»كى
كيؿُّ.سىفىرم ٍذتىوشىٍيءوكى .الطَّيّْضدّْالنٍَّشًر،ًإلىىكمىٍرجعيوكاٍنتىشىٍرتىوي،نىشىٍرتىويفىقىدٍغىٌضانأخى
دىةًًباٍلبىاءًكييركل مىةًكىالسّْيفًاٍلميكىحَّ اٍلميٍيمى

.(ُ)

 (ٕٓالحديث رقم )
 أبو يعمى رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام

ٍيبو كيرى أىبيك دَّثىنىا حى
عىٍف(ّ) سىًف، اٍلحى عىًف ، اٍلًعٍجًميّْ ميسىاًكرو ٍبًف عيمىرى عىٍف ، اًرًبيُّ اٍلميحى دَّثىنىا حى ،

،قىاؿى المَّوًأىنىسو ييًرٍدرىسيكؿي ـٍ ميكًسًو::لى ًمٍفجي يىٍنيىضي ًحيفى قىاؿى ،المَُّيمَّ ِبَك اْنَتَشْرتُ »سىفىرناقىطًُّإالَّ
اأىىىمًَّني اٍكًفًنيمى اًئي،المَّييَـّ رىجى ًثقىًتي،كىأىٍنتى أىٍنتى ،المَّييَـّ ٍمتي اٍعتىصى ًبؾى ،كى ٍيتي تىكىجَّ لىٍيؾى أىكىاً  مىاالى ٍىتىُـّكى

تىكى ا مى ٍيثي حى ٍيًر ٍيًنيًلٍمخى كىكىجّْ ًليذىٍنًبي، ٍدًنيالتٍَّقكىلكىاٍغًفٍر كّْ ًمنّْيكىزى ًبًو ـي أىٍعمى أىٍنتى مىا ٍيتيًبًو،كى «جَّ
يىٍخريجي. :ثيَـّ قىاؿى

 تخريج الحديث: 
الطبراني السني،(ْ)أخرجو ك(ٓ)كابف القضاعي، سبلمة بف فم(ٕ)كالبييقي،(ٔ)محمد

.نحكهطريؽعبدالرحمفالمحاربيبوب
 دراسة رجال اإلسناد:

ليس:مرةق.كثٌقوالنَّسىائيكقاؿُٓٗتكفي:الُمَحاِرِبي  َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ُمَحمَّدٍ  -    
.(َُ)المجاىيؿعفالمناكيريركمقاؿ:لكنوكالذىبي.(ٗ)كثقويحيىبفمعيفك.(ٖ)بأسبو

                                                           

 (.ٓٓ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
.َِٕٕ(رقـُٕٓ/ٓصمي)(مسندأبييعمىالمكِ)
مَّدٍبفالعبلءٍبفكريباليمداني.(ّ) ىكميحى
.ُْٓ(رقـّٓ/ِ)لمطبرانيالكبير،الدعكاتَٖٓ(رقـِٓٓ(الدعاءلمطبراني)ص:ْ)
كالميمةالبفالسني)ص:ٓ)  .ْٓٗ(رقـْْْ(عمؿاليـك
 .ُْٕٗ(رقـّْٓ/ِ(مسندالشيابالقضاعي)ٔ)
 .ََُّٔ(رقـَُْ/ٓللمبييقي)السنفالكبر(ٕ)
  (.ّٖٗ/ُٕ(تيذيبالكماؿلممزم)ٖ)
(.ِِٖ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٗ)
(.ُُِ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:َُ)
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فيفسدحديثو،عفالمجيكليفأحاديثمنكرةمكيرك،:صدكؽإذاحدثعفالثقاتبكحاتـأقاؿ
ابفحجر(ُ)بركايتوعفالمجيكليف .(ِ)المرتبةالثانيةمفطبقاتالمدلسيففيأصحاب،ذكره

.(ّ)يدلسككافبوبأسالكقاؿفيالتقريب:
.:صدكؽقالت الباحثة

قالكا:قاؿمحمدبفسعد:ق.َُُتكفي:ْلَحَسِن اْلَبْصِريٍّ َأُبو َسِعْيدٍ اْلَحَسِن ْبِن َأِبي ا -     
،كثير،ناسكان،عابدان،ثقة،حجة،مأمكنان،فقييان،رفيعان،عالمانجامعان-رحمواهلل-كافالحسف
.(ْ)،كماأرسموفميسبحجة،كسيمان،جميبلنالعمـ،فصيحان

كاف،منوسماعويثبتكلـعميانكرأل،خطبتوكسمععثمافرألرماهبالتدليسابفحجرفقاؿ:
،كذكرهابفكغيرهالنَّسىائياإلسنادبتدليسكصفو.أحدكؿعفكثيرانكيرسؿ،الحديثمفمكثران

الثانيةفيأصحابحجر (ٓ)المرتبة بفمعيف:يحيىقاؿ.كسمعالحسفمفبعضالصحابة،
.(ٔ)أنسمفالحسفسمع

ثقةيرسؿكيدلس،كلكفثبتسماعومفأنس.الحسفالبصرم:قالت الباحثة
 باقيركاةاإلسنادثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
 إسناده فيو كالعمة يتابع.ميسىاًكرٍبفعيمىرضعيؼ كلـ ابفضعيؼ عنو قاؿ
مفليسبمااألثباتعفكينفرد،المشاىيرعفالمناكيريركمجدانالحديثضعيؼحباف:

بفأنسعفالحسفعفلركالذمكىك،األحكاؿعمىركايتوعفالتنكبفكجب،أحاديثيـ
.(ٕ)لـيتابععميوكذكرالحديث....ثـقاؿ:مالؾ

 *****                *****
    

                                                           

 (.ِِٖ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
.(ُْ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ِ)
 (.ّْٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
(.ُُٓ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ْ)
 (.ِٗ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٓ)
(.ِِّ/ْركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفٔ)
 (.ٖٓ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ٕ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

نشز
أى«اَل َرضاَع ِإالَّ َما أْنَشز العظمَ »ًفيًو النَّشىًز:المرًتفًعًمفى ًمفى ٍجمىو،كىىيكى حى فىعىوكأٍعبله،كىأىٍكبىرى ٍمرى

،إذاكافقاعدافقاـ. يىٍنًشزي الرجؿي اأٍلىٍرًض.كنىشىزى

 الحديث رقم )*( 
.(ُ)سبؽتخريجو

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًديثيًمٍنويكى مىىاٍرتىفىعىأىمً«كبَّر َنَشزٍ  َعَمى أْوَفى ِإَذا َكانَ  َأنَّوُ »(ِ)اٍلحى سفًرهًفيراًبيةوعى قىدٍ. تيسىكَّفكى
.الشّْيفي

 (ٕٔالحديث رقم )
نماكبَّر َنَشزٍ  َعَمى أْوَفى ِإَذا َكانَ  َأنَّوُ لـأعثرعميوبمفظ)  َكبَّرَ  ،َفْدَفدٍ  َأوْ  َثِنيَّةٍ  َعَمى َأْوَفى ِإَذا)(كا 

(.َثاَلثًا
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم

اٍبًف عىًف ، نىاًفعو عىٍف اهلًل، عيبىٍيدي دَّثىنىا حى أيسىامىةى، أىبيك دَّثىنىا حى أىًبيشىٍيبىةى، ٍبفي بىٍكًر أىبيك دَّثىنىا حى
،كىالمٍَّفظيلىوي،حى سىًعيدو اهلًلٍبفي دَّثىنىاعيبىٍيدي ،كحى ،عيمىرى اٍلقطَّاف،عىٍفعيبىٍيًداهلًل،عىٍفنىاًفعو دَّثىنىايىٍحيىىكىىيكى

ٍبًداهلًل اهللًاعىٍفعى رىسيكؿي :كىافى ،قىاؿى ،أىًكٍبًفعيمىرى جّْ ييكًش،أىًكالسَّرىايىا،أىًكاٍلحى اٍلجي ًمفى ًإذىاقىفىؿى
:(ْ)ِإَذا َأْوَفى َعَمى َثِنيٍَّة َأْو َفْدَفدٍ اٍلعيٍمرىًة، قىاؿى ثنا،ثيَـّ ثىبلى لىوي،لىوي»،كىبَّرى شىًريؾى اهلليكىٍحدىهيالى ًإلىوىًإالَّ الى

اًمديكفى بّْنىاحى ًلرى سىاًجديكفى عىاًبديكفى تىاًئبيكفى ،آًيبيكفى قىًديره شىٍيءو مىىكيؿّْ عى ٍمديكىىيكى لىوياٍلحى كى دىؽىاٍلميٍمؾي ،صى
بٍ عى رى نىصى كىٍحدىهياهلليكىٍعدىهي،كى اأٍلىٍحزىابى ـى «.دىهي،كىىىزى



                                                           

 .ُٕ(تحتحديثرقـُ)
 (.ٔٓ/ٓيبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغرِ)
 .ُّْْ(رقـَٖٗ/ِالحجكغيره)(صحيحمسمـكتابالحج،بابمايقكؿإذاقفؿمفسفرّ)
(.ٖٗٔ/ّ(كالفدفدنىٍحكالثَّنيةكالثنية:األىٍرضنرتفعكتغمظ.غريبالحديثالبفقتيبة)ْ)
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 تخريج الحديث:
ٍبًداهللًمفطريؽ(ُ)أخرجوالبخارم ٍمـبفعى عفابفعمربوبنحكه.سى
 دراسة رجال اإلسناد:

قكقيؿبعدىا.ََِتكفيسنة:َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفي   -
 ثبتان، ثقة األعبلـ قاؿابفحجرأحد أكثرمفاسمو، ،بواالحتجاجعمىمتفؽاشتيربكنيتو

فيأصحاب.كذكرهابفحجرعنورجعثـالتدليسكثيركاف:فقاؿبالتدليس،القبطيكصفو
.(ِ)المرتبةالثانية
ثقةثبت،صحيحالكتاب،ككافممفاحتمؿالعمماءتدليسوألنوحمادبفأسامة:قالت الباحثة

.كافيبينو
 كباقيرجاؿاإلسنادثقات.-

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًمٍنوي ًديثيكى مرتفعيياأىمٍ«الَجْبية َناِشزُ  رُجلٌ  َأتَاهُ »اٍلحى ًديًثًذٍكري ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ »كى بىٍيفى النُّشيكزي
يف كجى رىجىتعىٍفييقىا«الزَّ مىٍيًو،كخى كنىاًشزىةه:ًإذىاعىصىتعى نىاًشزه مىىزكًجيافىًييى :نىشىزىًتالمرأةيعى ؿي

ًمٍنييمىا كاحدو كؿّْ كىرىاىىةي : كالنُّشيكزي .  ًبيىا ٌر كأضى فىاىىا جى ًإذىا يا، زكجي مىٍييىا عى كنىشىز ًتًو. طىاعى
.(ّ)صاحبىو،كسكءيًعٍشرتولىوي

 (ٕٕالحديث رقم )  
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام أحمد  

دَّثىنىا مَّديحى ،ٍبفيميحى ٍيؿو دَّثىنىافيضى ،أىًبياٍبفًعىفًاٍلقىٍعقىاًع،ٍبفيعيمىارىةيحى ،سىًعيدوأىًبيعىفٍنيٍعـو ٍدًرمّْ اٍلخي
قىاؿى ًميّّبىعىثى: قٍأىًديـوًفيًبذىىىبىةوالمَّوًرىسيكؿًًإلىىاٍليىمىفًًمفىعى كظومى ري

تيرىاًبيىا،ًمفٍتيحىصَّؿٍلىـٍ،(5)
ٍيدًبىٍيفى:أىٍربىعىةوبىٍيفى المَّوًرىسيكؿيفىقىسىمىيىا ٍيًر،زى ،ٍبفًكىاأٍلىٍقرىعًاٍلخى اًبسو ،ٍبفًكىعييىٍينىةىحى ٍمقىمىةىًحٍصفو كىعى

                                                           

.ِٓٗٗ(رقـٕٓ/ْكبيرإذاعبلشرفا)صحيحالبخارم،كتابالجيادكالسير،بابالت(ُ)
 (.َّ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ِ)
 (.ٔٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ََُُٖ(رقـْٔ/ُٕ)(مسندأحمدْ)
(.ُّٖ/ّ(يعنيالمدبكغبالقىرظ.غريبالحديثلمقاسـبفسبلـ)ٓ)



 

- 54 - 
 

ا الطُّفىٍيًؿ ٍبًف اًمًر عى أىٍك ثىةى، عيبلى -ٍبًف عيمىارىةي فىكىجى-شىؾَّ اري كىاأٍلىٍنصى اًبًو أىٍصحى بىٍعضي ذىًلؾى ًمٍف دى
المَّوً رىسيكؿي ،فىقىاؿى ـٍ اًء:»كىغىٍيريىي السَّمى ًمفى بىره اًء،يىٍأًتيًنيخى مىٍفًفيالسَّمى أىًميفي تىتًَّمنيكًنيكىأىنىا أىالى

مىسىاءن كى ا بىاحن «صى ،ميٍشرًَأتَاُه َرُجلٌ ،ثيَـّ اٍلعىٍينىٍيًف اٍلكىٍجنىتىٍيًف،غىاًئري المٍّْحيىةًَناِشُز اْلَجْبَيةِ ؼي ،(ُ)،كىثُّ
ال رىسيكؿى يىا المًَّو اتًَّؽ : فىقىاؿى المًَّو رىسيكؿى يىا المًَّو اتًَّؽ : فىقىاؿى الرٍَّأًس، زىاًر،مىٍحميكؽي اإٍلً :ميشىمَّري قىاؿى مًَّو،

: فىعىرىٍأسىويًإلىٍيًو،فىقىاؿى أىلىٍستي»فىرى ٍيحىؾى المَّوىأىنىا؟كى ؽَّأىٍىًؿاأٍلىٍرًضأىٍفيىتًَّقيى اًلده:يىا«أىحى خى ،فىقىاؿى أىٍدبىرى ثيَـّ
عي أىٍضًربي المًَّو،أىالى المَّوًرىسيكؿى رىسيكؿي مّْي:»نيقىوي؟فىقىاؿى ييصى «فىمىعىمَّوييىكيكفي ؿ  ميصى :ًإنَّويريبَّ فىقىاؿى

الىٍيسى ًبًمسىاًنًومى المَّوًًفيقىمٍيىقيكؿي رىسيكؿي :»ًبًو،فىقىاؿى ٍفقيميكًبالنَّاًس،كىالى عى أيكمىٍرأىٍفأينىقّْبى ـٍ ًإنّْيلى
بيطيكنىييـٍ ًإلىٍيًوالنًَّبيُّ«أىشيؽَّ نىظىرى :،ثيَـّ ،فىقىاؿى ميقىؼ  ًمٍفًضٍئًضئً»كىىيكى ىىاًإنَّويسىيىٍخريجي

ىىذىاقىٍكـه(ِ)
 ًميَّةًيىٍقرىءيكفى الرَّ ـيًمفى الدّْيًفكىمىايىٍمريؽيالسٍَّي ًمفى ،يىٍمريقيكفى ـٍ نىاًجرىىي حى اًكزي ييجى ،الى «اٍلقيٍرآفى

 تخريج الحديث:
اٍلقىٍعقىاًعبو(ٔ)،كابفحباف(ٓ)،كأبكيعمى(ْ)،كمسمـ(ّ)أخرجوالبخارم ،مفطريؽعيمىارىةٍبفي

بنحكه.
بوبنحكه. مسركؽعفمفطريؽسعيدبف(ٕ)كأخرجومسمـ ًفٍبًفأىًبينيٍعـو ٍبًدالرٍَّحمى عى

 دراسة رجال اإلسناد:
 قيؿتكفيقبؿالمائةكقيؿبعدىا.:َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َأِبي ُنْعٍم الَبَجِمي  َأُبو الَحَكِم، الُكْوِفي   -

فةممفيصبرعمى،كذكرهابفحباففيالثقات،كقاؿ:كافمفعبادأىؿالكك(ٖ)كثقوابفسعد
الجكعالدائـ،أخذهالحجاجبفيكسؼليقتمو،كأدخموبيتنامظممانكسدالبابخمسةعشريكمان،ثـ

                                                           

طىًكيمىةكفييىاكىثىافىةكاستدارة.مشارؽاألنكارعمىصحاح(ُ) أىفتككفغيردقيقةكىالى كثالمٍّْحيىةًبفىٍتحاٍلكىاؼىيكى
(.ّّٔ/ُاآلثارلعياضبفمكسى)

ٍئًضئي:األصؿ.النيايةفيغريبالحديثكاألثر)ِ) (.ٗٔ/ّ(الضّْ
بفأبيطالبعميوالسبلـ،كخالدبفالكليدرضياهلل(صحيحالبخارم،كتابالمغازم،باببعثعميّ)

)  .ُّْٓ(رقـُّٔ/ٓعنو،إلىاليمفقبؿحجةالكداعالبفحـز
 .ُْْ(رقـِْٕ/ِ(صحيحمسمـ،كتابالزكاة،بابذكرالخكارجكصفاتيـ)ْ)
 .ُُّٔ(رقـَّٗ/ِ(مسندأبييعمىالمكصمي)ٓ)
 .،ِٓ(رقـَِٓ/ُ(صحيحابفحباف)ٔ)
 .ُْْ(رقـِْٕ/ِ(صحيحمسمـ،كتابالزكاة،بابذكرالخكارجكصفاتيـ)ٕ)
 (.ِٖٗ/ٔالبفسعد)الكبير(الطبقاتٖ)
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:يكسؼبفالحجاجلوفقاؿيصميقائـىكفإذاعميوفدخمكا،دفففييبوليخرجتحففيالبابأمر
.صدكؽ:(ِ)قاؿابفحجر.(ُ)شئتحيثرس

:صدكؽ.قالت الباحثة
بٍّي  مَُّد بُن ُفَضْيِل بِن غَ ُمحَ  -  قكقيؿبعدىا.كثقوأكثرالعمماءُْٗتكفيعاـ:ْزَواَن الضَّ

.بويحتجالكبعضيـ،متشيعانالحديثكثيرصدكقانثقةككاف:(ّ)قاؿابفسعد
.(ٕ)كالذىبي(ٔ)،كالعجمي(ٓ)،ككثقوابفمعيف(ْ)الحديثفيثبتانكافقاؿالدارقطني:ك
.(ٗ)بأسبوليسالنَّسىائيكقاؿ.(ٖ)العمـأىؿعة:صدكؽمفزرقاؿأبكك

،كالدارقطني،كالعجمي،كالذىبي،(َُ)كماأيًخذعميوإالتشيعوكقدرماهبالتشيعابفسعد،كأحمد
.(ُُ)انتحرقمشيعيانكافالذمقاؿ:كأبكداكد

كىك،-عنواهللضير-عمياناألمرنازعأكحاربمفعمىتحرقوكقدنازعوالذىبيفقاؿ:
أدرؾكقدالزيات،حمزةعمىالقرآفقرأممفككاف،-عنيمااهللرضي-لمشيخيفـعظّْمي

.(ُِ)لمعمـسماعوأكؿأكافكىذا،مريضانفكجدهعميو،كدخؿالمعتمر،بفمنصكر
أحمدبفعمياألبارعفنقؿإنماتكقؼفيومفتكقؼلتشيعو،مقدمةالفتح:قاؿابفحجرفيك

قاؿ:"كرأيت،:"رحـاهللعثماف،كالرحـاهللمفاليترحـعميو"قاؿابففضيؿأبيىاشـأف
.(ُّ)عةرحمواهلل"احتجبوالجماعة"أىؿالسنةكالجماعميوآثار


                                                           

 (.ُُِ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ُ)
 (.ِّٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 (.ُّٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ّ)
(.ِّٖ(سؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:ْ)
(.ُٔٓركايةالدارمي)ص:-(تاريخابفمعيفٓ)
 (.ُُْ(الثقاتلمعجمي)ص:ٔ)
 (.ُُِ/ِ(الكاشؼلمذىبي)ٕ)
 (.ٕٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
(.َْٔ/ٗ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٗ)
 (.ٕٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)َُ)
 (.َْٔ/ٗ(المصدرنفسو)ُُ)
(.ُْٕ/ٗعبلـالنببلءلمذىبي)(سيرأُِ)
 (.ُْْ(ىدمالسارمالبفحجر)ص:ُّ)
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.(ُ)بالتشيعرميعارؼصدكؽكقاؿفيالتقريب
بدعتو.:صدكؽربمالـيكفغالينافيبدعتوكالحديثاليكافؽقالت الباحثة

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحكأصموعندالبخارمكمسمـ.

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَشش(
ًفي ًديثًكى ٍمرينىشَّتً:ييقىاؿي.غىبلًإذىاأىمٍ«َتْشَربْ  َفاَل  َنشَّ  ِإَذا»النَّبيذحى .(ِ)شاننىًشيتىًنشُّالخى

 (ٖٕالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.
**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل :

 (َنِشطَ ) 
ًديثًًفي ؿَّأىمٍ«ِعقال ِمنْ  أُْنِشطَ  َفَكَأنََّما»الًسحرحى قىدٍ.حي رىكى ًديثًًفيتىكىرَّ .اٍلحى

كىًثيرنا كىايىةًيفًيىجيءمىاكى لىٍيسى«ِعقال ِمنْ  َنِشطَ  َكَأنََّما»الرّْ ًحيحوكى ًإذىاالعٍقدة،نىشىٍطتي:ييقىاؿي.ًبصى
قىدتىيا، مىٍمتىياًإذىاكاٍنتىشىٍطتييىا،كأىٍنشىٍطتييىاعى .(ّ)حى

 (ٕٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام أبو داود

دَّثىنىا دَّثىنىا،ميعىاذوٍبفيالمَّوًعيبىٍيديحى دَّثىنىاأىًبي،حى ٍبدًعىفٍشيٍعبىةي،حى عىفًالسَّفىًر،أىًبيٍبفًالمَّوًعى
، ةىعىفٍالشٍَّعًبيّْ اًرجى ٍمًت،ٍبفًخى ىىذىاًعٍندًًمفًٍجٍئتىًإنَّؾى:فىقىاليكافىأىتىٍكهي،ًبقىٍكـومىرَّأىنَّويعىمًّْو،عىفٍالصَّ
ؿً ،الرَّجي ٍيرو ؿىىىذىانىالىفىاٍرؽًًبخى ؿوفىأىتىٍكهيالرَّجي ٍعتيكهوًبرىجي قىاهياٍلقيييكًد،ًفيمى ثىةىاٍلقيٍرآفًًبأيْـّفىرى غيٍدكىةنأىيَّاـوثىبلى

                                                           

 .(َِٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُ)
 (.ٔٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.ٕٓ/ٓ)المصدرنفسو(ّ)
.َِّْ(رقـِٔٔ/ّ(سنفأبيداكدكتابالبيكع،بابفيكسباألطباء)ْ)
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 تىفىؿى مىعىبيزىاقىوي،ثيَـّ تىمىيىاجى كيمَّمىاخى لنًَّبيَّفىأىتىىاشىٍيئنا،فىأىٍعطىٍكهيَفَكَأنََّما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقالٍ كىعىًشيَّةن،كى
النًَّبيُّ ؽ :»فىذىكىرىهيلىوي،فىقىاؿى ٍقيىةوحى ًبري ،لىقىٍدأىكىٍمتى ٍقيىةوبىاًطؿو ًبري ٍفأىكىؿى «.كيٍؿفىمىعىٍمًرملىمى

  تخريج الحديث :
داكدأخرجو ك(ِ)،كالنَّسىائي(ُ)أبك قانع(ْ)كالطحاكم،(ّ)أحمد، كابف السني(ٓ)، كابف ،(ٔ)،

بنحكًه.بوطريؽعبداهللبفأبيالسفرمف(ٕ)كالبييقي
داكد أبك ك(ٖ)كأخرجو شيبةبزيادة، أبي حبافمختصران(ٗ)ابف كابف كالدارقطني(َُ)، ،(ُُ)،

كأبكنعيـ(ُِ)كالحاكـ (ُّ)، كميـ بفأبيزائدةبنحكه اهللبفأبي.مفطريؽزكريا كبلىما)عبد
السفركزكريابفأبيزائدة(مفطريؽالشعبيبو.

 اسة رجال اإلسناد:در 
ْمِت اْلُبْرُجِمي  ِمْن َبِني َتِميمٍ   -  قاؿك،(ُْ)قاؿابفحجر:مقبكؿمفالثالثة:َخاِرَجُة ْبُن الصَّ

كقاؿفيالثقات.(ُٕ)،كذكرهابفحباف(ُٔ)سكتعنوأبكحاتـك.(ُٓ)ابفسعد:كافقميؿالحديث
عامر يعنوركلعنوىذاالحديث.كثقوابفأبيخيثمةلركايةالشعب(ُٖ)الذىبي:محموالصدؽ

                                                           

 .ّٕٖٗ(رقـُّ/ْكتابالطب،بابكيؼالرقى،بابكيؼالرقى)،أبيداكدسنف(ُ)
كالميمة،)مايقرأعمىالمعتكهِ)  .ََُْٖ(رقـّٕٗ/ٗ(السنفالكبرللمنسائيكتابعمؿاليـك
 .ُِّٖٔ(رقـُٓٓ/ّٔ(مسندأحمد)ّ)
 .َُٕٔ(رقـُِٔ/ْ)لمطحاكم(شرحمعانياآلثارْ)
 (.ُّٕ/ُابةالبفقانع)(معجـالصحٓ)
كالميمةالبفالسني)ص:ٔ)  .َّٔ(رقـْٖٓ(عمؿاليـك
 .َٗٓ(رقـِِٕ/ِ)لمبييقي(الدعكاتالكبيرٕ)
 .ّٖٔٗ(رقـُّ/ْ(سنفأبيداكدكتابالطب،بابكيؼالرقى،بابكيؼالرقى)ٖ)
.ُّٔ(رقـُّْ/ِ(مسندابفأبيشيبة)ٗ)
 .َُُٔ(رقـْْٕ/ُّ(صحيحابفحباف)َُ)
 .َُْٖ(رقـّٔٓ/ٓ(سنفالدارقطني)ُُ)
 .َِٓٓ(رقـْٕٕ/ُ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـُِ)
 .ُُٕٔ(رقـَّٕٗ/ٔ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ُّ)
 (.ُٖٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُْ)
 (.ُٕٗ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُٓ)
(.ّْٕ/ّحاتـ)(الجرحكالتعديؿالبفأبئُ)
(.ُُِ/ْ(الثقاتالبفحباف)ُٕ)
(.ُّٔ/ُ(الكاشؼلمذىبي)ُٖ)
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ثقةفيككسماهرجؿعفالشعبيركلإذا:خيثمةأبيابفالشعبيكىكثقة،نقؿابفحجرعف
 .(ُ)بحديثويحتج

ثقة.:قالت الباحثة
ِميِطي   ُصَحارٍ  ْبنُ  ِعاَلَقةُ  -   ُـّ:، رضي اهلل عنوالسَّ ةىعى اًرجى ٍمتًٍبفًخى ،ايختمؼفياسمو،فقيؿالصَّ

اروبفالعبلءعبلقة،كقيؿ عبلقة،كقيؿسميطبنيمف،السميطيصحارٍبفعبلثةكقيؿ،صيحى
ييقىاؿشجار،ٍبفا ٍبدكقيؿصحار،اٍبفي:كى ٍبدٍبفعثيرٍبفالمَّوعى ثةكقيؿخفاؼ،ٍبفقيسعى ٍبفعيبلى

.(ِ)ر،كعمىكؿحاؿفيكصحابي،رضياهللعنو،فبلتضرجيالةاسموشجا
كباقيرجاؿاإلسنادثقات. -     

 :الحكم عمى اإلسناد 
ىذاحديث»،كالحديثصححوالحاكـفيالمستدرؾفقاؿ:رجالوثقاتصحيحإسناده

.(ْ)،كصححواأللباني(ّ)«صحيحاإلسناد،كلـيخرجاه
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديثًًفيكى يَّاتًكذكىرالًمٍنياؿ،أىًبيحى نَّ :»فىقىاؿىكعقاربىيا،النَّارًحى ًفي«وَلْسباً  َنْشطاً  َلَيا َواِ  ًركىايىةًكى
كاٍخًتبلسًبسيٍرعىةولىٍسعانأىمٍ«نىٍشطانًبوًأٍنشأفى» ييقىاؿي. :كأٍنشٍأفى.كاٍنتىشىطىٍتوينىٍشطا،الحيَّةينىشىطىٍتوي:

ٍعنىى ٍذفًفٍقفطىًبمى .(ٓ)كأخى

 (ٕ٘) الحديث رقم 
لـأعثرعمىتخريجلو.

**********



                                                           

(.ٕٔ/ّ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ُ)
 (.ّٕ/ْ(أسدالغابةالبفاألثير)ِ)
(.ْٕٕ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
 (.ْٓ/ٓ(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىالؤللباني)ْ)
(.ٕٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى ٍفعىؿ:اٍلمىٍنشىطي«والَمْكَره الَمْنَشطِ  َعَمى  المَّو َرُسولَ  باَيعت»عيبادةحى كىىيكىًط،النّْشىاًمفىمى
.(ُ)النَّشىاطًبمعنىمصدركىكًفٍعمىو،كتيؤًثريًإلىٍيًو،كتىًخؼُّلىويتىٍنشىطيالًَّذماألٍمر

 (ٕٙ) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىاًإٍسمىاًعيؿي حى
ٍفيىٍحيىىٍبًفسىًعيدو(ّ) ،عى دَّثىًنيمىاًلؾه ،حى

ًنيعي(ْ) :أىٍخبىرى ًليًد،،قىاؿى الكى بىادىةيٍبفي
 : قىاؿى اًمًت، الصَّ ٍبًف عيبىادىةى عىٍف ًنيأىًبي، َعَمى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِفي   َباَيْعَنا َرُسوَل المَّوِ »أىٍخبىرى

ٍيثيمىالَمْنَشِط َوالَمْكَرهِ  حى ؽّْ ًبالحى أىٍكنىقيكؿى أىٍىمىوي،كىأىٍفنىقيكـى ًفيالمًَّو،كىأىٍفالىنينىاًزعىاألىٍمرى اؼي اكينَّا،الىنىخى
.«لىٍكمىةىالىًئـو

 تخريج الحديث:
عبادةبفالصامتبوبنحكه.مفحديث(ٓ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعيـثقات. -
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَشغَ ) 
تَّىالشَّييؽ:اأٍلىٍصؿًًفيالنٍَّشغي«َيَتَنشَّغَ  َأوْ  َيْنَشغَ  َحتَّى اْلَميٍّتِ  وْجو بَتْغِطية َتْعَجُموا الَ »يوًفً يىكىادىحى

الغىٍشيًبوًيىٍبميغي ا. نَّمى مىٍيوًكىأىسىفنافىاًئتوشىٍيءوًإلىىتىشىٌكقانذىًلؾىاإلنسافييىٍفعىؿيكىاً  اأٍلىٍصمىعً.عى :كىعىًف يّْ
ًجدِّا،كاحدتييا:نىٍشغىة ًفيَّاته خى .(ٔ)النَّشىغىاتًعٍندىاٍلمىٍكًت:فيكىاقىاته

                                                           

 (.ٕٓ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
.ُٕٗٗ(رقـٕٕ/ٗ(صحيحالبخارم،كتاباألحكاـ،باب:كيؼيبايعاإلماـالناس)ِ)
(.ِِٔ/َُإرشادالسارملشرحصحيحالبخارملمقسطبلني):(ىكابفأكيسانظرّ)
.قيساألىٍنصاًرمٌ(ىكيىٍحيىىبفسىًعيدبفْ)
كتحريٓ) معصية، غير في األمراء بابكجكبطاعة اإلمارة، كتاب مسمـ صحيح )( المعصية في /ّميا

.ِْرقـ،ُْ(رقـَُْٕ
(.ٖٓ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرٔ)
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 (ٕٚ) الحديث رقم 
أحاديثتحتعنكاف:الحديثغريبلـأعثرعمىتخريجلو.ذكرهابفقتيبةفيآخركتابو

.(ُ)أصحابياأعرؼكاليذكركنياالمغةأصحابسمعت
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًإٍسمىاًعيؿى أيْـّ ًديثي حى ًمٍنوي َفِإَذا الصبي  َيْنَشُغ ِلْمَمْوتِ »كى « نىشىٍغتي ًمف ًبًفيًو، يمتصُّ ٍعنىاهي مى : ًقيؿى كى
دىٍكاءنفىاٍنتىشىغىوي (ِ)الصبيَّ

 (ٕٛ) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٖ)خاريقال اإلمام الب

مَّدو ميحى المًَّوٍبفي ٍبدي دَّثىنىاعى حى
ـي(ْ) دَّثىنىاًإٍبرىاًىي :حى ك،قىاؿى عىٍمرو ًمًؾٍبفي المى ٍبدي عى اًمرو دَّثىنىاأىبيكعى ،حى

المَّويعىا رىًضيى ،عىًفاٍبًفعىبَّاسو بىٍيرو ،عىٍفسىًعيًدٍبًفجي ،عىٍفكىًثيًرٍبًفكىًثيرو نىاًفعو :لىمَّاٍبفي ا،قىاؿى ٍنييمى
شىنَّةه مىعىييـٍ كى ، ًإٍسمىاًعيؿى كىأيْـّ ًبًإٍسمىاًعيؿى رىجى خى ، كىافى مىا أىٍىًمًو بىٍيفى كى ـى ًإٍبرىاًىي بىٍيفى كىافى
مىاءه،(ٓ) ًفييىا

تَّ حى ًبيّْيىا، مىىصى عى لىبىنييىا فىيىًدرُّ الشَّنًَّة، ًمفى تىٍشرىبي ًإٍسمىاًعيؿى أيُـّ عىمىٍت فىجى تىٍحتى عىيىا فىكىضى مىكَّةى ـى ىقىًد
تَّىلىمَّابىمىغيكاكىدىاءن ،حى ًإٍسمىاًعيؿى ًإلىىأىٍىًمًو،فىاتَّبىعىٍتويأيُـّ ـي عىًإٍبرىاًىي رىجى ةو،ثيَـّ دىٍكحى
نىادىٍتويًمٍفكىرىاًئًو:يىا(ٔ)

:ًإلىىالمًَّو،قىالىٍت: ٍفتىٍتريكينىا؟قىاؿى ًإلىىمى ـي الشَّنًَّةًإٍبرىاًىي ًمفى عىمىٍتتىٍشرىبي عىٍتفىجى :فىرىجى ًبالمًَّو،قىاؿى رىًضيتي
دن أىحى لىعىمّْيأيًحسُّ فىنىظىٍرتي ذىىىٍبتي لىٍك قىالىٍت: المىاءي، فىًنيى تَّىلىمَّا حى ًبيّْيىا، مىىصى عى لىبىنييىا يىًدرُّ قىاؿىكى ا،

                                                           

(.ّّٕ/ّ(غريبالحديثالبفقتيبة)ُ)
(.ٖٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.ُْْ/ْ)...ارمكتابأحاديثاألنبياء،بىابه(صحيحالبخّ)
مَّدٍبفالمَّوًعىبد(ىكْ) ٍعفىربفالمَّوًعىبدٍبفميحى ٍعفىرأىبيك،جى اًرمٌجى .اٍلبيخى
ييقىاؿشفبىاؿجمدككؿشفكىاًحدىىااٍلخمقىةاألسقيةىيالشناف(ٓ) تفسيرًمٍنيىاشنةكىًىيأىشدتبريدالٍممىاءلمقربةكى

(َٕ:صمحمدبففتكحالميكرقي).لكمسمـالبخارمالصحيحيففيماغريب
بريعالحيجيكف،تفصؿ(كىدىاء:بفتحالكاؼكفتحالداؿالميممةكالمد:ثنئَّ) ةمفثنايامكةأصبحتتعرؼاليـك

قيعىٍيقً شاقةبيفجبؿ كأداء الثنية ككانتىذه مكة، أىؿ عمىمقبرة إلىالبطحاء كتفضي الحجكف، عافكجبؿ
 )المتكفى: الحربي الببلدم زكير غيثبف بف عاتؽ كاألثرية التأريخية مكة معالـ )ص:ُُّْالمسمؾ. ىػ(

ِِٕ.) 
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فىا ًعدىًتالصَّ فىنىظىرىٍت،كى(ٔ)فىذىىىبىٍتفىصى دنا،فىمىمَّابىمىغىًتالكىاًدمى أىحى تيًحسَّ ـٍ دنا،فىمى أىحى نىظىرىٍتىىٍؿتيًحسُّ
 تىٍعًني ، فىعىؿى ا مى فىنىظىٍرتي ذىىىٍبتي لىٍك قىالىٍت: ثيَـّ أىٍشكىاطنا، ذىًلؾى فىفىعىمىٍت المىٍركىةى، كىأىتىًت ِبيَّ سىعىٍت ،الصَّ

مىىحى عى تيًقرَّىىاَكَأنَُّو َيْنَشُغ ِلْمَمْوتِ اًلًوفىذىىىبىٍتفىنىظىرىٍتفىًإذىاىيكى ـٍ ....،فىمى أىبيكالقىاًسـً :فىقىاؿى :قىاؿى
مَّـى» سى مىٍيًيمىاكى مَّىالمَّويعى .....الحديث.«بىرىكىةهًبدىٍعكىًةًإٍبرىاًىيـىصى

 تخريج الحديث:
تفردبوالبخارمعفمسمـ.

 دراسة رجال الحديث:
ت.رجالوجميعانثقا -

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:                     

( )نىشىؼى
ًديًثطىٍمؽ َأنَُّو َعَمْيِو السَّاَلُم َقاَل َلَنا: اْكِسروا بيَعَتكم، واْنَضحوا َمَكاَنَيا، واتَِّخذوه َمْسِجًدا، »ًفيحى

نىًشفىًت«عيٌد، َواْلَماُء َيْنَشفُ ُقْمنا: الَبَمُد ب : ييقىاؿي ًفياأٍلىٍرًضكالثَّكب. اًء اٍلمى كؿي ديخي النٍَّشًؼ: أصؿي
نىًشفىةه اٍلعىرىؽىكتىنىشَّفىوي.كأرضه الثكبي الماءىتىٍنشىفيوينىٍشفان:شًربىٍتو.كنىشىؼى .(ِ)األرضي

 (ٜٕ) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام النََّسائي

،عىٍف بىٍدرو اهلًلٍبفي ٍبدي دَّثىًنيعى :حى كقىاؿى عىٍمرو اٍبفي ،ىيكى ًزـو ،عىٍفميبلى السًَّرمّْ ٍبفي ىىنَّادي نىا أىٍخبىرى
اهللً ٍفدناًإلىىنىًبيّْ رىٍجنىاكى :خى قىاؿى ًمي  ٍفأىًبيًوطىٍمًؽٍبًفعى مٍَّينىامىعىقىٍيًسٍبًفطىٍمؽو،عى وي،فىبىايىٍعنىاهيكىصى

تىمى كى أى، فىتىكىضَّ ًبمىاءو ا فىدىعى طىييكًرًه فىٍضًؿ ًمٍف كىاٍستىٍكىىٍبنىاهي لىنىا، بىٍيعىةن ًبأىٍرًضنىا أىفَّ ثيَـّكىأىٍخبىٍرنىاهي ، ٍضمىضى
: ٍرنىا،فىقىاؿى بَّويلىنىاًفيًإدىاكىةو،كىأىمى »صى ـٍ كي أىٍرضى كافىًإذىاأىتىٍيتيـٍ ، َواْنَضُحوا َمَكاَنَيا (ٗ)ُكمْ َفاْكِسُروا َبْيَعتَ اٍخريجي

:«ِبَيَذا اْلَماِء، َواتَِّخُذوَىا َمْسِجًدا ،قىاؿى شىًديدهكىاٍلمىاءييىٍنشىؼي رَّ اٍلبىمىدىبىًعيدهكىاٍلحي ميدُّكهيًمفى»،فىقيٍمنىالىويًإفَّ

                                                           

بىمىيًأحداسـىكالصفا:(ُ) فىا.المىسعىجى ٍمعياألٍصؿًفيكالصَّ فىاةجى ريالصَّخرةيكىًىيى،صى جى النياية.األٍممىسيكىاٍلحى
.(ُْ/ّ)كاألثرالحديثغريبفي
 (.ٖٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.ّٖٖ/ُ(السنفالكبرللمنسائيكتابالمساجد،اتخاذالبيعمساجد)ّ)
ليكهيًإلىىْ) كّْ كاًمٍحرىابىيىا،كىحى بيكىىا.مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح)(أىٍم:غىيّْري رّْ :خى ًقيؿى  (.َّٔ/ِاٍلكىٍعبىًةكى
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اءً رىٍجنىاًطيبناًإالَّيىًزيديهيالىفىًإنَّوياٍلمى تَّىفىخى ٍحنىاثيَـّبىٍيعىتىنىا،فىكىسىٍرنىامىدىنىابىقىًدٍمنىاحى ٍذنىاىىامىكىانىيىانىضى كىاتَّخى
ؿهكىالرَّاًىبي:قىاؿى«ًباأٍلىذىافًًفيوًفىنىادىٍينىامىٍسًجدنا، ،سىًمعىفىمىمَّاطىيّْئوًمفٍرىجي ثيَـّحىؽ ،دىٍعكىةي:»قىاؿىاأٍلىذىافى

تىٍمعىةن ًعنى(ُ)اٍستىٍقبىؿى نىرىهيبىٍعديًمٍفًتبلى ـٍ «.افىمى
 تخريج الحديث:

.(ٔ)،كالطبراني(ٓ)كابفحباف،(ْ)،كابفشبة(ّ)،كابفأبيشيبة(ِ)أخرجوابفسعد
كميـ(ٗ)كالبييقي،(ٖ)كأبكنعيـاألصبياني،(ٕ)إبراىيـالحربيمختصرانأخرجوك مفطريؽمبلـز
بفعمركمفطريؽمحمدبفجابنحكه(َُ)كأخرجوأحمدبفعمرك.ا كمحمد،بر،كبلىما)مبلـز
بفجابر(مفطريؽعبداهللبفبدربو.ا

 دراسة رجال اإلسناد:
بفعمرك،كقيسبفطمؽصدكقاف.- رجالوثقات،عدامبلـز

 :الحكم عمى اإلسناد 
كقيسصدكقاف.لذاتوإسنادهحسف فيومبلـز
**********






                                                           

مىىُ) اأٍلىٍضدىاًد؛يىقىععى ًمفى ىيكى ًقيؿى ًإلىىسيٍفؿ،كاًحديىاتىٍمعىة.كى ٍمكو اًءًمٍفعي ع:مىساًيؿاٍلمى (تىٍمعىةنالتّْبلى درًمفى ااٍنحى مى
(.ُْٗ/ُفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)اأٍلىٍرًضكأشرىؼًمٍنيىا.النياية

 (.ٕٕ/ٔالبفسعد)الكبير(الطبقاتِ)
 .َْٕٖ(رقـِّْ/ُ(مصنؼابفأبيشيبة)ّ)
 (.ٗٗٓ/ِ(تاريخالمدينةالبفشبة)ْ)
 .ُُِّ(رقـَْٓ/ّ(صحيحابفحباف)ٓ)
 .ُِْٖ(رقـِّّ/ٖ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٔ)
(.ٖٓٗ/ِثإلبراىيـالحربي)(غريبالحديٕ)
.كىكاإلسـالصحيحلمكتابكمابينوالعكنيفيْٕ(رقـَٗ(المنتخبمفدالئؿالنبكةلؤلصبياني)ص:ٖ)

 (.ٕٓكتابو"العنكافالصحيحلمكتاب"،ص)
 (.ّْٓ/ِ(دالئؿالنبكةلمبييقي)ٗ)
 .ِٔرقـ(ْٓٓ/ّٗ(مسندأحمد)َُ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:                              

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي يىٍعًنيًمنديبليىمسحًبيىا«َنشَّاَفٌة ُيَنشٍُّف ِبَيا ُغسالة َوْجِيوِ   َكاَن ِلرسول المَّو»كى
كءه كىضي
.(ُ)

 (ٖٓ) الحديث رقم 
نمابمفظ)ُيَنشٍُّف ِبَيا ُغسالة َوْجِيوِ َنشَّاَفٌة   َكاَن ِلرسول المَّولـأعثرعميوبمفظ) َكاَن َلُو (كا 

ِخْرَقٌة ُيَنشٍُّف ِبَيا َبْعَد اْلُوُضوِء(
 رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام الترمذي

،عى بىابو ٍيًدٍبًفحي ،عىٍفزى كىٍىبو ٍبديالمًَّوٍبفي دَّثىنىاعى :حى رَّاًحقاؿى ًكيًعٍبًفالجى كى ٍبفي دَّثىنىاسيٍفيىافي ٍفحى
اًئشىةى،قىالىٍت: ،عىٍفعيٍركىةى،عىٍفعى الزٍُّىًرمّْ ،عىٍف المَّوً»أىًبيميعىاذو ًلرىسيكًؿ ِخْرَقٌة ُيَنشٍُّف ِبَيا  كىافى

عىًفالنًَّبيّْ«َبْعَد الُوُضوءِ  يىًصحُّ كىالى ًبالقىاًئـً عىاًئشىةىلىٍيسى ًديثي ًفيىىذىاالبىاًبشىٍيءه،كىأىبيكميعى،حى اذو
ًديًث. ًعٍندىأىٍىًؿالحى ًعيؼه ضى ـى،كىىيكى أىٍرقى ٍبفي مىٍيمىافي سي :ىيكى يىقيكليكفى

 تخريج الحديث: 
جميعيـمفطريؽعبداهللبف(ٔ)،كالبييقي(ٓ)،كالحاكـ(ْ)،كالدارقطني(ّ)أخرجوابفعدم

كىببوبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

َ ُيْكَنى َأَبا اْلُحَسْينِ َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب اْلُعْكمِ  -   فّْيى:ي  كثقوقَِّسنةتيكي كابف(ٕ)بفالمدينيا. ،
.(َُ)أبيشيبىةنقموعنوابفشاىيفعيٍثمىافبفككثقو،(ٗ)كقاؿمرةليسبوبأس،(ٖ)معيف

                                                           

(.ٖٓ/ٓكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثُ)
 .ّٓ(رقـْٕ/ُ(سنفالترمذمكتابالطيارة،بابالمنديؿبعدالكضكء)ِ)
(.ُِّ/ْ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ّ)
 .ّٖٖ(رقـُٕٗ/ُ(سنفالدارقطني)ْ)
 .َٓٓ(رقـِٔٓ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٓ)
 .ٕٕٖ(رقـِٖٓ/ُ)(السنفالكبرللمبييقئ)
 (.ِٔٓ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.ِٔٓ/ّ(المصدرنفسو)ٖ)
(.ِْٕ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ٗ)
(.ُٗ(تاريخأسماءالثقاتالبفشاىيف)ص:َُ)
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،كنقؿأبكداكدعفأحمدبف(ِ)الحديثصالحصدكؽىككقاؿأبكحاتـ:.(ُ)الدارقطنيكثقوك
.(ّ)الخطأكثيركافكلكفصالحبفمعاكيةعفاأللفاظيضبطككافاصدكقنكافلوحنبؿقك
.(ْ)الخطأكثيركافألنوبالصبلحإالالحديثفينفذماصالحرجؿكافكقاؿ:

.(ٓ):زيدثقةفينفسو،كثقوالعديدمفالنقاد،كأحاديثومستقيمةكماقاؿابفعدمقالت الباحثة
 :الحكم عمى اإلسناد 

ًكيعًٍبفيسيٍفيىافيضعيؼمسمسؿبالعمؿ،فيواإلسنادىذا رَّاحًٍبفًكى كاف،قاؿابفحجر:الجى
.(ٔ)حديثوفسقطيقبؿفمـحصًنيفى،حديثومفليسماعميوفأدخؿبكراقوابتميأنوإالصدكقان

بامعاذىككفيوأبيمعاذ،نصالترمذمكابفعدمكالدارقطنيكالبييقي،كابفحجرعمىأفأ
مىٍيمىافي ـىٍبفيسي أىٍرقى الدارقطنيكالبييقي: كقاؿ الترمذم، ضعفو كىكضعيؼ، كؾه، ٍتري ابف ،مى كقاؿ
 الحديث(ٕ)عميويتابعاليركيو،ماعامةعدم: عمى حكمكا لسميماف تضعيفيـ عمى كبناءن .

.(ٖ)مفالمعاصريفاأللبانيكممفضعؼالحديثبالضعؼ.
،مىٍيسىرىةىٍبفياٍلفىٍضؿيأبامعاذىكىأماالحاكـرألأف مىٍيوًكىأىٍثنىىسىًعيدوٍبفييىٍحيىىعنوكىلربىٍصًرمّّ ،عى

.(ٗ)كبناءنعميوحكـعمىالحديثبالصحة،ككافقوالذىبي
.(َُ)قىطٌالزىرمعفركايةلويقعلـميسرةبفالفضيؿكأيدابفحجرالرأماألكؿكقاؿ:إف

 **********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:                              

ًديثي .(ُُ)«اْلَماءَ  ِبَيا ُنَنشٍّف غيُرىا، َلَنا َما بَقطيفةٍ  َأي وبَ  َوُأم   َأَنا فُقمت»أىيُّكبىأىًبيكىحى
                                                           

 (.َْٖ/ُ(المؤتمؼكالمختمؼلمدارقطني)ُ)
(.ِٔٓ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
 (.ُّٗأبيداكدلئلماـأحمد)ص:(سؤاالتّ)
(.ٔٗ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ْ)
 (.ُٕٔ/ْ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
(.ِْٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
 (.ِّٖ/ْ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٕ)
(.ٔ)ص:لؤللباني(ضعيؼسنفالترمذمٖ)
..َٓٓ(رقـِٔٓ/ُالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)انظر:(ٗ)
(.ُٗٔ/ُٕ(إتحاؼالميرةالبفحجر)َُ)
(.ٖٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُُ)
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 (ٖٔ) الحديث رقم 
  :رحمو اهلل (ٔ)قال اإلمام أحمد

دَّثىنىاييكنيسي دَّثىنىالىٍيثه(ِ)حى ٍيرً(ّ)،حى ٍفأىًبياٍلخى (ْ)،عىٍفيىًزيدى،عى ،أىفَّ السَّمَّاًعيّْ ٍفأىًبيريٍىـو ،عى
المَّوً نىًبيَّ دَّثىوي:أىفَّ حى مىاءهأىبىاأىيُّكبى ًفياٍلغيٍرفىًة،فىأيٍىًريؽى كيٍنتي ًفيبىٍيًتنىااأٍلىٍسفىًؿ،كى ًفياٍلغيٍرفىًة،نىزىؿى
اٍلمىاءيًإلىىرىسيكًؿالمَّوًَلَنا َنْتَبُع اْلَماَء َشَفَقةَ  (٘)َفُقْمُت َأَنا َوُأم  َأي وَب ِبَقِطيَفةٍ   أىٍفيىٍخميصى ٍلتي ،فىنىزى

يىٍنبىًغيًإلىىرىسيكًؿالمَّوً المًَّو،ًإنَّويلىٍيسى :يىارىسيكؿى ،اٍنتىًقٍؿًإلىىكىأىنىاميٍشًفؽه،فىقيٍمتي فىٍكقىؾى أىٍفنىكيكفى
النًَّبيُّ ،اٍلغيٍرفىًة،فىأىمىرى ًبالطَّعىاـً ًإلىيَّ تيٍرًسؿي المًَّو،كيٍنتى :يىارىسيكؿى ،فىقيٍمتي تىاعيويقىًميؿه مى ،كى تىاًعًوفىنيًقؿى ًبمى

يىًدمًفيًو،حى ٍعتي كىضى اًبًعؾى أىصى أىثىرى فىًإذىارىأىٍيتي فىأىٍنظيري ًبًوًإلىيَّ ٍمتى الًَّذمأىٍرسى ـي ىىذىاالطَّعىا تَّىًإذىاكىافى
أىصى ًفيًوأىثىرى أىرى ـٍ ًفيًوفىمى المَّوًفىنىظىٍرتي رىسيكؿي فىقىاؿى أىٍفآكيمىوي:»اًبًعؾى ،فىكىًرٍىتي بلن ًفيًوبىصى ٍؿًإفَّ أىجى

مىًؾالًَّذميىٍأًتيًني،كىأىمَّاأىنٍ فىكيميكهيًمٍفأىٍجًؿاٍلمى «.تيـٍ
 تخريج الحديث:
أىبييسيكرىةمفطريؽ(ٕ)أحمدك(ٔ)النسائيأخرجو

بنحكه،(ٗ)أحمدمختصران،كبنحكه.(ٖ)
بىٍيًرٍبًفنيفىٍيرومفطريؽ فطريؽأفمحمكلىأبيأيكببنحكه.م(ُُ)،كمسمـ(َُ).كأخرجوأحمدجي

مختصران.(ُْ)شي،كالشا(ُّ)الطحاكمكبنحكه،(ُِ)ابفأبيشيبةكأخرجو

                                                           

.َِّٕٓ(رقـْٔٓ/ّٖ(مسندأحمد)ُ)
مَّدبفمسمـاىك(ِ) .لبغدادميكنسبفميحى
ٍبدالىك(ّ) ًفالفيمي.لىٍيثبفسىٍعدبفعى رٍَّحمى
 (مرثدبفعىبداهللاليزني.ْ)
.تيذيبالمغةلؤلزىرم)ٓ) ،كجمعيوي:قيطيؼه تيٍفتىرىشي مىؿو ذيكخى (.ِٔ/ٗ(القىًطيفىةي:ثكبه
 .ٔٗٗٓ(رقـْْٖ/ٓالسنفالكبرللمنسائيكتابالقضاء،ذكراسـىذاالحضرمي)ٔ))
.ِِّٔٓ(رقـَٖٓ/ّٖ(مسندأحمد)ٕ)
.األىٍنصاًرمٌأيكبأبيأخيابف،بيكسيكرىةأى(ٖ)
.َِّٕٓ(رقـِْٗ/ّٖ(مسندأحمد)ٗ)
 .ُِّٕٓ(رقـََٓ/ّٖ)المصدرنفسو(َُ)
،كأنوينبغيلمفأرادخطابالكبارتركو،ككذامافيُُ)) صحيحمسمـكتاباألشربة،بابإباحةأكؿالثـك

.َِّٓ(رقـُِّٔ/ّمعناه)
 .ُُ(رقـِّ/ُبيشيبة)(مسندابفأُِ)
 .ُٗٔٔ(رقـِّٗ/ْ)لمطحاكم(شرحمعانياآلثارُّ)
 .ُُّْ(رقـٕٗ/ّ(المسندلمشاشي)ُْ)
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مفطريؽأبيالخيرمرثداليزني.بنحكه(ّ)،كالحاكـ(ِ)كالطبراني،(ُ)ابفأبيعاصـأخرجوك
مػػفطريػػؽ(ٗ)كأبػػكنعػػيـ،(ٖ)،كأبػػكعكانػػة(ٕ)ابػػفأبػػيعاصػػـك،(ٔ)أحمػػد،ك(ٓ)كالنسػػائي(ْ)مسػػمـكأخرجػػو

أبيأيكب.مفحديثجميعيـجابربفسمرةمختصران
 دراسة رجال اإلسناد:

 تكفيسنة:َيِزيُد ْبُن َأِبي َحِبيٍب ُيْكَنى َأَبا َرَجاٍء، َمْوًلى ِلَبِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ِمْن ُقَرْيشٍ   -
قاؿأىبيكسىًعيدٍبفيكنس:كافمفتيأىؿمصرًفيأيامو،ككافحميمانعاقبلن،ككافأكؿق.ُِٖ

،كقيؿ:إنيـكانكاقبؿذلؾيتحدثكفمفأظيرالعمـبمصر،كالكبلـًفيالحبلؿكالحراـكمسائؿ
قىاؿالميثٍبفسعد:يزيدٍبفأىبيحبيبسيدناكعالمنا .(َُ)بالفتفكالمبلحـكالترغيبًفيالخير،كى

.(ُّ)كذكرهابفحباففيالثقات،(ُِ)،كالعجمي(ُُ)كثقوابفسعد
.(ُْ)ابفحجر:ثقةفقيوككافيرسؿفيوبقكؿقكؿأ:قالت الباحثة

 رجالوثقات.كباقي -
 :الحكم عمى اإلسناد 

.فيىذاالحديثأفيزيدبفأبيحبيبأرسؿ،كلـيثبتثقاتركاتوكصحيح،إسناده
**********

                                                           

 .ُٖٖٓ(رقـِْْ/ّ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ُ)
 ّٖٓٓ(رقـُُٗ/ْ)،ّٖٕٖ(رقـُِٔ/ْرلمطبراني)(المعجـالكبيِ)
 .ّٗٗٓ(رقـُِٓ/ّ)ـ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكّ)
،كأنوينبغيلمفأرادخطابالكبارتركو،ككذامافيْ) (صحيحمسمـكتاباألشربة،بابإباحةأكؿالثـك

 .َِّٓ(رقـُِّٔ/ّمعناه)
 .ٔٗٓٔ(رقـُِٗ/ٔلمنسائيكتابالكليمة،القصاع)،(السنفالكبرلٓ)
 .ِِّٓٓ(رقـَٕٓ/ّٖ(مسندأحمد)ٔ)
 .ُِٖٖ(رقـُْْ/ّ)عاصـكالمثانيالبفأبي(اآلحادٕ)
 .ّٖٖٖ(رقـُٗٗ/ٓ(مستخرجأبيعكانة)ٖ)
 (.َٖ/ِاألصبياني)ـبينعي(تاريخأصبيافألٗ)
(.َُٓ/ِّ(تيذيبالكماؿلممزم)َُ)
 (.ُّٓ/ٕالبفسعد)الكبير(الطبقاتُُ)
 (.ْٖٕ(الثقاتلمعجمي)ص:ُِ)
 (.ْٔٓ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ُّ)
 (.ََٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:                              

عىٌمار ًديًث ًفيحى َأى ِبِو ُصْفرًة، َفَقاَل: اغِسْميا، فَذىبُت فأخْذُت َنَشَفًة َلَنا، َفرَ   أَتى النبيَّ »كى
ْفرة َحتَّى َذَىَبت فَدَلْكُت ِبَيا َعَمى ِتْمَك الص  « كىًىيى ، النَّشىؼي كىاًحدىةي تيسىكَّف: كقد بالتحريؾ، النَّشىفىةي

مى تيًركتعى ذىا أيٍحًرقىتًبالنَّاًر،كىاً  الًَّتيًحجارةهسيكده،كىأىنَّيىا تىغيٍصًفيًو،كىًىيى ـٍ لى اًءطىفىتكى ىرىٍأًساٍلمى
ًبيىاالكىسىخعىًفاٍليىًدكالرٍجؿ ؾُّ .(ُ)ييحى

 (ٕٖ) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام إبراىيم الحربي

عيمىرى ٍبفي المًَّو عيبىٍيدي دَّثىنىا حى
اًلدو(ّ) خى ٍبفي ييكسيؼي دَّثىنىا حى (ْ)، ًعيسىى عىٍف عىٍف، ، ؿو ًىبلى ٍبًف

ًعٍكًرمىةى
(ٓ) : عىبَّاسو اٍبًف ًف عى عىمَّارنا" ، ، َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َفرََأى ِبِو ُصْفَرًة، َفَقاَل: أىفَّ

ْفَرَة َحتَّى« ، اْغِسْمَيا» ."(ٔ)عىنّْيَذَىَبتْ  َقاَل: َفَذَىْبُت َفَأَخْذُت َنَشَفًة َلَنا، َفَدَلْكُت ِبَيا َعنٍّي ِتْمَك الص 
 تخريج الحديث :

انفردبوإبراىيـالحربي.
 دراسة رجال اإلسناد:

 عيسىبفىبلؿلـأعثرعمىترجمةلو. -
 كباقيرجالوثقاتسكليكسؼبفخالدبفعميرالسمتيمتركؾ. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
 السمتيإسناده بفعمير يكسؼبفخالد الضعؼكالعمة ابف،ؾمترك(ٕ)شديد ككذبو

معيف.
**********


                                                           

(.ٖٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.َٖٖ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ِ)
 عيبىيداهللٍبفعيمىرٍبفميسرةالجشمي.(ىكّ)
 ..(ىكيكسؼبفخالدبفعيمىيرالسمتي،أىبيكخالدالبىٍصًرمٌْ)
 ةالقرشيالياشمي.عكرم(ىكٓ)
فىًإنَّويأىٍبمىغيًفيذىىىاًبوً(ٔ) ميكؽى ًبًواٍلخى ،دىلىؾى ري جى ًإٍفشىاءىالمَّويىىذىااٍلحى  .ًىيى
(.َُٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَشَل( 
«ُذِكَر َلُو رجٌل، َفِقيَل: ُىَو ِمْن أطوِل َأْىِل اْلَمِديَنِة َصاَلًة، َفَأتَاُه فأَخذ بَعُضِده َفَنَشَمُو َنَشاَلتٍ »ًفيًو

ايى ،كىمى ذىباتو ذبوجى الًقٍدرأىٍمجى ًمفى المحـى ٍفعؿمىفيىٍنًشؿي
.(ُ)

 ( ٖٖالحديث رقم )
 تخريج الحديث: 

.(ِ)ذكرهالخطابيمعمقانبيذاالمفظ
النًَّبيّْ ًديًث ًفيحى أىبيكسيمىٍيمىافى قىاؿى كى المًَّو رىسيكؿى يىا فىًقيًؿ ًدينىًة ًباٍلمى ؿه لىويرىجي أىنَّويذيًكرى ُىَو ِمْن :

ِل اْلَمِديَنِة َصالًة َفَأتَاُه َفَأَخَذ ِبَعُضِدِه َفَنَشَمُو َنَشالتٍ َأْطَوِل َأىْ  تىرىؾى كى ًباٍلعيٍسًر ذى أىخى ىىذىا "ًإفَّ : قىاؿى كى
ًمٍفبىاًباٍلمىٍسًجًد. رىجى "ثىبلثناثيَـّدىفىعىويفىخى اٍلييٍسرى

**********
 ثير رحمو اهلل:قال ابن األ 

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى النًَّشيؿي«َأنَُّو َمرَّ َعَمى ِقْدر َفاْنَتَشَل ِمْنَيا َعْظما»كى النٍُّضج،كىىيكى ذىهقىٍبؿى .(ّ)أىٍمأخى

 ( ٖٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام ابن حبان

ٍمقىاًنيُّ اٍلخى رو أىٍحمىدىٍبًفنىضى مَّديٍبفي نىاميحى :أىٍخبىرى ،قىاؿى مىٍنصيكرو اؽيٍبفي دَّثىنىاًإٍسحى :حى ،قىاؿى ًبمىٍركى
ًفًعٍكًرمىةى ،عى أىًبيًىٍندو ديٍبفي دَّثىنىادىاكي :حى دَّثىنىاأىًبيقىاؿى :حى ٍبًداٍلكىاًرًث،قىاؿى عى ًدٍبفي مى ٍبديالصَّ عىًفاٍبًفعى

 بَّاسو ،فأكموثـصمىكلـيتكضأ.َل ِمْنَيا عظماً َمرَّ َعَمى ِقْدٍر، َفاْنَتشَ    النَِّبيَّ َأنَّ عى
 تخريج الحديث:

مفطريؽأيكبالسختياني.(ٔ)،كالطبراني(ٓ)أخرجوبمفظابفاألثيرإبراىيـالحربي

                                                           

 (.ٗٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثر)ُ)
 (.ٕٓٓ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
 (.ٗٓ/ٓحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالّ)
(.ُُْ/ّ(صحيحابفحباف)ْ)
 (.ٖٖٔ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ٓ)
 (.ُٖٕ/ٓ)لمطبراني(المعجـاألكسطٔ)
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كعاصـاألحكؿعفعكرمةبوبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

 لـأعثرعمىترجمةلو.:َقاِني  ُمَحمََّد ْبَن َأْحَمَد ْبِن النَّْضِر َأُبو اْلَفْضِل اْلُخمْ  -    
:َعْبد الوارث ْبن َسِعيد َأُبو ُعَبْيدة مولى بمعنبر التميمي -     رميُّٖتكفيسنة ثقة ق.

كافيرلالقدركاليدعكإليو قاؿالعجمي: ابفحباففيالثقات(ُ)بالقدر. ذكره (ِ)، ككصفو،
:-يعنيابفعبدالكارث-قاؿعبدالصمدعنوتيمةالقدر،كقاؿأبكجعفر:باإلتقافكلـينؼ

أبك قاؿ بفعبيد. عمرك ككبلـ يقكؿقطفيالقدر، سمعتمنو كما لمكذكبعمىأبي، إنو
.(ّ)جعفر:ككافعندشعبة،فمماقاـ،قاؿشعبة:يعرؼاإلتقاففيقفاه

.(ْ):ثقةكلـيثبتأنوخاضفيالقدركماقاؿابفحجرقالت الباحثة 
مدبفعبدالكارثصدكؽكباقيرجالوثقات.كعبدالص -

 :الحكم عمى اإلسناد 
فإفكافثقة لو، أعثرعمىترجمة الخمقانيلـ بفأحمد فاإلسنادركاتوثقاتكمحمد

.(ٓ)صحيح.كالحديثصححواأللباني
**********

)َنَشا(
ًفيًو ًباٍلمىاًءًفيالكيضكء،ًمٍفقىٍكًلؾى«اسَتنثْرتَ ِإَذا اْسَتْنَشْيَت و »كى ة،ًإذىا:أىًماستىٍنشىٍقتى الرائحى نىًشيتي

شىًمٍمتىيىا
.(ٔ)

الحديثرقـ)*(
.(ٕ)سبؽتخريجو

**********
                                                           

 (.ُّْ(الثقاتلمعجمي)ص:ُ)
(.َُْ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ِ)
 (ْٗ:ص)لمبخارمالصغيرالضعفاء(ّ)
(.ّٕٔحجر)ص:(تقريبالتيذيبالبفْ)
 (.ّْٗ/ِ(التعميقاتالحسافعمىصحيحابفحبافلؤللباني)ٓ)
 (.َٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
.ُٖ(تحتالحديثرقـٕ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:                         

 ًديًث حى ًفي كى ةى ًديجى َدخل َعَمْيَيا ُمْسَتْنِشَيٌة ِمن ُمَولَّداِت ُقَرْيشٍ »خى ًفي« ـى تىقىدَّ قىٍد كى كاًىنة. أىٍم
اٍلمىٍيميكزً
.(ُ)

الحديثرقـ)*(
.(ِ)سبؽتخريجو

 المبحث الثاني

ادِ   َباُب الن وِن َمَع الصَّ
 قال ابن األثير رحمو اهلل:                         

 )َنَصَب( 
اًرثىةىًفي ٍيًدٍبًفحى ًديًثزى المَّو»حى رىسيكؿي رىجى :خى اًب،فذىبىحٍنالىويقىاؿى اأٍلىٍنصى ًمفى ميٍرًدفيًإلىىنيصيبو

لىويالسُّفرة، نىا عىٍمرك،فىقىدَّمى يدٍبفى ًفيسيٍفرًتنا،فىمىًقينازى عىٍمنىاىىا َفَقاَل: اَل آُكُل ِممَّا ُذِبَح ِلَغْيِر شىاةن،كىجى
.(ّ)«مَّوال

 ( ٖ٘الحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام إبراىيم الحربي

،كىأىبيككيرىٍيبو فى غىٍيبلى ٍبفي مىٍحميكدي دَّثىنىا حى
ك،(ٓ) ٍبًفعىٍمرو مًَّد أىبيكأيسىامىةى،عىٍفميحى دَّثىنىا :حى ،قىاالى

ٍبًدالرٍَّحمىًف،عىٍفأيسىا يىٍحيىىٍبًفعى مىمىةى،كى ٍفأىًبيسى اًرثىةى:عى ٍيًدٍبًفحى مَّىمىةى،عىٍفزى المًَّوصى رىسيكؿي رىجى خى
فىمىًقيىنىا ًتنىا، ًفيسيٍفرى عىٍمنىاىىا كىجى شىاةن لىوي فىذىبىٍحنىا اًب، اأٍلىٍنصى ًمفى ميٍرًدًفيًإلىىنيصيبو مىٍيًو عى المَّوي ٍبفي ٍيدي زى

: كفىقىدٍَّمنىالىويالسٍُّفرىةى،فىقىاؿى .«ي اَل آُكُل ِممَّا ُذِبَح ِلَغْيِر المَّوِ ِإنٍّ »عىٍمرو



                                                           

 (.َٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .ْ(تحتالحديثرقـِ)
 (.َٔ/ٓرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثّ)
 (.َٕٗ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ْ)
مَّدبفًإٍبرىاًىيـبفاٍلعىبلءالشامي.ٓ)  (ىكميحى
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 تخريج الحديث :
ك(ُ)النَّسىائيأخرجو عاصـ، أبي كالطبراني(ّ)كالحاكـ،(ِ)ابف بف(ْ)، محمد طريؽ مف

عمركبفعمقمةبوبزيادة.
 دراسة رجال اإلسناد:

 .(ٓ)ق.كثقوابفالمدينيُْٓاـتكفيع:ُمَحمَُّد بُن َعْمِرو بِن َعْمَقَمَة بِن َوقَّاٍص المَّْيِثي   -
،كحينماسيئؿعنوقاؿ:مازاؿالناسيتقكفحديثو.(ٔ)كتناقضفيويحيىبفمعيففكثقومرة

مفرأيو،ثـيءقيؿلوكماعمةذلؾ؟قاؿ:كافمحمدبفعمركيحدثمرةعفأبيسممةبالش
،كالنَّسىائيكقاؿ(ٖ)فالمديني.ككثقوعميب(ٕ)يحدثبومرةأخرلعفأبيسممةعفأبيىريرة

قاؿأبكحاتـ:صالحالحديثيكتبحديثوكىكشيخ،كذكرهابفحباففيك.(ٗ)مرةليسبوبأس
سىفً.(َُ)الثقات،كلكنوقاؿ:ككافيخطئ كنقؿابفعدم.(ُُ)كقاؿالذىبي:حديثوفيعدادالحى

مدبفعىٍمركفرجؿص ميحى كقاؿ:الحليسبأحفظالناسلمحديث.عفيىٍحيىاٍلقطَّافقكلو:كأما
بفعمركبفعمقمةحديثصالحكقدحدثعنوجماعةمفالثقات،كؿكاحدمنيـ كلمحمد
ينفردعنوبنسخة،كيغرببعضيـعمىبعض،كركلعنومالؾغيرحديثفيالمكطأكغيره

.(ُْ)وحديث(ُّ)كيشتيىكقاؿالجكزجاني:ليسبقكمالحديث.(ُِ)كأرجكأنوالبأسبو

                                                           

 .ُِّٖ(رقـِّٓ/ٕ(السنفالكبرللمنسائيكتابالمناقب،زيدبفعمركبفنفيؿرضياهللعنو)ُ)
.ِٕٓ(رقـُٗٗ/ُالبفأبيعاصـ)(اآلحادكالمثانيِ)
 .ْٔٓٗ(رقـِّٖ/ّ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـّ)
 .ّْٔٔ(رقـٖٔ/ٓ(المعجـالكبيرلمطبراني)ْ)
 .(ْٗص)(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمدينيٓ)
 (.ّٕٕ/ٗ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٔ)
(.ُّ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.ْٗيني)ص:(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمدٖ)
 (.ُِٕ/ِٔالكماؿلممزم)(تيذيبٗ)
 (.ّٕٕ/ٕ(الثقاتالبفحباف)َُ)
(.ُّٔ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُُ)
(.ْٖٓ/ٕ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ُِ)
عىمٍُّ) ٍبًف ًد مَّ ميحى ًديثى حى يىٍكتيبيكفى يىكيكنيكا لـ : العبارة عمىىذه قاؿالعقيميمعمقان ( أىٍصحىابي تَّىاٍشتىيىاىىا حى ك رو

ٍسنىاًدفىكىتىبيكىىا.الضعفاءالكبيرلمعقيمي)  (.َُٗ/ْاإٍلً
(.ِّْ(أحكاؿالرجاؿلمجكزجاني)ص:ُْ)
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كافكثيرالحديثيستضعؼ بف(ُ)كقاؿابفسعد: اٍلقطَّافعفمحمد .كسيئؿيحيىبفسعيد
(ِ)عمركبفعمقمةفقاؿلمسائؿ:تريدالعفكأكتشددفقاؿالبؿأشددقاؿليسىكًممَّفتيًريدي

لىالضعؼماىك:ىككسطقاؿيعقكببفشيبةك .(ّ)،كا 
بعضكلـيجرحمفقبؿعدالتو،بؿجممومفتكممكافيوكافمف،كثقوال:صدكؽقالت الباحثة
قاؿابفالصبلح:محمدبفعمركبفعمقمةمفالمشيكريفبالصدؽكالصيانة،لكنوقبؿحفظو.
مف يكف لصدقولـ بعضيـ ككثقو حفظو، سكء جية مف بعضيـ ضعفو حتى اإلتقاف، أىؿ

ذاتكبعكمحمدصدكؽفيحفظ:".قاؿابفحجر(ْ)كجبللتو وشيءه،كحديثوفيمرتبةالحسف،كا 
قيًبؿ،كقديتكقؼفياالحتجاجبوإذاانفردبمالـييتابععميوكييخالؼفيوفيككفحديثو بمعتبرو

.(ٓ)شاذِّا،لكفالينحٌطإلىالضعؼفضبلنعفالكضع"
ابن جريج:  -    ثقة، العبلئٌي األئمةفيذكره اغتفر التي الثانية سبقتـتدليسيالمرتبة .

(.ٕترجمتوفيالحديثرقـ)
ثقةمطمقان،كرغـثقتوكافمدلسانقاؿابف:َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفي   -   
 (.ُِكيبيفتدليسوككافصاحبسنةكجماعة.سبقتالترجمةلوفيالحديثرقـ):(ٔ)سعد

 كباقيرجالوثقات. -
 : ى اإلسناد الحكم عم

فيومحمدبفعمركبفعمقمةصدكؽكماىكمبيففيترجمتو.لذاتوإسنادهحسف
الحديث كلـيخرجاه،كمفتأمؿىذا فقاؿ:صحيحعمىشرطمسمـ، كالحديثصححوالحاكـ

كتبعوالذىبي.(ٕ)عرؼفضؿزيدكتقدموفياإلسبلـقبؿالدعكة"

**********


                                                           

 (.ّّْ/ٓ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُ)
 (.ْْٕ(العمؿالصغيرلمترمذم)ص:ِ)
 (.ّٕٔ/ٗ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
الحديثالبفالصبلح)ص:(معرفةأنكاعْ)  (.ّٓعمـك
 (.ْْٓ/ُ(نقموعنوالمبٌلعمىالقارمفيمرقاةالمفاتيح)ٓ)
 (.ّٓٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٔ)
 (.ِّٖ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٕ)
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قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًركىايىةو ًبرىسيكًؿالمَّو»كى كمىرَّ عىٍمرو ٍبفى ٍيدى زى أىفَّ ،فىقىاؿى اهيًإلىىالطَّعىاـً زْيٌد: ِإنَّا اَل نأُكل ِممَّا فىدىعى
كىانيكا«ُذِبح َعَمى الن ُصب ره جى سيكيكًنيىا:حى اًدكى الصَّ ْـّ ،ًبضى اًىًميًَّة،كيىتًَّخذكنوالنُّصيبي يىنًصبكنوًفياٍلجى

. ابه أىٍنصى ٍمعي: كىاٍلجى فىيىٍعبيديكنىوي، نىمان فيىٍحمىٌر صى مىٍيًو عى كيىٍذبىحكف يىٍنًصبكنو، كىانيكا حجره ىيكى : ًقيؿى كى
ـً  .(ُ)ًبالدَّ

 ( ٖٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أبو داود الطيالسي

دَّثىنىااٍلمىٍسعي حى عىًدمّْ اٍلعىدىًكمّْ ٍمًركٍبًفنيفىٍيؿو ٍيًدٍبًفعى ٍبًفسىًعيًدٍبًفزى ،عىٍفنيفىٍيًؿٍبًفًىشىاـً كًدمُّ
تَّ حى ايىٍمتىًمسىاًفالدّْيفى رىجى ،خى نىٍكفىؿو قىةىٍبفى ك،كىكىرى عىٍمرو ٍبفى ٍيدى زى دًّْه،أىفَّ ٍفأىًبيًو،عىٍفجى ،عى ٍيشو ىاٍنتىيىيىاقيرى

:ًمٍفبىٍيًتًإٍبرىًإلىى اٍلبىًعيًر؟قىاؿى اًحبى يىاصى أىٍقبىٍمتى ك:ًمٍفأىٍيفى ٍيًدٍبًفعىٍمرو ًلزى ٍكًصًؿفىقىاؿى ًباٍلمى ـىرىاًىبو اًىي
مىىرىسيكًؿالمَّ عى ٍمًركٍبًفنيفىٍيؿو عى ٍبفي ٍيدي :أىتىىزى ......قىاؿى الدّْيفى :أىٍلتىًمسي ؟قىاؿى اتىٍمتىًمسي مى :كى وًقىاؿى

 افىقىاؿى افىدىعىكىاهيًلطىعىاًمًيمى ًفًمٍفسيٍفرىةولىييمى ايىٍأكيبلى اًرثىةىكىىيمى حى ٍبفي ٍيدي مىعىويزى كًلمنًَّبيّْكى عىٍمرو ٍبفي ٍيدي :زى
أىًخي ".ِإنَّا اَل َنْأُكُل ِممَّا ُذِبَح َعَمى الن ُصبِ  يىااٍبفى

 تخريج الحديث:
المسعكدم.مفطريؽبنحكه(ٓ)مختصران،كالطبراني(ْ)أبكنعيـمختصران،ك(ّ)البزارأخرجو
مفطريؽمكسىبفعقبةعفسالـبفعبداهللعفعبداهللبفعمرعفزيد(ٔ)كأخرجوالبخارم

بفعمركبفنفيؿمختصران.ا
 دراسة رجال اإلسناد: 

.كتعديبلنأانلـيردفيوجرحمسككتعنو،:ُنَفْيِل ْبِن ِىَشاِم ْبِن َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ   -    


                                                           

(.َٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .ُِّ(رقـُٖٗ/ُ(مسندأبيداكدالطيالسي)ِ)
.ُِٕٔرقـ(ْٗ/ْ)البزارمسند(ّ)
.َٓٓ(رقـُْٔ/ُ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ْ)
 .َّٓ(رقـُُٓ/ُ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٓ)
.ٜٜٗ٘ رقـ(ُٗ/ٕبابماذبحعمىالنصبكاألصناـ)،كتابالذبائحكالصيدالبخارمصحيح (ٔ)
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.(ِ)ذكرهابفحباففيالثقاتك.(ُ)قاؿابفأبيحاتـ:مدينيركلعفأبيوركلعنوالمسعكدم
اليكثقو.لوفيالثقاتحالو،كذكرابفحبافأقؼعمى:لـقالت الباحثة

اًحًب:ةَ َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْبِد اهلِل بِن ُعْتبَ  -     ،رىسيٍكًؿاهللًاٍبًفصى الييذىًليُّ ٍبًداهلًلبًفمىٍسعيٍكدو عى
 سنة تكفي بسببق.َُٔالمىٍسعيٍكًدمُّ عمره آخر في اختمط إنو الحديثقيؿ كثير ثقة  كاف

ضياعمالو،فقدكافيعزلفيابفلو،إذجاءهإنساففقاؿلو:إفغبلمؾأخذعشرةآالؼمف
م إلى فدخؿ كقاـ، ففزع كفر، أكمالؾ بسنة كفاتو قبؿ ذلؾ ككاف اختمط، كقد خرج ثـ نزلو

،ككافمفأىؿالككفة،قدـبغداد،كحدثبيا،كبياكانتكفاتو.فمفأخذعنوقديمان(ّ)اثنتيف
أكالككفةفركايتوصحيحة،كمفأخذعنوببغدادفقدأخذعنوبعد ،كقداالختبلطفيالبصرة

.(ْ)تميزحديثو
رهكردحديثوكموألنولـيتميزحديثوالقديـمفحديثواألخير،قاؿمعاذكتشددبعضيـفيأم
يعنيأنوقدتغيرحفظو.(ٓ)بفمعاذ:رأيتالمسعكدمسنةأربعكخمسيفيطالعالكتابا

كىك عنو ككتبت كخمسيف، ثبلث سنة المسعكدم رأيت قتيبة: بف سمـ كىك قتيبة أبك كقاؿ
.(ٔ)كالذريدخؿفيأذنو،كأبكداكديكتبعنوصحيح،ثـرأيتوسنةسبعكخمسيف

ما اشتد مختمط، المسعكدم فقاؿ: شديدنا اختبلطنا اختمط قد المسعكدم إف اٍلقطَّاف ابف كرأل
بعد ركمعنو يتميزفياألغمبما كلـ فضعؼحديثو، مفذلؾحتىكافاليعقؿ، أصابو

أيترجبلنفيقباءسكادكشاشية،كفياختبلطومماركمعنوفيالصحة.كقاؿأبكنعيـ:لكر
كسطوخنجر،كالأعمموإالقاؿ:مكتكببيفكتفيو:"فسيكفيكيـاهلل"كنتتكتبعنو؟قمت:

.كقاؿابفحباف:كاف(ٕ)ال،قاؿ:فقدرأيتالمسعكدمفيىذهالحالةيعنيمفشدةاختبلطو

                                                           

(.َُٓ/ٖاتـ)(الجرحكالتعديؿالبفأبيحُ)
(.ْٖٓ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ِ)
انظرّ) ):( ٓالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ ِِٓ/ (، فيكتاباألحكاـ الكاقعيف كااليياـ الكىـ البفبياف

 (.ُٕٔ/ْاٍلقطَّاف)
 (.ّْٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ْ)
 (.َْٖ/ُُ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ٓ)
 (.َْٖ/ُُ)نفسوالمصدر(ٔ)
 (.ُٕٔ/ْالبفاٍلقطَّاف)بيافالكىـكااليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ(ٕ)
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ديدانحتىذىبعقمو،ككافيحدثالمسعكدمصدكقانإالأنواختمطفيآخرعمرهاختبلطانش
.(ُ)بمايجيئوفحمؿفاختمطحديثوالقديـبحديثواألخير،كلـيتميزفاستحؽالترؾ

كابف،صدكؽكالينبغيإىدارحديثومطمقنا،كأنصفوأحمدبفحنبؿ :المسعكدمقالت الباحثة 
سماعوجيد،كمفسمععمارفقاال:اختمطالمسعكدمببغداد،كمفسمعمنوبالبصرةكالككفةف

 .(ِ)منوببغدادفسماعوضعيؼ
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
إسناده الطريؽ ىذا مف المسعكدمضعيؼ الطيالسي،لضعؼ ركل بعدحيث عنو

حكلـيكثؽ،كىكنفيؿبفىشاـبفسعيد.ييعرؼحالو،فمـيجرَّكفيالحديثمفال،اإلختبلط
بخارممفغيرىذاالطريؽ.كالحديثأصموفيال

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 أىًبيذىر  ـً ًإٍسبلى ًديثي ًمٍنويحى ربكه«َفَخَرْرُت َمْغِشيًَّا َعَميَّ ُثمَّ ارَتَفْعُت َكَأنٍّي ُنُصٌب أحمرُ »كى ضى ييًريديأىنَّييـٍ
ٍكه،فى تَّىأٍدمى بدىـالذَّبائححى كالنُّصيبالميٍحمىرّْ ارى صى

.(ّ)

 (ٖٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام أبو نعيم األصبياني

ٍبًد أىبيكعى ثنا : ميكسىىقىاؿى ٍبفي ًبٍشري ثنا : قىاؿى سىًف اٍلحى ٍبًف أىٍحمىدى ٍبفي مَّدي ميحى ًمي  أىبيكعى دَّثىنىا حى
:ث ًفاٍلميٍقًرمقىاؿى اًمًت،عىٍفالرٍَّحمى ٍبًدالمًَّوٍبًفالصَّ ،عىٍفعى ؿو ٍيًدٍبًفًىبلى مى اٍلميًغيرىًة،عىٍفحي ٍبفي مىٍيمىافي ناسي

رى اٍلحى الشٍَّيرى كىانيكايىًحمُّكفى كى رىٍجنىاًمٍفقىٍكًمنىاًغفىارو :خى ٍنويقىاؿى المَّويعى رىًضيى اٍلًغفىاًرمّْ .....أىًبيذىر  قىاؿى ـى ا
لىوي قيٍمتي قىاؿى الشُّعىرىاًء دى أىحى أينىٍيسه كىافى كى سىاًحره كىاًىفه شىاًعره : يىقيكليكفى : قىاؿى لىوي؟ النَّاسي يىقيكؿي ا فىمى :

مىىأىٍقرىاًءالشُّ قىٍكلىويعى ٍعتي لىقىٍدكىضى كى ـٍ ًبقىٍكًلًي اٍلكىيىنىًةفىمىاىيكى قىٍكؿى :كىالمًَّولىقىٍدسىًمٍعتي ـيعىرىاًءفىمىأينىٍيسه ايىٍمتىًئ
تَّىأى :اٍكًفًنيحى فىقيٍمتي لىكىاًذبيكفى ـٍ نَّيي كىاً  اًدؽه كىالمًَّوًإنَّويلىصى ييٍقًرمأىنَّويًشٍعره دو مىىًلسىاًفأىحى فىأىٍنظيرىعى ٍذىىبى

                                                           

(.ْٖ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ُ)
 (َْٖ/ُُ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ِ)
(ُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
(ِّٓألصبياني)ص:(المنتخبمفدالئؿالنبكةألبينعيـاْ)
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لىوي شىنىفيكا قىٍد ـٍ فىًإنَّيي ذىرو مىىحى عى مىكَّةى أىٍىًؿ ًمٍف كيٍف كى ـٍ نىعى : قىاؿى
يَّ(ُ) تىجى قىٍد لىويكى ميكا

(ِ) فىاٍنطىمىٍقتي : قىاؿى
اًبئى الًَّذمتىٍدعيكنىويالصَّ ىىذىا :أىٍيفى فىقيٍمتي ـٍ ًمٍنيي رىجيبلن مىكَّةىفىاٍستىٍضعىٍفتي قىًدٍمتي كى
:(ّ) قىاؿى كى ًإلىيَّ ؟فىأىشىارى

مىدىرىةو اٍلكىاًدمًبكيؿّْ أىٍىؿي مىيَّ عى فىمىاؿى : قىاؿى اًبئى؟ َخَرْرُت َمْغِشيًّا َعَميَّ َفاْرَتَفْعُت ِحيَن فَ  كىعىٍظـو(ْ)الصَّ
اهللاْرَتَفْعُت َكَأنٍّي ُنُصٌب َأْحَمرُ  رسكؿ فجاء مىاًئيىا....... ًمٍف فىشىًرٍبتي ـى ٍمزى زى كصاحبوفىأىتىٍيتي

فاستمـالحجركطاؼبالبيتفأتيتوحيفقضىصبلتوفكنتأكؿمفحياهبتحيةاإلسبلـقاؿ:
......الحديث.هللممفأنت؟كعميؾكرحمةا
 تخريج الحديث:
 الطيالسيكبنحكه،(ٓ)مسمـأخرجو داكد كأحمد(ٔ)أبك كالدارمي(ٕ)مختصران، (ٖ)بنحكه،

بنحكه(َُ)بنحكه،كابفحباف(ٗ)مختصران،كابفأبيعاصـ
ك بو.(ُُ)البييقيأخرجو المغيرة بف سميماف طريؽ مف جميعيـ الطبرانيبنحكه، ،(ُِ)كأخرجو

عفأبيلىٍيمىىاأٍلىٍشعىًرمَّ(ُْ)،كأبكنعيـ(ُّ)كالحاكـ ليدىٍيفو عفعىاًمرٍبفي ٍيـو كى ري ،مفطريؽعيٍركىةىٍبفى
عفأبيذربنحكه.


                                                           

وي،النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ) أىٍبغىضى ًإذىا لىويشىنىفان شىًنؼى ييقىاؿي كه، أٍبغىضي أىٍم لىوي /ِ(شىًنفيكا
(.َٓٓ

(.ٗٗ/ِمزمخشرم)،لالقىٍكؿ،الفائؽفيغريبالحديثأمكمحًفيكىجيوكغمَّظلىويًفي:(تجيـِ)
ابًّ) ًمٍفًديفقي:ئ(الصَّ رىجى .الذمخى ـً ٍسبلى  (.ّ/ّ)غريبالحديثكاألثرالبفاألثيرالنيايةفيرىيشًإلىىًديًفاإٍلً
(ْ: فيو.المحكـكالمحيطاألعظـ(المىدىري ٍمؿى الذمالرى العىًمؾي كاًحدىتيومىدىرىةه،كىكقىطىعيالطّْيًفالياًبًس،كقيؿ:الطّْيفي
(.ِّٖ/ٗبفسيدةالمرسي)ال
/ْ(صحيحمسمـ،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـ،بابمففضائؿأبيذررضياهللعنو)ٓ)

.ُِّ(رقـُُٗٗ
 .َْٔ(رقـّٓٔ/ُالطيالسي)(مسندأبيداكدٔ)
 .ُِِٓٓ(رقـُّْ/ّٓ(مسندأحمد)ٕ)
.ِٔٔٓ(رقـُُْٔ/ّ(سنفالدارمي)ٖ)
.ٖٗٗ(رقـِِّ/ِبيعاصـ)(اآلحادكالمثانيالبفأٗ)
 .ُّّٕ(رقـٕٕ/ُٔ(صحيحابفحباف)َُ)
 (.َِٖ/ِ(دالئؿالنبكةلمبييقي)ُُ)
 .َٔ(رقـِّ/ُ)لمطبراني(المعجـاألكسطُِ)
 .ْٕٓٓ(رقـّّٖ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ُّ)
 .ُٕٕٓ(رقـِٕٓ/ِ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ُْ)
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 دراسة رجال اإلسناد: 
رجالوجميعيـثقات.-    

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيح.إسناده

**********
قاؿابفاألثيررحمواهلل:

 ًة الصَّبلى ًديًث حى ًفي ييٍقًنعيو»كى كىالى رأسىو يىٍنًصبي الى دى« دىاكي أىًبي سينف ًفي كىذىا يىٍرفىعىوي. الى «.أىٍم
 بّْيكييصىكّْب»كىاٍلمىٍشييكري ييصى قىٍدتىقىدَّمىا.«.الى كى

(ّٖالحديثرقـ)
رحمواهلل:(ُ)قاؿاإلماـالنسائي

يىٍحيىىأىٍخبى دَّثىنىا حى : قىاؿى ، بىشَّارو ٍبفي مَّدي ميحى نىا رى
:(ِ) قىاؿى ، ٍعفىرو جى ٍبفي ًميًد اٍلحى ٍبدي عى دَّثىنىا حى : قىاؿى ،

: قىاؿى السَّاًعًدمّْ ٍيدو مى ،عىٍفأىًبيحي ٍمًركٍبًفعىطىاءو عى مَّديٍبفي دَّثىًنيميحى النًَّبيُّ»حى ،كىافى ًإذىارىكىعىاٍعتىدىؿى
ٍكبىتىٍيوًفىمى مىىري عىيىدىٍيًوعى ييٍقًنٍعوي،كىكىضى ـٍ لى يىٍنًصٍبرىٍأسىوي،كى «.ـٍ

 تخريج الحديث:
مفطريؽيحيىبفسعيدالقطاف.(ٔ)،كابفحباف(ٓ)كالبزار،(ْ)أحمد،ك(ّ)أبكداكدأخرجو
بَّاحًعف(ٖ)ابفخزيمةكعفىشيـ.(ٕ)كأخرجوالبزار ًمًؾبًفالصَّ ٍبًدالمى .عى

حباف ابف كالبييقي(ٗ)كأخرجو كأبك(َُ)، الممؾ كعبد )يحيىكىشيـ جميعيـ أسامة أبي عف ،
أسامة(عفعبدالحميدبفجعفربوبزيادة.

                                                           

.َُّٗرقـ(ُٕٖ/ِتابالتطبيؽ،باباالعتداؿفيالرككع)(سنفالنسائيكُ)
.التميميالقطاففركخبفسىًعيدبفيحيىىك(ِ)
 (.ُْٗ/ُ(سنفأبيداكدأبكابتفريعاستفتاحالصبلة،بابافتتاحالصبلة)ّ)
.ِّٗٗٓ(رقـٗ/ّٗ(مسندأحمد)ْ)
.ُُّٕ(رقـُِٔ/ٗ(مسندالبزار)ٓ)
 .ُٖٓٔ(رقـُٖٕ/ٓحباف)(صحيحابفٔ)
 .َُّٕ(رقـُِٔ/ٗ(مسندالبزار)ٕ)
 .ٕٕٔ(رقـّّٕ/ُ(صحيحابفخزيمة)ٖ)
 .ُٖٗٔ(رقـُٖٓ/ٓ(صحيحابفحباف)ٗ)
 .ُِٖٓ(رقـُٔٗ/ِ(السنفالكبرللمبييقي)َُ)
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مفطريؽفميحبفسميمافعف(ْ)،كالبييقي(ّ)،كابفخزيمة(ِ)بنحكه،كالبزار(ُ)كأخرجوالدارمي
 السَّاًعًدمّْ ٍيدو مى زيادة.كهكفيوبنحعباسبفسيؿعفأبيحي

بمعناه.(ٓ)البخارمكأخرجو السَّاًعًدمّْ ٍيدو مى مفحديثأبيحي
 دراسة رجال اإلسناد:

تكفيسنة:َعْبد الحميد ْبن َجْعَفر ْبن َعْبد اهلل ْبن الَحَكم ْبن رافع األنصاري  المدني   -    
قاؿ.(ٕ)ثقوالساجي،كابفخمفكفكك،(ٔ)كثقوأحمدفقاؿعنو:عبدالحميدعندنىاًثقىةًثقىةق.ُّٓ

.كذكرهابفحباففيالثقاتكقاؿ:(ٖ)ابفسعد:كأرجكأنوالبأسبو،كىىكممفيكتبحديثو
.كقاؿأبكحاتـ:محموالصدؽ،غمزهالثكرملمقدرفكافيضعفولذلؾ،سيئؿيحيى(ٗ)ربماأخطأ

ككافسفيافالثكرميضعفو،مابفمعيفعفعبدالحميدبفجعفركافيحيىبفسعيديكثقو،
قاؿالذىبي:قدلطخبالقدرجماعة،كحديثيـ،(َُ)تقكؿأنت؟قاؿ:ليسبحديثوبأسىكصالح

.(ُُ)في"الصحيحيف"أكأحدىما؛ألنيـمكصفكفبالصدؽكاإلتقاف
.كافداعيةلوأكأنو:ىكثقةكمفغمزهفممقدر،الذمأيتيـبوكلـيثبتبحقو،قالت الباحثة 

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحقاؿالبزار:كىذاالحديثالنعممويركلعفأبيحميدبأحسفمفىذيفإسناده

.(ُّ)كالحديثأصموفيالبخارم.(ُِ)اإلسناديف

                                                           

 .ُّْٔ(رقـِٖٔ/ِ(سنفالدارمي)ُ)
.ُِّٕ(رقـُّٔ/ٗ(مسندالبزار)ِ)
 .ٖٗٓ(رقـِٖٗ/ُابفخزيمة)(صحيحّ)
.ُِٖٓ(رقـُٔٗ/ِ(السنفالكبرللمبييقي)ْ)
 .ِٖٖ(رقـُٓٔ/ُبابسنةالجمكسفيالتشيد)،صحيحالبخارمكتاباألذاف(ٓ)
 (.ُّٓ/ّ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٔ)
 (.ُُِ/ٔ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٕ)
 (.ٓ/ٕفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)(الكامؿٖ)
 (.ُِِ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٗ)
 (.ُِ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)َُ)
 (.ِْٖ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُُ)
.ٕٖٔٚرقـ(ُِٔ/ٗ(مسندالبزار)ُِ)
 .ِٖٖ(رقـُٓٔ/ُ)بابسنةالجمكسفيالتشيد،األذافكتاب(صحيحالبخارمُّ)
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.(ُ)كصححومفالمعاصريفاأللباني
**********

قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي كى اٍبًفعيمىرى ًديثي ِمن أْقَذر الذنوِب رجٌل َظَمم اْمرََأًة َصداَقيا، ِقيَل ِلمَّْيٍث: َأَنَصَب  اْبُن ُعمر »حى
إليوكرفعو.«؟ َقاَل: َوَما ِعْمُمو َلْوال َأنَُّو َسِمَعو ِمْنُو؟  اْلَحِديَث ِإَلى َرُسوِل المَّو  أٍسنىدىه أىٍم

:إقامةالشيءكرفعو .(ِ)كالنٍَّصبي

 (ٜٖالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام إبراىيم الحربي 

اٍليىمىاًميُّ دَّثىنىا حى
يىٍعقيكبى(ْ) عىٍف أىًبيوً(ٓ)، ٍف عى عىٍف(ٔ)، ، لىٍيثه دَّثىًني حى اؽى، ًإٍسحى اٍبًف ًف عى ،

(ٕ)عىطىاءو : عيمىرى اٍبًف ًف عى :َظَمَم اْمرََأًة َصَداَقَيا "ِإنَّ ِمْن َأْقَذِر الذ ُنوِب ِعْنَد المَِّو َرُجلٌ ، ًلمىٍيثو قٍمتي
ًإلىىرىسيكًؿالمًَّو ًديثى اٍلحى عيمىرى اٍبفي أىنَّويسىًمعىويأىنىصىبى اًعٍمميويلىٍكالى مى :كى .ًمٍفرىسيكًؿقىاؿى

 تخريج الحديث:
تفردبوإبراىيـالحربي.

 دراسة رجال اإلسناد:
، ويكنى أبا عبد اهللاسار محمد بن إسحاق بن يَ  -       :أَلْخَباِري  قكقيؿَُٓتكفيسنة

لوكمضعؼ،كثقوابفمعيف بعدىا.إماـالمغازمأكثرأىؿالعمـمفالكبلـعنومابيفمقكو
.قاؿأبكزرعةكشعبة:صدكؽ.(ٗ)ككثقوالعجمي(ٖ)ليسبحجةلكنوقاؿ:



                                                           

 (.ّْٔ/ّ)(التعميقاتالحسافعمىصحيحابفحبافلؤللبانيُ)
(.ُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 (.ّٕٗ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ّ)
مَّدالمعركؼبابفالْ) مَّد،كييقاؿ:عىبدالمًَّوٍبفعيمىراليمامي،أىبيكميحى .ركمي(ىكعىبدالمًَّوبفميحى
ًفٍبفعكؼالقرشيالزٍُّىًرمٌٓ) ٍبدالرٍَّحمى ٍبفسعدٍبفًإٍبرىاًىيـٍبفعى ـى  .(ىكيعقكبٍبفًإٍبرىاًىي
ًفٍبفعكؼالقرشيالزٍُّىًرمٌٔ) ٍبدالرٍَّحمى  .(ىكًإٍبرىاًىيـٍبفسعدٍبفًإٍبرىاًىيـٍبفعى
عطاءبفأىبيرباح..(ىكٕ)
 (.ِِٓ/ّالدكرم)ركاية-(تاريخابفمعيفٖ)
 (.ََْ(الثقاتلمعجمي)ص:ٗ)
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.قاؿحمادبفسممة:لكال(ِ)يسبالقكم،كقاؿالنسائي:ل(ُ)ضعيؼكقاؿأبكحاتـ:ليسبذاؾىك
االضطرارماركيتعفابفإسحاؽشيئان،كلكفمفأشنعماقيؿفيابفاسحاؽماقالواإلماـ

 .(ّ)مالؾبفأنس:دجاؿمفالدجاجمة،كقاؿ:ىككذاب،كماقالوالفريابي:أنوزنديؽ
بفإسحاؽ كقدحمالؾفيمحمد القكؿفقاؿ: الذىبيىذا ائتكنيببعضكرد ألنوكافيقكؿ:

حتىأبيفعيكبو،أنابيطاركتبو.فغضبمالؾككصفوبالكذبكأنودجاؿ-أممالؾ–كتبو
مفالدجاجمة،كيعقبالذىبيعمىماجرلبينيمافيقكؿ:لسناندعيفيأئمةالجرحكالتعديؿ

حادفيمفبينيـك ًمـأفالعصمةمفالغمطالنادر،كالمفالكبلـًبنىفسو حنة،كقدعي بينوشحناءكا 
ثؽالرجؿجماعةيمكح كثيرانمفكبلـاألقرافبعضيـفيبعضميدرالعبرةبو،كالسيماإذاكى
قدناؿمفصاحبو،لكفأثركبلـمالؾفي عمىقكليـاإلنصاؼ،كىذافالرجبلفكؿمنيما

لؾ،كصاركالنجـ،كاآلخر،فمومحمدبعضالميف،كلـيؤثركبلـمحمدفيوكالذرة،كارتفعما
ارتفاعبحسبو،كالسيمافيالسير،كأمافيأحاديثاألحكاـ،فينحطحديثوفيياعفرتبةالصحة

.(ْ)إلىرتبةالحسف،إالفيماشذفيو،فإنويعدمنكران
بف،كا(ٕ)،كسبطبفالعجمي(ٔ)،كالعبلئي(ٓ)كرماهالبعضبالتدليسمنيـأحمدنقموعنواألثـر

كقد(ٖ)المرتبةالرابعةالذيفيمزميـالتصريحبالسماعليقبؿحديثيـفيأصحابحجرالذمذكره
صرحمحمدبالسماعمفشيخوفقاؿ:حدثنيليث.

صدكؽحسفالحديثقاؿعنوابفعيينة:جالستابفإسحاؽبضعانكسبعيف:قالت الباحثة 
كييقبؿحديثوفياألخباركالسيركفي.(ٗ)فيوشيئانسنة،كمايتيموأحدمفأىؿالمدينةكاليقكؿ

األحكاـ،الينزؿعفمرتبةالحسفإالماشذفيويعدمنكرانكاهللأعمـ.


                                                           

(.ُّٗ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ) 
(.َٗ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ِ)
(.ِٓٓ/ٕالكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم):(انظرّ)
(.ُْ/ٕ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ْ)
(.ُّٗ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
(.َُٗ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ٔ)
(.ْٕ(التبييفألسماءالمدلسيفسبطابفالعجمي)ص:ٕ)
 (.ُْٓ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٖ)
 (.ُِٗ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٗ)
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:الحكم عمى اإلسناد 
،قاؿابفحجرصدكؽاختمطجدانكلـضعيؼكالعمةليثبفأبيسميـضعيؼإسناده

.(ُ)يتميزحديثوفترؾ
**********

قال ابن األثير رحمو اهلل :

 ًفيًو قىٍد«فاطمُة َبْضَعٌة َمنَّى ُيْنِصُبِنى َما َأْنَصَبَيا»كى كى . التَّعىبي : كالنَّصىبي أٍتعىبىيا. ا ييٍتًعبينيمى أىٍم
بىوي بىويغيريهكأىٍنصى ،كنىصى يىٍنصىبي .(ِ)نىًصبى

 (ٓٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)ربيقال اإلمام ابن الح

النَّ بىٍيًر،قىاؿى ًفاٍبًفالزُّ ،عىًفاٍبًفأىًبيميمىٍيكىةى،عى ٍفأىيُّكبى ،عى اًعيؿي دَّثىنىاًإٍسمى دَّثىنىاميسىدَّده،حى ًبيُّحى
مىٍيًو: مَّىالمَّويعى «.َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنٍّي ، ُيْنِصُبِني َما َأْنَصَبَيا»صى
 تخريج الحديث:
 ك(ْ)ترمذمالأخرجو عاصـ(ٓ)أحمد، أبي كالطبراني(ٔ)،كابف كالحاكـ(ٕ)، طريؽ(ٖ)، مف

،ذكررضياهللعنوجميعيـيذكركفسببكركدالحديثكىيأفعميانكإسماعيؿبفعميةبو
.فقاؿالحديثبنتأبيجيؿفبمغذلؾالنبي

 دراسة رجال اإلسناد: 
 رجالوجميعيـثقات. -



                                                           

 .(ْْٔ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُ)
(.ِٔ/ٓغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيِ)
 (.َٕٗ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ّ)
الترْ) سنف ( اهلل رسكؿ عف المناقب أبكاب مامذم، باب عنيا، اهلل رضي فاطمة فضؿ في /ٓ)جاء

ٖٔٗ)ّٖٔٗ. 
 .ُُِّٔ(رقـْٔ/ِٔ(مسندأحمد)ٓ)
 .ِٕٓٗرقـ(ِّٔ/ٓ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ٔ)
 .ِٕٕ(رقـُُّ/ُّلمطبراني)(المعجـالكبيرٕ)
 .ُْٕٓ(رقـُّٕ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٖ)
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:الحكم عمى اإلسناد 
قاؿالحاكـ:ىذاك (ٔ)كركاتوثقات.قاؿالترمذمىذاحديثحسفصحيحصحيحإسناده

.(ِ)حديثصحيحعمىشرطالشيخيف،كلـيخرجاه
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

اًؿ الدَّجَّ ًديثي ًمٍنويحى ًكم«َما ُيْنِصُبَك ِمْنوُ »كى ٍعؼكأثىر«ا ُيْضِنيك ِمْنوُ مَ »كري نا:الييزاؿكالضَّ الضَّ ًمفى
ًديثً ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ اٍلمىرىًض.كى
.(ّ)

 (ٔٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم 

 أىًبيعيمىرى أىًبيشىٍيبىةى،كىاٍبفي ٍبفي أىبيكبىٍكًر دَّثىنىا -كىحى أىًبيعيمىرى دَّثىنىا-كىالمٍَّفظياًلٍبًف :حى قىاالى
،عىًفاٍلميًغيرىًةٍبًفشيٍعبىةى، اًزـو ٍفقىٍيًسٍبًفأىًبيحى ،عى اًلدو ٍبًفأىًبيخى ٍفًإٍسمىاًعيؿى ،عى كفى ىىاري :يىًزيديٍبفي قىاؿى

اهللً رىسيكؿى سىأىؿى ًلي:مىا فىقىاؿى ٍنوي، سىأىٍلتيويعى ًممَّا أىٍكثىرى اًؿ الدَّجَّ ًف عى ده كأىمٍ»أىحى َما ُيْنِصُبَك بينىيَّ
:«؟ًإنَّويلىٍفيىضيرَّؾىِمْنوُ  ٍبًز،قىاؿى اٍلخي اًءكىًجبىاؿى اٍلمى مىعىويأىٍنيىارى أىفَّ يىٍزعيميكفى ـٍ :ًإنَّيي قيٍمتي »قىاؿى أىٍىكىفي ىيكى

مىىاهلًلًمٍفذىًلؾى «.عى
 تخريج الحديث:
.همفحديثالمغيرةبفشعبةبمعنا(ٔ)البخارمك.مختصران(ٓ)اإلماـمسمـأخرجو

 دراسة رجال اإلسناد:
اإلماـ،المحدث،الحافظ،شيخ.ق.ِّْتكفيسنة:ُمَحمَُّد بُن َيْحَيى بِن َأِبي ُعَمَر الَعَدِني   -   


                                                           

..ّٖٗٔ(ٖٗٔ/ٓسنفالترمذم)(ُ)
.(رقـُّٕ/ّالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)(ِ)
 (.ِٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
كْ) مسمـ، صحيح )( لممبلطفة كاستحبابو بني يا ابنو: لغير قكلو بابجكاز ّتاباآلداب، رقـ(ُّٗٔ/

ُِِٓ. 
(رقـِِٕٓ/ْ،كتابالفتفكأشراطالساعة،بابفيالدجاؿكىكأىكفعمىاهللعزكجؿ)المصدرنفسو(ٓ)

ٕٜٖٜ. 
 .ُِِٕرقـ(ٗٓ/ٗبابذكرالدجاؿ)،كتابالفتفالبخارمصحيح(ٔ)
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صاحبالمسندأثنىعميوأحمدحينماسئؿعمفنكتب؟فقاؿأمابمكةفابفأبىعمر .(ُ)الحـر
صالحان،ككافبوغفمة،كرأيتعندهحديثانمكضكعانحدثبوعفابفقاؿأبكحاتـ:كافرجبلن

(ّ)كقاؿابفحجر:صدكؽصنؼالمسند.(ِ)كىكصدكؽعيينة،
غفمة.بالاتيموأبكحاتـ:صدكؽقالت الباحثة

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

«ًمٍنويييٍضًنيؾمىا»

 (ٕٗحديث رقم )ال
عمىتخريجلو.لـأعثر

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَصَت(
 ميعىًة اٍلجي ًديًث وأْنَصَت َوَلْم َيْمغُ »ًفيحى « ًذٍكر رى تىكىرَّ ْنَصاتِ »قىٍد اإلِْ أٍنصىت« : ييقىاؿي ًديًث. ًفياٍلحى
ًإذى إٍنصاتا، ًزـهييٍنًصتي الى فىييكى أٍسكتَّو، ًإذىا تُّو، كأٍنصى ا، أىٍيضن نىصىت قىٍد كى ميٍستًمع. سيككتى سىكىت ا

.(ْ)كمتىعد 

 (ٖٗالحديث رقم )
 تخريج الحديث:

 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام النسائي
ٍبًدالرٍَّحمىفً ًليدي،عىٍفعى دَّثىنىااٍلكى :حى ،قىاؿى عيٍثمىافى كٍبفي ًنيعىٍمري ،أىنَّوي:أىٍخبىرى اًبرو ٍبًفيىًزيدىٍبًفجى
رىسيكًؿاهللً اًحبى صى أىٍكسو ٍبفى أىنَّوي:سىًمعىأىٍكسى دّْثي .يىقيكؿيسىًمعىأىبىااأٍلىٍشعىًثييحى



                                                           

 .(ٔٗ/ُِ)لمذىبيالنببلءأعبلـسير(ُ)
 (.ُِْ/ٖالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ))
(ُّٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريبّ) )
(.ِٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
.َُّٕرقـ(ُِٕ/ِ(السنفالكبرللمنسائي،كتابالجمعة،فضؿالمشيإلىالجمعة)ٓ)
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اهللً رىسيكؿي يىٍركىٍب»:قىاؿى ـٍ لى مىشىى،كى ،كى ،كىغىدىا،كىاٍبتىكىرى ميعىًة،كىغىسَّؿى اٍلجي يىٍكـى ًفاٍغتىسىؿى مى دىنىاًمفى كى
 اـً مى سىنىةوَيْمغُ َوَأْنَصَت، َوَلْم اإٍلً ٍطكىةوعىمىؿي خى لىويًبكيؿّْ «.كىافى

 تخريج الحديث:
 كالنسائي(ُ)الترمذمأخرجو (ِ)، الصنعانيك، الرزاؽ ك(ّ)عبد أبيشيبة، (ٓ)،كأحمد(ْ)ابف

.(ٖ)،كالطحاكم(ٕ)،كابفخزيمة(ٔ)كالدكالبي
 حبافكأخرجو كأبك(ٗ)ابف الكبير(ُِ)الطبراني،ك(ُُ)،كالبييقي(َُ)نعيـ، مف(ُّ)كاألكسط،في ،

طريؽأبياألشعثالصنعانيبوبنحكه.
،كعبدالرزاؽ(ُْ)أخرجوالطيالسيك اأٍلىٍزًدمّْ ٍبًفسىٍعدو مًَّد مفطريؽميحى

،(ُٔ)،كمفطريقوأحمد(ُٓ)
. اأٍلىسىًدمّْ مًَّدٍبًفسىًعيدو ،كمففي(ُٕ)كأخرجوالطبرانيعفميحى ًبيّْ الكبيرمفطريؽأبيأىٍسمىاءىالرَّحى

،كفياألكسط(ُٖ)طريؽ مَّدٍبفً(ُٗ)عيبىادىةىٍبًفنيسىي  مفطريؽالحسفالسعدم،جميعيـ)ميحى سىٍعدو
                                                           

الجمعة)(سنفالترمذمُ)  .ْٔٗ(رقـّٕٔ/ِ،أبكابالجمعة،بابماجاءفيفضؿالغسؿيـك
/ِ،)ُُٕٗ(رقـِٕٕ/ِ)ُٕٗٔ(رقـِٖٔ/ِ(السنفالكبرللمنسائي،كتابالجمعة،فضؿالغسؿ)ِ)

 .َُِٕ(رقـِٕٕ
 .َٕٓٓ(رقـَِٔ/ّ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ّ)
 .َْٗٗ(رقـّّْ/ُ(مصنؼابفأبيشيبة)ْ)
(رقـٕٗ/ِٔ،)ُُٕٓٔ(رقـٓٗ/ِٔ،)ُُٕٔٔ(رقـٔٗ/ِٔ،)ُُّٕٔ(رقـّٗ/ِٔ(مسندأحمد)ٓ)

ُُٕٖٔ. 
 .َِٗ(رقـَٖٓ/ِ(الكنىكاألسماءلمدكالبيمفكنيتوأبكخالد)ٔ)
 .ُٖٕٓ(رقـُِٖ/ّ(صحيحابفخزيمة)ٕ)
 .ُِٕٔ(رقـّٖٔ/ُ(شرحمعانياآلثارلمطحاكم)ٖ)
 .ُِٖٕ(رقـُٗ/ٕحيحابفحباف)(صٗ)
 .ٖٔٗ(رقـَّٕ/ُ(معرفةالصحابةألبينعيـ)َُ)
 .ٖٓٔٓ(رقـُِّ/ّ،)ٖٕٖٓ(رقـِّْ/ّ(السنفالكبرللمبييقي)ُُ)
 .ّٖٓ،ِٖٓ،ُٖٓرقـ(ُِْ/ُ)،ُّٕٓ(رقـَِٗ/ِكبيرلمطبراني)(المعجـالُِ)
 .ُّٕٓرقـ(َِٗ/ِ)لمطبرانياألكسطالمعجـ(ُّ)
 .َُُِ(رقـّْٕ/ِ(مسندأبيداكدالطيالسي)ُْ)
.ٔٔٓٓ(رقـِٗٓ/ّ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ُٓ)
.ُُُٔٔ(رقـّٖ/ِٔ)(مسندأحمدُٔ)
.ٖٔٓ(رقـُِٓ/ُ(المعجـالكبيرلمطبراني)ُٕ)
 .ٖٖٓ(رقـُِٔ/ُ(المصدرنفسو)ُٖ)
 .ُِْٓ(رقـُِِ/ِ)لمطبراني(المعجـاألكسطُٗ)
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(مفحديثأى ،عيبىادىةىٍبًفنيسىي  ًبيّْ ،أبيأىٍسمىاءىالرَّحى اأٍلىسىًدمّْ مًَّدٍبًفسىًعيدو ،ميحى اأٍلىٍزًدمّْ ٍكًسٍبًفأىٍكسو
بنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
قاؿعنوالخميمي:الكليدكثقوالنقاد،ق.ُْٗتكفيسنة:يكنى أبا العباساْلَوِليُد ْبُن ُمْسِمٍم  -   
مخرجفيالصحيحيف،ا متفؽعميو، عمىجميعأىؿالشاـ، بفمسمـصاحباألكزاعيمقدـ

قاؿابفسعد:كافالكليدثقةكثير.(ُ)بفجريج،كالثكرمسمعشيكخالحجازكالعراؽ:مالكان،كا
.(ٓ)كقاؿأبكحاتـصالحالحديث(ْ)كابفعدم(ّ).ككثقوالعجمي(ِ)الحديثكالعمـ

كعمىجبللتوفيالعمـكفضموكافمدلسانقاؿالذىبي:ككافمفأكعيةالعمـ،ثقة،حافظان،لكف
.(ٔ).ىكفينفسوأكثؽمفبقية،كأعمـردمءالتدليس،فإذاقاؿ:حدثنا،فيكحجة
الرابعةذكرهابفحجرفيأصحابالمرتبة.(ٖ)أيضان(ٕ)كقاؿابفالعراقي:يعانيتدليسالتسكية

الصدؽمعركؼكقاؿ: مع مدلسعف.(ٗ)مكصكؼبالتدليسالشديد لكنو ثقة الذىبي: كقاؿ
.(َُ)قيؿعففميسبحجةالضعفاء،فبلبدأفيصرحبالسماعإذااحتجبوإماإذا

                                                           

(.ُِْ/ٗالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ُ)
 (.ِّٕ/ٕالبفسعد)الكبير(الطبقاتِ)
(.ْٔٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ّ)
 (.ّْٗ/ّالكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم):(انظرْ)
(.ُٕ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
 (.ُِِ/ٗ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٔ)
قاؿابفالمكاؽ:صكرتوعندأئمةىذاالشأفأفيعمدالراكمإلىإسقاطراكمفبيفشيخوي:قاؿالزركش(ٕ)

نمايفعؿمفيفعمو كبيفمفركاهعنوشيخو،أكمفبيفشيخوكمفركاهعنوشيخشيخو،ليقرببذلؾاإلسنادكا 
السماعمنو،ثـيتفؽلوفيمنيـفيراكييفعمـالتقاؤىما،كاشتيرتركايةأحدىماعفاآلخرحتىيصيرم عمـك

حديثأفيركيوعفرجؿعنوفيعمدذلؾالمسكمإلىذلؾالرجؿفيسقطو،فيبقىاإلسنادظاىراالتصاؿفيسكم
الكاقؼعمى بالتدليس،كيجده التدليسألفالثقةاألكؿقداليككفمعركفا شرأقساـ ثقات،كىذا كمو اإلسناد

/ِركاهعفثقةآخرفيحكـلوبالصحة.النكتعمىمقدمةابفالصبلحلمزركشي)المسندكذلؾبعدالتسكيةقد
 .بغيةالنقاد،صاحبكتابالحافظأبكعبداهللمحمدبفأبىبكربفخمؼبفالمكاؽكابفالمكاؽىك(.َُٓ

(.ٗٗ(المدلسيفالبفالعراقي)ص:ٖ)
.(ُٓ:ص)البفحجرليسبالتدالمكصكفيفبمراتبالتقديسأىؿتعريؼانظر:(ٗ)
 (.ُُٗ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:َُ)
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بقكةعمىمفيتعاطىىذاالنكعمفالتدليسمسقطانلعدالتولمافيومفالخداع كقدردابفحـز
لممسمميف،فقاؿ:كقسـآخرقدصحعنيـإسقاطمفالخيرفيومفأسانيدىـعمدانكضـالقكم

يريدتأييدهمفاألقكاؿممالكإلىالقكمتمبيسانعمىمفيحدثكغركران،لـيأخذعنوكنصرانلما
سميمفسكتعفذكرهلكافذلؾعمةكمرضانفيالحديث،فيذارجؿمجرحكىذافسؽظاىر
كاجباطراحجميعحديثو،صحأنودلسفيوأكلـيصحأنودلسفيو،كسكاءقاؿسمعتأك

ا ألىؿ غاش العدالة ساقط ألنو مقبكؿ غير مردكد ذلؾ كؿ يقؿ، لـ أك إلسبلـأخبرنا
.(ُ)باستجازتو

:الكليدبفمسمـثقة،كلكنويدلستدليسالتسكيةكماتقدـ،كالبدمفالتصريحقالت الباحثة 
المبارؾ،بالسماع اهللبف كعبد الجعفي، حسيف تابعو كلكف الحديث، في بالسماع يصرح كلـ

كىماثقتاف.
 حذيفة،كقاؿالبخارٌمفيقاؿأحمد:أكسبفأبيأكسىكأكسبفس:َأْوِس ْبِن َأو  -

تاريخوكابفحٌباف:أكسبفحذيفةكالدعمرك،كيقاؿىكأكسبفأبيأكس،كيقاؿأكسبف
أكس.كقاؿأبكنعيـ:اختمؼالمتقدمكففيىذا،ثـقاؿ:كأماأكسبفأكسالثقفٌيفيركمعنو

حذ بف أكس كتكفي قاؿ: ثـ أيضان، أكس أبي بف أكس فيو كقيؿ تسعالشامٌيكف، سنة يفة
ِ)كخمسيف نصؼشير،فرأيتويصٌميكعميوقاؿ:أقمتعندرسكؿالمَّوركلعفالنبي(

نعبلفمقابمتاف.
 :الحكم عمى اإلسناد 

فيوالكليدبفمسمـمدلسمفالرابعة،كلـيصرحبالسماعفيالحديث،ضعيؼإسناده
ال بف اهلل كعبد الجعفي، حسيف تابعو كلكف ثقتافمبارؾكىما فيصبح ،كالحديثحسف، لغيره

.(ْ)مفالمعاصريفاأللباني،كصححو(ّ)حسنوالترمذم
**********



                                                           

)ُ) (.ُِْ/ُ(اإلحكاـفيأصكؿاألحكاـالبفحـز
.(ِّٗ،)(ِٕٗ/ُ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ِ)
الجمعة)انظر:(ّ)  .ْٔٗ(رقـّٕٔ/ِسنفالترمذم،أبكابالجمعة،بابماجاءفيفضؿالغسؿيـك
 (.ّٕٓ/ْ(التعميقاتالحسافعمىصحيحابفحبافلؤللباني)ْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 )َنَصَح(
«ِمِميَن وعاّمِتيمإنَّ الدٍّين النَِّصيَحُة لمَّو َوِلَرُسوِلِو َوِلِكتَاِبِو َوأِلَِئمَِّة اْلُمسْ »ًفيًو ةي:كىًممىةهييعىبّْري النًَّصيحى

ٍعنىىًبكىًممىةوكى أىٍفييعىبَّرىىذىااٍلمى ييمكفي لىٍيسى كًحلىوي،كى ٍيًرًلٍممىٍنصي ًإرىادىةياٍلخى ٍممىةو،ًىيى ةوتىٍجمىعاًحدىًبيىاعىٍفجي
ٍيًرىىا. ٍعنىاهيغى مكمى ًفيالمُّغىًة:الخي النٍُّصًح مىٍعنىىنىًصيحىةيكىأىٍصؿي لىوي.كى ٍحتي ٍحتيوي،كنىصى :نىصى ص.ييقىاؿي

الًنيَّةًفيعبادًتو خبلصي ةيااًلٍعًتقىاًدًفيكىٍحدىاًنيًَّتًو،كا   .(ُ)المَّو:ًصحَّ

 (ٗٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الدارمي

عى ، سىٍعدو ٍبًف ًىشىاـً عىٍف ، عىٍكفو ٍبفي ٍعفىري جى نىا ،أىٍخبىرى عيمىرى اٍبًف ،عىٍف نىاًفعو ،كى ـى أىٍسمى ٍبًف ٍيًد زى ٍف
المَّوًقىا رىسيكؿي لىنىا قىاؿى : ؿى َقاَل: ُقْمَنا: ِلَمْن َيا َرُسوَل المَِّو؟ َقاَل: ِلمَِّو، «. الدٍّيُن النَِّصيَحةُ »:

ِتِيْم". َوِلَرُسوِلِو، َوِلِكتَاِبِو، َوأِلَِئمَِّة اْلُمْسِمِميَن َوَعامَّ
 تخريج الحديث:
ٍيػوأخرجو كى ٍنجى زى اٍبػفي

ػٍركىًزمّْ،(ّ) جمػيعيـمػفطريػؽىشػاـبػف(ٔ)كالبييقػي،(ٓ)،كتمػاـ(ْ) كالمى
سعدبوبنحكه.

ابفاألعرابي الشيخ(ٖ)الطبرانيك،(ٕ)كأخرجو كأبك كابفالمقرئ(ٗ)، كالقضاعي(َُ)، مفطريؽ(ُُ)،
بفسعد،عفنافععفابفعمربنحكه.اىشاـ


                                                           

 (.ِٔ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرُ)
 .ِٕٔٗ(رقـُُِٖ/ّ(سنفالدارمي)ِ)
 .ِ(رقـَ/ُ(األمكاؿالبفزنجكيو)ّ)
(.ٖٖٔ/ِ(تعظيـقدرالصبلةلمحمدبفنصرالمركزم)ْ)
 .ُُُٔ(رقـٕٔ/ِنسخةنافعبفأبينعيـالقارئ)،(فكائدتماـٓ)
 .ُٗٓ(رقـّّٓ(المدخؿإلىالسنفالكبرللمبييقي)ص:ٔ)
 .ُُُٕ(رقـٗٔٓ/ِ(معجـابفاألعرابيبابالباء)ٕ)
األخبلؽلمطبراني)ص:ٖ)  .ٔٔ(رقـّّٓ(مكاـر
 (.َِ(التكبيخكالتنبيوألبيالشيخاألصبياني)ص:ٗ)
.ّّٖ(رقـُّٕابفالمقرئ)ص:(معجـَُ)
.ُٗ(رقـْٓ/ُ(مسندالشيابالقضاعي)ُُ)
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 جال اإلسناد:دراسة ر 
قكقيؿقبميا.قاؿَُٔتكفيسنة:ِىَشاُم بُن َسْعٍد َأُبو َعبَّاٍد الُقَرِشي  يتيم زيد بن أسمم -   

.(ٔ)العجمي:جائزالحديثكىكحسفالحديث
النسائي ال(ِ)ضعفو ككافيحيىبفسعيد يكتبحديثو، معضعفو قاؿ: كابفعدمكلكنو ،

.كقاؿمرة:لـيكفبالحافظ.كقاؿ(ّ)ؿ:ليسىكمحكـالحديثيركمعنو،كقاؿأحمدبفحنب
الصدؽ شيخمحمو كقاؿ: كاىيالحديث، ليسىكبذاؾ(ْ)أبكزرعة: كقاؿيحيىبفمعيف: ،

.(ٓ)القكل
كأساءالقكؿفيوابفحباففقاؿ:كافممفيقمباألسانيدكىكاليفيـ،كيسندالمكقكفاتمف

فاعتبربماحيثاليعمـ،فمماكثرم خالفتواألثباتفيمايركمعفالثقاتبطؿاالحتجاجبو،كا 
.(ٔ)كافؽالثقاتمفحديثوفبلضير

فقاؿ: الذىبي كعكائدهفتعقبو حباف ابف بو... كتقعر كاستشيد مسمـ، بو احتج قاؿ: إلىأف
 .(ٕ)البخارم

:صدكؽلوأكىاـ.قالت الباحثة
 جعفربفعكفصدكؽ.-     
كباقيرجاؿالحديثثقات.-     

 :الحكم عمى اإلسناد 
ىشاـبفسعدصدكقاف،كقاؿابفحجر:ىشاـبفاإلسنادحسففيوجعفربفعكفك

.كىشاـبفسعد،سيًمييتيـزيدبفأسمـلكثرةمبلزمتو(ٖ)سعدصدكؽلوأكىاـكرميبالتشيع

                                                           

 (.ِّٖ/ِ(الثقاتلمعجمي)ُ)
 (.َُْ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ِ)
(.َُْ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ّ)
 (.ُٔ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
(.َٕ/ُبفمحرز)ركايةا-(تاريخابفمعيفٓ)
 (.ٖٗ/ّ(المجركحيفالبفحباف)ٔ)
(.ّْٓ/ٕ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٕ)
(.ِٕٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٖ)



 

- 89 - 
 

كد:ىكثقة،أثبتالناسفيزيدبف،كقاؿأبكدا(ُ)لو،صحبوكركلعنوالكثيربصيربحديثو
الدَّاًرمّْكلمحديثشاىدصحيح.(ِ)أسمـ :(ّ)مفحديثتىًميـو ،قىاؿى مَّـى سى مىٍيًوكى مَّىاهلليعى صى النًَّبيَّ أىفَّ
ةي» النًَّصيحى :«الدّْيفي اٍلميٍسمً»قيٍمنىا:ًلمىٍف؟قىاؿى ًلرىسيكًلًوكىأًلىًئمًَّة ًلًكتىاًبًوكى كى ًتًيـًٍلمًَّو امَّ كىعى ممايقكم«.ًميفى

فيصبحالحديثصحيحلغيره.الحديث
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديًثأيبىٌي ًفيحى َعِن الّتْوبة النَُّصوِح، َقاَل: ِىَي الخاِلصة الَِّتي اَل ُيعاَوُد َبعدىا   سألُت النبيَّ »كى
ًفينيٍصحنفًسو«بُ الَّذنْ  بالىغى ٍنسىافى اإٍلً مىىالذىكىركىاأٍليٍنثىى،فكأفَّ يىقىععى أٍبنيةاٍلميبىالىغىًة، كفىعكؿًمٍف

 ًديًثًذٍكري ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ ةً»ًبيىا.كى .(ْ)«النٍُّصحكىالنًَّصيحى

 (٘ٗالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَصَر( 
 كل  ُمْسِمم َعَمى ُمْسمٍم ُمحرَّم: أَخواِن َنِصيرَانِ »ًفيًو داًف.« كيىتعاضى رىاًف يىتىنىاصى كاًف أخى ىيمىا أىٍم

 أًلىفَّ ، ٍفعيكؿو مى أىٍك ًبمىٍعنىىفاًعؿ فىعيؿ : قىٍدكالنًَّصيري كى . كره كمىٍنصي نىاًصره ٍيًف اٍلميتىنىاًصرى ًمفى كاحدو كؿَّ
مىىعىديكًّْهكشىٌدًمٍنوي ريهينىٍصران،ًإذىاأعانىوعى رىهييىٍنصي .(ٓ)نىصى

 (ٙٗالحديث رقم )
رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام النسائي

دَّثىنىاميٍعتى :حى ٍبًداأٍلىٍعمىى،قىاؿى عى مَّديٍبفي نىاميحى .(ٕ)ًمرهأىٍخبىرى ًكيـو حى ٍبفى بىٍيزى :سىًمٍعتي  ،قىاؿى
                                                           

 (.ِٖٗ/ْ(،ميزافاالعتداؿلمذىبي)ّْٓ/ٕسيرأعبلـالنببلءلمذىبي):(انظرُ)
(.َِٖ/َّ(تيذيبالكماؿلممزم)ِ)
 .ٓٓرقـ(ْٕ/ُباببيافأفالديفالنصيحة)،اإليمافكتابمسمـصحيح(ّ)
 (.ّٔ/ٓ)البفاألثير(النيايةفيغريبالحديثكاألثرْ)
(.ّٔ/ٓ)المصدرنفسو(ٓ)
(.ٔٔ/ّ(السنفالكبرللمنسائي،كتابالزكاة،بابمفسأؿبكجواهلل)ٔ)
.فطرخافالتيمي،أبكمحمدالبصرم(ىكمعتمربفسميمافبٕ)
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أىًبيوً عىٍف دّْثي (ُ)ييحى عىدىًدًىفَّ ًمٍف أىٍكثىرى مىٍفتي تَّىحى حى أىتىٍيتيؾى ا مى اهلًل، رىسيكؿى يىا قيٍمتي : قىاؿى دًّْه جى عىٍف ،
اٍمرى نّْيكيٍنتي ،كىاً  ًدينىؾى آًتيى كىالى آًتيىؾى اًبًعيىدىٍيًوأىٍفالى مَّمىًنياهلليكىرىسيكليوي،أًلىصى مىاعى شىٍيئناًإالَّ أىٍعًقؿي أنالى

: ًإلىٍينىا؟قىاؿى بُّؾى رى ابىعىثىؾى ًبكىٍجًواهلًلًبمى نّْيأىٍسأىليؾى ـً»كىاً  ٍسبلى :«ًباإٍلً ؟قىاؿى ـً ٍسبلى اإٍلً اآيىاتي مى :كى أىٍف»قيٍمتي
مَّيٍ تىخى كىٍجًييًإلىىاهلًلكى أىٍسمىٍمتي الزَّكىاةى،تىقيكؿى تيٍؤًتيى ةىكى الصَّبلى ـى تيًقي ،كى ُكل  ُمْسِمٍم َعَمى ُمْسِمٍم ُمَحرٌَّم تي

....الحديثَأَخَواِن َنِصيرَانِ 
 تخريج الحديث:

(ٓ)،كمحمدبفنصرالمركزم(ْ)،كأحمد(ّ)،كابفالمبارؾ(ِ)أخرجومعمربفراشد
.حكيـبوبنحكهيـمفطريؽبيزبفجميع(ٕ)،كالبييقي(ٔ)كالركياني

 (َُ)كالمركزم،(ٗ)كالنسائي،(ٖ)أحمدكأخرجو األكسط،(ُِ)كالطبراني،(ُُ)حباف،كابف (ُّ)كالكبيرفي
جميعيـمفطريؽحكيـبفمعاكيةبوبنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
 البغكٌم:نزؿقاؿ:ُمَعاِوَيُة ْبُن َحْيَدَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقَشْيِر القشيري، جد َبْيَز ْبَن َحِكيم -

البصرة،كقاؿابفسعد:لوكفادةكصحبة،كقاؿالبخارٌم:سمعالنبٌي
.(ُْ)



                                                           

(ىكحكيـبفمعاكيةبفحيدةالقشيرمالبصرم.ُ)
 .َُُِٓ(رقـَُّ/ُُ(جامعمعمربفراشد)ِ)
 .ٕٖٗ(رقـَّٓ/ُ(الزىدكالرقائؽالبفالمبارؾ)ّ)
(ِّٔ/ّّ،مسندأحمد)ََِِِ(رقـِِٓ/ّّ،مسندأحمد)ََُُِ(رقـُِّ/ّّ(مسندأحمد)ْ)

 .ََِّْرقـ(ِِْ/ّّ،مسندأحمد)ََِّٕرقـ
 .َُْ(رقـَْٗ/ُ(تعظيـقدرالصبلةلمحمدبفنصرالمركزم)ٓ)
 .ُٖٗ،ُٕٗ(رقـُُُ/ِ(مسندالركياني)ٔ)
 .ُّٖٗ(رقـُِ/ُِ)لمبييقي(شعباإليمافٕ)
 .ََُُِ(رقـُِّ/ّّ،)ََِِِ(رقـِِٓ/ّّ(مسندأحمد)ٖ)
 .ُُّٕٔ(َِّ/َُ[)ٓٔـنختـعمىأفكاىيـ{]يس:(السنفالكبرللمنسائي،قكلوتعالى:}اليكٗ)
 .َْْ(رقـَُْ/ُ)َّْ(رقـَُْ/ُ(تعظيـقدرالصبلةلمحمدبفنصرالمركزم)َُ)
 .ٓٙٔرقـ(ّٕٕ/ُ(صحيحابفحباف)ُُ)
 .َِْٔ(رقـِٕٓ/ٔ)لمطبراني(المعجـاألكسطُِ)
 .َُّٕ،َُّٔ(رقـِْٔ/ُٗ،)ٗٔٗ(رقـَْٕ/ُٗ)(المعجـالكبيرلمطبرانيُّ)
 (.ُُٖ/ٔ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ُْ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
ككالدهصدكقافكممفحسنوالبغكملذاتوالحديثحسف ًكيـو حى ٍبفى .(ُ)،فيوبىٍيزى

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

كى كـً يؼاٍلمىٍحري الضَّ ًديثي :ييٍشبو«فإنَّ َنْصره حقٌّ َعَمى ُكلٍّ مْسمم َحتَّى يأخَذ ِبِقَرى َلْيمِتو»ًمٍنويحى ًقيؿى
ًمٍف مىىنفًسوالتَّمىؼ،فىمىويأىٍفيىٍأكيؿى عى ،كيىخاؼي ايأكؿي مى يىًجدي الًَّذمالى ًفياٍلميٍضطىرّْ ىىذىا أىٍفيىكيكفى

اًؿأىًخيًوا مىٍيًوالضَّمافمى بقىدرحاجًتوالضركريَّة،كىعى ٍلميٍسًمـً
.(ِ)

 (ٚٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام أبو داود
دَّثىنىاميسىدَّده حى
دَّثىنىايىٍحيىى(ْ) كًدمّْ(ٔ)،عىٍفشيٍعبىةى(ٓ)،حى دَّثىًنيأىبيكاٍلجي ،عىٍفسىًعيًدٍبًفأىًبي(ٕ)،حى

اٍلمً المَّوًاٍلمييىاًجًر،عىًف رىسيكؿي قىاؿى : قىاؿى أىًبيكىًريمىةى، :»ٍقدىاـً فىأىٍصبىحى ا، قىٍكمن اؼى أىضى ؿو رىجي أىيُّمىا
كمنا مىٍحري ٍيؼي مىاًلوً، َفِإنَّ َنْصَرُه َحقٌّ َعَمى ُكلٍّ ُمْسِمٍم، َحتَّى َيْأُخَذ ِبِقَرى َلْيَمةٍ الضَّ ٍرًعًوكى  .«ًمٍفزى

 تخريج الحديث: 
الطيا كأحمد(ٖ)لسيأخرجو كالدارمي(ٗ)، كالحاكـ(َُ)، كالبييقي(ُُ)، مف(ُِ)، جميعيـ
طريؽشعبةبوبنحكه.


                                                           

 (.ُُٓ/ُٓ(شرحالسنةلمبغكم)ُ)
(.ْٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .ُّٕٓرقـ(ّّْ/ّ(سنفأبيداكد،كتاباألطعمة،بابماجاءفيالضيافة)ّ)
.سربؿاألسدممسددبفمسرىد،بفمىك(ْ)
 (يحيىبفسىًعيدبففركخالقطافالتميمي.ٓ)
(شعبةبفالحجاجبفالكردالعتكياألزدم.ٔ)
(أىبيكالجكدماألسدمالشامياسموالحارثٍبفعمير.ٕ)
 .ُِْٓ(رقـْٔٔ/ِ(مسندأبيداكدالطيالسي)ٖ)
 .ُُٖٕٗ،ُُٕٕٗ(رقـُّْ/ِٖ(مسندأحمد)ٗ)
 .ََِٖ(رقـُِٓٗ/ِرمي)(سنفالداَُ)
 .ُٕٕٗ(رقـُْٕ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ُُ)
 .ُٖٓٗٔ(رقـِّّ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ُِ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
مف:َسِعيُد ْبُن الُمَياِجر أو ابن أبي الُمَياِجر الِحمصي  -     مجيكؿ حجر: ابف قاؿ

.(ّ)يموبفالقطافكقاؿابفحجر:فيالتيذيبجفيالثقات.(ِ)،ذكرهابفحباف(ُ)الرابعة
قاؿابفاألثير:المقداـبفي اهلل عنو:اْلِمْقَداُم ْبُن َمْعِد يَكِرَب اْلِكْنِدي  َوُيْكَنى َأَبا َيْحَيى رض -    

الًكندم كفدكا(ْ)معديكربأكالمقداـٍبفمعدمكربٍبفعىٍمركٍبفيىًزيدى .كىكأحدالكفدالًَّذيفى
مىىرىسيكؿالمَّوً .(ٓ)مفكندة،يعدًفيأىؿالشاـ،كبالشاـماتسنةسبعكثمانيفعى

كباقيرجالوثقات.-    
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼكالعمةجيالةسعيدبفالمياجر،لـيعرؼحالو.كممفضعفواأللبانيإسناده
.(ٔ)بيداكدأفيتحقيقولسنف

 **********
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًفيوً تيٍمًطريىـأىمٍ«َكْعب بِني أرَض  تَْنُصر السََّحاَبةَ  َىِذهِ  ِإنَّ »كى ييقىاؿي. ٍرتي: فىًييىاألرضينىصى
كرىةه مىٍنصي رى.مىٍمطكرةهأىمٍ: مىىأعانىوًإذىاالبىمىدى،الغيثيكنىصى كالنَّباتالًخٍصبعى الخبري ىىذىا : ًقيؿى كى .

مىىًإنَّمى ٍمًح،فىكىرىدعى الصُّ ـبىٍعدى ًفيالحرى ٍيشه قىتىمىٍتيـقيرى بىنيككىعبًحيفى ـٍ ةخيزاعة،كىىي ًفيقصَّ اءى اجى
:النًَّبيّْ ميٍستىٍنًصران،فىقىاؿى ـٍ ًمٍنيي اًفييىا«ِإنَّ َىِذِه السحاَبة َتْنُصر أرَض َبِني َكْعبٍ »كاًرده يىٍعًنيًبمى

ًئكىةً اٍلمىبلى النٍَّصركالمىعيكنةًمفى ًمفى ،فىييكى
.(ٕ)

 (ٛٗالحديث رقم )

                                                           

 (.ُِْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
 (.ِّٗ/ْ(الثقاتالبفحباف)ِ)
(.َٗ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
فيآخرىاالداؿالميممة،ىذهالنسبةإلىكندة،كىيقبيمةمشيكرةمفاليمف(بكسرالكاؼكسككفالنكفكْ)

(.ُُٔ/ُُتفرقتفيالببلد،ككافمنياجماعةمفالمشيكريففيكؿفف.األنسابلمسمعاني)
 (.ِْْ/ٓ(أسدالغابةالبفاألثير)ٓ)
 .ُّٕٓرقـ(ّّْ/ّ(سنفأبيداكد)ٔ)
 (.ْٔ/ٓاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكٕ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام أبو نعيم
رَّاًنيُّ اٍلحى سىًف،ثناأىبيكشيعىٍيبو أىٍحمىدىٍبًفاٍلحى مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى حى

النُّفىٍيًميُّ(ِ) ٍعفىرو ،ثنا(ّ)،ثناأىبيكجى
مىمىةى،عىٍفميحى سى ٍبفي مَّدي ًفاٍلًمٍسكىًرميحى بىٍيًر،عى ،عىٍفعيٍركىةىٍبًفالزُّ دَّثىًنيالزٍُّىًرمُّ :حى اؽى،قىاؿى مًَّدٍبًفًإٍسحى

مَّا سىًف،ثناميحى اٍلحى ٍبفي ًبيبي دَّثىنىاحى اًئنىاحكىحى مىمى ًمٍفعي ـٍ ٍيًرًى ،كىغى كىـً ٍبًفاٍلحى مىٍركىافى ٍبًفمىٍخرىمىةى،كى ٍبفي دي
أى(ْ)يىٍحيىى ثنا لىمَّا، : قىاؿى اؽى، ًإٍسحى ٍبًف مًَّد ميحى عىٍف ، سىٍعدو ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي ثنا ، أىيُّكبى ٍبًف مًَّد ميحى ٍبفي ٍحمىدي

رىسيكًؿاهللً بىٍيفى كى ابىٍينىييـٍ كامى نىقىضي زىاعىةىكى مىىخي عى قيرىٍيشه كى كتىظىاىىرىٍتبىنيكبىٍكرو عىٍمري رىجى اٍلعىٍيًد،خى ًمفى
سىالًا مىىرىسيكًؿاهللًٍبفي عى ـى تَّىقىًد حى بىًنيكىٍعبو دي أىحى ثيَـّ زىاًعيُّ اٍلخي ـو ًممَّاىىاجى ذىًلؾى كىافى ًدينىةى،كى اٍلمى

اهلًل رىسيكؿي ظىٍيرىانىًياٍلمىٍسًجًد....فىقىاؿى ًفياٍلمىٍسًجًدبىٍيفى اًلسه جى مىٍيًوكىىيكى عى قىؼى مىكَّةى،فىكى :فىٍتحى
سىاًلـوقىٍد» ٍبفي يىاعيمىري ًلرىسيكًؿاهللً«نيًصٍرتى :فىعىرىضى اًءفىقىاؿى السَّمى ًمفى ِإنَّ َىِذِه السََّحاَبَة »عىنىافه

.«َلَتْسَتِيل  ِبَنْصِر َبِني َكْعبٍ 
 تخريج الحديث:

سحاؽبنحكه.إمفطريؽابف (ٓ)أخرجوالبييقي
البخارمك كالنسائي(ٔ)أخرجو مع،(ٕ)، طريؽ داكدمف أبك كأخرجو عيينة(ٖ)مر، ابف طريؽ مف

.بمعناهكابفعيينة(عفالزىرمبو،كمعمر،سحاؽإجميعيـ)ابف
 دراسة رجال اإلسناد: 

ق.ّٗٓتكفيسنة:حبيب ْبن اْلَحَسن ْبن داود ْبن ُمَحمَّد ْبن عبيد المَّو َأُبو اْلَقاِسم القزاز -   
بكرالبرقانيعف حبيبالقزاز،فقاؿ:ضعيؼفراجعتوفيأمره،فقاؿ:قاؿالخطيبسألتأبا

قمت)أمالخطيب(:كحبيبعندنامفالثقات،ككافيؤثرعنوالصبلح،كالأدرممف.ضعيؼ
كقدسألتأبانعيـعنو،فقاؿ:ثقة.،أمجيةألحؽالبرقانيبوالضعؼ
                                                           

.َْٔٗ(رقـُْٗٗ/ْ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ُ)
سىفبفأىٍحمىدبفأبيشعيبعبدالمَّوبفىك(ِ) .اٍلحى
ٍعفىرالنفيميالحراني.ىك(ّ) ًمٌيبفنفيؿ،أىبيكجى مَّدبفعى عىبدالمًَّوبفميحى
مَّدٍبفيحيىٍبفسيمىٍيمافبفزيدىك(ْ) .المركزم،أىبيكبكرالكراؽميحى
.ِِٔٗ(رقـُٔ/ْ(السنفالصغيرلمبييقيكتابالجزية،بابنقضأىؿالعيدالعيد)ٓ)
/ّصحيحالبخارم،كتابالشركط،بابالشركطفيالجيادكالمصالحةمعأىؿالحربككتابةالشركط)ٔ))

 .ُِّٕ(رقـُّٗ
 .ُِٕٕ(رقـُٗٔ/ٓليدم)(سنفالنسائيكتابمناسؾالحج،إشعارإ)
 .ِٕٓٔ(رقـٖٓ/ّ(سنفأبيداكدكتابالجياد،بابفيصمحالعدك)ٖ)
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الفكراسأبيبفمحمدقاؿ : .المذىبحسفمستكرانثقةكاف بفالعباسبفدمحمككثقو
.(1)الفرات

.كثقوجمعمفالنقادكلـيجرحبجارحثقةحبيببفالحسف:قالت الباحثة 
 محمد بن يحيى المروزي، وأحمد بن محمد أيوب صدوقان. -    
فياألخبار:سار اأَلْخَباِري  بن يَ  محمد بن إسحاق -     الحديثييقبؿحديثو صدكؽحسف

ي ال األحكاـ، كفي سبقتكالسير كاهللأعمـ. منكران يعد فيو شذ ما إال الحسف مرتبة عف نزؿ
(ّٗترجمتوفيالحديثرقـ)

ق.ٓٔتكفيسنة:ْبن َأِبي العاص يكنى أبا َعْبد اْلَمِمِك، بابنو َعْبد اْلَمِمكِ  مروان ْبن الحكم -   
اثنتيفسنةكلد:قيؿ،اهللرسكؿعيدعمىكلد.العاصأبيبفعفافبفعثمافعـابفكىك
كلـ.بالطائؼ:كقيؿ،بمكةكلد:كقيؿ،الخندؽيكـكلد:كقيؿ،أحديـككلد:مالؾقاؿ،اليجرةمف
أبيومعككافالحكـ،أباهالنبيىنفلمايعقؿالطفبلنالطائؼإلىخرجألنو،النبيير

.(ِ)فردىماعثماف،استخمؼحتىبالطائؼ
ككافمكلدهبعداليجرةبسنتيف،كقدـالمدينة:القرشّي الزىريّ بن نوفل  َمةَمْخرَ  ْبن اْلِمْسَور -   

سمعتالنبيصمىقاؿ:فيذمالحجةبعدالفتحسنةثماف،كىكغبلـأيفعابفستسنيف.
المَّوعميوكآلوكسمـكأنامحتمـ،كىذايدؿعمىأنوكلدقبؿاليجرة،كلكنيـأطبقكاعمىأنوكلد

مـبالضـ،يريدأنوكافأكؿبعضيـأفقكلومحتمـمفالحمـبالكسر،المفالحيكقدتبعدىا.
.(ّ)المايحتمموضابطنعاقبلن

كباقيرجاؿاإلسنادثقات.-
 :الحكم عمى اإلسناد 

فيومحمدبفيحيىالمركزم،كأحمدبفمحمدأيكبمفىذاالطريؽ،لذاتوحسفإسناده
حدثنيالزىرم.:فيىذهالركايةبالسماعفقاؿسحاؽصرحكمحمدبفإ،صدكقاف

**********


                                                           

 (.ُٓٔ/ٗتاريخبغدادلمخطيب)ُ))
(.ّٖٔ/ْ(أسدالغابةالبفاألثير)ِ)
(.ّٗ/ٔ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ّ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو  ًديثً«اَل َيُؤمَّنَّكم َأْنَصرُ »كى .ىىكىذىافيسّْرًفياٍلحى .(ُ)أىٍمأٍقمىؼي

 (ٜٗالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

 **********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

) )نىصىصى
«َأنَُّو لمَّا َدَفع ِمْن َعَرَفة َساَر الَعَنَق، َفِإَذا َوَجد َفْجَوًة َنصَّ »ًفيًو تَّىيىٍستىخًرجى حى :التٍَّحًريؾي النَّصُّ

ىالشٍَّيًءكغا :أٍقصى النَّصّْ ىسىيرالنَّاقىًة.كأصؿي السٍَّيرًأٍقصى ًمفى ٍربه سريعه يىتيو.ثيَـّسيمّْيًبًوضى
.(ِ)

 (ٓ٘) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام أبو عوانة
دَّثىنىاعىمَّاره عيٍركىةى،عىٍف(ْ)حى ٍبفي ـي ،نىاًىشىا اًضره النًَّبيَّ»عىٍفأيسىامىةىأىًبيًو،،نىاميحى ِحيَن  أىفَّ

 «.َر اْلَعَنَق، َفِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ َأَفاَض ِمْن َعَرَفاٍت َسا
تخريج الحديث:
.(َُ)ابفخزيمة،ك(ٗ)أحمد،ك(ٖ)شيبة،كابفأبي(ٕ)كالحميدم،(ٔ)كمسمـ،(ٓ)البخارمأخرجو

                                                           

(.ْٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.ْٔ/ٓ)المصدرنفسو(ِ)
(.ّٕٕ/ِ(مستخرجأبيعكانة)ّ)
الىك(ْ) اءىأىبيكيىاًسرو رىجى بفي األىٍسترىابىاًذمُّعىمَّاري  .تٍَّغًمًبيُّ
،كتابالجيادكالسير،ُٔٔٔ(رقـُّٔ/ِ(صحيحالبخارمكتابالحج،بابالسيرإذادفعمفعرفة)ٓ)

.ُّْْ(رقـُٖٕ/ٓ،كتابالمغازم،بابحجةالكداع)ِٗٗٗ(رقـٖٓ/ْبابالسرعةفيالسير،)
(صحيحمسمـكتابالحج،باباإلفاضةمفعرفاتإلىالمزدلفةكاستحبابصبلتيالمغربكالعشاءجميعأ)

 .ِّٖ(رقـّٔٗ/ِبالمزدلفةفيىذهالميمة)
 .ّٓٓ(رقـْٖٔ/ُ(مسندالحميدم)ٕ)
 .َُٕ(رقـَُّ/ُ،)ُّٓ(رقـُُٗ/ُبة)(مسندابفأبيشيٖ)
 .ُِّٖٕ(ُُٕ/ّٔ،)ُِّّٖ(رقـُّٓ/ّٔ(مسندأحمد)ٗ)
 .ِْٖٓ(رقـِٔٔ/ْ(صحيحابفخزيمة)َُ)
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ك (ُ)النسائيأخرجو المقرئ، (ِ)كابف كفي (ّ)كالطبراني، األكسط (ٓ)كالبييقي،(ْ)الصغيرفي
نحكه.جميعيـمفطريؽىشاـبفعركةبوب

 دراسة رجال اإلسناد:
تكفي،كندةجبانةيسكفكاف:َوُيْكَنى َأَبا اْلُمَورٍّعِ ، ُمَحاِضُر ْبُن اْلُمَورٍِّع اْلَيْمَداِني  ُثمَّ اْلَياِمي   -   

.(ٔ)ذلؾبعدحدثثـبالحديثممتنعانصدكقانثقةكافق.كثقوابفسعدفقاؿ:َِٔسنة
النسائيكقاؿ أبكحاتـقاؿ،كقاؿأبكزرعة:صدكؽ،ك(ٕ)بأسبوليس: يكتببالمتيف،ليس:
كىافىالحديثأصحابمفيكفكلـأحاديثمنوسىًمعتمحاضرأحمدبفحنبؿ:قىاؿىك.(ٖ)حديثو
.(َُ)أكىاـلوصدكؽكقاؿابفحجر:.(ٗ)جدانمغفبلن

 .صدكؽلوأكىاـقالت الباحثة :
يثبتكالتدليسباالختبلطىشاـرميكقد،حجةلحديثاكثيرثبتانُعْرَوةَ  ْبنِ  ِىَشام -  كلـ ،

 (.ٔ)رقـالحديثبحقو،سبقتالترجمةلو
 كباقيرجالوثقات.-  

 :الحكم عمى اإلسناد 
 كتنتفيأكىاـ حسفلذاتو، اًضرياإلسناد ميحى تابعو ،كيحيىالقطاف،كمالؾ،الثكرمفقد

.فيرتقيلمصحيحلغيره،سمـكالحديثأصموفيالبخارمكم،كككيعكىـثقات
**********



                                                           

،كبابكيؼََْٓ،ََْْ(رقـُِٔ/ْ(السنفالكبرللمنسائيكتابالمناسؾ،كيؼالسيرمفعرفة)ُ)
 .َّْْ(رقـُٕٔ/ْالسيرمفجمع)

 .ِٖٓ(رقـِِٓعجـابفالمقرئ)ص:(مِ)
 .َِٕٔ(رقـُٕٗ/ٕ،)َُٓٓ(رقـِِْ/ٓ)لمطبراني(المعجـاألكسطّ)
 .ُٕٕ(رقـٓٓ/ِ(المعجـالصغيرلمطبراني)ْ)
 .ْٖٔٗ(رقـُّٗ/ٓ(السنفالكبرللمبييقي)ٓ)
(.ّٖٗ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٔ)
 (ُِٔ/ِٕ(تيذيبالكماؿلممزم)ٕ)
 (ّْٕ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
(ُّٗ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٗ)
.(ُِٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:َُ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَصَع(
عى:«اْلَمِديَنُة كالِكير، َتْنِفي َخَبَثيا وَتْنَصُع ِطيَبيا»ًفيًو .كأىٍنصى شىٍيءهنىاًصعه:خالصه و.كى أىٍمتيٍخًمصي

عىالشيءي اًفينفًسو.كنىصى مى .كييٍركلأٍظيىرى بىافى حكى عي،ًإذىاكىضى عًطيبييا»يىٍنصى .«يىٍنصى أىٍميىٍظيىري
ـى قىٍدتىقىدَّ ًة.كى مى اًداٍلميٍعجى كييٍركلًباٍلبىاًءكىالضَّ
عًطيبييا..(ُ) كالركايةاألخرل:يىٍنصى

 (ٔ٘) الحديث رقم 
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الحميدي

: قىاؿى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىااٍلحي ٍبًدحى عى ٍبفى اًبرى جى :سىًمٍعتي اٍلميٍنكىًدًر،قىاؿى ٍبفي مَّدي :ثناميحى ،قىاؿى ثناسيٍفيىافي
ًدينىةى،فىبىايىعىالنًَّبيَّ اٍلمى أىٍعرىاًبيّّ ـى :قىًد َـّ،فىأىتىىالنًَّبيَّالمًَّو،يىقيكؿي حي مىىاٍلًيٍجرىًة،ثيَـّ :يىاعى ،فىقىاؿى

المًَّوأىًقمٍ :(ٖ)ًنيبىٍيعىًتيرىسيكؿى مَّىأىتىىالنًَّبيَّ«الى»،قىاؿى المًَّو،فىمىمَّااٍشتىدٍَّتًبًواٍلحي :يىارىسيكؿى ،فىقىاؿى
 : قىاؿى فىأىتىىالنًَّبيَّ«الى»أىًقٍمًنيبىٍيعىًتي، مَّى، اٍلحي ًبًو اٍشتىدٍَّت ثيَـّ أىًقٍمًني، المًَّو رىسيكؿى يىا : فىقىاؿى ،

:بىٍيعىتً النًَّبيُّ«الى»ي،قىاؿى ًدينىًة،فىقىاؿى اٍلمى ىىاًربناًمفى رىجى مَّى،فىخى اٍلحي اٍشتىدٍَّتًبًو اْلَمِديَنُة :»،ثيَـّ
 .«َكاْلِكيِر َتْنِفي َخَبَثَيا، َوُتْنِصُع ِطيَبَيا

 تخريج الحديث :
الرزاؽ عبد شيبة(ْ)أخرجو ابي كابف كأحمد(ٓ)، كالخطابي(ٔ)، م(ٕ)، سفياف، طريؽ ف

.بمفظ)كينصعطيبيا(،(ٗ)،كمسمـ(ٖ)كأخرجوالبخارمالثكرمبوبنحكه.

