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ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديدٌ ا مف قكؿ اهلل تعالى:"انطبلقن  ـْ َوَلِئف َكَفْرُت ـْ أَلِزيَدنَُّك ـْ َلِئف َشَكْرُت ْذ تََأذََّف َربُُّك نا (1)"َواِ  ، كا 
 كاهلل نريد الزيادة، كنسأؿ اهلل تعالى أف نككف مف الشاكريف. 

ال بيٌد مف قضائو، ككفاءن مني ألىؿ الفضؿ كأصحابو،  انن يٍ ال بيٌد مف أدائو، كدى  اكلما كاف الٌشكر حقِّ 
، كالذم -حفظو اهلل  – نافذ حسيف حمادالدكتكر/ األستاذ فإني أتكجو بالشكر الجزيؿ لممشرؼ الفاضؿ 

بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى إعداد ىذه األطركحة، كالذم عايشني جميع مراحميا، يكٌجوي كييسٌددي،  تفضؿ أكالن 
ينصحي كييرشدي، كتجٌشـ تعب البحث معي، كبذؿ مف كقتو النفيس، كأعطاني مف جيده كعممو ما ال يجازيو 

الجزاء، كأكفى لو العطاء،  عميو إال ربُّو جٌؿ كعبل، فجزاه اهلل عني كعف ىذا البحث كعف عمكـ السنة خير
 كحقؽ لو الرجاء.  

بل مف الدعاء لي بالتكفيؽ كال أغفؿ عف شكر كالدمَّ الكريمىيف المذىٍيًف قدما لي الدعـ المعنكم كلـ يمٌ 
كالحصكؿ عمى أعمى الدرجات، كما أقدـ باقة مف الكركد معطرة بجزيؿ الشكر كالعرفاف لزكجي الفاضؿ الذم 

أف يجزيو خير  -عز كجؿ-ي في إتماـ الدراسة، كميما فعمت فمف أكفيو حقو فأسأؿ اهلل كساعدن اشجعني كثيرن 
 الجزاء كيعطيو مف فضمو العظيـ في الدنيا كاآلخرة.

 لمشيخيف الكريميف:  كال يزاؿ الشكر مكصكالن 

 حفظو اهلل. -طالب حماد أبو شعرالدكتور/ األستاذ فضيمة 

 حفظو اهلل.  -عويضةأحمد وليد وفضيمة الدكتور/ 

   حيث تكٌرما بمناقشة ىذه الرسالة، كتكٌمفا التعب كالنصب بقراءتيا، جزاىما اهلل عني خير الجزاء. 

 اكأساتذتي األفاضؿ الذيف ترككا أثرن  -أصكؿ الديف –كميتي الغراء  اكما أخص بالشكر كالتقدير أيضن 
في نفكسنا، ككذلؾ الجامعة اإلسبلمية كالعامميف فييا، الذيف يكاصمكف نيارىـ، كيسيركف ليميـ مف أجؿ  اطيبن 

 . -أدامو اهلل كحفظو مف كؿ مكركه –إعبلء منارة ىذا الطٍكد الشامخ 

كال يفكتني أف أسجؿ رسالة شكر كامتناف؛ لكؿ مف شجعني كساعدني حتى أتممت ىذا البحث، كلكؿ 
المثكبة كالعطاء  اي كساىـ في إنجاح ىذا العمؿ، كأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجزؿ ليـ جميعن مف كقؼ بجانب

 إنو عمى كؿ شيء قدير كباإلجابة جدير. 

  
                                                           

 . (7)سكرة إبراىيـ آية  ( 1) 
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باهلل مف شركر أنفسنا، كمف سيئات أعمالنا، مف  إف الحمد هلل، نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ

ييده اهلل فبل مضؿ لو،  كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف 
 عبده كرسكلو. امحمدن 

 أما بعد:
، بعثو اهلل سبحانو كتعالى بمساف عربي مبيف، كقد مقد أعز اهلل ىذه األمة بخير نبي أرسؿ ف

ر لو العمماء كالذيف بذلكا كؿ ما بكسعيـ مف جيد، ليذكدكا عف تكفؿ اهلل عز كجؿ بحفظ ىذا الديف كسخٌ 
حياض ىذا الديف، كلينقحكه مما شابو مف كبلـ الكضاعيف كالكذابيف، كقد كاف ليؤالء العمماء الجيابذة الفضؿ 

 الكبير كالجيد الكاضح في مؤلفاتيـ التي أفنكا مف أجميا أعمارىـ.
كمف ىؤالء العمماء الذيف تميزكا في ىذا العمـ في معظـ مجاالتو، كالتي مف ضمنيا مجاؿ المغة 

مف حديثو؛ اإلماـ الجميؿ مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد  كغريب المفظ، لبياف مراد النبي 
 الحديث كاألثر.ىػ، في كتابو: النياية في غريب 606بف األثير الجزرم رحمو اهلل، المتكفى سنة ا

لذا فقد اتفؽ طبلب قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو في الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، كبتكجيو مف 
أساتذة القسـ الكراـ، عمى دراسة األحاديث المرفكعة ، التي كردت في ىذا الكتاب كالحكـ عمى أسانيدىا حتى 

ية في غريب الحديث واألثر لبف األثير تخريج "أحاديث كتاب النياتحت عنكاف:، يتـ بياف الصحيح مف غيره
 ودراسة".

كقد قامت الباحثة في ىذا البحث بدراسة األحاديث الكاردة في ىذا الكتاب مف بداية باب"الميـ مع 
 اليمزة"حتى نياية باب"الميـ مع السيف"، كاهلل تعالى نسأؿ القبكؿ كالسداد.
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 :أىمية البحث وبواعث اختياره

 المكانة العممية لكتاب النياية البف األثير في بياف ألفاظ الحديث النبكم.  .1
 ـ مف قبؿ الخدمة الحديثية.دى خٍ إف ىذا الكتاب لـ يي  .2
إف كتاب النياية البف األثير اشتمؿ عمى عدد كبير مف األحاديث النبكية الشريفة كالتي بحاجة  .3

 إلى دراسة كتمحيص.
الحديثية سيفتح المجاؿ لخدمة باقي كتب الغريب في الحديث إف خدمة ىذا الكتاب مف الناحية  .4

 كاألثر.
 لـ تعيد عناية أىؿ الحديث بكتب غريب الحديث مف الناحية الحديثية. .5
احتكاء كتاب ابف األثير كغيره مف كتب المغة عمى أحاديث ال أسانيد ليا فبلبد مف دراستيا  .6

 كبياف حكميا لمناس. 
 :أىداؼ البحث

كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )مف بداية باب الميـ مع تخريج أحاديث  .1
 اليمزة إلى نياية باب الميـ مع السيف( مف كتب السنة كدراسة أسانيدىا.