                                                           

 .(ٓٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
 .ُِٕٕ(رقـِّٖ/ِمسندالحميدم)ِ))
رقـ(ُٓٓ/ٗ)مسمـعمىالنككمشرح:ليجرةكاهللأعمـ.انظرربماأرادالرجؿأفيترؾاإلسبلـأكاّ)  )

ُِٕٕ. 
.ُُْٕٔ(رقـِٔٔ/ٗ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ْ)
.ِِّْٔ(رقـَْٔ/ٔمصنؼابفأبيشيبة)ٓ))
 .ََُّْ(رقـَِْ/ِِ(مسندأحمد)ٔ)
 (.َُُ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ٕ)
كحضعمىاتفاؽأىؿالعمـ،كمابالكتابكالسنة،بابماذكرالنبي(صحيحالبخارمكتاباالعتصاـٖ)

 .ِِّٕ(رقـَُّ/ٗأجمععميوالحرمافمكة،كالمدينة،)
 .ْٖٗ(رقـََُٔ/ِ(صحيحمسمـكتابالحج،بابالمدينةتنفيشرارىا)ٗ)
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كبلىما)سفيافالثكرمكمالؾ((ْ)مفطريؽاإلماـمالؾ،(ّ)كأحمد(ِ)كالنسائي،(ُ)الترمذمأخرجوك
عفمحمدبفالمنكدربوبنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
 رجالوجميعيـثقات. -

: الحكم عمى اإلسناد
رجالوثقات.كصحيحإسناده

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَصَف(
يَمانِ »ًفيوً بر ِنْصُف اإلِْ فالنٍُّسؾ«الصَّ ككىرىع، نيٍسؾه اًف: ًقٍسمى اٍلًعبىادىةى أًلىفَّ الكىرىع، بالصبًر اأىرىادى مى :

ايينٍكالأمىرٍتًبًوالشًَّريعىةي. نَّمى ٍنوي.كىاً  كرىع:مىانىيىتعى ٍبًر،فكافى تىيىىعىٍنويًبالصَّ نصؼى الصبري
يمىافً اإٍلً
.(ٓ)

 (ٕ٘الحديث رقم )
 رحمو اهلل : (ٙ)قال ابن األعرابي

،عىٍفسيٍفيىا كًميُّ اٍلمىٍخزي اًلدو خى مَّديٍبفي ،ناميحى كىاًسبو ٍبفي ًعيسىى،نايىٍعقيكبي مَّديٍبفي فىناميحى
،عىٍفزيبىٍيدو ٍفأىًبيكىاًئؿو(ٕ)الثٍَّكًرمّْ ،عى

ٍبًدالمَّوً(ٖ) المَّوً(ٗ)،عىٍفعى رىسيكؿي :قىاؿى ْبُر ِنْصفُ :»قىاؿى  الصَّ
يَمانِ   كيمُّوياإلِْ يمىافي اإٍلً «.،كىاٍليىًقيفي



                                                           

 .َِّٗ(رقـَِٕ/ٓنة)،بابماجاءفيفضؿالمديأبكابالمناقبعفرسكؿاهلل،(سنفالترمذمُ)
 .ُْٖٓ(رقـُُٓ/ٕكتابالبيعة،باباستقالةالبيعة)،(سنفالنسائيِ)
.ُِْْٖ(رقـُٖٗ/ِِ(مسندأحمد)ّ)
 .ُٖٗ(رقـُّٕ(مكطأمالؾ)ص:ْ)
 (.ٓٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ))
.ِٗٓ(رقـَّٗ/ُ(معجـابفاألعرابي)ٔ)
.الياميالكريـعبدبفالحارثبفزبيد(ٕ)
كلـيره.(ىكشقيؽبفسممة،أبككائؿاألسدمالككفي،أدرؾالنبيٖ)
(ىكعبداهللبفمسعكد.ٗ)
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 تخريج الحديث:
،(ٓ)،كالبييقػػػػي(ْ)كالقضػػػػاعي،(ّ)نعػػػػيـ،كأبػػػػك(ِ)،كتمػػػػاـبػػػػفمحمػػػػد(ُ)أخرجػػػػوابػػػػفشػػػػاىيف

جميعيـمفطريؽسفيافالثكرمبوبمثمو.(ٔ)كالخطيبالبغدادم
عبداهللبفمفحديثمرةبفشراحيؿعفزبيدمفطريؽالثكرمعف(ٕ)كأخرجوالبللكائي

مرفكعان.بوبمثمومسعكد
طريؽاألعمشجميعيـمف(ُُ)،كالبييقي(َُ)،كالحاكـ(ٗ)،كالطبراني(ٖ)كأخرجوأبكبكرالخبلؿ

عفأبيظبيافعفعمقمةمفحديثعبداهللبفمسعكدمكقكفان.
 دراسة رجال اإلسناد:

قاؿابفحباففيالثقات:محمدبفخالدالمخزكمييركمعف:ُمَحمَّد بن َخاِلد الَمْخُزوِمي -   
.(ُّ)ركحمج:ابفالجكزمكقاؿ.(ُِ)الثكرمركلعنويعقكببفحميدبفكاسبربمارفعكأسند

.لوغيرمفسرابفالجكزم،كجيرحلـأقؼعمىحالو:قالت الباحثة
قكقيؿبعدىا.َِْتكفيسنة:َيْعُقوب بن حميد بن كاسب َأُبو ُيوُسف اْلمدِني -    

.(ُْ)ممفجمعكحفظكصنؼضعفوأبكحاتـنزيؿمكةكاف

                                                           

فيومفُ) (الترغيبفيفضائؿاألعماؿكثكابذلؾالبفشاىيفبابمختصرمفكتابيكتابالصبركما
 ُِٕ(رقـٖٖالفضؿ)ص:

 .َُّٖ(رقـَْ/ِتماـ)(فكائدِ)
 .(ّْ/ٓ)ألبينعيـ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءّ)
 .ُٖٓ(رقـُِٔ/ُ(مسندالشيابالقضاعي)ْ)
 .ِٓٔٗ(رقـُّٗ/ُِ)لمبييقي(شعباإليمافٓ)
 (َِّ/ُٓ)لمخطيبالبغدادمبغدادتاريخ(ٔ)
 .ُِٖٔ(رقـََُُ/ٓ)لبللكائي(شرحأصكؿاعتقادأىؿالسنةكالجماعةٕ)
 .َُٗٓ(رقـِِ/ٓ(السنةألبيبكربفالخبلؿ)ٖ)
 .ْْٖٓ(رقـَُْ/ٗ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٗ)
 .ّٔٔٔ(رقـْْٖ/ِلمحاكـ)،(المستدرؾعمىالصحيحيفَُ)
 .ْٕ(رقـَُٓ/ُ)لمبييقي(شعباإليمافُُ)
 .(ٗٓ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ُِ)
.(ُّّ/ِ)البفالجكزمالكاىيةاألحاديثفيالمتناىيةالعمؿ(ُّ)
(.َِٔ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُْ)
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كأنوالرأسوحرؾ،صدكقاناف.كحينماسئؿعنوأبكزرعةىؿك(ُ)بشيءكقاؿالنسائي:ليس
.(ِ)كاسبابفعمىيسكفالقمبىكقاؿيرضاه،

المحدكدانكاففمفلوقيؿ،محدكدهللعدكخبيثكذابفقاؿكتناقضفيويحيىبفمعيفجدان
.(ْ).كقاؿمرة:ثقة(ّ)حدمفحديثيقبؿالال:فقاؿ؟حديثويقبؿ

فياإلنسافخطأكليس،الشيءبعدالشيءفيطأأخفربماحفظوعمىكاعتمدقاؿابفحباف:
.(ٓ)عدالتوتقدمتإذاالثقاتعفبمخرجومنوذلؾيفحشلـمافيوييـشيء

ذاالغرائبالحديثكثيركىككبركاياتو،بوبأسالكقاؿابفعدم: عممتمسندهإلىنظرت،كا 
 .(ٔ)حديثصاحبلمحديثجماعأنو
.(ٕ)كىـربماصدكؽؿابفحجر:قكأميؿإلى:قالت الباحثة 

:الحكم عمى اإلسناد 
اإلسنادالمرفكعضعيؼمسمسؿبالعمؿ،فيومحمدبفخالدالمخزكمياليعرؼحالو،

.(ٖ)اإلسنادبيذاسفيافعفالمخزكمي،بوتفردأبكنعيـ:قاؿ
مفكىالزبيد،حديثمفلوأصؿالمنكرحديثىذاالنيسابكرمعميأبكقاؿابفحجر:قاؿ

كيعقكببفحميدقد،مفكجواليثبتكقدركممرفكعان:كقاؿفيالتغميؽ.(ٗ)الثكرمحديث
كفيطبقتومحمدبفخالدالمخزكميذكرهابفحباففي،ؼكمحمدبفخالدماعرفتوعّْضي

 .(َُ)الثقاتكقاؿربمارفعكأسند
يحيىقاؿمجركحخالدبفكمحمدمالثكرعفخالدبفمحمدبركايتوتفردكقاؿابفالجكزم:


                                                           

(.َُٔ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ُ)
(.َِٔ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
(.ِٓ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفّ)
(.ْٕٕ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ْ)
(.ِٖٓ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
(.ْٕٕ/ٖ)البفعدم(الكامؿفيضعفاءالرجاؿٔ)
 (.َٕٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
 (.ّْ/ٓ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءألبينعيـ)ٖ)
(.ُُِ/ٕ)البفحجر(لسافالميزافٗ)
.(ِّ/ِ)البفحجرالتعميؽتغميؽ(َُ)
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ليسبشيء" بفكاسباعتمدعمى.(ُ)كالنسائييعقكببفحميد يىٍعقكببفحميد أيضان كفيو
.(ِ)حفظوفأخطأككىـكلـيتابع،كممفضعفواأللباني

كفيالمقابؿصححالعمماءالطريؽالمكقكؼقاؿالحاكـ:بعدسياؽالطريؽالمكقكؼىذاحديث
.كقاؿالذىبي:أبكظبياف(ْ)كقاؿالييثمي:رجالورجاؿالصحيح.(ّ)سنادكلـيخرجاهصحيحاإل

.(ٓ)عمىاالحتجاجبوكىذامكقكؼصحيحاسموحصيفبفجندبمتفؽ
**********

قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو النّْصؼ،كالعىًشير«ي اأْلَْرِض َما َبَمَغ ُمدَّ أحِدىم َواَل َنِصيَفوُ َلْو أنَّ أحَدكم َأْنَفَق َما فِ »كى ىيكى
.(ٔ)ًفيالعيٍشر

 (ٖ٘الحديث رقم )
:رحمو اهلل (ٚ)قال اإلمام البخاري

ذىٍككىافى :سىًمٍعتي دَّثىنىاشيٍعبىةي،عىًفاألىٍعمىًش،قىاؿى ،حى أىًبيًإيىاسو ٍبفي ـي دَّثىنىاآدى حى
دّْثي(ٖ) عىٍف،ييحى

المَّوي رىًضيى ٍدًرمّْ الخي النًَّبيُّأىًبيسىًعيدو :قىاؿى ٍنوي،قىاؿى اًبي،:»عى َفَمْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق  الىتىسيبُّكاأىٍصحى
.«ِمْثَل ُأُحٍد، َذَىًبا َما َبَمَغ ُمدَّ َأَحِدِىْم، َواَل َنِصيَفوُ 

 تخريج الحديث:
.بوبمثمومفطريؽاألعمش(ٗ)أخرجومسمـ


                                                           

.(ُّّ/ِ)البفالجكزمالكاىيةاألحاديثفييةالمتناىالعمؿ(ُ)
 (.ُٕٓ(ضعيؼالجامعالصغيركزيادتولؤللباني)ص:ِ)
 (.ْْٖ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
 (.ٕٓ/ُ(مجمعالزكائدكمنبعالفكائدلمييثمي)ْ)
 (.ِّ/ِالبفحجر)(تغميؽالتعميؽٓ)
 (.ٓٔ/ٓبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالٔ)
كتابأصحابالنبيٕ) البخارم، صحيح ) النبي بابقكؿ ،« خميبل: كنتمتخذا )لك ٓ« رقـٖ/ )

ّّٕٔ. 
(ىكذككافأىبيكصالحالسمافالزيات.ٖ)
بابتحريـسبالصحابةرضياهللعنيـ،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـمسمـصحيح(ٗ)
.ُِْٓرقـ(ُٕٔٗ/ْ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
:ُسَمْيمان بن ميران األسدي الكاىمي -     يسمىُْٕتكفيسنة كاف ثقة بعدىا. كقيؿ ق

.(ُ)بالمصحؼمفصدقو،قىاؿشعبة:ماشفانيأحدًفيالحديثماشفانياألعمش
يكالدارقطنيقاؿابفحجر:محدثالككفةكقارؤىا،ككافيدلس،كصفوبذلؾالكرابيسيكالنسائ

.(ِ)كذكرهفيأصحابالمرتبةالثانيةالذيفاغتفراألئمةتدليسيـ،كغيرىـ
ثقة.قالت الباحثة :

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:

نىًصيؼي يىٍغذيىاميدّّكىالى ـٍ اٍبًفاأٍلىٍككىًع:لى ًديثي ًمٍنويحى كى
.(ّ)

 (ٗ٘حديث رقم )ال
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاني

المَّوً رىسيكؿي :كىافى ٍبًفعيٍركىةى،عىٍفأىًبيًو،قىاؿى ،عىٍفًىشىاـً ؿهعىٍفمىٍعمىرو رىجي ،فىنىزىؿى ًفيسىفىرو
اٍلمييىاًجًريفى :(ٓ)ًمفى فىقىاؿى ، ـٍ ًبًي زى ميدّّفىرىجى يىٍغذيىىا ـٍ لى

نى(ٔ) ،كىالى رىًغيؼي كىالى ٍيرىاته تيمى كىالى ، ًصيؼي
: النًَّبيُّ»قىاؿى اؼى ًكبىافىخى فىرى ،فىأىمىرىىيمىا بىٍينىييمىاشىرّّ يىكيكفى اًليُّ«أىٍف ٍمزىةىالثُّمى دَّثىًنيأىبيكحى ،كىحى

ًبنىٍحًك(ٕ)
النًَّبيَّ كىزىادىًفيًو:أىفَّ ًديًثًىشىاـو نىاقىتىويكىأىمىرىحى ًكبىا.عىطىؼى افىرى ىيمى

 تخريج الحديث: 
أخرجوعبدالرزاؽبفىماـعف اًليُّ ٍمزىةالثُّمى عفعركةبفالزبيربنحكه.حى



                                                           

 (.ٓ/َُ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ُ)
(.ّّتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:انظر:(ِ)
 (.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
 )منشكركممحؽبمصنؼعبدالرزاؽ(.ََِٓٓ(رقـِٓٔ/ُُ)(جامعمعمربفراشدْ)
(.ِٖٔممةبفاألككع.شرحأدبالكاتبلمجكاليقي)ص:(ىكسٓ)
ا.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ) يىدىٍيًوفيىمؤلكىٌفيوطىعىامن ؿى ًبأىٍفيىميٌدالرَّجي الميٌدميقدَّره /ْ(أصؿى

مينىعمةَّٖ أنيا تم-يعنيالمرأةفيالبادية-(،كالمعنىأراد ركالنصيفوكلكفبألباففيسعةلـتغذبمد
 (.ُٔٔ/ِ.غريبالحديثلمقاسـبفسبلـ)......المقاح

ثابتبفأىبيصفية.(ىكٕ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
كالتدليس،كلـيثبتباالختبلطىشاـرميكقدحجة،الحديثكثيرثبتان:ِىَشام ْبِن ُعْرَوةَ  -     

.(ٔ)رقـالحديثفيبحقو.سبقتالترجمةلو
قكقيؿغيرذلؾ.ْٕتكفيسنة رضي اهلل عنو: َسَمَمُة ْبُن اأْلَْكَوعِ  -     

عندالٌشجرةعمىأكؿمشاىدهالحديبٌية،ككافمفالٌشجعاف،كيسبؽالفرسعدكان،كبايعالنبيٌ
تىكافقبؿبعدقتؿعثماف،كتزٌكجبياككلدلو،ح(ُ)نزؿالمدينة،ثـتحٌكؿإلىالٌربذة.المكت

.(ِ)أفيمكتبمياؿنزؿإلىالمدينةفماتبيا
:الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼكفيوعمؿ:اإلسناد
.اإلرساؿفعركةبفالزبيريركمالحديثعفرسكؿاهلل-
قاؿالدارقطني:عبدالرزاؽثقة،لكنويخطئعمىءكركايةعبدالرزاؽعفمعمرفيياشي-

.(ّ)معمرفيأحاديث
عفثابت،- حديثو يحيىبفمعيف: قاؿ اضطراب، فيو بفعركة كحديثمعمرعفىشاـ

.(ْ)كعاصـ،كىشاـبفعركةمضطرب،كثيراألكىاـ
حمزةالثماليلـأعثرعميوفيمصنؼآخر،كأبكحمزة،رافضيكالطريؽاآلخرطريؽأبي-

فالطريؽالثانيضعيؼلضعؼأبيحمزةالثمالي.(ٓ)ضعيؼ
**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

كر ًفيًصفىًةالحي الًخماري«وَلَنِصيُف ِإْحَداُىنَّ خيٌر ِمَن الد ْنَيا َوَما ِفيَيا»كى ىيكى
.(ٔ)

  ( ٘٘الحديث رقم )
                                                           

بىذةُ) جعمياعمررضىاهللعنوحمىإلبؿالصدقة.ياألرضالتيبفتحأٌكلوكثانيو،كبالذاؿالمعجمة،ى:(الرى
 (.ّّٔ/ِاألندلسي)معجـمااستعجـمفأسماءالببلدكالمكاضع،ألبيعبيد

(.ُِٕ/ّ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ِ)
 (.َُٔ/ِ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ّ)
 (.ُُ/ٕ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ْ)
(.ُِّ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٓ)
(.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)



 

- 114 - 
 

 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري
دَّثىنىاميعىاًكيىةيبٍ ،حى مَّدو ميحى ٍبفي المًَّو ٍبدي دَّثىنىاعى حى ،قىاؿى ٍيدو مى اؽى،عىٍفحي أىبيكًإٍسحى دَّثىنىا ك،حى عىٍمرو في

النًَّبيّْ ًف ،عى اًلؾو مى ٍبفى أىنىسى سىًمٍعتي مىا:»كى كى الدٍُّنيىا ًمفى ٍيره غىٍدكىةه،خى المًَّو،أىٍك ةهًفيسىًبيًؿ ٍكحى لىرى
نًَّة،أىٍكمىٍكًضعي الجى ًمفى ـٍ ًدكي قىٍكًسأىحى لىقىابي ًفييىا،كى مىاًفييىا،-يىٍعًنيسىٍكطىوي-ًقيدو الدٍُّنيىاكى ًمفى ٍيره خى

ًري ىٍتوي لىمىؤلى كى بىٍينىييمىا، مىا اءىٍت ىضى ألى األىٍرًض أىٍىًؿ ًإلىى اطَّمىعىٍت نًَّة الجى أىٍىًؿ ًمٍف اٍمرىأىةن أىفَّ لىٍك ا،كى حن
 . «يَياَوَلَنِصيُفَيا َعَمى رَْأِسَيا َخْيٌر ِمَن الد ْنَيا َوَما فِ 

 تخريج الحديث:
تفردالبخارمبإخراجوعفمسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد:
اتً:(ٕ)ُحَمْيُد ْبُن َأِبي ُحَمْيٍد الطَِّويلُ  -    ةىالطَّمىحى ٍكلنىًلطىٍمحى مى

ييٍكنىىأىبىاعيبىٍيدىةى(ّ) .،كى
كثير،لكنومدلسقاؿابفحجر:حميدالطكيؿصاحبأنسمشيكرثقةق.ُِْتكفيسنة

التدليسعنوحتىقيؿإفمعظـحديثوعنوبكاسطةثابتكقتادةككصفوبالتدليسالنسائيكغيره
،كذكرهابفحجرفيكقدكقعتصريحوعفأنسبالسماعفيأحاديثكثيرةفيالبخارمكغيره

:ؿ،قافيىذاالحديث.فبلبدلومفالتصريحبالسماعكصرححميد(ْ)أصحابالمرتبةالثالثة
سمعتأنسبفمالؾ.

 كباقيرجاؿاإلسنادثقات. -
**********





                                                           

الجيادكالسير،بابالحكرالعيف،كصفتيفيحارفيياالطرؼ،شديدةسكادالعيف،(صحيحالبخارم،كتابُ)
 .ِٕٔٗ(رقـُٕ/ْشديدةبياضالعيف")

/ّ(قاؿاألصمعي:رأيتحميدكلـيكفبالطكيؿككافطكيؿاليديف.الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ِ)
(.ٓٔ
كّ) كذكرمعيـطمحةبفعبداهللبفخمؼالخزاعيكىك،الجكد(ذكراألصمعيالطمحاتالمعركفيفبالكـر

 (.ِّ/ِٓطمحةالطمحات،كسميبذلؾألنوكافأجكدىـ.تاريخدمشؽالبفعساكر)
 (.ّٖ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ًباٍلمىٍنصىؼً»كى تَّىًإذىاكىافى المكًضعيف«حى سىطبىٍيفى أىًماٍلمىٍكًضًعالكى
.(ُ)

 (ٙ٘الحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم

ك دَّثىنىاىىاري حى عىبَّادو ٍبفي مَّدي ميحى ،كى كؼو مىٍعري ٍبفي بىاًفيلىٍفًظاٍلحى-في تىقىارى كى كفى ًليىاري ًديًث،كىالسّْيىاؽي
ًليًدبٍ ٍزرىةى،عىٍفعيبىادىةىٍبًفاٍلكى أىًبيحى اًىدو ٍبًفميجى ٍفيىٍعقيكبى ،عى ًإٍسمىاًعيؿى ٍبفي ـي اًت دَّثىنىاحى :حى ًفعيبىادىةىقىاالى

ٍلنىاكىاًديناأىٍفيىحىًسٍرنىامىعىرىسيكًؿاهللً...اًمتٍبًفالصَّا تَّىنىزى حى
اهلًل(ّ) رىسيكؿي يىٍقًضي،فىذىىىبى

اهللً رىسيكؿي ،فىنىظىرى تىوي،فىاتَّبىٍعتيويًبًإدىاكىةوًمٍفمىاءو اجى تىاًفًبشىاًطًئحى رى ًبًو،فىًإذىاشىجى شىٍيئنايىٍستىًتري يىرى ـٍ فىمى
اهللًا رىسيكؿي :ٍلكىاًدم،فىاٍنطىمىؽى اًنيىافىقىاؿى ًمٍفأىٍغصى ًبغيٍصفو ذى ا،فىأىخى ًبًإٍذًف»ًإلىىًإٍحدىاىيمى مىيَّ اٍنقىاًدمعى

اهللً اٍلمىٍخشيكشً« كىاٍلبىًعيًر مىعىوي فى(ْ)فىاٍنقىادىٍت اأٍليٍخرىل، رىةى تَّىأىتىىالشَّجى حى قىاًئدىهي، اًنعي الًَّذمييصى ذى، أىخى
 : فىقىاؿى اًنيىا، أىٍغصى ًمٍف اهللً»ًبغيٍصفو ًبًإٍذًف مىيَّ عى اٍنقىاًدم « ، كىذىًلؾى مىعىوي َحتَّى ِإَذا َكاَن فىاٍنقىادىٍت

بىٍينىييمىاِباْلَمْنَصفِ  ىـى بىٍينىييمىا،ألى مىعىييمىا-ًممَّا :-يىٍعًنيجى ًبًإٍذًفاهللً»فىقىاؿى مىيَّ ...أىمىتىافىاٍلتى«اٍلتىًئمىاعى
الحديث.

 تخريج الحديث:
انفردبومسمـعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
 كثقوابفسعدقكقيؿغيرذلؾ.ُٖٔتكفيسنة:َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعيَل ُيَكنَّى َأَبا ِإْسَماِعيلَ  -

اؿفيمكضعكق،(ٔ)،كقاؿابفمعيف:ًثقىةيحدثبمناكير(ٓ)فقاؿ:كافثقةمأمكنناكثيرالحديث
.(ٕ)آخر:البأسبو

                                                           

(.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.َِّٔ/ْحمسمـكتابالزىدكالرقائؽبابحديثجابرالطكيؿكقصةأبياليسر)(صحيِ)
.لسافالعربّ) لىويأىفيىحي ييقىاؿي كىاًسعو مىٍكًضعو (.ُٓٓ/ِ)البفمنظكر(كؿُّ
تفسيْ) الٌركيكب، ًعٍند ًبًو ليذؿ ًفيًو يٍدخؿ أىم أىنفو يٍخشًفي عكد ىيكى اٍلمىٍخشيكًش: كىاٍلبىًعيًر في( غريبما ر

 (.ّْٕ،لمحمدبفأبينصرالحميدم)ص:ـالصحيحيفالبخارمكمسم
 (.ّْٗ/ٓ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٓ)
 (.ِٗٓ/ّ(،الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُْٕ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفٔ)
 (.ُْ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
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.قىاؿالنَّسىائي:ليس(ْ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ّ)،كالذىبي(ِ)،كالعجمي(ُ)ككثقوابفالمديني
عفأحمدقكلو:حاتـ(ٔ)كنقؿالذىبيعنوفيالميزافقكلو:ليسبالقكم.(ٓ)بوبأس .كنقؿاألثـر

كقاؿابف.(ٕ)رجبلنفيوغفمةإالأفكتابوصالحأحبإليمفالدراكردم،زعمكاأفحاتمانكاف
.(ٖ)صحيحالكتابصدكؽييـحجر:

ثقةفيوغفمةككتابوصالح.حاتـبفإسماعيؿ:قالت الباحثة
ْبِرَقان المّكيّ  -      ،(ٗ)كثقوابفقانعقكقيؿبعدىا.ِّْتكفيسنة:محمد ْبن َعّباد ْبن الزٍّ

لصدؽ،كأرجكأفاليككفبوبأس،كقاؿمرة:يقعفيقمبيأنوقاؿأحمد:حديثوحديثأىؿاك
.(ُِ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ُُ).كقاؿصالحجزرة:البأسبو(َُ)صدكؽ

كأكردابفحجرفيالتيذيبعفعبداهللبفعميبفالمدينيقمتألبيركلمحمدبفعبادعف
لماكجوبيوعفأبيمكسىأفالنبيسفيافعفعمركبفدينارعفسعيدبفأبيبردةعفأ

أبامكسىإلىاليمففقاؿىذاكذبباطؿإنماركلىذاالشيبانيعفسعيدقاؿكلـيركعمرك
كىذايثبتكىـمحمدبف.(ُّ)بفدينارعفأبيبردةكالعفسعيدبفأبيبردةشيئاكأنكرهجدانا

.يـصدكؽي(ُْ)الزبرقاف.كىكماقالوابفحجرفيالتقريب
.ييـ:صدكؽقالت الباحثة

كباقيرجالوثقات. -
                                                           

 (.ُُٖشيبةالبفالمديني)ص:(سؤاالتابفأبيُ)
 (.َُُ(الثقاتلمعجمي)ص:ِ)
 (.ِْٖ/ُ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ّ)
 (.َُِ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ْ)
 (.َُٗ/ٓ(تيذيبالكماؿلممزم)ٓ)
(.ِْٖ/ُ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٔ)
(.ِٗٓ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 .(ُْْ:ص)فحجرالبالتيذيبتقريب(ٖ)
 .(ِْٓ/ٗ)البفحرالتيذيبتيذيب (ٗ)
 (.َْٗ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)َُ)
(.ُٓٔ/ّ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ُُ)
(.َٗ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ُِ)
.(ِْْ/ٗ)البفحجرالتيذيبتيذيب(ُّ)
.(ْٖٔ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُْ)
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**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

التَّاًئًب ًديثي ًمٍنويحى فىوي،«َحتَّى ِإَذا َأْنَصَف الطريَق َأتَاُه الموتُ »كى ًفيًو:نىصى ييقىاؿي أىٍمبىمىغًنٍصفىوي.كى
ا .(ُ)أىٍيضن

 (  ٚ٘الحديث رقم )
نمابمفظ)َأْنَصفَ لـأعثرعميوبمفظ) (.َنَصفَ (كا 

 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم
 بىشَّارو ٍبفي مَّدي ميحى اٍلميثىنَّى،كى ٍبفي مَّدي دَّثىنىاميحى -كىالمٍَّفظياًلٍبًفاٍلميثىنَّى-حى ٍبفي دَّثىنىاميعىاذي :حى قىاالى

دَّثىًنيأىًبي ،حى دّْيؽًًىشىاـو اهللً(ّ)،عىٍفقىتىادىةى،عىٍفأىًبيالصّْ نىًبيَّ ،أىفَّ ٍدًرمّْ اٍلخي :،عىٍفأىًبيسىًعيدو قىاؿى
 اأٍلىٍرًضفىديؿَّ أىٍىًؿ أىٍعمىـً ٍف عى فىسىأىؿى نىٍفسنا، ًتٍسًعيفى كى ًتٍسعىةن قىتىؿى رىجيؿه ـٍ قىٍبمىكي كىافى ًفيمىٍف كىافى مىى" عى

،فىأىتىاهي ًبًوًمارىاًىبو ،فىقىتىمىوي،فىكىمَّؿى :الى نىٍفسنا،فىيىٍؿلىويًمٍفتىٍكبىةو؟فىقىاؿى ًتٍسًعيفى ًتٍسعىةنكى :ًإنَّويقىتىؿى ئىةن،فىقىاؿى
،فىيىٍؿلىوي ًمائىةىنىٍفسو :ًإنَّويقىتىؿى ،فىقىاؿى اًلـو عى ؿو مىىرىجي عى أىٍىًؿاأٍلىٍرًضفىديؿَّ عىٍفأىٍعمىـً سىأىؿى ًمٍفتىٍكبىةو؟ثيَـّ
ًبيىاأينىاسنايى كىذىا،فىًإفَّ التٍَّكبىًة؟اٍنطىًمٍؽًإلىىأىٍرًضكىذىاكى بىٍيفى بىٍينىويكى مىٍفيىحيكؿي ،كى ـٍ :نىعى اهللىفىقىاؿى ٍعبيديكفى

 ،فىاٍنطىمىؽى سىٍكءو أىٍرضي ،فىًإنَّيىا ًإلىىأىٍرًضؾى تىٍرًجٍع ،كىالى اهللىمىعىييـٍ تَّى ِإَذا َنَصَف الطَِّريَق َأتَاهُ حَ فىاٍعبيًد
الحديث....اْلَمْوتُ 

 تخريج الحديث:
مفطريؽقتادةبوبنحكه.(ْ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

، َأبو َعبد اهللِ (٘)ُمعاذ ْبن ِىشام ْبن َأبي َعبد اهلِل، الدَّسَتواِئي   - سنة:، الَبصِري  تكفي
 ق.ََِ

                                                           

(.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
فكثرقتمو)ِ) .ِٕٔٔ(رقـُُِٖ/ْ(صحيحمسمـكتابالتكبة،بابقبكؿتكبةالقاتؿكا 
(ىكبكربفعىٍمرك،كييقاؿ:ابفقيس،أىبيكالصديؽ،الناجيالبىٍصًرٌم.ّ)
.َّْٕ(رقـُْٕ/ْالغار)بابحديث،حالبخارم،كتابأحاديثاألنبياء(صحيْ)
األلؼ]ثـٓ) التاءثالثالحركؼكفتحالكاككفيآخره الدٍَّستيكىائىبفتحالداؿكسككفالسيفالميممتيفكضـ )

لىثيابجمبتمنيا،كىشاـكالد الياءآخرالحركؼ،ىذهالنسبةإلىبمدةمفببلداألىكازيقاؿليادستكا،كا 
(.ّْٕ/ٓتجمبمنيافنسبإلييا.األنسابلمسمعاني)معاذكافيبيعالثيابالتي
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.(ّ)،كقاؿمرة:صدكؽليسبحجة(ِ)،ترددفيوابفمعيففكثقو(ُ)حذاؽمفأصحابالحديثال
كقاؿ:لـيكفبالثقةإنمارغبفيوأصحابالحديثلئلسنادليسعندالثقاتالذيفحدثكاعف

.(ٔ)،كقاؿابفحباف:كافمفالمتقنيف(ٓ).كثقوابفقانع(ْ)ىشاـىذهاألحاديث
:كافمفساداتالمتقنيفكسيدالمحدثيفبالبصرة،ممفلـيكفكأثنىعميوالسمعانيخيرانفقاؿ

.(ٕ)يحدثإالمفكتابو،حتىاليكاديكجدلوخطأفيحديثو،لماكاففيومفالضبطكاإلتقاف
.قاؿابفعدم:ربمايغمطفيالشيءبعدالشيءكأرجك(ٖ)كقاؿابفحجر:ثقةصاحبغرائب

.(َُ)كؽقاؿالذىبي:صدك.(ٗ)أنوصدكؽ
تكقؼأبكداكدفيالكبلـفيوكقاؿ:حينماسألوأبكعبيداآلجرمعنو:أكرهأفأقكؿشيئان،كاف
يحيىاليرضاه".قاؿأبكعبيد:"الأدرممفيحيى،يحيىبفمعيف،أكيحيىالقطاف،كأظنو

(ُِ)صدكؽربماكىـكقاؿابفحجر:.(ُُ)يحيىالقطاف"
ٌفألأكثقوفيكالدهحديثوككالظاىرأنوصدكؽربماكىـكلكفأقكممختمؼفيو:قالت الباحثة 

ٌؿحديثأبيو،كىكعندهفيكتابككافيميزماسمعمفأبيومالـيسمع، معاذانكافعندهجي
كقاؿ آالؼ، عشرة سمعأبيعفقتادة يقكؿ: بفىشاـ "سمعتمعاذ يقكؿعميبفالمديني:

ا:سمعتمعاذبفىشاـبم ؟قاؿ:عندمعشرةآالؼ،فأنكرناعميو،ماعندؾكة،كقيؿلو:أيضن
كسخرنامنو،فمماجئناإلىالبصرةأخرجإلينامفالكتبنحكنامماقالػيعنىعفأبيو،فقاؿ:ىذا



                                                           

(.ْْْ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ُ)
 (.َِٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
 (.ِّٔ/ْركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفّ)
(.ُُٖ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفْ)
 (.ُٕٗ/َُ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٓ)
 (.ُٕٕ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
(.ّْٖ/ٓلمسمعاني)(األنسابٕ)
 (.ِّْ/ٕالبفحجر)(ىدمالسارمٖ)
 (.ُٖٓ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٗ)
 (.ْٕٕ/ِ(شذراتالذىبفيأخبارمفذىب،لعبدالحيابفالعمادالعىكرم)َُ)
 (.ِّٔانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:(سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستُُ)
.(ّٔٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُِ)



 

- 119 - 
 

كىذهالركايةفيصحيحمسمـيقكؿفييامعاذه:حدثني.(ُ)سمعتو،كىذالـأسمعوفجعؿيميزىا
في فيككفمعاذه أبي، عميو يؤخذ كلـ الجماعة، كمعاذركللو متقف. ثقة فيإأبيو الخكضو

القدر.
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ـو اٍبًفسىبلى ًديثي ًمٍنويحى .(ِ)«ِمْنَصٌف َفَرَفع ِثَياِبي ِمن َخْمفي يفجاءن»كى

 (ٛ٘الحديث رقم )
  رحمو اهلل: (ٖ)البخاريقال اإلمام 

،عىًفاٍبًفعىٍكفو السَّمَّافي دَّثىنىاأىٍزىىري ،حى مَّدو ميحى ٍبديالمًَّوٍبفي دَّثىًنيعى حى
مَّدو(ْ) ،عىٍفميحى

ٍفقىٍيًس(ٓ) ،عى
الخيا مىىكىٍجًيًوأىثىري عى ؿه رىجي ؿى ًدينىًة،فىدىخى اًلسناًفيمىٍسًجًدالمى جى :كيٍنتي ،قىاؿى شيكًع،فىقىاليكا:ىىذىاٍبًفعيبىادو

دى ًحيفى ًإنَّؾى : فىقيٍمتي تىًبٍعتيوي، كى ، رىجى خى ثيَـّ ا، ًفيًيمى كَّزى تىجى ٍكعىتىٍيًف رى مَّى فىصى نًَّة، الجى أىٍىًؿ ًمٍف ؿه رىجي ٍمتى خى
أىفٍ دو ايىٍنبىًغيأًلىحى :كىالمًَّومى نًَّة،قىاؿى ًمٍفأىٍىًؿالجى ؿه المىٍسًجدىقىاليكا:ىىذىارىجي دّْثيؾى سىأيحى مىاالىيىٍعمىـي،كى يىقيكؿى

 النًَّبيّْ مىىعىٍيًد عى ٍؤيىا ري رىأىٍيتي : ذىاؾى ـى ًل ةو ٍكضى كىأىنّْيًفيرى كىرىأىٍيتي مىٍيًو، عى ٍصتييىا ًمٍف-فىقىصى ذىكىرى
كىأى ًفياألىٍرًض، أىٍسفىميوي ، ًديدو حى ًمٍف عىميكده ٍسطىيىا كى  ًتيىا ٍضرى كىخي ًفيأىٍعبلىهيسىعىًتيىا اًء، ًفيالسَّمى ٍعبلىهي

:الىأىٍستىًطيعي، ًلي:اٍرؽى،قيٍمتي .....الحديثَفَأتَاِني ِمْنَصٌف، َفَرَفَع ِثَياِبي ِمْن َخْمِفيعيٍركىةه،فىًقيؿى
 تخريج الحديث:

.حديثقىٍيًسٍبًفعيبىادومف(ٚ)،كمسمـ(ٙ)أخرجوالبخارم


                                                           

 .(ُُْ/ِٖ)تيذيبالكماؿلممزم(ُ)
 (.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
البخارمصحيح(ّ) كتابمناقباألنصار، )، عنو اهلل رضي سبلـ بف اهلل ٓبابمناقبعبد رقـ(ّٖ/

ُّّٖ. 
ىكعىبدالمًَّوبفعكفبفأرطبافالمزني.(ْ)
مَّدبفسيريفاألىٍنصاًرمٌٓ) .(ىكميحى
 .َُْٕرقـ(ّٕ/ٗبابالتعميؽبالعركةكالحمقة)،كتابالتعبيرالبخارمصحيح(ٔ)
بابمففضائؿعبداهللبفسبلـرضياهلل،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـمسمـصحيح(ٕ)

 ِْْٖرقـ(َُّٗ/ْ)عنو



 

- 111 - 
 

 دراسة رجال اإلسناد:
جميعانثقات.رجالو-

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:                               

()َنَصلَ 
:»ًفيًو َمْت َىِذِه َتْنُصُر َبني َكْعبٍ مىرَّتسحابةهفىقىاؿى مىٍينىا،ًإذىا«َتَنصَّ عى ؿى أىٍمأٍقبىمىت،ًمٍفقكًليـ:نىصى

رجمً فطىًريؽو،أىٍكظىيىرمفحجابخى
.(ُ)

 (ٜ٘الحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الخطابي

فىرىعىدىٍت ابىةه سىحى ًبًو مىرٍَّت أىنَّوي : مَّـى سى كى مىٍيًو عى المَّوي مَّى صى النًَّبيّْ ًديًث ًفيحى مىٍيمىافى سي أىبيك قىاؿى
: َمْت َىِذِه َأْو َتْنَصِمُت َىذِ فىقىاؿى ِه َتْنُصُر َبِني َكْعٍب"."َتَنصَّ

فَّاري دَّثىنىاهيالصَّ اؽىعىٍفىينىٍيدىةى(ّ)حى عىٍفأىًبيًإٍسحى ميكسىىأناًإٍسرىاًئيؿي ناعيبىٍيديالمًَّوٍبفي الدُّكًرمُّ بَّاسه ثناعى
زىاعىةى.ا ًمٍفخي ؿو عىٍفرىجي زىاًعيّْ اٍلخي اًلدو ٍبًفخى

 تخريج الحديث:
حاؽبو.مفطريؽأبيإسبنحكه(ٓ)،كأبكنعيـبنحكهكفيوزيادة(ْ)أخرجوابفأبيشيبة

 دراسة رجال اإلسناد:
قكقيؿُِّتكفيسنة:عبيد اهلل بن ُموَسى باذام َأُبو ُمَحمَّد اْلَعْبِسي َمْواَلُىم اْلُكوِفي -     

.(ٔ)بعدىا.ثقةرميبالتشيعقاؿأبكداكد:كافمحترقانشيعيان
حجر:مفكبارشيكخالبخارم،سمعمفجماعةمفالتابعيفكثقوابفمعيفكأبكقاؿابف

                                                           

(.ٔٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.ِٗٔ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
مٌيالصفار،عىبلَّمىةبالنحككالمغة،ًثقىةأىًميف،صحب(ىكّ) الحأىبيكعى اًعيؿبفصى مَّدبفًإٍسمى اًعيؿبفميحى ًإٍسمى

ك اٍشتيربيىا، ٍحبىة األريبإلىاٍلمبردصي إرشاد متعصبلمٌسنة. ًثقىة، ىيكى : قىاؿى كى قيٍطًنٌي الدَّارى كأدركو ركلاٍلكثير،
(.ِّٕ/ِمعرفةاألديبلياقكتالحمكم)

.َّّٗٔرقـ(َِْ/ٕ)شيبةأبيابفمصنؼ(ْ)
.َٕٓٔرقـ(ِْٕٔ/ٓ)نعيـألبيالصحابةمعرفة(ٓ)
(.ُٗٔ/ُٗ(تيذيبالكماؿلممزم)ٔ)
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الييئة،حسفصدكقانثقةكافسعد:.كقاؿابف(ُ)كآخركفشيبةأبيبفكعثمافكالعجميحاتـ
عميوكعابالناس،مفكثيرعندبذلؾكضعؼمنكرةالتشيعفيأحاديثكيركميتشيعككاف
.(ّ)إسرائيؿفيأثبتيـكافحاتـ:أبككقاؿ.(ِ)كعبادتوتقشفوعمالتشيعفيغمكهأحمد

بغيرذلؾ.قالت الباحثة :ثقةيتشيعكلـيـر
ىػكقيؿبعدىا.َُٔكفيسنةت:َأُبو ُيْوُسف، ِإْسرَاِئْيُل بُن ُيْوُنَس بِن َأِبي ِإْسَحاَق الَيْمَداِني   -   

.(ٓ)تكمـأحمدفيسماعومفجده،أنوسمعمنوبرخرة.(ْ)قاؿابفحجر:ثقةتيكمـفيوببلحجة
قاؿابفأبيحاتـ:كافمتقنانلحديثجدهيحفظوكمايحفظالسكرةمف.االختبلطيقصدبعد

يحديثأبياإذااختمفكافمنكٍقىعىدٌكؾكافأصحابناسفيافكشري:عيسىبفيكنس.قاؿ(ٔ)القرآف
إسرائيؿ،فيكأركلعنومنى،كأتقفليامنى،ياذىبكاإلىابن،فيقكؿ:يإلىأبيجيئكفإسحاؽ

.(ٕ)كىككافقائدجده
ا:(ٖ)مإسحاؽأثبتمفشعبةكالثكريأبي:إسرائيؿفمكقاؿابفميد مالذيمافاتن،كقاؿأيضن

.(ٗ)بوأتـٌيألنوكافيأتإسرائيؿتبوعمىمٍكىااتٌإسحاؽإاللمٌيعفأبممفحديثالثكريفاتن
كتابكصاحبحافظان،ككافالشيخاف،بوكاحتجالجميكر،إسرائيؿعمىأثنىقدقاؿالذىبي:

.ضعيؼإسرائيؿ:المدينيبفعميعفالبراء،بفأحمدبفمحمدكنقؿ.كمعرفة
،بفمحمدأبكأثرىماكقفىسعيد،بفيحيىأستاذهخمؼعميّّمشىأمالذىبي:قمت :كقاؿحـز

بؿذلؾ،إلىييمتفتفبلبيا،يحتجكلـفردىا،،"الصحيحيف"فيالتيأحاديثوإلىكعمد.ضعيؼ
الزموفإنوجده،حديثفييقاربيماكلعموكشعبة،كسفيافالتثبتفيىكليسنعـ،.ثقةىك

بفيحيىيصنعكلـكيقكيو،عنويركمميدمبفالرحمفعبدككافأعكاـ،عشرةكمساءصباحا


                                                           

(.ّّّ/ِ)مالسارمالبفحجرىد(ُ)
 (.ّٖٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ِ)
(.ّّٓ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
 .(َُْ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ْ)
 (.ُّّ/ِ)الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ(ٓ)
(.َّّ/ِ(المصدرنفسو)ٔ)
(.ِِٓ/ِ(تيذيبالكماؿلممزم)ٕ)
 .ِّْ/ُفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(الكامؿٖ)
(.ِّْ/ُ(المصدرنفسو)ٗ)
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ذكرابفحجرمفأثنىعميوككثقوثـقاؿ:كبعدثبكتذلؾ.(ُ)تركوالركايةعنوسعيدشيئافي
أفيطمؽعمى تقدمو حاؿمف بحقيقة لو الييحمؿمفمتأخرالخبرة كاحتجاجالشيخيفبو
القطافكاف إلىككف الستناده دائمان التييركييا األحاديثالصحيحة كيرد الضعؼ، إسرائيؿ

أفيعرؼكجوذلؾالحمؿ،كقدبحثتعفذلؾفكجدتاإلماـأبابكربفيحمؿعميومفغير
 قاؿ أنصؼ، لمف الشفاء فيو بما كأبانيا ذلؾ كشؼعمة قد خيثمة فياأبي خيثمة أبي بف

تاريخو:قيؿليحيىبفمعيف:إفإسرائيؿركلعفأبييحيىالقتاتثبلثمائة،كعفإبراىيـبف
:كىككما-أمابفحجر-فقاؿ:لـييؤتمنوأيتىمنيما،قمت-يعنيمناكير-مياجرثبلثمائة

 بيااقاؿ األحاديثالتيحدثو أنكر يحيىالقطافمحمكؿعمىأنو أفكبلـ فتكجو بفمعيف
نماىيمفًقبؿأبييحيىكماقاؿ بفمعيف،اإسرائيؿعفأبييحيىفظفأفالنكارةمفًقبىموكا 

دفالحمؿعميوأكلىمفالحمؿعمىمفكثقكهكاهللأعمـاحتجبوكأبكيحيىضعفواألئمةالنقا
كميـ إسرائيؿلص"يسرؽ.(ِ)األئمة الرحمفبفميدم: عفعبد ابيشيبة: ابف قالو ما أما

.(ْ)بيحاتـ:يعنيأنويتمقؼالعمـتمقفانأ،"قاؿابف(ّ)الحديث"،فيكمفبابالمدح
عفجدهأبيإسحاؽالسبيعي،فقدالزمومبلزمةطكيمة:ثقةكخاصةفيحديثوقالت الباحثة

حتىلقببػ"قائدجده".
:َعْمُرو بُن َعْبِد اهلِل الكوفي، الحافظ (٘)َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبْيِعي   -     قكقيؿُِٕتكفيسنة

سيـعاصرأبكإسحاؽالصحابةكجاليبالتدليسكاالختبلط.كىك:ثقة،حجةببلنزاع.ريمبعدىا.
أبك ركل العجمي: أحمد قاؿ منيـ، كثير مف مفكسمع كثبلثيف ثمانية السبيعيعف إسحاؽ

.(ٕ).قيؿأنوكافمكثرمفالتدليس(ٔ)أصحابالنبي


                                                           

(.َٓ/ٕ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُ)
 (.ِٖٔ/ِ)ىدمالسارمالبفحجر(ِ)
(.ِّٔ/ُ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
(.َّّ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
النسبةإلىسبيعكىكبطفمفىمداف،كىكسٓ) ىذه بف( بيعبفصعببفمعاكيةبفكثيربفمالؾ....

 (.ٖٔ/ٕاألنسابلمسمعاني):ىمداف،نزلكامحمةبالككفةفنسبتالييـ.انظر
 (.ّٔٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ٔ)
(.ِْٓ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ٕ)
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الذيفيمزميـالتصريحبالسماعمفشيكخيـ،كقد(ُ)المرتبةالثالثةفيأصحابذكرهابفحجر
رحبالسماع.عنعفأبكإسحاؽفيىذاالحديثكلـيص

أىؿالذمنقموعفبعضكممفنسبولبلختبلطالفسكم.(ِ)ذكرهابفالصبلحمعالمختمطيف
.(ّ)العمـ
أم-كقاؿ:"شاخكنسي،كلـيختمط"،كممفسمعمنوحينئذاختبلطوالذىبيأبكعبداهللكأنكر

ابفمعيفكأحمد،كخالؼ،قالوكغيرىـ،ةإسرائيؿبفيكنس،كزكريابفأبيزائد-بعدالتغير
.(ْ)زكريا،كزىيرعنوفيالصحيحيفكإسرائيؿ،فقالكاعفركايةعبدالرحمفبفميدمكأبكحاتـ

رذكرهالعبلئيمفالقسـاألكؿالذيفاليىحيطاالختبلطمفمرتبتو،إما االختبلطأكمدةًلقصى
.(ٓ)ألنولـيركحاؿاختبلطو

.(ٔ)برخرهعنوحممكاالذيفىؤالءكلكفصالح،ثقةرجؿسحاؽإأبكسيئؿعنوأحمدفقاؿ:
بفيكنسقالت الباحثة  إسرائيؿ مثؿحفيده الصغار أفىؤالء يقصد ميعىاًكيىةكىزيىىٍير: قدبف ،

يرفعكف أك اإلسناد، في رجبلن فيزيدكف يخطئكف جعميـ مما االختبلط بعد برخرة عنو حممكا
 ثقات، كىـ شابو كما أبيالمكقكؼ، قبؿ بؿمف ًقبىميـ، يكفمف لـ التغير كىذا الزيادة كىذه
.(ٕ)إسحاؽكماصرحبذلؾأبكداكد

نماتغيرإ:الظاىرقالت الباحثة السف.تغيرحفظوفأباإسحاؽلـيختمطكا 
:الحكم عمى اإلسناد 

.ضعيؼألفحفيدهإسرائيؿحمؿعنوبأخرةإسناده
**********




                                                           

 (.ِْ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ُ)
الحديثالبفالصبلح)ص:(معرفةأنكِ)  (.ْٓٗاععمـك
(.ِّٕالمطبكعمعنيايةاالغتباط)ص–(،االغتباطلمسبطبفالعجميّٗ(المختمطيفلمعبلئي)صّ)
(.َِٕ/ّ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ْ)
(.ْٗ(المختمطيفلمعبلئي)ص:ٓ)
 (.ّّٔ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٔ)
 (.ُِّسؤاالتأبيداكدلئلماـأحمد)ص::(انظرٕ)
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قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًفيًو َل ِإَلْيِو َأُخوُه َفَمْم َيْقَبل»كى .(ُ)أىًماٍنتىفىىًمفذىٍنًبوكاعتىذىرًإلىٍيوً«َمن َتَنصَّ

 (ٓٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام الطبراني
أىٍحمىدي دَّثىنىا حى
ًميُّ(ّ) :نىاعى أىًبيالزُّبىٍيًر،قىاؿى ،عىٍف أىنىسو ٍبفي مىاًلؾي :نىا قىاؿى فىاًعيُّ الرّْ قيتىٍيبىةى ٍبفي

اًبرو جى عىٍف اهلل المَّوًرضي رىسيكؿي قىاؿى : قىاؿى ٍنوي َل ِإَلْيِو َفَمْم َيْقَبلْ »:عى َمْن ُتُنصٍّ مىيَّ عى يىًرٍد ـٍ لى
ٍكضى «.اٍلحى

 تخريج الحديث:
ًميُّمفبنحكه(ٕ)،كالعقيمي(ٔ)،كالحاكـ(ٓ)،كابفعىدم(ْ)انأخرجوأبكنعيـمختصر طريؽعى

ا الرفاعي. قتيبة الخطيبالبغدادمبف (ٖ)كأخرجو عثمة،بنحكه بف خالد بف طريؽمحمد مف
بفقتيبة ًميُّ كمحمدبفخالد(عفمالؾبفأنسبوبنحكه.،كبلىما)عى

 دراسة رجال اإلسناد:
،تيكيمـفيوتكمـببل،مدلسمفالثالثةكثيرالحفظكافثقة،بن مسمم: محمد أبو الزبير -    

(.ّحجة،سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)
:الحكم عمى اإلسناد 

بفقتيبةالرفاعي،فضبلنعفضعفوفقدانفردبالركايةعف ًميُّ إسنادهشديدالضعؼ،كالعمةعى
ًميُّىذاضعفوالعديدمفالنقاد، بفقتيبةمالؾ،كعى ًميُّ  قاؿابفعدم:كقدحدثعفعى

                                                           

 (.ٕٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .َُِٗ(رقـَّٔ/ُ)لمطبراني(المعجـاألكسطِ)
قككافِِٖ(ىكأحمدبفداكدالمكيمفشيكخالطبرانيالذيفأكثرمفالركايةعنيـ،تكفيبمصرسنةّ)

انظر مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿمعانيّٓٓ/ٔكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ال:ثقة. ،)
(.ِٗ/ُاآلثارلمعيني)

 (.ّّٓ/ٔ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءلؤلصبياني)ْ)
(.ّْٓ/ٔ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
 .ِٕٗٓ(رقـُُٕ/ْ)لمحاكـ(المستدرؾعمىالصحيحيفٔ)
 (.ِْٗ/ّ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٕ)
.ُِّٔ(رقـُِّ/ٕلمخطيبالبغدادم)(تاريخبغدادٖ)
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كقاؿالعقيمي:.(ُ)داكدبيذهاألحاديثعفمالؾكىذهاألحاديثباطمةعفمالؾبفغيرأحمد
كقاؿالخميمي:ينفردعفمالؾبأحاديث،كليس.(ِ)يحدثعفالثقاتبالبكاطيؿكبماالأصؿلو

غريبمفحديثمالؾكالأصؿلوفيحديثكقاؿابفعبدالبر:كىذاحديث.(ّ)ىكبالقكم
.(ْ)مالؾعندم

حجر: ابف ككافكنقؿ قتيبة بف ًميُّ عى بو الحديثتفرد قاؿ: فيغرائبمالؾ الدارقطني عف
مالؾ عف كال الزبير أبي عف ىذا يثبت كال (ٓ)ضعيفان في. الحديث ىذا الجكزم ابف كذكر

.(ٔ)يثاليصحالمكضكعات:بعدأفساؽاإلسنادقاؿكىذاحد
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي َأْن َتَنصَّى   َأنَّ َزينَب َتَسمََّبت َعَمى حمزَة َثالَثة أياٍم، فأَمرىا َرُسوُل المَّوِ »كى
.(ٕ)حذؼالتَّاءىتىٍخًفيفناأىٍمتيسىرّْحشعرىىا.أىرىادىتىتىنىصَّى،فى«وَتْكَتِحل

 (ٔٙالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

عىاًئشىةى ًديثي ًمٍنويحى ناًزعينيأىٍمتي«ُتَناِصيِنى َغير َزْيَنبَ   َلْم َتُكْن واحدٌة ِمْن ِنَساِء النَِّبيٍّ »)ىػ(كى
ر المتناًزعىيفًبنىاًصيىًةاآلخى ًمفى كاحدو أىٍفيأخذىكؿُّ كتيباًريني.كىىيكى
.(ٖ)

 (ٕٙالحديث رقم )
                                                           

 (.ّٓٓ/ٔ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ُ)
(.ِْٗ/ّ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ِ)
 (.ِّْ/ُ(منتخباإلرشادلمخميميبانتخابالحافظأبيطاىرالسّْمفي)ّ)
 (.َّٗ/ِالمكطأمفالمعانيكاألسانيدالبفعبدالبر)(التمييدلمافيْ)
(.َِٓ/ْ(لسافالميزافالبفحجر)ٓ)
 (.ٖٓ/ّ(المكضكعاتالبفالجكزم)ٔ)
الفائؽفيغريبٕ) بيىا، كىانىتتغطيرىأسيىا سىٍكدىاء خرقىة قيؿ: كى المحٌد، سىكاد لبستالسبلبكىىيكى تسمبت: )

(.ُِٗ/ِ)لمزمخشرمالحديث
(.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
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معمقان،كلـأعثرعميومتصبلنإال(ّ)،كابفكثيربمفظابفاألثير(ِ)،كالخطابي(ُ)أكردهابفشبة
بمفظ)تساميني(.
 :رحمو اهلل (ٗ)قال اإلمام البخاري

دَّ ويأىٍحمىديحى دى،كىأىٍفيىمىًنيبىٍعضى دىاكي ٍبفي مىٍيمىافي ًبيًعسي ثىنىاأىبيكالرَّ
،عىًف(ٓ) مىٍيمىافى سي ٍبفي دَّثىنىافيمىٍيحي ،حى

المٍَّيًثيّْ قَّاصو ٍمقىمىةىٍبًفكى ٍبًفالميسىيًّْب،كىعى سىًعيًد ،عىٍفعيٍركىةىٍبًفالزُّبىٍيًر،كى الزٍُّىًرمّْ ،كىعيبىٍيًداٍبًفًشيىابو
ٍكًجالنًَّبيّْ ٍنيىازى المَّويعى ٍبًدالمًَّوٍبًفعيٍتبىةى،عىٍفعىاًئشىةىرىًضيى اإًلٍفًؾمىاالمًَّوٍبًفعى لىيىاأىٍىؿي قىاؿى ًحيفى

:،قىاليكا ًمٍمًتمىارىأىٍيتً»فىقىاؿى ،مىاعى ٍينىبي المًَّو،أىٍحًميسى«يىازى ًرم،كىالمًَّو،فىقىالىٍت:يىارىسيكؿى بىصى ٍمًعيكى
ٍيرنا،قىالىٍت: خى مىٍييىاًإالَّ عى ًمٍمتي مىيىاالمَّويًبالكىرىعً(ٙ)َوِىَي الَِّتي َكاَنْت ُتَساِميِنيمىاعى .،فىعىصى

 تخريج الحديث:
مفحديثعائشةبنحكه.(ٖ)مسمـك(ٕ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

:َماَن ْبِن َأِبي اْلُمِغيَرةِ ُفَمْيُح ْبُن ُسَميْ  -      سنة معيفُٖٔتكفي ابف ضعفو كابف(ٗ)ق. ،
.(َُ)المديني

                                                           

 (.ِّٖ/ُ(تاريخالمدينةالبفشبة)ُ)
(.ٕٗٓ/ِ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
 .(َُٔ/ْ)البفكثيركالنيايةالبداية(ّ)
 .ُِٔٔ(رقـُّٕ/ّ(صحيحالبخارمكتابالشيادات،بابتعديؿالنساءبعضيفبعضا)ْ)
اًني(قاؿالعيٓ) اٍلكٍرمى قىاؿى أىٍحمدبفييكنيس،كى أىٍحمدبفييكنيس،ىكني:قداٍختمؼًفيًو،فىًفيأصؿالدمياطي:ىيكى

لـيبيفسىببو،كىز خمؼًفي)أىٍطرىافو(:ًإنَّوأىٍحمدبفعبداهللبفييكنيس،ككىمواٍلمزمكى كىذىاقىاؿى عـأىم:اٍليىٍربيكعي،كى
أىٍحمدبفالنَّضرالنٍَّيسىابيكًرم.اٍبفخمفكفأىفأىٍحمد الذَّىىًبٌيًفي)طىبىقىاتالقراء(:ىيكى قىاؿى ٍنبىؿ،كى :أىٍحمدبفحى ىىذىاىيكى

جميعيـثقات.ف(كأمكافأحمدمنيـِِٕ/ُّعمدةالقارمشرحصحيحالبخارم)انظر:
 .(َْٓ/ِ)البفاالثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.كتيفاًخرنيتيعاًلينيأىمٍ(ٔ)
،كتابْٕٓ(رقـَُُ/ٔ)،ُُْْ(رقـُُٔ/ٓ)،بابحديثاإلفؾ(صحيحالبخارم،كتابالمغازمٕ)

باب،كتابالشيادات،[ُِيرا{]النكر:تفسيرالقرآفباب}لكالإذسمعتمكهظفالمؤمنكفكالمؤمنات،بأنفسيـخ
 .ُِٔٔرقـ(ُّٕ/ّتعديؿالنساءبعضيفبعضا)

(صحيحمسمـ،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـ،بابفيفضؿعائشةرضياهللتعالىعنياٖ)
.َِٕٕ(رقـُِِٗ/ْكتابالتكبة،بابفيحديثاإلفؾكقبكؿتكبةالقاذؼ)،ِِْْ(رقـُُٖٗ/ْ)
(.ّْٕ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ٗ)
 (.ُُٕ(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:َُ)
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،كقاؿابف(ّ)،كالنسائي:ليسبالقكل(ِ)كقاؿأبكحاتـ".(ُ)كقاؿأبكزرعةالرازم"كاىيالحديث
ابف.كقاؿ(ٔ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ٓ)قاؿابفعدم:البأسبوك،(ْ)شاىيف:ليسبشيء

،كقاؿالدارقطني:يختمفكففيو،(ٖ)كقاؿأبكداكد:اليحتجبفميح.(ٕ)حجر:صدكؽكثيرالخطأ
.(ٗ)كالبأسبو

ككاففميحضعيفانعندأحمدبفشعيبالنسائيلدرجةإنكارهعمىالبخارمإخراجحديثفميحبف
.(َُ)وعذرانسميمافكأضرابوفيالصحيحفقاؿ:الأعرؼلوكجيان،كالأعرؼلوفي

كسببتضعيفوكمانقؿيحيىبفمًعيف:عفأىبىيكىاًمؿمظفربفمدرؾيىقكؿكينَّانتيموأًلىنَّوي
ابالنًَّبي ؿأىٍصحى .(ُُ)يتىنىاكى

:فميحبفسميمافمفالركاةالمختمؼفييـقاؿأبكحفصبفشاىيف:كىذاالخبلؼقالت الباحثة
ثقةأقرب،كحديثوجيدقميؿالمنكركالقكؿفيوقكؿيحيىعفنفسويكجبالتكقؼفيوكىكإلىال

.(ُّ)كاهللأعمـ(ُِ)بتكثيقو

                                                           

 (.ِْٓ/ِ(،)ّٔٔ/ِ(الضعفاءألبيزرعةالرازمفيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي)ُ)
 (.ٖٓ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
(.ٕٖ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ّ)
 (.ُٔٓ(تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيفالبفشاىيف)ص:ْ)
(.ُْْ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
(.ِّْ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
(.ّٔٔ/ّ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٕ) (ْْٖ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
(.ُْٖ(سؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:ٕ)
 (.َُْٓ/ّ(التعديؿكالتجريح،لمفخرجلوالبخارمفيالجامعالصحيحألبيالكليدسميمافبفخمؼ)ٕ)
 (.َٖاختمؼالعمماءكنقادالحديثفيوالبفشاىيف)ص:(ذكرمفٕ)
(.ّٔٔ/ّ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٖ)
(.ُِٓ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:ٗ)
(.ُْٖ(سؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:َُ)
 (.َُْٓ/ّ(التعديؿكالتجريحلمفخرجلوالبخارمفيالجامعالصحيحألبيالكليدسميمافبفخمؼ)ُُ)
(لـأعثرعمىتكثيؽيحيىبفمعيفلفميحبفسميماف،بؿكافيحيىسيءالرأمفيوجدان،نقؿعنوعثمافُِ)
أقربومفأبيأكيس.الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ا (كذيكرأنوُْْ/ٕبفسعيدقاؿ:ضعيؼ،ما

مفأحاديثفميحبفسميماف (.َِّ/ِّم)تيذيبالكماؿلممز.كافيىقشىًعرُّ
(.َٖ(ذكرمفاختمؼالعمماءكنقادالحديثفيوالبفشاىيف)ص:ُّ)
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قاؿابفعدم: كما أحاديثصالحة كلكفلو قاؿابفحجر، كما كفميحصدكؽكثيرالخطأ
"لفميحأحاديثصالحةيركمعفالشيكخمفأىؿالمدينةأحاديثمستقيمةكغرائبكقداعتمده

.(ُ)فيصحيحو،كركلعنوالكثير،كىكعندمالبأسبو"البخارم
فميحصدكؽكثيرالخطأ.قمت:
باقيركاةالحديثثقات.-     

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًذمالًمٍشعار ًديًث ًفيحى «حاضٍر وبادٍ  َنِصيٌَّة ِمْن َىْمداَن، ِمْن ُكلٍّ »كى ىًمفى مىفييٍنتىصى النًَّصيَّةي:
لؤلٍتباع: اييقىاؿي ،كىمى ؤساء:نىكىاصو لمرُّ ييقىاؿي .كى ًمٍفنىكاصييـ،كىـالرؤكسكاألٍشراؼي ،أىٍمييٍختاري اٍلقىٍكـً

:أىًماخترتيو رىجيبلن اٍلقىٍكـً ًمفى ٍيتي قىًداٍنتىصى .كى .(ِ)أٍذنابه
 (ٖٙالحديث رقم )

 رحمو اهلل: (ٖ)عبد الرحمن الزجاجياإلمام قال 
اًئغ أىبيكاٍلقىاًسـالصَّ فد(ْ)أخبرنىا: كى أىٍف ًكمى :ري قىاؿى قيتىٍيبىةى ٍبًف ميٍسًمـً ٍبفي المًَّو ٍبدي عى أنبأنىا قىاؿى

عمىالنًَّبيَّ قدميكا تىبيكؾىىىمدىاف ميٍقًببلًمٍف فىمىقيكهي
اٍليى(٘) مىالؾبفنميط ـى فىقىا يىا(ٙ)ٍمدىاًنيُّ، فىقىاؿى

المًَّو نىكىاجو(ٕ)َنِصيٌَّة ِمْن َىْمَدانَ رىسيكؿى مىىقيميصو عى أىتىٍكؾى بىادو كى اًضرو حى مىٍفكيؿّْ
.(ٖ)

                                                           

 (.ُْْ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ُ)
(.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 (.ُِٓ(أماليالزجاجي)ص:ّ)
سىْ) الحى بفي القىاًسـي مَّدو ميحى أىبيك اًئغي الصَّ ( اليىٍمدىاًنيُّ سىًف الحى بفي القىاًسـي مَّدو ميحى أىبيك الثّْقىةي، العىبلَّمىةي، اليىٍمدىاًنيُّ ًف

اًئًغ.سيرأعبلـالنببلءلمذىبي) ًبالصَّ ييٍعرىؼي ،الميتىكىمّْـي،كى  (.ُٖٓ/ُّالبىٍغدىاًدمُّ
مامعجـ.الشاـأرضأدنىمفىكىكسمـ،عميواهللصمىاهللرسكؿأثرأقصىكىىالتاء،بفتح:تبكؾ(ٓ)

 .(َّّ/ُ)لمبكرماألندلسيكالمكاضعالببلداسماءمفاستعجـ
اليمدانيٌقيسبفكىكانمطبفمالؾكردفيركايةالزجاجيأفاسمومالؾبفنميطكفيكتبالصحابة(ٔ)
/ٓ)البفحجرحابةالصتمييزفياإلصابةمفىمداف.انظر:ككافممفكفدعمىالنبياألرحبيثـ

نزلتاليمفمفقبيمةكىيىمداف،إلىمنسكبةىيالميممة،الداؿكالميـكسككفالياءبفتحاليمدانيٌك (ٖٓٓ
 .(ُْٗ/ُّ)لمسمعانياألنساب.الككفة

.انظرٕ) اإلمبلءالمختصرفيشرحغريبالسيرلمصعببفمحمدالمعركؼبابفأبي:(النصيةخيارالقـك
(.ْْٕص:الركب)

 (.ْْٕ)ص:بفأبيالركبالاإلمبلءالمختصرفيشرحغريبالسير:انظر،(القمص:اإلبؿالفتيةٖ)
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بىاًئؿًميتًَّصمىةو اًرؼو(ُ)ًمٍخبلؼًًمفٍاإًلٍسبلـًًبحى يىاـخى كى
ذيىيـٍ،الى(ِ) الىـٍعىٍيديىيالًئـولىٍكمىةيالمَّوًًفيتىٍأخي

مىاًحؿوسينَّةًعىفٍييٍنقىضي
ٍنقىًفيروسىٍكدىاءكىالى(ّ) ـىمىا(ْ)عى لىٍعمىعهقىا

الحديث....(ٓ)
 تخريج الحديث:

 تفردالزجاجيبيذااإلسناد.

 دراسة رجال اإلسناد:
ثقات.جميعانرجالو-    

:الحكم عمى اإلسناد 
ركاهابفقتيبةالمتكفىفقدنقطاع،كىكنكعمفاإل،(ٔ)بسبباإلعضاؿضعيؼ،إسناده

فدأىفقبصيغةالتضعيؼفقاؿرًكمىِٕٔسنة قاؿمحمدبفيكسؼالصالحي:....ىمدافكى
التي[ىمىذاف:]البمدةمفأحدالتابعيفأتباعكالتابعييـكالالصحابةفيليس:الحٌفاظاألئمةقاؿ
.(ٕ)المعجمةكبالذاؿالميـبفتح

ٍبدًٍبفًعىٍمًركعمفيثؽبوعىفٍ(ٖ)خرجوابفىشاـكلمحديثشاىدأ ،أيذىٍينىةىٍبفًالمَّوًعى عىفٍاٍلعىٍبًدمّْ
اؽىأىًبي السًَّبيًعيّْإٍسحى منقطعكفيورجؿاليي. أعثرعمىكىكأيضان لـ كعمركبفأذينة عرؼ،

.لوترجمة

                                                           

(.ْْٕ)ص:بفأبيالركبالاإلمبلءالمختصرفيشرحغريبالسير.(المخبلؼ:المدينةبمغةاليمفُ)
(.ْْٕ)ص:المصدرنفسو(خارؼكياـكشاكرىيقبائؿمفاليمف.ِ)
سنتوّ) يٍنقضعىيدىـبسعيمىاحؿًفيالنٍَّقصكىىيكى (الماحؿالسَّاًعيبالنمائـكاإلفسادبىيفالنَّاسيىقيكؿلىٍيسى

بىٍينؾبمذاىباألشرارييًريدبإفسادىـكسعايتيـ.غريبالحديث ابينيكى أفسدمى انقيكؿأىناالى أىمطىًريقىتو،كىىىذىاكىمى
(.َٓٓ/ُالبفقتيبة)

ًفيْ) أعطيناكـ ًبمىا فىاءمنا اٍلكى لكـ يشبوىىذىا ًممَّا يٍنقضعىيدىـمفداىيةًفيعيكدىـ ًىيالداىيةأىمالى )
ًممَّا عمىاٍلعىٍيدكى ييًقيميكفى ـٍ لىكنيي مىالمنشطكىاٍلمٍكره،عىًظيمىةتنزؿبيـكتضطرىـًإلىىالنٍَّقضكى اٍلعسركاليسركعى

مىالمنشطكىاٍلمٍكرهكىانيكايكتبكن فىاءمناًبمىاأعطيناكـًفياٍلعسركاليسركعى وًفيعيكدىـ،ًممَّايشبوىىذىالكـاٍلكى
 (.َٓٓ/ُ)المصدرنفسو

أبدا.ٓ) بىؿييًريديكفى ىىذىااٍلجى ـى اقىا فىاءمى (.َٓٓ/ُ)المصدرالسابؽ(لعمعجبؿأىملكـاٍلكى
ع،كالبعضيسميومرسؿ،كىكعبارةعماسقطمفإسنادهاثناففصاعدا.(كىكلقبلنكعخاصمفالمنقطٔ)

"،ككذلؾمايركيومفدكفتابعيالتابعيعفتابعيقائبلفيو:"قاؿرسكؿاهللكمثالو:مايركيوتابعيال
الحديثالبفالصبلح)ص::رسكؿاهلل.انظر  (.ٗٓمعرفةأنكاععمـك

(.ِْٖ/ٔرةخيرالعبادلمحمدبفيكسؼالصالحي)(سبؿاليدلكالرشادفيسيٕ)
(.ٕٗٓ/ِ(سيرةابفىشاـ)ٖ)
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 المبحث الثالث

ادِ   َباُب الن وِن َمَع الضَّ
 رحمو اهلل:                                      قال ابن األثير 

 )َنَضَب(
.«َما َنَضَب َعْنُو البحُر َوُىَو َحيٌّ َفَماَت َفُكُموهُ »ًفيًو- اٍلبىٍحًر:أىٍمنىزىحماؤيهكنىًشؼى يىٍعًنيحيكافى

كنىًفد اٍلمىاءي،ًإذىاغارى .(ُ)كنىضىبى
 (ٗٙالحديث رقم )

 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الطبراني
بٍ ٍفصي :ثىنىاحى قىاؿى افي يىًزيدىالطَّحَّ ٍبفي سىٍيفي :نااٍلحي قىاؿى ٍضرىًميُّ ٍبًدالمًَّواٍلحى عى مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى فيحى

،عىًفاٍبًفأىًبيًذٍئبو بىٍير(ّ)ًغيىاثو ٍفأىًبيالزُّ المًَّو(ْ)،عى رىسيكؿي :قىاؿى قىاؿى اًبرو َنَضَب َما :»،عىٍفجى
َعْنُو اْلَبْحُر َوُىَو َحيٌّ َفَماَت َفُكُموُه،  ٍدتيميكهيمىيّْتناطىاًفينافىبلى مىاكىجى فىكيميكهي،كى يِّافىمىاتى حى اأىٍلقىىاٍلبىٍحري مى كى

«.تىٍأكيميكهي
سىيٍ ،تىفىرَّدىًبًواٍلحي ٍفصه حى ًإالَّ ًفاٍبًفأىًبيًذٍئبو عى ًديثى يىٍرًكىىذىااٍلحى ـٍ يىًزيدى.لى ٍبفي في

 تخريج الحديث:
(ٔ)أخرجوالدارقطنيكمفطريؽكىببفكيسافكنعيـبفعبداهلل.(ٓ)أخرجوالطحاكم

.(َُ)،كالطبراني(ٗ)،كالطحاكم(ٖ)،كأبكداكد(ٕ)ابفماجومفطريؽكىببفكيساف.كأخرجو


                                                           

(.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ٔٓٔٓ(رقـُْ/ٔ)لمطبراني(المعجـاألكسطِ)
(ىكمحمدبفعبدالرحمفبفالمغيرةبفالحارثبفأبيذئب.ّ)
ميىك(ْ) مَّديٍبفي .ميحى بىٍيًراٍلمىكّْيُّ ،أىبيكالزُّ ٍبًفتىٍدريسى ٍسًمـً
 .َِْٔ(رقـُٖٗ/َُ(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكم)ٓ)
 .ُّْٕ(رقـّْٖ/ٓ(سنفالدارقطني)ٔ)
.ِّْٕ(رقـَُُٖ/ِ(سنفابفماجو،كتابالصيد،باباألرنب)ٕ)
 .ُّٖٓ(رقـّٖٓ/ّمؾ)(سنفأبيداكدكتاباألطعمة،بابفيأكؿالطافيمفالسٖ)
 .َِْٖ(رقـُٗٗ/َُ)،لمطحاكم(شرحمشكؿاآلثارٗ)
 .ِٖٗٓ(رقـُُٖ/ّ)لمطبراني(المعجـاألكسطَُ)
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سماعيؿبفأبيأمية.إمفطريؽ(ِ)كالبييقي،(ُ)الدارقطنيأخرجوك
الترمذمكأ الدارقطني(ّ)خرجو كأخرجو ذئب. أبي ابف طريؽ كالبييقي(ْ)مف طريؽ(ٓ)، مف

الثكرم،خمستيـ)نعيـبفعبداهللمقركنانبكىببفكيساف،ككىببفكيسافمنفردانكاسماعيؿ
بفأبيأميةكابفأبيذئب،كالثكرم(عفأبيالزبيربومرفكعانبنحكه.

مكقكفان.مفحديثجابر(ٗ)،كالبييقي(ٖ)الدارقطنيك،(ٕ)لطحاكم،كا(ٔ)كخالؼعبدالرزاؽ
 دراسة رجال اإلسناد:

قُْٗتكفيسنة:كنيتو َأُبو عمر ،(ٓٔ)َحْفُص بُن ِغَياِث بِن َطْمِق بِن ُمَعاِوَيَة النََّخِعي   -    
إالأنوفيقاؿابفحجر:مفاألئمةاألثباتأجمعكاعمىتكثيقوكاالحتجاجبو،كقيؿبعدىا.

كرسببتغيرهفقاؿ:تغيركذاآلخرساءحفظوفمفسمعمفكتابوأصحممفسمعمفحفظو.
.(ُُ)حفظولماكليالقضاء

كريًميبالتدليسقاؿابفسعد:كافثقةمأمكنانثبتانإالأنوكافيدلس
.(ُِ)

.(ُّ)قطنيبالتدليسقاؿابفحجر:أحدالثقاتمفأتباعالتابعيفكصفوأحمدبفحنبؿكالدارك
المرتبةاألكلىالذيفقاؿبحقيـمفلـيكصؼبذلؾاالنادران.فيأصحابكلكنوذكره
:ثقةمطمقانتغيرحفظوبعدأفاستقضى.قالت الباحثة

ان من أىل اْلُكوَفة -      ق.ِْْتكفيسنة:الُحَسْين بن يِزيد اْلقرِشي َأُبو عبد اهلل الطَّحَّ
                                                           

 .ُْٕٓ(رقـْْٖ/ٓ(سنفالدارقطني)ُ)
.َُٖٗٗ(رقـِْٗ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ِ)
 .ّْٗ(ِِْ(العمؿالكبيرلمترمذم)ص:ّ)
 .ُْْٕ(رقـْْٖ/ٓ(سنفالدارقطني)ْ)
.ُٖٖٗٗ(رقـِْٗ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ٓ)
 .ِٖٔٔ(رقـَٓٓ/ْ(مصنؼعبدالرزاؽ)ٔ)
 .َّْٓ(رقـُِِ/َُ)لمطحاكم(شرحمشكؿاآلثار،ٕ)
.ُْٕٕ(رقـْٖٓ/ٓ(سنفالدارقطني)ٖ)
.ُٖٖٖٗ(رقـِْٖ/ٗلمبييقي)(السنفالكبرلٗ)
كالخاءالمعجمةبعدىاالعيفالميممة،ىذهالنسبةإلىالنخع،كىيقبيمةمفالعرببفتحالنكف:(النخعيَُ)

 (.ِٔ/ُّنزلتالككفة،كمنياانتشرذكرىـ.األنسابلمسمعاني)
(.ُُْ/ِ(،ىدمالسارمالبفحجر)ُٖٔ/ّالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)انظر:(ُُ)
 (.َّٗ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُِ)
(.َِ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ُّ)
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".(ِ).كذكرهابفحباففي"الثقات(ُ)حاتـكابفحجر:ليفالحديثقاؿأىبيك
:لـييكثَّؽ،ليفالحديثكماقاؿالعالمافالجميبلف،أبكحاتـكابفحجر.قالت الباحثة

في:محمد بن مسمم بن تدرس -     سبقتترجمتو يصرحبالسماع. كلـ الثالثة مدلسمف
(ّالحديثرقـ)

ثقات.كباقيرجالو-   
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼمفىذاالطريؽكفيوعمؿ:
ابفأبيذئبلـتثبتلوركايةعفأبيالزبيركماقاؿالبخارم:ليسىذابمحفكظ،كييركل-

.(ّ)كالأعرؼالبفأبيذئب،عفأبيالزبيرشيئان.عفجابرخبلؼىذا
يثأيضانمفكجووضعيؼعفابفأبيذئب،كضعفومرفكعانأبكداكدفقاؿ:كقدأسندىذاالحد
.(ْ)عفأبيالزبير،عفجابربفعبداهللعفالنبي

سىٍيفبفيًزيد،لىينويأبكحاتـكابفحجركماتقدـ.كتفردبركايتوليذاالحديث.- الحي
ثمحمدبفمسمـبفتدرس،أبكالزبيرالمكي،كماقيؿعفتدليسوكعدـسماعوكؿأحادي-

كلىذاالحديثبالعنعنة،كقاؿغيركاحدىك-سكلتمؾالتيركاىاالميثعنو-جابر كقدرى
صرحبالسماعفيكحجة مف(ٓ)مدلسفإذا بسماعو يصرحفيو لـ كؿما اٍلقطَّاف: كقاؿابف .

في سيما مدلسكال الزبير ابف كقاؿ: منقطع، فيك عنو الميث ركاية مف يكف لـ أك جابر،
.(ٔ)جابر حجر ابف أصحابكذكره في المدلسيف، طبقات مف الثالثة التصريحالطبقة يمزمو

.سبقتترجمتوفيالحديث(ٕ)بالسماعحتىييٍحتجبحديثوكلـييصرحأبكالزبيرفيىذاالحديث
(.ّرقـ)

أماالطرؽالمرفكعةليذاالحديثفجميعيامعمَّة:

                                                           

 (.ُٗٔ(،تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕٔ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
 (.ُٖٖ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ِ)
 (.ِِْ(العمؿالكبيرلمترمذم)ص:ّ)
 (.ّٖٓ/ّ)فالسمؾفيأكؿالطافيم،بابكتاباألطعمة،(سنفأبيداكدْ)
(.ٓٗ/ُ(تذكرةالحفاظلمذىبي)ٓ)
(.ّّٖ/َُ(إكماؿتيذيبالكماؿلمغمطالبفقميج)ٔ)
(.ْٓتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص::(انظرٕ)
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كيسافبفكىبطريؽ- الدارقطنيتفرد، كىبعفاهللعبيدبفالعزيزعبدبوعند كعبد،
.(ُ)بوحتجييالضعيؼالعزيز

الرحمفعف بفالعزيزكعبدفقط،جابرعفمكقكؼىكإنماخطأ،ىذازرعة:أبيقاؿعبد
.(ِ)الحديثكاىيعبيداهلل

الطائفي.سميـطريؽإسماعيؿبفأبيأميةعفأبيالزبيرفيويحيىبف-
بفإسماعيؿعفغيرهركاهكقد،الحفظسيئالكىـكثيرالطائفيسميـبفيحيى:قاؿالبييقي

كثيرالكىـكالخطأفقط،فيحيىتكمففيأفيحيىبفسميـ.كعمةىذاالطريؽال(ّ)مكقكفانأمية
الثكرم،كأيكبالسختياني،الثقاتك،بؿألنوركاهمرفكعانكخالفواألئمة(ْ)كثقويحيىبفمعيف

اهللبفعمركحما كعبيد سممة، بف كابفد جريج، كغيرىـ؛ جابرفرككه عف الزبير، أبي عف
نمارككهالناسأف.كىذاماقالوابفالقطاف:بؿعمتومكقكفان .(ٓ)سميـبفيحيىرفعومكقكفان،كا 

.(ٔ)كالحديثمفىذاالطريؽضعفواأللباني
كقد البييقيفقاؿ: الزبيرأبيعفأنيسةأبيبفيحيىأيضاكاهركىناؾطريقافأشارإلييما

.(ٕ)بويحتجالمتركؾأنيسةأبيبفكيحيى،مرفكعان
ينفردبمايحتجكال،مرفكعانجابرعف،الزبيرأبيعف،األكزاعيعفالكليدبفبقيةكقاؿ:كركاه

.(ٖ)فيويخالؼبمافكيؼ،بقيةبو
أحمديعنيأبيغيرالثكرمعفيسندهلـ(ٗ)قطنيكقدصححالنقادالطريؽالمكقكؼ،قاؿالدار

رككه،الثكرمعفكغيرىـعاصـكأبك،كمؤمؿ،الرزاؽكعبد،(َُ)كالعدنياف،ككيعكخالفو.الزبيرم
الصكابكىكمكقكفان السختيانيأيكبركاهككذلؾ. عمربفاهللكعبيد، جريجكابف، ،كزىير،

                                                           

(.ّْٖ/ٓ(سنفالدارقطني)ُ)
(.ّّٓ/ْ(عمؿالحديثالبفأبيحاتـ)ِ)
(.ِْٗ/ٗ)المصدرنفسو(ّ)
 (.َٔ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفَُٗ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفْ)
 (.ٕٔٓ/ّالبفالقطاف)بيافالكىـكااليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ(ٓ)
(.ّٖٓ/ّأبيداكد)فيتعميقوعمىسنف(ٔ)
 (.ِْٗ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ٕ)
 (.ِْٗ/ٗ)ونفس(المصدرٖ)
 (.ْْٖ/ٓ(سنفالدارقطني)ٗ)
.(ىما:عبداهللبفالكليدالعدني،كيزيدبفأبيحكيـالعدنيَُ)
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كقكفان.كركمعفإسماعيؿبفأمية،عفأبيالزبير،كحمادبفسممةكغيرىـعفأبيالزبيرم
كابفأبيذئبعفأبيالزبيرمرفكعانكاليصحرفعو.

طرؽالحديثالمرفكع،كماأيعمتبوىذهالطرؽكأقكاؿالعمماءقالت الباحثة :فيماتقدـذىكرتي
الطريؽالمكقكؼكالبخارم،كأبيداكد،كالبييقي،كالدارقطن قاؿالذيفصححكا كأبيزرعة. ي،

كلىذاالحديثسفيافالثكرم،كأيكب،كحماد،عفأبيالزبير،أكقفكهعمىجابر أبكداكد:رى
.(ُ)

**********
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَضَح( 
ْرع َنْضحًا ففيِو ِنصُف الُعْشر»ًفيًو :أىٍممى«َما ُيْسقَى ِمَن الزَّ بالدَّكاًليكاالٍستقاء.كالنَّكىاًضحي اسيًقيى

مىٍييىا،كاحديىا:نىاًضحه الًَّتيييٍستىقىىعى ًبؿي اإٍلً
.(ِ)

 (٘ٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام الشافعي

بٍ المًَّو ٍبدى عى أىفَّ ، نىاًفعو عىٍف عيٍقبىةى، ميكسىىٍبًف عىٍف ، ًعيىاضو ٍبفي أىنىسي نىا أىٍخبىرى كىافى ، عيمىرى فى
: ٍمتنا»يىقيكؿي ا،أىٍكشىًعيرنا،أىٍكسي ٍرعن ا،أىٍكزى ،أىٍككىٍرمن نىٍخبلن كًعمىاكىافى ري اًركىالزُّ دىقىةيالثّْمى صى

(ْ) ،فىمىاكىافى
،أىٍكييٍسقىىًباٍلعىٍيًف،أىٍكعىثىًريِّا أىٍكييٍسقىىًبنىيىرو ًمٍنويبىٍعبلن
عىشىرىةوكىاًحده،ًباٍلمىطىًرفىًفيًوالٍ(ٓ) ،ًمٍفكيؿّْ  عيٍشري

كىاًحدهَوَما َكاَن ِمْنُو ُيْسَقى ِبالنَّْضِح َفِفيِو ِنْصُف اْلُعْشرِ  «.،ًفيًعٍشًريفى
 تخريج الحديث:

ٍيو،ك(ٕ)كابفأبيشيبة،(ٔ)أخرجوعبدالرزاؽ كى ٍنجى زى اٍبفي
مفطريؽمكسىبفعقبةبو(ٖ)

بنحكه.
                                                           

 .ُّٖٓرقـ(ّٖٓ/ّ)فيأكؿالطافيمفالسمؾباب،كتاباألطعمة،(سنفأبيداكدُ)
(.ٗٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.ٓٗ:)ص(مسندالشافعيّ)
 .(ِّٕ/ٕ)لمفراىيدمالصيؼالعيففيبسىكيقويىتىبىرَّدكفىالًحجازكأىؿبالغىٍكر،لىويًقشرىالشىعيره:السُّمتي(ْ)
ًفيرةالنيايةًفييجتًمعالمىطىرمىاءًًمفٍبعيركقويىٍشربالًَّذمالنَّخيؿًمفىىيكى(ٓ) البفكاألثرالحديثغريبفيحى

 (ُِٖ/ّ)األثير
 .ِّٕٗ(رقـُّٓ/ْ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ٔ)
 .ََُْٖ(رقـّٕٔ/ِ(مصنؼابفأبيشيبة)ٕ)
 .ُٔٔٗ(رقـََُٔ/ّ(األمكاؿالبفزنجكيو)ٖ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
رجالوجميعانثقات.-     

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيح.إسناده

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى مىىنى«َأتَاُه َرُجٌل َفَقاَل: ِإنَّ َناِضَح َبني ُفالن َقْد أَبَد َعَمْيِيمْ »كى اعى احوكييٍجمىعأىٍيضن .(ُ)ضَّ

 (ٙٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الخطابي

كيمىٍيبو ٍبفي اًبنىانااٍليىٍيثىـي دَّثىًنيًوالثّْقىةيًمٍفأىٍصحى نااٍلمىكّْيُّ(ّ)حى أىٍحمىدىاٍلعىٍسقىبلًنيُّ ناًعيسىىٍبفي
(ْ)

ٍبًدالمًَّوٍبًفأىًبيأى ٍرقىاًءعىٍفعى ًديًثالنًَّبيّْنافىاًئدهأىبيكاٍلكى :ٍكفىى.ًفيحى فىقىاؿى ؿه ِإنَّ َناِضَح أىنَّويأىتىاهيرىجي
مىىرىٍأًساٍلبىًعيًرعمييم (٘)آِل ُفالٍن َقْد َأَبدَّ  عىيىدىهيعى لىويفىكىضى دى سىجى فنيضرسكؿاهللفىمىمَّارىآهياٍلبىًعيري

:"ىىاًتالسّْفىارى مىىرىٍأًسًو."فىًجيءىًبالسّْفى(ٔ)ثيَـّقىاؿى عىويعى اًرفىكىضى
 تخريج الحديث:

تفردبوالخطابي.
 دراسة رجال اإلسناد:

إبراىيم:أبو معاوية، وقيل أبو  َعْبُد اهلِل بُن َأِبي َأْوَفى، -     سنة ،قٖٔتكفي جـز كبو
.(ٕ)شييرةالبخارٌم.كقيؿ:أبكمحمدلوكألبيوصحبة،كشيدعبدالمَّوالحديبٌية،كركلأحاديث

كباقيرجالوثقاتسكلفائدأبكالكرقاء.-    

                                                           

 (.ٗٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.ُْٔ/ُ)(غريبالحديثلمخطابيِ)
اليىٍيثىـيبّ) كيمىٍيًبالشَّاًشيُّ(ىكأىبيكسىًعٍيدو .في
.ىك(ْ) اًفظيالبىٍمًخيُّ الحى ـي ا بًفبىًشٍيًراإًلمى ـى ًإٍبرىاًىٍي بفي مىكّْيُّ
.انظرٓ)  (.ّْٗ/ِالصحاحتاجالمغةكصحاحالعربيةلمفارابي):(أىبىدَّ:تكحَّشى
البىعيرلٌيذًٔ) ًبيىا ـي،كالحديدةيالًَّتيييٍخطـي :الزما النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير.ٌؿكيىٍنقىاد(السّْفىاري
(.ّّٕ/ِ)
 (.ُٔ/ْ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٕ)



 

- 126 - 
 

 :الحكم عمى اإلسناد 
،كليسلومتابع.(ُ)فيوفائدأبكالكرقاءمتركؾ،اإلسنادشديدالضعؼ

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى اَحكَ »كى ًفيًركىايى«اْعمْفو ُنضَّ اءى ًفيىىكىذىاجى يىكيكنيكفى بالرَّقيؽ،الًَّذيفى ـٍ يي فىسَّرىهيبىٍعضي ةو.كى
نىكىاًضحي ًبؿي ،كىاإٍلً احه نيضَّ ًبًؿ،فالًغٍممافي .(ِ)اإٍلً

 (ٚٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ّ)قال اإلمام مالك

اًرمّْ ةىاأٍلىٍنصى يّْصى ،عىًفاٍبًفميحى ًفاٍبًفًشيىابو عى
اًرثىةى؛أى(ْ) بىًنيحى ًد اهللًأىحى رىسيكؿى نَّوياٍستىٍأذىفى

يىٍسأىليوي ٍؿ يىزى ـٍ فىمى ٍنيىا. فىنىيىاهيعى ، اـً جَّ اٍلحى ارىًة :ًفيًإجى تَّىقىاؿى حى يىٍستىٍأًذنيوي اَحكَ »كى اْعِمْفُو ُنضَّ يىٍعًني«.
. ًقيقىؾى رى

 تخريج الحديث: 
،(ٔ)خرجوالشافعيكأه.مفطريؽالزىرمبوبنحك(ٓ)أخرجومحمدبفعبداهلل،أبكبكر

ٍيو،ك(ٖ)،كابفأبيشيبة(ٕ)كالحميدم كى ٍنجى زى اٍبفي
كابف(ُِ)،كالترمذم(ُُ)كأبكداكد،(َُ)،كابفماجو(ٗ)

.(ُْ)،كالبييقي(ُّ)حباف
                                                           

(.ْْْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
 (.ٗٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .ِٖ(رقـْٕٗ/ِ(مكطأمالؾ)ّ)
دّْه(ىكحراـبفسعدبفْ) .محيصةبفمسعكداألىٍنصاًرٌم،أىبيك،كقدينسبإلىجى
 .ٕٚٚرقـ(ْٔٓ/ُ)الشافعيبكرألبيبالغيبلنياتالشييرالفكائد(5)
(.َُٗ(مسندالشافعي)ص:ٔ)
 .َِٗرقـ(ُِٕ/ِ(مسندالحميدم)ٕ)
 .َُِٖٗ(رقـّْٓ/ْ(مصنؼابفأبيشيبة)ٖ)
 .ِِٖ(رقـَِِ/ُ(األمكاؿالبفزنجكيو)ٗ)
 .ُِٔٔ(رقـِّٕ/ِ(سنفابفماجو،كتابالتجارات،بابكسبالحجاـ)َُ)
(.ِٔٔ/ّ(سنفأبيداكد،أبكاباإلجارة،بابفيكسبالحجاـ)ُُ)
 .ُِٕٕ(رقـٕٔٓ/ّ)(سنفالترمذمبابماجاءفيكسبالحجاـ،أبكابالبيكععفرسكؿاهللُِ)
.ُْٓٓ(رقـٕٓٓ/ُُ)،(ٔٓٓ/ُُ(صحيحابفحباف)ُّ)
 .َُٔٓٗ(رقـٔٔٓ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ُْ)
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عفأبيو،أنوىكالذمحراـبفمحيصة.،مفطريؽابفشيابالزىرمعف(ُ)البغكمأخرجوك
تقاربة.سأؿرسكؿاهللعفأجرةالحجاـ،بألفاظم

مفطريؽأبيعفيراألنصارم،عفمحمدبفسيؿبفحثمةعفمحيصة(ِ)أخرجوالطحاكمك
ًإلىىرىسيكًؿاهللً لىوينىاًفعهكىأىبيكطىٍيبىةىفىاٍنطىمىؽى ييقىاؿي اـه جَّ حى ـه لىويغيبلى رىاًجًوأىنَّويقىٍدكىافى فىسىأىلىويعىٍفخى

: بينَّوي»فىقىاؿى تىٍقرى مىىرىسيكًؿاهللًفى«الى عى :رىدَّذىًلؾى اٍجعىميكهيًفيًكٍرًشوً»فىقىاؿى «.اٍعًمٍؼًبًوالنَّاًضحى
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات. -    
:الحكم عمى اإلسناد 

ىذاالحديثمرسؿ،ركاهمالؾعفابفشيابعفابفمحيصةكىكحراـبفساعدةبف
.أؿالنبيمحيصة،أنوىكالذمس

حديثافمرسبلف ابفمحيصة البفشيابعف : اٍلبىرّْ ٍبًد عى اٍبفي الركاة.(ّ)قىاؿى جماعة ......عند
مالؾعفابفشيابعفابفمحيصةاألنصارمكذكرابفعبدالبرالحديثاألكؿمفطريؽ

يزؿيسألوكيستأذنوفيإجارةالحجاـ،فنياهعنيافمـأحدبنيحارثةأنواستأذفرسكؿاهلل
حتىقاؿلواعمفونضاحؾيعنيرقيقؾىكذاقاؿيحيىفيىذاالحديث،يعنيعفابفمحيصة

كتابعوابفالقاسـكذلؾمفالغمطالذمالإشكاؿفيوعمىأحدمفأىؿأنواستأذفرسكؿاهلل
لعنوالزىرمالعمـكليسلسعدبفمحيصةصحبةفكيؼالبنوحراـكاليختمفكفأفالذمرك

ىذاالحديثكحديثناقةالبراءىكحراـبفسعدبفمحيصة،كقاؿابفكىبكمطرؼكابفبكير
كمو كابفنافعكالقعنبيعفمالؾعفابفشيابعفابفمحيصةعفأبيوكالحديثمعىذا

.(ْ)مرسؿ
اؽى(ٓ)سحاؽعندأحمدإكىذاالحديثكصموابف ًإٍسحى مَّديٍبفي مفطريؽميحى رىاـً ،عىٍفحى ،عىًفالزٍُّىًرمّْ

لىويغيبلىا :كىافى ،قىاؿى ةىٍبًفمىٍسعيكدو يّْصى دًّْهميحى ،عىٍفأىًبيًو،عىٍفجى ةىٍبًفمىٍسعيكدو يّْصى ـهٍبًفسىاًعدىةىٍبًفميحى
ًديثى اٍلحى فىذىكىرى اـه جَّ كابفإحى ثكلكفالحديألنولـيصرح.وسحاؽركلبالعنعنةفبليقبؿمن،

                                                           

.َِّْ(رقـُٖ/ٖ(شرحالسنةلمبغكم)ُ)
 .َْٕٔ(رقـُُّ/ْ(شرحمعانياآلثارلمطحاكم)ِ)
 (.ٕٕ/ُُالتمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيدالبفعبدالبر)(الحديثالثانيحديثناقةالبراء.ّ)
(.ٕٕ/ُُ(التمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيدالبفعبدالبر)ْ)
.ِّٓٗٔ(رقـَُُ/ّٗ(مسندأحمد)ٓ)
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حديثمحيصةصحيحعفحراـبفساعدةعفأبيوعفجدهمحيصة،قاؿالترمذم:حديث
أحمدكقاؿالعمـأىؿبعضعندىذاعمىكالعمؿحسف، بيذاكآخذنييتوحجاـسألنيإف:
(ُ)كممفصححواأللبانيفيتحقيقولسنفالترمذم.الحديث

**********
ابن األثير رحمو اهلل: قال

ًفيًو ًبًومىذاكيرىهبىٍعدى«ِمَن الس َنن الَعْشِر ااِلْنِتَضاُح ِباْلَماءِ »كى اًءفيريشَّ اٍلمى ًمفى ذقىًميبلن أىٍفيأخي ىيكى
مىيٍ ويًبًو،ًإذىارىشَّوعى حى مىٍيًوالماءى،كنىضى عى حى قىٍدنىضى ٍسكاس،كى ٍنويالكى عى كًء،ًليىٍنفيى .(ِ)وًاٍلكيضي

 (ٛٙالحديث رقم )
نما)ااِلْنِتَضاُح ِباْلَماءِ لـأعثرعمىلفظابفاألثير) (.َواْنِتَقاُص اْلَماءِ (كا 

 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم
دَّثى ،قىاليكا:حى ٍربو حى ٍبفي أىًبيشىٍيبىةى،كىزيىىٍيري ،كىأىبيكبىٍكًرٍبفي سىًعيدو دَّثىنىاقيتىٍيبىةيٍبفي ًكيعه،عىٍفحى نىاكى

بىٍيًر،عى اهلًلٍبًفالزُّ ٍبًد ،عىٍفعى ًبيبو ٍبًفأىًبيزىاًئدىةى،عىٍفميٍصعىًبٍبًفشىٍيبىةى،عىٍفطىٍمًؽٍبًفحى كىًريَّا ٍفزى
اهللً رىسيكؿي اًئشىةى،قىالىٍت:قىاؿى المٍّْحيىعى ٍعفىاءي الشَّاًرًب،كىاً  اٍلًفٍطرىًة:قىصُّ ًمفى ،:"عىٍشره ًة،كىالسّْكىاؾي

اٍلعىانىةً ٍمؽي ًبًط،كىحى اإٍلً نىٍتؼي ،كى اٍلبىرىاًجـً اأٍلىٍظفىاًر،كىغىٍسؿي قىصُّ اًء،كى اٍلمى ، َواْنِتَقاُص اْلَماِء "كىاٍسًتٍنشىاؽي
قيتىيٍ ةىزىادى اٍلمىٍضمىضى أىٍفتىكيكفى اٍلعىاًشرىةىًإالَّ نىًسيتي :كى ميٍصعىبه زىكىًريَّا:قىاؿى قىاؿى ًكيعه:"اٍنًتقىاصي كى بىةي،قىاؿى

اءى". اًء:يىٍعًنيااًلٍسًتٍنجى اٍلمى
تخريج الحديث:

تفردبومسمـعفالبخارم.
 دراسة رجال اإلسناد: 

قاؿابف،ق،كقيؿبعدىا.ثقةُْٕتكفيسنة:َزَكِريَّا بُن َأِبي زَاِئَدَة َأُبو َيْحَيى الَيْمَداِني   -     
،كعدهابفتابعيفأكثرعفالشعبيكابفجريجككصفوالدارقطنيبالتدليسحجر:مفاتباعال

.(ْ)حجرفيأصحابالمرتبةالثانية
                                                           

 .ُِٕٕرقـ(ٖٔٓ/ّ)بابماجاءفيكسبالحجاـ،أبكابالبيكععفرسكؿاهلل(سنفالترمذمُ)
 (.ٗٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.ُِٔ(رقـِِّ/ُ(صحيحمسمـكتابالطيارة،بابخصاؿالفطرة)ّ)
 (.ُّ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ْ)
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ثقةمدلس.زكريا:قالت الباحثة
قاؿابفحجرليفالحديثمف:ُمْصَعب ْبن َشْيبة ْبن ُجَبْير ْبن َشْيَبة اْلَمكٍّي  اْلُقَرِشي  اْلَعْبَدِريّ  -

(ُ)الخامسة معيف. ابف كثقو التابعيف، صغار كالعجمي(ِ)مف قميؿ(ّ)، سعد:كاف ابف كقاؿ ،
بفشيبةركلا.قاؿأبكحاتـ:اليحمدكنو،ليسبقكم.قاؿأحمدبفحنبؿ:مصعب(ْ)الحديث

.(ٔ).كقاؿالدارقطني:ليسبالقكمكالبالحافظ(ٓ)أحاديثمناكير
ليفالحديث.مصعب:قالت الباحثة

،كأبكزرعة(ٖ)،كالعجمي(ٕ)،كثقوابفسعدقَٗبعدسنةتكفي:ُق ْبُن َحِبيٍب اْلَعَنِزي  َطمْ  -   
،كابفسعد،كأبكزرعة،كقاؿ(ُِ)البخارم(ُُ)،رماهباإلرجاء(َُ).كذكرهابفحباففيالثقات(ٗ)

:صدكؽفيالحديثككافيرلاالرجاء.(ُّ)أبكحاتـ
ريميباإلرجاء.ثقةطمؽبفحبيب:قالت الباحثة

**********


                                                           

(.ّّٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
 (.َّٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
 (.َّْ(الثقاتلمعجمي)ص:ّ)
 (.ّٓ/ٔفسعد)(الطبقاتالكبيرالبْ)
(.َٕٓ/ُ(عمؿالحديثالبفأبيحاتـ)ٓ)
 (.َِِ/ُ(سنفالدارقطني)ٔ)
 (،ُٗٔ/ٕالبفسعد)الكبير(الطبقاتٕ)
 (.ِّٕ(الثقاتلمعجمي)ص:ٖ)
/ْ(،الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْٖٖ/ّ(الضعفاءألبيزرعةالرازمفيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي)ٗ)

ُْٗ.) 
 (.ّٕٗ/ْ(الثقاتالبفحباف)َُ)
ىـفرقةمففرؽاإلسبلـيعتقدكفأنواليضرمعاإليمافمعصية،كماأنوالينفعمع(قاؿابفاألثير:ُُ)

تييمزكال كالمرجئة أمأخرهعنيـ. تعذيبيـعمىالمعاصي: أفاهللأرجأ مرجئةالعتقادىـ الكفرطاعة.سمكا
.يقاؿ:أرجأتاألمركأرجيتوإذاأخرتو،كفيالنسبمرجئي.النيايةفيغريبتيمز.ككبلىمابمعنىالتأخير

رجاءمذىبلعدةمفجمةالعمماء،الينبغيالتحامؿعمى(قاؿالذىبي:اإلَِٔ/ِاألثير)الحديثكاألثرالبف
 (.ٗٗ/ْميزافاالعتداؿلمذىبي).قائمو

(.ّٗٓ/ْ(التاريخالكبيرلمبخارم)ُِ)
(.ُْٗ/ْلجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ا(ُّ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيوً .بالنُّشَّاباٍرميكىـأىمً«َخْمِفنا ِمن ُنؤَتى الَ  اْلَخْيلَ  َعنَّا اْنَضُحوا: أُحدٍ  َيْومَ  لمر ماة َقالَ  َأنَّوُ »كى
كىيـٍ:ييقىاؿي حي رمىٍكىـًإذىا،ًبالنٍَّبؿًنىضى

.(ُ)

 (ٜٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام ابراىيم الحربي

دَّثىنىا دَّثىنىا،بيٍيميكؿوٍبفيييكسيؼيحى اؽىاٍبفًعىفً،(ّ)ًإٍدًريسىاٍبفيحى يىٍكـىالمَّوًرىسيكؿيأىمَّرى:"ًإٍسحى
دو مىىأيحي اةًعى ٍبدىالرُّمى بىٍيروٍبفىالمَّوًعى .«َخْمِفَنا ِمنْ  ُنْؤَتى اَل ، اْلَخْيلَ  َعنَّا اْنَضُحوا:»اؿىفىقىجي

 تخريج الحديث:
مَّديسحاؽكعمقوعفإبمعناهكفيوزيادةمفطريؽابف(ٗ)أخرجوالبييقي ًشيىابوٍبفيميحى

، ،ٍبفًيىٍحيىىٍبفًكمحمدقىتىادىةى،ٍبفًعيمىرىٍبفًكعاصـالزٍُّىًرمُّ بَّافى يٍحى ٍبدًٍبفيفيكاٍلحيصى ٍبفًالرٍَّحمىفًعى
ٍمًرك ،ٍبفًسىٍعدًٍبفًعى ٍيريىيـٍميعىاذو اًئنىا،ًمفٍكىغى مىمى دَّثىقىدٍكيؿّّعي ًديًثبىٍعضىحى ،يىٍكـًعىفٍاٍلحى دو قىدًأيحي كى
ًديثيييـٍاٍجتىمىعى ،ًفيمىاحى .....قىاليكاسيٍقتي

 دراسة رجال اإلسناد:
صدكؽ،حسفالحديث،كيقبؿحديثوفي:اْلُمطَِّمِب اأَلْخَباِري   ساربن يَ  بن إسحاق مدُ حَ مُ  -    

كاهللأعمـ. منكران يعد فيو شذ الحسفإالما الينزؿعفمرتبة كفياألحكاـ األخباركالسير،
(.ّٗسبقتالترجمةلوفيحديثرقـ)

كباقيرجالوثقات.-    
 : الحكم عمى اإلسناد 

ق.َُٓسحاؽيركمعفالنبي،كقدتكفيسنةإمحمدبففيومعضؿضعيؼإسناده
**********




                                                           

(.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.ٖٔٗ/ِ(غريبالحديثإلبراىيـالحربي)ِ)
 عىبداهللٍبفإدريس.ىك(ّ)
.(ِِْ/ّ)لمبييقيالنبكةدالئؿ(ْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

اًءاٍلميٍشًرًكيفى ًديًثًىجى ًفيحى .(ُ)«َكَما َتْرُمون َنْضَح النَّبل»كى

 (ٓٚالحديث رقم )
نمابمفظ)ن َنْضَح النَّبلَكَما َتْرُمولـأعثرعمىلفظابفاألثير) (َلَكَأنََّما َتْرُموَنُيْم َنْضَح النَّْبلِ (كا 

 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام ابن حبان
أىٍخبى زَّاًؽ، الرَّ ٍبدي عى دَّثىنىا حى ، السًَّرمّْ أىًبي اٍبفي دَّثىنىا حى قيتىٍيبىةى، ٍبًف سىًف اٍلحى ٍبفي مَّدي ميحى نىا نىاأىٍخبىرى رى

،عىًف المًَّو،قىٍدمىٍعمىره :يىارىسيكؿى :قيٍمتي ٍفأىًبيًو،قىاؿى ،عى اًلؾو ًفٍبًفكىٍعًبٍبًفمى ،عىٍفعىٍبًدالرٍَّحمى الزيٍىًرمّْ
النًَّبيُّ ،فىقىاؿى أيٍنًزؿى قىٍد مىا ًفيالشٍّْعًر ًلسىاًنًو،كىالًَّذمنىٍفًسي:»أيٍنًزؿى ًبسىٍيًفًوكى اًىدي ييجى اٍلميٍؤًمفى ًإفَّ

«.َلَكَأنََّما َتْرُموَنُيْم َنْضَح النَّْبلِ يىًدًه،بً
 تخريج الحديث:

بػػػو،(ٕ)،كالبغػػػكم(ٔ)،كالبييقػػػي(ٓ)،كالطبرانػػػي(ْ)أحمػػػدكمػػػفطريقػػػو(ّ)أخرجػػػوعبػػػدالػػػرزاؽ
بنحكه.

 دراسة رجال األسناد:
ق.كثقويحيىِّٖتكفيسنةالعسقالني:ُمَحمَّد بن المتوكل القرشي اْبُن َأِبي السَِّريٍّ ىو  -   
.(ٗ)،كقاؿابفحباف:كافمفالحفاظ(ٖ)بفمعيفا
.(ُُ)فيوأبكحاتـفقاؿ:ليفالحديثالرأمكأساء،(َُ)كقاؿالذىبي:كافمفأىٍكًعيىًةالحديث


                                                           

(.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ٖٕٔٓ(رقـَُِ/ُّصحيحابفحباف)(ِ)
 .َََِٓ(رقـِّٔ/ُُ(جامعمعمربفراشد)ّ)
 .ُِْٕٕ(رقـُْٕ/ْٓ(مسندأحمد)ْ)
 .ُُٓ(رقـٕٓ/ُٗ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٓ)
 .َُُِٖ(رقـَْْ/َُ(السنفالكبرللمبييقي)ٔ)
 .َّْٗ(رقـّٖٕ/ُِ(شرحالسنةلمبغكم)ٕ)
 (.ّٕٗابفالجنيد)ص:(سؤاالتٖ)
 (.ٖٖ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ٗ)
 (.ُُٔ/ُُ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)َُ)
(.َُٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُُ)
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.(ِ)كثيرةأكىاـلوعارؼصدكؽ.كقاؿابفحجر:(ُ)الغمطكثير:ابفعدمكقاؿ
:صدكؽلوأكىاـ.قالت الباحثة

بدرعفكتخٌمؼبياكبايعالعقبةشيد:اْلَقْيِن ْبِن َكْعبأبي َكْعِب ْبِن َماِلِك ْبِن َأِبي َكْعِب ْبِن  -  
بمغني:البغكمٌكقاؿ عمييـيبتًالذيفالثبلثةأحدكىكتبكؾ،فيكتخٌمؼبعدىا،كماأحداكشيد
.(ّ)معاكيةخبلفةفيبالشاـماتأنو
.كباقيرجالوثقات-  

 :الحكم عمى اإلسناد 
أىًبياٍبفعداحسفرجالوثقات،إسناده (ْ)تابعواإلماـأحمد،صدكؽلوأكىاـالسًَّرمّْ

الدَّبىًرمُّك ـى ًإٍبرىاًىي اؽيٍبفي ٍسحى .(ٔ).كالحديثصححواأللبانيكىكصدكؽ(ٓ)اً 
**********

 حمو اهلل:قال ابن األثير ر 

ًفي ًديثًكى ٍحرىاـًحى كحي.يىفيكحأىمٍ«ِطيباً  َيْنَضحُ  ُمْحِرما أْصَبح ُثمَّ »اإٍلً ٍرب:ًباٍلفىٍتحًكالنَّضي ًمفىضى
كم.بالرٍَّشحًطيًبوًًمفٍيىفيكحمىاكثرةىفشىبَّوالرٍَّشح،:النٍَّضحًكىأىٍصؿي.رائحتيوتىفيكحيالًطيب اءًكري ًباٍلخى
مى كم.(ٕ)ةًاٍلميٍعجى اءًكري مىةًًباٍلخى ًقيؿى.اٍلميٍعجى النٍَّضح،ًمفىأىٍكثىريكىىيكى:قىاليكا.أىثىرهلىوييىٍبقىىكالمٍَّطخىيكى:كى
اءً مىةًًباٍلحى ًقيؿى.اٍلميٍيمى اءًىيكى:كى ًباٍلميٍيًممىةًكالطّْيب،نحففيماالمعجمةًباٍلخى ًقيؿى.كىاٍلمىاءًرىؽًٌفيمىاكى :كى

ًقيؿى.سىكىاءهاىيمى .(ٖ)ًباٍلعىٍكسًكى

 (ٔٚالحديث رقم )

                                                           

 (.ِِّ/ٓٓ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ُ)
(.َْٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
(.ْٕٓ/ٓ)البفحجر(اإلصابةفيتمييزالصحابةّ)
 .ُِْٕٕرقـ(ُْٕ/ْٓ)مخرجاأحمدمسند(ْ)
ماصدكؽفقاؿكاسحاؽصدكؽسأؿالحاكـالدارقطنيعنو.ُُٓرقـ(ٕٓ/ُٗ)لمطبرانيالكبيرالمعجـ(ٓ)

الحاكـسؤاالت.كاهللأمقاؿالصحيحفيكيدخؿقمتالشأفىذارجاؿمفيكفلـقيؿإنماخبلؼفيورأيت
 (َُٓ:ص)لمدارقطني

 (.ِّٔ/ٖتعميقاتالحسافعمىصحيحابفحبافلؤللباني)(الٔ)
 (.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٕ)
(.َٕ/ٓ(المصدرنفسو)ٖ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام ابن خزيمة
ـى ،عىٍفشيٍعبىةى،عىٍفًإٍبرىاًىي أىًبيعىًدم  ٍبفي مَّدي ميحى ،كى سىًعيدو ،ثنايىٍحيىىٍبفي بىشَّارو ٍبفي مَّدي ثناميحى

ٍنتىًشًر،عىٍفأىًبيوًٍبفًا اٍلمي
:أىنَّويسى(ِ) ًبقىًطرىافو :أًلىٍفأىتىطىيَّبى ،فىقىاؿى ٍحرىاـً اإٍلً ًفالطّْيًبًعٍندى عى عيمىرى اٍبفى أىؿى

:فىذىكىٍرتيويًلعىاًئشىةى،فىقىالىٍت: قىاؿى ذىًلؾى ًمٍفأىٍفأىٍفعىؿى ًإلىيَّ »أىحىبُّ أيطىيّْبي ٍبًدالرٍَّحمىًف،كيٍنتي المَّويأىبىاعى ـي يىٍرحى
المًَّو مىىًنسىاًئًو،رىسيكؿى عى «.ُثمَّ ُيْصِبُح ُمْحِرًما َيْنَضُح ِطيًبا،فىيىطيكؼي

تخريج الحديث:
ًطيبنا(ّ)البخارمأخرجو خي ايىٍنضى ميٍحًرمن ييٍصًبحي ،كابف(ٓ)كأبكعكانة،(ْ)النسائيك،بمفظثيَـّ

مفحديثعائشة..(ٔ)حـز
 دراسة رجال اإلسناد:

ركاتوجميعانثقات.-
 :م عمى اإلسناد الحك

صحيح.إسناده
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمي  عى ًديثي ًمٍنويحى .« َوَجد َفاِطَمَة َوَقْد َنَضَحِت البيَت ِبَنُضوحٍ » كى جّْ ًفياٍلحى  أىٍمطىيَّبٍتوكىًىيى
ًذٍكريهيًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ .(ٚ)ًديثًكى

 (ٕٚالحديث رقم )
 
 

                                                           

 .ِٖٖٓ(رقـُٕٓ/ْ(صحيحابفخزيمة)ُ)
.(ىكمحمدبفالمنتشربفاألجدعبفمالؾاليمدانيِ)
(رقـِٔ/ُاجامعثـعاد،كمفدارعمىنسائوفيغسؿكاحد)(صحيحالبخارمكتابالغسؿ،بابإذّ)

ِٕٔ. 
 .َِْٕ(رقـُُْ/ٓمكضعالطيب)باب(سنفالنسائي،كتابمناسؾالحج،ْ)
 .ّٕٗٔ(رقـُِْ/ِ(مستخرجأبيعكانة)ٓ)
)ص:ٔ)  .ُُ(رقـُِٕ(حجةالكداعالبفحـز
 (.َٕ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرٕ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام النسائي
اجه، جَّ حى دَّثىنىا حى : قىاؿى ، مىًعيفو دَّثىًنييىٍحيىىٍبفي حى : قىاؿى ، ٍعفىرو جى ٍبًف مًَّد ميحى ٍبفي ًنيأىٍحمىدي أىٍخبىرى

ؽى،عىٍفالٍ ٍفأىًبيًإٍسحى ؽى،عى أىًبيًإٍسحى ٍبفي دَّثىنىاييكنيسي :حى بىرىاءًقىاؿى
أىمَّرىهي(ِ) ًحيفى ًمي  مىعىعى :كيٍنتي ،قىاؿى

مىىالنًَّبيّْالنًَّبيُّ عى ًميّّ عى ـى قىًد فىمىمَّا أىكىاًقي، مىعىوي ٍبتي فىأىصى اٍليىمىًف، مىى : َوَجْدُت  ،عى َقاَل َعِميٌّ
طٍَّيتيوي،فىقىَفاِطَمَة َقْد َنَضَحِت اْلَبْيَت ِبَنُضوحٍ  :فىتىخى المَّوً،قىاؿى رىسيكؿى ،فىًإفَّ الىؾى الىٍتًلي:مى قىٍدأىمىرى

 ًؿالنًَّبيّْ ًبًإٍىبلى ًإنّْيأىٍىمىٍمتي :قيٍمتي مُّكا،قىاؿى ابىويفىأىحى أىٍصحى النًَّبيَّ :فىأىتىٍيتي ًلي:،قىاؿى »،فىقىاؿى كىٍيؼى
؟ نىٍعتى .....الحديث.«صى

 تخريج الحديث: 
داكد أبك حـز،(ٓ)كالطبراني،(ْ)كالركياني،ادةبزي(ّ)أخرجو (ٔ)كابف بنحكه(ٕ)كالبييقي،

جميعيـمفطريؽيحيىبفمعيفبو.
 دراسة رجال اإلسناد:

ْيِصي   -     اُج بُن ُمَحمٍَّد َأُبو ُمَحمٍَّد الَمصٍّ أحداألثباتقببغداد.َِٔتكفيسنة:اأَلْعَورُ  (ٛ)َحجَّ
أثنىعميوأحميجمععمىتكثيقو مَّد،، يعنياٍبفميحى اجي جَّ أضبطحى كىافى فقاؿ:ما حسنان ثناءن مد

صاحبعربية؟قاؿنعـ.اختمط كىأصححديثو،كىأشدتعاىدهلمحركؼ،كىرفعأمرهجدان.كسيئؿكىافى
ًإبراًىيـالحربيعفصديؽلو:لماقدـحجاجاألعكرآخرقدمةًإلىى قبؿكفاتوبقميؿقىاؿى اجي جَّ حى

مىٍيًوأحدانادخمط،فرأيتيىٍحيىىٍبفمعيفعندهفرآهيىٍحيىىخمَّبىٍغدى .(ٗ)ط،فىقىاؿالبنو:التيدخؿعى
يًصي دالمصّْ نقؿابفحجرعفالخبلؿقكلو:.فمـيأخذعنوبعداختبلطوأحدسكلسينيدبفدىاكي

جصحاحإالماكركلأفحجاجانكافىذامنوفيكقتتغيره،كيرلأفأحاديثالناسعفحجا
                                                           

)ُ) .ِْٕٓ(رقـُٕٓ/ٓ(سنفالنسائيكتابمناسؾالحج،الحجبغيرنيةيقصدهالمحـر
(ىكالبراءبفعازبرضياهللعنو.ِ)
 .ُٕٕٗ(رقـُٖٓ/ِكتابالمناسؾبابفياإلقراف)،(سنفأبيداكدّ)
 .َّٔ(رقـِِّ/ُ(مسندالركياني)ْ)
 .َّٕٔ(رقـِْٓ/ٔ)لمطبراني(المعجـاألكسطٓ)
)ص:،(حجةالكداعٔ) .ّٔٔ(رقـّّٕالبفحـز
.ُٖٖٓ(رقـِِ/ٓلمبييقي)،(السنفالكبرلٕ)
(ٖ) ٍيًصيُّ ىذه:المىصّْ بيفالصاديفالميممتيفاألكلىمشددة، باثنتيفمفتحتيا بكسرالميـكالياءالمنقكطة

(.ِٕٗ/ُِاألنسابلمسمعاني)«.المصيصة»ؿلياالنسبةإلىبمدةكبيرةعمىساحؿبحرالشاـيقا
(.ُِْ/ٗ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ٗ)
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أصبلنلوضعفاناالختبلطلـيكجباألكؿ،الذمالقسـفيأصحاب.ذكرهالعبلئي(ُ)سنيدركل
،فقدحجبوحاؿاختبلطولـيركشيئانفضبلنعفأنو،لقصرمدةاالختبلط،كلـيحطمفمرتبتو

.(ِ)فسمـحديثومفالكىـ-إالماذيكرمفسىماعسينيدمنو-أكالده
ثقةلـيضرهاالختبلط.حجاجبفمحمد:ت الباحثةقال

:بيعيُيوُنس ْبن أبي ِإْسَحاق السَ  -     ابفمعيفىػُِٓتكفيسنة كثقو بعدىا. ،(ّ)كقيؿ
.(ٔ)بأسبويكفلـ:ميدمبفالرحمفعبد.قاؿ(ٓ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ْ)كالعجمي

.حديثوفيوزيادةعمىحديثالناس:كقاؿمرة،(ٕ)مضطربحديث:حديثوقاؿأحمدبفحنبؿ
.(ٗ)حسافأحاديثلىويقاؿابفعدم:ك.(ٖ)غفمةفيوكانتالقطاف:سعيدكقاؿيحيىبف
صدكؽييـكماقاؿابفحجر.:قالت الباحثة

،كرميالتصريحبالسماعكلـيصرحيمزمو،الثالثةمدلسمفثقة:سحاق الَسبيعيإ أبو -     
(.ٗٓتبلطكلـيثبتبحقو،سبقتترجمتوفيحديثرقـ)باالخ

 الحكم عمى اإلسناد: 
أبكإسحاؽك،اقاؿابفحجرسحاؽصدكؽييـكمإيكنسبفأبيإسنادهضعيؼألجؿ

أخرجو فقد طرقو بمجمكع صحيح كالحديث . بالسماع يصرح كلـ الثالثة مف مدلس
مفطريؽأبيإسحاؽ(ُّ)كالطبراني(ُِ)لطحاكمكا،(ُُ)المكصمي)كالمفظلو(كأبكيعمى(َُ)أحمد

الصيقؿ نىاعفأبيأسماء أىمىرى مىكَّةى، قىًدٍمنىا فىمىمَّا ، جّْ ًباٍلحى نىٍصريخي رىٍجنىا خى : قىاؿى اًلؾو مى ٍبًف أىنىًس عىٍف
                                                           

 (.ِْْ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ُ)
 (.ُٗ(المختمطيفلمعبلئي)ص:ِ)
 (.ّٕٗ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ّ)
 (.ْٖٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 (.َٓٔ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
 (.ِْْ/ٗالتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحكٔ)
 (.ُٗٓ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٕ)
 (.ِْْ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
(.ِٔٓ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٗ)
 .َُِِٓ(رقـّْٖ/ُٗ(مسندأحمد)َُ)
 .ّْْٓ(رقـَّٔ/ٕ(مسندأبييعمىالمكصمي)ُُ)
.َِّٕ(رقـُّٓ/ِ(شرحمعانياآلثارلمطحاكم)ُِ)
 .َُٗٔ(رقـُّ/ِ(المعجـاألكسطلمطبراني)ُّ)
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اهللً ًمٍفأىٍمًرممىااسٍرىسيكؿي :"لىًكاٍستىٍقبىٍمتي قىاؿى لىًكٍف،أىٍفنىٍجعىمىيىاعيٍمرىةن.كى عىٍمتييىاعيٍمرىةن،كى لىجى تىٍدبىٍرتي
كىاٍلعيٍمرىًة". جّْ اٍلحى بىٍيفى ٍنتي قىرى كى اٍليىٍدمى سيٍقتي

الحديثفيوأبكأسماءالصيقؿ،قاؿعنوابفحجرمجيكؿ ،كلكفالحديثأصموعند(ُ)كىذا
.(ّ)،كمسمـ(ِ)البخارم

.كقدفضؿالبييقيحديثجابرثـ(ْ)كالحديثجاءمعظموفيحديثجابرالطكيؿعندمسمـ
.(ٓ)حديثأنسفقاؿ:كىكأصحسندانكأحسفسياقةكمعحديثجابرحديثأنسبفمالؾ

كىاه(ٔ)كممفصححالحديثشيخاإلسبلـابفتيمية ًديثصحيحرى حى ،كتمميذهابفالقيـفقاؿ:كىىكى
بياعمىأفالنبيالتياستي،كذكرهضمفاألحاديثالصحيحة(ٕ)أىٍىؿالسُّنىف .(ٖ)حجقارنانًدؿى

.(ٗ)كأكردهالييثميمفركايةالطبرانيكقاؿ:رجالوثقاترجاؿالصحيح
**********







 

                                                           

(.ُٗٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
كتابالحج(صحيحالبخارمِ) كالتسبيحكالتكبيرقبؿاإلىبلؿ، الرككبعمىالدابةبابالتحميد /ِ)عند

باببعثعميبفأبيطالبعميوالسبلـ،كخالدبفالكليدرضياهللعنو،،مكتابالمغاز،ُُٓٓ(رقـُّٗ
 .ّّْٓ(رقـُْٔ/ٓ)،إلىاليمفقبؿحجةالكداع

 .ٕٔ٘ٔ،ٕٚٗٔ(رقـُْٗ/ِ)بابالتقصيرفيالعمرة،كتابالحج(صحيحمسمـّ)
 .ٕٛٔٔ(ٖٖٔ/ِ)بابحجةالنبي،كتابالحج،صحيحمسمـ(ْ)
 .ُٖٖٓ(رقـِِ/ٓلمبييقي)الكبرل(السنفٓ)
(.ْْٕ/ِالفقوالبفتيمية)(شرحعمدة،ٔ)
 (.ُٕٓ/ٓ(عكفالمعبكدكحاشيةابفالقيـ)ٕ)
 (.َُِ/ِ(زادالمعادفيىدمخيرالعبادالبفالقيـ)ٖ)
 (.ٗٓ/ِي)غايةالمقصدفىزكائدالمسندلمييثم(،ِّٕ/ّ(مجمعالزكائدكمنبعالفكائدلمييثمي)ٗ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ُ)«وَنَضح الدََّم َعْن َجِبيِنوِ »كى

 (ٖٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل : (ٕ)قال اإلمام مسمم

ًكيعه دَّثىنىاكى ،حى ٍيرو ٍبًداهلًلٍبًفنيمى عى ٍبفي مَّدي دَّثىنىاميحى حى
دَّثىنىااأٍلىٍعمىشي(ٖ) ،حى

،عىٍف(٘)،عىٍفشىًقيؽو(ٗ)
ًإلىىرىسيكًؿاهلًل :كىأىنّْيأىٍنظيري ٍبًداهلًل،قىاؿى اأٍلىٍنًبيىاءًعى ـىيىٍحًكينىًبيِّاًمفى الدَّ يىٍمسىحي بىويقىٍكميوي،كىىيكى رى ضى

: يىقيكؿي يىٍعمىميكفى»عىٍفكىٍجًيًو،كى الى اٍغًفٍرًلقىٍكًميفىًإنَّييـٍ ،«رىبّْ
ٍسنى ،عىًفاأٍلىٍعمىًش،ًبيىذىااإٍلً ًبٍشرو مَّديٍبفي ميحى ًكيعه،كى دَّثىنىاكى أىًبيشىٍيبىةى،حى دَّثىنىاأىبيكبىٍكًرٍبفي أىنَّويادًحى غىٍيرى

: .(ٙ)َفُيَو َيْنِضُح الدََّم َعْن َجِبيِنوِ قىاؿى
تخريج الحديث :

مفحديثعبداهللبفمسعكدبنحكه.(ٚ)أخرجوالبخارم
  دراسة رجال اإلسناد:

ركاتوجميعانثقات. -
**********

 األثير رحمو اهلل: قال ابن

ٍيًض اٍلحى ًديثي .(ٖ)أىٍمتىٍغًسمو«ِلَتْنَضْحوُ ُثمَّ »كىحى

 (ٗٚالحديث رقم )
 

                                                           

 (.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِٕٗرقـ(ُُْٕ/ّبابغزكةأحد)،كتابالجيادكالسيرمسمـصحيح(ِ)
ىكككيعبفالجراح.(ّ)
.ىكسميمافبفميراف(ْ)
.ىكشقيؽبفسممة(ٓ)
بينوعىفالدَّـكنضح(ٔ) مشارؽكىجعىفكنزعوعىنويغسموأىمجى عياضبفاآلثارصحاحعمىاألنكاريو

.(ُٔ/ِمكسىالسبتي)
.ّْٕٕرقـ(ُٕٓ/ْبابحديثالغار)،كتابأحاديثاألنبياء،البخارمصحيح(ٕ)
(.َٕ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ٖ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري
ًبٍنًت فىاًطمىةى ٍف عى عيٍركىةى، ٍبًف ًىشىاـً عىٍف ، اًلؾه مى نىا أىٍخبىرى : قىاؿى ، ييكسيؼى ٍبفي المًَّو ٍبدي عى دَّثىنىا حى

ٍنًذرً المَّوًالمي دّْيًؽأىنَّيىاقىالىٍت:سىأىلىًتاٍمرىأىةهرىسيكؿى الصّْ ٍفأىٍسمىاءىًبٍنًتأىًبيبىٍكرو ،عى فىقىالىٍت:يىارىسيكؿى
المَّوً رىسيكؿي تىٍصنىعي؟فىقىاؿى كىٍيؼى ًة ٍيضى الحى ًمفى ـي الدَّ ثىٍكبىيىا ابى أىصى ًإذىا ًإٍحدىانىا أىرىأىٍيتى اًإذى:»المًَّو،

ًةفىٍمتىٍقريٍصوي، ٍيضى الحى ـيًمفى الدَّ ًإٍحدىاكيفَّ ثىٍكبى ابى مّْيًفيوًُثمَّ ِلَتْنَضْحُو أىصى ًلتيصى ،ثيَـّ «.ًبمىاءو
 تخريج الحديث: 

تفردالبخارمبإخراجوعفمسمـ.
 دراسة رجال اإلسناد: 

رجالوجميعيـثقات.-    
**********

 رحمو اهلل: قال ابن األثير

كًء اًءاٍلكيضي ًديًثمى ًفيحى مىىأىًخيوً«فِمن ناِئٍل وَناِضحٍ »كى ًممَّابيًدهعى .(ِ)أىٍمراش 

 (٘ٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم

جى ، ٍربو حى ٍبفي كىزيىىٍيري أىًبيشىٍيبىةى، ٍبفي بىٍكًر أىبيك دَّثىنىا دَّثىنىاحى حى ، زيىىٍيره : قىاؿى ، ًكيعو كى عىٍف ًميعنا
النًَّبيَّ أىتىٍيتي : قىاؿى ، أىًبيًو عىٍف ٍيفىةى، حى أىًبيجي ٍبفي عىٍكفي دَّثىنىا حى ، سيٍفيىافي دَّثىنىا حى ًكيعه، كى كىىيكى ًبمىكَّةى

بً(ْ)ًباأٍلىٍبطىحً رىجى :فىخى ،قىاؿى ٍمرىاءىًمٍفأىدىـو لىويحى كًئًو،ًفيقيبَّةو ًبكىضي ؿه :َفِمْن َناِئٍل َوَناِضحٍ بلى »،قىاؿى رىجى فىخى
سىاقىٍيوًالنًَّبيُّ بىيىاًض ًإلىى أىٍنظيري كىأىنّْي ٍمرىاءي حى مَّةه حي مىٍيًو «عى : قىاؿى أى»، فىتىكىضَّ :« قىاؿى ، ؿه ًببلى كىأىذَّفى

أىتىتىبَّعيفىاهيىىاىينىاكىىىاىينىا عىٍمتي :-فىجى يىقيكؿي ًشمىاالن مىى-يىًمينناكى عى يَّ ًةحى مىىالصَّبلى عى يَّ :حى يىقيكؿي

                                                           

.َّٕ(رقـٗٔ/ُ(صحيحالبخارم،كتابالحيضبابغسؿدـالمحيض)ُ)
 (.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.َّٓ(رقـَّٔ/ُ(صحيحمسمـكتابالصبلة،بابسترةالمصمي)ّ)
:بالفتحثـالسككفكفتحالطاءكالحاءميممة:كٌؿمسيؿفيودقاؽالحصىفيكأبطح.كقاؿابفْ) (األىٍبطىحي

كالبطح األبطح المنبسطعمىدريد: الرمؿ األرض.اء أككجو كاف ضٌيقا المسيؿ أثر األبطح زيد: أبك كقاؿ
لىمنى،ألفالمسافةبينوكبينيماكاحدة،كربماكافإلىمنىأقرب،كىك كاسعا.كاألبطحيضاؼإلىمكةكا 

 (.ْٕ/ُالمحٌصب،كىكخيؼبنيكنانة.معجـالبمدافلياقكتالحمكم)
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: ًح.قىاؿى نىزىةه»اٍلفىبلى ثيَـّريًكزىٍتلىويعى
ٍكعىتىٍيفً(ُ) رى مَّىالظٍُّيرى فىصى ـى ....الحديث.،فىتىقىدَّ

 تخريج الحديث:
مفطريؽعمربفأبيزائدة،بنحكه.(ّ)،كمسمـ(ِ)أخرجوالبخارم

مفطريؽشعبةمختصران.(ْ)البخارمكأخرجو
جميعيـ،مختصرانعتبةبفعبداهللبفعتبةكىكأىبكالعيمىيسمفطريؽ،(ٓ)كأخرجوالبخارم

.بمعناه،عفعكفبفأبيجحيفة (العيمىيس)عمربفأبيزائدةكشعبةكأبي
.بمعناهمفطريؽشعبةعفالحكـبفعتيبةعفأبيجحيفةمختصران(ٔ)مسمـأخرجوك

 دراسة رجال اإلسناد:
، َوْىُب بُن َعْبِد اهللِ  -      قْٕتكفيسنة:الّسوائي مسمم بن َأُبو ُجَحْيَفَة الس َواِئي  الُكْوِفي 

صحبثـعنوكحفظعمره،أكاخرفيكسمـكآلوعميوالمَّوصمىالنبيٌعمىكقيؿبعدىا.قدـ
 .(ٕ)الخبلفةليكلماالككفةشرطةككاٌلهبعده،عمٌيا

 كباقيرجالوثقات. -
**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَضخَ ) 
قىدً.الٌنضخمفقريب:النٍَّضخي«ساحمو البحر َيْنَضخُ » ِفيوِ  ،أيُّييماًفيًيمىااختيًمؼكى كىاأٍلىٍكثىريأىٍكثىري
مىةًأىنَّوي اٍلميٍيًممىةًًمفىقىؿُّأًباٍلميٍعجى

 .(ٛ)

                                                           

 .(َٖٔ/ُ)ألبيالقاسـالزمخشرمةالببلغأساس.العكازةشبوكىي:عنزة(ُ)
 .ّٕٔ(رقـْٖ/ُكتابالصبلة،بابالصبلةفيالثكباألحمر)،(صحيحالبخارمِ)
.َّٓ(رقـَّٔ/ُكتابالصبلة،بابسترةالمصمي)،(صحيحمسمـّ)
/ُرم)،صحيحالبخآْٗ(رقـَُٔ/ُكتابالصبلة،بابسترةاإلماـسترةمفخمفو)،(صحيحالبخارمْ)

 .ْٗٗ(رقـَُٔ
كتاباألذاف،باباألذافلممسافر،إذاكانكاجماعة،كاإلقامة،ككذلؾبعرفةكجمع،كقكؿالمصدرنفسو،(ٓ)

كتابالكضكء،باباستعماؿ.ّّٔ(رقـُِٗ/ُالمؤذف:الصبلةفيالرحاؿ،فيالميمةالباردةأكالمطيرة)
.َُٓ(رقـَُٔ/ُالصبلة،بابالسترةبمكةكغيرىا)،كتابُٕٖ(رقـْٗ/ُفضؿكضكءالناس)

 .َّٓ(رقـُّٔ/ُ(صحيحمسمـكتابالصبلة،بابسترةالمصمي)ٔ)
(.َْٗ/ٔ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٕ)
 (.َٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
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 (ٙٚالحديث رقم )
 ." َيْنَضُح ِبَجاِنِبَيا اْلَبْحُر" كانما"َيْنَضُخ البحر ساحمو" لـأعثرعمىلفظابفاألثير

 رحمو اهلل: (ٔ)أحمد اإلمام قال 
:حى ًعيسىىقىاؿى ٍبفي اؽي ٍسحى ،كىاً  اًزـو حى ٍبفي ًريري نىاجى دَّثىنىايىًزيدي،أىٍخبىرى ،عىًفحى اًزـو حى ٍبفي ًريري دَّثىنىاجى

بىٍيًرٍبفً الزُّ عيمىرى اٍبفى :لىًقيتي سىًفٍبًفىىاًديىةىقىاؿى يًت،عىًفاٍلحى اؽي:-اٍلًخرّْ ًإٍسحى ًلي:ًممٍَّف-قىاؿى فىقىاؿى
:أى .قىاؿى ـٍ :نىعى قيٍمتي أىٍىًؿعيمىافى :ًمٍف ،قىاؿى أىٍىًؿعيمىافى :ًمٍف ؟قيٍمتي ًمٍفأىٍنتى مىاسىًمٍعتي دّْثيؾى أيحى فىبلى

:بىمىىرىسيكًؿالمَّوً المَّوً.؟قيٍمتي رىسيكؿى :سىًمٍعتي ،:يىقيكؿيفىقىاؿى لىيىا:عيمىافي اييقىاؿي أىٍرضن ـي ىٍعمى "ًإنّْيألى
ةيًمٍنيىااْلَبْحرُ  -َوَقاَل ِإْسَحاُق: ِبَناِحَيِتَيا  -َيْنَضُح ِبَجاِنِبَيا  جَّ ٍيًرىىا".،اٍلحى تىٍيًفًمٍفغى جَّ ًمٍفحى ؿي أىٍفضى
 تخريج الحديث: 
مفطريؽ(ْ)،كالبييقي(ّ)ابفأبيعاصـ،ك(ِ)ابفأبيأسامةأخرجو عفجريربفحاـز

يًتبوبنحكه. بىٍيًرٍبًفاٍلًخرّْ الزُّ
 دراسة رجال اإلسناد:

 .(ٕ)الثقاتفيذكرهابفحباف،(ٔ)ديبلنتعأكلـيردفيوجرحان:(٘)اْلَحَسِن ْبِن َىاِدَيَة الُعماني -
.(ٖ)قاؿابفحجر:قاؿابفأبيحاتـعفأبيوالأعرفو

.اسحاؽبفعيسىصدكؽرجالوثقاتسكل-   
 الحكم عمى اإلسناد:

سىًفٍبًفىىاًديىةىالعيمانيلـيردفيوجرحألجؿ،إسنادهضعيؼ ،فمـيعرؼتعديبلنكأاناٍلحى
لـيركعنوسكلالزُّبىٍيرٍبفاٍلًخرّْيت.،مجيكؿالعيفحالو

                                                           

.ْٖٓ(رقـُْٔ/ٖ(مسندأحمدمسند)ُ)
 .ُّٔرقـ(ِْْ/ُ)البفأبيأسامةالحارثمسندزكائدعفالباحثبغيةمافيك(ِ)
 .ِِِٗ(رقـُِٕ/ْالبفأبيعاصـ)(اآلحادكالمثانيّ)
.ٖٗٔٔ(رقـْٕٓ/ْ(السنفالكبرللمبييقي)ْ)
ايضرببوعيمىافتقععمىساحؿبحراليمفكاليند،تشتمؿعمىبمدافكثيرةذاتنخؿكزركعإالأفحرى(ٓ)

 .(.َُٓ/ْ)لياقكتالحمكممعجـالبمداف.المثؿ
 (َْ/ّ(،الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)َّٕ/ِالتاريخالكبيرلمبخارم)ر:انظ(ٔ)
 .(ُِّ/ْ(الثقاتالبفحباف)ٕ)
 كلـأجدىذاالقكؿفيالجرحكالتعديؿ.(ِٖٓ/ِ)البفحجرالميزافلساف(ٖ)
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(،كالحارث)كالمفظلو(ُ)،أخرجوأحمدشاىدضعيؼمفحديثعمربفالخطابكالحديثلو
(ْ)،مفطريؽأبيلىًبيدو(ّ)،كالضياءالمقدسي(ِ)بفأبيأسامةا ًمٍفطىاًحيىةى ؿه رىجي رىجى :خى قىاؿى

(ٓ)
لىوي:بىٍيرى رىسيكًؿاهللًمييىاًجرنا،ييقىاؿي فىاًة كى ًدينىةىبىٍعدى اٍلمى ـى ،فىقىًد أىسىدو ٍبفي أىنَّويحي ـى ،فىعىًم ،فىرىآهيعيمىري ًبأىيَّاـو

ذى :فىأىخى .قىاؿى ـٍ :نىعى :ًمٍفأىٍىًؿعيمىاف؟قىاؿى .قىاؿى :ًمٍفأىٍىًؿعيمىافى ؟قىاؿى لىوي:مىٍفأىٍنتى ،فىقىاؿى غىًريبه
اهللًًبيىًدًهفىأىٍدخى رىسيكؿى :ىىذىاًمٍفأىٍىًؿاأٍلىٍرًضالًَّتيسىًمٍعتي ٍنوي،فىقىاؿى اهلليعى رىًضيى مىىأىًبيبىٍكرو مىويعى

أىتىاىيـٍ:"يىقيكؿي اٍلعىرىًبلىٍك ًمفى يّّ ،ًبيىاحى اٍلبىٍحري ًبنىاًحيىًتيىا حي ،يىٍنضى لىيىا:عيمىافي ييقىاؿي ا أىٍرضن ىٍعمىـي ًإنّْيألى
".رىسي رو جى كىالحى ٍكهيًبسىٍيـو مى كًليمىارى

الحديثركاتيوثقاتكلكفقالت الباحثة: ،قاؿالمفضؿبفإسنادهضعيؼكالعمةاالنقطاعىذا
.(ٔ)غسافالغبلبي:لـيمؽلمازةعمركلكنولقيعميٍبفأىبيطىاًلب،ككعبٍبفسكر

اًبرً(ٕ)كبمعنىالشطرالثانيمفالحديثالمتقدـأخرجمسمـ فيصحيحومفطريؽأىًبياٍلكىاًزًعجى
ا اهلًل رىسيكؿي بىعىثى : يىقيكؿي بىٍرزىةى، أىبىا سىًمٍعتي ، الرَّاًسًبيّْ ك عىٍمرو أىٍحيىاًءٍبًف ًمٍف ي  ًإلىىحى بلن رىجي ،

اهللً ًإلىىرىسيكًؿ اءى فىجى بيكهي، رى فىسىبُّكهيكىضى فىقىاؿىاٍلعىرىًب، فىأىٍخبىرىهي، ، اهلًل »رىسيكؿي : أىٍىؿى أىفَّ لىٍك
بيكؾى رى ضى كىالى ،مىاسىبُّكؾى أىتىٍيتى «.عيمىافى

.الطرؽيرتقيالحديثلمحسفلغيرهكبمجمكع
**********

قال ابن األثير رحمو اهلل 

 )َنَضَد( 
الًَّذم«ْحَت َنَضٍد َلوُ َأنَّ ِجْبِريَل َعَمْيِو السَّاَلُم اْحَتَبس َعْنُو لكْمب َكاَن تَ »ًفيًو ًبالتٍَّحًريًؾ:السًَّريري ىيكى

امتاعياٍلبىٍيًتاٍلمىٍنضيكد أىٍيضن ،كىىيكى يافكؽىبىٍعضو :أىٍمييٍجعؿبعضي مىٍيًوالثّْيىابي ديعى .(ٖ)تيٍنضى
                                                           

 َّٖرقـ(ّٖٗ/ُ)أحمدمسند(ُ)
 .َُّٖ(رقـُْٗ/ِ(كمافيبغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث،البفأبيأسامة)ِ)
 .ٓ(رقـٕٕ/ُ(المستخرجمفاألحاديثالمختارةممالـيخرجوالبخارمكمسمـفيصحيحييما)ّ)
 .(أىبيكلبيدالبىٍصًرٌمىكلمازةبفزباراألىٍزًدٌمالجيضميْ)
 .(ّ/ٗاألنسابلمسمعاني).ةمفاألزد(طاحيةقبيمٓ)
.(ُٗٔ/ُْ(،كنزالعماؿلممتقياليندم)ُِٓ/ِْ(تيذيبالكماؿلممزم)ٔ)
ٕ) (صحيحمسمـ كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـ ْ)بابفضؿأىؿعماف، رقـُُٕٗ/ )

ِْْٓ
(ُٕ/ٓ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية(ٖ)
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 (ٚٚالحديث رقم )
(َعْنُو لكْمب َكاَن َتْحَت َنَضٍد َلوُ  َأنَّ ِجْبِريَل َعَمْيِو السَّاَلُم اْحَتَبسلـأعثرعمىلفظابفاألثير)

نمابمفظمقاربلو .كا 
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام الترمذي

: قىاؿى اؽى أىًبيًإٍسحى ٍبفي ييكنيسي نىا أىٍخبىرى : قىاؿى ًؾ الميبىارى ٍبفي المًَّو ٍبدي عى نىا أىٍخبىرى : قىاؿى ٍيده سيكى دَّثىنىا حى
دَّثى :حى اًىده،قىاؿى دَّثىنىاميجى المَّوًحى رىسيكؿي :قىاؿى ٍيرىةى،قىاؿى َأتَاِني ِجْبِريُل َفَقاَل: ِإنٍّي ُكْنُت  :"نىاأىبيكىيرى
ًفيبىاًبالبىٍيًتَأَتْيُتَك الَباِرَحَة َفَمْم َيْمَنْعِني أىنَّويكىافى ًفيًوًإالَّ الًَّذمكيٍنتى البىٍيتى مىٍيؾى عى ٍمتي دىخى أىٍفأىكيكفى

الرّْ ًسٍتروًتٍمثىاؿي ـي ًفيالبىٍيًتًقرىا كىافى اًؿ،كى جى
،فىميٍرًبرىٍأًسالتٍّْمثىاًؿ(ِ) ًفيالبىٍيًتكىٍمبه كىافى ،كى ًفيًوتىمىاًثيؿي

ًمٍنويًكسىادى ييٍجعىٍؿ كى فىٍمييٍقطىٍع ًبالسٍّْتًر ميٍر رىًة،كى الشَّجى كىيىٍيئىًة يٍَّر فىٍمييصى ميٍنتىبىذىتىٍيًفتىٍيفًالًَّذمًبالبىاًبفىٍمييٍقطىٍع
المَّوً رىسيكؿي ميٍرًبالكىٍمًبفىييٍخرىٍج"،فىفىعىؿى تيكطىرًف،كى الكىٍمبي ذىًلؾى كىافى َجْرًوا ِلْمَحَسِن َأِو الُحَسْيِن كى

".َتْحَت َنَضدٍ  ًبًوفىأيٍخًرجى لىويفىأىمىرى
 تخريج الحديث:

أحمد كالنسائيمختصران(ْ)كأبكداكد،(ّ)أخرجو مف،(ٔ)كابفحباف،(ٓ)، طريؽجميعيـ
.سحاؽبوبنحكهإيكنسبفأبي

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(ِٕ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)صدكؽييـقميبلنسحاق:إس بن أبي يون -
 .كباقيرجالوثقات -

:الحكم عمى اإلسناد 
 كلكفلمحديثشاىدصحيح،إسنادهضعيؼألجؿيكنسبفأبيإسحاؽصدكؽييـ

                                                           

،بابماجاءأفالمبلئكةالتدخؿبيتافيوصكرةكالكمبهللسنفالترمذم،أبكاباألدبعفرسكؿا(ُ)
.َِٖٔ(رقـُُٓ/ٓ)
ًقيؽيالًسٍتر:الًقراـ(ِ) ًقيؿى.الرَّ فيؽ:كى افىةيأٍلكاف،ًذمصيكؼوًمفٍالصَّ ًقيؿى.قميصوثىكبي:كىقىٍكًلؾىًفيوًكىاإٍلًضى :الًقراـ:كى

ًقيؽيترالسً (ْٗ/ْ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.اٍلغىًميظًالًسٍتركىرىاءىالرَّ
 .َْٖٓ(رقـُّْ/ُّ(مسندأحمد)ّ)
 .ُْٖٓ(رقـْٕ/ْكتابالمباس،بابفيالصكر)،د(سنفأبيداكْ)
.ّٓٔٓ(رقـُِٔ/ٖكتابالزينة،ذكرأشدالناسعذابا)،(سنفالنسائيٓ)
 .ْٖٓٓ(رقـُٓٔ/ُّ(صحيحابفحباف)ٔ)
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البخارمأخ ـى(ُ)رجو فىقىا ، اًكيري تىصى ًفييىا نيٍمريقىةن اٍشتىرىٍت أىنَّيىا ٍنيىا: عى المَّوي رىًضيى اًئشىةى، مفحديثعى
 النًَّبيُّ : قىاؿى ، أىٍذنىٍبتي ا ًممَّ المًَّو ًإلىى أىتيكبي : فىقيٍمتي ٍؿ، يىٍدخي ـٍ فىمى النٍُّمريقىةي»ًباٍلبىاًب ىىًذًه مىا :« قيٍمتي
:أىٍحييًلتىٍجمً ـٍ لىيي ًة،ييقىاؿي الًقيىامى يىٍكـى كىًرييعىذَّبيكفى ىىًذًهالصُّ ابى أىٍصحى :"ًإفَّ سَّدىىىا،قىاؿى تىكى مىٍييىاكى عى كامىاسى

بىٍيتناًفيًوالصُّكرىةي المىبلىًئكىةىالىتىٍدخيؿي فَّ ،كىاً  مىٍقتيـٍ " خى
.كبذلؾيرتقيالحديثلمحسفلغيره

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَضَر(
رىهي:أىٍمنىعَّمىو«َنَضَر اهلُل اْمرًَأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَىا»ًفيًو رىهيكأىٍنضى رىهيكنىضَّ  .(ِ)نىضى

 (ٛٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام الترمذي

 دَّثىنىااٍبفي ٍبًدالرٍَّحمىًفٍبًفحى ،عىٍفعى ًمًؾٍبًفعيمىٍيرو ٍبًدالمى ،عىٍفعى دَّثىنىاسيٍفيىافي :حى قىاؿى أىًبيعيمىرى
 ٍفأىًبيًو،عىًفالنًَّبيّْ عى دّْثي ،ييحى ٍبًدالمًَّوٍبًفمىٍسعيكدو :عى َر المَُّو اْمرًَأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَىا »،قىاؿى َنضَّ

ًفظىيىاكى أىٍفقىويًمٍنويكىحى اًمًؿًفٍقووًإلىىمىٍفىيكى حى «.بىمَّغىيىا،فىريبَّ
 تخريج الحديث:

الحميدم عمير(ٓ)كالطبراني،(ْ)أخرجو بف الممؾ عبد طريؽ أبيمف ابف كأخرجو .
.(ٗ)،كالترمذم(ٖ)ابفماجوك،(ٕ)،كأحمد(ٔ)شيبة

                                                           

 .ٕٓٗٓرقـ(ُٖٔ/ٕبابمفكرهالقعكدعمىالصكرة)،كتابالمباسالبخارمصحيح(ُ)
 .(ُٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(رقـّْ/ٓ،بابماجاءفيالحثعمىتبميغالسماع)ترمذم،أبكابالعمـعفرسكؿاهلل(سنفالّ)

.ِٖٓٔ
.ٖٖ(رقـََِ/ُ(مسندالحميدم)ْ)
 .َُّْ(رقـٖٕ/ِ)لمطبراني(المعجـاألكسطٓ)
 .ِٔٗ(رقـََِ/ُ(مسندابفأبيشيبة)ٔ)
 .ُْٕٓ(رقـُِِ/ٕ(مسندأحمد)ٕ)
 .ِِّ(رقـٖٓ/ُ)،افتتاحالكتابفياإليمافكفضائؿالصحابةكالعمـ،بابمفبمغعممانماجو(سنفابفٖ)
(رقـّْ/ٓ،بابماجاءفيالحثعمىتبميغالسماع)الترمذم،أبكابالعمـعفرسكؿاهلل(سنفٗ)

ِٖٔٓ. 
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البر(ْ)كالشاشي،(ّ)كابفحباف،(ِ)،كأبكيعمىالمكصمي(ُ)البزارأخرجوك (ٓ)مختصران،كابفعبد
عفعبدكسماؾبفحرب(،،مفطريؽسماؾبفحربكبلىما)عبدالممؾبفعميربنحكه

.بفعبداهللبوالرحمف
 دراسة رجال اإلسناد:

.سبقتترجمتوفيالحديثرقـصدكؽفيوغفمة:ُمَحمَُّد بُن َيْحَيى بِن َأِبي ُعَمَر الَعَدِني   -    
.(ُْ)

،اختمطكاليضراختبلطوثقةمطمقان:ُسْفَياُن بُن ُعَيْيَنَة بِن َأِبي ِعْمرَاَن َمْيُمْوٍن الِياَلِلي   -   
مدلسمف.ختبلطوأحدمفأصحابالكتبالستةألنوكافقبؿكفاتوبسنةكلـيسمعمنوكقتا

.(ُْ).سبقتترجمتوفيالحديثرقـثقةعفالثانيةكاليدلسإال
ك:َعْبُد الَمِمِك بُن ُعَمْيِر بِن ُسَوْيِد بِن َحاِرَثَة الُقَرِشي   -      ،أىبيكعىٍمرو :المٍَّخًميُّ ييقىاؿي :-كى ييقىاؿي كى
،تكفيسنةأىبيك ًبالًقٍبًطيّْ ييٍعرىؼي اًفظي،كى ،الحى الكيٍكًفيُّ تباينتأقكاؿالعمماءفيعبدق.ُّٔعيمىرى

.نىعميوكمنيـمفأساءالقكؿفيواءمفأثالممؾفمفالعمم
قاؿإسحاؽاليمداني:خذالعمـمفعبدالممؾبفعمير.كنقؿصالحبفأحمدبفحنبؿعف
عميابفالمدينيقاؿ:سمعتعبدالرحمفبفميدميقكؿ:كافسفيافالثكرميعجبمفحفظ

قاؿ:نعـ.فقمتألبيفيكعبدالممؾبفعمير؟:عبدالممؾقاؿصالح
فذكرتذلؾألبيفقاؿ:ىذاكىـ،إنماىكعبد-أمعبدالرحمفبفأبيحاتـ-قاؿأبكمحمد

الممؾبفأبيسميماف،كعبدالممؾبفعميرلـيكصؼبالحفظ.
كضعفوأحمدجدانفقاؿ:مضطربالحديثجدانمعقمةحديثو،ماأرللوخمسمائةحديث،كقد

.كقاؿأبكحاتـ:ليسبحافظىكصالح،تغيراهابفمعيفباالختبلطكرمغمطفيكثيرمنيا.
.(ٔ)حفظوقبؿمكتو

                                                           

 .َُِْ(رقـِّٖ/ٓ(مسندالبزار)ُ)
 .ُِٔٓ(رقـِٔ/ٗ(مسندأبييعمىالمكصمي)ِ)
 .ٔٔ(رقـِٖٔ/ُ(صحيحابفحباف)ّ)
 .ِٕٕـ(رقُّٓ/ُ(المسندلمشاشي)ْ)
 .ُٖٖ(رقـُٖٕ/ُ)البفعبدالبر(جامعبيافالعمـكفضموٓ)
.(َّٔ/ٓالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):انظر(ٔ)
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نماعيبعميوأنوقاؿابفحجر:،،عمرطكيبلنفتغيرلذلؾحفظوكخمط:عبدالممؾثقةقمت كا 
القسـاألكؿفيأصحاب.كذكرهالعبلئي(ُ)تغيرحفظولكبرسنوألنوعاشمائةكثبلثسنيف

قاؿابف،(ِ)،ككافمفالذيفتميزحديثيـبمايينكرعميوتغيرىـكلـيأتاحتمؿالعمماءالذيف
فياالحتجاجكمفركايةحجر: عنو القدماء الشيخافمفركاية كأخرجلو الجماعة احتجبو

.(ّ)بعضالمتأخريفعنوفيالمتابعات
.(ْ)ة،كىكمدلسمفالثالث:ثقةاختمطكتميزحديثوقالت الباحثة

.كباقيرجالوثقات -
 :الحكم عمى اإلسناد 

إسنادهضعيؼفيوعبدالممؾبفعميرمدلسمفالثالثةكلـيصرحبالسماعتابعو
.(ٓ)سماؾبفحربقاؿابفحجر:صدكؽكقدتغيربأخرةفكافربماتمقف

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًؿكى اأٍلىٍحكى اًصـو ًديًثعى «ِعْنَد أنٍس، َوُىَو َقَدٌح َعِريض ِمْن ُنَضارٍ   رََأْيُت َقَدح َرُسوُل المَّو»ًفيحى
 .(ٔ)أىٍمًمٍفخشبو

 (ٜٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاري

مَّادو حى دَّثىًنييىٍحيىىٍبفي :حى قىاؿى ، ميٍدًرؾو ٍبفي سىفي الحى دَّثىنىا حى أىبيكعىكىانىةى،عىٍفعىاًصـو نىا أىٍخبىرى ،
ًؿ،قىاؿى :ِعْنَد َأَنِس ْبِن َماِلكٍ   : رََأْيُت َقَدَح النَِّبيٍّ األىٍحكى ةو،قىاؿى مىويًبًفضَّ ٍمسى دىعىفىسى قىٍداٍنصى كىافى َوُىَو كى

:َقَدٌح َجيٌٍّد َعِريٌض ِمْن ُنَضارٍ  أىنىسه :قىاؿى المَّوًلىقىٍدسىقىٍيتي»،قىاؿى ًمفٍرىسيكؿى ًفيىىذىاالقىدىًحأىٍكثىرى

                                                           

 .(ِِْ/ُالبفحجر)(ىدمالسارمُ)
.(ٕٔالمختمطيفلمعبلئي)ص::(انظرِ)
.(ِِْ/ُالبفحجر)ىدمالسارم(ّ)
.(ُْ:ص)البفحجربالتدليسفالمكصكفيبمراتبالتقديسأىؿتعريؼ(ْ)
.(ِٓٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٓ)
 .(ُٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
.ّٖٔٓ(رقـُُّ/ٕكآنيتو)(صحيحالبخارم،كتاباألشربة،بابالشربمفقدحالنبيٕ)
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كىذىاكى ٍمقىةن«ذىاكى مىكىانىيىاحى أىٍفيىٍجعىؿى أىنىسه ،فىأىرىادى ًديدو ٍمقىةهًمٍفحى ًفيًوحى :ًإنَّويكىافى ًسيًريفى اٍبفي قىاؿى :كى قىاؿى
ةى:الىتيغىيّْ لىويأىبيكطىٍمحى ةو،فىقىاؿى أىٍكًفضَّ المَّوًًمٍفذىىىبو نىعىويرىسيكؿي شىٍيئناصى فىتىرىكىوي.رىفَّ

 تخريج الحديث:
مفطريؽعاصـاألحكؿعفابفسيريفعفأنسمختصران.(ُ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

سنة:، َأُبو َعِمّي الَبْصِرّي الطحاناْلَحَسُن ْبُن ُمْدِرِك ْبِن َبِشيٍر السدوسي -      بعد تكفي
.(ِ)اٍلبىٍصرىة:مفحفاظقاؿابفعدمق.ُِْ

.كنقؿالمزمعفأىبييعيبىيدبو:البأس(ْ)،كقاؿالنسائي(ّ)الصكؼأحمدبفالحسيفكثقو
سىفٍبفمدرؾكذاباآلجرمعفأبيداكدقكلو: يأخذأحاديثفيدٍبفعكؼفيمقنيا،اٍلحى (ٓ)كىافى

.(ٔ)عمىيحيىٍبفحماد
إفكافمستندأبيداكدفيتكذيبوىذاالفعؿفيكاليكجبكذبان،"حجرفقاؿ:فاعتذرعنوابف

فإذاسأؿالطالبشيخوعف،ألفيحيىبفحمادكفيدبفعكؼجميعانمفأصحابأبيعكانة
كقد؟"،حديثرفيقوليعرؼإفكافمفجممةمسمكعوفحدثوبوأكالفكيؼيككفبذلؾكذابان

أبكزرعةكأ (ٕ)بكحاتـكتبعنو كىما فيوجرحان يذكرا فيالنقدمفكلـ أخرجعنو،ىما كقد
البخارمأحاديثيسيرةمفركايتوعفيحيىبفحمادمعأنوشاركوفيالحمؿعفيحيىبف

.(ٖ)كركلعنوالنسائي،حمادكفيغيرهمفشيكخو

                                                           

،كعصاه،كسيفوكقدحو،كخاتمو،لنبي،كتابفرضالخمس،بابماذكرمفدرعاصحيحالبخارم(ُ)
.َُّٗ(رقـّٖ/ْكمااستعمؿالخمفاءبعدهمفذلؾ)

 .(ُُِ)ص:البفعدم(مفركلعنيـالبخارمفيالصحيحِ)
 .(ُِّ/ِ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
 .(ٖٓ(مشيخةالنسائي)ص:ْ)
(كقاؿفيِِّ/ِتيذيبالتيذيب،البفحجر)(قاؿابفحجرفيالتيذيبفيقمبياعمىيحيىبفحماد.ٓ)

(كاذاكانتالكممةيمقييافيككفالمعنىأنوأخذأحاديثفيدبفّٕٗ/ُفتحالبارمالبفحجر)يمقييا.الفتح
عكؼفألقاىاأمعرضياعمىشيخويحىبفحمادالذمكافقرينانلفيدبفعكؼككبلىماكافتمميذانألبي

.كبلـابفحجرفيالفتحماسبؽمفعكانةك
.(ِّْ/ٔ)(تيذيبالكماؿلممزمٔ)
 .(ّٗ/ّالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):(انظرٕ)
 .(ْٖٕ/ِ)لمفخرجلوالبخارمفيالجامعالصحيحلمباجي،(التعديؿكالتجريحٖ)
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أبكقاؿالمزم:كؿقكقدشكؾمغمطامفينسبةأبيداكدالكذبلمحسفبفمدرؾفقاؿ:كفي
كتاب"مفالظاىرفيصحيحتيفنسختيففيرأيتوألنينظر؛كذابمدرؾبفالحسف:داكد

.(ُ)أعمـتعالىكاهللفينظر،السيفبعدمثناةكياءمضمكمةبحاءالحسيف،":اآلجرم
كاهللأعمـكاسموالحسيف،آخرغيرالحسفبفمدرؾيعنيأفيككف الحسفبالتدليس. كاتيـ

(ِ)ذكرهابفحجرفيأصحابالمرتبةالثالثة
،كلـيثبتبحقو.:ثقةلـيكذبوسكلأبكداكدقالت الباحثة

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:                       

 )َنَضَض(
ًمٍنوي ًديثيكى اأىمٍ«َأْمَواِلِيمْ  ِمنْ  َنضَّ  َقدْ  َما صدقةَ  ُخذ»اٍلحى أٍمًتعىًتيـأٍثمافًمفٍكظىيرؿحىصىمى

ٍيًرىىا كىغى
.(ّ)