 اإلسياـ في إخراج المكسكعات الحديثية كخدمة السنة المشرفة. .2
 معرفة األحاديث المقبكلة مف المردكدة. .3
جمكعة في مرجع كاحد، ليسيؿ عمى الباحثيف الرجكع إلييا تقديـ مادة عممية محققة م .4

 كاالستشياد بيا.
 :منيج البحث وطبيعة عمؿ الباحثة فيو

 : المنيج في الترتيب والترقيـ:أوًل 

 قامت الباحثة بترتيب األحاديث التي درستيا حسب ترتيب كتاب ابف األثير. .1
 .اتسمسمين  ابترقيـ األحاديث ترقيمن قامت الباحثة  .2
في بداية العمؿ مف  يحتكم عمى الحديث المرفكع كامبلن  قامت الباحثة بكتابة نص ابف األثير الذم .3

د في أقدـ مصدر يذكر فيو الحديث، كمف ثـ التخريج، رً كؿ حديث، كمف ثـ اعتمدت الركاية التي تى 
تفسير األلفاظ كدراسة رجاؿ اإلسناد، كالحكـ عمى إسناده، كقامت الباحثة باستخداـ الحاشية لمعزك، ك 

 الغريبة.
نما جعمت ليا رمز)*( لمداللة عمى تكراره.مستقبلن  ااألحاديث المكررة لـ تجعؿ الباحثة ليا رقمن  .4   ، كا 
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 : المنيج في تخريج األحاديث:اثانيً 

إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفت الباحثة بتخريجو منيما، أما إف كاف في غيرىما  .1
 مف كتب السنة، حسب الحاجة. في تخريجو فتكسعت الباحثة

 في قدمتو الباحثة فإف وماج ابف أك النسائي، أك الترمذم، أك داكد، أبي سنف في الحديث كاف إذا .2
 .الكفيات حسب مرتبة المصادر ذكرت ثـ التخريج،

فيما اكتفت الباحثة بتخريج الحديث المكرر في أكؿ مكاف يرد فيو، كقامت بالعزك لمكاف تخريجو  .3
 بعد.

، قد تذكر بالنسبة لؤلحاديث التي ال تصؿ إلييا الباحثة، اكتفت بالقكؿ:"لـ أعثر عمى تخريج لو" .4
 .الباحثة كجكده في بعض كتب المغة

 
 : المنيج في الترجمة لمرواة والحكـ عمييـ:اثالثً 

عمى كبلـ الحافظ ، معتمدة في ذلؾ بما يدؿ عميو في الحاشية ،لمراكم الميمؿقامت الباحثة بالترجمة  .1
 ابف حجر، في التقريب.

بالنسبة لمصحابة فكميـ عدكؿ، فقد اكتفت الباحثة بالترجمة لغير المشاىير منيـ، مف كتب الصحابة  .2
 الخاصة بيـ.

فيو  الو، أما إذا كاف الراكم مختمفن  عمى تكثيقو أك تضعيفو فإف الباحثة لـ تترجـ اإذا كاف الراكم متفقن  .3
 كتبيف خبلصة القكؿ فيو.في متف الرسالة،  عة، حثة لو ترجمة مكسٌ ـ الباجً رٍ تى تي سى فى 

قامت الباحثة بالترجمة لمراكم في أكؿ مكضع يذكر فيو، فإف تكرر كركد الراكم، ذكرت الباحثة  .4
 خبلصة القكؿ فيو، ثـ أحالت عمى مكضعو األكؿ مف الرسالة.

 
 : المنيج في الحكـ عمى األسانيد:ارابعً 

بدراستو كحده، أما إف  اكتفت اديث، كالحكـ عميو، فإف كاف صحيحن بدراسة إسناد الحقامت الباحثة  .1
ال يبقى عمى اكاف ضعيفن  ، فقد قامت الباحثة بدراسة أسانيد أخرل تثبت صحة الحديث أك حسنو كا 

 ضعفو.
 إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما، فإف الباحثة ال تحكـ عمى إسناده. .2
 ، كربما خالفتيـ.الحكـ عمى اإلسنادقكاؿ العمماء في استأنست الباحثة بأ .3
 يككف مف خبلؿ شرائط القبكؿ كالرد المقررة في كتب مصطمح الحديث. الحكـ عمى اإلسناد .4
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 : المنيج في األماكف والبمداف:اخامسً 

 مف خبلؿ كتب البمداف. ، في الحاشية،قامت الباحثة بالتعريؼ باألماكف كالبمداف 

 في التوثيؽ: : المنيجادسً سا

اكتفت الباحثة بذكر المعمكمات المتعمقة بالمراجع مف ناحية االسـ كالمؤلؼ كالطبعة كدار النشر في 
قائمة المصادر كالمراجع، لعدـ إثقاؿ الحكاشي بذلؾ، أما في الحاشية السفمية اكتفت الباحثة بذكر ما يدؿ 

 الكتاب، كالباب، كرقـ الحديث إف كيًجد.، أما الكتب الستة فإف الباحثة كثقت أحاديثيا بذكر عميو

 :الدراسات السابقة

لقد كقفت الباحثة عمى بعض الدراسات السابقة حكؿ كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر، فكاف 
بأف كؿ ىذه الدراسات لـ  ادل ارتباطيا بمكضكع الدراسة عممن عمييا أف تعرضيا في ىذا المقاـ لبياف م الزامن 

 تتناكؿ الكتاب مف الناحية الحديثية، فأكثرىا تعرض لو مف الناحية المغكية كالببلغية إال في دراستيف:

األكلى: النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ الشيخ: خميؿ مأمكف شيحا، كقد اشتمؿ عمى تخريج 
 ثية، مع اختصار الكتاب في مجمديف.أحاديث الكتاب بشكؿ مقتضب، كليس بطريقة عممية حدي

الثانية: تخريج أحاديث كتاب لساف العرب البف منظكر، في جامعة أـ درماف في السكداف، كتقسيمو 
 عمى مجمكعة مف الطبلب، ككثير مف أحاديث النياية، كردت عند ابف منظكر.

 لنحك التالي:أما باقي الدراسات كالتي تعرضت لكتاب النياية مف الناحية المغكية عمى ا

الظكاىر الميجية في كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير الممقب بمجد الديف، فتحي  -1
 محمد بف شاىيف.

المعيار الصكتي لغرابة الحديث في كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير، دراسة في  -2
عمر عبد المعطي المسيعيديف، إشراؼ: يحيى  بنية الكممة العربية، رسالة ماجستير، إعداد الطالب:

 ـ.2001عبابنة، جامعة مؤتة، 
 النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير: دراسة لغكية، محمد تكفيؽ. -3
الظكاىر المغكية في كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير، رسالة ماجستير، إعداد  -4

 اد.الطالب: صبلح كاظـ داكد، جامعة بغد
كدراسة،  االمسائؿ النحكية كالتصريفية في كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير: جمعن  -5

رسالة ماجستير، إعداد الطالب: عبد اهلل بف محمد األنصارم، إشراؼ: عبد الرحمف بف صالح 
 السمكـ، جامعة أـ اإلماـ.
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الحديث، رسالة دكتكراة، إعداد الطالبة: ابف األثير المحدث كمنيجو في كتاب النياية في غريب  -6
 ـ.1993أميمة رشيد بدر الديف، جامعة دمشؽ سنة 

التأكيؿ في غريب الحديث مف خبلؿ كتاب النياية البف األثير عرض كنقد، رسالة ماجستير، إعداد  -7
 ـ.2009الطالب: عمي بف عمر السحيباني، الناشر: مكتبة الرشد، 

 الجامعة اإلسبلمية، في تخريج أحاديث كتاب النياية البف األثير.كىناؾ دراسات قاـ بيا طمبة  -8
أما بالنسبة لعمؿ الباحثة في ىذا البحث فقامت بتخريج جممة مف أحاديث كتاب النياية البف األثير 

بطريقة عممية كدراسة أسانيدىا  "الميـ مع السيف" مف بداية باب"الميـ مع اليمزة"حتى نياية باب
 كالحكـ عمييا.