 (ٓٛالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديثًًفيو اًحبىةًكالمرأةًًعمرافحى قىاؿى»اٍلمىزىادىةًصى  الِمْلء ِمنَ  َتِنض   تكادُ كىاٍلمىزىادىةي: تىٍنشىؽُّأىمٍ«
.(ْ)نىبىعًإذىااٍلعىٍيًف،ًمفىالماءينىضَّ:ييقىاؿي.اٍلمىاءيًمٍنيىاجيكيخر

 (ٔٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (٘)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىا ًليًد،أىبيكحى دَّثىنىاالكى ـيحى ٍم ،ٍبفيسى ًريرو اءوأىبىاسىًمٍعتيزى رىجى
دَّثىنىا:قىاؿى،(ٔ) .ٍبفيًعٍمرىافيحى

                                                           

.(ُِِ)ص:(إكماؿتيذيبالكماؿ،لمغمطامُ)
.(ُْ:ص)البفحجربالتدليسصكفيفالمكبمراتبالتقديسأىؿتعريؼ(ِ)
.(ِٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
 .(ِٕ/ٓ)المصدرنفسو(ْ)
 .ُّٕٓ(رقـُُٗ/ْكتابالمناقب،بابعبلماتالنبكةفياإلسبلـ)،(صحيحالبخارمٓ)
.فتيـ،كييقاؿ:اٍبفعىبدالمَّوًعٍمرافبفممحاف،كييقاؿ:ابٍأىبيكرجاءالعطاردمالبىٍصًرٌم(ٔ)
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يٍ كىانيكامىعىالنًَّبيّْحيصى ـٍ ،أىنَّيي ٍبًحعىرَّسيكافو كىٍجويالصُّ تَّىًإذىاكىافى ،حى ـٍ كالىٍيمىتىيي ،فىأىٍدلىجي ًفيمىًسيرو
،(ُ)

تَّىاٍرتىفىعىًتالشٍَّمسي حى ـٍ أىٍعيينييي ـٍ ًبمىزىادىتىٍييىا،فىغىمىبىٍتيي فىأىمىرى
ٍيفً،(ِ) ًفيالعىٍزالىكى فىمىسىحى

ًعطىاشنا،فىشىرً(ّ) ٍبنىا
دىاكىةو مىعىنىاكىاً  ًقٍربىةو ٍنىاكيؿَّ ًكينىا،فىمىؤلى تَّىرى حى رىجيبلن أىٍربىًعيفى
نىٍسًؽبىًعيرنا،(ْ) ـٍ أىنَّويلى ٍيرى َوِىَي َتَكاُد َتِنض  ،غى

ِمَن الِمْلِء، : قىاؿى ـٍ»ثيَـّ ًعٍندىكي ا مى كىالتٍَّمرً«ىىاتيكا الًكسىًر ًمفى لىيىا ًمعى قىالىٍت:فىجي أىٍىمىيىا، تَّىأىتىٍت حى ،
ٍرأىًة،فىأىٍسمىمىتٍ المى ًبًتٍمؾى ٍرـى الصّْ كىمىازىعىميكا،فىيىدىلالمَّويذىاؾى نىًبيّّ النَّاًس،أىٍكىيكى رى أىٍسحى كىأىٍسمىميكا.لىًقيتي

 :تخريج الحديث
طريؽسمـبفمف(ٔ)كأخرجومسمـ.مفطريؽعكؼبألفاظمتقاربة(ٓ)أخرجوالبخارم

كسمـبفزرير(،بزيادة،كبلىما)عكؼاألعرابيكىيتكادتنضرجمفالماء"زريربو،بمفظ"
.عفأبيرجاءبو

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.اختمؼفيؤَُتكفيفيحدكدسنة:سمم ْبن زرير َأُبو يونس العطاردي، اْلَبْصِريّ  -

اًنيىةتبلفانكبيرانبيفمكثؽلوكمضعؼالنقاداخ ،كربماضيعؼلقمةأحاديثوالتيالتزيدعمىثىمى
ًديثا .(َُ)،كقاؿأبكزرعة:صدكؽ(ٗ)،كالعجمي(ٖ)أبكحاتـالرازمكثقو.(ٕ)عشرحى



                                                           

ارتحؿعىنويُ) ثَـّ ًباٍلمىكىاًفتعريسان،ًإذانزلولىٍيبلن كؿًبالمٍَّيًؿييقىاؿ:عىٌرسالرجؿي جميرةالمغة،البف.(الٌتعريس:النُّزي
.(ُٕٔ/ِ)دريد

يحة،كالجمعي:المىزىاًكدي.النيايةفيغريبىيالٌظرؼالذليحمؿفيوالماء،كالٌركايةكالًقٍربىًةكالسَّطً(المزادة:ِ)
.(ِّْ/ْالحديثكاألثرالبفاألثير)

مف(ّ)  انبمفالمىزىادةعىٍزالءيأًلىفالمىاءينصىبه جى ٌبالمىاءًمٍنيىاككؿُّ المىزادةكمكضعيمىصى ـي تثنيةالعىٍزالءكىيف
.(ِٗ/ٓ)المخصص،البفسيدةالمرسي:انظر.جانبييااأٍلىٍسفىؿ

اًلمٍطيىرىةيْ) اإلدىاكىةي: كالمحيط.( المحكـ ًر. باآلخى ديىيما أىحى قيًكبؿى ًجٍمدىٍيًف مف كانىٍت إذا ًإداكىةن تككفي ًإٌنما : كقيؿى
.(ُْٓ/ٗاألعظـ،البفسيدةالمرسي)

 .ّْْقـ(رٕٔ/ُكتابالتيمـ،باب:الصعيدالطيبكضكءالمسمـ،يكفيومفالماء)،(صحيحالبخارمٓ)
/ُ،كتابالمساجدكمكاضعالصبلة)الفائتة،كاستحبابتعجيؿقضائيابابقضاءالصبلة،(صحيحمسمـٔ)

 .ِٖٔ(رقـْْٕ
.(ِّٕ/ُالمغنيفيالضعفاءلمذىبي)،(َْٓ/ُالكاشؼلمذىبي):(انظرٕ)
.(ِْٔ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
 .(ُٔٗ(الثقاتلمعجمي)ص:ٗ)
.(ِْٔ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)َُ)
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.كضعفوابف(ُ)«ىبفسعيديضعفوتضعيفناشديدناضعيؼ،يحي»كضعفويحيىبفمعيفقاؿ:
،ليسىكبذا.(ِ)شاىيف .(ْ).كقاؿالنسائي:ليسباٍلقىًكمٌ(ّ)ؾ"كقاؿأبكداكد:بصرمُّ

،كعدـاشتغالوبالحديثقاؿابفحباف:دكؽ،كضعفومفضعفولقمةأحاديثو:صقالت الباحثة
كىافاٍلغالبعميًوالٌصبلح يكفالحديثصناعتوكى ـٍ كزاالٍحتجاجبويخطئ،ل يجي خطأفىاحشانالى

الثّْقىات ييكىافؽ فيما .(ٓ)ًإالَّ الذيفيعزحديثيـكقاؿ المقميف البصرييف فيعداد كىك ،ابفعدم:
.(ٔ)كليسفيمقدارمالومفالحديثأفيعتبرحديثوضعيؼىكأكصدكؽ

خراجركاياتوقاؿ:خرجومحمدفيإكنقؿمغمطامعفالحاكـردانعمىمفعابعمىالبخارم
االقكؿمفيحيىلقمةاشتغاؿسمـكىذ،األصكؿكمسمـفيالشكاىد،كقاؿيحيى:)لقو(ضعيؼ

لو، كتعيده ركايتو كميا.اليجرحبالحديثكقمة حدثبأحاديثمستقيمة ركلفإنو ظيرفيما
.(ٕ)صحيحةقرأتعمىأبيعميالحافظمجمكعةأحاديثوفمـتبمغثمانيةعشرحديثان

 . وباقي رجالو ثقات -
**********

قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَضَل(  
ميكا:أىٍمرىمىٍكا«َأنَُّو َمّر بقوٍم َيْنَتِضُمونَ »)س(ًفيًو كتىنىاضى القكـي ؿى :اٍنتىضى .ييقىاؿي أىٍميىٍرتىمكفًبالسّْيىاـً

بعي ـٍ تىكىمَّ ،كى جى ٍنويكحاجى ،ًإذىارىامىىعى فو عىٍففيبلى فيبلفيينىاًضؿي اهي.كى مىوي،ًإذىارىامى ٍذًره،كدىفىعلمسٍَّبؽ.كنىاضى
ٍنوي .(ٖ)عى

 (ٕٛالحديث رقم )
 

                                                           

 .(ّّٕ(،)ص:َّْ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ُ)
 .(َُُ(تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيفالبفشاىيف)ص:ِ)
 .(َّّ(سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:ّ)
 .(ْٔ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ْ)
 .(ّْْ/ُ(المجركحيفالبفحباف)ٓ)
 .(َّٓ/ْ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٔ)
 .(ِْٗ/ٓ(إكماؿتيذيبالكماؿلمغمطام)ٕ)
 .(ِٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام الطبراني
دَّثىنىابىكٍ ،حى اأٍلىٍكًدمُّ ًكيـو ٍبًفحى عيٍثمىافى ٍبفي دَّثىنىاأىٍحمىدي ،حى يىٍحيىىالسَّاًجيُّ دَّثىنىازىكىًريَّاٍبفي حى ٍبفي ري

 ٍبفي دَّثىنىالىٍيثي ،حى ٍبًفبيكىٍيرو ،ييكنيسى ،عىًفاٍبًفعيمىرى ،عىٍفنىاًفعو َعَمى َقْوٍم   َقاَل: َمرَّ َرُسوُل المَّوِ  سىٍعدو
ٍبتيَيْنَتِضُمونَ  :أىصى الىفيكفى يىتىحى :،كى مىٍيكيـٍ»كىالمًَّوفىقىاؿى ـىعى ًإٍث «.اٍرميكاكىالى

 تخريج الحديث :
.تفردالطبرانيبيذااإلسناد

 دراسة رجال اإلسناد:
  .ضعيؼ(ِ)لوثقاتماعدابكربفيكنسرجا -    

:الحكم عمى اإلسناد 
.كربفيكنسكليسلومتابعضعؼبألجؿضعيؼإسناده

**********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ّ)أىٍمأجاًدؿكأخاًصـكأداًفع«ُبْعدًا َلُكنَّ وُسْحقًا، َفَعْنكّن ُكْنُت ُأَناِضلُ »كى

 (ٖٛالحديث رقم )
رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم

دَّثىنىا ،حى اٍلقىاًسـً ٍبفي ـي دَّثىًنيأىبيكالنٍَّضًرىىاًش النٍَّضًرٍبًفأىًبيالنٍَّضًر،حى دَّثىنىاأىبيكبىٍكًرٍبفي حى
اٍلميٍكتً ،عىٍفعيبىٍيدو الثٍَّكًرمّْ ،عىٍفسيٍفيىافى ًعيُّ ٍيؿوعيبىٍيدياهلًلاأٍلىٍشجى ٍفأىنىًس(ٓ)ًب،عىٍففيضى ،عى ًفالشٍَّعًبيّْ ،عى

رىسيكًؿاهللًا :كينَّاًعٍندى ،قىاؿى :ٍبًفمىاًلؾو ،فىقىاؿى ًحؾى ؟»فىضى أىٍضحىؾي َـّ ًم كفى قيٍمنىا:اهللي«ىىٍؿتىٍدري قىاؿى
:يى بَّوي،يىقيكؿي اطىبىًةاٍلعىٍبًدرى :"ًمٍفميخى :بىمىى،كىرىسيكليويأىٍعمىـي،قىاؿى :يىقيكؿي ؟قىاؿى الظٍُّمـً تيًجٍرًنيًمفى ـٍ أىلى ارىبّْ

مى عى اٍليىٍكـى كىفىىًبنىٍفًسؾى : فىيىقيكؿي : قىاؿى ًمنّْي، شىاًىدنا مىىنىٍفًسيًإالَّ عى أيًجيزي فىًإنّْيالى : فىيىقيكؿي : .ٍيؾىقىاؿى

                                                           

.ّّ(رقـّٗ)ص:لمطبراني،(فضؿالرميكتعميموُ)
.(ُِٕ:البفحجر)صتقريبالتيذيب:(انظرِ)
 .(ِٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ِٗٔٗ(رقـَِِٖ/ْكتابالزىدكالرقائؽ)،(صحيحمسمـْ)
فضيؿبفعىٍمركالفقيميالتميمي،أىبيكالنضرالككفي.ىك(ٓ)
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فىيي : قىاؿى شيييكدنا، اٍلكىاًتًبيفى ًباٍلًكرىاـً كى اٍنًطًقيشىًييدنا، أًلىٍركىاًنًو: فىييقىاؿي ًفيًو، مىى عى ٍختىـي
فىتىٍنًطؽي(ُ) : قىاؿى ،

: فىيىقيكؿي ،قىاؿى ـً اٍلكىبلى بىٍيفى مَّىبىٍينىويكى :ثيَـّييخى اًلًو،قىاؿى ."ُبْعًدا َلُكنَّ َوُسْحًقا، َفَعْنُكنَّ ُكْنُت ُأَناِضُل ًبأىٍعمى
 تخريج الحديث:

.لبخارمتفردبإخراجومسمـدكفا
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات.-     
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَضا(
:«ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيْنِضى شيطاَنو َكَما ُيْنِضي أحُدكم بعيَره»ًفيًو أىٍمييٍيًزلو،كيىٍجعموًنٍضكان.كالنٍّْضكي

لىتٍ ،كأذىبتلحمياالدَّابَّةيالًَّتيأٍىزى يااأٍلىٍسفىاري
.(ِ)

 (ٗٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام أحمد

ٍيرىةى،أىفَّ ،عىٍفأىًبيىيرى ٍردىافى لىًييعىةى،عىٍفميكسىىٍبًفكى دَّثىنىااٍبفي :حى ،قىاؿى سىًعيدو دَّثىنىاقيتىٍيبىةيٍبفي حى
المَّوً :رىسيكؿى «.ْنِضي َشَياِطيَنُو، َكَما ُيْنِضي َأَحُدُكْم َبِعيَرُه ِفي السََّفرِ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َليُ »قىاؿى

 تخريج الحديث:
.مفطريؽابفلييعةبوبنحكه(ْ)أخرجوابفأبيالدنيا

 :اإلسناددراسة رجال 
ـيالَقاِضي: (٘)عبد اهلل بن َلييعة بن ُعقبة الحضرمي - مىعىاإًلمىا ًديىاًرًمٍصرى دّْثي .،ميحى

                                                           

كاًرحوُ) كانً،(فيقاؿأًلىٍركىاًنًواٍنًطقي:أىٍملجى جى شىٍيءو كيؿّْ ًبيىا.النيايةفيغريبكأىٍركىافي بيوالًَّتييىٍستىندًإلىٍييىاكيىقـك
.(َِٔ/ِالحديثكاألثرالبفاألثير)

 .(ِٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.َْٖٗ(رقـَْٓ/ُْ)(مسندأحمدّ)
 .َِ(رقـُْ)ص:البفأبيالدنيا(مكائدالشيطافْ)
ةكسككفالضادالمنقكطةكفتحالراء،ىذهالنسبةإلىحضرمكتكىيمفببلداليمفبفتحالحاءالميمم(ٓ)

(َُٖ/ْمفأقصاىا.األنسابلمسمعاني)
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اختبلفانشديدان،فكثقوالبعضكأثنىق.عبداهللمفالركاةالمختمؼفييـُْٕتكفيسنة،المٍَّيثً
.أثنىعميوقتيبةبفسعيدفقاؿحضرتمكتابففوالبعضمطمقانكأساءالرأمفيو،كضععميو

.(ُ)لييعةفسمعتالميثيقكؿماخمؼبعدهمثمو
ابفالمبارؾاحترقاؿابفحجر:صدكؽخمطبعد أعدؿمفاؽكتبوكركاية كابفكىبعنو ،

كلوفيمسمـبعضشيءمقركفغ قاؿابفمحرز:سألتيحيىبفمعيفعفابف.(ِ)يرىما
ابفككىفحديثوكموفقاؿ:،كقاؿمرةابفلييعةضعيؼالحديث،(ّ)ليسىكبذاؾ:لييعةفقاؿ

ليسبشيء، كمو فىحديثو حاتـ(ْ)كاليحتجبحديثولييعة كأبك كأبكزرعة أحمد كضعفو (ٓ)،
.(ٕ)أفييحتجبويكقاؿالجكزجانى:النكرعمىحديثو،كالينبغ،(ٔ)كالنسائي

.،كاالختبلطكريًميابفلييعةبأمريفالتدليس
اصالح:كصفوبوابفحباففقاؿ:أماالتدليس كلكنوكافيدلسعفالضعفاءقبؿان،كافشيخن
كذكرهابفحجر.(ٖ)احترقتكتبوفيسنةسبعيفكمائةقبؿمكتوبأربعسنيفثـ،احتراؽكتبو
،كضيعؼحديثيـقبؿحديثيـحتىلكصرحكابالسماعالمرتبةالخامسةالذيفاليفيأصحاب

بأمرآخرسكلالتدليسفحديثيـمردكد،إالأنوقاؿ:إالأفييكثؽمفكافضعفويسيرانكابف
.(ٗ)لييعة

عف كأنكر:اختبلطوأما كاحتراقيا، اختمطلضياعكتبة أنو فالبعضقاؿ تمؼفياختبلطو اخي
.كأكدتمميذهكبمديَّوقتيبةبفسعيدحادثةاحتراؽبيتو،كقالكاأنوكافسيئالحفظالبعضذلؾ

.(َُ)فقاؿ:لمااحترقتكتبابفلييعة،بعثإليوالميثبفسعدمفالغدبألؼدينار
كتباحترقت"عفيحيبفبكيرقاؿ:م،ماـالبخاراإلاالختبلطبسبباحتراؽكتبوكممفرماهب

                                                           

 .(ُُّ/ٕ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيُ)
 .(ُّٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 .(ٕٔ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفّ)
 .(ُْٖ/ْ)يةابفمحرزركا-المصدرنفسو(ْ)
.(ُْٕ/ٓالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿٓ)
.(ْٔ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ٔ)
 .(ُِٓ/ِلمعيني)معانياآلثار(مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿٕ)
.(ُُ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ٖ)
.(ْٓحجر)ص:(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفٗ)
 .(ِٔ/ٖ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيَُ)
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أقربوقبؿاالحتراؽكبعده.(ُ)ابفلييعةسنةسبعيفكمائة" ما كممف.(ِ)كقاؿابفأبيمريـ:
ح بعدىاذكر كاختبلطو كتبو احتراؽ أحمدادثة معيف(ّ)، بف كيحيى خراش(ْ)، كابف ،(ٓ)،
.فقكؿابفحباف،كابفحجركغيرىـكماسبؽم(ٕ)لذىبي،كا(ٔ)كالحاكـ

مثؿ كتبو احتراؽ قبؿ منو سمع مف سماع أف ذكركا كتبو بسبباحتراؽ بتخميطو قالكا كمف
.منوبعداحتراؽكتبواليحتجبوفسماعيـصحيحكمفأخذ(ٖ)العبادلة

كقتيبةمفركلعنوكالعبادلة،عةباعتباركالصكابقبكؿركايةابفلييصدكؽ،:قالت الباحثة
منوفقدكافقتيبةيكتبمفكتابعبداهللبفكىب،بفسعيدا كىك–كالقدماءالذيفسمعكا

ؼابف،فبليضع(ٗ)ثـيسمعمفابفلييعة-تراؽكتبوصحيحالسماعمفابفلييعةقبؿاح
.لييعةفيأمثاؿىذاالحديث

 ،سأؿ(ُُ)كثقوالعجمي(َُ)ق.شيخقديـُُٕسنةتكفي:ُموسى ْبن وردان، الِمصِري   -
.(ُِ)البرقانيالدارقطنيعفركايةمكسىعفأبيىريرةفقاؿالبأسبو

الدكرم: كاف(ُّ)عفيحيىبفمعيفكافيقصبمصركىكصالحكقاؿ قاصان كقاؿمرة: .
.(ُْ)يككفبمصرضعيؼالحديث

                                                           

.(َٖ(،الضعفاءالصغيرلمبخارم)ص:ُِٖ/ٓ(التاريخالكبيرلمبخارم)ُ)
.(ُْٕ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
 .(ِْٔ(سؤاالتأبيداكدلئلماـأحمد)ص:ّ)
 .(ْٕٕ/ِ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ْ)
.(ّٖٕ/ٓيبالبفحجر)(تيذيبالتيذٓ)
 .(ٕٔ(المدخؿإلىكتاباإلكميؿألبيعبداهللالحاكـ)ص:ٔ)
 .(ِْٖ/ِ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيٕ)
ٖ) المك( يزيد اهللبف كعبد المبارؾ، اهللبف كعبد اهللبفكىب، عبد ىـ: اهللبفمسممةالعبادلة كعبد قرئ،

.(ِْٖ/ِلمذىبي)القعنبي.ميزافاالعتداؿ
 .(ُٕ/ٖسيرأعبلـالنببلءلمذىبي):(انظرٗ)
.(ُْٖ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)َُ)
 .(ْْٓ(الثقاتلمعجمي)ص:ُُ)
.(ٔٔ(سؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:ُِ)
 .(َْْ/ْركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفُّ)
.(ُٔٔ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُْ)
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الح.(ُ)أبكحاتـ:ليسبوبأسكقاؿ.كقاؿأحمدبفحنبؿ:الأعمـإالخيران كقاؿابفشاىيف:صى
ًديث (ِ)الحى فحش ممف كاف فقاؿ: حباف ابف فيو الرأم كأساء طؤيهي. عفخى يركم كاف حتى

(ْ)كقاؿابفحجر:صدكؽربماأخطأ.(ّ)المشاىيراألشياءالمناكير
.:صدكؽيخطئقالت الباحثة

:الحكم عمى اإلسناد 
يقبؿحديثوحتىلكصرحبالسماع،فلييعةمدلسمفالخامسةالإسنادهضعيؼفيواب

.كفيومكسىبفكردافصدكؽيخطئ
**********

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى (ٓ)«أخيو ِنْضوَ  َليأُخذُ  أحُدنا كان ِإنْ »اٍلحى

 (٘ٛالحديث رقم )
 .رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام أبو داود

دَّثىنى الىةىحى فىضى يىٍعًنياٍبفى ؿي اٍلميفىضَّ دَّثىنىا ،حى اٍليىٍمدىاًنيُّ ٍبًفمىٍكىىبو المًَّو ٍبًد ٍبًفعى اًلًد خى ٍبفي يىًزيدي ا
اٍلًقٍتبى ،أىٍخبىرىهيعىٍفشىٍيبىافى بىٍيتىافى ٍبفى ـى ًشيىٍي ،أىفَّ اٍلًقٍتبىاًنيّْ يَّاًشٍبًفعىبَّاسو ،عىٍفعى ،اٍلًمٍصًرمَّ اًنيّْ :ًإفَّ قىاؿى

مَّدو ميخى ٍبفى مىٍسمىمىةى
ثىاًبتو(ٚ) ٍبفى ٍيًفعى كى ري اٍستىٍعمىؿى

ًمٍف(ٛ) مىعىوي فىًسٍرنىا : شىٍيبىافي قىاؿى اأٍلىٍرًض، مىىأىٍسفىًؿ عى
ٍيفً كى ري فىقىاؿى ـى ٍمقىا عى ييًريدي شىًريؾو ًإلىىكىٍكـً ٍمقىمىاءى أىٍكًمٍفعى ٍمقىمىاءى ،ًإلىىعى شىًريؾو ِإْن َكاَن َأَحُدَنا»عه:كىٍكـً

                                                           

.(ُٔٔ/ٖ)الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ(ُ)
 .(ِِّ(تاريخأسماءالثقاتالبفشاىيف)ص:ِ)
 .(ِّٗ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ّ)
.(ْٓٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ْ)
 .(ّٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ّٔ(رقـٗ/ُماينيىعنوأفيستنجىبو)،باب(سنفأبيداكدكتابالطيارةٔ)
ًقيُّ(ٕ) رى الزُّ اًرمُّ اأٍلىٍنصى اًلدو ٍخمىًدٍبًفخى مى ٍسمىمىةيٍبفي عميوالمَّوصمىالنبيقدـحيفكلدتق.قاؿ:ِٔ،تكفيسنةمى

:قاؿذلؾكمعأحمد،ركاهككذا.سنيفعشرابفكأناكسمـكآلوعميوالمَّوصمىالنبيكقبضالمدينة،كسمـكآلو
اإلصابة.حديثافعنومصركألىؿ:ابفالٌربيعالجيزمٌقاؿ.الخاصةالصحبةأرادفمعموصحبة،لمسممةليست
 (ِٗ/ٔ)البفحجرالصحابةتمييزفي
ٍيًفعي(ٖ) كى اًرمُّثىاًبتوٍبفيري ،ًفيييعىدُّاأٍلىٍنصى ،كأبيالخير،حديثوعندحنشالصنعاني،ككفاءبفشريحاٍلًمٍصًريّْيفى

 .(َُِٔ/ِ)كسحيـ،كغيرىـمعرفةالصحابةألبينعيـ
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َأِخيوِ  (ٔ)َلَيْأُخُذ ِنْضوَ  ًفيزىمىًفرىسيكًؿالمَّوً ٍفكىافى ،كىاً  لىنىاالنٍّْصؼي ـي،كى ًممَّايىٍغنى لىويالنٍّْصؼى مىىأىفَّ عى
كىالرّْيشي لىويالنٍَّصؿي لىيىًطيري دينىا أىحى
اٍلًقٍدحي(ٕ) ًر ًلآٍلخى ًلي«،كى :قىاؿى قىاؿى المَّوًثيَـّ ٍيًفعي:»رىسيكؿي كى يىاري

تىرنا،أىٍكا كى ًلٍحيىتىوي،أىٍكتىقىمَّدى أىنَّويمىٍفعىقىدى بىٍعًدم،فىأىٍخًبًرالنَّاسى ًبؾى يىاةىسىتىطيكؿي اٍلحى ىًبرىًجيًعلىعىؿَّ ٍستىٍنجى
مَّدنا ميحى فىًإفَّ .«ًمٍنويبىًرمءهدىابَّةو،أىٍكعىٍظـو

 تخريج الحديث: 
مفطريؽعياشبف(ٕ)كالمزم،(ٔ)،كالبييقي(ٓ)،كالطبراني(ْ)،كالخطابي(ّ)أخرجوأحمد

بنحكه،مفطريؽعياشبفعباس(ٗ)أحمدمختصران،ك(ٖ)النسائيكأخرجوعباسبوبنحكه.
 .اٍلًقٍتبىاًنيّْبدكفذكرشىٍيبىافى

 دراسة رجال اإلسناد:
قاؿالخزرجي:مىٍجييكؿسكلشيبافالقتبانيرجالوثقات -       

.(َُ)
 :الحكم عمى اإلسناد 

شيبافالقتباني،مجيكؿاليعرؼحالو،قاؿابفاألثير:تابعي،ألجؿإسنادهضعيؼ
.(ُُ)ييعىدُّفيالمصرييف،قميؿالحديث





                                                           

لىٍتياالًَّتيالدَّابَّةي:النٍّْضكي(ُ) ،أٍىزى .(ِٕ/ٓ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.لحمياكأذىبتاأٍلىٍسفىاري
/ُ)لمعظيـأبادم.القيـابفكحاشيةالمعبكدعكف.السيـفيكيككفالطائرمفكالريشالسيـحديدةالنصؿ(ِ)

.(ّٖ
 .َََُٕ(رقـَُِ/ِٖ)(مسندأحمدّ)
 .(ُٗٔ/ِ(غريبالحديثلمخطابي)ْ)
.ُْْٗ(رقـِٖ/ٓ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٓ)
 .ّْٓ(رقـُٖٕ/ُ)رللمبييقي(السنفالكبٔ)
 .(ِٗٓ/ُِ)لممزمالكماؿتيذيب(ٕ)
 .ِْٖٗ(رقـِّّ/ٖعقدالمحية)باب،كتابالزينة،(السنفالكبرللمنسائيٖ)
 .ُٔٗٗٔ،ُٓٗٗٔ(رقـَِْ/ِٖ(مسندأحمد)ٗ)
.(ُٖٔ:ص)لمخزرجيالكماؿتيذيبتذىيبخبلصة(َُ)
 .(َٗٓ/ُِ(جامعاألصكؿالبفاألثير)ُُ)
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 الفصل الثاني

 األحاديث الواردة من بداية باب النون مع الطاء
 ينحتى نياية باب النون مع الع

 وفيو ثالثة مباحث: 
 المبحث األول: النون مع الطاء 
 المبحث الثاني: النون مع الظاء 
 المبحث الثالث: النون مع العين 
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 المبحث األول

 َباُب الن وِن َمَع الطَّاءِ 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َنَطَح(
مرَّتيف،«َبْعَدَىا َأَبًدا فارُس َنْطَحٍة َأْو َنْطَحَتْيِن  ُثمَّ اَل فاِرَس »ًفيًو تيقاًتؿاٍلميٍسًمًميفى ٍعنىاهيأىٍففارىسى مى

ًلبىيىاًفمعناه ثيَـّيىٍبطيؿميٍمكيياكيىزكؿ،فحًذؼاٍلًفٍعؿى
.(ُ)

 (.ٙٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)قال اإلمام ابن أبي شيبة

،عىًفاأٍلىٍكزىاًعيّْ ييكنيسى دَّثىنىاًعيسىىٍبفي ،عىًفاٍبًف،عى(ّ)حى كالسٍَّيبىاًنيّْ ٍفيىٍحيىىٍبًفأىًبيعىٍمرو
ٍيًريزو ميحى

المَّوً(ْ) رىسيكؿي :قىاؿى كـيَفاِرُس َنْطَحٌة َأْو َنْطَحتَاِن ُثمَّ اَل َفاِرَس َبْعَدَىا َأَبًدا:،قىاؿى كىالرُّ
خى قىٍرفه كيمَّمىاذىىىبى ٍخرو كىصى بىٍحرو ابي كًفأىٍصحى اٍلقيري ذىاتي ـٍ ًرالدٍَّىًرىي ًإلىىآخى مىكىانىوي،ىىٍييىاتى قىٍرفه مىؼى

. ٍيره ًفياٍلعىٍيًشخى مىاكىافى ـٍ ابيكي أىٍصحى
 تخريج الحديث:

،مفطريؽعاصـبفحكيـ.(ٓ)أخرجونعيـبفحماد
بفامفطريؽاألكزاعيكبلىما)عاصـ(ٕ)كأبكمحمد،الحارثبفمحمد(ٔ)كأخرجوابفقتيبة

بوبنحكه.ك،حكيـ األكزاعي(عفيحيىٍبًفأىًبيعىٍمركالسٍَّيبىاًنيّْ
 :الحكم عمى اإلسناد 

.فعبداهللبف(ٖ)قاؿابفقتيبة:ىذاحديثمنقطع.باإلرساؿضعيؼ،يعؿإسناده
                                                           

 (.ّٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .ُِّْٗ(رقـَِٔ/ْ)(مصنؼابفأبيشيبةِ)
ٍبدالرٍَّحمىفبفعىٍمركبفأىبيعىٍمركإماـأىؿالّ)  .شاـًفيزمانوًفيالحديثكالفقو(ىكعى

 .،أىبيكمحيريزالمكييزبفجنادةىكعىبدالمًَّوبفمحير(ْ)
 .ُّْٔ(رقـْٕٗ/ِ)الفتفلنعيـبفحماد(ٓ)
 (َِٔ/ُغريبالحديثالبفقتيبة)(ٔ)
 .َِٕ(ُّٕ/ِفيبغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث)(كمإ)
 (.َِٔ/ُ(غريبالحديثالبفقتيبة)ٖ)
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 سنة حدكد في تكفي ضعفوٗٗمحيريز مرسبلن.كممف كركاه التابعيف، أكاسط طبقة مف ق
.(ُ)األلباني

     ******      ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:      

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ًمٍفشىٍأًف«اَل َيْنَتِطُح ِفيَيا َعْنزان»كى النّْطىاحى ًعيفىاًف،أًلىفَّ اٍثنىاًفضى يىٍمتىقيًفييىا أىٍمالى
يىجٍ ةوالى ًإشىارىةهًإلىىقىضيةمىٍخصيكصى العينكًز.كىىيكى ٍمؼكًنزاعهالتُّيكس،كالًكباشالى رمًفييىاخي

.(ِ)

 (.ٚٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ّ)قال أبو عبد اهلل محمد بن سالمة القضاعي

مىٍينى عى ـى ،قىًد اٍلمىٍكًصًميُّ مًَّدٍبًفسىٍعديكفو سىٍيًفٍبًفميحى اٍلحي ٍبفي مَّدي ،ميحى أىبيكطىاًىرو نىاالشٍَّيخي ا،أىٍخبىرى
 ًميُّ سىًف،عى أبناأىبيكاٍلحى ٍبفي ٍعفىري ،ثناأىبيكاٍلفىٍضًؿ،جى السُّكًَّرمُّ ٍنبىًميُّ اٍلحى ٍرًبيُّ سىًفاٍلحى ٍبًفاٍلحى مًَّد ميحى ٍبفي

رىاًئيُّ ٍرجى بَّاًحاٍلجي مًَّدٍبًفالصَّ ٍبًفميحى أىٍحمىدى
مَّدي(ْ) ،ثناميحى ًءالشَّاًميُّ ٍبًفاٍلعىبلى ـى ًإٍبرىاًىي مَّديٍبفي ًبيىا،ثناميحى

،عىًفاٍبًفعىبَّاسوٍبفيا ،عىًفالشٍَّعًبيّْ ٍبًفسىًعيدو اًلًد ،عىٍفميجى اٍلكىاًسًطيُّ ـى أىبيكًإٍبرىاًىي اًجالمٍَّخًميُّ جَّ ،اٍلحى
ٍطمىةىالنًَّبيَّ ًتاٍمرىأىةهًمٍفبىًنيخى :ىىجى النًَّبيَّقىاؿى لىيىا،فىبىمىغىذىًلؾى اءو مىٍيًوذىلًًبًيجى .......ؾىفىاٍشتىدَّعى

ًخكىاننا ًإالَّ يىرى ـٍ فىمى
أىتىىالنًَّبيَّ(ٓ) :ثيَـّ تَّىدىمىغىيىاًبًو،قىاؿى ًبًورىٍأسىيىاحى :فىعىبلى المًَّو،قىاؿى :يىارىسيكؿى فىقىاؿى

النًَّبيُّقىٍدكىفىٍيتيكى :فىقىاؿى اًإنَّوي:»يىا،قىاؿى .،«اَل َيْنَتِطُح ِفيَيا َعْنزَانِ  أىمى ثىبلن مىيىامى فىأىٍرسى
 تخريج الحديث:

ابفعدم ابفعساكر(ٔ)أخرجو كابفالجكزم(ٕ)كمفطريقو بف(ٖ)، مفطريؽمحمد
 الحجاجالمخميبوبنحكه.

                                                           

(.ْٓٔ/ٖسمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىاالسيئفياألمةلؤللباني)(ُ) 
 .(ْٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .ٕٖٓ،ٖٖٓ،ٖٔٓ(رقـ،ْٕ/ِ)لمقضاعي(مسندالشيابّ)
رىائىبالراءالساكنةبيفالجيميفالمفتكحتيفكراءأخرلبعدىا،ىذهالنسبةالىجرجراياكىيبمدة(ْ) ٍرجى قريبةالجى

 (.َِْ/ّ.األنسابلمسمعاني)مفالدجمةبيفبغدادككاسط
مىٍيًوالطَّعاـًعٍندىاأٍلىٍكًؿ.(ٓ) عيعى اييكضى مى :ىيكى  .(ٖٗ/ِيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)النيايةفًخكىافو
 (.ِّٔ/ٕ)(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدمٔ)

(.ِِْ/ُٓتاريخدمشؽالبفعساكر)(ٕ)
 .ِٕٗ(رقـُٕٓ/ُالبفالجكزم،كتابالفضائؿكالمثالب)ؿالمتناىيةفياألحاديثالكاىية(العمٖ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
سىنىةى:ُمَجاِلُد ْبُن َسِعيٍد اْلَيْمَداِني  َوُيْكَنى َأَبا ُعَمْيرٍ  - فّْيى  في(ُ)ابفمعيفق.كثقوُْْتيكي

ضعيؼكقاؿمرة:(ْ)،كيحيىبفمعيف(ّ)فيركاية.كضعؼحديثوابفسعد(ِ)ركاية،كالنسائي
الميدمبفكقاؿالبخارم:كاف،(ٔ)كاىىالحديثضعيؼ،كقاؿاإلماـأحمد:(ٓ)كاىىالحديث

.(َُ)بقكم،كقاؿالدارقطني:ليس(ٗ)،كابفشاىيف(ٖ)،كضعفوالنسائي(ٕ)يركم
إذاالحديثيمقفمجالدكافسعيدبفيحيى،كقاؿالحديثحسفالحديثاؿالعجمي:جائزكق
.(ُُ)كالشعبيحاـزأبيبفقيسعفيركلالكتابصالحمنوكسمعرآهكمفلقف

كأبىسعيدبفيحيىاالحداثعندمجالدحديث:ميدلبفكقاؿابفأبيحاتـعفعبدالرحمف
يعنيمحمدأبكقاؿالقدماءكىؤالءكىشيـزيدبفكحمادشعبةحديثكلكفبشئ،ليسسامةأ

الناس،يرفعوالكثيرانحديثايرفعبشئليس:عمره،كقاؿاإلماـأحمدآخرفيحفظوتغيرأنو
.(ُِ)الناساحتمموكقد

كقاؿابف.(ُّ)االحتجاجيجكزالالمراسيؿكيرفعاألسانيديقمبالحفظردمءكقاؿابفحباف:كاف
.(ُْ)عمرهآخرفيتغيركقدبالقكمليسجر:ح

 :ضعيؼليسبالقكم.قالت الباحثة
 عنو.قاؿالخطيب:كتبت:َأُبو َطاِىرٍ  ،ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َسْعُدوٍن اْلَمْوِصِمي   -

                                                           

.(ِٗٔ/ّركايةالدكرم)-تاريخابفمعيف(ُ) 
 (.ِِّ/ِٕ(تيذيبالكماؿلممزم)ِ)
 (.ّّٔ/ٔالبفسعد)(الطبقاتالكبيرّ)
 (.ُّٔ/ٖ(،الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕٗ/ِ(التاريخاألكسطلمبخارم)ْ)
 (.ُّٔ/ٖالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿٓ)
 .(ُّٔ/ٖ(المصدرنفسو)ٔ)
 (.ٕٗ/ِلمبخارم)(التاريخاألكسطٕ)
 (.ٓٗ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ٖ)
 (.ُُٖالبفشاىيف)ص:،(تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيفٗ)
 (.ُّْ/ّ(الضعفاءكالمتركككفلمدارقطني)َُ)
 (.ِْٔ/ِ(الثقاتلمعجمي)ُُ)
 (.ُّٔ/ٖ)الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ(ُِ)
 (.َُ/ّ(المجركحيفالبفحباف)ُّ)
 .(َِٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُْ)
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.(ُ)قْْٖتكفيسنة.مسجدالبصرييفحذاءالزعفرانيبدربيسكفصدكقانككاف
لـأعثرعمىترجمةلو.:ي  ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن اْلَحْرِبي  اْلَحْنَبِمي  الس كَِّري  َعمِ  -

 : الحكم عمى اإلسناد 
مدالحديث ييكىنَّىاليريسة،المخميقاؿابفعدم:صاحبالحجاجبفمكضكعكالعمةميحى

دَّثىنىا.إبراىيـأبا عىفأيكب،بفيىٍحيىبويحدثحديثالوفذكرمىًعيفبفيىٍحيىسمعتيعمىأىبيكحى
مد  .(ِ)خبيثكذابىريسةصاحبككافًمٍنويسىًمٍعتيفقىاؿىاليريسةًفيالحجاجبفميحى

مدغيرمجالدعفيركهكبعدسياؽعدةأسانيدقاؿ:لـ مديتيـمماكجميعياالحجاجبفميحى ميحى
مفأحاديثمكضكعةالأصؿليا،كرتيذى.كلمحمدبفالحجاجغيرمابكضعياالحجاجبفا

فأحاديثوتشبوالكضع،كالىتشبوحديثالثقات.كىىك كقاؿيحيىبفمعيفضعيؼببلشؾكا 
كاف(ّ)كذاب كقاؿابفحباف: كالعنوالركايةتحؿالاألثباتعفالمكضكعاتيركمممف.

.(ْ)بواالحتجاج
******           ****** 

 مو اهلل:قال ابن األثير رح

 (َنَطعَ ) 
ـي«اْلُمَتَنطٍُّعونَ  َىَمك»ًفيوً ،ًفيالميغالكفالميتعىمّْقكفىي ـً ىالمتكمّْمكفاٍلكىبلى مكقيـبأٍقصى حي كذه. ٍأخي مى
ًفٍعبلنقىٍكالنتىعىمُّؽ،كيؿًّْفياستيٍعًمؿثيَـّالفىـ،ًمفىاألٍعمىالغاريكىىيكىالنّْطىًع،ًمفى كى

.(ٓ)

 (.ٛٛالحديث رقم )
 
 

                                                           

 (.ْٓ/ّلمخطيبالبغدادم)(تاريخبغدادُ)
الحجاج(ِ) بف محمد كضعو مكضكع، اليريسة، اًجحديث جَّ اٍلحى ٍبفي مَّدي ميحى طريؽ مف الجكزم ابف أخرجو ،

عىٍفيىٍعمىىٍبًفميرَّةىقىاؿى عىفعبدالممؾٍبًفعيمىٍيرو ال:المٍَّخًميُّ رىسيكؿي ًبأىٍكًؿاٍليىًريسىًة،أىشيدُّ:"مًَّوقىاؿى ًنيًجٍبًريؿي أىمىرى
كىأىتىقىكَّ ظىٍيًرم، الجكزمًبيىا ابف قاؿ بلًة". الصَّ مىى عى ًبيىا :ل اج. جَّ اٍلحى ٍبف مَّد ميحى كىضعو ًديث حى انظر:ىىذىا

 (.ُٖ/ّالبفالجكزم)،المكضكعات
 .(ِّٖ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ّ)
 (.ِٓٗ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ْ)
 (.ْٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
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 رحمو اهلل: (ُ)قال اإلمام مسمم
، ٍيجو رى ًفاٍبًفجي ،عى سىًعيدو يىٍحيىىٍبفي ،كى ًغيىاثو ٍبفي ٍفصي دَّثىنىاحى أىًبيشىٍيبىةى،حى دَّثىنىاأىبيكبىٍكًرٍبفي حى

ٍبدً ،عىٍفعى قىٍيسو اأٍلىٍحنىًؼٍبًف ًف ،عى ًبيبو ٍبًفحى ٍبًفعىًتيؽو،عىٍفطىٍمًؽ مىٍيمىافى (ِ)اهللًعىٍفسي :قىاؿى ،قىاؿى
اهلًل ثنا.«َىَمَك اْلُمَتَنطٍُّعونَ :»رىسيكؿي قىالىيىاثىبلى

 تخريج الحديث:
تفردبإخراجومسمـعفالبخارم.

 دراسة رجال األسناد:
(.ٖٔسبقتترجمتوفيالحديثرقـ).باإلرجاءرميثقة:اْلَعَنِزي   َحِبيبٍ  ْبنُ  َطْمقُ  -
المتقنيفكلكنويرسؿكيدلس:َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيجٍ عْبُد الَمِمِك بُن  - كافمفأكعيةالعمـ

(.ٕسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)
حفصثقةمطمقان،إالأفحفظوتغيرقميبلن :النَّخِعيّ  ُمَعاِوَية بن طمق بن غياث بن َحْفص -

(.ْٔاستقضى.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)أفبعد
        ******   ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَطَف(
 ْساَلُم َيِزيُد وأىُمو، وَيْنَقص الِشرك َوَأْىُمُو، َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب َبْيَن الن ْطَفَتْيِن اَل »ًفيًو اَل َيزَاُل اإلِْ

ٍغًرًب.يي«َيْخشى َجورا اٍلمى بىٍحرى ًبالنٍُّطفىتىٍيًفبىٍحراٍلمىٍشًرًؽكى أىرىادى اًءاٍلكىًثيًركىاٍلقىًميًؿ:نيٍطفىةه،كىىيكى ًلٍممى قىاؿي
.(ّ)ًباٍلقىًميًؿأخىصُّ

 .(ٜٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ْ)قال اإلمام ابن عساكر

ميالقيرىًشيقاضيدمشؽأناأبكالحسف مدٍبفيىٍحيىىٍبفعى اًليأبيكالمىعىاًليميحى أخبرناخى
مدبفعميبفالحسفبفالحسيفالخمعي ًبًمصرأفأبكالعىٍباساإلٍشًبيميكىكأىٍحمىدبفميحى

                                                           

 .َِٕٔرقـ (َِٓٓ/ْ(صحيحمسمـكتابالعمـ،بابىمؾالمتنطعكف)ُ)
رضياهللعنو.ِ) ٍبًدالمًَّوٍبًفمىٍسعيكدو  (ىكعى
 (.ْٕ/ٓالبفاألثير)،(النيايةفيغريبالحديثكاألثرّ)
 (.ِّٗ/ُ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ْ)
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الحاجناأبكالحسفأحمدبفمحمدبفعثمافاإلماـإمبلءناأبكعىبداهللعبدالكىرًيـبفإبراىيـ
ا ًبيعىةالقيرًشيالرٍمًمييىقيكؿي ٍمرةٍبفرى ديرة،قاؿسىمعتضى يافناالحسيفبفالفضؿبفأبيحى بفحى

أىبىا يقكؿسىًمٍعتي ٍضرىًميّْ ٍبًداهلًلاٍلحى ٍمًركٍبًفعى عى يىٍحيىىبفأبيعىٍمركالشىيبانييقكؿسىًمٍعتي سىًمٍعتي
اهللً رىسيكؿى فقاؿأيمىامىةالباًىمييقكؿسىًمعتي لَّىظىٍيًرماٍليىمىفى كىكى ـى الشَّا ًبيى اهللىاٍستىٍقبىؿى ًإفَّ يقكؿي

عصمةلؾكرزقاثـقاؿكالذمليياميحمدإنيجى اىىؾى مىدىدنالؾكجعمتماتيجى مىاكراءؾى عىٍمتي
 بيده اَل َيزَاُل اهلل يزيد اإلسالم وأىُمو وَيْنَقص الِشرك َوَأْىُمُو َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب نفسي بىٍيفى

كرا(ُ)النٍُّطفىتىٍيفً رسك«اليىٍخشىإالجى الُّنٍطفىتافقاؿبحريعنيجكرالسيٍمطىافًقيؿيىا ؿاهللكما
المشرؽكالمغرب.
 تخريج الحديث: 

ٍمرة(ٓ)،كالسمعاني(ْ)،كالخطيبالبغدادم(ّ)،كأبكنيعيـ(ِ)أخرجوالطبراني مفطريؽضى
.بمعناهبفربيعةبوا

القاسـالطبرانيعفسبلمةبفناىضالمقدسي،عفعبدمفطريؽأبي(ٔ)كأخرجوابفعساكر
.بنحكهفىانئ،عفأبيأمامةاهللب

 دراسة رجال اإلسناد:
سنة:ُمحمَّد بن َيحَيى بن َعِمي القرشي - تكفي دمشؽ قاضي الصائغ بابف المعركؼ

قّٕٓ
: الذىبي الٌسيرة،قاؿ سىف حى محمكدنا، كاف السٍَّمعانٌي: قاؿ الحكـ في صميبنا عفيفنا، نًزىنا، كاف

حى قيكرنا، كى عمىالمسمميف، مفحديثشفيكقنا اثنيعشرجزءنا سمعتمنو متكدّْدنا، سىفالمنظر،
 .(ٕ)القاضيالًخمىعيٌ

                                                           

النيايةفيغريُ) . ،كىالزَّمىٍخشىًرمّْ ًكمّْ ًفيًكتىاًباٍليىرى اءى جى ىىكىذىا ٌدة الفيراتكماءالبحرالذليمىجي مىاءى أىرىادى ب(
 (.()أمالبحراألحمرْٕ/ٓثرالبفاألثير)الحديثكاأل

 .ٖٗٓرقـ (ِٔ/ِ)لمطبرانيمسندالشامييف(ِ)
 (.َُٕ/ٔ)ألبينعيـ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءّ)
 (ُُٗ/ُٕلمخطيبالبغدادمكذيكلوبغدادتاريخ(ْ)

 .ُٕرقـ(ْٓ:ص)لمسمعانيالشاـفضائؿ(ٓ) 
 .(ِّٗ/ُتاريخدمشؽالبفعساكر)(ٔ)
 .(ٖٕٔ/ُُ)المصدرنفسو(ٕ)
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:ثقة.قالت الباحثة
 ق.ِْٗتكفيسنة:عمي بن الحسن بن الحسين بن محمد، أبو الحسن الِخَمعي الشافعيّ  -

تيًعفى،قاؿفيوالحافظأبكعميبفسكرة:فقيولوتصانيؼ،كليالقضاء،كحكـيكمناكاحدناكاسٍ
كانزكلبالقرافة،ككافمسندمصركقاؿالفقيوأبكبكربفالعربيالمالكي:شيخمعتزؿبالقرافة،

.(ُ)لوعمكفيالركاية،كعندهفكائد
 صدكؽ.قالت الباحثة :

:َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن الَحاجٍّ بن َيْحَيى اإِلْشبِ  -  مفأىؿإشبيميةسكفمصر،ييكنىأباْيِمي 
الع سنة ُْٓباستكفي الثقةق. المحدث، اإلماـ، فقاؿ: الذىبي :(ِ)كثقو العماد ابف كقاؿ ،

الحىسىف.(ّ)ؿالمعدَّ كأبك الحٌباؿ، إسحاؽ كأبك الكابمٌي، سعيد اهللبف عبيد نصر أبك ركلعنو:
م(ْ)الًخمىعٌي،كطائفةًمفالمغاربة .(ٓ)ٍيًوالحٌباؿ.كخٌرجلىويأبكنصرالمذككرأجزاءنكثيرة،كأثنيعى

.ثقة:قالت الباحثة
 .(ٔ)،كصفوباإلماـتكثيؽلواإلماـ:أبو الحسن أحمد بن محمد بن عثمان -

تكفيسنة:يكنى أبا عبد اهلل الَجْنِبيعبد الكريم بن إبراىيم بن ِحبَّان بن إبراىيم  -        
ىػَّٖ الدارقطني، قاؿابفيكنس:ككا(ٕ)مفأىؿًمٍصركثقو المجالسة،. حمك ، عاقبلن فثقة
 .(ٖ)بإقامةالمنطؽعالمان

ثقة،كثقوالدارقطنيكابفيكنسكلـيجرحوأحد.عبدالكريـ:قالت الباحثة
يكنسقاؿابفوأبكحاتـكالذىبينسكتع:الحسين بن الفضل بن أبي ُحَدْيرة الواسطيّ  -

ٌفيقبؿالخمسيفكمائتيفحٌدثبمصرعفضمرةبف ربيعة،كجماعة.كآخرمفحدَّثعنوتيكي


                                                           

 (.ُُٓ:(طبقاتالشافعييفالبفكثيرالدمشقي)صُ)
 .(ِّٗ/ُٕ)لمذىبيالنببلءأعبلـسير(ِ)
 .(ٖٕ/ٓ)البفالعمادذىبمفأخبارفيالذىبشذرات(ّ)
 .(ّٖٔ/ِٖ)(تاريخاإلسبلـلمذىبيْ)
 (.ّٗ(الصمةفيتاريخأئمةاألندلسالبفبشككاؿ)ص:ٓ)
 .(ِّٗ/ُتاريخدمشؽالبفعساكر)،(ِِٓ/ِ)لمذىبيالحفاظطبقاتانظر:(ٔ)
 (.ِْْ/ُلمدارقطني)،(المؤتمؼكالمختمؼٕ)
 (.ِّّ/ُ(تاريخابفيكنسالمصرللعبدالرحمفبفأحمدالصدفي)ٖ)
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.(ُ)انأكتعديبلنلـيردفيوجرح،كعبدالكريـبفإبراىيـالمركذم
ٍحبىة(ِ)كثقوالعجمي:َعْمرو ْبِن َعْبِد اهلِل اْلَحْضَرِميٍّ   - .(ّ)،كقاؿابفحباف:لىويصي

قاؿالذىبي:(ْ)قاؿأبكحاتـالتصحلوصحبةكالرؤية:قاؿالعبلئي عممتركلعنو. ما
.(ٔ).كقاؿابفحجر:مقبكؿ(ٓ)سكليحيىبفأبيعمركالسيبانى

مقبكؿلـيركعنوسكليحيىبفأبيعمركالسيباني.قالت الباحثة :
دٌمبالٌتصغير،ابفعجبلفبفالحارث،تكفيسنة:أبو ُأَماَمة الباىمي - قكقيؿٖٔصي

كعفعمركعثمافبكنيتو.ركلعفالٌنبيمشيكر،ذلؾ.قاؿابفحجر:أبكأمامةغير
 كعميكأبيعبيدة،كمعاذ،كأبيالٌدرداء،كعبادةبفالٌصامت،كعمركبفعبسة،كغيرىـ.

.(ٕ)قاؿابفسعد:سكفالٌشاـ،كأخرجالٌطبرانٌيمايدٌؿعمىأنوشيدأحدان،لكفبسندضعيؼ
 :الحكم عمى اإلسناد 

فيوعمؿ:اإلسنادشديدالضعؼك
.الحسيفبفالفضؿحالوكأقؼعمىفيومفلـيكثؽكلـ

.كفيوعمركالحضرميمقبكؿكلـيتابع
ىذااإلسنادمعضؿ.كابفعساكرفيالركايةالثانيةمفطريؽالطبرانيكقدركاه

قاؿاأللباني:أنوسقطمفىذااإلسنادثبلثةعمىالتكاليضمرة،كالسيباني،كالحضرمي،كقاؿ
فكيؼيعقؿأف بطبقاتالركاة، عمـ يظيربأدنىنظرلمفكافعنده ميجسـ إنوسىقطميجسد

.(ٖ)قكبيفالصحابيكاسطتاففقط؟َّٔيككفبيفالطبرانيالمتكفىسنة
.(ٗ)يثالشٍَّيبىاًنًي،تفردبوعنوضٍمرةٍبفربيعىةحدفمقاؿأبكنعيـبعدسياقوالحديث:غريب

         ******  ****** 
                                                           

 (.ِْٓ/ُٖ(،تاريخاإلسبلـلمذىبي)ّٔ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
 (.ّٓٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ِ)
 (.ِٕٕ/ّ(الثقاتالبفحباف)ّ)
(.ِْٓ)ص:ؿلمعبلئيجامعالتحصي(ْ)
 (.ُِٕ/ّ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيٓ)
 (.ِْْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
 (.ّّٗ/ّ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٕ)
 (.ِٕٔ/ُِ)(سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىاالسيئفياألمةلؤللبانيٖ)
 (.َُٕ/ٔ)ينعيـألب(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءٗ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ُ)«َتَخيَّروا ِلُنَطِفكم»كى

 (.ٜٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)ابن ماجوقال اإلمام 

ٍبًفعيٍركى ،عىٍفًىشىاـً ٍعفىًرمُّ اٍلجى ًعٍمرىافى ٍبفي اًرثي دَّثىنىااٍلحى :حى قىاؿى سىًعيدو المًَّوٍبفي ٍبدي دَّثىنىاعى ةى،حى
 المًَّو رىسيكؿي قىاؿى قىالىٍت: عىاًئشىةى، عىٍف أىًبيًو، »عىٍف كىأىٍنًكحيكاَتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكمْ : اأٍلىٍكفىاءى، كا كىاٍنًكحي ،

 «.ًإلىٍيًيـٍ
 تخريج الحديث:

عدم ابف كالدارقطني(ّ)أخرجو كالحاكـ(ْ)، كالقضاعي(ٓ)، كالبييقي(ٔ)، طريؽ(ٕ)، مف
مفطريؽعكرمةبفإبراىيـ.(ٗ)،كالبييقي(ٖ)كأخرجوالحاكـالجعفرم.بفعمرافاالحارث

سماعيؿبفأمية،أبكأمية.إمفطريؽ(َُ)كأخرجوالبييقي
عساكر ابف )الحارث(ُُ)كأخرجو جميعيـ ىشاـ، بف الحكـ طريؽ سماعيؿ،كعكرمة،مف كا 

كالحكـ(عفىشاـبفعركةبوبمثمو.


 دراسة رجال اإلسناد :
 ،كلـيثبتثبتانكثيرالحديثحجة.كقدرميىشاـباالختبلطكالتدليس:ام ْبِن ُعْرَوةَ ِىشَ  -

 (.ٔسبقتالترجمةلوالحديثرقـ)بحقو.
                                                           

 (.ٕٓ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرُ)
 .ُٖٔٗرقـ (ّّٔ/ُ،باباألكفاء)(سنفابفماجوكتابالنكاحِ)
 (.ْٕٔ/ِ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ّ)
.ّٖٖٕرقـ (ْٖٓ/ْ،بابالمير)كتابالنكاح(سنفالدارقطنيْ)
.ِٕٖٔرقـ (ُٕٔ/ِالصحيحيفلمحاكـ)(المستدرؾعمىٓ)
 .ٕٔٔرقـ (َّٗ/ُمقضاعي)ل(مسندالشيابٔ)
 .ُّٖٕٓرقـ (ُِْ/ٕلمبييقي)(السنفالكبرلٕ)
 .ِٖٖٔرقـ (ُٕٔ/ِ)لمحاكـ،(المستدرؾعمىالصحيحيفٖ)
 .ُّٕٗٓرقـ (ُِٓ/ٕلبييقي)ا(السنفالكبرلٗ)
 .ُّٕٗٓ(رقـُِٓ/ٕ)لبييقياالسنفالكبرل(َُ)
 (.ْٖ/ُٓالبفعساكر)(تاريخدمشؽُُ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
الحارثبفعمرافضعيؼرماهابفحبافىذاالطريؽألجؿاإلسنادشديدالضعؼمف

.(ُ)بالكضع
الحد ىذا ساؽابفأبيحاتـ أباهيثفيالعمؿمفطريكقد ؽالحارثبفعمراف،كسأؿعنو

الحديث ىذا كقاؿ: مفطرقوجميعيا، كلوليسفضعفوجدان الحارثضعيؼالحديث،أصؿ،
حديثباطؿ،ال ىذاسماعيؿبفيعمى)أبكأمية(فقاؿ:إ،كضعفومفطريؽكىذاحديثمنكر

.(ِ)،كأعموبضعؼأبيأميةحتمؿىشاـبفعركةىذايى
بفصالحأمثميـىشاـعفرككهضعفاء،أناسعمىكمدارهكالغريبقكؿالحافظابفحجر:

.(ْ)حسفكىكالجعفرمعمرافبفكالحارث،(ّ)الطمحيمكسى
صدكؽ بفىشاـ الحكـ فيو فيكحسف طريؽابفعساكر، ثقات(ٓ)أما كباقيركاتو كيبقى، ،

.الحديثعمىضعفو
******           ****** 

 ال ابن األثير رحمو اهلل:ق

ًفي مىىحىثهىيكى«طىيىارىةوًفيًإالَّنيطىفىكـتىٍجعىمكاالى»ًركىايىةوكى ْـّاٍسًتخارةعى لىد،أ ةن،تىكيكفىكىأىفٍالكى اًلحى صى
ًحيحونكاحوكىعىفٍ ،يىٍنطيؼيالماءينىطىؼىكقد.يميفًمٍمؾأىكٍصى  .(ٔ)قىًميبلنقىًميبلنقىطىرًإذىاكيىٍنًطؼي

 (.ٜٔالحديث رقم )

لـأعثرعمىتخريجلو.
******           ****** 

 

                                                           

 (.ُْٕ)ص:البفحجر(تقريبالتيذيبُ)
 .(َِٕ/ّعمؿالحديثالبفأبيحاتـ):(انظرِ)
 (كلـأعثرعمىىذاالطريؽ.ِْٕتقريبالتيذيبالبفحجر)ص::(الطمحيمتركؾ،انظرّ)
 (.َّْ/ّ(التمخيصالحبيرالبفحجر)ْ)
 (.ُٕٔالبفحجر)ص:تقريبالتيذيب(ٓ)

 .(ٕٓ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٔ) 
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 رحمو اهلل: األثيرقال ابن 

ًمٍنوي ًديثيكى اٍلمىاءىىناىابياأراد«إداوة في ِبُنْطَفةٍ  َرُجلٌ  َفَجاءَ  َوضوء؟ ِمنْ  َىلْ : أِلَْصَحاِبوِ  َقالَ »اٍلحى
ًبوً.اٍلقىًميؿى ٍمعيياًلقمَّتو،نيٍطفىةنيُّالمىنًسيمّْيكى .(ُ)نيطىؼو:كجى

 (.ٕٜالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)قال اإلمام الخطابي

دَّثىًنيوً ٍبديحى مَّدوٍبفيالمَّوًعى مَّدينااٍلًمٍسًكيُّميحى ٍمًركٍبفيميحى ًكيـوٍبفييىٍحيىىناعىبَّادوٍبفًعى ـيحى اٍلميقىكَّ
اؽىٍبفييىٍعقيكبينا ٍضرىًميًُّإٍسحى مىمىةىٍبفًًإيىاسًعىفٍعىمَّاروٍبفيًعٍكًرمىةينااٍلحى ًديثًًفي.(ّ)أىًبيوًعىفٍسى حى

 ِفي ِبُنْطَفةٍ  َرُجلٌ  َفَجاءَ " َوُضوءٍ  ِمنْ  َىلْ ": َيْوًما أَلْصَحاِبوِ  َفَقالَ ىىكىاًزفىغىٍزكىةًًفيكىافىأىنىوي:النًَّبيّْ
يىا ِإَداَوةٍ  بَّتٍالمَّوًرىسيكؿيًبيىافىأىمىرى(ْ)فىاٍقتىضَّ ٍأنىا:قىاؿىقىدىحوًفيفىصي نىٍحفيكيمُّنىافىتىكىضَّ ًمائىةنعىٍشرىةىأىٍربىعىكى

.(ٓ)دىٍغفىقىةننيدىٍغًفقييىا
  تخريج الحديث:

زيادة.بمعناهكفيومفطريؽعكرمةبفعماربو(ٔ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

: ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  وِ المَّ  َعْبدُ  - عمىترجمةلو.لـأعثراْلِمْسِكي 
:ِعْكِرَمُة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعْجِمي   - سنة معيف،قُٗٓتكفي ابف كابف(ٕ)كثقو ،

.(ُُ)،كالدارقطني(َُ)،كالعجمي(ٗ)كأبكداكد،(ٖ)المديني
                                                           

(.ٕٓ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
 (.ُِْ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
األككعرضياهللعنو(ّ) بف بفعمرك سممة ،ىك ذلْٕتكفيسنة غير ف ؾقكقيؿ اإلصابة يتمييز.

 (.ُِٕ/ّالصحابة)
 (.ُّْ/ُغريبالحديثلمخطابي).اإًلداكىةرأسىفىتىحأٌنوفمعناهمحفيكظناكىافىفإفبالقاؼًقىاؿىىكذااٍقتىٌضيا(ْ)
دىٍغفىؽو:أىٍمكىاًسع.النٓ) ًفيعىيشو فه فيبلى بَّاكىًثيرناكاًسعان.كى اٍلمىاءًإذىادىفىقىويكىصبَّوصى يايةفيغريبالحديث(دىٍغفىؽى

 (.ُِّ/ِكاألثرالبفاألثير)
 .ُٗ(رقـُّْٓ/ّ،باباستحبابخمطاألزكادإذاقمت،كالمؤاساةفييا)(صحيحمسمـكتابالمقطةٔ)

(.ُِّ/ْركايةالدكرم)-تاريخابفمعيف(ٕ)
 (.ُّّ(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:(ٖ

(.ِْٔجرمأباداكدالسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:سؤاالتأبيعبيداآل(ٗ)
(.ِٔٔ/ْركايةالدكرم)-تاريخابفمعيف(َُ)
(.ٔٓ(،سؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:ُِٔاإللزاماتكالتتبعلمدارقطني)ص:(ُُ)
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ياتوعفيحيىبفأبي.كذكرالكثيرممفكثقوأفركا(1)كذكرهابفحباففيالثقات
مىمىةىصحيحة.اكثيرفييااضطرابكعفًإيىاًس ٍبًفسى

ياسإياسبفسممةككأفحديثوعفإقاؿأحمدبفحنبؿ:عكرمةبفعمارمضطربعفغير
صالحا سممة .(ِ)بفسممة أتقفحديثإياسبف العقيمي: ابف.كي(ّ)كقاؿ صؼبالتدليسكعده

الثالفيأصحابحجر مفمراتبالمدلسيفالمرتبة بالسماعكلـ(ْ)ثة التصريح الذيفيمزميـ ،
يصرحعكرمةىنا،كلكنوعندمسمـقاؿ:حدثناإياسبفسممةفانتفتتيمةالتدليس.

:ثقة،ركاياتوعفيحيىبفكثيرمضطربة،كعفإياسبفسممةصحيحة.قالت الباحثة
 وباقي رجالو ثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼمفىذاالطريؽكالعمةعبداهللبفمحمدالمسكي،لـأعثرعمىترجمةإسناده

           لوفبليعرؼحالو.
******           ******

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ٓ)أىٍمتىٍقطير«ِإنَّ رُجاًل أتَاه َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَّو رََأْيُت ُظمًَّة َتْنُطف َسْمنًا وَعَساًل »كى

 (.ٖٜالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٙ)قال اإلمام الحميدي

:ثناالزٍُّىرمٌ قىاؿى ًفيًو(ٖ)،عىٍفعيبىٍيًدالمَّوً(ٕ)ثناسيٍفيىافي أىٍثبىتى اًفسيٍفيىافى ًفيآًخًرزىمى فىمىمَّاكىافى
:أىتىىالنًَّبيَّ قىاؿى عىبَّاسو فىويمًاٍبفي رى ميٍنصى ؿه درىجي َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو ِإنٍّي رَأَْيُت ُظمًَّة َتْنِطُف  ٍفأيحي

ًإلىىالسَّمىَسْمًنا َوَعَساًل  سىبىبناكىاًصبلن ،كىرىأىٍيتي ًمٍنويكىاٍلميٍستىًقؿُّ ًمٍنويفىاٍلميٍستىٍكًثري يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى .اءًكىرىأىٍيتي
                                                           

(.ِّّ/ٓ(الثقاتالبفحباف)(ُ
(.ّٕٗ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)(ِ
(.ّٖٕ/ّ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)(ّ

(.ِْتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:(ْ)
(.ٕٓ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٓ)
 .ْٔٓرقـ (ِْٔ/ُمسندالحميدم)(ٔ)
مَّدبفعىبداهللٍبفمسمـعىبدالمًَّوبفشيابىكٕ)) .ميحى

.اهللٍبفعتبةٍبفمسعكدالباىميىكعيبىيد(ٖ)
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ٍذتى ؾىًبوًأىخى ذىَـّثيالمَّويفىأىعىبلى ؿهًبوًأىخى ،بىٍعًدؾىًمفٍرىجي ريثيَـّفىعىبلى ،بىٍعًدهًًمفٍآخى ريثيَـّفىعىبلى بىٍعًدهًًمفىآخى
ًصؿىثيَـًّبًو،فىقيًطعى ،لىويكي :أىٍعبيٍرىىا،دىٍعًنيالمَّوًرىسيكؿىيىابىٍكروأىبيكفىقىاؿىفىعىبلى أىمَّاقىاؿى«اٍعبيٍرىىا»قىاؿى
ـي،فىالظُّمَّةي ٍسبلى تيوياٍلقيٍرآفيفىييكىًمٍنوييىتىكىفَّفيكفىكىالنَّاسيكىعىسىبلنسىٍمننايىٍنًطؼيكىأىمَّااإٍلً كى بلى ًلينيويكىحى كى

،ًمٍنويفىاٍلميٍستىٍكًثري افىييكىالسَّمىاءًًإلىىاٍلكىاًصؿيالسَّبىبيكىأىمَّاكىاٍلميٍستىًقؿُّ مىٍيوًأىٍنتىمى ؽًّْمفىعى ٍذتىاٍلحى ًبوًأىخى
ؾى ريثيَـّالمَّوي،فىأىعىبلى ريثيَـّفىيىٍعميك،بىٍعًدهًًمفٍآخى ؿيثيَـًّبوًفىيىٍنقىًطعيبىٍعًدهًًمفٍآخى رىسيكؿىيىافىيىٍعميكلىويييكصى

؟المَّوً ٍبتي ٍبتى:»قىاؿىأىصى اأىصى اكىأىٍخطىٍأتىبىٍعضن يىاتيٍقًسـيالى:»قىاؿىلمَّوًارىسيكؿىيىاأىٍقسىٍمتي:قىاؿى«بىٍعضن
.«بىٍكروأىبىا

 تخريج الحديث:
،مفطريؽسفيافبفعيينة.(ّ)،كالنسائي(ِ)ابفماجو،ك(ُ)أخرجوأحمد

،كبلىما)سفيافبفعيينة.مفطريؽسفيافبفحسيف(ٓ)،كأبكيعمى(ْ)كأخرجوابفأبيشيبة
كسفيافبفحسيف(عفالزٍُّىرٌمبوبنحكه.

 رجال اإلسناد: دراسة
.رجالو جميعًا ثقات -

 :الحكم عمى اإلسناد 
.(ٔ)صحيحكرجالوثقات،كممفصححواأللبانيالحديث

  ******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي مىٍيوًاٍلمىًسيحًًصفىةيكى ـيعى  .(ٕ)«َماءً  رأُسو َيْنُطف»السَّبلى

 (.ٜٗالحديث رقم )
 

                                                           

.َٗٓرقـ (ّٖٗ/ُألحمدبفحنبؿ)فضائؿالصحابة(ُ)
 .ُّٖٗرقـ (ُِٖٗ/ِ،بابتعبيرالرؤيا)كتابتعبيرالرؤيا،سنفابفماجو((ِ
 .ّٕٗٓرقـ (ُُُ/ٕالسمفكالعسؿ)بابكتابالتعبير،،(السنفالكبرللمنسائي(ّ
 .َُّْٖرقـ (ُٕٔ/ٔصنؼابفأبيشيبة)(م(ْ

 .ِٓٔٓرقـ (ّْٕ/ْمسندأبييعمىالمكصمي)(ٓ)
(.ُْٖ/ٖصحيحكضعيؼسنفابفماجةلؤللباني)(ٔ)
 (.ٕٓ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٕ
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 رحمو اهلل: (ٔ)البخاريقال اإلمام 
دَّثىنىاأىبيكاليىمىافً حى
نىاشيعىٍيبه(ِ) ،أىٍخبىرى

،(ّ) ٍبًدالمًَّوٍبًفعيمىرى عى ٍبفي ـي ،عىًفالزٍُّىرٌم،أىٍخبىرىًنيسىاًل
المَّوً رىسيكؿي :قىاؿى ا،قىاؿى ٍنييمى المَّويعى رىًضيى عيمىرى ٍبفى المًَّو ٍبدى عى أىنىانىأىفَّ :"بىٍينىا رىأىٍيتيًنيأىطيكؼي اًئـه

ـي،سىٍبطيالشَّعىرً آدى ؿه ًبالكىٍعبىًة،فىًإذىارىجي
مىٍيًف،(ْ) رىجي :مىٍفىىذىا؟قىاليكا:رَْأُسُو َماًء، (٘)َيْنُطفُ ،بىٍيفى فىقيٍمتي

الرٍَّأسً ٍعدي ًسيـه،جى جى أىٍحمىري ؿه رىجي فىًإذىا أىٍلتىًفتي ،فىذىىىٍبتي ـى ٍريى مى اٍبفي
ٍينىوي،أى(ٔ) عى الييٍمنىى،كىأىفَّ العىٍيًف ٍعكىري

قىطى "كىاٍبفي قىطىفو النَّاًسًبًوشىبىياناٍبفي ،أىٍقرىبي اؿي :مىٍفىىذىا؟قىاليكا:ىىذىاالدَّجَّ رىجيؿهًعنىبىةهطىاًفيىةه،قيٍمتي فو
زىاعىةى. ًمٍفبىًنيالميٍصطىًمًؽًمٍفخي

 تخريج الحديث:
 لزٍُّىرٌمبوبنحكه.مفطريؽا(ٕ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

ركاتوجميعيـثقات.- 
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَطَق( 
النَّبي  .ِخْنِدَف َعْمَيا َتْحَتَيا الن ُطقُ  ..َحتَّى اْحَتَوى َبْيُتَك الُمَيْيِمُن ِمنْ .ًفيحديثاٍلعىبَّاًسيمدىحي

كأٍكساطًمٍنيىا،شيبّْيتالنُّطيؽي: :أىٍمنىكاحو بىٍعضو يافىٍكؽى ،بعضي ًمٍفًجبىاؿو أىٍعرىاضه جمًعًنطىاؽو،كىًىيى
ًتًو،كجعىميـ لىوي؛ًفيارتفاًعوكتىكسًُّطوًفيعىًشيرى بىومىثىبلن رى بالنُّطيؽالًَّتيييشىدًُّبيىاأٍكساطيالنَّاًس،ضى

أٍكساطاٍلجً ٍنًزلىًة ًبمى تَّىاٍحتكلشرفيؾالشاىديتٍحتىو حى أىٍم نىٍعتيو: كىاٍلمييىٍيًمفي ببىٍيًتوشىرىفو، كأرادى بىاًؿ.
ًمٍفنىسىبًخٍنًدؼى مىىفضًمؾأٍعمىىمكافو  .(ٖ)عى

                                                           

 .َِٕٔرقـ (ّٗ/ٗ،بابالطكاؼبالكعبةفيالمناـ)كتابالتعبيرصحيحالبخارم(ُ)
 ،أىبيكاليمافالحمصي.ىكالحكـبفنافعالبيراني(ِ)
.ىكشعيببفأىبيحمزة(ّ)

عيكدةىالالذمالشَّعر:كالسٍَّبطي(ْ)   (ُِٗ/ٕ)لمفراىيدمالعيف.فيوجي
.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبف(ٓ قىًميبلن ،ًإذىاقىطىرقىًميبلن كيىٍنًطؼي الماءييىٍنطيؼي (.ٕٓ/ٓاألثير)(نىطىؼى

ًضدُّالسٍَّبط.(ٔ) ٍعدىالشَّعىر،كىىيكى (.ِٕٓ/ُ)المصدرنفسوجى
 .ِٕٕرقـ (ُٔٓ/ُ،بابذكرالمسيحابفمريـ،كالمسيحالدجاؿ)صحيحمسمـكتاباإليماف(ٕ)
(.ٕٓ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاالثير)(ٖ)
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 (.ٜ٘الحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ُ)قال اإلمام الطبراني

كاٍلبىزَّ عىٍمرو ٍبفي كىأىٍحمىدي أىٍحمىدى، ٍبفي ٍبدىافي عى دَّثىنىا حى مَّادو حى ميكسىىٍبًف ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا ،حكىحى اري
دّْ ،عىٍفجى ًحٍصفو ٍبفي أىًبيزىٍحري ُـّ دَّثىًنيعى يىٍحيىى،حى ،قىاليكا:ثناأىبيكالسُّكٍَّيًفزىكىًريَّاٍبفي ٍيًداٍلبىٍربىًرمُّ مى ًهحي

ارًا أىٍكًسٍبًفحى ٍبفي ـي ٍي رى خي :قىاؿى ،قىاؿى ٍنيىبو :كينَّاًعٍندىالنًَّبيٍّْبًفمى ـو ٍبًدثىةىٍبًفالى عى ٍبفي لىوياٍلعىبَّاسي فىقىاؿى
لىويالنًَّبيُّ ،فىقىاؿى ؾى أىٍفأىٍمدىحى اهلًل:ًإنّْيأيًريدي يىٍفضيًضاهللي:»اٍلميطًَّمًبرىًحمىوياهللييىارىسيكؿى ىىاًتالى

يىقيكؿي:«(ِ)فىاؾى فىأىٍنشىأىاٍلعىبَّاسي
ؿً ًفيالظّْبلى ًمٍفقىٍبًميىاًطٍبتى
ًفي(ّ) اٍلكىرىؽيكى ييٍخصىؼي ٍيثي حى ميٍستىٍكدىعو

ػػػػػػػػره بػػػػػىشى دىالى اٍلبًػػػػػػػػبلى َـّىىبىػػػٍطػػتى ػػػػمىػػػػؽيثيػػػػػػ عى ميٍضػػغىػػػةهكىالى كىالى أىٍنػػػػتى
السًَّفيػػػػ ػػػبي قػػػػىدٍبىػػػٍؿنيٍطفىػػػػػةهتىػػػٍركى كى نىٍسػػػػػرناكأىػػمػػػػواٍلغىػػػػػرىؽيفى ـى ػػػػ أىٍلػػػجى

ًإلىػػىرىًحػػػػػػػػـو ػػػاًلػػػػػبو ًمػػػٍفصى بىػػػدىاطىبىػػػػػػػػؽيتيٍنقىػػػػؿي ـه اًلػػػػ ػػػىعى ًإذىامىػضى
اٍلمييىٍيمػفي تَّىاٍحتىػكىلبىٍيتػؾى حى
مًٍمػػفٍ(ْ) عى ٍنػػػدىؼى يىػػاءىتىػٍحتىيىػػاالنٍُّطػػػػؽيخى

قىػػػػػػػػػتً أىٍشػػػػرى ًلػػػػػػػٍدتى ػػػػػػػاكي لىػػمَّ اأٍليفيؽيكىأىٍنػػػػػتى اءىٍتًبنيكًرؾى كىضى اأٍلىٍرضي
ًفػػػيالنُّػػػكرً يىػػػػػاًءكى ًفػػػيالضّْ ػػػػػػػاًدنىػػػٍختىػػػػفىنىٍحػػػػفي الػػػػرَّشى ٍبػػػػػػؿي سي ػػػػػػًرؽيكى



تخريج الحديث: 
مفطريؽ(ٖ)،كأبكنعيـ(ٕ)،كالحاكـ(ٔ)،كأبكبكرمحمدبفعبداهلل(ٓ)أخرجوابفقتيبة

أىبً ُـّ بوبنحكه.يزىحٍعى ًحٍصفو ٍبفي ري


                                                           

.ُْٕٔرقـ (ُِّ/ْالمعجـالكبيرلمطبراني)(ُ)
يٍسقطثغرؾكالمراداألسناف.انظر(ِ يفضضاهللفىاؾأىمالى (.َّٔ/ُغريبالحديثالبفقتيبة):(الى
طيباًفيصمبآدـكآدىـًفياٍلجنَّةقبؿأىفيٍيبط(ّ أىنوكىافى (طبتًفيالظبلؿفىًإنَّوييىٍعًنيًفيظبلؿاٍلجنَّةكىأىرىادى

 .(ُّٔ/ُ)رنفسوالمصدًإلىىاألىٍرض.
ضىربالنطاؽمثبللىويارتفاعوكتكسطوًفيعشيرتوفىجعموًفيعمياءكجعميـتىٍحتىوينطاقالىوي.غريبالحديث(ْ)

 (.ُْٕ/ِالبفالجكزم)
(.ّٗٓ/ُغريبالحديثالبفقتيبة)(ٓ)
 .ِٖٓرقـ (ِِٖ/ُالفكائدالشييربالغيبلنياتألبيبكرالشافعي)(ٔ)
 .ُْٕٓرقـ (ّٗٔ/ّلمحاكـ)لمستدرؾعمىالصحيحيفا(ٕ)
 (.ِٖٗ/ِ)معرفةالصحابةألبينعيـ(ٖ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
.قُِٗتكفيسنة:َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو ْبن َعْبد الَخالق أبو بكر العتكي اْلَبزَّارُ  -

قاؿأبكالشيخ:كافأحدحفاظالدنيارأسانفيو،حكيأنولـيكفبعدعميبفالمسند.صاحب
.(ُ)المدينيأعمـبالحديثمنو

.كقاؿمرة:يخطىءفياإلسنادكالمتف(ِ)قاؿالدارقطني:ثقةيخطىءكثيرانكيتكؿعمىحفظو
وكلـتكفمعوكتبفأخطأينظرفيكتبالناسكيحدثمفحفظحدثبالمسندبمصرحفظان

فيوجرحوأبكعبدالرحمفالنسائي .(ّ)فيأحاديثكثيرةيىتىكىمَّميكفى
فيوالكىـأنوركلحديثانعفيحيىبفسعيدالقطافعفمالؾ..... قاؿابفحجر:كمماألـز

نماركاهيحيىبفسعيد،عفاب فأبيقاؿالدارقطني:كىـفيوالبزاركليسبمحفكظعفمالؾكا 
.(ْ)ذئب

نويخطئبسبباالعتمادعمىالحفظكالطبرانيركللو:ثقةصاحبتصانيؼكلكقالت الباحثة
مقركنانبعبدافكىكثقةفتنتفيأكىامو.

قاؿالخطيب:ىكعبداهللبفأىٍحمىدبفمكسىبف:هٖٙٓعبدان بن أحمد توفي سنة  -   
مَّدالجكاليقياٍلقىاًضيا لمعركؼبعبدافمفأىؿاألىكازكافأحدالحفاظاألثبات،زيادأبكميحى

مع .(ٔ)،كقاؿابفعساكر:أحدالحفاظالمكجكديفالمكثريف(ٓ)المشايخ،كاألبكابجى
 ثقة.قالت الباحثة :

 ،صاحبفيـكمعرفةق.كافأخباريانِْٗسنةتكفي:ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن َحمَّاٍد اْلَبْرَبِري   -
كالحفاظ،.قاؿالذىبي:غيرهأتقفمنو،كلكنومفأكعيةالعمـ،يذكرمعالمعمرم(ٕ)الناسبأياـ

.(ٖ)كقدأكثرعنوالطبراني

                                                           

(.ّٖٔ/ّ)(طبقاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعميياألبيالشيخ(ُ
(.ُّٕسؤاالتحمزةلمدارقطني)ص:(ِ)
(.ِٗسؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:(ّ)
(.ِّٗ/ُ(لسافالميزافالبفحجر)(ْ

 .(ُٔ/ُُ)لمخطيبالبغدادمبغدادتاريخ(ٓ) 
 .(ُٓ/ِٕ)عساكرالبفدمشؽتاريخ(ٔ) 
 (.ّٕٗ/ْ)تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم(ٕ)
(.ُٗ/ُْ)سيرأعبلـالنببلءلمذىبي(ٖ)



 

- 173 - 
 

.(ُ)قاؿالدارقطني:ليسبالقكم
:أخبارمصاحبعمـكمعرفةكلوأكىاـفيالحديث.قالت الباحثة

 ق.أخرجلوالبخارمُِٓتكفيسنة:كَّْينِ َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى بن ُعَمر بن حصن ْبن َأُبو الس   -
 حديثنافيالعيديف،قاؿابفحجر:كقدتقررأفالبخارمحيثيخرجلبعضمففيومقاؿ

أنكرعميوال مما الخطيبالبغدادم(ِ)يخرجشيئا كثقو كالذىبي(ّ). ابفحباففي(ْ)، كذكره .
.(ٕ)،كقاؿمرة:متركؾ(ٔ)ثليستبمضيئة.كقاؿالدارقطني:ليسبالقكميحدثبأحادي(ٓ)الثقات

.(ٖ)جيدناعرفو،فقاؿابفحجر:معقبنافكأنوماجرحانأكتعديبلنذكرهابفأبيحاتـكلـيذكرفيو
.صدكؽلوأكىاـزكريابفيحيى:قالت الباحثة

يىحٍ:َسِمَع جده حميد ْبن منيبَزْحُر ْبُن ِحْصٍن،  -     ٍبفي زىكىًريَّا ٍبًفركلعنو عيمىرى ٍبًف يىى
.قاؿالحاكـمعقبناعمىالحديث:ىذاحديثتفردبوركاتواألعرابعفآبائيـ،(ٗ)الطائيًحٍصفو

عَّفيٍكفى فيٍكفى(َُ)كأمثاليـمفالركاةالىييضى الىييٍعرى لىكنَّيـٍ .فتعقبوالذىبيبقكلو:كى
.(ُُ)

.جرحانأكتعديبلن:لـيردفيوقالت الباحثة
نماركايتوعفعثمافاقاؿ:ْيد ْبن َمْنَيٍب الطائيُحمَ  -  بفعبدالبر:التصحلوصحبةكا 
فيالصحابةكقاؿكاليصحكعمي .(ُِ)رضياهللعنيماكقدذكرهقـك

.جرحانأكتعديبلنلـيردفيو:قالت الباحثة

                                                           

(.ُِٓسؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:(ُ)
 (.ُٖٗ/ُىدمالسارمالبفحجر)(ِ)
 (.َْٕ/ٗ)لبغدادمتاريخبغدادلمخطيبا(ّ)
 (.َْٔ/ُالكاشؼلمذىبي)(ْ)
(.ِْٓ/ٖالثقاتالبفحباف)(ٓ)
(.ُِِسؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:(ٔ)
 (.ُّسؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:(ٕ)
(.ّّٖ/ّتيذيبالتيذيبالبفحجر)(ٖ)
(.ْْٓ/ّ(التاريخالكبيرلمبخارم)(ٗ

(.ّٗٔ/ّاكـ)المستدرؾعمىالصحيحيفلمح(َُ)
.(َُّ/ِسيرأعبلـالنببلءلمذىبي)(ُُ)
(.ُٖٔ)ص:جامعالتحصيؿلمعبلئي(ُِ)
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اهللًو:الطَّاِئي  رضي اهلل عنُخَرْيُم ْبُن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اَلٍم  - رىسيكؿي كًعًولىًقيى ريجي بىٍعدى
اءو ،ييٍكنىىأىبىاًلحى ـى فىأىٍسمى ًمٍفتىبيكؾى
.(ُ)

 :الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼ.إسناده

يىٍحيىىأبكالسكيف- .ـيتابعوأحدلصدكؽلوأكىاـكفيوزىكىًريَّاٍبفي
- ٍيدٍبفمىٍنيىبو مى كحي ًحٍصفو ٍبفي .حاليـلـيعرؼكفيوزىٍحري

******           ******                             
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًإٍسمىاًعيؿى أيْـّ ًديًث ًفيحى ُل َما اتَّخذ النساُء اْلِمْنَطْق ِمْن ِقَبل ُأمٍّ ِإْسَماِعيَل اتََّخذت ِمْنَطقاً »كى «َأوَّ
كتىٍرفىعكسىطاٍلًمٍنطىؽ:الًنطاؽ،كجمعيو:مىنىاًطٍؽ،كىىيكى سىطياًبشىٍيءو تىشيٌدكى المرأةيثكبىيا،ثيَـّ أىٍفتىٍمبىسى

ًبًوسيمّْيىتأىٍسمىاءي ًفيذىٍيميا.كى تىٍعثيرى مىىاأٍلىٍسفىًؿًعٍندىميعاناةاأٍلىٍشغىاًؿ؛ًلئىبلَّ أىًبيثىٍكًبيىا،كتيٍرًسموعى ًبٍنتي
النّْطىاقىٍيًف؛أًلىنَّيىاكىانى ذاتى .(ِ)ٍتتيطارؽًنطىاقانفىٍكؽىًنطىاؽوبىٍكرو

 (.ٜٙالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري

مَّد ميحى المًَّوٍبفي ٍبدي دَّثىًنيعى كحى
نىامىٍعمىره(ْ) زَّاًؽ،أىٍخبىرى الرَّ ٍبدي دَّثىنىاعى ،حى

،(ٓ) السٍَّخًتيىاًنيّْ ،عىٍفأىيُّكبى
كىًثيًرٍبًفكىًثيًرٍبفً كى ،قىاؿى بىٍيرو ًر،عىٍفسىًعيًدٍبًفجي مىىاآلخى ديىيمىاعى أىحى دىاعىةى،يىًزيدي الميطًَّمًبٍبًفأىًبيكى

: عىبَّاسو َل َما اتََّخَذ النٍَّساُء الِمْنَطَق ِمْن ِقَبِل ُأمٍّ ِإْسَماِعيَل، اتََّخَذْت ِمْنَطًقااٍبفي مىىَأوَّ أىثىرىىىاعى ًلتيعىفّْيى
ةو،سىارىةى،ثي دىٍكحى البىٍيًتًعٍندى عىييمىاًعٍندى تَّىكىضى تيٍرًضعيوي،حى كىًىيى اًعيؿى ًباٍبًنيىاًإٍسمى كى ـي ًبيىاًإٍبرىاًىي اءى جى َـّ

، عىييمىاىينىاًلؾى ًبيىامىاءه،فىكىضى لىٍيسى ده،كى أىحى ًئذو ًبمىكَّةىيىٍكمى لىٍيسى ًفيأىٍعمىىالمىٍسًجًد،كى ـى ٍمزى زى عىكىكىضىفىٍكؽى
ـيميٍنطىًمقنا....الحديث. قىفَّىًإٍبرىاًىي ًسقىاءنًفيًومىاءه،ثيَـّ ،كى ًعٍندىىيمىاًجرىابناًفيًوتىٍمره



                                                           

(.ِٖٗ/ِ)جامعالتحصيؿلمعبلئي(ُ) 
(.ٕٓ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ِ)
.ّّْٔرقـ (ُِْ/ْ(صحيحالبخارمكتابأحاديثاألنبياء)(ّ

اًرٌمالمعركؼبالمسندمعىبدالمًَّوبٍىك(ْ) ٍعفىراٍلبيخى ٍعفىربفاليمافأىبيكجى مَّدٍبفعىبدالمًَّوبفجى .فميحى
 .معمربفراشداألزدمالحداني،أبكعركةابفأىبيعىٍمركالبىٍصًرٌم(ٓ)
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 تخريج الحديث:
تفردبإخراجوالبخارمعفمسمـ.

:دراسة رجال الحديث
رجالوثقات. -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَطَل(
ًدي ًفيحى ظىٍبياف وَسَقْوىم بَصِبير النَّْيَطل»ًث بير:« كالصَّ زىاًئدىةه. كىاٍليىاءي ، ؾي كىاٍليىبلى اٍلمىٍكتي : النٍَّيطىؿي
ابي .(ُ)السَّحى

 (.ٜٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام ابن شبة

اٍلعىبَّ أىًخي دَّثىًني حى : قىاؿى بىٍكرو ٍبًف ميعىاًكيىةى ٍبفي أىمىدي دَّثىنىا ٍبفًحى ٍعًد مى عىٍف ميعىاًكيىةى، ٍبفي اسي
الشٍَّعًبيّْ عىًف أىًبيًو، عىٍف اًس، كىدىادىةى(ّ)النَّحَّ ٍبفي ظىٍبيىافي ـى قىًد : قىاؿى

المَّوً(ْ) مىىرىسيكًؿ ًفيعى كىىيكى
بً قىٍيسه كىأىقىامىٍت ًإلىىاٍلًعرىاًؽ، ًإيىاده مىٍت فىرىحى ًدينىًة........ ًباٍلمى ٍسًجًدًه كىج مى بىٍطًف

شىاًئبىةه،(ٓ) ـٍ لىيي لىٍيسىٍت ،
يىا حى ميبلَّ يىا(ٔ)يىٍأكيميكفى ًسرىاحى يىٍرعىٍكفى كى ،

يىا(ٕ) حى ًطبلى يىٍحتىًطبيكفى كى
نىٍجمىيىا،(ٖ) كفى يىٍأري كى نىٍخمىيىا، كفى يىٍأًبري كى ،
كا اضي ًفيىىبىكىاًتيىا،كىخى ٍربى تَّىأىٍكقىدىًتاٍلحى بىمىيىا،حى كىجى ًمٍفسىٍيمىيىا ـٍ كىي ًفيغىمىرىاًتيىا،كىأىٍخرىجي اًبيَّ اأٍلىصى

ًباٍلكىٍمكىًؿ، مىىًإيىادو كاعى كىاًتيىا،كىأىنىاخي كنييىا.َوَسَقْوُىْم ِبَصِبيِر النَّْيَطِل، سىرى زي كىحي ـٍ ًخيىاريىي لىييـٍ بلى تَّىخى حى

                                                           

 (.ٕٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
.(ٕٓٓ/ِتاريخالمدينةالبفشبة)(ِ)
اًمربفشراحيؿ،كقيؿ:اٍبفعىب(ّ)  .دالمًَّوٍبفشراحيؿ،الشٍَّعًبيىكعى

مىىقدـالثقفي،:كقيؿاإليادم،كدادٍبفظبياف:عمرأىبيكقاؿ(ْ)  أىؿيركيوطكيؿحديثفيالمَّوًرىسيكؿعى
 (َُِ/ّ)ثيرالبفاألالغابةأسد.ببلدهمفقطعةالمَّوًرىسيكؿكأقطعوكالغريب،األخبار

الببلداسماءمفاستعجـمامعجـكقيؿكادمفيالطائؼ.الطائؼىكثانيو،كتشديدأٌكلو،بفتح:كجٌ(ٓ)
 (ُّٗٔ/ْ)ألبيعبيداألندلسيكالمكاضع

 (ُّٕ/ِ)الجكزمبفالالحديثغريبالنَّبىاتمفضربكىىيكىمبلحيايىٍأكيميكف(ٔ) 
رةي(ٕ) ٍمعييىاالعظيمةي،الشجى  (ّٖٓ/ِ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.سىٍرحهكىجى
ركىًىيىالطٍَّمح،كاًحدىة(ٖ) رًمفًٍعظاـشىجى اهشىجى  (ُُّ/ّ)المصدرنفسو.الًعضى
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رىسي قيطيكريىىاكىعيييكنييىافىقىاؿى بيطيكنييىا،كى ظيييكريىىاكى المَّوًكى المًَّوكؿي ًعٍندى كىأىٍصغىري الدٍُّنيىاأىقىؿُّ ـى نىًعي :"ًإفَّ
اؽه......الحديث. ًبيىاًلحى يىكيٍفًلميٍسًمـو ـٍ لى ذيبىابو نىاحى لىٍكعىدىلىٍتًعٍندىالمًَّوجى ةى،كى ٍرًءبيعىٍيضى ًمٍفخي

 تخريج الحديث :
تفردبركايتوابفشبة.

دراسة رجال اإلسناد:
لـأعثرعمىترجمةلو.:َأَمُد ْبُن ُمَعاِوَيةَ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.:اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَعاِوَيةَ  -
اسِ  - لـأعثرعمىترجمةلو.:َمْعِد ْبِن النَّحَّ
اِس والد َمْعدِ  -  لـأعثرعمىترجمةلو.:النَّحَّ

:الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼ اإسناده عدا ركاتو كجميع باإلرساؿ. كليسلويعؿ يعرؼحاليـ. لـ لشعبي،

متابع.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنْطَنَط(
ٍمعينىٍطنىاٍط،«َكاَن َيْسَأُل عمَّن َتخمف ِمْن ِغَفار، َفَقاَل: َما فَعل الُحْمر الطٍّوال النََّطاِنط»ًفيًو جى ًىيى

المىديدياٍلقىامىةً الطًَّكيؿي كىىيكى
ـى«الثٍّطاط»كييٍركل.(ٔ) قىٍدتىقىدَّ ًبالثَّاًءاٍلميثىمَّثىًة.كى

(ٕ). 

 (.ٜٛالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام عبد الرزاق

، اٍلًغفىاًرمَّ ريٍىـو أىبىا سىًمعى أىنَّوي ، أىًخيأىًبيريٍىـو ًنياٍبفي أىٍخبىرى : قىاؿى الزٍُّىرٌم، عىًف ، مىٍعمىرو عىٍف
ًمٍفأى كىافى كى اًبالنًَّبيّْ مىعىرىسيكًؿالمَّوًٍصحى ٍكتي :غىزى رىًة،يىقيكؿي الشَّجى بىايىعيكهيتىٍحتى غىٍزكىةى،الًَّذيفى

قى أىٍستىٍيًقظي،كى ،فىطىًفٍقتي النُّعىاسي مىيَّ عى قىًريبناًمٍنويًإلىٍيًو،كىأيٍلًقيى ،فىمىمَّاسىرىللىٍيمىةنًسٍرتي مىًتيٍددىنىٍترىاحًتىبيكؾى
مى تَّىغى رىاًحمىًتي،حى ري ًرٍجمىويًفياٍلغىٍرًز،فىأيؤىخّْ ٍشيىةىأىٍفأيًصيبى دينيكُّىىا،خى ٍيًنيًمٍفرىاًحمىًتًو،فىييٍفًزعيًنيى بىٍتًنيعى

                                                           

 (.ٕٔ/ٓ)البفاألثيرالنيايةفيغريبالحديثكاألثر(ُ)
 (.ٕٔ/ٓ)درنفسوالمص(ِ)
.ُِٖٖٗرقـ (ْٗ/ُُ)جامعمعمربفراشد(ّ)
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أىٍستىٍيًقٍظإً ـٍ ابىٍتًرٍجمىوي،فىمى مىٍترىاًحمىًتيًرٍجمىويًفياٍلغىٍرًز،فىأىصى المٍَّيًؿ،فىزىحى ًلقىٍكًلًو:بىٍعضى ،«(ُ)حىسّْ»الَّ
: قىاؿى المًَّو، رىسيكؿى ًلييىا اٍستىٍغًفٍر : النًَّبيُّ«ًسٍر»فىقيٍمتي بىًنيفىطىًفؽى ًمٍف مَّؼى تىخى يىستٍخًبريًنيعىمٍَّف

يىٍسأىليًني: ًإٍذىيكى فىأىٍخبىٍرتيوي،فىقىاؿى »ًغفىارو الطُّكىاؿي ٍمري اٍلحي افىعىؿى .....الحديث.«(ِ)الثٍَّطاُط؟مى
 تخريج الحديث:

(ٔ)كالخطيبالبغدادم،(ٓ)،كالطبراني(ْ)كابفحباف،األدبالمفردفي(ّ)أخرجوالبخارم

مفطريؽالزٍُّىرٌمبوبنحكه.جميعيـ
مفطريؽالزٍُّىرٌمعفابفأكيمةالميثيعفابفأخيأبيرىـعفأبيرىـ(ٕ)كأخرجوالطبراني

النَّطىاًنطي".إمعمقانعمىمحمدبف (ٛ)يكأكردهالخطاببنحكه. الطّْكىاؿي ٍمري اٍلحي النَّفىري سحاؽ"مىافىعىؿى
 دراسة رجال اإلسناد :

 اٍبفأخيأبيرىـعىفعىموكىعنويالزٍُّىرٌم،قاؿابفحجر:ابفأخيأبيرىـمقبكؿمف -
.(ٗ)شيكخالزٍُّىرمٌ

 قالت الباحثة : مقبول .
 اسموكمثكـبفحصيف،رضياهللعنو،مشيكرباسموككنيتو.:أبو رىم الغفارّي  -

كافممفبايعتحتالشجرة،كاستخمفوالنبٌيصمىالمَّوعميوكسٌمـعمىالمدينةفيغزكةالفتح.
ركلعفالنبيصمىالمَّوعميوكسٌمـحديثاطكيبلفيغزكةتبكؾ،كمنيـمفاختصره.ركلعنو

 .(َُ)ـالتمارابفأخيوكمكالهأبكحاز
  

                                                           

ٍفمىة،كال(ُ) قىوغى وكأٍحرى ابىويمىامىضَّ ًإذىاأىصى ٍنسىافي ًبكىٍسًرالسّْيًفكىالتٍَّشًديًد:كىًممىةهيقكلييااإٍلً :ًىيى ٍربةحىسّْ ٍمرةكالضَّ جى
ا.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبف نىٍحًكًىمى  (.ّٖٓ/ُاألثير)كى

كجيو،مفالشعرإالطاقاتفيأسفؿحنكو.،الثٌَّط:الككسج(ِ)  (.ُُِ/ُ)المصدرنفسوالذمعىًرمى
 .ْٕٓ(رقـِْٔ)ص:األدبالمفردلمبخارم(ّ)
 .ِٕٕٓرقـ (ِْٔ/ُٔ)صحيحابفحباف(ْ)
.ُْٕ،ُْٓرقـ (ُّٖ/ُٗ)لمطبرانيالمعجـالكبير(ٓ)
(.ُْكفايةفيعمـالركايةلمخطيبالبغدادم)ص:ال(ٔ)
 .ُْٖرقـ (ُّٖ/ُٗ)المعجـالكبيرلمطبراني(ٕ)
 (.َّّ/ُغريبالحديثلمخطابي)(ٖ)

.(َْٕ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٗ) 
.(ُُٗ/ٕ)البفحجرالصحابةتمييزفياإلصابة(َُ) 
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 : الحكم عمى اإلسناد 
مفشيكخالزٍُّىرٌمقاؿعنوابف إسنادهضعيؼمفىذاالطريؽ،كالعمةاٍبفأخيأبيريٍىـو

كلـيكثقوأحدكليسلومتابع.،(ُ)كقاؿالذىبيفيالميزاف:اليعرؼحجركماسبؽمقبكؿ.
كممفضعفواأللبانيرحمواهلل.

************
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَطا( 
ًديًثطىٍيفة :أىٍمبىًعيده«ِفي أرٍض غائمِة النٍّطاء»ًفيحى .(ِ)النّْطىاءي:البيعد.كبىمىدهنىًطىّّ

 (.ٜٜالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام ابن شبة

الٍ مًَّدٍبًفبىٍكرو ميحى دَّثىنىاأىبيكاٍلعىبَّاًسأىٍحمىديٍبفي مىٍفرىأىلحى يىٍكمناًبسيرَّ بىٍغدىاًدمُّ
(ْ) مىىبىاًبعيمىرى عى

عىٍفا ، بىٍيشو حي ٍبًف اًلًد خى عىٍف أىًبي، دَّثىًني حى : قىاؿى ًمائىتىٍيًف كى ًستّْيفى ًإٍحدىلكى سىنىةى ًفيشىٍعبىافى شىبَّةى ٍبًف
:"قىًدمىتٍ قىاؿى ٍيـو كى ،عىٍفعيٍركىةىٍبًفري ٍمًركٍبًفكىاًقدو مىىرىسيكًؿالمَّوًعى فيكدياٍلعىرىًبعى كي ًطٍيفىةيٍبفي ـى ،فىقىا

النٍَّيًدمُّ ًمٍفغىٍكرىٍمًتيىامىةى(ٓ)زيىىٍيرو المًَّو،ًجٍئنىاؾى :يىارىسيكؿى فىقىاؿى
مىىأىٍككىاًراٍلمىٍيسً(ٔ) عى

،تىٍرًميًبنىا(ٕ)
.(ٗ)،نىٍستىٍعًضدياٍلبىًرير(ٖ)اٍلًعيسي

                                                           

(.ٖٗٓ/ْ)ميزافاالعتداؿلمذىبي(ُ)
(.ٕٔ/ٓ)فيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرالنياية(ِ)
(.ٗٓٓ/ِ)البفشبةتاريخالمدينة(ّ)
:مؤنثة،كىىالمدينةالتىبناىاالمعتصـبالعراؽسنةعشريفكمئتيف،كنزليابأتراكو.معجـماسيٌرمفرأل(ْ)

(كتسمىسامراء.ّْٕ/ّ)سماءالببلدكالمكاضعلمبكرمأاستعجـمف
النٍَّيًدمُّطىيٍ(ٓ) أىًبيزيىىٍيرو كقاؿأبكعمر:طيفةبفزىيرالٌنيدم،قالوبالفاء،كضبطوغيرهبالياءالمثناة،يىةيٍبفي

 .(ّْْ/ّ)البفحجراإلصابةفيتمييزالصحابة:التحتانيةبدؿالفاءبكزنو.كقيؿطخفة.انظر
دىرمىًسيميوميغى(ٔ) ااٍنحى مى :كيؿُّ الباًىًميُّ غىٍكررّْقىاؿى (.َِٕ/ُّ.تاجالعركسلمزبيدم)بانعىفًتيىامىةىفىييكى
(َّْ/ِغريبالحديثالبفالجكزم):،كالميسىكشجرتٍعمؿًمٍنويالٌرحاؿ.انظريعنيالٌرحاؿ:أككار(ٕ)
(.ُّٖ/ِ)

الًعيسي(ٖ) مىعى:تىٍرتىًميًبنىا الًبيضي ًبؿي اإٍلً يىًسيرةًىيى .شيٍقرةو /ّ)البفاألثيرفيغريبالحديثكاألثرالنياية
(.ِّٗ
بىمىغى.المصدر:نىٍستىٍعًضدياٍلبىًرير(ٗ)  (.ُُٕ/ُ)نفسوأىٍمنىٍجنيوًلؤٍلىٍكًؿ.كالبىًريرثىمىراأٍلىرىاًؾًإذىااٍسكٌدكى
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نىٍستىٍحمً ًبيرىكى الصَّ ًبيرى(ُ)بي اٍلخى نىٍستىٍخًمبي ،كى
ـى(ِ) يىا اٍلجى نىٍستىًحيؿي ،كى ـى الرّْىىا نىٍستىٍخًبؿي ،كى

َأْرٍض َغاِئَمِة ِمْن ،(ّ)
ًميظىًةاٍلًكطىاءًالنٍَّطاءِ  ..الحديث،غى

 تخريج الحديث:
تفردبإخراجوابفشبة.

 دراسة رجال اإلسناد:
 كثقوالخطيبق.ِْٖتكفيسنة:اْلَبْغَداِدي  َأُبو اْلَعبَّاسِ  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َبْكرٍ  -

.(ْ)البغدادم
ق.كىكصدكؽ.ِِٔتكفيسنة:ُعَمَر ْبِن َشبَّةَ  -
 ركلعنوابفءكالدعمرأبكزيدالنحكمالبصرمنزيؿسامرا:شبة بن عبيدة النميري -

.(ٓ)عنوفقاؿنميرمصدكؽأبيحاتـكقاؿ:ىكصدكؽصاحبعربيةكأدب،كقاؿ:سئؿأبى
.(ٔ)كذكرهابفحباففيالثقات

 صدكؽ.أحمدالبغدادم:قالت الباحثة
لـأعثرعمىترجمةلو.:َخاِلِد ْبِن ُحَبْيشٍ  -
 .(ٕ)ققاؿابفحجر:متركؾَُّتكفيسنة:َعْمرو ْبِن َواِقدٍ  -
 ،)ٗ)،كالنَّسىائي)ٖ)بفمعيفق،كقيؿغيرذلؾ.كثقوآُِقيؿتكفيسنة:ُعْرَوَة ْبِن ُرَوْيمٍ  -

.(َُ)كذكرهابفحباففيالثقات

                                                           

الصَّ(ُ) ابىكنىٍستىٍحًمبي السَّحى  (.ِِْ/ُ)بفاألثيرالالنيايةفيغريبالحديثكاألثر.بيرأىٍمنىٍستىدرُّ
الًمٍنجى(ِ) كبىريىا،كاٍسًتٍخبلبو:إٍحًتشاشوبالًمٍخمىبكىىيكى ًبًؿكىىيكى ًبيًراإٍلً كالعيشب،شيبّْوًبخى :النَّبىاتي ًبيري المصدرؿ.اٍلخى
(.ٕ/ِ)نفسو
يىاـ(ّ) الجى الىأىٍمنىٍنظرًإلىٍيوً:كنىٍستىًحيؿي ـٍ أى رَّؾي يىاىىٍؿيىتىحى الًَّذمفىرىغىمىاؤيهيـ:ال،كالجى ابي /ُ)المصدرالسابؽ.سَّحى
 (.ِّّ/ُ()ّْٔ
 (.ِِٔ/ٓ(،تاريخدمشؽالبفعساكر)ُٕ/ٔتاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)(ْ) 
(.ُُٔ/ٔالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٓ)
(.ُّّ/ٖالثقاتالبفحباف)(ٔ)
 (.ِْٖتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ٕ)
 (.ّٔٗ/ٔالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٖ)
 (.ٗ/َِتيذيبالكماؿلممزم)(ٗ)

(.ُٔٗ/ٓالثقاتالبفحباف)(َُ)
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براىيـبفإقاؿعبدالرحمف:سمعتأبييقكؿسمعت،(ُ)كقاؿالدارقطني:شاميالبأسبو
.(ِ)مكسىيقكؿليتشعرلأفأعمـعركةبفركيـممفسمعفإفعامةحديثومراسيؿ

.(ّ)قاؿابفحجر:صدكؽيرسؿكثيران
:م عمى اإلسناد الحك

.لـأقؼعميوشديدالضعؼفيوعمركبفكاقدمتركؾ،كخالدبفحبيشإسناده
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

مىٍفعىؿًمٍنوي«اٍلمىٍنطىى»كييٍركل ،كىىيكى
.(ْ)

 (.ٓٓٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 األثير رحمو اهلل: قال ابن

اًء ًديًثالدُّعى ًفيحى ليغىةيأىٍىًؿاٍليىمىًفًفيأٍعطىى«اَل ماِنَع ِلما َأْنَطْيَت، َواَل ُمْنِطَى ِلَما َمَنْعت»كى ىيكى
.(ٓ)

 (.ٔٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام البييقي

ٍبًدالمَّ عى ٍبفي مَّدي ٍبًدالمًَّوميحى نىاأىبيكعى سىًفأىٍخبىرى اٍلحى ٍبفي سىٍيفي ٍبًدالمًَّواٍلحي نىاأىبيكعى اًفظي،أىٍخبىرى ًواٍلحى
دَّثىنىاعىٍبديا يىٍحيىى،حى ٍبفي دي بلَّ نىاخى ،أىٍخبىرى أىًبيمىسىرَّةىالقيرىًشيُّ دَّثىنىاأىبيكيىٍحيىىٍبفي ،حى ٍبًفأىيُّكبى اٍلكىاًحًدٍبفي

عيبىٍيدً عىٍف ، اٍلمىكّْيُّ اٍنكىفىأىأىٍيمىفى دو أيحي يىٍكـي كىافى لىمَّا : قىاؿى أىًبيًو، ٍف عى ، ًقيّْ رى الزُّ ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفًع ٍبًف
 المًَّو رىسيكؿي فىقىاؿى ، »اٍلميٍشًركيكفى بّْي: مىىرى تَّىأيٍثًنيعى حى اٍستىكيكا :« فىقىاؿى فيكفنا، ٍمفىويصي كخى اري فىصى

كيمُّوي» ٍمدي اٍلحى لىؾى ،المَّييَـّ اقىبىٍضتى بىاًسطىًلمى ،كىالى ابىسىٍطتى اًنعىًلمى مى الى ٍفأىٍضمىٍمتى،المَّييَـّ ًلمى ىىاًدمى .كىالى

                                                           

(.ٕٓسؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:(ُ)
 (.ّٔٗ/ٔالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ِ)
(.ّٖٗالبفحجر)ص:تقريبالتيذيب(ّ)
(.ٕٔ/ٓرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألث(ْ

(.ٕٔ/ٓ)رالبفاألثيرالنيايةفيغريبالحديثكاألث(ٓ) 
 .ُّٗرقـ (ِٕٗ/ُ)الدعكاتالكبيرلمبييقي(ٔ)
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 ًلمىٍف ميًضؿَّ َىَدْيَت، َواَل ُمْنِطَي ِلَما َمَنْعَت، َواَل َماِنَع ِلَما َأْنَطْيتَ كىالى كىالى ، بىاعىٍدتى ًلمىا ميقىرَّبى كىالى ،
اقىا .....الحديث.ميبىاًعدىًلمى ًرٍزقىؾى ،كى فىٍضًمؾى ،كى ،كىرىٍحمىًتؾى مىٍينىاًمٍفبىرىكىاًتؾى اٍبسيٍطعى ،المَّييَـّ ٍبتى رى

 تخريج الحديث:
. اأىٍعطىٍيتى مىاًنعىًلمى ،كىالى نىٍعتى ًلمىامى ميٍعًطيى تفردالبييقيبيذاالمفظ،كأخرجوغيرهبمفظكىالى

مختصران.(ْ)،كابفأبيعاصـفياألدبالمفرد(ّ)ارم،كالبخ(ِ)أحمد،ك(ُ)النسائيأخرجو
،جميعيـمفطريؽمركافبفمعاكية.(ٖ)،كالحاكـ(ٕ)،كأبكنعيـ(ٔ)،كالطبراني(ٓ)كالبزار

كخبلدبفيحيى(عف،مفطريؽخبلدبفيحيى،كبلىما)مركافبفمعاكية(ٗ)كأخرجوالحاكـ
 عبدالكاحدبفأيمفبوبنحكه.

 اإلسناد: دراسة رجال
،ِٕٗ:تَعْبُد اهلِل بُن َأْحَمَد الَمكٍّي  َأُبو َيْحَيى ْبُن َأِبي َمَسرَّة -      دّْثي الميحى ـي، اإًلمىا ق.
الميٍسًندي
الصدؽ(َُ) كمحمو بمكة عنو كتبتي حاتـ: أبك قاؿ عىنوي(ُُ). ركل حباف: ابف كقاؿ .
.)ُِ(النَّاس

:صدكؽ.قالت الباحثة
 قكقيؿبعدىا.ُِِتكفيسنة:بن صفوان السممي، َأُبو ُمَحمَّد الكوفيَخالَّد بن َيْحَيى  -

حاتـ:محموالصدؽ.كقاؿابفنمير،قاؿأبك(ُْ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ُّ)كثقوالعجمي
                                                           

كالميمةالسنفالكبرل(ُ)  .ََُّٕرقـ (ِِٓ/ٗ)لمنسائيكتابعمؿاليـك
.ُِْٗٓ(رقـِْٔ/ِْ)مسندأحمد(ِ)
 .ٗٗٔرقـ (ِّْاألدبالمفردلمبخارم)ص:(ّ)
 .ُّٖ(رقـُٕٔ/ُأبيعاصـ)السنةالبف(ْ)
 .ِّْٕ(رقـُٕٓ/ٗمسندالبزار)(ٓ)
 .ْْٗٓ(رقـْٕ/ٓ)لكبيرلمطبراني،كالمعجـإَُٓ(رقـِّٗلمطبراني)ص:الدعاء(ٔ)
 (.ُِٕ/َُألبينعيـ)حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياء(ٕ)
 .َّْٖ(رقـِٔ/ّلمحاكـ)المستدرؾعمىالصحيحيف(ٖ)

 .ُٖٖٔ(رقـٖٔٔ/ُ)نفسودرالمص(ٗ) 
(.ِّٔ/ُِسيرأعبلـالنببلءلمذىبي)(َُ)
(.ٔ/ٓالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ُُ)
 (.ّٗٔ/ٖالثقاتالبفحباف)(ُِ)
(.ُْٓالثقاتلمعجمي)ص:(ُّ)
(.ِِٗ/ٖالثقاتالبفحباف)(ُْ)
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بأس ليسبو كقاؿيحيىبفمعيف: قميبلن. حجرقاؿابف.(ُ)صدكؽإالأففيحديثوغمطان
.(ِ)فكبارشيكخالبخارمصدكؽرميباإلرجاءكىكم

صدكؽ.خبلد:قالت الباحثة
َرِقيٍّ  - اختمؼفيصحبتو،قاؿالخزرجي:األنصاري  رَاِفِع ْبِن ِرَفاَعَة ْبن مالك ْبن العجالن الز 

.(ّ)أىبيكعمر:التصحصحبتو
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
كالحديثبفأحمدالمكي،صدكقاف.إسنادهحسفلذاتو،فيوخبلدبفيحيى،كعبداهلل

الصحيح رجاؿ أحمد كرجاؿ فقاؿ: الييثمي لؤلدب(ْ)صححو تحقيقو في األلباني كصححو .
.كالغريبمانقموالمتقياليندمعفالذىبيقكلوالحديثمعنظافةإسنادهمنكرأخاؼ(ٓ)المفرد

.)ٔ)مكضكعانأفيككف
 ******          ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ٕ)«الَيُد اْلُمْنِطَيُة خيٌر ِمَن اليِد الس ْفَمى»كى

 (.ٕٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام عبد الرزاق

أىًبيوً ٍف عى ، مَّدو ميحى ٍبًف عيٍركىةى عىٍف اٍلفىٍضًؿ، ٍبًف اًؾ ًسمى عىٍف ، مىٍعمىرو :عىٍف قىاؿى دًّْه، جى عىٍف ،
 :النًَّبيَّسىًمٍعتي «.اْلَيُد اْلُمْنِطَيُة َخْيٌر ِمَن اْلَيِد الس ْفَمى»يىقيكؿي

                                                           

(.ّٖٔ/ّالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)((ُ
 (.ُٔٗيبالبفحجر)ص:تقريبالتيذ(ِ)
(.ِّْ/ِأسدالغابةالبفاألثير)(ّ)
.(ُُِ/ٔ)لمييثميالفكائدكمنبعالزكائدمجمع(ْ)
(.ِٗٓ)ص:صحيحاألدبالمفردلؤللباني(ٓ)
نماقاؿ:(.قالتالباحثةّْْ/َُ)كنزالعماؿلممتقياليندم(ٔ) :لـأعثرعمىقكؿالذىبيفيالحديثكا 

 (.ٖٔٔ/ُحيحعمىشرطالشيخيف،كلـيخرجاه"المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ىذاحديثص
(.ٕٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٕ)
.ََِٓٓرقـ (َُٖ/ُُجامعمعمربفراشد)(ٖ)
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 تخريج الحديث:
،(ّ)،كابػػػفأبػػػيعاصػػػـ(ِ)بمفػػػظمقػػػارب)اليػػػدالمعطيػػػة(كعبػػػدبػػػفحميػػػد(ُ)أخرجػػػوأحمػػػد

فطريؽًسمىاؾٍبفاٍلفىٍضؿ.بزيادةقصةكفدثقيؼ،م(ٓ)بنحكه،كابفعساكر(ْ)كالطبراني
.بنحكهكفيوزيادةمفطريؽعبداهللبفنيعيـ(ٖ)،كابفعساكر(ٕ)،كالطبراني(ٔ)كأخرجوابفشبة

عفعبدالرحمفبفعبدالعزيزبػفجػابر،(ُُ)،كالبييقي(َُ)،كالحاكـ(ٗ)كأخرجودىٍعمىجالسجستاني
مَّد.،كبداهللكع،قصةكفدثقيؼ،ثبلثتيـ)ًسمىاؾبوبنحكهكفيو عبدالرحمف(عفعيٍركىةٍبفميحى

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق،ركلعفأبيوعفَُّتكفيبعدسنة:عروة ْبن ُمَحمَّد ْبن عطية السعدي الجشمي -

كافمفًخيىارالنَّاسكلىاٍليمفعشريفسنة جدهككافلجدهصحبة،قاؿابفحباف:يخطىءكى
مى .(ُّ).كقاؿابفحجر:مقبكؿ(ُِ)عوسيؼكمصحؼفىقىطثَـّخرجحيفخرجمٍنياكى

.(ُْ)لـيكثقوسكلابفحبافمقبكؿقالت الباحثة:
 ق.ََُتكفيسنة:ُمَحمَّد بن َعِطيَّة بن ُعْرَوة السَّْعِديّ  -

ٍحبىةاختمؼفيصحبتوقاؿابفحباف:  .ُٓ))كغيرهلوصي

                                                           

 .ُّٖٕٗرقـ (َّٓ/ِٗمسندأحمد)(ُ)
.ْٖٓرقـ  (ُٕٔالمنتخبمفمسندعبدبفحميد)ص:(ِ)
 .ُِْٔرقـ(ّْٔ/ِاآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)(ّ)
 .ُْْرقـ (ُٔٔ/ُٕالمعجـالكبيرلمطبراني)(ْ)
 (.ِٖٗ/َْتاريخدمشؽالبفعساكر)(ٓ)
 (.ُّٓ/ِتاريخالمدينةالبفشبة)(ٔ)
.ْْٕرقـ (ُٗٔ/ُٕالمعجـالكبيرلمطبراني)(ٕ)
 (.ِّٓ/ِٓتاريخدمشؽالبفعساكر)(ٖ)
 (.ِٗ)ص:جستانيلدعمجالسميفالمنتقىمفمسندالمق(ٗ)

 َّٕٗرقـ (ّّٔ/ْلمحاكـ)المستدرؾعمىالصحيحيف(َُ)
 .ْٖٖٕرقـ (ِّّ/ْلمبييقي)السنفالكبرل(ُُ)
(.ِٕٖ/ٕالثقاتالبفحباف)(ُِ)
(.ّٖٗتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ُّ)
(.ِّ/َِ(،تيذيبالكماؿلممزم)ِٕٖ/َْتاريخدمشؽالبفعساكر):انظر(ُْ)
 (.ُُٖ/ِٔ،تيذيبالكماؿلممزم)(ّٗٓ/ٓالثقاتالبفحباف)(ُٓ)
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ؿابفحباف:محمدبفعطيةبفعركة،قا(ُ)إنماالصحبةألبيو،كلـيذكرفيوجرحكالتعديؿ
خالؼعمىقمةركايتو .كقاؿابفحجر:صدكؽ،ككىـ(ّ).كقاؿالذىبي:كثؽ(ِ)السعدمربما

.(ْ)مفزعـأفلوصحبة
:محمدبفعطيةمختمفانفيصحبتو،ذكرهأبكالحسفبفسميعفىالطبقةالثالثةقالت الباحثة
ثوكصفوابفحجربالصدكؽ.ربمالقمةأحاديك.(ٓ)مفالتابعيف

كقيؿابفسعد،كقيؿ،قاؿابفحجر:عطيةبفعركة،كقيؿابفعمركعطية السعدي: -    
صحابيابف سعد. بف جشـ بني مف كقيؿ: بكر. بف سعد بني مف ىك قيسالسعدم.قيؿ:

عفالنعمافبف بفيكسؼ، عفىشاـ كذكرابفالمديني، الشاـ. نزؿ أحاديث. لو معركؼ،
 المنذر،عفأبيو،عفعركةبفمحمدبفعطيةالسعدم،عفأبيوعفجدهأنوكافممفكمـٌ

.(ٔ)فيسبيىكازفالنبيٌ
كباقيرجالوثقات.-

  :الحكم عمى اإلسناد 
إسنادهضعيؼألجؿعركةبفمحمدقاؿابفحجرمقبكؿكماسبؽ،أميقبؿحديثوإذا

الليفالحديث،كلـيتابع  ىنا.تكبعكا 
لذلؾصححاإلسنادكمحمدبفعطيةالسعدمقاؿعنوالحافظابفحجرفيالتقريب:صدكؽ.

حديثصحيحاإلسنادكلـيخرجاهلحاكـالبعضكا ىذا بف(ٕ)قاؿ: .كقاؿالبكصيرم:ركاهعبد
.(ٖ)حميدكأحمدبفحنبؿبسندرجالوثقات

.أذكرمنياماركاهكلكفالحديثلوشكاىدصحيحةقكية،عفعددمفالصحابة

                                                           

(.َِِ/ْٓتاريخدمشؽالبفعساكر)(ُ)
 (.ََِ)ص:مشاىيرعمماءاألمصارالبفحباف(ِ)
(.َُِ/ِ)الكاشؼلمذىبي(ّ)
(.ْٔٗتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ْ)
(.ُُٖ/ِٔماؿلممزم)تيذيبالك(ٓ)
 (.ُِْ/ْاإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)(ٔ)
 (.ّّٔ/ْالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)(ٕ)
(.ِْ/ّإتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرةلمبكصيرم)(ٖ)
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المَّوً)ِ()كالمفظلو(كمسمـ)ُ(البخارم رىسيكؿى ا:أىفَّ ٍنييمى المَّويعى رىًضيى ٍبًدالمًَّوٍبًفعيمىرى عىٍفعى قىاؿى
 اليىًد ًمفى ٍيره خى العيٍميىا "اليىدي ٍسأىلىةى: كىالمى ، كىالتَّعىفُّؼى دىقىةى، الصَّ ذىكىرى كى الًمٍنبىًر، مىى عى فىاليىديكىىيكى السٍُّفمىى،

السَّاًئمىةي". ٍنًفقىةي،كىالسٍُّفمىى:ًىيى المي العيٍميىا:ًىيى
.(ْ)كأبيىريرة(ّ)كأخرجوالبخارمبألفاظمتقاربةعفعددمفالصحابةمنيـحكيـبفحزاـ

،كأبي(ٔ)،كعبداهللبفمسعكد(ٓ)ككردبألفاظأخرلعفعددمفالصحابةمنيـمالؾبفنضمة

لغيره.لمصحيحكبمجمكعالطرؽيرتقيالحديث.(ٕ)امةأم

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

ٍجر ًمٍنويًكتىابيويًلكىاًئًؿٍبًفحي  .(ٛ)«وأْنُطوا الثََّبَجة» كى

 (.ٖٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٜ)قال اإلمام الخطابي
مى أىبيكسي قىاؿى ًديًثاكى ًفيحى رىسيكًؿالمًَّولنًَّبيٍّْيمىافى مَّدو :ًمٍفميحى ٍجرو ًلكىاًئًؿٍبًفحي :أىنَّويكىتىبى
كىاألىٍركىاًعاٍلمىشىاًبيبً)َُ)ًإلىىاألىٍقيىاًؿاٍلعىبىاًىمىةً

ًةكىأىدىاءً)ُُ( كضى الصَّبلًةاٍلمىٍفري ًبًإقىاـً ٍضرىمىٍكتو ًمٍفأىٍىًؿحى
                                                           

.ُِْٗرقـ (ُُِ/ِ)بابالصدقةإالعفظيرغنى،كتابالزكاةصحيحالبخارم(ُ)
باببيافأفاليدالعمياخيرمفاليدالسفمى،كأفاليدالعمياىيالمنفقةكأف،كتابالزكاة،صحيحمسمـ(ِ)

.َُِْرقـ (ُٕٕ/ِ)السفمىىياآلخذة
.ُِْٕرقـ (ُُِ/ِ)بابالصدقةإالعفظيرغنى،كتابالزكاة،صحيحالبخارم(ّ)
باببيافأفاليدالعمياخيرمفاليد،كتابالزكاةسمـ،صحيحمُِْٖرقـ (ُُِ/ِالمصدرنفسو)(ْ)

.َُِْرقـ (ُِٕ/ِ)السفمى،كأفاليدالعمياىيالمنفقةكأفالسفمىىياآلخذة
(.ُْٖ/ٖصحيحابفحباف)(ٓ)
(.ٕٗ/ِالمسندلمشاشي)(ٔ)
.َُّٔرقـ (ُٖٕ/ِ)بابكراىةالمسألةلمناس،كتابالزكاةصحيحمسمـ(ٕ)
(.ٕٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٖ)
.(َِٖ/ُغريبالحديثلمخطابي)(ٗ)

ييٍمنعمً(َُ) تيًرؾالى شىٍيءو ككيؿُّ ٍنوي. ييزىاليكفعى الى ٍمًكيـ مىىمي عى كا أيًقرُّ الًَّذيفى ـٍ ىي العىبىاًىمىة؛ ًإلىىاألىٍقياًؿ كىالى ييريد ا مَّ
مىىيدىيوفى ٍبيىٍمتىوي.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ييٍضرىبعى (.ُْٕ/ّقىدىعى

أكًقدىتألكانييـالمشابيب(ُُ) ا كىأىنَّمى ، مىٍشبيكبه كاحديىـ المناىًظر، اٍلًحسىاًف اأٍلىٍلكىاًف، الزٍُّىًر الٌرؤكس، ألالسادة :
 (.ّْٖ/ِبالنَّار.المصدرنفسو)
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مىحً ًعٍندى ًة ٍعميكمى اٍلمى شىاةهالزَّكىاًة ًفيالتّْيعىًة مّْيىا
الميقىكَّرىةياألىٍليىاطً(ُ)

كىالًضنىاؾه(ِ)
(ْ)َوأْنُطوا الثََّبَجةَ (ّ)

ٍمسي ًفيالسُّييكًباٍلخي كى
كهيعىامنا(ٓ) فىاٍصقىعيكهيًمائىةنكىاٍستىٍكًفضي نىىًمـًبٍكرو مىٍفزى كى

(ٔ) نىىًمـثىيّْبو مىٍفزى كى
اًميـً كهيًباألىضى رّْجي (ٕ)فىضى ٍبفي كىاًئؿي كى رىاـه حى ميٍسًكرو كيؿُّ ًفيالدّْيًفكىالغيمَّةىًفيفىرىاًئًضالمًَّوكى ـى كىالتىٍكًصي

مىىاألىٍقيىاؿً عى فَّؿي يىتىرى ٍجرو حي
المًَّوفىاٍسمىعيكاكأطيعكا(ٖ) أىمَّرىهيرىسيكؿي .أىًميره

سىٍيًفٍبًفًإٍبرىا اٍلحي ٍبفي مَّدي دَّثىًنيًوميحى ٍبًفحى دى سىٍيًفٍبًفدىاكي اٍلحي ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي اؽى ًإلىٍينىاأىبيكًإٍسحى أىٍخرىجى قىاؿى ـى ًىي
رىسيكًؿالمَّ اًحبي صى ٍجرو بَّاًرٍبًفكىاًئًؿٍبًفحي ٍبًداٍلجى مًَّدٍبًفسىًعيًدٍبًفعى ٍبًفميحى ٍبًدالمًَّوٍبًفأىٍحمىدى ًوكتابناعى

أىنَّوي ذىكىرى ًفيأىدىـو قىاؿى كى ٍبًفأىًبيطىاًلبو ًميّْ مىىعى ًإٍمبلءنعى ٍجرو دًّْهكىاًئًؿٍبًفحي المًَّوًلجى كىتىبىويرىسيكؿي ًكتىابه
تَّ حى ٍينىاًبيىذىااٍلًكتىاًبكيٍبرناعىٍفكيٍبرو تىكىاصى يىابينىيَّ قىاؿى ٍكًتًوكى ًعٍندىمى ًإلىيَّقىمَّدىًنيأىًبيىىذىااٍلًكتىابى ارى .ىصى

 تخريج الحديث:
تفردالخطابيبإخراجو.

 دراسة رجال اإلسناد:
لـأعثرعمىترجمةلو.:ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْبرَاِىيمَ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.:ِإْسَحاَق ِإْبرَاِىيُم ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َداُودَ  َأُبو -

 :الحكم عمى اإلسناد 
براىيـبفالحسيفمحمدبفالحسيضعيؼ،فيو كليسلـأقؼعمىترجمةليما،ف،كا 
متابع.مالي

                                                           

الحيىكاف.ًفيالتّْيعىةشىاةهالتّْ(ُ) الزَّكىاةيًمفى ًفيًو تىًجبي ا ألدنىىمى النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفيعىة:اٍسـه
 (.َِِ/ُ)األثير

ميكدًلييزالًالميٍقكىرَّةاألىٍليىاط(ِ) ميٍستىٍرخيةالجي ر،أىرىادىغىٍيرى ٍمعًليط،كًىيًفياأٍلىٍصًؿ:الًقٍشرالبلًَّزؽبالشَّجى جى يىا،:ًىيى
ا؛أًلىنَّويأىرىا اءىًبًومىٍجميكعن نَّماجى ركىالقىصىب،كا  عيٍضك.المصدرفاٍستىعىارالمّْيىطلٍمًجٍمدى؛أًلىنَّويلمٍَّحـبمنًزلًتولمشَّجى دىًليىطكؿَّ

 (.ِٖٓ/ْ)نفسو
ًضنىاؾه(ّ) لمذَّكركا«كىالى ييقىاؿي .كى المٍَّحـً نىاؾًباٍلكىٍسًر:المٍكتىًنزي .المصدرالسابؽ)الضّْ (.َُّ/ّأٍلنىثىًبغىٍيًرىاءو
)(ْ) السابؽ ذىالىًتو.المصدر ري ًمف كىالى اًؿ اٍلمى ًخيىاًر ًمٍف الى ، دىقىًة الصَّ ًفي الكسىط أٍعطيكا أىٍم ة: الثَّبىجى /ُكأٍنطيكا
(.َِٔ
ًفيالسُّييكًبالخيميس(ٓ) .المصدرالسابؽ)كى :الرّْكازي  .(ِّْ/ِ،السُّييكبي
قىت.المصدرالسابؽ)(ٔ) ،ًإذىاتىفىرَّ ًتاإلبؿي فىضى  (.ُُِ/ٓأىًماٍضربيكهكاًطريديكهكاٍنفيكه،ًمٍفكى
كهيباألضاًميـ(ٕ) رَّجي ٍربكضى ٍكهيبالضَّ ٍرج:،:أىٍمدىمَّ ا.المصدرالسابؽ)كالضَّ  (.ُٖ/ّالشٌَّؽأىٍيضن
مىىاألىٍقيىاًؿ:أىٍميىتىسكَّ(ٖ) عى فَّؿي  (.ِْٕ/ِ.المصدرالسابؽ)دكيىترٌأسيىتىرى
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                               ******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 رى قىٍكليويلرجيؿآخى .(ُ)«َأْنِطِو َكَذا»كى

 (.ٗٓٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 ابن األثير رحمو اهلل:قال 

 ٍيًدٍبًفثىاًبتو ًديًثزى ًفيحى أىًم«َوُىَو ُيْمِمي ِكتَاًبا، َفَدَخَل َرُجٌل، َفَقاَل َلُو: اْنطُ   كنُت َمَع النَِّبيٍّ »)كى
لىوي:اٍنطي،فيىٍسكف ازىٍجرًلٍمبىًعيًرًإذىانىفىر.ييقىاؿي أىٍيضن .(ِ)اٍسكيت،ًبميغىًةًحٍميىر.كىىيكى

 (٘ٓٔلحديث رقم )ا
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

النٍَّطًك:البيٍعد.«َغدا إلى النََّطاةِ »كفيحديثخيبر ًمفى ٍيبىرأىٍكًحٍصفًبيىا،كىًىيى مىـلخى ىيعى
مىٍييى عى ـً البلَّ اؿي ٍدخى ًديًث.كىاً  رىٍتًفياٍلحى تىكىرَّ قىٍد كى النَّطاةكٍصؼه .كأفَّ بَّاسو مىىحاًرثكىعى كًإدخاًلياعى ا

مىٍييىا مىبعى لىيىاغى
.)ّ)

 (.ٙٓٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.






                                                           

 (.ٕٔ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
 .(ٕٔ/ٓ)المصدرنفسو(ِ) 
(.ٕٕ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير((ّ
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 المبحث الثاني

 َباُب الن وِن َمَع الظَّاءِ 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَظَر(
ىىاىينىا«ِلكم، َوَلِكْن ِإَلى ُقُموِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ ِإنَّ المَّو اَل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِركم وأموا»ِفيِو  ٍعنىىالنَّظىًر مى

البيٍغض دىًليؿي النَّظىًر كتىٍرؾ المحبَّة، دليؿي الشَّاًىًد ًفي النَّظىرى ألفَّ كالعىٍطؼ؛ كىالرٍَّحمىةي االٍخًتيار
الميٍعًجبةكىاأٍلى ًر كى ًإلىىالصُّ النَّاًس كمىٍيؿي ،كىاٍلكىرىاىىًة، ٍخميكًقيفى اٍلمى شىبىو يىتىقىٌدسعىٍف كالمَّو اٍلفىاًئقىًة، ٍمكىاًؿ

كىاٍلمىعىاًني، مىىاأٍلىٍجسىاـً كالعىمؿ.كالنَّظىريىقىعيعى اٍلقىٍمبي ،كىىيكى كالمُّبُّ السّْرُّ عىؿنىظىرهًإلىىمىاىيكى فىمىافجى
مىاكىافى ،كى ًلؤٍلىٍجسىاـً اًرفىييكى ًباأٍلىٍبصى ًلٍممىعىاًنيكىافى  .(ٔ)بالبىصائركىافى

 (.ٚٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم

ٍبًفاأٍلىصى ،عىٍفيىًزيدى بيٍرقىافى ٍبفي ٍعفىري دَّثىنىاجى ،حى ًىشىاـو ٍبفي دَّثىنىاكىًثيري كالنَّاًقدي،حى دَّثىنىاعىٍمره ْـّ،حى
رىسيكؿي :قىاؿى ٍيرىةى،قىاؿى ٍفأىًبيىيرى ِإنَّ اهلَل اَل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر :»اهلًلعى

«.ِإَلى ُقُموِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ 
 تخريج الحديث:
مسمـعفالبخارم.إخراجوتفردب

 دراسة رجال اإلسناد:
 أمينااليقرأكالفق.كآُْتكفيسنة:َجْعَفر بن بْرَقان اْلَجزِري كنيتو َأُبو عبد اهلل -

 .(ٔ)كالعجمي(ٓ)،كأحمد(ْ)بفمعيفكثقوعددكبيرمفالنقادكيحيى(ّ)يكتبككافرجؿصدؽ
 

                                                           

 (.ٕٕ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ) 
،بابتحريـظمـالمسمـ،كخذلو،كاحتقارهكدمو،كعرضو،كمالوكاآلدابحمسمـكتابالبركالصمةصحي(ِ)
.ِْٔٓرقـ (ُٕٖٗ/ْ)

(.ُْٗ/ْركايةالدكرم)-تاريخابفمعيف(ّ)
(.ّٖٓ)ص:المصدرنفسو(ْ) 
 (.َُٔالعمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةالمركذم)ص:(ٓ)
(.ٔٗالثقاتلمعجمي)ص:(ٔ)



 

- 189 - 
 

ك عدم(ُ)الترمذمكثقو كابف نمير(ِ)، ابف عف الجنيد ابف كنقؿ ثقة، برقاف بف جعفر قكلو:
ٍىرٌمليسبستقيـ،فيو.كمفكثؽجعفرذكرأفحديثوعفالزُّ(ّ)أحاديثوعفالزٍُّىرٌممضطربة
خطأأكاضطرابأكضعؼ.

أثبتمنو الزٍُّىرٌم عًف ألفغيره، قيؿضعيؼًفيالزٍُّىرٌم نَّما كاً  ابفعدمفقاؿ: كاعتذرعنو
أف أرادكا فإنما كمعمر كيكنسكشعيبكعقيؿ عييىينة كابف اًلؾ، مى المعركفيف بأصحابالزٍُّىرٌم

ٍعفىرضعيؼًفيالزٍُّىرٌمالغيرىؤالءأخصبالزٍُّىرٌمكىـأثبت .(ْ)مفجعفرألفجى
كحديثوعفغيرالزٍُّىرٌمالبأسبوصحيح،كبريدبفاألصـ،كميمكفبفميراف،كقاؿاإلماـ

مسمـ:جعفربفبرقافعفميمكفبفميرافكيزيدبفاألصـفيكأغمبالناسعميوكالعمـبيما
غيرميمكفكابفاالصـكتعتبرحديثوعفغيرىماكالزٍُّىرٌمكبحديثيماكلكذىبتتزفجعفرنافي

.(ٓ)كعمركبفديناركسائرالرجاؿلكجدتوضعيفاردمءالضبطكالركايةعنيـ
عفبريدبفاألصـمستقيـ،البأسبو.ىناثقةكحديثوجعفربفبرقاف:قالت الباحثة

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(.ُُٗمترمذم)ص:العمؿالكبيرل(ُ)
 (.ّّٕ/ِالكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)(ِ)
(.ْٕٓ/ِالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ّ)
 (.ّّٕ/ِالكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)(ْ)
(.ُِٖالتمييزلمسمـ)ص:(ٓ)
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قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى بيعأىٍك«َمن اْبتاع ُمَصرَّاًة َفُيَو ِبَخْيِر النََّظَرين»كى ٍيًفلىوي،ًإمَّاإٍمساؾالمى ٍيًراأٍلىٍمرى أىٍمخى
ٍيرنالىويكاٍختارىهفىعىمو خى ٌده،أيُّيماكىافى رى
.(ُ)

 (.ٛٓٔالحديث رقم )
 هلل: رحمو ا (ٕ)قال اإلمام مسمم

أىًبيعيمىر دَّثىنىااٍبفي حى
دَّثىنىاسيٍفيىافي(ّ) ٍفأىيُّكبى(ْ)،حى مَّد(ٓ)،عى ،عىٍفميحى

:(ٔ) ٍيرىةى،قىاؿى ٍفأىًبيىيرى ،عى
اهللً رىسيكؿي ٍفشىاءىَفُيَو ِبَخْيِر النََّظَرْينِ  (ٕ)اْشَتَرى َشاًة ُمَصرَّاةً مىًف:»قىاؿى أىٍمسىكىيىا،كىاً  ،ًإٍفشىاءى

سىٍمرىاءى ،الى اًمٍفتىٍمرو اعن «.رىدَّىىاكىصى
الكىاب عبد حدثنا أبيعمر، ابف (ٖ)كحدثناه قاؿ: أنو غير اإلسناد، بيذا أيكب، عف مف»،

«.اشترلمفالغنـفيكبالخيار
 تخريج الحديث:

.بنحكهمفحديثأبيىريرة(َُ)كمسمـ(ٗ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

 .قاؿأبكحاتـ:كافرجبلنصالحانككافبوغفمة:َيْحَيى بِن َأِبي ُعَمَر الَعَدِني   ُمَحمَُّد بنُ  -

                                                           

(.ٕٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ
.ُِْٓ(رقـُُٗٓ/ّسمـبابحكـبيعالمصراة)،مصحيحكتابالبيكع(ِ)
مَّ(ّ)  .دبفيحيىبفأبيعيمىرالعدني،أىبيكعىبداهللىكميحى
.افبفعييىٍينىةبفأىبيًعٍمرافىكسيٍفيى(ْ)
.يُّكببفأىبيتميمة،السختيانيىكأى(ٓ)
مَّدبفسيريفاألىٍنصاًرمٌكى(ٔ)  .ميحى
رَّاة:النىاقىةي(ٕ) الميصى الشَّاًفًعيُّ :ذىكىرى اأٍلىٍزىىًرمُّ ٍرعيا:أىٍمييٍجمىعكييٍحبىس.قىاؿى ًفيضى رَّلالٌمبفي أىًكالبقىرىةيأىًكالشَّاةيييصى

فً تَّىيجتمعىالمبفي أىيَّامناحى تيحمىبي أخبلفيياكىالى رُّ فىسَّرىىىاأنَّياالًَّتيتيصى رَّاةكى ٍنويالميصى المَّويعى ٍرعيا،فىًإذىاحمىبيايضىرىًضيى
.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير) ٍنويأًلىنَّويًخداعهكًغشّّ انىيىىعى نَّمى رىىا،كىاً  (.ِٕ/ّالميٍشترماٍستىٍغزى

 عبدالكىاببفعىبدالمجيدبفالصمتبفعيبىيداهللٍبفالحكـٍبفأىبيالعاصالثقفي(ٖ)
رقـ (َٕ/ّ،بابالنييلمبائعأفاليحفؿاإلبؿ،كالبقركالغنـككؿمحفمة)ابالبيكعكت،صحيحالبخارم(ٗ)

 .ُُِٓ(رقـُٕ/ّكتابالبيكع،باب:إفشاءردالمصراةكفيحمبتياصاعمفتمر)،َُِٓ،ُِْٖ
النجش،،بابتحريـبيعالرجؿعمىبيعأخيو،كسكموعمىسكمو،كتحريـكتابالبيكع،صحيحمسمـ(َُ)

.ُُٓٓ(رقـُُٓٓ/ّكتحريـالتصرية)
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كرأيتعندهحديثانمكضكعانحدثبوعفابفعيينة،كىكصدكؽ.سبقتترجمتوفيالحديث
(.ُْرقـ)
 كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

دً حى كىذىًلؾى الًقصاصكى أيَّيما«َمْن ُقِتل َلُو َقتيل َفُيَو ِبَخْيِر النََّظَرْينِ »يثي كالًديىة، يىٍعًنيالقصاصى
كىره صي الى ىىًذًهمىعافو لىوي.ككؿُّ كىافى اٍختىارى
.(ُ)

 (.ٜٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)قال اإلمام البخاري

أىبيكنيعىٍيـو دَّثىنىا دَّثىنىاشىٍيبىافي(ّ)حى مىمىةى(ْ)،حى ٍفأىًبيسى ٍفيىٍحيىى،عى ،عى
ٍيرىةى:(ٓ) ٍفأىًبيىيرى »،عى أىفَّ

زىاعىةىقىتىميكارىجيبلن دَّثىنىاأىبيك«خي مىمىةى،حى دَّثىنىاأىبيكسى ٍفيىٍحيىى،حى ،عى ٍربه دَّثىنىاحى ،حى اءو رىجى عىٍبديالمًَّوٍبفي قىاؿى كى
فىٍتًحمىكَّةى ـى ا ٍيرىةى:أىنَّويعى ىيرى رىسيكؿي ـى اًىًميًَّة،فىقىا ًفيالجى لىييـٍ ،ًبقىًتيؿو ًمٍفبىًنيلىٍيثو زىاعىةيرىجيبلن ،قىتىمىٍتخي

تىًحؿَّ:فىقىاؿىالمَّوً ـٍ لى نَّيىا أىالىكىاً  ، رىسيكلىويكىالميٍؤًمًنيفى ـٍ مىٍيًي عى مَّطى سى ،كى الًفيؿى مىكَّةى عىٍف بىسى حى المَّوى ًإفَّ "
قىٍبمً دو رىأًلىحى نَّيىاسىاعىًتيىىًذًهحى ،أىالىكىاً  نَّمىاأيًحمٍَّتًليسىاعىةنًمٍفنىيىارو بىٍعًدم،أىالىكىاً  دو أًلىحى اـه،ي،كىالىتىًحؿُّ

الىييٍختىمىىشىٍككييىا
ريىىا(ٔ) شىجى دي ،كىالىييٍعضى

ميٍنًشده،ك(ٕ) يٌل َفُيَو َمْن ُقِتَل َلُو َقتِ ،كىالىيىٍمتىًقطيسىاًقطىتىيىاًإالَّ
الحديث.ِبَخْيِر النََّظَرْيِن....
 تخريج الحديث:

 مفطريؽيحيىبفأبيكثيربنحكه.(ٖ)أخرجومسمـ

                                                           

 (.ٕٕ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
 .َٖٖٔ (ٓ/ٗصحيحالبخارمكتابالديات،بابمفقتؿلوقتيؿفيكبخيرالنظريف)(ِ)
.تٍَّيًميٌىكالفضؿبفدكيفكىكلقب،كاسموعىٍمركٍبفحمادٍبفزىيرٍبفدرىـالقرشيال(ّ)
.بدالرحمفالتميمىىكشيبافبفع(ْ)
.عبدالرحمفبفعكؼالقرشىالزىرلىكأبكسممةبف(ٓ)
(.ٕٓ/ِ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير:.انظرقطع:يالىييٍختىمىىشىٍككييىا(ٔ)
ًدي(ٕ) دقطعالٌشجربالمعضدكالمعضدحى رىىا:اٍلعىضي يعضدشىجى دىةكالسيؼتٍستىٍعمؿًفيقطعالٌشجرتفسيرالى

(.َّٖ)ص:غريبمافيالصحيحيفالبخارمكمسمـلمحمدبففتكح
/ِ،بابتحريـمكةكصيدىاكخبلىاكشجرىاكلقطتيا،إاللمنشدعمىالدكاـ)صحيحمسمـكتابالحج(ٖ)
.ُّٓٓ(رقـٖٖٗ/ِ،)ُّٓٓ(رقـٖٗٗ
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 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.ثقةإماـ،كعمىإمامتوفيُِٗتكفيسىنىةى:يْحَيى بُن َأِبي َكِثْيٍر َأُبو َنْصٍر الطَّاِئي   -
كابفحبافالذم ،)2(،كالعقيمي)1)عديدمفالنقادمنيـالنسائيفقدكافمدلسان،كصفوبذلؾالالعمـ
قاؿ صحابيمفيسمعكلـعنودلسفقدأنسعفركلفكممايدلسكاف: مف كال أنس
مكثرمفاإلرساؿ)3(شيئان التدليسكىك كثير العبلئي: حافظ)4(.كقاؿ ابفحجر: قاؿ مشيكر.

كذكرهفيالمرتبةالثانيةمفمراتب-الصحابةأممف-كثيراإلرساؿكيقاؿلـيصحلوسماع
.قاؿأبكحاتـ:يحيى)6).قاؿيحيىبفسعيد:مرسبلتيحيىبفأبيكثيرشبوالريح(5)المدلسيف

 .)7(بفأبىكثيرإماـاليحدثإالعفثقة
 ركاة.كقداحتمؿالنقادتدليسىؤالءالمدلسمفالثانيةثقة،يحيىبفأبيكثير:قالت الباحثة

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

ٍنوي المَّويعى يفرىًضيى ًعمرافٍبًفحيصى ًديثي ًفيحى كى
المَّو»(ٖ) رىسيكؿي :قىاؿى  :قىاؿى

ٍنوي«النََّظُر ِإَلى َوْجِو َعِميٍّ ِعَباَدةٌ  المَّوعى عًميارىًضيى ٍعنىاهيأىفَّ :مى ًإلىوىًقيؿى :الى الناسي زقىاؿى ًإذىابىرى كىافى
اأك المَّو،مى ًإلىوىًإالَّ اٍلفىتىى!الى ىىذىا ـى اأعمى المَّو،مى ًإلىوىًإالَّ الفىتى!الى ىىذىا المَّو،مىاأشرىؼى ىىذىاًإالَّ ـى رى

عىىىذىااٍلفى اأٍشجى المَّو،مى ًإلىوىًإالَّ اأٍتقىى،الى ًةالتٍَّكًحيًد.اٍلفىتىى!أىٍممى مىىكىًممى تىى!فىكىانىٍترؤيىتيوتىٍحًممييـعى
 (.ٓٔٔالحديث رقم )

 رحمو اهلل: (ٜ)قال ابن المغازلي
سىيفالعىدؿ،حدثناأىحمد مدبفالحي سىيفًبفميحى أخبرناأحمدبفمحمدبفعبدالكىاب،حدثناالحي

                                                           

(.ُُِلمنسائي)ص:ذكرالمدلسيف(ُ)
 .(ِّْ/ْالضعفاءالكبيرلمعقيمي)(ِ)
(.ِٕٗٓالثقاتالبفحباف)(ّ)
 .(ِٗٗجامعالتحصيؿ)ص:(ْ)
(.ّٔ)ص:البفحجرتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليس(ٓ)
.(يعنيبذلؾذاىبةكالريحضعيفةِّْ/ْالضعفاءالكبيرلمعقيمي)(ٔ)
 (.ُْْ/ُيبانتخابالحافظأبيطاىرالسّْمفي)منتخباإلرشادلمخميم(ٕ)
(.ٕٕ/ٓ)غريبالحديثكاألثرالبفاألثيرالنيايةفي(ٖ)
.   ِْٔرقـ (ِِٕمناقبعميالبفالمغازلي)ص:(ٗ)
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اٍلكىًجيُّا بفمحمد،حدثناأىبيكميٍسًمـو
اًلًدٍبًفطىًميؽو-اسىألتوكأن-(ُ) خى ٍبفي ًعٍمرىافي ٍيدو ،حدثناأىبيكنيجى

نٍ المَّويعى يفرىًضيى المَّوعفأبيوعفجدهًعمرافٍبًفحيصى رىسيكؿي :قىاؿى النََّظُر ِإَلى َوْجِو :»ويقىاؿى
ًعبىادىةه ًمي  «.عى

 تخريج الحديث:
السماؾ ابف كالطبراني(ِ)أخرجو نعي،(ّ)، عساكر،(ْ)ـكأبك بف(ٓ)كابف عمراف طريؽ مف

مفطريؽخالدبفالطفيؿعف(ٕ)كمفطريقوأبكالحسيفالطيكرم(ٔ)كأخرجواألبيرمخالدبو.
ميدبفعبدالرحمفعفأىبيسعيد(ٗ)كالحاكـ(ٖ)المغازليأخرجوكبفمحمد.اطميؽ مفطريؽحي

)عمرافبفخالد بفالطفيؿ،الخدرم،جميعيـ عفعمرافبفكحم،كخالد الرحمف( بفعبد يد
الحصيفبنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
لـأعثرعمىترجمةلو.:أحمد بن محمد بن عبد الوىاب -
لـأعثرعمىترجمةلو.:الُحَسين ْبن  ُمَحمد بن الحسين العدل -
  لـأعثرعمىترجمةلو.محمد:أحمد بن  -
 ق.كثقومكسىبفِِٗ.تكفيسنةَأُبو ُمْسِمٍم اْلَكجي  ْبرَاِىيُم ْبُن َعْبِد المَِّو ْبُن ُمْسِمٍم  -

،كذكرهابفحباففي(َُ)ىاركف،كعبدالغنيبفسعيدالحافظ،كالدارقطني،كالخطيب
.)ُُ(الثقات

                                                           

بفتحالكاؼكالجيـالمشددة،ىذهالنسبةإلىالگچ،كىكالجص،قاؿأبكالفضؿمحمدبفطاىر«الكجي»(ُ)
سم دارانالمقدسي: بنى كاف لقببالكىجىألنو إنما يقكؿ: الشيرازم القاسـ عتأبا يقكؿ فكاف ىاتكا»بالبصرة

الگچ « كيقاؿ ذلؾفمقببالكجى، مف الكشي»كأكثر « السمعاني:كظنيأف الكشي»قاؿ منسكبإلىجده«
 .(َٓ/ُُاألعمىكش.األنسابلمسمعاني)

.ُٖ(رقـُٗ)ص:سماؾمفالفكائدالمنتقاةالبفالالثاني(ِ)
 .َِٕ(رقـَُٗ/ُٖلمطبراني)المعجـالكبير(ّ)
.َّٔٓرقـ (ُُُِ/ْمعرفةالصحابةألبينعيـ)(ْ)
 (.ّّٓ/ِْالبفعساكر)تاريخدمشؽ(ٓ)
.ٖٓ(رقـَٔفكائدأبيبكراألبيرم)ص:(ٔ)
.َْٓ(رقـُٓٔ/ِبيالحسيفالطيكرم)ألالطيكريات(ٕ)
. ِْٓرقـ (ِِٕميالبفالمغازلي)ص:مناقبع(ٖ)
.ُْٖٔرقـ (ُِٓ/ّلمحاكـ)،المستدرؾعمىالصحيحيف(ٗ)

(.ّٔ/ٕتاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)(َُ)
 (.ٖٗ/ٖالبفحباف)الثقات(ُُ)
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 .(ُ)كافمفثقاتالمحدثيفككبارىـكقاؿالسمعاني:
ثقة.براىيـبفعبداهللإ:قالت الباحثة

 ،كقاؿ(ِ)ق.ضعفوأبكحاتـُُٕتكفيبعدسنة:ّي اْلَبْصِريّ عمرَان بن َخاِلد اْلُخَزاعِ  -
الحديث متركؾ (ّ)أحمد: الدارقطني. ضعفو كخالد حجر: ابف منكر(ْ)قاؿ مرة: كقاؿ ،

 .(ٔ)،ذكرهابفالجكزمفيالضعفاء(ٓ)الحديث
:متركؾ.قالت الباحثة

 راكيةنٌسابة،ككافمعجبناخبارمأ :َخاِلد بن طميق بن ُمَحمَّد بن عمرَان بن ُحَصْين -
،كأبكالحسف(ٗ).كذكرهأبكحاتـالرازمفيالجرحكالتعديؿ(ٖ)ذكرهابفحباففيالثقات.(ٕ)تياىنا

قيٍطًنٌي:ليسبالقكم.(َُ)الدارقطنيفيالضعفاءكسكتاعنو كقاؿالذىبي:قاؿالدَّارى
.(ُُ)

ضعيؼ.:قالت الباحثة 
 : الحكم عمى اإلسناد 

نقؿابفالمغازليالكاسطيفأضعؼكأضعؼ،مكضكعالحديث كأما قاؿابفتيمية:
فإفىذاقدجمعفيكتابومفاألحاديثالمكضكعاتمااليخفىأنوكذبعمىمفلوأدنى

بالحديث كىاٍبف(ُِ)معرفة كىعيٍثمىاف بكر أبك منيـ الصحابة مف الحديثعفجمع ىذا كرد .كقد
ٍيرىةكثكبافكىعٍمرىافكىعىاًئشىة،لـتسمـجميعيامفمىٍسعيكدكىاٍبفعىبَّاسك اًبركىأنسكىأبكىيرى معاذكىجى

ًميعطرقو يىصحمفجى ًديثالى  .(ُّ)الطعف،قاؿابفالجكزم:ىذاحى

                                                           

 (.َٓ/ُُلمسمعاني)األنساب(ُ)
 (.ِٕٗ/ٔالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ِ)
 (.ُُٕ/ٔبفحجر)لسافالميزافال(ّ)
 (.ُِٕ/ٔ)المصدرنفسو(ْ)
 (.ُٕٖتعميقاتالدارقطنيعمىالمجركحيفالبفحباف)ص:(ٓ)
(.َِِ/ِالضعفاءكالمتركككفالبفالجكزم)(ٔ)
(.ُِّٔ/ّ)إرشاداألريبإلىمعرفةاألديبلياقكتالحمكم(ٕ)
(.ِٖٓ/ٔالثقاتالبفحباف)(ٖ)
 (.ّّٕ/ّأبيحاتـ)الجرحكالتعديؿالبف(ٗ)

(.ُُٓ/ِالضعفاءكالمتركككفلمدارقطني)(َُ)
(.ّّٔ/ُ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)(ُُ

 (.ُٓ/ٕ)منياجالسنةالنبكيةالبفتيمية(ُِ)
(.ُّٔ/ُالمكضكعاتالبفالجكزم)(ُّ)
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باطؿفينقدم بعدذكرالحديث:كىذا كممفقاؿ.(ُ)قاؿالذىبيفيترجمةعمرافبفخالد
.(ِ)بكضعواأللباني

                            ******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو سىٍفعة»كى ًبيىا رىأىلجاًريةه ًمٍف«، َفَقاَل: ِإنَّ ِبَيا َنْظَرًة فاْسَتْرُقوا َلَياأىنَّوي ابىٍتيىا أىصى عىٍيفه ًبيىا أىٍم
ابىٍتوياٍلعىٍيفي :أىصى مىٍنظيكره بيّّ .كصى .(ّ)نىظىراٍلًجفّْ

 (.ٔٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ْ)قال اإلمام مسمم

ًليًد اٍلكى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىًني حى ، ٍربو حى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى دى، دىاكي ٍبفي مىٍيمىافي سي ًبيًع الرَّ أىبيك دَّثىًني حى
ٍينىبى ،عىٍفعيٍركىةىٍبًفالزُّبىٍيًر،عىٍفزى ،عىًفالزٍُّىًرمّْ بىٍيًدمُّ ٍكًجالنًَّبيّْالزُّ مىمىةى،زى مىمىةى،عىٍفأيْـّسى سى ًبٍنًتأيْـّ

اهللً رىسيكؿى ٍكًجالنًَّبيّْأىفَّ مىمىةى،زى سى ًفيبىٍيًتأيْـّ اًريىةو ًلجى :،قىاؿى ِبَيا »،رىأىلًبكىٍجًييىاسىٍفعىةن،فىقىاؿى
فٍ«َنْظَرٌة، َفاْسَتْرُقوا َلَيا رىةن.يىٍعًنيًبكىٍجًييىاصي

 تخريج الحديث:
مفطريؽمحمدبفحرببوبنحكه.(ٓ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

 ق.ُِّتكفيسنة : ُسَمْيمان بن َداود بن َرشيد البغدادي، َأُبو الربيع الختمي األحول -
مىىأبيالربيعالختمي  .(ٔ)قاؿشاىيفٍبفالسميدعالعبدم:سمعتأحمدٍبفحنبؿيحسفالثناءعى

.)ٗ(غدادمب،كالخطيبال(ٖ(،كابفقانع)ٕ)كثقوصالحبفمحمداألسدم
                                                           

.(ِّٔ/ّ)لمذىبياالعتداؿميزاف(ُ) 
 (.ِّٗ/َُ)االسيئفياألمةلؤللبانيسمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرى(ِ)
(.ٖٕ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ّ)
مسمـ(ْ) السبلـ،صحيح )كتاب كالنظرة كالحمة كالنممة العيف مف الرقية استحباب باب ْ، رقـُِٕٓ/ )

ُِٕٗ. 
.ّٕٗٓرقـ (ُِّ/ٕصحيحالبخارمكتابالطب،بابرقيةالعيف)(ٓ)
  (.ُْْ/ُُ)تيذيبالكماؿلممزم(ٔ)
(.ْٗ/َُتاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)(ٕ)
 (.ُٖٖ/ْتيذيبالتيذيبالبفحجر)(ٖ)
 (.ْٗ/َُتاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)(ٗ)
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:ثقة.قالت الباحثة
 قاؿ:َزْيَنُب ِبْنُت َأِبي َسَمَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن ِىاَلِل ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزومٍ  -
يقاؿ:كلدتبأرضالحبشة،كتزٌكج،يأميةأمياأـسممةبنتأب،حجر:ربيبةرسكؿالمَّوابف

.(1)كركتعنو،كعفأزكاجوحفظتعفالنبيأميا،كىيترضعيا.النبيٌ
  كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو :التَّأٍ«كنُت أباِيُع الناَس فكْنُت ُأْنِظُر اْلُمْعِسرَ »كى ٍنظىاري :أىٍنظىٍرتيويأيٍنًظريهي،اإٍلً كاإلٍمياؿ.ييقىاؿي ًخيري
ًمٍنويأىٍفييٍنًظرىؾى  .(ِ)كاٍستىٍنظىٍرتيوي،ًإذىاطمىٍبتى

 (.ٕٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ّ)قال اإلمام مسمم

شيٍعبىةي دَّثىنىا حى ، ٍعفىرو جى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى اٍلميثىنَّى، ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى
ٍبًف،(ْ) ًمًؾ اٍلمى ٍبًد عى عىٍف

ذىٍيفىةى ،عىٍفحي ٍبًفًحرىاشو ،عىٍفًرٍبًعيّْ ٍيرو عيمى
(ٓ) ًفالنًَّبيّْ ،عى نَّةى،فىًقيؿى اٍلجى ؿى ،فىدىخى مىاتى رىجيبلن ،"أىفَّ

 ؟ تىٍعمىؿي كيٍنتى مىا ذيكّْرى-لىوي: مَّا كىاً  ذىكىرى فىًإمَّا : ًإنّْي-قىاؿى : ِيُع النَّاَس، َفُكْنُت ُأْنِظُر ُكْنُت ُأَبافىقىاؿى
ًفيالسّْكًَّةاْلُمْعِسرَ  كَّزي :كىأىنىاسىًمٍعتيويًمٍفرىسيكًؿ-أىٍكًفيالنٍَّقدً-،كىأىتىجى أىبيكمىٍسعيكدو لىوي"،فىقىاؿى فىغيًفرى

.اهللً
 تخريج الحديث:

بنحكه.مفحديثحذيفةبفاليماف)ٔ(أخرجوالبخارم
 اإلسناد:دراسة رجال 

 ق.ُّٔتكفيسنة:َأُبو َعْمٍرو،َعْبُد الَمِمِك بُن ُعَمْيِر بِن ُسَوْيِد بِن َحاِرَثَة الُقَرِشي   -

                                                           

 (.ُٗٓ/ٖ)اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر:انظر(ُ)
.(ٖٕ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ِ)
.َُٔٓ(رقـُُٓٗ/ّ)،َُٔٓرقـ (ُُْٗ/ّ)بابفضؿإنظارالمعسر،صحيحمسمـكتابالمساقاة(ّ)
 .فالحجاجبفالكردالعتكياألزدمىكشعبةب(ْ)

ٍبداألشيؿ(ٓ)  .ىكحذيفةبفاليماف،كىكحذيفةبفحسيؿ،حميؼبنيعى
 .َِٕٕرقـ(ٕٓ/ّ)،بابمفأنظرمكسرناصحيحالبخارمكتابالبيكع(ٔ)
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كاعمـأفمفكافمفىذا رطكيبلنفتغيرلذلؾ،كاختمطكلكفتميزحديثو،قاؿابفالصبلح:عمَّ
لجممةأفذلؾمماتميز،ككافالقبيؿمحتجانبركايتوفيالصحيحيفأكأحدىمافإنانعرؼعمىا

(.ٖٕ.سبقتالترجمةلوفيالحديثرقـ))ُ(مأخكذانعنوقبؿاالختبلطكاهللأعمـ
ق.ُّٗتكفيسنة:ُمَحمَّد ْبن َجْعَفر َأُبو َعْبد المَّو اْلَبْصِرّي يقال َلُو غندر -

ٍبدالرٍَّحمىف عى ًفيأكؿماأتيناهفتطمعحدثشيٍعبىةبحديث-يعنيابفميدم–قاؿالبخارم:قىاؿى
عمى ٍبدالرحمفيحثنا عى عمميكمَّويكىكيسألني،ككىافى فقدتؾ،سىًمعى عميوغندريستفيموفقىاؿى
 غندركيقكؿلكددتأنيكنتكتبتيىٍعًنيكيتيبىويككنانستًفيدمفكتبغندرًفيحياةشيٍعبىة،كقىاؿى

ليككيعمافعؿالصحيحالكتاب نعـيىٍعًنيغندرا،ليعميقىاؿى ؟قمتصاحبالطيالسة؟قىاؿى
لىعمىكجالسغندرشيٍعبىةنحكان ٍبدالرٍَّحمىفًفيشيٍعبىة،قىاؿى ليعميىكأحبإليمفعى مفقىاؿى

اختمؼالناسفيحديثشعبةفكتابغندرحكمنا.)ِ(عشريفسنة إذا اهللالمبارؾ: كقاؿعبد
.(ّ)فيمابينيـ

:محمدبفجعفرثقةصحيحالكتاب،قالت الباحثة شعبةبفالحجاجمدةعشريفسنة.الـز
كباقيرجالوثقات.-       

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديًثأىنىسو ًفيحى ييقىاؿي:«ذاَت َلْيَمٍة َحتَّى َكاَن َشْطر المَّْيلِ   َنَظْرَنا النبيَّ »كى
حضكرىهنىظىٍرتيويكاٍنتىظى .(ْ)ٍرتيوي،ًإذىااٍرتىقىٍبتى

 (.ٖٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٓ)قال اإلمام البخاري

نىًفيُّ الحى ًمي  دَّثىنىاأىبيكعى :حى بَّاًح،قىاؿى الصَّ ٍبديالمًَّوٍبفي دَّثىنىاعى ،قىاؿى(ٔ)حى اًلدو خى دَّثىنىاقيرَّةيٍبفي .،حى

                                                           

الحديثالبفالصبلح)ص:(ُ)  .(ّٕٗمعرفةأنكاععمـك
(.ٕٓ/ُالتاريخالكبيرلمبخارم)(ِ)
(.ُِِ/ٕالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ّ)
 .(ٖٕ/ٓالبفاألثير)ثرالنيايةفيغريبالحديثكاأل(ْ)
.ََٔ(رقـُِّ/ُفقوكالخيربعدالعشاء)كتابمكاقيتالصبلة،بابالسمرفيال،صحيحالبخارم(ٓ)
 .عيبىيدالمَّوبفعىبدالمجيدالبىٍصًرمٌ(ٔ)
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سىفى عى(ُ)اٍنتىظىٍرنىاالحى :كىرىاثى انىاًجيرىانينىاىىؤيالىًء،ثيَـّقىاؿى :دىعى اءىفىقىاؿى ٍقًتًقيىاًمًو،فىجى ٍبنىاًمٍفكى تَّىقىري مىٍينىاحى
: اًلؾو مى ٍبفي أىنىسي مَّىلىنىا،ثيَـَّذاَت َلْيَمٍة، َحتَّى َكاَن َشْطُر المَّْيلِ   اْنَتَظْرَنا النَِّبيَّ قىاؿى اءىفىصى يىٍبميغيوي،فىجى

طىبى :خى الصَّبلىةى»نىا،فىقىاؿى مىااٍنتىظىٍرتيـي بلىةو تىزىاليكاًفيصى ـٍ لى ـٍ نَّكي قىديكا،كىاً  رى مٍَّكاثيَـّ قىٍدصى النَّاسى -أىالىًإفَّ
سىفي الحى ٍيرى-قىاؿى الخى كا اٍنتىظىري ا مى ٍيرو ًبخى يىزىاليكفى الى القىٍكـى فَّ ًديًثأىنى«كىاً  حى ًمٍف قيرَّةي:ىيكى ،عىًفقىاؿى سو

.النًَّبيّْ
 تخريج الحديث:

بألفاظمتقاربةمفطريؽحميدالطكيؿ.(ِ)أخرجوالبخارم
.رضياهللعنوأنسمفحديثكقتادة(،طريؽقتادةمختصرناكبلىما)حميدمف(ّ)كأخرجومسمـ

 دراسة رجال اإلسناد:
رجالوجميعناثقات. -

                                   ************ 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 جّْ اٍلحى ًديثي ًمٍنويحى .(ْ)«َفِإنٍّي َأْنُظُرُكَما»كى
 (.ٗٔٔالحديث رقم )

 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري
،سى ٍيدو مى حي ٍبفي دَّثىنىاأىٍفمىحي ،حى نىًفيُّ الحى دَّثىًنيأىبيكبىٍكرو :حى ،قىاؿى بىشَّارو مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى القىاًسـىحى ًمٍعتي

رىٍجنىامىعىرىسيكًؿالمَّوًا ٍنيىا،قىالىٍت:خى المَّويعى اًئشىةىرىًضيى ،عىٍفعى مَّدو ميحى لىيىاًليٍبفى ،كى جّْ ًفيأىٍشييًرالحى
، جّْ الحى ريـً ،كىحي جّْ ٍلنىاًبسىًرؼىالحى ...(ٔ)فىنىزى


                                                           

سىف،كاسمويسارالبىٍصًرمٌ(ُ) سىفبفأىبياٍلحى .ىكاٍلحى
،كتابِٕٓ(،رقـُُٗ/ُكتابمكاقيتالصبلة،بابكقتالعشاءإلىنصؼالميؿ)،صحيحالبخارم(ِ)

.ٖٗٔٓرقـ (ُٔٓ/ٕالمباس،بابفصالخاتـ)
.َْٔ(رقـّْْ/ُكتابالمساجدكمكاضعالصبلة،بابكقتالعشاءكتأخيرىا)،صحيحمسمـ(ّ)
 (.ٖٕ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ْ)
كتابالحج،بابقكؿاهللتعالى:}الحجأشيرمعمكمات،فمففرضفييفالحجفبلرفث،،صحيحالبخارم(ٓ)
.َُٔٓ(رقـُُْ/ِ[)ُٕٗفسكؽكالجداؿفيالحج{]البقرة:كال

الببلدسماءأمفاستعجـمامعجـ.مٌكةمفأمياؿستةعمى:فاءبعدهثانيو،ككسرأٌكلو،بفتحسرؼ(ٔ) 
(ّٕٓ/ّ)ألبيعبيدالبكرمكالمكاضع
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الميحىصَّبى تَّىنىزىؿى حى
فى(ُ) مىعىوي، ٍلنىا نىزى كى الرٍَّحمىفً، ٍبدى عى دىعىا : فىقىاؿى ، أىًبيبىٍكرو »ٍبفى ًمفى ًبأيٍخًتؾى اٍخريٍج

اٍئًتيىاىىاىينىا، اٍفريغىا،ثيَـّ ًبعيٍمرىةو،ثيَـّ ،فىٍمتيًيؿَّ ـً رى تَّىتىٍأًتيىاًنيَفِإنٍّي َأْنُظُرُكَماالحى تَّى«حى رىٍجنىا،حى قىالىٍت:فىخى
مً فىرىٍغتي ،كى :ًإذىافىرىٍغتي ،فىقىاؿى رى ًجٍئتيويًبسىحى الطَّكىاًؼ،ثيَـّ ؟»فى ًبالرًَّحيًؿ«ىىٍؿفىرىٍغتيـٍ ،فىرذىفى ـٍ :نىعى فىقيٍمتي

:أصحابمع ييقىاؿي كى ٍيرنا، ضى يىًضيري ارى ًمٍفضى ٍيًر: "ضى ًدينىًة ًإلىىالمى ينا ميتىكىجّْ فىمىرَّ ، النَّاسي ؿى فىاٍرتىحى ًو،
ٍكرنا،كىضى ضى يىضيكري ارى رِّا".ضى ضى يىضيرُّ رَّ

 تخريج الحديث:
.بنحكهمفحديثعائشة)ّ(كمسمـ) ِ(أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعناثقات. -
******           ****** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

األٍشعىًريٌيف ًديثي «اْن َتْنُظُروُىمْ »كىحى ًذٍكري رى قىٍدتىكىرَّ ًديثً«،كاإلٍنظاراركاالنتظالنَّظر،»كى .(ْ)ًفياٍلحى

 (.٘ٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري

أىبيكبيٍردىةى ٍبًدالمًَّو،قىاؿى عى ٍيديٍبفي دَّثىنىابيرى دَّثىنىاأىبيكأيسىامىةى،حى العىبلىًء،حى مَّديٍبفي دَّثىًنيميحى حى
،عىٍف(ٔ)

                                                           

الببلدسماءأمفاستعجـماعجـم.بمٌكةمكضع:الحصباءمفمفٌعؿثانيو،كفتحأكلو،بضـ: الميحىصَّبى(ُ)
 (ُُِٗ/ْ)ألبيعبيدالبكرمكالمكاضع

الطكاؼبالبيت)(ِ) إال كميا الحائضالمناسؾ تقضي باب: البخارمكتابالحيض، ُصحيح رقـٖٔ/ )
المحيض)،.َّٓ غسؿ عند شعرىا بابنقضالمرأة الحيض، ُكتاب َٕ/ رقـ الحيض،ُّٕ( باب،

مفالمحيض)امتشاطالمرأةعندغ باب:كيؼتيؿالحائضبالحج،كتابالحيض،ُّٔ(رقـَٕ/ُسميا
) ُكالعمرة   (ُٕ/ )ُّٗرقـ " كيؼتيؿالحائضكالنفساء باب: كتابالحج، ِ، كتاب،.ُٔٓٓ(َُْ/

.صحيحُُٔٓرقـ (ُُْ/ِالحج،بابالتمتعكاإلقرافكاإلفرادبالحج،كفسخالحجلمفلـيكفمعوىدم)
 .ِِٓٗ(رقـْٗ/ْكتابالجيادكالسير،بابالخركجآخرالشير)،بخارمال

(رقـَٕٖ/ِتمتعكالقراف،)كتابالحج،باببيافكجكهاإلحراـ،كأنويجكزإفرادالحجكال،صحيحمسمـ(ّ)
.ُُُِ(رقـٕٖٔ/ِ)،ُُُِ(رقـّٕٖ/ِ)،ُُُِ

(.ٖٕ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ْ)
.ِِّْرقـ (ُّٖ/ٓبابغزكةخيبر)،كتابالمغازم،صحيحالبخارم(ٓ)
 .أىبيكبردةبفأىبيميكسىىاألشعرمىك((ٔ
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النًَّبيُّ ًبالمٍَّيًؿ،:أىًبيميكسىى،قىاؿى ميكفى يىٍدخي ًبالقيٍرآًفًحيفى األىٍشعىًريّْيفى ٍفقىًة ري أىٍصكىاتى ىٍعًرؼي "ًإنّْيألى
ًبا ليكا نىزى ًحيفى ـٍ نىاًزلىيي مى أىرى ـٍ لى ٍفكيٍنتي ًبالمٍَّيًؿ،كىاً  ًبالقيٍرآًف ـٍ أىٍصكىاًتًي ًمٍف ـٍ نىاًزلىيي مى كىأىٍعًرؼي ًمٍنييـٍ لنَّيىاًر،كى

ًكيـه،إً كنىكيـٍحى اًبييىٍأميري أىٍصحى :ًإفَّ ـٍ لىيي ،قىاؿى :العىديكَّ ،أىٍكقىاؿى ٍيؿى الخى ".َأْن َتْنُظُروُىمْ  ذىالىًقيى
 تخريج الحديث:
بمثمو.حديثأبيمكسىاألشعرممف(ُ)مسمـأخرجو

 دراسة رجال اإلسناد:
 ثقةمطمقانكرغـثقتوكافمدلسانقاؿابف:َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفي   -

 (.ُِ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)(ِ)سعد:كيبيفتدليسو
 تكفيبعدسنة :َأُبو بردة الكوفي ْبن َأبي ُموَسى األشعريْيُد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َأِبي ُبْرَدَة ُبر  -

.(ّ)قميبلنئقاؿابفحجر:ثقةيخطقَُْ
:ثقةيخطئقميبلن.قالت الباحثة

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَظَف(
 ِإنَّ المَّو َتباَرك َوَتَعاَلى َنِظيٌف ُيحب  النََّظاَفةَ »ًفيًو ًسمات« ًمٍف تىنىزًُّىو ٍف عى ًكنىايىةه المَّو: نىظىافىةي

دىث،كتىعاًليوًفيذاًتوعىٍفكي ميكًصالعىقيدةكنىٍفًيالحى بُّوالنَّظافةىمفغيرهكنايةهعفخي نىٍقص.كحي ؿّْ
المىٍطعىـ نىظافة ثيَـّ كأمثاًليا، سد كالحى كالًحٍقد الًغٌؿ ًف القٍمبعى نىظىافىًة ثيَـّ األٍىكاء، الشٍّْرؾكميجانىبة

كالشُّبىو،ثيَـّنىظىافىًةالظَّاًىًرًلمي رىاـً ًفاٍلحى ٍمبىسعى بىسىًةاٍلًعبىادىاتًكالمى  .(ْ)بلى

 (.ٙٔٔالحديث رقم )

                                                           

،بابمففضائؿاألشعرييفرضياهللعنيـائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـكتابفض،صحيحمسمـ(ُ)
 .ِْٗٗ(رقـُْْٗ/ْ)

 (.ّٓٔ/ٔالطبقاتالكبيرالبفسعد)(ِ)
 (.ُُِالبفحجر)ص:تقريبالتيذيب(ّ)
(.ٖٕ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ْ)



 

- 211 - 
 

 رحمو اهلل: (ُ)قال اإلمام عبد اهلل بن قتيبة
دَّثىًنيًوالقكمسي دَّثىًنيًوأبيحى عىفاٍلحسفبفبشرالبىجًمٌيعىفالمعافابفعمرىافعىف(ِ)حى

اًلدبف ًديثالنًَّبي(ّ)لياسعىفالمييىاجرٍبفًمٍسمىارعىفعىامربفسعدعىفسعدإخى ًفيحى قىاؿى
 .فنظفكاأفنيتكـِإن اهلل نظيف يحب النََّظاَفةأىنوقىاؿى

تشبيكابالييكدتجمعاألكباء ًديثآخرفنظفكاعذراتكـكىالى ًفيحى كى
ًفيدكرىا.(ْ)

تخريج الحديث:
يؽبكيربفطرمف(ٔ)كأخرجوالدكالبي،مفطريؽالمياجربفمسمار.(ٓ)أخرجوأبكيعمى

كبكير(مفطريؽعامربفسعدبوبنحكه.مسماركبلىما)خالد،
بفا،مفطريؽخالدبفإلياسعفصالح(ٗ)،كأبكيعمىالمكصمي(ٖ)،كالبزار(ٕ)كأخرجوالترمذم

أبيحسافعفسعيدبفالمسيبمكقكفنابنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

 ،(َُ)ق.كثقوابفحـزِِٖتكفيسنة:َبَة الدَّْيَنَوِري  َأُبو ُمَحمَّدٍ َعْبُد المَِّو ْبُن ُمْسِمِم ْبِن ُقَتيْ  -
.(ُِ)كقاؿالحاكـ:أجمعتاألمةعمىأفالقتيبيكذاب.(ُُ)كالخطيب

أحدنااتَّيـابفقيتىٍيبىةىفينقمو،مع فنازعوالذىبيفقاؿ:ىذهمجازفةبىًشعةمفالحاكـ،كماعممتي
أحدنااجتمعتاألٌمةعمىكىًذبوإاٌلميسىٍيممةكالٌدٌجاؿ،غيرأٌفأىبىابىٍكرالخطيب ـي قدكثَّقو،كماأعم

مَّادٍبف حى ماركلمفالحدَّيث.قىاؿى قيتىٍيبىةىكثيرالنقؿمفالصُّحؼكىدىأباإلخبارٌييف،كقؿَّ أفابفي
                                                           

.ِّرقـ (ِٕٗ/ُغريبالحديثالبفقتيبة)(ُ)
(ِ) بالفارسيةىذه مفقكمس،كىيعمىطريؽ«ككمش»ناحيةيقاؿليا ،كىيمفبسطاـإلىسمنافكىما

 .(ُِٓ/َُ.األنسابلمسمعاني)اقيإليياكجوالعرخراسافإذات
ىكسعدبفأبيكقاصرضياهللعنو.(ّ)

 (ُْٕ/ْ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالكينىاسىاتالنيايةأىمً:ديكًرىاًفياألىٍكبىاءتىٍجمع(ْ) 
 .َٕٗ(رقـُُِ/ِمسندأبييعمىالمكصمي)(ٓ)
 .َُِّ(رقـّٖٔ/ِلمدكالبي)الكنىكاألسماء(ٔ)
 .ِٕٗٗ(رقـُُُ/ٓ،بابماجاءفيالنظافة)عفرسكؿاهللأبكاباألدب،سنفالترمذم(ٕ)
 .ُُُْ(رقـَِّ/ّمسندالبزار)(ٖ)
 .ُٕٗ(رقـُِِ/ِمسندأبييعمىالمكصمي)(ٗ)

)(َُ)  (.ُّ/ٔالمحمىباآلثارالبفحـز
 (.ُُْ/ُُلمخطيب)تاريخبغداد(ُُ)
(.ِْٖسؤاالتالسجزملمحاكـ)ص:(ُِ)
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مفٌيينكرعمىالحاكـفيقكلو: ىبةاهللالحٌرانٌي:سمعتأباطاىرالسّْ التجكزالركايةعفابفي
قيتىٍيبىةىمفالثّْقاتكأىؿالسُّنَّة،لكٌفالحاكـ .(ِ)قصدهيألجؿالمذىب(ُ)قيتىٍيبىةى،كيقكؿ:ابفي

ا.(ّ)حجر:ىذهمجازفةقبيحةككبلـمفلـيخؼاهللكقاؿابف كقاؿالعراقي:ابفقتيبةأيضن
.(ْ)كثيرالغمط

صدكؽ.ابفقتيبة:قالت الباحثة
 .(ٓ)جرحانأكتعديبلنلـيردفيو:ُمْسِمُم ْبُن ُقَتْيَبَة َأُبو ُقَتْيَبةَ  -
: َأْحَمد ْبن الخميل ْبن حرب النوفمي، مولى بني نوفل -   بن الحارث، القرشي  القوِمسي 

كذبوأبكزرعةفقاؿ:"كذاب،يكذبعمىمفلقى،كيحدثعفمفلـيمقو،كيحدثعفقكـقد
ٍيو:فيوًلٍيف(ٕ)كقاؿأبكحاتـكذاب.(ٔ)كلدبنحكعشرسنيف"ماتكاقبؿأفي ،كقاؿاٍبفمىٍردىكى

.(ٖ)
كذاب.القكمسي:قالت الباحثة

 يرٍبفمسمار،مكلىسعدٍبفأىبيأخكبكمسمار القرشي الز ْىِرّي المدني:مياجر بن  -
.(َُ)حديثليسبذاؾ.كىكصالحال:قاؿابفسعدك،(ٗ)لـيكثقوسكلالذىبيكقاص.

.(ُِ)الحديث،كقاؿفيالتيذيبقاؿأبكبكرالبزار:مشيكرصالح(ُُ)كقاؿابفحجر:مقبكؿ


                                                           

:كافابفقتيبةيميؿإلىالتشبيومنحرؼعفالعترةقاؿابفحجر:كرأيتفيمرآةالزمافأفالدارقطنيقاؿ(ُ)
ككبلمويدؿعميو.كقاؿالبييقي:كافيرلرأمالكرامية.كقاؿأبكنصرالكائمي:قاؿمحمدبفعبداهللالحافظ:

نمااإلماـالمقبكؿعندالكؿأبكعبيد.لسافكافابفقتيبةيتعا كلـيرضوأىؿعمـمنياكا  طىالتقدـفيالعمـك
 (.ٖ/ٓالميزافالبفحجر)

 (.ٔٔٓ/ٔتاريخاإلسبلـلمذىبي)(ِ)
 (.ٖ/ٓلسافالميزافالبفحجر)(ّ)
(.ُّّشرحمقدمةابفالصبلحلزيفالديفالعراقي)ص:،التقييدكاإليضاح(ْ)
(.ٖٗٔ/ِ(،الكنىكاألسماءلئلماـمسمـ)َِِ/ٕالبفسعد)الكبيرطبقاتال(ٓ)
 (.ّّٕ/ِالضعفاءألبيزرعةالرازمفيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي)(ٔ)
(.َٓ/ِالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٕ)
(.ِّٓ/ُُسيرأعبلـالنببلءلمذىبي)(ٖ)

.(ِٗٗ/ِ)لمذىبيالكاشؼ(ٗ) 
.(ِْٗ/ٓ)الكبيرالبفسعدالطبقات(َُ) 
.(ْٖٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُُ) 
.(ِّْ/َُ)البفحجرالتيذيبتيذيب(ُِ) 
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 .(ُ)ذكرهابفًحبَّاففيكتاب"الثقات"
مقبكؿ.مياجربفمسمار:قالت الباحثة

 :الحكم عمى اإلسناد 
مكضكع.إسناده

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

كى ًديثي اٍلحى َنظٍُّفوا َأْفَواَىُكْم َفِإنََّيا ُطُرُق اْلُقْرآنِ »ًمٍنوي كالًغيبة،« كالفيٍحش، المَّغك، ًف عى كنيكىا صي أىٍم
اسىاتً النَّجى ًمفى تىٍطًييًرىىا مىى عى ٌث كالحى كىاٍلقىاذيكرىاًت، رىاـً اٍلحى أىٍكًؿ كىعىٍف كىأىٍمثىاًليىا، كالكًذب، كالنَّميمة،

.(ِ)اؾًكىالسّْكى

 (.ٚٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام أبو طاىر السمفي

ًمؾً ٍبدياٍلمى أىنىاأىًبيعى ًبأىٍبيىرى اٍلكىرَّاًقيُّ ًمي  ًمًؾٍبًفعى ٍبًداٍلمى عى ٍبفي ًميُّ سىًفعى نىاأىبيكاٍلحى أىٍخبىرى ًميّْ عى ٍبفي
ٍبديالرَّحٍا عى ًمي  أىنىاأىبيكعى يَّافى مًَّدٍبًفٍبًفحى ميحى المًَّوٍبفي ٍبدي أىنىاعى اًفظيًبالرَّمّْ الىةىاٍلحى مًَّدٍبًففيضى ميحى ًفٍبفي مى

ٍبدي ثىنىاعى أىٍحمىدىٍبًفبيدىٍيؿو كٍبفي أىٍحمىدىٍبًفيىٍحيىىثىنىاعىٍمري ٍبفي ثىنىاسيمىٍيمىافي ٍمكىاًنيُّ اٍلحى عيبىٍيدو قىًريبو اٍلمىًمًؾٍبفي
المَّوًاأٍلىٍصمىعً رىسيكؿي قىاؿى ٍيرىةىقىاؿى أىًبيىيرى عىٍف اًلحو أىًبيصى عىٍف عىٍفسيمىي  أىنىسو ٍبًف اًلًؾ مى ثىنىا  يُّ

.َنظٍُّفوا َأْفَواَىُكْم َفِإنََّيا ُطُرُق اْلُقْرآنِ 
 تخريج الحديث:

تفردأبكطاىربيذاالحديث.
 دراسة رجال اإلسناد:

لـأعثرعمىترجمةلو.:َعِميٍّ اْلَورَّاِقي  ُن َعْبِد اْلَمِمِك ْبِن َأُبو اْلَحَسِن َعِمي  بْ  -
 لـأعثرعمىترجمةلو.َحيَّاَن:َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن َعِميٍّ ْبِن  َأِبو -
 قكقيؿُِْتكفيسنةَأُبو َعِميٍّ َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُفَضاَلَة النَّْيسابورّي اْلَحاِفُظ:  -

                                                           

(.ْٖٔ/ٕالثقاتالبفحباف)(ُ)
(.ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ِ

مىفيأحمدبفمحمداألصبياني)ص(ّ) .ُٖٖ(رقـِٔٔ:معجـالسفرلصدرالديف،أبكطاىرالسّْ
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رىاساف،(ُ)ىا.قاؿالذىبي:ذكرهأبكالحسفالزبحيبعد في"تاريخو"فقاؿ:رحؿإلىالعراؽ،كخي
.(ِ)صبياف.إاٌلأٌنوكافييخالطالمعتزلةكيغمكفيالتَّشيُّعأكماكراءالٌنير،ك

:َعْبُد المَِّو ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد الْ  - لـأعثرعمىترجمةلو.َحْمَواِني 
لـأعثرعمىترجمةلو.َيْحَيى:ْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُسمَ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.ُبَدْيٍل:َعْمُرو ْبُن َأْحَمَد ْبِن  -
.(ّ)ققاؿابفحجر:صدكؽسنئُِتكفيسنة:َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن َقِريٍب اأْلَْصَمِعي   -
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
.كفيومفجيؿحالوفمـأقؼعمىترجمةليـالعديدمفالركاةلـعمةكالضعيؼإسناده

.(ْ)يجرحأكيعدؿ،قاؿابفحجر:قاؿالدارقطني:ىذاباطؿاليصحعفمالؾ
******           ****** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو تىٍستىٍكًعبييـىىبل«َتُكوُن ِفْتَنة َتْسَتْنِظُف اْلَعَربَ »كى أخٍذتىوأىٍم ًإذىا الشٍَّيءى، اٍستىٍنظىٍفتي : ييقىاؿي كان.
:نىظٍَّفتيو ييقىاؿي راج،كىالى :اٍستنظفتالخى ًمٍنويقىٍكليييـٍ كمَّو.كى
.(ٓ)

 (.ٛٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام الترمذي

دَّثىنىاحى :حى قىاؿى مىًحيُّ ميعىاًكيىةىالجي المًَّوٍبفي ٍبدي دَّثىنىاعى ،حى ،عىٍفطىاكيسو ٍفلىٍيثو مىمىةى،عى سى ٍبفي مَّادي
المَّوً رىسيكؿي قىاؿى : قىاؿى ك عىٍمرو ٍبًف المًَّو ٍبًد عى عىٍف ، كيٍكشى ًسٍيًميفى ٍبًف ًزيىاًد ٍف »عى ًفٍتنىةه: تىكيكفي

السٍَّيؼً ًفييىاأىشىدًُّمفى ىىاًفيالنَّاًر،المّْسىافي قىٍتبلى العىرىبي .«تىٍستىٍنًظؼي
                                                           

بىح((ُ .كىالزَّ بىًحيُّ ،الزَّ اًنيُّ ٍرجى اهلًلالجي ٍبًد بًفعى مَّدو أىًبيميحى بفي ًميُّ سىًفعى ،أىبيكالحى ـي اًفظي،العىاًل ة-ىكالحى بزىاممفتكحى
مىةو اءميٍيمى حى بمكحدىةثيَـّ اف(،-كى ٍرجى اف.أىلَّؼأبكالحسف)تىاًريخجي ٍرجى اًؿجي ىىرىاة.سيرأعبلـالنببلء:ًمٍفأىٍعمى سىكىفى كى

(.ّْٔ/ُٖلمذىبي)
(.ْٖٔ/ٗتاريخاإلسبلـلمذىبي)(ِ)
(.ّْٔتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ّ)
 (.ّْٕ/ٓلسافالميزافالبفحجر)(ْ)
 (.ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٓ

 .ُِٖٕ(رقـّْٕ/ْ،باب)سنفالترمذمأبكابالفتفعفرسكؿاهلل(ٔ)
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 تخريج الحديث:
دريس.إ،مفطريؽعبداهللبف(ُ)أخرجوابفأبيشيبة

مفطريؽحمادبفسممة،(ٔ)،كابفبطة(ٓ)،كالطبراني(ْ)أحمد،ك(ّ)،كابفماجو(ِ)أبكداكدكأخرجو
كحمادبفسممة(عفالميثبوبنحكه.،دريسإكبلىما)عبداهللبف
 دراسة رجال اإلسناد:

 ق.ُٕٔتكفيسنة:بن ِديَنار الخزاز كنيتو َأُبو َسمَمةَحمَّاد بن َسمَمة  -
ثقة،تغيرحفظوبأخرة،قاؿابفحجر:قاؿالبييقيىكأحدأئمةالمسمميفإالأنولماكبرساء
حفظوفمذاتركوالبخارمكأمامسمـفاجتيدكأخرجمفحديثوعفثابتماسمعمنوقبؿتغيره

.(ٕ)ثنيعشرحديثناأخرجيافيالشكاىدكماسكلحديثوعفثابتاليبمغا
كقاؿالذىبي:عفالحاكـ:قدقيؿفيسكءحفظوكجمعوبيفجماعةفيإسنادكاحدبمفظكاحد

كلـيخرجلومسمـفياألصكؿإالعفثابتالبنانيكلوفيصحيحوأحاديثفيالشكاىدعف
.(ٖ)غيرثابت

تجبأبيبكربفعياشفيكتابوكبابفأخيكقاؿابفحباف:كلـينصؼمفجانبحديثوكاح
فغيرهمفأقرانوئالزىرمكبعبدالرحمفبفعبداهللبفدينارفإفكافتركوإياهلماكافيخط

مثؿالثكرمكشعبةكدكنيماككانكايخطؤففإفزعـأفخطأهقدكثرمفتغيرحفظوفقدكاف
بكرحمادبفسممةكلـيكفمفأقرافحمادكأنَّىيبمغأبكذلؾفيأبيبكربفعياشمكجكدان

عفعميبفجريرقاؿ:سألتعبداهللبفالمبارؾبالبصرةعفمسائؿفقاؿائتمعمميقمت
.(ٗ)كمفىكقاؿحمادبفسممة

ثقةتغيربأخرة.حمادبفسممة:قالت الباحثة
                                                           

.ُُّٕٗ(رقـْْٖ/ٕمصنؼابفأبيشيبة)(ُ)
 .ِْٓٔرقـ (َُِ/ْكتابالفتفكالمبلحـ،بابفيكؼالمساف)،سنفأبيداكد(ِ)
 .ّٕٔٗ(رقـُُِّ/ِكتابالفتف،بابكؼالمساففيالفتنة)،سنفابفماجو(ّ)
 .َٖٗٔ(رقـِٔٓ/ُُ)مسندأحمد(ْ)
 .ُّْْٓرقـ (ْٖٓالمعجـالكبيرلمطبراني)ص:(ٓ)
 .ٕٕٔ(رقـٖٗٓ/ِ)البفبطةاإلبانةالكبرل(ٔ)
 (.ُْ/ّتيذيبالتيذيبالبفحجر)(ٕ)
(.َٕ)ص:مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي(ٖ)
(.ُِٔ/ٔالثقاتالبفحباف)(ٗ)



 

- 216 - 
 

 : الحكم عمى اإلسناد 
كلـيتميزحديثوفتيرؾ،كًزيىادٍبفضعؼليثبفأبيسميـ،اختمطبسببضعيؼإسناده

مقبكؿ،كالبدلقبكؿحديثوأفيتابعكلـيتابع. كيٍكشى ًسٍيًميفى
******           ****** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَظَم(
 السَّاعىًة أىٍشرىاًط َوآَياٌت َتتاَبع َكِنَظام َباٍل ُقِطع ِسْمُكو»ًفي ًمفى« الًعٍقدي ـي: ًزالنّْظىا رى كىاٍلخى ٍكىىًر اٍلجى

ٍيطيوي نىٍحًكًىمىا.كًسٍمكيوي:خى كى
.(ُ)

 (.ٜٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الترمذي

،عىفٍ ٍبًفسىًعيدو ،عىٍفالميٍستىًمـً يىًزيدىالكىاًسًطيُّ مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى :حى قىاؿى ٍجرو حي ٍبفي ًميُّ دَّثىنىاعى حى
ال  ٍيحو المَّوًريمى رىسيكؿي :قىاؿى ٍيرىةىقىاؿى ٍفأىًبيىيرى ،عى ذىاًميّْ ٍغنىمنا،:»جي انىةيمى ،كىاألىمى الفىٍيءيديكىالن ًإذىااتًُّخذى

ًديقىوي، أيمَّوي،كىأىٍدنىىصى اٍمرىأىتىوي،كىعىؽَّ ؿي الرَّجي الدّْيًف،كىأىطىاعى ًلغىٍيًر تيعيمّْـى ىأىبىاهي،كىأىكىالزَّكىاةيمىٍغرىمنا،كى ٍقصى
ال كىأيٍكًرـى ، ـٍ أىٍرذىلىيي القىٍكـً ـي زىًعي كىافى كى ، ـٍ فىاًسقييي القىًبيمىةى سىادى كى المىسىاًجًد، ًفي األىٍصكىاتي ظىيىرىًت كى ؿي رَّجي

األيمَّ ىىًذًه آًخري لىعىفى ،كى ميكري شيًربىًتالخي ،كى كىالمىعىاًزؼي القىٍينىاتي ظىيىرىًت شىرًّْه،كى افىةى فىٍميىٍرتىًقبيكامىخى لىيىا، أىكَّ ًة
قىٍذفنا اكى مىٍسخن ٍسفناكى لىةنكىخى ٍلزى ٍمرىاءى،كىزى احى ًريحن «.فىتىتىابىعىَوآَياٍت َتتَاَبُع َكِنَظاٍم َباٍل ُقِطَع ِسْمُكُو  ًعٍندىذىًلؾى

 تخريج الحديث:
تفردالترمذمبإخراجو.

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.كثقةأحمدبفحنبؿكلكنوقاؿُُْتكفيبعدسنة:عابدُمسِتمم بن سعيد الواسطي  ال -

.(ٓ)،كقاؿ:مرةصكيمح(ْ)كقاؿيحيىبفمعيف:ليسبوبأس.(ّ)الحديثقميؿ

                                                           

 (.ٕٗ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
(ْٓٗ/ْ،بابماجاءفيعبلمةحمكؿالمسخكالخسؼ)عفرسكؿاهللأبكابالفتف،(سنفالترمذم(ِ
.ُُِِرقـ
 (.ّْٗ/ٖالبفأبيحاتـ)الجرحكالتعديؿ(ّ)
 (.ٖٗ/ُركايةابفمحرز)-تاريخابفمعيف(ْ)
(.ّْٗ/ٖالبفأبيحاتـ)الجرحكالتعديؿ(ٓ)
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.(ُ)ككافأصبغبفزيدالكراؽيقكؿيكـماتمستمـ:لككافىذافيبنيإسرائيؿ،التخذكهحبران
.(ّ)دكؽعابدربماكىـ.كقاؿابفحجر:ص(ِ)كقاؿابفحباف:ربماخالؼ

.ربماكىـعابدصدكؽ:لـيكثقوسكلأحمد،قالت الباحثة
 :الحكم عمى اإلسناد 

مجيكؿإسناده ذىاًميّْ الجي ريمىٍيح فيو الطريؽ، ىذا قاؿ(ْ)ضعيؼمف متابع، كليسلو
مَّدٍبف يزيد،عفمستمـالمزم:ركللوالتٍّْرًمًذٌمىذاالحديثالكاحد،عفعميٍبفحجر،عفميحى

قىاؿ:غريبالنعرفوإالمفىذاالكجوا ٍبفسىًعيد،كى
.(ٓ)

                    

 المبحث الثالث

 َباُب الن وِن َمَع اْلَعْينِ 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَعَت( 
َيُقوُل َناِعُتُو: َلْم أَر َقْبَمو َواَل بعَده ِمْثَمو»ًفيًصفىًتوً ك« : ًمٍفالنٍَّعتي ًفيًو ا ًبمى الشٍَّيًء صؼي

سى ًفيالحى ييقىاؿي ٍصؼي ،كىاٍلكى سيكءو :نىٍعتى أىٍفيىتىكمَّؼميتىكمّْؼ،فىيىقيكؿي ًفياٍلقىًبيًح،ًإالَّ ييقىاؿي ٍسف.كىالى فحي
كىاٍلقىًبيحً
.(ٔ)

 (.ٕٓٔالحديث رقم )
رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام الترمذي

ٍعفىرو دَّثىنىاأىبيكجى ٍبدىةىحى عى ًميمىةىًمٍفقىٍصًراألىٍحنىًؼ،كىأىٍحمىديٍبفي مَّديٍبًفالحيسىٍيًفٍبًفأىًبيحى .ميحى
عى ٍبفي دَّثىنىاعيمىري :حى ييكنيسىقىاؿى دَّثىنىاًعيسىىٍبفي ٍعنىىكىاًحده،قىاليكا:حى المى ٍجرو حي ٍبفي ًميُّ ،كىعى بّْيُّ ٍبدًالضَّ

                                                           

(.ٖٓبفسيؿ)ص:تاريخكاسطألسمـ(ُ)
 (.ُٔٗ/ٗالبفحباف)الثقات(ِ)
 (.ِٕٓالبفحجر)ص:تقريبالتيذيب(ّ)

(.َُِالبفحجر)ص:المصدرنفسو(ْ) 
 (.ِِٔ/ٗلممزم)تيذيبالكماؿ(ٓ)
 (.ٕٗ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ٔ)
.ّّٖٔ(رقـٗٗٓ/ٓ)أبكابالمناقبعفرسكؿاهلل،سنفالترمذم(ٕ)
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ٍكلىىغيٍفرىةىقى ،ًإذىاالمًَّومى ًميّّ عى :كىافى قىاؿى ٍبًفأىًبيطىاًلبو ًميّْ لىًدعى ،ًمٍفكى مَّدو ميحى ٍبفي ـي دَّثىًنيًإٍبرىاًىي :حى اؿى
النًَّبيَّ كىصىؼى ـٍ لى ،كى القىٍكـً ٍبعىةنًمفى رى كىافى دًّْدكى ًبالقىًصيًرالميتىرى ًبالطًَّكيًؿاٍلميمًَّغًطكىالى :"لىٍيسى ،قىاؿى

ًفياليىكيٍف كىافى ،كى ًبالميكىٍمثىـً ،كىالى يىكيٍفًبالميطىيَّـً ـٍ لى كى ٍعدنارىًجبلن جى ًبالسًَّبًطكىافى القىطىًطكىالى ٍعًد كىٍجًوًبالجى
ذيكمىٍسري أىٍجرىدي كىالكىتىًد، الميشىاًش، ًميؿي جى األىٍشفىاًر، أىٍىدىبي العىٍينىٍيًف، أىٍدعىجي ، ميٍشرىبه أىٍبيىضي ، بىةوتىٍدًكيره

مىعنا،بىيٍ التىفىتى التىفىتى ذىا ،كىاً  بىبو ايىٍمًشيًفيصى ٍيًف،ًإذىامىشىىتىقىمَّعىكىأىنَّمى الكىفٍَّيًفكىالقىدىمى كىًتفىٍيًوشىٍثفي فى
ةن،كىأى النَّاًسلىٍيجى ٍدرنا،كىأىٍصدىؽي النَّاًسصى دي ،أىٍجكى النًَّبيّْيفى اتىـي خى النُّبيكًَّةكىىيكى اتىـي خى ـٍ عىًريكىةن،كىأىٍكرىمييي ـٍ ٍليىنييي

بَّوي، ٍعًرفىةنأىحى الىطىويمى مىٍفخى "َيُقوُل َناِعُتُو: َلْم َأَر َقْبَمُو َواَل َبْعَدُه ِمْثَمُو  ًعٍشرىةن،مىٍفرىآهيبىًدييىةنىىابىوي،كى
ًبميتًَّصؿو» ًإٍسنىاديهي لىٍيسى ًديثه حى سىًمعٍ«.ىىذىا : ٍعفىرو جى أىبيك ًصفىةىقىاؿى تىٍفًسيًر ًفي يىقيكؿي ، األىٍصمىًعيَّ تي

ًمًو:تىمىغَّطىًفينيشَّابىًتًوأىٍممىدَّىىامىدِّالنًَّبيّْ ًفيكىبلى أىٍعرىاًبيِّايىقيكؿي سىًمٍعتي .كى طيكالن ا:الميمًَّغطيالذَّاًىبي
 بىٍعضو ًفي وي بىٍعضي فىالدَّاًخؿي الميتىرىدّْدي: كىأىمَّا كىالرًَّجؿيشىًديدنا. عيكدىًة، الجي فىالشًَّديدي القىطىطي. كىأىمَّا رنا. ًقصى

المي كىأىمَّا . المٍَّحـً الكىًثيري فىالبىاًدفي الميطىيَّـي، كىأىمَّا . قىًميبلن ًني يىٍنحى أىٍم: كنىةه جي حي شىٍعًرًه ًفي كىٍمثىـي:الًَّذم
الَّ فىييكى : الميٍشرىبي كىأىمَّا الكىٍجًو. العىٍيًف،فىالميدىكَّري سىكىاًد الشًَّديدي : كىاألىٍدعىجي ٍمرىةه. حي بىيىاًضًو ًفي ًذم

ا الشٍَّعري ىيكى بىةي، كىالمىٍسري . الكىاًىؿي كىىيكى الكىًتفىٍيًف، ميٍجتىمىعي كىالكىتىدي، األىٍشفىاًر، الطًَّكيؿي ، لدًَّقيؽيكىاألىٍىدىبي
ًإلى ٍدًر الصَّ ًمفى قىًضيبه كىأىنَّوي ىيكى ٍيًف.الًَّذم كىالقىدىمى الكىفٍَّيًف ًمفى اًبًع األىصى الغىًميظي : كىالشٍَّثفي السُّرًَّة. ى

مً جى قىٍكليوي: كى . بىبو كىصى بيكبو صى ًفي دىٍرنىا اٍنحى : نىقيكؿي ، ديكري الحي : بىبي كىالصَّ ًبقيكَّةو. يىٍمًشيى أىٍف يؿيكىالتَّقىمُّعي:
المىنىاًكًب.كىال ريءيكسى الميشىاًش،ييًريدي أىةي،ييقىاؿي .كىالبىًدييىةي:الميفىاجى اًحبي :الصَّ ٍحبىةي،كىالعىًشيري ًعٍشرىةي:الصُّ

ٍأتيوي. :أىٍمفىجى بىدىٍىتيويًبأىٍمرو
 تخريج الحديث:

جميعيـمفطريؽعيسىبف(ْ)كالبغكم،(ّ)،كالبييقي(ِ)،كابفشبة(ُ)أخرجوابفأبيشيبة
.(ٕ)،كالبخارم(ٔ)،كأحمد(ٓ)السيكأخرجوأبكداكدالطييكنسبوبنحكه




                                                           

 .َُّٖٓ(رقـِّٖ/ٔمصنؼابفأبيشيبة)(ُ)
 (.َْٔ/ِتاريخالمدينةالبفشبة)(ِ)
 .َُّٓ(رقـُّ/ّ)لمبييقيشعباإليماف(ّ)
 .َّٓٔ(رقـِِٔ/ُّشرحالسنةلمبغكم)(ْ)
 .ُٔٔ(رقـُِْ/ُ)،مسندأبيداكدالطيالسي(ٓ)
 .َُّٓ(رقـُِّ/ِ(،)ُّْ/ِمسندأحمد)(ٔ)
 (.ٕ/ُالتاريخالكبيرلمبخارم)(ٕ)
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ك شبةأخرجو (ِ)كالحاكـ،(ُ)ابف اهللبف(ّ)كالبغكم، عثمافبفعبد المسعكدمعف مفطريؽ
ىرمزعفنافعبفجبير.

عفنافع.مفطريؽيحيىبفسعيداألمكمعفابفجريجعفصالحبفسعيد(ْ)كأخرجوأحمد
خالدبفخالدعفيكسؼبفمازف.مفطريؽنكحبفقيسعف(ٓ)كأخرجوأحمد
مفطريؽعبدالممؾبفعميرعفنافعبفجبيرعفأبيوجبيربفمطعـ،(ٔ)كأخرجوالبزار

.رضياهللعنوعميبفأبيطالبجميعيـمفحديث
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼ ضعيؼبسببإسناده غيٍفرىةى، مىٍكلىى المًَّو ٍبًد عى ٍبفي عيمىر
اإلرسا(ٕ) قاؿكثير ؿ،

. ًإٍسنىاديهيًبميتًَّصؿو لىٍيسى ًديثه الترمذم:ىىذىاحى
براىيـبفمحمدبفالحنيفةبفعمي،ىكحفيدعميبفأبيطالب،كقيؿإنولـيسمع مف(ٖ)كا 

جدهعميبفأبيطالبكأفركايتوعفجدهمرسمة.
 أما الطرق األخرى لمحديث:

ليفكلكنومتابعمفثقةكىكعبدالممؾبفطريؽالمسعكدمفيوعثمافبفعبداهللفيو -
عمير.

كطريؽصالحبفسعيدرجالوثقاتسكلصالحبفسعيدمقبكؿكتابعوشريؾبفعبداهلل -
داكدقد(ٗ)كىكصدكؽيخطئ،كالمسعكدمصدكؽاختمطقبؿمكتوكنصالعمماء أفأبا

فيذاالطريؽضعيؼ. االختبلطأخذعنوبعد
الوثقاتسكلنكحبفقيسصدكؽفيكحسف.كطريؽنكحبفقيسرج -

                                                           

 (.َِٔ/ِالبفشبة)تاريخالمدينة(ُ)
 .ُْْٗرقـ (ِٔٔ/ِالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)(ِ)
.ُّْٔ(رقـُِِ/ُّشرحالسنةلمبغكم)(ّ)
 .ْٔٗرقـ (ِٕٓ/ِمسندأحمد)(ْ)
.ََُّ(رقـِْٗ/ِ)المصدرنفسو(ٓ)
.ْْٕرقـ (ُُٖ/ِبزار)مسندال(ٔ)
(.ُْْتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ٕ)
(.ُُْ(،جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ُّٖ/ِتيذيبالكماؿلممزم):انظر(ٖ)
كالتعميؽعميوالمسمىنيايةاالغتباطبمفرمي،العجميابفسبطاالغتباطبمفرميمفالركاةباالختبلط(ٗ)

 (َِٓءالديفعميرضا.)ص:مفالركاةباالختبلطعبل
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 كطريؽعبدالممؾبفعميررجالوثقاتعدامحمدبفمكسىصدكؽكشريؾبفعبداهلل -
صدكؽيخطئكىكمتابعفالحديثحسف.

كبمجمكعطرقويتقكلالحديثلمحسفلغيره.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

اٍبفً ًديًث ًفيحى كى اٍرتىفىعكعىبل.«َأُعوُذ بالمَّو ِمْن شرٍّ ِعْرٍق َنعَّارٍ »عىبَّاسو ا ًإذى ، ًبالدَّـً الًعٍرؽي نىعىرى
كًجوً ري ٌكتدميوًعٍندىخي ،ًإذىاصى كنىعيكره نىعَّاره ٍرحه .(ُ)كجي

 (.ٕٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)قال اإلمام ابن ماجو

بىشَّارو مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى اًمروحى دَّثىنىاأىبيكعى :حى دىٍبفً(ّ)قىاؿى ،عىٍفدىاكي اأٍلىٍشيىًميُّ ـي دَّثىنىاًإٍبرىاًىي :حى قىاؿى
ًعٍكًرمىةى ٍف عى ، ٍيفو النًَّبيَّ(ْ)حيصى أىفَّ ، عىبَّاسو اٍبًف ًف عى اًع، اأٍلىٍكجى ًمفى كى مَّى، اٍلحي ًمفى ـٍ ييعىمّْمييي كىافى
 يىقيكليكا: أىٍف ْسِم المَِّو اْلَكِبيِر، َأُعوُذ ِبالمَِّو اْلَعِظيِم، ِمْن َشرٍّ ِعْرٍق َنعَّارٍ بِ »كيمّْيىا، رّْ حى شىرّْ ًمٍف كى ،

«.النَّارً
تخريج الحديث:
(َُ)،كابفعدم(ٗ)،كابفالسني(ٖ)كالبزار،(ٕ)،كعبدبفحميد(ٔ)أحمدك،(ٓ)الترمذمأخرجو

.(ُِ)،كأبكنعيـ(ُُ)كالحاكـ

                                                           

 (.ُٖ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
 .ِّٔٓ(رقـُُٓٔ/ِبابمايعكذبومفالحمى)كتابالطب،،سنفابفماجو(ِ)
 ىكأبكعامرالعقدم.(ّ)
 ىكعكرمةمكلىابفعباس.(ْ)
.َِٕٓ(رقـَْٓ/ْ)أبكابالطبعفرسكؿاهلل،سنفالترمذم(ٓ)
.ِِٕٗ(رقـِْٔ/ْمسندأحمد)(ٔ)
 .ْٗٓرقـ (َِْالمنتخبمفمسندعبدبفحميد)ص:(ٕ)
 .َْٕٖ(رقـْٗ/ُُمسندالبزار)(ٖ)
كالميمةالبفالسني)ص:(ٗ) .ٔٔٓ(رقـُٓٓعمؿاليـك

(.ُّٖ/ُ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(َُ)
 .ِْٕٖ(رقـْٗٓ/ْلمحاكـ)المستدرؾعمىالصحيحيف(ُُ)
(.ّٕٗ/َُحميةاألكلياءكطبقاتاألصفياء)(ُِ)
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ًبيبىةىأىًبيٍبفًًإٍسمىاًعيؿٍبف،جميعيـمفطريؽًإٍبرىاًىيـ(ِ)كالبغكم،(ُ)البييقيأخرجوك بوبنحكه.حى
 دراسة رجال اإلسناد:

ق.ُّٓتكفيسنة:َداُود بن اْلحصين اْلقرِشي اأْلَمِوي اْلَمِديِنّي كنيتو َأُبو ُسَمْيَمان -
نماكرىقاؿابفمعيف:ثقة لؾألنوكافيحدثعفماوكقدركلمالؾعفداكدبفحصيفكا 

.عكرمةككافمالؾيكرهعكرمة
حصيف.بفداكدحديثنتقيكناعيينةقكلو:بفعفسفيافالمدينيبفكنقؿعمى

.(ّ)عكرمةغيرعفحصيفبفداكدعفركلكمالؾالحديث،فمنكرركلعفعكرمةماكقاؿ:
ثقةإالفيماركاهعفعكرمة.داكد:قالت الباحثة

 .(ْ)لوثقاتسكلإبراىيـاألشيميضعيؼكباقيرجا -
 :الحكم عمى اإلسناد 

كمدارالحديثعميو،.ضعيؼحبيبةإبراىيـبفإسماعيؿبفأبيألجؿضعيؼ،إسناده
ىذاالترمذمقاؿ حبيبةأبيبفإسماعيؿبفإبراىيـحديثمفإالنعرفوالغريبحديث:

براىيـ مفأكحشلوأجدبفعدمىذاالحديثقاؿ:كلـكبعدأفساؽا.(ٓ)الحديثفييضعؼكا 
لمحديث.(ٕ)اإلسنادكقاؿالحاكـ:صحيح.(ٔ)األحاديثىذه فيتصحيحو الحاكـ اعتمد كربما

براىيـ.إسماعيؿ،كقدانفردأحمدرحمواهللبتكثيؽإإلبراىيـبف(ٖ)عمىتكثيؽأحمد
******           ****** 

 
 
 

                                                           

.َّٔ(رقـِْٖ/ِالدعكاتالكبيرلمبييقي)(ُ)
 .ُُْٖ(رقـِِٗ/ٓشرحالسنةلمبغكم)(ِ)

(.َْٗ/ّالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ّ) 
(.َِّ/ٓ(،شرحالسنةلمبغكم)ٕٖتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ْ)
.َِٕٓرقـ(َْٓ/ْ)......بابسنفالترمذمأبكابالطبعفرسكؿاهلل(ٓ)
(.ّّٖ/ُ)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ٔ)
(.ْٗٓ/ْالمستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)(ٕ)
(.ّٖ/ِالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):انظر(ٖ)
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 :قال ابن األثير رحمو اهلل

 )َنَعَس( 
ًفيًو ًحيًحميٍسًمـو«ِإنَّ كمماِتو َبَمَغت َناُعوَس اْلَبْحرِ »كى قىعىًفيصى أىبيكميكسىى:ىىكىذىاكى .(ُ)«قىاؿى

 (.ٕٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ِ)قال اإلمام مسمم

ـى ًإٍبرىاًىي اؽيٍبفي دَّثىنىاًإٍسحى كحى
ىي(ّ) اٍلميثىنَّى،ًكبلى مَّديٍبفي ميحى اٍبفي،كى ٍبًداأٍلىٍعمىى،قىاؿى مىاعىٍفعى

دي دَّثىنىادىاكي ،حى أىبيكىىمَّاـو اأٍلىٍعمىىكىىيكى ٍبدي دَّثىًنيعى اٍلميثىنَّى:حى
،عىٍفسىًعيًدٍبًف(ْ) ٍمًركٍبًفسىًعيدو ،عىٍفعى

ادنا ًضمى أىفَّ ، بَّاسو عى اٍبًف عىًف ، بىٍيرو أىزٍ(ٓ)جي ًمٍف كىافى كى مىكَّةى ـى قىًد شىنيكءىةى، ىىًذًه(ٔ)ًد يىٍرًقيًمٍف كىافى كى ،
ىىذىا أىنّْيرىأىٍيتي لىٍك : فىقىاؿى ، مىٍجنيكفه مَّدنا ميحى ًإفَّ : يىقيكليكفى مىكَّةى، أىٍىًؿ ًمٍف سيفىيىاءى فىسىًمعى يًح، الرّْ الرَّجيؿى

مَّ :يىاميحى فىمىًقيىوي،فىقىاؿى ،قىاؿى مىىيىدىمَّ اهللىيىٍشًفيًوعى مىىلىعىؿَّ اهللىيىٍشًفيعى فَّ يًح،كىاً  ديًإنّْيأىٍرًقيًمٍفىىًذًهالرّْ
اهلًل رىسيكؿي ؟فىقىاؿى :»يىًدممىٍفشىاءى،فىيىٍؿلىؾى نىٍستىًعينيوي،مىٍفيىٍيًدًهاهلليفىبلى ٍمدىًلمًَّو،نىٍحمىديهيكى اٍلحى ًإفَّ

لىوي ىىاًدمى ٍفييٍضًمٍؿفىبلى مى لىوي،كى ٍبديهيميًضؿَّ مَّدناعى ميحى لىوي،كىأىفَّ شىًريؾى اهلليكىٍحدىهيالى ًإلىوىًإالَّ ،كىأىٍشيىديأىٍفالى
بىٍعدي أىمَّا اهللً«كىرىسيكليوي، رىسيكؿي مىٍيًو عى فىأىعىادىىيفَّ ًء، ىىؤيالى اًتؾى كىًممى مىيَّ عى أىًعٍد : فىقىاؿى : قىاؿى ثى ثىبلى ،

:لى :فىقىاؿى ،قىاؿى مىرَّاتو ًمٍثؿى الشُّعىرىاًء،فىمىاسىًمٍعتي قىٍكؿى رىًة،كى السَّحى قىٍكؿى اٍلكىيىنىًة،كى قىٍكؿى َكِمَماِتَك قىٍدسىًمٍعتي
.....الحديث.(ٕ)َىُؤاَلِء، َوَلَقْد َبَمْغَن َناُعوَس اْلَبْحرِ 


                                                           

(.ُٖ/ٓثير)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاأل(ُ)
.ٖٖٔ(رقـّٗٓ/ِصحيحمسمـكتابالجمعة،بابتخفيؼالصبلةكالخطبة)(ِ)
 .ىكإسحاؽبفًإٍبرىاًىيـبفمخمدبفًإٍبرىاًىيـبفمطرالحنظمي(ّ)
دبفأىبيىندكاسمودينارٍبفعذافر.(ْ) ىكدىاكي
(.ّْٗ/ّةالبفحجر)األزدٌم.اإلصابةفيتمييزالصحابىكضمادبفثعمبة(ٓ)
ٍد:(ٔ) مفأعظـقبائؿالعربكأشيرىا،تنتسبالىاألزدبفالغكثبفنبتبفمالؾالقحطانية.كتنقسـالىاألزى

(.ُٓ/ُمعجـقبائؿالعربالقديمةكالحديثة،عمربفرضاكحالة).أربعةأقساـ
لىقىدٍقاؿالنككم:(ٕ)  بىاٍلبىٍحرًنىاعيكسىبىمىٍغفىكى اًبكىٍجيىٍيفًٍطنىاهيضى كديىيكىىىذىاكىاٍلعىٍيفًًبالنُّكفًنىاعيكسيأىٍشيىريىيمى ًفياٍلمىٍكجي
ًدنىانيسىخًأىٍكثىرً ًديثًًركىايىاتًًفياٍلمىٍشييكريىيكىالثَّاًنيكىىىذىاكىاٍلًميـًًباٍلقىاؼًقىاميكسيكىالثَّاًنيًببلى ًحيحًغىٍيرًًفياٍلحى صى

 قىعىىىكىذىا:ميكسىىأىبيكقىاؿىكقاؿابفاألثير:(ُٕٓ/ٔ)لمنككمالحجاجبفمسمـصحيحشرحالمنياج.ميٍسًمـو ًفيكى
ًحيحً ًفي«ميٍسًمـوصى كىايىاتًسىاًئرًكى تو،كسىطيوكىىيكى«اٍلبىٍحرًقىاميكسى»الرّْ لىعىمَّويكليجَّ دلىـٍكى كّْ فىوًكٍتبتىويييجى حَّ .بعضييـفصى
 (ُٖ/ٓ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية
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 تخريج الحديث:
تفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
ثقات.رجالوجميعان -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَعَش( 
 َذا َتِعَس َفاَل اْنَتَعَش »ًفيًو ًإذىا«َواِ  نىٍعشان يىٍنعىشيوي المَّو نىعىشىوي : ييقىاؿي مىٍيًو. ديعاءعى كىىيكى اٍرتىفىع، الى أىٍم

ٍثًرتو،كى ًمٍفعى العاًثر،ًإذىانىيىضى فىعىو.كاٍنتىعىشى يىكيٍفرى ـٍ ذىالى ًبًوسيمّْيسىريرالميًتنىٍعشاناًلٍرًتفىاًعًو.كىاً 
سىرير مىٍيًوميّْتمىٍحميكؿفىييكى .(ُ)عى

 (.ٖٕٔالحديث رقم )
َذا َتِعَس َفاَل اْنَتَعَش لـأعثرعمىلفظابفاألثير) نما(َواِ  َذا ِشيَك َفاَل اْنَتَقَش )كا  (.َتِعَس َواْنَتَكَس، َواِ 

رحمو اهلل: (ٕ)البخاريقال اإلمام 
ك عىٍمره كىزىادىنىا

أىًبي(ّ) عىٍف أىًبيًو، عىٍف ، ًدينىارو ٍبًف المًَّو ٍبًد عى ٍبفي ًف الرٍَّحمى ٍبدي عى نىا أىٍخبىرى : قىاؿى ،
اًلحو النًَّبيّْ(ْ)صى ًف عى ٍيرىةى، ىيرى أىًبي ٍف عى ، : قىاؿى الدّْينىارً»، ٍبدي عى الدٍّْرىى(ٓ)تىًعسى ٍبدي كىعى ٍبدي، كىعى ، ـً

ةً ًميصى ييٍعطىسىًخطى،(ٔ)الخى ـٍ ٍفلى ،كىاً  رىًضيى َذا ِشيَك َفاَل اْنَتَقَش (ٕ)َتِعَس َواْنَتَكَس ،ًإٍفأيٍعًطيى .(ٖ)، َواِ 

                                                           

(.ُٖ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
.ِٕٖٖ(رقـّْ/ْصحيحالبخارمكتابالجيادكالسير،بابالحراسةفيالغزكفيسبيؿاهلل)(ِ)
 ىكعىٍمركبفمرزكؽالباىمي.(ّ)
.مدنيىكذككافأىبيكصالحالسمافالزياتال(ْ)

ًفيأٍمرهفىقىدٍ(ٓ)  ًفانتىكسى مى ٍيبة؛ألفَّ مىٍيًوبالخى ديعاءهعى مىىرأًسو.كىىيكى أىًمانقىمبعى الدّْيناركاٍنتىكىسى تىًعسعبدي ابى خى
ًسر.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)  (.ُُٓ/ٓكخى

عمم(ٔ) لو مربع، أسكد، ابفاألعرابي:كساء قاؿ الزاىرفيمعانيكمماتالناسالخميصة: ألبيبكراف.
(.ِْٗ/ِاألنبارم)

لسافالعربالبفمنظكر)(ٕ . ؾي اٍليىبلى كالتٍَّعسي مىىرٍأسو، عى كالنٍَّكسأىفيًخرَّ مىىكىٍجًيًو عى أىفيًخرَّ التٍَّعسي /ُِ(
ِٖٖ.) 
(ٖ) :أىٍمًإذىاشىاكىٍتويشىٍككىةفىبلى انٍتقىشى فىبلى يابالًمٍنقاش.النيايةفيغريبًإذىاًشيؾى إخراجي مىىاٍنًتقاشيا،كىىيكى يىٍقًدرعى

(.َُٓ/ِالحديثكاألثرالبفاألثير)
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ًفيال اهي،ًإٍفكىافى رىٍأسيوي،ميٍغبىرَّةوقىدىمى ًسًوًفيسىًبيًؿالمًَّو،أىٍشعىثى ًبًعنىاًففىرى آًخذو طيكبىىًلعىٍبدو ًحرىاسىًة،كىافى
يي ـٍ ٍفشىفىعىلى ييٍؤذىٍفلىوي،كىاً  ـٍ لى ًفيالسَّاقىًة،ًإًفاٍستىٍأذىفى ًفيالسَّاقىًةكىافى ٍفكىافى ،«شىفَّعًٍفيالًحرىاسىًة،كىاً 

طىيّْبو شىٍيءو المَّوي،طيكبىى:فيٍعمىىًمٍفكيؿّْ :فىأىٍتعىسىييـي :فىتىٍعسنا:كىأىنَّوييىقيكؿي قىاؿى لىٍتًإلىىكى كّْ يىاءهحي ،كىًىيى
. ًمٍفيىًطيبي الكىاًككىًىيى

 تخريج الحديث :
تفردبوالبخارمعفمسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد:
 تكفيبعدسنة:َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن ِديَناِر َمْوَلى َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  -

دارقطنيقكلو:إنماحدثبأحاديثيسيرةكقداحتجالبخارمبوكغمزهيحيىبفنقؿالحاكـعفال
،كقاؿابفعدمبعدأفساؽ(ّ).كضعؼحديثوابفمعيف(ِ).كقاؿمرة:غيرهأثبتمنو(ُ)سعيد

لوماييستنكر:كبعضمايركيومنكرمما،اليتابععميو،كىكفيجممةمفيكتبحديثومف
كقاؿالدارقطني:خالؼمحمَّد.(ْ)حاتـ:فيوليف،يكتبحديثوكاليحتجبوالضعفاء.كقاؿأبك

الناسفيو،كليسىكبمتركؾوا ركللوالبخارم،كأبكداكد،كالتٍّْرًمًذٌم،.(ٓ)بفإسماعيؿالبخارمُّ
كالنَّسىائي.

.(ٔ)أميؿإلىقكؿابفحجرفيو:صدكؽيخطىء:قالت الباحثة
ق.ُِْتكفيسنة:ان، الباىمي موالىم، اْلَبْصِري  عمرو بن مرزوق، أبو عثم -

قاؿأبكزرعة:قيؿألحمدبفحنبؿإفعمىبفالمدينىتكمـفيعمركبفمرزكؽ،فقاؿعمرك
كقاؿعبيداهللبفعمرالقكاريرل:كافيحيىبف.بفمرزكؽرجؿصالحالأدرلمايقكؿعمىا

سميمافبفحربكذكركيرضىعمركبفمرزكؽفيالحديث.سعيدال ٍرعة:سىًمٍعتي قاؿأبكزي
(ٛ)ثقةفاضؿلوأكىاـكقاؿابفحجر:.(ٚ)عىٍمركبفمرزكؽ،فقاؿ:جاءبماليسعندىـفحسدكه

                                                           

(.ِّْسؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:(ُ)
 (.َُِاإللزاماتكالتتبعلمدارقطني)ص:(ِ)
 (.َِّ/ْركايةالدكرم)-تاريخابفمعيف(ّ)
 (.ِْٓ/ٓحاتـ)الجرحكالتعديؿالبفأبي(ْ)
(.ُِِسؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:(ٓ)
.(ّْْ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٔ)
 (.ِّٔ/ٔالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٕ)

 (ِْٔ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٖ) 
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.لوأكىاـ:ثقةقالت الباحثة
  ******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 اًبرو جى ًديثي أشىو«وُ فاْنَطَمْقنا ِبِو َنْنَعشُ »كىحى وكنيقىكّْمجى .(ٔ)أىٍمنيٍنًيضي

 (.ٕٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم

 بَّادو عى ٍبفي مَّدي ميحى ،كى كؼو مىٍعري ٍبفي كفي دَّثىنىاىىاري كفى-حى ًليىاري ًديًث،كىالسّْيىاؽي بىاًفيلىٍفًظاٍلحى تىقىارى -كى
ًإٍسمىاًعيؿى ٍبفي ـي اًت دَّثىنىاحى :حى ًليًدٍبًفعيبىادىةىقىاالى ٍزرىةى،عىٍفعيبىادىةىٍبًفاٍلكى أىًبيحى اًىدو ٍبًفميجى ٍفيىٍعقيكبى ،عى

اًر.......ا اأٍلىٍنصى ًمفى يّْ اٍلحى ًفيىىذىا ـى اٍلًعٍم أىنىاكىأىًبينىٍطميبي رىٍجتي :خى اًمًت،قىاؿى ًسٍرنىامىعى»ٍبًفالصَّ
كيؿّْرىسيكًؿاهللً قيكتي كىافى كينَّا،كى رُّىىاًفيثىٍكًبًو،كى يىصي يىاثيَـّ يىمىصُّ تىٍمرىةن،فىكىافى يىٍكـو ًمنَّاًفيكيؿّْ ؿو رىجي

ًمنَّايىٍكمنا،(ٖ)نىٍختىًبطيًبًقًسيّْنىا ؿه أيٍخًطئىيىارىجي ـي ٍتأىٍشدىاقينىا،فىأيٍقًس تَّىقىًرحى ،حى نىٍأكيؿي ،َفاْنَطَمْقَنا ِبِو َنْنَعُشوُ كى
ذىىىافىشىًيدٍ فىأىخى ـى ييٍعطىيىا،فىأيٍعًطيىيىافىقىا ـٍ «.نىاأىنَّويلى

 تخريج الحديث:
تفردبومسمـعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
(.ٔٓسبقتترجمتوفيالحديثرقـ):َحاِتم بن ِإْسَماِعيل اْلُكوِفي -
(.ٔٓسبقتترجمتوفيالحديثرقـ):الزبرقان بن َعباد بن َحمَّدمُ  -

**********           ** 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِٖ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
.َُُّ(َِّٔ/ْبابحديثجابرالطكيؿكقصةأبياليسر)ؽ،كتابالزىدكالرقائ،صحيحمسمـ(ِ)

ًرقيويفىنى(ّ)  كى اتَّ ًليىتىحى رى الشَّجى ٍعنىىنىٍختىًبطينىٍضًربي مى كى ٍمعيقىٍكسو جى كينَّانىٍختىًبطيًبًقًسيّْنىا:اٍلًقًسيُّ ٍأكيميوي.شرحالنككمعمىكى
(ُِْ/ُٖمسمـ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَعَق(
 »ًفيًو مىات: لمَّا مىٍظعكف ٍبًف عيٍثمافى لًنساًء يَّاُكنَّ وَنِعيَق الشْيطانقىاؿى اْبِكين َواِ  ياح« الصّْ يىٍعًني

مىٍيوً عى .(ُ)كالنَّكح.كأضافىوًإلىىالشٍَّيطىاًف؛أًلىنَّويالحاًمؿي

 (.ٕ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام أحمد

،عىًفاٍبًف ٍبًفًمٍيرىافى ٍفييكسيؼى ،عى ٍيدو ٍبًفزى ًميّْ مىمىةى،عىٍفعى سى ٍبفي مَّادي نىاحى يىًزيدي،أىٍخبىرى دَّثىنىا حى
نَّ اٍلجى ،قىالىًتاٍمرىأىةه:ىىًنيئنالىؾى مىٍظعيكفو ٍبفي عيٍثمىافي :لىمَّامىاتى ،قىاؿى بَّاسو عى ،فىنىظىرى مىٍظعيكفو ٍبفى ةيعيٍثمىافى

المَّوً :ًإلىٍييىارىسيكؿي ،فىقىاؿى غىٍضبىافى اييٍدًريًؾ؟»نىظىرى مى ،«كى اًحبيؾى كىصى المًَّو،فىاًرسيؾى قىالىٍت:يىارىسيكؿى
المَّوً رىسيكؿي :»فىقىاؿى اييٍفعىؿي مىاأىٍدًرممى المًَّو،كى ،«ًبيكىالمًَّو،ًإنّْيرىسيكؿي مىىعيٍثمىافى عى النَّاسي فىأىٍشفىؽى
زى اتىٍت مى المَّوًفىمىمَّا رىسيكًؿ اٍبنىةي المَّوًٍينىبي رىسيكؿي قىاؿى »، ٍبًف: عيٍثمىافى ٍيًر اٍلخى مىًفنىا ًقيًبسى اٍلحى

ذىرىسي«مىٍظعيكفو ًبسىٍكًطًو،فىأىخى يىٍضًربيييفَّ عيمىري عىؿى المَّوً،فىبىكىًتالنّْسىاءي،فىجى :كؿي قىاؿى يىا»ًبيىًدًه،كى مىٍيبلن
:«عيمىري قىاؿى يَّاُكنَّ َوَنِعيَق الشَّْيَطانِ »،ثيَـّ :«اْبِكيَن، َواِ  قىاؿى العىٍيًفكىاٍلقىٍمًب،»،ثيَـّ ًمفى ًإنَّويمىٍيمىاكىافى

اليىًدكىالمّْسىاًف، ًمفى مىاكىافى ًة،كى الرٍَّحمى ًمفى المًَّو،كى الشٍَّيطىافًفىًمفى «.فىًمفى
 تخريج الحديث:

ابفسعد كأحمد(ّ)أخرجو كابفشبة(ْ)، فبكتفاطمةرضياهللعنيا(ٓ)، )قاؿ: بزيادة
،جميعيـمفطريؽحمادبفسممةبوبنحكه.(ٔ)عمىشفيرالقبر....(،كالبييقي

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.ُٕٔيسنةتكف:حماد بن بن سممة بن دينار الَبْصِرّي، أبو سممة -

ثقةتكمـفيوببلحجة،نقؿابفحجرعفالبييقيقكلو:ىكأحدأئمةالمسمميفإالأنولماكبر.

                                                           

 (.ِٖ/ٓرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثُ)
..ُِِٕ(رقـُّ/ْ(مسندأحمد)ِ)
 (.َّْ/ّ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ّ)
 .َُّّ(رقـُِٔ/ٓ(مسندأحمد)ْ)
 (.َُّ/ُ(تاريخالمدينةالبفشبة)ٓ)
 .َُٕٔ(رقـُُٕ/ْ(السنفالكبرللمبييقي)ٔ)
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مسمـفاجتيدكأخرجمفحديثوعفثابتماسمعمنوقبؿ تركوالبخارمكأما ساءحفظوفمذا
الشكاىد في أخرجيا اثنيعشرحديثا يبمغ ثابتال عف سكلحديثو كما ابف.(ُ)تغيره كقاؿ

.(ِ)حجر:ثقةعابدتغيرحفظوبرخره
ثقةتغيربأخرة.:قالت الباحثة

 :الحكم عمى اإلسناد 
(ْ)،كيكسؼبفميراف(ّ)ضعيؼكالعمةعميبفزيدكىكابفجدعافضعيؼإسناده

.(ٓ)كاليصح،ليفالحديثقاؿالذىبي:ىذاحديثمنكر،فيوشيكدفاطمةالدفف
          ****** ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًدينىًة اٍلمى ًديثي ًمٍنويحى أىٍم«آِخُر َمن ُيْحَشر راِعيان ِمْن ُمَزْيَنَة، ُيِريَداِن اْلَمِديَنَة، َيْنِعَقاِن بَغَنِميما»كى
نىاًعؽه،ًإذىادىعاىالً نىعيقافىييكى يىٍنعىؽي الرَّاًعيًباٍلغىنىـً :نىعىؽى ًفييىًصيحاف.ييقىاؿي رى قىٍدتىكىرَّ تىعيكدًإلىٍيًو.كى

ًديثً .(ٔ)اٍلحى

 (.ٕٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٚ)قال اإلمام البخاري

نىاشيعىٍيبه دَّثىنىاأىبيكاليىمىاًف،أىٍخبىرى حى
أىبىا(ٖ) الميسىيًّْب،أىفَّ ٍبفي ًنيسىًعيدي :أىٍخبىرى ،قىاؿى ،عىًفالزٍُّىًرمّْ

المَّ ٍيرىةىرىًضيى المَّوًىيرى رىسيكؿى :سىًمٍعتي ٍنوي،قىاؿى :ويعى ٍيًرمىا»،يىقيكؿي مىىخى ًدينىةىعى المى َكاَنْت،  يىٍتريكيكفى
العىكىاًؼ السّْبىاًعكىالطٍَّيرً-الىيىٍغشىاىىاًإالَّ ٍينىةى.-ييًريديعىكىاًفيى رىاًعيىاًفًمٍفميزى ٍفييٍحشىري مى كىآًخري

ًدينىةى، دىاعًييًريدىاًفالمى تَّىًإذىابىمىغىاثىًنيَّةىالكى افىيىًجدىاًنيىاكىٍحشنا،حى يىٍنًعقىاًفًبغىنىًمًيمى
كًىًيمىا(ٗ) مىىكيجي رَّاعى «.،خى

                                                           

 (.ُْ/ّ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ُ)
(.ُٖٕذيبالبفحجر)ص:(تقريبالتيِ)
 (.َُْ)ص:المصدرنفسو(ّ)
 (.ُِٔ)ص:المصدرالسابؽ(ْ)
 (.ُِٗ/ّ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٓ)
 (.ِٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
.ُْٕٖ(رقـُِ/ّكتابفضائؿالمدينة،بابمفرغبعفالمدينة)،(صحيحالبخارمٕ)
 بفأىبيحمزة،كاسمودينار،القرشياأليمىًكم.(ىكشعيبٖ)
مفاستعجـمامعجـ.مخمكؽالجبؿفىبفتحأٌكلو،عفيميفالمدينةأكدكنيا.كالثنية:طريؽ:ثنٌيةالكداع(ٗ)
 (ُّّٕ/ْ)ألبيعبيدالبكرمكالمكاضعالببلدسماءأ
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 تخريج الحديث:
مفطريؽمحمدبفمسمـبفشيابالزىرمبوبمثمو.(ُ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

 رجالوجميعانثقات. -
****           ******** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَعَل( 
 اَلُة ِفي الرٍّحال»ًفيًو اأٍلىٍرًضًفي«ِإَذا اْبَتمَِّت النٍَّعاُل َفالصَّ ميظًمفى غى مىا كىىيكى نىٍعؿ، ٍمع جى : النّْعىاؿي

ًؼالرٍّْخكةفىإً يينىدّْييا،ًبًخبلى أٍدنىبىمىؿو يابالًذكر،أًلىفَّ نَّمىاخصَّ بىةو.كىاً  بلى نَّيىاتينىشّْؼاٍلمىاءىصى
.(ِ)

 (.ٕٚٔالحديث رقم )
اَلُة ِفي الرٍّحاللـأعثرعمىلفظابفاألثير) نما)ِإَذا اْبَتمَِّت النٍَّعاُل َفالصَّ ِلُيَصلٍّ َمْن َشاَء ِمْنُكْم  (كا 

(.ِفي َرْحِموِ 
رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم

نى يىٍحيىى،أىٍخبىرى دَّثىنىايىٍحيىىٍبفي دَّثىنىاأىٍحمىديٍبفيحى ،حكىحى اًبرو ٍيثىمىةى،عىٍفأىًبيالزُّبىٍيًر،عىٍفجى  اأىبيكخى
رىٍجنىامىعىرىسيكًؿاهللً :خى ،قىاؿى اًبرو بىٍيًر،عىٍفجى دَّثىنىاأىبيكالزُّ ،حى دَّثىنىازيىىٍيره :حى ،قىاؿى ،ييكنيسى ًفيسىفىرو

: «.َشاَء ِمْنُكْم ِفي َرْحِموِ  ِلُيَصلٍّ َمنْ »فىميًطٍرنىا،فىقىاؿى
 تخريج الحديث:

تفردمسمـبوعفالبخارم.
 دراسة رجال اإلسناد:

َبْيرِ  ُد ْبُن ُمْسِمِم ْبِن َتْدُرَس ُمَحمَّ  - مدلسمفالثالثةكحتىيقبؿحديثوالبداٍلمىكّْيُّ:َأُبو الز 
(.ّحديثرقـ)بالسماع،كلـيصرحأبكالزبيرىنا.سبقتترجمتوفياليصرحأف

باقيرجالوثقات. -
******           ****** 

                                                           

.ُّٖٗرقـ (ََُُ/ِ)كتابالحج،بابفيالمدينةحيفيتركياأىميا،(صحيحمسمـُ)
 (.ِٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.ٖٗٔ(رقـْْٖ/ُكتابصبلةالمسافريفكقصرىا،بابالصبلةفيالرحاؿفيالمطر)،صحيحمسمـ(ّ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو ة  َكاَن َنْعُل َسْيف َرُسوِل المَّو»كى ًفيأىٍسفىًؿ«ِمْن ِفضَّ الًَّتيتىكيكفي الحديدةي السٍَّيًؼ: نىٍعؿي
.(ُ)الًقراب

 (.ٕٛٔالحديث رقم )
 :رحمو اهلل (ٕ)قال اإلمام النسائي

دَّثىنىا :حى قىاالى ، ًريره ىىمَّاـه،كىجى دَّثىنىا :حى قىاؿى ، عىاًصـو كٍبفي عىٍمري دَّثىنىا حى : قىاؿى دى، أىبيكدىاكي نىا أىٍخبىرى
: قىاؿى ٍفأىنىسو ةٍ   َكاَن َنْعُل َسْيِف َرُسوِل المَّوِ »قىتىادىةي،عى قىًبيعىةيسىٍيًفوًِمْن ِفضَّ ،كى

ابىٍيفى(ّ) مى ةه،كى ًفضَّ
ةو ًحمىؽيًفضَّ «.ذىًلؾى
 تخريج الحديث:

مفطريؽىماـعفقتادةبوبمثمو.(ْ)أخرجوالطحاكم
عفقتادة(ٖ)،كالدكالبي(ٕ)،كالترمذم(ٔ)،كأبكداكد(ٓ)كأخرجوالدارمي مفطريؽجريربفحاـز

ةو".عفأنسبمفظ"كىانىٍتقىًبيعىةيسىٍيًؼرىسيكًؿالمَّوً ًمٍفًفضَّ
داكدكأخرج أبك كالنسائي(ٗ)و َُ)، أبي( بف سعيد عف قتادة عف الدٍَّستيكىاًئي ًىشىاـ طريؽ مف
«.كماعممتأحدانتابعوعمىذلؾ»بمثمومرسبلن.قاؿقتادة:(ُُ)الحسف




                                                           

 (.ِٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .ّْٕٓ(رقـُِٗ/ٖحميةالسيؼ)باب(سنفالنسائيكتابالزينة،ِ)
شاربىًيالسَّيؼ.النيايةفيغريبّ) اتىٍحتى مى :ًىيى ًقيؿى السَّيؼ.كى مىىرىٍأًسقىاًئـً عى الًَّتيتىكيكفي (قبيعةالسيؼ:ًىيى

(.ٕ/ْالحديثكاألثرالبفاألثير)
.ُّٗٗ(رقـَِ/ْ(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكم)ْ)
.َُِٓ(رقـُٔٗٓ/ّ(سنفالدارمي)ٓ)
 .ِّٖٓ(رقـَّ/ّكتابالجياد،بابفيالسيؼيحمى)،(سنفأبيداكدٔ)
 .ُُٗٔ(رقـَُِ/ْ،بابماجاءفيالسيكؼكحميتيا)أبكابالجيادعفرسكؿاهلل(سنفالترمذم،ٕ)
 (.ّّْ/ُ(الكنىكاألسماءلمدكالبي)ٖ)
.ِْٖٓ(رقـَّ/ّلسيؼيحمى)(سنفأبيداكدكتابالجياد،بابفياٗ)
 .ِٖٕٗ(رقـْٖٔ/ٖ(السنفالكبرللمنسائيكتابالزينة،حميةالسيؼ)َُ)
.(ىكسىًعيدبفأىبياٍلحىسىفُُ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.َُٕتكفيسنةالنضر:يكنى أبا  ،(ٔ)َجِريُر ْبُن َحاِزِم ْبِن َزْيٍد اْلَجْيَضِمي   -

،كابف(ِ)إالأنورميباالختبلطفيآخرعمره،كممفنصعمىاختبلطوابفسعدوالنقادكثق
قبؿمكتوبسنة.(ّ)ميدم .(ْ)قاؿابفأبيحاتـ:تغيرجريربفحاـز

قاؿالبخارم:ىكصحيحالكتاب،إالأنوربماكىـفيالشيء،كجريريضعؼفيركايتوعفك
.كقاؿابفعدم:لو(ٔ):ليسبشيءىكعفقتادةضعيؼ.قاؿيحيىبفمعيف(ٓ)قتادةخاصة

يركم فإنو قتادة عف إالركايتو، فيو الحديثصالح مستقيـ كىك عفمشايخو، أحاديثكثيرة
.(ٕ)أشياء،عفقتادةاليركيياغيره

كافحديثوعفقتادةغيرحديثالناسيكقؼ قكلو: كنقؿابفحجرعفالميمكنيعفأحمد
أشياءثـأثنىعميوكقاؿصالحصاحبسنةكفضؿكقاؿاألزدم:جريرصدكؽأشياءكيسند

خرجعنوبمصرأحاديثمقمكبةكلـيكفبالحافظحمؿرشديفكغيرهعنومناكيرككثقوأحمدبف
.(ٖ)صالح

قالت الباحثة فمما: أصحابحديث، أكالد، لىوي ابفميدم: قاؿ اليضر، كاختبلطو ثقة ىك
.(ٗ)حجبكه،فمـيسمعأحدمنو،ًفيحاؿاختبلطوشيئاأحسكاذلؾمنو

كجريرييضعؼفيقتادةخاصة،حدثعنومايستنكر.
:َعْمُرو بُن َعاِصٍم الِكاَلِبي  الَقْيِسي   - ق.ُِّتكفيسنةالَبْصِري 

قاؿأبكبكرٍبفأىبيخيثمة:عىفيحيىٍبفمىًعيف:صالح
قىاؿأىبيكعيبىيداآلجرم:(َُ) سألتأىبىا.كى

                                                           

األنسابُ) بالبصرة. محمة كىي الجياضمة إلى النسبة ىذه الياء، كسككف المنقكطة كالضاد الجيـ بفتح )
 (.ّْٔ/ّلمسمعاني)

 (.َِٓ/ٕبيرالبفسعد)(الطبقاتالكِ)
 (.ِٖٓ/ْ(تيذيبالكماؿلممزم)ّ)
(.َٓٓ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
 (.ُُّ(العمؿالكبيرلمترمذم)ص:ٓ)
 (.َُ/ّ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٔ)
(.ّٓٓ/ِ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٕ)
 (.ِٕ/ِالبفحجر)(تيذيبالتيذيبٖ)
 (.ِٖٓ/ْ(تيذيبالكماؿلممزم)ٗ)
 (ٕٖ/ِِ)المصدرنفسو(َُ)
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داكدعىفعىٍمركٍبفعاصـالًكبلبي،فقاؿ:الأنشطلحديثو.قاؿ:كسألتأباداكدعفعىٍمركبف
بف عىٍمرك آؿ مف فرقي لكال بندار: قاؿ قىاؿ: كى الحكضي، فقدـ فيىماـ، كالحكضي عاصـ،

قىاؿالنَّسىائي:ليسبوبأس.(ُ)عاصـلتركتحديثو كى
ًحبَّاف(ِ) .(ّ)ًفي"الثقات.كذكرهابفي

.(ْ)شيءصدكؽفيحفظو:فيوأميؿإلىقكؿابفحجر:قالت الباحثة 
 كباقيرجالوثقات. -

:الحكم عمى اإلسناد 
كحسفإسناده ، ثقات، الكبلبيصدكؽرجالو بفعاصـ عمرك شيءفيو ،فيحفظو

فبلبدمفالمتابعةحتىتنتفيالعمة،كالتكجدمتابعةىنا.
.(ٔ)كقاؿالزيمعي:قاؿالنسائي:ىذاحديثمنكر.(ٓ)ىذاحديثحسفغريبقاؿالترمذم:

ركاهأبكداكدكالنسائيمفطريؽىشاـالدستكائيعفلذاصححالعمماءالحديثالمرسؿالذم
قتادةعفسعيدبفأبيالحسفمرسبلنفقدصكبياعددمفالعمماء،قاؿأبكداكدبعدأفساؽ

.(ٕ)كلىذهاألحاديثحديثسعيدبفأبيالحسف،كالباقيةضعاؼعددمفاألسانيد:أق
كبعدأفساؽالدارميالحديث.(ٗ).قاؿالزيمعي:كالصكابقتادةعفسعيدمرسبلن(ٖ)كسعيد:ثقة

.(َُ)،كزعـالناسأنوىكالمحفكظقاؿ:قاؿقتادة:عفسعيدبفأبيالحسفعفالنبي
صحيحكركاتوجميعانثقات،عدامعاذبفىشاـصدكؽ،تابعويزيد:الطريؽالثانيقالت الباحثة

ريعكىكثقة،كىذاالحديثيركيوىشاـعفقتادةكىكمفأكثؽتبلمذتونيقؿعفيحيىٍبفا بفزي
كبىة،كىشاـ،كشعبة،كمفحدثمفىؤالء .مىًعيفقكلو:أثبتالناسًفيقتادةسىًعيدٍبفأىبيعىري


                                                           

(.ِّٔ(سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:ُ)
(.ِٖٓ/ْ(تيذيبالكماؿلممزم)ِ)
(.ُْٖ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ّ)
.(ِّْ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ْ)
.ُُٗٔرقـ(َُِ/ْبابماجاءفيالسيكؼكحميتيا)،سنفالترمذمأبكابالجيادعفرسكؿاهلل(ٓ)
 (.ِِّ/ْ(نصبالرايةلمزيمعي)ٔ)
 .ِٖٓٓرقـ(ُّ/ّبابفيالسيؼيحمى)،(سنفأبيداكدكتابالجيادٕ)
(.ِّْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٖ)
 (.ِِّ/ْ(نصبالرايةلمزيمعي)ٗ)
 (.ُٖٗٓ/ّ(سنفالدارمي)َُ)



 

- 222 - 
 

كقاؿ:يحيىبفمعيفقاؿشعبة:ىشاـالدستكائي.(ُ)ليأفالتسمعومفغيرهبحديث،فبلتبا
.(ِ)أعمـبقتادةمنيكأكثرلومجالسة

*****           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ّ)«ِإنَّ غّساَن ُتْنِعُل خيَميا»كى
 (.ٜٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل . (ٗ)قال البخاري

دَّثىنىاالمٍَّيثي ،حى بيكىٍيرو دَّثىنىايىٍحيىىٍبفي :أىٍخبىرىًنيعيبىٍيدي(ٙ)،عىٍفعيقىٍيؿو (٘)حى ،قىاؿى ،عىًفاٍبًفًشيىابو
أىزىؿٍ ـٍ :لى ا،قىاؿى المَّويعىٍنييمى رىًضيى ٍبًدالمًَّوٍبًفعىبَّاسو ،عىٍفعى ٍبًدالمًَّوٍبًفأىًبيثىٍكرو عى رًالمًَّوٍبفي احى يصن

 ٍرأىتىٍيًفًمٍفأىٍزكىاًجالنًَّبيّْ ٍنويعىًفالمى المَّويعى رىًضيى عيمىرى مىىأىٍفأىٍسأىؿى ا:}ًإٍفعى المَّويلىييمى المَّتىٍيًفقىاؿى
ا{]التحريـ: غىٍتقيميكبيكيمى ةيأىْتىتيكبىاًإلىىالمًَّوفىقىٍدصى ٍفصى :أىٍمحى مىعىوي......فىقيٍمتي ٍجتي جى [فىحى تيغىاًضبي

المًَّو رىسيكؿى ًإٍحدىاكيفَّ أىٍفيىٍغضىبى ًسرىٍتأىفىتىٍأمىفي ابىٍتكىخى :خى ،فىقيٍمتي ـٍ تَّىالمٍَّيًؿ؟فىقىالىٍت:نىعى اليىٍكـىحى
مىىرىسيكًؿالمَّوً الىتىٍستىٍكًثًرمعى ،فىتىٍيًمًكيفى مَّـى سى مىٍيًوكى مَّىاهلليعى ًبرىسيكًلًوصى مىٍيًوالمَّويًلغىضى مَّىاهلليعى صى

نًَّؾأىٍفكىانىٍتجى ًريًو،كىاٍسأىًليًنيمىابىدىالىًؾ،كىالىيىغيرَّ ،كىالىتيرىاًجًعيًوًفيشىٍيءو،كىالىتىٍيجي مَّـى سى كى تيًؾًىيى ارى
ًإلىىرىسيكًؿالمًَّو أىًمٍنًؾ،كىأىحىبَّ دٍَّثنىا-ييًريديعىاًئشىةى-أىٍكضى كينَّاتىحى كى النّْعىاؿى تيٍنًعؿي غىسَّافى أىفَّ

ًلغىٍزًكنىا........الحديث.
 تخريج الحديث :
مفحديثابفعباسبنحكه.(ٛ)مسمـ،(ٚ)البخارمأخرجو

                                                           

 .(ُْٓ/ِّ(تيذيبالكماؿلممزم)ُ)
 .(َِٓ/ّ(تاريخابفأبيخيثمةالسفرالثالث)ِ)
 .(ّٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
/ّكغيرىا)بابالغرفةكالعميةالمشرفةكغيرالمشرفةفيالسطكح،كتابالمظالـكالغصبالبخارمصحيح(ْ)

.ِْٖٔرقـ(ُّّ
ىكالميثبفسعد.(ٓ)
ىكعقيؿبفخالدبفعقيؿاأليمي.(ٔ)
ُُٗٓرقـ(ِٖ/ٕبابمكعظةالرجؿابنتولحاؿزكجيا)،كتابالنكاحالبخارمصحيح(ٕ)
فتظ،كتابالطبلؽمسمـصحيح(ٖ) اىراعميو{بابفياإليبلء،كاعتزاؿالنساء،كتخييرىفكقكلوتعالى:}كا 

.ُْٕٗرقـ(َُُٓ/ِ[)ْ]التحريـ:
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ركاتوجميعانثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنِعَم(
 المىسىرَّة«َتَقَمو؟َكْيَف َأْنَعُم وصاِحُب الَقْرِن َقِد الْ »ًفيًو ًباٍلفىٍتًح،كىًىيى ًة، النٍَّعمى ًمفى ـي، أىتىنىعَّ أىٍمكىٍيؼى

فُّو كالفىرحكالتَّرى
.(ُ)

 (.ٖٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام أبو نعيم 

أىٍحمىدى ٍبفي مىٍيمىافي سي دَّثىنىا حى
ثىنى(ّ) ، اأٍلىٍزًدمُّ شيعىٍيبو ٍبفي اٍلميطًَّمبي ثىنىا اٍلعىًزيًز، ٍبًد عى ٍبفي مَّدي ميحى ا

ٍفأىًبيوً ،عى مَّدو ٍعفىًرٍبًفميحى ،عىٍفجى ،ثىنىاسيٍفيىافي ،ثىنىااٍلًفٍريىاًبيُّ ٍمًميُّ الرَّ
اهلليتىعىالىى(ْ) رىًضيى اًبرو ،عىٍفجى

اهللً رىسيكؿي :قىاؿى ٍنوي،قىاؿى ٍبيىتىوي،كىأىٍصغىىَقَموُ َكْيَف َأْنَعُم َوَصاِحُب اْلَقْرِن َقِد اْلتَ :»عى نىىجى ،كىحى
فىيىٍنفيخي مىتىىييٍؤمىري يىٍنتىًظري ًبسىٍمًعًو « : قىاؿى نىا؟ تىٍأميري ا فىمى اهلًل رىسيكؿى يىا ـى»قىاليكا: ًنٍع كى اهللي ٍسبينىا حى قيكليكا

ًكيؿي ،تىفىرَّ«.اٍلكى ٍعفىرو عىٍفجى ًديًثالثٍَّكًرمّْ ًمٍفحى غىًريبه ًديثه مىٍشييكريهيىىذىاحى كى ًفاٍلًفٍريىاًبيّْ عى ٍمًميُّ ًبًوالرَّ دى
. ٍدًرمّْ اٍلخي ،عىًفاأٍلىٍعمىًش،عىٍفعىًطيَّةى،عىٍفأىًبيسىًعيدو كىغىٍيريهيعىًفالثٍَّكًرمّْ كىاهيأىبيكنيعىٍيـو مىارى

 تخريج الحديث:
الداني عمر أبك سعيد بف عثماف اٍلميطًَّمبي(ٓ)أخرجو: طريؽ بومف اأٍلىٍزًدمُّ شيعىٍيبو ٍبفي
بنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.ِِٖتكفيسنة:ُمطَّمب بن ُشَعْيب بن َحيَّان أبو محمد اأَلْزِديّ   -

ًديًث،كقاؿ:أفلو ىذااٍلحى ٍيرى ًديثناميٍنكىرناغى لىوحى أىرى ـٍ قاؿابفعدم:بعدأفساؽلوحديثنا،لى


                                                           

(ّٖ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
 (.ُٖٗ/ّنعيـ)ي(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءألبِ)
الطَّبىرىانًّ) أىبيكاٍلقىاًسـً المٍَّخًميُّ ٍبًفميطىيّْرو دىٍبًفأىيُّكبى أىٍحمى ٍبفي مىٍيمىافي .(ىكسي  يُّ
ًمٌيٍبفالحسيفٍبفعميٍبفأىبيطالب.ْ) مَّدٍبفعى  (ىكأىبيكجعفرالباقر،اسمو:ميحى
 .َِٕرقـ (ُِْٖ/ٔ(السنفالكاردةفيالفتفلمداني)ٓ)
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.(ِ)ابفحجر:ككافثقةفيالحديثكقاؿ.(ُ)أحاديثمستقيمة
صدكؽ،ليسلومايستنكركلـيكثقوسكلابفحجر.:قالت الباحثة 

 أىصمومفكىاًسطسكفالرممة.قاؿابفحجر::ُمَحمَّد ْبن عبد اْلَعِزيز الرَّْمِمّي َأُبوَعْبد المَّو  -
.(ّ)صدكؽييـككانتلومعرفةمفالعاشرة

الؼ.كذكرها(ْ)كثقوالعجمي .كقاؿيعقكببفسفياف:كاف(ٓ)بفحباففيالثقاتكقاؿ:ريبمىاخى
.كقاؿأبكزرعة:ليسبالقكل،كقاؿأبكحاتـ:أدركتوكلـيقضلىالسماعمنو،كاف(ٔ)حافظا

.(ٕ)ماىكعندهغرائب،كلـيكفعندىـبالمحمكد،ىكإلىالضعؼ
قاؿابفحجر.صدكؽييـككانتلومعرفة،كما:قالت الباحثة 

ق.ُِِتكفيسنة:(ٛ)ُمَحمد ْبن ُيوُسف، َأبو َعبد اهلِل، الِفرياِبي   -
.(ٗ)قاؿابفحجر:ثقةفاضؿيقاؿأخطأفيشيءمفحديثسفيافكىكمقدـفيو

في كقدقدموعددمفاألمةمفأصحابالثكرمسئؿالدارقطني:إذااجتمعقىبيصةيكالًفريابيُّ
،مىف ؛ًلفضًموكنيسيًكوًالثَّكرمّْ ـيالًفريابيُّ ـي؟فقاؿ:ييقدَّ ييقدَّ

.(َُ)
كقاؿابفعدم:كالفريابيلوعفالثكرمإفراداتكلوحديثكثيرعفالثكرمكقدقيدـالفريابي
فيسفيافالثكرمعمىجماعةمثؿعبدالرزاؽكنظرائوكقالكاالفريابيأعمـبالثكرممنيـكرحؿ

إليوفعدؿإلىحمصإليوأحمدبفحنبؿفم ماقربمفقيساريةنيًعيى
.(ُُ)



                                                           

(.ِِٔ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ُ)
 (.َٓ/ٔ)(لسافالميزافالبفحجرِ)
(.ّْٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
 .(َْٗ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 .(ُٖ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
 .(ُّْ/ٗ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٔ)
.(ٖ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
بكسرالفاءكسككفالراءثـالياءالمفتكحةآخرالحركؼكفيآخرىاالباءالمكحدة،ىذهالنسبةإلىالفريابي:(ٖ)

.(َِٓ/َُاألنسابلمسمعاني).ىيبميدةبنكاحيبمخفارياب،
.(ُٓٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٗ)
.(ِٖٗ(سؤاالتالسمميلمدارقطني)ص:َُ)
 .(ْٗٔ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ُُ)
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.(ُ)فتعقبوالذىبيفقاؿ:ألنوالزمومدة،فبلينكرلوأفينفردعفذاؾالبحر
ثقاتكىـفيالركايةعفسفيافقريببعضيـمفبعضقاؿمعجماعةثـقاؿ:عدهالعجميك

.(ِ)يثمفحديثسفيافمحمدبفيكسؼفيخمسيفكمائةحدأخطأ:ليبعضالبغدادييف
افيوركللوالجماعةمحمدبفيكسؼ:قالت الباحثة  ثقةمطمقنامفأثبتأصحابالثكرممقدمن

كركللوالبخارمستةكعشريفحديثنا.
كباقيركاتوثقات. -

:الحكم عمى اإلسناد 
محمدبفعبدالعزيزالرمميصدكؽلوأكىاـكلـيتابع.إسنادهضعيؼفيو

 *           ***********
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى فىة«ِإنََّيا َلَطْيٌر َناِعَمةٌ »كى ميٍترى أىٍمًسمافه
(ّ). 

 (.ٖٔٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام عبد اهلل بن المبارك

دَّثى حى يىٍحيىى، دَّثىنىا حى ٍيًو، يىكى حى ٍبفي عيمىرى أىبيك ـٍ كي ميكسىى،أىٍخبىرى ٍبفي فىٍضؿي نىا أىٍخبىرى ، اٍلحيسىٍيفي نىا
سىفى اٍلحى :شىًيٍدتي قىاؿى ًريره دَّثىنىاجى المَّوً(ٓ)حى :قىرىأىرىسيكؿي {يىقيكؿي ًممَّايىٍشتىييكفى طىٍيرو لىٍحـً ىىًذًهاآٍليىةى}كى

المَّوًُِ]الكاقعة: :يىارىسيكؿى أىبيكبىٍكرو :َناِعَمةٌ  ِإنََّيا َلَطْيرٌ  [فىقىاؿى اٍلبيٍختً»،قىاؿى أىبيك«ًإنَّيىاأىٍمثىاؿي فىقىاؿى
: :ِإنََّيا َلَطْيٌر َناِعَمةٌ بىٍكرو ًمٍنيىايىاأىبىابىٍكرو»،فىقىاؿى كأىٍفتىٍأكيؿى ًمٍنيىاكىأىٍرجي ـي «.آًكمييىاأىٍنعى

 تخريج الحديث:
طريؽعطاءبفالسائب.،مف(ٖ)كىنادبفالسرم،(ٕ)أحمدك(ٔ)أخرجوابفأبيشيبة

                                                           

.(ُٕ/ْ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ُ)
 .(ِٕٓ/ِ(الثقاتلمعجمي)ِ)
 (.ّٖ/ٓيثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحدّ)
.ُِْٗ(رقـِٓٓ/ُ(الزىدكالرقائؽالبفالمبارؾ)ْ)
سىف،كاسمويسارالبىٍصًرمٌٓ) سىفبفأىبياٍلحى .(ىكاٍلحى
 .ُّْٕٗ(رقـَّٓ/ٔ(مصنؼابفأبيشيبة)ٔ)
 .َُِ(رقـُّْ/ُ(فضائؿالصحابةألحمدبفحنبؿ)ٕ)
 .ُُٖ(رقـََُ/ُ)(الزىدلينادبفالسرمٖ)
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مفطريؽنافعالمزني.(ُ)كأخرجوابفأبيالدنيا
شيبةأك ابف السائب(ِ)خرجو بف )عطاء جميعيـ عكؼاألعرابي، طريؽ المزني،مف ،كنافع

كعكؼ(عفالحسفبألفاظمتقاربة.
 دراسة رجال اإلسناد:

 تكفيسنة:بن َحيََّوْيِو الَخزّازمحمد بن العّباس بن محمد بن زكرّيا بن يحيى، َأُبو عمر  - 
:كافأبكعمربفحيكيومكثران،ككاففيوتسامح،ربماقكلواألزىرمنقؿالخطيبعفق.ِّٖ

أرادأفيقرأشيئاكاليقربأصمومنوفيقرأهمفكتابأبيالحسفبفالرزازلثقتوبذلؾالكتاب
سماعو، فيو يكف لـ ف سمعتالعتيكا  ذلؾثقة ثناءككافمع فأثنىعميو ابفحيكيو قيذكر
جميبلن ذكرا كذكره مركءةحسنا، ذا دينا، صالحا، ثقة، كاف : قىاؿى كى ذلؾ، في كبالغ ،

كقاؿ(ّ) .
.(ْ)البرقاني:ثقةثبتحجة

لـأعثرعمىترجمةلو.الفضل ْبن موسى -  
يرسؿكيدلسكلكنوثبتسماعومفثقة:اْلَحَسِن ْبِن َأِبي اْلَحَسِن اْلَبْصِريٍّ َأُبو َسِعْيدٍ  -   

 (.َِأنس.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)
كباقيرجالوثقات. -  

 :الحكم عمى اإلسناد 
.كفيومفلـأىتدلحاليـكفضؿ،فالحسفيركمعفالنبيمباشرةاإلرساؿألجؿضعيؼ

بفمكسى،كالحسيف.ا
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًةالظٍُّيًر بلى ًديًثصى ًفيحى ةى«فأْبَرَد ِبالظَّْيِر وأْنَعم»كى الصَّبلى رى اإلٍبرادكأخَّ أىٍمأىطىاؿى
.(ٓ)

 (.ٕٖٔالحديث رقم )

                                                           

 .ُِّ(رقـِِِ(صفةالجنةالبفأبيالدنيا)ص:ُ)
.ُِّّٗ(رقـّْٗ/ٔ(مصنؼابفأبيشيبة)ِ)
(َِٓ/ْ)لمخطيببغدادتاريخ(ّ)
 (.َِٓ/ْ)المصدرنفسو(ْ)
(.ّٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
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 رحمو اهلل:( ٔ)أحمد قال اإلمام
،عى ٍمقىمىةىٍبًفمىٍرثىدو ،عىٍفعى دَّثىنىاسيٍفيىافي :حى قىاؿى ييكسيؼى اؽيٍبفي دَّثىنىاًإٍسحى ٍيدىةحى ٍبًفبيرى مىٍيمىافى ٍفسي

:أىتىىالنًَّبيَّ :عىٍفأىًبيًوقىاؿى ًةفىقىاؿى ٍقًتالصَّبلى فىسىأىلىويعىٍفكى ؿه مىعىنىاىىذىٍيفً»رىجي ؿّْ «.صى الن ًببلى فىأىمىرى
 ًحيفى أىمىرىهيفىأىذَّفى ،ثيَـّ ـى أىمىرىهيفىأىقىا ثيَـّ ،فىأىذَّفى طىمىعىاٍلفىٍجري ،ثيَـًّحيفى ـى أىمىرىهيفىأىقىا ،ثيَـّ الظٍُّيرى زىالىًتالشٍَّمسي

الشٍَّمًس،ثي اًجبي حى غىابى ًحيفى اٍلمىٍغًربى ـى أىمىرىهيفىأىقىا ميٍرتىًفعىةه،ثيَـّ كىالشٍَّمسي اٍلعىٍصرى ـى أىمىرىهيفىأىقىا أىمىرىهيًحيفى َـّ
مَّى،ثيَـّ اٍلًعشىاءىفىصى ـى الشَّفىؽي،فىأىقىا أىمىرىهيغىابى ًبيىا،ثيَـّ ،فىأىٍسفىرى اٍلفىٍجرى ـى اٍلغىًدفىأىقىا َفَأْبَرَد ِبالظ ْيِر أىمىرىهيًمفى

......الحديث.أىٍفييٍبًردىًبيىاَفَأْنَعمَ 
 تخريج الحديث:

،مفطريؽسفيافالثكرم.(ٓ)،كالدارقطني(ْ)،كابفحباف(ّ)،كالطكسي(ِ)أخرجومسمـ
كشعبة(عفعمقمةبفمرثدبوبنحكه.،مفطريؽشعبةكبلىما)سفياف،(ٔ)كأخرجوالبييقي

 دراسة رجال اإلسناد:
ق.ّٔتكفيسنة األسممي:ُبَرْيَدُة ْبُن اْلُحَصْيِب ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اأَلْعَرِج  -

كضعوحتىمضتبدرمياجرابالغميـ،كأقاـفيمقاؿابفالٌسكف:أسمـحيفمٌربوالنبيٌ
فتحت.مفبدر،كسكفالبصرةلماكأحد،ثـقدـبعدذلؾ.كقيؿ:أسمـبعدمنصرؼالنبيٌ

.(ٕ)سٌتعشرةغزكةكفيالٌصحيحيفعنوأنوغزامعرسكؿالمَّو
رجالوجميعانثقات.-

 : الحكم عمى اإلسناد 
صحيح،كرجالوجميعناثقات،كأصموعندمسمـ.إسناده

**********           ** 
 

                                                           

 .ِِٓٓٗ(رقـَٓ/ّٖ(مسندأحمد)ُ)
 .ُّٔ(رقـِْٖ/ُكتابالمساجدكمكاضعالصبلة،بابأكقاتالصمكاتالخمس)،(صحيحمسمـِ)
 .ُّٕ(رقـَْْ/ُ(مستخرجالطكسيعمىجامعالترمذم)ّ)
 .ُِْٗ(رقـّٗٓ/ْ(صحيحابفحباف)ْ)
 .َُّّ(رقـّْٗ/ُ(سنفالدارقطني)ٓ)
 .ِِّٕ(رقـُٖٗ/ِ(معرفةالسنفكاآلثار)ٔ)
(.ُْٖ/ُاإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)(ٕ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى نَّ َأَبا َبْكٍر وُعمر ِمْنُيْم  وَأْنَعَما»كى :«وا  كأىٍنعىٍمتى ًإلىيَّ :أٍحسىٍنتى بل.ييقىاؿي أىٍمزىادىاكفىضى
مىىاإلٍنعاـ عى .(ُ)أىٍمًزدتى

 (.ٖٖٔالحديث رقم )
 :رحمو اهلل (ٕ)قال اإلمام الترمذي

دَّثىنىاقيتىٍيبىةي ٍبًد.(ّ)حى ةى،كىاألىٍعمىًش،كىعى ٍفصى ٍبًفأىًبيحى ،عىٍفسىاًلـً ٍيؿو فيضى مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى :حى قىاؿى
،قىاؿى ،عىٍفعىًطيَّةى،عىٍفأىًبيسىًعيدو ـٍ النَّكَّاًءكيمًّْي كىًثيرو ،كىاٍبًفأىًبيلىٍيمىى،كى ٍيبىافى المًَّوٍبًفصى رىسيكؿي :قىاؿى

اًء،»المَّوً الطَّاًلعىًفيأيفيًؽالسَّمى ـى النٍَّج ٍكفى كىمىاتىرى ـٍ مىٍفتىٍحتىيي ـٍ اًتالعيمىىلىيىرىاىي الدَّرىجى أىٍىؿى نَّ ًإفَّ َواِ 
«.َأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر ِمْنُيْم َوَأْنَعَما

ٍيًركىجٍ» ًمٍفغى ًكمى قىٍدري كى سىفه حى ًديثه «.ووعىٍفعىًطيَّةىعىٍفأىًبيسىًعيدوىىذىاحى
 تخريج الحديث:

أحمد كأبكيعمى(ْ)أخرجو كاألعمشكابفصيبافكابف(ٔ)كالبييقي(ٓ)، مفطريؽ)سالـ
(بوبمثمو.النكاءأبيليمىككثير
مفطريؽ(ُُ)،كابفاألعرابي(َُ)،كأبكيعمى(ٗ)،كابفأبيعاصـ(ٖ)،كابفماجو(ٕ)كأخرجوأحمد

.بفكداـمفطريؽمسعر(ُِ)كأخرجوابفاألعرابياألعمش.
                                                           

 (.ّٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
،بابمناقبأبيبكرالصديؽأبكابالمناقبعفرسكؿاهللم،(سنفالترمذِ)
.ّٖٓٔ(رقـَٕٔ/ٓرضياهللعنوكاسموعبداهللبفعثمافكلقبوعتيؽ)
.فسىًعيدبفجميؿبفطريؼبفعىبدالمًَّوالثقفي،أىبيكرجاءالبمخيالبغبلني(ىكقتيبةبّ)
 .ُُّٗٗ(رقـِِْ/ُٖ،)ُُِٖٖ(رقـِّٖ/ُٖ(مسندأحمد)ْ)
 .ُِٗٗ(رقـّْٕ/ِ(مسندأبييعمىالمكصمي)ٓ)
.َِٓ(رقـُٕٓ(البعثكالنشكرلمبييقي)ص:ٔ)
 .ُُّٗٗ(رقـِِْ/ُٖ(مسندأحمد)ٕ)
افتتاحالكتابفياإليمافكفضائؿالصحابةكالعمـ،فضؿأبيبكرالصديؽرضياهللعنو،(سنفابفماجوٖ)
.ٔٗ(رقـّٕ/ُ)
 .ُُْٔ(رقـُٔٔ/ِ(السنةالبفأبيعاصـ)ٗ)
 .ُُٖٕ(رقـََْ/ِ(مسندأبييعمىالمكصمي)َُ)
 .ََُٔ(رقـُٖٓ/ِ(معجـابفاألعرابي)ُُ)
 .ُّْٗ(رقـّٕٓ/ِ)فسوالمصدرن(ُِ)
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مفطريؽفضيؿبفمرزكؽبزيادة.(ُ)كأخرجوابفالجعد
مفطريؽعبدالممؾبفعمير.(ِ)كأخرجوابفأبيعاصـ

كفضيؿبفبفكداـمفطريؽعمركبفقيس،جميعيـ)األعمش،كمسعر(ّ)كأخرجوأحمد
قيس(عفعطيةبوبنحكه.مرزكؽكعبدالممؾبفعميركعمركبف

مفطريؽمجالدعفأبيالكداؾعفأبيسعيدبنحكه.(ٓ)،كابفالجعد(ْ)كأخرجوأحمد
 دراسة رجال اإلسناد:

ق.ُْٖتكفيسنة:ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَمى -
،(ٕ)د،كأحمدبفحنبؿ،كجرحوأكثرالنقادمفجيةحفظو،فضعفويحيىبفسعي(ٔ)كثقوالعجمي

.كسألوابفالجنيدعفابفأبيليمى،ىؿكافثبتان(ٗ).كقاؿمرة:ليسبذاؾ(ٖ)كيحيىبفمعيف
.كقاؿشعبة:أفادنيمحمدبفعبدالرحمفبف(َُ)فيالحديث؟فقاؿ:ماكافيثبتفيالحديث

رأيتأحدان ما قاؿشعبة: كقاؿ: ىيمقمكبة، فإذا مفابفأبيأأبيليمىأحاديث، حفظا سكأ
،كقاؿابف(ُّ)،كقاؿالنسائي:ليسبالقكم(ُِ).كقاؿأحمدبفحنبؿ:مضطربالحديث(ُُ)ليمى

.(ُْ)عدم:كىكمعسكءحفظويكتبحديثو

                                                           

 .َُُِ(رقـِٔٗ(مسندابفالجعد)ص:ُ)
.ُُْٕ(رقـُٔٔ/ِالسنةالبفأبيعاصـ)(ِ)
.ُُّ(رقـُْٗ/ُ(فضائؿالصحابةألحمدبفحنبؿ)ّ)
 .َِِٖ(رقـِٖٗ(مسندابفالجعد)ص:ْ)
.َُُِٔ(رقـَُّ/ُٕ(مسندأحمد)ٓ)
(.َْٕ(الثقاتلمعجمي)ص:ٔ)
(.ِِّ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.ٗٗ/ْ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٖ)
 (.ِّّ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٗ)
(.ُِٗ(سؤاالتابفالجنيد)ص:َُ)
(.ٖٗ/ْ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ُُ)
(ِّّ/ٕ)حاتـأبيالبفكالتعديؿالجرح(ُِ)
 (ِٗ:ص)سائيلمنكالمتركككفالضعفاء(ُّ)
(.ُّٗ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ُْ)
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أحمدبفبىليمىككافقدترؾحديثو،قاؿأقاؿأحمدبفيكنس:كافزائدةاليركمعفابف
.(ُ)حنبؿكافأبىليمىسئالحفظ

بشئمفكقا الصدؽكافسيئالحفظشغؿبالقضاءفساءحفظواليتيـ محمو ؿأبكحاتـ:
قكلصالحليسبأالكذبانماينكرعميوكثرةالخطأيكتبحديثوكاليحتجبو،كقاؿأبكزرعة:

أحمدالحاكـعامةأحاديثومقمكبةكقاؿالساجيكافسيءقاؿابفحجر:قاؿأبكك.(ِ)مايككف
بفخزيمةاعمدالكذبفكافيمدحفيقضائوفأمافيالحديثفمـيكفحجة،كقاؿالحفظاليت

(ْ)صدكؽسيءالحفظجدانكقاؿابفحجر:.(ّ)ليسبالحافظكأفكاففقيياعالمنا
.صدكؽسيءالحفظجدانابفأبيليمى:قالت الباحثة

.(ٓ)قاؿابفحجر:ليفالحديثمفالسابعة:َعْبُد المَِّو ْبُن َصْيَباَن اأْلََسِدي  َأُبو اْلَعْنَبسِ  -
،كقاؿالذىبي:ليسبذاؾ،ركل(ٕ).كذكرهابفحباففيالثقات(ٔ)قاؿأبكحاتـ:فيحديثوشئ
.(ٖ)لوالترمذمحديثافيالمناقب

:لـيكثؽليفالحديث.قالت الباحثة
.قَُُتكفيسنة:َعِطيَُّة بُن َسْعِد بِن ُجَناَدَة الَعْوِفي   -

.(ٗ)كثقوابفسعدفقاؿ:كافثقةإفشاءاهللكلوأحاديثصالحة،كمفالناسمفاليحتجبو
ىكضعيؼالحديث التفسيرك،قاؿأحمد: عنو كافيأتيالكمبيفيأخذ بمغنيأفعطية قاؿ:

.(َُ)ككافيكنيوبأبيسعيدفيقكؿقاؿأبكسعيدككافىشيـيضعؼحديثعطية
:أنوسمعمفأبيسعيدالخدرمأحاديثفمماماتأبكسعيدجعؿيجالسككذلؾذكرابفحباف

الكمبيكيحضرقصصوفإذاقاؿالكمبيقاؿرسكؿاهللبكذافيحفظوككناهأباسعيدكيركمعنو
                                                           

 (.ِِّ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
 (.ِِّ/ٕالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ِ)
 (.َّّ/ٗ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
 .(ّْٗ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ْ)
(.َّٖ)ص:المصدرنفسو(ٓ)
(.ٖٓ/ٓتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحكالٔ)
 (.ّٕ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٕ)
 (.ّٔٓ/ُ(الكاشؼلمذىبي)ٖ)
 (.َّٓ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٗ)
(.ْٖٓ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)َُ)
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نماأراد فإذاقيؿلومفحدثؾبيذافيقكؿحدثنيأبكسعيدفيتكىمكفأنويريدأباسعيدالخدرمكا 
.(ُ)ؿاالحتجاجبوكالكتابةحديثوإالعمىجيةالتعجببوالكمبيفبليح

.(ْ)ؼ.كقاؿالنسائي:ضًعي(ّ).كقاؿالجكزجاني:مائؿ(ِ)كقاؿأبكداكد:"ليسبالذميعتمدعميو
ضعفوابفعدمفقاؿ:كىىكمىعىضعفويكتبحديثو.(ٓ)كسئؿأبكزرعةعنوفقاؿ:ليف

.كقد(ٔ)
 كثيران الذىبي تضعيفوكذكليس.(ٕ)ضعفو عمى يجمع فمـ عطية.لؾ معيف: بف يحيى قاؿ

(ٖ)العكفيليسبوبأسقيؿيحتجبوقاؿليسبوبأس ًديثعىًطيَّةقىاؿى حى .كقيؿلومرة:كىيؼى
الح كذكرهابفحجرفيأصحابالمرتبةالرابعةمفمراتبالمدلسيفكقاؿ:ضعيؼالحفظ.(ٗ)صى

بيسعيدبالعنعنة،كىكممفييضعؼحديثوإالبماصرحمشيكربالتدليسالقبيح.كركلعفأ
.(َُ)فيوبالسماع،كلـيصرحعطيةبالسماعمفأبيسعيد

:ضعيؼ.قالت الباحثة
:الحكم عمى اإلسناد 

عطيةالعكفيركاهبالعنعنةعفأبيسعيد،كييخشىمفأفيككفألجؿ،ؼيضعإسناده
كقدتابعوجبرحمدسابقان،خاصةكأنوكناهكلـينسبو.أبكسعيدىكالكمبيكماذكرابفحبافكأ

كماقاؿابفحجر.(ُُ)بفنكؼ،أبكالكداؾ،عندابفالجعدكأحمد،كىكصدكؽييـا
******           ****** 

 

                                                           

(.ُٕٔ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ُ)
 (.َُٓلسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:(سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكداِ)
 (.ِٕ(أحكاؿالرجاؿلمجكزجاني)ص:ّ)
 (.ٖٓ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ْ)
 (.ّّٖ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
 (..ٖٓ/ٕالكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)(ٔ)
):انظر(ٕ) لمذىبي النببلء ٓسيرأعبلـ الِّٓ/ في المغني لمذىبي)(، ِضعفاء االعتداؿّْٔ/ ميزاف ،)

 (..ِٕ/ِ(،الكاشؼلمذىبي)ٕٗ/ّلمذىبي)
(.ْٖ(مفكبلـأبيزكريايحيىبفمعيففيالرجاؿ)ص:ٖ)
 (.ََٓ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفٗ)
(.َٓ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:َُ)
 (.ُّٕالبفحجر)ص:(تقريبالتيذيبُُ)



 

- 232 - 
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو أ لمُجمعة فبيا وِنْعَمتْ »كى ٍصمة«َمن َتوضَّ أىٍمكًنٍعمتالفىٍعمةكالخى ًذؼالمخصكصي ،فحي ًىيى
ٍصمةأىًكالفىٍعمىة،يىٍعًنيالكيضكء«ًفييىا»ًباٍلمىٍدًح.كىاٍلبىاءيًفيقىٍكًلًو ميتىعىمّْقىةهبًفٍعؿميٍضمىر:أىٍمفىًبيىًذًهالخى

ذ،فأٍضمىرذىًلؾى راًجعًإلىىالسٌُّنة:أىٍمفبالسُّنةأخى :ىيكى ًقيؿى .كى .(ُ)يىناؿاٍلفىٍضؿى

 (.ٖٗٔرقم )الحديث 
 اهلل:رحمو  (ٕ)قال اإلمام الدارمي

دَّثىنىاىىمَّاـه،أىٍنبىأىنىاقىتىادىةي ،حى فَّافي نىاعى أىٍخبىرى
سىفً(ّ) ٍفاٍلحى النًَّبيَّ(ْ)،عى :،عىٍفسىميرىةى،أىفَّ قىاؿى

َأ ِلْمُجُمَعِة َفِبَيا َوِنْعَمْت، َوَمِن اْغَتَسَل َفاْلُغْسُل َأْفضَ » «.لُ َمْن َتَوضَّ
 تخريج الحديث:

مفطريؽىماـ.(ٗ)،كالبييقي(ٖ)،كالطبراني(ٕ)،كأحمد(ٔ)ابفأبيشيبة،ك(ٓ)أبكداكدأخرجو
مفطريؽشعبةبفالحجاج.(ُّ)،كالبييقي(ُِ)،كالنسائي(ُُ)،كالترمذم(َُ)كأخرجوابفالجعد

عفكأبكعكانة(،حجاجكشعبةبفال،)ىماـعكانة،ثبلثتيـ،مفطريؽأبي(ُْ)الطبرانيكأخرجو
قتادةبوبنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
، الَبصِري    - ق.ُّٔتكفيسنة:َىّمام ْبن َيحيى ْبن ِدينار، َأبو َعبد اهلِل، الَعوِذي 

                                                           

 (.ّٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُُٖٓ(رقـّٔٗ/ِ(سنفالدارمي)ِ)
.(ىكقتادةبفدعامةبفقتادةأىبيكالخطابالبىٍصًرمٌّ)
سىفْ) سىفبفأىبياٍلحى .(ىكاٍلحى
الجمعة)كتابالطيارة،بابفيالرخصةفيترؾالغ،(سنفأبيداكدٓ)  .ّْٓ(رقـٕٗ/ُسؿيـك
 .َِٔٓ(رقـّْٔ/ُ(مصنؼابفأبيشيبة)ٔ)
 .َِِٗٓ(رقـِّٗ/ّّ،)َُِْٕ(رقـّْْ/ّّ)،ََُِِ(رقـَّٖ/ّّ(مسندأحمد)ٕ)
.ُٖٖٔ(رقـُٗٗ/ٕ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٖ)
 .َُْٗ(رقـُْْ/ُ(السنفالكبرللمبييقي)ٗ)
 .ٖٔٗ(رقـُٓٓقتادة)ص:(مسندابفالجعدَُ)
الجمعة)،(سنفالترمذمُُ)  .ْٕٗرقـ (ّٗٔ/ِأبكابالجمعة،بابفيالكضكءيـك
الجمعة)،(سنفالنسائيُِ)  .َُّٖ(رقـْٗ/ّكتابالجمعة،بابالرخصةفيترؾالغسؿيـك
 .َُُْ(رقـُْْ/ُ(السنفالكبرللمبييقي)ُّ)
 .َِٖٔ(رقـُٗٗ/ٕ(المعجـالكبيرلمطبراني)ُْ)
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قاؿأبكحاتـ:ىماـبفيحيىثقةصدكؽفيحفظوشئ،كىكفيقتادةأحبإلىمفحمادابف
.(ُ)سممةكمفأبافالعطار

ىماـأشيركأصدؽمفأفيذكرلىويحديثمنكرقاؿ:المبارؾ:ىماـثبتفيقتادة.كقاؿابف
قاؿ:يزيدبفزريع(ِ)لوحديثمنكركأحاديثومستقيمة،عىفقىتادىة،كقدطيعفىماـفيحفظوأك

.(ّ)ىماـإفأخرجكتبوفصالحةكحفظواليساكمشيئنا
.(ْ)كيركمعمفىكأقؿمنوكأبافبفيزيدالعطاركتكمـفيويحيىبفسعيدككافاليركمعنو

ـيحيىبفسعيدفيىماـنقبلنعفأحمدبفحنبؿقاؿ:شيديحيىبفميكذكرابفعدمسببتكى
مىىالعدالة،يعنيكأفىمامانلـيعدلو،فتكمـفيويحيى سىًعيدًفيحداثتوشيادة،ككافىماـعى

.(ٓ)ليذا
.ثقةربماكىـينارىماـبفد:قالت الباحثة 

 قكقيؿبعدىا.ٗٓتكفيسنة:َسُمَرُة بُن ُجْنُدِب  بِن ِىاَلٍل الَفزَاِري  ، يكّنى أبا سميمان  -
مف رجؿ فتزكجيا مكتأبيو، بعد أٌمو قدمتبو األنصار، حمفاء مف كاف إسحاؽ: ابف قاؿ

سارإلى.األنصار إذا البصرة،ككافزياديستخمفوعمييا عمىالككفة،ككافشديدانكنزؿسمرة
.(ٔ)الخكارج،فكانكايطعنكفعميو،ككافالحسفكابفسيريفيثنيافعميو

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحكرجالوجميعانثقاتغيرأنوتيكيمـفيسماعالحسفالبصرممفسمرةبفإسناده

كنقؿابفسعدجندبقاؿالبعضأفأحاديثوعنوسماعكقاؿالبعضحديثوعفسمرةكتاب،
.(ٕ)عفيحيىبفسعيدالقطاففيأحاديثسمرةالتييركيياالحسفعنو:سمعناأنيامفكتاب

كقاؿالعبلئي:كأماركايتوعفسمرةبفجندبففيصحيحالبخارمسماعومنولحديثالعقيقة
اسماعككذلؾكقدركمعنونسخةكبيرةغالبيافيالسنفاألربعةكعندعميبفالمدينيإفكمي

                                                           

 (.َُٗ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
(.ُُٖٕ/ّ)لمباجيالتعديؿكالتجريح،لمفخرجلوالبخارمفيالجامعالصحيح(ِ)
.(ْْٕ/ٖ)،(ّْْ/ٖ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ّ)
(.َُٗ/ٗالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):(انظرْ)
(.ّْْ/ٖءالرجاؿالبفعدم)(الكامؿفيضعفآ)
(.َُٓ/ّ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٔ)
 (.ُِٓ)ص:(،المنتخبمفذيؿالمذيؿلمطبرمُُٓ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٕ)
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القطافكجماعةكثيركفىيكتاب كقاؿيحيىبفسعيد حكىالترمذمعفالبخارمنحكىذا
كذلؾاليقتضياإلنقطاعكفيمسندأحمدبفحنبؿثناىشيـعفحميدالطكيؿقاؿجاءرجؿ

ثنالوأبؽكأنونذرإفقدرعميوأفيقطعيدهفقاؿالحسفحدإلىالحسفالبصرمفقاؿإفعبدان
خطبةإالأمرفييابالصدقةكنيىعفالمثمةكىذايقتضيسمرةقاؿقؿماخطبنارسكؿاهلل

.(ُ)سماعومفسمرةلغيرحديثالعقيقةكاهللأعمـ
 كقاؿالذىبي:كقدثبتسماعالحسفمفسمرة،كلقيوببلريب،صرحبذلؾفيحديثيف.

.(ِ)ضياهللعنوكيعمـبذلؾثباتسماعالحسفمفسمرةبفجندبر
كالحديثفيوىماـبفيحيىثقةطيعففيحفظوكلكفتابعوشعبةبفالحجاجكىكثقةفتنتفي

كىامو.أ
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي كى«ِنِعمَّا ِباْلَمالِ »كى غيرمكصكفة كما: كشيدّْد. فأيدًغـ ما، ًنٍعـ كلىةه، الىأىٍصميوي: مىٍكصي
سيبان ،كىاٍلبىاءيزىاًئدىةه،ًمٍثؿًزيىادىًتيىاًفيكىفىىبالمَّوحى شىٍيئناالماؿي ـى :ًنٍع كىأىنَّويقىاؿى
.(ّ)

 (.ٖ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٗ)قال اإلمام أحمد

أىًبيوً ،عىٍف ًمي  عى دَّثىنىاميكسىىٍبفي الرٍَّحمىًف،حى ٍبدي دَّثىنىاعى حى
اٍلعىاًص،،(ٓ) كٍبفى عىٍمرى :سىًمٍعتي قىاؿى

المَّوً رىسيكؿي ًإلىيَّ :بىعىثى :يىقيكؿي اٍئًتًني»فىقىاؿى ،ثيَـّ ؾى حى ًسبلى كى ًثيىابىؾى مىٍيؾى ٍذعى أي،«خي يىتىكىضَّ فىأىتىٍيتيويكىىيكى
 : فىقىاؿى طىٍأطىأىهي، ثيَـّ النَّظىرى ًفيَّ عَّدى أىبٍ»فىصى أىٍف أيًريدي ،ًإنّْي ييٍغًنمىؾى كى المَّوي مّْمىؾى فىييسى ٍيشو جى مىى عى عىثىؾى

كىأىٍزعبي
ةن(ٔ) اًلحى اًؿرىٍغبىةنصى اٍلمى ًمفى اًؿ،«.لىؾى ًمٍفأىٍجًؿاٍلمى اأىٍسمىٍمتي المًَّو،مى :يىارىسيكؿى :فىقيٍمتي قىاؿى

                                                           

(.ُٓٔ(جامعالتحصيؿلمعبلئي)ص:ُ)
(.ُْٖ/ّ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيِ)
 (.ّٖ/ٓألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاّ)
.ُّٕٕٔرقـ (ِٖٗ/ِٗ(مسندأحمد)ْ)
 ىكعميبفرباحبفقصيربفالقشيبالمخمي.(ٓ)
اٍلمىاؿًٔ) ًمفى زىٍعبىةن لىؾى أىٍزعىبي فيغريب:( النياية كالقىٍسـ. الدَّفعي الزٍَّعًب: كأصؿي اًؿ. اٍلمى ًمفى أيٍعطيؾديٍفعىةن أىٍم

(.َِّ/ِالحديثكاألثر)
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مىعىرى ،كىأىٍفأىكيكفى ـً ٍسبلى زىٍعبىةنًفياإٍلً لىًكنّْيأىٍسمىٍمتي :سيكًؿالمَّوًكى ك،».فىقىاؿى ِنْعًما ِباْلَمالِ يىاعىٍمري
اًلحً ًؿالصَّ ًلمرَّجي اًلحي «.الصَّ

 تخريج الحديث:
الطيالسي داكد أبك شيبة(ُ)أخرجو أبي كابف كأحمد(ِ)، المكصمي(ّ)، يعمى كأبك ،ك(ْ)،

.(ٔ)حبافكابف،(ٓ)الطحاكم
ك بنحكه،(ٖ)كالحاكـ،(ٕ)الطبرانيأخرجو ،(َُ)كالبغكممختصران(ٗ)القضاعيك، مفبنحكه جميعيـ

بو. مىيّْ عي طريؽميكسىىٍبفي
 دراسة رجال اإلسناد:

:ُموَسى ْبُن ُعَميٍّ ْبِن َرَباِح ْبِن َقِصيٍر، َأُبو  - ق.ُّٔتكفيسنةَعْبِد الرَّْحَمِن المَّْخِمي 
،كقاؿ(ُٔ)،كأحمد(ُٓ)كالعجمي،(ُْ)،كالبخارم(ُّ)،كابفمعيف(ُِ)،كابفالمديني(ُُ)كثقوابفسعد

اككافيتقفحديثواليزيدكالينقص،صالحالحديثككافمفثقات أبكحاتـ:كافرجبلصالحن
.(ُٕ)عمىمصرالمصرييفككافكاليان

                                                           

 .َُُٔ(رقـُّٔ/ِ(مسندأبيداكدالطيالسي)ُ)
 .ُِِٖٖ(رقـْٕٔ/ْ(مصنؼابفأبيشيبة)ِ)
 .ُْٕٓ(رقـُِٗ/ِ(فضائؿالصحابةألحمدبفحنبؿ)ّ)
 .ّّٕٔ(رقـَِّ/ُّ(مسندأبييعمىالمكصمي)ْ)
 .َٔٓٔ(رقـِّٕ/ُٓ)لمطحاكم(شرحمشكؿاآلثارٓ)
 .ُُِّ(رقـٕ/ٖ(صحيحابفحباف)ٔ)
 .ُّٖٗ(رقـُِٗ/ّ)لمطبراني(المعجـاألكسطٕ)
 .َُِّ(رقـّ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٖ)
 .ُُّٓ(رقـِٗٓ/ِنعمابالماؿالصالحلمرجؿالصالح)،(مسندالشيابالقضاعيٗ)
 .ِْٔٗ(رقـُٗ/َُ(شرحالسنةلمبغكم)َُ)
 (.ّٕٓ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُُ)
 (.ٗٗ(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:ُِ)
 (.َّٗ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ُّ)
(.ُّٗ(العمؿالكبيرلمترمذم)ص:ُْ)
 (.ْْْ(الثقاتلمعجمي)ص:ُٓ)
بفُّٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُٔ) ميكىذىاقىاؿى (،قاؿاإلماـأحمد:شيخًثقىةًثقىةميكسىىٍبفعى

(.َِٖ/ِالعمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)مٍيدم.
(.ُّٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُٕ)
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النسائي الثقات(ُ)ككثقو في حباف ابف كذكره في(ِ)، ككثقو ثبت(ّ)المشاىير. الذىبي: كقاؿ .
.(ٓ)دكؽكقاؿالساجي:ص.(ْ)صالح

.(ٕ).كقاؿابفعبدالبر:ماانفردبوفميسبالقكم(ٔ)كقاؿابفحجر:صدكؽربماأخطأ
ثقةكثقوالعديدمفالعمماءكلـيطعففيوأحدسكلماكافمفمكسىبفعمي:قالت الباحثة 

كبلـابفعبدالبر.
 كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
ثقا كرجالو اإلسناد كلـصحيح مسمـ شرط عمى صحيح حديث ىذا الحاكـ: قاؿ ت
.(ٖ)يخرجاه

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى اِلحِ »كى «ِنْعَم الماُل الصالُح ِلمرَُّجِل الصَّ سيكيكفي النُّكًفكى ًفيًنٍعـليغات،أشيىريىاكىٍسري كى
النُّك فىٍتحي اٍلعىٍيًف،ثيَـّكسريىمااٍلعىٍيًف،ثيَـّ كىٍسري ًفكى

.(ٗ)

 الحديث رقم )*(. 
.(َُ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 

                                                           

 (.ُِْ/ِٗ(تيذيبالكماؿلممزم)ُ)
(.ْْٓ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ِ)
(.َِّ)ص:(مشاىيرعمماءاألمصارالبفحبافّ)
(.َّٔ/ِ)(الكاشؼلمذىبيْ)
 (.ّْٔ/َُلتيذيبالبفحجر)(تيذيبآ)
(.ّٓٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
 (.ُّٔ/ُِ(التمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد،البفعبدالبر)ٕ)
(.ّ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٖ)
(.ْٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٗ)
.ُّٓ(تحتحديثرقـَُ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديًثقىتادة ًفيحى َوُىَو ِبَمًنى، َفُقْمُت َلُو: َأْنَت   َعْن َرُجٍل ِمْن َخْثَعم، َقاَل: َدفْعت ِإَلى النبيٍّ »كى
؟ َفَقاَل: َنِعمالَِّذي تْزُعم  قىٍدقيًرئى«َأنََّك َنِبيٌّ كىاًب.كى ليغىةهًفينىعىـ،ًباٍلفىٍتًح،الًَّتيًلٍمجى .ًىيى ككىسىراٍلعىٍيفى

ًبًيمىا
.(ُ)

 (.ٖٙٔالحديث رقم )
 . رحمو اهلل :(ٕ)قال اإلمام حفص بن عمر

ًمي  عى ٍبفي دَّثىنىانىٍصري دَّ(ٖ)حى اٍلحي ٍفنيكًحٍبًفقىٍيسو ،عىٍف،عى اًلًدٍبًفقىٍيسو ،عىٍف،أىًخيًو،خى اًنيّْ
 .َرُجٍل ، ِمْن َخْثَعَم، َقاَل: ُدِفْعُت ِإَلى النَِّبيٍّ َوُىَو َيْوَمِئٍذ ِبِمًنى، َفُقْمُت: َأْنَت الَِّذي َتْزُعمُ ،عىٍف(ٗ)قىتىادىةى

 .َمْكُسوَرةً « َنِعمْ »َأنََّك َنِبي  المَِّو؟ َقاَل:  
 : تخريج الحديث

تفردبوحفصبفعمر.
 دراسة رجال اإلسناد :

 ق.ُْٖتكفيسنة:نوح بن قيس بن رَياح اْلَحرَّاِني كنيتو َأُبو روح  -
 ؿالنَّسىائي:ليسبوبأس،كقا(ٕ)،كقاؿمرةشكيخصالحالحديث(ٔ)،كيحيىبفمعيف(ٓ)كثقةأحمد

 .(ٗ)،كقاؿابفالمديني:صالحكليسبالقكم(ٛ)
.(َُ)صدكؽرميبالتشيع:أقكؿفيوبقكؿابفحجرقالت الباحثة :



                                                           

 (.ْٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
ًميُّىك(ِ)  .نىصرٍبفعمى،الجىيضى
 َٓرقـ.(ٗٗ:ص)عمربفلحفصالنبيقراءاتجزء(ّ)
ًدعىامىةىالسَّديكًسيُّىو  (ْ)  .قىتىادىةيٍبفي
 .(ّْٖ/ٖ)حاتـأبيالبفعديؿكالتالجرح،(ْٖٕ/ِ)اهللعبدابنوركايةألحمدالرجاؿكمعرفةالعمؿ(ٓ)
 .(ُِٗ:ص)الدارميركاية-معيفابفتاريخ(ٔ)
 .(ُْ:ص)الرجاؿفيمعيفبفيحيىزكرياأبيكبلـمف(ٕ)
 .(ٓٓ/َّ)لممزمالكماؿتيذيب(ٖ)
 .(ٓٔ:ص)المدينيالبفشيبةأبيابفسؤاالت(ٗ)
 (ٕٔٓ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(َُ)
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 .(ِ)العجمي،(ُ)يحيىبفمعيفكثقو:َخاِلد ْبن َقيس، الُحّداِنّي، اأَلزِدّي، الَبصِريّ  -
كنقؿابفحجرعفاألزدمقكلو:خالدبفقيسعفقتادةفييا،(ّ)ذكرهابفحباففيالثقاتك

.(ٓ)صدكؽيغرب:كقاؿابفحجر،(ْ)مناكير
صدكؽيغرب.قالت الباحثة :

 كباقيرجالوثقات. -
 الحكم عمى اإلسناد :

يتكجبعميوالتصريح(ٔ)إسنادهضعيؼألجؿقتادةبفدعامةمدلسمفالثالثة
اًلدٍبفقىيسبالسماعكلـيصرح،كفيو يركممناكيرعفقتادةكماقاؿاألزدم.خى

                                      ******  ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَعا(
ٍيرىةى أىًبيىيرى ًديثي ًمٍنويحى أٍكرمىوالمَّو«َيْنَعى َعَميَّ اْمرًَأ أْكَرَمو المَّو َعَمى َيَديَّ »كى أىٍميىعيبينيبقىٍتمىرىجيبلن

اٍلميٍسًمًميفى ًمفى قىتىؿرىجيبلن مىىيىدم.يىٍعًنيأىنَّويكىافى أىٍفييٍسمـبالشَّيادةعى .(ٕ)قىٍبؿى

 (.ٖٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري

دّْم ًنيجى :أىٍخبىرى ،قىاؿى يىٍحيىىٍبًفسىًعيدو كٍبفي دَّثىنىاعىٍمري ،حى اًعيؿى ًإٍسمى دَّثىنىاميكسىىٍبفي حى
(ٜ) ،أىفَّ

ًإلىىالنًَّبيّْ أىٍقبىؿى سىًعيدو ٍبفى مَّـىعىأىبىافى اٍبًففىسى المًَّو،ىىذىاقىاًتؿي ٍيرىةى:يىارىسيكؿى أىبيكىيرى مىٍيًو،فىقىاؿى

                                                           

 (َُٓ:ص)الدارميركاية-معيفابفتاريخ(ُ)
 .(ُُْ:ص)لمعجميالثقات(ِ)
 (ِٗٓ/ٔ)حبافالبفالثقات(ّ)
 (ُُّ/ّ)البفحجرالتيذيبتيذيب(ْ)
 (َُٗ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٓ)
 (ّْ:ص)البفحجربالتدليسالمكصكفيفبمراتبالتقديسأىؿتعريؼ(ٔ)
 (.ٖٓ/ٓالبفاألثير)النيايةفيغريبالحديثكاألثر(ٕ)
.ِّْٗ(رقـُّٗ/ٓ(صحيحالبخارمكتابالمغازم،بابغزكةخيبر)ٖ)
.العاصبفسىًعيدٍبفعىٍمركٍبفسىًعيد(ٗ)
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ٍيرىةى:(ُ)قىٍكقىؿو أًلىًبيىيرى أىبىافي قىاؿى تىدىٍأدىأى»،كى ٍبره ،كى بنالىؾى كىاعىجى
ٍأفو(ِ) ضى َيْنَعى َعَميَّ اْمرًَأ َأْكَرَمُو  ًمٍفقىديكـً

نىعىويأىٍفيييًالمَُّو ِبَيِدي مى ينىًنيًبيىًدًه.،كى
تخريج الحديث:

مفطريؽأبافبفسعيدبوبزيادة.(ّ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

ثقات.جميعانرجالو -
******           ****** 

 
 
 

                                                           

بفعىٍكؼًُ) ٍنـً دىٍعًدبفًفٍيًربفثىٍعمىبةىبفغى الميحدّْثيف:اسميوثىٍعمىبىةيبفي بعضي مفاألنصاًر،قىاؿى أبيبطفو (اسـي
النعمافيا قىاليكاىيكى ،كى ابًف{قىٍكقىؿى :ىىذىاقاتؿي ٍيبىرى فىٍتًحخى ًبوفسَّركاحديثى ،كى أبيعمركو قكؿي ٍزرىًج،كىىيكى مالًؾبفالخى بفي
العا تاج الخزرىج، بف عىٍكًؼ بف عىٍمًرك بف عىٍكًؼ بفي ـي ٍن غى قىٍكقىؿ، اسـي : الكىمبيّْ ابفي قىاؿى كى ىىذىا ثىٍعمىبةى، ركسبف

 (.ُِٕ/َّ)لمزبيدم
قىٍددىِ) الدٍّْئدىاء:أشدّْعىٍدكالبىعير.كى ًمفى مىٍينىاميٍسًرعا،كىىيكى :أىٍمأٍقبىؿعى ٍأفو ضى تىدىٍأدىأىًمٍفقيدـك ٍبره (كى يىجيكزي ٍأدىأىكتىدىٍأدىأى.كى

مىٍينىا كسىقطعى تىدىٍحرىجى أىٍم ىٍمزة: فقيمبتاٍليىاءي تدىٍىدىه يىكيكفى النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)أىٍف /ِ.
(.ٓٗ
(رقـِْ/ْ(صحيحالبخارمكتابالجيادكالسير،بابالكافريقتؿالمسمـ،ثـيسمـ،فيسددبعدكيقتؿ)ّ)

ِِٖٕ. 
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 الفصل الثالث
لواردة من بداية النون مع الغين حتى األحاديث ا

 نياية باب النون مع القاف
 وفيو ثالثة مباحث:

 األول: النون مع الغين.  المبحث 
  .المبحث الثاني: النون مع الفاء 
        .المبحث الثالث: النون مع القاف 
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 المبحث األول

 َباُب الن وِن َمَع اْلَغْينِ 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَغَر(
 «َعل الن َغْيُر؟َأنَُّو َقاَل أِلَِبي ُعَمْير َأِخي أنٍس: َيا َأَبا ُعمير، َما فَ »ًفيًو كىىيكى النُّغىًر، تىٍصًغيري ىيكى

مىى:ًنٍغرىاف الًمٍنقار،كييجمععى ييٍشًبوالعيٍصفكر،أىٍحمىري .(ُ)طىاًئره

 (.ٖٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام البخاري
ـي دَّثىنىاآدى حى
دَّثىنىاشيٍعبىةي(ّ) دَّثىنىاأىبيكالتَّيَّاحً(ْ)،حى المَّوي،قى(ٓ)،حى رىًضيى اًلؾو مى ٍبفى أىنىسى :سىًمٍعتي اؿى

النًَّبيُّ كىافى ًإٍف : يىقيكؿي ٍنوي، عى : ًغيرو ًليصى أًلىخو تَّىيىقيكؿى حى اًلطينىا، َيا َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل »لىييخى
«.الن َغْيرُ 

 تخريج الحديث :
.التياحبوبزيادةيمفطريؽأب(ٕ)كمسمـ(ٔ)أخرجوالبخارم

 :دراسة رجال اإلسناد
.رجالوجميعناثقات -

******           ****** 
 
 

                                                           

 (.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِٗٔ(رقـَّ/ٖلىالناس)(صحيحالبخارمكتاباألدب،باباالنبساطإِ)
 .ىكآدـبفأىبيإياس،ٍبفشعيبالخراسانيالمركذم(ّ)
 ىكشعبةبفالحجاجبفالكردالعتكياألزدم.(ْ)
 ىكيزيدبفحميد،أبكالتياحالضبعي،البىٍصًرٌم.(ٓ)
 .َِّٔ(رقـْٓ/ٖكتاباألدب،بابالكنيةلمصبيكقبؿأفيكلدلمرجؿ)،(صحيحالبخارمٔ)
كجكازكتاباآلداب،،(صحيحمسمـٕ) إلىصالحيحنكو، كالدتوكحممو عند باباستحبابتحنيؾالمكلكد

) السبلـ األنبياءعمييـ كسائرأسماء براىيـ اهللكا  بعبد كاستحبابالتسمية كالدتو، يـك ّتسميتو رقـُِٗٔ/ )
.َُِٓ
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَغَش(
 َأنَُّو َمرَّ برُجٍل ُنَغاٍش، َفَخرَّ َساِجًدا، ُثمَّ َقاَل: َأْسَأُل المََّو اْلَعاِفَيةَ »ًفيًو « ًركىايىةو ًفي مرَّ برجٍل »كى

كالنُّ«ُنَغاِشىّ  ٍمؽالنُّغىاشي الخى كىًة،النَّاًقصي رى اٍلحى ًعيؼي ،الضَّ ايىكيكفي رمى ،أٍقصى :اٍلقىًصيري .(ُ)غىاًشىُّ

 (.ٜٖٔالحديث رقم )
زَّاقِ   رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام َعْبُد الرَّ

ًمي  ٍبًفعى مًَّد ،عىٍفميحى اًبرو ،عىٍفجى ًفالثٍَّكًرمّْ عى
:(ّ) ييقىاؿيَنغَّاشٍ  ِبَرُجلٍ   َمرَّ َرُسوُل المَّوِ قىاؿى

: فىعى،فىقىاؿى سىاًجدنا،ثيَـّرى رَّ فىخى ـٍ ًني المَّوىاٍلعىاًفيىةى»لىوي:زى «.أىٍسأىؿي
 تخريج الحديث :

مفطريؽعبدالرزاؽبوبمثمو.(ْ)أخرجوالخطابي
 دراسة رجال اإلسناد:

 ركاتوجميعيـثقات. -
:الحكم عمى اإلسناد 

زيدالجعفي،شيخسفيافالثكرمقاؿابفحجرضعيؼجابربفيألجؿضعيؼإسناده
،كليسلومتابع.(ٓ)رافضي

******           ****** 
 
 
 
 

                                                           

(.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 َٔٗٓ(رقـ.ّٕٓ/ّ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ِ)
ٍعفىرالباقر.تيذيبالكماؿّ) مَّدٍبفعميٍبفالحسيفٍبفعميبفأىبيطىاًلباٍلقيرىًشيالياشمي،أىبيكجى (ىكميحى
 (.ُّٔ/ِٔمزم)مل
(.ُٓٔ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ْ)
(.ُّٕتقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(ٓ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو ِبيِع؟»كى فرأيتيوكسىطالقىٍتمىىَأنَُّو َقاَل: َمْن َيْأِتيِني بَخَبر َسْعِد ْبِن الرَّ مىٍسممة: ٍبفي مَّدي ميحى قىاؿى
ًريعن المَّوصى رىسيكؿى :ًإفَّ ييًجٍب،فقمتي ـٍ الطٍَّيريا،فناديتيوفىمى كىمىايىتىنىغَّشي أىٍم«أرسمنىإليؾ،فىتىنىغَّشى

ًعيفىةن رىكىةنضى .(ُ)تىحرَّؾحى

 (.ٓٗٔالحديث رقم )
األثير) ابف لفظ أعثرعمى المفظإالَفَتنغََّش َكَما َيَتَنغَُّش الطَّْيرُ  لـ ىذا ييذكر كلـ فيكتب(

الغريبقاؿالخطابي: لىمَّاكىافى قىاؿى اًرمَّ مىٍسمىمىةىاألىٍنصى ٍبفى مَّدى ميحى لىويأىفَّ ًفيًإٍسنىادو كىلاٍلكىاًقًدمُّ كىرى
اٍلقىٍتًؿكىاٍلًجرىاًح ًمفى فىكىافى دو أيحي المَّوًفيأصحابيىٍكـي المًَّورىسيكؿي رىسيكؿي قىاؿى :"مىٍفمىاكىافى

ًريعناًفياٍلكىاًدمفىنىادىٍيتيويفىمىـٍيى سىطىاٍلقىٍتمىىصى ًبًوكى ٍرتي فىمىرى ًبيًع"قىاؿى بىًرسىٍعًدٍبًفالرَّ ٍأًتيًنيًبخى ييًجٍبفىقيٍمتي
المَّوً رىسيكؿى :أمتحرؾًإفَّ الطٍَّيري ايىتىنىغَّشي كىمى فىتىنىغَّشى قىاؿى مىًنيًإلىٍيؾى  .(ِ)أىٍرسى

اهلًلكعندالرج رىسيكؿي قىاؿى قىاليكا:كى :مىٍفكعلمغازمالكاقدمكجدتواليسكقوبإسنادبؿقاؿ:كى
؟فىًإٌنيقىٍدرىأىٍيتوالىأفقاؿ:فتنٌفسكمايتنٌفسالكير ًبيعو يىٍأًتيًنيبخبرسىٍعًدٍبًفرى
.ككجدتفي(ّ)

سنفابفمنصكربعضوبدكفلفظابفاألثير.
 رحمو اهلل: (ٗ)بن منصورقال اإلمام سعيد 

اًرًثعىٍفسىًعيًدٍبًفأىًبي اٍلحى كٍبفي :أىٍخبىرىًنيعىٍمري ،قىاؿى كىٍىبو المًَّوٍبفي ٍبدي :ناعى قىاؿى دَّثىنىاسىًعيده حى
المَّوً رىسيكؿى أىنَّويبىمىغىويأىفَّ ًمٍفبىًنيمىاًزفو ؿو ،عىٍفرىجي ؿو فىقىاؿىًىبلى دو أيحي يىٍكـى ـى َأاَل َرُجٌل َيْأِتيِني » :قىا

ِبيِع،  قىٍدشيًرعىٍتًإلىٍيًوالرّْمىاحيِبَخَبِر َسْعِد ْبِن الرَّ بىًؿ،كى ًذاٍلجى عىٍيًدمًبًوأىنّْيرىأىٍيتيويًبمىبلى آًخرى ـى«فىًإفَّ فىقىا
 دىهي فىكىجى فىاٍنطىمىؽى المًَّو، رىسيكؿى يىا أىنىا : فىقىاؿى اًر، اأٍلىٍنصى ًمفى ،فىتنى بىرى اٍلخى فىأىٍخبىرىهي رىةو، شىجى تىٍحتى

......الحديث.
 تخريج الحديث:

تفردسعيدبفمنصكربيذااإلسناد.


                                                           

 (.ٖٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
(.ُٔٔ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
(.ِِٗ/ُ(مغازمالكاقدم)ّ)
.ِِْٖ(رقـُّٓ/ِ(سنفسعيدبفمنصكر)ْ)
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عفيحيىبفسعيدبنحكهمرسبلن.(ُ)كأخرجومالؾ
 دراسة رجال اإلسناد:

 ،(ِ)قكقيؿغيرىا،كثقوابفسعدُْْتكفيسنة:َسِعيد ْبن َأبي ِىاَلل، المَّيثّي، الَمِديِنيّ   -
،كأثنى(ٔ).كذكرهابفحباففيالثقات(ٓ)،كقاؿأبكحاتـ:البأسبو(ْ)،كالدارقطني(ّ)كالعجمي

.(ٕ)عميوفيالمشاىيرفقاؿ:سكفمصرككافأحدالمتقنيفكأىؿالفضؿفيالديف
.(ٖ)بفحـزاكقاؿابفحجر:ثقةثبتضعفو
أدرم ما فقاؿ: فيوأحمد يخمطتكمـ ليس(ٗ)فياألحاديثأمشيءحديثو؟! : كقاؿابفحـز .

.(َُ)بالقكم
ليسبالقكمكلعمواعتمدعمىقكؿأحمدفيو .(ُُ)فنازعيماابفحجرفقاؿ:كقاؿابفحـز

الساجيفضعؼسعيدبفأبيىبلؿمطمقانكلـيصبفيذلؾ كقاؿ:كتبعأبكمحمدبفحـز
.(ُِ)كاهللأعمـاحتجبوالجماعة

:ثقة.قالت الباحثة
 :لحكم عمى اإلسناد ا

ثقات إسناده بسببغيررجاؿ أبيىبلؿرجؿاالنقطاعأنوضعيؼ، بف فشيخسعيد ،
نمابمغوأفالنبيكىكعمىجيالتولـيسمعمفالنبيمجيكؿ)رجؿمفبنيمازف( ،كا 

قالو،كلـيعمـحالوىؿىكصحابيأـال.