 :طة البحثخ

 ينقسـ البحث إلى مقدمة وثالثة فصوؿ وخاتمة:

كتشتمؿ عمى أىمية البحث كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيج البحث كطبيعة عمؿ الباحثة المقدمة: 
 فيو، كالدراسات السابقة.

"وفيو أربعة الفصؿ األوؿ: األحاديث الواردة مف بداية باب"الميـ مع اليمزة"حتى نياية باب"الميـ مع الجيـ
 مباحث:

 الميـ مع اليمزةالمبحث األوؿ: 

 الميـ مع التاء المبحث الثاني:

 الميـ مع الثاء المبحث الثالث:

 الميـ مع الجيـ المبحث الرابع:

األحاديث الواردة مف بداية باب"الميـ مع الحاء"حتى نياية باب"الميـ مع الذاؿ"وفيو أربعة  الفصؿ الثاني:
 مباحث:

 الميـ مع الحاءؿ: المبحث األو

 الميـ مع الخاء المبحث الثاني:

 الميـ مع الداؿ المبحث الثالث:
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 الميـ مع الذاؿ المبحث الرابع:

األحاديث الواردة مف بداية باب"الميـ مع الراء"حتى نياية باب"الميـ مع السيف"وفيو ثالثة  الفصؿ الثالث:
 مباحث:

 الميـ مع الراء المبحث األوؿ:

 الميـ مع الزام الثاني:المبحث 

 الميـ مع السيف المبحث الثالث:

 كقد ضمنتيا الباحثة أىـ نتائج البحث كاالقتراحات كالتكصيات. الخاتمة: 

 الفيارس العامة:

 فيرس اآليات القرآنية. -
 فيرس األحاديث النبوية. -
 فيرس الرواة المترجـ ليـ. -
 فيرس المصادر والمراجع. -
 فيرس الموضوعات. -

 

 

  



6 
   

 

 

 

 التمهيد

 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 المبحث األوؿ: ابف األثير حياتو، ومؤلفاتو، ووفاتو، وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األكؿ: اسمو، كنسبو، كميبلده، كعممو، كفضمو.

 المطمب الثاني: مؤلفاتو العممية.
 كفاتو.المطمب الثالث: 

 

 المبحث الثاني: كتاب النياية في غريب الحديث واألثر، وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األكؿ: سبب تأليفو لكتاب النياية.

 المطمب الثاني: مصادر في تأليؼ كتاب النياية.
 المطمب الثالث: منيج ابف األثير في كتاب النياية.
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 المبحث األوؿ
 توابف األثير حياتو، ومؤلفاتو، ووفا

لقد تكفؿ اهلل تبارؾ كتعالى بحفظ ىذا الديف، كسخر لو العمماء الذيف بذلكا كؿ جيدىـ لمدفاع عنو 
كالذيف عممكا في جميع المجاالت، كمف ضمنيا مجاؿ المغة العربية، كغريب األلفاظ، الذم نص أىؿ العمـ 

بأىؿ العمـ عامة، كبأىؿ الحديث  : "ىك فف يقبح جيمو(1)عمى أىمية دراستو كشرؼ تعممو، فقاؿ اإلماـ النككم
 خاصة، كالخكض فيو ليس بالييف فميتىحٌر خائضو، فكاف السمؼ يتثبتكف فيو أشد التثبت".

ككانت نشأة عمـ غريب الحديث عمى أيدم عمماء راسخيف مف أئمة المغة أمثاؿ اإلماـ الخطابي، ثـ 
مغة، كغريب المفظ بيدؼ بياف مراد النبي تبعو في ذلؾ اإلماـ ابف األثير الجزرم الذم تميز في مجاؿ ال

صمى اهلل عميو كسمـ مف حديثو فألؼ أعظـ كأشمؿ كتاب في الغريب أسماه "النياية في غريب الحديث 
 كاألثر".

 المطمب األوؿ: اسمو، ونسبو، وميالده، وعممو وفضمو.
عبد الكاحد الشيباني : المبارؾ بف أبي المكاـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف (2)ابف األثير ىك

رٌم المكصمي الشافعٌي ، يكٌنى أبا السعادات، كيمقب مجد الديف كيعرؼ بابف االثير، كلد سنة  ىػ في 544الجزى
جزيرة ابف عمر، نشأ في أسرة عربية شيبانية عريقة النسب، تمقى دركسو األكلى في مدارسيا عمى أيدم كبار 

، كسكف بيا، كىنا بدأت شخصيتو تصقؿ كتنضج، حتى ظير ىػ انتقؿ إلى المكصؿ565عممائيا، كفي سنة 
: (3)فضمو، كعمي قدره، كاشتير أمره، كعرؼ بعممو، كاشتير عند الحكاـ كالسبلطيف كاألمراء، فقاؿ ابف كثير

"كاف معظـ عند ممكؾ المكصؿ". كقد أحب ابف األثير العمـك الشرعية حبنا عظيمنا فأعطاىا نفسو رغبة في 
ستزادة في تحصيمو فزىد في السمطة ك المناصب كتفرغ لمعمـ كالفتكل كتميز في العديد مف االستفادة كاال

، فقاؿ ياقكت الحمكم ، كقد جمع بيف عمـ العربية، كالقرآف، كالنحك، (4)العمـك ، كسيدنا كامبلن : كاف عالمنا فاضبلن
 كالمغة كالحديث، كالفقو.

 
 
 

                                                           

 (.182إرشاد طبلب الحقائؽ إلى معرفة سنف خير الخبلئؽ )ص ( 1) 
 (.5/153)(، كطبقات الشافعية، لمسبكي 21/488انظر ترجمتو في سير أعبلـ النببلء، لمذىبي )( 2) 
 (.17/8) ( البداية كالنياية، البف كثير3) 
 (.17/71انظر معجـ األدباء ) ( 4) 
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 المطمب الثاني: مؤلفاتو العممية.
 :(1)األثير العديد مف المؤلفات منياالبف 
 اإلنصاؼ في الجمع بيف الكشؼ كالكشاؼ 
 .الباىر في الفركؽ في النحك 
 البديع في النحك 
 تيذيب فصكؿ ابف الدىاف 
 .جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ 
 .ديكاف الرسائؿ 
 .رسائؿ في الحساب 
 .الفركؽ األدبية في النحك 
 .شرح غريب الطكاؿ 
  الحديث كاألثر، كىك مكضكع الدراسة، كسيأتي الحديث عميو إف شاء اهلل.النياية في غريب 

 المطمب الثالث: وفاتو.
عاش ابف األثير حياتو جامعنا فييا بيف العزكؼ عف الدنيا كاإلقباؿ عمى العمـ حتى ابتبله اهلل بمرض النقرس 

ق كاف ابف 606ة سنة الذم أفقده الحركة حتى أصبح يحمؿ عمى محفة، كفي يكـ الخميس مف ذم الحج
األثير عمى مكعد مع اهلل عز كجؿ، ففاضت ركحو إلى بارئيا، ككانت كفاتو ثممة ال تندمؿ في حياة الناس. 