                                                           

. ٔٗرقـ(ْٓٔ/ِ(مكطأمالؾ)ُ)
 (.ّٔٓ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ِ)
 (.ُٖٗ(الثقاتلمعجمي)ص:ّ)
 (.ّٕ/ِ(سنفالدارقطني)ْ)
 (.ُٕ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
 (.ّْٕ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
 (.َُّ(مشاىيرعمماءاألمصارالبفحباف)ص:ٕ)
 (.ِِّ/ٕ(لسافالميزافالبفحجر)ٖ)
ألحمدبفحنبؿ)ص:ٗ)  (.ْٓ(سؤاالتاالثـر
)َُ) (.ّٓ/ِ(المحمىباآلثارالبفحـز
 (.ٓٗ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ُُ)
 (.ِِْ(،تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:َْٔ/ُىدمالسارمالبفحجر):(انظرُِ)
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ق.ُْْوانقطاعفيحيىتكفيفيحدكدسنةكحديثاإلماـمالؾركاهعفيحيىبفسعيد،كفي
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

( )نىغىضى
 النُّبيكًَّة اتىـً ًفيخى ٍمماف سى ًديًث َذا الخاَتُم ِفي َناِغِض كِتفو اأْلَْيَسرِ »ًفيحى َواِ  ًفينيٍغًض»كييٍركل«

:أعٍ«كًتفو كالنَّاًغضي كالنٍَّغضي ًفوالنٍُّغضي مىىطىرى العىٍظـالرًَّقيؽيالًَّذمعى :ىيكى ًقيؿى .(ُ)مىالكىًتؼ.كى

 (ٔٗٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ٍبًدالمَّوٍبًفسىٍرجس عى ًديثي ًمٍنويحى  .(ِ)« َنَظْرت ِإَلى ناِغض َكِتف َرُسوِل المَّو »كى

 (.ٕٗٔالحديث رقم )
بمفظمقاربلو َنَظْرت ِإَلى ناِغض َكِتف َرُسوِل المَّو لـأعثرعمىلفظابفاألثير) نما (كا 

(.َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم الن ُبوَِّة َبْيَن َكِتَفْيِو. ِعْنَد َناِغِض َكِتِفِو اْلُيْسَرى)
 رحمو اهلل:( ٖ)قال اإلمام مسمم

دَّثىنىاأىبيككى (ْ)اًمؿوحى ٍبفي ًميُّ دَّثىنىاعى ،حى سىًعيدو ٍبفي ٍيدي دَّثىًنيسيكى ،حكحى ٍيدو زى يىٍعًنياٍبفى مَّاده دَّثىنىاحى ،حى
 اٍلبىٍكرىاًكمُّ عيمىرى اًمديٍبفي دَّثىًنيحى ًؿ،حكحى اأٍلىٍحكى اًصـو ىيمىاعىٍفعى ،ًكبلى ٍبدي-كىالمٍَّفظيلىوي-ميٍسًيرو دَّثىنىاعى ،حى

النًَّبيَّاٍلكىاحً :رىأىٍيتي ،قىاؿى ٍبًداهلًلٍبًفسىٍرًجسى دَّثىنىاعىاًصـه،عىٍفعى ،حى ًزيىادو مىعىويًديىٍعًنياٍبفى كىأىكىٍمتي
النًَّبيُّ لىؾى لىوي:أىٍستىٍغفىرى فىقيٍمتي ثىًريدنا،قىاؿى ا،أىٍكقىاؿى لىٍحمن ٍبزناكى ىىخي ،ثيَـّتىبلى لىؾى ،كى ـٍ :نىعى ًذًهاآٍليىةى؟قىاؿى

كىاٍلميٍؤًمنىاًت{]محمد: ٍؤًمًنيفى ًلٍممي كى ٍمفىويُٗ}كىاٍستىٍغًفٍرًلذىٍنًبؾى خى :ثيَـّديٍرتي َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم الن ُبوَّةِ »[قىاؿى

                                                           

(.ٕٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.ٕٖ/ٓ))المصدرنفسو(ِ)
مف،(صحيحمسمـّ) كمحمو كصفتو، النبكة، بابإثباتخاتـ كتابالفضائؿ، ْ)جسده رقـُِّٖ/ )

ِّْٔ. 
.(ىكفضيؿٍبفحسيفٍبفطمحةالبىٍصًرمٌْ)
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ٍمعنا.اْلُيْسَرى َكِتِفوِ  َناِغضِ  ِعْندَ . َكِتَفْيوِ  َبْينَ  مىٍيوًجي فهعى .« رًليؿًالثَّكىأىٍمثىاؿً(ٔ)ًخيبلى
 تخريج الحديث: 

انفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.
 دراسة رجال اإلسناد:

، ُثمَّ الَحَدثَاِني    - ق.َِْتكفيسنة:(ٕ)ُسَوْيُد بُن َسِعْيِد بِن َسْيِل َأُبو ُمَحمٍَّد الَيَرِوي 
،(ْ)كالعجمي،(ّ)سكيدمفالركاةالمختمؼفييـفقدكثقوالبعضكضعفوالبعضجدان.كثقوأحمد

.(ٕ).كقاؿأبكحاتـ:كافصدكقانككافيدلسيكثرذاؾيعنيالتدليس(ٔ)،كالدارقطني(ٓ)كالخميمي
.كقاؿ:ىكحبلؿ(ٖ)إالأفيحدثمفحفظويءكأفحشابفمعيفالقكؿفيوجدانكقاؿ:ليسبش

.(َُ).كذكرعندهيكمانفقاؿ:الصمىاهللعميو،كلـيكفعندهبشيء(ٗ)الدـ
فنازعوالذىبيقائبلن:ىذاالرجؿًمٌمفلىـيتكرَّعابفمىًعيففيتضعيفو
.كقاؿعبداهللبفعمي(ُُ)

.كضعفوالبخارم:(ُِ)بشيءبفالمديني:سئؿأبيعفسكيداألنبارمفحرؾرأسو،كقاؿ:ليسا
فوابفعدم،كضع(ُْ)ليسبثقة.كقاؿالنسائي:(ُّ)جدانكقاؿ:كافمالقفشيئنالقنوكضعؼأمره

عدمفقاؿ:كىىكإلىالضعؼأقرب
.(ُٔ).كقاؿاآلجرم:كافأبكداكداليركمعنو(ُٓ)

                                                           

فه(ُ) ٍمعيًىيى:ًخيبلى ،جى اؿو سىدًفيالشامةيكىىيكىخى  (ْٗ/ِ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.الجى
(.ٖٖ/ْ)األنسابلمسمعانيبمدةعمىالفرات.-(كيقاؿلوالحديثىأيضامفأىؿالحديثةِ)
 (.ُِْ/ُُ)(سيرأعبلـالنببلءلمذىبيّ)
 (.ُُِ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 (.ِْٕ/ُ(منتخباإلرشادلمخميميبانتخابالحافظأبيطاىرالسّْمفي)ٓ)
(.ُُِ(تعميقاتالدارقطنيعمىالمجركحيفالبفحباف)ص:ٔ)
 (.َِْ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.ٔٔ/ُركايةابفمحرز)-بفمعيف(تاريخاٖ)
(.ُّٔ/َُ(تاريخبغدادلمخطيب)ٗ)
(.ُّٔ/َُ(المصدرنفسو)َُ)
 (.ُُٗ/ُٕ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ُُ)
 (.ُّٔ/َُ)نفسو(المصدرُِ)
 (.ّْٗ(العمؿالكبيرلمترمذم)ص:ُّ)
 (.َٓ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ُْ)
(.ْٖٗ/ْ)عدمرجاؿالبف(الكامؿفيضعفاءالُٓ)
(.ّْسؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص::(انظرُٔ)
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ماالإرابعةالذيفاليقبؿحديثيـالمرتبةالفيأصحابميسكيدبالتدليسكذكرهابفحجرريك
الضعفاءكالمجاىيؿ،كقدصرحسكيدبالسماعمفعميلكثرةتدليسيـعفصرحكافيوبالسماع

.(ُ)سيربفما
كقداعتذرعنوالبعضبأفضعفوقدتأتيمفإصابتوبالعمىفيآخرعمره،قاؿأبكالحسف
القكـعميوبعدأفكبر،قرئعميوحديثفيوبعضالنكارة، قرأ الدارقطني:كلكنوكبر،فربما

كية.كنقؿحمزةعفالدارقطنيقكلو:تكمـفيويحيىبفمعيفكقاؿحدثعفأبيمعا(ِ)فيجيزه
،قاؿالحسفكالحسيفسيداشبابأىؿالجنةعفاألعمشعفعطيةعفأبيسعيدأفالنبي

يحيى قاؿ ليذابف لركايتو كجرحسكيد غيرسكيد يركه لـ أبيمعاكية باطؿعف معيفكىذا
اهلل،الحديث الدارقطنيرحمو يحيىكأفسكيدان:قاؿ قالو كما نزؿنظفأفىذا أتىأمرانفمـ
فكجدتىذاالحديث،سنةسبعكخمسيفيانفيركايتوليذاالحديثحتىدخمتمصرفعظيم

ككافثقةركل،فيمسندأبييعقكبإسحاؽبفإبراىيـبفيكنسالبغدادمالمعركؼبالمنجنيقي
سكاء قاؿسكيد كما كصحالحديثعفأبي،عفأبيكريبعفأبيمعاكية كتخمصسكيد

ليسمفحديثو،كقاؿالخطيب:.(ّ)معاكية لقفما فربما فيآخرعمره، ككافقدكؼبصره
.(ْ)كمفسمعمنوكىكبصير،فحديثوعنوحسف

قاؿأبكإالأنوعميفصاريمقففيتمقف.:سكيدصدكؽفينفسولـيتعمدالكذبقالت الباحثة 
(ٓ)بلزرعة:أماكتبوفصحاح،ككنتأتتبعأصكلوفأكتبمنيافأماإذاحدثمفحفظوف

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

أىًبيذىر  ًديثي حى ًمٍنوي «َبشٍِّر اْلَكنَّاِزيَن ِبَرْضٍف  ِفي الناِغض»كى ًفيًركىايىةو ُيوَضع َعَمى ُنْغِض »كى
،«َكِتف أحِدىم رَّؾى رأسيو،ًإذىاتىحى :نىغىضى رىكىةي.ييقىاؿي النٍَّغض:اٍلحى وي،ًإذىاحرَّكىوكىأىٍصؿي .(ٔ)كأىٍنغىضى

                                                           

(.َٓتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص::(انظرُ)
(.ُُِتعميقاتالدارقطنيعمىالمجركحيفالبفحباف)ص:(ِ)
 (.ُِٔارقطني)ص:(سؤاالتحمزةلمدّ)
 (.ُّٔ/َُ(تاريخبغدادلمخطيب)ْ)
(.ُّٔ/َُ)المصدرنفسو(ٓ)
(.ٕٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
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 (.ٖٗٔالحديث رقم )
  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام ابن حبان

بٍ ًإٍسمىاًعيؿي دَّثىنىا :حى ،قىاؿى ًىشىاـو ٍبفي دَّثىنىاميؤىمَّؿي :حى ،قىاؿى اٍليىٍمدىاًنيُّ مَّدو ميحى ٍبفي نىاعيمىري أىٍخبىرى في
يٍ رى اٍلجي عىًف ، اأٍلىسىًدمُّ ـى ءًًإٍبرىاًىي أىًبياٍلعىبلى ٍف عى ، ًدينىةى(ِ)ًرمّْ اٍلمى قىًدٍمتي : قىاؿى ، قىٍيسو ٍبًف اأٍلىٍحنىًؼ عىًف ،

سىًد،أىٍخشى اٍلجى الثّْيىاًب،أىٍخشىفي ،أىٍخشىفي ؿه اءىرىجي ًإٍذجى ٍيشو هًمٍفقيرى ًفييىامىؤلى كى ٍمقىةو اٍلكىٍجًو،فىبىٍينىاأىنىاًفيحى في
،فىقى ـٍ مىٍيًي عى ـى :فىقىا َبشٍِّر اْلَكنَّاِزيَن ِبَرْضٍف ُيْحَمى َعَمْيِيْم ِفي َناِر َجَينََّم، َفُيوَضُع َعَمى َحَمَمِة َثْدِي »اؿى

ثىٍديًو،َأَحِدِىْم َحتَّى َيْخُرَج ِمْن ُنْغِض َكِتِفوِ  مىمىةى حى ًمٍف يىٍخريجى تَّى حى ًتًفًو كى نيٍغًض مىى عى عى ييكضى كى ،
فى ، ـٍ ريءيكسىيي عيكا ًإلىىفىكىضى مىسى جى تَّى حى فىاتَّبىٍعتيوي ، كىأىٍدبىرى : قىاؿى شىٍيئنا، ًإلىٍيًو عى رىجى ـٍ ًمٍنيي دنا أىحى رىأىٍيتي مىا

 ًإفَّ ، يىٍعًقميكفى الى ًء ىىؤيالى ًإفَّ : قىاؿى ، ـٍ لىيي قيٍمتى ا مى كىًرىيكا ًإالَّ ًء ىىؤيالى رىأىٍيتي مىا : فىقيٍمتي ًميًميأىبىاسىاًريىةو، خى
ـًاٍلقىاسً : فىقىاؿى اًني، ذىر »دىعى أىبىا يىا «: : قىاؿى ٍبتيوي، دنا»فىأىجى «أىتىرىلأيحي ًمفى مىيَّ عى مىا فىنىظىٍرتي : قىاؿى ،

 : فىقىاؿى لىوي، ةو اجى يىٍبعىثيًنيًلحى أىظينُّوي ثىبلى»الشٍَّمًسكىأىنىا ٍيرى غى كيمَّوي أيٍنًفقيوي ذىىىبنا ًليًمٍثمىوي يىسيرًُّنيأىفَّ ا ثىًةمى
شىٍيئنا يىٍعًقميكفى الى الدٍُّنيىا يىٍجمىعيكفى ًء ىىؤيالى ،ثيَـّ «دىنىاًنيرى :الى ؟قىاؿى قيرىٍيشو ٍخكىاًنؾى كىإًلً لىؾى ا :مى قيٍمتي : قىاؿى ،

ًبالمًَّوكىرىسيكًلًو ؽى تَّىأىٍلحى ًفيًديًنيحى ـٍ أىٍستىٍفًتيًي ديٍنيىاكىالى ـٍ أىٍسأىلييي الى بّْؾى  .كىرى
 تخريج الحديث:

(ٖ)كالبييقي(ٕ)،كأبكنعيـ(ٔ)،كأبكيعمى(ٓ)كالبزار.(ْ)مفطريؽأبكنعامة(ّ)أخرجوأحمد
ٍبًدالمَّوًمفطريؽ مىٍيًدٍبًفعى .خي

البخارم كأبكنعيـ(ٗ)كأخرجو العبلءبف(َُ)بمفظ)الكانزيف(، اهلل)أبك بفعبد مفطريؽيزيد
كخميدبفعبداهللكيزيدبفعبداهلل(عفاألحنؼبفقيسبوالشخير(،ثبلثتيـ)أبكنعامة

مختصران.

                                                           

 .ِّٗٓ(رقـُٓ/ٖ(صحيحابفحباف)ُ)
.يزيدبفعبداهللبفالشخيرالعامرل،أبكالعبلءالبصرلأبكالعبلءىك(ِ)
 .ُِْٖٓ(ّْٖ/ّٓ)(مسندأحمدّ)
.(ىكقىٍيسبفعباية،أىبيكنعامةالحنفيالرماني،كقيؿ:الضبيْ)
 .َُّٗ(ّْْ/ٗ(مسندالبزار)ٓ)
 .َِّٔ(ِٓ/ٖ(صحيحابفحباف)ٔ)
 .ِِّٕ(ْٕ/ّ(المسندالمستخرجعمىصحيحمسمـألبينعيـ)ٕ)
 .ََُّْ(رقـْٖٓ/ٔ(السنفالكبرللمبييقي)ٖ)
.َُْٕرقـ   (َُٕ/ِكتابالزكاة،باب:ماأدمزكاتوفميسبكنز)،حالبخارم(صحيٗ)
.ِِّٔ(ّٕ/ّ(المسندالمستخرجعمىصحيحمسمـألبينعيـ)َُ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
-  : :َسِعْيُد بُن ِإَياٍس الُجَرْيِري  ىو اْلُجَرْيِريٍّ اًء،تكفيسنة، َأُبو َمْسُعْوٍد الَبْصِري   ًمٍفًكبىاًرالعيمىمى

اؿابفحباف:اختمطقبؿأفيمكتبثبلثكلكنواختمطقبؿكفاتو،قكثقوالنقاد،ق.سعيدُْْ
.(ُ)سنيفكقدرآهيحيىبفسعيدالقطافكىكمختمطكلـيكفاختبلطافاحشان

قاؿأبكحاتـ:كقاؿأحمد:سألتابفعميةعفالجريرمكافاختمطقاؿ:الكبرالشيخفرؽ.
الح حسف صالحكىك فيك كتبعنو فمف مكتو قبؿ حفظو الجريرمتغير .كتميز(ِ)ديثسعيد

ركلعنوفياالختبلطيزيدبفىاركفكابفالمبارؾكابفأبيعدمكمماحديثوقاؿالعجمي:
بف سماعيؿ كا  سممة بف حماد عنو الصحيح إنما يختمط فيك الصغار ىؤالء مثؿ عنو ركل

.(ّ).....عمية
الجريرم:قالت الباحثة  كلكفتغيرسعيد قبؿثقة عنو فمفأخذ بأخرة فيكاالختبلطحفظو

.االختبلطسماعيؿبفعميةقبؿإصحيحالسماعكقدأخذعنو
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحرجالوثقاتكأصموعندالبخارم.إسناده

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًصفىًتًو ًمي كى ًديًثعى :«لَبْطنَكاَن َنغَّاَض ا»،ًمٍفحى البىٍطف؟فىقىاؿى لىويعيمر:مىانىغَّاضي فىقىاؿى
ةً كىاٍلًفضَّ سىبائؾالذَّىىًب ًمٍف أحسفى  عيكىنيوي كىافى كى لىمَّا«ميعىكَّفاٍلبىٍطًف، كى كىاًف. كالنٍَّغضكالنٍَّيضأىخى
لمميعىكَّف:نغَّ عىٍفميٍستىكلاٍلبىٍطًف،ًقيؿى ًفيالعيكىفنيييكضكنيتيكّّ .(ْ)اضاٍلبىٍطفًكىافى

 (.ٗٗٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
                                                           

(.ُّٓ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ُ)
(.ِ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
(.ُُٖ(الثقاتلمعجمي)ص:ّ)
(.ٕٖ/ٓيثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحدْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَغا(
 ِإنَُّو َكاَن ُيَناِغى اْلَقَمَر ِفي ِصباه»ًفيًو الطفىٍتو« بيَّيا: صى األُـّ نىاغىًت قىٍد كى الميحادىثة، اةي: اٍلمينىاغى

مىٍتوبالميحادى بىةكشاغى ثةكالميبلعى
.(ُ)

 (.٘ٗٔالحديث رقم )
حديثامفطريؽمحارببفدثار،عف«المؤتمؼ»قاؿابفحجر:كأكردالخطيبفي

يناغيالقمركيشيرعمركبفيثربيالضمرٌم،عفالعباسبفعبدالمطمب،قاؿ:رأيتالنبيٌ
ككنتأسمعكجيبوحيفكافيميينيعفالبكاء،»إليوبإصبعو،فسألتوبعدأفأسممت،فقاؿ:

.(ِ)«يسجدتحتالعرش
لـأعثرعمىكتابالمؤتمؼلمخطيب.

 المبحث الثاني

 َباُب الن وِن َمَع اْلَفاءِ 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:    

 )َنَفَث( 
 أٍكحىىكألٍ«إنَّ ُروَح الُقُدس َنَفَث ِفي ُروعي»ًفيًو أىٍم ـي: السَّبلى مىٍيًو عى النٍَّفًثيىٍعًنيًجٍبًريؿى ًمفى قىى،

الرّْيؽ مىعىويشيءهًمفى كى ًإالَّ يىكيكفي التٍَّفؿالى التٍَّفؿ؛أًلىفَّ ًمفى أقىؿُّ شىبيوبالنٍَّفخ،كىىيكى بالفىـ،كىىيكى
(ّ). 

 (.ٙٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام عبد الرزاق

لىويعىفٍ اًحبو صى ، ًعٍمرىافى عىٍف ، مىٍعمىرو
(ٓ) : المَّوًقىاؿى رىسيكؿى ًإفَّ : شىٍيئنا»قىاؿى تىرىٍكتي ا مى

، ـٍ قىٍدبىيٍَّنتيويلىكي عىًفالنَّاًرًإالَّ ـٍ ييبىاًعديكي نًَّةكى اٍلجى ًمفى ـٍ بيكي نَّ ُروَح اْلُقُدِس َنَفَث ِفي َرْوِعيييقىرّْ ،كىأىٍخبىرىًنيَواِ 
                                                           

(.ٖٖ/ٓالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(ُ)
(.ٖٕٓ/ْ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ِ)
 (.ٖٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.َََُِرقـ (ُِٓ/ُُ(جامعمعمربفراشد)ْ)
(ىكعمرافبفداكر.ٓ)
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أىٍقصى تَّىتىٍستىٍكًفيى حى نىٍفسه تىميكتي اتَّقيكاالمَّوىكىأىٍجًمميكاأىنَّيىاالى ٍنيىا،فىيىاأىيُّيىاالنَّاسي ٍفأىٍبطىأىعى ىًرٍزقىيىا،كىاً 
مىٍيًو،فىًإنَّوي المَّويعى ـى رَّ ًإلىىمىاحى يىٍخريجى أىٍف ًرٍزًقًو اٍسًتٍبطىاءي ـي دىكي أىحى يىٍحًممىفَّ مىاًفيالطَّمىًب،كىالى ييٍدًرؾي الى

ًتوًًعٍندىالمًَّوًإالَّ «.ًبطىاعى
 تخريج الحديث:
عبدالرزاؽ.بإخراجوتفرد

 دراسة رجال اإلسناد: 
قكقيؿبعدىا.َُٔتكفيسنة:ِعمران بن داَور، َأبو الَعّوام، الَقّطان، الَبصِري   -

ابفحباففيالثقات(ُ)كثقوالعجمي كأثنىعميو.(ّ)،كنقؿالساجيعفعفافتكثيقو(ِ)،كذكره
.(ْ)بفمعيف:ليسبالقكل،كقاؿأحمد:أرجكأفيككفصالحالحديثاطاف،كقاؿيحيىبفالق

،كقاؿالدارقطني:(ٖ)،كابفشاىيف(ٕ)،كالنسائي(ٔ)،كقاؿ:ليسبشئ(ٓ)كضعفويحيىبفمعيف
.(ٗ)كثيرالكىـكالمخالفة

:كافعمرافكعيبعميوأنوكافيرلرأمالخكارج،نقؿعباسالدكرمعفيحيىبفمعيفقكلو
.(ُُ)كقاؿابفحجر:صدكؽييـ.(َُ)القطافيرلرأمالخكارج،كلـيكفداعية

صدكؽذكأكىاـ.عمرافبفداكر:قالت الباحثة 
 :الحكم عمى اإلسناد 

ركاه القطاف داكىر بف عمراف ألف االنقطاع كالعمة الطريؽ ىذا مف ضعيؼ الحديث
.مرسبلنعفالنبي

                                                           

 (تضميناتالحافظابفحجر.ّّٕالثقاتلمعجمي)ص:(ُ)
 (.ِّْ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ِ)
(.ُِٔ/ٔ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿلممزم)ّ)
 (.ِٕٗ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
 (.ٗ/ّ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٓ)
(.ُٕٓ/ْ)ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيفٔ)
 (.ٖٓ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ٕ)
 (.ُْٗ(تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيفالبفشاىيف)ص:ٖ)
(.َِٔ(سؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:ٗ)
.(ُُْ/ْركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفَُ)
.(ِْٗ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ُُ)
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نحكه.كلمحديثشكاىدعدةب
ٍكلىى(ِ))كالمفظلو(كمفطريقوالبييقي(ُ)فقدأخرجوالشافعي ك،مى ٍمًركٍبًفأىًبيعىٍمرو مفطريؽعى

النًَّبيَّ ،أىفَّ ٍنطىبو ًفاٍلميطًَّمًبٍبًفحى :اٍلميطًَّمًب،عى قىٍد»قىاؿى كى المَّويًبًوًإالَّ ـي كي شىٍيئناًممَّاأىمىرى اتىرىٍكتي مى
ـٍ نىفىأىمىٍرتيكي قىٍد اأٍلىًميفى كحى الرُّ فَّ كىاً  ٍنوي، عى ـٍ نىيىٍيتيكي قىٍد كى ًإالَّ ٍنوي عى ـٍ نىيىاكي ًممَّا شىٍيئنا تىرىٍكتي كىالى ًفيًبًو، ثى

ًرٍزقىيىا،فىأىٍجًمميكاًفيالطَّمىبً تَّىتىٍستىٍكًفيى حى نىٍفسه كًعيأىنَّويلىٍفتىميكتى «.ري
تابعيصدكؽكثيراإلرساؿكالتدليس.(ّ)مطمببفحنطبىذاالطريؽييعؿباإلرساؿفال

:(ْ)كأخرجوابفأبيشيبة ،قىاؿى مىٍسعيكدو اٍبفى ،أىفَّ :أيٍخًبٍرتي ،قىاؿى ًمًؾٍبًفعيمىٍيرو ٍبًداٍلمى مفطريؽعى
المَّوً رىسيكؿي ا:»قىاؿى ًمفى ـٍ بيكي ييقىرّْ ًمٍفشىٍيءو ،ًإنَّويلىٍيسى قىٍدأىيُّيىاالنَّاسي النَّاًرًإالَّ ًمفى ـٍ ييٍبًعديكي نًَّةكى ٍلجى

ٍنوي عى ـٍ قىٍدنىيىٍيتيكي نًَّةًإالَّ اٍلجى ًمفى ـٍ ييٍبًعديكي النَّاًركى ًمفى ـٍ بيكي شىٍيءهييقىرّْ لىٍيسى ًبًو،كى ـٍ أىمىٍرتيكي اأٍلىًميفى كحى الرُّ فَّ ،كىاً 
تىمي ًمٍفنىٍفسو ٍكًعيأىنَّويلىٍيسى ًفيرى نىفىثى ًرٍزقىيىا،فىاتَّقيكاالمَّوىكىأىٍجًمميكاًفيالطَّمىًب،كىالى تَّىتىٍستىٍكًفيى حى كتي

ًبطى مىاًعٍندىهيًإالَّ يينىاؿي مىىأىٍفتىٍطميبيكهيًبمىعىاًصيالمًَّو،فىًإنَّويالى ٍزًؽعى اٍسًتٍبطىاءيالرّْ ـي ًتوًيىٍحًمٍمكي «.اعى
انقطاعركاهعبدالممؾبفعميرعفعبداهللبفمسعكدىذاالحديثرجالوثقات،غيرأففيو

ق.ِّق،كعبداهللبفمسعكدرضياهللعنوتكفيفيسنةّّكلـيدركو،فعبدالممؾكلدسنة
،مفطريؽزبيدالياميعمفأخبرهعفعبداهللبف(ٕ)،كالبغكم(ٔ)،كالبييقي(ٓ)كأخرجوالقضاعي

مسعكدبنحكه.
يعرؼفقدركلزبيدالياميكىكثقةعمفأخبره،عفعبدكمفيومفالطريؽالقضاعيكالبغ

اهللبفمسعكد.
كطريؽالبييقيرجالوثقاتغيرأففيومفلـأىتدلتراجميـكأبيعبداهللبفيعقكبكزكريابف

سحاؽفإفكانكاثقاتفالحديثصحيحانألفباقيرجالوثقات.إأبي

                                                           

 (.ِّّ(مسندالشافعي)ص:ُ)
 .ِْٕ(رقـْٗٗ/ُألسماءكالصفاتلمبييقي)(اِ)
(.ّْٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
 .ِّّّْرقـ (ٕٗ/ٕ(مصنؼابفأبيشيبة)ْ)
 .ُُُٓ(رقـُٖٓ/ِ(مسندالشيابالقضاعي)ٓ)
 .ُٖٗٗ(رقـُٗ/ُّ(شعباإليمافلمبييقي)ٔ)
 .ُُُْ(رقـَّّ/ُْ(شرحالسنةلمبغكم)ٕ)
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ُ)كأخرجوالطبراني ،(ِ)كأبكنعيـ،لو()كالمفظ( ٍبًفعىاًمرو مىٍيـً ،عىٍفسي ٍعدىافى مفطريؽعيفىٍيرٍبفمى
اهللً رىسيكؿى ٍفأىًبيأيمىامىةى،أىفَّ :عى الدٍُّنيىا»قىاؿى ًمفى نٍفسنالىٍفتىٍخريجى ٍكًعيأىفَّ اٍلقيديًسًفيرى كحي ري نىفىثى

ًرزٍ تىٍستىٍكًعبى مىيىا،كى أىجى تَّىتىٍستىٍكًمؿى ٍزًؽأىٍفتىٍطميبيكهيحى اٍسًتٍبطىاءيالرّْ يىٍحًممىنَّكيـً قىيىا،فىأىٍجًمميكاًفيالطَّمىًب،كىالى
ًتوً ًبطىاعى اًعٍندىهيًإالَّ مى يينىاؿي اهللىالى .«ًبمىٍعًصيىًةاهلًل،فىًإفَّ

ضعيؼ.(ّ)ىذاالطريؽضعيؼكالعمةعفيربفمعداف
النًَّبيُّمفطريؽعىاًصـو(ْ)كأخرجوالبزار ـى :قىا ٍنويقىاؿى المَّويعى ذىٍيفىةىرىًضيى ،عىٍفحي فىدىعىا،عىٍفًزر 
: ،فىقىاؿى :«ىىميمُّكاًإلىيَّ»النَّاسى مىسيكافىقىاؿى ًإلىٍيًوفىجى ًفي»،فىأىٍقبىميكا نىفىثى ًجٍبًريؿي اٍلعىالىًميفى رىبّْ ىىذىارىسيكؿي

نىفٍ تىميكتي ٍكًعيأىنَّويالى رى مىٍييىا،فىاتَّقيكاالمَّوىكىأىٍجًمميكاًفيالطَّمىًب،كىالى ٍفأىٍبطىأىعى ًرٍزقىيىا،كىاً  تَّىتىٍستىٍكًمؿى حى سه
 ًإالَّ ًعٍندىهي ا مى يينىاؿي الى المَّوى فىًإفَّ المًَّو ًبمىٍعًصيىًة ذيكهي تىٍأخي أىٍف ٍزًؽ الرّْ اٍسًتٍبطىاءي ـي ًتوًيىٍحًممىنَّكي ذىاكىىى«ًبطىاعى

ًمٍفىىذىااٍلكىٍجًوًبيىذىا ذىٍيفىةىًإالَّ نىٍعمىميويييٍركىلعىٍفحي الى ًديثي ٍسنىاًد. اٍلحى اإٍلً
 فيو يرد لـ بفزائدة، قدامة الطريؽضعيؼفطريؽالبزارفيو أكتعديبلنىذا ييعرؼجرحان فمـ

سفلغيره.رقويرتقيلمح،كبمجمكعط(ٓ)حالو،كلـيذكرهسكلابفحباففيالثقات
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:     

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى «َأُعوُذ بالمَّو ِمْن َنْفِثِو وَنْفخو»كى ًمفى ًديًثأىنَّويالشٍّْعرأًلىنَّويييٍنفىثي تىٍفًسيريهيًفياٍلحى اءى جى
.(ٔ)الفىـ

 (.ٚٗٔالحديث رقم )
 اهلل: رحمو(ٚ)قال اإلمام عبد الرزاق

،عىٍفمىفٍ عىٍفمىٍعمىرو النًَّبيُّ :كىافى يىقيكؿي سىفى :سىًمعىاٍلحى المٍَّيًؿقىاؿى ًمفى ـى .المَّويأىٍكبىري»ًإذىاقىا

                                                           

 .ْٕٗٔرقـ (ُٔٔ/ٖالكبيرلمطبراني)(المعجـُ)
 (.ِٕ/َُ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءالبينعيـ)ِ)
(.ّّٗ)ص:(تقريبالتيذيبالبفحجرّ)
.ُِْٗرقـ (ُّْ/ٕ(مسندالبزار)ْ)
 .(َّْ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
(.ٖٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
 .ِّٕٓرقـ (ِٖ/ِؼعبدالرزاؽالصنعاني)(مصنٕ)
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:«كىًبيرنا يىقيكؿي ثيَـّ تىٍيًف، كىًبيرنا»مىرَّ أىٍكبىري :«المَّوي يىقيكؿي ثيَـّ المَّوي»، ًإالَّ ًإلىوى مى«الى ثى :ثىبلى يىقيكؿي ثيَـّ ، رَّاتو
كىىىٍمًزهً(ٔ)المَُّيمَّ ِإنٍّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّْيَطاِن ِمْن َنْفِثِو َوَنْفِخوِ »

«.(ِ)
 تخريج الحديث:

الرزاؽ عبد حجر،(ّ)أخرجو ابف حساف.كأكرده بف ىشاـ طريؽ المطالب(ْ)مف في
كعكؼ(عفالحسف.،كبلىما)ىشاـالعاليةمفطريؽعكؼبفأبىجميمةالعبدل.

 دراسة رجال اإلسناد:
ثقةيرسؿكيدلسكلكنوثبتسماعومف:اْلَحَسِن ْبِن َأِبي اْلَحَسِن اْلَبْصِريٍّ َأُبو َسِعْيدٍ  -

.(َِسبقتترجمتوفيالحديثرقـ) أنس.
 : الحكم عمى اإلسناد 

متابع.كليسلوأرسموالحسفعفالنبيمباشرةضعيؼكالعمةاإلرساؿ،إسناده
******           ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(.ٕٕ/ّغريبالحديثلمقاسـبفسبلـ)(نفخو:الكبر.ُ)
ٍنسىاف:ىىمسًفيقمبوكسكاسانِ)  (.ِِْ/ْ)المحكـكالمحيطاألعظـالبفسيدهالمرسي(ىىمىزالشٍَّيطىافاإٍلً
 .َِٖٓ (ْٖ/ِ)دالرزاؽالصنعاني(مصنؼعبّ)
 .ْٕٓرقـ (َّ/ْ)البفحجرالمطالبالعاليةبزكائدالمسانيدالثمانيةد،كمافيمسندمسد(ْ)



 

- 255 - 
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:      
 ًديثي ًمٍنوياٍلحى َذَتين َعَمى نْفسو وَنَفثَ »كى .(ُ)«َأنَُّو َقرأ اُلمَعوٍّ
 (.ٛٗٔالحديث رقم )

َذَتين َعَمى نْفسو وَنَفثَ لـأعثرعمىلفظابفاألثير) )َأنَُّو َقرأ اُلمَعوٍّ نما ِإَذا اْشَتَكى َيْقرَُأ  َكانَ (كا 
َذاِت َوَيْنُفثُ  (.َعَمى َنْفِسِو ِباْلُمَعوٍّ

 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري
ييكسيؼى ٍبفي المًَّو ٍبدي عى دَّثىنىا عيٍركىةى(ّ)حى عىٍف ، ًشيىابو اٍبًف عىًف ، مىاًلؾه نىا أىٍخبىرى ،

عىاًئشىةى(ْ) عىٍف ،
 ٍنيىا: عى المَّوي المَّوًأىفَّ»رىًضيى اٍشتىكىىرىسيكؿى ًإذىا َذاِت َوَيْنُفثُ كىافى فىمىمَّاَيْقرَُأ َعَمى َنْفِسِو ِباْلُمَعوٍّ ،

كىًتيىا اءىبىرى ًبيىًدًهرىجى مىٍيًوكىأىٍمسىحي أىٍقرىأيعى عيويكيٍنتي «.اٍشتىدَّكىجى
 تخريج الحديث:

كه.بوبنحبفالزبيرعفعركة(ٔ)كمسمـ،(ٓ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات.-
******           ****** 

 
 

                                                           

(.ٖٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .َُٔٓرقـ (َُٗ/ٔ(صحيحالبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابفضؿالمعكذات)ِ)
التنيسي(ىكّ) بفييكسيؼى .كقيؿلوالكبلعيبفتحالكاؼكفيآخرىامَّدالكبلعيالًمٍصًرمبيكميحى،أىعىبدالمًَّو

(.ُٖٔ/ُُاألنسابلمسمعاني).نزلتالشاـ«كبلع»بيمةيقاؿلياالعيفالميممة،ىذهالنسبةإلىق
أ اهلل كماتبياكعبد بمصر شاميكعاشمدة المنقكطةصمو التاء تنيسبكسر إلى نسبة بالتنيسي كسمي ،
فكؽككسرالنكفالمشددةكالياءالمنقكطةباثنتيفمفتحتياكالسيفغيرالمعجمة،بمدةمفببلدديارباثنتيفمف

مصرفيكسطالبحركالماءبيامحيط،كىيمفككرالخميج،كسميتبتنيسبفحاـبفنكح،كىيمفككر
(.ٖٗ/ّني)األنسابلمسمعا:الريؼ،كافبياكمنياجماعةمفالمحدثيفكالعمماء.انظر

 (ىكعركةبفالزبيربفالعكاـ.ْ)
،باب،كتابالطبّْْٗرقـ (ُُ/ٔككفاتو)،بابمرضالنبيم(صحيحالبخارمكتابالمغازٓ)

.ّٕٓٓ(رقـُُّ/ٕالرقىبالقرآفكالمعكذات)
 .ُِِٗرقـ (ُِّٕ/ْكتابالسبلـ،بابرقيةالمريضبالمعكذات)،(صحيحمسمـٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:      

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي أْنَفر ِبَيا اْلُمْشِرُكوَن َبعيَرىا َحتَّى َسَقطت، َفَنَفَثِت   َأنَّ زْينَب بنَت رسوِل المَّو»كى
أىٍمسىاؿدىمييا«ْطِنَياالدٍّماء مكاَنيا، وأْلَقت َما ِفي بَ 

.(ُ)

 (.ٜٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام الخطابي

كىٍىبو اٍبًف أىًبيعىًف أنا اٍلًجيًزمُّ ًبيًع الرَّ ٍبفي مَّدي ميحى نا سىٍيؿو ٍبًف مًَّد ميحى ٍبفي ًنيأىٍحمىدي أىٍخبىرى
(ّ)

اًرًثعىٍفسىًعيًدٍبًفأى اٍلحى كٍبفي ًنيعىميري أىٍخبىرى ًبٍنتي ٍينىبي كىانىٍتزى قىاؿى اًلحو ٍبًدالمًَّوٍبًفصى عىٍفعى ًبيًىبلؿو
مىيىاًإلىىأى ًدينىًةأىٍرسى ًإلىىاٍلمى المًَّو رىسيكؿي رىجى ًبيًعفىمىمَّاخى أىًبياٍلعىاًصٍبًفالرَّ رىسيكًؿالمًَّوتىٍحتى ًبييىاكىًىيى

َبِعيَرَىا َحتَّى َسَقَطْت َفَنِفَثِت الدٍَّماَء َمَكاَنَيا َوأَْلَقْت َما ِفي َبْطِنَيا َفَأْنَفَر ِبَيا اْلُمْشِرُكونَ  (ٗ)نىسيكءه ـٍ فىمى
تَّىمىاتىٍتعندرسكؿاهلل. ًمنىةنحى ٍؿًمٍنويضى تىزى

 تخريج الحديث :
تفردالخطابيبيذااإلسناد.

 دراسة رجال اإلسناد:
 .جرحانأكتعديبلنردفيولـين محمد بن سيل، أبو بكر البغدادي:أحمد ب -
ِبيع ْبن ُسَمْيَمان ْبن َداُود الجيزي ا - جرحانلـيردفيو:ْلَمْصِرّي، َأُبو َعْبيد المَّومحمد ْبن الرَّ

.(ٓ)أكتعديبلن
احتجبوالجماعة.ِىاَلل، المَّيثّي، الَمِديِنّي: َسِعيد ْبن َأبي- ، ابفحـز ثقةثبت،ضعفو

.(َُْرقـ)ثسبقتترجمتوفيالحدي
لـأىتداليو،كلـأعرؼحالو.:َعْبِد المَِّو ْبِن َصاِلٍح. شيخ سعيد بن أبي ىالل -
كباقيرجالوثقات.-

                                                           

 .(ٖٖ/ٓلنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(اُ)
(.َْٗ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
 .دالمًَّوبفكىببفمسمـالقرشي(ىكعىبّ)
ْـّالنُّسء(ْ) ٍيضيىالتأخراٍلحمؿبيىاالمظنكفاٍلمىٍرأىة:ًبالضَّ الحديثغريبفيالفائؽتخريجالحديث:كقتوعىفحى

(ِِْ/ّ)لمزمخشرم
(.ِِٗ،طبقاتالشافعييفالبفكثير)ص:(ََٓ/ٕ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ٓ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼفيومفلـأىتداليو،كفيومفلـيعرؼحالو.كالحديثلـيتابعمفطرؽإسناده

ل.أخر
******           ****** 

 ثير رحمو اهلل:   قال ابن األ 

 )َنَفَج(
 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ُ)أىٍمأثىٍرناىا«َفَأْنَفْجَنا َأرنبا»كى

 (.ٓ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام ابن ماجو

مىٍيًدم  ٍبفي الرٍَّحمىًف ٍبدي ،كىعى ٍعفىرو جى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا :حى قىاؿى بىشَّارو ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا دَّثىنىاحى :حى ،قىاالى
: ،قىاؿى اًلؾو ،عىٍفأىنىًسٍبًفمى ٍيدو ٍبًفزى الظٍَّيرىافً»شيٍعبىةي،عىٍفًىشىاـً ٍرنىاًبمىرّْ مىرى

،فىسىعىٍكاَفَأْنَفْجَنا َأْرَنًبا،(ّ)
مىٍييىا،فىمىغىبيكا عى
ةى،فى(ٗ) ًبيىاأىبىاطىٍمحى ٍكتييىا،فىأىتىٍيتي تَّىأىٍدرى ،حى ًزىى،فىسىعىٍيتي ًبعىجي يىا،فىبىعىثى ًرًكيىاًإلىىذىبىحى كى ا،كى

«.،فىقىًبمىيىاالنًَّبيّْ
تخريج الحديث:

.،كابفأبي(ٗ)يالسيأبكداكدالطك(ٖ)،كالنسائي(ٕ)،كالترمذم(ٔ)،كمسمـ(ٓ)كالبخارمأخرجو


                                                           

 (.ٖٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ِّّْ(رقـََُٖ/ِ،باباألرنب)(سنفابفماجو،كتابالصيدِ)
كجميز،قاؿالكاقدم:بيفمٌريث،كبمٌرعيكفكثيرةكنخؿ(مكضععمىمرحمةمفمكةلوذكرفيالحدّ)

(.َُْ/ٓمعجـالبمدافلياقكتالحمكم):مكةخمسةأمياؿ.انظركبيف
(ِٔٓ/ْ)البفاالثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.كاإلٍعياءالتَّعىبي:المَّغىب(ْ)
كالتحريضعميياك،(صحيحالبخارمٓ) ،ِِٕٓ(رقـُٓٓ/ّ،بابقبكؿىديةالصيد)تاباليبةكفضميا

/ٕ،باباألرنب)تابالذبائحكالصيد،كْٖٗٓ(رقـٖٖ/ٕكتابالذبائحكالصيد،بابماجاءفيالتصيد)
 .ّٓٓٓرقـ  (ٔٗ
.ُّٓٗ(رقـُْٕٓ/ّ،بابإباحةاألرنب)يدكالذبائحكمايؤكؿمفالحيكافكتابالص،(صحيحمسمـٔ)
 .ُٖٕٗ(رقـُِٓ/ْ،بابماجاءفيأكؿاألرنب)هللعفرسكؿا،أبكاباألطعمة(سنفالترمذمٕ)
 .ُِّْ(رقـُٕٗ/ٕاألرنب)باب،كتابالصيدكالذبائح،(سنفالنسائيٖ)
 .ُِٕٗ(رقـْْٓ/ّ(مسندأبيداكدالطيالسي)ٗ)
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بوبنحكه.،جميعيـمفطريؽشعبةبفالحجاج(ْ)،كالبييقي(ّ)،كالدارمي(ِ)كأحمد،(ُ)شيبة
مفطريؽعميبفعاصـ،عفعبداهللبفأبيبكرعفأنسبف(ٔ)ـ،كالحاك(ٓ)كأخرجوأحمد

مالؾبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد: 

  رجالوجميعانثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحاإلسنادكرجالوثقات،كأصموعندالبخارمكمسمـ.

******           ****** 
 ير رحمو اهلل:   قال ابن األث

ًديًثالميٍستىٍضعىًفيفًبمىكَّةى ًفيحى ،ًإذىا«َفَنَفَجْت  ِبِيُم الطَِّريقُ »كى يحي ًتالرّْ فىجأةن،كنىفىجى ـٍ أىٍمرىمىتًبًي
اءىٍتبىٍغتة .(ٕ)جى

 .(ٔ٘ٔالحديث رقم )
أعثرعمىتخريجلو.لم

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:   

 السَّاعىًة أىٍشرىاًط ًديًث حى ًفي اْنِتَفاج األِىّمة»كى اٍرتىفعا« ًإذىا البعًير، ٍنبىا جى اٍنتىفىجى ًمًف ، ًباٍلًجيـً ًكم ري
فىٍعتيوكعىظٍَّمتيو الشٍَّيءىفاٍنتىفىج:أىٍمرى كعىظيمىاًخٍمقةن.كنىفىٍجتي
.(ٖ)

 .(ٕ٘ٔالحديث رقم )

                                                           

 .ِِْٕٔ(رقـُُٕ/ٓ)مصنؼابفأبيشيبة(ُ)
.ُُِِٖ(رقـَِِ/ُٗ(مسندأحمد)ِ)
 .َِٔٓ(رقـُِٕٗ/ِ)رمي(سنفالداّ)
 .ُّّٗٗ(رقـّٖٓ/ٗ،)ُِّٗٗ(رقـّٕٓ/ٗ(السنفالكبرللمبييقي)ْ)
.َُّّْ(رقـَُٗ/ُِ(مسندأحمد)ٓ)
 .ََُٕ(رقـُِٓ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٔ)
(.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٕ)
.(ٖٗ/ٓ)المصدرنفسو(ٖ)
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لـأعثرعمىتخريجلو.
        ******   ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:   

 )َنَفَح( 
:«الُمْكِثرون ُىم الُمِقم ون ِإالَّ َمْن َنَفَح ِفيِو َيميَنو وِشماَلو»ًفيًو رىبيىدىيوًفيًوبالعىطاء.النٍَّفحي أىٍمضى

ٍربكالرٍَّمي .(ُ)الضَّ

 (.ٖ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىا ٍيدًحى ،عىٍفزى ٍبًدالعىًزيًزٍبًفريفىٍيعو ،عىٍفعى ًريره دَّثىنىاجى ،حى سىًعيدو ،قيتىٍيبىةيٍبفي عىٍفأىًبيذىر ٍبًفكىٍىبو
المَّوً رىسيكؿي فىًإذىا المَّيىاًلي، ًمفى لىٍيمىةن رىٍجتي خى : قىاؿى ٍنوي، عى المَّوي مىعىويرىًضيى لىٍيسى كى يىٍمًشيكىٍحدىهي،
فىاٍلتىفىًإنٍ القىمىًر، أىٍمًشيًفيًظؿّْ عىٍمتي فىجى : قىاؿى ده، أىحى مىعىوي يىٍمًشيى يىٍكرىهيأىٍف أىنَّوي فىظىنىٍنتي : قىاؿى ، سىافه تى

: :«مىٍفىىذىا»فىرىآًني،فىقىاؿى ،قىاؿى عىمىًنيالمَّويًفدىاءىؾى ،جى :أىبيكذىر  تىعىالىوٍ»قيٍمتي :فىمى«يىاأىبىاذىر  قىاؿى شىٍيتي
: ِإنَّ الُمْكِثِريَن ُىُم الُمِقم وَن َيْوَم الِقَياَمِة، ِإالَّ َمْن َأْعَطاُه المَُّو َخْيرًا، َفَنَفَح ِفيِو »مىعىويسىاعىةن،فىقىاؿى

ٍيرناَيِميَنُو َوِشَماَلُو  ًفيًوخى يىدىٍيًوكىكىرىاءىهي،كىعىًمؿى بىٍيفى الحديث.«.........كى
 تخريج الحديث:

حديثأبيذربنحكه.مف(ْ)،كمسمـ(ّ)جوالبخارمأخر
 دراسة رجال اإلسناد:

:َجِرْيُر بُن َعْبِد الحَ  - بٍّي   ق.ُٖٖتكفيسنةِمْيِد بِن َيِزْيَد الضَّ
.فتعقبوابفحجرفقاؿ:كلـأر(ٓ)جريرثقة،قاؿالبييقي:نسبفيآخرعمرهإلىسكءالحفظ 

                                                           

 (.ٖٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
 .ّْْٔ(رقـْٗ/ٖكتابالرقاؽباب:المكثركفىـالمقمكف)،(صحيحالبخارمِ)
البخارم(ّ) كالتفميس،كتابفياالستقر،صحيح كالحجر الديكف )اضكأداء الديف ّبابأداء رقـُُٔ/ )

.ِٖٔٔ(رقـَٔ/ٖبمبيؾكسعديؾ)،بابمفأجاب،كتاباالستئذافِّٖٖ
كتابالزكاة،بابتغميظعقكبة،ْٗرقـ (ٖٖٔ/ِ،بابالترغيبفيالصدقة)كاةكتابالز،(صحيحمسمـْ)

.َٗٗ(رقـٖٔٔ/ِمفاليؤدمالزكاة)
(.ُّْ/ٔ(السنفالكبرللمبييقي)ٓ)
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كقاؿمرة:ثقةصحيحالكتابقيؿكاففيآخرعمرهييـ .(ُ)ذلؾلغيرهبؿاحتجبوالجماعة
.(ِ)مفحفظو

.(ّ)ثقةقاؿابفحجر:قاؿالبللكائيأجمعكاعمىثقتوككذاقاؿالخميميجرير:قالت الباحثة 
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:     

أىٍسمىاءى ًديثي ًمٍنويحى : َأْنِفِقي، َأِو اْنَضِحي، َأِو اْنَفِحي، َواَل ُتْحِصي   سوُل المَّور  َقاَلْت: َقاَل ِلي»كى
.(ْ)«َفُيْحِصَي المَّو َعَمْيكِ 

 (.ٗ٘ٔالحديث رقم)
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام مسمم

،عىفٍ ،عىٍفًىشىاـو ًغيىاثو يىٍعًنياٍبفى ٍفصه دَّثىنىاحى أىًبيشىٍيبىةى،حى دَّثىنىاأىبيكبىٍكًرٍبفي فىاًطمىةىًبٍنًتحى
ٍنيىا،قى اهلليعى رىًضيى ًبٍنًتأىًبيبىٍكرو أىٍسمىاءى ٍف ٍنًذًر،عى اهللًاٍلمي ًليرىسيكؿي َأْو  -َأْنِفِقي:»الىٍت:قىاؿى

«.، َفُيْحِصَي اهلُل َعَمْيكِ (ٛ)َواَل ُتْحِصي -(ٚ)، َأْو اْنَفِحي(ٙ)اْنَضِحي
 تخريج الحديث:

بنحكه.بنتأبيبكرعفأسماء(َُ)ـمسمك،(ٗ)أخرجوالبخارم

                                                           

 (.ّٓٗ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ُ)
(.ُّٗجر)ص:(تقريبالتيذيبالبفحِ)
(.ّٓٗ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ّ)
 (.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
 .ٜٕٓٔرقـ(ُّٕ/ِ،بابالحثعمىاإلنفاؽككراىةاإلحصاء)(صحيحمسمـكتابالزكاةٓ)
انضحىٔ) كاإلعطاء( السماحة عىف ًكنىايىة : البخ، فيالصحيحيف اهللتفسيرغريبما البيعبد ارمكمسمـ

 (.ٗٔٓالحميدم)ص:
فنفحاتًباٍلمىعٍٕ) يزىاؿلفيبلى كًؼيحمسًإلىٍييىاأىمعطايا(انفحى:ييقىاؿالى  (.ٗٔٓ.المصدرنفسو)ص:ري
تحصىٖ) قةكالنييعفادخاركالمقصكدالحثعمىالنف.صّْيكاالستئثار.المصدرالسابؽ:اإلفراطًفيالتَّقى(الى

.اؿكالبخؿالم
كافلياكفضمياكالتحريضعميياكتاباليبة،(صحيحالبخارمٗ) ،بابىبةالمرأةلغيرزكجياكعتقيا،إذا

يجز لـ كانتسفيية فإذا سفيية، تكف لـ إذا جائز، فيك ّ)زكج ُٖٓ/ رقـ الزكاةُِٗٓ( كتاب باب، ،
.ُّّْ(رقـُُّ/ِالتحريضعمىالصدقةكالشفاعةفييا)

.َُِٗ(رقـُّٕ/ِ،بابالحثعمىاإلنفاؽككراىةاإلحصاء)كتابالزكاة،صحيحمسمـ(َُ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 قميبلنفصثقةمطمقان،إالأفحفظوتغيرح:بن طمق بن ُمَعاِوَية النَّخِعيّ َحْفص بن غياث  -    

(.ْٔ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)كتابوأصحمفحفظوبعدأفاستقضى،
َبْيِر بْ  - ىشاـبفعركةثقة.سبقتترجمتوِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُخَوْيِمٍد:ِىَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الز 

 .(ٔ) فيالحديثرقـ
كباقيركاتوثقات. -   

 قال ابن األثير رحمو اهلل:     

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ةيكالميكافىحة:الميدافىعة«ِإنَّ ِجْبِريَل َمع َحسَّان َما َناَفَح َعّني»كى أىٍمدافىع.كاٍلمينىافىحى
مىى بىتىيـعى اليمٍشركيف،كميجاكى ٍلتيوًبًو،ييريدًبمينافىحًتوًىجاءى ؿًبالسٍَّيًؼ:تىناكى الرجي بة.كنىفىٍحتي كالميضارى

.(ُ)أٍشعاًرًىـ

 (.٘٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أبو داود

دَّ ،حى ٍيفه ليكى يًصيُّ اٍلًمصّْ مىٍيمىافى سي مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى نىاًد،حى أىًبيالزّْ عىٍفأىًبيًو،عىٍفعيٍركىةى،ثىنىااٍبفي
المَّوً رىسيكؿي ٍنيىا،قىالىٍت:كىافى المَّويعى ،عىٍفعيٍركىةى،عىٍفعىاًئشىةىرىًضيى ًمٍنبىرناًفيكىًىشىاـو سَّافى عيًلحى يىضى

ك مىٍيًويىٍيجي ًفيرىسيكًؿالمَّاٍلمىٍسًجًدفىيىقيكـيعى المَّوًوًمىٍفقىاؿى رىسيكؿي ِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس َمَع :»:فىقىاؿى
«. ا َناَفَح َعْن َرُسوِل المَّوِ َحسَّاَن مَ 

 تخريج الحديث:
،مف(ٔ)كأخرجوابفحباف،مفطريؽعركة.(ٓ)،كالحاكـ(ْ)،كالطبراني(ّ)أخرجوأبكيعمى

ممةبفعبدالرحمفجميعيـبمفظمقاربمفطريؽأبكس(ٕ)طريؽشداد.كأخرجومسمـ
                                                           

 (.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.َُٓٓ(رقـَّْ/ْ،بابماجاءفيالشعر)كتاباألدب،(سنفأبيداكدِ)
 .ُْٗٓ(رقـٕٔ/ٖ(مسندأبييعمىالمكصمي)ّ)
 .َّٖٓ(رقـّٕ/ْـالكبيرلمطبراني)(المعجْ)
 .َٖٓٔ(رقـْٓٓ/ّ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـٓ)
 .ُْٕٕ(رقـٕٗ/ُٔ)(صحيحابفحبافٔ)
،بابفضائؿحسافبفثابترضياهللعنوائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـكتابفض،(صحيحمسمـٕ)
َِْٗ(رقـُّٓٗ/ْ)
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)عركةبفالزبيركشدادكأبكسممةبفعبدالرحمف(مفحديثعائشةبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

َناِد َوَكاَن َعْبُد الرَّْحَمِن ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّدٍ  - ق.ُْٕتكفيسنة:َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزٍّ
قاؿابفسعد:(ِ)،كاالماـمالؾ(ُ)كلـيكثقوسكلالعجميكافعبدالرحمفييضعؼفيالحديث

.(ّ)كافكثيرالحديثضعيفان
ضعيفان أصحابنا كافعند المديني: ابف يثبتضعيؼ.(ْ)قاؿ يكف لـ يحيىبفمعيف: كقاؿ

.(ٓ)كقاؿمرة:ليسممفيحتجبوأصحابالحديثليسبشيءالحديث،
عبدالرحمفبفميدماليحدثعفعبدالرحمفبف:كاف-يعنيالفبلس-قاؿعمركبفعمي

،كقاؿابفحباف:كافممف(ٖ)كضعفوالنسائي.(ٕ)كقاؿأحمد:مضطربالحديث.(ٔ)أبيالزناد
ينفردبالمقمكباتعفاألثباتككافذلؾمفسكءحفظوككثرةخطئوفبليجكزاالحتجاجبخبره

.(ٗ)الركاياتيحتجبوإذاانفردفأمافيماكافؽالثقاتفيكصادؽفي
فكافبعضمايركيو،الىييتىابىعيعبدالرحمف:قالت الباحثة  صدكؽفيركاياتوكثيرالخطأ،كا 

ميوكماقاؿابفعدم .(ُُ)إالأنومفأثبتالناسفيىشاـبفعركةكماقاؿابفمعيف(َُ)عى
ركة.ييحتىجبماركاهإذاكافؽالثقات،كركايتوفيىذاالحديثعفع

 كباقيركاتوثقات.-
:الحكم عمى اإلسناد 

.صدكؽكثيرالخطأبفأبيالزنادرجالوثقات،سكلعبدالرحمف،حسفلذاتوإسناده

                                                           

(.ِِٗميناتالحافظابفحجر)ص:،تض(الثقاتلمعجميُ)
 (.ٕٓٓ/ِميزافاالعتداؿلمذىبي):(انظرِ)
(.ْٕٖ/ٓ)البفسعدالكبير(الطبقاتّ)
 (.ُُّ(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:ْ)
 (.ّٕ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفٓ)
(.ِِٓ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
(.ِِٓ/ٓنفسو)(المصدرٕ)
(.ٖٔ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ٖ)
 (.ٔٓ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ٗ)
 (.ّْٓ/ٓ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)َُ)
 (.ِٕٔ/ُ(الكاشؼلمذىبي)ُُ)
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كالحديثأصموعندمسمـ.تابعوىشاـبفعركةكىكثقةفيرتقيالحديثلمصحيحلغيره،
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

ًديثيكى  .(ٔ)«ِإْن لربٍّكم ِفي أيَّام َدْىركم َنَفَحاٍت، َأاَل َفَتَعّرضوا َلَيا» ًمٍنوياٍلحى

 (.ٙ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام الطبراني 

الً صى ٍبفي سىفي اٍلحى :نا قىاؿى بّْيُّ ٍبدىةىالضَّ عى ٍبفي أىٍحمىدي :نا قىاؿى ـي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًدًحٍبًفأىًبيحى اأٍلىٍسكى
 كىاٍبًف ، مَّدو ميحى أىبىا ييكىنَّى: شىٍيخه دَّثىًني حى : قىاؿى ًد اأٍلىٍسكى أىًبي ٍبًف كًر مىٍنصي لىويأىًخي ييقىاؿي دَّثىًنيشىٍيخه حى

مىٍسمىمى ٍبًف مًَّد ميحى عىٍف ، اأٍلىٍعظىـً ًفياٍلمىٍسًجًد مىؼو خى ًفيزىمىًف ، اٍلمييىاًجري رىسيكؿي قىاؿى : قىاؿى المَّوًةى
ِإنَّ ِلَربٍُّكْم َعزَّ َوَجلَّ ِفي َأيَّاِم َدْىِرُكْم َنَفَحاٍت، َفَتَعرَُّضوا َلَيا،»: ةهالى أىٍفتيًصيبىويًمٍنيىانىٍفحى ـٍ دىكي أىحى لىعىؿَّ

«.يىٍشقىىبىٍعدىىىاأىبىدنا
ًبيىذى مًَّدٍبًفمىٍسمىمىةىًإالَّ عىٍفميحى ًديثي ييٍركىلىىذىااٍلحى ٍبدىةى.الى عى ٍسنىاًد،تىفىرَّدىًبًوأىٍحمىديٍبفي  ااإٍلً

 تخريج الحديث:
مفطريؽأحمدبفعبدةالضبيبوبنحكه.(ّ)أخرجوالطبراني
 دراسة رجال اإلسناد:

 ُمَحمَُّد بُن َمْسَمَمَة بِن َسَمَمَة بِن َخاِلٍد اأَلْنَصاِري  األوسّي رضي اهلل عنو. -
ق،كلدقبؿالبعثةباثنتيفكعشريفسنةفيقكؿالكاقدٌم،ّْسنةمفأجبلءالصحابةتكفي

 .كقيؿ:يكنىأباعبدالمَّو،كأباسعيد،كاألكؿأكثر.كىكممفسميفيالجاىميةمحمدان
عمىيدممصعببفعميرقبؿسعدبفمعاذ.كآخىرسكؿالمَّوكقاؿابفسعد:أسمـقديمان

كمابعدىاإالغزكةتبكؾ،فإنوتخمؼبإذفالنبيشاىد:بدرانبينوكبيفأبيعبيدة،كشيدالم
لىابفأبيالحقيؽ.  لوأفيقيـبالمدينة،ككافممفذىبإلىقتؿكعببفاألشرؼ،كا 

 .(ْ)أحاديثففعؿ.كركلعفالنبياعتزؿالفتنةبأمرمفرسكؿاهلل
                                                           

(.َٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .ِٖٔٓـ(رقَُٖ/ّ)لمطبراني(المعجـاألكسطِ)
.ُٗٓ(رقـِّّ/ُٗ(المعجـالكبيرلمطبراني)ّ)
 (.ِٖ/ٔاإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر):(انظرْ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
ضعيؼكفيوعمؿ:اإلسنادىذا
زائغحائدعف: األسكد،قاؿابفحجر:قاؿاألزدمأبيؼالحسفبفصالحبفضع-

كلىذاالحديثعفشيخلويكنىأبامحمد،كلـييعرؼاسموكلـأىتداليوكلـيعرؼالحؽ، رى
حالو.

فيومفاليعرؼحالوكأبيالمياجرذكربالكنيةفمـأىتداليو.-
رحمواهلل.(ُ)نادتفردبوالركاه.كمفحكـبضعفواأللبانيكالحديثلـيركإالبيذااإلس-

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 رى آخى ًديثو ًفيحى .(ِ)«َتعّرضوا ِلَنَفَحاِت َرْحَمِة المَّو َتَعاَلى»كى

 (.ٚ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٖ)قال اإلمام أبو نعيم األصبياني

سي دَّثىنىا عىٍمريحى ثىنىا ، اًلحو صى ٍبًف عيٍثمىافى يىٍحيىىٍبفي دَّثىنىا حى أىٍحمىدى، ٍبفي ٍبًفمىٍيمىافي ًبيًع الرَّ ٍبفي ك
ٍفأىنىطىاًرؽو،ثىنىا ،عى ٍفكىافى ،عىٍفًعيسىىٍبًفميكسىىٍبًفًإيىاًسٍبًفاٍلبيكىٍيًر،عىٍفصى أىيُّكبى ،يىٍحيىىٍبفي سو

اهللً رىسيكؿي قىاؿى : »قىاؿى كى: ـٍ كي دىٍىرى ٍيرى اٍلخى ًمٍفَتَعرَُّضوا ِلَنَفَحاِت َرْحَمِة اهلِل َتَعاَلى تىعىمَّميكا اتو نىفىحى
ٍكعىا رى ،كىأىٍفييؤىمّْفى ـٍ عىٍكرىاًتكي ٍفيىشىاءيًمٍفًعبىاًدًه،كىاٍسأىليكااهللىأىٍفيىٍستيرى ًبيىامى ًتًوييًصيبي ـٍرىٍحمى «ًتكي غىًريبه

ًديًث .ًمٍفحى كعىٍفيىٍحيىىٍبًفأىيُّكبى تىفىرَّدىًبًوعىٍمره ٍفكىافى صى
 تخريج الحديث:

،مفطريؽيحيىبفمكسىبفإياسبو(ٔ)،كالبييقي(ٓ)،كالقضاعي(ْ)أخرجوالطبراني
بنحكه.

                                                           

(.ِٕٕ)ص:(ضعيؼالجامعالصغيركزيادتولؤللبانيُ)
 .(َٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.ُِٔ/ّ)ألبينعيـ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءّ)
 .َِٕ(رقـَِٓ/ُ)(المعجـالكبيرلمطبرانيْ)
 .َُٕ(رقـَْٕ/ُمقضاعي)ل(مسندالشيابٓ)
 .َّٔ(رقـّٖٔ/ُ)(األسماءكالصفاتلمبييقئ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
:َيْحَيى بُن ُعْثَماَن بِن َصا - كقيؿبعدىا.قِِٖتكفيسنةِلِح بِن َصْفَواَن السَّْيِمي 

ككافحافظنا كبمكتالعمماء، بأخبارالبمد، كافعالمان لـ قاؿابفيكنس: لمحديث،كحٌدثبما
غيره عند أبيكتكممكا(ُ)يكفيكجد ككتبعنو كتبتعنو أبيحاتـ: الرحمفبف عبد كقاؿ .

.(ِ)فيو
.(ّ)فتعقبوالذىبيقائبلن:ىذاجرحغيرمفسر،فبليطرحبومثؿىذاالعالـ

فطعففيو،قاؿابفحجر:قاؿمسممةبفقاسـيتشيعككافصاحبكراقةيحدثمفغيركتبو
.(ٓ)كقاؿالذىبي:حافظأخبارملوماينكر.(ْ)ألجؿذلؾ

أخبارمصدكؽلومايستنكر.يحيىبفعثمافالسيمي:قالت الباحثة
رهابفحباففيثقاتو،مرتيفعمىذكُمَحمَّد ْبن ِإَياس ْبن البكير: ِعيَسى ْبن ُموَسى ْبن -

.(ٕ).كضعفوأبكحاتـ(ٔ)أنيماشخصاف
ضعيؼلـيكثؽ.عيسىبفمكسى:قالت الباحثة

ق.كافصفكافثقةكثيرُِّتكفيسنة:َصْفَواُن َأَبا َعْبِد المَّوِ  ُيَكنَّى،َ َصْفَواُن ْبُن ُسَمْيمٍ  -    
.(ٖ)المفضؿبفغساف:كافيقكؿبالقدرالحديثعابدناكلكنوكافيقكؿبالقدر،قاؿ

 ثقةكافيقكؿبالقدر.صفكافبفسميـ:قالت الباحثة
 : الحكم عمى اإلسناد 

عيسىبفمكسىضعيؼ.ألجؿضعيؼ
رأل ىؿ حاتـ قمتألبي الكتاني قاؿ حجر: ابف قاؿ أنس، مف يسمع لـ سميـ بف كصفكاف

كقاؿأبكداكدالسجستانيلـيرأحدانمفصفكافأنسانقاؿال،كاليصحركايتوعفأنس

                                                           

 (.َٕٓ/ُ(تاريخابفيكنسالمصرل)ُ)
 (.ُٕٓ/ٗالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿِ)
(.ّٓٓ/ُّلمذىبي)(سيرأعبلـالنببلءّ)
(.ِٕٓ/ُُالبفحجر)(تيذيبالتيذيبْ)
(.ُّٕ/ِ)لمذىبي(الكاشؼٓ)
 .(ِّْ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
(.ِٖٓ/ٔالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿٕ)
(.ّٓٔ/ٓلمذىبي)(سيرأعبلـالنببلءٖ)
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.(ُ)إالأباإمامةكعبداهللبفبسرالصحابة
أخرجوالبييقي ما مفطريؽصفكافبفسميـعفرجؿمفأشجعمف(ِ)كلمحديثشكاىدمنيا

قاؿ:"اطمبكاالخيردىركـكمو"فذكرهبمثموكىذاىكالمحفكظحديثأبيىريرة.أفرسكؿاهلل
كؿ.دكفاأل

ديث،ضعيؼيعؿبضعؼعيسىبفمكسى.كىذاالح
كفيومفاليعرؼ)رجؿمفأشجع(.

مفطريؽالحكـ(ْ))كالمفظلو(كمفطريقوأبكنعيـفيالحمية(ّ)كمنياماأخرجوابفأبيشيبة
»عفزيدبفأسمـمفحديثأبيالدرداءرضياهللعنوقاؿ:(ٓ)بففضيؿا ٍيرى اٍلتىًمسيكااٍلخى ـٍ كي دىٍىرى

ًمفٍ ٍفيىشىاءي ًبيىامى ييًصيبي ًتًو ًمٍفرىٍحمى اتو نفىحى ًلمًَّو المًَّو،فىًإفَّ ًة اًترىٍحمى ًلنىفىحى كا تىعىرَّضي ًعبىاًدًه،كيمَّوي،كى
عىٍكرىاًتكي ٍكعىاًتكيـٍكىاٍسأىليكاالمَّوىأىٍفيىٍستيرى رى ييؤىمّْفى كى «.ـٍ

مدبفبشرصدكؽ.كىذااإلسنادرجالوثقات،عدامح
كبمجمكعطرقويرتقيالحديثلمحسفلغيره.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 )َنَفَخ(
ًمٍفًريًقوفيىقىع«َأنَُّو َنَيى َعْن النَّْفِخ ِفي الشَّراب»ًفيًو اييخاؼأىٍفيىٍبديرى ٍنويًمٍفأٍجؿمى انىيىىعى ًإنَّمى

بَّ ماشىًرببىٍعدهغيريهفىيىتىأىذَّلًبًو.ًمٍنويًفيًو،فري
.(ٔ)

 (.ٛ٘ٔالحديث رقم )
 
 

                                                           

 (.ِْٔ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ُ)
.َُٖٓـ(رقِّٕ/ِ،لمبييقي)(شعباإليمافِ)
.ّْْٗٓ(ُُُ/ٕ(مصنؼابفأبيشيبة)ّ)
(.ُِِ/ُ،ألبينعيـ)كلياءكطبقاتاألصفياء(حميةاألْ)
الجرحكالتعديؿالبف،(ّٕٓ/ْركايةالدكرم)-بفمعيفتاريخا:(كثقوابفمعيفكأبكداكدكغيرىماانظرٓ)

.(ُِٕ/ٖ(،تاريخبغدادكذيكلولمخطيب)ُِٕ/ّأبيحاتـ)
 (.َٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
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 رحمو اهلل:( ٔ)قال اإلمام الترمذي
 كىىيكى ٍفأىيُّكبى ،عى اًلًؾٍبًفأىنىسو ،عىٍفمى ييكنيسى نىاًعيسىىٍبفي :أىٍخبىرى قىاؿى ـو ٍشرى خى ٍبفي ًميُّ دَّثىنىاعى حى

،أىنَّويسىًمعى ًبيبو حى ،اٍبفي ٍدًرمّْ الخي ٍفأىًبيسىًعيدو ،عى يىٍذكيري يىًنيَّ النًَّبيَّ»أىبىاالميثىنَّىالجي نىيىىعىًفأىفَّ
ًفيالشٍُّربً «النٍَّفًخ : ًفياإًلنىاًء؟قىاؿى القىذىاةيأىرىاىىا : رىجيؿه أىٍركىلًمٍف«أىٍىًرٍقيىا»فىقىاؿى فىًإنّْيالى : قىاؿى ،
: ؟قىاؿى كىاًحدو ًإذىٍفعىٍفًفيؾى»نىفىسو ًحيحه.«:فىأىًبًفالقىدىحى صى سىفه حى ًديثه ىىذىاحى
 تخريج الحديث:

،(ٔ)،كابفحباف(ٓ)،كعبدبفحميد(ْ)،كأحمد(ّ)كمفطريقوابفأبيشيبة(ِ)أخرجومالؾ
 ،بومختصران.(ٕ)كالدارمي

بنحكه،،بو(ُِ)كالبغكم،(ُُ)،كالبييقي(َُ)بألفاظقريبة،كالحاكـ(ٗ)،كأحمد(ٖ)كأخرجوأبكيعمى
زيادة،بزيادةمركافبفالحكـكأنوىكالذمسأؿأباسعيدعفالنييعفالنفخفيالشراب،كفيو

كلـيذكرىاالترمذم.
 دراسة رجال اإلسناد:

معيفَأُبو اْلُمَثنَّى الجيني: -   بف يحيى كالذىبي(ُّ)كثقو في(ُْ)، حباف ابف كذكره ،
 .(ُٓ)الثقات

                                                           

(رقـَّّ/ْ،بابماجاءفيكراىيةالنفخفيالشراب)عفرسكؿاهلل،أبكاباألشربة(سنفالترمذمُ)
.ُٕٖٖ

 .ُِ(رقـِٓٗ/ِ)(مكطأمالؾِ)
 ُِْٖٕ(رقـَُٕ/ٓ)ابفأبيشيبة(مصنؼّ)
 .ُُُْٓ(رقـَُُ/ُٖ،)َُُِّقـ(رِٖٗ/ُٕ(مسندأحمد)ْ)
 .َٖٗ(رقـَِّ(المنتخبمفمسندعبدبفحميد)ص:ٓ)
 (.ُْٓ/ُِ)(صحيحابفحبافٔ)
 .ُِٕٗ(رقـُّْٓ/ِ)(سنفالدارميٕ)
 .َُُّ(رقـْْٕ/ِ(مسندأبييعمىالمكصمي)ٖ)
.ُُُْٓ(رقـَُُ/ُٖ(مسندأحمد)ٗ)
 .َِٖٕ(رقـُٓٓ/ْكـ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاَُ)
 .َّٔٓ(رقـُّٔ/ٖ)لمبييقي(شعباإليمافُُ)
.َّّٔ(رقـِّٕ/ُُ)(شرحالسنةلمبغكمُِ)
(.ْْْ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُّ)
 (.ْٔٓ/ِ)(الكاشؼلمذىبيُْ)
 (.ٓٔٓ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ُٓ)
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.(ِ)كقاؿابفحجرمقبكؿ.(ُ)فالمديني:مجيكؿالأعرفوكقاؿعميب
 .ثقة:قالت الباحثة

 :الحكم عمى اإلسناد 
ثقات كركاتو صحيح الترمذمإسناده ًحيح:قاؿ صى سىفه ًديثحى حى الحاكـ:،(ّ)ىىذىا كقاؿ

المثني.كحسنواأللبانيألجؿحاؿأبي.(ْ)"ىذاحديثصحيحاإلسنادكلـيخرجاه"
  ******         ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 ًفيًو َأُعوُذ بالمَّو ِمْن َنْفِخِو وَنْفِثو»كى كنىفىسىو،« نىٍفسىو يىٍجمىع كى يىتىعاظـ الميتىكىٌبر ألفَّ ًكٍبريه؛ وي: نٍفخي
.(ٓ)فيىٍحتاجأىٍفيىٍنفيخى

 الحديث رقم )*(. 
.(ٔ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 

 ن األثير رحمو اهلل:  قال اب

ًفيًو أىًماٍرًميماكأٍلًقًيما،«رََأْيُت َكَأنَُّو ُوِضَع ِفي َيَديَّ ُسَوارَاِن ِمْن َذىب، فُأوِحَي ِإَليَّ أِن اْنُفْخُيَما»كى
ًمفنىفىحٍ فىييكى مىًة اٍلميٍيمى اًء ٍفكىانىٍتًباٍلحى .كىاً  ٍنؾى دىفىعتىوعى ًإذىا الشَّيءى تىٍنفيخي ا ٍيتىو.كىمى مى رى الشٍَّيءى،ًإذىا تي

ًتالدَّابة،ًإذىارىمىحىتًبًرٍجميا .(ٕ)كنىفىحى

 (.ٜ٘ٔالحديث رقم)
 

                                                           

 (.ُِٓ/ّْ(تيذيبالكماؿلممزم)ُ)
 (.َٕٔ)ص:ذيبالبفحجر(تقريبالتيِ)
 .ُٖٖٖرقـ(َّْ/ْ)بابماجاءفيكراىيةالنفخفيالشراب،أبكاباألشربة(سنفالترمذمّ)
 (.ُٓٓ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ْ)
 (.َٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ُْٕ(تحتحديثرقـٔ)
(.َٗ/ٓكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثٕ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري
ٍبفً ىىمَّاـً عىٍف ، مىٍعمىره نىا أىٍخبىرى زَّاًؽ، الرَّ ٍبدي عى دَّثىنىا حى ، ٍنظىًميُّ الحى ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي اؽي ًإٍسحى دَّثىًني حى

دَّثىنىاًبًوأىبيكىي :ىىذىامىاحى ٍيرىةى،عىٍفرىسيكًؿالمَّوًمينىبّْوو،قىاؿى رى زىاًئفى خى ًإٍذأيكًتيتي ـه :"بىٍينىاأىنىانىاًئ ،قىاؿى
 ،ْنُفْخُيَماَفُوِضَع ِفي َيَديَّ ِسَوارَاِن ِمْن َذَىٍب، َفَكُبرَا َعَميَّ َوَأَىمَّاِني، َفُأوِحَي ِإَليَّ َأِن ااألىٍرًض،

اليىمىا اًحبى ٍنعىاءى،كىصى صى اًحبى االكىذَّابىٍيًفالمَّذىٍيًفأىنىابىٍينىييمىا:صى ٍلتيييمى ًة.فىنىفىٍختيييمىافىطىارىا،فىأىكَّ مى
 تخريج الحديث: 

مفطريؽعبدالرزاؽبوبمثمو.(ّ)،كمسمـ(ِ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعناثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

الميٍستىٍضعىًفيفًبمىكَّةى ًديثي ييٍركىلحى بىٍغتةن،«َفَنَفَخْت ِبِيُم الطريقُ »كى ـٍ ًبًي أىٍمرىمىٍت مة: المعجى اًء ًباٍلخى
اءىٍتبىٍغتة ،ًإذىاجى ًتالريحي .(ْ)ًمٍفنىفىخى

 (.ٓٙٔالحديث رقم )
 .جلولـأعثرعمىتخري

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

ًة أىٍشرىاًطالسَّاعى ًديثي :أىٍمسىًميف«اْنِتَفاُخ األِىمَّة»كىحى ٍنفيكخه ٍنتىًفخهكمى مي ؿه أىٍمًعظىمييىا.كرىجي
.(ٓ)

 (.ٔٙٔالحديث رقم )
 
 

                                                           

.َّٕٕ(رقـِْ/ٗ،بابالنفخفيالمناـ)كتابالتعبير،(صحيحالبخارمُ)
ّْْٕ(رقـ.َُٕ/ٓكتابالمغازم،بابكفدبنيحنيفة،كحديثثمامةبفأثاؿ)المصدرنفسو،(ِ)
 .ِِْٕ(رقـُُٖٕ/ْ)كتابالرؤيا،بابرؤياالنبي،(صحيحمسمـّ)
 (.َٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
(.َٗ/ٓ)المصدرنفسو(ٓ)
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 رحمو اهلل:( ٔ)قال اإلمام الطبراني
 مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى ٍمزىةى،حى ،عىٍفشيعىٍيًبٍبًفأىًبيحى ًإٍسمىاًعيؿى ٍبفي ٍبًدالرٍَّحمىًف،ثىنىاأىًبي،ثىنىاميبىشّْري عى

ٍيرى نىاًد،عىًفاأٍلىٍعرىًج،عىٍفأىًبيىيرى المَّوًعىٍفأىًبيالزّْ رىسيكؿي :قىاؿى ًة:»ةىقىاؿى انتفاُخ ًمٍفأىٍشرىاًطالسَّاعى
تَّىيياأْلَِىمَّةِ  ًلمىٍيمىتىٍيفً،حى :ىيكى ًلمىٍيمىًتًو،فىييقىاؿي ؿي  .«رىلاٍلًيبلى

. اًعيؿى ًإٍسمى ٍبفي ،تىفىرَّدىًبًو:ميبىشّْري شيعىٍيبه نىاًدًإالَّ ٍفأىًبيالزّْ عى ًديثى يىٍرًكىىذىااٍلحى ـٍ لى
 تخريج الحديث:

.بمثمومفطريؽاألعرجبو(ّ)،فيالصغير،كفيمسندالشامييف(ِ)أخرجوالطبراني
 دراسة رجال اإلسناد :

، وأبوه عبد الرحمن:ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اأْلَْزَرُق اأْلَ  - لـأعثرعمىترجمةْنَطاِكي 
 .حاليماقؼعمىليما،كلـأ
 :الحكم عمى اإلسناد 

ثقاتعدامحمدبفعبدالرحمفبفاألزرؽاألنطاكي،كأبيوعبدالرحمفرجاؿإسناده
فيعدادالمجاىيؿكيضعؼالحديل ثألجميما،ألنولـيعرؼـأعثرعمىترجمةليما،فيما

كقدصكباأللبانيرحمواهللاسـمحمدالذمكردفيالمعجـالصغير،كىكمحمدبفحاليما.
الرحمفاألزرؽاألنطاكي، بفعبد الشامييفمحمد فيمسند كجاء الرحمف، اهللبفعبد عبد

هلل،كىكاألصكب.عبدا،بدكف
في(ٔ))كالمفظلو(كمفطريقوالداني(ٓ)،كابفاألعرابي(ْ)كلمحديثشاىدأخرجوابفأبيشيبة

دَّاؾً اٍلكى أىًبي عىٍف اًرًث، اٍلحى ٍبًف مفطريؽعيٍثمىافى معجمو
(ٕ) ًمفى : قىاؿى ٍدًرمّْ اٍلخي أىًبيسىًعيدو عىٍف ،

اأٍلىىً ًةاٍنًتفىاخي ًلمىٍيمىةويىٍحًسبيويًلمىٍيمىتىٍيًف.اٍقًترىاًبالسَّاعى ؿي مًَّة،يىرىاهيالرَّجي
طريؽابفأبيشيبةركاتوثقاتعداأبكالكداؾ.

                                                           

 .ْٖٔٔ(رقـٓٔ/ٕ(المعجـاألكسطلمطبراني)ُ)
 .ٕٕٖ(رقـُُٓ/ِ(المعجـالصغيرلمطبراني)ِ)
 .ّّٔٓ(رقـِٕٗ/ْ(مسندالشامييفلمطبراني)ّ)
.ِّٕٓٓرقـ (َُٓ/ٕ(مصنؼابفأبيشيبة)ْ)
.ُٕٕٗحديثالترقفيرقـ،(ٖٕٖ/ّ(معجـابفاألعرابي)ٓ)
.ّٕٗرقـ (ُٕٗ/ْ(السنفالكاردةفيالفتفلمداني)ٔ)
جبربفنكؼٕ) ىك الكداؾ،( تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:أبك ابفحجر. قاؿ كما كىكصدكؽييـ ،

(.ُّٕ
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كطريؽابفالػأعرابيكالدانيضعيؼركاتوثقاتعداأبكالكدالؾصدكؽييـ،كأبكحذيفةكىك
 .(ُ)مكسىبفمسعكدالنيدم،قاؿابفحجر:صدكؽسيئالحفظككافيصحؼ

كلـيتابعأبكحذيفةىنا،كلكفبمجمكعطرقويرتقيالحديثلمحسفلغيره.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:   

 عىاًئشىةى ًديًث حى ًفي السَّعوط َمَكاُن النَّفخ»كى « ًعؿى فجي ًفيًو، نىفىخكا ٍمقىو حى أحديىـ اٍشتىكى ًإذىا كىانيكا
.(ِ)السَّعكطيمكىانىو

 (.ٕٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام أحمد

أىنَّيىا عىاًئشىةى، عىٍف ، ـى ًإٍبرىاًىي ٍف عى ميًغيرىةي، دَّثىنىا حى ىيشىٍيـه، دَّثىنىا المَّوًحى رىسيكؿي قىاؿى :قىالىٍت:
.«(ٚ)النَّْفِخ المَُّدودُ  ، َوَمَكانُ (ٙ)السَُّعوطُ  (٘)، َوَمَكاُن اْلِعاَلقِ (ٗ)َمَكاُن اْلَكيٍّ التَّْكِميدُ »

 تخريج الحديث:
بوبمثمو.فيالطبمفطريؽال(ٖ)أخرجوأبكنعيـ ميًغٍيرىةبفًمٍقسىـو

 دراسة رجال اإلسناد:
: ُىَشْيُم بُن َبِشْيِر بِن َأِبي َخاِزمٍ  -   َمِمي  نةقاؿابفحجر:أتباعتكفيسَأُبو ُمَعاِوَيَة السَّ

 التابعيف.
                                                           

 (.ْٓٓ)ص:تقريبالتيذيبالبفحجر(ُ)
 (.َٗ/ٓيبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغرِ)
 .ُِّٕٓ(رقـِِٗ/ِْ(مسندأحمد)ّ)
ْ) ًتٍمؾى مرَّةنبىٍعدىمىرَّةوليىٍسكيف،كى ععمىاًلعيٍضًكالكىًجع،كيىتابىعذىًلؾى فًخٍرقىةكتيكضى ادىةي(التٍَّكًميد:أىٍفتيسىخَّ الًخٍرقىة:الًكمى

اًئشى عى ًديثي ًمٍنويحى الكىيّْ»ةىكالًكماد.كى مكافي ادي ف«الًكمى أٍسيىؿكأٍىكى مىسىدَّه.كىىيكى .النيايةفيأىٍمأىنَّويييٍبدىؿًمٍنويكيىسيدُّ
أمأنويبدؿمنوكيسد«الكمادمكافالكي»كمنوحديثعائشة(ُٗٗ/ْ،البفاألثير)غريبالحديثكاألثر

مسده.كىكأسيؿكأىكف.
عيذٍٓ) ميعالجة ؽ: اإًلٍعبلى ٍيًرىىا.( غى أىٍك بأٍصبعيا أمُّو تىٍدفىعيو ـ كىكىرى ٍمقو حى ًفي ع كىجى كىىيكى ، بيّْ الصَّ المصدررة

(.ِٖٖ/ّ)نفسو
الدكاًءًفياألنًؼ.ٔ) اييجعؿًمفى مى (.ّٖٔ/ِ)المصدرالسابؽ(كىىيكى
األٍدكية:(ٕ) ًباٍلفىٍتًحًمفى ًدًشٌقًيالفىـًىيكى ًفيأحى اييسقاهاٍلمىًريضي :جاًنباه.مى (.ِْٓ/ْ)المصدرالسابؽ.كلىًديدىاالفىـً
 .ّٔٗ(رقـّْٕ/ِ،ألبينعيـاألصفياني)(الطبالنبكمٖ)
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 دليسمعثقتوكصفوالنسائيكغيرهبذلؾكمفعجائبوفيالتدليسأفأصحابومشيكربالت
يقكؿفيأكؿكؿ أصبحأممىعمييـمجمسا فمما فكاعدىـ شيئا أفالتدلسلنا لونريد قالكا

حديثمنوثنافبلفكفبلفعففبلففممافرغقاؿىؿدلستلكـاليكـشيئاقالكاالقاؿفافكؿ
 الكؿسمعتوككؿشئحدثتكـعفالثانيفمـاسمعومنوقمتفيذاشئحدثتكـعفا

.(ِ)،(ُ)ينبغيأفيسميتدليسالعطؼ
المرتبةالثالثةالذيفيمزميـالتصريحبالسماعكقدصرحىشيـ.فيأصحابذكرهابفحجر

، َأُبو ِىَشامٍ  -       بٍّي  قكقيؿبعدىا،قاؿابفُّّنةتكفيس:ُمِغْيَرُة بُن ِمْقَسٍم َأُبو ِىَشاٍم الضَّ
 حجر:ثقةمشيكركصفوالنسائيبالتدليسكحكاهالعجميعفأبيفضيؿكقاؿأبكداكد

ممف كقؼأخبرىـ فإذا كافيرسؿعفإبراىيـ العجميأنو حكاه ما أراد كافاليدلسككأنو
.(ّ)سمعو

:ثقةكافيرسؿكيبيفممفسمع.قالت الباحثة
ق.قاؿأبكزرعة:عمـمفٔٗتكفيسنة:ْمرَاَن بُن َيِزْيَد بِن َقْيسٍ ْيُم النََّخِعي  َأُبو عِ ِإْبرَاىِ  -     

 .(ْ)أعبلـأىؿاإلسبلـكفقيومففقيائيـ،ثقةعالمانباألحاديث
رميبالتدليسكاإلرساؿ،قاؿابفحجر:ذكرالحاكـأنوكافيدلسكقاؿأبكحاتـلـيمؽأحدان

.(ٓ)العائشةرضياهللتعالىعنياكلـيسمعمنياككافيرسؿكثيرانمفالصحابةإ
أـ عمى دخؿ كقد الذىبي: قاؿ منقطعة، عنيا ركايتو كلكف عائشة المؤمنيف أـ عف كحدث
المؤمنيفعائشةكىكصبي،كلـيمبثلومنياسماع،عمىأفركايتوعنيافيكتبأبيداكد،

عةيعدكفذلؾغيرمتصؿمععدىـكميـإلبراىيـفيالتابعيف،كالنسائي،كالقزكيني،فأىؿالصن
.(ٔ)كلكنوليسمفكبارىـ

                                                           

(.ْٕ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ُ)
آخرلو،كاليككفِ) سمعذلؾ(تدليسالعطؼ،كىكأفيصرحبالتحديثفيشيخلو،كيعطؼعميوشيخا

(ككافِِٕ/ُالمركممنو،سكاءاشتركافيالركايةعفشيخكاحد.فتحالمغيثبشرحألفيةالحديثلمسخاكم)
 ىشيـمشيكرانبيذاالنكعمفالتدليسكمتفننانفيو.

(.ْٔ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ّ)
(.ُْٓ/ِ،البفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿْ)
 (.ِٖ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٓ)
/ِ)لممزم(،تيذيبالكماؿُُْ)ص:لمعبلئيجامعالتحصيؿ(،ُِٓ/ْلمذىبي) أعبلـالنببلءسير:انظر(ٔ)

ِّٓ).  
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:ثقةيرسؿكيدلس.قالت الباحثة
 :الحكم عمى اإلسناد 

 النخعيلـاالنقطاع،الحديثضعيؼكالعمة بفيزيد شيئان،فإبراىيـ يسمعمفعائشة
.(ُ)كماتقدـ

******           ****** 
 بن األثير رحمو اهلل:  قال ا

 )َنَفَذ(
أي ما رُجٍل أَشاَد َعَمى ُمْسمٍم ِبَما ُىَو َبِريٌء ِمْنُو َكاَن َحّقًا َعَمى المَّو أْن ُيَعذٍَّبو، َأْو يأِتَي ِبَنَفِذ »ًفيًو

َما َقالَ  ييقىاؿي« كى كالمىٍخمىص. المىٍخرىج ًبالتٍَّحًريًؾ: كالنَّفىذي، ًمٍنوي. بالمىٍخرىج نىفىذه.أىٍم الًجرىاحة: ٍنفىًذ ًلمى
عىٍفأىًبيالدٍَّردىاءً ويالزَّمىٍخشىًرمُّ أىٍخرىجى
.(ِ)

 .(ٖٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل . (ٖ)قال أبو بكر الخرائطي

دَّثىنىا دى،ٍبفينىٍصريحى دَّثىنىادىاكي ،ٍبفياٍلقىاًسـيعيبىٍيدوأىبيكحى ـو دَّثىنىاسىبلَّ ،اميعىاًكيىةىأىبيكحى ًريري عىفٍلضَّ
ٍبدً ،ٍبفًالمَّوًعى ،ٍبفًميكسىىعىفٍمىٍيميكفو ،أىًبيعىفًٍمٍشكىـو ٍنويالمَّويرىًضيىذىر  المَّوًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعى

مَّى مىٍيوًالمَّويصى مَّـىعى سى مىىأىشىادىمىفٍ:»كى أىبيكقىاؿى«اٍلًقيىامىةًيىٍكـىًبيىاالمَّويأىشىانىويًبيىا،ييًشينيويعىٍكرىةنميٍسًمـوعى
كرو دىٍبفينىٍصريمىٍنصي دىاكي عيبىٍيدوأىبيكقىاؿى: مَّىقىٍكليوي: مىٍيوًالمَّويصى مَّـىعى سى كى أىشىادى: فىعى: نىكَّهىًبيىا،ًذٍكرىهيرى كى
شىيَّرىهي كىذىًلؾىًباٍلقىًبيًح،كى فىٍعتىويشىٍيءوكيؿُّكى .أىشىٍدتىويفىقىدٍرى
 يج الحديث :تخر 

أبيالدنيا ابف الشيخ(ْ)أخرجو كأبك اهللبفمفطريؽ(ٕ)كالبييقي،(ٔ)،كالحاكـ(ٓ)، عبد
بوبمثمو.ميمكف

                                                           

 (.ِٖتعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:انظر:(ُ)
 (.ُٗ/ٓيةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النياِ)
 .ْْٕرقـ(ُِٓ:ص)لمخرائطياألخبلؽمكاـر(ّ)
 .ِٔٓرقـ(ُٓٓ:ص)الدنياأبيالبفالصمت(ْ)
 .ُّٖرقـ(ٖٔ:ص)األصبيانيالشيخألبيكالتنبيوالتكبيخ(ٓ)
 .ّٖٕٗرقـ(ّّٓ/ْ)لمحاكـالصحيحيفعمىالمستدرؾ(ٔ)
 .ُُِٗرقـ(ُٗٓ/ُِ)لمبييقييمافاإلشعب(ٕ)
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 دراسة رجال اإلسناد :
أبيعبدالرحمفبفقاؿ:نصر بن داود بن منصور بن طوق َأُبو منصور الصاغاني -     
 .(ُ)كمحموالصدؽسمعتمنوحاتـ:

.حاتـابفأبيلـيذكرهسكلقال الباحثة :
 ق،ُٓٗتكفيسنةية الضرير صاحب الشيباني واألعمش:ُمَحمَّد ْبن خازم َأُبو ُمَعاو  -

كقيؿغيرىا،ثقة،حديثوعفاألعمشمستقيـكعفغيرهمضطرب،قاؿالخطيب:قاؿابفنمير:
بفيغيرهمفحديثوضبطولحديثاألعمش،كافيضطركافأبكمعاكيةاليضبطشيئان

.شديداناضطرابان
أبي:أبكمعاكيةفيغيرحديثاألعمشمضطرب،اليحفظيا عبداهللبفأحمد،:قىاؿى كقىاؿى

:أبكمعاكيةالضريرصدكؽ،كىكفي حفظاجيدان،كقاؿعبدالرحمفبفيكسؼبفخراش،قىاؿى
.(ِ)األعمشثقة

.(ّ)ألعمشمضطرباليحفظياحفظانجيدانكقاؿأبكحاتـ:أبكمعاكيةالضريرفيغيرحديثا
أبكمعاكيةثقةيضطربفيالركايةعفغيراألعمش.قالت الباحثة :

 .(ْ)لـيتبيفليمفىككأخشىأفيككفالقداح:َعْبِد المَِّو ْبِن َمْيُمونٍ  -
كردفيجميعالركاياتمكسىبفمسكيفككبلىمالـأعثرعمى:ُموَسى ْبِن ِمْشَكمٍ  -

 ترجمةلو.
 الحكم عمى اإلسناد :

الضعؼ شديد كافإسناده فإف ميمكف اهللبف كردتمفطريؽعبد فالطرؽجميعيا
فكافغيرهفيـجميعانضعاؼ،القداحفيكمتركؾ كفيومكسىبفمشكـلـأقؼعمىحالو..كا 

******           ****** 
 
 

                                                           

 (ِْٕ/ٖ)حاتـأبيالبفكالتعديؿالجرح(ُ)
 (.ُّْ/ّ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ِ)
 (.ِْٕ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
ميمكفابفاهللعبدذكرابفحجرمفتسمىبعبداهللبفميمكفكجميعيـمابيفمجيكؿكمتركؾسكل(ْ)
 (ِّٔ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب.انظر:مقبكؿرقيال
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:  
بً ًديًث ًفيحى الكاًلدىٍيفكى ْنَفاُذ َعْيِدىما»ٌر ًبًو«ااِلْسِتْغَفاُر َلُيَما واِ  ًيدىا عى مىا ًصيًَّتيما،كى أىٍمإٍمضاءكى
قىٍبؿمىكًتًيما
.(ُ)

 (.ٗٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أبو داود

مي أىًبيشىٍيبىةى،كى ٍبفي ،كىعيٍثمىافي مىٍيًدم  ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا دَّثىنىاحى ٍعنىىقىاليكا:حى اٍلمى ًء اٍلعىبلى ٍبفي مَّدي حى
ٍكلىىبىنً ،مى ٍبًفعيبىٍيدو ًميّْ ،عىٍفأىًسيًدٍبًفعى مىٍيمىافى ًفٍبًفسي ،عىٍفعىٍبًدالرٍَّحمى ًإٍدًريسى ٍبديالمًَّوٍبفي يسىاًعدىةىعى

ًبيعىةىالسَّا اًلًؾٍبًفرى مى ٍفأىًبيًو،عىٍفأىًبيأيسىٍيدو رىسيكًؿالمًَّوعى ًعٍندى :بىٍينىانىٍحفي ،قىاؿى اءىهيًعًدمّْ :ًإٍذجى
شىٍيءهأىبىرُّىيمىاًبًوبىٍعدىمى أىبىكىمَّ ًمٍفًبرّْ المًَّو،ىىٍؿبىًقيى :يىارىسيكؿى مىمىةى،فىقىاؿى ًمٍفبىًنيسى ؿه :رىجي ٍكًتًيمىا؟قىاؿى

مىٍيًيمىا،كى» ةيعى الصَّبلى ـٍ ْنَفاُذ َعْيِدِىَما ااِلْستِ نىعى تيكصىؿيْغَفاُر َلُيَما، َواِ  الًَّتيالى ًصمىةيالرًَّحـً ًمٍفبىٍعًدًىمىا،كى
ًديًقًيمىا ـيصى ٍكرىا ًبًيمىا،كىاً  «.ًإالَّ

 تخريج الحديث:
،(ٕ)كالحاكـ،(ٔ)،الطبراني(ٓ)،كالركيانيفياألدبالمفرد(ْ)،كالبخارم(ّ)أخرجوأحمد

مفطريؽعبدالرحمفبفسميمافبوبنحكه.(َُ)كالمزم،(ٗ)لخطيب،كا(ٖ)كالبييقي
 دراسة رجال اإلسناد :

:ِإْبرَاِىْيُم بُن َمْيِديٍّ ال -   ْيِصي  َمصٍّ سنة بعدىاِِْتكفي كقيؿ حاتـ.ق أبك كثقو
رجبلنمسممان،كسئؿيحيىبفمعيف،عفإبراىيـبفميدمالطرسكسي،فقاؿ:كاف(ُُ)الرازم

                                                           

(.ُٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِْٓ(رقـّّٔ/ْ،بابفيبرالكالديف)أبكابالنـك،(سنفأبيداكدِ)
.َُٗٓٔ(رقـْٕٓ/ِٓ)د(مسندأحمّ)
(.ِٕ)ص:لمبخارم(األدبالمفردْ)
 .َُْٔ(رقـّْٕ/ِني)مسندالركيا(ٓ)
 .ٕٕٔٗ(رقـٓٔ/ٖ)لمطبراني(المعجـاألكسطٔ)
 .َِٕٔ(رقـُُٕ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٕ)
 .ْ(رقـٕ(اآلدابلمبييقي)ص:ٖ)
 (.ٕٔ/ُ،لمخطيبالبغدادم)(مكضحأكىاـالجمعكالتفريؽٗ)
 (.ٕٓ/ُِ(تيذيبالكماؿلممزم)َُ)
(.ُّٗ/ِديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعُُ)
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أراهيكذبفقيؿل ،كقاؿالعقيمي:حدث(ِ)كذكرهابفحباففيالثقات.(ُ)و:أىكثقة؟فقاؿ:ما
.(ّ)بمناكير

 .(ْ)مقبكؿأميؿلقكؿابفحجرفيو::قالت الباحثة 
الغسيل بن أبي عامر  َعْبُد الرَّْحَمِن بن ُسَمْيَماَن ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد المَِّو بن حنظمة -    

ق،كقيؿبعدىا.ُُٕتكفيسنة:لرَّاِىِب ا
.(ٖ)فيالثقات،كذكرهابفحباف(ٕ)كالدارقطني،(ٔ)،أبكزرعة(ٓ)كثقويحيىبفمعيف

بأس بو ليس آخر: مكضع ًفي النَّسىائي: قىاؿ كى
صدكؽ(ٗ) الذىبي: كقاؿ أحمد:(َُ)، كقاؿ .

.(ُّ)معيف:صكيمحكقاؿيحيىبف.(ُِ).كقاؿالنَّسىائيمرة:ليسبالقكم(ُُ)صالح
،كثقوعددمفالنقادممفييعتدبتعديميـ،ييـكثيرانثقةعبدالرحمفبفسميماف:قالت الباحثة 

لينوابفحجرلكثرةخطئوذكرذلؾابفحباففقاؿ:كافممفيخطئكييـكثيرانعمى كربما
.(ُْ)لثقاتكاالحتجاجبماكافؽا،ميؿإليوفيوترؾماخالؼالثقاتفيوكالذمأصدؽ

غيرهممفىكأثبتمنومفأقرانولكتكمـابفحجرفيمقدمةالفتحعفتضعيفيـلوبالنسبة


                                                           

 (.ُُٗ/ٕ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ُ)
(.ُٕ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ِ)
(.ٖٔ/ُ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ّ)
.(ْٗ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ْ)
 (.ِّٗ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
(.ِّٗ/ٓالمصدرنفسو)(ٔ)
 (.ُّْٕ/ّلمختمؼلمدارقطني)(المؤتمؼكإ)
(.ٖٓ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
 (.ُٔٓ/ُٕ(تيذيبالكماؿلممزم)ٗ)
(.َّٔ/ُ(الكاشؼلمذىبي)َُ)
 (.ٕٓ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ُُ)
تنفي«ليسبقكم»،ؼ(كردعفالنسائيقكلوليسبقكم،كليسبالقكم،كتختمؼالعبارتيففيداللتييماُِ)

مافي.التنكيؿبماتنفيالدرجةالكاممةمفالقكةإن«ليسبالقكم»مطمقانكأفلـتثبتالضعؼمطمقان،ككممةالقكة
 (.ِْْ/ُ)،لممعممياليمانيتأنيبالككثرممفاألباطيؿ

 (.َْٗ/ُُ(تاريخبغدادلمخطيب)ُّ)
 (.ٕٓ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ُْ)
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.(ُ)كقاؿأنوقداحتجبوالجماعةسكلالنسائي
 ذكرهابفأبيحاتـفيالجرحكالتعديؿ(ِ)مقبكؿمفالخامسةَعمّي بن عبيد السَّاِعِدّي: -

.(ٓ).كقاؿالذىبي:كثؽ(ْ)الثقاتذكرهابفحباففي.(ّ)كسكتعنو
.(ٔ)ىكمقبكؿكماقاؿابفحجر:قالت الباحثة 

مشيكربكنيتوكىيُأَسْيد األنصاري، رضي اهلل عنو: أِبو اِعِديٍّ َماِلِك ْبِن َرِبيَعَة السَّ  -
بصيغةالتصغير،كحكىالبغكمفيوخبلفافيفتحاليمزة،قاؿالدكرم،عفابفمعيف:الضـ

)آخرأصك كىك ثمانيف، كقيؿ كسبعيف، خمس كقيؿ ثماف، ابف كىك ستيف، سنة مات ب.
.كقيؿماتسنةأربعيف،كقيؿماتفيخبلفةعثمافسنةثبلثيفقاؿأبكعمرالبدرييف(مكتان

 .(ٕ)ىذاخبلؼمتبايفجدا.شيدبدرانكأحدانكمابعدىاككافمعورايةبنيساعدةيكـالفتح
 :اد الحكم عمى اإلسن

ًيؿحالوفمـيكثقوأحد،كىككماقاؿابفحجر: إسنادهضعيؼبسبب عميبفعبيدجي
رحمواهلل.(ٖ)مقبكؿكلـيتابع،فالحديثألجموضعيؼ،كممفضعفواأللباني
******           ****** 

 
 
 
 
 
 

                                                           

(.ُْٕ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ُ)
(.َّْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 (.ُٓٗ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
(.ُٔٔ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ْ)
(.ْْ/ِ)(الكاشؼلمذىبيٓ)
 (.َّْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
 (.ّٓٓ/ٓ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٕ)
 .(ِِلؤللباني)ص:كبلىماعيؼاألدبالمفردض،(ْٕ/ِ)(ضعيؼالترغيبكالترىيبٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى مًةالرّْجاؿ«َحتَّى َيْنُفَذ النٍّساء»كى ًمٍفميزاحى مٍَّصفى .(ُ)أىٍميىٍمًضيفكيىتىخى

 .(٘ٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

اًعيؿى ًإٍسمى ٍبفي ميكسىى دَّثىنىا حى
ًبٍنًت(ّ) ًىٍندو ٍف عى ، الزٍُّىًرمُّ دَّثىنىا حى ، سىٍعدو ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا حى ،

مى سى أيَـّ أىفَّ اًرًث، الحى قىالىٍت: ٍنيىا، عى المَّوي رىًضيى المَّوً»مىةى رىسيكؿي كىافى ًحيفى النّْسىاءي ـى قىا مَّـى سى ًإذىا
أىٍفيىقيكـى يىًسيرناقىٍبؿى مىكىثى :«يىٍقًضيتىٍسًميمىوي،كى ًشيىابو اٍبفي ميٍكثىو»قىاؿى أىفَّ ـي ِلَكْي َيْنُفَذ  فىأيرىلكىالمَّويأىٍعمى

القىٍكـًقىٍبؿىالنٍَّساُء  ًمفى رىؼى ًفاٍنصى مى «.أىٍفييٍدًركىييفَّ
 تخريج الحديث:

براىيـبفسعدبوبنحكه.إمفطريؽ(ْ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات.-
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 ري اآٍلخى ًديثي .(ٓ)أىًماٍنفىصؿكاٍمًضساًلمان«واْنُفْذ بَسالماْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك، »كىاٍلحى

 .(ٙٙٔالحديث رقم )
نما)اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك، واْنُفْذ بَسالملـأعثرعمىلفظابفاألثير) اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتْنِزَل (كا 

.(ِبَساَحِتِيمْ 
 رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىاقيتىيٍ ٍبدوحى ٍبًدالمًَّوٍبًفعى مًَّدٍبًفعى ًفٍبًفميحى ٍبًدالرٍَّحمى عى ٍبفي دَّثىنىايىٍعقيكبي ،حى سىًعيدو .بىةيٍبفي
                                                           

(.ِٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
.ّٕٖ(رقـُٕٔ/ُ،بابالتسميـ)البخارمكتاباألذاف(صحيحِ)
المنقرمأبكسممةالتبكذكيالبىٍصًرٌم.ّ) اًعيؿى  (ىكميكسىىبفًإٍسمى
،(صحيحالبخارمْ) )كتاباألذاف، السبلـ بعد فيمصبله ُبابمكثاإلماـ  (ُٗٔ/ كتابْٖٗرقـ ،

 .َٕٖرقـ (ُّٕ/ُ،بابصبلةالنساءخمؼالرجاؿ)األذاف
 (.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ََّٗ(رقـَٔ/ْ،بابفضؿمفأسمـعمىيديورجؿ)كتابالجيادكالسير،(صحيحالبخارمٔ)
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اًزـو ،عىٍفأىًبيحى النًَّبيُّ(ُ)القىاًرمُّ :قىاؿى ،قىاؿى سىٍعدو ٍنوي،يىٍعًنياٍبفى المَّويعى رىًضيى ًنيسىٍيؿه :أىٍخبىرى ،قىاؿى
ٍيبى خى :يىٍكـى ييًحبُّويالمَّويكىرىسيكليوي»رى المَّوىكىرىسيكلىوي،كى مىىيىدىٍيًو،ييًحبُّ عى ييٍفتىحي الرَّايىةىغىدنارىجيبلن يٍعًطيىفَّ ،«ألى

 : فىقىاؿى كهي، يىٍرجي ـٍ كيمُّيي فىغىدىٍكا ييٍعطىى، أىيُّييـٍ ـٍ لىٍيمىتىيي النَّاسي ؟»فىبىاتى ًميّّ عى يىٍشتىكً«أىٍيفى فىًقيؿى ٍينىٍيًو،، عى ي
تَّىيىكي حى ـٍ :أيقىاًتمييي عه،فىأىٍعطىاهيفىقىاؿى ًبًوكىجى يىكيٍف ـٍ لى لىوي،فىبىرىأىكىأىٍف دىعىا كى ٍينىٍيًو ًفيعى ؽى ًمٍثمىنىا؟فىبىصى كنيكا

: ،اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِيْم،»فىقىاؿى ًإلىىاإًلٍسبلىـً ـٍ اٍدعييي ،ثيَـّ ـٍ مىٍيًي عى ًبمىايىًجبي ـٍ كىأىٍخًبٍرىي
النَّعىـً ٍمري حي لىؾى ًمٍفأىٍفيىكيكفى لىؾى ٍيره خى رىجيبلن المَّويًبؾى ىٍفيىٍيًدمى «.فىكىالمًَّوألى

 تخريج الحديث:
بوبمثمو.(ّ)،كمسمـ(ِ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات.-      
         ******  ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًديًثأىًبيالدٍَّرداء ًفيحى قىاليكا«ِإْن َناَفْذَتُيْم َناَفُذوكَ »كى ـٍ لىيي ؿ،ًإذىاحاكىٍمتىو:أىٍمإٍفقيمتى الرجي نىافىٍذتي
.(ٗ)لىؾ

 (.ٚٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (٘)قال اإلمام الداني

ًميفى خى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى اٍليىٍيثىـً ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا حى : قىاؿى سىٍيًف، اٍلحي ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى : قىاؿى ةى،
 بىًقيَّةي، دَّثىنىا حى : قىاؿى ، اأٍلىٍنطىاًكيُّ اٍلحيسىٍيًف ٍبفي ـي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا حى : قىاؿى ًليدً-النَّاًقدي، اٍلكى اٍبفى عىٍف-يىٍعًني ،

دىقىةى، المَّوًيىٍعًني-صى ٍبًد عى ،عىٍفأىًبيأيمىامىةىاٍلبىاًىًميّْ-اٍبفى كؿو ،عىٍفمىٍكحي ،عىٍفأىًبيكىٍىبو :قىاؿى ،قىاؿى
المَّوً ،:»رىسيكؿي رىةوذىاًتشىٍكؾو كىشىجى أىٍفيىعيكدىالنَّاسي ييكًشؾي لىـٍِإْن َناَفْذَتُيْم َناَفُذوكَ كى ـٍ ٍكتىيي ٍفتىرى .،كىاً 

                                                           

األعرجاألفزرالىكسممةبفدينار(ُ)  .تمارالمدنيالقاصالزاىدالحكيـ،أىبيكحاـز
،بابمناقبعميبفأبيطالبالقرشيالياشميأبيالحسفأصحابالنبيكتاب،(صحيحالبخارمِ)

 .َُِْ(رقـُّْ/ٓ،بابغزكةخيبر)كتابالمغازم.َُّٕ(رقـُٖ/ٓ)رضياهللعنو
بابمففضائؿعميبفأبيطالبرضي،،كتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـحمسمـ(صحيّ)

 .َِْٔ(رقـُِٕٖ/ْاهللعنو)
 (.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
 .ُِٗ(رقـِٓٓ/ّ(السنفالكاردةفيالفتفلمداني)ٓ)
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، طىمىبيكؾىكىيىٍتريكيكؾى ـٍ ًمٍنيي ٍبتى ٍفىىرى :«،اً  ؟قىاؿى ًمٍفذىًلؾى اٍلمىٍخرىجي كىٍيؼى المًَّو،كى »قىاليكا:يىارىسيكؿى ـٍ يي تيٍقًرضي
فىٍقًرؾى ًليىٍكـً .«ًمٍفًعٍرًضؾى

 تخريج الحديث:
الطبراني الشيخ(ُ)أخرجو كأبك (ِ)، الكليد بف بقية طريؽ مف نىاقىديكؾى نىاقىٍدتىييـٍ بمفظ بو،

بنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

لـأعثرعمىترجمةلو.:ُمَحمَُّد ْبُن َخِميَفةَ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.:ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْينِ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.:يُم ْبُن اْلَيْيَثِم النَّاِقدُ ِإْبرَاىِ  -
مىترجمةلو.لـأعثرع:ُن اْلُحَسْيِن اأْلَْنَطاِكي  ِإْبرَاِىيُم بْ  -
الكاَلِعي، كنيتو َأُبو َبِقيَّة ْبن اْلَوِليد بِن َصاِئِد بِن َكْعِب بِن َحِرْيٍز الِحْمَيِري  اْلِحمِصي  -

ق.ُٕٗتكفيسنة:ُمَحمَّد
يشتييالًممحكالطرائؼمفري أنو بحفظإال يذكر كبقية يعقكببفسفياف: ميبالتدليسقاؿ:

ضعؼ،ككافيشتييالحديثفيكنيالضعيؼالمعركؼباالسـ،الحديث،كيركمعفشيكخفييـ
 كيسمىالمعركؼبالكنيةباسمو،كقاؿعبداهللبفالمبارؾ:كافصدكقا،كلكنوكافيكتبعمف

.ممادىعىابفمعيفأفيقكؿ:إذالـيسـبقيةالرجؿالذميركلعنوككناهفاعمـ(ّ)أقبؿكأدبر
بعمىبقيةالركايةعفالضعفاءكالمجاىيؿمماكافسببانفيطرحكًعي.(ْ)أنواليساكمشيئان

عنيـ، يحدثعفحديثو كاف معيف: ابف قاؿ الضعفاء عف حديثو مف مكثران كاف أنو كقيؿ
.(ٓ)الضعفاءبمائةحديثقبؿأفيحدثعفالثقةبحديث

.(ٔ)الثقاتقاؿابفسعد:كافثقةفيركايتوعفالثقات.ككافضعيؼالركايةعفغير


                                                           

 .ٕٕٓٓ(رقـُِٔ/ٖ)(المعجـالكبيرلمطبرانيُ)
 .ُُّ(رقـّّٔ(أمثاؿالحديثألبيالشيخاألصبياني)ص:ِ)
(.ِّٔ/ٕ(تاريخبغدادلمخطيب)ّ)
(.ُْٓ/ْركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفْ)
 .(ُِٓ/ٖ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٓ)
(.ِّٔ/ٕ(الطبقاتالكبير،البفسعد)ٔ)
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.(ُ)كقاؿابفعساكر:كفيحديثومناكيرإالأفأكثرىاعفالمجاىيؿككافصدكقان
.(ِ)قاؿالعجمي:ثقةماركلعفالمعركفيف،كماركلعفالمجيكليففميسبشيء

كقاؿابفعيينة:التسمعكامفبقيةماكاففيسنةكأسمعكامنوماكاففيثكابكغيره.كقاؿ
ليسكأحمدبف يعنيالتقبمكه.-ابمعركفيففبلحنبؿ:حدثعفقـك

حدثعف إذا فأما حدثعفالثقاتمثؿصفكافبفعمرككغيره إذا كقاؿيحيىبفمعيف:
زرعة: أبك كقاؿ فبل،. المجيكليف فأماأكلئؾ المجيكليف، عف ركايتو كثرة إال عيب لبقية ما

ذاحدثعفالثق .(ّ)اتفيكثقةالصدؽفبليؤتىمفالصدؽكا 
ذاركلعىفأىؿالشاـ اًلحكفيبعضركاياتويخالؼالثقات،كىا  عىًدم:كلبقيةحديثصى ابفي قىاؿى
ذا ذاركلعىفغيرىـخمطكإسماعيؿٍبفعياشإذاركلعفالشاميففيكثبت،كىا  فيكثبت،كىا 

ركلعىفأىؿالحجازكالعراؽخالؼالثقاتًفيركايتوعنيـ.
ذ كىا  كىـكقاؿ فربما الشامييف ركلعىفغير ذا كىا  ًمٍنوي، ال منيـ فالعيدة المجيكليف ركلعف ا

ًديثأىنَّوي ٍنويكبقيةصاحبحديثكمفعبلمةصاحباٍلحى الكىـمفالراكمعى عمييـ،كريبماكىافى
 .(ْ)يركمعىفالكباركالصغاركيركمعنوالكبارمفالناسكىذاصكرةبقية

المرتبةالرابعةالذيفاليقبؿحديثيـحتىلكصرحكابالسماعكلـيأصحابفذكرهابفحجر
يصرحبقيةفيىذاالحديثبؿركلبالعنعنة.قاؿابفحجر:ككافكثيرالتدليسعفالضعفاء

.(ٓ)كالمجيكليفكصفواألئمةبذلؾ
كركلالكثيرمفبقيةصدكؽفينفسوكلكنورميبالتدليسقاصدانمستبيحانلو:قالت الباحثة

فيك دلسفيو كما الضعفاء، عف ركاه فما حديثو، فأفسد كالمجاىيؿ الضعفاء األحاديثعف
ضعيؼكماركاهعفالثقاتفيكثقةكماقاؿاألئمةفيماسبؽ.

كباقيركاةاإلسنادثقاتإالشيخبقيةضعيؼ.-
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼكفيوعمؿ:إسناده
                                                           

 (.ّّٓ/َُ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ُ)
(.ّٖ(الثقاتلمعجمي)ص:ِ)
(.ّْٓ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
 .(ِٕٔ/ِ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ْ)
 .(ْٗ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٓ)
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فضبلنعفضعؼبقيةىنافركايتوعف،شيخبقية(ُ)داهللالسميفضعؼصدقةبفعب-
الضعفاءضعيفة.

بقيةمدلسمفالرابعةكركلبالعنعنةكلـيصرحبالسماع،كعميومداراإلسناد،كلـيتابع،-
حاليـ.أقؼعمىفيالحديثمفلـ

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

.(ِ)قىاًؼكىالدَّاًؿالميمىمةكييركىلًبالٍ

 الحديث رقم )*(. 
.(ّ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 )َنَفَر( 
نيفيكرانكًنفىاران،«َبشٍّروا َواَل ُتَنفٍُّروا»ًفيًو يىٍنًفري :نىفىرى مىىالنُّفيكًر.ييقىاؿي اًيٍحًمميـعى تٍمقىكىيـًبمى أىٍمالى ًإذىافىرَّ

 .(ْ)كذىىىب

 (.ٛٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٘)قال اإلمام مسمم

ٍيبو أىًبيشىٍيبىةى،كىأىبيككيرى ٍبفي أىبيكبىٍكًر دَّثىنىا حى
أىبيكأيسىامىةى،(ٔ) دَّثىنىا :حى ،قىاالى أًلىًبيبىٍكرو ،كىالمٍَّفظي

ٍبًداهلًل،عىٍفأىًبيبيٍردىةى،عى ٍيًدٍبًفعى ٍفبيرى اهللًعى رىسيكؿي :كىافى دناًمٍفٍفأىًبيميكسىى،قىاؿى أىحى ًإذىابىعىثى
: اًبًوًفيبىٍعًضأىٍمًرًه،قىاؿى كاَبشٍُّروا َواَل تَُنفٍُّروا»أىٍصحى تيعىسّْري كاكىالى يىسّْري «.،كى



                                                           

(.ِٕٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
 .(ِٗ/ٓالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرِ)
.ُٕٔ(تحتحديثرقـّ)
(.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
.ُِّٕ(رقـُّٖٓ/ّ)بابفياألمربالتيسير،كترؾالتنفير،كتابالجيادكالسير(صحيحمسمـٓ)
مَّدبفالعبلءاليم(أىبيككريبٔ) .دانيالككفيىكميحى
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 تخريج الحديث:
،مفطريؽسعيدبفأبيبردةعفأبيو،بو(ِ)،كمسمـ(ُ)أخرجوالبخارم بمفظ)يىسّْرىاكىالى

تينىفّْرىا....(. بىشّْرىاكىالى تيعىسّْرىا،كى
 دراسة رجال اإلسناد :

سبقت:َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفي   - تدليسو. يدلسكيبيف مطمقان، ثقة
.(ُِترجمتوفيالحديث)رقـ

ابف:ن َأبي ُموَسى األشعري، َأُبو بردة الكوفيبريد بن َعْبِد المَِّو ْبن َأبي بردة بْ  - قاؿ
.(ُُٓ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)(ّ)قميبلنئحجر:ثقةيخط

******           ****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،بابمايكرهمفالتنازعكاالختبلؼفيالحرب،كعقكبةمفعصىكتابالجيادكالسير،رم(صحيحالبخاُ)
 .ُِْٔ(رقـَّ/ٖ«)يسركاكالتعسركا:»،بابقكؿالنبي،كتاباألدبَّّٖ(رقـٓٔ/ْمو)إما
 .ُّّٕـ(رقُّٗٓ/ّ،بابفياألمربالتيسير،كترؾالتنفير)كتابالجيادكالسير،(صحيحمسمـِ)
 (.ُُِ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي إنَّ ِمْنُكْم ُمَنفٍِّرينَ »كى بالًغٍمظ« النَّاسى يىٍمقىى مىف اإلٍسبلـأىٍم ًمفى كفى فىيىٍنًفري كالشّْدة، ة
.(ُ)كالدّْيف

 .(ٜٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىازيىىٍيره :حى ،قىاؿى ييكنيسى دَّثىنىاأىٍحمىديٍبفي حى
اًعيؿي(ّ) دَّثىنىاًإٍسمى :حى ،قىاؿى

(ْ) :سىًمٍعتي ،قىاؿى
ًنيأىبي(ٓ)قىٍيسنا :أىٍخبىرى رىجيبلن،قىاؿى ،أىفَّ كمىٍسعيكدو

بلىًة(ٔ) عىٍفصى ري ىتىأىخَّ المًَّوًإنّْيألى :كىالمًَّويىارىسيكؿى ،قىاؿى
المَّوً رىسيكؿى ًبنىا،فىمىارىأىٍيتي ًممَّاييًطيؿي ،الغىدىاًةًمٍفأىٍجًؿفيبلىفو ًئذو بناًمٍنوييىٍكمى أىشىدَّغىضى ًفيمىٍكًعظىةو

 : قىاؿى ذىاِمْنُكْم ُمَنفٍِّرينَ  ِإنَّ »ثيَـّ كى كىالكىًبيرى ًعيؼى الضَّ ـي ًفيًي فىًإفَّ كٍَّز، فىٍميىتىجى ًبالنَّاًس مَّى صى مىا ـٍ فىأىيُّكي ،
ةً اجى .«الحى

 تخريج الحديث:
مفطريؽإسماعيؿبفأبيخالدبوبنحكه.(ٖ)كمسمـ،(ٕ)أخرجوالبخارم

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ق.مشيكربكنيتوَْتكفيفيحدكدسنة: الَبْدِري  ُعْقَبُة بُن َعْمِرو بِن َثْعَمَبةَ  َأُبو َمْسُعْودٍ  -    

                                                           

(.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
تماـالرككعكالسجكد)كتاباألذاف،(صحيحالبخارمِ)  .َِٕ(رقـُِْ/ُ،بابتخفيؼاإلماـفيالقياـ،كا 
.يجبفالرحيؿأبكخيثمةالككفي(ىكزىيربفمعاكيةبفحدّ)
ٍبدالمًَّوالككفي(ىكًإسماعيؿبفأىبيخىْ) .اًلدأىبيكعى
البجٓ)  .مياألحمسي،أبكعبداهللالككفي(ىكقىٍيسبفأىبيحاـز
اءفيتعديؿاهللكرسكلولمصحابة،كأنواليحتاج:ماجالبغدادمقاؿالخطيبجيالةالصحابيالتضر(ٔ)

نمايجبذلؾفيمفدلمسؤاؿعنيـ العمؿهكبيفالنبيكنيـكؿحديثاتصؿإسنادهبيفمفركا،كا  ،لـيمـز
،ألفلىرسكؿاهلل،سكلالصحابيالذمرفعوإلةرجالو،كيجبالنظرفيأحكاليـبوإالبعدثبكتعدا

بتع معمكمة ثابتة الصحابة عفطيارتيـعدالة خباره كا  لمخطيبديؿاهللليـ الركاية فيعمـ الكفاية البغدادم.
(.ْٔ)ص:

،بابما،كتاباألدبَْٕ(رقـُِْ/ُكؿ)،بابمفشكاإماموإذاطكتاباألذاف،(صحيحالبخارمٕ)
،باب:ىؿيقضيالقاضيأكيفتيكىك،كتاباألحكاـَُُٔ(رقـِٕ/ٖ)يجكزمفالغضبكالشدةألمراهلل

 .ُٕٗٓ(رقـٓٔ/ٗغضباف)
 .ْٔٔ(رقـَّْ/ُ،بابأمراألئمةبتخفيؼالصبلةفيتماـ)ة(صحيحمسمـكتابالصبلٖ)
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 كجـز إلييا. فنسب نزليا األكثر: فقاؿ بدران، شيكده في كاختمفكا العقبة، شيد أنو عمى اتفقكا
            (ُ)البخارمبأنوشيدىا،كاستدؿبأحاديثأخرجيافيصحيحوفيبعضياالتصريحبأنوشيدىا

رجالوجميعانثقات.كباقي -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 ري اآٍلخى ًديثي رمىايىٍرعىىًفييىاًمٍف«ِإنَُّو اْشَترط ِلمن أقَطَعو َأْرًضا َأالَّ ُيَنفٍَّر ماُلو»كىاٍلحى ييٍزجى أىٍمالى
ًفالرٍَّعي ييٍدفىععى ماًلو،كىالى
.(ِ)

 (.ٓٚٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 جّْ اٍلحى ًديثي حى ًمٍنوي لِ »كى َيْوُم النَّْفِر اأْلَوَّ اليىكـي« اآلًخر كالنٍَّفر التَّشريؽ. أىيَّاـً ًمٍف الثَّاًني اليىكـي ىيكى
.(ّ)الثاًلث

 (.ٔٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)إلمام النسائيقال ا

، ٍيجو جيرى اٍبًف عىٍف طىاًرؽو، مىىأىًبيقيرَّةىميكسىىٍبًف عى قىرىٍأتي : قىاؿى ، ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي ؽي ًإٍسحى نىا أىٍخبىرى
النَّ "أىفَّ اًبرو ،عىٍفأىًبيالزُّبىٍيًر،عىٍفجى ثىٍيـو ٍبًفخي عيٍثمىافى ٍبديالمًَّوٍبفي دَّثىًنيعى :حى قىاؿى عىًبيَّ رىجى ،ًحيفى

ًباٍلعىٍرًجثىكَّبى تَّىًإذىاكىافى فىأىٍقبىٍمنىامىعىوي،حى جّْ مىىاٍلحى عى أىبىابىٍكرو اٍلًجًعرَّانىًةبىعىثى ٍبًح،ثيَـًّمٍفعيٍمرىًة ًبالصُّ
مىىالتٍَّكًبي عى قىؼى ظىٍيًرًه،فىكى ٍمؼى فىسىًمعىالرٍَّغكىةىخى :ىىًذًهرىٍغكىةينىاقىًةرىسيكًؿالمَّوًاٍستىكىلًلييكىبّْرى ًر،فىقىاؿى

اًء...........إ ٍدعى كىعىٍفاٍلجى ، ـٍ ًتًي ًإفىاضى عىٍف دَّثىييـٍ فىحى النَّاسى خىطىبى بىٍكرو أىبيك عى رىجى فىمىمَّا قاؿ: أف لى
مىىا فىقىرىأىعى ًميّّ عى ـى ،فىمىمَّافىرىغىقىا ـٍ ،كىعىٍفمىنىاًسًكًي ـٍ نىٍحًرًى تىمىيىا،فىمىمَّاكىافى تَّىخى  َيْوُم النَّْفرِ لنَّاًسبىرىاءىةهحى

                                                           

(.ِّْ/ْ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ُ)
(.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .(ِٗ/ٓ)المصدرنفسو(ّ)
التركية)باب،كتابمناسؾالحج،(سنفالنسائيْ) .ِّٗٗقـ(رِْٕ/ٓالخطبةقبؿيـك
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لُ  فىمىاأْلَوَّ ، ـٍ نىاًسكىيي مى فىعىمَّمىييـٍ ، يىٍرميكفى كىٍيؼى ،كى كفى يىٍنًفري كىٍيؼى دَّثىييـٍ فىحى النَّاسى طىبى فىخى أىبيكبىٍكرو ـى قىا مَّا،
مىى فىقىرىأىبىرىاءىةهعى ًميّّ عى ـى تىمىيىا"فىرىغى،قىا تَّىخى .النَّاًسحى

ييجٍ ًلئىبلَّ ىىذىا أىٍخرىٍجتي ا نَّمى ًديًث،كىاً  ًفياٍلحى ًباٍلقىًكمّْ لىٍيسى ، ثىٍيـو خي "اٍبفي ًف: الرٍَّحمى ٍبًد أىبيكعى قىاؿى اٍبفي عىؿى
ـى، ٍبًفًإٍبرىاًىي ؽى عىٍفًإٍسحى مىاكىتىٍبنىاهيًإالَّ بىٍيًركى ،عىٍفأىًبيالزُّ ٍيجو رى يىٍتريٍؾجي ـٍ ،لى اٍلقىطَّافي سىًعيدو يىٍحيىىٍبفي كى

الٍ ميٍنكىري ثىٍيـو خي :اٍبفي ،قىاؿى ًديًنيّْ اٍلمى ٍبفى ًميَّ عى أىفَّ ٍبًدالرٍَّحمىًف،ًإالَّ عى ،كىالى ثىٍيـو اٍبًفخي ًديثى حى كىأىفَّ ًديًث،كى حى
ًديًث". ًلٍمحى ًمؽى خي ًديًنيّْ اٍلمى ٍبفى ًميَّ عى

  تخريج الحديث:
الدارمي كالفاكيي(ُ)أخرجو خزيمة(ِ)، كابف طريؽ(ْ)كالطحاكم،(ّ)مختصران، مف ،

البييقيبراىيـإبفاسحاؽإ مىة،(ٓ)كأخرجو بفيكسؼمفطريؽأبيحي )محمد كقيؿبفتحأكليا
بنحكهعفأبيقرةمكسىبفطارؽبوكمحمدبفيكسؼ(،براىيـإسحاؽبفإالزبيدم(كبلىما)

 إلسناد:دراسة رجال ا
ِبْيِدي  َأُبو ُقرََّة ُموْ  - ًممَّفجمعكصنؼكتفقو:َسى بُن َطاِرٍق الزَّ كىافى  ثقة،قاؿابفحباف:كى

.سأؿحمزةالسيميالدارقطني:أبكقرةمكسىبفطارؽاليقكؿأخبرناأبدانيقكؿ(ٔ)كذاكريغرب
آفةفتكرعفيوفكافيقكؿذكرفبلفأيشالعمةفيو؟فقاؿىكسماعلوكموكقدكافأصابكتبو

.(ٕ)ذكرفبلف
ثقةيغرب.:قالت الباحثة 

 العمـالمتقنيفكلكنويرسؿكيدلسكافمفأكعية:عْبُد الَمِمِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيجٍ  -
  (.ٕتمتالترجمةلوفيالحديثرقـ)

َبْير -  سمفالثالثةكحتىيقبؿحديثوالبدلومفمدل:ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِمِم ْبِن َتْدُرَس، َأُبو الز 
(.ّسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)التصريحبالسماع،كلـيصرحأبكالزبيرىنا.

                                                           

 .ُٔٓٗ(رقـُُِٖ/ِ)(سنفالدارميُ)
 .ََُٗ(رقـَُٓ/ّ(أخبارمكةلمفاكيي)ِ)
 .ِْٕٗ(رقـُّٗ/ْ(صحيحابفخزيمة)ّ)
 .َّٗٓ(رقـِِِ/ٗلمطحاكم)،(شرحمشكؿاآلثارْ)
.ّْٕٗرقـ (َُٖ/ٓ(السنفالكبرللمبييقي)ٓ)
(.ُٗٓ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
 .(ِٕٓتحمزةلمدارقطني)ص:(سؤاالٕ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
لومفالتصريحبالسماعالزبير،مدلسمفالثالثةكالبدكعنعنةأبألجؿضعيؼإسناده

نويضعؼالحديثبسببعبداهللبفعثمافذكرالنسائيعمةأخرللمحديثككأككلـيصرح.
فقاؿ:ابفخثيـليسبالقكل،إنماأخرجتىذالئبليجعؿابفجريج،عفأبىالزبير،ثـقاؿ:لـ
منك ابفخثيـ إالأفعمىابفالمدينىقاؿ: الرحمفحديثابفخثيـ، ريترؾيحيىكالعبد

مؽلمحديث. الحديث.ككأفعمىخي
،كقاؿيحيىبفمعيف:(ِ)،كالنسائي(ُ)عثمافلـيضعؼمطمقان،كثقوالعجميعبداهللبفقمت:

 .(ْ)كقاؿأبكحاتـ:مابوبأس،صالحالحديث.(ّ)ليسبوبأس
كقاؿابفعدم:كىىكعزيزكأحاديثوأحاديثحسافممايحبأفيكتب
فيكصدكؽكلكف.(ٓ)

يبقىالحديثعمىضعفوألجؿعنعنةأبيالزبير.
***********           * 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو َذا اْسُتْنِفْرُتْم َفاْنِفُروا»كى َواِ  النٍُّصرة« ـي ًمٍنكي طيًمبى ًإذىا أىٍم كاالٍسًتٍنصار: االسًتٍنجاد : ااًلٍسًتٍنفىاري
ماعىتييـالَّذً :جى اٍلقىٍكـً عىانىًة.كنىًفيري كاخاًرجيفًإلىىاإٍلً ًفياألٍمرفأًجيبكاكاٍنًفري كفى يىٍنًفري يفى

.(ٔ)

 .(ِٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاري

،عىٍفمىٍنصيكرو ًريره دَّثىنىاجى أىًبيشىٍيبىةى،حى ٍبفي دَّثىنىاعيٍثمىافي حى
اًىدو(ٖ) ،عىٍفميجى

،عىٍفطىاكيسو(ٗ)
.(َُ)

                                                           

(.ِٖٔ(الثقاتلمعجمي)ص:ُ)
 (.ُِٖ/ُٓ(تيذيبالكماؿلممزم)ِ)
 (.ْٕٔ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ّ)
(.ُُِ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
(.ِٖٔ/ٓ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٓ)
(.ِٗ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرٔ)
.ُّْٖ(رقـُْ/ّ،باب:اليحؿالقتاؿبمكة)كتابجزاءالصيد،(صحيحالبخارمٕ)
 (.ْٔٓ/ِٖ(منصكربفالمعتمربفعىبدالمًَّوبفربيعةتيذيبالكماؿلممزم)ٖ)
 (.ِِٖ/ِٕ)المصدرنفسو(مجاىدبفجبر.ٗ)
 (.ّٕٓ/ُّ)لمصدرالسابؽا(طاككسبفكيسافاليماني،أبكعبدالرحمفالحميرم.َُ)
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ا،قىاؿى المَّويعىٍنييمى رىًضيى بَّاسو اٍبًفعى النًَّبيُّعىًف مىكَّةى::قىاؿى اٍفتىتىحى لىًكٍفًجيىاده»يىٍكـى الىًىٍجرىةى،كى
ًنيَّةه، َذا اْسُتْنِفْرُتْم، َفاْنِفُرواكى ًة،َواِ  ٍرمى ًبحي رىاـه حى ،كىىيكى السَّمىكىاًتكىاألىٍرضى مىؽى المَّوييىٍكـىخى ـى رَّ ىىذىابىمىدهحى فىًإفَّ

الًقيى ًإلىىيىٍكـً المًَّو ،فىييكى سىاعىةنًمٍفنىيىارو ًليًإالَّ يىًحؿَّ ـٍ لى قىٍبًمي،كى دو ًفيًوأًلىحى الًقتىاؿي يىًحؿَّ ـٍ نَّويلى امىًة،كىاً 
شىٍككيوي دي ًة،الىييٍعضى الًقيىامى ًةالمًَّوًإلىىيىٍكـً ٍرمى ًبحي رىاـه حى
ٍيديهي(ُ) صى ،كىالىيينىفَّري

مىٍف،كىالىيىٍمتىًقطيليقىطىتىوي(ِ) ًإالَّ
عىرَّفىيىا،كىالىييٍختىمىىخىبلىىىا
....الحديث.«(ّ)

 تخريج الحديث:
مختصران.بوبفالمعتمرمفطريؽمنصكر(ٓ)،كمسمـ(ْ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

بٍّي   - اففيثقةصحيحالكتابقيؿكقاؿابفحجر: :َجِرْيُر بُن َعْبِد الَحِمْيِد بِن َيِزْيَد الضَّ
.(ُّٓ)رقـآخرعمرهييـمفحفظوسبقتترجمتوفيالحديث

كباقيرجالوثقات.-
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي َغَمبت ُنُفوَرُتَنا ُنُفوَرَتيم»كى بو« زى حى ًإذىا مىعىوي كف يىٍنًفري كىالًَّذيفى الرَّجيؿ اًب أًلىٍصحى ييقىاؿي
تيوي تيويكنيفيكرى تيويكنىٍفريهي،كنىاًفرى :نىٍفرى أمره
.(ٔ)

 .(ٖٚٔالحديث رقم )
                                                           

الٌشجرُ) قطع ًفي يمتيف كالسيؼ كىىيكى بالمعضد الٌشجر قطع كالعضد يكسر أىم في.( ما غريب تفسير
(.َُٓالصحيحيفالبخارمكمسمـ)ص:

يٍقصدًإلىىًإزىالىتوالمصدرنفسو)ص:ِ) يزعجمفمىكىانىويكىالى (.َُٓ(أىمالى
ًشيّ) اٍلحى مىٍقصيكر الخبل المصدر( بيىا يجز الًَّتي االلة كالمخمى جززتو ًإذا كأخميتو خبلة شالرطبكالكاحدة

 (.ُُٓالسابؽ)ص:
كالسير،(صحيحالبخارمْ) كالسير)كتابالجياد بابفضؿالجياد ْ،  (ُٓ/ كتابالجيادِّٖٕرقـ ،

يجبمفالجيادكالنية)كالسير تابالجيادحيحالبخارمك،صِِٖٓ(رقـِّ/ْ،بابكجكبالنفير،كما
 .َّٕٕ(رقـٕٓ/ْ،بابالىجرةبعدالفتح)كالسير

/ِ)،بابتحريـمكةكصيدىاكخبلىاكشجرىاكلقطتيا،إاللمنشدعمىالدكاـكتابالحج،(صحيحمسمـٓ)
معنىالىجرة،بابالمبايعةبعدفتحمكةعمىاإلسبلـكالجيادكالخير،كبياف،كتاباإلمارةُّّٓ(رقـٖٔٗ

 .ٖٖ٘ٔ(رقـُْٕٖ/ّبعدالفتح)
 (.ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
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لـأعثرعمىتخريجلو.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي ِبيم َلَجأوا ِإَلى َأنَُّو َبَعث َجَماَعًة ِإَلى َأْىِل َمكََّة، َفَنَفَرْت َلُيْم ُىَذيل، فمما أَحس وا »كى
رجكاًلقتاًليـ«َقْرَددٍ  .(ُ)أىٍمخى

 (.ٗٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الخطابي

النًَّبيّْ ًديًث ًفيحى عىًدم  ٍبفى بىٍيبى كىخي األىٍقمىًح أىًبي ٍبًف ثىاًبًت ٍبفى عىاًصـى بىعىثى أىنَّوي في:
اًإلىىأىٍىًؿمىكَّةىأصحاب .َفَرْت َلُيْم ُىَذْيٌل فمما أحس بيم عاصم لجؤوا ِإَلى َقْرَددٍ َفنَ  لىييمى

دىاسىةى نىاهياٍبفي أىٍخبىرى
(ّ) ًشيىابو أنااٍبفي سىٍعدو يىٍعًنياٍبفى ـي ناًإٍبرىاًىي اًعيؿى ًإٍسمى ناميكسىىٍبفي دى ناأىبيكدىاكي

اًريىةى جى كٍبفي ًنيعىٍمري أىٍخبىرى
بى(ِ) ًميؼي حى ناالثَّقىًفيُّ ىىاًشـو ٍبفي مَّدي نىاهيميحى ٍيرىةىكىأىٍخبىرى أىًبيىيرى ًنيزيٍىرىةىعىٍف

عفأبيىيرى الثَّقىًفيّْ أىًبيسيٍفيىافى ٍبًف عيمىرى عىٍف الزٍُّىًرمّْ عىًف مىٍعمىرو زَّاًؽعىٍف الرَّ ٍبًد عى عىٍف ٍيرىةىالدَّبىًرمُّ
:فىمىمَّاآنسيـعا قىاؿى كى ًديثى اٍلحى ذىكىرى .(ْ)صـلجؤكاًإلىىفىٍدفىدوكى

 تخريج الحديث:
مفطريؽابفشياببوبزيادة(ٖ)،كالبييقي(ٕ)،كالخطابي(ٔ)،كأبكداكد(ٓ)أخرجوالبخارم

قصةعاصـبفثابتكخبيببفعدمكاممةكخاصةعندالبخارم.


                                                           

 (.ِٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
(.َٓٓ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
دىاسىةىّ) ا:(اٍبفي البىٍصًرمُّ مَّدو بىٍكًربًفميحى مَّديبفي .لتَّمَّاريىكميحى
ًلؤٍلىٍرضًْ) ييقىاؿي نيكاًبًو.كى تىحىصَّ ـٍ اأٍلىٍرًض،كىأىنَّيي اٍلمىٍكًضعيالمرًتفعًمفى ا:قىٍردىده(ىيكى .النيايةفيغريبالميٍستىكيةأىٍيضن

(.ّٕ/ْ)البفاالثيرالحديثكاألثر
ستأسر،كمفركعركعتيفعند،باب:ىؿيستأسرالرجؿكمفلـيكالسيركتابالجياد،(صحيحالبخارمٓ)

 .َّْٓ(رقـٕٔ/ْالقتؿ)
 .َِٔٔ(رقـُٓ/ّ،بابفيالرجؿيستأسر)(سنفأبيداكدكتابالجيادٔ)
(.َٓٓ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ٕ)
.ُِّْٖ(رقـِْٓ/ٗ)الكبرللمبييقي(السنفٖ)
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 دراسة رجال اإلسناد: 
رجالوجميعانثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
الوثقات،كالحديثأصموعندالبخارم.صحيح،رجإسناده

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ٍمزىةىاأٍلىٍسمىًميّْ ًديًثحى ًفيحى .(ُ)« َرُسوِل المَّو ُأْنِفَر ِبَنا ِفي َسَفٍر َمعَ »كى

 (.٘ٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الخطابي

ٍمزىةى حى ًديثي ًمٍنويحى ٍبًدالمًَّوناكى عى ٍبفي نااٍلمىكّْيُّ ٍبديكسى عى ٍبفي دَّثىنىاهيأىٍحمىدي حى كاألىٍسمىًميّْ ٍبًفعىٍمرو
عىٍفحى ٍمزىةىاألىٍسمىًميّْ مًَّدٍبًفحى عىٍفميحى ٍيدو ٍمزىةىعىٍفكىًثيًرٍبًفزى حى ٍبفي ناسيٍفيىافي ٍيدو مى حي ٍبفي ٍمزىةىٍبًفيىٍعقيكبي

 كقىاؿى ًفيلىٍيمىةوظىٍممىاءىديٍحميسىةو ُأْنِفَر ِبَنا ِفي َسَفٍر َمَع َرُسوِل المَّوِ عىٍمرو
تَّى(ٖ) اءىٍتًإٍصبىًعيحى فىأىضى

كمٍثؿىذاحًديثيواآلخر: ـٍ مىٍييىاظيييكرىىي مىعيكاعى  جى
أنا كفى ىىاري ٍبفي نايىًزيدي ناالزٍَّعفىرىاًنيُّ األىٍعرىاًبيّْ نىاهياٍبفي :أىٍخبىرى قىاؿى عىٍفأىنىسو مىمىةىعىٍفثىاًبتو سى ٍبفي مَّادي حى

دٍَّثنىاًعنٍ فىتىحى ًعٍندىرىسيكًؿالمًَّوًفيلىٍيمىةوظىٍممىاءىًحٍنًدسو ٍيرو حيضى كىأيسىٍيديٍبفي ًبٍشرو عبَّاديٍبفي تَّىًإذىاكىافى دىهيحى
افىمىشىيىاًفي ديىيمى اأىحى اءىٍتلىييمىاعىصى اأىضى رىجى خى كىاًحدو اءىٍتًلكيؿّْ أىضى االطًَّريؽي ٍكًئيىافمماتفرؽًبًيمى ضى

ٍكًئيىا. اهيفىمىشىىًفيضى ًمٍنييمىاعىصى
 تخريج الحديث: 

.(ٕ)،كالبييقي(ٔ)،كاألصبياني(ٓ)،كالطبراني(ْ)أخرجوالبخارم


                                                           

 .(ِٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.ّٖٕ/ُريبالحديثلمخطابي)(غِ)
 (.َُٔ/ِ.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٍمميٍظًممةشىًديدىًةالظٍُّممة(أىّ)
.ُّٕ(رقـْٔ/ّ(التاريخالكبيرلمبخارم)ْ)
 .ُِٗٗرقـ (ُٗٓ/ّ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٓ)
 .َٕٓرقـ(ّٔٓ)ص:الئؿالنبكةألبينعيـاألصبياني(دٔ)
 (.ٕٗ/ٔ)(دالئؿالنبكةلمبييقيٕ)
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،مفطريؽسفيافبفحمزةبوبنحكه.(ُ)ابفعساكرأخرجوك
 دراسة رجال اإلسناد:

لـأعثرعمىترجمةلو.:ْحَمُد ْبُن َعْبُدوَس أَ  -
لـأعثرعمىترجمةلو.:اْلَمكٍّي  ْبُن َعْبِد المَّوِ  -
سبقتقاؿابفحجر:صدكؽربماكىـ.:َيْعُقوب بن حميد بن كاسب َأُبو ُيوُسف اْلمدِني -

.(ِٓترجمتوفيالحديث)رقـ
ق.ُٖٓتكفيسنة:ى ِلَبِني َسْيٍم ِمْن َأْسَممَ مٍَّد، َوُىَو َمْولً َكِثيُر ْبُن َزْيٍد َوُيَكنَّى َأَبا ُمحَ  -

الحديث كثير ٍكًصًميٌ(ِ)كاف اٍلمى عمار ٍبف المًَّو بد عى ٍبف مَّد ميحى كثقو ،
في(ّ) حباف ابف كذكره ،

.(ٔ)كقاؿأبكزرعة:صدكؽفيوليف.(ٓ)كقاؿابفالمديني:ىكصالحكليسبالقكم.(ْ)الثقات
.كقاؿابفعدم:كلـأربحديثوبأساكىأىٍرجكأىنَّوالبأسًبوً(ٕ)د:ماأرلبوبأسكقاؿأحم

.(ٖ)
معيف ابف ليسبشيء(ٗ)كضعفو أكؿ: قاؿ ككاف القكم، ليسبذاؾ مرة: كقاؿ كضعفو(َُ)، .

 .(ُُ)النسائي
:صدكؽيخطئ.قالت الباحثة

 .(ُِ)قاؿابفحجر:مقبكؿمفالثالثة:َة ْبِن َعْمٍرو اأْلَْسَمِمي  ُمَحمَُّد ْبُن َحْمزَ  -

                                                           

(حمزةبفعمركبفعكيمربفالحارثابفاألعرجبفسعدبفرزاحبفعدمبفسيـابفمازفبفالحارثُ)
(تاريخلوصحبةكركلعفالنبي)،كيقاؿأبكمحمداألسممي،بفسبلمافبفأسمـبفأفصىأبكصالح

 (.ِِٕ/ُٓدمشؽالبفعساكر)
(.ُْٔ/ٓ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ِ)
(.ُُٓ/ِْ(تيذيبالكماؿلممزم)ّ)
 .(ّْٓ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ْ)
(.ٓٗ(سؤاالتابفأبيشيبةالبفالمديني)ص:ٓ)
 (.ُُٓ/ٕ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
 (.ُّٕ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ٕ)
 (.َِٕ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٖ)
(.َٕ/ُركايةابفمحرز)-(تاريخابفمعيفٗ)
(.ّّٔ/ِالسفرالثالث)-(تاريخابفأبيخيثمةَُ)
 (.ٖٗ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ُُ)
 (.ْٕٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُِ)
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كعابذلؾعميوالقطبالحمبيا،قاؿابفحجر:ضعفو(ُ)ذكرهابفحباففيالثقات بفحـز
.(ِ)بفالقطافاليعرؼحالواكقاؿلـيضعفوقبموأحدكقاؿ

كالميمةقاؿالمزم: .(ّ)استشيدبوالبخارم،كركللوأبكداكد،كالنسائيفي"اليـك
مقبكؿ.محمدبفحمزة:ت الباحثة قال

:الحكم عمى اإلسناد 
 كلضعيؼكالعمةإسناده الييـ أصؿ لـ مف اهللفيو كالمكيبفعبد أعرؼحاليـ ،ـ

كأحمدبفعبدكسشيخالخطابي،كفيوكثيربفزيدصدكؽيخطئكلـيتابع،كفيومحمدبف
زةاألسمميصدكؽيخطئكلـيتابع.حم

.(ْ)هالطبراني،كرجالوثقات،كفيكثيربفزيدخبلؼقاؿالييثمي:ركا
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًديثي ًمٍنويحى نىاًفرىة.كى ذىًكمإًبؿو ًعٍمناميٍنًفًريفى ًبنا:أىٍمجي ًبٍنًتييقاؿ:أىٍنفىٍرنىا:أىٍمتىفىرَّقىتإًبمينا،كأيٍنًفرى ٍينىبى زى
 .(ٓ)«َفَأْنَفَر ِبَيا المشِركون َبعيَرىا َحتَّى َسَقَطت»ورىسيكًؿالمَّ

 الحديث رقم )*(. 
.(ٔ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٕٓ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ُ)
 (.ُِٕ/ٗبالتيذيبالبفحجر)(تيذيِ)
(.ٔٗ/ِٓ)(تيذيبالكماؿلممزمّ)
اثُُْ/ٗ(مجمعالزكائدكمنبعالفكائدلمييثمي)ْ) تيذيب:.انظرنافأكشخصكاحد(كالخبلؼفيأنيما

(.ُْٓ/ٖالتيذيبالبفحجر)
 (.ّٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ُْٗ(تحتحديثرقـٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديًثأىًبيذىر  ًفيحى ،كىيـ«َلْو َكاَن َىاُىَنا أحٌد ِمْن َأْنَفاِرَنا»كى ٍمعنىفىرو ٍنسىاًفأىٍمًمٍفقىكًمنا،جى رىٍىطاإٍلً
 كىالى ًإلىىالعىشىرة، ثىًة الثَّبلى بىٍيفى ا ةمى الرّْجاؿخاصَّ مىاعةًمفى مىىجى يىقىععى ، ٍمعو جى كعىًشيرتو،كىيكاٍسـي

.(ُ)كاحدىلىويًمٍفلىٍفظو

 .(ٙٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم

اأٍلىٍزًدمُّ اًلدو خى ٍبفي دَّثىنىاىىدَّابي ٍبًدحى ،عىٍفعى ؿو ًىبلى ٍيديٍبفي مى نىاحي اٍلميًغيرىًة،أىٍخبىرى ٍبفي مىٍيمىافي دَّثىنىاسي ،حى
، ـى رىا اٍلحى الشٍَّيرى كىانيكاييًحمُّكفى ،كى رىٍجنىاًمٍفقىٍكًمنىاًغفىارو :خى أىبيكذىر  :قىاؿى اًمًت،قىاؿى اهلًلٍبًفالصَّ رىٍجتي فىخى

كىأيمُّ أىنىاكىأىًخيأينىٍيسه سىدىنىاقىٍكميويفىقىاليكا:ًإنَّؾى ًإلىٍينىا،فىحى الينىاكىأىٍحسىفى نىاخى لىنىا،فىأىٍكرىمى اؿو مىىخى ٍلنىاعى نىا،فىنىزى
:أى لىوي،فىقيٍمتي مىٍينىاالًَّذمًقيؿى الينىافىنىثىاعى اءىخى ،فىجى أينىٍيسه ـٍ ًإلىٍيًي الىؼى خى ٍفأىٍىًمؾى عى رىٍجتى اًإذىاخى مىضىىمَّامى

تىنىا ٍبنىاًصٍرمى ابىٍعدي،فىقىرَّ ًفيمى ًجمىاعىلىؾى فىقىٍدكىدٍَّرتىوي،كىالى كًفؾى فىبىٍينىاأىٍىًؿمىكَّةىًفيلىٍيمىةو......ًمٍفمىٍعري قىاؿى
ًإٍضًحيىافو قىٍمرىاءى
ًتًيـٍ(ّ) مىىأىٍسًمخى عى ًربى ضي ًإٍذ كىاٍمرى(ْ)، ده. أىحى ًباٍلبىٍيًت يىطيكؼي ا فىمى تىٍدعيكىاًف، ـٍ ًمٍنيي أىتىاًف

نىاًئمىةى ًإسىافنا،كى
اتىنىاىىتىاعىٍف(ٓ) :فىمى ااأٍليٍخرىل،قىاؿى دىىيمى اأىحى :أىٍنًكحى افىقيٍمتي ًفيطىكىاًفًيمى مىيَّ :فىأىتىتىاعى ،قىاؿى

أىنّْي شىبىًة،غىٍيرى اٍلخى ًمٍثؿي :ىىفه فىقيٍمتي مىيَّ :فىأىتىتىاعى اقىاؿى ًف:قىٍكًلًيمى تىقيكالى ًف،كى ٍلكالى أىٍكًنيفىاٍنطىمىقىتىاتيكى َلْو الى
اهللًَكاَن َىاُىَنا َأَحٌد ِمْن َأْنَفاِرَنا رىسيكؿي فىاٍستىٍقبىمىييمىا قىاؿى : قىاؿى ىىاًبطىاًف، كىىيمىا ، بىٍكرو مىا»كىأىبيك

كىأىٍستىاًرىىا،«لىكيمىا؟ اٍلكىٍعبىًة بىٍيفى اًبئي قىالىتىا:الصَّ : لىكيمىا؟»قىاؿى قىاؿى ي«مىا تىٍمؤلى كىًممىةن لىنىا قىاؿى ًإنَّوي قىالىتىا:
اهللً رىسيكؿي اءى ،كىجى ـى مَّىفىمىمَّاقىضىىاٍلفى صى اًحبيوي،ثيَـّ كىصى ًباٍلبىٍيًتىيكى ،كىطىاؼى رى جى اٍلحى تَّىاٍستىمىـى حى

 تىوي بلى -صى ذىر  أىبيك أىكَّ-قىاؿى أىنىا يىافىكيٍنتي مىٍيؾى عى ـي السَّبلى : فىقيٍمتي قىاؿى ، ـً ٍسبلى اإٍلً ًبتىًحيًَّة يَّاهي حى مىٍف ؿى
: اهلًلفىقىاؿى كىرىٍحمىةياهللً»رىسيكؿى مىٍيؾى «كىعى ؟»ثيَـّقىاؿى ٍفأىٍنتى  ..الحديث.«..مى

                                                           

 (.ّٗ/ٓ)غريبالحديثكاألثرالبفاألثير(النيايةفيُ)
/ْ،بابمففضائؿأبيذررضياهللعنو)ائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـكتابفض،(صحيحمسمـِ)

.ِّْٕ(رقـُُٗٗ
ٍعنىاهيمضيئةّ) اءمى كسراٍلحى ادكى سيكيكفالضَّ ،رؽاألنكارعمىصحاحاآلثارمشا،(قىٍمرىاءاضحيافًبكىٍسراٍليمزىةكى

 (.ٔٓ/ِعياضبفمكسىاليحصبيالسبتي)
ًتًيـٍاٍلميرىادي(ْ)  (ِٗ/ُٔ)لمنككمالمنياجشرحصحيحمسمـبفالحجاج.آذىانيييـٍىينىاًبأىٍصًمخى
نىمىافًىيمىا:كنائمىةًإسىافان(ٓ) ـيصى ااٍلعىرىبيتىٍزعي ااٍلكىٍعبىةًًفيزنيىاكىاٍمرىأىةنرىجيبلنكىانىاأىنَّييمى سىاؼ.فميًسخى اٍليىٍمزىةًًبكىٍسرًكاً 

 (ْٗ/ُ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.تيٍفتىحيكقىدٍ
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 تخريج الحديث:
تفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
قاؿابفحجر:ثقةعالـتكقؼفيوابف:اَلِل بِن ُسَوْيِد بِن ُىَبْيَرَة الَعَدِوي  ُحَمْيُد بُن ىِ  -

سيريفلدخكلوفيعمؿالسمطافمفالثالثة،عيبعميوالدخكؿفيعمؿالسمطاف.قاؿيحيى
فذكرتذلؾا قاؿابفأبيحاتـ: ابفسيريفاليرضىحميدبفىبلؿ. كافمحمد بفسعيد:

 .(ُ)مفعمؿالسمطاففميذااليرضاهككاففيالحديثثقةيءؿفيشألبيفقاؿ:دخ
كقاؿابفعدم:كلحميدبفىبلؿأحاديثكثيرةكقدحدثعنوالناسكاألئمةكأحاديثومستقيمة
مدبفًسيًريفاليرضاهالأدرمماكجيوفمعموكافاليرضاه كالذمحكاهيىٍحيىالقطافأفميحى

.(ِ)ديثكأمافيالحديثفإنوالبأسبوكبركاياتوفيمعنىآخرليسالح
ثقةفيالحديثكاليعيبوالدخكؿفيعمؿالسمطاف.:قالت الباحثة 

كباقيرجالوثقات.-
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى فً«وَنَفُرَنا ُخُموف»كى رى قىٍدتىكىرَّ الينىا.كى ًديثًأىٍمًرجى .(ّ)ياٍلحى

 الحديث رقم )*(. 
 .(ْ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 غىٍزكىافى ًديثي ًمٍنويحى أىٍمكىًرمىت«َأنَُّو َلَطم َعْيَنو َفَنَفَرتْ »كى
.(ٓ)

 .(ٚٚٔالحديث رقم )
                                                           

(.َِّ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
(.ُٖ/ّ)لرجاؿالبفعدم(الكامؿفيضعفاءاِ)
(.ّٗ/ٓثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألّ)
 .ُٖ(تحتحديثرقـْ)
(.ّٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ٓ)
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لـأعثرعمىتخريجلو.
******           ****** 

 اهلل:ر رحمو قال ابن األثي

 ًديًثأىًبيذىر  ًفيحى كَّمابينىييما«َناَفَر أِخي ُأَنْيٌس ُفالنا الشَّاِعر»كى حى راثيَـّ الرجيبلف،ًإذىاتىفاخى تىنىافىرى
راأيُّيماأٍجكديًشٍعرا كاًحدا،أىرىادىأنَّيماتىفاخى
.(ُ)

عندمسمـفيقصةإسبلـأبيلـأعثرعمىتخريجلوبيذاالمفظكلعمويككفبالمعنىكماجاء
ىك(ِ)ذررضياهللعنو: فما الكينة، سمعتقكؿ لقد أنيس: قاؿ الشعراء. أنيسأحد ككاف

بقكليـ،كلقدكضعتقكلوعمىأقراءالشعر،فمايمتئـعمىلسافأحدبعدم،أنوشعر،كاهللإنو
نيـلكاذبكف. لصادؽ،كا 

.(ّ)كالحديثسبؽتخريجو
       ******    ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَفَس( 
.(ْ)«ِإنٍّي أَلِجُد َنَفَس الرحمِن ِمن ِقَبِل الَيَمن»ًفيًو

 .(ٛٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام الطبراني

 ثىنىا : قىاالى ٍمزىةى، حى ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف مًَّد ميحى ٍبفي كىأىٍحمىدي ٍرعىةى، زي أىبيك دَّثىنىا حى عىيَّاشو ٍبفي ًميُّ عى
، عيٍثمىافى ٍبفي ًريزي ،ثىنىاحى ٍيرىةىاٍلًحٍمًصيُّ ،عىٍفأىًبيىيرى ٍكحو أىًبيرى .عىٍفشىًبيبو

المَّوً رىسيكؿي :قىاؿى اًنيىةه،»:قىاؿى كىاٍلًحٍكمىةييىمى يىمىافو يمىافي َوَأِجُد َنَفَس الرَّْحَمِن ِمْن ِقَبِل اْلَيَمنِ  اإٍلً ،أىالى
.ًإفَّ بىرًاٍلكيٍفرى ٍعًزكىاٍلكى اًباٍلمى أىٍصحى «.اٍلقىٍمًبًفياٍلفىدَّاًديفى

                                                           

(.ّٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
/ْكتابفضائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـ،بابمففضائؿأبيذررضياهللعنو)(صحيحمسمـِ)

 .ِّْٕ(رقـُُٗٗ
.ُٕٔتحتحديثرقـ(ّ)
 (.ّٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ْ)
 .َُّٖ(رقـُْٗ/ِ)(مسندالشامييفلمطبرانيٓ)
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 تخريج الحديث:
 تفردالطبرانيبيذاالمفظ.

مفحديثأبيىريرةبمعناه.(ِ)كمسمـ،(ُ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

ق.ِٖٗتكفيسنةحضرمي:َحْمَزَة، أبو عبد اهلل ال َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبنِ  -
خبرناأبكالجيـعنوأقاؿالحاكـ:فيونظركافقدكبرفكافيمقفماليسمفحديثوفيتمقفك

يحتممكنيا ال ثقات مشايخ عف جده عف أبيو عف بكاطيؿ (ّ)بأحاديث حجر ابف ذكره في.
.(ْ)المرتبةاألكلىمفمراتبالمدلسيفالذيفاحتمؿاألئمةتدليسيـأصحاب

.ركايتوعفكالدهمضعفةكلـيذكرحاؿركايتوعفغيركالده:قالت الباحثة 
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
الماكافمفحاؿأحمدبفمحمدركلالطبرانيعنومقركنانمعأبيزرعةإرجالوثقات

كىكثقة.كالحديثصحيح،أصموفيالبخارمكمسمـ.
****           ******** 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

شعؼالجباؿ)كتاببدءالخمؽ،،(صحيحالبخارمُ) يتبعبيا ْباب:خيرماؿالمسمـغنـ رقـ (ُِٕ/
األشعرييفكأىؿكتابالمغازم،َُّّ  .ّْٖٖ(رقـُّٕ/ٓاليمف)،بابقدـك

 .ِٓرقـ (ِٕ/ُ،بابتفاضؿأىؿاإليماففيو،كرجحافأىؿاليمففيو)كتاباإليماف،(صحيحمسمـِ)
(.ْٕٔ/ٓ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ّ)
(.ُٗ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًركىايىةو ،«أِجُد نَفَس َربٍّكم»كى ٍؤًمًنيفى عىًفاٍلمي الكىٍربى ـي ًبًي المَّونىفَّسى ؛ألفَّ ارى :عىنىىًبًواأٍلىٍنصى ًقيؿى
ًمٍفنىفىًساٍليىكىاًءالًَّذميىريدٌ ميٍستىعاره األٍزد.كىىيكى كؼفىييٍبًرديكىيـيىمىانيكف؛ألنَّيـًمفى هالتَّنىفُّسًإلىىالجى

كضة،كىىيكى يحالًَّذميىتىنىسَّموفيىٍستىرًكحًإلىٍيًو،أىٍكًمفنىفىًسالرَّ رارتوكييعىدّْلييا،أىٍكًمفنىفىًسالرّْ ًمٍفحى
ًمٍفأٍمًرؾ،كىاٍعمىٍؿكى ًفينىفىسو :أىٍنتى ٍنوي.ييقىاؿي كائحيا،فىيىتىفٌرجًبًوعى رى ًمٍفعيٍمرؾ:ًطيبي ًفينىفىسو أىٍنتى

كنىٍحًكىما ـً أىٍمًفيسىعىةكفيٍسحة،قىٍبؿالمرىضكاليىرى
.(ُ)

 (.ٜٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٕ)قال اإلمام أحمد

ىي أىتىىأىبىا أىٍعرىاًبيِّا أىفَّ ، ٍكحو أىًبيرى شىًبيبو عىٍف ، ًريزه حى دَّثىنىا حى ، اًلدو خى ٍبفي ـي ا ًعصى دَّثىنىا ٍيرىةى،حى رى
النًَّبيّْ ًف عى دٍّْثنىا حى ٍيرىةى، ىيرى أىبىا يىا : دًفىقىاؿى اٍلحى النًَّبيُّ-يثىفىذىكىرى قىاؿى : فىقىاؿى يمىافى اإٍلً ًإفَّ "أىالى :

اًنيىةه، ،كىاٍلًحٍكمىةىيىمى أىبيكاٍلميًغيرىةى-ًمٍفًقبىًؿاٍليىمىًفَوَأِجُد َنَفَس َربٍُّكمْ يىمىافو قىاؿى ٍغًرًبكى -:ًمٍفًقبىًؿاٍلمى أىالى
قىٍسكىةىاٍلقىٍمًبًفياٍلفىدَّاًديفى كىاٍلفيسيكؽى،كى اٍلكيٍفرى ًإفَّ
(ّ) الشَّيىاًطيفي يىٍغتىاليييـي بىًر،الًَّذيفى اًبالشٍَّعًر،كىاٍلكى أىٍصحى

ًبًؿ". اًزاإٍلً مىىأىٍعجى عى
 تخريج الحديث: 

،جميعيـمفطريؽحريزبفعثمافبوبنحكه.(ٓ)،كالطبراني(ْ)أخرجوابفأبيعاصـ
 دراسة رجال اإلسناد:

 صدكؽ.(ٔ)رجالوجميعانثقاتعداعاصـبفخالد -


                                                           

 (.ّٗ/ٓبفاألثير)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالُ)
 .َُٖٕٗ(رقـٕٔٓ/ُٔ)(مسندأحمدِ)
كمىكاًشييـ،(ّ) كثيـ ري ًفيحي أٍصكاتييـ تىٍعمك الًَّذيفى ًبالتٍَّشًديًد: الفىدَّاديكف الفىدَّاًديف: ًفي كالقىٍسكىةى فىاء الجى كاًحديىـ:ًإفَّ

 اٍشتىدَّ ًإذىا فىًديدان يىًفدُّ ؿي الرجي فىدَّ ييقاؿ: ٍكتو.فىدَّاد. ًبًؿ.صى اإٍلً الميٍكثركفًمفى ـي :ىي ًقيؿى كفكى مَّاليكفكالبىقَّاري الجى ـي :ىي ًقيؿى كى
 :ًإنَّمىاىيكى ًقيؿى كفكالرٍُّعياف.كى مَّاري البىقىرالًَّتيييٍحرىثًبيىا،كأىمييا«الفىدىاًديف»كالحى فَّفا،كاًحدىا:فىدَّاف،ميشىدَّده،كىًىيى ميخى

فاءكًغمٍ جى (.ُْٗ/ّالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ظىة.أىؿي
 .ِِٕٔرقـ (ِّٔ/ْ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ْ)
 .ُْٔٔ(رقـٕٓ/ٓ)لمطبراني(المعجـاألكسطٓ)
 (.َّٗالبفحجر)ص:(تقريبالتيذيبٔ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
فيوعاصـبفخالدصدكؽ.لذاتوحسف

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى .(ُ)أىٍمفرَّج«ْربةَمن َنفََّس َعْن ُمؤمٍن كُ »كى

 (.ٓٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: ( ٕ)قال اإلمام مسمم

ًءاٍليىٍمدىاًنيُّ اٍلعىبلى ٍبفي مَّدي ميحى أىًبيشىٍيبىةى،كى ،كىأىبيكبىٍكًرٍبفي يىٍحيىىالتًَّميًميُّ دَّثىنىايىٍحيىىٍبفي -حى
كقىا نىا أىٍخبىرى يىٍحيىى: قىاؿى ًليىٍحيىى، كىالمٍَّفظي دَّثىنىا حى رىاًف: اآٍلخى أىًبي-ؿى عىٍف اأٍلىٍعمىًش، عىًف ميعىاًكيىةى، أىبيك

ٍيرى أىًبيىيرى ،عىٍف اًلحو اهللًصى رىسيكؿي :قىاؿى ًمٍفكيرىًبالدٍُّنيىا،َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمنٍ :»ةى،قىاؿى كيٍربىةن
اٍلًقيىا يىٍكـً كيرىًب ًمٍف كيٍربىةن ٍنوي عى اهللي الدٍُّنيىانىفَّسى ًفي مىٍيًو عى اهللي يىسَّرى ، ميٍعًسرو مىى عى يىسَّرى مىٍف كى ًة، مى

الٍ ميٍسًممنا،سىتىرىهياهلليًفيالدٍُّنيىاكىاآٍلًخرىًة،كىاهلليًفيعىٍكًفاٍلعىٍبًدمىاكىافى مىٍفسىتىرى عىٍبديًفيعىٍكًفكىاآٍلًخرىًة،كى
يىٍمتى طىًريقنا مىؾى مىٍفسى ًفيأىًخيًو،كى قىٍكـه اٍجتىمىعى ا مى نًَّة،كى ًإلىىاٍلجى اهلليلىويًبًوطىًريقنا ًفيًوًعٍممنا،سىيَّؿى ًمسي

السًَّكينىةي،كى مىٍيًيـً لىٍتعى نىزى ،ًإالَّ يىتىدىارىسيكنىويبىٍينىييـٍ اهلًل،كى ًكتىابى ًمٍفبيييكًتاهلًل،يىٍتميكفى الرٍَّحمىةيبىٍيتو غىًشيىٍتييـي
فَّ ييٍسًرٍعًبًونىسىبيويكىحى ـٍ ميوي،لى مىٍفبىطَّأىًبًوعىمى ٍفًعٍندىهي،كى ـياهلليًفيمى ذىكىرىىي ًئكىةي،كى اٍلمىبلى «.ٍتييـي

 تخريج الحديث:
تفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
حد:ُمَحمَّد ْبن خازم َأُبو ُمَعاوية الضرير - ثقة، كاألعمش، الشيباني عفصاحب يثو

(ُّٔسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)األعمشمستقيـكعفغيرهمضطرب
كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
 

                                                           

 (.ْٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
،بابفضؿاالجتماععمىتبلكةالقرآفكعمىالذكرلذكركالدعاءكالتكبةكاالستغفاركتابا،سمـ(صحيحمِ)
.ِٗٗٔ(رقـَِْٕ/ْ)
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 ابن األثير رحمو اهلل:قال 

ر اآلخى ًديثي أىٍمأخَّرميطالىبىتو«َمن َنفََّس َعْن َغريمو»كىاٍلحى
.(ُ)

 (.ٔٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)ةقال اإلمام أبو بكر بن أبي شيب

ٍبًف مًَّد ميحى عىٍف ، اٍلًخٍطًميّْ ٍعفىرو أىًبيجى عىٍف مىمىةى، سى ٍبًف مَّاًد حى عىٍف ، مَّدو ميحى ٍبفي ييكنيسي دَّثىنىا حى
المَّوً رىسيكؿى :سىًمٍعتي ٍفأىًبيقىتىادىةى،قىاؿى ،عى :كىٍعبو ٍنوي(ّ)َمْن َنفََّس، َعْن َغِريِموِ »يىقيكؿي اعى أىٍكمىحى

اٍلًقيىامىةً اٍلعىٍرًشيىٍكـى ًفيًظؿّْ «.كىافى
 تخريج الحديث:

،بمثموجميعيـ(ٕ)،كالبغكم(ٔ)بزيادةقصة،كالدارمي(ٓ)،كعبدبفحميد(ْ)أخرجوأحمد
مفطريؽحمادبفسممةبوبنحكه.

 :إلسناددراسة رجال ا
 .كقيؿبعدىاق،َْقيؿتكفيسنةبن ربعي األنصاري، رضي اهلل عنو: أبو قتادة -

الكاقدم،كابفالقداح،كابفالكمبي،بأفاسموالنعماف.كقيؿ المشيكرأفاسموالحارث.كجـز
اسموعمرك.كأبكهربعيىكابفبمدمةبفخناس،بضـالمعجمةكتخفيؼالنكف،كآخرهميممة،

.(ٖ)ابفعبيدبفغنـبفسممةاألنصارمالخزرجيالسممي
 :الحكم عمى اإلسناد 

صحيحكرجالوثقات.إسناده
******           ****** 

 
                                                           

(.ْٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 .َُِّٕ(رقـْٔٓ/ْ(مصنؼابفأبيشيبة)ِ)
ٍفنىفَّسعىٍفغىّ) رميطىالىبى(مى  (.ِّٕ/ٔ.لسافالعربالبفمنظكر)تىويًريًمًوأمأىخَّ
 .ِِٗٓٓ(رقـُِٓ/ّٕ(مسندأحمد)ْ)
.ُٓٗ(رقـٕٗ(المنتخبمفمسندعبدبفحميد)ص:ٓ)
 .ُِّٔ(رقـُٕٖٔ/ّ)(سنفالدارمئ)
 .ُِّْ(رقـُٗٗ/ٖ(شرحالسنةلمبغكم)ٕ)
 (.ِِٕ/ٕالبفحجر)(اإلصابةفيتمييزالصحابةٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

عمَّار ًديثي حى ًمٍنوي ًإذىا«َلَقْد أْبَمْغَت وأْوَجْزت، َفَمْو ُكْنَت َتَنفَّْستَ »كى الميتكىمـ أىفَّ كىأىٍصميوي . أطىٍمتى أىٍم
مىٍيًواإٍلً ،كسىييمىتعى القىكؿى اٍستىٍأنىؼى  .(ُ)طىالىةيتىنىفَّسى

 (.ٕٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم

عىٍف أىًبيًو، عىٍف ، رى أىٍبجى ٍبًف ًمًؾ اٍلمى ٍبًد عى ٍبفي ًف الرٍَّحمى ٍبدي عى دَّثىنىا حى ، ييكنيسى ٍبفي ٍيجي دَّثىًنيسيرى حى
كىاًئؿو أىبيك قىاؿى : قىاؿى ، يَّافى حى ٍبًف كىاًصًؿ
عىمَّاره(ّ) طىبىنىا خى أىبىا(ْ): يىا قيٍمنىا: نىزىؿى فىمىمَّا كىأىٍبمىغى، زى فىأىٍكجى ،

:ًإنَّْلَقْد َأْبَمْغَت َوَأْوَجْزَت، َفَمْو ُكْنَت َتَنفَّْستَ اٍليىٍقظىاًف اهللًفىقىاؿى رىسيكؿى :يسىًمٍعتي »،يىقيكؿي طيكؿى ًإفَّ
ًئنَّةه مى ٍطبىًتًو، خي رى ًقصى كى ًؿ، الرَّجي ًة بلى ًمفٍ(ٓ)صى ًمفى فَّ كىاً  ٍطبىةى، اٍلخي كا ري كىاٍقصي ةى، الصَّبلى فىأىًطيميكا ًفٍقًيًو،

«.اٍلبىيىاًفًسٍحرنا
 تخريج الحديث:

تفردبإخراجومسمـعفالبخارم.
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو ،فبىعىثىني«السَّاَعةِ ُبِعْثُت ِفي َنَفِس »كى رىاقىًميبلن المَّوأخَّ أفَّ ًقياميياكقىريب،ًإالَّ افى قىٍدحى كى أىٍمبيًعٍثتي
مىىالقيٍربً النَّفىس،فىأىٍطمىؽىالنَّفىسعى .(ٔ)ًفيذىًلؾى

 (.ٖٛٔالحديث رقم )

                                                           

(.ْٗ/ٓفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةُ)
 .ٖٗٔ(رقـْٗٓ/ِ،بابتخفيؼالصبلةكالخطبة)(صحيحمسمـكتابالجمعةِ)
.،أبككائؿاألسدمشقيؽبفسممةىك(ّ)
 .،أىبيكاليقظافمكلىٍبنيمخزـكياسرالعنسيعماربفىك(ْ)
ذىلًٓ) ؿ:أىٍمًإفَّ ًئٌنةًمٍفًفٍقوالرجي دىٌؿعى(مى شىٍيءو كيؿُّ ًؿ.كى اييعىرؼًبًوًفٍقويالرَّجي ًممَّ ًئٌنةهلىويؾى مى فىييكى .النيايةمىىشىٍيءو

(.َِٗ/ْفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)
 .(ْٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام الترمذي
ىىيَّ ٍبًف عيمىرى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا الرٍَّحمىًفحى ٍبًد عى ٍبفي يىٍحيىى دَّثىنىا حى : قىاؿى الكيكًفيُّ األىسىًدمُّ اجو

الميٍستىٍكرً عىٍف ، اًزـو أىًبيحى ٍبًف قىٍيًس ،عىٍف اًلدو ميجى عىٍف ًد، األىٍسكى عيبىٍيدىةيٍبفي دَّثىنىا :حى قىاؿى ًبيُّ ٍبًفاألىٍرحى ًد
كىلعىًفالنًَّبيّْ ،رى الًفٍيًرمّْ :شىدَّادو ىىًذهًُبِعْثُت ِفي َنَفِس السَّاَعةِ »قىاؿى «فىسىبىٍقتييىاكىمىاسىبىقىٍتىىًذًه
ٍسطىى: أًليٍصبيعىٍيًوالسَّبَّابىًةكىالكي

ًمٍفىىذىاالكىٍجًو. نىٍعًرفيويًإالَّ الى ًديًثالميٍستىٍكًرًدٍبًفشىدَّادو ًمٍفحى غىًريبه ًديثه ىىذىاحى
 تخريج الحديث:

،مفطريؽعبيدةبفاألسكدبوبمثمو.(ِ)البزارأخرجو
الطبراني ّ)كأخرجو بف( مفطريؽحبافبفعميعفمجالدعفالشعبيمفحديثالمستكرد

شدادبمثمو.
 دراسة رجال اإلسناد:

 ليسبالقكم،تغيرحفظوبأخرة،سبقتاِني  َوُيْكَنى َأَبا ُعَمْيٍر:ُمَجاِلُد ْبُن َسِعيٍد اْلَيْمدَ  -
(.ٕٖفيالحديثرقـ)ترجمتو
 .(ْ)قاؿابفحجر:صدكؽربمادلسمفالثامنة:ُعَبْيدة بن األسود الَيَمداني  الكوفي   -
،كأشارابفحباففيالثقاتإلىأنوكاف(6)،كقاؿأبكحاتـ:مابحديثوبأس(5)أبكزرعةكثقو

 .(7)كدكنوثقاتيدلسفقاؿيعتبرحديثوإذابيفالسماعفيركايتوككاففكقو
المرتبةالثالثةمفمراتبالمدلسيفالذيفيمزميـالتصريحبالسماعفيأصحابذكرهابفحجر

.(ٖ)حتىيقبؿحديثيـكلـيصرحعبيدةفيسماعوعفمجالد
صدكؽيدلس.عبيدةبفاألسكد:قالت الباحثة 

                                                           

جاعفرسكؿاهللأبكابالفتف،(سنفالترمذمُ) بابما »ءفيقكؿالنبي، كالساعة: بعثتأنا
.ُِِّ(رقـْٔٗ/ْيعنيالسبابةكالكسطى)«كياتيف

 .ِّْٔ(رقـّٖٗ/ٖ(مسندالبزار)ِ)
 .ِّٕ(رقـَّٖ/َِ(المعجـالكبيرلمطبراني)ّ)
(.ّٕٗ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ْ)
 (.ِّٖ/ِذعي)(الضعفاءألبيزرعةالرازمفيأجكبتوعمىأسئمةالبرٓ)
 (.ٓٗ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
(.ّْٕ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ٕ)
(.ِْ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٖ)
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 حجر:صدكؽربماأخطأمفأىؿاٍلكيكفىة،قاؿابف:(ٔ)ييحيى بن عبد الرَّْحَمن األرحب -
نقؿعبدالرحمفبفأبيحاتـعفابفنميريقكؿيحيىبفعبدالرحمفالذم.(ِ)التاسعةمف

ىكأصمحمفالذليحدثعنويحدثعفعبيدةبفاألسكدلـيكفصاحبحديث،البأسبو.
عبيدة. االسكد بف عبيدة عف يركل انكارا حديثو في أرل ال شيخ حاتـ: أبك أحاديثكقاؿ
.(ّ)غرائب

خالؼ ربما الثقاتكقاؿ: في حباف ابف (ْ)كذكره بو. يعتبر صالح الدارقطني: كقاؿ(ٓ)كقاؿ .
.(ٔ)الذىبي:صدكؽ
صدكؽربماخالؼ.يحيىبفعبدالرحمف:قالت الباحثة 

 حنزيؿالككفة،لوكألبيوصحبة.حديثوفيالٌصحي:اْلُمْسَتْورد ْبن َشدَّاد الِفيري اْلقرِشي -
قاؿابفيكنس:تكفيباإلسكندرٌيةكالترمذمكغيرىما،كلوعدةأحاديثعندمسمـ،كفيالٌسنف.

.(ٕ)سنةخمسكأربعيفمفاليجرة
 :الحكم عمى اإلسناد 

لـيصرحبالسماعمفشيخوعبيدةبفاألسكدمدلسمفالثالثةكألجؿضعيؼإسناده
.(ٖ)حديثاكثيراناليرفعوالناس،كقداحتمموالناسيرفعيءكمجالدقاؿفيوأحمد:ليسبشمجالد،

.(ٗ)كافردمءالحفظيقمباألسانيدكيرفعالمراسيؿاليجكزاالحتجاجكقاؿابفحباف:
فسماعوصحيح فيكضعيؼليسبالقكم،فضبلنعفتغيرحفظوبأخرة،فمفأخذعنوقديمان

ا يعرؼ،ىؿأخذمنوعبيدة سمعمنوبعدكشعبةكىشيـكغيرىـ،كلـ ما أكقبؿاالختبلطذا
.االختبلط

                                                           

األرحبيبفتحاليمزةكسككفالراءالميممةكفتحالحاءالميممةأيضاكفيآخرىاالباءالمنقكطةبكاحدة،ىذه(ُ)
(.ُٔٓ/ُاألنسابلمسمعاني).ةالىبنىارحبكىكبطفمفىمدافالنسب

(.ّٗٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 (.ُٕٔ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
(.ِٓٓ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ْ)
 (.ٗٔ(سؤاالتالبرقانيلمدارقطني)ص:ٓ)
(.َّٕ/ِ)(الكاشؼلمذىبئ)
 (.ُٕ/ٔ)فيتمييزالصحابةالبفحجر(اإلصابةٕ)
(.ُّٔ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
 (.َُ/ّ(المجركحيفالبفحباف)ٗ)
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******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ـى«ِفي َنَسم السَّاَعةِ »كييركىل قىٍدتىقىدَّ كى
.(ُ)

 (.ٗٛٔالحديث رقم )
 األصبياني رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أبو نعيم

ٍمدىافى حى ٍبفي ٍمًرك عى أىبيك دَّثىنىا قىا(ّ)حى سيٍفيىافى، ٍبفي سىيفي اٍلحي ثنا : (ْ)ؿى ٍبفي مَّدي ميحى ثنا : قىاؿى ،
ًبيرى ٍفأىًبيجى ،عى ،عىٍفقىٍيسو ٍفًإٍسمىاًعيؿى عييىٍينىةى،عى ٍبفي :ثناسيٍفيىافي بَّاًح،قىاؿى الصَّ رىسيكؿي :قىاؿى ةى،قىاؿى

.(٘)«ُبِعْثُت ِفي َنَسِم السَّاَعةِ :»اهللً
 تخريج الحديث: 
مفطريؽإسماعيؿبفأبيخالد،عف(ٕ)،كأبكنعيـاألصبياني(ٔ)نعيـبفحمادأخرجو

شبيؿبفعكؼعفأبيجبيرةبوبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

اليعرؼاسمو.لضحاك بن خميفة األنصاري األشيمي:أبو َجِبيَرَة بفتح أولو، ابن ا -
ىكأخكثابتبفالضحا كابفمندة: الحاكـ، كتبعوابفعبدقاؿأبكأحمد قاؿأبكأحمد، ؾ.

أحاديث.البٌر:قاؿبعضيـ:لوصحبة.كقاؿبعضيـ:الصحبةلو.ركلعفالنبي عدة

                                                           

 (.ْٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاالثير)ُ)
(.ُُٔ/ْ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءألبينعيـ)ِ)
كبفيّ) ٍمدىافى(أىبيكعىٍمرو ،ميحىحى أىٍحمىدى بفي ،تكفيسنةمَّدي /ُٔسيرأعبلـالنببلء):.انظرق،ثقةّٕٔالًحٍيًرمُّ

ّٓٔ.) 
ـي،الحىْ) ا ،اإًلمى اًفبًفعىطىاءو اٍبًفالنٍُّعمى ٍبًدالعىًزٍيًزالشٍَّيبىاًنيُّ اًمًربًفعى بًفعى سيٍفيىافى بفي سىفي ،أىبيك(ىكالحى اًفظي،الثٍَّبتي

،صىالعىبَّاًسالشَّ ،النَّسىًكمُّ رىاسىاًنيُّ ،الخي الميٍسنىًد،ثقةٍيبىاًنيُّ سير(ٗٗ/ُّتاريخدمشؽالبفعساكر):.انظراًحبي
 (.ُٗٗ(طبقاتالشافعييفالبفكثير)ص:ُٕٓ/ُْأعبلـالنببلء)

ـًًفيبيًعٍثتي (ٓ) ةًنىسى ؿيالنًَّسيـ،ًمفىىيكى:السَّاعى ًعيالًريحىيبكبأىكَّ ؿًًفيبيًعٍثتيأىمٍ:فىةًالضَّ ٍعؼالسَّاعىةًأشراطًأىكَّ كضى
 (ْٗ/ٓ)البفاألثيركاألثرالحديثغريبفيالنياية.مىجيئيا

 .ُّٕٕ(رقـّٓٔ/ِ)د(الفتفلنعيـبفحمادٔ)
 (.ُُٔ/ْ)ألبينعيـ(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءٕ)
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،كشبؿبفعكؼ،كعامرالشعبي.قاؿابفأبيحاتـ ركلعنوابنومحمكد،كقيسبفأبيحاـز
.(ُ)عفأبيو:الأعمـلوصحبة

رجالوجميعانثقات. -
 :الحكم عمى اإلسناد

.(ِ)رجالوجميعانثقاتكممفصححواأللبانيكصحيح،إسناده
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ًفيًو َناءِ »كى .(ّ)«َأنَُّو َنَيى َعِن التََّنف س ِفي اإلِْ

 (.٘ٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)ابن ماجوقال اإلمام 

 مىؼو خى ٍبفي دَّثىنىابىٍكري ٍفًعٍكًرمىةى،حى ذَّاًء،عى اٍلحى اًلدو ،عىٍفخى ٍيعو رى زي ٍبفي دَّثىنىايىًزيدي :حى قىاؿى أىبيكًبٍشرو
: ،قىاؿى ًفاٍبًفعىبَّاسو َناءِ  َنَيى َرُسوُل المَّوِ »عى «.، َعِن التََّنف ِس ِفي اإلِْ

 تخريج الحديث:
،(ٗ)،كأبكيعمىالمكصمي(ٖ)م،كالترمذ(ٕ)،كالدارمي(ٔ)،كابفأبيشيبة(ٓ)أخرجوالحميدم

،جميعيـمفطريؽعبدالكريـالجزرم.(ُُ)كالبغكم،(َُ)كالبييقي


                                                           

.(ْٓ/ٕ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ُ)
 (.ْْٖ/ِ(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىالؤللباني)ِ)
 (.ْٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ِّْٖ(رقـُُّّ/ِ(سنفابفماجوكتاباألشربة،بابالتنفسفياإلناء)ْ)
 .ّٓٓرقـ (ْٕٓ/ُ(مسندالحميدم)ٓ)
.ُِْٖٔرقـ (َُٔ/ٓ)مصنؼابفأبيشيبة(ٔ)
 .َُِٖ(رقـُّٓٓ/ِ)(سنفالدارميٕ)
(َّْ/ْ،بابماجاءفيكراىيةالنفخفيالشراب)عفرسكؿاهللأبكاباألشربة،(سنفالترمذمٖ)

 .ُٖٖٖرقـ
 .َِِْ(رقـَِٗ/ْ(مسندأبييعمىالمكصمي)ٗ)
 .ُْٓٓٔ(رقـّْٔ/ٕ)(السنفالكبرللمبييقيَُ)
 .ُُْْٓ(رقـِِٔ/َُ)لمبغكمعرفةالسنفكاآلثارم(ُُ)
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حباف ابف كالطبراني(ُ)كأخرجو كالحاكـ(ِ)، الكريـ(ّ)، )عبد كبلىما الحذاء، خالد طريؽ مف ،
.هكخالد(عفعكرمةبوبنحك

 :الحكم عمى اإلسناد 
تعدابكربفخمؼأبكالبشر،صدكؽ.حسفلذاتو،ركاتوجميعانثقاإسناده

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 رى آخى ًديثو ًفيحى َناِء َثاَلثًا»كى اًف،كىيما«َأنَُّو َكاَن َيَتَنفَُّس ِفي اإلِْ ًحيحى ديثافصى يىٍعًنيًفيالشٍُّرب.الحى
يىٍشرىبكىىيكى أىٍف أحديىما باٍخًتبلؼتىٍقديرٍيف: كىىيكى ًفيو، عىٍف ييبينىو أىٍف ٍيًر غى ًمٍف نىاًء يىتىنىفَّسًفياإٍلً

نىاءً يىٍفًصؿًفييىافىاهيعىًفاإٍلً ثىًةأىٍنفىاسو نىاًءًبثىبلى اإٍلً أىٍفيىٍشرىبًمفى ري كهه.كاآلخى مىٍكري
.(ْ)

 (.ٙٛٔالحديث رقم )
 تخريج الحديث:
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام مسمم
 دَّثىنىا كحى ًكيعه،عىٍفعىٍزرىةىٍبًفثىاًبتو دَّثىنىاكى :حى أىًبيشىٍيبىةى،قىاالى ٍبفي ،كىأىبيكبىٍكًر سىًعيدو قيتىٍيبىةيٍبفي

، ٍفأىنىسو ،عى ٍبًداهلًلٍبًفأىنىسو ،عىٍفثيمىامىةىٍبًفعى اًرمّْ اهللً»اأٍلىٍنصى رىسيكؿى َناِء أىفَّ َكاَن َيَتَنفَُّس ِفي اإلِْ
«.َثاَلثًا

 تخريج الحديث:
طريؽعزرةبفثابتبوبألفاظقريبة.مف(ٔ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات. -
******          ****** 

                                                           

 .ُّٔٓ(رقـُّٔ/ُِ)(صحيحابفحبافُ)
 .ُُٖٕٗرقـ (ّْٗ/ُُ(المعجـالكبيرلمطبراني)ِ)
 .َِٕٔ(رقـُْٓ/ْ)مىالصحيحيفلمحاكـ(المستدرؾعّ)
(.ْٗ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرْ)
/ّكتاباألشربةبابكراىةالتنفسفينفساإلناء،كاستحبابالتنفسثبلثاخارجاإلناء)،(صحيحمسمـٓ)

 .َِِٖ(رقـَُِٔ
.ُّٔٓ(رقـُُِ/ٕ،بابالشرببنفسيفأكثبلثة)كتاباألشربة،(صحيحالبخارمٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو أىٍممىكليكدة.ييقاؿ:نيًفسىًتالمرأةيكنىًفسىٍت،«َما ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة ِإالَّ َقْد ُكِتَب ِرزُقيا وأَجُميا»كى
نىًفسىٍت،ًباٍلفىٍتحً ييقاؿًفيًوًإالَّ فىبلى ٍيضي لىدىت.فىأىمَّاالحى ٍنفكسةكنيفىسىاءي،ًإذىاكى مى فىًييى
.(ُ)

 .(ٚٛٔالحديث رقم ) 
نما )َما ِمْن  ) َما ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة ِإالَّ َقْد ُكِتبَ لـأعثرعمىلفظابفاألثير ِرزُقيا وأَجُميا( وا 

الَّ َقْد ُكِتَب َشِقيًَّة َأْو َسِعيَدًة(  .َنْفٍس َمْنُفوَسٍة ِإالَّ ُكِتَب َمَكاُنَيا ِمَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، َواِ 
 رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام البخاري

 ، مىٍنصيكرو عىٍف ، ًريره جى دَّثىًني حى : قىاؿى ، عيٍثمىافي دَّثىنىا ٍبًدحى عى أىًبي عىٍف عيبىٍيدىةى، ٍبًف سىٍعًد عىٍف
الغىٍرقىدً ًفيبىًقيًع نىازىةو :كينَّاًفيجى ٍنوي،قىاؿى المَّويعى رىًضيى ًمي  الرٍَّحمىًف،عىٍفعى
النًَّبيُّ(ّ) فىقىعىدى،فىأىتىانىا

رىةه مىعىويًمٍخصى ٍكلىوي،كى قىعىٍدنىاحى كى
يىٍنكيتي(ْ) عىؿى فىجى :،فىنىكَّسى قىاؿى ًتًو،ثيَـّ رى ،»ًبًمٍخصى دو ًمٍفأىحى ـٍ ًمٍنكي ا َما مى

الَّ َقْد ُكِتَب َشِقيًَّة َأْو َسِعيَدةً  ؿه:«ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة ِإالَّ ُكِتَب َمَكاُنَيا ِمَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، َواِ  رىجي فىقىاؿى
مىىًكتىاًبنىا عى المًَّو،أىفىبلىنىتًَّكؿي ًإلىىيىارىسيكؿى ًمنَّاًمٍفأىٍىًؿالسَّعىادىًةفىسىيىًصيري ؟فىمىٍفكىافى نىدىعيالعىمىؿى كى

أىٍىًؿ عىمىًؿ ًإلىى فىسىيىًصيري الشَّقىاكىًة أىٍىًؿ ًمٍف ًمنَّا كىافى مىٍف كىأىمَّا السَّعىادىًة، أىٍىًؿ عىمىًؿ
....الحديثالشَّقىاكىًة،

تخريج الحديث :
حديثعميبنحكه.،مف(ٔ)،مسمـ(ٓ)أخرجوالبخارم

                                                           

 (.ٓٗ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ُ)
البخارمِ) صحيح ال،( )جنائزكتاب حكلو أصحابو كقعكد القبر، المحدثعند بابمكعظة ِ، رقـٔٗ/ )

.ُِّٔ
النيايةّ) كبىقياسميو. فىذىىىبى رالغىرقد، ًبًوشجى قيبيكرأٍىميا،كافى ًفيًو ًدينىًة اٍلمى ًبظىاًىًر بىًقيعالغىٍرقد:مىٍكًضعه في(

 (.ُْٔ/ُغريبالحديثكاألثر)
ايىْ) رىةي:مى مىٍيًو.(اٍلًمٍخصى ا،أىٍكعيكَّازةو،أىٍكًمٍقرىعىةو،أىٍكقضيب،كقديٌتكىعى ًبيىًدًهفىييمًسكوًمٍفعىصن ٍنسىافي ٍختىًصريهياإٍلً

 (.ّٔ/ِ)المصدرنفسو
لميسرل{كتابتفسيرالقرآف،(صحيحالبخارمٓ) باب}فسنيسره ، )ٕ]الميؿ: ٔ[ رقـَُٕ/ كتابْْٔٗ( ،

،باب}ككافأمراهلل،كتابالقدرْْٗٗرقـ (ُُٕ/ٔ[،)َُهلمعسرل{]الميؿ:تفسيرالقرآفباب}فسنيسر
 .َٓٔٔ(رقـُِّ/ٖ[)ّٖقدرامقدكرا{]األحزاب:

نفسو(ٔ) القدر،المصدر كشقاكتوب،كتاب كعممو كأجمو رزقو ككتابة أمو بطف في اآلدمي خمؽ كيفية اب
 .ِْٕٔ(رقـَِّٗ/ْكسعادتو)
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 دراسة رجال اإلسناد:
بٍّي   - ثقةصحيحالكتابقيؿكاففيقاؿابفحجر: :َجِرْيُر بُن َعْبِد الَحِمْيِد بِن َيِزْيَد الضَّ

 .(ُّٓآخرعمرهييـمفحفظو.سبقتترجمتوفيالحديث)رقـ
كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
و اهلل:قال ابن األثير رحم

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي َأنَّ أسماَء بنَت ُعَميس َنِفَسْت ِبُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َبْكرٍ »كى ًإذىا« ٍرأىًة اٍلمى دي ًكالى : كالنّْفىاسي
عىتٍ كىضى
 .(ُ)

 (.ٛٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام ابن أبي عاصم

مَّا حى ٍبفي سىفي اٍلحى دَّثىنىا ٍبًفحى الرٍَّحمىًف ٍبًد عى عىٍف ، ٍيجو رى جي اٍبًف عىًف ميعىاًكيىةى، أىبيك ثنا اٍلكىرَّاؽي، دو
ٍبًفاٍلميسىيًّْب،عىٍف ،عىٍفسىًعيًد ًبًذمَأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس، َأنََّيا ُنِفْسِت ِبُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َبْكرٍ اٍلقىاًسـً

 أىبيكبىٍكرو مىٍيفىًة،فىسىأىؿى ٍنوي،النًَّبيَّاٍلحي المَّويعى ؿّْرىًضيى تيصى كى  .فىأىمىرىهيأىٍفيىٍأميرىىىاأىٍفتىٍغتىًسؿى
 تخريج الحديث:

مف(ْ)كأخرجوأبكيعمىالمكصمي،مفطريؽسعيدبفالمسيب.(ّ)أخرجوابفأبيعاصـ
طريؽالقاسـبفمحمد.

.(ٗ)،كابفخزيمة(ٖ)،كالنسائي(ٕ)،كأحمدبفعميالمركزم(ٔ)،كالبزار(ٓ)ابفماجوكأخرجو

                                                           

 (.ٓٗ/ٓغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيُ)
.ٕٓٔ(رقـّْٕ/ُ)(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـِ)
.ٖٓٔ(رقـّْٕ/ُ)المصدرنفسو(ّ)
 .ْٓ(رقـْٓ/ُ(مسندأبييعمىالمكصمي)ْ)
 .ُِِٗ(رقـِٕٗ/ِ،بابالنفساءكالحائض،تيؿبالحج)كتابالمناسؾ،(سنفابفماجوٓ)
 .ٖٕ(رقـُٓٓ/ُندالبزار)(مسٔ)
 َُّ(رقـَُٕألحمدبفعميالمركزم)ص:،(مسندأبيبكرالصديؽٕ)
 .ِْٔٔ(رقـُِٕ/ٓالغسؿلئلىبلؿ)باب،الحجكتابمناسؾ،(سنفالنسائيٖ)
 .َُِٔ(رقـُٕٔ/ْ(صحيحابفخزيمة)ٗ)
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مفطريؽمحمدبفأبيبكر،ثبلثتيـ)سعيدبفالمسيبكالقاسـبفمحمد(ُ)ابفحـزأخرجوك
كمحمدبفأبيبكر(مفحديثأبيبكرالصديؽبنحكه.

مفطريؽسعيدبفالمسيبمكقكفان.(ِ)كأخرجواإلماـمالؾ
 دراسة رجال اإلسناد:

 صاحبالشيبانيكاألعمش،ثقةيضطربفي:َأُبو ُمَعاوية الضريرُمَحمَّد ْبن خازم  -
(.ُّٔالركايةعفغيراألعمش.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

 كافمفأكعيةالعمـالمتقنيفكلكنويرسؿكيدلس:عْبُد الَمِمِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيجٍ  -
(.ٕسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

 :سناد الحكم عمى اإل
،ركاتوثقاتعداالحسفبفحمادصدكؽ.لذاتوحسفإسناده

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى رىجىتًمٍفأيَّاـكالدىًتيا«َفَممَّا َتَعمَّت ِمْن ِنفاِسيا َتَجمََّمت لمُخطَّاب»كى أىٍمخى
.(ّ)

 (.ٜٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل:( ٗ)مسممقال اإلمام 

دَّثىًنيأىبيكالطَّاًىرً (٘)كحى دَّثىنىا،كقىاؿى مىةي:حى ٍرمى حى قىاؿى ًفيالمٍَّفًظ، بىا تىقىارى يىٍحيىى،كى ٍبفي مىةي ٍرمى ،كىحى
كىٍىبو اٍبفي نىا أىبيكالطَّاًىًر:أىٍخبىرى
دَّثىًنيعي(ٙ) ،حى اٍبًفًشيىابو ًف يىًزيدى،عى ٍبفي دَّثىًنيييكنيسي ،حى اهلًلٍبفي بىٍيدي

، الزٍُّىًرمّْ اأٍلىٍرقىـً ٍبًف اهلًل ٍبًد ٍبًفعى ًإلىىعيمىرى أىبىاهيكىتىبى أىفَّ ، مىٍسعيكدو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف اهلًل ٍبًد يىٍأميريهيأىٍفعى
ًديًثيىا،كى اًرًثاأٍلىٍسمىًميًَّة،فىيىٍسأىلىيىاعىٍفحى مىىسيبىٍيعىةىًبٍنًتاٍلحى عى ؿى اهللًيىٍدخي لىيىارىسيكؿي عىمَّاقىاؿى ًحيفى

ٍتوي: سيبىٍيعىةىأىٍخبىرى ٍبًداهلًلٍبًفعيٍتبىةىييٍخًبريهي،أىفَّ ٍبًداهلًلًإلىىعى عى ٍبفي عيمىري أىنَّيىاكىانىٍتتىٍحتىاٍستىٍفتىٍتوي،فىكىتىبى
                                                           

)ص:ُ)  .َِٓ(رقـِٓٓ(حجةالكداعالبفحـز
 .ِ(رقـِِّ/ُ)(مكطأمالؾِ)
(.ٓٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
(ُُِِ/ِ،بابانقضاءعدةالمتكفىعنيازكجيا،كغيرىابكضعالحمؿ)كتابالطبلؽ،(صحيحمسمـْ)

.ُْْٖرقـ
.الًمٍصًرمالطاىرأىبيكالسرحبفعىٍمركبفالمَّوًعىبدٍبفعىٍمركٍبفأىٍحمىدىك(ٓ)
ىكعبداهللبفكىب.(ٔ)
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كىافى ،كى اًمًرٍبًفليؤىم  ًفيبىًنيعى ٍكلىةىكىىيكى ٍبًفخى دىاًعسىٍعًد ًةاٍلكى جَّ ٍنيىاًفيحى عى فّْيى بىٍدرنا،فىتيكي ًممٍَّفشىًيدى
فىاًتًو، كى ٍممىيىابىٍعدى عىٍتحى تىٍنشىٍبأىٍفكىضى ـٍ ،فىمى اًمؿه حى َفَممَّا َتَعمَّْت ِمْن ِنَفاِسَيا، َتَجمََّمْت ِلْمُخطَّاِب،كىًىيى

بىٍعكىؾو مىٍييىاأىبيكالسَّنىاًبًؿٍبفي عى ؿى ٍبًدالدَّاًر-فىدىخى ًمٍفبىًنيعى ؿه مّْمىةن؟-رىجي اًليأىرىاًؾميتىجى لىيىا:مى فىقىاؿى
، كىعىٍشره مىٍيًؾأىٍربىعىةيأىٍشييرو عى تَّىتىميرَّ حى اأىٍنًتًبنىاًكحو ،ًإنًَّؾ،كىاهلًل،مى النّْكىاحى قىالىٍتسيبىٍيعىةي:لىعىمًَّؾتىٍرًجيفى

، ًليذىًلؾى قىاؿى فىمىمَّا اهلًل رىسيكؿى فىأىتىٍيتي ، أىٍمسىٍيتي ًثيىاًبيًحيفى مىيَّ عى مىٍعتي ،جى ذىًلؾى فىسىأىٍلتيويعىٍف ،
كًُّجًإٍفبىدىاًلي» ًنيًبالتَّزى ٍمًمي،كىأىمىرى حى ٍعتي كىضى ًحيفى مىٍمتي :«فىأىٍفتىاًنيًبأىنّْيقىٍدحى ًشيىابو اٍبفي »،قىاؿى فىبلى

تَّىتىٍطييرىأىرىلبىٍأسناأىٍفتىتى يىاحى ٍكجي بييىازى يىٍقرى أىنَّويالى ٍيرى ٍفكىانىٍتًفيدىًميىا،غى عىٍت،كىاً  كىضى ًحيفى كَّجى .«زى
 تخريج الحديث:

مفطريؽابفشيابمعمقان(ُ)أخرجوالبخارم بنحكه.بو،بصيغةالجـز
 دراسة رجال اإلسناد :

ق.ُِٓتكفيسنة:ْشَكاَن اأَلْيِمي  لنٍَّجاِد مُ ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي ا -
كأكثرعنو،كىكمف-كقيؿ:أربععشرة-صحبالزىرمثنتيعشرةسنةثقة،قاؿالذىبي:

 .(ّ)قاؿابفالمبارؾ،كابفميدمكافيكنسبفيزيدصحيحالكتاب(ِ)رفعاءأصحابو
المبارؾ: ابف كأنمإنيكقاؿ كيكنسيعجبني، نظرتفيحديثمعمر مشكاةإذا مف خرجا ا

.(ْ)كقاؿ:مارأيتأحداأركللمزىرممفمعمرإالأفيكنسآخذلمسندألنوكافيكتبكاحدة.
كأساءالرأمفيوككيعكأحمدبفحنبؿ،قاؿككيع:رأيتيكنساأليمىككافسيئالحفظ،كقاؿ:

فماتأفيقلقيتيكنسبفيزيداأليمىكذاكرتوبأحاديثالزىرمالمعركفةكجيد يـليحديثنا
عفأحمد،قاؿقمتألبيعبداهللأحمدبفحنبؿ:يكنسبفيزيد؟فقاؿ:لـ،أقامو نقؿاألثـر

.(ٓ)كؿالكتاب:الزىرمعفسعيدكبعضوالزىرمفيشتبوعميوأيكفيعرؼالحديث،يكتب

                                                           

)(صحيحالبخارم،كتابالمغازمُ)  .ُّٗٗ(رقـَٖ/ٓ،بىابه
(.ِٖٗ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ِ)
(.ِْٖ/ٗالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ):(انظرّ)
(.ِْٖ/ٗ)الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ(ْ)
(.ِٖٗ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٓ)
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موعشريف:يكنسبفيزيداأليميثقةكىكمفأكثؽالناسفيحديثالزىرمالزقالت الباحثة
تقدـ،قاؿأحمدبفصالحالمصرم:نحفالنقدـعمىيكنسفيالزىرمأحدان ،كافسنةكما

ذاسارإلىالمدينة،زاممويكنس .(ُ)الزىرمينزؿإذاقدـأيمةعميو،كا 
 رجالوثقاتعداحرممةبفيحيىصدكؽ.كباقي -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

فً ممةكى سى ًديًثأيْـّ قىٍدنىًفسىت«َقاَلْت: ِحْضُت فاْنَسَممُت، َفَقاَل: َما َلِك، َأَنِفْسِت؟»يحى أىٍمأحضًت.كى
ٍيض ٍعنىىالًكالدةكالحى ذٍكريىاًبمى رى قىٍدتىكىرَّ ٍت.كى ،ًباٍلفىٍتًح،ًإذىاحاضى .(ِ)المرأةيتىٍنفىسي

 (.ٜٜٔالحديث رقم )
 مو اهلل:رح (ٖ)قال اإلمام البخاري

ميسىدَّده دَّثىنىا حى
يىٍحيىى(ْ) دَّثىنىا حى المَّوً(ٓ)، ٍبًد عى أىًبي ٍبًف ًىشىاـً عىٍف أىًبي(ٔ)، ٍبفي يىٍحيىى دَّثىنىا حى ،

ا،قىالىٍت:بىٍينىمى ٍنييمى المَّويعى مىمىةى،عىٍفأيمّْيىارىًضيى سى اٍبنىًةأيْـّ ٍينىبى مىمىةى،عىٍفزى ،عىٍفأىًبيسى أىنىامىعىاكىًثيرو
المَّوً ًميمىةًرىسيكًؿ الخى (ٕ)ًفي ًإٍذ ِحْضُت َفاْنَسَمْمُت،، ًتي، ًحيضى ًثيىابى ٍذتي َما َلِك »َفَقاَل فىأىخى
،«َأَنِفْسِت؟ ًميمىًة مىعىويًفيالخى ٍمتي ،فىدىخى ـٍ :نىعى المَّوً»قيٍمتي كىرىسيكؿي كىانىٍتًىيى ًإنىاءوكى ًمٍف يىٍغتىًسبلىًف

اًئـ«»دوكىاحً صى ييقىبّْمييىاكىىيكى كىافى   .«كى
 تخريج الحديث: 

يؽعفىشاـبفأبيعبدبوبنحكه.مفطر(ٗ)،كمسمـ(ٖ)أخرجوالبخارم
                                                           

(.ِٖٗ/ٔ)رأعبلـالنببلءلمذىبيسي(ُ)
 (.ٓٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.ُِٗٗ(رقـَّ/ّ،بابالقبمةلمصائـ)كتابالصـك،(صحيحالبخارمّ)
سىفالبىٍصًرٌم.(مسددبفمسرىدْ)  ،بفمسربؿاألسدم،أىبيكاٍلحى
.،أبكسىًعيدالبىٍصًرٌماألحكؿتميميفسىًعيدبففركخالقطافال(ىكيحيىبٓ)
 .اـٍبفأىبيعىبداهللالدستكائي،أبكبكرالبىٍصًرمٌىشىك(ٔ)
الثّْيىاب.الني(ٕ) دًمفى األٍسكى ًميؿي .كًقيؿ:الخى كىافى شىٍيءو ٍمؿًمٍفأىمّْ ثىٍكبلىويخى كيؿُّ ًميمىةي:القىطيفىة،كىًىيى ايةفيالخى

(.ُٖ/ِالبفاألثير)غريبالحديثكاألثر
،كتابِٖٗ(رقـٕٔ/ُا،كالحيضنفاسا)،بابمفسمىالنفاسحيضكتابالحيض،(صحيحالبخارمٖ)

.ِّّ(رقـِٕ/ُ،بابمفاتخذثيابالحيضسكلثيابالطير)الحيض
.ِٔٗ(رقـِّْ/ُ،باباالضطجاعمعالحائضفيلحاؼكاحد)كتابالحيض،(صحيحمسمـٗ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
(.َُٗسبقتترجمتوفيالحديثرقـ):ِثْيٍر َأُبو َنْصٍر الطَّاِئي  يْحَيى بُن َأِبي كَ  -
ق،كقيؿغيرذلؾ.ُُٓتكفيسنة:َبْكٍر بُن َسْنَبٍر الَبْصِري  و ِىَشاٌم الدَّْسُتَواِئي  َأبُ  -

ليو،قاؿالحافظمحمدبفالبرقي:قمتليحيىبفمعيف:إكلكفلـيكفيدعك(ُ)ثقة،قاؿبالقدر
قاؿ:نعـ،قدكافقتادة،كىشاـالدستكائي،كسعيدبفأبييتمفييرمىبالقدر،يكتبحديثو؟أرأ

تبحديثيـ،مالـيدعكايقكلكفبالقدر،كىـثقات،يك-كذكرجماعة-لكارث...عركبة،كعبدا
قمتأمالذىبي:ىذهمسألةكبيرة،كىي:القدرم،كالمعتزلي،كالجيمي،كالرافضي،إذاإلىشيء.

مـصدقوفيالحديثكتقكاه،كلـيكفداعيانإلىبدعتو،فالذمعميوأكثرالعمماءقبكؿركايتو، عي
.(ِ)ؿبحديثوكالعم

ككافىشاـمفأثبتالناسفييحيىبفأبيكثير،قاؿأبكحاتـالرازم:سألتأحمدبفحنبؿ
يعنيابفأبيكثيرقاؿ:الدستكائىالتسؿعنو-عفاألكزاعيكالدستكائىأييماأثبتفييحيى

.(ّ)احدان،ماأرلالناسيرككفعفأحدأثبتمنو،مثموعسى،فأماأثبتمنوفبل
بركايتو.االحتجاج:ثقةقاؿبالقدركلـيكفداعيةلوكالذمعميوأكثرالعمماءقالت الباحثة

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

ًفيًو «ا َتَناَفُسوىاأْخَشى َأْن ُتْبَسط الد ْنَيا َعَمْيُكْم َكَما ُبِسَطت َعَمى َمن َكاَن َقْبَمكم، َفَتَناَفُسوَىا َكمَ »كى
فً ٌيد الجى النًَّفيًس الشَّيًء ًمفى كىىيكى ًبًو، كاالٍنًفرادي ًفيالشٍَّيًء الٌرٍغبةي كىًىيى اٍلمينىافىسىًة، ًمفى يالتَّنىافيسي

نىفىاسىةنأىٍمصى ْـّ ًبالضَّ ًفيًو.كنىفيسى ًفيالشيًءمينىافىسىةنكًنفىاسان،ًإذىارىًغٍبتى مىٍرغكباننىٍكًعو.كنىافىٍستي ارى
تىرهلىويأٍىبل ـٍ مىٍيًوالشيءىنىفىاسىةن،ًإذىالى عى ًبًو.كنىًفٍستي ًبًو،ًباٍلكىٍسًر:أىٍمبىًخٍمتي  .(ْ)ًفيًو.كنىًفٍستي

 .(ٜٔٔالحديث رقم )

                                                           

:القدرية(ُ) انظرىـ اهللكقدرتو. تحدثبدكفمشيئة كأنيا الذميخمؽأفعاؿنفسو، ىك :القائمكفبأفالعبد
(.َُِ/ُالعرشلمذىبي)

(.ُّٓ/ٕأعبلـالنببلءلمذىبي)(سيرِ)
(.َٔ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ّ)
(.ٓٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
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 رحمو اهلل:  (ٔ)قال اإلمام الترمذي
 المًَّو ٍبدي عى نىا أىٍخبىرى : قىاؿى نىٍصرو ٍبفي ٍيدي سيكى دَّثىنىا عىٍفحى ، ييكنيسى كى ، مىٍعمىرو عىٍف الميبىارىًؾ، ٍبفي

عىكٍ ٍبفى ك عىٍمرى أىفَّ أىٍخبىرىهي مىٍخرىمىةى، ٍبفى الًمٍسكىرى أىفَّ أىٍخبىرىهي بىٍيًر، الزُّ ٍبفى عيٍركىةى أىفَّ ، الزٍُّىًرمّْ -ؼو كىىيكى
شىيً كىافى ،كى ليؤىم  ٍبًف اًمًر بىًنيعى ًميؼي رىسيكؿًحى مىعى بىٍدرنا المَّوًالمَّوًدى رىسيكؿى أىبىاأىٍخبىرىهيأىفَّ بىعىثى

أىًبيعيبىٍيدىةى،فىكىافىٍكا ًبقيديكـً اري سىًمعىًتاألىٍنصى ٍيًف،كى البىٍحرى ًمفى ًبمىاؿو ـى رَّاًحفىقىًد الجى ةىالفىٍجًرعيبىٍيدىةىٍبفى بلى صى
المَّرىسيكًؿالمَّوًمىعى مَّىرىسيكؿي المَّوًوً،فىمىمَّاصى رىسيكؿي ـى كالىوي،فىتىبىسَّ ،فىتىعىرَّضي رىؼى اٍنصى ًحيفى

: قىاؿى ،ثيَـّ ـٍ ًبشىٍيءو»رىآىي ـى أىٍفأىبىاعيبىٍيدىةىقىًد سىًمٍعتيـٍ ـٍ :«.أىظينُّكي المًَّوقىاؿى ٍؿيىارىسيكؿى كا»قىاليكا:أىجى فىأىٍبًشري
فىكىالمًَّومى ـٍ ـٍكىأىمّْميكامىايىسيرُّكي مىٍيكي أىٍخشىىعى ، َوَلِكنٍّي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط الد ْنَيا َعَمْيُكْم َكَما ُبِسَطْت االفىٍقرى
كىمىاأىٍىمىكىٍتييـٍَعَمى َمْن َقْبَمُكْم َفَتَناَفُسوَىا ـٍ اتىنىافىسيكىىافىتيٍيًمكىكي «.كىمى

ًحيحه»ترمذم:قاؿال صى ًديثه «.ىىذىاحى
 تخريج الحديث:
،(ٔ)ابفماجو،ك(ٓ)،كمسمـ(ْ)،كالبخارم(ّ)،كأحمد(ِ)ابفالمبارؾكنعيـبفحمادأخرجو

،بمثمو(ٕ)كالنسائي
 مفطريؽالزىرمبوبنحكه.(ٗ)،كالبييقي(ٖ)كالطبراني

 دراسة رجال اإلسناد:
:ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي ا -  كمفأكثؽثقةكىق.ُِٓتكفيسنة لنٍَّجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِمي 

 (ُٖٗ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ).الناسفيحديثالزىرمالزموعشريفسنةكماتقدـ
فيالحديثرقـ:رضياهللعنو،اْلِمْسَور ْبن َمْخَرَمة بن نوفل القرشيّ  - سبقتترجمتو

(ْٖ.) 
                                                           

.ِِْٔ(رقـَْٔ/ْ)أبكابصفةالقيامةكالرقائؽكالكرععفرسكؿاهلل،(سنفالترمذمُ)
 .َِٓ(رقـُّٕ/ُكالزىدلنعيـبفحماد)،(الزىدكالرقائؽالبفالمبارؾِ)
 .ُِّْٕ(رقـْٗٔ/ِٖ(مسندأحمد)ّ)
 .ُّٖٓ(رقـٔٗ/ْرب)،بابالجزيةكالمكادعةمعأىؿالحكتابالجزية،(صحيحالبخارمْ)
 .ُِٔٗ(رقـِِّٕ/ْكتابالزىدكالرقائؽ)،(صحيحمسمـٓ)
 .ّٕٗٗ(رقـُِّْ/ِ،بابفتنةالماؿ)كتابالفتف،(سنفابفماجؤ)
 .ُُُٕٖ(رقـّّٗ/َُكتابالرقائؽ)،(السنفالكبرللمنسائيٕ)
 .ُْ،َْ،ّٗ،ّٖ(رقـِْ/ُٕ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٖ)
 .َُٖٗ(رقـُُٓ/ُِ)(شعباإليمافلمبييقي،الزىدكقصراألمؿٗ)
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 حميؼبني:اهلل عنو َنى َأَبا َعْمٍرو، رضيعْمُرو ْبُن َعْوٍف  َمْوَلى ُسَيْيِل ْبِن َعْمٍرو، َوُيكْ  -
قاؿابفإسحاؽ:كافمكلىسييؿبفعمرك.كأخرجالشيخافكأصحابالسنفعامربفلؤٌم.

 عكؼأٌفعمركبف-سكلأبيداكد،مفطريؽالزىرم،عفعركة،عفالمسكربفمخرمة
جراح،بعثأباعبيدةبفال،أخبرهأٌفالنبيٌكىكحميؼبنيعامربفلؤٌم،ككافشيدبدران

.(ُ)فقدـبماؿمفالبحريف...الحديث.كماتفيخبلفةعمر،فصمىعميو
 كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
صحيحكرجالوثقات،كأصموفيالبخارمكمسمـ.إسناده

                                     ******          ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

ًمٍنوي كى ًمي  عى ًديثي .(ِ)«َفَما َنِفْسَناُه َعَمْيكَ  َلَقْد ِنْمَت ِصْير رُسوِل المَّو»حى

 (.ٕٜٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم

ٍيًريىةي كى دَّثىنىاجي ،حى بىًعيُّ مًَّدٍبًفأىٍسمىاءىالضُّ ميحى اهلًلٍبفي ٍبدي دَّثىًنيعى حى
ًفالزٍُّىرً(ْ) ،عى اًلؾو ،،عىٍفمى مّْ

اٍلميطَّمً ٍبدى عى دَّثىويأىفَّ ٍبًداٍلميطًَّمًب،حى اًرًثٍبًفعى ٍبًداهلًلٍبًفنىٍكفىًؿٍبًفاٍلحى عى اهلًلٍبفى ٍبدى عى ًبيعىةىأىفَّ رى ًبٍبفى
اٍلميطَّا ٍبًد عى ٍبفي كىاٍلعىبَّاسي اًرًث، اٍلحى ٍبفي ًبيعىةي رى اٍجتىمىعى : قىاؿى دَّثىوي حى اًرًث، اٍلحى لىٍكٍبًف كىاهلًل، : فىقىاالى ًمًب،

ٍيًف مى ًلٍمفىٍضًؿٍبًفعىبَّاسو-بىعىٍثنىاىىذىٍيًفاٍلغيبلى ًليكى مىىىىًذًهًإلىىرىسيكًؿاهللً-قىاالى اهي،فىأىمَّرىىيمىاعى فىكىمَّمى
،قىاؿى النَّاسي ابىاًممَّاييًصيبي ،كىأىصى اييؤىدّْمالنَّاسي دىقىاًت،فىأىدَّيىامى الصَّ ًميُّ عى اءى جى اًفيذىًلؾى فىبىٍينىمىاىيمى

،فىكىاهللًا تىٍفعىبلى :الى أىًبيطىاًلبو ٍبفي ًميُّ عى ،فىقىاؿى ا،فىذىكىرىالىويذىًلؾى مىٍيًيمى عى قىؼى ،فىكى أىًبيطىاًلبو ٍبفي ،مىاىيكى
اهي ،فىاٍنتىحى :كىاهلًل،مىا(ٓ)ًبفىاًعؿو اًرًثفىقىاؿى اٍلحى ًبيعىةيٍبفي نىفىاسىةنرى مىٍينىا،فىكىاهلًل،(ٔ)تىٍصنىعيىىذىاًإالَّ عى  َلَقدْ ًمٍنؾى

                                                           

(.ِٓٓ/ْ)(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجرُ)
 (.ٔٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .َُِٕ(رقـِٕٓ/ِكتابالزكاة،بابترؾاستعماؿآؿالنبيعمىالصدقة)،(صحيحمسمـّ)
 .ىكجكيريةبفأسماءبفعيبىيدبفمخارؽ(ْ)
دىهي.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ) قىصى كى ـً دىهيًباٍلكىبلى (.َّ/ٓ(أىًماٍعتىمى
(نفاسةٔ) ـٍ مىٍيًوالشيءىنىفىاسىةن،ًإذىالى عى ًبًوكنىًفٍستي (.ٓٗ/ٓ)المصدرنفسو.تىرهلىويأٍىبل:أىٍمبىًخٍمتي
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:َفَما َنِفْسَناُه َعَمْيكَ  ِنْمَت ِصْيَر َرُسوِل اهللِ  ،قىاؿى ًميّّ عىعى ا،فىاٍنطىمىقىا،كىاٍضطىجى :أىٍرًسميكىيمى ًميّّ عى ،قاؿى
اهللً مَّىرىسيكؿي سىبىٍقنىاهيفىمىمَّاصى ذىًبرذىاًننىالظٍُّيرى اءىفىأىخى تَّىجى ٍجرىًة،فىقيٍمنىاًعٍندىىىا،حى :ًإلىىاٍلحي قىاؿى ا،ثيَـّ

رىافً» رّْ تيصى مىا ا أىٍخًرجى فىتىكىاكىٍمنىا« : قىاؿى ، ٍحشو جى ًبٍنًت ٍينىبى زى ًعٍندى ًئذو يىٍكمى كىىيكى مىٍيًو، عى ٍمنىا دىخى كى ؿى دىخى ثيَـّ
النَّ ؿي النَّاًسكىأىٍكصى أىبىرُّ اهلًل،أىٍنتى :يىارىسيكؿى دينىافىقىاؿى أىحى تىكىمَّـى ،ثيَـّ ـى ،فىًجٍئنىااٍلكىبلى قىٍدبىمىٍغنىاالنّْكىاحى اًس،كى

،قى اييًصيبيكفى كىمى نيًصيبى ،كى اييؤىدّْمالنَّاسي كىمى ًإلىٍيؾى دىقىاًت،فىنيؤىدّْمى الصَّ مىىبىٍعًضىىًذًه نىاعى :ًلتيؤىمّْرى اؿى
تي ٍينىبي زى عىمىٍت كىجى : قىاؿى نيكىمّْمىوي، أىٍف ٍدنىا أىرى تَّى حى طىًكيبلن فىسىكىتى الى أىٍف اًب اٍلًحجى كىرىاًء ًمٍف مىٍينىا عى ٍمًمعي

: قىاؿى :ثيَـّ اهي،قىاؿى ٍحًميىةى»تيكىمّْمى النَّاًس،اٍدعيكىاًليمى أىٍكسىاخي ًإنَّمىاًىيى مَّدو تىٍنبىًغيآًلًؿميحى دىقىةىالى الصَّ ًإفَّ
ميسً- مىىاٍلخي عى كىافى ٍبدً-كى اًرًثٍبًفعى اٍلحى ٍبفى نىٍكفىؿى .....الحديث.«اٍلميطًَّمبًكى

 تخريج الحديث:
تفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد:
 :طمب بن ىاشم بن عبد مناف ْبن قصيَعْبُد اْلُمطَِّمِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث بن عبد الم -

.(ُ)،كعفعمييربفعبدالمطمب.ركلعفالنبيٌأٌموأـالحكـبنتالزب
كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:   

ًفيًو :«َأنَُّو َنَيى َعِن الر ْقَية ِإالَّ ِفي النَّْممة والُحَمة والنَّْفسِ »كى .ييقىاؿي :اٍلعىٍيفي النٍَّفسي
ًديًثاٍبًف :أىٍمعىٍيف.جعىموالقيتيبٌيًمٍفحى ننانىٍفسه مىرفكعهًإلىىالنبيّْأصابىتفيبلى حديثه كىىيكى سيريفى

ٍفأىنىسو .(ِ)عى

 (.ٖٜٔالحديث رقم )
 
 
 

                                                           

(.ُّٕ/ْاإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)(ُ)
 (.ٔٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم
 ٍبفي دَّثىًنيزيىىٍيري ،حكحى سيٍفيىافى ،عىٍف ـى آدى يىٍحيىىٍبفي دَّثىنىا حى أىًبيشىٍيبىةى، ٍبفي أىبيكبىٍكًر دَّثىنىا كىحى

مى حي دَّثىنىا ،حى ٍربو ىيمىاعىٍفعىاًصـوحى ،ًكبلى اًلحو صى اٍبفي كىىيكى سىفه حى دَّثىنىا الرٍَّحمىًف،حى ٍبًد عى ٍبفي ٍيدي
،عىٍف(ِ)

 : قىاؿى ، أىنىسو اهلًل،عىٍف ٍبًد عى ٍبًف ، (ٖ)ِفي الر ْقَيِة ِمَن اْلَعْيِن، َواْلُحَمةِ  َرخََّص َرُسوُل اهللِ »ييكسيؼى
ًديًثسي«(ْ)َوالنَّْمَمةِ  ًفيحى اًرًث.كى ٍبًداهلًلٍبًفاٍلحى ٍبًفعى :ييكسيؼى ٍفيىافى

 تخريج الحديث:
مفطريؽعاصـاألحكؿبنحكه.(ٓ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات. -
**           ********** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى «َشْحَمًة َخْضراء، َفَقاَل: ِإنَُّو َكاَن ِفيَيا أْنُفُس َسْبَعةٍ َأنَُّو َمَسح َبْطَن راِفع، فأْلقى »كى
لمعىائف:نىاًفسه ييقىاؿي ييريديعيييكنىيـ.كى
.(ٔ)

 (.ٜٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل. (ٚ)قال اإلمام ابن أبي شيبة

اًلًدٍبًفيىًزيدى،عىٍفسىًعي ،عىٍفخى ،عىٍفلىٍيًثٍبًفسىٍعدو ٍنبىؿو حى ،عىٍفأىًبيسىًعيديٍبفي ؿو ًدٍبًفأىًبيًىبلى
مىىرىسيكًؿال يىٍكمناعى ٍمتي :دىخى ،قىاؿى ًديجو ،عىٍفعيبىٍيًدٍبًفًرفىاعىةى،عىٍفرىاًفًعٍبًفخى اًرمّْ يَّةىاأٍلىٍنصى مًَّوأيمى

                                                           

مسمـُ) صحيح السبلـ،،( )كتاب كالنظرة كالحمة كالنممة العيف مف الرقية استحباب ْباب رقـُِٕٓ/ )
.ُِٔٗ

 .،أبكعبدالرحمفعاصـبفسيمىٍيمافاألحكؿىك(ِ)
مىىإٍبرةالعىٍقربلمميجاكرة،(الحيّ) ،كييٍطمىؽعى قىٍدييشىٌدد،كىأىٍنكىرىهياأٍلىٍزىىًرمُّ ،كى ُـّ السَّـًمٍنيىايىٍخرجمىةًبالتٍَّخًفيًؼ:السَّ .أًلىفَّ

(.ْْٔ/ُالحديثكاألثر)فيغريبالنياية
ٍنبْ) كحتخرجبالجى  .(ِّٔ/ُٓ.تيذيبالمغةلؤلزىرم)(الٌنممة:قيري
مسمـ(ٓ) السبلـ،،صحيح )كتاب كالنظرة كالحمة كالنممة العيف مف الرقية استحباب ْباب رقـُِٕٓ/ )

ُِٗٔ. 
(.ٔٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
ٕٓرقـ(ّٕ/ُ)شيبةأبيابفمسند(ٕ)
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ا لىٍحمن تىفيكري َفاْشَتَكْيُت َعَمْيَيا َسَنًة، ثُمَّ ِإنٍّي  ، َفَأْعَجَبِني َشْحَمُو َفَأَخْذُتَيا، َفاْزَدَرت َيا،كىًعٍندىهيًقٍدره
بىٍطًنيفىأىٍلقىٍيتييىا«ِإنَُّو َكاَن ِفيَيا َأْنَفُس َسْبَع َأَناِسيٍّ »َفَقاَل: َذَكْرُتَيا ِلَرُسوِل المَِّو  :ثيَـّمىسىحى ،قىاؿى

تَّى بىٍطًنيحى ااٍشتىكىٍيتي ٍضرىاءى،فىكىالًَّذمبىعىثىويًباٍلحىؽّْمى .السَّاعىةًخى
 تخريج الحديث :
بوبمثمو.مفطريؽعبيدبفرفاعة(ّ)البغكم،(ِ)،كابفثرثاؿ(ُ)الطبرانيأخرجو

 دراسة رجال اإلسناد :

 .لـأقؼعمىحالو:سعيد بن أحمد بن محمد بن حنبل -
 .لـأقؼعمىحالو:أبو أمية األنصاري -
 ،كأرسؿعنو.كقاؿابفعيدالنبيقاؿالبغكم:كلدعمى:ُعَبْيد ْبن رفاعة ْبن رافع -

سعيدبفأبيىبلؿعفالٌسكف:اليصحسماعو،كذكرلوحديثيفمرسميف:أحدىمامفطريؽ
أبيأميةاألنصارٌم،عفعبيدبفرفاعة،قاؿ:دخمتعمىرسكؿالمَّوصٌمىالمَّوعميوكآلوكسٌمـ

.(ْ)شتكيتسنةكقدرتفكر،فرأيتشحمةفأعجبتنيفأخذتيافازدردتيافا
 أبكعبدالمَّوأكالحارثي:بفعدمبفيزيداألنصارٌماألكسي،رَاِفُع ْبُن ُخَدْيٍج بن رافع: -

أبكخديجعرضعمىالٌنبٌيصٌمىالمَّوعميوكآلوكسٌمـيكـبدرفاستصغره،كأجازهيكـأحد،
.(ٓ)فخرجبياكشيدمابعدىا

كباقيرجالوثقات. -
 د:الحكم عمى اإلسنا

إسنادهضعيؼألجؿاإلرساؿ،فابفحجربيفأفىذاالحديثمرسؿ،كاإلسنادفيو
كأبيأميةاألنصارملـأقؼعمىترجمةليما.اسعيدبفحنبؿ،
                        ******           ****** 

 
 

                                                           

.ِْْٗرقـ(ِِٖ/ْ)لمطبرانيالكبيرالمعجـ(ُ)
.ٖٙٔرقـ(ُٕ:ص)ثرثاؿابفجزء(ِ)
.ُّٕرقـ(ّٔٔ/ِ)لمبغكمالصحابةمعجـ(ّ)
.(ْٔ/ٓ)البفحجرالصحابةتمييزفياإلصابة(ْ)
.(ّّٔ/ِ)المصدرنفسو(ٓ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 )َنَفَش(
 نىٍدؼ«ة، ِإالَّ َما َعِمَمْت ِبَيَدْيَيا، َنْحَو اْلَخْبِز َواْلَغْزِل والنَّْفشِ َأنَُّو َنيى َعْن كْسب األمَ »ًفيًو ىيكى

 يىكيكفى أىٍف ٍف يأمى ـٍ فىمى ، ضرائبي كىانىٍتعمييفَّ أًلىنَّوي اًء؛ مى كىٍسباإٍلً نىيىىعىٍف نَّمىا القيطفكالصُّكؼ.كىاً 
اءىًفيًركىايىةو جى ًلذىًلؾى الفيجكر،كى ىيكى»ًمٍنييفَّ ًمٍفأىٍيفى تَّىييٍعمىـى  .(ُ)«حى

 (.ٜ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أحمد

ٍبًد عى ٍبفي طىاًرؽي دَّثىًني حى : قىاؿى ، عىمَّارو اٍبفى يىٍعًني ًعٍكًرمىةي دَّثىنىا حى ، اٍلقىاًسـً ٍبفي ـي ىىاًش دَّثىنىا حى
اءىرىاًفعيبٍ :جى قىاؿى ًفاٍلقيرىًشيُّ المَّوًالرٍَّحمى لىقىٍد:نىيىانىانىًبيُّ اًر،فىقىاؿى ٍجًمًساأٍلىٍنصى ًرفىاعىةىًإلىىمى اٍليىٍكـىفي

: :نىيىانىاعىٍفًكرىاًءاأٍلىٍرًض،قىاؿى ًبنىاًفيمىعىاًيًشنىا،فىقىاؿى يىٍرفيؽي كىافى »عىٍفشىٍيءو مىٍفكىانىٍتلىويأىٍرضه
اهي،أىٍكًليىدىٍعيىافىٍميىٍزرىٍعيىا،أىٍكًلييٍزًرٍعيى نىا«»اأىخى نىاأىٍفنيٍطًعمىوينىكىاًضحى ،كىأىمىرى اـً جَّ نىيىانىاعىٍفكىٍسًباٍلحى «.كى

َىَكَذا ِبَأَصاِبِعِو َنْحَو اْلَخْبِز َواْلَغْزِل »، َوَقاَل: «َوَنَياَنا َعْن َكْسِب اأْلََمِة، ِإالَّ َما َعِمَمْت ِبَيِدَىا»
«.َوالنَّْفشِ 
 الحديث:  تخريج

،مفطريؽأحمدمختصران.(ّ)أخرجوأبكداكد
 دراسة رجال اإلسناد:

:ِعْكِرَمُة بُن َعمَّ   - كثقوعددمفالعمماء،كقالكافيحديثواضطراباٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعْجِمي 
 (.ِٗعفغيرإياسبفسممة.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

 (ْ)ق.لـيكثقوسكلالعجميُِٗتكفيسنةاْلَقاِسم اْلقرِشي: رَّْحَمن ْبنَطارق ْبن َعْبد ال  -
.كلـتذكركتبالتراجـلوسكلتمميذكاحدكىك(ٔ)،كتبعيماابفحجرفيالتقريب(ٓ)كابفحباف

                                                           

(.ٔٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُٖٖٗٗ(رقـّّٔ/ُّ(مسندأحمد)ِ)
 .ِّْٔ(رقـِٕٔ/ّيكسباإلماء)أبكاباإلجارة،بابف،(سنفأبيداكدّ)
 (.ِّّ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 (.ّٓٗ/ْ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
(.ُِٖ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
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.(ُ)عكرمةبفعماراليمامي.مماجعؿالذىبييقكؿفيو:اليكاديعرؼ
ىككماقاؿالذىبي.:قالت الباحثة 

َرِقيٍّ األنصاري الخزرجي الزرقيْبِن  رَاِفعِ  - قاؿأىبيكعمر: :ِرَفاَعَة ْبن مالك ْبن العجالن الز 
(.َُُالتصحصحبتو.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

كباقيرجالوثقات.-
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼ،فيورافعبفرفاعةمختمؼفينسبتو،كمفثـصحبتو،قاؿابفعبدإسناده
.(ْ)،كمغمطام(ّ)،كابفمندة(ِ)كالبغكمالبر ًقيّْ رى ،ىكرىاًفًعٍبًفًرفىاعىةىٍبفمالؾٍبفالعجبلفالزُّ

قاؿابفحجر:كقدذكربعضيـأفرافعاىذاىكابفرفاعةبفرافعالزرقى،كلئفكافكذلؾ
.(ٔ)غيرمنسكب(ٓ)فإنوتابعى،كأكرده

حديثالمركمعنوفيكسبالحجاـفيإسنادهغمط،قاؿابفعبدالبر:التصحصحبتو،كالك
.(ٕ)كاهللأعمـ

فتعقبوابفحجرفقاؿ:لـأرهفيالحديثمنسكبان،فمـيتعيفككنورافعبفرفاعةبفمالؾ.فإنو
.(ٖ)تابعٌيالصحبةلو،بؿيحتمؿأفيككفغيرهكأماككفاإلسنادغمطافمـيكضحو

الغمطفقاؿ:كر حديثىريرٍبفعبدكبيفالمزمىذا غيرمعركؼ.كالمحفكظفيىذا افعىذا
.(ٗ)الرحمفٍبفرافعٍبفخديجعفجدهرافعٍبفخديج

مفطريؽعبيداهللبفىريرعفأبيوعفجدهرافعبفخديج(َُ)كىذاالحديثأخرجوأبكداكد
: المَّوً»بمفظقىاؿى تَّنىيىىرىسيكؿي ىيكىعىٍفكىٍسًباأٍلىمىًةحى ًمٍفأىٍيفى ـى «.ىييٍعمى

                                                           

 (.ِّّ/ِ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيُ)
 (.ّْٔ/ِ(معجـالصحابةلمبغكم)ِ)
 (.ْٖٓ(معرفةالصحابةالبفمنده)ص:ّ)
 (.ُّْ/ْؿلمغمطامبفقميج)(إكماؿتيذيبالكماْ)
(.ّْٔ/ِ،اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)(َِّ/ّتيذيبالتيذيبالبفحجر):(انظرٓ)
(.َِّ/ّ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٔ)
 (.َْٖ/ِ(االستيعابفيمعرفةاألصحابالبفعبدالبر)ٕ)
(.ّْٔ/ِ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٖ)
(.ِٔ/ٗيذيبالكماؿلممزم)(تٗ)
 .ِّْٕ(رقـِٕٔ/ّ)بابفيكسباإلماء،كتابالبيكع(سنفأبيداكدَُ)
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:قيؿىكرافعبفرفاعةالزرقي،كيككفبذلؾتابعيكحديثومرسؿ.قالت الباحثة
أحدبنسبوكال بككنوصحابيكقيؿىكرافعبفرفاعةبفخديجكيككفبذلؾصحابي،كلـيىجـز

كافتكثيؽابفحجركالحديثفيوطارؽبفعبدالرحمفاليكاديعرؼكربماأكالكاهللأعمـ.
 حباف.لو كابف العجمي لتكثيؽ حديثوتبعان في عمار، بف عكرمة أخرل، بعمة الحديث كيعؿ

اضطرابعفغيرإياسبفكماسبؽ،كاهللأعمـ.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 )َنَفَص(
:داءهيى«َمْوٌت َكُنَفاِص الَغَنم»ًفيًو وديٍفعةنالنُّفىاصي :أىٍمتيٍخًرجي تَّىتىميكتى بأبكاًليىاحى ذيالغىنىـفىتيٍنًفصي ٍأخي

اءىًفيًركىايىةو ةه.ىىكىذىاجى ميٍنًفصى ٍتفىًييى قىٍدأىٍنفىصى بىٍعدىديٍفعىةو.كى
.(ُ)

 (.ٜٙٔالحديث رقم )
(.َمْوٌت َكُنَفاِص الَغَنم)لـأعثرعمىتخريجلمركايةاألكلى

         ******  ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

 ـى«َكُقعاص الَغنم»كىاٍلمىٍشييكري قىٍدتىقىدَّ كى
.(ِ)

 (.ٜٚٔالحديث  )
 رحمو اهلل:( ٖ)قال اإلمام البخاري

ٍيًدمُّ مى دَّثىنىاالحي حى
ٍبديالمًَّوبٍ(ْ) دَّثىنىاعى ،حى ميٍسًمـو ًليديٍبفي دَّثىنىاالكى ،،حى ٍبرو العىبلىًءٍبًفزى في قىاؿسىًمٍعتي

عيبىٍيًدالمًَّو،أىنَّويسىًمعىأىبىاًإٍدًريسىبيٍسر ٍبفى
النًَّبيَّ(ٓ) :أىتىٍيتي ،قىاؿى اًلؾو مى ٍبفى عىٍكؼى :سىًمٍعتي ًفي،قىاؿى

ًفيقيبَّةوًمٍفأىدىـو كىىيكى غىٍزكىًةتىبيكؾى
ًة:مىكٍ(ٔ) يىدىًمالسَّاعى :اٍعديٍدًستِّابىٍيفى بىٍيتً،فىقىاؿى فىٍتحي .ًتي،ثيَـّ

                                                           

 (.ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.ٕٗ/ٓ)المصدرنفسو(ِ)
.ُّٕٔ(رقـَُُ/ْ،بابمايحذرمفالغدر)كتابالجزية،(صحيحالبخارمّ)
بىٍيربفعيسىبفعيبىيدالمَّوبفأيسىامىةاٍلقيرىًشياألسدمعى(ىكْ) .بدالمًَّوبفالزُّ
ٍكالًنيُّعائداهللٍبفعىبداهللٍبفعىٍمرك(ىكٓ) اٍلخى  .أىبيكًإٍدًريسى
ًمٍفأىدىـو(ٔ)  ميٍستدير،ًمٍفبيييكًتاٍلعىرىًب.النيايةفيغريبالحديثكاألقيبَّةو ًغيره صى  (.ّ/ْثرالبفاألثير):بىٍيته
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ميٍكتىافه ثيَـّ ٍقًدًس، المى
(ُ) ـٍ ًفيكي ذي ًمائىةى،(ٕ)َكُقَعاِص الَغَنمِ يىٍأخي ؿي تَّىييٍعطىىالرَّجي اًؿحى المى ةي اٍسًتفىاضى ثيَـّ

مىٍتوي،ثي دىخى العىرىًبًإالَّ ًمفى ًفٍتنىةهالىيىٍبقىىبىٍيته سىاًخطنا،ثيَـّ فىيىظىؿُّ بىًنيًدينىارو بىٍيفى كى ـٍ بىٍينىكي ىيٍدنىةهتىكيكفي َـّ
غىايىةن اًنيفى ثىمى تىٍحتى ـٍ فىيىٍأتيكنىكي كفى أىٍلفنا"(ّ)األىٍصفىًر،فىيىٍغًدري ايىةواٍثنىاعىشىرى غى كيؿّْ .،تىٍحتى

 تخريج الحديث:
تفردمسمـبإخراجوعفالبخارم.

دراسة رجال اإلسناد:
 كصرحالكليدكلكنويدلستدليسالتسكية،ثقة:كنىأباالعباسكي:اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِممٍ   -

.(ّْسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)بالسماعمفشيخوعبداهللبفالعبلء.
 مختمؼفيكنيتو.قيؿأبكعبد:وف اأَلْشَجِعي  الَغَطَفاِني  عْوُف بُن َماِلٍك بن أبي ع -

 قاؿالرحمف. كقيؿغيرذلؾ. كقاؿكقيؿأبكمحمد. كنزؿحمص، خيبر، عاـ أسمـ الكاقدٌم:
 غيره:شيدالفتح،ككانتمعورايةأشجع،كسكفدمشؽ.

.(ْ)قاؿالكاقدٌمكالعسكرٌمكغيرىما:ماتسنةثبلثكسبعيففيخبلفةعبدالممؾ
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:  

ًديًثالسُّنىفاٍلعىٍشرً ًفيحى كى
سىيىًجيءي.«ِتَفاِص اْلَماءِ وانْ »(ٓ) كىايىًةًباٍلقىاًؼ.كى ًفيالرّْ اٍلمىٍشييكري

مٍ ة،كىجى اٍلقىًميًؿ:نيٍفصى ًلنىٍضًحالدـً ـٍ مىىالذىكر،ًمٍفقىٍكًلًي وعى ًباٍلفىاًء،كىاٍلميرىادينىٍضحي كىابي :الصَّ ًقيؿى عييىا:كى
. نيفىصه

  .الحديث رقم )*(
.(ٔ)سبؽتخريجو

    ******       ****** 

                                                           

قكًع.ُ) الكي الكثيري  (.َّٕ/ْ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(المٍكتي
.ِ) ييٍمًبثيياأىٍفتىميكتى ذيالغىنـالى ْـّ:دىاءهيىٍأخي  (.ٖٖ/ْ)المصدرنفسو(القيعاصًبالضَّ
 (.َْْ/ّ)المصدرالسابؽ(الغىايىةكالرَّايىةسىكاء.ّ)
(.ُٕٔ/ْ)(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجرْ)
(.ٕٗ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرٓ)
.ٖٔ(تحتحديثرقـٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 )َنَفَض( 
ًديًثقىٍيمة «ُماَلَءتَاِن َكاَنتَا َمْصبوَغَتين َوَقْد َنَفَضتَا»(ُ)ًفيحى ًإالَّ يىٍبؽى ـٍ لى ًصٍبًغًيمىا،كى ؿلىكفي أىٍمنىصى

.كىاأٍلى رىكة.اأٍلىثىري ًفيالنٍَّفًض:الحى .ٍصؿي

 الحديث رقم )*( 
 .(ٕ)سبؽتخريجو

                           ******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ٍنويكاٍلغىار المَّوعى رىًضيى ًديًثأىًبيبىٍكرو ًفيحى أىٍمأٍحريسؾكأطيكؼىىٍؿ«َأَنا َأْنُفُض َلَك َما َحْولك»كى
كاٍستىٍنفىٍضتيويكتى اٍلمىكىافى نىفىٍضتي : ييقىاؿي ًبفىٍتًحأىرىلطىمىبا. ةي كالنٍَّفضى ًفيًو. ا مى جميعى نىظٍرتى ًإذىا نىفٍَّضتيوي،

ٍكفان ٍكفعىديكِّاأىٍكخى سّْسيف،ىىٍؿيىرى ييٍبعىثيكفميتىجى ةي:قىٍكـه سيكيكًنيىا،كالنًَّفيضى اٍلفىاًءكى
(ّ). 

 (.ٜٛٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري

يي مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى حى دَّثىنىازيىىٍيري ،حى رَّاًنيُّ سىًفالحى أىبيكالحى ـى يىًزيدىٍبًفًإٍبرىاًىي دَّثىنىاأىٍحمىديٍبفي ،حى كسيؼى
نٍا المَّويعى رىًضيى أىبيكبىٍكرو اءى :جى ،يىقيكؿي عىاًزبو ٍبفى البىرىاءى اؽى،سىًمٍعتي أىبيكًإٍسحى دَّثىنىا ميعىاًكيىةى،حى وي،ٍبفي

ٍمتيويمىعىوي،ًإلىىأىًبيًفي مى :فىحى يىٍحًمٍمويمىًعي،قىاؿى :اٍبعىًثاٍبنىؾى ًلعىاًزبو ،فىقىاؿى ٍنًزًلًو،فىاٍشتىرىلًمٍنويرىٍحبلن مى
نىٍعتيمىاًحيفى صى دٍّْثًنيكىٍيؼى ،حى لىويأىًبي:يىاأىبىابىٍكرو نىوي،فىقىاؿى أىًبييىٍنتىًقديثىمى رىجى مىعىرىسيكًؿالمَّكىخى ٍيتى وًسىرى

الطَّ بلى كىخى الظًَّييرىًة ـي قىاًئ ـى تَّىقىا حى الغىًد، ًمفى كى لىٍيمىتىنىا ٍينىا أىٍسرى ، ـٍ نىعى : قىاؿى ده، أىحى ًفيًو يىميرُّ الى .ًريؽي
 ٍيتي سىكَّ كى ًعٍندىهي، ٍلنىا فىنىزى ، الشٍَّمسي مىٍيًو عى تىٍأًت ـٍ لى ، ًظؿّّ لىيىا ٍخرىةهطىًكيمىةه صى لىنىا مىكىانناًلمنًَّبيّْفىريًفعىٍت

كى المًَّو رىسيكؿى يىا ـٍ نى : قيٍمتي كى فىٍركىةن، ًفيًو بىسىٍطتي كى مىٍيًو، عى ـي يىنىا ـىَأَنا َأْنُفُض َلَك َما َحْوَلكَ ًبيىًدم فىنىا ،
أى رىٍجتي ٍكلىوي.....الحديث.كىخى مىاحى ٍنفيضي

                                                           

 .(ٕٗ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرُ)
 .َُ(تحتحديثرقـِ)
(.ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ُّٓٔ(رقـَُِ/ْ،بابعبلماتالنبكةفياإلسبلـ)(صحيحالبخارمكتابالمناقبْ)
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 تخريج الحديث:
بعضومفطريؽيكسؼ(ِ)كأخرجالبخارم.مفطريؽزىيربفمعاكيةبنحكه(ُ)أخرجومسمـ

بفأبياسحاؽالسبيعي،كبلىما)زىيركيكسؼ(عفأبياسحاؽبو.ا
 دراسة رجال اإلسناد:

.(ّ)كثقومسممةبفقاسـاألندلسياِىيم َأُبو اْلحسن اْلَحرَّاِني:َأْحمد بن يِزيد بن ِإْبرَ  -  
.(ْ)سؼبفيزيد،كقاؿ:يغربحباففيالثقات.كسماهأحمدبفيككذكرهابف

 .(ٓ)كقاؿأبكحاتـ:ضعيؼالحديثأدركتو
قاؿابفحجر:ركللوالبخارمحديثاكاحدافيعبلماتالنبكةمتابعةكىكحديثأبيبكرفي
قصةاليجرةركاهالبخارمعفمحمدبفيكسؼالبيكندم...فتبيفأفتخريجوليذافيالمتابعة

.(ٔ)عنوفيالتاريخفيكعارؼبحديثوبخارمقدلقيأحمدىذاكحدثالفياألصكؿعمىأفال
كضعفوأبكحاتـركللوالبخارممتابعةكلعموأحدة:أحمدبفيزيدكثقومسممقالت الباحثة

الضعفاءالذيفركلالبخارمعنيـكإسماعيؿبفأبيأكيسألنوعالـبحديثيـكاهللأعمـ.
 قكقيؿبعدىا.ُُٕتكفيسنة:بِن ُحَدْيِج بِن الر َحْيِل الُجْعِفي   ُزَىْير بُن ُمَعاِوَيةَ  -  

ثقة،ككافزىيربفمعاكيةممفحمؿعفأبياسحاؽبأخرةمعآخريفكحفيدهاسرائيؿمما
جعميـيخطئكففيزيدكفرجبلنفياإلسناد،أكيرفعكفالمكقكؼ،كماشابوكىـثقات،كىذه

.(ٕ)ـيكفمفًقبىميـ،بؿمفقبؿأبيإسحاؽكماصرحبذلؾأبكداكدالزيادةكىذاالتغيرل
:ثقةكماقاؿأحمد:زىيرفيماركلعفالمشايخثبتبخبخ،كفيحديثوعفأبىقالت الباحثة

 .(ٖ)إسحاؽليف،سمعمنوبأخرة
                                                           

(رقـَِّٗ/ْ،بابفيحديثاليجرةكيقاؿلوحديثالرحؿبالحاء)كتابالزىدكالرقائؽ،(صحيحمسمـُ)
ََِٗ. 

البخارمِ) صحيح األنصار،( مناقب النبيكتاب بابىجرة )، المدينة إلى ٓكأصحابو رقـ (ْٔ/
ُّٕٗ. 

 (.َٗ/ُ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ّ)
(.ٖ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ْ)
 (.ِٖ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
(.ّٕٖ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ٔ)
 (.ُِّسؤاالتأبيداكدلئلماـأحمد)ص::(انظرٕ)
(.ٖٖٓ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
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خالككفة،كعالميا،كمحدثياالحافظ،شي:َعْمُرو بُن َعْبِد اهلِل الكوفيَأُبو ِإْسَحاَق السَِّبْيِعي   -
(.ٗٓتغيربأخرةتغيرالسف،كاحتجبواألئمةمطمقان.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 ًفيًو اْبغني أْحجارا َأْسَتْنِفُض ِبَيا»كى ألفَّ« ؛ الثٍَّكبى نىٍفًض ًمٍف كىىيكى ًبيىا، أٍستىٍنجي أىٍم الميٍستىٍنًجيى
عىٍفنٍفًسواألذىلبالحىجر:أىٍمييزيميوكيىدفعيو .(ُ)يىٍنفيضي

 (.ٜٜٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

، كالمىكّْيُّ ٍبًفعىٍمرو يىٍحيىىٍبًفسىًعيًد كٍبفي دَّثىنىاعىٍمري :حى ،قىاؿى المىكّْيُّ مَّدو ميحى ٍبفي أىٍحمىدي دَّثىنىا حى
دّْهًعى ٍيرىةى(ّ)ٍفجى ٍفأىًبيىيرى النًَّبيَّ،عى :اتَّبىٍعتي ًمٍنوي،،قىاؿى ،فىدىنىٍكتي الىيىٍمتىًفتي ًتًو،فىكىافى اجى ًلحى رىجى ،كىخى

 : »فىقىاؿى ًبيىا أىٍستىٍنًفٍض ارنا أىٍحجى نىٍحكىهي-اٍبًغًني ٍكثو-أىٍك رى كىالى ، ًبعىٍظـو تىٍأًتًني كىالى
فىأىتىٍيتيوي(ْ) ، ارو ًبأىٍحجى

ىأىٍتبىعىويًبًيفَّ ٍنوي،فىمىمَّاقىضى عى ٍنًبًو،كىأىٍعرىٍضتي ٍعتييىاًإلىىجى «.ًبطىرىًؼًثيىاًبي،فىكىضى
 تخريج الحديث:

،مفطريؽعمركبفيحيىبوبنحكه.(ٓ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوجميعانثقات. -
******           ****** 

 ثير رحمو اهلل: قال ابن األ 

 اٍبًفعيمىرى ًديثي ًمٍنويحى أأى»كى .(ٔ)«نَُّو َكاَن َيُمر  بالشٍّْعب ِمْن ُمْزَدِلَفَة َفَيْنَتِفُض وَيَتوضَّ

 (.ٕٓٓالحديث رقم )
                                                           

(ٕٗ/ٓيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)(النُ)
ُٓٓ.(رقـِْ/ُ،باباالستنجاءبالحجارة)كتابالكضكء،(صحيحالبخارمِ)
.العاصبفأميةالقرشيىكسىًعيدٍبفعىٍمركٍبفسىًعيدبفالعاصبفسىًعيدبف(ّ)
:رجيعيذىكىاًتالحافًر.النيايةفيغريبالحدْ) ٍكثي  (ُِٕ/ِيثكاألثرالبفاألثير)(الرَّ
 َّٖٔ(رقـْٔ/ٓ،بابذكرالجف)كتابمناقباألنصار،صحيحالبخارم(ٓ)
(.ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثر)ٔ)
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 رحمو اهلل:  (ٔ)قال اإلمام البخاري
ٍيًريىةي كى جي دَّثىنىا حى ، ًإٍسمىاًعيؿى ميكسىىٍبفي دَّثىنىا حى
نىاًفعو(ِ) ٍف عى (ّ)، عيمىرى ٍبفي المًَّو ٍبدي عى كىافى : قىاؿى

ا المَّويعىٍنييمى »رىًضيى ٍيرى ،غى ٍمعو ًبجى ٍغًرًبكىالًعشىاًء المى اَأنَُّو َيُمر  ِبالشٍّْعبِ يىٍجمىعيبىٍيفى ذىهيرىسيكؿي لًَّذمأىخى
،المَّوً ؿي أُ ،فىيىٍدخي تَّىييصىَفَيْنَتِفُض َوَيَتَوضَّ مّْيحى ٍمعو،كىالىييصى ًبجى «.مّْيى

 تخريج الحديث:
تفردالبخارمبإخراجوعفمسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد:
رجالوجميعانثقاتعداجكيريةبفأسماءصدكؽ. -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى يىتىمىسَّ«ُأِتي بِمنديٍل َفَمْم َيْنَتِفْض ِبوِ »كى ـٍ ًديثًأىٍملى ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ ح.كى
.(ْ)

 (.ٕٔٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري

دَّثىًنيسىاًلـه، :حى ،قىاؿى دَّثىنىااألىٍعمىشي أىًبي،حى دَّثىنىا :حى ،قىاؿى ٍفًصٍبًفًغيىاثو حى ٍبفي دَّثىنىاعيمىري حى
ٍيبو عىٍفكيرى
:حى(ٔ) ،قىاؿى ًفاٍبًفعىبَّاسو ٍيميكنىةيقىالىٍت:،عى ًلمنًَّبيّْ»دَّثىٍتنىامى بىٍبتي ،فىأىٍفرىغىًبيىًميًنًوصى غيٍسبلن

مىيىا غىسى ثيَـّ ًبالتُّرىاًب، يىا فىمىسىحى األىٍرضى ًبيىًدًه قىاؿى ثيَـّ وي، فىٍرجى غىسىؿى ثيَـّ ا، مىييمى فىغىسى يىسىاًرًه مىى ثيَـّعى ،
غى كىاٍستىٍنشىؽى،ثيَـّ تىمىٍضمىضى ٍيًو،ثيَـّ قىدىمى تىنىحَّى،فىغىسىؿى مىىرىٍأًسًو،ثيَـّ عى كىٍجيىوي،كىأىفىاضى ُأِتَي ِبِمْنِديٍل سىؿى

«.َفَمْم َيْنُفْض ِبَيا



                                                           

 .ُٖٔٔ(رقـُّٔ/ِكتابالحجبابالنزكؿبيفعرفةكجمع)،(صحيحالبخارمُ)
 .(ىكجكيريةبفأسماءبفعيبىيدبفمخارؽِ)
ٍبدالمًَّوٍبفعيمىرٍبفالخطابالقرشيالعدكم(ىكنافعّ) .مكلىعى
.(ٕٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
.ِٗٓ(رقـُٔ/ُ،بابالمضمضةكاالستنشاؽفيالجنابة)كتابالغسؿ،(صحيحالبخارمٓ)
 .حجازم(ىككريببفأىبيمسمـالقرشيالياشمي،أبكرشديفالٔ)
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 تخريج الحديث:
مفطريؽاألعمشبوبنحكه.(ِ)،مفطرؽ،كمسمـ(ُ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

 ق.ذكرهابفحباففيالثقاتِِِتكفيسنةو َحْفٍص:َحْفِص بِن ِغَياٍث َأب ُعَمُر بنُ  -
قاؿالمزم:قىاؿأىبيكداكد:تبعتعيمىرٍبفحفصٍبفغياثًإلىىمنزلو،.(ّ)كقاؿ:ربماأخطأ كى

.كقاؿابفحجر:(ٓ)قاؿالذىبي:لـيخٌرجكالوشيئناعفغيرأبيو.(ْ)كلـأسمعًمٍنويشيئا
.(ٔ)ثقةربماكىـ

 .ابفماجوركللوأصحابالكتبالستةعدا،ربماييـ،:ثقةقالت الباحثة
كنيتوأىبيكعمرثقةمطمقانتغيرحفظوبعد:َحْفص بن غياث بن طمق بن ُمَعاِوَية النَّخِعيّ  -    
(.ْٔاستقضى.سبقتترجمتوفيالحديث)أف

 قو.سبقتثقةكافيسمىبالمصحؼمفصد:ش ىو ُسَمْيمان بن ميران األسدياألعم -
(.ّٓترجمتوفيالحديث)

 بالتدليس،كذكرهابف(ٕ)ثقةرماهالذىبي:ٍع اأَلْشَجِعي  الَغَطَفاِني  َساِلُم بُن َأِبي الَجْعِد رَافِ  -
سبقتفيأصحاب(ٖ)حجر تدليسيـ. الذيفاحتمؿالعمماء الثانيةمفمراتبالمدلس، المرتبة

.(ُٖترجمتوفيالحديثرقـ)
    ******       ****** 

 
 

                                                           

،بابمفتكضأفيالجنابة،ثـغسؿسائرجسده،كلـيعدغسؿمكاضعكتابالغسؿ،(صحيحالبخارمُ)
(رقـّٔ/ُبابنفضاليديفمفالغسؿعفالجنابة)،،كتابالغسؿِْٕ(رقـّٔ/ُرل)الكضكءمرةأخ

ِٕٔ. 
.ُّٕ(رقـِْٓ/ُ،بابصفةغسؿالجنابة)كتابالحيض،(صحيحمسمـِ)
 (.ْْٓ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ّ)
(.َّٔ/ُِ(تيذيبالكماؿلممزم)ْ)
(.ِْٔ/ٓ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ٓ)
(.ُُْ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٔ)
(.َُٖ/ٓٓ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٕ)
 .(ُّالبفحجر)ص: (تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ٍفًؾ ًديًثاإٍلً ًفيحى  .(ُ)أىٍمبرعدةوشديدةو،كأنيانفضتيا:ألحٌركتيا«فأَخذتيا ُحمَّى ِبَناِفضٍ »كى

 .(ٕٕٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أبو داود الطيالسي

دى دىاكي أىبيك دَّثىنىا حى : قىاؿى ييكنيسي دَّثىنىا عىكىانىةىحى أىبيك دَّثىنىا حى : قىاؿى
أىًبي(ّ) ٍف عى ، ٍيفو حيصى عىٍف ،

كىاًئؿو
كؽو،عىفٍ(ْ) مىٍسري

(ٓ) مىيَّ مىٍتعى دىخى أىنىاقىاًعدىةهًإٍذ عىاًئشىةى،قىالىٍتبىٍينىا أيُـّ كمىافى ري دَّثىٍتًنيأيُـّ :حى ،قىاؿى
كى كىذىا فو ًبفيبلى المَّوي فىعىؿى فىقىالىٍت: اٍمرىأىةه ًديثى أىٍفشىىاٍلحى ًإنَّوي قىالىٍت: لىوي؟ ا مى كى : فىقيٍمتي -كىذىا، يىٍعًنيذىكىرى

اًئشىةى اًئشىةي:-عى عى المَّوًفىقىالىٍت رىسيكؿي ًبيىذىا ؟سىًمعى بىٍكرو أىبيك ًبيىذىا فىسىًمعى قىالىٍت: ، ـٍ نىعى قىالىٍت: ؟،
ذىىىاشىٍيءه،مىاقىامىٍت ،فىأىخى ـٍ مىٍييىاًثيىاقىالىٍت:نىعى عى ًبحيمَّى،فىأىٍلقىٍيتي المَّوًًإالَّ رىسيكؿي ؿى :بىيىا،فىدىخى ،فىقىاؿى

ىىًذًه؟» :«مىاشىٍأفي رىسيكؿيَأَخْذُتَيا ُحمَّى ِبَناِفضٍ فىقيٍمتي :»المَّوً،قىالىٍت:فىقىاؿى ًديثو فىمىعىمَّويًمٍفأىٍجًؿحى
دّْثىٍتًبوً مىافىقىعىدىٍتعىاًئشىةي«حي تىٍقبىميكاًمنّْي،كى الى لىًئٍفقيٍمتي دّْقيكًني،كى تيصى الى مىٍفتي لىًئٍفحى ،فىقىالىٍت:كىالمًَّو

{]يكسؼ: اتىًصفيكفى مىىمى عى بىًنيًو،}كىالمَّوياٍلميٍستىعىافي كى ثىًؿيىٍعقيكبى كىمى ًإالَّ ـٍ مىثىميكي ثىًميكى ُٖمى :فىأىٍنزىؿى [،قىاؿى
كىجى بًالمَّويعىزَّ ٍمًدالمًَّوالى اًئشىةي:ًبحى عيٍذرىىىا،فىقىالىٍتعى .ؿَّ دو ٍمًدأىحى ًبحى كىالى ٍمًدؾى حى

 تخريج الحديث:
جميعيـمفطريؽحصيفبوبنحكه.(ٗ)،كالمزم(ٖ)كالطبراني،(ٕ)،كالبخارم(ٔ)أخرجوأحمد
 دراسة رجال اإلسناد :

:َأُبو الُيَذْيِل ا ُحَصْيُن بُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  - َمِمي   ق.ُّٔتكفيسنةلس 

                                                           

(.ٕٗ/ٓفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرالبفاألثير)(النيايةُ)
.َُٕٕ(رقـِِْ/ّ)داكدالطيالسي(مسندأبيِ)
 .،أىبيكعكانةالكاسطيالبزازبداهللاليشكرمىكالكضاحبفعى(ّ)
،أىبيككائؿاألسدم.(ىكشقيؽبفسممةْ)
.دانيالكادعيمسركؽبفاألجدعاليمىك(ٓ)
 .َُِٕٕ(ِٗٔ/ْْ،)ََِٕٕ(رقـِٖٔ/ْْأحمد)(مسندٔ)
خكتوآياتلمسائميف{كتابأحاديثاألنبياء،(صحيحالبخارمٕ) ،بابقكؿاهللتعالى:}لقدكاففييكسؼكا 

.ُّْْ(رقـَُِ/ٓ،بابحديث)،كتابالمغازمّّٖٖ(َُٓ/ْ[)ٕ]يكسؼ:
 .ُُٔ(رقـُِِ/ِّ(المعجـالكبيرلمطبراني)ٖ)
.زكجأبيبكرالصديؽكالدةعائشة،أـركمافىي(ٗ)
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،كنقؿالبخارم(ِ)،كتبعوابفالصبلح(ُ)،عمرطكيبلنفتغيربأخرةرماهبذلؾالنسائيكثقوالنقاد
عفيزيدبفىاركفقكلو:طمبتالحديث،كحصيفحي،كافبالمبارؾ،كيقرأعميو،ككافقد

.(ْ).كقاؿأبكحاتـ:فيآخرعمرهساءحفظو،صدكؽ(ّ)نسي
قاؿابفحجرفيمقدمةالفتح:متفؽعمىاالحتجاجبوإالأنوتغيرفيآخرعمرهكأخرجلو

البخارممفحديثشعبةكالثكرمكزائدةكأبيعكانةكأبيبكر....كذكررجاالنكمحمدبففضيؿ
جعنوفأماشعبةكالثكرمكزائدةكىشيـكخالدفسمعكامنوقبؿتغيرهكأماحصيفبفنميرفمـيخر

لوالبخارممفحديثوعنوسكلحديثكاحدكماسنبينوبعدكأمامحمدبففضيؿكمفذكرمعو
 .(ٓ)فأخرجمفحديثيـماتكبعكاعميو

حصيفاختمطبأخرةكقدأخذعنوأبكعكانةبعداإلختبلط،كأخرجلوالبخارم:قالت الباحثة 
ـالمختمطيفالذيفلـيكجبذلؾلوالقسـاألكؿمفأقسافيأصحابمتابعة،كذكرهالعبلئي

.(ٔ)ضعفانأصبلنكلـيحطمفمرتبتوكىكإماـمفأئمةاإلسبلـالمتفؽعمييـكماقاؿابفحجر
كباقيرجالوثقات،كاليضراختبلطحصيففإنواختمطبأخرة. -

 : الحكم عمى اإلسناد 
صحيحكرجالوثقات.إسناده

******           ****** 
 ألثير رحمو اهلل:قال ابن ا

ًديثي ًمٍنوياٍلحى ًعٍندىًدباًغو«ِإنٍّي أَلَْنُفُضَيا َنْفَض اأْلَِديمِ »كى اييٍفعؿًباأٍلىًديـً أىٍمأيٍجًيديىاكأعريكييا،كىمى
.(ٕ)

 (.ٖٕٓالحديث رقم )
 
 

                                                           

 (.َّ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ُ)
الحديثالبفالصبلح)ص:ِ) (.ّٓٗ(معرفةأنكاععمـك
 .(ٖ/ّ(التاريخالكبيرلمبخارم)ّ)
(.ُّٗ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
 .(ّٖٗ/ُالبفحجر)ىدمالسارم(ٓ)
(.ُِكرهالعبلئيمفالقسـاألكؿالمختمطيفلمعبلئي)ص:(ذٔ)
(.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٕ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري
بٍ دَّثىنىاعى ،حى بىشَّارو مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى نىاأىيُّكبيحى ديالكىىَّاًب،أىٍخبىرى

ٍفًعٍكًرمىةى(ِ) ،عى
ًرفىاعىةى(ّ) :أىفَّ

أى مىٍييىاًخمىاره اًئشىةي:كىعى ،قىالىٍتعى ًبيًرالقيرىًظيُّ الزَّ ًفٍبفي ٍبديالرٍَّحمى يىاعى كَّجى اٍمرىأىتىوي،فىتىزى ،فىشىكىٍتطىمَّؽى ري ٍخضى
ًبًجمٍ ٍضرىةن خي ٍتيىا كىأىرى المَّوًًدىىا،ًإلىٍييىا رىسيكؿي اءى جى قىالىٍتفىمىمَّا ا، بىٍعضن ييفَّ بىٍعضي ري يىٍنصي كىالنّْسىاءي ،

سىًمعىأىنَّ :كى ؟لىًجٍمديىىاأىشىدُّخيٍضرىةنًمٍفثىٍكًبيىا.قىاؿى ايىٍمقىىالميٍؤًمنىاتي مى ًمٍثؿى اًئشىةي:مىارىأىٍيتي يىاقىٍدأىتىٍتعى
المَّوً مىامىعىوي،فىجىرىسيكؿى أىفَّ ،ًإالَّ اًليًإلىٍيًوًمٍفذىٍنبو ٍيًرىىا،قىالىٍت:كىالمًَّومى مىعىوياٍبنىاًفلىويًمٍفغى اءىكى

 المًَّو، رىسيكؿى يىا كىالمًَّو كىذىبىٍت : فىقىاؿى ثىٍكًبيىا، ًمٍف ىيٍدبىةن ذىٍت كىأىخى ىىًذًه، ًمٍف عىنّْي ًبأىٍغنىى ِإنٍّي لىٍيسى
الحديث.......َيا َنْفَض اأَلِديمِ أَلَْنُفضُ 

 تخريج الحديث:
بمعناه.مفطريؽالزىرمعفعركةعفعائشةمختصران(ٓ)،كمسمـ(ْ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

ًثقىة،كفيوقاؿابفسعد::َعْبُد اْلَوىَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد الثََّقِفي  َوُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّدٍ  -  كىافى
.قاؿ(ٕ).كافيحدثمفكتبوككتبالناس،كاليحفظذلؾالحفظ،ككافصحيحالكتاب(ٔ)عؼض

.كقاؿالعقيمي:تغيرفيآخرعمره.كقاؿ(ٖ)يحيىبفمعيف:عبدالكىابالثقفىاختمطبأخرة
:كافعبدالكىابالثقفيقداختمطقبؿمكتوبثبلثسنيفأكأربعسنيف. عقبةبفمكـر


                                                           

.ِٖٓٓ(رقـُْٖ/ٕ،بابثيابالخضر)كتابالمباس،(صحيحالبخارمُ)
 .أىيُّكببفأىبيتميمةالسختيانيىك(ِ)
 .عكرمةالقرشيالياشمي(ىكّ)
المختبي)كتابالشيادات،ارم(صحيحالبخْ) بابشيادة ّ، رقـُٖٔ/ كتابالطبلؽبابمفِّٗٔ( ،

رقـِْ/ٕث)أجازطبلؽالثبل كتاباألدبَِٔٓ( كالضحؾ)، بابالتبسـ ٖ، رقـِِ/ كتابَْٖٔ( ،
 .ِٕٗٓ(رقـُِْ/ٕاإلزارالميدب)المباس،باب

ثبلثالمطمقياحتىتنكحزكجاغيره،كيطأىا،ثـيفارقيا،بابالتحؿالمطمقةكتابالنكاح،(صحيحمسمـٓ)
/ِكتابالنكاح،باباألمربإجابةالداعيإلىدعكة)،صحيحمسمـ،ُّّْ(رقـَُٓٓ/ِدتيا)كتنقضيع

.كتابالنكاح،بابالتحؿالمطمقةثبلثالمطمقياحتىتنكحزكجاغيره،كيطأىا،ثـيفارقياُّّْ(رقـَُٕٓ
.ُّّْ(رقـَُٕٓ/ِدتيا)كتنقضيع

 .(ُِِ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٔ)
 (.ُِٕ/ُِ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ٕ)
(.ُٕ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
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كعبدالكىابالثقفيتغيرافحجبالناسعنيـكقاؿأب .(ُ)كداكد:جريربفحاـز
:ثقةتغيرفيآخرعمرهكلكفحجبوأكالدهفمـيضراختبلطو.قالت الباحثة

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثو ًفيحى ًمٍثؿأىمٍ«ُكنَّا ِفي َسَفٍر َفَأْنَفْضَنا»كى كىىيكى ميكّْىا، لخي مىزاًكدىىـ كا نىفىضي ـٍ كىأىنَّيي زادينا، فىًنيى
أٍرمىؿكأٍقفىر
(ِ). 

 (.ٕٗٓالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

*****           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:              

)َنَفَق(
ٍنظىمىةى ًديًثحى ًفيحى ًعندالنًَّبيّْأى«َناَفَق َحْنَظمةُ »كى أىنَّويًإذىاكىافى ذىارىادى ًفيالدٍُّنيىا،كىاً  كزىًىدى أٍخمىصى

ىأىٍف يىٍرضى كىافى مىا كىاٍلبىاًطًف، الظَّاًىًر ًمفى نىٍكعه فىكىأىنَّوي كرىًغبًفييىا، مىٍيًو عى كىافى تىرؾمىا ٍنوي عى رىجى خى
ًبًونفسىو .(ّ)ييساًمحى

 (.ٕ٘ٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)اإلمام مسممقال 

 نيسىٍيرو ٍبفي قىطىفي كى ، التٍَّيًميُّ يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى دَّثىنىا ًليىٍحيىى-حى -كىالمٍَّفظي ٍبفي ٍعفىري جى نىا أىٍخبىرى
اأٍلي ٍنظىمىةى ،عىٍفحى النٍَّيًدمّْ أىًبيعيٍثمىافى ،عىٍف ٍيًرمّْ رى اٍلجي ًإيىاسو ٍبًف ،عىٍفسىًعيًد مىٍيمىافى :سي ،قىاؿى -سىيًّْدمّْ

كى ًمٍفكيتَّاًبرىسيكًؿاهللًكى :افى :قيٍمتي ٍنظىمىةيقىاؿى ؟يىاحى أىٍنتى :كىٍيؼى ،فىقىاؿى :لىًقيىًنيأىبيكبىٍكرو َناَفَق قىاؿى

                                                           

 (.ٕٓ/ّ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ُ)
 (.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 (.ٖٗ/ٓ)المصدرنفسو(ّ)
كالمراقبةكجكازترؾذلؾفيكتابالتكبة،(صحيحمسمـْ) الذكركالفكرفيأمكراآلخرة ،بابفضؿدكاـ

.َِٕٓ(رقـَُِٔ/ْبعضاألكقاتكاالشتغاؿبالدنيا)



 

- 331 - 
 

:قيٍمتيَحْنَظَمةُ  ؟قىاؿى اهلًلمىاتىقيكؿي افى :سيٍبحى رىسيكًؿاهللً،قىاؿى ًعٍندى نًَّة،،ييذىكّْري:نىكيكفي نىاًبالنَّاًركىاٍلجى
رى ،فىًإذىاخى عىٍيفو تَّىكىأىنَّارىٍأمي افىٍسنىاٍجنىاًمٍفًعٍنًدرىسيكًؿاهللًحى دى(ُ)،عى كىاأٍلىٍكالى اأٍلىٍزكىاجى

ٍيعىاتً كىالضَّ
ىىذىا،فىانٍ(ِ) لىنىٍمقىىًمٍثؿى :فىكىاهلًلًإنَّا أىبيكبىٍكرو قىاؿى تَّ،فىنىًسينىاكىًثيرنا ،حى أىنىاكىأىبيكبىٍكرو ىطىمىٍقتي

اهللً مىىرىسيكًؿ عى ٍمنىا اهللًدىخى رىسيكؿي فىقىاؿى اهلًل رىسيكؿى يىا ٍنظىمىةي، حى نىافىؽى : قيٍمتي ؟»، ذىاؾى مىا «كى
 كىأىنَّا تَّى حى نًَّة، كىاٍلجى ًبالنَّاًر نىا تيذىكّْري ، ًعٍندىؾى نىكيكفي اهلًل رىسيكؿى يىا : ًمٍفقيٍمتي رىٍجنىا خى فىًإذىا ، عىٍيفو رىٍأمي

ٍيعىاًت،نىًسينىا دىكىالضَّ كىاأٍلىٍكالى افىٍسنىااأٍلىٍزكىاجى ،عى اهللًًعٍنًدؾى رىسيكؿي كىالًَّذمنىٍفًسيًبيىًدًهًإٍف:»كىًثيرنافىقىاؿى
ـي ٍتكي افىحى لىصى ًفيالذٍّْكًر، ًعٍنًدم،كى تىكيكنيكفى ا مىىمى عى تىديكميكفى ،لىٍك ـٍ ًقكي ًفيطيري كى ـٍ مىىفيريًشكي ًئكىةيعى اٍلمىبلى

سىاعىةن ٍنظىمىةيسىاعىةنكى لىًكٍفيىاحى .«كى مىرَّاتو ثى ثىبلى
 تخريج الحديث:

مفطريؽسعيدبفإياسالجريرمبومختصران.(ٖ)أخرجواإلماـمسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

 قاؿابفحجر:صدكؽيخطىءمفِرّي:ُبو عّباد الُغَبرّي اْلَبصْ َقَطُن بُن ُنَسير، أَ  -
ابفحباففيالثقات كقاؿ.(ٓ)قاؿعبدالرحمف:سئؿأبكزرعةعنوفرأيتويحمؿعميو.(ْ)ذكره

ٍعفىري دَّثىناجى ،حى نيسىٍيرو ٍبفي دَّثىناقىطىفي ابفعدم:بصرميسرؽالحديثكيكصموثـذكرحديثانقاؿ:حى
،عىا عىٍفثىاًبتو مىٍيمىافى سي النًَّبيٍَّبفي .كىافأىنىسأىفَّ شىٍيئناًلغىدو اليىدًَّخري فى

اعفقيسبفحفص كىذاالحديثيعرؼبقتيبةعفجعفرسرقوقطفبفنسيرًمٍنويكيركلأىيضن
.(ٔ)الدارميعفجعفر

الفقطفمكثرعفجعفربفسميماف .(ٕ)فتعقبوالذىبيقائبل:ىذاظفكتكىـ،كا 
.(ٖ)غيرهمسمـحديثانكاحدانفيفضؿثابتبفقيس،كليسلىويعندهقاؿالمزم:ركللو

                                                           

 (.ِّٔ/ّ(الميعىافىسىة:الميعىالجةيكالميمىارسةيكالميبلعىبة.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.َُٖ/ّ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير.(أىًمالمعايشىِ)
كالمراقبةكجكازترؾذلؾفيكتابالتكبة،(صحيحمسمـّ) الذكركالفكرفيأمكراآلخرة ،بابفضؿدكاـ

.َِٕٓ(رقـَُِٔ/ْبعضاألكقاتكاالشتغاؿبالدنيا)
(.ِِ/ٗ(الثقاتالبفحباف)ْ)
 (.ُّٖ/ٕالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ٓ)
 (.َُٖ/ٕ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٔ)
(.ُّٗ/ّ)(ميزافاالعتداؿلمذىبيٕ)
 (.َِٔ/ِّتيذيبالكماؿلممزم):(انظرٖ)
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اًديث ثىةأىحى .(ُ)كقاؿالخزرجي:أفمسمـركللوثىبلى
الحديثمقركنايقالت الباحثة :لـيكثقوأحدكىكصدكؽإلىالضعؼأقرب،كركلمسمـىذا

بيحيىبفيحيىكىكثقة.
َبعِ  -  تكفيسنة:ي  َوُىَو َمْوًلى ِلَبِني اْلَحِريِش، َوُيْكَنى َأَبا ُسَمْيَمانَ َجْعَفُر ْبُن ُسَمْيَماَن الض 
ًبًوُٖٕ ًثقىة،كى ق.كثقوالبعضكلكفلـيسمـتكثيقومفتعقيبيبيفحالو،قاؿابفسعد:كىافى

ٍعؼ .(ّ).كثقويحيىبفمعيفكلكنوقاؿ:ككافيحيىبفسعيدالقطافاليكتبحديثو(ِ)ضى
.(ْ)جكزجاني:ركلأحاديثمنكرةكىكثقةمتماسؾكافاليكتب.يعنيانوكافأميانكقاؿال

.كىكأكثرماأيخذعميو.نقؿابفحبافعف:جريربف(ٓ)كثقوالعجميفقاؿ:ثقة،ككافيتشيع
يزيدبفىاركفبيفيدمأبيوقاؿ:بعثنيأبيإلىجعفربفسميمافالضبعيفقمتلوبمغناانؾ

أبا البتسب كلكف فبل السب أما قاؿ كعمر مثؿبكر رافضي ىك ذا كا  قاؿ شئت غضما
قاؿأبكحاتـ:ككافجعفربفسميمافمفالثقاتالمتقنيففيالركاياتغيرإنوكاف.(ٔ)الحمار

ينتحؿالميؿإلىأىؿالبيتكلـيكفبداعيةإلىمذىبوكليسبيفأىؿالحديثمفأئمتناخبلؼ
.(ٖ)كلـيكفيدعكإليياأفاالحتجاجبأخبارهجائز(ٕ)فإذاكاففيوبدعةأفالصدكؽالمتق

كقاؿأبكطالبعفأحمدبفحنبؿ:البأسبو.فقيؿلوإفسميمافبفحربيقكؿ:اليكتب
يعنيفي-حديثو.فقاؿ:حمادبفزيدلـيكفينيىعنو،إنماكافيتشيعككافيحدثبأحاديث

                                                           

 (.ُّٔ(خبلصةتذىيبتيذيبالكماؿلمخزرجي)ص:ُ)
 (.ُِِ/ٕ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ِ)
(.َُّ/ْركايةالدكرم)-ابفمعيف(تاريخّ)
(.ُْٖ)ص:(أحكاؿالرجاؿلمجكزجانيْ)
(.ٕٗ(الثقاتلمعجمي)ص:ٓ)
 .(َُْ/ٔ)حبافالبفالثقات(ٔ)
قاؿالمبتدعإذاكافصادقانفيالحديثكعرؼبالتقكلكلـيكفداعياناليياجازتركاياتوقاؿابفحجر:(ٕ)

ادعىبو،كسقطتابفجريرالطبرم:"لككاف كؿمفادعيعميومذىبمفالمذاىبالرديئةثبتعميوما
إلىمايرغببو ترؾأكثرمحدثياألمصار،ألنومامنيـإالكقدنسبوقـك عدالتوكبطمتشيادتوبذلؾ:لمـز

 .(ِْٖ/ُ)حجرالبفالبارمفتح.عنو.كمفثبتتعدالتولـيقبؿفيوالجرح،كماتسقطالعدالةبالظف
 (.َُْ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
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اهللكجيو كأىؿالبصرةيغمكففيعمىرضىاهللعنو،كعامةحديثورقائؽ-فضؿعمىكـر
.(ُ)ركلعنوعبدالرحمفبفميدمكغيره

معركؼفي كىىك الحديث، حسف كىىك كثيرة، كركايات اًلح حديثصى كلجعفر عدم: ابف قاؿ
ذل يركيو الرقيؽًفيالزىد الكبلـ فحفظعنيـ البصرة ٍنويؾعىالتشيعكجمعالرقاؽكجالسزىاد

.سىيَّارٍبفحاتـكىأىرجكأىنَّوالبىٍأسبو
مىىأىنَّويشيعيفقدركل كقاؿ:كالذمذكرفيومفالتشيعكالركاياتالًَّتيركاىاالًَّتييستدؿبياعى
منيامنكرافمعؿ اكماذكرتبعضياكأحاديثوليستبالمنكرةكماكىافى ًفيفضائؿالشيخيفأىيضن

ٍنوي،كىىكعندمممفيجبأفيقبؿحديثوالببلءفيومفالر اكمعى
.(ِ)

:صدكؽكماأنزلوعفمرتبةالثقوأنوكافيتشيعكلـيكفيخفيذلؾغيرأنولـقالت الباحثة
يكفداعيةلمذىبو،كالحديثليسفيفضائؿأىؿالبيت.

متفقؽع:ِري  َوُيْكَنى َأَبا َمْسُعودٍ َسِعيُد ْبُن ِإَياَس اْلُجَريْ  - كافًثقىةنًإالَّ  مىثقتو،قاؿابفسعد:ى
 (.ُّْ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)أىٌنوياختىمىطفيآخرعيمره

 ******           ******
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو اْلُمَنفٍُّق ِسْمَعَتَو بالَحِمف كاذبٌ »كى :اٍلمينى« كييقاؿي الكىساد. ًضدُّ كىىيكى النفىاؽ، ًمفى ًبالتٍَّشًديًد: فّْؽي
عىٍمتىيانىاًفقىةن نىاًفقىةه،كأىٍنفىٍقتييىاكنىفٍَّقتييىا،إذاجى .(ّ)نىفىقىًتالًسمعةيفىًييى

 (.ٕٙٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم

كى أىًبيشىٍيبىةى، ٍبفي بىٍكًر أىبيك دَّثىنىا حى ٍبفي مَّدي ميحى دَّثىنىا حى قىاليكا: ، بىشَّارو كىاٍبفي اٍلميثىنَّى، ٍبفي مَّدي ميحى
،عىٍفشيٍعبىةى ٍعفىرو ٍرعىةى(ٓ)جى ٍفأىًبيزي ،عى ٍبًفميٍدًرؾو ًميّْ ،عىٍفعى

رىشىةى(ٔ) ،عىٍفأىًبيذىر ،عىٍفخى رّْ .ٍبًفاٍلحي
                                                           

(.ُْٖ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ُ)
(.ّٖٗ/ِ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ِ)
(.ٖٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
تنفيؽالسمعةبالحمؼ،باببيافغمظتحريـإسباؿاإلزار،كالمفبالعطية،ك(صحيحمسمـ،كتاباإليماف،ْ)

القيامة،كالينظرإلييـ،كاليزكييـكليـعذابأليـ)  . (َُِ/ُكبيافالثبلثةالذيفاليكمميـاهلليـك
 .فالحجاجبفالكردالعتكياألزدم(شعبةبٓ)
ٍرعىةٍبفعىٍمركٍبفجريىك(ٔ)  .رٍبفعىبدالمَّوالبجميالككفيأىبيكزي
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ًفالنًَّبيّْ :عى ييكىمّْ»قىاؿى ثىةهالى أىًليـهثىبلى عىذىابه ـٍ لىيي كى ـٍ كّْيًي ييزى كىالى ـٍ ًإلىٍيًي يىٍنظيري ًة،كىالى اٍلًقيىامى اهللييىٍكـى «ميييـي
اهللً :فىقىرىأىىىارىسيكؿي :قىاؿى اهلًل؟قىاؿى يىارىسيكؿى ـٍ كا،مىٍفىي ًسري ابيكاكىخى :خى أىبيكذىر  ًمرىارنا،قىاؿى ثى ثىبلى

اٍلميٍسًبؿي»
«.اْلُمَنفٍُّق ِسْمَعَتُو ِباْلَحِمِف اْلَكاِذبِ ،كى(ِ)نَّافي،كىاٍلمى(ُ)

 تخريج الحديث: 
ًمًؼاٍلفىاًجًر"مفطريؽسميمافبف(ّ)أخرجومسمـ ًسٍمعىتىويًباٍلحى مسيرعفبمفظ"كىاٍلمينىفّْؽي

خرشةبفالحرعفأبيذر.
 دراسة رجال اإلسناد:

 ثقةصحيحالكتاب،ككافمبلزمنالشعبةبف:و اْلَبْصِريّ ُمَحمَّد ْبن َجْعَفر َأُبو َعْبد المَّ  -
(.ُُِالحجاجمدةعشريفسنة.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي اليميُن الكاِذبُة َمْنَفَقٌة لمِسْمعة َمْمَحقٌة لمَبركة»كى كمىٍكًضعه« ًلنفاًقيا مىًظنَّة ًىيى أىٍم
.(ْ)لىوي

 (.ٕٚٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البزار

العبلءبف دَّثناشعبة،قىاؿ:سىمعتي ،قىاؿ:حى ٍعفىرو جى مَّديٍبفى دَّثناميحى اٍلميثىنَّى،قىاؿ:حى مَّديٍبفي دَّثىناميحى كحى
بدالرحمف،عىفأىًبيو رىسيكؿاهللًىيرى،عىفأبي(ٔ)عى :قىاؿى اليمين الكاذبة منفقة لمسمعة :يرة،قىاؿى

 .ممحقة لمبركة

                                                           

الًَّذمييُ) ًكٍبرانكاٍختياالنالنيايةفيغريبالحديث(ىيكى ايفىعىؿذىًلؾى نَّمى ؿثكبىوكييٍرسميوًإلىىاألٍرضًإذىامىشىى.كىاً  طىكّْ
(.ّّٗ/ِكاألثرالبفاألثير)

مىىالًَّذمالىِ) عى (.ّٔٔ/ْ)والمصدرنفس.ييٍعًطيشىٍيئناإالَّمىنَّوي(مفصيغالمبالغةكقدجاءفيالنيايةاٍلمىنَّافي
باببيافغمظتحريـإسباؿاإلزار،كالمفبالعطية،كتنفيؽالسمعةبالحمؼ،(صحيحمسمـ،كتاباإليماف،ّ)

القيامة،كالينظرإلييـ،كاليزكييـكليـعذابأليـ) (.َُِ/ُكبيافالثبلثةالذيفاليكمميـاهلليـك
(.ٗٗ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرْ)
.ُّّٖ(رقـٕٔ/ُٓ(مسندالبزار)ٓ)
(.ُٖ/ُٖ)لممزم،كالدالعبلءبفعبدالرحمف.تيذيبالكماؿدالرحمفبفيعقكبالجينيالمدنيعب(ٔ)
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 تخريج الحديث:
جميعيـمف(ْ)،كابفحباف(ّ)كأبكيعمىالمكصمي،(ِ)،كأحمد(ُ)أخرجوإسماعيؿبفجعفر

ؽالعبلءبفعبدالرحمفبوبنحكهطري
كشعبةعفعبدالرحمفبوبنحكه.مفطريؽالعبلءبفعبدالرحمف(ٓ)كأخرجوأحمد

مفطريؽداكدبفأبيىندعفالعباسبفعبدالرحمفالياشميعفأبي(ٔ)كأخرجوالطبراني
 ىريرةبألفاظمتقاربة.

البخارم كمسمـ(ٕ)كأخرجو داكد(ٖ)، كأبك الكاذبة، لفظ بدكف كالنسائي(ٗ)، عكانو(َُ)، كأبك ،(ُُ)،
فالمسيبعفأبيىريرة،بألفاظمتقاربة.مفطريؽابفشيابعفاب(ُِ)كالبييقي

 دراسة رجال اإلسناد:
 ق.العبلءمفالركاةُِّتكفيسنةَمِن بِن َيْعُقْوَب الَمَدِني:الَعاَلُء بُن َعْبِد الرَّحْ  -

فييـ،قاؿابفسعد:قاؿمحمدبفعمرصحيفوالعبلءبالمدينةمشيكرةككافثقةكثيرالمختمؼ
،كقاؿالترمذم:كىكثقةعندأىؿالحديث.كقاؿابفمعيف:ليسبو(ُْ)د.كثقوأحم(ُّ)الحديث

.(ُٓ)بأس

                                                           

 .ُِٖ(رقـّْْ(أحاديثإسماعيؿبفجعفر)ص:ُ)
 .ِّٕٗ(رقـِّْ/ُِ،)ّْٗٗ(رقـَِّ/ُٓ)(مسندأحمدِ)
 .َْٖٔ(رقـّٔٔ/ُُ)المكصمي(مسندأبييعمىّ)
 .َْٔٗ(رقـُِٕ/ُُ(صحيحابفحباف)ْ)
.َِٕٕ(رقـَُْ/ُِ)(مسندأحمدٓ)
 .ََُٗ(رقـُُٔ/ّ(مسندالشامييفلمطبراني)ٔ)
،باب:}يمحؽاهللالرباكيربيالصدقاتكاهللاليحبكؿكفارأثيـ{]البقرة:(صحيحالبخارم،كتابالبيكعٕ)

 .َِٕٖ(رقـَٔ/ّ[)ِٕٔ
 .َُٔٔ(رقـُِِٖ/ّ،بابالنييعفالحمؼفيالبيع)(صحيحمسمـ،كتابالمساقاةٖ)
 .ّّّٓ(رقـِْٓ/ّ،بابفيكراىيةاليميففيالبيع)(سنفأبي،داكدكتابالبيكعٗ)
 .ُْْٔ(رقـِْٔ/ٕ،المنفؽسمعتوبالحمؼالكاذب)كتابالبيكع،(سنفالنسائيَُ)
.ْٖٕٓ(رقـَُْ/ّتخرجأبيعكانة)(مسُُ)
 .ََُْٔ(رقـّْٓ/ٓ(السنفالكبرللمبييقي)ُِ)
(.َِْ/ٓ)البفسعد(الطبقاتالكبيرُّ)
 (.ُِٕ(،سؤاالتأبيداكدلئلماـأحمد)ص:ِْٖ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ُْ)
(.ُّٕركايةالدارمي)ص:-(تاريخابفمعيفُٓ)
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قىاؿالنَّسىائي:ليسبوبأس.(ُ)كقاؿمرة:صالحالحديث كى
.كقاؿابفحباف:ككافمتقناربما(ِ)

 .(ّ)كىـ
مايككف،كقاؿأبكحاتـ:ركلبأقكلكقاؿأبكزرعة:ليسىك.(ْ)كقاؿابفعدم:ليسبالقكم

.(ٓ)نكرمفحديثوأشياءأعنوالثقاتكأنا
مفالركاةالمختمؼفييـكثقوأحمد،كمحمدبفعمر،العبلءبفعبدالرحمف:قالت الباحثة 

،كالحؽ(ٔ)ألنويتفردبأحاديثاليتابععميياكماقاؿالخميميفيحيفأساءالقكؿفيوآخريف،
.(ٕ)ثوعفدرجةالحسف،لكفيتجنبماأنكرعميوأفيتكسطفيوكماقاؿالذىبي:الينزؿحدي

كماقالوابفعدم:كلمعبلءبفعبدالرحمفنسخ،عفأبيو،عفأبيىريرةيركييا،عفالعبلء
.(ٖ)الثقاتكماأرلبحديثوبأساكقدركلعفشعبةكمالؾ،كابفجريجكنظرائيـ

 :الحكم عمى اإلسناد 
العبلءبفعبدالرحمف،صدكؽيخطئ،كالحديثركاتوثقاتعدالغيرهصحيحإسناده

ركاهأحمدعفالعبلءمقركنانبمحمدبفجعفركىكثقة،فينتفيالخطأ.
كالحديثأصموفيالبخارمبدكفلفظالكاذبة،كعندمسمـبمفظالربحبدؿالبركة.

******           ****** 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َُٕمفكبلـأبيزكريايحيىبفمعيففيالرجاؿ)ص:،(ْٕ/ُ(سنفالترمذم)ُ)
 (.ِّٓ/ِِ(تيذيبالكماؿلممزم)ِ)
(.ُُّ(مشاىيرعمماءاألمصارالبفحباف)ص:ّ)
 (.ِّٕ/ٔ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ْ)
(.ّٖٓ/ٔ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
(.ُِٖ/ُ)باإلرشادلمخميميبانتخابالحافظأبيطاىرالسّْمفيمنتخ(ٔ)
(.ُٕٖ/ٔ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٕ)
 (.ّْٕ/ٔ(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)ٖ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَفَل( 
ًديثً ًفيحى الغىًنيمة،«الُثُمث (ٕ)الر ُبع، وفي الَقْفمة(ٔ)ِإنَُّو َنفََّل في الَبدأة»اٍلًجيىاًد ًبالتٍَّحًريًؾ: النَّفىؿي

رٍ ًديًثًفيحى اٍلحى مىٍعنىىىىذىا ـى تىقىدَّ قىٍد يىادىةي.كى ييحٌرؾ:الزّْ قىٍد ًبالسُّكيكًفكى ٍمعيوي:أىٍنفىاٍؿ.كالنٍَّفؿي ًؼاٍلبىاًءكىجى
.(ّ)ٍيًرهًكىغى

 .(ٕٛٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام ابن أبي عاصم

ٍبًف ٍبًداٍلعىًزيًز،عىٍفسيمىٍيمىافى ،عىٍفسىًعيًدٍبًفعى ميٍسًمـو ٍبفي ًليدي ،نااٍلكى عيٍثمىافى كٍبفي دَّثىنىاعىٍمري حى
ًبيبً اًريىةى،عىٍفحى ٍبًفجى ،عىٍفًزيىاًد كؿو :ميكسىى،عىٍفمىٍكحي ٍنويقىاؿى المَّويعى »ٍبًفمىٍسمىمىةىرىًضيى شىًيٍدتي

المَّوً ًفياٍلقىٍفمىًةالثُّميثىرىسيكؿى بيعى،كى ًفياٍلبىٍدأىًةالرُّ «.نىفىؿى
 تخريج الحديث:

بزيادة،(ٔ)أخرجوابفأبيعاصـعفالنعمافبفالمنذربمثمو.ك(ٓ)أخرجوأبكنعيـ
يؽسميمافبفمكسى.بنحكهمفطر(ٕ)كالطبراني

،كبلىمامفطريؽثكبافبنحكه.(ٗ)،كأبكنعيـ(ٖ)كأخرجوالطحاكم
.بزيادةقصةعتؽمكحكؿ(ُِ)،كأبكداكد(ُُ)،كالدارمي(َُ)كأخرجوابفأبيعاصـ



                                                           

(.َُّ/ُ.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ًبالبىٍدأىًةاٍبًتداءالغىٍزك(أىرىادىُ)
ًإذىاالقيفكؿ(المرَّةًمفىِ) ادىًمٍفسىفىًرهً،قىفىؿيىٍقًفؿي (.ِٗ/ْ)المصدرنفسو.عى
 (.ٗٗ/ٓ)المصدرالسابؽ(ّ)
.ْٖٗ(رقـُُّ/ِ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ْ)
 .ُِٗٓ(رقـِّٖ/ِ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ٓ)
 .َٖٓ(رقـُِّ/ِ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)ٔ)
 .ِٗٔ(رقـُُٕ/ُ)معجـالصغيرلمطبرانيل(إ)
 .ُِٖٓ(رقـَِْ/ّ)(شرحمعانياآلثارلمطحاكمٖ)
 .ُِٗٓ(رقـِّٖ/ِ)(معرفةالصحابةألبينعيـٗ)
 .ْٖٖ(رقـُُّ/ِ(اآلحادكالمثانيالبفأبيعاصـ)َُ)
 .ِِٔٓ(رقـُُّٔ/ّ(سنفالدارمي)ُُ)
 .َِٕٓ(رقـَٖ/ّبفيمفقاؿالخمسقبؿالنفؿ)،باكتابالجياد،(سنفأبيداكدُِ)
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،جميعيـمفطريؽيزيدبفيزيدبفجابربمفظ(ّ)،كالحاكـ(ِ)،كالطبراني(ُ)ابفماجوأخرجوك
ٍيو،(ْ)كأحمد،الخمس""نفؿالثمثبعد كى ٍنجى زى اٍبفي

،جميعيـمفطريؽالعبلءبف(ٔ)،كالطبراني(ٓ)
الحارثبمفظ"كافينفؿفيالغزكالربعبعدالخمس،كينفؿإذاقفؿالثمثبعدالخمس".

ٍيوكأخرجو كى ٍنجى زى اٍبفي
.رانمفمختص(َُ)،كالحاكـ(ٗ)بنحكه،كالطبراني(ٖ)بمثمو،كابفالجاركد(ٕ)

بمفظ"نفؿالربعبعدالخمسفيالبدأة،كالثمثفي(ُُ)كأخرجوأحمدريؽسعيدبفعبدالعزيز.ط
كالطحاكم مفطريؽسميمافبفمكسىب(ُِ)الرجعة"، )النعمافبفالمنذر، .جميعيـ كنحكه

عف العزيز( بفعبد سعيد الحارثك بف العبلء ك يزيد بف مكسىكثكبافكيزيد بف سميماف
اميبو.مكحكؿالش

مفطريؽعطيةبفقيسبنحكه،كبلىما)سميمافبفمكسى(ُْ)،كأبكنعيـ(ُّ)كأخرجوالطبراني
 كعطيةبفقيس(عفزيدأكزيادبفجاريةعفحبيببفمسممةدكفذكرمكحكؿ.

 دراسة رجال اإلسناد:
 نويدلستدليسمفالمتقنيفصحيحالعمـ،ثقةكلك:ويكنى أبا العباس اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِمٍم. -

(.ّْسبقتترجمتوفيالحديثرقـ)يصرحبالسماعفيالحديثبالسماع.التسكيةكلـ
 أىؿالشاـفقيو:َعْبد اْلَعِزيزِ َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز بن َأبي َيْحَيى، أبو ُمَحمَّد، وُيقال: َأُبو  -
 .ا.ثقةقاؿأحمد:ليسق،كقيؿبعدىُٕٔكمفتييـبدمشؽبعداألىكزاًعٌي.تكفيسنة

                                                           

 .ُِٖٓ(رقـُٓٗ/ِ،بابالنفؿ)كتابالجياد،سنفابفماجو(ُ) 
.ُّٗٓ(رقـُٖ/ْ)(المعجـالكبيرلمطبرانيِ)
.ِٗٗٓ(رقـُْٓ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
 .ُْٕٓٔ(رقـٗ/ِٗ(مسندأحمد)ْ)
 .ُُٕٔ(رقـٔٗٔ/ِكيو)(األمكاؿالبفزنجٓ)
 .ِّٔٓ(رقـُِّ/ّ)لمطبراني(المعجـاألكسطٔ)
 .ُُٕٕ(رقـٔٗٔ/ِ)زنجكيو(األمكاؿالبفٕ)
.َُٕٗ(رقـُِٕ(المنتقىالبفالجاركد)ص:ٖ)
 .ُّٖٓ(رقـُٕ/ْ)عجـالكبيرلمطبراني(المٗ)
 .ِٖٗٓ(رقـْٖٗ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)َُ)
 .ُْٕٗٔ(رقـُُ/ِٗ)(مسندأحمدُُ)
 .ُِٕٓ(رقـِّٗ/ّ)(شرحمعانياآلثارلمطحاكمُِ)
.َّْْ(رقـِِِ/ْ)لمطبرانيجـاألكسط(المعُّ)
 .ُِٓٔرقـ (ِٖٓ/ِ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ُْ)
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.(ُ)بالشاـرجؿأصححديثامفسعيدبفعبدالعزيزالتنكخي
نقؿابفمعيفعفأبيمسير:كافسعيدبفعبدالعزيزقداختمطقبؿمكتوككافيعرضعميو

.(ِ)قبؿأفيمكتككافيقكؿالأجيزىا
.(ّ)واختمطفيآخرأمرهأبكمسيرلكنكقاؿابفحجر:ثقةإماـسكاهأحمدباألكزاعيكقدمو

ثقةاختمطقبؿمكتو.:قالت الباحثة 
 كييقاؿ:أبكالربيع،كييقاؿ:أىبيكىشاـ،األشدؽ.تكفيسنة:ْيَماُن بُن ُمْوَسى َأُبو أيوبُسمَ  -

كىكثقة.(ٓ)عندهمناكيرقاؿالبخارم:.(ْ)قكقيؿبعدىا.كافمفكبارأصحابمكحكؿُُٓ
بقاؿأبكحاتـ:محموالصدؽكفيحديثوبعضاالضطرابكالأعمـإالأففيحديثةاضطرا

كقاؿالنسائي:أحدالفقياءليسبالقكمفي.(ٔ)مفأصحابمكحكؿأفقومنوكالاثبتمنوأحدان
قىاؿفيمكضعآخر:فيحديثوشئ.(ٕ)الحديث كى

.(ٖ)
أ عمماء أحد كىك الناس، الثقاتمف حدثعنو راك فقيو ابفعدم: ركلقاؿ كقد الشاـ ىؿ

.(ٗ)أحاديثينفردبيااليركيياغيره،كىكعندمثبتصدكؽ
قاؿابفحجر:كذكرالعقيميعفابفالمدينيكافمفكبارأصحابمكحكؿككافخكلطقبؿ

.(َُ)مكتوبيسير
كتابعوعددكبيرمفصحابمكحكؿخكلطقبؿمكتوبيسير.ثقة،مفكبارأ:قالت الباحثة 

تقدـ.الركاةكما
 .كقيؿغيرذلؾقُُِتكفيسنة :َمْكُحْوٌل الدٍَّمْشِقي  َأُبو َعْبِد اهللِ  -

                                                           

(.ّٓ/ّ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ُ)
 (.ْٕٗ/ْايةالدكرم)رك-(تاريخابفمعيفِ)
 (.ِّٖ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
(.ٕٓطبقاتالفقياءلمشيرازم)ص:(ْ)
 (.ّٓ(الضعفاءالصغيرلمبخارم)ص:ٓ)
 (.ُِْ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
 (.ْٗ(الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ٕ)
 (.ٕٗ/ُِ(تيذيبالكماؿلممزم)ٖ)
 (.ُِٔ/ْفيضعفاءالرجاؿالبفعدم)(الكامؿٗ)
(.ِِٕ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)َُ)
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ثقةعمـنقؿيكنسبفبكير:عفابفإسحاؽ،قاؿ:سمعتمكحكالنيقكؿ:طفتاألرضكميا
 .(ُ)فيطمبالعمـ.قمت:ىذاالقكؿمنوعمىسبيؿالمبالغة،العمىحقيقتو

قاؿابفحجر:كلـأرهلممتقدميفإالفي.(ِ)قياءأىؿالشاـكربمادلسقاؿابفحباف:كافمفف
.(ّ)قكؿابفحباف

المرتبةالثالثةالذيفيمزميـالتصريحبالسماعمفشيكخيـ،كركلفيأصحابكذكرهابفحجر
مكحكؿىذاالحديثبالعنعنةكاليعنيذلؾعدـالسماع،فقدصرحمكحكؿأنوسمعىذاالحديث

اًلٍمرىأىةوًمٍف(ْ)يدأكزيادبفجاريةكماعندأبيداكدفيقصةعتقوقاؿمفز ٍبدناًبًمٍصرى عى :كيٍنتي
أىتىيٍ اأيرىل،ثيَـّ مىٍيًوًفيمى عى ٍيتي كى حى ًإالَّ ـه ًبيىاًعٍم كى ًمٍفًمٍصرى رىٍجتي فىأىٍعتىقىٍتًني،فىمىاخى بىًنيىيذىٍيؿو ازى اٍلًحجى تي

ًمنٍ رىٍجتي ًبيىاًعٍمـهفىمىاخى ًمٍنيىاكى رىٍجتي فىمىاخى اٍلًعرىاؽى أىتىٍيتي اأيرىل،ثيَـّ مىٍيًوًفيمى عى ٍيتي كى حى ًإالَّ ـه ًبيىاًعٍم يىاكى
أى ـٍ ًفالنَّفىًؿفىمى عى أىٍسأىؿي ذىًلؾى فىغىٍربىٍمتييىاكيؿُّ ـى الشَّا أىتىٍيتي اأيرىل،ثيَـّ مىٍيًوًفيمى عى ٍيتي كى حى دناييٍخًبريًنيًجٍدأىحىًإالَّ

اًريىةىالتًَّميًميُّ جى لىوًزيىاديٍبفي اييقىاؿي شىٍيخن تَّىلىًقيتي ،حى ...الحديث.،ًفيًوًبشىٍيءو
فقدصرحفيىذاالحديثبمقاءزيادكالسماعمنو.

ثقةيرسؿكلكنوىناصرحبالسماعمفشيخو.مكحكؿ:قالت الباحثة 
 ق.قاؿمصعبِْتكفيسنة:ْبن وىب ْبن َمالك اْلِفْيِري  َحِبيُب ْبُن َمْسَمَمَة ْبن َمالك  -

-الٌزبيرٌم:كافيقاؿلوحبيبالركـلكثرةجيادهفييـ.كقاؿابفسعد عفالكاقدم:كافلويـك
النبي المدينةتكفي كأىؿ صحبتو، يثبتكف الٌشاـ أىؿ معيف: ابف كقاؿ سنة عشرة اثنتا

.(ٓ)ينكركنيا
ِّأكُّق،فإنوحيفكفاةالنبييككفابفِْكافحبيبقدتكفيسنةاذاقالت الباحثة:

قبضكلحبيب--قاؿمحمدبفعمر:كالذمعندأصحابنافيركايتناأفرسكؿاهللسنة.
غيرناأنوقدغزامعرسكؿاهللبفمسممةاثنتاعشرةسنة.كأنولـيغزمعوشيئاكفيركايةا

.(ٔ)كحفظعنوأحاديثكركاىا
                                                           

 (.ُٖٓ/ٓ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُ)
 (.ْْٕ/ٓ(الثقاتالبفحباف)ِ)
(.ْٔ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ّ)
.َِٕٓ(َٖ/ّ)مسقبؿالنفؿبابفيمفقاؿالخ،كتابالجياد(سنفأبيداكدْ)
(.ِِ/ِ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ٓ)
 (.ِٕٖ/ٕ)(الطبقاتالكبيرالبفسعدٔ)
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كالذميترجحأفحبيبأدرؾالنبيكبيرانكغزامعوألنويقكؿشيدترسكؿاهللقالت الباحثة:
ًفياٍلبىٍدأىًة". "نىفىؿى

 كباقيرجالوثقاتعداعمركبفعثمافصدكؽ. -
 :الحكم عمى اإلسناد 

الحاكـ كالحديثصححو بفعثمافصدكؽ، عمرك فيو لذاتو، كاأللبانيفي،(ُ)حسف
 قولسنفأبيداكد.تحقي

******           ****** 
قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ًديثى«اَل َيزاُل الَعبُد َيَتَقرَُّب إليَّ بالنَّواِفل»كى .(ِ)اٍلحى

 (.ٜٕٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري

ٍبًفكىرىامىةى، عيٍثمىافى مَّديٍبفي دَّثىًنيميحى دَّثىًنيحى ،حى ًببلىؿو ٍبفي مىٍيمىافي دَّثىنىاسي ،حى ٍخمىدو مى اًلديٍبفي دَّثىنىاخى حى
ٍبًدالمًَّوٍبًفأىًبينىًمرو عى ٍبفي ٍيرىةى(ٓ)،عىٍفعىطىاءو(ْ)شىًريؾي ٍفأىًبيىيرى المَّوً،عى رىسيكؿي :قىاؿى ،قىاؿى :"ًإفَّ

فىقى ًليِّا كى ًلي عىادىل مىٍف : قىاؿى ًممَّاالمَّوى ًإلىيَّ أىحىبَّ ًبشىٍيءو ٍبًدم عى ًإلىيَّ تىقىرَّبى مىا كى ٍرًب، ًبالحى آذىٍنتيوي ٍد
مىٍيًو، عى سىٍمعىويالًَّذمَوَما َيزَاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفلِ اٍفتىرىٍضتي أىٍحبىٍبتيوي:كيٍنتي تَّىأيًحبَّوي،فىًإذىا حى
رىهي بىصى كى ًبًو، سىأىلىًنييىٍسمىعي ٍف كىاً  الًَّتييىٍمًشيًبيىا، ًرٍجمىوي كى ًبيىا، الًَّتييىٍبًطشي يىدىهي كى ًبًو، الًَّذمييٍبًصري

أىنىافىاًعميويتىرىدًُّدمعىٍفنىٍفًس عىٍفشىٍيءو اتىرىدٍَّدتي مى يًعيذىنَّوي،كى لىًئًفاٍستىعىاذىًنيألى يٍعًطيىنَّوي،كى الميٍؤًمًف،يىٍكرىهيألى
كىأىنىاأىٍكرىهيمىسىاءىتىوي".ا لمىٍكتى

                                                           

(.ُْٓ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ُ)
 (.ٗٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
َِٓٔ(رقـَُٓ/ٖصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالتكاضع)(ّ)
قاؿالذىبيْ) كذلؾ( بفمخمد، فيمنكراتخالد  الجامعالصحيحلعدكه لكالىيبة حديثغريبجدان :فيذا

لغرابةلفظو،كألنومماينفردبوشريؾ،كليسبالحافظ،كلـيركىذاالمتفإالبيذااإلسناد،كالخرجومفعدا
فيعطاءفقيؿ:ىكابفأبيرباح،كالصحيحأنوعطاءبويسار.البخارم،كالأظنوفيمسندأحمد.كقداختمؼ

(.ُْٔ/ُميزافاالعتداؿلمذىبي)
(رقـُِٔ/ّْ،مسندأحمد)فيمسندأـالمؤمنيفعائشةبنحكه،فيمسندأحمد:الحديثمكجكدقالتالباحثة

.ُِّٗٔ
يىسىاروٓ) .(ىكعىطىاءيٍبفي
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 تخريج الحديث:
تفردبإخراجوالبخارمعفمسمـ.