: عاش ثبلثان كستيف سنة، سف نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كسف خير ىذه األمة بعد نبييا (2)قاؿ الذىبي
 كىما أبك بكر كعمر رضي اهلل عنيما.بشيادة أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو ليما 

 رحمو اهلل رحمة كاسعة.
 

  
 
 
 

                                                           

(، كطبقات الشافعية لمسبكي 4/141(، ككفيات األعياف، البف خمكاف )17/76انظر معجـ األدباء، لياقكت الحمكم ) ( 1) 
(5/153.) 

 (.43/227تاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىبي ) ( 2) 



01 
   

 المبحث الثاني
 كتاب النياية في غريب الحديث واألثر

 المطمب األوؿ: سبب تأليؼ ابف األثير لكتاب النياية.
 يعتبر كتاب النياية مف أكفى الكتب في غريب الحديث كأكسعيا كأحسنيا ترتيبنا جمع فيو بيف غريب الحديث
مف كتاب أبي عبيد أحمد بف مكسى اليركم، ككتاب أبي مكسى محمد بف عمر المديني، فأضاؼ إليو ما 

: فرأيت أف أجمع ما فييما مف غريب الحديث مجرٌدا مف غريب القرآف، كأضيؼ كؿ (1)فاتيما، كفي ذلؾ يقكؿ
ـ رجبلن كأيؤخر أخرل إلى أف كممة إلى أختيا في بابيا تسييبلن لكمفة الطمب، كتمادت بي األياـ في ذلؾ أقد

قكيت العزيمة، كخمصت النية، كتحققت في إظيار ما في القكة إلى الفعؿ، كيٌسر اهلل األمر كسيمو، كسنَّاه 
ضافة كؿ منيما  ككفؽ إليو، فحينئذو أٍمعىٍنت النظر، كأنعمت الفكر في اعتبار الكتابيف كالجمع بيف ألفاظيما، كا 

قد فاتيما الكثير الكافر  -عمى كثرة ما أدع فييما مف غريب الحديث كاألثر -إلى نظيره في بابو فكجدتيما
فإني في بادئ األمر كأكؿ النظر مر بذكرم كممات غريبة مف غرائب أحاديث الكتب الصحاح كالبخارم 

لـ يرد شيء منيما في ىذيف الكتابيف فحيث عرفت ذلؾ تنبيت  -ككفاؾ بيما شيرة في كتب الحديث–كمسمـ 
فتتبعتيا   ار غير ىذيف الكتابيف مف كتب الحديث المدكنة المصنفة في أكؿ الزماف كأكسطو كآخره.العتب

ٍيتي ميطالىعتيا مف المىسىانيد كالمجاميع ككتب السُّنىف كالغرائًب قديميا  رىني منيا كاٍستىٍقصى كاٍستىٍقرىٍيتي ما حىضى
دىٍفتي حينئذ عف  كحديثيا ككتب المغة عمى اختبلفيا فرأيتي فييا مف الكممات الغريبة مما فات الكتابيف كثيرا فىصى

االقتصار عمى الجمع بيف كتابىٍييما كأضفت ما عىثىرتي عميو ككىجدتيو مف الغرائب إلى ما في كتابييما في 
 حركفيا مع نظائرىا كأمثاليا".

 المطمب الثاني: مصادره في تأليؼ كتاب النياية.
 ني استفاد ابف األثير مف كتب أخرل اختصت بمجاؿ المغة منيا:باإلضافة إلى كتابي اليركم كالمدي

 .غريب الحديث، لمخطابي 
 .الفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشرم 
 .الصحاح، لمجكىرم 
 .غريب الحديث، لمحربي 
 .تيذيب المغة لؤلزىرم 

 .فيذه أىـ الكتب التي عكؿ عمييا ابف األثير في تأليفو كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر
                                                           

 (.1/4النياية في غريب الحديث كاألثر ) (1) 
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 المطمب الثالث: منيج ابف األثير في كتاب النياية.
تميز ابف األثير باإلبداع في التأليؼ، كقد ظير ىذا جمينا في كتابو "النياية في غريب الحديث كاألثر"، كمف 

 منيجو في كتابو اآلتي:
و، كمراحؿ تطكره، تكمـ في مقدمة النياية عف نىبذة ميمة ذكر فييا نشأة عمـ الغريب، كبدايات التأليؼ في -1

كمناىج المصنفيف فيو. انتقى مف مناىج مف سبقكه منيج أبي عبيد اليركم ، كمنيج أبي مكسى المديني مف 
حيث إيراد المكاد المغكية، كترتيبيا كفؽ الحرؼ األكؿ كالثاني كالثالث، كأدار كتابو عمي ىذيف الكتابيف، فجعؿ 

ـٌ أكرد (1))س( عبلمة النقؿ عف أبي مكسى المدينيالحرؼ )ىػ( عبلمة النقؿ عف اليركم، كالحرؼ  ، كمف ث
الكممات عمى ظاىر لفظيا، دكف أف يجردىا مف الزيادة طمبنا لميسر كالسيكلة، كىذا يجده القارئ جمينا في أكؿ 

 الكتاب كبخاصة حرؼ "اليمزة".  
ذكره في كممة )حدة(  حىًرص عمى أف يذكر أصؿ الكممة بعد أف يكردىا عمى ظاىر لفظيا، كمثالو ما  -2

في باب الحاء كالداؿ، حيث قاؿ في شرح حديث جابر رضي اهلل عنو في قصة دفف أبيو: "فجعمتو في قبرو 
عمى حدة" قاؿ: كأصميا مف الكاك، فحذفت مف أكليا، كعكض منيا الياء في آخرىا، كًعدة، كًزنة، مف الكعد 

 .(2)كالكزف"
عمى أصؿ الكممة حيف يذكرىا عمى ظاىر لفظيا، ال ييغني عف شعر ابف األثير أحياننا بأف النص   -3

كضعيا في حؽ مكضعيا، فذكرىا مرتيف: مرة عمى ظاىر لفظيا، كمرة عمى حؽ المفظ. كمثالو ما ذكره في 
مادة " أبض" قاؿ:" المأبض: باطف الركبة ىا ىنا، كىك مف اإلباض: الحبؿ الذم ييشٌد بو ريسغ البعير إلى 

. إال (4)، ثـ أعاده عمى ظاىر لفظو في باب الميـ مع اليمزة "مأبض"(3)في حرؼ الميـ" عضده... كسيجيء
أنو لـ يمتـز رحمو اهلل بيذا المنيج تمامان، كمثاؿ ذلؾ ما ذكره في قكؿ عمي رضي اهلل عنو:" زعـ ابف النابغة 

عمى ظاىر لفظو، ثـ أعاد ذكره في ( 6)تمرح  -(5)أني تمعابة تمراحة" حيث ذكر ىذا القكؿ في مادتٍي  تمعب

                                                           

 (.1/11النياية في غريب الحديث كاألثر ) (1) 
( مادة )تتر(، 1/181( مادة )أبرز(، ك)1/14( مادة )حدة(، ك)1/355انظر لؤلىمية: النياية في غريب الحديث كاألثر ) (2) 

 ( مادة )تحا(.1/183( مادة )تجؼ(، ك)1/182ك)
 (.1/15لحديث كاألثر )النياية في غريب ا (3) 
 (.4/288النياية في غريب الحديث كاألثر ) (4) 
 (.1/194النياية في غريب الحديث كاألثر ) (5) 
 (.1/196النياية في غريب الحديث كاألثر ) (6) 
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، كىك حؽ لفظ )تمعابة(، لكنو لـ يعده في )مرح( مع أنو حؽ لفظ )تمراحة(، بؿ لـ يذكره في (1)مادة  لعب
 مادة )مرح( أصبلن.