 دراسة رجال اإلسناد:
 .قَُْتكفيسنة:َشِرْيُك بُن َعْبِد اهلِل بِن َأِبي َنِمٍر الَمَدِني  النَّخِعّي الَقاِضي -

ؿالمدينةحدثعنوقاؿابفعدم:شريؾبفعبداهللرجؿمشيكرمفأىك (ُ)كثقوابفسعد
مالؾكغيرمالؾمفالثقاتكحديثوإذاركلعنوثقةفإنوالبأسبركايتوإالأفيركمعنو

كقاؿابفحباف:.(ّ)قاؿعباسالدكرمعفيحيىبفمعيف،كالنسائي:ليسبوبأس.(ِ)ضعيؼ
 . (ْ)ربماأخطأ

كخاصةفيركايتوع.(ٓ)يخطئصدكؽكقاؿابفحجر: .(ٔ)بفيسارفعطاءضعفوابفحـز
،ابفمفجيؿكىذا.بالكضعكاتيموفكىاه،حـزبفمحمدأبكذكرهفنازعوالذىبيفقاؿ: حـز

(ٕ)كأثبتمنوأكثؽغيرهنعـبو،االحتجاجعمىكمسمـالبخارماتفؽممفالشيخىذافإف
ثوركلعنو،كلكفاليطرححديشريؾبفعبداهللصدكؽيخطئسيءالحفظقالت الباحثة : 

جبوالبخارمكمسمـ.حتمالؾكغيرهمفالثقاتكفيركايتيـعنوتكثيؽلو،كا
ق.ُِّتكفيسنة: (ٛ)َخاِلُد بُن َمْخَمٍد َأُبو الَيْيَثِم اْلُكوِفي الَبَجِمّي الَقطوانى -

قاؿابفسعد:كانتعندهأحاديثعفرجاؿأىؿالمدينة.ككافمتشيعان.ككافمنكرالحديثفي
.(ٗ)التشيعمفرطان.ككتبكاعنوضركرة

                                                           

.(ّٖٗ/ٓ)الكبيرالبفسعدالطبقات(ُ)
.(ٗ/ٓ)البفعدمالرجاؿضعفاءفيالكامؿ(ِ)
أبيالبفكالتعديؿالجرح،(ْٕٔ/ُِ)لممزمالكماؿتيذيب.(ُٗٔ/ّ)الدكرمركاية-معيفابفتاريخ(ّ)

(ّْٔ/ْ)حاتـ
.(َّٔ/ْ)حبافالبفالثقات(ْ)
(ِٔٔ:ص)البفحجرالتيذيبتقريب(ٓ)
.(ُْٕ/ُ)البفحـزباآلثارالمحمى(ٔ)
.(ِٖٗ/ّ)لمذىبياإلسبلـتاريخ(ٕ)
(القىطكانىبفتحالقاؼكالطاءالميممةكالكاككفيآخرىاالنكف،ىذامكضعبالككفة،كلعمواسـرجؿأكقبيمةٖ)

قط المقدسي: الفضؿ أبك كقاؿ إلييـ، المكضعفنسبالمكضع كليسبقبيمةنزلتىذا بيا مكضع .كافالككفة
 (.ْٗٓ/َُلمسمعاني)األنساب

(.ِّٕ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ٗ)
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 .(ِ).كقاؿالعجمي:ثقة،فيوقميؿتشيع(ُ)قاؿأحمد:لوأحاديثمناكير
.كقاؿصالحبفمحمد:جزرةثقةفيالحديثإالأنوكاف(ّ)كقاؿأبكداكد:صدكؽكلكنويتشيع

.(ْ)متيمابالغمككقاؿالجكزجانيكافشتامامعمنالسكءمذىبو
.(ٓ)بكحاتـ:أحاديثمناكير.كقاؿ:يكتبحديثو،كقاؿيحيىبفمعيف،مابوبأسكقاؿأ

.(ٔ)كذكرهابفحباففيالثقات
كبعدأفساؽابفعدمعدةأسانيدعفمالؾكعفغيرهقاؿ:لعموتكىمامنوأنوكمايركيوأك

بفعثمافبفحمؿعمىحفظوألنيقداعتبرتحديثوماركلالناسعنومفالككفييفمحمد
كرامةكمفالغرباءأحمدبفسعيدالدارميكعندممفحديثيماعفخالدصدرصالحكلـأجد
فيكتبوأنكرمماذكرتوفمعموتكىمامنوأكحمبلنعمىالحفظ،كىكعندمإفشاءاهللالبأس

 .(ٕ)بو
صدكؽيتشيعكالحديثاليكافؽبدعتو.خالدالقطكاني:قالت الباحثة 

*********           *** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 افى ًديًثًقياـرىمىضى ًفيحى ًةالنَّافمة«َلْو َنفَّْمَتَنا َبِقيََّة لْيَمتنا َىِذهِ »كى بلى .(ٖ)أىٍمًزٍدتنىاًمٍفصى

 .(ٕٓٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٜ)قال اإلمام الترمذي

ميحى دَّثىنىا حى : قىاؿى ىىنَّاده دَّثىنىا ٍبًدحى عى ٍبًف ًليًد الكى عىٍف ، أىًبيًىٍندو ٍبًف دى دىاكي عىٍف ٍيًؿ، الفيضى ٍبفي مَّدي
ٍمنىامىعىرىسيكًؿالمَّوً :صي قىاؿى ٍفأىًبيذىر  ،عى بىٍيًرٍبًفنيفىٍيرو ،عىٍفجي رىًشيّْ ًفالجي ًبنىاالرٍَّحمى ؿّْ ييصى ـٍ فىمى

                                                           

(.ُٕ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ُ)
(.ُُْ(الثقاتلمعجمي)ص:ِ)
(.َُّ(سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستانيفيالجرحكالتعديؿ)ص:ّ)
 (.ُُٕ/ّ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ْ)
 (.ّْٓ/ّ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٓ)
(.ِِْ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
(.ْٔٔ/ّ)(الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدمٕ)
 (.ٗٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
،(سنفالترمذمٗ)  .َٖٔ(رقـَُٔ/ّ،بابماجاءفيقياـشيررمضاف)عفرسكؿاهللأبكابالصـك
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ـى الشٍَّيًر،فىقىا سىٍبعهًمفى تَّىبىًقيى ًبنىاًفيحى ـى قىا ًبنىاًفيالسَّاًدسىًة،كى ـٍ يىقي ـٍ لى المٍَّيًؿ،ثيَـّ ثيميثي تَّىذىىىبى ًبنىاحى
المًَّو، المٍَّيًؿ،فىقيٍمنىالىوي:يىارىسيكؿى شىٍطري تَّىذىىىبى اًمسىًة،حى :َلْو َنفَّْمَتَنا َبِقيََّة َلْيَمِتَنا َىِذِه؟الخى ًإنَّوي»فىقىاؿى

ٍفقىا لىٍيمىةومى ـي لىويًقيىا كيًتبى ًرؼى تَّىيىٍنصى حى مىعىاإًلمىاـً الشٍَّيًر،«ـى ًمفى ثه ثىبلى تَّىبىًقيى ًبنىاحى ؿّْ ييصى ـٍ لى ،ثيَـّ
مى لىوي:كى ،قيٍمتي حى ٍفنىاالفىبلى كَّ تَّىتىخى ًبنىاحى ـى ًنسىاءىهي،فىقىا اأىٍىمىويكى دىعى مَّىًبنىاًفيالثَّاًلثىًة،كى :اكىصى ،قىاؿى حي الفىبلى

كري» ًحيحه«:»السُّحي صى حىسىفه ًديثه .«ىىذىاحى
 تخريج الحديث:

.(ٓ)،كأبكداكد(ْ)كابفماجو،(ّ)،كأحمد(ِ)،كعبدالرزاؽ(ُ)أخرجوأبكداكدالطيالسي
ك كالنسائي(ٔ)البزارأخرجو الجاركد(ٕ)، كابف حباف(ٖ)، كابف كالبييقي(ٗ)، طريؽ(َُ)، مف جميعيـ

.فأبيىندبوبنحكهباداكد
 دراسة رجال اإلسناد:

رجالوثقات.جميع -
 :الحكم عمى اإلسناد 

.(ُُ)ركاتوجميعانثقات،كالحديثصححواأللبانيكصحيحإسناده
******           ****** 

 
 

                                                           

.ْٖٔ(رقـّّٕ/ُ(مسندأبيداكدالطيالسي)ُ)
 .َٕٕٔ(رقـِْٓ/ْ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ِ)
 .ُُِْٗ(رقـُّّ/ّٓ(مسندأحمد)ّ)
ابفماجوْ) سنف فييا،( كالسنة الصبلة، شيررمضاف)كتابإقامة فيقياـ جاء بابما ُ، رقـَِْ/ )

ُِّٕ. 
.ُّٕٓ(رقـَٓ/ِ،بابفيقياـشيررمضاف)كتابالصبلة،(سنفأبيداكدٓ)
 .َِْْ(رقـّّْ/ٗ(مسندالبزار)ٔ)
 .َُٓٔ(رقـَِِ/ّبابقياـشيررمضاف)كتابقياـالميؿكتطكعالنيار،،(سنفالنسائيٕ)
 .َّْ(رقـَُٖ)ص:لمنتقىالبفالجاركد(اٖ)
 .ِْٕٓ(رقـِٖٖ/ٔ(صحيحابفحباف)ٗ)
 .ََّٕ(رقـّٓٓ/ْ)لمبييقي(شعباإليمافَُ)
 (.َّٔ/ِ)لؤللباني(صحيحكضعيؼسنفالترمذمُُ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

رً اآٍلخى ًديًث أىٍم«َمِم َقْبَمنا، َفَنفََّمَيا المَّو َتَعاَلى َىِذِه األمَّةإنَّ الَمغانَم َكاَنْت ُمَحرَّمًة َعَمى اأْلُ »كىاٍلحى
.(ُ)زادىىا

.(ٕٔٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًة ًديًثاٍلقىسىامى ًفيحى :« ُيوِد َما َقَتموه؟َقاَل ألْوِلياء الَمْقتول: أَتْرَضون بَنْفل َخْمسين ِمَن اْليَ »كى يقاؿي
 :نىفىٍمتي :النٍَّفي.ييقىاؿي النٍَّفؿي مىؼ.كأصؿي ،ًإذىاحى كاٍنتىفىؿى .كنىفىؿى مىؼى مٍَّفتيوفحى :أىٍمحى ٍفنىفٍَّمتيويفىنىفىؿى الرجيؿعى

،كسيمّْيتالٍ ًفيؾى اًقيؿى مى ٍنؾى ًفيالقىسامةنىسىبو،كاٍنفيٍؿعىٍفنفًسؾًإٍفكينتصاًدقا:أىًماٍنًؼعى يىًميفي
ييٍنفىىًبيىا الًقصاصى .(ِ)نىٍفبل،أًلىفَّ

 (.ٕٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري

 اجي جَّ الحى دَّثىنىا :حى األىسىًدمُّ ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي اًعيؿي أىبيكًبٍشرًإٍسمى دَّثىنىا ،حى سىًعيدو قيتىٍيبىةيٍبفي دَّثىنىا حى ٍبفي
ٍبًدالعىًزيًزأىبٍأىًبيعيثٍ عى ٍبفى عيمىرى دَّثىًنيأىبيكًقبلىبىةى:أىفَّ ،ًمٍفآًؿأىًبيًقبلىبىةى:حى اءو دَّثىًنيأىبيكرىجى ،حى مىافى زى رى

:القىسىا :نىقيكؿي ًفيالقىسىامىًة؟قىاؿى تىقيكليكفى :مىا ميكا،فىقىاؿى فىدىخى ـٍ لىيي أىًذفى ًلمنَّاًس،ثيَـّ ديسىًريرىهييىٍكمنا مىةيالقىكى
: بىًنيًلمنَّاًس،فىقيٍمتي نىصى يىاأىبىاًقبلىبىةى؟كى اتىقيكؿي ًلي:مى مىفىاءي.قىاؿى قىٍدأىقىادىٍتًبيىاالخي ؽّّ،كى ًبيىاحى يىاأىًميرى

ًفيىىذى قىٍدكىافى ........كى ٍؤًمًنيفى ًمفىاسينَّةهًمٍفرىسيكًؿالمَّوًالمي مىٍيًونىفىره عى ؿى دَّثيكا،دىخى اًر،فىتىحى األىٍنصى
يىتىشىحَّطي ـٍ اًحًبًي ًبصى ـٍ ىي فىًإذىا بىٍعدىهي، كا رىجي فىخى ، فىقيًتؿى ـٍ أىٍيًديًي بىٍيفى ًمٍنييـٍ ؿه رىجي رىجى فىخى ًعٍندىهي،
،(ْ) ًفيالدَّـً

عيكاًإلىىرىسيكًؿالمَّوً تىحىفىرىجى اًحبينىاكىافى المًَّو،صى أىٍيًدينىا،فىًإذىافىقىاليكا:يىارىسيكؿى بىٍيفى رىجى مىعىنىا،فىخى دَّثى
المَّوً رىسيكؿي رىجى ،فىخى يىتىشىحَّطيًفيالدَّـً ًبًو :نىٍحفي ،قىتىمىوي»فىقىاؿى ٍكفى ٍفتىرى ،أىٍكمى ٍفتىظينُّكفى قىاليكا:«ًبمى

                                                           

 (.ٗٗ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.ٗٗ/ٓ)المصدرنفسو(ِ)
.ٖٗٗٔ(رقـٗ/ٗبابالقسامة)كتابالديات،،(صحيحالبخارمّ)
طيْ) ـً(يىتىشىحَّ بَّطًفيًوكيٍضطربكيتىٌمرغ.النيايةفيغريبالحديثكاألثراى:ًفيالدَّ  (.ْْٗ/ِ)البفاألثيرٍميتخى
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اىيـٍ فىدىعى اليىييكًد ًإلىى فىأىٍرسىؿى قىتىمىٍتوي، اليىييكدى أىفَّ نىرىل : فىقىاؿى ىىذىا؟»، قىتىٍمتيـٍ آٍنتيـٍ :« قىاؿى الى، قىاليكا:
،«َأَتْرَضْوَن َنْفَل َخْمِسيَن ِمَن الَيُيوِد َما َقَتُموهُ » يىٍنتىًفميكفى ،ثيَـّ أىٍجمىًعيفى أىٍفيىٍقتيميكنىا ييبىاليكفى فىقىاليكا:مىا

: ٍمًسيفى»قىاؿى الدّْيىةىًبأىٍيمىاًفخى ـٍأىفىتىٍستىًحقُّكفى .....الحديث.«ًمٍنكي قىاليكا:مىاكينَّاًلنىٍحًمؼى
 تخريج الحديث:

تفردالبخارمبركايتو.
 دراسة رجال اإلسناد:

قكقيؿغيرذلؾ.َُْتكفيسنةاهلِل بُن َزْيِد اْبِن َعْمِرو: َأُبو ِقاَلَبَة الَجْرِمي  َعْبدُ  -
اؿالذىبي:حدثعف:حذيفةفيسنفثقةكثيراإلرساؿركلعفعددمفالصحابةمرسبلنق

 داكد يمحقو-أبي سنف-كلـ في عباس بف اهلل كعبد النسائي، سنف في جندب بف كسمرة
الترمذم،كعنبسةبفسعيدبفالعاصفيالبخارمكمسمـ،كعفزىدـبفمضرب،كعمو؛أبي

،ككافمفأئمةالميمبالجرمي،كأبياألشعثالصنعاني،.......كعفخمؽسكاىـ.كىكيدلس
.(ُ)اليدل

ثقةمتقفمرسؿ.أبكقبلبة:قالت الباحثة
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديًثأىًبيالدٍَّرداء ًفيحى ْن َغِنَمت َغمَّت»كى «ِإيَّاُكْم والَخْيَل اْلُمَنفٍَّمة الَِّتي ِإْن َلِقيْت َفرَّت، َواِ  كىأىنَّويًمفى
ـيالنَّفى كىىي النَّفىًؿ، ًمفى أىٍك ٍيًرًه، غى ديكفى ، كالماؿي الغنيمةي الغىٍزًك ًمفى قىٍصديىـ الًَّذيفى أىًم الغىنيمة: ًؿ:

مىفلىويسىٍيـ. يقاًتمكفًقتاؿى ًفيالدّْيكىاًف،فىبلى لىييـٍ إسـى الى المطَّكّْعةالميتىبىٌرعكفًباٍلغىٍزًك،كىالًَّذيفى
اءىًفيكً اءىًفيىىكىذىاجى ًديًثأىًبيالدٍَّردىاًء.كىالًَّذمجى ًمٍفًركىايىًة«ميٍسندأىٍحمىدى»تىاًبأىًبيميكسىىًمٍفحى

 ٍيرىةى المَّو»أىًبيىيرى رىسيكؿى تىٍغميؿأفَّ تىٍغنىـ ٍف كىاً  تىفٌر، تىٍمؽى ًإٍف فىًإنَّيىا اٍلمينىفّْمىةى، ٍيؿى كالخى ـٍ ًإيَّاكي : «قىاؿى
.(ِ)ًديثىافًكلىعمَّيماحى

 (.ٖٕٔالحديث رقم )
 

                                                           

(.ْٖٔ/ْ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُ)
 (.ََُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
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 رحمو اهلل:( ٔ)قال اإلمام أحمد
لىًييعىةى، اٍبفي دَّثىنىا :حى ًعيسىى،قىاؿى ٍبفي اؽي ٍسحى لىًييعىةى،كىاً  اٍبفي دَّثىنىا اؽى،حى ًإٍسحى دَّثىنىايىٍحيىىٍبفي حى

لىًييعىةىٍبًفعيٍقبىةى،عى ،عىٍف ًبيبو أىًبيحى ٍبفي يىًزيدي دَّثىنىا أىًبيحى :عىٍف ًديًنيُّ اٍلمى اؽي إسحى ٍرًد،قىاؿى أىًبياٍلكى ٍف
النًَّبيَّ :سىًمٍعتي ٍيرىةى،قىاؿى :ىيرى ْن َتْغَنْم َتُغلَّ »يىقيكؿي ، َواِ  «.ِإيَّاُكْم َواْلَخْيَل اْلُمَنفٍَّمَة، َفِإنََّيا ِإْن َتْمَق َتِفرَّ

 تخريج الحديث:
ةبوبنحكه.مفطريؽابفلييع(ِ)أخرجوأحمد

 ٍبًف(ّ)ابفماجوكأخرجو لىًييعىةى عىٍف ، ًبيبو أىًبيحى ٍبفي ًنييىًزيدي أىٍخبىرى : قىاؿى لىًييعىةى مفطريؽاٍبًف
النًَّبيّْ اًحبى صى ٍرًد اٍلكى أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى عيٍقبىةى : كىا ً»يىقيكؿي فىرٍَّت، لىًقيىٍت الًَّتيًإٍف كىالسًَّريَّةى ـٍ ٍفًإيَّاكي

مَّتٍ ًنمىٍتغى «.غى
 دراسة رجال اإلسناد:

قاؿابفُيْكَنى َأَبا َرَجاٍء:َيِزيُد ْبُن َأِبي َحِبيٍب  - ٍيشو ًمٍفقيرى اًمًرٍبًفليؤىم  ٍكلنىًلبىًنيعى  مى
(.ُّ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)(ْ)حجر:ثقةفقيوككافيرسؿ

 صدكؽخمطبعداحتراؽكتبو:ميعبد اهلل بن َلييعة بن ُعقبة بن ُفرعان الحضر  -
كالقدماء بفسعيد كقتيبة كالعبادلة، باعتبارمفركلعنو ابفلييعة كالظاىرأفقبكؿركاية

(.ْٖالذيفسمعكامنو،فركايتيـعنوصحيحة.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)
 ٍصًرم،كالدعىبدثيَـّاألعدكليالمً:بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي (٘) ُفْرَعان َلِييَعُة بن -

.قاؿابفحجر:قاؿاألزدمحديثوليسبالقائـكقاؿ(ٔ)المًَّوبفلىًييعىة،ذكرهابفحباففيالثقات
.(ٖ)مستكرمفالرابعةكقاؿ:.(ٕ)بفالقطافمجيكؿالحاؿا


                                                           

 .ٕٖٔٔ(رقـَّٕ/ُْ)مسندأحمد(ُ)
 .ُُِٗ(رقـَّٕ/ُْ)المصدرنفسو(ِ)
 .ِِٖٗ(رقـْْٗ/ِ،بابالسرايا)كتابالجياد،سنفابفماجو(ّ)
 (.ََٔ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ْ)
(،الثقاتْْٔ،لييعةبفعقبةتقريبالتيذيب)ص:(سماهابفحباففيالثقات،كابفحجرفيالتقريبٓ)

(.ِّٔ/ٕالبفحباف)
 .(ِّٔ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٔ)
(.ْٗٓ/ٖيبالبفحجر)(تيذيبالتيذٕ)
(.ْْٔ)ص:البفحجرالمصدرنفسو(ٖ)
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 ذكرهأبكعمرابفعبدالبر،فقاؿ:قيؿاسموحرب،لوصحبة.:(ُ)و اْلَوْرِد المازنيَأب -
غنمتغٌمت.سكفمص ف كا  لقيتفٌرت إف التي كالسرٌية إياكـ حديثكاحد: عندىـ كلو ر،

كيركلعنومرفكعان،كىكعندابفلييعة،عفيزيدبفأبيحبيب،عفلييعةبفعقبةعنو.
سحاؽصدكقاف.إسحاؽبفعيسىكيحيىبفإكالحديثفيو

 :الحكم عمى اإلسناد 
كلـكماىكمبيففيترجمتو،الدعبداهللمستكرضعيؼفيولييعةبففرعافكإسناده

يتابعكقدتفردبالركايةعفأبيالكرد.
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنِفِو(
.(ِ)أىٍمأٍعيىتككمَّت«ىَجَمْت َلُو اْلَعْيُن وَنِفَيْت َلُو النَّفس»ًفيًو

 (ٕٗٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري
ـي دَّثىنىاآدى حى
،(ْ) أىبىاالعىبَّاًسالمىكّْيَّ :سىًمٍعتي ،قىاؿى أىًبيثىاًبتو ٍبفي ًبيبي دَّثىنىاحى دَّثىنىاشيٍعبىةي،حى -،حى

ًديًثوً- ًفيحى الىييتَّيىـي كىافى شىاًعرناكى كىافى عىٍمًركٍبًفالعىاًصرىضً-كى المًَّوٍبفى ٍبدى عى :سىًمٍعتي المَّويقىاؿى يى
ٍنييمىا. النًَّبيُّعى :قىاؿى ؟:»قىاؿى المٍَّيؿى تىقيكـي ،كى الدٍَّىرى كـي لىتىصي :«ًإنَّؾى ،قىاؿى ـٍ :نىعى »،فىقيٍمتي ًإذىافىعىٍمتى ًإنَّؾى
 ثىبلىَلُو الَعْيُن، َوَنِفَيْت َلُو النَّْفُس  (٘)َىَجَمتْ ذىًلؾى ٍكـي ،صى الدٍَّىرى ـى ا مىٍفصى ـى ا ٍكـي،الىصى صى أىيَّاـو ثىًة

:«الدٍَّىًركيمّْوً ،قىاؿى ًمٍفذىًلؾى أىٍكثىرى :فىًإنّْيأيًطيؽي يىصيكـي»،قيٍمتي ـي،كىافى مىٍيًوالسَّبلى عى دى دىاكي ٍكـى صى ـٍ فىصي
يىٍكمن ييٍفًطري ًإذىاالىقىىيىٍكمناكى «.ا،كىالىيىًفرُّ
 تخريج الحديث:

تفردالبخارمبركايتو. 


                                                           

 .(ِّٕ/ٕ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ُ)
(.ََُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
داكدعميوالسبلـ)كتابالصـك،(صحيحالبخارمّ)  ُٕٗٗ(رقـ.َْ/ّ،بابصـك
.آدـبفأىبيإياسىك(ْ)
مىتًفيمىكًضعيا.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)  (.ِْٕ/ٓ(أىٍمغىارىتكدىخى
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 جال اإلسناد :دراسة ر 
:َحِبْيُب بُن َأِبي ثَا -  كثقوالنقاد،ق،كقيؿبعدىا.ُُٗتكفيسنةِبٍت َأُبو َيْحَيى الُقَرِشي 
المرتبةالثالثةمفمراتبالمدلسيفكالبدفيأصحاببالتدليسكاإلرساؿذكرهابفحجرعرؼ

.(1)أفيصرحبالسماعكقدصرحبالسماعمفشيخوأبكالعباسالمكي
مفابفعباسكعائشةأـالمؤمنيف.لعفعددمفالصحابةغيرأنوقيؿلـيسمعسكلرك

ثقةيرسؿ.قالت الباحثة :
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 ًفيًو النٍَّفي:اإلٍبعادعىفً«اْلَمِديَنُة كالِكير َتْنِفي َخبَثيا»كى ًمفى ٍنيىا،كىىيكى تيٍخرجوعى :أىٍم البمىد.ييقىاؿي

دٍتو البمىًدكطرى نىفىٍيتيويأىٍنًفيًونىٍفيان،ًإذىاأخرٍجتىوًمفى
.(ِ)

 الحديث رقم )*(. 
.(ّ)سبؽتخريجو-

******           ****** 

 المبحث الثالث

 النون مع القافباب 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى كأٍكًشؼ«َب َعْن ُقموب النَّاسِ ِإنٍّي َلْم ُأوَمر أْن ُأَنقٍّ »كى  .(ْ)أىٍمأيفىتّْشى

 الحديث رقم )*(. 
.(ٓ)سبؽتخريجو-

******           ****** 
 

                                                           

 تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر.:(انظرُ)
 (.َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .ُٓتحتحديثرقـ(ّ)
(.َُُ/ٓديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحْ)
 .ِِتحتحديثرقـ(ٓ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًديثي ريكىاٍلحى  .(ُ)«َعْنوُ  َفَنقَّبَ  َشْيءٍ  َعنْ  َسأل َمن»اآٍلخى

 (.ٕ٘ٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل : (ٕ)قال اإلمام مسمم

دَّ كىٍىبوكحى نىااٍبفي يىٍحيىى،أىٍخبىرى مىةيٍبفي ٍرمى ثىًنيًوحى
،(ٖ) ٍيدو مى حي ٍبفي ٍبدي دَّثىنىاعى ،حكىحى ًنيييكنيسي ،أىٍخبىرى

ًديثً حى ًفي كىزىادى ٍسنىاًد، اإٍلً ًبيىذىا ، الزٍُّىًرمّْ ًف عى ىيمىا، ًكبلى ، مىٍعمىره نىا أىٍخبىرى زَّاًؽ، الرَّ ٍبدي عى نىا مىٍعمىروأىٍخبىرى
.« (ٗ)َرُجٌل َسَأَل َعْن َشْيٍء َوَنقََّر َعْنوُ »

 تخريج الحديث :
تفردبومسمـعفالبخارم.

 دراسة رجال اإلسناد :
ثقةكىكمفأكثؽالناسفيحديث:ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النٍَّجاِد ُمْشَكاَن اأَلْيِمي   -

(.ُٖٗرقـ)سبؽترجمتوفيحديث.الزىرمالزموعشريفسنة
زَّاِق ْبُن َىمَّاِم ْبِن َناِفعٍ - ييٍكنىىأىبىابىٍكرو:َعْبُد الرَّ ق،أحداألعبلـريميُُِسنة،تكفيكى

قاؿابفحباف: التشيعفقد أما كحفظكصنؼجمعممفككافبالتشيع،كاالختبلط،كالتدليس،
ككافكذاكر ممف، كقاؿ(ٓ)فيوتشيععمىحفظومفحدثإذايخطئ ككافالعجمي:. ثقة
أحدكقاؿابفعساكر:.(ٕ)أحاديثفيمعمرعمىيخطئلكنوثقة،كقاؿالدارقطني:.(ٔ)يتشيع
.(ٗ)الشيعيالثقة،.كقاؿالذىبي:(ٖ)المشيكريفالثقات

                                                           

(.َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
بابتكقيرهصمىاهللعميوكسمـ،كترؾإكثارسؤالوعماالضركرةإليو،أك،كتابالفضائؿمسمـصحيح(ِ)

.ِّٖٓرقـ(ُُّٖ/ْاليتعمؽبوتكميؼكمااليقع،كنحكذلؾ)
ىكعبداهللبفكىب.(ّ)
.(ُّٕ/ٔ)البفسيدةالمرسياألعظـكالمحيطالمحكـ(ْ)
 (.ُِْ/ٖ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
 (.َِّ(الثقاتلمعجمي)ص:ٔ)
 (.َُٔ/ِ(ميزافاالعتداؿلمذىبي)ٕ)
(.َُٔ/ّٔ(تاريخدمشؽالبفعساكر)ٖ)
 (.ْٔٓ/ٗ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ٗ)
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فمـأناأما:فقاؿ؟التشيعفيكيفرطيتشيعكافىؿ:الرزاؽعبدسأؿعبداهللكالدهأحمدعف
.(ُ)األخبارأكالناسأخبارتعجبورجبلنكافكلكف،شيئانىذافيمنوأسمع

أفضؿأفقطصدرمانشرحماكاهللكقدردعبدالرزاؽعفنفسوماريميبومفالتشيع،فقاؿ:
كمفعمياناهللكرحـعثمافاهللكرحـعمراهللكرحـبكرأبااهللكرحـ،كعمربكرأبيعمىعميان
فكبمؤمفىكفمايحبيـلـ .(ِ)إياىـحبيعمميأكثؽا 

.(ّ)كأمااالختبلطفقدذكرهابفالصبلحضمفالذيفأصابتيـآفةاالختبلطرغـككنيـثقات
سمعمففسماع،فيتمقفمقفييككاف،مرهعيآخرفييىمًعىكنقؿالعبلئيعفأحمدبفحنبؿقكلو:

ابفحجرمعالمكصكفيفبال.(ْ)شيءالالمئتيفبعدمنو تدليس،كلكنوعدهفيالمرتبةكذكره
.(ٓ)الثانيةمفمراتبالمدلسيف،الذيفاحتمؿاألئمةتدليسيـإلمامتيـكقموتدليسيـ

كافسماعوصحيحانف،فمفسمعمنوقبؿالمائتييىمًعىثقةتغيربرخرةبعدأفقالت الباحثة:
فيو.فالظاىرأنولـيكفمغاليان-إذاثبت-كماتقدـ،كماقيؿعفتشيعو

، موالىم اْلَبْصِرّي اإلمام -  .قُّٓسنةكفيت :َمْعَمر ْبن راشد َأُبو ُعروة األزدي 
كثقو.(ٔ)عمـمنوأزمانوأىؿنولـيبؽمفإف-يعنىمعمران-جريج:عميكـبيذاالرجؿابفقاؿ

كقاؿ:(ٕ)النَّسىائي حباف .(ٖ)كرعانحافظانمتقنانفقيياككافكابف الذىبي: ماكلوحافظقةثكقاؿ
.(ٗ)ينكر

.(َُ)بحفظويحدثناكافقاؿحفظومفيحدثكـمعمركافعميةبفإلسماعيؿقمتكقاؿأحمد:
.(ُُ)كمعجبللتولـيسمـمفالجرح،قدـمعمرإلىالبصرةلزيارةأموكحدثبأحاديثمفحفظو

                                                           

(.ٗٓ/ِ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)ُ)
(.ٗٓ/ِ)المصدرنفسو(ِ)
الحديثالبفالصبلح)ص::(انظرّ) (.ِّٖمعرفةأنكاععمـك
(.ْٕ(المختمطيفلمعبلئي)ص:ْ)
 (.ّْ(تعريؼأىؿالتقديسبمراتبالمكصكفيفبالتدليسالبفحجر)ص:ٓ)
 (.ُٔ/ُالبفأبيحاتـ)(الجرحكالتعديؿٔ)
(.َُّ/ِٖ(تيذيبالكماؿلممزم)ٕ)
(.ْْٖ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
 (.ُٕٗ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:ٗ)
 (.َّٓ/ُ(العمؿكمعرفةالرجاؿألحمدركايةابنوعبداهلل)َُ)
 (.ِٕ/ٔالطبقاتالكبير،البفسعد):انظر(ُُ)



 

- 351 - 
 

.(ُ)فغمطكتابمعويكفلـأنوكذلؾبالبصرةىذامماغمطفيومعمريقكؿابفعساكرك
.(ِ)غاليطكىكصالحالحديثأمعمربفراشدماحدثبالبصرةففيوقاؿأبكحاتـ:

عفإالفخفو؛العراقييفعفمعمرحدثؾإذا:قكلومعيفبفيحيىنقؿابفأبيخيثمةعف
.(ّ)فبلكالبصرةالككفةأىؿفأمامستقيـ،عنيماحديثوفإفطاككس؛كابفالزىرم،

ٍنوياليمفأىٍىؿفركايةحفظو،مفبالعراؽحٌدثكقدساكر:قاؿابفع .(ْ)أمتفعى
.كمعذلؾكاف(ٓ)كرماهالبعضبالتدليسمنيـالعبلئيكذكرأنوركلعفجماعةكلـيسمعمنيـ

أثبتمف:فقمتمعيفبفيحيىسألت:قاؿالحسفبفالحسيفمفأثبتأصحابالزىرم،عف
.(ٔ)معمر:قاؿمف؟ثـ:قمت،أنسبفمالؾ:اؿفقالزىرم؟فيالزىرمأصحاب

ثقة.قالت الباحثة :
كباقيرجالوثقات. -

                     ******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو : َيا رسوَل المَّو، إنَّ ال»كى ن ْقَبَة َتُكوُن ِبِمْشَفر َأنَُّو َقاَل: اَل ُيْعِدي شيٌء َشْيًئا، َفَقاَل َلُو َأْعرَاِبيٌّ
ِبِل اْلَعِظيَمِة فَتْجَرب كم يا، َفَقاَل  َل؟ اْلَبِعيِر َأْو بَذَنبو ِفي اإلِْ شىٍيءو«: َفَما أْجَرب اأْلَوَّ ؿي النٍُّقبىةي:أىكَّ

الجٍمد:أىٍمتى ،ًبسيكيكًفاٍلقىاًؼ،أًلىنَّيىاتىٍنقيبي ٍمعييا:نيٍقبه الجىرب،كجى  .(ٕ)ٍخًرقويىٍظيىرًمفى

 (.ٕٙٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البغوي

،أىناعى ٍيشو قيرى مَّديٍبفي ،أىناأىبيكأىٍحمىدىميحى افي سىًف،أىناأىبيكاٍلعىبَّاًسالطَّحَّ اٍلحى مَّديٍبفي نىاميحى أىٍخبىرى ًميُّ
سىا ٍبفي ـي اٍلقىاًس ٍبًداٍلعىًزيًز،أىناأىبيكعيبىٍيدو عى الٍٍبفي اعيٍبفي شيجى دَّثىًنيًوأىبيكبىٍدرو ،حى ًليًد،عىًفاٍبًفشيٍبريمىةىبلـو .كى

                                                           

(.ِّٗ/ٗٓساكر)(تاريخدمشؽالبفعُ)
(.ِٕٓ/ٖ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
(.ِّٓ/ُ(تاريخابفأبيخيثمة)ّ)
(.ِِٕ/ْ(تاريخاإلسبلـلمذىبي)ْ)
 (.ِّٖجامعالتحصيؿلمعبلئي)ص::انظر(ٓ)
(.ُٔ/ُ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٔ)
(.َُُ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ٕ)
 .ِّْٗ(رقـُٗٔ/ُِ)(شرحالسنةلمبغكمٖ)
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ًفالنَّبيّْ ٍيرىةى،عى ٍرعىةى،عىٍفأىبًيىيرى ٍفأىًبيزي ييٍعًدمشىٍيءهشىٍيئناعى :"الى : َيا ،أىنَّويقىاؿى ، َفَقاَل َأْعرَاِبيٌّ
َرُب ُكم َيا؟ َفَقاَل ِبِمْشَفِر اْلَبِعيِر، َأْو ِبَذَنِبِو ِفي اإِلِبِل اْلَعِظيَمِة، َفَتجْ  َرُسوَل المَِّو، ِإنَّ الن ْقَبَة َتُكونُ 

َل؟" لمَّوِ َرُسوُل  .: َفَما َأْجَرَب اأَلوَّ
 تخريج الحديث:

مفطريؽعبداهللبفشبرمةبوبنحكه.(ّ)،كابفحباف(ِ)،كأبكيعمى(ُ)أخرجواإلماـأحمد
مفطريؽشبرمة.(ْ)نيكأخرجوالطبرا

بف(ٔ)،كابفحباف(ٓ)كأخرجوالحميدم )شبرمةكعمارة بفالقعقاعكبلىما مختصرانعفعمارة
.(ٗ)عبدالرزاؽ،ك(ٖ)،كمسمـ(ٕ)البخارمكأخرجوالقعقاع(عفأبيزرعةبمعناه.

فأبيجميعيـمفطريؽالزىرمع،(ُّ)،كالبييقي(ُِ)حبافكابف،(ُُ)،كأبكداكد(َُ)أحمدكأخرجو
مفطريؽالزىرمعفسنافبفأبيسنافعف(ُْ)كأخرجوالطبرانيسممةعفأبيىريرةبمعناه.

أبيىريرةبمعناه.
 دراسة رجال اإلسناد :

لـأعثرعمىترجمةلو.:ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسنِ  -
انُ  - لـأعثرعمىترجمةلو.:َأُبو اْلَعبَّاِس الطَّحَّ

                                                           

.ّّْٖ(رقـٖٓ/ُْ(مسندأحمد)ُ)
 .ُُِٔ(رقـْٖٗ/َُ(مسندأبييعمىالمكصميِ)
.ُُٗٔ(رقـْٕٖ/ُّ)(صحيحابفحبافّ)
.ٕٔٔٔ(رقـّّ/ٕ)لمطبراني(المعجـاألكسطْ)
.َُُٓ(رقـَِٕ/ِ(مسندالحميدم)ٓ)
 .ُُٖٔ(رقـْٕٖ/ُّبفحباف)(صحيحأ)
 .ُٕٕٓ(رقـُِٖ/ٕ،بابالصفر،كىكداءيأخذالبطف)كتابالطب،(صحيحالبخارمٕ)
بابالعدكل،كالطيرة،كالىامة،كالصفر،كالنكء،كالغكؿ،كاليكردكتابالسبلـ،(صحيحمسمـٖ) ،

 .َِِِ(رقـُِْٕ/ْممرضعمىمصح)
 .َُٕٓٗ(رقـَْْ/َُ)شد(جامعمعمربفراٗ)
  .َِٕٔ(رقـٖٓ/ُّ(مسندأحمد)َُ)
.ُُّٗ(رقـُٕ/ْ،بابفيالطيرة)كتابالطب،(سنفأبيداكدُُ)
 .ّْٗ(رقـُْْ(اآلدابلمبييقي)ص:ُِ)
 .ُُٔٔ(رقـْْٖ/ُّ(صحيحابفحباف)ُّ)
 .ُُٖٔ(رقـٕٔ/ّ(مسندالشامييفلمطبراني)ُْ)
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لـأعثرعمىترجمةلو.:ُن ُقَرْيشٍ َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد بْ  -
 ق،كقيؿَِْتكفيسنة: ُشَجاع بن اْلَوِليد بن قيس السكوِني َأُبو بدر من أىل اْلُكوَفة -

كرعنا الصبلة كثير كاف معيف(ُ)بعدىا. ابف كثقو أفيككف(ِ)، أرجك حنبؿ: بف أحمد كقاؿ ،
.كذكرهابفحباف(ْ)ر:البأسبوكقاؿالعجمي:أبكبد.(ّ)صدكقان،قدجالسقكماصالحيف

كافأبكبدرشيخانصالحان-يعنيأحمدبفحنبؿ–.قاؿحنبؿ:أبكعبداهلل(ٓ)فيالثقات
.(ٔ)صدكقانكتبناعنوقديمان

.(ٕ)كقاؿأبكزرعة:البأسبو.كقاؿأبكحاتـ:ىكليفالحديث،شيخليسبالمتيف،اليحتجبو
كافاليذكرالسماعمفشيخو.كمماأيخذعمىشجاعأنو

دَّثىنىا،يقكؿالبدرأبككاف:يقكؿاهلل،عبدأباسمعتالمركذم:أبكبكرقاؿ عمىأرادكهكلقدحى
دَّثىنىايقكؿأف .خصيؼأقكؿذاىكأليس:كقاؿفأبى،خصيؼ،حى

يااهللاتؽ:لوفقاؿبدر،أبافمقيمعيف،بفيحيىمعكنت:اهللعبدأبكقاؿ:المركذمكقاؿ
.يعطيؾابنؾيككفالاألحاديث،ىذهكانظرشيخ
اهللففعؿكاذبانكنتإف:قاؿأنوفبمغنيناحية،كتنحيتفاستحييت:بفحنبؿاهللعبدأبكقاؿ
كذابانكنتإف:الشيخلوفقاؿكذاب،يا:لوفقاؿيكمان،معيفبفيحيىكلقيو:قاؿ.كفعؿبؾ

.(ٖ)أدركتوالشيخدعكةفأظف:اهللعبدأبكقاؿ.اهللفيتكؾ
.(ٗ)المزاحاحتمؿفمامازحوكاففعقبابفحجرقائبلن:فكأنو

المختمؼفييـ،كثقوالبعضكتناقضفيوابفمعيفكأنصفو:قالت الباحثة  شجاعمفالركاة
فمف .وباالحتجاجمفمانعانذلؾمفشيئانيرلالبحديثواحتجالمنذرمكاعتذرعنوفقاؿ:

يقاؿأفكيمكف فيسند.مرةينشطأكإفالراكمبالتحديث،فصرحذلؾبعدالسماعتذكرإنو:
                                                           

(.َِْ/ٕ)البفسعد(الطبقاتالكبيرُ)
 (.َِٕ/ّركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيفِ)
 (.ِّْ/َُ(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادم)ّ)
 (.ُِٓ(الثقاتلمعجمي)ص:ْ)
 (.ُْٓ/ٔ(الثقاتالبفحباف)ٓ)
 (.ُّْ/ْ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٔ)
(.ّٕٗ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.ِّْ/َُبغدادلمخطيبالبغدادم)(تاريخٖ)
(.َْٗ/ُ(ىدمالسارمالبفحجر)ٗ)
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امتنعكمف.الحاؿيقتضيولماأخرلكيذكرهالشخصمرة،ذكرعفكيسكتيسند،فبلمرةكيفتر
فذلؾمغمزمفعندهحصؿقديككفبو،االحتجاجمف  .(ُ)لذلؾفتكقؼجرح،بويثبتلـكا 

.(ِ)الصحاحأرباببوكاحتجالقنطرة،قفزقدلذىبي:كقاؿا
ثقة.:قالت الباحثة 

 :الحكم عمى اإلسناد 
كمفجاءبعده،سنادهإلىعميبفعبدالعزيزالبغكمإالحديثرجالوثقاتمفبداية

مفتبلمذتولـيتبيفليحاليـفإفكانكاثقاتفالحديثصحيح،كالحديثأصموفيالبخارم
كمسمـ.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

أىًبيميكسىى ًديثي ًمٍنويحى المىٍشي«َفَنِقَبْت أقداُمنا»كى ميكديىا،كتىنىفَّطىتًمفى قٍَّتجي أىٍمرى
(ّ). 

 (.ٕٚٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىاأى العىبلىًء،حى ٍبفي مَّدي دَّثىنىاميحى ٍفأىًبيحى ٍبًدالمًَّوٍبًفأىًبيبيٍردىةى،عى ٍيًدٍبًفعى بيكأيسىامىةى،عىٍفبيرى
: ٍنوي،قىاؿى المَّويعى ٍفأىًبيميكسىىرىًضيى رىٍجنىامىعىالنًَّبيّْ»بيٍردىةى،عى ،بىٍينىنىاخى ًستَّةينىفىرو نىٍحفي ًفيغىٍزكىةوكى

 نىٍعتىًقبيوي، الًخرىؽى،ُمَناَفَنِقَبْت َأْقَدابىًعيره ًمنىا أىٍرجي مىى عى نىميؼُّ كينَّا كى أىٍظفىاًرم، سىقىطىٍت كى ، قىدىمىامى نىًقبىٍت كى ،
ًمنىا مىىأىٍرجي الًخرىًؽعى ًمفى قىاًع،ًلمىاكينَّانىٍعًصبي يىٍتغىٍزكىةىذىاًتالرّْ أىبيكميكسىىًبيىذىاثيَـّ«فىسيمّْ دَّثى ،كىحى

:مىاكي ،قىاؿى ًمًوأىٍفشىاهي.كىًرهىذىاؾى شىٍيءهًمٍفعىمى أىٍصنىعيًبأىٍفأىٍذكيرىهي،كىأىنَّويكىًرهىأىٍفيىكيكفى ٍنتي
 تخريج الحديث:

أسامةبوبزيادةيسيرة.مفطريؽأبي(ٓ)أخرجومسمـ


                                                           

 (.ٖٓ(جكابالحافظالمنذرمعفأسئمةفيالجرحكالتعديؿ)ص:ُ)
 (.ّْٓ/ٗ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ِ)
 (.َُِ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ُِْٖ(رقـُُّ/ٓبغزكةذاتالرقاع)،باكتابالمغازم،(صحيحالبخارمْ)
 .ُُٖٔ(رقـُْْٗ/ّكتابالجيادكالسير،بابغزكةذاتالرقاع)،(صحيحمسمـٓ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 قاؿابفلسمفالثانيةثقةمطمقان،مد:َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفي   -

(ُِ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)(ُ)كيبيفتدليسوككافصاحبسنةكجماعةسعد:
 قاؿابف:بريد بن َعْبِد المَِّو ْبن َأبي بردة ْبن َأبي ُموَسى األشعري، َأُبو بردة الكوفي -

(.ُُٓ.سبقتترجمتوفيحديثرقـ)(ِ)ثقةيخطئقميبلنحجر:
      ******     ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو ًمٍفىىًذًهًإلىى«اَل ُشْفعة ِفي ِفَناء َواَل طريٍق َواَل َمْنَقَبةٍ »كى ٍيف،كىأىنَّوينىٍقبه الدارى الطَّريؽبىٍيفى ًىيى
اأٍلىٍرضً الطريؽيالًَّذميىٍعمكأٍنشىازى :ىيكى ًقيؿى ىىًذًه.كى
.(ّ)

 (.ٕٛٔالحديث رقم )
عثرعمىتخريجلو.لـأ

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى ٍمعينىٍقب،«َأنَُّيْم َفزِعوا ِمَن الطَّاعون َفَقاَل: أْرُجو َأالَّ َيْطُمَع ِإَلْيَنا ِنَقاَبَيا»كى جى ًىيى
يىٍطميعًإلىيٍ ًدينىًة،فأضمىرعىٍفغٍيرمىٍذككركىكالطريؽبيفالحبميف.أىرىادىأىنَّويالى نىاًمٍفطريؽاٍلمى

.(ْ)

 (.ٜٕٔالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي اٍلحى ًمٍنوي ال»كى َعَمى َأْنَقاِب اْلَمِديَنِة مالئكٌة، اَل َيْدُخُميا الطَّاُعوُن َواَل الدجَّ قمَّةكىىيكى« ٍمعي جى
.(ٓ)ًلمنٍَّقبً

                                                           

 (.ّٓٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ُ)
 (.ُُِ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ِ)
 (.َُِ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
 (.َُِ/ٓ)يغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرالنيايةف(ْ)
(.َُِ/ٓ)المصدرنفسو(ٓ)
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 (.ٕٕٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري

ٍيرىةىرىًضيى ٍفأىًبيىيرى ٍبًدالمًَّوالميٍجًمًر،عى ٍبًفعى ٍفنيعىٍيـً ،عى اًلؾه دَّثىًنيمى :حى ،قىاؿى دَّثىنىاًإٍسمىاًعيؿي حى
المَّوً رىسيكؿي :قىاؿى ٍنوي،قىاؿى الُ عَ »،المَّويعى «.َمى َأْنَقاِب الَمِديَنِة َماَلِئَكٌة اَل َيْدُخُمَيا الطَّاُعوُن، َواَل الدَّجَّ

 تخريج الحديث:
مفطريؽاإلماـمالؾبوبمثمو.(ّ)،كمسمـ(ِ)أخرجوالبخارم
 دراسة رجال اإلسناد:

 بأحاديثمفصدكؽفينفسوحدث:إسماعيل ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن ُأَوْيس -
 (.ٔسبقتترجمتوفيالحديثرقـ) فكقعفيالكىـكالخطأ.ككافسيئالحفظحفظو،

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَقَث(
ٍرع ًديًثأيْـّزى :النَّقؿ.أىرىادى«َواَل ُتَنقٍّْث ِميَرَتنا َتْنِقيثاً »ًفيحى النٍَّقثي مىىًحٍفًظطىعىاًمنىا،الى ٍتأىنَّيىاأىًمينىةهعى

.(ْ)تىٍنقيموكتيٍخًرجوكتيفىٌرقو

  (.ٕٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري

دَّثىنى ،حى ييكنيسى ًعيسىىٍبفي نىا أىٍخبىرى قىاالى: ، ٍجرو حي ٍبفي ًميُّ كىعى الرٍَّحمىًف، ٍبًد عى ٍبفي سيمىٍيمىافي دَّثىنىا احى
ًإٍحدىلعىٍشرىةىامٍ مىسى ٍبًدالمًَّوٍبًفعيٍركىةى،عىٍفعيٍركىةى،عىٍفعىاًئشىةى،قىالىٍت:جى عيٍركىةى،عىٍفعى ٍبفي ـي رىأىةن،ًىشىا

،فىمىا ٍرعو أىًبيزى شىٍيئنا.....،ًبٍنتي ًمٍفأىٍخبىاًرأىٍزكىاًجًيفَّ أىٍفالىيىٍكتيٍمفى تىعىاقىٍدفى كى أىًبيفىتىعىاىىٍدفى ٍرعًبٍنتي زى

                                                           

.َُٖٖ(رقـِِ/ّ،باب:اليدخؿالدجاؿالمدينة)كتابفضائؿالمدينة،(صحيحالبخارمُ)
.ُّّٕ(رقـُٔ/ٗباب:اليدخؿالدجاؿالمدينة)كتابالفتف،المصدرنفسو،(ِ)
مسمـّ) صحيح الحج،( بابكتاب )، إلييا كالدجاؿ الطاعكف، دخكؿ مف المدينة ِصيانة رقـََُٓ/ )

ُّٕٗ. 
 (.َُّ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
 .ُٖٗٓ(رقـِٕ/ٕ،بابحسفالمعاشرةمعاألىؿ)كتابالنكاح،(صحيحالبخارمٓ)
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 ًكسىاًئيىاطىٍكعي ًمٍؿءي كى أيمّْيىا، طىٍكعي كى أىًبييىا،
ًتيىا،(ُ) ارى جى كىغىٍيظي

أىًبي(ِ) اًريىةي جى فىمىا ، ٍرعو زى أىًبي اًريىةي جى ،
ًديثىنىاتىٍبًثيثنا، حى ،الىتىبيثُّ ٍرعو يبىٍيتىنىاتىَواَل ُتَنقٍُّث ِميَرَتَنا َتْنِقيثًازى ،..........الحديث.(ّ)ٍعًشيشنا،كىالىتىٍمؤلى

 تخريج الحديث:
 ىشاـبفعركةبو.مفطريؽ(ْ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

 ،تكفيسنةمفأىؿدمشؽكنيتوأىبيكأىيُّكب:ُسَمْيَمان بن عبد الرَّْحَمن بن اْبنة ُشَرْحِبيل -
.(ٕ)«بأسليسبو»،قاؿابفمعيف:(ٔ)،كالدارقطني(ٓ)ق.كثقوالعجميِّّ

قاؿأبكحاتـ:صدكؽمستقيـالحديثكلكنوأركلالناسعفالضعفاءكالمجيكليف،ككافعندم
.(ٖ)فيحد:لكأفرجبلنكضعلوحديثانلـيفيـككافاليميز

.(ٗ)كقاؿالنسائي:صدكؽ
فاءكقاؿأبكحاتـابفحباف:يعتبرحديثوإذاركلعفالثقاتالمشاىيرفأماركايتوعفالضع

نمايقعالسبرفياألخباركاالعتبارباآلثاربركاية كالمجاىيؿففييامناكيركثيرةالاعتباربياكا 
.(َُ)العدكؿكالثقاتدكفالضعفاءكالمجاىيؿ

.(ُُ)كقاؿالذىبي:ىكفينفسوصدكؽ،لكنوليجبركايةالغرائبعفالمجاىيؿكالضعفاء


                                                           

رًُ) البىٍطف،فكأفَّ اًمرة أىٍمأىنَّيىاضى ًكسىاًئيا مىٍيًو.(كًمؿءي داءيىٍنتىييًإلىىالبىٍطففىيىقىعيعى .كالرّْ داءىاًصٍفر:أىٍمخاؿو
(.ّٔ/ّالنيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)

سدىىا.ِ) حى ايىًغيظيياكيىًييجي ٍسنيامى ًتيىاألنَّياتىرلًمٍفحي ارى  (.َِْ/ّ)المصدرنفسو(كغىٍيظجى
تىٍمؤلبيتىنىاتىعٍّ) ًفيىىًذًهالزَّاًكيىًة،كالطُّيكرًإذى(كىالى كنينىاًفيطىعىامنافتىٍخبىأًمٍنويًفيىىًذًهالزَّاكيةكى تخي اًشيشانأىٍمأىنَّيىاالى

. طىاًئرو :أرىادىتالىتىمؤلبيتىنابالمىزىابؿكىأىنَّويعيشُّ ًقيؿى (.ُِْ/ّ)المصدرالسابؽعىشَّشىتًفيمكاضعىشىتَّى.كى
(رقـُٖٔٗ/ْحديثأـزرع)،بابذكرائؿالصحابةرضياهللتعالىعنيـكتابفض،حيحمسمـ(صْ)

 .ِٗ(رقـَُِٗ/ْ)،ِْْٖ
 (.َّْ/ُ(الثقاتلمعجمي)ٓ)
 (.ُِٕ(سؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:ٔ)
 (.ِّْ(سؤاالتابفالجنيد)ص:ٕ)
 (.ُِٗ/ْ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٖ)
 (.َِٖ/ْيبالتيذيبالبفحجر)(تيذٗ)
(.ِٖٕ/ٖ(الثقاتالبفحباف)َُ)
(.ُّٖ/ُُ(سيرأعبلـالنببلءلمذىبي)ُُ)
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.(ُ)أتيبمناكيركثيرةكقاؿمرة:احتجبوالبخارمكىكحافظي
صدكؽفينفسوكمافيحديثومفمناكيرفيكيحدثسميمافبفعبدالرحمف:قالت الباحثة 

ضعفاءفإذاحدثعفالثقاتفحديثومستقيـ.  بياعفقـك
كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَقَخ(
 أىٍم«ْن ُروَمَة َفَقاَل: َىَذا الن َقاخَأنَُّو َشِرَب مِ »ًفيًو العىطىش: الًَّذميىٍنقىخي العىٍذبالباًرد اٍلمىاءي ىيك

ًدينىةً كفةًباٍلمى مىٍعري كمة:ًبٍئره يىٍكًسرهببىٍرده.كري
(ِ). 

 (.ٕٕٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (ٖ)قال اإلمام ابن سعد

دَّثىنً .حى عيمىرى مَّديٍبفي نىاميحى ٍبًدالمًَّوٍبًفأىٍخبىرى مًَّدٍبًفعى ٍنبىسىةىعىٍفميحى ٍبًدالمًَّوٍبًفعى عى كٍبفي يعىٍمري
المَّوً رىسيكؿي :نىظىرى قىاؿى ٍمًركٍبًفعيٍثمىافى .عى مىٍييىاًبأىٍجرو ٍينىةىيىٍسًقيعى ًمٍفميزى ؿو كىانىٍتًلرىجي كمىةىكى ًإلىىري

ىى اٍلميٍسًمـً دىقىةي صى ـى ًنٍع : فىقىاؿى ٍبفي عيٍثمىافي فىاٍشتىرىاىىا ًبيىا. دَّؽي فىييتىصى ًنيّْ اٍلميزى ًمفى يىٍبتىاعييىا ؿو رىجي ًمٍف ًذًه
المَّوً ًبيىارىسيكؿي مىرَّ اٍلعىمىؽي مىٍييىا عى مّْؽى ًبيىا.فىمىمَّاعي دَّؽى فىتىصى ًدينىارو ًبأىٍربىًعًمائىًة فَّافى ٍنيىا.عى عى فىسىأىؿى

أىفَّ ًبيىافىأيٍخًبرى دَّؽى تىصى اٍشتىرىاىىاكى .عيٍثمىافى اًئيىافىشىًربى اًبدىٍلكًمٍفمى دىعى نَّةى!كى أىٍكًجٍبلىوياٍلجى :المَّييَـّ فىقىاؿى
المَّوً رىسيكؿي قىاؿى ًبٍئريَىَذا الن َقاخُ :.ًمٍنوي.كى كى ييٍعًذبيكفى ًميىاىيويكى سىتيٍستىٍكثىري ىىذىااٍلكىاًدمى اًإفَّ .أىمى ًنيّْ اٍلميزى

أىٍعذىبييىا.
 تخريج الحديث:

مي.مختصرانعفالحزا(ٓ)كأخرجوالخطابي.مفطريؽابفسعد(ْ)أخرجوابفعساكر
(مفطريؽالكاقدمبوبنحكه.كبلىما)ابفسعدكالحزامي


                                                           

(.ّٗ(مفتكمـفيوكىكمكثؽلمذىبي)ص:ُ)
 (.َُّ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
 .(ِّٗ/ُ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ّ)
 (.ِٕ/ّٗعساكر)(تاريخدمشؽالبفْ)
 (.ْٗٔ/ُ)(غريبالحديثلمخطابيٓ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 ترجمةلو.كلـأجدلـأقؼعميو:َعْمُرو ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْنَبَسةَ  -

 :  الحكم عمى اإلسناد 
شديدالضعؼكفيوعمؿ:إسناده

ر،كقاؿسكتكاعنو،تركوأحمدكابفنمي(ُ)فيومحمدبفعمرالكاقدمقاؿالبخارمفيالكبير-
،كقاؿابفحباف:كافيركمعفالثقات(ّ)،ككذاقاؿأبكحاتـ(ِ)فياألكسطكالصغيرمتركؾ

.(ْ)معضبلتالمقمكباتكعفاألثباتال
كجمموالقكؿفيالكاقدمأنوشديدالضعؼ.
كفيوعمركبفعنبسةمجيكؿ،لـأىتدلترجمةتدؿعمىحالو. -
تفردعمركبفعنبسةكمحمدبفعمرالكاقدمبيذااإلسناد،كليسليمامتابع. -
كالحديثفكؽىذامرسؿفمحمدبفعبداهللبفعمركراكمالحديثعفرسكؿاهلل،تكفي -

ق.ُْٓنةس
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَقَد( 
ًممو كجى اًبرو ًديًثجى أىٍمأٍعطانيونىٍقدانميعىجَّبلن«َقاَل: َفَنَقَدِني َثَمنو»ًفيحى

(ٓ). 

 .(ٖٕٕالحديث رقم ) 
 رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام مسمم

ٍبًداهلًلٍبفً عى مَّديٍبفي دَّثىنىاميحى اًمروحى دَّثىنىازىكىًريَّا،عىٍفعى دَّثىنىاأىًبي،حى ،حى ٍيرو نيمى
اًبري(ٕ) دَّثىًنيجى .،حى

                                                           

(.ُٖٕ/ُ(التاريخالكبيرلمبخارم)ُ)
(.ُِّ(،الضعفاءالصغيرلمبخارم)ص:ُُّ/ِ(التاريخاألكسطلمبخارم)ِ)
.(ُِ/ٖالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(ّ)
(.َِٗ/ِ(المجركحيفالبفحباف)ْ)
(.َُّ/ٓديثكاألثرالبفاألثير)(النيايةفيغريبالحٓ)
.ُٕٓ(رقـُُِِ/ّ،باببيعالبعيركاستثناءرككبو)كتابالمساقاة،(صحيحمسمـٔ)
اًمربفشراحيؿ،كقيؿ:اٍبفعىبدالمًَّوٍبفشراحيؿ،ٕ) .الشٍَّعًبي(ىكعى
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:فىمىًحقىًنيالنَّا أىٍفييسىيّْبىوي،قىاؿى لىويقىٍدأىٍعيىا،فىأىرىادى مىؿو مىىجى عى يىًسيري ٍبًداهلًل،أىنَّويكىافى عى فىدىعىاًبيٍُّبفي
 بىوي،فىسىارى رى :ًلي،كىضى ًمٍثمىوي،قىاؿى يىًسٍر ـٍ لى ًقيَّةو»سىٍيرنا ًبكي :«ًبٍعًنيًو قىاؿى ،ثيَـّ :الى ،فىًبٍعتيوي«ًبٍعًنيوً»،قيٍمتي

بىمىٍغتيب فىمىمَّا أىٍىًمي، ًإلىى نىوي ٍمبلى حي مىٍيًو عى كىاٍستىٍثنىٍيتي ًقيَّةو، كي مىًؿ، ًباٍلجى ،َفَنَقَدِني َثَمَنوُ أىتىٍيتيوي ٍعتي رىجى ثيَـّ ،
: ًفيأىثىًرم،فىقىاؿى أىتيرىاًنيمىاكىٍستيؾى»فىأىٍرسىؿى

لىؾى(ُ) فىييكى دىرىاًىمىؾى ،كى مىمىؾى ٍذجى ،خي مىمىؾى ذىجى «.آًلخي
تخريج الحديث:

.كفيوزيادةبمعناه(ِ)أخرجوالبخارم
رضياهللعنو.مختصرانكبلىمامفحديثجابربفعبداهلل(ّ)مسمـأخرجوك

 سناد:دراسة رجال اإل
جريجكابفالشعبيعفأكثرالتابعيفاتباعمف:َزَكِريَّا بُن َأِبي زَاِئَدَة َأُبو َيْحَيى الَيْمَداِني   -

(.ٖٔسبقتترجمتوفيالحديثرقـ) بالتدليس.الدارقطنيككصفو
 كباقيرجالوثقات. -

******           ****** 
 
 
 
 
 

                                                           

الثَّمىًفكاٍسًتٍحطاطيو(الميمىاكىسىةيًفياٍلبىٍيًع:اُ)  (.ّْٗ/ْيةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير).النياٍنتقاصي
ذااشترلدابةأكجمبلنكتابالبيكع،(صحيحالبخارمِ) كىكعميو،ىؿيككف،بابشراءالدكابكالحمر،كا 

/ّ)يعنيجمبلصعبان«بعنيو»لعمر:قبؿأفينزؿكقاؿابفعمررضياهللعنيما:قاؿالنبيذلؾقبضان
أفيعطيشيئا،كلـيبيفكـيعطي،فأعطىعمىما،بابإذاككؿرجؿرجبلنتابالككالة،كَِٕٗ(رقـِٔ

بابإذااشترطالبائعظيرالدابةإلىمكافمسمىجاز،كتابالشركط،َِّٗ(رقـََُ/ّ)يتعارفوالناس
 .ُِٖٕ(رقـُٖٗ/ّ)
يففيالمسجدلمفقدـمفسفرأكؿ،باباستحبابالركعتكتابصبلةالمسافريفكقصرىا،(صحيحمسمـّ)

،باباستحبابالركعتيففيالمسجدلمفقدـمفكتابصبلةالمسافريفكقصرىا،ُٕٓ(رقـْٔٗ/ُقدكمو)
قد أكؿ )سفر ُكمو ْٔٗ/ كتابالمساقاةُٕٓ( البعيرك، باببيع )، رككبو ّاستثناء رقـُِِّ/ ،ُٕٓ(

،كتابالرضاع،باباستحبابنكاحالبكرُٕٓرقـ (َُٖٗ/ِكتابالرضاع،باباستحبابنكاحالبكر)
 .ُٕٓرقـ (َُٖٗ/ِ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديكى  َفَممَّا صاِئم، ِإنٍّي:َفَقالَ  ِإَلْيَيا، وَدَعْوه الس ْفرة أصحاُبو َفقرَّب َسَفر، ِفي َكانَ »ذىر أىًبيثًحى
بأٍصبىًعي،أىٍنقيديهيالٌشيءىنىقىٍدتيمفكىك.يىسيراشيئانيىٍأكيؿيأىمٍ«طعاِميم ِمنْ  َشْيًئا َيْنُقدُ  َجعل َفَرُغوا

ال ًمٍثؿالنٍَّقر.كىاًحدناكىاًحدنانىٍقدى يىٍمقيطوكىاًحدناكىاًحدنا،كىىيكى يىٍنقيديهي،ًإذىاكىافى الحبَّ الطائري دَّراًىـ.كنىقىدى
 (ُ).كييٍركلًبالرَّاءً
 (.ٕٕٗالحديث رقم )

 رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام الخطابي
أىنَّوي" ًديًثأىًبيذىر   .اُبُو الس ْفَرَة َوَدَعْوُه ِإَلْيَيا َفَقاَل ِإنٍّي َصاِئمٌ َكاَن ِفي َسَفٍر َوَقرََّب َأْصحَ ًفيحى

اهللَفَممَّا َفَرُغوا َجَعَل َيْنُقُد َشْيًئا ِمْن َطَعاِمِيمْ  رىسيكؿى سىًمٍعتي دىٍقتى صى فىقىاؿى اًئـه صى تىقيٍؿًإنَّؾى ـٍ فىقىاليكا:أىلى
مً ـىثىبلثىةىأىيَّاـو ا :"مىٍفصى فىقىٍدتىَـّلوصكـالشير".صمىاهللعميويىقيكؿي شىٍيرو ٍفكيؿّْ
.(ْ)أخبرناعبدالكارث(ّ)حدثنيوعبدالعزيزبفمحمدأنبأناابفالجنيد

المبارؾ ابف عيٍثمىافى(ٓ)عف أىًبي ٍف عى مىٍيمىافى سي ٍبفي عبد(ٔ)أنبأناعىاًصـي قاؿ ىىكىذىا ذىكىرىهي ؿو رىجي عىٍف
قىا غىٍيريهييىٍنقيريالعزيزيىٍنقيديًبالدَّاًؿكى .ؿى

 تخريج الحديث:
عفعبداهللبفالمبارؾبومختصرانمقتصرانعمىالجزءالمرفكع.(ٕ)أخرجوالنسائي

.(ٗ)ابفماجو،ك(ٖ)كأخرجوأحمد

                                                           

(.َُّ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
 (.ِّٖ/ِ(غريبالحديثلمخطابي)ِ)
بغداد(،تاريخْ/ٕترجمتوفيتاريخدمشؽالبفعساكر):،ثقةانظركإبراىيـبفعبداهللبفالجنيدى(ّ)

/ٔ(،تاريخاإلسبلـلمذىبي)ٔٗ/ُطبقاتالحنابمةلمحمدبفمحمدابفأبييعمى)(،ّٓ/ٕلمخطيبالبغدادم)
ِٖٕ.) 

ٍبدالكارثٍبفعيبىٍيد(ْ) اٍلمىٍركىًزمٌىكعى (.ْٖٔ/ُٖ.تيذيبالكماؿلممزم)المَّوالعىتىكيُّ
(.ٓ/ُٔ.المصدرنفسو)يبفاٍلميبىارىؾبفكاضحالحنظم(ىكعىبدالمَّوًٓ)
ٍبدالرٍَّحمىفبفمؿٍبفعىٍمركٍبفعدم.المصدرالسابؽ)ٔ) (.ِْْ/ُٕ(ىكعى
ذكراالختبلؼعمىأبيعثماففيحديثأبيىريرةفي،(سنفالنسائيٕ) الميؿكتطكعالنيار، كتابقياـ

 .َُِْ(رقـُِٗ/ْصياـثبلثةأياـمفكؿشير)
 .َُُِّ(رقـِِٕ/ّٓ(مسندأحمد)ٖ)
 .َُٖٕ(رقـْٓٓ/ُ،بابماجاءفيصياـثبلثةأياـمفكؿشير)كتابالصياـ،(سنفابفماجوٗ)
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مفطريؽعبدالرحيـبفسميمافعفعاصـاألحكؿبو،بدكفذكررجؿبيف(ُ)النسائيأخرجوك
أبيعثمافكأبيذر.

 جال اإلسناد:دراسة ر 
.قؼعميورجالوثقاتعداعبدالكارثبفعبداهللصدكؽ،كعبدالعزيزبفمحمدلـأ-

 الحكم عمى اإلسناد:
ضعيؼكفيوعمؿ:إسناده

شيخالخطابيعبدالعزيزبفمحمد.أىتدلتراجميـمثؿفيومف
ىذهعمةأخرل.كالحديثلـيسمعوأبكعثمافمفأبيذربينيمارجؿمبيـاليعرؼك

.كالطرؽاألخرلعندأحمدكابفماجوكالنسائيركاىاأبكعثمافعفأبيذرمباشرةكبينيما
.(ِ)انقطاعألفأباعثمافلـيسمعمفأبيذر،كالحديثضعفواأللباني

النبي أدرؾعيد عثماف ركلعنوكأبك قاؿاألحكؿ،عاصـكقد عثمافأباصبيحسأؿ:
عيدعمىأسممتنعـ،:لوفقاؿ:قاؿالنبيأدركتىؿ:"لوفقاؿ:قاؿمع.أسكأناالنيدم،
الخطاببفعمرعيدعمىكغزكتألقو،كلـصدقات،ثبلثإليوكأديتاهللرسكؿ

.(ّ)غزكات...
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَقرَ ) 
الغيراًبكٍضعقٍدرىًإالًَّفيوًيمكيثالىكىأىنَّويالسُّجكد،تىٍخفيؼييًريدي«بالُغرا َنْقَرةِ  َعنْ  َنيى َأنَّوُ »ًفيوً

اًمٍنقىارىهي .(ْ)أٍكمىوييريديًفيمى

 .(ٕٕ٘الحديث رقم )
 

                                                           

ذكراالختبلؼعمىأبيعثماففيحديثأبيىريرةفيُ) الميؿكتطكعالنيار، كتابقياـ (سنفالنسائي،
 .َِْٗ(رقـُِٗ/ْصياـثبلثةأياـمفكؿشير)

.ٜٕٓٗالحديثرقـ(ُِٗ/ْسنفالنسائي)حقيقولفيت(ِ)
 (.ْٗٓ/ُُ)(تاريخبغدادلمخطيبالبغدادمّ)
(.َُْ/ٓ)غريبالحديثكاألثرالبفاألثير(النيايةفيْ)
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 رحمو اهلل:  (ٔ)قال اإلمام النسائي
نىا مَّديأىٍخبىرى ٍبدًٍبفيميحى ٍبدًٍبفًالمَّوًعى ،عى كىـً دَّثىنىا:قىاؿىالمٍَّيًث،فٍعى،(ِ)شيعىٍيبوعىفٍاٍلحى اًلده،حى خى

،أىًبياٍبفًعىفٍ ؿو ٍعفىرًعىفًٍىبلى ٍبدًٍبفًجى ـىأىفَّالمًَّو،عى ٍبدىأىفَّأىٍخبىرىهي،مىٍحميكدوٍبفىتىًمي ًشٍبؿوٍبفىالرٍَّحمىفًعى
الرَّجيؿيييكىطّْفىكىأىفٍالسَّبيًع،كىاٍفًترىاشًرَاِب،اْلغُ  َنْقَرةِ  َعنْ : َثاَلثٍ  َعنْ  َنَيىالمَّوًرىسيكؿىأىفَّ"أىٍخبىرىهي،
ـى قىا ةًاٍلمى اًلمصَّبلى اٍلبىًعيريييكىطّْفيكىمى

."(ّ)
 تخريج الحديث:

،كابف(ٖ)،كابفحباف(ٕ)مفطرؽ،كابفقانع(ٔ)،كابفخزيمة(ٓ)،كابفماجو(ْ)أخرجوأحمد
،جميعيـمفطريؽعبدالحميدبفجعفر.(ُِ)،كالبغكم(ُُ)كالبييقي،(َُ)كالحاكـ،(ٗ)عدم

مفطريؽالميثبفسعد.(ُّ)كأخرجوأبكداكد
مفطريؽيزيدبفأبيحبيبجميعيـ)عبدالحميدبفجعفركالميثك(ُْ)كأخرجوابفقانع

يزيدبفأبيحبيب(عفجعفربفعبداهللاألنصارمبوبنحكه.


                                                           

 .ُُُِ(رقـُِْ/ِ،بابالنييعفنقرةالغراب)(سنفالنسائيكتابالتطبيؽُ)
ٍبدالرح(شعيببفالميثِ) .مفالفيميبفسعدبفعى
مّْيًفيًو،كا(ّ) اٍلمىٍسًجًدمىٍخصكصانًبًوييصى ؿمىكانامىٍعمكماًمفى الرَّجي يىٍألىؼى ٍعناهأفى :مى ًقيؿى البعيري اييكًطفي كىمى لبىعيرالى

ٍعناهأىٍفيى :مى ًقيؿى ذهمينىاخا.كى قىدأىٍكطىنىويكاتَّخى دىًمثو ًإلىىمىٍبرىؾو ًإالَّ ٍكبىتىٍيوقٍبؿيىدىٍيوًإذىاأرادىيىأًكمًمٍفعىطىفو مىىري ٍبريؾعى
 (.َِْ/ٓالسُّجكدمٍثؿبيركًؾالبىعير.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)

 .ُِّٓٓ(رقـِِٗ/ِْ(مسندأحمد)ْ)
ىفيو،بابماجاءفيتكطيفالمكاففيالمسجديصمكتابإقامةالصبلة،كالسنةفييا،(سنفابفماجوٓ)
 .ُِْٗ(رقـْٗٓ/ُ)
 .ِٔٔ(رقـُّّ/ُ(صحيحابفخزيمة)ٔ)
 (.ُْٕ/ِ)(معجـالصحابةالبفقانعٕ)
 .ِِٕٕ(رقـّٓ/ٔ(صحيحابفحباف)ٖ)
 (.ِّٖ/ِ،)الكامؿفيضعفاءالرجاؿالبفعدم(ٗ)
.ّّٖ(رقـِّٓ/ُ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـَُ)
 .ِِٕٕرقـ (َُٕ/ِي)(السنفالكبرللمبييقُُ)
 .ٔٔٔ(رقـُُٔ/ّ(شرحالسنةلمبغكم)ُِ)
(ِِٖ/ُ،بابصبلةمفاليقيـصمبوفيالرككعكالسجكد)أبكابتفريعاستفتاحالصبلة،(سنفأبيداكدُّ)

 .ِٖٔرقـ
 (.ُْٕ/ِ)(معجـالصحابةالبفقانعُْ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 .ذكرهابفحباففي(ُ)قاؿابفحجر:فيوليفمفالرابعة:ْحُموٍد اأْلَْنَصاِري  َتِميُم ْبُن مَ  -

نظر(ِ)الثقات فيحديثو كقاؿالبخارم: (ّ)، أبكحاتـ كسكتعنو أف(ْ). كبعد العقيمي، أكرد
.(ٓ)قاؿ:كاليتابععميوحديثو

:ليفالحديث.قالت الباحثة
كباقيرجالوثقات. -

 :اد الحكم عمى اإلسن
ضعيؼكالعمةتميـبفمحمكدفيوليف،كلـيتابع.إسناده

 ولمحديث شواىد.
 الشاىد األول:

سممةاألنصارم:حديث-
المَّوً(ٔ)أخرجوأحمد رىسيكؿى ٍفأىًبيًو،أىفَّ مىمىةى،عى ًميًدٍبًفسى ٍبًداٍلحى ،عىٍفعى اٍلبىتّْيُّ :مفطريؽعيٍثمىافي

الٍ» نىٍقرىًة عىٍف نىيىى ييكًطفي ا كىمى ًة الصَّبلى ًفي قىامىوي مى ؿي الرَّجي ييكًطفى كىأىٍف السَّبيًع، فىٍرشىًة ٍف كىعى غيرىاًب،
«.اٍلبىًعيري

الحديثضعيؼكالعمةعبدالحميدبفسممةمجيكؿ ،ككالدهسممةاألنصارماليعرؼ(ٕ)كىذا
 الحميد عبد كقاؿ طريقو مف حديثان الدارقطني كركل حجر: ابف القاؿ كجده كأبكه سممة بف

.(ٖ)يعرفكف
 الشاىد الثاني:

.يالمدنياألكسمعبداهللبفالحكـبفرافعبفسنافاألنصارحديث-

                                                           

(.َُّ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ُ)
 (.ٕٖ/ْفحباف)(الثقاتالبِ)
 (.ُْٓ/ِ(التاريخالكبيرلمبخارم)ّ)
(.ِْْ/ِ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ْ)
(.َُٕ/ُ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٓ)
 .ِّٖٕٓ(رقـُٗٔ/ّٗ(مسندأحمد)ٔ)
 (.ّّّ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٕ)
(.ُُٓ/ٔ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٖ)
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ٍبًف(ُ)كالدجعفربفمحمدأخرجوابفأبيعاصـ ،عىٍفعيمىرى ٍعفىرو ًميًدٍبًفجى ٍبًداٍلحى مفطريؽعى
،عىٍفعىمًّْو،عىٍفأىًبيًو،"أىفَّ كىـً النًَّبيَّاٍلحى الرَّجيؿي نىيىىعىٍفنىٍقرىًةاٍلغيرىاًب،كىاٍفًترىاًشالسَّبيًع،كىأىٍفييكىطّْفى

." اٍلبىًعيري اييكىطّْفي كىمى اٍلمىكىافى
 لـ كأبيو كعمو أبيو، عف يركمعفعمو الحكـ بف ضعيؼفعمر الشاىد .أقؼعمييماكىذا

حديثصحيح، قدمتذكرهمفالتفردعفكالحديثصححوالحاكـفقاؿ:ىذا لما كلـيخرجاه
.(ِ)الصحابةبالركاية،كتبعوالذىبي

تفردالتابعيعفالصحابيسببيضعؼألجموالحديثلعدـكجكدمتابع.قالت الباحثة:
.(ّ)كالحديثضعفواألعظميكقاؿاأللباني:لكفلوشاىديتقكلبو

سفلغيره.كبالشكاىديرتقيالحديثالىالحقالت الباحثة:
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

أىًبيذىٌر ًديثي ًمٍنويحى ذيًمٍنويبأٍصبىعو«َفَممَّا فَرغوا َجعل َيْنُقُر َشْيًئا ِمْن َطعاِميم»كى .(ْ)أىٍميىٍأخي

 الحديث رقم )*(.
 .(ٓ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو ًفيًوالتَّمر،كييٍمقىى«َأنَُّو َنيى َعِن النَِّقيِر والُمَزفَّت»كى ييٍنبىذي النٍَّخمةييٍنقىركسىطوثيَـّ :أصؿي النًَّقيري
عى مىاتّْخاذالنَّقير،فىيىكيكفي عى مىىمىاييٍعمىؿًفيًو،الى نىبيذانميٍسكران.كالنَّييكاًقعهعى مىٍيًواٍلمىاءيًليصيرى مىىعى

ًديًث. ًفياٍلحى رى قىٍدتىكىرَّ .كى ٍفعيكؿو فىعيؿًبمىٍعنىىمى اًؼ،تىٍقًديريهي:عىٍفنىًبيًذالنًَّقير،كىىيكى ٍذًؼاٍلميضى (ٔ)حى

 (.ٕٕٙالحديث رقم )
                                                           

(.ُِٔ/ْمثانيالبفأبيعاصـ)(اآلحادكالُ)
 .(ِّٓ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ِ)
(.ُّّ/ُصحيحابفخزيمة):(انظرّ)
(.َُْ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ْ)
.ِِْ(تحتحديثرقـٓ)
 (.َُْ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاالثير)ٔ)
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 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم
أىبيك دَّثىنىا ،حى دَّثىنىازيىىٍيره ،حى ييكنيسى ٍبفي أىٍحمىدي دَّثىنىا نىاكحى يىٍحيىى،أىٍخبىرى يىٍحيىىٍبفي دَّثىنىا بىٍيًر،حكحى الزُّ

 ، عيمىرى كىاٍبًف ، اًبرو جى عىٍف بىٍيًر، الزُّ أىًبي عىٍف ٍيثىمىةى، خى اهللً»أىبيك رىسيكؿى َنَيى َعِن النَِّقيِر أىفَّ
كىالدُّبَّاءً (ٕ)َواْلُمَزفَّتِ 

 .«(ّ)
 تخريج الحديث:

رم.تفردبإخراجومسمـعفالبخا
 دراسة رجال اإلسناد:

بىٍيًراٍلمىكّْيُُّد ْبُن ُمْسِمِم ْبِن َتْدُرَس:ُمَحمَّ  -  مدلسثقةفينفسو،كثيرالحفظ،كمف.أىبيكالزُّ
كلكف الثالثة، فيمف ترجمتو .سبقت الصحيح أصحاب ليـ ركل تدليسمف العمماء احتمؿ

 .(ّالحديثرقـ)
 كباقيركاتوثقات. -

      ******     ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 عيمىرى ًديثي ًمٍنويحى مىٍيًو«َعَمى َنِقيٍر ِمْن َخَشب»كى ًشٍبويالمىراًقيييٍصعىدعى ًجذعهييٍنقىركييٍجعؿًفيًو ىيكى
ًإلىىالغيرىؼ
.(ْ)

 (.ٕٕٚالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام مسمم

حى ٍبفي دَّثىًنيزيىىٍيري ،عىفٍحى عىمَّارو دَّثىنىاًعٍكًرمىةيٍبفي ،حى نىًفيُّ اٍلحى ييكنيسى ٍبفي دَّثىنىاعيمىري ،حى ٍربو

                                                           

،بابالنييعفاالنتباذفيالمزفتكالدباءكالحنتـكالنقير،كبيافأنومنسكخ،كتاباألشربة،(صحيحمسمـُ)
حبلؿمالـيصرمسكران) .ُٖٗٗ(رقـُّٖٓ/ّكأنواليـك

ٍنتىـأكعيةهضاريةتيٍسًرعيبالشٌّْدةإلىالٌشرابكقديىحديثفيوالٌتغٌيركاليىٍشعيِ) فَّتكالحى كالميزى ،ربوصاًحبيو(النًَّقيرى
(.ُّٔ/ُفنيىعفاسًتعماليااستبراءنلمشٌَّؾكأىخذناباليقيففيو.غريبالحديثلمخطابي)

االٍنتباذًفيىىذًّ) ـي كؼ(الدُّبَّاءي:القىٍرعي،كاحدىاديبَّاءىةه،كانكايٍنتبذيكفًفييىافتيسرعالٌشٌدةيًفيالشَّرىاًب.كتحري ًهالظُّري
ًفيصٍدر نيًسخ.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)كىافى ثيَـّ ـً ٍسبلى (.ٔٗ/ِاإٍلً

(.َُْ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ْ)
فتظاىراعميو{كتابالطبلؽ،(صحيحمسمـٓ) ،بابفياإليبلء،كاعتزاؿالنساء،كتخييرىفكقكلوتعالى:}كا 

 .ُْٕٗرقـ(َُُٓ/ِ[)ْ]التحريـ:
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نى :لىمَّااٍعتىزىؿى طَّاًب،قىاؿى اٍلخى ٍبفي دَّثىًنيعيمىري ،حى بَّاسو عى ٍبدياهلًلٍبفي دَّثىًنيعى ،حى ٍيؿو أىًبيزيمى اهللًًسمىاؾو ًبيُّ
مٍ دىخى : قىاؿى اهللًًنسىاءىهي، رىسيكؿي طىمَّؽى : يىقيكليكفى كى ى، ًباٍلحىصى يىٍنكيتيكفى النَّاسي فىًإذىا اٍلمىٍسًجدى، تي

:فىدى ،قىاؿى اٍليىٍكـى ذىًلؾى ىٍعمىمىفَّ :ألى ،فىقيٍمتي عيمىري اًب،فىقىاؿى ًباٍلًحجى أىٍفييٍؤمىٍرفى قىٍبؿى ذىًلؾى مىىًنسىاءىهي،كى عى ٍمتي خى
:يى اًئشىةى،فىقيٍمتي اهللًعى ،أىقىٍدبىمىغىًمٍفشىٍأًنًؾأىٍفتيٍؤًذمرىسيكؿى أىًبيبىٍكرو مىااًبٍنتى اًليكى ،فىقىالىٍت:مى

ًبعىٍيبىًتؾى مىٍيؾى طَّاًب،عى اٍلخى يىااٍبفى ةي،(ُ)لىؾى ٍفصى لىيىا:يىاحى ،فىقيٍمتي ةىًبٍنًتعيمىرى ٍفصى مىىحى عى ٍمتي فىدىخى ،قىاؿى
اهللًأىقىٍدبىمىغىمً اهللًٍفشىٍأًنًؾأىٍفتيٍؤًذمرىسيكؿى رىسيكؿى ًمٍمًتأىفَّ ؟كىاهلًل،لىقىٍدعى لىٍكالى ييًحبًُّؾ،كى ،الى

اهللً اهللًأىنىالىطىمَّقىًؾرىسيكؿي رىسيكؿي لىيىا:أىٍيفى ًفيًخزىانىًتًو،فىبىكىٍتأىشىدَّاٍلبيكىاًء،فىقيٍمتي ؟قىالىٍت:ىيكى
اهللًًفي رىسيكًؿ ـً غيبلى بىاحو ًبرى أىنىا فىًإذىا ، ٍمتي فىدىخى بىًة، بىةًاٍلمىٍشري اٍلمىٍشري مىىأيٍسكيفًَّة عى قىاًعدنا ،

(ِ) ميدىؿ  ،
اهللً-َعَمى َنِقيٍر ِمْن َخَشبٍ ًرٍجمىٍيًو مىٍيًورىسيكؿي ًجٍذعهيىٍرقىىعى ....الحديث.كىىيكى ًدري يىٍنحى كى

 تخريج الحديث:
البخارم كمسمـ(ّ)أخرجو اهللبفعباس(ْ)، اهللعفعبد اهللبفعبد مفطريؽعبيد

بمعناه.
 دراسة رجال اإلسناد:

صريحالذيفيمزميـالت،مدلسمفالثالثة،مفثقة :ِعْكِرَمُة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعْجِميّ  -    
.(ِٗيثرقـ)سبقتترجمتوفيالحد.بالسماعكلـيصرحعكرمةىنا

ٍيؿقاؿابفحجر:أىًبككًسمىاؾكباقيركاتوثقات. -      .(ٓ)بأسبوليسزيمى
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى ٍفؾًحى كىاهيىىكىذىا«الحديثَ  ِليَ  َفَنقََّرتْ »اإٍلً دىةًًباٍلبىاءًكالمٍركلُّ.بعضييـرى ـىقىدٍكى.اٍلميكىحَّ تىقىدَّ
.(ٔ)

                                                           

بعىٍيبىًتؾأىًماٍشتىًغؿبأٍىًمؾكدىٍعني.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاالثير)ُ) مىٍيؾى  (.ِّٕ/ّ(عى
(الفائؽفيغريبالحديثلمزمخشرمْٕ/َُ)تيذيبالمغةلؤلزىرم:عىتبتيوالغرفة.انظرأيٍسكيفَّةيالمشربة:(ِ)
 (.ِٓ/ْ)
 .ٖٗ(رقـِٗ/ُ،بابالتناكبفيالعمـ)لعمـكتابا،(صحيحالبخارمّ)
فتظاىراعميو{كتابالطبلؽ،(صحيحمسمـْ) ،بابفياإليبلء،كاعتزاؿالنساء،كتخييرىفكقكلوتعالى:}كا 

 .ُْٕٗ(رقـُُُُ/ِ[)ْ]التحريـ:
 (.ِٔٓ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ٓ)
(.َُٓ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرٔ)
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 (.ٕٕٛالحديث رقم )
نمابمفظ)الحديثَ  ِليَ  َفَنقََّرتْ لـأعثرعميوبمفظ) (.اْلَحِديثَ  ِلي َفَذَكَرتْ (كا 

 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام أحمد
دَّثىنىا دَّثىنىاأيسىامىةى،أىبيكحى الًَّذمشىٍأًنيًمفٍذيًكرىلىمَّا:قىالىتٍعىاًئشىةىعىفٍ،(ِ)أىًبيوًعىفًٍىشىاـه،حى

، اذيًكرى مى ًمٍمتيكى ـىًبًو،عى ًطيبنا،ًفيَّالمَّوًرىسيكؿيقىا مىاخى ًمٍمتيكى ًمدىفىتىشىيَّدى،ًبًو،عى كىجىؿَّعىزَّالمَّوىفىحى
مىٍيوًكىأىٍثنىى كابىٍعدي،أىمَّا:»قىاؿىثيَـّأىٍىميوي،ىيكىًبمىاعى مىيَّأىًشيري ـيأىٍىًمي،نيكاأىبىنىاسوًفيعى االمَّوًكىاٍي ًمٍمتيمى عى
مىى ًمٍمتيمىاكىالمَّوًًبمىٍف،كىأىبىنيكىيـٍقىطُّ،سيكءناأىٍىًميعى مىٍيوًعى ؿىكىالىقىطُّ،سيكءوًمفٍعى كىأىنىاًإالَّقىطُّ،بىٍيًتيدىخى

، اًضره ـى«مىًعي؟غىابىًإالَّسىفىروًفيًغٍبتيكىالىحى فىقىاؿىميعىاذوفيبٍسىٍعديفىقىا أىفٍالمًَّو،رىسيكؿىيىانىرىل:
،تىٍضًربى ـٍ ـىأىٍعنىاقىيي ٍزرىًج،ًمفىرىجيؿهفىقىا كىانىتٍاٍلخى سَّافىأيُـّكى ًؿ،ذىًلؾىرىٍىطًًمفٍثىاًبتوٍبفًحى :فىقىاؿىالرَّجي
، ااأٍلىٍكسًًمفىكىانيكالىكٍكىالمَّوًأىمىاكىذىٍبتى ،تىٍضًربىأىفٍأىٍحبىٍبتىمى تَّىأىٍعنىاقىييـٍ بىٍيفىيىكيكفىأىفٍكىاديكاحى

ًلبىٍعضً رىٍجتي خى ، اٍليىٍكـً ذىًلؾى مىسىاءي كىافى فىمىمَّا ًبًو، ًمٍمتي عى مىا كى ، شىرّّ اٍلمىٍسًجًد ًفي ٍزرىًج كىاٍلخى اأٍلىٍكًس
مً ،فىعىثىرىٍت،فىقىالىٍت:تىًعسى ًمٍسطىحو مىًعيأيُـّ ًتي،كى اجى اٍبنىًؾ؟فىسىكىتىٍت،ثيَـّحى تىسيبّْيفى ـى :عىبلى ،فىقيٍمتي ٍسطىحه

فىقىالى الثَّاًلثىةى، ثىرىًت عى ثيَـّ اٍبنىًؾ؟ تىسيبّْيفى ـى :عىبلى فىقيٍمتي ، ًمٍسطىحه تىًعسى فىقىالىٍت: الثَّاًنيىةى، ثىرىًت عى تىًعسى ٍت:
تىسيبّْيفى ـى :عىبلى ،فىاٍنتىيىٍرتييىا،فىقيٍمتي شىٍأًني؟ًمٍسطىحه :ًفيأىمّْ ًفيًؾ،فىقيٍمتي اأىسيبُّويًإالَّ اٍبنىًؾ؟فىقىالىٍت:كىالمًَّومى

.........الحديث.َكَرْت ِلي اْلَحِديثَ فىذى
 تخريج الحديث: 

تفردأحمدبيذاالمفظ.
 دراسة رجال اإلسناد:

َبْيرِ  -  داحتمؿالعمماءتدليسأمثاؿثقةمدلسمفالطبقةاألكلىكق:ِىَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الز 
مامتيـ.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ .(ٔ) ىؤالءلجبللتيـكا 

كباقيرجالوثقات. -
 :الحكم عمى اإلسناد 

صحيح،كرجالوثقات.إسناده
******           ****** 

                                                           

.ُِّْٕرقـ (ّٖٔ/َْ(مسندأحمد)ُ)
(ىكعركةبفالزبيربفالعكاـ.ِ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َنَقَس(

ًديًثبىٍدءاأٍلىذىاًف شىبة«ْو كاُدوا َيْنُقُسونَ َحتَّى َنَقُسوا أَ »ًفيحى خى ٍربًبالنَّاقيكًس،كىًىيى :الضَّ النٍَّقسي
بلًتيـ صى ًمٍنيىا.كالنَّصارلييٍعًممكفًبيىاأكقاتى شىبةأصغىرى .(ُ)طىًكيمىةهتيٍضرببخى

 (.ٜٕٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أحمد

دَّثىنىااٍلمىٍسعي دَّثىنىاأىبيكالنٍَّضًر،حى :أىبيكالنٍَّضًرحى قىاؿى نىااٍلمىٍسعيكًدمُّ أىٍخبىرى كفى ىىاري يىًزيديٍبفي ،كى كًدمُّ
:أي قىاؿى بىؿو ًفٍبًفأىًبيلىٍيمىى،عىٍفميعىاًذٍبًفجى ٍبًدالرٍَّحمى ميرَّةى،عىٍفعى كٍبفي دَّثىًنيعىٍمري ًديًثًوحى ًحيمىًتًفيحى

،كىأيًحي ثىةىأىٍحكىاؿو ةيثىبلى النًَّبيَّالصَّبلى ًة:فىًإفَّ الصَّبلى ،فىأىمَّاأىٍحكىاؿي ثىةىأىٍحكىاؿو ثىبلى ـي يىا الصّْ ًدينىةىؿى اٍلمى ـى قىًد
مىٍيًو}قىٍدنىرىلتىقىمُّبى عى المَّوىأىٍنزىؿى ًإفَّ ٍقًدًس،ثيَـّ شىٍيرناًإلىىبىٍيًتاٍلمى مّْيسىٍبعىةىعىشىرى ييصى ًفيكىىيكى كىٍجًيؾى

كالسَّمىاءً كيجي لُّكا فىكى كيٍنتيـٍ ا مى ٍيثي ،كىحى رىاـً اٍلحى اٍلمىٍسًجًد شىٍطرى كىٍجيىؾى ؿّْ فىكى اىىا تىٍرضى  ًقٍبمىةن لّْيىنَّؾى فىمىنيكى ـٍ ىىكي
ييؤٍ كى ًة ًلمصَّبلى يىٍجتىًمعيكفى كىانيكا كى : قىاؿى . ٍكؿه حى فىيىذىا : قىاؿى ًإلىىمىكَّةى المَّوي يىوي فىكىجَّ : قىاؿى  ًبيىاشىٍطرىهي{ ًذفي

ا بىٍعضن ـٍ يي َحتَّى َنَقُسوا َأْو َكاُدوا َيْنُقُسونَ بىٍعضي ٍبديالمًَّوٍبفي لىويعى اًرييقىاؿي اأٍلىٍنصى ًمفى رىجيبلن ًإفَّ ثيَـّ .قىاؿى
المَّوً أىتىىرىسيكؿى ٍيدو لىكٍزى كى ـي ايىرىلالنَّاًئ ًفيمى المًَّو،ًإنّْيرىأىٍيتي :يىارىسيكؿى أىكيٍفنىاًئمنافىقىاؿى ـٍ ًإنّْيلى قيٍمتي

رىاًففىاٍستى ثىٍكبىاًفأىٍخضى مىٍيًو اعى شىٍخصن رىأىٍيتي كىاٍليىٍقظىاًفًإٍذ النَّاًئـً بىٍيفى أىنىا ،ًإنّْيبىٍينىا دىٍقتي اٍلًقٍبمىةى،لىصى ٍقبىؿى
ًإلىوىًإالَّ أىٍفالى .أىٍشيىدي .المَّويأىٍكبىري :المَّويأىٍكبىري فىقىاؿى أىٍميىؿى اأٍلىذىاًف،ثيَـّ تَّىفىرىغىًمفى ٍثنىىحى ٍثنىىمى المَّوي.مى

قىامىًتالصَّ ةي،قىٍد قىامىًتالصَّبلى قىٍد ًفيذىًلؾى أىنَّوييىًزيدي غىٍيرى الًَّذمقىاؿى ًمٍثؿى قىاؿى :ثيَـّ ةي،سىاعىةن.قىاؿى بلى
المًَّو رىسيكؿي الن:»فىقىاؿى مٍّْميىاًببلى ذٍّْفًبيىاعى الحديث.«....فىٍمييؤى
 تخريج الحديث:

الطيالسي أبكداكد مقتصران(ّ)أخرجو إلىبيتالمقد، عمىذكرالصبلة كأبكداكدس،
.(ٓ)كالطحاكم،(ْ)السجستاني

                                                           

 .(َُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِِِْ(رقـّْٔ/ّٔ(مسندأحمد)ِ)
 .ٕٔٓرقـ (َْٔ/ُ(مسندأبيداكدالطيالسي)ّ)
 .َٕٓرقـ (َُْ/ُألذاف)،بابكيؼاكتابالصبلة،(سنفأبيداكدْ)
 .ْٖٕرقـ (ُْٕ/ُ)(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكمٓ)
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ك ك،(ُ)الشاشيأخرجو أبي (ِ)حاتـابف الصياـ، ذكر عمى كالحاكـ(ّ)كالطبرانيمقتصران ،(ْ)،
.بنحكهعيـمفطريؽالمسعكدممختصرانجمي(ٓ)كالبييقي

بنحكه،مفطريؽزيدبفأبيأنيسة.(ٔ)كأخرجوأبكعبيدالقاسـبفسبلَّـ
مفطريؽاألعمش،مقتصرانعمىذكراألذاف.(ٕ)كأخرجوأحمد

مختصرانمفطريؽشعبة(ٗ)مقتصرانعمىذكراألذاف،كمفطريقوالبييقي(ٖ)كأخرجوالدارقطني
)المسعكدمكزيدبفأبيأنيسةكاألعمشكشعبةبفالحجاج(مفطريؽبفالحجاجأربعتيـا

عمركبفمرةبو.
مقتصرانعمىذكرالصبلةمفطريؽضمضـبفزرعةعفشريحبفعبيد(َُ)كأخرجوالطبراني

عفمالؾبفيخامرمفحديثمعاذبفجبؿ.
 دراسة رجال اإلسناد:

اًحًبرىسيٍكًؿاهللً:ُعْتَبةَ  َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْبِد اهلِل بنِ  - اٍبًفصى ٍبًداهلًلبًفمىٍسعيٍكدو  عى
ثقة،اختمطفيآخرعمره،قبؿكفاتوبسنةأكاثنتيف،ككافمفأىؿالككفة، ،المىٍسعيٍكًدمُّ الييذىًليُّ

.قدـبغداد،كحدثبيا،كبياكانتكفاتو
.(ُُ)فكعبدالرحمفبفميدمكقدأخذعنوجمعبعداالختبلطمنيـيزيدبفىارك

.قاؿحنبؿبفإسحاؽ،سمعتأباعبداهللأحمد،يقكؿ:سماععاصـكأبيالنضركىكىاشـبف


                                                           

.ُّّٔ(رقـِٗٓ/ّ)ي(المسندلمشاشُ)
ِ) ]البقرة: } ـٍ ًنسىاًئكي ًإلىى فىثي الرَّ يىاـً الصّْ لىٍيمىةى ـٍ لىكي }أيًحؿَّ قىٍكليوي: أبيحاتـ، ابف تفسير )ُٕٖ( ُ[ رقـ (ُّٓ/

ُّٕٔ. 
.ُِٕ،َِٕرقـ (ُِّ/َِبيرلمطبراني)(المعجـالكّ)
.َّٖٓرقـ (َُّ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ْ)
 ُٕٔٗ(رقـُٖٔ/ُ)(السنفالكبرللمبييقيٓ)
 .ِْرقـ (ُِ(الناسخكالمنسكخلمقاسـبفسبلـ)ص:ٔ)
.َِِِٕ(رقـّٓٓ/ّٔ(مسندأحمد)ٕ)
 .ّٕٗ(رقـِْٓ/ُ(سنفالدارقطني)ٖ)
 .ِٖٗٓرقـ (ِِٓ/ٔ)(معرفةالسنفكاآلثارلمبييقيٗ)
 .َِِرقـ  (ُُُ/َِ(المعجـالكبيرلمطبراني)َُ)
 (.ُِٓ/ٓ،البفأبيحاتـ)حكالتعديؿ(الجرُُ)
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.(ُ)القاسـكىؤالءمفالمسعكدمبعدمااختمط،إالأنيـاحتممكاالسماعمنوفسمعكا
ببغدادفقدأخذعنوفمفأخذعنوقديمانفيالبصرةأكالككفةفركايتوصحيحة،كمفأخذعنو

 بعداالختبلط،كقدتميزحديثو.
بفمرة أبيإسحاؽكعمرك حدثعف  إذا الدارقطني: قاؿ مفشيكخو، لسماعو بالنسبة أما

ذاحدثعفمعفكالقاسـكعكف،فيكصحيح؛كىؤالءىـأىؿبيتو  .(ِ)كاألعمش،فإنويغمط،كا 
مرةكغيره،اختمطكتميزحديثوفمفأخذعنو:ثقةيخطئاذاحدثعفعمركبفقالت الباحثة

قديمانفيالككفةكالبصرةفسماعومستقيـ،كمفأخذعنوفيبغدادفقدأخذعنوبعدتغيره،كمنيـ
(.ّٔأبكالنضر.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)

 كباقيرجالوثقات. -
 :الحكم عمى اإلسناد 

ضعيؼكفيوعمؿ:إسناده
كقدأخذعنوأبكالنضربعداالختبلط.اختبلطالمسعكدم،-
المسعكدميغمطاذاحدَّثعفعمركبفمرة.-
فيوانقطاعفعبدالرحمفبفأبيليمىلـيسمعمفمعاذ،كالمفعبداهللبفالحديث-
.(3)زيد
 معاذبفجبؿرضياهللعنوالعبلقةلوبيذاالحديث.-

كلوإلىآخرهليسلمعاذبفجبؿفيىذاالخبرذكرقاؿابفحباف:كىذاخبرباطؿمقمكبمفأ
كالخبرعفعبدالرحمفبفأبيليمىعفعمركبفمرةكليسلفظوىكذاإنماالخبرفيقصة
عبداهللبفزيداألذافمثنىمثنىكاإلقامةكاحدةكاحدةمفحديثمحمدبفعبداهللبفزيدبف

اهللبفزيدقدذكرناالخبركبيافعمموكاختبلؼعبدربوعفأبيوكسعيدبفالمسيبعفعبد
الناسعمىعمركبفمرةفيوكتمييزاأللفاظككيفيةاألذاففيكتابالجمعبيفاألخباركنفي

التضادعفاآلثارعندذكراألفعاؿالتيىيمفاختبلؼالمباحمفتثنيةاإلقامةكترجيع


                                                           

(.َْٖ/ُُلمخطيبالبغدادم)(تاريخبغدادُ)
(.ِٓٓلمدارقطني)ص:(سؤاالتالسمميِ)
(.ُُٕ/ُ(السنفالصغيرلمبييقي)ّ)
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:عبدالرحمفبفأبيليمىلـيسمعمفمعاذ،كالمفكقاؿابفخزيمة(ُ)األذافكتثنيةاإلقامة.
تكفيفي فإفمعاذا كالمفببلؿ، منيما يسمع لـ بفإسحاؽ: كقاؿمحمد اهللبفزيد، عبد
طاعكفعمكاسسنةثمافعشرة،كببلؿتكفيبدمشؽسنةعشريف،كعبدالرحمفبفأبيليمى

.(ِ)كمصعبالزبيرم،فثبتانقطاعحديثوكلدلستبقيفمفخبلفةعمر،ككذلؾقالوالكاقدم.
كقاؿالحاكـ:أماأخبارالككفييففيىذاالبابفمدارىاعمىحديثعبدالرحمفبفأبيليمى،
فمنيـمفقاؿ:عفمعاذبفجبؿأكعبداهللبفزيدكمنيـمفقاؿ:عبدالرحمفعفعبداهلل

فإنياغيرمستقيمةاألسانيد،كقدأسندعبداهللبفزيدكأماكلدعبداهللبفزيد،عفآبائيـعنوا
.(ّ)ىذاالحديث"بفزيدعفرسكؿاهللا

 ذكر االختالف عمى عمرو بن مرة:
ركاهفيحديثناالمسعكدمكتابعوزيدبفأبيأنيسةكاألعمشكشعبةبفالحجاججميعيـعف

عمركبفمرةعفعبدالرحمفبفأبيليمىعفمعاذبفجبؿ.
فوجماعةمفالركاةمنيـ:كخال

شعبةبفالحجاجركاهعفعمركبفمرةعفعبدالرحمفبفأبيليمىمرسبلن،كماعند-
مختصرانمقتصرانعمىقصةاألذاف.(ٓ)،كأبكداكد(ْ)خزيمةابف

قاؿابفخزيمة:كقاؿعمرك:حدثنيبيذاحصيف،عفابفأبيليمىقاؿشعبة:كقدسمعتومف
ابفأبيليمى.حصيف،عف

األعمش،عفعمركبفمرة،عفعبدالرحمفبفأبيليمى،قاؿ:حدثنيأصحابمحمد-
.(ٔ)....عندالطحاكم
 األعمش،عفعمركبفمرة،فقاؿ:عفعبدالرحمفبفأبيليمى،عفرجؿبعضىذا-

كالمعاذاعندابفكلـيذكرعبداهللبفزيد،«أحيمتالصبلةثبلثةأحكاؿ»الخبرأعنيقكلو:


                                                           

(.ْٗ/ِالبفحباف)(المجركحيفُ)
(.ِٕٔ/ُ،لمزيمعي)(نصبالرايةِ)
(.ّٕٗ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
(.ُٗٗ/ُ(صحيحابفخزيمة)ْ)
 .َٔٓرقـ (ُّٖ/ُ)بابكيؼاألذاف،كتابالصبلة(سنفأبيداكدٓ)
(.ُِّ/ُ(شرحمعانياآلثارلمطحاكم)ٔ)
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كجميعيامقتصرةعمىقصةاألذاف.(ُ)خزيمة
.(ٓ)،كابفحباف(ْ)،كابفالجاركد(ّ))كالمفظلو(،كأبكداكد(ِ)كلمحديثشاىدصحيحأخرجوأحمد

ٍبفً(ٔ)كالبييقي سىًعيًد ،عىٍف الزٍُّىًرمُّ ميٍسًمـو ٍبفي مَّدي ميحى ذىكىرى :كى قىاؿى اؽى اٍلميسىيًّْب،مفطريؽابفًإٍسحى
المَّوً رىسيكؿي أىٍجمىعى لىمَّا : قىاؿى بًّْو رى ٍبًد عى ٍبًف ٍيًد زى ٍبًف المًَّو ٍبًد عى يىٍجمىعيعىٍف ًبالنَّاقيكًس يىٍضًربى أىٍف

كىأىنىا المٍَّيًؿطىاًئؼه ًبيًمفى ارىل،طىاؼى لىويكىاًرههًلميكىافىقىًتًوالنَّصى ،كىىيكى النَّاسى ًة مىٍيًوًلمصَّبلى عى ؿه نىاًئـه،رىجي
قىاؿى ، النَّاقيكسى أىتىًبيعي المًَّو ٍبدى عى يىا لىوي: فىقيٍمتي : قىاؿى يىٍحًمميوي، نىاقيكسه يىًدًه ًفي كى رىاًف أىٍخضى مىاثىٍكبىاًف كى :

 ًمٍف ٍيرو مىىخى عى أىديلُّؾى أىفىبلى : قىاؿى ًة، ًإلىىالصَّبلى نىٍدعيكًبًو : ًبًو؟قيٍمتي بىمىى،تىٍصنىعي : فىقيٍمتي : ؟قىاؿى ذىًلؾى
المَّوي، ًإلىوىًإالَّ أىٍفالى ،أىٍشيىدي المَّويأىٍكبىري ،المَّويأىٍكبىري المَّويأىٍكبىري المَّويأىٍكبىري :تىقيكؿي ًإلىوىًإالَّقىاؿى أىٍفالى أىٍشيىدي

أىفَّ أىٍشيىدي المًَّو، رىسيكؿي مَّدنا ميحى أىفَّ أىٍشيىدي مىىالمَّوي، عى يَّ حى ًة، الصَّبلى مىى عى يَّ حى المًَّو، رىسيكؿي مَّدنا ميحى
المَّوي.... ًإلىوىًإالَّ ،الى المَّويأىٍكبىري ًح،المَّويأىٍكبىري مىىاٍلفىبلى عى يَّ ًح،حى مىىاٍلفىبلى عى يَّ ًة،حى ..الحديث.الصَّبلى

ك زيد: بف اهلل عبد عف المسيب بف سعيد حديث عف الحاكـ الصحيحيفقاؿ في رَّج ييخى لـ
كأمثؿالركاياتفيوركايةسعيدبفالمسيب،كقدتكىـبعضأئمتنا»الختبلؼالناقميففيأسانيده

لـيمحؽعبداهللبفزيد،كليسكذلؾ،فإفسعيدبفالمسيبكاففيمفيدخؿبيفأفسعيدان
فيأكا اهللبفزيد تكفيعبد نما كا  كحديث«خرخبلفةعثمافعميكبيفعثماففيالتكسط،

يكنسبفيزيدكمعمربفراشد،كشعيببفأبي بفالمسيبمشيكرركاه الزىرم،عفسعيد
.(ٕ)حمزة،كمحمدبفإسحاؽكغيرىـ"

.(َُ)،كأبكداكد(ٗ)،كابفماجوفيخمؽأفعاؿالعباد(ٖ)كلمحديثطريؽآخرأخرجوالبخارم


                                                           

(.ُٗٗ/ُابفخزيمة)(صحيحُ)
 .ُْٕٕٔرقـ (ََْ/ِٔ(مسندأحمد)ِ)
 .ْٗٗرقـ (ُّٓ/ُ(سنفأبيداكد)ّ)
 .ُٖٓرقـ (ْٗالبفالجاركد)ص:(المنتقىْ)
 .ُٕٗٔرقـ (ِٕٓ/ْ(صحيحابفحباف)ٓ)
 .ُّٖٓ(رقـٕٓٓ/ُلمبييقي)(السنفالكبرلٔ)
(.ّٕٗ/ّ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٕ)
 (.ْٓ(خمؽأفعاؿالعبادلمبخارم)ص:ٖ)
.َٕٔ(رقـِِّ/ُ)باببدءاألذاف،كتاباألذاف،كالسنةفيو(سنفابفماجوٗ)
 .ْٗٗ(رقـُّٓ/ُ)بابكيؼاألذاف،كتابالصبلة(سنفأبيداكدَُ)
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اؽى،(ْ)،كالبييقي(ّ)،كابفخزيمة(ِ)كابفالجاركد(ُ))كالمفظلو(،كالترمذم مًَّدٍبًفًإٍسحى مفطريؽميحى
ٍيًدٍبًفعىبٍ ٍبًفزى المًَّو ٍبًد ٍبًفعى مًَّد ،عىٍفميحى اًرًثالتٍَّيًميُّ ٍبًفاٍلحى ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي مَّدي دَّثىًنيميحى :حى بًّْو،قىاؿى ًدرى

،قىا ٍيدو زى ٍبديالمًَّوٍبفي دَّثىًنيأىًبيعى المَّوًحى رىسيكؿي :لىمَّاأىمىرى ٍمًعؿى ًبًوًلمنَّاًسًلجى ًلييٍضرىبى ًبالنَّاقيكًسييٍعمىؿي
أىتىًبيعي المًَّو ٍبدى عى يىا : فىقيٍمتي يىًدًه، ًفي نىاقيكسنا يىٍحًمؿي ؿه رىجي نىاًئـه كىأىنىا ًبي طىاؼى ًة الصَّبلى

؟.....كذكرنحكانمفالحديثالسابؽ. النَّاقيكسى
بفكى ذكرفيقصةاألذاف،ركاتوثقاتكمحمد الطريؽصحيح،كىكأصحما سحاؽالإذا

إسحاؽبفقاؿمحمدبراىيـ.إينزؿحديثوعفدرجةالحسف،كقدصرحبالسماعمفمحمدبف
يقكؿيحيىالذىميبفمحمدخزيمة:سمعتبفا قصةفيزيدابفاهللعبدأخبارفيليس:

ألفمحمدبفعبداهللبفزيدسمعومفأبيوكعبدالرحمفبفأبياألذافخبرأصحمفىذا
.يعنياإلسناداألكؿ.(ٓ)ليمىلـيسمعومفعبداهللبفزيد

قاؿالبييقي:فيكتابالعمؿألبيعيسىالترمذمقاؿ:سألتمحمدبفإسماعيؿالبخارمعف
.(ٔ)دمحديثصحيحىذاالحديثيعنيحديثمحمدبفإبراىيـالتيميفقاؿ:ىكعن

الحديثكالقصةبأسانيدمختمفةكىذا(ٕ)كصححوالنككم كمىذا ،كقاؿالخطابيفيالمعالـ:ري
.(ٖ)اإلسنادأصحيا

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَقَش( 
كقً«َمن ُنوِقَش الحساَب ُعذٍّب»ًفيًو ًفيميحاسىبىتوكحي  .(ٗ)ؽىأىٍممىفاٍستيٍقًصيى

                                                           

 .ُٖٗ(رقـّٖٓ/ُ)بابماجاءفيبدءاألذاف،أبكابالصبلةعفرسكؿاهلل(سنفالترمذمُ)
 .ُٖٓ(رقـْٗ(المنتقىالبفالجاركد)ص:ِ)
(.ُّٗ/ُ(صحيحابفخزيمة)ّ)
 ُٔٔٗرقـ. (ُِٔ/ُلمبييقي)(السنفالكبرلْ)
(.ُّٗ/ُ(صحيحابفخزيمة)ٓ)
رمذم.:لـأعثرعمىكبلـالبييقيفيكتابالعمؿالكبيرلمتقالتالباحثة (ٕٔٓ/ُ(السنفالكبرللمبييقي)ٔ)
 (.ٕٕ/ّ)(المجمكعشرحالميذبلمنككمٕ)
(.ُِٓ/ُ(معالـالسنفلمخطابي)ٖ)
 (.َُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٗ)
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 (.ٖٕٓالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري

ًفاٍبًفأىًبيميمىٍيكىةى ًد،عى ٍبًفاألىٍسكى ميكسىى،عىٍفعيٍثمىافى المًَّوٍبفي دَّثىنىاعيبىٍيدي حى
اًئشىةى،(ِ) ،عىٍفعى

النًَّبيّْ ًف عى : قي«َمْن ُنوِقَش الِحَساَب ُعذٍّبَ »قىاؿى قىالىٍت: }فىسىٍكؼى تىعىالىى: المَّوي يىقيكؿي أىلىٍيسى : ٍمتي
ًحسىابنايىًسيرنا{]االنشقاؽ: اسىبي :ٖييحى دَّثىنىايىٍحيىى«ذىًلًؾالعىٍرضي»[قىاؿى ،حى ًمي  عى كٍبفي دَّثىًنيعىٍمري ،حى

أىًبيميمىٍيكىةى،قىاا اٍبفى ًد،سىًمٍعتي ٍبًفاألىٍسكى ،عىٍفعيٍثمىافى سىًعيدو ٍنيىا،ٍبفي المَّويعى اًئشىةىرىًضيى عى :سىًمٍعتي ؿى
النًَّبيَّ ،عىٍفقىالىٍت:سىًمٍعتي ريٍستيـى ٍبفي اًلحي ،كىصى ،كىأىيُّكبي مىٍيـو سي مَّديٍبفي ميحى ،كى ٍيجو رى جي تىابىعىوياٍبفي ًمٍثمىوي.كى

ًفالنًَّبيّْ .اٍبًفأىًبيميمىٍيكىةى،عىٍفعىاًئشىةىعى
 : تخريج الحديث

عفعبداهللبفأبيمميكةبوبألفاظمتقاربة.(ْ)،كمسمـ(ّ)أخرجوالبخارم
مفطريؽعبداهللبفأبيمميكةعفالقاسـبفمحمدعفعائشةبنحكه.(ٓ)كأخرجوالبخارم

 دراسة رجال اإلسناد :
شيكخ:ِفين ُموَسى باذام َأُبو ُمَحمَّد اْلَعْبِسي َمْواَلُىم اْلُكو بيد اهلل بْ عُ  -    كبار مف كاف

البخارم،ثقةرميبالتشيعكركلأحاديثفيالتشيعمنكرةكًعيبليذاالسبب.سبقتترجمتوفي
(.َٔالحديثرقـ)

كباقيرجالوثقات. -
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى .(ٔ)«َىَمك َفَقدْ  الحسابَ  ُنوِقش َمنْ »عىاًئشىةىحى

                                                           

 .ّٔٓٔ(رقـُُُ/ٖ،باب:مفنكقشالحسابعذب)(صحيحالبخارمكتابالرقاؽُ)
 قرشيالتٍَّيًمٌي.(ىكعىبداهللبفعيبىيداهللبفأىبيمميكةالِ)
فمـيفيموفراجعكتابالعمـ،(صحيحالبخارمّ) ،َُّ(رقـِّ/ُفيوحتىيعرفو)،بابمفسمعشيئا

 .ّْٗٗ(رقـُٕٔ/ٔ[)ٖكتابتفسيرالقرآف،باب}فسكؼيحاسبحسابايسيرا{]االنشقاؽ:
مسمـْ) صحيح كأىميا،( نعيميا كصفة الجنة الحسابكتاب إثبات باب ْ)، َِِْ/ رقـ )ِٕٖٔ( /ْ،

.ِٕٖٔ(رقـَِِٓ
 .ّٕٓٔ(رقـُُِ/ٖكتابالرقاؽ،باب:مفنكقشالحسابعذب)،(صحيحالبخارمٓ)
 .(َُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
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.الحديث رقم )*(
.(ُ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى ٍيرىةىأىًبيحى َذا»ىيرى ياشككةفيودخمتإذاأم«اْنَتَقَش  َفاَل  شيكَ  َواِ  .مىكًضًعياًمفٍأٍخرجى
ًبوً .(ِ)ًبوًييٍنقىشيالًَّذماٍلًمٍنقىاشسيمّْيىكى

 ديث رقم )*( الح
.(ّ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًديثي ًمٍنوياٍلحى يا«اْسَتْوُصوا بالِمْعَزى َخْيرا، َفِإنَُّو ماٌل َرِقيق، واْنُقُشوا َلُو َعَطَنوُ »كى أىٍمنىقُّكامىراًبضى
ٍيًرهً كىغى ًممَّاييٍؤًذييىاًمٍفًحجارةكشىٍكؾو
(ْ). 

 (.ٖٕٔالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام الطبراني

مٍ حى عىٍف ، ًشيىابو أىبيك ثنا ، اٍلميبىارىًكيُّ مَّدو ميحى ٍبفي مىٍيمىافي سي ثنا ، اٍلمىٍعمىًرمُّ ًمي  عى ٍبفي سىفي اٍلحى دَّثىنىا زىةىحى
اهللي رىًضي بَّاسو عى اٍبًف ًف عى ، ًدينىارو ٍبًف ٍمًرك عى عىٍف ، النًَّصيًبيّْ اهلًل رىسيكؿي قىاؿى : قىاؿى ٍنوي، :عى

اْسَتْوُصوا ِباْلِمْعَزى َخْيرًا، َفِإنََّيا َماٌل َرِقيقٌ » ـٍ مىٍيكي ،كىعى اًؿًإلىىاهلًلالضأىفي اٍلمى نًَّةكىأىحىبُّ ًفياٍلجى ،كىىيكى
فىٍميىٍمبىٍسويأىٍحيى اءى نَّةىبىٍيضى اٍلجى مىؽى اهللىخى اًءًباٍلبىيىاًض،فىًإفَّ الشَّاًةاٍلبىٍيضى ـى دى فَّ ،كىاً  ـٍ كىفّْنيكاًفيًومىٍكتىاكي كى ـٍ اؤيكي

ٍيفً السٍَّكداكى ـيًعٍندىاهلًلًمٍفدىـً «.أىٍعظى



                                                           

.َِّ(تحتحديثرقـُ)
(.َُٔ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
.ُِّقـ(تحترّ)
(.َُٔ/ٓ)النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير(ْ)
 .َُُُِ(رقـَُٗ/ُُ)(المعجـالكبيرلمطبرانيٓ)
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 تخريج الحديث:
عفالنضربفعبداهللعفعبدربو(ِ)،بزيادةكأبكنعيـاألصبياني(ُ)أخرجوابفعدم

،مقتصرانعمىشؽالحديثاألكؿ.بفنافع)أبكشياب(بومختصرانا
 دراسة رجال اإلسناد:

ق.ُِٕتكفيسنة:َعْبُد َربٍِّو ْبُن َناِفٍع َأُبو ِشَياٍب اْلَحنَّاطُ  -
ثقةككافكثيرالحديثككافرجبلن،كابفأبيشيبةغيرأنوقاؿ:(ْ)،كابفمعيف(ّ)كثقوابفسعد

.(ٓ)صالحانلـيكفبالمتيفكقدتكممكافيحفظو
.(ٖ)،كذكرهابفحباففيالثقات(ٕ)،كالدارقطني(ٔ)ككثقوأيضانابفنمير،كالبزار

ٍيرنارحموالمَّو .(ٗ)كنقؿالميمكنيعفأحمدبفحنبؿقكلو:كافرجبلنصالحان،ماعممتًإالَّخى
ُُ).كقاؿأبكحاتـ(َُ)البأسبوكقاؿالعجمي: ش،صالحالحديث.كقاؿعبدالرحمفبفخرا(

قىاؿالنَّسىائي:ليسبالقكم.(ُّ)كقاؿالذىبي:صدكؽفيحفظوشيء(ُِ)صدكؽ كى
.(ُْ)

أبكشيابالحناطثقةفينفسوكماعيبعميوكافمفجيةحفظومماأنزلو:قالت الباحثة 
لمرتبةالصدكؽ.




                                                           

(.ِٓٔ/ّالبفعدم)(الكامؿفيضعفاءالرجاؿُ)
 (.َّْ/ِ)اريخأصبيافألبينعيـاألصبياني(تِ)
 (.ّّٔ/ٔ(الطبقاتالكبيرالبفسعد)ّ)
 (.ِْ/ٔتعديؿالبفأبيحاتـ)(الجرحكالْ)
 (.ُِٗ/ٔ(تيذيبالتيذيبالبفحجر)ٓ)
 (.ُِٗ/ٔ)المصدرنفسو(ٔ)
 (.ِٗٓ(سؤاالتالحاكـلمدارقطني)ص:ٕ)
 (.ُْٓ/ٕ(الثقاتالبفحباف)ٖ)
(.ْٕٖ/ُٔ(تيذيبالكماؿلممزم)ٗ)
 (.ِٕٖ(الثقاتلمعجمي)ص:َُ)
(.ِْ/ٔـ)(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتُُ)
 (.ّْٕ/ُِلمخطيبالبغدادم)(تاريخبغدادُِ)
(.ُُٔ)ص:لمذىبي(مفتكمـفيوكىكمكثؽُّ)
(.ْٖٖ/ُٔلممزم)(تيذيبالكماؿُْ)
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 :الحكم عمى اإلسناد 
،مطركح(ُ)متيـبالكضعشديدالضعؼمطركحفيوحمزةالنصيبي،متركؾإسناده

عفحمزة-أحدىماحديثاستكصكابالمعزمخيران-الحديث،قاؿابفعدمبعدسياقوحديثاف
قاؿ: ثـ عفالنصيبي حمزة غير يركييما ال معضبلف دينار بف الحديثافعفعمرك كىذاف

عنو،كالككؿمايركيوأكعامتومناكيرمكضكعة،كالببلءمنوليسممفيركمكقاؿ:.عمرك
.(ّ)كقاؿاأللباني:مكضكع.(ِ)ممفيركمىكعنيـ

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَقَص )
«َشْيرَا ِعيٍد اَل َيْنُقَصانِ »ًفيًو ـٍ يىٍعًرضًفيقيميكًبكي اًفيالعىدىد:أىٍمًإنَّويالى ٍفنىقىصى ٍكـكا  يىٍعًنيًفيالحي

ٍمتي ًإذىاصي .شؾه يكيففينيسيككيـنىٍقصه ـٍ طأ،لى خى اٍلحىجّْ ،أىٍكًإٍفكقىعًفييىٍكـً  ـًتٍسعىةنكىًعٍشًريفى

 (.ٕٖٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىاميسىدَّده حى
دَّثىنىاميٍعتىًمره(ٓ) ،حى

ٍبدً(ٔ) ،عىٍفعى ٍيدو سيكى ٍبفى اؽى ًإٍسحى :سىًمٍعتي ًفٍبًفأىًبي،قىاؿى الرٍَّحمى
 ٍفأىًبيًو،عىًفالنًَّبيّْ :أىٍخبىرىًنيبىٍكرىةى،عى ذَّاًء،قىاؿى الحى اًلدو ،عىٍفخى دَّثىنىاميٍعتىًمره دَّثىًنيميسىدَّده،حى ،كىحى

 ٍنوي،عىًفالنًَّبيّْ المَّويعى أىًبيبىٍكرىةى،عىٍفأىًبيًورىًضيى الرٍَّحمىًفٍبفي ٍبدي :"عى َشْيرَاِن اَل َيْنُقَصاِن، ،قىاؿى
ًة".َشْيرَا ِعيدٍ  جَّ ذيكالحى ،كى افي :رىمىضى

 تخريج الحديث:
سحاؽبفسكيدبوبنحكه.مفطريؽمعتمربفسميمافعفإ(ٖ)كمسمـ(ٕ)أخرجوالبخارم

                                                           

التاريخالكبيرلمبخارمُ) ّ)( الضعفاءكالمتركككفلمنسائي)ص:ّٓ/ انظرُّ(، التيذيبالبفتقريب:(
(.ٔٔ/ْ)لمييثمينبعالفكائد(،مجمعالزكائدكمُٕٗحجر)ص:

 (.ِٔٔ/ّ)البفعدم(الكامؿفيضعفاءالرجاؿِ)
 (.َِٔ/ُ)لؤللباني،(سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىاالسيئفياألمةّ)
.ُُِٗ(رقـِٕ/ّ،باب:شيراعيدالينقصاف)(صحيحالبخارم،كتابالصـكْ)
 بؿاألسدم،أىبيكاٍلحىسىفالبىٍصًرٌم.،بفمسرمسددبفمسرىدىك(ٓ)
.سيمىٍيمافبفطرخافالتٍَّيًميٌمعتمربفىك(ٔ)
.ُُِٗ(رقـِٕ/ّ،باب:شيراعيدالينقصاف)كتابالصـك،(صحيحالبخارمٕ)
 .َُٖٗرقـ (ٕٔٔ/ِ«)شيراعيدالينقصاف»،باببيافمعنىقكلو(صحيحمسمـ،كتابالصياـٖ)
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مفطريؽيزيدبفزريععفخالدالحذاءبوبنحكه.(ُ)كأخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

قكقيؿبعدىابسنة.ُٓتكفيسنة:ُبو َبْكَرَة الثََّقِفي  الطَّاِئِفي  ُنَفْيُع بُن الَحاِرثِ أَ  -
اهلل الطائؼإلىرسكؿ يـك ممفنزؿ كىك األثير: ابف بكرة،قاؿ الطائؼًفي مفحصف

أبكبكرةيقكؿ:فأسمـ،ككنيأبابكرةكأعتقورسكؿاهلل كىافى أنامفإخكانكـمعدكدًفيمكاليو،كى
فأبىالناسإالأفينسبكني،فأنانفيعبفمسركحًفيالديف،كأنامكلىرسكؿاهلل .(ِ)كا 

رجالوجميعانثقات.-
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 بالتَّمر الرُّطىًب بىٍيًع ًديًث ًفيحى َعمْ َقاَل: أَيْنُقُص الّرطب إذا يبس؟ قالو ا: نَ »كى اسًتٍفياـ،« لىٍفظيو
أىٍفيىٍخفىىمثٍ كزي يىجي فىبلى الَّ ميٍعتىبىراًفينىظاًئره،كىاً  ًلكيٍنوالحٍكـكًعمَّتو،ليككفى ٍعنىاهيتىٍنبيوهكتقريره مى ىىذىاكى ؿي

النًَّبيّْ مىى ألىسٍعى رير: جى قىٍكًؿ كى ٍبدىهي؟ عى ًبكاؼو المَّوي أىلىٍيسى تىعىالىى: كىقىٍكًلًو ، رىًكبى مىف ٍيرى خى تـ
المىطايىا
.(ّ)

 (.ٖٖٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام أبو داود

،أىخٍ يَّاشو ٍيدناأىبىاعى زى ٍبًدالمًَّوٍبًفيىًزيدى،أىفَّ ،عىٍفعى اًلؾو مىٍسمىمىةى،عىٍفمى المًَّوٍبفي ٍبدي دَّثىنىاعى بىرىهيحى
قَّ أىًبيكى سىٍعدىٍبفى اًءًبالسٍُّمتًأىنَّويسىأىؿى ،عىًفالبىٍيضى اءي(ٓ)اصو :اٍلبىٍيضى ،قىاؿى ؿي اأىٍفضى لىويسىٍعده:أىيُّييمى ،فىقىاؿى

المَّوً رىسيكؿى سىًمٍعتي : قىاؿى كى ذىًلؾى عىٍف المًَّو رىسيكؿي فىقىاؿى ًبالرُّطىًب، التٍَّمًر ًشرىاًء عىٍف :ييٍسأىؿي
المَّوًَقاُلوا َنَعْم،« ؟َأَيْنُقُص الر َطُب ِإَذا َيِبَس » رىسيكؿي كىاهيفىنىيىاهي رى دى: دىاكي أىبيك قىاؿى ، ذىًلؾى عىٍف

. اًلؾو مى أيمىيَّةى،نىٍحكى ٍبفي اًعيؿي ًإٍسمى


                                                           

.َُٖٗرقـ (ٕٔٔ/ِ«)شيراعيدالينقصاف»،باببيافمعنىقكلوكتابالصياـيحمسمـ،صح(ُ)
(.ّٓ/ٔ)(أسدالغابةالبفاألثيرِ)
 (.َُٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ّّٗٓ(رقـُِٓ/ّ،بابفيالتمربالتمر)(سنفأبيداكد،كتابالبيكعْ)
مٍٓ) السُّ اء( البىيضى أًلىفَّ ؛ حُّ أىصى كاألٌكؿي الًحٍنطة، ًمفى نكعه ىيكى ًقيؿى كى قٍشرلىوي. الى الشَّعيرأبيضي ٍربًمفى ىكضى تي

(.ّٖٖ/ِالًحٍنطة.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)
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 تخريج الحديث:
،(ٓ)كالترمذم(ْ)ابفماجو،ك(ّ)،كعبدالرزاؽ(ِ)كمفطريقوالشافعي(ُ)أخرجواإلماـمالؾ

.(ٖ)كابفالجاركد،(ٕ)المكصمي،كأبكيعمى(ٔ)كالنسائي
،بو(ُْ)،كالبييقي(ُّ)،كالمزم(ُِ)،كالخطابي(ُُ)،كالدارقطني(َُ)،كابفحباف(ٗ)الطحاكمأخرجوك

سماعيؿبفأميةعفعبداهللبفإمفطريؽ(ُٕ)،كالحاكـ(ُٔ)،كالطحاكم(ُٓ)الشافعي،كهبنحك
يزيدبوبنحكه.

 دراسة رجال اإلسناد:
 ،فيو،كزيداختمؼ(ُٖ)اتكقاؿابفحجرعفزيدأباعياشصدكؽرجالوجميعانثق-

.(َِ)كالظاىرأنوتابعي(ُٗ)ىؿىكمفصغارالصحابة،أكمفالتابعيف،كقاؿالبعضمجيكؿ

                                                           

 .ِِ(رقـِْٔ/ِ)(مكطأمالؾُ)
 .ُٓٓ(رقـُٗٓ/ِ(مسندالشافعيِ)
 .ُُْٖٓ(رقـِّ/ٖ)عانيالرزاؽالصن(مصنؼعبدّ)
 .ِِْٔ(رقـُٕٔ/ِ،باببيعالرطببالتمر)(سنفابفماجوكتابالتجاراتْ)
(َِٓ/ّ،بابماجاءفيالنييعفالمحاقمة،كالمزابنة)عفرسكؿاهللأبكابالبيكع،(سنفالترمذمٓ)

 .ُِِٓرقـ
 .ْْٓٓ(رقـِٖٔ/ٕيابالرطب)،بيعالعراكتابالبيكع،(سنفالنسائئ)
 .ُِٕ(رقـٖٔ/ِ)(مسندأبييعمىالمكصميٕ)
 .ٕٓٔ(رقـُٓٔ)ص:فالجاركد(المنتقىالبٖ)
 .ُّٔٔ(رقـْٗٔ/ُٓ(شرحمشكؿاآلثارلمطحاكم)ٗ)
 .ْٕٗٗ(رقـِّٕ/ُُ(صحيحابفحباف)َُ)
 .ِٔٗٗ(رقـّْٕ/ّ(سنفالدارقطني)ُُ)
 (.ِِٓ/ِخطابي)(غريبالحديثلمُِ)
 (.َُِ/َُ)(تيذيبالكماؿلممزمُّ)
 .َُٔٓٓ(رقـْٕٗ/ٓ(السنفالكبرللمبييقي)ُْ)
 .ُُِ(رقـِٔٓ)ص:(السنفالمأثكرةلمشافعيُٓ)
.ُٗٔٔ(رقـِْٕ/ُٓ)لطحاكم(شرحمشكؿاآلثارُٔ)
.ِِٓٔ(رقـْْ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ُٕ)
 (.ِِْبفحجر)ص:(تقريبالتيذيبالُٖ)
/ّ،تيذيبالتيذيبالبفحجر)(ُِٕ/ُٗ)البفعبدالبرمفالمعانيكاألسانيد(التمييدلمافيالمكطأُٗ)

ِْْ.) 
(.ُُٕ/ُٗ(التمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد)َِ)



 

- 381 - 
 

كزادعبدالرزاؽمكلى،(ُ)ذكرهالشافعيمنسكبان،كىكعبداهللبفيزيد،مكلىاألسكدبفسفياف
.(ّ)اسموزيدبفالصامتالزرقيعندأكثرأىؿالحديث،كالصحابي(ِ)أبيزىرة

 كابفحجريرجحأفيككفتابعيكليسصحابيكاهللأعمـ.
 :الحكم عمى اإلسناد 

صحيح حسف حديث ىذا : الترمذم قاؿ ، ثقات كرجالو صحيح كقاؿ(ْ)الحديث ،
ومحكـفيكؿماىذاحديثصحيح،إلجماعأئمةالنقؿعمىإمامةمالؾبفأنس،كأنالحاكـ:

المدينة أىؿ حديث في خصكصا الصحيح إال ركاياتو في يكجد لـ إذ الحديث، مف يركيو
 .(ٓ)...كالشيخافلـيخرجاهلماخشياهمفجيالةزيدأبيعياش

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 العىٍشر السُّنىف ًديًث ًفيحى اْنِتَقاُص اْلَماءِ »كى ًبًو.يير« المىذاًكير غىسىؿ ًإذىا اًء ًباٍلمى انًتقاصالبىٍكؿ يد
ـى قىٍدتىقىدَّ اًء.كييركىلًباٍلفىاًء.كى االٍنًتضاحًباٍلمى :ىيكى ًقيؿى كى
 .(ٔ)

 الحديث رقم )*(. 
 .(ٕ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َنَقَض( 
السٍَّقؼ:«يضًا ِمْن َفْوِقوِ َأنَُّو َسِمَع َنقِ »ًفيًو ٍكتييىا.كنىًقيضي اًمًؿ:صى اٍلمىحى نىًقيضي .كى ٍكتي :الصَّ النًَّقيضي

شىبو. خى  (ٖ)تىٍحًريؾي

                                                           

(.ُْٕ(مسندالشافعي)ص:ُ)
(.ِّ/ٖ(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني)ِ)
 (.ُْٕ/ُٗ)البفعبدالبرتمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيدال:انظر(ّ)
(.َِٓ/ّ)أبكابالبيكععفرسكؿاهللبابماجاءفيالنييعفالمحاقمة،كالمزابنة(سنفالترمذمْ)
 (.ْٓ/ِ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٓ)
.(َُٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٔ)
 .ٖٔ(تحتحديثرقـٕ)
 (.َُٕ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٖ)
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 (.ٖٕٗالحديث رقم ) 
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم

قىاالى ، ٍنًفيُّ اٍلحى كَّاسو جى ٍبفي كىأىٍحمىدي ًبيًع، الرَّ ٍبفي سىفي حى دَّثىنىا اأٍلىٍحكىصًحى أىبيك دَّثىنىا حى :
عىٍف(ِ) ،

:بىٍينىمىاًجٍبًريؿياعىمَّارً ،قىاؿى بَّاسو ،عىًفاٍبًفعى بىٍيرو ٍبًداهلًلٍبًفًعيسىى،عىٍفسىًعيًدٍبًفجي ٍيؽو،عىٍفعى زى ٍبًفري
فىعىرىٍأسىوي،فىقىاَسِمَع َنِقيًضا ِمْن َفْوِقوِ ،قىاًعدهًعٍندىالنًَّبيّْ ،فىرى لىـٍ اٍليىٍكـى اًءفيًتحى السَّمى ًمفى :"ىىذىابىابه ؿى

يىٍنًزٍؿقىطًُّإالَّ ـٍ ًإلىىاأٍلىٍرًضلى نىزىؿى :ىىذىامىمىؾه ،فىقىاؿى ًمٍنويمىمىؾه ،فىنىزىؿى اٍليىٍكـى ،ييٍفتىٍحقىطًُّإالَّ مَّـى ،فىسى اٍليىٍكـى
قىاؿى كى ٍيفًأىٍبًشرٍ: قىٍبمىؾىنىًبيّّييٍؤتىييمىالىـٍأيكًتيتىييمىاًبنيكرى ةي: ـياٍلًكتىاًب،فىاًتحى كىاًتي تىٍقرىأىلىفٍاٍلبىقىرىًة،سيكرىةًكىخى

ٍرؼو اًبحى ."أيٍعًطيتىويًإالًَّمٍنييمى
 تخريج الحديث:

تفردبإخراجومسمـعفالبخارم.
 دراسة رجال اإلسناد:

 (3)تشيعفيوبفحجرعنو:ثقةركاتوثقاتإالماكافمفأمرعبداهللبفعيسىقاؿا -
كالحديثاليكافؽبدعتو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنَقعَ )
تَّىكشىًرب.ييٍركىلأىمٍ:العىطشًبوًييٍنقىعيأًلىنَّويماًئيا،فىٍضؿأىمٍ«الِبئر َنْقعُ  ُيمَنعَ  َأنْ  َنيى»ًفيوً حى
ًكمىأىمٍ:نىقىعى قً.رى الميٍجتىًمعكىىيكىالنَّاًقعي،اٍلمىاءي:النٍَّقعي:يؿىكى

.(ْ)
 (.ٖٕ٘الحديث رقم )

 رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام أحمد
دَّثىنىا ،ٍبفييىًزيديحى كفى نىاىىاري مَّديأىٍخبىرى اؽى،ٍبفيميحى مَّدًعىفًٍإٍسحى ٍبدًٍبفًميحى .أيمّْوًعىفٍالرٍَّحمىًف،عى

                                                           

،بابفضؿالفاتحة،كخكاتيـسكرةالبقرة،كالحثعمىقراءة(صحيحمسمـ،كتابصبلةالمسافريفكقصرىاُ)
.َٖٔ(رقـْٓٓ/ُاآليتيفمفآخرالبقرة)

 (.ِِٖ/ُِ.تيذيبالكماؿلممزم)األحكصالككفي(ىكسبلـبفسميـالحنفي،مكالىـ،أبكِ)
(.ُّٕ(تقريبالتيذيبالبفحجر)ص:ّ)
 (.َُٖ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرْ)
 .َِٕٖٓ(رقـٗ/ِْ)(مسندأحمدٓ)
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عىٍمرىةى
:يىٍعًني:يىًزيديقىاؿى«اْلِبْئرِ  َنْقعُ  ُيْمَنعَ  َأنْ  َنَيى»المَّوًرىسيكؿىسىًمٍعتي:قىالىتٍعىاًئشىةى،فٍعى،(ُ)
اًء.فىٍضؿى اٍلمى

 تخريج الحديث:
ٍيو،(ْ)،كأحمدبفحنبؿ(ّ)،كابفراىكيو(ِ)أخرجوابفأبيشيبة كى ٍنجى زى اٍبفي

.(ٔ)كابفحباف(ٓ)
مفطريؽأبكالرجاؿمحمدبفعبدالرحمف.(ٖ)قي،كالبيي(ٕ)كالحاكـ
)محمدبفعبدالرحمف،كحارثةبفكبلىمامفطريؽحارثةبفمحمد،(ٗ)ابفماجوكأخرجو

محمد(عفعمرةبوبنحكه.
 دراسة رجال اإلسناد:

 مدلسمفالرابعة،يقبؿحديثوفياألخبارركاتوجميعانثقاتعدامحمدبفاسحاؽ -
ياألحكاـالينزؿعفمرتبةالحسفإالماشذفيويعدمنكرانكاهللأعمـ.سبقتترجمتوكالسيركف

(.ّٗفيالحديثرقـ)
:الحكم عمى اإلسناد 

سحاؽكقدتابعوسفيافإالحديثصحيح،كركاتوثقاتإالماكافمفأمرتدليسابف
الثكرمكىكثقة.

******           ****** 
 اهلل: قال ابن األثير رحمو

ًمٍنوي ًديثيكى .(َُ)«اْلَماءِ  َرْىوُ  َواَل  اْلِبْئرِ  َنْقعُ  ُيباع اَل »اٍلحى

.الحديث رقم )*(
                                                           

ٍبدالرحمفٍبفسعدٍبفزرارةاألىٍنصاًرٌيةالمدنية(ُ) .عمىرةبنتعى
 َُِٓٗ(رقـِّٓ/ْ)شيبةفأبي(مصنؼابِ)
 .ُُُْ(رقـٔٔٓ/ِ(مسندإسحاؽبفراىكيو)ّ)
 .ُُِّٔ(رقـّّٕ/ّْ(مسندأحمد)ْ)
 .ُُِِ(رقـّٕٔ/ِ(األمكاؿالبفزنجكيو)ٓ)
 .ْٓٓٗ(رقـُّّ/ُُ(صحيحابفحباف)ٔ)
.ُِّٔرقـ (َٕ/ِ)(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـٕ)
 .ُُْٖٖ(رقـُِٓ/ٔ)ييقي(السنفالكبرللمبٖ)
.ِْٕٗ(رقـِٖٖ/ِ،بابالنييعفمنعفضؿالماءليمنعبوالكؤل)(سنفابفماجوكتابالرىكفٗ)
 (.َُٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)َُ)
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.(ُ)سبؽتخريجو
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى دىثًعنديىٍعًني«َماءٍ  َنْقعِ  َأوْ  طريقٍ  ِفي أحُدكم َيْقُعدُ  اَل »اٍلحى ةكقضاءًالحى  .(ِ)الحاجى

 (.ٖٕٙالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى شرىابانليىًصيرًباٍلمىاءًتىٍخًمطكنوأىمٍ«ُتْنِقُعوَنوُ  َزِبيباً  َتتَّخذونو»الكىٍرـحى
(ّ). 

 (.ٖٕٚالحديث رقم )
لـأعثرعمىتخريجلو.

********           **** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى ًإذىاكاٍمتيًقع،لكنيواٍنتىقىعى:ييقىاؿي.ميتىغىيّْراأىمٍ«لوُنو ُمْنَتِقعاً  الطَِّريقِ  ِفي فاْسَتْقَبموه»المكلدًحى
ٍكؼوًمفٍتىغىيَّر نىٍحكًألىـوأىكٍخى  .(ْ)ذلؾكى

 (.ٖٕٛالحديث رقم )
مىتخريجلو.لـأعثرع

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

.(ٓ)«َعْنوُ  ُسرٍّيَ  ُثمَّ  َساَعةً  المَّو َرُسولِ  لونُ  فاْنتُقع»زٍمؿاٍبفًحديثكمنو

                                                           

.ِّٓ(تحتحديثرقـُ)
 (.َُٖ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ِ)
(.َُٗ/ٓ)مصدرنفسوال(ّ)
 .(َُٗ/ٓ)السابؽالمصدر(ْ)
 (.َُٗ/ٓ)المصدرالسابؽ(ٓ)
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 (.ٜٖٕالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام الطبراني

دَّثىنىا ،النٍَّضرًٍبفيأىٍحمىديحى مَّدوٍبفيٍعفىريكىجىاٍلعىٍسكىًرمُّ ،ميحى قىاالىاٍلًفٍريىاًبيُّ ًليديثنا: ٍبدًٍبفياٍلكى عى
،ًمٍسرىحوٍبفًاٍلمىًمؾً رَّاًنيُّ مىٍيمىافيثنااٍلحى ،اٍلقيرىًشيُّعىطىاٍبفيسي رَّاًنيُّ ٍبدًٍبفًمىٍسمىمىةىعىفٍاٍلحى ،اهللًعى يىًنيّْ اٍلجي
عىةىأىًبيعىمّْوًعىفٍ ،ٍبًعي رًٍبفًمىٍشجى يىًنيّْ يىًنيًّْزٍمؿواٍبفًعىفًاٍلجي قىاؿىاٍلجي " ًإذىااهللًرىسيكؿيكىافى:

مَّى ٍبحىصى افى:ًرٍجمىويثىافوكىىيكىقىاؿىالصُّ ٍمًدًه،اهللًسيٍبحى ًبحى مىرَّةنسىٍبًعيفى"تىكَّابناكىافىًإنَّوياهللى،كىأىٍستىٍغًفريكى
:َساَعًة، ُثمَّ ُسرٍَّي َعْنوُ  َرُسوِل اهللِ  َفاْنَتَقَع َلْونُ ...... الطًَّريًؽالسٍَّيًؿ»فىقىاؿى ًمفى أىمَّامىارىأىٍيتى

مىٍيًو،......الحديث. عى اٍلييدىلكىأىٍنتيـٍ مىٍيًوًمفى عى ٍمتيـٍ مّْ مىاحي ًحًب،فىذىًلؾى الرٍَّحًبالبلَّ
 تخريج الحديث:

طريؽالكليدبفعبدالممؾبفمسرحبوبنحكه.مف(ّ)،كالبييقي(ِ)أخرجوأبكنعيـ
 دراسة رجال اإلسناد: 

 كالٌصكاباألكؿ.ل اسمو الضحاك، ويقال عبد الرحمن:عبد المَّو بن زمل الجينّي ويقا -
المَّوبفكالٌضحاؾغمط،فإفالضحاؾبفزمؿآخرمفأتباعالتابعيف. كقاؿابفحٌباف:عبد

عمىإسنادهخبره.زمؿلوصحبة،لكفالأعتمد
المَّو بفعبد مسمـ الحرانيعف القرشي بفعطاء سميماف حديثو بركاية تفرد ابفحجر: قاؿ

(ْ)الجينٌي.
الحديثفيوأبكمشجعةكمسممةبفعبداهللمقبكالف.-   
كباقيرجالوثقات.-   

 : الحكم عمى اإلسناد 
،كمسممةبفعبد(ٓ)نكرالحديثشديدالضعؼفيوسميمافبفعطاءالحرانيمإسناده

الممؾكشيخوأبكمشجعةمقبكالفكالمتابعليما.كحينماأكردالبييقيالحديثقاؿ:ماركمفي
رؤياابفزمؿالجينيكفىإسنادهضعؼ.

                                                           

 .ُْٖٔ(رقـَِّ/ٖ)لمعجـالكبيرلمطبراني(اُ)
.َٖٕٕ(رقـََّٔ/ٔ(معرفةالصحابةألبينعيـ)ِ)
 (.ّٔ/ٕ)(دالئؿالنبكةلمبييقيّ)
(.ّٖ/ْ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ْ)
(.ِّٓقريبالتيذيبالبفحجر)ص:(تٓ)
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******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

كىاٍبًفاأٍلىٍككىًع:لكٍفغذىاىا ًزكىٍعبو ًفيرىجى ٍنظؿيىٍنقيفييىاكى الحى جاًنيى ٍنقيكؼ،كىيكأفَّ أىٍممى نىًقيؼي ٍنظىؿه حى
ًمـأىنَّيىاميٍدركةفاٍجتىناىا. ٌكتتعى  (ُ)بظيٍفره:أىٍميىٍضربيا،فىًإٍفصى

.الحديث رقم )*(
 .(ِ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى ٍرعوأيْـّحى الطَّعاـيينىقّْيالًَّذمالنُّكفًًبفىٍتحًىيكى«وُمَنقٍّ  َوَداِئسٍ »زى ًقٍشرهًمفٍييٍخرجوأىمٍ:
قىدٍ.ًباٍلكىٍسرًكييركىل.كًتٍبًنو ،كى ـى ابالدَّاًئس،اًلٍقًترىاًنوًأٍشبىو،كىاٍلفىٍتحيتىقىدَّ افكىىيمى  .(ٖ)ًبالطَّعىاـًمختىصَّ

 الحديث رقم )*(. 
 .(ْ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفي ًديثًكى ٍرعأيْـّحى  .(ٓ)َفَيْأُكُموَنوُ  بُيوِتيم ِإَلى النَّاُس  َيْنُقُمو َأيْ « َفُيْنَتَقلُ  َسِمين اَل »زى

.الحديث رقم )*(
 .(ٔ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 

                                                           

(.َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ْٓ(تحتحديثرقـِ)
(.َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
.ُِِ(تحتحديثرقـْ)
(.َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ٓ)
.ُِِ(تحتحديثرقـٔ)



 

- 387 - 
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى اأىمٍ«المَّو َمحاِرمُ  ُتْنَتَيكَ  َأنْ  ِإالَّ  قط ، ِلَنْفِسوِ  اْنَتَقمَ  َما َأنَّوُ »اٍلحى اقىبىمى دناعى مىىأىحى عى
كهو قىدٍ.ًقبىًموًمفٍأىتىاهيمىٍكري رىكى ًديثًًفيتىكىرَّ ـى:ييقىاؿي.اٍلحى ـي،نىقى ـىيىٍنًق ـيكنىًق ـى.يىٍنقى ف،ًإذىافيبلفاإلٍحسامنكنىًق

دّْيًوًإلىىكيٍفرالنّْعمة عىمىويًممَّاييؤى .(ُ)جى

 (ٕٓٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىا ٍبديحى ،ٍبفيالمَّوًعى نىاييكسيؼى ،أىٍخبىرى اًلؾه ،اٍبفًعىفًمى بىٍيًر،ٍبفًعيٍركىةىعىفًٍشيىابو عىفٍالزُّ
اًئشىةى ٍنيىا،المَّويرىًضيىعى يّْرىمىا:»قىالىتٍأىنَّيىاعى ٍيفًبىٍيفىالمَّوًرىسيكؿيخي ذىًإالَّأىٍمرى ا،أىخى اأىٍيسىرىىيمى لىـٍمى
ا،يىكيفٍ  ُتْنَتَيكَ  َأنْ  ِإالَّ  ِلَنْفِسوِ  المَّوِ  َرُسولُ  اْنَتَقمَ  َوَما ًمٍنوي،النَّاسًأىٍبعىدىكىافىًإٍثمناكىافىفىًإفًٍإٍثمن
.«ِبَيا ِلمَّوِ  َفَيْنَتِقمَ  المَِّو، ةُ ُحْرمَ 

 تخريج الحديث:
مفطريؽابفشياب.(ْ)،كمسمـ(ّ)أخرجوالبخارم

مفطريؽ(مفطريؽىشاـبفعركةكبلىما)ابفشيابكىشاـبفعركة(ٓ)كأخرجومسمـ
عركةبفالزبيربألفاظمتقاربة.

 دراسة رجال اإلسناد:
رجالوجميعانثقات. -

**********           ** 
 
 

                                                           

 .(َُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.َّٔٓ(رقـُٖٗ/ْ)،بابصفةالنبيكتابالمناقب،(صحيحالبخارمِ)
كتابباب:،ُِٔٔ(رقـَّ/ٖ«)يسركاكالتعسركا:»تاباألدب،بابقكؿالنبيكالمصدرنفسو،(ّ)

 .ّٖٓٔ(رقـُْٕ/ٖكـالتعزيركاألدب)
لآلثاـكاختيارهمفالمباح،أسيموكانتقاموهللعندانتياؾبابمباعدتو(صحيحمسمـ،كتابالفضائؿ،ْ)

 .ِِّٕ(رقـُُّٖ/ْحرماتو)
لآلثاـكاختيارهمفالمباح،أسيموكانتقاموهللعندانتياؾبابمباعدتوكتابالفضائؿ،المصدرنفسو(ٓ)

.ِِّٖ(رقـُُْٖ/ْحرماتو)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًمٍنوي ًديثيكى مىٍنعًمفٍشىٍيئنايىنًقـمىاأىمٍ«المَّو َفَأْغَناهُ  َفِقيراً  َكانَ  َأنَّوُ  ِإالَّ  َجِميل ابنُ  َيْنِقمُ  َما»الزَّكىاةًحى
.(ُ)المَّوًنعًمةكيفرًإلىىأدَّاهًغناهفىكىأىفَّالنّْعمة،يكفيرىأىفًٍإالَّالزَّكىاةً

 (.ٕٔٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

دَّثىنىا اليىمىافًأىبيكحى
نىا،(ّ) دَّثىنىا،(ْ)شيعىٍيبهأىٍخبىرى نىادًأىبيكحى األىٍعرىجًعىفً،(ٓ)الزّْ

ٍيرىةىأىًبيعىفٍ،(ٔ) ىيرى
ٍنوي،المَّويرىًضيى دىقىًة،المَّوًؿيرىسيكأىمىرى:قىاؿىعى نىعىفىًقيؿىًبالصَّ ،اٍبفيمى ًميؿو اًلديجى ًليًد،ٍبفيكىخى كىعىبَّاسيالكى

ٍبدًٍبفيا كىأىمَّاكىرىسيكليوي،المَّوُ  َفَأْغَناهُ  َفِقيرًا، َكانَ  َأنَّوُ  ِإالَّ  َجِميلٍ  اْبنُ  َيْنِقمُ  َما:"النًَّبيُّفىقىاؿىالميطًَّمبًعى
اًلده خى ـٍفىإً: اًلدنا،تىٍظًمميكفىنَّكي ٍبدًٍبفيالعىبَّاسيكىأىمَّاالمًَّو،سىًبيؿًًفيكىأىٍعتيدىهيأىٍدرىاعىوياٍحتىبىسىقىدًخى عى

ُـّالميطًَّمًب، مىٍيوًفىًييىالمَّوًرىسيكؿًفىعى دىقىةهعى ًمٍثمييىاصى نىاًد،أىًبياٍبفيتىابىعىوي"مىعىيىاكى قىاؿى،أىًبيوًعىفٍالزّْ كى
اؽىاٍبفي نىاًد،أىًبيعىفٍ:ًإٍسحى مىٍيوًًىيى»الزّْ ًمٍثمييىاعى قىاؿى«مىعىيىاكى ٍيجواٍبفيكى رى دٍّْثتي:جي ًبًمٍثًمًو.األىٍعرىجًعىفًحي

 تخريج الحديث:
مفطريؽأبيالزنادبوبنحكه.(ٕ)أخرجومسمـ
 دراسة رجال اإلسناد:

ركاتوجميعانثقات. -
     ******      ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 (َنِقوَ ) 

                                                           

 (.ُُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
[َٔ،بابقكؿاهللتعالى:}كفيالرقابكالغارميفكفيسبيؿاهلل{]التكبة:كتابالزكاة،(صحيحالبخارمِ)
 .ُْٖٔ(رقـُِِ/ِ)
 .،أبكاليمافالحمصيالحكـبفنافعالبيراني(ّ)
 .نار،القرشياألمكم،كاسموديىكشعيببفأبيحمزة(ْ)
.عبداهللبفذككافالقرشيىك(ٓ)
 المدني.،أبكداكدىكعبدالرحمفبفىرمزاألعرج(ٔ)
 .ّٖٗ(رقـٕٔٔ/ِ،بابفيتقديـالزكاةكمنعيا)كتابالزكاة،(صحيحمسمـٕ)
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فىييكىيىٍنقىوياٍلمىًريضينىًقوى«َناِقوٌ  َوُىوَ  عميٌّ  َوَمَعوُ  المَّو رسولُ  َعَمْيَنا َدَخلَ : الُمْنِذر أم   َقاَلتْ »ًفيوً
كىافىكىأىفىاؽى،بىرأًإذىانىاًقوه، ًتوكماؿيًإلىٍيوًيىٍرًجعلىـًٍباٍلمىرىضًالعىٍيدقىًريبىكى توًصحَّ .(ُ)كقيكَّ

 (.ٕٕٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام ابن أبي شيبة

ٍبًدالرٍَّحمىًفٍبًفعى ٍبًفعى ،عىٍفأىيُّكبى مىٍيمىافى سي ٍبفي دَّثىنىافيمىٍيحي :حى ،قىاؿى مَّدو ميحى ٍبفي دَّثىنىاييكنيسي ٍبًدحى
عىةى،عى ٍعصى أىًبيصى ٍبًف المًَّو قىالىٍت: اٍلعىدىًكيًَّة، ٍنًذًر اٍلمي أيْـّ ،عىٍف يىٍعقيكبى َوَمَعُو  َدَخَل َعَميَّ النَِّبي  ٍف

، َوُىَو َناِقوٌ  دىكىاًليميعىمَّقىةهَعِميٌّ لىنىا ،كى
المَّوً(ّ) رىسيكؿي ـى فىقىا قىالىٍت: ، فىقىاؿى ، ًليىٍأكيؿى ًميّّ عى ـى قىا ،كى فىأىكىؿى

»النًَّبيُّ نىاًقوهمى: فىًإنَّؾى ٍيبلن النًَّبيُّ« ًمٍنيىا كىأىكىؿى ، ًميّّ عى مىسى فىجى ًسٍمقناقىالىٍت: ـٍ لىيي نىٍعتي صى ثيَـّ ،
شىًعيرنا كى
النًَّبيُّ(ْ) :،فىقىاؿى «.ًمٍفىىذىاأىًصبٍ»ًلعىًمي 

 تخريج الحديث:
عفيكنسبفمحمد.(ٓ)أخرجوالحاكـ

مفطريؽأبكداكدالطيالسيكأبكعامرالعقدم.(ٕ)جوابفما(ٔ)كأخرجوأبكداكد
مفطريؽسريحبفالنعماف(َُ)،كالمزم(ٗ)،كمفطريقوأبكنعيـاألصبياني(ٖ)كأخرجوالطبراني

بف فميح عف النعماف( بف كسريح عامر كأبك داكد كأبك محمد )يكنسبف جميعيـ الجكىرم،
سميمافبوبنحكه.


                                                           

(.ُُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ِّٔٔٔ(رقـٕٓ/ٓ)(مصنؼابفأبيشيبةِ)
.النيايةفيغرّ) أيكؿى البيٍسرييعىٌمؽي،فىًإذىاأٍرطبى ًمفى الًعٍذؽي يبالحديث(دىكىاؿميعىمَّقىةه:الدَّكىاًليجمعيدىاًليىةو،كىًىيى

 (.ُُْ/ِكاألثر)
ًسٍمقناْ) ـٍ لىيي عىٍمتي شىًعي(جى ،كى ييٍؤكىؿي كى ييٍطبىخي نىٍبته فىسيكيكفو :ًبكىٍسرو اًءهيأىٍكدىًقيقىوي،كىاٍلمىٍعنىىفىطىبىٍختي رنا،أىٍمنىٍفسىويأىٍكمى

.مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيحألبيالحسفاليركم) ـٍ لىيي قىدٍَّمتي  (.ُِٕٕ/ٕكى
 .ِْْٖ(رقـُْٓ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ٓ)
 .ّٖٔٓرقـ(ّ/ْ،بابفيالحمية)كتابالطب،(سنفأبيداكدٔ)
 ِّْْ(رقـ.ُُّٗ/ِ،بابالحمية)كتابالطب،(سنفابفماجوٕ)
.ِٖٓ(رقـٗٗ/ِٓ)لمعجـالكبيرلمطبراني(اٖ)
 .َٖٕ(رقـِٓٔ/ِ(الطبالنبكمألبينعيـاألصفياني)ٗ)
 (.ّْٖ/ّ(تيذيبالكماؿلممزم)َُ)
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 دراسة رجال اإلسناد :
 فميحبفسميمافمفالركاةالمختمؼفييـقاؿأبك:ُفَمْيُح ْبُن ُسَمْيَماَن ْبِن َأِبي اْلُمِغيَرةِ  -

حفصبفشاىيف:كىذاالخبلؼيكجبالتكقؼفيوكىكإلىالثقةأقربكحديثوجيدقميؿالمنكر
.(ُ)كالقكؿفيوقكؿيحيىعفنفسوبتكثيقو

ارِ ُأم  اْلُمْنِذِر ِبْنُت َقْيِس بْ  -   األنصارّية ِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديٍّ ْبِن النَّجَّ

الٌطبرانيٌقاؿ.الّنّجارية بفمازفبنيمفقيس،بفسميطأختقيس،بنتسممىاسميا:
.(ِ)ة.كعندمأنياغيرىا،فحديثسممىبنتقيستقدـفيالمبايعالٌنٌجار

:الحكم عمى اإلسناد 
لذاتوفيوأيكببفعبدالرحمفبفأبيصعصعةكيعقكببفأبييعقكبالحديثحسف

.(ّ)صدكقاف،كفميحالبأسبوإلىالثقةأقرب،كالحديثصححوالحاكـكنبعوالذىبي
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

)نىقىا(
ٍرع ًديًثأيْـّزى ـىأىٍملىيٍ«اَل َسِمين َفُيْنَتَقى»ًفيحى العىٍظ :نىقىٍيتي .ييقىاؿي :المخُّ فييٍستىٍخرج.كالنٍّْقىي لىويًنٍقىه سى
ـى«فيينتىقىؿ»كييركىلكنىقىٍكتيوي،كاٍنتىقىٍيتيوي. قىٍدتىقىدَّ .كى ـً ًبالبلَّ

.(ْ)

.الحديث رقم )*(
 .(ٓ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 
 
 
 

                                                           

.(َٖف)ص:البفشاىي(ذكرمفاختمؼالعمماءكنقادالحديثفيو،ُ)
(.َْٖ/ٖ(اإلصابةفيتمييزالصحابةالبفحجر)ِ)
(.ُْٓ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ّ)
(.ُُُ/ٓ)(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثيرْ)
.ُِِ(تحتحديثرقـٓ)



 

- 391 - 
 

 :اهلل رحمو األثير ابن قال

ًمٍنوي ًديثياكى اًحيًّْفيتيٍجًزئيالى»ٍلحى ٍعفيالىيىا،ميخَّالىالًَّتيأىمً«ُتْنِقي اَل  الَِّتي الَكِسيرُ  اأٍلىضى ًلضى
.(ُ)كىيزاليا

 (.ٖٕٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام ابن خزيمة

مَّديثنا ،ٍبفيميحى مَّدهثنابىشَّارو ،اٍبفىيىٍعًنيميحى ٍعفىرو يىٍحيىىجى ،ٍبفيكى ٍبديدىاكدى،كىأىبيكسىًعيدو .كىعى
،ٍبفيالرٍَّحمىفً ،أىًبيكىاٍبفيمىٍيًدم  ًليدًكىأىبيكعىًدم  قىاليكااٍلكى قىاؿىشيٍعبىةيثنا: ٍبدًٍبفىسيمىٍيمىافىسىًمٍعتي: عى
كزىٍبفىعيبىٍيدىسىًمٍعتي:قىاؿىالرٍَّحمىفً ًلٍمبىرىاءًقيٍمتي:قىاؿىفىٍيري

ادٍّْثًنيحى(ّ) ٍنوينىيىىأىكٍكىًرهىمى المَّوًرىسيكؿيعى
،ًمفى اًحيّْ يىًدمًبيىًدهًىىكىذىا:المَّوًرىسيكؿيقىاؿى:فىقىاؿىاأٍلىضى ريكى  اَل أىٍربىعه"المَّوًرىسيكؿًيىدًًمفٍأىٍقصى

اأْلََضاِحي ِفي ُتْجِزئُ  ةيكىاٍلمىرًعىكىريىىااٍلبىيّْفًاٍلعىٍكرىاءي: يىا،اٍلبىيّْفييضى اءيمىرىضي ظىمىعييىا،اٍلبىيّْفيكىاٍلعىٍرجى
ا:قىاؿىكىاٍلقىٍرفًاأٍليذيفًًفينىٍقصهيىكيكفىأىفٍأىٍكرىهيفىًإنّْي:قىاؿى"َتْنَقى اَل  الَِّتي َواْلَكِسيرُ  فىدىٍعوي،كىًرٍىتىفىمى

ٍمويكىالى رّْ مىىتيحى .عى ٍيًرؾى غى
 تخريج الحديث:
حنبؿأخرجو بف كالدارمي(ْ)أحمد طرؽ، ك(ٓ)مف ماجو، داكد(ٔ)ابف كأبك ،كابف(ٕ)،

،جميعيـمفطريؽشعبةبفالحجاجبو(ُُ)،كالبييقي(َُ)،كالحاكـ(ٗ)،كابفحباف(ٖ)الجاركد
مفطريؽمالؾعفعمركبفالحارثعفعبيدبففيركزبوبنحكه.(ُِ)كأخرجوالبغكمبنحكه.

                                                           

(.ُُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِِٗ(رقـِِٗ/ْ(صحيحابفخزيمة)ِ)
(ىكالبراءبفعازب.ّ)
 .ُٕٖٔٔ(رقـُُٔ/َّ،)ُِْٖٓ(رقـُّٓ/َّ،)َُُٖٓ(رقـْٖٔ/َّ(مسندأحمد)ْ)
 ُّٗٗ(رقـ.ُُِْ/ِ(سنفالدارمي)ٓ)
 .ُّْْ(رقـََُٓ/ِ،بابمايكره،أفيضحىبو)كتاباألضاحي،(سنفابفماجؤ)
.َِِٖ(رقـٕٗ/ّ،بابمايكرهمفالضحايا)اياكتابالضح،(سنفأبيداكدٕ)
 .َٕٗ(رقـِِٖ(المنتقىالبفالجاركد)ص:ٖ)
 .ِِٗٓ(رقـِْٓ/ُّ(صحيحابفحباف)ٗ)
 .ٛٔٚٔ (َْٔ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)َُ)
.َُِْٔ(رقـّٕٗ/ٓ(السنفالكبرللمبييقي)ُُ)
 .ُُِّ(رقـّّٗ/ْ(شرحالسنةلمبغكم)ُِ)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 ثقةصحيحالكتاب،ككافمبلزمنالشعبةبف:اْلَبْصِريّ  المَّو َعْبد َأُبو َجْعَفر ْبن ُمَحمَّد -

(.ُُٔمدةعشريفسنة.سبقتترجمتوفيالحديثرقـ)الحجاج
كباقيرجالوثقات. -

 :الحكم عمى اإلسناد 
إالأففيوصحيح،كرجالوجميعانثقات،إالماكافمفأمرمحمدبفجعفرثقة،إسناده

شعبةمدةعشريفسنة،كىكمتابعمفعددكبيرمفالركاةجميعيـ غفمة،كمحمدكماسبؽالـز
ثقات،فبلتضرغفمتو.

كقداعتذرالحاكـعفالشيخيففيعدـتخرجوالحديث،فقاؿ:ىذاحديثصحيح،كلـيخرجاه
تقانوكليذاالحديثلقمةركاياتسميمافبفعبدالرحمف،كقدأظيرعميبفالمدينيف ضائموكا 

.(ُ)شكاىدمتفرقةبأسانيدصحيحة،كلـيخرجاىا
بف أفعبيد قكؿمفزعـ فقاؿذكرالخبرالمدحض، مفالبراء ابفحبافسماععبيد كأكد

.(ِ)فيركزلـيسمعىذاالخبرمفالبراء
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ًفيًو يَنُة َكاْلِكيِر، ُتْنِقي َخَبثيااْلَمدِ »كى ًفيًركىايىةو« اءى جى قىٍد كى تقدَّمت. قىٍد كى ًباٍلفىاًء. اٍلمىٍشييكرىةي كىايىةي الرّْ
ٍفكىانىٍتميشىدَّدىةنفىيي بىثيا،كىاً  :أىٍمتىٍستىٍخرجخى ًمٍفًإٍخرىاًجاٍلميخّْ ففَّةفىييكى ًباٍلقىاًؼ،فىًإٍفكىانىٍتميخى ًمفى كى

الرَّدمءالتَّ يّْدًمفى ًإٍفرىاديالجى ٍنًقيىًة،كىىيكى
.(ٖ)

 الحديث رقم )*(. 
.(ْ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 

                                                           

(.َْٔ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ)ُ)
 .ِِٗٓ(رقـِْٓ/ُّ(صحيحابفحباف)ِ)
 (.ُُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ّ)
 .ُٓ(تحتحديثرقـْ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 ٍرعو زى أيْـّ ًديثي حى ًمٍنوي ييٍخرجوًمفٍ«َوَداِئٍس وُمَنقٍّ »كى أىٍم الًَّذميينىقّْيالطَّعاـ: النُّكًف ًبفىٍتًح ًقٍشرهىيكى
افًبالطَّعىاـً أٍشبىو،اًلٍقًترىاًنًوبالدَّاًئس،كىىيمىامختىصَّ ،كىاٍلفىٍتحي ـى قىٍدتىقىدَّ كًتٍبًنو.كييركىلًباٍلكىٍسًر.كى
(ُ). 

 الحديث رقم )*(. 
 .(ِ)سبؽتخريجو

******           ****** 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ًفيًو ٍبز«اَمِة َعَمى أْرٍض َبْيضاء َعفراء كُقْرصة النَِّقىٍّ الناُس يوَم اْلِقيَ  ُيْحَشر»كى يىٍعًنيالخي
كَّارىل الحي
(ّ). 

 (.ٕٗٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم

ٍعفىًرٍبًفأىًبيكىثً مًَّدٍبًفجى ،عىٍفميحى ٍخمىدو مى ٍبفي اًلدي دَّثىنىاخى أىًبيشىٍيبىةى،حى دَّثىنىاأىبيكبىٍكًرٍبفي ،حى يرو
ًدينىارو ٍبفي اًزـً دَّثىًنيأىبيكحى اهلًل(ٓ)حى رىسيكؿي :قىاؿى ،قىاؿى ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم :»،عىٍفسىٍيًؿٍبًفسىٍعدو

مىـه(ٙ)اْلِقَياَمِة َعَمى َأْرٍض َبْيَضاَء َعْفرَاءَ  ًفييىاعى ،لىٍيسى ًةالنًَّقيّْ دو(ٕ)،كىقيٍرصى «.أًلىحى
 تخريج الحديث:

مفطريؽسعيدبفأبيمريـعفمحمدبفجعفربوبنحكه.(ٖ)جوالبخارمأخر


                                                           

(.ُُُ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُِِ(تحتحديثرقـِ)
فيغّ) النياية ٓريبالحديثكاألثرالبفاألثير)( ُُِ/ مفالنخالة( لنقائو الفائؽفيسميالحكارم: .

(.ٔ/ّ)غريبالحديثألبيالقاسـالزمخشرم
القيامة)كتابصفةالقيامةكالجنةكالنار،(صحيحمسمـْ) /ْ،بابفيالبعثكالنشكركصفةاألرضيكـ

 .َِٕٗ(رقـَُِٓ
األعرجاألفزرالتمارالمدنيأىبيكحىكسممةبفدينار،(ٓ) .اـز
بشديداٍلبيىاض.غريبالحديثلمقاسـبفسبلـ)ٔ)  (.ُٕٕ/ّ(عىٍفراءاألعفر:اأٍلىٍبيىضلىٍيسى
:المىعٍٕ) ًقيؿى مىٍيًو.كى رىـكمىعىاًلموالمىٍضركبةعى ـالحى دكًد،ًمٍثؿأىٍعبلى مىةلمُّطيرؽكالحي ًعؿعىبلى ٍعمىـ:مىاجي مىـ:األثىر،(المى

كالجبىؿ.النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير) (.ِِٗ/ّكالعىمىـ:المنىاري
القيامة)(صحيحالبخارمكتابالرقاؽٖ) .ُِٓٔ(رقـَُٗ/ٖ،باب:يقبضاهللاألرضيـك
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 دراسة رجال اإلسناد:
 صدكؽيتشيع.سبقتترجمتوفي الَقطوانى: َخاِلُد بُن َمْخَمٍد َأُبو الَيْيَثِم اْلُكوِفي الَبَجِميّ  -

(.َِٗالحديثرقـ)
******           ****** 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:

مً كى ًديثي  «.النَِّقيَّ ِمْن حيَن اْبَتَعَثو المَّو َحتَّى َقَبَضو َما رَأى رسوُل المَّو»ٍنوياٍلحى

 (.ٕ٘ٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري

يىٍعقيكبي دَّثىنىا حى ، سىًعيدو ٍبفي قيتىٍيبىةي دَّثىنىا اًزـو(ِ)حى أىًبيحى ٍف عى (ّ)، سىٍيؿى سىأىٍلتي : قىاؿى ،، سىٍعدو ٍبفى
المَّوً رىسيكؿي :ىىٍؿأىكىؿى :فىقيٍمتي سىٍيؿه ؟فىقىاؿى ، ِمْن ِحيَن اْبَتَعَثُو  َما رََأى َرُسوُل المَّوِ »النًَّقيَّ النَِّقيَّ

ًفيعىٍيًدرىسيكًؿالمَّوً«المَّويالمَُّو َحتَّى َقَبَضُو  ـٍ :ىىٍؿكىانىٍتلىكي :فىقيٍمتي ؟قىاؿى نىاًخؿي :مى مىارىأىل»قىاؿى
المَّوً ويالمَّويرىسيكؿي تَّىقىبىضى اٍبتىعىثىويالمَّويحى ،ًمٍفًحيفى «ميٍنخيبلن الشًَّعيرى تىٍأكيميكفى كيٍنتيـٍ :كىٍيؼى :قيٍمتي قىاؿى

ٍينى ثىرَّ ابىًقيى مى ،كى مىاطىارى وي،فىيىًطيري نىٍنفيخي نيويكى :كينَّانىٍطحى ؟قىاؿى مىٍنخيكؿو ٍيرى اهيفىأىكىٍمنىاهي.غى
 تخريج الحديث:

تفردالبخارمبإخراجوعفمسمـ.
 دراسة رجال اإلسناد:

 رجالوجميعانثقات. -
******           ****** 

 
 
 
 
 

                                                           

.ُّْٓ(رقـْٕ/ٕكأصحابويأكمكف)،بابماكافالنبيكتاباألطعمة،صحيحالبخارم(ُ)
مَّدابفعىبداهللالمدني.ىك(ِ) ًفٍبفميحى ٍبدالرٍَّحمى  يعقكبٍبفعى
األعرجاألفزرالتمارالمدنيسممةبفدينار،أىبيكحىك(ّ)  .اـز
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 :اهلل رحمو األثير ابن قال

ًفيوً كىاهي«وَتَوقَّوْ  َتَنقَّوْ »كى قىاؿىًبالنُّكًف،الطَّبىرانيرى كى يَّرمىٍعنىاهي: ديتىخى قىاؿى.اٍحذىٍرهثيَـّؽالصَّ ٍيريهيكى :غى
ًباٍلبىاءً«تىبىٌقوٍ» ٍنفىاؽًًفيتيٍسرؼكىالىاٍلمىاؿىأٍبؽأىمٍ: اإٍلً ؽَّ. ييقىاؿي.ااًلٍكًتسىابًًفيكتىكى كى ًبمىٍعنىىتىبىؽَّ:

ياٍستىٍبًؽ، ٍعنىىكالتَّقىصّْ .(ُ)االٍسًتٍقصاءًبمى

 (.ٕٙٗالحديث رقم )
 رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام الطبراني

المَّ ٍبدي عى دَّثىنىا حى ، اأٍلىٍشعىًرمُّ ؿو ًببلى أىبيك دَّثىنىا حى ، اٍلكيكًفيُّ ؿي الدَّالَّ مَّدو ميحى ٍبفي ـي اٍلقىاًس دَّثىنىا حى ٍبفي ًو
النًَّبيَّ أىفَّ ٍبًدالرٍَّحمىًف،عىٍفاٍبًفعيمىرى بىرىةىٍبًفعى ٍفأىًبيًو،عىٍفكى ،عى مىٍيًوكىآًلًوًمٍسعىًرٍبًفًكدىاـو مَّىالمَّويعى صى

: ؿو ًلرىجي قىاؿى مَّـى سى مىٍعنىى«َتَنقَّْو َوَتَوقَّوْ »كى ،كى ؿو ًبًوأىبيكًببلى المًَّوتىفىرَّدى ٍبدي اٍبنيويعى ًإالَّ يىٍرًكًهعىٍفًمٍسعىرو ـٍ لى
دّْ الصّْ :تىنىؽَّ أىنَّويقىاؿى ـي ًديًثًعٍندىنىاكىالمَّويأىٍعمى اٍلحى أىنَّويىىذا اٍلًعٍمـً ٍفبىٍعًضأىٍىًؿ بىمىغىًنيعى يؽى،كىاٍحذىٍرهي،كى

،كىاٍحذىٍرعيقيكبىتىيىا ٍعنىاهي:اتًَّؽالذُّنيكبى :مى قىاؿى رى ٍعنىىآخى .فىسَّرىهيًبمى
 تخريج الحديث:

الطبراني الخطابي(ّ)أخرجو طريقو كمف الكبير نعيـ(ْ)في كأبك كأخرجو(ٓ)، بمثمو ،
مفطريؽالقاسـبفمحمدبوبمثمو.(ٔ)العقيمي

 دراسة رجال اإلسناد:
 اختمؼفياسموعمىأقكاؿقاؿأبكحاتـ:مف:هٕٕٕتوفي سنة  َأُبو ِباَلٍل اأَلْشَعِري   -

فقاؿاسموعفسألتو.األشعرممكسىأبىكلد (ٕ)كاحدككنيتيياسم،اسـيلليس:
ضعفو 

.(ٖ)الدارقطني
:ضعيؼ.قالت الباحثة

                                                           

 (.ُُِ/ٓ(النيايةفيغريبالحديثكاألثرالبفاألثير)ُ)
.ُّّْٕٔٗٓرقـ (ْٔ/ِ(المعجـالصغيرلمطبراني)ِ)
(.ُِِلكبيرلمطبراني)ص:المعجـا(ّ)
 (.ٗٗٔ/ُ(غريبالحديثلمخطابي)ْ)
 (.ِٕٔ/ٕ)(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياءألبينعيـٓ)
 (.َّْ/ِ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ٔ)
(.َّٓ/ٗ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ٕ)
 (.َُْ/ُ(سنفالدارقطني)ٖ)
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 :لحكم عمى اإلسناد ا
شديدالضعؼكفيوعمؿ:إسناده

فيوأبكببلؿاألشعرم،ضعيؼ. -
عبد - اإلسناد، العقيميعفىذا قاؿ متركؾالحديث. بفكداـ اهللبفمسعر بفاهللكعبد

متركؾ(ُ)بوإاليعرؼكالعميو،يتابعالأبيوعفكداـبفمسعر حاتـ: أبك كقاؿ .
.(ِ)الحديث

بفالزبيرعفالتالؼىذاحديثمفالطبرانيمعجـفأسانيدعبداهلل:كفيقاؿابفحجرع
.(ّ)باطؿكىذا.جينـعذابانقطاعفي:أمامةأبيعىفالقاسـ،عفسعيد













                                                           

(.َّْ/ِ(الضعفاءالكبيرلمعقيمي)ُ)
(.ُُٖ/ٓ(الجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)ِ)
.(ٖ/ٓ(لسافالميزافالبفحجر)ّ)
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 الخاتمة 

موبجميعمحامده،كأثنيعميوبرالئوفيبادئاألمركعائده،كأشكرهعاهللعمىنحمديأ
 عمىكافر كأصميكأسمـ . التكفيؽكمكارده فيمصادر كأعترؼبمطفو ، كرافده عمىعطائو

رحمةاهللالميداه،محمدبفعبداهللكآلوكصحبوكمفكااله.
فقدتـبحمدهدراسةجزءأحاديثمفكتابالنيايةفيغريبالحديثكاألثركىيمفبدايةباب

معالقاؼ"."النكفمعالشيف"حتىنيايةباب"النكف
كبعضمفالتكصيات مفالنتائج، مفخبلؿذلؾالىمجمكعة تكصمتالباحثة كقد

التيترغبفيأفتصؿإلىالميتميفبيذاالشأف..
النتائجالتيتكصمتاليياالباحثةمفخبلؿالدراسة:/ أوالً 
 فاظالحديث.لمتعريؼبغريبألمنظمانكبيرانلقدبذؿابفاالثيرجيدان-ُ
 كثيرمفاألحاديثالتيأكردابفاالثيرألفاظانمنيامخرجةفيالصحيحيفأكأحدىما.-ِ

حيانانألكنولـيشترطعمىنفسوإيراداألحاديثالصحيحةفقطبؿتكسعحتىأكردالضعيؼ،ك
قميمةالمكضكع،التيربماذكرىالتناقؿاأللسنةليا.

مععمىمصادرلمحديثلـتصمنا،كربمالـاالثيركاضحة،فقداطَّتبدكسعةاطبلعابف-ّ
 تطبعبعدأكفقدت،يتضحذلؾمفخبلؿمجمكعاألحاديثالتيلـأعثرعمييا.

عندالمتأخريفكعميوفمـأعثرعمىترجمةلعددمفإالىناؾأحاديثلـأجدلياتخريجان-ْ
 رجاؿالحديثالمتأخريف.

حاديثبالمفظنفسوبؿقديذكرهبنحكه،كيبدكأنوحرصابفاالثيرعمىذكراأللـيربما-ٓ
 ممفيرلجكازركايةالحديثبالمعنى.

 ىذاجدكؿتفصيمييكضحخبلصةالدراسة.
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 خالصة الدراسة

 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 ٕٙٗ عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستيا
 ٜٕ لم يعثر عمى تخريج لياعدد األحاديث التي 

 ٔٛ عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدىما
 ٕٗ عدد األحاديث المكررة

 عدد األحاديث التي ىي خارج الصحيحين
 لغيرىا  عدد األحاديث الصحيحة

ٕٔٙ 
٘ 

 ٖٙ عدد األحاديث الصحيحة
 لذاتيا عدد األحاديث الحسنة

 عدد األحاديث الحسنة لغيرىا  
ٕٓ 
ٔٓ 

 ٔ٘ عدد األحاديث الضعيفة
 ٗٔ عدد األحاديث الضعيفة جًدا والموضوعة
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 ثانيا / التوصيات :
مف -ُ لبيافصحيحيا النبكية السنة الحديثالشريؼالىدراسة تكجيوطمبةعمـ ضركرة

 سقيمياكنشرىالعامةالناسليسيؿعمييـاإلفادةمفىذاالجيد.
دارسيففيعمـالحديثالشريؼاالىتماـبعمـغريبالحديثإذأكصيطمبةالعمـال -ِ

 .ىكجزءميـفيفيـحديثرسكؿاهلل
 االىتماـبتحقيؽالمخطكطاتكطباعتياحتىيتسنىلطمبةالعمـاالستفادةمنيا. -ّ
العميؽ -ْ البحث الى االىتماـ فيتكجيو كتخصيصذكرىـ المتأخريف الحديث لرجاؿ ،

 مؤلؼخاصبيـ.
كذلؾرةتكاصؿطمبةالحديثالشريؼمعىذاالعمـ،خدمةلحديثرسكؿاهللضرك -ٓ

الجيكد تكحيد ،معضركرة بمدسبؿالتكاصؿمعيـمفقبؿمؤسسةالجامعةكغيرىا
 كتظافرىا.
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 العامة لمرسالة الفيارس

 القرآنية  فيرس اآلياتأواًل: 

 فيرس األحاديث النبويةثانيًا: 

 وتعديالً  فيرس الرواة المترجم ليم جرحاً ثالثًا: 

 فيرس المصادر والمراجعرابعًا: 
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 واًل: فيرس اآليات القرآنيةأ
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية
غىتٍفىقىدٍالمَّوًًإلىىتىتيكبىاًإفٍ}  ْٖٕ٘التحريـ{قيميكبيكيمىاصى

يىاـً لىٍيمىةىالصّْ ـٍ لىكي {}أيًحؿَّ ـٍ ًإلىىًنسىاًئكي  ُٖٕٖٙٛالبقرةالرَّفىثي
الحجأشيرمعمكمات،فمففرضفييفالحجفبلرفث،كال

 فسكؽكالجداؿفيالحج
 ٕٓٔ ُٕٗ البقرة

 َ٘ٓٗٔالتكبة}كفيالرقابككفيسبيؿاهلل{
خكتوآياتلمسائميف{  ٕٖٗ ٕ يكسؼ }لقدكاففييكسؼكا 

يتاءذمالقربى،كينيى}إفاهلليأمربالعدؿكاإلحس اف،كا 
 عفالفحشاءكالمنكركالبغييعظكـلعمكـتذكركف{

 ٚٗ َٗ النحؿ

 ٕٖٔ ّٖ األحزاب }ككافأمراهللقدرامقدكرا{
فتظاىراعميو{  ْٖٕ٘التحريـ}كا 

 ٜٖٖٔاالنشقاؽ}فسكؼيحاسبحسابايسيرا{
 ٕٖٕٔ الميؿ }فسنيسرهلميسرل{
 ٕٖٔ َُ ؿالمي }فسنيسرهلمعسرل{
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 (ٔ): فيرس األحاديث النبويةثانياً 
 

رقم  الراوي طرف الحديث
 الحديث

ارناأىٍستىٍنًفٍضًبيىا ُٗٗأبكىريرةاٍبًغًنيأىٍحجى

ةى البىاًرحى أىتىٍيتيؾى :ًإنّْيكيٍنتي فىقىاؿى ٕٕأبكىريرةأىتىاًنيًجٍبًريؿي

قىٍدأىبىدَّعمييـفنيضأىتى آًؿفيبلفو نىاًضحى :ًإفَّ فىقىاؿى ؿه ٔٔعبداهللبفأبيأكفىاهيرىجي

: ٍفرىةن،فىقىاؿى مىٍيًوفىرىأىلًبًوصي مَّىالمَّويعى ِّعماربفياسر«اٍغًسٍميىا»أىتىىالنًَّبيَّصى

 ،فىكىًرٍىتي بلن ًفيًوبىصى ٍؿًإفَّ مىًؾالًَّذمأىجى أىٍفآكيمىويًمٍفأىٍجًؿاٍلمى
فىكيميكهي يىٍأًتيًني،كىأىمَّاأىٍنتيـٍ

ُّأبكأيكباألنصارم

كامىكىانىيىا حي ،كىاٍنضى ـٍ كابىٍيعىتىكي فىاٍكًسري ـٍ كي أىٍرضى كافىًإذىاأىتىٍيتيـٍ اٍخريجي
اًء،كىاتًَّخذيكىىامىٍسًجدنا ًبيىذىااٍلمى

ِٗطمؽبفعمي

ٍغنىمنا انىةيمى ،كىاألىمى ُُٗأبكىريرةًإذىااتًُّخذىالفىٍيءيديكىالن

ًةفىٍمتىٍقريٍصوي ٍيضى الحى ـيًمفى الدَّ ًإٍحدىاكيفَّ ثىٍكبى ابى ْٕأسماءبنتأبيبكرًإذىاأىصى

اءىكيمَّ األىٍعضى فىًإفَّ ـى آدى اٍبفي ًإذىاأىٍصبىحى المّْسىافى ُُأبكسعيدالخدرميىاتيكىفّْري

اًحي تيٍجًزئيًفياأٍلىضى ِّْالبراءبفعازبأىٍربىعهالى

نىسيكءه مىيىاًإلىىأىًبييىاكىًىيى ُْٗعبداهللبفصالحأىٍرسى

 ـٍ مىٍيكي ـىعى ًإٍث ِٖعبداهللبفعمراٍرميكاكىالى

                                                           

 مرتبةحسبحركؼالمعجـ.(ُ)
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المَّوىاٍلعىاًفيىةى ُّٗمحمدبفعميبفالحسيفأىٍسأىؿي

ًقيؽه رى ٍيرنا،فىًإنَّيىامىاؿه كاًباٍلًمٍعزىلخى ُِّعبداهللبفعباساٍستىٍكصي

مىىرىبّْي تَّىأيٍثًنيعى َُُرافعبفرفاعةاٍستىكيكاحى

ا بىٍعضن اكىأىٍخطىٍأتى بىٍعضن ٍبتى ّٗعبداهللبفعباسأىصى

 ًبشىٍيءو ـى أىٍفأىبىاعيبىٍيدىةىقىًد سىًمٍعتيـٍ ـٍ ُُٗعمركبفعكؼأىظينُّكي

يىدىًمالسَّاعىًة ُٕٗعكؼبفمالؾاٍعديٍدًستِّابىٍيفى

ؾى احى ٕٔابفمحيصةاألنصارماٍعًمٍفوينيضَّ

اًنيىةه ،كىاٍلًحٍكمىةىيىمى يىمىافو يمىافى اإٍلً ًإفَّ ُٕٗأبكىريرةأىالى

بلىةو تىزىاليكاًفيصى ـٍ لى ـٍ نَّكي قىديكا،كىاً  مٍَّكاثيَـّرى قىٍدصى النَّاسى ُُّأنسبفمالؾأىالىًإفَّ

تىتًَّمنيكًني اًءأالى السَّمى ًمفى بىره اًء،يىٍأًتيًنيخى مىٍفًفيالسَّمى كىأىنىاأىًميفي
مىسىاءن اكى بىاحن صى

ِِعميبفأبيطالب

ًبيًع بىًرسىٍعًدٍبًفالرَّ يىٍأًتيًنيًبخى ؿه رىجي َُْرجؿمفبنيمازفأىالى

ًإلىىاألىٍقيىاًؿاٍلعىبىاًىمىًةكىاألىٍركىاًعاٍلمىشىابً ٍضرىمىٍكتو َُّكائؿبفحجريًبًمٍفأىٍىًؿحى

ٍمًفي فىعىًثيىاًبيًمٍفخى ،فىرى ٖٓقيسبفعبادفىأىتىاًنيًمٍنصىؼه

أىبىنيكاأىٍىًمي ًفينىاسو مىيَّ كاعى ِِٖعائشةبنتأبيبكرأىمَّابىٍعدي،أىًشيري

نى ٍمدىًلمًَّو،نىٍحمىديهيكى اٍلحى لىويًإفَّ ميًضؿَّ ٍفيىٍيًدًهاهلليفىبلى ُِِضمادبفثعمبةٍستىًعينيوي،مى
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النَّاًس أىٍكسىاخي ًإنَّمىاًىيى مَّدو تىٍنبىًغيآًلًؿميحى دىقىةىالى الصَّ عبدالمطمببفربيعةبفًإفَّ
الحارث

ُِٗ

لَّىظىٍيرً كىكى ـى الشَّا ًبيى اهللىاٍستىٍقبىؿى ًإفَّ ٖٗأبكأمامةالباىميماٍليىمىفى

 رىسيكلىويكىالميٍؤًمًنيفى ـٍ مىٍيًي مَّطىعى سى ،كى عىٍفمىكَّةىالًفيؿى بىسى المَّوىحى َُٗأبكىريرةًإفَّ

 مىؽىالسَّمىكىاًتكىاألىٍرضى خى مىكَّةىيىٍكـى ـى رَّ المَّوىحى ًإفَّ ٕمجاىدبفجبر

ٍرًب ًليِّافىقىٍدآذىٍنتيويًبالحى :مىٍفعىادىلًليكى المَّوىقىاؿى َِٗأبكىريرةًإفَّ

 ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ـٍ ًركي كى ًإلىىصي يىٍنظيري اهللىالى َُٕأبكىريرةًإفَّ

ُُٔكقاصسعدبفأبيًإفاهللنظيؼيحبالنَّظىافىة

ًة الًقيىامى يىٍكـى ًقمُّكفى المي ـي ىي الميٍكًثًريفى ُّٓأبكذرالغفارمًإفَّ

بىًعيرىهيًفي ـٍ ديكي اييٍنًضيأىحى لىييٍنًضيشىيىاًطينىوي،كىمى اٍلميٍؤًمفى ْٖأبكىريرةًإفَّ

ًلسىاًنًو اًىديًبسىٍيًفًوكى ييجى اٍلميٍؤًمفى َٕكعببفمالؾًإفَّ

رىةوذىاًتشىٍكؾو كىشىجى أىٍفيىعيكدىالنَّاسي ييكًشؾي ُٕٔأبكأمامةالباىميكى

النًَّبيَّ أىفَّ فىاتو ًمٍفعىرى أىفىاضى َٓأسامةبفزيدًحيفى

النًَّبيَّ اًعكيمّْيىاأىفَّ اأٍلىٍكجى ًمفى مَّى،كى اٍلحي ًمفى ـٍ ييعىمّْمييي ُُِعبداهللبفعباسكىافى

النًَّبيَّ ًفالنٍَّفًخًفيالشٍُّرًبأىفَّ ُٖٓأبكسعيدالخدرمنىيىىعى

 النًَّبيَّ أىفَّ أىبىابىٍكرو عىًمٍفعيٍمرىًةاٍلًجًعرَّانىًةبىعىثى رىجى ،ًحيفى
فىأىٍقبىٍمنىامىعىوي جّْ مىىاٍلحى عى

ُُٕبفعبداهللجابر
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، النًَّبيَّ ًمٍنيىاعظمانأىفَّ ،فىاٍنتىشىؿى مىىًقٍدرو عى ّْعبداهللبفعباس،مىرَّ

النٍَّجـى ٍكفى اتىرى كىمى ٍفتىٍحتىييـٍ مى ـٍ اًتالعيمىىلىيىرىاىي الدَّرىجى أىٍىؿى ًإفَّ
الطَّاًلعى

ُّّأبكسعيدالخدرم

أىٍسمى أىٍفتىقيكؿى مٍَّيتي تىخى كىٍجًييًإلىىاهلًلكى ْٔحكيـبفمعاكيةٍمتي

نَّةى اٍلجى ؿى ،فىدىخى مىاتى رىجيبلن ُُِحذيفةبفاليمافأىفَّ

اهللً رىسيكؿى نىاًءأىفَّ ًفياإٍلً يىتىنىفَّسي ُٖٔأنسبفمالؾكىافى

المَّوً رىسيكؿى أىفَّ ثو ِِٔعبدالرحمفبفشبؿنىيىىعىٍفثىبلى

اهللً رىسيكؿى جابربفعبداهللكعبدنىيىىعىًفالنًَّقيًرأىفَّ
اهللبفعمر

ِِٔ

المَّوً رىسيكؿى ًبالسٍُّنًحأىفَّ كىأىبيكبىٍكرو ،مىاتى ٔبنتأبيبكرعائشة

اٍلقيدي كحى ري عىٍفرىسيكًؿالمَّوًًإفَّ مىانىافىحى سَّافى ُٓٓعائشةبنتأبيبكرًسمىعىحى

ًؿ ًةالرَّجي بلى طيكؿىصى ُِٖعماربفياسرًإفَّ

دينىاًفيزىمىًفرىسيكًؿالمَّوً أىحى أىًخيًوًإٍفكىافى ذيًنٍضكى ٖٓشيبافالقتبانيلىيىٍأخي

بّْ ًلرى كالىيىاًإفَّ ،فىتىعىرَّضي اتو نىفىحى ـٍ دىٍىًركي ًفيأىيَّاـً ؿَّ كىجى عىزَّ ـٍ ُٔٓمحمدبفمسممةكي

دىاقىيىا اٍمرىأىةنصى ـى ظىمى ؿه ًمٍفأىٍقذىًرالذُّنيكًبًعٍندىالمًَّورىجي ّٗعبداهللبفعمرًإفَّ

،فىأىيُّكيـٍ مينىفًّْريفى ـٍ ًمٍنكي كٍَّزًإفَّ مَّىًبالنَّاًسفىٍميىتىجى ُٗٔرجؿمفالصحابةمىاصى

ةى ٍرًءبيعىٍيضى ًعٍندىالمًَّوًمٍفخي كىأىٍصغىري الدٍُّنيىاأىقىؿُّ ـى نىًعي ٕٗظبيافبفكدادةًإفَّ
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ًب مىىالنُّصي عى ًممَّاذيًبحى نىٍأكيؿي ّٔزيدبفحارثةًإنَّاالى

ٍمًفنىا نيٍؤتىىًمٍفخى ،الى ٍيؿى كاعىنَّااٍلخى حي ٗٔعبداهللبفجبيراٍنضى

مىعىرىسيكًؿالمَّوً ًبنىاًفيسىفىرو ُٕٓحمزةبفعمركًفيلىٍيمىةوظىٍممىاءىديٍحميسىةوأيٍنًفرى

ًحي،أىٍكاٍنفىًحي-أىٍنًفًقي تيٍحًصي-أىٍكاٍنضى ُْٓسماءبنتأبيبكرأكىالى

ًبًإٍذًفاهلًل مىيَّ ٔٓعبادةبفالصامتاٍنقىاًدمعى

؟ المٍَّيؿى تىقيكـي ،كى الدٍَّىرى كـي لىتىصي عبداهللبفعمركبفًإنَّؾى
العاص

ُِْ

دىعىٍكهيإً ابيويالسٍُّفرىةىكى أىٍصحى قىرَّبى كى ًفيسىفىرو ِِْأبكذرالغفارملىٍييىاأنَّويكىافى

سىٍبعىأىنىاًسي  ًفييىاأىٍنفىسي ُْٗرافعبفخديجًإنَّويكىافى

اًبًويىٍكمنا:"ىىٍؿًمٍف ألىٍصحى فىقىاؿى ًفيغىٍزكىًةىىكىاًزفى أىنىويكىافى
 كءو كىضي

ِٗسممةبفاألككع

تَّىيىنٍ حى اـً مىعىاإًلمى ـى ٍفقىا لىٍيمىةوًإنَّويمى ـي لىويًقيىا كيًتبى ًرؼى َُِأبكذرالغفارمصى

اٍلبيٍخًت ُُّأبكبكرالصديؽًإنَّيىاأىٍمثىاؿي

مىٍيفىًة ًبًذماٍلحي مًَّدٍبًفأىًبيبىٍكرو ُٖٖأىٍسمىاءىًبٍنًتعيمىٍيسوأىنَّيىانيًفٍسًتًبميحى

ًلغىٍيًرالمًَّوإً ًممَّاذيًبحى آكيؿي ّٓزيدبفحارثةنّْيالى

ًبالقيٍرآًف ٍفقىًةاألىٍشعىًريّْيفى ري أىٍصكىاتى ىٍعًرؼي ُُٓأبكمكسىاألشعرمًإنّْيألى

 لىيىا:عيمىافي اييقىاؿي أىٍرضن ـي ىٍعمى ٕٔعبداهللبفعمرًإنّْيألى
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ااتَّ مى ؿى أىكَّ ًإٍسمىاًعيؿى ذىالنّْسىاءيالًمٍنطىؽىًمٍفًقبىًؿأيْـّ ٔٗعبداهللبفعباسخى

 ًمٍنوي؟ًإنَّويلىٍفيىضيرَّؾى اييٍنًصبيؾى كمى ُْالمغيرةبفشعبةأىٍمبينىيَّ

،كى اٍلمينىفّْمىةى،فىًإنَّيىاًإٍفتىٍمؽىتىًفرَّ ٍيؿى كىاٍلخى ـٍ ًإيَّاكي ـٍ ٍفتىٍغنى ُِّأبكىريرةاً 

كمنا مىٍحري ٍيؼي الضَّ قىٍكمنا،فىأىٍصبىحى اؼى أىضى ؿو ْٕالمقداـبفأبيكريمةأىيُّمىارىجي

اًنيىةه كىاٍلًحٍكمىةييىمى يىمىافو يمىافي ُٖٕأبكىريرةاإٍلً

؟ ًإذىايىًبسى الرُّطىبي ِّّسعدبفأبيكقاصأىيىٍنقيصي

اٍلكىاًجدي ٖأبكبكربفمحمدأىيُّيىاالنَّاًشديغىٍيريؾى

المَّوً ًةًفيالمىٍنشىًطكىالمىٍكرىًهبىايىٍعنىارىسيكؿى مىىالسٍَّمًعكىالطَّاعى ِٔعبادةبفالصامتعى

بىرى مَّـى سى مىٍيًيمىاكى مَّىالمَّويعى ِٖعبداهللبفعباسكىةهًبدىٍعكىًةًإٍبرىاًىيـىصى

كا تيعىسّْري كاكىالى يىسّْري كا،كى تينىفّْري كاكىالى ُٖٔأبكمكسىاألشعرمبىشّْري

ًة السَّاعى ًفينىسىـً ُْٖأبكجبيرةبيًعٍثتي

ًفينى ًةفىسىبىٍقتييىاكىمىاسىبىقىٍتىىًذًهبيًعٍثتي ُّٖالمستكردبفشدادالفيرمفىًسالسَّاعى

،قىتىمىوي ٍكفى ،أىٍكمىٍفتىرى ٍفتىظينُّكفى ُِِأبكقبلبةالجرميًبمى

ُُُأـسممةًبيىانىٍظرىةه،فىاٍستىٍرقيكالىيىا

ًإٍذ ـه األىٍرًضبىٍينىاأىنىانىاًئ زىاًئفى خى ُٗٓأبكىريرةأيكًتيتي
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ًبالكىٍعبىًة ْٗعبداهللبفعمربىٍينىاأىنىانىاًئـهرىأىٍيتيًنيأىطيكؼي

كااأٍلىٍكفىاءى ،كىاٍنًكحي ـٍ كاًلنيطىًفكي يَّري َٗعائشةبنتأبيبكرتىخى

ٍبدي ٍبديالدّْينىاًر،كىعى عى ٍبديتىًعسى ،كىعى ُِّأبكىريرةالدٍّْرىىـً

ًةاهلًلتىعىالىى اًترىٍحمى كاًلنىفىحى تىعىرَّضي كى ـٍ دىٍىرىكي ٍيرى ُٕٓأنسبفمالؾتىعىمَّميكااٍلخى

 العىرىبي ًفٍتنىةهتىٍستىٍنًظؼي ُُٖعبداهللبفعمركتىكيكفي

مىٍتىىًذًه تىنىصَّ بىًنيكىٍعبو ري ىىًذًهتىٍنصي ًمتي ٗٓعبيداهللبفمكسىأىٍكتىٍنصى

قٍَّو تىكى ِْٕعبداهللبفعمرتىنىقٍَّوكى

ًة اٍلًقيىامى ييكىمّْميييـياهللييىٍكـى ثىةهالى َِٔأبكذرالغفارمثىبلى

ًإٍحدىلعىٍشرىةى مىسى جى ُِِعائشةبنتأبيبكراٍمرىأىةن،فىتىعىاىىٍدفى

اٍئًتًني ،ثيَـّ ؾى حى ًسبلى كى ًثيىابىؾى مىٍيؾى ٍذعى ُّٓعمركبفالعاصخي

رىٍجنىامىعىالنًَّبيّْ ُِٕأبكمكسىاألشعرمًفيغىٍزكىةوخى

رىٍجنىامىعىرىسيكًؿالمَّوً ًفيأىٍشييرًخى ـً ري ،كىحي جّْ لىيىاًليالحى ،كى جّْ الحى
 ٍلنىاًبسىًرؼى ،فىنىزى جّْ الحى

ُُْعائشةبنتأبيبكر

ةي النًَّصيحى ْْعبداهللبفعمرالدّْيفي

النًَّبيَّ لىٍحمنارىأىٍيتي ٍبزناكى مىعىويخي ُِْعبداهللبفسرجسكىأىكىٍمتي

قى النًَّبيّْرىأىٍيتي دىحى اًلؾو ٕٗأنسبفمالؾًعٍندىأىنىًسٍبًفمى
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ّٕعبداهللبفمسعكديىٍعمىميكفىالىفىًإنَّييـًٍلقىٍكًمياٍغًفٍررىبّْ

عىٍنوي نىقَّرى كى عىٍفشىٍيءو سىأىؿى ؿه ُِٔالزىرمرىجي

اهللً رىسيكؿي اٍلعىٍيًفرىخَّصى ٍقيىًةًمفى ُّٗأنسبفمالؾًفيالرُّ

ًسٍرنىامىعىرىسيكًؿاهلًل ًمنَّاًفيكيؿّْ ؿو رىجي كيؿّْ قيكتي كىافى ،كى
تىٍمرىةن يىٍكـو

ُِْعبادةبفالصامت

اًمٍففىٍكًقًو ِّْعبداهللبفعباسسىًمعىنىًقيضن

المَّوً :سيئؿرىسيكؿي ًمٍفعىمىًؿالشٍَّيطىاًفىي»عىًفالنٍُّشرىًةفىقىاؿى ُِجابربفعبداهللكى

ًة جَّ ذيكالحى ،كى افي :رىمىضى اًف،شىٍيرىاًعيدو ُِّأبكبكرةشىٍيرىاًفالىيىٍنقيصى

ًلمنًَّبيّْ بىٍبتي صى َُِميمكنةبنتالحارثغيٍسبلن

يمىا اإٍلً يمىاًف،كىاٍليىًقيفي اإٍلً ًنٍصؼي ٍبري كيمُّويالصَّ ِٓعبداهللبفمسعكدفي

ٍرعنا،أىٍك ا،أىٍكزى ،أىٍككىٍرمن نىٍخبلن كًعمىاكىافى ري اًركىالزُّ دىقىةيالثّْمى صى
شىًعيرنا

ٓٔعبداهللبفعمر

مىعىنىاىىذىٍيًف ؿّْ ُِّبريدةبفالحصيبصى

 اٍلًفٍطرىًة:قىصُّ ًمفى ٍعفىاءيالمٍّْحيىًةعىٍشره ٖٔعائشةبنتأبيبكرالشَّاًرًب،كىاً 

ذٍّْفًبيىا فىٍمييؤى الن مٍّْميىاًببلى ِِٗمعاذبفجبؿعى

 مييىاالطَّاعيكفي ًدينىًةمىبلىًئكىةهالىيىٍدخي مىىأىٍنقىاًبالمى َِِأبكىريرةعى

فى النًَّبيَّ أىتىٍيتي نىٍعتى صى ًلي:كىٍيؼى ِٕعميبفأبيطالب،فىقىاؿى
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بىٍعدىىىاأىبىدنا فىاًرسى تىاًفثيَـّالى ةهأىٍكنىٍطحى نىٍطحى عبدالرحمفبفعمركبففىاًرسي
محيريز

ٖٔ

:مىٍفًليًبيىا قىاؿى ،كى مىٍيًوذىًلؾى ٕٖاهللبفعباسعبدفىاٍشتىدَّعى

بىيىا اأىٍنصى َْعبداهللبفالزبيرفىاًطمىةيبىٍضعىةهًمنّْي،ييٍنًصبيًنيمى

ٍمًمي حى ٍعتي كىضى ًحيفى مىٍمتي عمربفعبداهللبففىأىٍفتىاًنيًبأىنّْيقىٍدحى
األرقـ

ُٖٗ

تىًحمّْيلىوي ـٍ ذىًلًؾلى َِّعائشةبنتأبيبكرفىًإٍفكىافى

ّٕأبكذرالغفارمكصاحبوفاستمـالحجرفجاءرسكؿاهلل

النًَّبيُّ اؼى ًكبىافىخى افىرى ،فىأىمىرىىيمى بىٍينىييمىاشىرّّ ْٓعركةبفالزبيرأىٍفيىكيكفى

النًَّبيُّ رىجى ٍمرىفىخى مَّةهحى مىٍيًوحي ًإلىىبىيىاًضسىاقىٍيًوعى ٕٓأبكجحيفةالسكائياءيكىأىنّْيأىٍنظيري

 اٍبًفقىٍكقىؿو المًَّو،ىىذىاقىاًتؿي ٍيرىةى:يىارىسيكؿى أىبيكىيرى ُّٕأبكىريرةفىقىاؿى

اهلًل رىسيكؿي ًإنَّيىافىقىاؿى ـى تىبىسَّ ٓعائشة«اٍبنىةيأىًبيبىٍكرو»:كى

الىًؾأىنىًفٍسًت مى ُٗٗأـسممةفىقىاؿى

المًَّونىًصيَّةهًمٍف يىارىسيكؿى فىقىاؿى مىالؾبفنميطاٍليىٍمدىاًنيُّ ـى فىقىا
 ىىٍمدىافى

ّٔعبداهللبفمسمـبفقتيبة

ةيأىمٍ:قيٍمتيف ٍفصى  ُِٗ ابفعباس المَّوًؿىرىسيكًإٍحدىاكيفَّأىتيغىاًضبيحى

المَّوً ًإلىٍييىارىسيكؿي اييٍدًريًؾفىنىظىرى مى :كى ،فىقىاؿى غىٍضبىافى ُِٓعبداهللبفعباسنىظىرى

 فمماأحسبيـعاصـلجؤكاًإلىىقىٍردىدو ىيذىٍيؿه ـٍ ُْٕأبكىريرةفىنىفىرىٍتلىيي
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مىىًنسىاًئًو،ثيَـّيي عى ًطيبنافىيىطيكؼي خي ايىٍنضى ميٍحًرمن ُٕعائشةبنتأبيبكرٍصًبحي

ًقيَّةو :ًبٍعًنيًوًبكي ِِْجابربفعبداهللقاؿى

ُِٗرجؿمفخثعـمىٍكسيكرىةن«نىًعـٍ:»قىاؿى

اءىلى ًبًوًإٍفجى مَّدهىىذىا؟كىالًَّذمييٍحمىؼي اًطبناقالىٍت:أىميحى خى ْالزىرم

 سىاًلـو ٍبفي يىاعيمىري المسكربفمخرمةقىٍدنيًصٍرتى
كمركافبفالحكـ

ْٖ

المٍَّيًؿاآٍلًخًر ٍكؼي :جى المٍَّيًؿأىٍسمىعي؟قىاؿى المًَّو،أىمُّ :يىارىسيكؿى ُٖكعببفمرةقيٍمتي

 كىافى يىٍنفيثي ذىاًتكى مىىنىٍفًسًوًباٍلميعىكّْ ُْٖعائشةبنتأبيبكرًإذىااٍشتىكىىيىٍقرىأيعى

النًَّبيُّ ييٍقًنٍعويكىافى ـٍ لى يىٍنًصٍبرىٍأسىوي،كى ـٍ ،فىمى ّٖأبكحميدالساعدمًإذىارىكىعىاٍعتىدىؿى

المَّوً رىسيكؿي النّْسىكىافى ـى قىا مَّـى يىٍقًضيتىٍسًميمىويًإذىاسى ُٓٔأـسممةاءيًحيفى

اهللً رىسيكؿي ًرٍجمىوي:كىافى ثىافو كىىيكى قىاؿى ٍبحى مَّىالصُّ ًإذىاصى
اهللى ٍمًدًه،كىأىٍستىٍغًفري ًبحى اهلًلكى افى سيٍبحى

ِّٗابفزمؿالجيني

اهللً رىسيكؿي ًمفىكىافى ،ًإذىاقىفىؿى جّْ ييكًش،أىًكالسَّرىايىا،أىًكاٍلحى اٍلجي
أىًكاٍلعيٍمرىًة

ُِعبداهللبفعمر

نىٍفسنا ًتٍسًعيفى ًتٍسعىةنكى قىتىؿى ؿه رىجي ـٍ قىٍبمىكي ًفيمىٍفكىافى ٕٓأبكسعيدالخدرمكىافى

ًلرىسيكًؿالمَّوً ككىافى ًبيىابىٍعدىالكيضي َّعائشةبنتأبيبكرًءًخٍرقىةهيينىشّْؼي

سىٍيًؼرىسيكًؿالمَّوً نىٍعؿي ةوكىافى ُِٖأنسبفمالؾًمٍفًفضَّ

ُْٓالعباسبفعبدالمطمبكافيميينيعفالبكاء،ككنتأسمع
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،لىقىٍدأىكىمٍ ٍقيىةوبىاًطؿو ًبري ٍفأىكىؿى ؽ كيٍؿفىمىعىٍمًرملىمى ٍقيىةوحى ًبري عبلقةبفصحارتى
السميطي

ِْ

اٍلقىٍرًفقىًداٍلتىقىمىوي اًحبي ـيكىصى أىٍنعى َُّجابربفعبداهللكىٍيؼى

مىعىرىسيكًؿالمَّوً سىرىٍيتى اًحيفى نىٍعتيمى صى ُٖٗالبراءبفعازبكىٍيؼى

تيٍرًسميكافىكىا الى ابىًتالشٍَّمسي ًإذىاغى ـٍ ًصٍبيىانىكي كى ـٍ ّجابربفعبداهللًشيىكي

 دو أيحي أىٍنفىؽىًمٍثؿى ـٍ دىكي أىحى اًبي،فىمىٍكأىفَّ ّٓأبكسعيدالخدرمالىتىسيبُّكاأىٍصحى

كىأى مىاشىدَّاٍلعىٍظـى اعىًإالَّ ًرضى الى ـى المٍَّح ُٕابفمسعكدٍنبىتى

ًنيَّةه لىًكٍفًجيىادهكى ُِٕعبداهللبفعباسالىًىٍجرىةى،كى

ييرىدُّ ًمًوالى فىًإنَّويًعٍندىاٍنًقطىاًععىمى اٍلمىٍكتى ـٍ ديكي يىتىمىنَّىأىحى الى
 فىييٍستىٍعتىبى

ِعبسالغفارم

ييٍعًدمشىٍيءهشىٍيئنا ُِٔأبكىريرةالى

مىىيىدىٍيًو عى ييٍفتىحي الرَّايىةىغىدنارىجيبلن يٍعًطيىفَّ ُٔٔسيؿبفسعدألى

اًفييىا مى الدٍُّنيىاكى ًمفى ٍيره ةهًفيسىًبيًؿالمًَّو،أىٍكغىٍدكىةه،خى ٍكحى ٓٓأنسبفمالؾلىرى

المَّوً يىٍرفيؽيًبنىاًفيلىقىٍدنىيىانىانىًبيُّ كىافى اٍليىٍكـىعىٍفشىٍيءو
مىعىاًيًشنىا

ُٓٗرافعبفرفاعة

اهللً نىًبيُّ ِِٕعمربفالخطابًنسىاءىهيلىمَّااٍعتىزىؿى

كىًبيرنا ُْٕالحسفالبصرمالمَّويأىٍكبىري

ًمٍفشىرّْىىا ًإنّْيأىعيكذيًبؾى المَّييَـّ ُعائشة
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 لىٍيؾى ،كىاً  نىميكتي ًبؾى نىٍحيىا،كى ًبؾى أىٍمسىٍينىا،كى ًبؾى أىٍصبىٍحنىا،كى المَّييَـًّبؾى
 النُّشيكري

ُٓأبكىريرة

المَّ ٍمتي اٍعتىصى ًبؾى ،كى ٍيتي تىكىجَّ لىٍيؾى ،كىاً  اٍنتىشىٍرتي َِأنسبفمالؾييَـًّبؾى

 ٍبعىةنًمفى رى كىافى دًّْدكى ًبالقىًصيًرالميتىرى ًبالطًَّكيًؿاٍلميمًَّغًطكىالى َُِعميبفأبيطالبلٍيسى

ًفيرىٍحًمًو ـٍ مىٍفشىاءىًمٍنكي ؿّْ ُِٕجابربفعبداهللًلييصى

نًَّة اٍلجى ًمفى ـٍ بيكي شىٍيئناييقىرّْ اتىرىٍكتي ُْٔعمرافبفداكرمى

المَّوً رىسيكؿي يّْرى ذىأىٍيسىرىىيمىامىاخي أىخى ٍيًفًإالَّ أىٍمرى َِْعائشةبنتأبيبكربىٍيفى

المَّوً مىارىأىلرىسيكؿي ِْٓسيؿبفسعدالنًَّقيَّ

 مَّىًبنىاًفضو ٍذتييىاحي :أىخى ىىًذًه؟فىقيٍمتي َِِأـركمافمىاشىٍأفي

الثّْطىاطي الطُّكىاؿي ٍمري اٍلحي افىعىؿى ٖٗأبكرىـالغفارممى

ٍنفيكسىةو مى اًمٍفنىٍفسو ،مى دو ًمٍفأىحى ـٍ اًمٍنكي ُٕٖعمىبفأبيطالبمى

فىكيميكهي فىمىاتى يّّ حى كىىيكى ٍنوياٍلبىٍحري عى ْٔجابربفعبداهللمىانىضىبى

 ثىًةدىنىاًنيرى ثىبلى ًليًمٍثمىويذىىىبناأيٍنًفقيويكيمَّويغىٍيرى ايىسيرًُّنيأىفَّ ُّْاألحنؼبفقيسمى

فىقً أىنَّويكىافى ًإالَّ ًميؿو جى اٍبفي ـي ايىٍنًق ُِْأبكىريرةيرنامى

تيٍنًصعيًطيبىيىا بىثىيىا،كى ًدينىةيكىاٍلًكيًرتىٍنًفيخى ُٓجابربفعبداهللاٍلمى

مىٍييىا الظٍَّيرىاًف،فىأىٍنفىٍجنىاأىٍرنىبنا،فىسىعىٍكاعى ٍرنىاًبمىرّْ َُٓأنسبفمالؾمىرى
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مىىأىشىادىمىفٍ ُّٔأبكذرًبيىاييًشينيويعىٍكرىةنميٍسًمـوعى

ًؽالسَّعيكطي اٍلًعبلى مىكىافي التٍَّكًميدي،كى اٍلكىيّْ ُِٔعائشةبنتأبيبكرمىكىافي

اأٍلىًىمًَّة ًةانتفاخي ُُٔأبكىريرةًمٍفأىٍشرىاًطالسَّاعى

،كى ميعىًة،كىغىسَّؿى اٍلجي يىٍكـى ًفاٍغتىسىؿى مى ّْأكسبنـأكسغىدىا،كىاٍبتىكىرى

 ٍكضى اٍلحى مىيَّ يىًرٍدعى ـٍ يىٍقبىٍؿلى ـٍ ًإلىٍيًوفىمى ؿى ٍفتينيصّْ َٔجابربفعبداهللمى

ًنٍعمىٍت ميعىًةفىًبيىاكى أىًلٍمجي ٍفتىكىضَّ ُّْسمرةبفجندبمى

مىىًشدًَّتيىاكىألىٍ عى بىرى لىويشىًييدناأىٍكشىًفيعنايىٍكـىمىٍفصى كىاًئيىاكيٍنتي
ًة الًقيىامى

ُٔابفعمر

 الظٍُّمـً تيًجٍرًنيًمفى ـٍ أىلى :يىارىبّْ بَّوي،يىقيكؿي اطىبىًةاٍلعىٍبًدرى ّٖأنسبفمالؾًمٍفميخى

كيٍربىةنًمٍفكيرىًبالدٍُّنيىا عىٍفميٍؤًمفو ٍفنىفَّسى َُٖأبكىريرةمى

ٍنوي اعى ًريًمًوأىٍكمىحى ،عىٍفغى ٍفنىفَّسى ُُٖأبكقتادةمى

 عيذّْبى الًحسىابى ٍفنيكًقشى َِّعائشةبنتأبيبكرمى

ِِْأـالمنذرالعدكيةنىاًقوهفىًإنَّؾىمىٍيبلن

قىالىًتيفىكىعىاىىا المَّوياٍمرىأنسىًمعىمى رى ٖٕعبداهللبفمسعكدنىضَّ

ًعبىادىةه ًمي  ًإلىىكىٍجًوعى َُُعمرافبفالحصيفالنَّظىري

فىًإنَّيىاطيريؽياٍلقيٍرآًف ـٍ ُُٕأبكىريرةنىظّْفيكاأىٍفكىاىىكي
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ٍيًدىً ٍنفىاذيعى لىييمىا،كىاً  مىٍيًيمىا،كىااًلٍسًتٍغفىاري ةيعى الصَّبلى ـٍ ُْٔمالؾبفربيعةالساعدممىانىعى

 ًنيّْ اٍلميزى يىٍبتىاعييىاًمفى ؿو ىىًذًهًمٍفرىجي دىقىةياٍلميٍسًمـً ـىصى محمدبفعبداهللبفًنٍع
عمرك

ِِِ

ِّٓعائشةبنتأبيبكرنىيىىأىٍفييٍمنىعىنىٍقعياٍلًبٍئًر

المَّوً ًفالتَّنىيىىرىسيكؿي نىاًء،عى ُٖٓعبداهللبفعباسنىفًُّسًفياإٍلً

 يىٍفضيًضاهلليفىاؾى ٓٗالعباسبفعبدالمطمبىىاًتالى

الًكسىًركىالتٍَّمًر ًمعىلىيىاًمفى فىجي ـٍ اًعٍندىكي ُٖعمرافبفالحصيفىىاتيكامى

 اٍلميتىنىطّْعيكفى ٖٖعبداهللبفمسعكدىىمىؾى

ًعٍنًدم مىىمىاتىكيكنيكفى عى َِٓحنظمةاألسيدمكىالًَّذمنىٍفًسيًبيىًدًهًإٍفلىٍكتىديكميكفى

كىرىٍحمىةياهلًل مىٍيؾى ُٕٔأبكذرالغفارمكىعى

 النُّغىٍيري افىعىؿى ،مى ٍيرو ُّٖأنسبفمالؾيىاأىبىاعيمى

ًمٍفغىٍكرىٍمًتيىامىةى المًَّو،ًجٍئنىاؾى ٗٗطيفةبفزىيرالنيدميىارىسيكؿى

ًمٍمًتمىارىأىٍيًت ،مىاعى ٍينىبي ِٔعائشةبنتأبيبكريىازى

اٍستىٍفتىٍيتيويًفيًو المَّوىأىٍفتىاًنيًفيأىٍمرو ياعىاًئشىةي،ًإفَّ ُْعائشة

 ،قىٍدأىكىٍمنىااٍلعميزى ـى اهللىكىالرًَّح مَّدينىشىٍدتيؾى ٗابفعباسيىاميحى

ٍيًرمىاكىانىٍت مىىخى ًدينىةىعى المى ُِٔأبكىريرةيىٍتريكيكفى
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اٍلًقيىامى يىٍكـى النَّاسي ٍفرىاءىييٍحشىري اءىعى بىٍيضى مىىأىٍرضو ِْْسيؿبفسعدًةعى

اٍليىًدالسٍُّفمىى ًمفى ٍيره ٍنًطيىةيخى َُِعطيةالسعدماٍليىدياٍلمي

ٍبًدالرٍَّحمىًف،كي المَّويأىبىاعى ـي المَّوًيىٍرحى رىسيكؿى أيطىيّْبي ،ٍنتي
مىىًنسىاًئًو عى فىيىطيكؼي

ُٕعائشةبنتأبيبكر

ًبالشٍّْعًبا المَّوًيىميرُّ ذىهيرىسيكؿي لًَّذمأىخى ،فىيىٍنتىًفضي ؿي ،فىيىٍدخي
أي يىتىكىضَّ كى

ََِعبداهللبفعمر

َِٕأبكىريرةاليميفالكاذبةمنفقةلمسمعةممحقةلمبركة
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 (ٔ) وتعديالً  يرس الرواة المترجم ليم جرحاً : فثالثاً 
 

 رقم الحديث اسم الراوي م
يىًزٍيدىبًفقىٍيسو 1 بفي أىبيكًعٍمرىافى ًعيُّ النَّخى ـي ًُِٔإٍبرىاًىٍي
ًفٍبًفعىٍكؼً 2 ٍبًدالرٍَّحمى ٍبًفعى ـى سىٍعًدٍبًفًإٍبرىاًىي ٓإبراىيـٍبفي
ٍبًدالمًَّو 3 عى ـيٍبفي اٍلكىجيًُّإٍبرىاًىي أىبيكميٍسًمـو ميٍسًمـو ٍَُُبفي
ًشٌياٍلمىدىًنيٌ 4 مَّدٍبفثابتٍبفشرحبيؿاٍلقيرى ٖإٍبرىاًىيـٍبفميحى
ٍيًصيُّ 5 المىصّْ مىٍيًدم  ـيبفي ًُْٔإٍبرىاًىٍي
ٖٗاٍبفأخيأبيرىـ 6
ٍيدو 7 أيسىامىةىبًفزى مَّاديبفي ُِأىبيكأيسىامىةىحى
ٍبًداهلًلالككفيأىبيكإً 8 عى كبفي عىٍمري اؽىالسًَّبٍيًعيُّ ٍٗٓسحى
ٍيبىاًءالككفي 9 ُُأىبيكالصَّ
ُٖٓأىبيكاٍلميثىنَّىالجيني 11
دٌمابفعجبلفبفالحارث 11 ٖٗأبكأيمىامىةالباىمي،صي
اًرًث 12 الحى نيفىٍيعيبفي الطَّاًئًفيُّ ِِّأىبيكبىٍكرىةىالثَّقىًفيُّ
األىٍشعىًرمُّ 13 ِْٔأىبيكًببلىؿو
ًبيرىةى،ابفالضحاؾبفخميفةاألنصارماألشيمي 14 ُْٖأبكجى
ٍبًداهلًلبفمسمـالٌسكائي 15 عى بفي ،كىٍىبي الكيٍكًفيُّ ٍيفىةىالسُّكىاًئيُّ ٕٓأىبيكجيحى
ٖٗأبكرىـالغفارمٌ 16
مي 17 ًفٍبفي ٍبديالرٍَّحمى عى ًمي  اًفظيأىبيكعى الىةىالنٍَّيسابكرٌماٍلحى مًَّدٍبًففيضى ُُٕحى
ُُٖأبكقتادةبفربعياألنصارم 18
ًبٍيًدمُّ 19 طىاًرؽوالزَّ ُُٕأىبيكقيرَّةىميٍكسىىبفي
ٍيًداٍبًفعىٍمًرك 21 زى ٍبدياهلًلبفي عى ٍرًميُّ اًمًر-أىبيكًقبلىبىةىالجى ُِِبًفنىاًتؿً-أىٍكعى
ًليكأبكهأىبي 21 ُٕكميكسىىاٍلًيبلى
ُُٔأىٍحمىدٍبفالخميؿٍبفحربالنكفمي 22

                                                           

 مرتبةحسبحركؼالمعجـ.(ُ)



 

- 418 - 
 

بلَّدٍبفعيبيداهللالعتكياٍلبىزَّاري 23 الؽبفخى ٍبدالخى كٍبفعى عىٍمرو ٓٗأىٍحمىديٍبفي
ٖٗأحمدبفمحمدبفالحاجبفيحيى 24
اٍلبىٍغدىادً 25 مًَّدٍبًفبىٍكرو ميحى ٗٗمُّأىٍحمىديٍبفي
ٍمزىةى 26 مًَّدٍبًفيىٍحيىىٍبًفحى ميحى ُٖٕأىٍحمىديٍبفي
رَّاًني 27 ُٖٗأىٍحمدبفيًزيدبفًإٍبرىاًىيـأىبيكاٍلحسفاٍلحى
اؽىاليىٍمدىاًنيُّ 28 بًفأىًبيًإٍسحى ييٍكنيسى بفي ًٗٓإٍسرىاًئٍيؿي
ٍبًدالمًَّوٍبفً 29 ٍبًدالمًَّوٍبًفعى ٍيسإسماعيؿٍبًفعى ٔأيكى
ارً 31 ٍبًفالنَّجَّ ٍبًفعىًدمّْ ٍنـً ٍمًركٍبًفعىاًمًرٍبًفغى قىٍيًسٍبًفعى ٍنًذًرًبٍنتي اٍلمي ِِْأيُـّ
ّْأىٍكًسٍبًفأىكس 31
ٍبًدالمًَّوٍبفأىبيبردةٍبفأىبيميكسىىاألشعرم 32 ُُٓبريدبفعى
ُِّبفاألعرجاألسمميبريدةبفالحصيببفعبدالمَّوبفالحارث 33
ًعي 34 اًئًدبًفكىٍعًباٍلًحمًصيالكبلى ًليدبًفصى ُٕٔبىًقيَّةٍبفاٍلكى
اًرمُّ 35 اأٍلىٍنصى مىٍحميكدو ٍبفي ـي ِِٓتىًمي
ًميُّ 36 ٍيضى اٍلجى ٍيدو ٍبًفزى اًزـً حى ٍبفي ًريري ُِٖجى
بّْ 37 ًمٍيًدبًفيىًزٍيدىالضَّ ٍبًدالحى عى بفي ًرٍيري ُّٓيُّجى
زًرم 38 ٍعفىربفبٍرقىافاٍلجى َُٕجى
بىًعيُّ 39 الضُّ مىٍيمىافى سي ٍبفي ٍعفىري َِٓجى
اًعيؿى 41 ًإٍسمى ٍبفي ـي اًت ٔٓحى
أىبيكيىٍحيىىالقيرىًشيُّ 41 أىًبيثىاًبتو بفي ًبٍيبي ُِْحى
مَّدٍبفعبيدالمَّوأىبيكاٍلقى 42 سىفٍبفداكدٍبفميحى ْٖاًسـالقزازحبيبٍبفاٍلحى
مىٍسمىمىةىٍبفمىالؾٍبفكىبٍبفثىٍعمىبىةاٍلًفٍيًرمُّ 43 ٍبفي ًبيبي َِٖحى
ٍيًصيُّ 44 المىصّْ مَّدو أىبيكميحى مَّدو ميحى بفي اجي جَّ ِٕحى
سىفبفمدرؾبفبشيرالسدكسي 45 ٕٗاٍلحى
دىٍيرةالكاسطيٌ 46 ٖٗالحسيفبفالفضؿبفأبيحي
ب 47 سىٍيفي ٍبًداهلًلالقيرىًشيُّحي أىبيكعى كىاًقدو ٗفي
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سىٍيفبفيًزيداٍلقرًشي 48 ْٔالحي
مىًميُّ 49 ًفأىبيكالييذىٍيًؿالسُّ ٍبًدالرٍَّحمى عى بفي ٍيفي َِِحيصى
ًعيُّ 51 ًغيىاًثبًفطىٍمًؽبًفميعىاًكيىةىالنَّخى بفي ٍفصي ْٔحى
ُُٖحمادبفسممةبفدينارالبىٍصًرٌم 51
الطًَّكيؿي 52 ٍيدو مى أىًبيحي ٍيديٍبفي مى ٓٓحي
ٍيًدبًفىيبىٍيرىةىالعىدىًكمُّ 53 ًىبلىًؿبًفسيكى ٍيديبفي مى ُٕٔحي
ًميُّ 54 ٍمًتاٍلبيٍرجي الصَّ ةيٍبفي اًرجى ِْخى
ٌداًنٌي،األىزًدٌم،البىصًرمٌ 55 اًلدٍبفقىيس،الحي ُّٔخى
مَّدب 56 اًلدبفطميؽبفميحى ٍيفخى َُُفعمرىافبفحيصى
ًمٌيالقىطكانى 57 اٍلكيكًفيالبىجى أىبيكاليىٍيثىـً ٍخمىدو مى اًلديبفي َِٗخى
الطَّاًئيُّ 58 ـو اًرثىةىٍبًفالى أىٍكًسٍبًفحى ٍبفي ـي ٍي رى ٓٗخي
مَّدالككفي 59 َُُخبلدبفيىٍحيىىبفصفكافالسممي،أىبيكميحى
دبفاٍلحصيفاٍلق 61 ًديًنيٌدىاكي ُُِرًشياأٍلمىًكماٍلمى
مىٍيبىةى 61 عي ٍيبىةيًبٍنتي َُديحى
دىٍيجو 62 خي ُْٗاألكسياألنصارمٌبفعدمبفيزيدبفرافعرىاًفعيٍبفي
األنصارم 63 ًقيّْ رى َُُرىاًفًعٍبًفًرفىاعىةىٍبفمالؾٍبفالعجبلفالزُّ
ِزىاذىافأىبيكعمرالكندمالضرير 64
ًحٍصفوزى 65 ٍبفي ٍٓٗحري
أىًبيزىاًئدىةىأىبيكيىٍحيىىاليىٍمدىاًنيُّ 66 ٖٔزىكىًريَّابفي
يىٍحيىىبفعيمىربفحصفٍبفأىبيكالسُّكٍَّيفً 67 ٓٗزىكىًريَّاٍبفي
ٍعًفيُّ 68 ٍيًؿالجي دىٍيًجبًفالرُّحى ميعىاًكيىةىبًفحي ُٖٗزيىىٍيربفي
بىابً 69 اٍلحي ٍيديٍبفي َّاٍلعيٍكًميُّزى

71 
ٍبًف المًَّوٍبًفعيمىرى ٍبًد ًؿٍبًفعى ٍبًفًىبلى اأٍلىسىًد مىمىةىٍبًفعىٍبًد أىًبيسى ًبٍنتي ٍينىبي زى

كـو مىٍخزي
ُُُ

الغىطىفىاًنيُّ 71 ًعيُّ األىٍشجى ٍعًدرىاًفعو أىًبيالجى ـيبفي ُٖسىاًل
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ًدينً 72 َُْيٌسىًعيدٍبفأىبيًىبلىؿ،المَّيثٌي،المى
المييىاًجرأكابفأبيالمييىاًجرالًحمصي 73 ْٕسىًعيديٍبفي
ٍيًرمُّ 74 رى الجي ًإيىاسو ُّْسىًعٍيديبفي
ٍبًداٍلعىًزيًزبفأىبييىٍحيىىالتنكخي 75 َِٖسىًعيًدٍبًفعى
 77 عييىٍينىةىبًفأىًبيًعٍمرىافى بفي ُْسيٍفيىافي
ُٖكنسالعطاردم،اٍلبىٍصًرمٌسمـٍبفزريرأىبيكي 78
اأٍلىٍككىعً 79 مىمىةيٍبفي ْٓسى
مىٍيمافبفدىاكدبفرىشيدالبغداد 81 ُُُمسي
مىٍيمىافبفعبدالرٍَّحمىفبفاٍبنةشيرىٍحًبيؿ 81 ُِِسي
مىٍيمافبفميرافاألسدمالكاىمي 82 ّٓسي
ميٍكسىى 83 بفي مىٍيمىافي َِٖسي
جي 84 الفىزىاًرمُّسىميرىةيبفي ٍُّْنديًببًفًىبلىؿو
السماف 85 اًلحو أىًبيصى بفي ُٓسييىٍيؿي
يىارى 86 سىًعٍيًدبًفسىٍيًؿبًفشىٍيرى ٍيديبفي ُِْسيكى
ٗٗشبةبفعبيدةالنميرم 87
ًليدبفقيسالسككًني 88 اعبفاٍلكى ُِٔشيجى
ٍبًداهلًلبفأبيشريؾ 89 عى بفي ِشىًرٍيؾي
المىدىًنيُّ 91 ٍبًداهلًلبًفأىًبينىًمرو عى بفي َِٗشىًرٍيؾي
الزٍُّىًرمّْ 91 ًفٍبًفعىٍكؼو ٍبًدالرٍَّحمى ٍيًدٍبًفعى مى مىٍكلىىحي مىٍيـو سي ٍبفي ٍفكىافي ُٕٓصى
مىٍيبىةى 92 عي ًفيَّةيًبٍنتي َُصى
ٍبدالرٍَّحمىفٍبفاٍلقىاًسـاٍلقرًشي 93 ُٓٗطىارؽٍبفعى
اٍلعىنىًزمُّطى 94 ًبيبو حى ٍٖٔمؽيٍبفي
ِعابسبفعبسالغفارٌم 95
كىـٍبفرافعاألنصارمُّ 96 ٍعفىرٍبفعىٍبداهللٍبفالحى ٍبدالحميدٍبفجى ّٖعى
ًميُّ 97 البىجى أىًبينيٍعـو ٍبديالرٍَّحمىًفبفي ِِعى
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ٍبًدالرٍَّحمى 98 ٍبًفعى ٍبديالرٍَّحمىًفبفسيمىٍيمىافى ٍبًدالمًَّوبفحنظمةالغسيؿعى ًُْٔفٍبًفعى
ٍبًدالمًَّوٍبًفًدينىارً 99 عى ًفٍبفي ٍبديالرٍَّحمى ُِّعى

111 
، الييذىًليُّ مىٍسعيٍكدو بًف اهلًل ٍبًد عى بف عيٍتبىةى بًف اهلًل ٍبًد عى بفي الرٍَّحمىًف ٍبدي عى

المىٍسعيٍكًدمُّ
ّٔ

ُِٓكبكرالحميرمعبدالرزاؽبفىماـبفنافعأب 111
ـبفمطيربفحساـبفمصؾ 112 ُٕعبدالسَّبلى
ٍنًبي 113 ٖٗعبدالكريـبفإبراىيـبفًحبَّافبفإبراىيـالجى
أىًبيأىٍكفىى 114 ٍبدياهلًلبفي ٔٔعى
أىًبيمىسىرَّة 115 أىبيكيىٍحيىىٍبفي أىٍحمىدىالمىكّْيُّ ٍبدياهلًلبفي َُُعى
ٌساف،العىنبىًرٌم،التًَّميميٌعىبداهللً 116 ٍَُبفحى
ِّٗعبدالمَّوبفزمؿالجينٌي 117
أىبيكاٍلعىٍنبىسً 118 اأٍلىسىًدمُّ ٍيبىافى صى ٍبديالمًَّوٍبفي ُّّعى
الحضرمي 119 ًبٍيعىةىبًفثىٍكبىافى ْٖعبداهللبفلىييعةبفعيقبةبففيرعافبًفرى
ٍبديالمًَّوبٍ 111 ٍبًفقيتىٍيبىةىالدٍَّينىكىًرمُّعى ميٍسًمـً ُُٔفي
اًرًثبفعبدالمطمب 111 ًبيعىةىٍبًفاٍلحى ٍبدياٍلميطًَّمًبٍبًفرى ُِٗعى
ٍيجو 112 رى ٍبًدالعىًزٍيًزبًفجي عى ًمًؾبفي ٕعٍبديالمى
اًرثىةىالقيرىًشيُّ 113 ٍيًدبًفحى ٍيًربًفسيكى عيمى ًمًؾبفي ٍبديالمى ٖٕعى
اأٍلىٍصمىًعيُّ 114 قىًريبو ًمًؾٍبفي ٍبدياٍلمى ُُٕعى
ٍبدالكارثٍبفسىًعيد 115 ّْعى
ًجيًدالثَّقىًفيُّ 116 ٍبًداٍلمى عى ٍبدياٍلكىىَّاًبٍبفي َِّعى
نَّاطي 117 اٍلحى أىبيكًشيىابو نىاًفعو بًّْوٍبفي ٍبديرى ُِّعى
ُْٗعيبىٍيدٍبفرفاعةٍبفرافع 118
مَّداٍلعىٍبًسيع 119 ٗٓبيداهللبفميكسىىباذاـأىبيكميحى
الككفيُّ 121 ُّٖعيبىٍيدةبفاألسكداليىمىدانيُّ
ٍيـو 121 كى ٗٗعيٍركىةىٍبًفري
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مَّدٍبفعطيةالسعدمالجشمي 122 َُِعركةٍبفميحى
ٍعًقًؿٍبًفمينىبّْوواٍليىمىاًنيُّ 123 مى ٍبفي ُِعىًقيؿه
الًعٍجًميًُّعٍكًرمى 124 أىبيكعىمَّارو عىمَّارو ِٗةيبفي
المىدىًني 125 ًفبًفيىٍعقيٍكبى ٍبًدالرٍَّحمى عى َِٕالعىبلىءيبفي
ًميًطيُّ 126 السَّ ارو حى صي قىةيٍبفي ًِْعبلى
ٖٗعميبفالحسفبفالحسيفبفمحمد،أبكالحسفالًخمىعيالشافعيٌ 127
سىٍيًفب 128 الحي بفي ًميُّ عى سىًفالمىٍركىًزمُّ أىبيكالحى ًٗفكىاًقدو
مٌيبفعبيدالسَّاًعًدمٌ 129 ُْٔعى
مىٍيـالًكٍندم 131 ِعي
ٍفصو 131 أىبكحى ٍفًصبًفًغيىاثو حى بفي َُِعيمىري
ٍبًفشىبَّةى 132 ٗٗعيمىرى
زىاًعٌياٍلبىٍصًرمٌ 133 اًلداٍلخي َُُعمرىافبفخى
ُْٔأىبكالعىٌكاـ،القىٌطاف،البىصًرمًُّعمرافبفداكىر، 134
ُِٓعىٍمركبفاٍلعىبَّاسأىبيكعيٍثمىافاٍلبىٍصًرمٌ 135
البىٍصًرمُّ 136 القىٍيًسيُّ الًكبلىًبيُّ اًصـو عى كبفي ُِٖعىٍمري
ك 137 ٍكلىىسييىٍيًؿٍبًفعىٍمرو مى عىٍكؼو كٍبفي ُُٗعىٍمري
ُِّلباىميعمركبفمرزكؽ،أبكعثماف،ا 138
الغىطىفىاًنيُّ 139 ًعيُّ بفأبيعكؼاألىٍشجى اًلؾو مى بفي ُٕٗعٍكؼي
ًنيُّ 141 ٍيدىالى الصَّ اٍلقىاًسـً ٗعيسىىٍبفي
مَّدٍبفًإيىاسٍبفالبكير 141 ًُٕٓعيسىىٍبفميكسىىٍبفميحى
ٍبًفأىًبياٍلميًغيرىةً 142 مىٍيمىافى سي ٍبفي ِٔفيمىٍيحي
نيسىير،أىبيكعٌبادالغيبىرٌماٍلبىٍصًرمٌقىطىفي 143 َِٓبفي
مىٍخرىمىةىالتًَّميًميَّةي 144 َُقىٍيمىةيًبٍنتي
ٍيدو 145 زى ٍبفي ُٕٓكىًثيري
ُٖكىٍعًبٍبًفميرَّةىاٍلبىٍيًزمّْ 146
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ُِّلىًييعىةيبففرعافبفربيعةبفثكبافالحضرمي 147
ًبيعىةى 148 اًلًؾٍبًفرى أًبكأيسىٍيداألنصارممى ُْٔالسَّاًعًدمّْ
ْٔمالؾٍبفنمطاليمداني 149
اٍليىٍمدىاًنيُّ 151 سىًعيدو اًلديٍبفي ٕٖميجى
مَّدو 151 ميحى ٍبديالرٍَّحمىًفبفي عى مَّدو أىبيكميحى اًرًبيُّ َِالميحى
اٍليىاًميُّ 152 ثيَـّ اٍلميكىرًّْعاٍليىٍمدىاًنيُّ ٍبفي اًضري َٓميحى
اٍلميطًَّمبً 153 ّٗمحمدبفإسحاؽبفيىسارمكلىقىٍيًسٍبفمىٍخرىمىةيٍبفي
اٍلمىٍكًصًميُّ 154 مًَّدٍبًفسىٍعديكفو سىٍيًفٍبًفميحى اٍلحي مَّديٍبفي ٕٖميحى
دالجيزماٍلمىٍصًرمٌ 155 مىٍيمىافٍبفدىاكي ًبيعٍبفسي ُْٗمحمدٍبفالرَّ
ُُّبفمحمدبفزكرٌيابفيحيىمحمدبفالعٌباس 156
ٍبدالرحمفٍبفحسافالقرشيالياشمي 157 مَّدبفالمتككؿٍبفعى َٕميحى
ٍبدالمَّواٍلبىٍصًرمٌ 158 ٍعفىرأىبيكعى مَّدٍبفجى ُُِميحى
كاأٍلىٍسمىًميُّ 159 ٍمزىةىٍبًفعىٍمرو حى مَّديٍبفي ُٕٓميحى
أىبيكميعىا 161 مَّدٍبفخاـز ُّٔكيةالضريرميحى
كًمي 161 اًلدالمىٍخزي مَّدبفخى ِٓميحى
ٍبًرقىافالمٌكيٌ 162 ٌبادٍبفالزّْ ٔٓمحمدٍبفعى
ًفاأٍلىٍزرىؽياأٍلىٍنطىاًكيُّ 163 ٍبًدالرٍَّحمى عى مَّديٍبفي ُُٔميحى
ًفٍبًفأىًبيلىٍيمىى 164 ٍبًدالرٍَّحمى مًَّدٍبًفعى ُّّميحى
مَّدٍبف 165 ٍمًميٌميحى َُّعبداٍلعىًزيزالرَّ
مَّدبفعىًطيَّةبفعيٍركىةالسٍَّعًدمٌ 166 َُِميحى
المٍَّيًثيُّ 167 قَّاصو ٍمقىمىةىبًفكى عىٍمًركبًفعى مَّديبفي ّٓميحى
بّْيُّ 168 الضَّ ٍيًؿبًفغىٍزكىافى فيضى مَّديبفي ِِميحى
ٍبًفتىٍدريسى 169 ميٍسًمـً مَّديٍبفي ّميحى
اًرمُّ 171 األىٍنصى اًلدو مىمىةىبًفخى مىٍسمىمىةىبًفسى مَّديبفي ُٔٓميحى
مَّدبفميكسىىبفنفيعالحرشي 171 ُُميحى
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يىٍحيىىبًفأىًبيعيمىرالعىدىًنيُّ 172 مَّديبفي ُْميحى
ًميالقرشي 173 ٖٗميحمَّدبفيىحيىىبفعى
ةبفمسعكدبفعمركبفمالؾ 174 ٕٔبفاألكساألنصارمٌمىًحيصى
ْٖمركافٍبفالحكـٍبفأىًبيالعاصٍبفأميةالقرشياألمكم 175
العابد 176 ُُٗميسًتمـبفسعيدالكاسطيُّ
ُّٖالمستكردبفعمركبفحسؿالفيرمالمٌكي 177
ًقيُّ 178 رى الزُّ اًرمُّ اأٍلىٍنصى اًلدو مىٍخمىًدٍبًفخى ٖٓمىٍسمىمىةيٍبفي
ًْٖمٍسكىرٍبفمىٍخرىمىةبفنكفؿبفأىيببفزىرةالقرشٌيالزىرمٌالٍ 179
اٍلعىٍبدىًرمٌ 181 اٍلقيرىًشيُّ اٍلمىكّْيُّ بيُّ جى ٖٔميٍصعىبٍبفشىٍيبةالحى
مَّدٍبفشرحبيؿاٍلقيرىًشيٌ 181 ٖمصعبٍبفميحى
يَّافأبكمحمداألىٍزًدمٌ 182 َُّميطَّمببفشيعىٍيببفحى
بداهلًل،الدَّستىكاًئيُّمي 183 ٕٓعاذٍبفًىشاـٍبفأىبيعى
ٍيدىةىٍبًفميعىاًكيىةىٍبًفقيشىٍيًرالقشيرم 184 حى ْٔميعىاًكيىةيٍبفي
ُِٔمىٍعمىرٍبفراشدأىبيكعيركةاألزدمُّ 184
اٍلًكٍنًدمُّ 185 ٍعًديكىًربى مى ٍبفي ـي ْٕاٍلًمٍقدىا
ٍشقً 186 الدّْمى ٍكؿه َِٖيُّمىٍكحي
ُُٔمياجربفمسمارالقرشيالزٍُّىًرٌمالمدني 187
بىاًحٍبًفقىًصيرو 188 ٍبًفرى مىيّْ عي ُّٓميكسىىٍبفي
ٍيدو 189 ٍبًفسىًعيًدٍبًفزى ّٔنيفىٍيًؿٍبًفًىشىاـً
ُّٔنصربفداكدبفمنصكربفطكؽ 191
رَّاًني 191 ُّٔنكحبفقيسبفريىاحاٍلحى
الدٍَّستيكىاًئيًُّىشى 192 ُٗٗاـه
 193 القيرىًشيُّ بَّادو أىبيكعى سىٍعدو ـيبفي ًْْىشىا
ٍيًمدو 194 كى ٍبًفخي بىٍيًرٍبًفاٍلعىكَّاـً عيٍركىةىٍبًفالزُّ ـيٍبفي ًٔىشىا
مىًميُّ 195 أىبيكميعىاًكيىةىالسَّ اًزـو بىًشٍيًربًفأىًبيخى ـيبفي ُِٔىيشىٍي
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ُّْيىحيىٍبفًدينارىىٌماـٍبف 196
ميٍسًمـو 197 ًليديٍبفي ّْاٍلكى
الكىرىاًبٍيًسيُّ 198 اًلًدبًفعىٍجبلىفى خى بفي ُٓكيىىٍيبي
أىًبيكىًثٍيرو 199 َُٗيٍحيىىبفي
ُّٖيحيىبفعبدالرٍَّحمىفاألرحبي 211
السٍَّيًميُّ 211 ٍفكىافى اًلًحبًفصى بًفصى عيٍثمىافى ُِٔيىٍحيىىبفي
اًعدً 212 مًَّدبًفصى ميحى ُُّيىٍحيىىبفي
اًمًرٍبًفليؤىم  213 ٍكلنىًلبىًنيعى ،مى اءو ييٍكنىىأىبىارىجى ًبيبو أىًبيحى ُّيىًزيديٍبفي
ِٓيىٍعقيكببفحميدبفكاسب 214
اؽالسىبيعي 215 ِٕييكنيسٍبفأبيًإٍسحى
يىًزٍيدىبًفأىًبيالنّْ 216 بفي األىٍيًميُّييٍكنيسي اًدميٍشكىافى ُٖٗجى


 



 : فيرس المصادر والمراجعرابعاً 
إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة،ألبيالعباسشيابالديفأحمدبفأبي .ُ

بكربفإسماعيؿبفسميـبفقايمازبفعثمافالبكصيرمالكنانيالشافعي)المتكفى:
تقديـ:َْٖ ، المشكاةىػ( دار المحقؽ: الكريـ عبد معبد أحمد الدكتكر الشيخ فضيمة

.لمبحثالعمميبإشراؼأبك،ياسربفإبراىيـ،دارالكطفلمنشر،الرياض
إتحاؼالميرةبالفكائدالمبتكرةمفأطراؼالعشرة،ألبيالفضؿأحمدبفعميبفمحمد .ِ

حقيؽ:مركزخدمةالسنةكالسيرةىػ(،تِٖٓبفأحمدبفحجرالعسقبلني)المتكفى:
مجمع ، التعميؽكاإلخراج( منيج ككحد )راجعو الناصر بفناصر زىير بإشراؼد ،

النبكية-الممؾفيدلطباعةالمصحؼالشريؼ)بالمدينة( السنةكالسيرة كمركزخدمة
.ـُْٗٗ-ىػُُْٓ)بالمدينة(،الطبعة:األكلى،
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 .ّ المؤلؼ: ، كالمثاني اآلحاد )المتكفى: الشيباني أبيعاصـ بف بكر ،ِٕٖألبي ىػ(
ُُُْالرياض،الطبعة:األكلى،–المحقؽ:د.باسـفيصؿأحمدالجكابرة،دارالراية

 .ُُٗٗ–
ىػ(،ّْٓاإلحساففيتقريبصحيحابفحباف،أبكحاتـ،الدارمي،البيستي)المتكفى: .ْ

األميرعبلءالديفعميبفبمبافال حققوكخرجّٕٗفارسي)المتكفى:ترتيب: ، ىػ(
األكلى، الطبعة: ، بيركت الرسالة، مؤسسة ، األرنؤكط شعيب عميو: كعمؽ أحاديثو

 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ
األندلسي .ٓ حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ألبي األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ

 )المتكفى: الظاىرم محمدْٔٓالقرطبي أحمد الشيخ ،المحقؽ: لو:ىػ( ،قدـ شاكر
 .األستاذالدكتكرإحسافعباس،داراآلفاؽالجديدة،بيركت

ىػِٗٓأحكاؿالرجاؿ،إلبراىيـبفيعقكببفإسحاؽالسعدمالجكزجاني،)المتكفى: .ٔ
 .فيصؿآباد،باكستاف-ديثاكادمي(،المحقؽ:عبدالعميـعبدالعظيـالبىستكم،ح

،ألبيعبداهللمحمدبفإسحاؽبفالعباسالمكيأخبارمكةفيقديـالدىركحديثو .ٕ
 )المتكفى: ِِٕالفاكيي خضر دىيش،دار اهلل عبد الممؾ عبد د. ،المحقؽ: –ىػ(

 .ُُْْبيركت،الطبعة:الثانية،
المنذر .ٖ بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد ألبي ، كمناقبو الشافعي آداب

 الرازمابفأبيحاتـ الحنظمي، التميمي، ،كتبكممةعنو:محمدِّٕ)المتكفى: ىػ(
زاىدبفالحسفالككثرم،قدـلوكحقؽأصموكعمؽعميو:عبدالغنيعبدالخالؽ،دار

ـََِّ-ىػُِْْلبناف،الطبعة:األكلى،–الكتبالعممية،بيركت
ىػ(ْٖٓاآلدابلمبييقي،ألحمدبفالحسيف،الخراساني،أبكبكرالبييقي)المتكفى: .ٗ

ـ،ُٖٖٗ-ىػَُْٖلبناف،الطبعة:األكلى،–،مؤسسةالكتبالثقافية،بيركت
 .ُعدداألجزاء:

ىػ(،المحقؽ:ِٔٓاألدبالمفرد،لمحمدبفإسماعيؿالبخارم،أبكعبداهلل)المتكفى: .َُ
–َُْٗبيركت،الطبعة:الثالثة،–محمدفؤادعبدالباقي،دارالبشائراإلسبلمية

ُٖٗٗ. 
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ىػ(،المحقؽ:ِٔٔعبداهللالحمكم)المتكفى:يداألريبإلىمعرفةاألديب،ألبإرشا .ُُ
 ـُّٗٗ-ىػُُْْإحسافعباس،دارالغرباإلسبلمي،بيركت،الطبعة:األكلى،

اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث،ألبييعمىالخميمي،خميؿبفعبداهللبفأحمدبف .ُِ
ىػ(،المحقؽ:د.محمدسعيدعمرإدريس،ْْٔالقزكيني)المتكفى:إبراىيـبفالخميؿ

.َُْٗالرياض،الطبعة:األكلى،–مكتبةالرشد
إركاءالغميؿفيتخريجأحاديثمنارالسبيؿ،لمحمدناصرالديفاأللباني)المتكفى: .ُّ

المكتباإلسبلميَُِْ الشاكيش، زىير إشراؼ: ، الثا–ىػ( الطبعة: نيةبيركت،
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ

محمدبفمحمدبف .ُْ أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،ألبيالحسفعميبفأبيالكـر
 الشيبانيالجزرم،عزالديفابفاألثير)المتكفى: الكاحد بفعبد الكريـ ىػ(َّٔعبد

معكض محمد عمي ،-،المحقؽ: العممية الكتب دار ، المكجكد عبد أحمد عادؿ
.ـُْٗٗ-ىػُُْٓلى،الطبعة:األك

ىػ(،ِٖٓاإلصابةفيتمييزالصحابة،ألحمدبفعميبفحجرالعسقبلني)المتكفى: .ُٓ
بيركت،–تحقيؽ:عادؿأحمدعبدالمكجكدكعمىمحمدمعكض،دارالكتبالعممية

 .ىػُُْٓ-الطبعة:األكلى
الحم .ُٔ الديف لبرىاف باالختبلط، الركاة العجمياالغتباطبمفرميمف ابف سبط بي،

ىػ(،عبلءالديفعميرضا،كسمىتحقيقو)نيايةاالغتباطبمفرميُْٖ)المتكفى:
 .ـُٖٖٗالقاىرة،الطبعة:األكلى،–مفالركاةباالختبلط(،دارالحديث

اكماؿتيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ،لمغمطامبفقميجبفعبداهللالبكجرمالمصرم .ُٕ
الحنفي الحكرم )المتكفى: الديف عبلء اهلل، عبد أبك عبدِٕٔ، أبك المحقؽ: ، ىػ(

 محمد بف عادؿ لمطباعة-الرحمف الحديثة الفاركؽ ، إبراىيـ بف أسامة محمد أبك
 .ـََُِ-ىػُِِْكالنشر،الطبعة:األكلى،

مف .ُٖ كشاذه صحيحو، مف سقيمو كتمييز حباف ابف صحيح عمى الحساف االالريب
،م األشقكدرممحفكظو الديف ناصر الرحمفمحمد ألبيعبد ؤلؼالتعميقاتالحساف:

 )المتكفى: َُِْاأللباني جدة كالتكزيع، لمنشر كزير با دار ، العربية-ىػ( المممكة
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالسعكدية،الطبعة:األكلى،
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ي)المتكفى:اإللزاماتكالتتبعلمدارقطني،ألبيالحسفعميبفعمربفأحمدالدارقطن .ُٗ
ىػ(،دراسةكتحقيؽ:الشيخأبكعبدالرحمفمقبؿبفىادمالكداعي،دارالكتبّٖٓ

 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓلبناف،الطبعة:الثانية،–العممية،بيركت
األمالي،لعبدالرحمفبفإسحاؽالبغدادمالنياكندمالزجاجي،أبكالقاسـ)المتكفى: .َِ

َُْٕبيركت،الطبعة:الثانية،–ىاركف،دارالجيؿىػ(،تحقيؽ:عبدالسبلـّّٕ
 .ـُٕٖٗ-ىػ

 .ُِ )المتكفى: محمد لمصعببف ، فيشرحغريبالسير المختصر ،َْٔاإلمبلء ىػ(
 .لبناف–استخرجوكصححو:بكلسبركنمو،دارالكتبالعممية،بيركت

ٍيواألمكاؿال .ِِ كى ٍنجى زى المعركؼب،ألبيأحمدحميدبفمخمدبفقتٍبفي ٍيويبة، كى ٍنجى زى اٍبفي
 ُِٓ)المتكفى: المساعد ذيبفياضاألستاذ شاكر الدكتكر: تحقيؽ ، بجامعة-ىػ(

الممؾسعكد،مركزالممؾفيصؿلمبحكثكالدراساتاإلسبلمية،السعكدية،الطبعة:
 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔاألكلى،

المركزم .ِّ السمعاني محمد بف الكريـ لعبد األنساب، )المتكفى: سعد أبك ،ِٔٓ، ىػ(
المحقؽ:عبدالرحمفبفيحيىالمعممياليمانيكغيره،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانية،

 .ـُِٔٗ-ىػُِّٖحيدرآباد،الطبعة:األكلى،
ٍكًجردمالخراساني،أبكبكرالبييقي .ِْ ٍسرى البعثكالنشكرلمبييقي،ألحمدبفالحسيفالخي

 كاألبحاثىػ(ْٖٓ)المتكفى: الخدمات مركز ، حيدر أحمد عامر الشيخ تحقيؽ: ،
 .ُـ،عدداألجزاء:ُٖٔٗ-ىػَُْٔالثقافية،بيركت،الطبعة:األكلى،

بغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث،ألبيمحمدالحارثبفمحمدبفداىرالتميمي .ِٓ
.ىػ(ِِٖالبغدادمالخصيبالمعركؼبابفأبيأسامة)المتكفى:

بيافالكىـكااليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ،لعميبفمحمدبفعبدالممؾالكتامي .ِٔ
ىػ(،المحقؽ:د.الحسيفآيتِٖٔالحميرمالفاسي،أبكالحسفابفالقطاف)المتكفى:

 ٔـ،عدداألجزاء:ُٕٗٗ-ىػُُْٖالرياض،الطبعة:األكلى،–سعيد،دارطيبة
لقامكس،لمحٌمدبفمحٌمدبفعبدالرٌزاؽ،الزَّبيدم)المتكفى:تاجالعركسمفجكاىرا .ِٕ

 ىػ(،المحقؽ:مجمكعةمفالمحققيف،الناشر:داراليداية.َُِٓ
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بف .ِٖ زياد بف بفعكف معيف يحيىبف ألبيزكريا ، الدكرم( )ركاية معيف ابف تاريخ
،المحقؽ:د.أحمدىػ(ِّّبسطاـبفعبدالرحمفالمرمبالكالء،البغدادم)المتكفى:

 اإلسبلمي التراث حياء كا  العممي البحث ،مركز سيؼ نكر ،-محمد المكرمة مكة
 .ُٕٗٗ–ُّٗٗالطبعة:األكلى،

تاريخابفمعيف)ركايةعثمافالدارمي(،المؤلؼ:أبكزكريايحيىبفمعيفبفعكف .ِٗ
)ال البغدادم بالكالء، المرم الرحمف عبد بف بسطاـ بف زياد بف ،ِّّمتكفى: ىػ(

 .دمشؽ–المحقؽ:د.أحمدمحمدنكرسيؼ،الناشر:دارالمأمكفلمتراث
النصرم .َّ اهللبفصفكاف بفعبد الرحمفبفعمرك لعبد الدمشقي، أبيزرعة تاريخ

 الدمشقيالممقببشيخالشباب)المتكفى: أبيُِٖالمشيكربأبيزرعة ،ركاية:  ىػ(
كت ،دراسة مجمعالمغةالميمكفبفراشد الناشر: اهللالقكجاني شكراهللنعمة حقيؽ:

 .دمشؽ–العربية
بف .ُّ بفمحمد بفعثمافبفأحمد ألبيحفصعمربفأحمد الثقات، تاريخأسماء

ىػ(،المحقؽ:صبحيّٖٓأيكببفأزداذالبغدادمالمعركؼبػابفشاىيف)المتكفى:
.ُْٖٗ–َُْْبعة:األكلى،الككيت،الط–السامرائي،الدارالسمفية

بف .ِّ بفعثمافبفأحمد الضعفاءكالكذابيف،ألبيحفصعمربفأحمد تاريخأسماء
ىػ(،المحقؽ:ّٖٓمحمدبفأيكببفأزداذالبغدادمالمعركؼبػابفشاىيف)المتكفى:

.ـُٖٗٗىػ/َُْٗعبدالرحيـمحمدأحمدالقشقرم،الطبعة:األكلى،
تالمشاىيركاألعبلـ،لشمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفتاريخاإلسبلـككفيا .ّّ

 الذىبي)المتكفى: قىاٍيماز بف التدمرم،ْٖٕعثماف السبلـ عمرعبد المحقؽ: ، ىػ(
.ـُّٗٗ-ىػُُّْالناشر:دارالكتابالعربي،بيركت،الطبعة:الثانية،

صا .ّْ بف اهلل عبد بف أحمد الحسف ألبي الثقات، )المتكفى:تاريخ الككفى العجمى لح
.ـُْٖٗ-ىػَُْٓىػ(الناشر:دارالباز،الطبعة:الطبعةاألكلىُِٔ

اهلل .ّٓ عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف ،لمحمد الكبير التاريخ
الدكف،طبعتحتمراقبة:–ىػ(،دائرةالمعارؼالعثمانية،حيدرآبادِٔٓ)المتكفى:

 .معيدخافمحمدعبدال
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السفرالثالث،ألبيبكرأحمدبفأبي-التاريخالكبيرالمعركؼبتاريخابفأبيخيثمة .ّٔ
 )المتكفى: لمطباعةِٕٗخيثمة ،الفاركؽالحديثة صبلحبففتحيىبلؿ المحقؽ: ىػ(

 .ـََِٔ-ىػُِْٕالقاىرة،الطبعة:األكلى،–كالنشر
فشبةبفعبيدةبفريطةالنميرمالبصرم،تاريخالمدينةالبفشبة،المؤلؼ:لعمرب .ّٕ

 .ىػُّٗٗىػ(حققو:فييـمحمدشمتكت،ِِٔأبكزيد)المتكفى:
تاريخبغداد،ألبيبكرأحمدبفعميبفثابتبفأحمدبفميدمالخطيبالبغدادم .ّٖ

ىػ(،المحقؽ:الدكتكربشارعكادمعركؼ،الناشر:دارالغرباإلسبلمئّْ)المتكفى:
.تبيرك–

تاريخدمشؽ،ألبيالقاسـعميبفالحسفبفىبةاهللالمعركؼبابفعساكر)المتكفى: .ّٗ
ىػ(المحقؽ:عمركبفغرامةالعمركم،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع،عاـُٕٓ

.ـُٓٗٗ-ىػُُْٓالنشر:
لسيكطيتدريبالراكمفيشرحتقريبالنكاكم،لعبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفا .َْ

 .ىػ(،حققو:أبكقتيبةنظرمحمدالفاريابي،الناشر:دارطيبةُُٗ)المتكفى:
ىػ(،دارْٖٕمحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي)المتكفى:لتذكرةالحفاظ، .ُْ

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗلبناف،الطبعة:األكلى،-الكتبالعمميةبيركت
شعيببفعميالنسائيكذكرالمدلسيف)كغيرتسميةمشايخأبيعبدالرحمفأحمدبف .ِْ

النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد ألبي ، الفكائد( مف ذلؾ
مكة-ىػ(،المحقؽ:الشريؼحاتـبفعارؼالعكني،دارعالـالفكائدَّّ)المتكفى:

 .ىػُِّْالمكرمة،الطبعة:األكلى
مةاألربعة،ألبيالفضؿأحمدبفعميبفمحمدبفتعجيؿالمنفعةبزكائدرجاؿاألئ .ّْ

ىػ(،المحقؽ:د.إكراـاهللإمدادالحؽ،دارِٖٓأحمدبفحجرالعسقبلني)المتكفى:
.ـُٔٗٗبيركت،الطبعة:األكلىػالبشائرػ

بف .ْْ عمي بف أحمد الفضؿ ألبي بالتدليس، التقديسبمراتبالمكصكفيف تعريؼأىؿ
ىػ(،المحقؽ:د.عاصـبفعبداهللِٖٓحجرالعسقبلني)المتكفى:محمدبفأحمدبف

 .ُّٖٗ–َُّْعماف،الطبعة:األكلى،–القريكتي،مكتبةالمنار
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)المتكفى: .ْٓ المىٍركىًزم الحجاج بف نصر بف محمد اهلل عبد أبك ، الصبلة قدر تعظيـ
المدينةالمنكرة-الدارىػ(،المحقؽ:د.عبدالرحمفعبدالجبارالفريكائي،مكتبةِْٗ

 .َُْٔ،الطبعة:األكلى،
العسقبلني .ْٔ حجر عمي بف أحمد الفضؿ ألبي ، البخارم عمىصحيح التعميؽ تغميؽ

ىػ(،المحقؽ:سعيدعبدالرحمفمكسىالقزقي،المكتباإلسبلمي،ِٖٓ)المتكفى:
 .َُْٓاألردف،الطبعة:األكلى،–بيركت،عماف-دارعمار

أبكجعفرالطبرميرالطبرمجامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،لمحمدبفجريرتفس .ْٕ
 ىجرَُّ)المتكفى: دار ، التركي المحسف عبد بف اهلل عبد الدكتكر تحقيؽ: ، ىػ(

 .ـََُِ-ىػُِِْلمطباعةكالنشركالتكزيعكاإلعبلف،الطبعة:األكلى،
يمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفتفسيرالقرآفالعظيـالبفأبيحاتـ،ألب .ْٖ

 )المتكفى: حاتـ أبي ابف الرازم الحنظمي، التميمي، أسعدِّٕالمنذر ،المحقؽ: ىػ(
 المممكةالعربيةالسعكدية.-محمدالطيب،مكتبةنزارمصطفىالباز

تفسيرغريبمافيالصحيحيفالبخارمكمسمـلمحمدبففتكحبفعبداهللبففتكحبف .ْٗ
ح )المتكفى: ًميدم الحى الميكرقي األزدم محمدْٖٖميد زبيدة الدكتكرة: ،المحقؽ: ىػ(

 .ُٓٗٗ–ُُْٓمصر،الطبعة:األكلى،–القاىرة-سعيدعبدالعزيز،مكتبةالسنة
 .َٓ )المتكفى: العسقبلني حجر بف محمد بف عمي بف ألحمد التيذيب، ىػ(ِٖٓتقريب

 .ُٖٔٗ–َُْٔسكريا،الطبعة:األكلى،–،المحقؽ:محمدعكامة،دارالرشيد
التمخيصالحبيرفيتخريجأحاديثالرافعيالكبير،ألحمدبفعميبفمحمدبفأحمد .ُٓ

ىػ(،تحقيؽ:أبكعاصـحسفبفعباسبفقطبِٖٓبفحجرالعسقبلني)المتكفى:
 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔمصر،الطبعة:األكلى،–،مؤسسةقرطبة

مكطأمفالمعانيكاألسانيد،ألبيعمريكسؼبفعبداهللبفمحمدالتمييدلمافيال .ِٓ
ىػ(،تحقيؽ:مصطفىبفأحمدالعمكم،ّْٔبفعبدالبرالنمرمالقرطبي)المتكفى:

األكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية  .المغرب–محمدعبدالكبيرالبكرم،كزارةعمـك
الني .ّٓ القشيرم الحسف أبك الحجاج بف لمسمـ ، التمييز )المتكفى: ،ُِٔسابكرم ىػ(

السعكدية،الطبعة:–المربع-المحقؽ:د.محمدمصطفىاألعظمي،مكتبةالككثر
 .َُُْالثالثة،
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)المتكفى: .ْٓ النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا كالمغات،ألبي األسماء تيذيب
.لبناف–رالكتبالعممية،بيركتىػ(،دإٔٔ

 .ٓٓ أسماء في الحجاجتيذيبالكماؿ أبك يكسؼ، بف الرحمف عبد ليكسؼبف ، الرجاؿ
 )ت: المزم الكمبي القضاعي ،ِْٕمحمد معركؼ عكاد بشار د. المحقؽ: ، ىػ(

.َُٖٗ–ََُْبيركت،الطبعة:األكلى،–الناشر:مؤسسةالرسالة
األصبياني .ٔٓ الشيخ بأًبي المعركؼ محمد بف اهلل عبد محمد ألبي ، كالتنبيو التكبيخ

 .القاىرة–ىػ(،المحقؽ:مجدمالسيدإبراىيـ،مكتبةالفرقافّٗٔلمتكفى:)ا
لعثمافبف .ٕٓ لمحمامي، مفحديثدعمج السماؾكيميو البف المنتقاة الفكائد الثانيمف

 )المتكفى: السَّمَّاؾ ابف الدقاؽ، عمرك أبك يزيد، بف اهلل عبيد بف ، ىػ(ّْْأحمد
(.،مخطكطنيشرفيبرنامججكامعالكمـِٓفرقـ)مبلحظة:حديثابفدعمجيبدأم

 .ََِْالمجانيالتابعلمكقعالشبكةاإلسبلمية،الطبعة:األكلى،
حاتـ، .ٖٓ أبك التميمي، ٍعبدى، بفمى بفحبافبفمعاذ بفحبافبفأحمد لمحمد الثقات،

 )المتكفى: البيستي لمحككمّْٓالدارمي، المعارؼ كزارة بإعانة: طبع ، العاليةىػ( ة
الينديةفتحتمراقبة:الدكتكرمحمدعبدالمعيدخافمديردائرةالمعارؼالعثمانية،

.ُّٕٗىُّّٗالطبعة:األكلى،دائرةالمعارؼالعثمانيةبحيدرآبادالدكفاليند،
األزدم .ٗٓ راشد أبيعمرك بف لمعمر ، الرزاؽ بمصنؼعبد كممحؽ منشكر ، الجامع

أبكعرك مكالىـ، اليمف)المتكفى: نزيؿ البصرم، حبيبالرحمفُّٓة المحقؽ: ، ىػ(
.األعظمي،الناشر:المجمسالعمميبباكستاف،كتكزيعالمكتباإلسبلميببيركت

محمد .َٔ بف المبارؾ السعادات أبك الديف لمجد ، الرسكؿ أحاديث في األصكؿ جامع
 )المتكفى: األثير تحقيؽَٔٔالشيبانيالجزرمابف ، األرنؤكطىػ( القادر عبد -:

الحمكاني مكتبة تحقيؽبشيرعيكف، -التتمة المبلح البياف،-مطبعة دار مكتبة
 الطبعة:األكلى.

جامعالتحصيؿفيأحكاـالمراسيؿ،لصبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبد .ُٔ
 )المتكفى: العبلئي الدمشقي ُٕٔاهلل المجيد حمدمعبد المحقؽ: عالـىػ( ، السمفي

.ُٖٔٗ–َُْٕبيركت،الطبعة:الثانية،–الكتب
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جامعالتحصيؿفيأحكاـالمراسيؿ،لصبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبد .ِٔ
 عالـُٕٔاهللالدمشقيالعبلئي)المتكفى: السمفي، المجيد حمدمعبد ،المحقؽ: ىػ(

 .ُٖٔٗ–َُْٕبيركت،الطبعة:الثانية،–الكتب
الصحيحالمختصرمفأمكررسكؿاهلل .ّٔ المسند بفالجامع لمحمد ، كأيامو كسننو

دار زىيربفناصرالناصر، محمد إسماعيؿأبكعبداهللالبخارمالجعفي،المحقؽ:
.ىػُِِْطكؽالنجاة،الطبعة:األكلى،

النمرمالقرطبي)المت .ْٔ اهلل عبد يكسؼبف ألبيعمر ، كفضمو العمـ بياف كفى:جامع
ىػ(،تحقيؽ:أبياألشباؿالزىيرم،دارابفالجكزم،المممكةالعربيةالسعكدية،ّْٔ

 .ـُْٗٗ-ىػُُْْالطبعة:األكلى،
 .ٓٔ أحمد اهلل عبد ألبي ، حنبؿ بف ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ في حنبؿالجامع بف

الدكُِْالشيباني)المتكفى: المحقؽ: ، المركذمكغيره ،ركاية: تكركصىاهللبفىػ(
.ـُٖٖٗ-ىػَُْٖاليند،الطبعة:األكلى،–محمدعباس،الدارالسمفية،بكمبال

حاتـ .ٔٔ أبي ابف الرازم الحنظمي، محمد بف الرحمف عبد محمد ألبي كالتعديؿ، الجرح
 الدكفِّٕ)المتكفى: آباد بحيدر المعارؼالعثمانية مجمسدائرة ،طبعة اليند–ىػ(

 .ـُِٓٗىػُُِٕبيركت،الطبعةاألكلى،–لتراثالعربي،دارإحياءا
 .ٕٔ اًزـً حى بفي الجزءفيومسندعابسالغفارمكجماعةمفالصحابةرضياهللعنيـ،ألىٍحمىدي

)المتكفى: الكيٍكًفيُّ الًغفىاًرمُّ ك عىٍمرو أىبيك زىةى، غىرى أىًبي بًف قىٍيًس بًف ييٍكنيسى بًف مًَّد ميحى بًف
،المحقِٕٔ ىػ( الكطف دار ، الحامضي القاسـ أبك محمد بف غالب الدكتكر –ؽ:

 ـُٖٗٗ-ىػُُْٗالرياض،الطبعة:األكلى،
)المتكفى: .ٖٔ األلباني الديف ناصر محمد الرحمف عبد ألبي ، المسممة المرأة جمباب

 .ـََِِ-ىػُِّْىػ(،دارالسبلـلمنشركالتكزيع،الطبعة:الثالثة،َُِْ
بىمحمدعبدالعظيـالمنذرمالمصرمعفأسئمةفىالجرحكالتعديؿ،جكابالحافظأ .ٗٔ

ىػ(،المحقؽ:عبدالفتاحأبكغدةٔٓٔلعبدالعظيـبفعبدالقكم،المنذرم)المتكفى:
 .،مكتبالمطبكعاتاإلسبلميةبحمب
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األندلسيالقرطبيالظاىرم .َٕ حجةالكداع،ألبيمحمدعميبفأحمدبفسعيدبفحـز
–تكزيعىػ(،المحقؽ:أبكصييبالكرمي،بيتاألفكارالدكليةلمنشركالْٔٓمتكفى:)ال

ـ.ُٖٗٗالرياض،الطبعة:األكلى
اهللاألصبياني)المتكفى: .ُٕ بفعبد أحمد األكلياءكطبقاتاألصفياء،ألبينعيـ حمية

 .ـُْٕٗ-ىػُّْٗبجكارمحافظةمصر،-ىػ(،السعادةَّْ
ال .ِٕ عمى الدارقطنيالدارقطني عمر بف عمي الحسف ألبي ، حباف البف مجركحيف

ىػ(،تحقيؽ:خميؿبفمحمدالعربي،الفاركؽالحديثةلمطباعةكالنشر،ّٖٓ)المتكفى:
 .ىػُُْْدارالكتاباإلسبلمي،القاىرة،الطبعة:األكلى،

ٍكًجردمالخ .ّٕ ٍسرى بفالحسيفبفعميبفمكسىالخي ألحمد أبكالدعكاتالكبير، راساني،
ىػ(،المحقؽ:بدربفعبداهللالبدر،غراسلمنشركالتكزيعْٖٓبكرالبييقي)المتكفى:

 .ـََِٗالككيت،الطبعة:األكلىلمنسخةالكاممة،–
ٍكًجردمالخراساني،أبكبكر .ْٕ ٍسرى دالئؿالنبكة،ألحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخي

ؽ:د.عبدالمعطيقمعجي،دارالكتبالعممية،دارىػ(،المحقْٖٓالبييقي)المتكفى:
 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ-الريافلمتراث،الطبعة:األكلى

الذريةالطاىرةالنبكية،المؤلؼ:ألبيًبٍشرمحمدبفأحمدبفحماداألنصارمالدكالبي .ٕٓ
،الككيت–ىػ(،المحقؽ:سعدالمبارؾالحسف،الدارالسمفيةَُّالرازم)المتكفى:
 .َُْٕالطبعة:األكلى،

بف .ٕٔ بفأحمد اهللمحمد أبكعبد لشمسالديف مكثؽ، كىك فيو تكمـ مف أسماء ذكر
ىػ(،المحقؽ:محمدشككربفمحمكدالحاجيْٖٕعثمافبفقىاٍيمازالذىبي)المتكفى:

ـُٖٔٗ-ىػَُْٔالزرقاء،الطبعة:األكلى،–أمريرالمياديني،مكتبةالمنار
اخت .ٕٕ مف البغدادمذكر أحمد بف حفصعمر ألبي ، فيو الحديث كنقاد العمماء مؼ

 )المتكفى: شاىيف ابف بػ ،ّٖٓالمعركؼ األنصارم محمد بف حماد المحقؽ: ، ىػ(
 .ـُٗٗٗ-ىػُُْٗالسعكدية،الطبعة:األكلى،–الرياض-مكتبةأضكاءالسمؼ

األنب .ٖٕ القاسـ بف لمحمد ، الناس كممات معاني في الزاىر )المتكفى: ،ِّٖارم ىػ(
ُُِْبيركت،الطبعة:األكلى،–المحقؽ:د.حاتـصالحالضامف،مؤسسةالرسالة

 .ُِٗٗ-ىػ
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 .ٕٗ بفالسًَّرم)المتكفى: ألبيالسًَّرمىىنَّاد ، الرحمفعبدِّْالزىد عبد المحقؽ: ، ىػ(
 .َُْٔ:األكلى،الككيت،الطبعة–الجبارالفريكائي،دارالخمفاءلمكتاباإلسبلمي

سبؿاليدلكالرشاد،فيسيرةخيرالعباد،كذكرفضائموكأعبلـنبكتوكأفعالوكأحكالوفي .َٖ
ىػ(،تحقيؽكتعميؽ:ِْٗالمبدأكالمعاد،لمحمدبفيكسؼالصالحيالشامي)المتكفى:

الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،الشيخعميمحمدمعكض،دارالكتبالعمميةبيركت
 .ـُّٗٗ-ىػُُْْطبعة:األكلى،اف،اللبن–

سمسمةاألحاديثالصحيحةكشيءمففقيياكفكائدىا،ألبيعبدالرحمفمحمدناصر .ُٖ
ىػ(،مكتبةَُِْالديف،بفالحاجنكحبفنجاتيبفآدـ،األشقكدرماأللباني)المتكفى:

 .المعارؼلمنشركالتكزيع،الرياضالطبعة:األكلى،)لمكتبةالمعارؼ
 .ِٖ )المتكفى: الحنبمي محمد بف أحمد بكر ألبي ، عطيةُُّالسنة د. تحقيؽ: ، ىػ(

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْالرياض،الطبعة:األكلى،–الزىراني،دارالراية
 .ّٖ )المتكفى: أبيعاصـ بف ألبيبكر ، الديفِٕٖالسنة ناصر محمد المحقؽ: ، ىػ(

 .ََُْاألكلى،بيركت،الطبعة:–األلباني،المكتباإلسبلمي
ىػ(،تحقيؽ:محمدِّٕسنفابفماجو،البفماجةمحمدبفيزيدالقزكيني)المتكفى: .ْٖ

 .فيصؿعيسىالبابيالحمبي-فؤادعبدالباقي،دارإحياءالكتبالعربية
ىػ(ِٕٓسنفأبيداكد،ألبيداكدسميمافبفاألشعثاألزدمالسًّْجٍستاني)المتكفى: .ٖٓ

 .بيركت–مدمحييالديفعبدالحميد،المكتبةالعصرية،صيدا،المحقؽ:مح
الترمذم،أبكعيسى)المتكفى: .ٖٔ ىػ(،تحقيؽِٕٗسنفالترمذم،لمحمدبفعيسى،

–(،شركةمكتبةكمطبعةمصطفىالبابيالحمبيِ،ُكتعميؽ:أحمدمحمدشاكر)جػ
 .ـُٕٓٗ-ىػُّٓٗمصر،الطبعة:الثانية،

الدارقطني)المتكفى:سنفالدا .ٕٖ ىػ(،حققوّٖٓرقطني،ألبيالحسفعميبفعمر،
كضبطنصوكعمؽعميو:شعيباالرنؤكط،حسفعبدالمنعـشمبي،عبدالمطيؼحرز

بيركت الرسالة، مؤسسة ، برىكـ أحمد –اهلل، األكلى، الطبعة: ُِْْلبناف، -ىػ
 .ـََِْ



 

- 436 - 
 

ىػ(،حققوَّّدبفشعيبالنسائي)المتكفى:السنفالكبرل،ألبيعبدالرحمفأحم .ٖٖ
مؤسسةالرسالة،بي،أشرؼعميو:شعيباألرناؤكطكخرجأحاديثو:حسفعبدالمنعـشم

 .ـََُِ-ىػُُِْبيركت،الطبعة:األكلى،–
 .ٖٗ البييقي)المتكفى: بكر أبك بفالحسيفالخراساني، ألحمد ،ْٖٓالسنفالكبرل، ىػ(

الطبعة:الثالثة،لبناف،–دالقادرعطا،دارالكتبالعممية،بيركتالمحقؽ:محمدعب
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

ىػ(،المحقؽ:ْْْالسنفالكاردةفيالفتفكغكائمياكالساعةكأشراطيالمداني)المتكفى: .َٗ
 العاصمة دار ، المباركفكرم إدريس محمد بف اهلل رضاء الطبعة:–د. الرياض،

 .ُُْٔاألكلى،
سؤ .ُٗ )المتكفى: معيف بف يحيى زكريا ألبي الجنيد أحمدِّّاالتابف المحقؽ: ، ىػ(

 الدار مكتبة النشر: دار ، سيؼ نكر ،-محمد المنكرة األكلى،المدينة الطبعة:
.ـُٖٖٗىػ،َُْٖ

سؤاالتأبىبكرالبرقانىلمدارقطنيفيالجرحكالتعديؿ،ألحمدبفمحمدبفأحمدبف .ِٗ
ىػ(،تحقيؽكتعميؽ:مجدمالسيدِْٓلمعركؼبالبرقاني)المتكفى:غالب،أبكبكرا

.إبراىيـ،مكتبةالقرآفلمطبعكالنشركالتكزيع
سؤاالتأبيداكدلئلماـأحمدبفحنبؿفيجرحالركاةكتعديميـ،ألبيعبداهللأحمدبف .ّٗ

زيادمحمدىػ(،المحقؽ:د.ُِْمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)المتكفى:
.ُُْْالمدينةالمنكرة،الطبعة:األكلى،-منصكر،مكتبةالعمكـكالحكـ

داكد .ْٗ ألبي ، كالتعديؿ الجرح في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤاالت
 )المتكفى: البحثِٕٓالسًّْجٍستاني عمادة ، العمرم قاسـ عمي محمد المحقؽ: ، ىػ(

مدينةالمنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعة:األكلى،العمميبالجامعةاإلسبلمية،ال
 .ـُّٖٗىػ/َُّْ

الرحمفالسممي)المتكفى: .ٓٗ أبكعبد بفالحسيف، لمحمد سؤاالتالسمميلمدارقطني،
 .ىػُِْٕىػ(،تحقيؽ:فريؽمفالباحثيفبإشراؼ،الطبعة:األكلى،ُِْ
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بفيكسؼالسيمي،ألبيالقاس .ٔٗ بفيكسؼالجرجاني)المتكفى:سؤاالتحمزة ـحمزة
المعارؼِْٕ مكتبة ، اهللبفعبدالقادر مكفؽبفعبد المحقؽ: ، الرياض،–ىػ(

 .ُْٖٗ–َُْْالطبعة:األكلى،
سؤاالتمحمدبفعثمافبفأبيشيبةلعميبفالمديني،لعميبفالمديني،البصرم، .ٕٗ

–عبداهللعبدالقادر،مكتبةالمعارؼىػ(،المحقؽ:مكفؽِّْأبكالحسف)المتكفى:
 .َُْْالرياض،الطبعة:األكلى،

سؤاالتمحمدبفعثمافبفأبيشيبةلعميبفالمديني،لعميبفعبداهللبفجعفر .ٖٗ
ىػ(،المحقؽ:مكفؽعبدِّْالسعدمبالكالءالمديني،البصرم،أبكالحسف)المتكفى:

 .َُْْالرياض،الطبعة:األكلى،–رؼاهللعبدالقادرالناشر:مكتبةالمعا
سؤاالتمسعكدبفعميالسجزم)معأسئمةالبغدادييفعفأحكاؿالركاةلئلماـالحافظ .ٗٗ

أبيعبداهللمحمدبفعبداهللالحاكـالنيسابكرم(،ألبيعبداهللالحاكـمحمدبفعبد
نيسابكرمالمعركؼبابفاهللبفمحمدبفحمدكيوبفنيعيـبفالحكـالضبيالطيمانيال

 )المتكفى: الغربَْٓالبيع دار ، القادر عبد بف اهلل عبد بف مكفؽ ،المحقؽ: ىػ(
 .ـُٖٖٗىػ،َُْٖبيركت،الطبعة:األكلى،–اإلسبلمي

قىاٍيماز .ََُ بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك لشمسالديف النببلء أعبلـ سير
المحقؽْٖٕالذىبي)المتكفى: ، :مجمكعةمفالمحققيفبإشراؼالشيخشعيبىػ(

.ـُٖٓٗىػ/َُْٓاألرناؤكط،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعة:الثالثة،
شذراتالذىبفيأخبارمفذىب،لعبدالحيبفالعمادالعىكرمالحنبمي،أبكالفبلح .َُُ

ادراألرناؤكط،ىػ(،حققو:محمكداألرناؤكط،خرجأحاديثو:عبدالقَُٖٗ)المتكفى:
 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت،الطبعة:األكلى،–دارابفكثير،دمشؽ

 .َُِ )المتكفى: الشافعي البغكم مسعكد بف الحسيف محمد ألبي ، السنة ،ُٔٓشرح ىػ(
شعيباألرنؤكط المكتباإلسبلمي-تحقيؽ: زىيرالشاكيش، بيركت-محمد دمشؽ،

 .ـُّٖٗ-ىػَُّْالطبعة:الثانية،
شرحصحيحالبخارلالبفبطاؿ،البفبطاؿأبكالحسفعميبفخمؼبفعبدالممؾ .َُّ

 ْْٗ)المتكفى: الرشد مكتبة ، إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك تحقيؽ: ، السعكدية،-ىػ(
 ـََِّ-ىػُِّْالرياض،الطبعة:الثانية،
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شقي،الحنبميشرحعمؿالترمذم،ابفرجببفالحسف،السىبلمي،البغدادم،ثـالدم .َُْ
الزرقاء-ىػ(،المحقؽ:الدكتكرىماـعبدالرحيـسعيد،مكتبةالمنارٕٓٗ)المتكفى:

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕاألردف،الطبعة:األكلى،–
بفالشرحعمدةالفقو)مفأكؿكتابالصبلةإلىآخربابآدابالمشيإلىالصبلة(، .َُٓ

ىػ(،المحقؽ:خالدبفعميبفمحمدِٖٕتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي)المتكفى:
 .ـُٕٗٗىػ/ُُْٖالسعكدية،الطبعة:األكلى،،المشيقح،دارالعاصمة،الرياض

سممة .َُٔ بف الممؾ عبد بف سبلمة بف محمد بف أحمد ،ألبيجعفر اآلثار مشكؿ شرح
 )المتكفى: بالطحاكم المعركؼ المصرم الحجرم شعيبُِّاألزدم ،تحقيؽ:  ىػ(

 .ـُْْٗىػ،ُُْٓ-،مؤسسةالرسالة،الطبعة:األكلىاألرنؤكط
بالطحاكم .َُٕ المعركؼ سبلمة بف محمد بف أحمد جعفر ألبي ، اآلثار معاني شرح

لو:محمدزىرمالنجارُِّ)المتكفى: حققوكقدـ ، الحؽمف-ىػ( محمدسيدجاد
 ـ.ُْٗٗىػ،ُُْْ-عمماءاألزىرالشريؼ،عالـالكتب،الطبعة:األكلى

 شركطاالئمةالخمسةلمحافظأبيبكرمحمدبفمكسىالحازمي،دارزاىدالقدسي .َُٖ
 .َُٗ أبكبكرالبييقي)المتكفى: بفالحسيفالخراساني، ىػ(،ْٖٓشعباإليماف،ألحمد

بالرياض كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة ، حامد الحميد عبد العمي عبد الدكتكر حققو:
.ـََِّ-ىػُِّْةببكمبامباليند،الطبعة:األكلى،بالتعاكفمعالدارالسمفي

اليادم .َُُ بفعبد بفأحمد لشمسالديفمحمد مىىالسٍُّبًكي، عى الميٍنًكيفيالرَّدّْ اًرـي الصَّ
ىػ(،تحقيؽ:عقيؿبفمحمدبفزيدالمقطرماليماني،قدـلو:ْْٕالحنبمي)المتكفى:

الشيخمقبؿبفىادمالكادعي بيركتفضيمة الرياف، لبناف.ف-رحمواهلل،مؤسسة
 .ـََِّىػ/ُِْْالطبعة:األكلى،

الصحاحتاجالمغةكصحاحالعربية،ألبينصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي .ُُُ
 لممبلييفّّٗ)المتكفى: الغفكرعطار،دارالعمـ أحمدعبد ،تحقيؽ: بيركت،–ىػ(

.ـُٕٖٗ-ىػَُْٕالطبعة:الرابعة
)المتكفى: .ُُِ النيسابكرم خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر ألبي ، خزيمة ابف صحيح

 .بيركت–ىػ(،المحقؽ:د.محمدمصطفىاألعظمي،المكتباإلسبلميُُّ
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المعركؼبابفأبيالدنيا .ُُّ اهللبفمحمد ألبيبكرعبد ، الجنةالبفأبيالدنيا صفة
 عمُِٖ)المتكفى: كدراسة: تحقيؽ ، تيمية،ىػ( ابف مكتبة ، سميـ المنعـ عبد رك

 .السعكدية–مصر،مكتبةالعمـ،جدة-القاىرة
الصمةفيتاريخأئمةاألندلس،ألبيالقاسـخمؼبفعبدالممؾبفبشككاؿ)المتكفى: .ُُْ

ىػ(،عنيبنشرهكصححوكراجعأصمو:السيدعزتالعطارالحسيني،مكتبةٖٕٓ
 .ـُٓٓٗ-ىػُّْٕة،الخانجي،الطبعة:الثاني

سفياف .ُُٓ بف عبيد بف محمد بف اهلل عبد بكر ألبي المؤلؼ: ، المساف كآداب الصمت
 )المتكفى: أبكإسحاؽالحكيني،ُِٖالقرشيالمعركؼبابفأبيالدنيا ،المحقؽ: ىػ(

 .َُُْبيركت،الطبعة:األكلى،–دارالكتابالعربي
ا .ُُٔ عبد بف أحمد نعيـ ألبي ، ميرافالضعفاء بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف هلل

الدارالبيضاء،-ىػ(،المحقؽ:فاركؽحمادة،دارالثقافةَّْاألصبياني)المتكفى:
 .ُْٖٗ–َُْٓالطبعة:األكلى،

ىػ(،المحقؽ:ّٖٓالضعفاءالضعفاءكالمتركككف،ألبيالحسفالدارقطني)المتكفى: .ُُٕ
تاذمساعدبكميةالحديثبالجامعةاإلسبلمية،مجمةد.عبدالرحيـمحمدالقشقرم،أس
 الجامعةاإلسبلميةبالمدينةالمنكرة.

المكي .ُُٖ العقيمي حماد بف مكسى بف عمرك بف محمد جعفر ،ألبي الكبير الضعفاء
بيركت،–ىػ(،المحقؽ:عبدالمعطيأميفقمعجي،دارالمكتبةالعمميةِِّ)المتكفى:

ْـ،عدداألجزاء:ُْٖٗ-ىػَُْْالطبعة:األكلى،
الضعفاءكالمتركككف،ألبيعبدالرحمفأحمدبفشعيببفعميالخراساني،النسائي .ُُٗ

 َّّ)المتكفى: الكعي دار ، زايد إبراىيـ محمكد ،المحقؽ:  ،الطبعة:–ىػ( حمب
ىػُّٔٗاألكلى،

األلبا .َُِ الديف ناصر محمد الرحمف عبد ألبي ، كزيادتو الصغير الجامع نيضعيؼ
 .ىػ(،أشرؼعمىطبعو:زىيرالشاكيش،المكتباإلسبلميَُِْ)المتكفى:

الطبالنبكم،ألبينعيـأحمدبفعبداهللبفأحمدبفإسحاؽبفمكسىبفميراف .ُُِ
َّْاألصبياني)المتكفى: ىػ(،المحقؽمصطفىخضردكنمزالتركي،دارابفحـز

 .ـََِٔ،الطبعة:األكلى،
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ىػ(،تحقيؽ:ْٕٕييف،إلسماعيؿبفعمربفكثيرالدمشقي)المتكفى:طبقاتالشافع .ُِِ
 .دأحمدعمرىاشـ،دمحمدزينيـمحمدعزب،مكتبةالثقافةالدينية

البصرم، .ُِّ بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد اهلل عبد ألبي الكبير، الطبقات
 .حمدعبدالقادرعطاىػ(،تحقيؽ:مَِّالبغدادمالمعركؼبابفسعد)المتكفى:

.ـَُٗٗ-ىػَُُْبيركت،الطبعة:األكلى،–،الناشر:دارالكتبالعممية .ُِْ
طبقاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعمييا،ألبيمحمدعبداهللبفمحمدبفجعفربف .ُِٓ

عبدّٗٔحيافاألنصارمالمعركؼبأًبيالشيخاألصبياني)المتكفى: المحقؽ: ، ىػ(
ُُِْبيركت،الطبعة:الثانية،–الحؽحسيفالبمكشي،مؤسسةالرسالةالغفكرعبد

 .ُِٗٗ–
مىفيأحمدبفمحمدبفأحمدبفمحمد .ُِٔ الطيكريات،انتخاب:صدرالديف،أبكطاىرالسّْ

ىػ(،مفأصكؿ:أبكالحسيفالمبارؾبفٕٔٓبفإبراىيـًسمىفىواألصبياني)المتكفى:
الطي الصيرفي الجبار عبد )المتكفى: يحيىََٓكرم دسماف كتحقيؽ: دراسة ، ىػ(

ُِْٓمعالي،عباسصخرالحسف،مكتبةأضكاءالسمؼ،الرياض،الطبعة:األكلى،
 .ـََِْ-ىػ

بفسفيافبفقيسالبغدادماألمكم .ُِٕ بفعبيد اهللبفمحمد العقكباتألبيبكرعبد
 )المتكفى: الدنيا أبي بابف المعركؼ رمضافىػُِٖالقرشي خير محمد ،تحقيؽ: )

،بيركت .ـُٔٗٗ-ىػُُْٔلبناف،الطبعة:األكلى،–يكسؼ،دارابفحـز
 .ُِٖ )المتكفى: المديني، جعفر بف اهلل عبد بف لعمي ، محمدِّْالعمؿ المحقؽ: ، ىػ(

 .َُٖٗبيركت،الطبعة:الثانية،–مصطفىاألعظمي،المكتباإلسبلمي
لم .ُِٗ ، الكبير الترمذم )المتكفى:عمؿ عيسى أبك الترمذم، ، سىٍكرة عيسىبف بف حمد

ىػ(،رتبوعمىكتبالجامع:أبكطالبالقاضي،المحقؽ:صبحيالسامرائي،أبكِٕٗ
 العربية النيضة مكتبة ، الكتب ،عالـ الصعيدم خميؿ محمكد ، النكرم –المعاطي

 .َُْٗبيركت،الطبعة:األكلى،
بفعيس .َُّ لمحمد العمؿالصغير، أبكعيسى)المتكفى: الترمذم، ،ِٕٗىبفسىٍكرة ىػ(

 .بيركت–المحقؽ:أحمدمحمدشاكركآخركف،دارإحياءالتراثالعربي
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العمؿالمتناىيةفياألحاديثالكاىية،ألبيالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم .ُُّ
 العمكـٕٗٓ)المتكفى: إدارة الحؽاألثرم، إرشاد المحقؽ: ، فيصؿآباد،ىػ( األثرية،

 .ـُُٖٗىػ/َُُْباكستاف،الطبعة:الثانية،
أسد .ُِّ بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ألبي ، الرجاؿ كمعرفة العمؿ

 )المتكفى: ،ُِْالشيباني الخاني دار ، عباس محمد بف اهلل كصي ،المحقؽ: ىػ(
 .ـَُِ-،ىػُِِْالرياض،الطبعة:الثانية،

اليكـكالميمةسمكؾالنبيمعربوعزكجؿكمعاشرتومعالعباد،ألحمدبفمحمدعمؿ .ُّّ
ىػ(،المحقؽ:ككثرالبرني،دارّْٔ)المتكفى:«ابفالسُّنّْي»بفإسحاؽ،المعركؼبػ

القرآف  .جدةبيركت-القبمةلمثقافةاإلسبلميةكمؤسسةعمـك
كسا .ُّْ كأىميتو لمكتاب،تعريفو الصحيح فيوالعنكاف لؤلخطاء كأمثمة كأحكامو معرفتو ئؿ

 ىػ.ُُْٗ،الطبعةاألكلى،ارعالـالفكائدلمنشركالتكزيع،لحاتـبفعارؼالعكني،د
ق(،المحقؽ:د.سميمافِٖٓغريبالحديث،إلبراىيـبفإسحاؽالحربي)المتكفى: .ُّٓ

 .َُْٓكلى،مكةالمكرمة،الطبعة:األ-إبراىيـمحمدالعايد،جامعةأـالقرل
ىػ(ٕٗٓغريبالحديث،ألبيالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم)المتكفى: .ُّٔ

لبناف،–بيركت-،المحقؽ:الدكتكرعبدالمعطيأميفالقمعجي،دارالكتبالعممية
 .ُٖٓٗ–َُْٓالطبعة:األكلى،

اهللاليركم .ُّٕ بفعبد بفسبٌلـ القاسـ ألبيعيبيد البغدادم)المتكفى:غريبالحديث،
ىػ(،المحقؽ:د.محمدعبدالمعيدخاف،مطبعةدائرةالمعارؼالعثمانية،حيدرِِْ
 .ـُْٔٗ-ىػُّْٖالدكف،الطبعة:األكلى،-آباد

ىػ(،ِٕٔغريبالحديث،ألبيمحمدعبداهللبفمسمـبفقتيبةالدينكرم)المتكفى: .ُّٖ
 .ُّٕٗبغداد،الطبعة:األكلى،–طبعةالعانيالمحقؽ:د.عبداهللالجبكرم،م

غريبالحديث،ألبيسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستيالمعركؼ .ُّٗ
 كخرجأحاديثو:ّٖٖبالخطابي)المتكفى: الغرباكم، إبراىيـ الكريـ عبد المحقؽ: ، ىػ(

عبدربالنبي،الناشر:دارالفكر،الطبعة:  .ـُِٖٗ-ىػَُِْعبدالقيـك
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فتحالمغيثبشرحالفيةالحديثلمعراقي،لشمسالديفأبكالخيرمحمدبفعبدالرحمف .َُْ
 السخاكم)المتكفى: السنةَِٗبفمحمد مكتبة المحقؽ:عميحسيفعمي، ، –ىػ(

 .ـََِّىػ/ُِْْمصر،الطبعة:األكلى،
ىػ(،المحقؽ:ُِْمتكفى:فضائؿالصحابة،ألبيعبداهللأحمدبفحنبؿالشيباني)ال .ُُْ

–د.كصياهللمحمدعباس،مؤسسةالرسالة األكلى، الطبعة: –َُّْبيركت،
ُّٖٗ. 

فضائؿالقرآفلمقاسـبفسبلـ،ألبيعيبيدالقاسـبفسبٌلـبفعبداهللاليركمالبغدادم .ُِْ
رابفىػ(،تحقيؽ:مركافالعطية،كمحسفخرابة،ككفاءتقيالديف،داِِْ)المتكفى:

 بيركت(-كثير)دمشؽ
)المتكفى: .ُّْ الطبراني القاسـ أبك أيكب بف أحمد بف لسميماف ، كتعميمو الرمي فضؿ

الغمارمَّٔ الدكتكرمحمدبفحسفبفأحمد األستاذ دراسةكتحقيؽكتخريج: ، ىػ(
 .ىػُُْٗمكتبةالممؾفيدالكطنية،السعكدية،الطبعة:

البجميالرازمثـالدمشقي)المتكفى:الفكائد،ألبيالقاسـتماـب .ُْْ ىػ(،ُْْفمحمد
 ُُِْالرياض،الطبعة:األكلى–لرشدالمحقؽ:حمدمعبدالمجيدالسمفي،مكتبةا

ىػ(،ُُّفكائدالفكائد،ألبيبكرمحمدبفإسحاؽبفخزيمةالنيسابكرم)المتكفى: .ُْٓ
ال دارماجدعسيرم، الحمكاني، طمعتبففؤاد األكلىتحقيؽ: ُِِْطبعة: -ىػ

 .ـََُِ
الشككاني .ُْٔ محمد بف عمي بف ،لمحمد المكضكعة األحاديث في المجمكعة الفكائد

 الكتبَُِٓ)المتكفى: ،دار اليماني المعممي يحي بف الرحمف عبد ،المحقؽ:  ىػ(
العممية،بيركت،لبناف

عبداهللمحمدبفالكاشؼفيمعرفةمفلوركايةفيالكتبالستة،لشمسالديفأبك .ُْٕ
 الذىبي)المتكفى: بفعثمافبفقىاٍيماز أحمدْٖٕأحمد عكامة محمد المحقؽ: ، ىػ(
مؤسسةعمكـالقرآف،جدة،الطبعة:-محمدنمرالخطيب،دارالقبمةلمثقافةاإلسبلمية

 .ـُِٗٗ-ىػُُّْاألكلى،
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ىػ(،تحقيؽ:ّٓٔفى:الكامؿفيضعفاءالرجاؿ،ألبيأحمدبفعدمالجرجاني)المتك .ُْٖ
عميمحمدمعكض،شارؾفيتحقيقو:عبدالفتاحأبكسنة،-عادؿأحمدعبدالمكجكد
ـُٕٗٗىػُُْٖلبناف،الطبعة:األكلى،-بيركت-الناشر:الكتبالعممية

 .ُْٗ )المتكفى: اهلل عبد أبك البخارم، إسماعيؿ بف لمحمد ، الضعفاء ،ِٔٓكتاب ىػ(
أبكعبداهللأحم الطبعة:المحقؽ: مكتبةابفعباس، بفأبيالعينيف، بفإبراىيـ د

 .مػََِٓىػ/ُِْٔاألكلى
ىػ(،المحقؽ:سميرِِٖكتابالفتف،ألبيعبداهللنعيـبفحمادالمركزم)المتكفى: .َُٓ

 .ُُِْالقاىرة،الطبعة:األكلى،–أميفالزىيرم،مكتبةالتكحيد
ىػ(َُّحمدبفحمادالدكالبيالرازم)المتكفى:الكنىكاألسماء،ألبيًبٍشرمحمدبفأ .ُُٓ

 لبناف،الطبعة:-،المحقؽ:أبكقتيبةنظرمحمدالفاريابي،دارابفحـز بيركت/
 .ـَََِ-ىػُُِْاألكلى،

الثقات،لبركاتبفأحمدابفالكياؿ)المتكفى: .ُِٓ الككاكبالنيراتفيمعرفةمفالركاة
ِٗٗ عبدربالنبي،دارالمأمكفػبيركت،الطبعة:األكلىػىػ(،المحقؽ:عبدالقيـك

 .ـُُٖٗ
)المتكفى: .ُّٓ العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ألحمد ، الميزاف لساف

األكلى،ِٖٓ الطبعة: ، اإلسبلمية البشائر دار ، غدة أبك الفتاح عبد ،المحقؽ: ىػ(
 ـ.ََِِ

لرحمفأحمدبفشعيببفعميالخراساني،المجتبىمفالسنف،المؤلؼ:ألبيعبدا .ُْٓ
ىػ(،تحقيؽ:عبدالفتاحأبكغدة،مكتبالمطبكعاتاإلسبلميةَّّالنسائي)المتكفى:

 .ُٖٔٗ–َُْٔحمب،الطبعة:الثانية،–
المجركحيفمفالمحدثيفكالضعفاءكالمترككيف،لمحمدبفحباف،أبكحاتـ،الدارمي، .ُٓٓ

 )المتكفى: ّْٓالبيستي الكعي دار ، زايد إبراىيـ محمكد المحقؽ: ، ،–ىػ( حمب
 .ىػُّٔٗالطبعة:األكلى،

الييثمي .ُٔٓ بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف ألبي ، الفكائد كمنبع الزكائد مجمع
ُُْْىػ(،حساـالديفالقدسي،مكتبةالقدسي،القاىرة،عاـالنشر:َٕٖ)المتكفى:

 .ـُْٗٗىػ،
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لميذب)معتكممةالسبكيكالمطيعي(،ألبيزكريامحييالديفيحيىبفالمجمكعشرحا .ُٕٓ
 ىػ(،دارالفكر.ٕٔٔشرؼالنككم)المتكفى:

)ت: .ُٖٓ المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف ألبي ، األعظـ كالمحيط المحكـ
ْٖٓ العممية الكتب دار ، ىنداكم الحميد عبد المحقؽ: ، الطبعة:-ىػ( ، بيركت

 ـ.َََِ-ىػُُِْاألكلى،
القرطبي .ُٗٓ األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ألبي ، باآلثار المحمى

.بيركت–ىػ(،دارالفكرْٔٓالظاىرم)المتكفى:
مختصرقياـالميؿكقياـرمضافككتابالكتر،ألبيعبداهللمحمدبفنصربفالحجاج .َُٔ

ةأحمدبفعميالمقريزم،حديثأكادمي،ىػ(اختصرىا:العبلمِْٗالمىٍركىًزم)المتكفى:
ـُٖٖٗ-ىػَُْٖباكستاف،الطبعة:األكلى،–فيصؿاباد

اهللالدمشقيالعبلئي .ُُٔ بفكيكمدمبفعبد خميؿ سعيد أبك صبلحالديف المختمطيف،
 ،ُٕٔ)المتكفى: الباسطمزيد عميعبد المطمب، رفعتفكزمعبد د. ،المحقؽ: ىػ(

.ـُٔٗٗ-ىػُُْٕلقاىرة،الطبعة:األكلى،ا–مكتبةالخانجي
المدخؿإلىكتاباإلكميؿ،ألبيعبداهللالحاكـمحمدبفعبداهللالنيسابكرمالمعركؼ .ُِٔ

 )المتكفى: البيع َْٓبابف الدعكة دار ، أحمد المنعـ عبد فؤاد د. المحقؽ: ، –ىػ(
 .االسكندرية

لكردمالرازيانيثـالمصرم،أبكزرعةالمدلسيف،ألحمدبفعبدالرحيـبفالحسيفا .ُّٔ
ىػ(،المحقؽ:درفعتفكزمعبدالمطمب،د.ِٖٔكليالديف،ابفالعراقي)المتكفى:

.ـُٓٗٗىػ،ُُْٓنافذحسيفحماد،دارالكفاء،الطبعة:األكلى
ىػ(،ُّٔمستخرجأبيعكانة،ألبيعكانةيعقكببفإسحاؽاإلسفراييني)المتكفى: .ُْٔ

-ىػُُْٗبيركت،الطبعة:األكلى،–أيمفبفعارؼالدمشقي،دارالمعرفةتحقيؽ:
 ـ.ُٖٗٗ

، .ُٓٔ الطٍُّكًسيُّ بًفنىٍصرو ميّْ عى بفي الحسفي ًمي  مستخرجالطكسيعمىجامعالترمذم،ألىبيعى
)المتكفى: :ًبكىٍرديكشو ىػ(،المحقؽ:أنيسبفأحمدبفطاىراألندكنكسي،ُِّالميمىقَّبي

 .ىػُُْٓالسعكدية،الطبعة:األكلى،–المدينةالمنكرة-ةالغرباءاألثريةمكتب
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بف .ُٔٔ محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد ألبي ، الصحيحيف المستدرؾعمى
 )المتكفى: البيع المعركؼبابف النيسابكرم عبدَْٓحمدكيو مصطفى تحقيؽ: ، ىػ(

 .َُٗٗ–ُُُْكت،الطبعة:األكلى،بير–القادرعطا،دارالكتبالعممية
المطمبيالقرشيالمكي)المتكفى: .ُٕٔ بفإدريس، اهللمحمد لمشافعيأبكعبد ، المسند

بيركتَِْ دارالكتبالعممية، ، النسخة:عمىالنسخة–ىػ( لبناف،صححتىذه
الن عاـ ، اليند ببلد في المطبكعة كالنسخة األميرية بكالؽ فيمطبعة شر:المطبكعة

 ىػ.ََُْ
ىػ(،المحقؽ:ِّٓمسندابفأبيشيبة،ألبيبكربفأبيشيبة،العبسي)المتكفى: .ُٖٔ

الرياض،الطبعة:–عادؿبفيكسؼالعزازمكأحمدبففريدالمزيدم،دارالكطف
 .ـُٕٗٗاألكلى،

البغدادم)المتكفى: .ُٗٔ ٍعد لعميبفالجى دىػ(،تحقيؽ:عامرأحمَِّمسندابفالجعد،
 ـ.َُٗٗ–َُُْبيركت،الطبعة:األكلى،–حيدر،مؤسسةنادر

مسندأبيداكدالطيالسي،ألبيداكدسميمافبفداكدبفالجاركدالطيالسيالبصرل .َُٕ
دارىجرَِْ)المتكفى: المحسفالتركي، بفعبد الدكتكرمحمد المحقؽ: ، –ىػ(

 .ـُٗٗٗ-ىػُُْٗمصر،الطبعة:األكلى،
 .ُُٕ أسدمسند بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ألبي ، حنبؿ بف أحمد

عادؿمرشد،كآخركف،مؤسسة-ىػ(،تحقيؽ:شعيباألرنؤكطُِْالشيباني)المتكفى:
ـ.ََُِ-ىػُُِْالرسالة،الطبعة:األكلى،

)المتكف .ُِٕ الخالؽالمعركؼبالبزار بفعبد بفعمرك أحمد ألبيبكر ، البزار ى:مسند
كالحكـِِٗ المدينةالمنكرة،-ىػ(،المحقؽ:محفكظالرحمفزيفاهلل،،مكتبةالعمـك

 .ـ(ََِٗـ،كانتيتُٖٖٗالطبعة:األكلى،)بدأت
ىػ(،حقؽُِٗمسندالحميدم،ألبيبكرعبداهللبفالزبيرالحميدمالمكي)المتكفى: .ُّٕ

الدَّارىانيٌ أسد سميـ حسف أحاديثو: كخرج نصكصو دمشؽ السقا، دار ،–، سكريا
 .ـُٔٗٗالطبعة:األكلى،
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مسندالدارميالمعركؼبػ)سنفالدارمي(ألبيمحمدعبداهللبفعبدالرحمفالدارمي، .ُْٕ
ىػ(،تحقيؽ:حسيفسميـأسدالداراني،دارالمغنيِٓٓالتميميالسمرقندم)المتكفى:

 .ـَََِ-ىػُُِْلطبعة:األكلى،لمنشركالتكزيع،المممكةالعربيةالسعكدية،ا
 .ُٕٓ كياني)المتكفى: بفىاركفالرُّ ألبيبكرمحمد الركياني، المحقؽ:َّٕمسند ، ىػ(

 .ُُْٔالقاىرة،الطبعة:األكلى،–أيمفعميأبكيماني،مؤسسةقرطبة
ؽ:ىػ(،المحقَّٔمسندالشامييف،لسميمافبفأحمد،أبكالقاسـالطبراني)المتكفى: .ُٕٔ

 .ُْٖٗ–َُْٓبيركت،الطبعة:األكلى،–حمدمالسمفي،مؤسسةالرسالة
ىػ(،ْْٓمسندالشياب،ألبيعبداهللمحمدبفسبلمةالقضاعيالمصرم)المتكفى: .ُٕٕ

الطبعة:الثانية،بيركت،–المحقؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي،مؤسسةالرسالة
 .ُٖٔٗ–َُْٕ

،لمسمـبفالحجاجتصربنقؿالعدؿعفالعدؿإلىرسكؿاهللالمسندالصحيحالمخ .ُٖٕ
 )المتكفى: النيسابكرم القشيرم الحسف الباقئُِأبك عبد فؤاد محمد ،المحقؽ: ىػ(

 .بيركت–الناشر:دارإحياءالتراثالعربي
التميمي،أبكحاتـ، .ُٕٗ مشاىيرعمماءاألمصاركأعبلـفقياءاألقطار،لمحمدبفحباف،

ىػ(،حققوككثقوكعمؽعميو:مرزكؽعمىابراىيـ،دارّْٓارمي،البيستي)المتكفى:الد
ـُُٗٗ-ىػُُُْالمنصكرةالطبعة:األكلى–الكفاءلمطباعةكالنشركالتكزيع

المصنؼ،ألبيبكرعبدالرزاؽبفىماـبفنافعالحميرماليمانيالصنعاني)المتكفى: .َُٖ
اليند،المكتباإلسبلمي-مفاألعظمي،المجمسالعمميىػ(،المحقؽ:حبيبالرحُُِ

 .َُّْبيركت،الطبعة:الثانية،–
المصنؼفياألحاديثكاآلثار،ألبيبكربفأبيشيبة،عبداهللبفمحمدبفإبراىيـ .ُُٖ

ىػ(،تحقيؽ:كماؿيكسؼالحكت،مكتبةِّٓبفعثمافبفخكاستيالعبسي)المتكفى:
.َُْٗة:األكلى،الرياض،الطبع–الرشد

بف .ُِٖ بفإبراىيـ بفمحمد ألبيسميمافحمد ، السنف،كىكشرحسنفأبيداكد معالـ
 )المتكفى: بالخطابي المعركؼ البستي ّٖٖالخطاب العممية المطبعة ، حمب–ىػ(

 . ـُِّٗ-ىػُُّٓالطبعة:األكلى
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ىػ(فَّْمتكفى:معجـابفاألعرابي،ألبيسعيدبفاألعرابيالبصرمالصكفي)ال .ُّٖ
تحقيؽكتخريج:عبدالمحسفبفإبراىيـبفأحمدالحسيني،دارابفالجكزم،المممكة

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖالعربيةالسعكدية،الطبعة:األكلى،
القاسـ .ُْٖ أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف ،لسميماف األكسط المعجـ

ارؽبفعكضاهللبفمحمد،عبدالمحسفبفىػ(،المحقؽ:طَّٔالطبراني)المتكفى:
 .القاىرة–إبراىيـالحسيني،الناشر:دارالحرميف

 .ُٖٓ الطبراني)المتكفى: القاسـ أبك بفأيكب، الكبير،لسميمافبفأحمد ىػ(َّٔالمعجـ
الطبعةالثانية.القاىرة–،المحقؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي،مكتبةابفتيمية

العربالقديمةكالحديثة،لعمربفرضابفمحمدكحالةالدمشؽ)المتكفى:معجـقبائؿ .ُٖٔ
 .ـُْٗٗ-ىػُُْْىػ(،مؤسسةالرسالة،بيركت،الطبعة:السابعة،َُْٖ

المشيكربابفالمقرئ)المتكفى: .ُٕٖ ، بفإبراىيـ ألبيبكرمحمد البفالمقرئ، المعجـ
سعُّٖ بف عادؿ الحمف عبد أبي تحقيؽ: ، شركةىػ( الرياض، الرشد، مكتبة ، د

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗالرياضلمنشركالتكزيع،الطبعة:األكلى،
معجـمااستعجـمفأسماءالببلدكالمكاضع،ألبيعبيدعبداهللبفعبدالعزيزبف .ُٖٖ

 )المتكفى: األندلسي البكرم الثالثة،ْٕٖمحمد الطبعة: بيركت، الكتب، عالـ ، ىػ(
 .ىػَُّْ

فةالتذكرةفياألحاديثالمكضكعة،ألبيالفضؿمحمدبفطاىر،المعركؼبابفمعر .ُٖٗ
ىػ(،المحقؽ:الشيخعمادالديفأحمدحيدر،مؤسسةالكتبَٕٓالقيسراني)المتكفى:

 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٔبيركت،الطبعة:األكلى،–الثقافية
البي .َُٗ بكر أبك ، الحسيف بف ألحمد  ، كاآلثار السنف معرفة ،ْٖٓيقي)المتكفى: ىػ(

باكستاف(،-المحقؽ:عبدالمعطيأميفقمعجي،جامعةالدراساتاإلسبلمية)كراتشي
 )دمشؽ قتيبة الكعي)حمب-دار دار -بيركت(، )المنصكرة الكفاء دار -دمشؽ(،

 .ـُُٗٗ-ىػُُِْالطبعة:األكلى،القاىرة(،
بفأحمدبفإسحاؽبفمكسىبفميرافمعرفةالصحابة،ألبينعيـأحمدبفعبداهلل .ُُٗ

 عادؿبفيكسؼالعزازم،دارالكطفلمنشر،َّْاألصبياني)المتكفى: ،تحقيؽ: ىػ(
.ـُٖٗٗ-ىػُُْٗالرياض،الطبعة:األكلى
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الحديث،ألبيعبداهللالحاكـمحمدبفعبداهللبفمحمدبفحمدكيوبف .ُِٗ معرفةعمـك
الطيم الضبي الحكـ بف نيعيـ )المتكفى: البيع المعركؼبابف النيسابكرم ىػ(َْٓاني

ىػُّٕٗبيركت،الطبعة:الثانية،–،المحقؽ:السيدمعظـحسيف،دارالكتبالعممية
ـُٕٕٗ-

ىػ(،تحقيؽ:َِٕالمغازم،لمحمدبفعمربفكاقد،أبكعبداهلل،الكاقدم)المتكفى: .ُّٗ
 .ُٖٗٗ/َُْٗ-لطبعة:الثالثةبيركت،ا–مارسدفجكنس،داراألعممي

مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار،ألبيمحمدمحمكدبفأحمدبف .ُْٗ
 بدرالديفالعينى)المتكفى: ، بفحسيفالغيتابىالحنفى ىػ(،ٖٓٓمكسىبفأحمد

إسماعيؿ حسف محمد حسف محمد بيركت تحقيؽ: العممية، الكتب دار ،–، لبناف
 .ـََِٔ-ىػُِْٕاألكلى،الطبعة:

الذىبي .ُٓٗ قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد ألبي ، الضعفاء في المغني
 ىػ(،المحقؽ:الدكتكرنكرالديفعتر.ْٖٕ)المتكفى:

األخبلؽالبفأبيالدنيا،لسميمافبفأحمد .ُٔٗ األخبلؽلمطبرانيمطبكعمعمكاـر مكاـر
ىػ(،كتبىكامشو:أحمدشمسالديف،دارالكتبَّٔى:بفأيكبالطبراني)المتكف

 .ـُٖٗٗ-ىػَُْٗلبناف،الطبعة:األكلى،–العممية،بيركت
بفسفيافبفقيسالبغدادم .ُٕٗ بفعبيد اهللبفمحمد ألبيبكرعبد الشيطاف، مكائد

 ىػ(.ُِٖاألمكمالقرشيالمعركؼبابفأبيالدنيا)المتكفى:
رائبالحساف،لمحمدبفعبداهللبفمحمداألبيرمالمالكي)المتكفى:مفالفكائدالغ .ُٖٗ

ّٕٓ إيبلؼالدكلية دار بكقريص، محمد حساـ تحقيؽ: ، الطبعة:–ىػ( الككيت،
 .ـُٗٗٗاألكلى

عبداهللأحمدبفمحمدبف .ُٗٗ أبا مفسؤاالتأبيبكرأحمدبفمحمدبفىانئاألثـر
ىػ(،المحقؽ:د.عامرُِْفحنبؿالشيباني)المتكفى:حنبؿ،ألبيعبداهللأحمدب

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓبيركت،الطبعة:األكلى،فصبرم،دارالبشائراإلسبلميةحس
يحيىبف .ََِ يحيىبفمعيففيالرجاؿ)ركايةطيماف(،ألبيزكريا مفكبلـأبيزكريا

الرحمفالمرمبالكال بفبسطاـبفعبد البغدادم)المتكفى:معيفبفعكفبفزياد ء،
 .دمشؽ–ىػ(،المحقؽ:د.أحمدمحمدنكرسيؼ،دارالمأمكفلمتراثِّّ
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مناقبأميرالمؤمنيفعميبفأبيطالبرضياهللعنو،لعميبفمحمدبفمحمدبف .َُِ
الطيببفأبييعمىبفالجبلبي،أبكالحسفالكاسطيالمالكي،المعركؼبابفالمغازلي

ػ(،المحقؽ:أبكعبدالرحمفتركيبفعبداهللالكادعي،داراآلثارىّْٖ)المتكفى:
 .ـََِّ-ىػُِْْصنعاء،الطبعة:األكلى–

 .َِِ الطبرم)المتكفى: جعفر أبك ، بفجرير لمحمد ، المذيؿ ىػ(َُّالمنتخبمفذيؿ
 لبناف.–مؤسسةاألعمميلممطبكعات،بيركت

زبيربفبكاربفعبداهللالقرشياألسدمالمكي،الالمنتخبمفكتابأزكاجالنبي .َِّ
 ِٔٓ)المتكفى: الرسالة ،مؤسسة الشيابي سكينة ،المحقؽ: ،الطبعة:–ىػ( بيركت

َُّْاألكلى،
الرحمف .َِْ عبد بف دىٍعمىج بف أحمد بف دىٍعمىج محمد ألبي ، المقميف مسند مف المنتقى

 )المتكفى: ُّٓالسجستاني بف اهلل عبد المحقؽ: ، دارىػ( مكتبة ، الجديع يكسؼ
 .َُْٓالككيت،الطبعة:األكلى،–األقصى

الييثمي .َِٓ بكر أبي بف سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف أبك المنتقي:
 السنةَٕٖ)المتكفى: خدمة ،مركز الباكرم صالح أحمد حسيف د. المحقؽ: . ىػ(

.ُِٗٗ–ُُّْى،المدينةالمنكرة،الطبعة:األكل-كالسيرةالنبكية
منياجالسنةالنبكيةفينقضكبلـالشيعةالقدرية،لتقيالديفأبكالعباسأحمدبف .َِٔ

ىػ(،المحقؽ:محمدِٖٕعبدالحميـابفتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي)المتكفى:
-ىػَُْٔرشادسالـ،جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية،الطبعة:األكلى،

 .ـُٖٔٗ
بف .َِٕ مسعكد ميدمبف بف أحمد بف الحسفعميبفعمر ألبي المؤتىًمؼكالمختىًمؼ،

ىػ(،تحقيؽ:مكفؽبفعبداهللبفّٖٓالنعمافبفدينارالبغدادمالدارقطني)المتكفى:
 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت،الطبعة:األكلى،–عبدالقادر،دارالغرباإلسبلمي

كالتفريؽ، .َِٖ الجمع بفعميبفثابتالخطيبالبغدادممكضحأكىاـ ألبيبكرأحمد
بيركت،–ىػ(،المحقؽ:د.عبدالمعطيأميفقمعجي،دارالمعرفةّْٔ)المتكفى:

 .َُْٕالطبعة:األكلى،
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مكضكعاتالمستدرؾلمذىبي،لشمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفعثمافبف .َِٗ
 .ََِْطبعة:األكلى،ىػ(،الْٖٕقىاٍيمازالذىبي)المتكفى:

ىػ(،مؤسسةُٕٓالمؤلؼ:لمحمدبفأبيبكربفأيكبابفقيـالجكزية)المتكفى: .َُِ
مكتبةالمناراإلسبلمية،الككيت،الطبعة:السابعةكالعشركف،-الرسالة،بيركت

 .ـُْٗٗىػ/ُُْٓ
عثمافبفميزافاالعتداؿفينقدالرجاؿ،لشمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبف .ُُِ

 )المتكفى: الذىبي المعرفةْٖٕقىاٍيماز دار ،الناشر: البجاكم محمد عمي ىػ(تحقيؽ:
 .ـُّٔٗ-ىػُِّٖلبناف،الطبعة:األكلى،–لمطباعةكالنشر،بيركت

نصبالرايةألحاديثاليدايةمعحاشيتوبغيةاأللمعيفيتخريجالزيمعي،جماؿالديف .ُِِ
أبكمحمدالزيمعي)المتكف المحقؽ:ِٕٔى: لمكتاب:محمديكسؼالبىنيكرم، ىػ(،قدـ

 كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسة ، عكامة -محمد لمثقافة-بيركت القبمة دار لبناف/
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖالسعكدية،الطبعة:األكلى،–جدة-اإلسبلمية

الزركشيالنكتعمىمقدمةابفالصبلح،ألبيعبداهللبدرالديفمحمدبفعبداهلل .ُِّ
-ىػ(،المحقؽ:د.زيفالعابديفبفمحمدببلفريج،أضكاءالسمؼْٕٗ)المتكفى:
 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗالطبعة:األكلى،الرياض،

النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ألبيالسعادات،المبارؾبفمحمدبفمحمدبفمحمد .ُِْ
ىػ(،تحقيؽ:طاىرأحمدَٔٔ:ابفعبدالكريـالشيبانيالجزرمابفاألثير)المتكفى

ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗبيركت،-محمكدمحمدالطناحي،المكتبةالعممية-الزاكل
ىدمالسارم،ألحمدبفعميبفحجرأبكالفضؿالعسقبلنيالشافعي،دارالمعرفة .ُِٓ

 .شرؼعمىطبعو:محبالديفالخطيب،قاـبإخراجوكصححوكإُّٔٗبيركت،-
بالكفيا .ُِٔ الكافي )المتكفى: الصفدم أيبؾ بف خميؿ الديف لصبلح ىػ(،المحقؽ:ْٕٔت،

-ىػَُِْبيركت،عاـالنشر:–،دارإحياءالتراث أحمداألرناؤكطكتركيمصطفى
 ـَََِ
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 صالممخ
 

 في النياية كتاب مف المرفكعة األحاديث مف جزء بدراسة البحث ىذا في الباحثة قامت
 البحث ىذا في بدراستو الباحثة قامت الذم الجزء ىذا ككاف األثير، البف كاألثر غريبالحديث

.القاؼ مع النكف نياية إلى الشيف مع النكف "بدايةباب مف
الحديث عمى اشتمؿ الذم األثير ابف نص بإيراد البحث ىذا في الدراسة طبيعة ككانت
ابف عميو عتمدا الذم الحديث مف النص ىذا مف تقاربت ركاية اعتماد ثـ كمف المرفكعكامبلن،

 كردتفييا التي المكاضع مف أكالن تخريجيا خبلؿ مف الركاية ىذه دراسة ثـ كمف كتابو، في األثير
 الرجاؿ،كمف ىؤالء مف رجؿ كؿ عمى حكـ كاستخبلص الركاية ىذه رجاؿ ثـدراسة مسندة،
الصحة حيث مف الحديث مف الركاية ىذه إسناد عمى بالحكـ الباحثة قامت الحكـ ىذا خبلؿ

مف بتخريجيا الباحثة اكتفت كمسمـ البخارم صحيحي في أحاديث كردت كقد كالضعؼ،
عمى العمماء أجمع كالتي فقط الصحيحة األحاديث عمى الشتماليما كذلؾ دراسة دكف الصحيحيف
الباحثة تستطع لـ األثير ابف بيا استدؿ أحاديث عمى أيضان البحث اشتمؿ كقد بيا، االحتجاج

 .الغريب كتب في مكضعيا بذكر فقامت مسندة يياعم العثكر
 المغة كتب مف الغريبة األلفاظ ببعض بالتعريؼ بحثيا طيات في الباحثة قامت كقد

 .الدراسة خبلؿ مف مرت التي البمداف ببعض التعريؼ ككذلؾ كغريبالحديث،
 اره،كأىداؼاختي كبكاعث المكضكع، أىمية الباحثة فييا ذكرت مقدمة، عمى البحث اشتمؿ كقد

طبللة البحث، ىذا في عمميا كطبيعة الباحثة كمنيج البحث، التي الدراسات بعض عمى كا 
 عدد منيما فصؿ كؿ تضمف ثبلثةفصكؿ، عمى البحث اشتمؿ كما األثير، ابف لكتاب تعرضت

.األثير ابف كتاب أبكاب حسب عمى مفالمباحث
ائجالتيتكصمتالييامفخبلؿككذلؾاشتمؿالبحثعمىخاتمةبينتفييابعضالنت

تشتمؿعمى فيرسة البحثبعمؿ كختمتىذا ، كبعضالتكصياتالتيأكصيتبيا الدراسة
اآلياتكاألحاديثكالركاةكالمصادر.
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Research summary 
 

The researcher in his research has studied part of the prophet's 

Mohammed hadith in Ibin Al Atheer book " The end of strange hadiths ". 

The research began from section "N" with "Sh" to the end of section "N" 

with "Q". 

The nature of this study was by quoting Ibin Al Atheer words in a full 

report, then adopting a similar words of the hadith to that Ibin Al Atheer 

quote it. the next step is to check the hadith in the situations which were 

supported in it, then checking the men who narrated the hadith, then 

giving every man his own level of trust, based on that, The researcher 

judged on the strength of the hadith. Some of hadiths quoted without 

checking, because it chattered in sahih Al Bukhari and Muslim , and the 

scientists witnessed that Bukhari and Muslim book didn't include any 

incorrect hadith. 

The research included hadiths quoted by Ibin Al Atheer without support, 

so the researcher classified it in the stron hadith. The researcher expressed 

in the folds of his research the definition names of countries which come 

in the research. 

The research included an introduction, the researcher noted in it the 

importance of the subject, research objectives, the path of the researcher 

and the nature of his work, notice on some studies about Ibin Al Atheer. 

The research included three chapters, each chapter was classified Based 

on Ibin Al Atheer. In the end of the research, the researcher offered some 

results and  recommendations. 

 

 

 

 

 