في إيراد المكاد عمى ظاىر لفظيا، حتى إنو اعتبر كاؼ التشبيو مع "ما" كممة  -أحياننا –بالغ ابف األثير  -4
رىا في آخر "باب الكاؼ مع الميـ"، كشرح عمييا حديثيف. منيا حديث "مف حمؼ بممة غير ممة كاحدة، كذك

ا لو:" ىك أف يقكؿ اإلنساف في يمينو: إف كاف كذا ككذا فأنا كافر،  اإلسبلـ كاذبنا فيك كما قاؿ" ثـ قاؿ شارحن
يصير إلى ما قالو مف الكفر أك ييكدٌم، أك نصرانٌي، أك برمء مف اإلسبلـ، كيككف كاذبنا في قكلو، فإنو 

ف كاف ينعقد بو يميف عند أبي حنيفة، فإنو ال يكجب فيو إال كفارة اليميف كأما الشافعي فبل يعده  كغيره، كىذا كا 
 .(2)يميننا كال كفارة فيو عنده"

غير لـ يقتصر ابف األثير عمى ذكر الكممات الغريبة في كتابو، كلكنو قد يذكر الكممة الكاضحة الظاىرة  -5
الغريبة لغرض آخر، كمثالو ما ذكره في مادة )زبؿ( فقاؿ:" الٌزبؿ: ىك بالكسر: السّْرجيف، كبالفتح: مصدر 
نما ذكرنا ىذه المفظة، مع ظيكرىا، لئبٌل تيصحؼ بغيرىا، فإنيا  ٍبؿ" ثـ قاؿ:"  كا  زبمت األرض: إذا أصمحتيا بالزّْ

 .(3)بمكافو مف االشتباه"
عند حدكد الشرح المغكم لغريب الحديث، بؿ ييعنى بالتكفيؽ بيف األحاديث مف منيجو أنو لـ يًقؼ  -6

المتعارضة في الظاىر، كمثالو: التكفيؽ بيف نييو عف كتابة أم شيء سكل القرآف، كبيف إذنو في كتابة 
 .(4)الحديث عنو

 .(5)ىارٌبما يتعرض لبعض المسائؿ الفقيية مف أبكاب الفقو كالزكاة، كالحدكد، كالبيكع كغير  -7
، كاختبلفيـ في (6)شيئنا مف اختبلؼ الفقياء، مثؿ اختبلفيـ في الصبلة في جمكد السباع –أحياننا-يذكر  -8

 . (7)تفسير التفرؽ بيف البيّْعاف كأنيما بالخيار ما لـ يتفرقا

 

 
                                                           

 (.4/252النياية في غريب الحديث كاألثر ) (1) 
 (.4/201النياية في غريب الحديث كاألثر ) (2) 
 (.2/294غريب الحديث كاألثر ) النياية في (3) 
 (.4/148النياية في غريب الحديث كاألثر ) (4) 
 (.2/201( )2/62()2/20()1/416()1/398انظر النياية في غريب الحديث كاألثر ) (5) 
 (.2/337النياية في غريب الحديث كاألثر ) (6) 
 (.3/438النياية في غريب الحديث كاألثر ) (7) 
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 الفصل األول

حىت وهاية "امليم مع اهلمزة"األحاديث الىاردة مه تداية تاب 
 اجليم"امليم مع "تاب

  

 

 وفيو المباحث التالية:

 المبحث األوؿ: الميـ مع اليمزة

 المبحث الثاني: الميـ مع التاء

 المبحث الثالث: الميـ مع الثاء

 المبحث الرابع: الميـ مع الجيـ
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 المبحث األوؿ
 ليمزةالميـ مع ا

 : (1)األثيرقاؿ ابف 
َباِض، ِمفَ  َوَأْصُموُ  َىاُىَنا، الرُّْكَبةِ  َباِطفُ : الَمأِبْض " بَمأِبَضْيو ِلعمَّة َقاِئًما، َباؿَ  َأنَّوُ " ِفيوِ ( َمْأِبٌض )  اإلِْ

َباِض، َمْوِضعُ  َأيْ . ِمنو َمْفِعؿٌ : والَمأِبُض . َعُضده ِإَلى الَبعير رسغُ  ِبوِ  ُيَشدُّ  الَِّذي الَحْبؿ َوُىوَ  . زَاِئَدةٌ  َواْلِميـُ  اإلِْ
 .(2)العمَّة ِتْمؾَ  ِمفْ  َيْشفي َقاِئًما اْلَبْوؿَ  ِإفَّ : اْلَعَربُ  َتُقوؿُ 

 (:1الحديث رقـ)
 : (3)قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل الحاكـ

مَّـى ًفي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ٍيرىةى اٍلعيٍذرى ، عىٍف أىًبي ىيرى ًكمى قىٍد ري  :ابىٍكًلًو قىاًئمن كى
ٍنظىًميُّ  دَّثىنىاهي أىبيك ًعٍمرىافى ميكسىى ٍبفي سىًعيدو اٍلحى قاؿ: حى

، ًبيىٍمدىافى (4)
ٍبًد المًَّو ٍبًف (5) مىاىىافى ، ثنا يىٍحيىى ٍبفي عى

اٍلكىرىاًبيًسيُّ 
ٍعًفيُّ (6) مَّادي ٍبفي غىسَّافى اٍلجي نىادً (7)، ثنا حى ٍف أىًبي الزّْ ، عى اًلؾي ٍبفي أىنىسو ، ثنا مىٍعفي ٍبفي ًعيسىى، ثنا مى

، عىًف (8)
اأٍلىٍعرىجً 
مَّـى (9) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍف أىًبي ىيرى  ".ِمْف ُجْرٍح َكاَف ِبَمْأِبِضوِ  اَباَؿ َقاِئمً " ، عى

". كقاؿ: ـٍ ًثقىاته كىاتيوي كيمُّيي ، كىري مَّادي ٍبفي غىسَّافى ، تىفىرَّدى ًبًو حى ًحيحه ًديثه صى  "ىىذىا حى

 تخريج الحديث:
ا ،(10)أخرجو البييقي ٍبًد اهلًل  يىٍحيىى ٍبف حامد الميذىكّْر، عف مف طريؽ عف الحاكـ بإسناده، كأيضن ٍبًف اعى

، الٍ  ، اٍليىٍمدىاًنيُّ مَّادي ٍبفمىاىىافى ، بو بنحكه كىرىاًبيًسيُّ، عف حى  .غىسَّافى

                                                           
 (. 4/288( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .ةالتالي صفحةيقصد بالعمة، أم الجرح الذم كاف بمأبضو، كما سيأتي في ال( (2
 (.1/182( المستدرؾ )(3
ٍنظىمي: بفتح الحاء الميممة كسككف النكف كفتح الظاء المعجمة ىذه النسبة إلى بني حنظمة، كىـ جماعة مف (4 غطفاف. ( الحى

 (.2/279األنساب لمسمعاني )
 (.5/647( ىىٍمداف: بفتح الياء كسككف الميـ كالداؿ الميممة، كىي قبيمة مف اليمف، نزلت الككفة. األنساب لمسمعاني )(5
 (.5/42( الكرابيسي: ىذه النسبة إلى بيع الثياب. األنساب لمسمعاني )(6
7 ٍعفي: بضـ الجيـ، كسككف العيف الميممة،( كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى القبيمة، كىي جعفي بف سعد             ( الجي

 (.2/67العشيرة. األنساب لمسمعاني )
 (.302( عبد اهلل بف ذككاف، القرشي، أبك عبد الرحمف، المدني، المعركؼ، بأبي الزناد، ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص(8
 (.352ثقة ثبت عالـ. تقريب التيذيب )ص .دني( عبد الرحمف بف ىرمز، األعرج، أبك داكد الم(9

 . (489، حديث رقـ)(1/164) ( السنف الكبرل(10
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قىٍد ًقيؿى كىانىًت اٍلعىرىبي تىٍستىٍشًفي ًلكىجى كعقب قائبلن  ٍمًب ًباٍلبىٍكًؿ قىاًئمن : كى عي ًع الصُّ ا، فىمىعىمَّوي كىافى ًبًو ًإٍذ ذىاؾى كىجى
قىٍد ذىكىرىهي  ٍمًب، كى ـٍ يىًجٍد ًلمٍ الصُّ ا فىعىؿى ذىًلؾى ألىنَّوي لى : ًإنَّمى ًقيؿى ٍعنىاهي، كى قيعيكًد مىكىاننا، أىٍك الشَّاًفًعىُّ رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى ًبمى

ـي امىٍكًضعن   ."، كىالمَّوي أىٍعمى
بو عف محمد بف عقيؿ، قاؿ: حدثني يحيى  تي ثٍ دّْ : كقد ركم ذلؾ في حديث، حي (1)كركاه الخطابي قائبلن 

 داني، كذكر الحديث بنفس اإلسناد.مٍ بف عبد الٌمو اليى ا
 "تفرد بو حماد بف غساف عف معف بيذا اإلسناد". :(2)ارقطنيقاؿ الدٌ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
اٍلكىرىاًبيًسيُّ  ، أبك زكرياَيْحَيى ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف َماَىافَ   -

(3). 
 : ال يحتج بو.(6): ثقة، كقاؿ أبك الفتح األزدم(5): ثقة صدكؽ، كقاؿ مرة أخرل(4)الخميميقاؿ 
، كاألزدم ضعيؼ، ككبلـ الخميمي ىك (7)ىك ثقة، ككبلـ األزدم في شيخ البف ماىاف قمت:

 الذىبي الحاكـ في حماد، كلـ يتعقبو في ابف ماىاف.  تعقب المعتمد، كلذا 

ٍعًفيُّ  َحمَّاُد ْبُف َغسَّافَ  -  .اليىٍمدىاًني، اٍلجي
، كقاؿ (11)، كذكره الذىبي في الضعفاء(10)، كضعفو الدارقطني(9)، كالكرابيسي(8)كثقو الحاكـ

 : كاه.(12)اأيضن 
: (13)ىك ضعيؼ، كتكثيؽ الحاكـ فيو تساىؿ، كلعمو لـ ينتبو إليو، كقد تعقبو الذىبي قائبلن  قمت:

 بؿ ضعفو الدارقطني. 

                                                           

 (.1/29( معالـ السنف )(1
 (.3/276( لساف الميزاف، البف حجر )(2
 .(351ص) ، البف مندهكاأللقاب الكنى في الباب فتح( (3
 (.2/651اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )( (4
 (.3/873)المصدر نفسو  ( (5
 (8/456( لساف الميزاف )(6
 (.3/343المصدر السابؽ )( انظر (7
 (.1/182( المستدرؾ )(8
 (.3/276( لساف الميزاف، البف حجر )(9

 (.12/197( العمؿ )(10
 (.1/280( المغني في الضعفاء )(11
 (.11/325( تاريخ اإلسبلـ )(12
 (.1/182( تمخيص المستدرؾ، المطبكع مع المستدرؾ )(13
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  :سنادالحكـ عمى اإل
، كابف (2)، كالبييقي(1)إسناده ضعيؼ، لضعؼ حماد بف غساف، كممف ضعفو مف العمماء: الدارقطني

 .(6)، كاأللباني(5)، كالذىبي(4)، كالنككم(3)عساكر

      

 : (7)قاؿ ابف األثير
 الُحزف ِفي َوالنَّْساءِ  الرَّْجاؿِ  ُمْجَتَمعُ : اأْلَْصؿِ  ِفي المأَتـُ " اَمْأَتمً  َعَمْيوِ  َفَأَقاُموا" اْلَحِديثِ  َبْعضِ  ِفي( َمْأَتـٌ )
َـّ  والسُّرور،   .زَاِئَدةٌ  َواْلِميـُ . غيُره َل  ِمْنُيفَّ  لمشَّوابّْ  ُىوَ : َوِقيؿَ . ِلْمَمْوتِ  النَّْساءِ  اْجِتَماعُ  ِبوِ  ُخصَّ  ُث

 (:2الحديث رقـ)
 : (8)قاؿ اإلماـ الطبراني

مَّدي ٍبفي أىًبي  دَّثىنىا ميحى اًلدي ٍبفي يىًزيدى اٍلقىٍسًرمُّ حى دَّثىنىا خى ، حى ـي ٍبفي عىمَّارو دَّثىنىا ًىشىا ، حى ٍرعىةى الدّْمىٍشًقيُّ زي
دَّثىنىا (9) ، حى

اًليُّ  ٍمزىةى الثُّمى ٍكًج النًَّبيّْ (10)ثىاًبته أىبيك حى مىمىةى زى ًميّْ ٍبًف اٍلحيسىٍيًف، عىٍف أيْـّ سى مًَّد ٍبًف عى ٍعفىرو ميحى مَّى المَّوي  ، عىٍف أىًبي جى صى
كـو  مَّـى أىنَّيىا قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ًنسىاءى بىًني مىٍخزي سى مىٍيًو كىآًلًو كى عى
ًليًد ٍبًف اٍلميًغيرىًة،  َأْقْمَف َمْأَتَمُيفَّ ، قىٍد (11) مىى اٍلكى عى

 فىأىًذفى لىيىا، فىقىالىٍت كىًىيى تىٍبًكيًو:
لً  ًليدى ٍبفى اٍلكى ا اٍلعىًشيرىًة.أىٍبًكي اٍلكى ًليًد أىخى ًليدى ٍبفى اٍلكى  يًد ٍبًف اٍلميًغيرىًة... أىٍبًكي اٍلكى

 كقاؿ الطبراني: تفرد بو ىشاـ بف عمار. كال يركل عف أـ سممة إال بيذا اإلسناد.
                                                           

(. كأقره الحافظ حيث لـ يعقب عميو، بؿ قاؿ عف الحديث:"لك صح ىذا الحديث، 1/330كما في فتح البارم البف حجر )( (1
 لكاف فيو غنى عف جميع ما تقدـ".

 .(489، حديث رقـ)(1/164( السنف الكبرل، كقد قاؿ البييقي: "لـ يثبت مثمو" )(2
 (.3/202عف عمدة القارم لمعيني ) لغرائب" نقبلن ( في كتابو "مجمكع الرغائب في ذكر أحاديث مالؾ ا(3
 (.3/165( شرح مسمـ )(4
 (.3/202( عمدة القارم، لمعيني )(5
 (.1/96( إركاء الغميؿ )(6
 (. 4/288( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
  .(7/28) االمعجـ األكسط، لو أيضن ك (، 2/181( المعجـ الصغير، لمطبراني )(8
س، كقيس: يٍ ر، كىك بطف مف قى سٍ القىٍسًرم: بفتح القاؼ، كسككف السيف الميممة، كفي آخرىا الراء الميممة. ىذه النسبة إلى قى  ((9

 (.4/497ة. األنساب لمسمعاني )مى يٍ جً بطف مف بى 
بف امف األزد كىك ثمالة  الثُّمىالي: بضـ الثاء المنقكطة بثبلث، كفتح الميـ، كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى ثيمالة كىي( (10

 (.1/513أسمـ بف كعب بف الحارث بف كعب بف عبد اهلل بف مالؾ بف نصر بف األزد بف الغكث. األنساب لمسمعاني )
."أنساب األشراؼ لمببلذيرم )(11  .(3/346( في المعجـ األكسط "بني المغيرة" كىـ مف بني مخزـك
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 تخريج الحديث:
مف طريؽ حبيب بف أبي ثابت عف أـ سممة )دكف ذكر المأتـ، كفيو أف النَّبي  (1)أخرجو أبك نعيـ

مَّـ أـ سممة بيت الشعر في رثاء الكليد... المذككر(.  صمى اهلل عميو كسمـ، عى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(3)، الدمشقي(2)بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف النٍَّصرم محمد بف عبد الرحمف بف أبي زرعة -

، سكل ما ذكره الشيخ أبي الحسف مصطفى بف إسماعيؿ السميماني أك تعديبلن  افيو جرحن  لـ أجد 
 : أنو مقبكؿ.(4)المأربي فيو

ٍير، بنكف مصغر، السُّمىٌمي، الدمشقي، الخطيب.ىشاـ بف عمار  -  بف نيصى
" :(6)، كقاؿ مرة(5)كثقو ابف معيف      ، (8)ككثقو العجمي"ليس بالكىذيكب"،  :(7)كقاؿ مٌرة، "كٌيسه كٌيسه

: مكثر لو ما ينكر. كذكره ابف حباف في (11): صدكؽ، كزاد(10)ا، كقاؿ أيضن (9)كزاد: صدكؽ، كالذىبي
: لما كبر تغير ككمما دفع إليو (14): صدكؽ، كبير المحؿ. قاؿ أبك حاتـ(13). قاؿ الدارقطني(12)الثقات

قاؿ ابف  : صدكؽ.(15)اأصح، كاف يقرأ مف كتابو. كقاؿ أيضن  امقف، ككاف قديمن ف تى قٌ قرأه، كمما لي 
 : صدكؽ، مقرئ كبر فصار يتمقف، فحديثو القديـ أصح.(16)حجر

                                                           
 (.5/2726معرفة الصحابة )( (1
بف ا( النٍَّصرم: بفتح النكف، كسككف الصاد الميممة، كفي آخرىا راء ميممة. ىذه النسبة إلى بني نصر بف معاكية بف بكر (2

 (.5/494ىكازف بف مالؾ بف عكؼ أخي جيشـ بف معاكية. األنساب لمسمعاني )
 (.21/271( كتاريخ اإلسبلـ، لمذىبي )54/97( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(3
  .(570القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم )ص( إرشاد (4
 (.388( سؤاالت ابف الجنيد )ص(5
 (.9/66( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(6
 (.30/247( تيذيب الكماؿ، لممزم )(7
 (.2/332( معرفة الثقات )(8
 (.2/370)( المغني في الضعفاء، لمذىبي (9

 (.4/302( ميزاف االعتداؿ )(10
 (.4/302(، ميزاف االعتداؿ )2/370( المغني في الضعفاء )(11
 (.9/233( الثقات )(12
 (.281( سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )ص(13
 (.9/66( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(14
 (.9/67( المصدر نفسو )(15
 (.573( تقريب التيذيب، البف حجر )ص(16
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: طياش، خفيؼ. كقاؿ مسممة بف قاسـ (2)قاؿ اإلماـ أحمدك : ال بأس بو. (1)قاؿ النسائي 
 : تيكٌمـ فيو، كىك جائز الحديث، صدكؽ.(3)األندلسي

كلكف  -(4)كما سبؽ –ىك صدكؽ، كقد اتيـ باالختبلط، كممف اتيمو بو أبك حاتـ  قمت:
 –الحافظ ابف حجر، أٍلمح إلى أف اختبلطو كتمقنو لـ يضٌر حيث قاؿ في ترجمتو:"حديثو القديـ أصٌح"

ا ، إال أنو ليس بقكة  -كىك قكؿ أبي حاتـ الرازم مف قبؿ أيضن كىذا  يعني صحة حديثو المتأخرّْ
ديثو المتقدـ، بسبب تغير الحفظ في الًكبىر. كلقد احتج البخارم كمسمـ بو، كركيا عنو في كصحة ح
، كلـ (6)، كبالنسبة الختبلطو: لـ يثبت أف ركل عنو محمد بف أبي زرعة بعد تغيره(5)صحيحييما

 يسمع مف ضعيؼ، كعميو فيك صدكؽ.

  خالد بف يزيد بف أسد، البجمي، الَقْسري. -
، ثـ ذكر ترجمة أخرل، فقاؿ: (7)كلـ يتكمـ فيو "خالد بف يزيد البجمى" اتـ بيفكقد فرؽ ابف أبي ح

: كىذا (9): ليس بقكم، كقد عمؽ عميو ابف عساكر فقاؿ(8)خالد بف يزيد القسرم سألت أبى عنو فقاؿ
: ككاف (11)ا: ىما كاحد ببل ريب، كقاؿ أيضن (10)كىـ منو، فإنيما كاحد ببل شؾ. ككذلؾ الذىبي فقاؿ

. (12)حديث كمعرفة، كليس بالمتقف، ينفرد بالمناكير، كذكره في الضعفاء كميزه عف غيرهصاحب 
: خالد بف يزيد، أمير العراؽ، ىك خالد بف عبد اهلل بف يزيد بف أسد (13)ككذلؾ ابف حجر، إال أنو قاؿ

بف اهلل البجمي القسرم، كقد كىـ ابف حجر، حيث لـ يفرؽ بيف: خالد بف يزيد القسرم، كخالد بف عبد ا

                                                           

 (.63( مشيخة النسائي )ص(1
 (.104ركاية المركذم )ص-( عمؿ أحمد (2
 (.4/277( تيذيب التيذيب البف حجر )(3
 (.364االغتباط، لسبط ابف العجمي، المطبكع مع نياية اإلغتباط )صك (، 126المختمطيف لمعبلئي )صانظر ( (4
 (.254( تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ، لمحاكـ )ص(5
 (.424الككاكب النيرات، البف الكياؿ )ص( (6
 .(3/357( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.3/359( المصدر نفسو )(8
 (.16/287( تاريخ دمشؽ )(9
 (.1/647( ميزاف اإلعتداؿ )(10
 (.9/410( سير أعبلـ النببلء )(11
 (.1/304( المغني في الضعفاء )(12
 (.3/348( لساف الميزاف )(13
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. قاؿ ابف (2)، كالذىبي(1)، كقد فرؽ بينيما ابف أبي حاتـايزيد بف أسد البجمي القسرم، كجعميما كاحدن 
، كلـ أر لممتقدميف الذيف اكال متنن  ا: كأحاديثو كميا ال يتابع عمييا ال إسنادن (3)عدم، بعد ذكر مركياتو

أيتيـ تكممكا في مف ىك خير مف خالد يتكممكف في الرجاؿ ليـ فيو قكؿ، كلعميـ غفمكا عنو، كقد ر 
مف أف أذكره، كأف أبيف صكرتو عندم، كىك عندم ضعيؼ، إال أف أحاديثو إفرادات  اىذا. فمـ أجد بدن 

: ال يتابع عمى حديثو. كقد اتيمو ابف الجكزم (4)كمع ضعفو، كاف يكتب حديثو. قاؿ العقيمي
 .(5)بالكضع

 ىك ضعيؼ.  قمت:

، بضـ المثمثة، أبك حمزة، كاسـ أبيو دينار، كقيؿ سعيد ككفي. قاؿ ابف الثَُّماِليثابت بف أبي صفية  -
  .(7): ضعيؼ رافضي(6)حجر

 :الحكـ عمى اإلسناد
: فيو أبك حمزة (8)كقاؿ الييثمي، ماليضعؼ خالد بف يزيد القسرم، كأبي حمزة الثُّ لإسناده ضعيؼ، 

 الثمالي، كىك ضعيؼ.
إسناد األصبياني فيو متابعة مف طريؽ حبيب بف أبي ثابت، عف أـ سممة، كحبيب ثقة،  قمت:

 فالحديث حسف لغيره.
      

 

 

 

                                                           
 .(3/340)( الجرح كالتعديؿ (1
 (.1/366الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ) (،1/297( المغني في الضعفاء )(2
 (.3/16( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (.2/15( ضعفاء العقيمي )(4
 (.3/237المكضكعات )( انظر (5
 (.132( تقريب التيذيب )ص(6
فرؽ انظر مف آؿ البيت.  الرافضة: ىـ الشيعة اإلثنا عشرية، كسبب تسميتيـ العتقادىـ، كقكليـ بإمامة اثني عشر رجبلن  ((7

 (.  1/352معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ لمدكتكر غالب عكاجي )
 (.3/103( مجمع الزكائد )(8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
: اْلَعَربِ  مآِثرُ " َىاَتْيف َقَدميَّ  َتْحتَ  َفِإنََّيا اْلَجاِىِميَّةِ  مآِثر ِمف وَمْأَثَرةٍ  َدـٍ  كؿْ  إفَّ  لَ أ" ِفيوِ ( (2)َمْأَثَرةٌ )
  .زَاِئَدةٌ  َواْلِميـُ . وُترَوى َعْنَيا ُتؤثر الَِّتي وَمفاِخرىا َمكاِرُميا

 (:3الحديث رقـ)
 :(3)أبو داود اإلماـ قاؿ

ٍربو  دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي حى حى
ميسىدَّده (4) ، كى

ٍعنىى  -(5) مَّاده  -اٍلمى دَّثىنىا حى ًف اٍلقىاًسـً (6)قىاالى حى ، عى اًلدو ٍبًف ا، عىٍف خى
ًبيعىةى  رى
ك أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ(7) ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، عىٍف عى طىبى  ،، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف أىٍكسو قاؿ ميسىدَّد: خى
نى  ثيَـّ قىاؿى  اًح ًبمىكَّةى فىكىبَّرى ثىبلىثن يىٍكـى اٍلفىتٍ  دىؽى كىٍعدىهي، كى ـى األىٍحزىابى كىٍحدىهي". ًإلىى "الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي صى ٍبدىهي، كىىىزى رى عى صى

ًفٍظتيوي عىٍف ميسىدَّدو ثيَـّ اتَّفىقىا ، َأْو َماٍؿ َتْحَت " ىىا ىينىا حى َأَل ِإفَّ ُكؿَّ َمْأُثَرٍة َكاَنْت ِفى اْلَجاِىِميَِّة ُتْذَكُر َوُتْدَعى ِمْف َدـٍ
 ...َقَدَمىَّ 

 تخريج الحديث:
ا كأخرجو أبك داكد، مف طريؽ أبي داكد، بو بنحكه. (8)أخرجو البييقي ، مف طريؽ، كىيب (9)أيضن

 مف طرؽ عف حماد بف زيد. ، كبلىماثبلثتيـ  ،(12)البييقيك ، (11)كابف الجاركد ،(10)ابف أبي عاصـكأخرجو 
 عف خالد الحذاء بو بنحكه.، )حماد بف زيد، ككىيب(

                                                           

 (.4/288( النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )(1
 تاج(. ك 15/120كتيذيب المغة لؤلزىرم ) ،(2/380) كاألثر الحديث غريب في النيايةتقرأ بفتح الثاء، كبضميا. انظر ( (2

 .(10/18) ، لمزبيدمالقامكس جكاىر مف العركس
 (. 4547( حديث رقـ )849( سنف أبى داكد، كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبو العمد )ص(3
 (. 250( سميماف بف حرب، األزدم، ثقة إماـ حافظ. تقريب التيذيب )ص(4
( ميسىدَّد بف مسرىد بف مسربؿ بف مستكرد األسدم، البصرم، أبك الحسف، ثقة حافظ، يقاؿ إنو: أكؿ مف صنؼ المسند (5

 (. 528بالبصرة،  كيقاؿ اسمو: عبد الممؾ بف عبد العزيز، كمسدد لقب. تقريب التيذيب )ص
، كلعمو طرأ عميو ااد بف زيد بف درىـ، األزدم، الجيضمي، أبك إسماعيؿ البصرم، ثقة ثبت فقيو، قيؿ: إنو كاف ضريرن ( حم(6

 (. 178،ألنو صح أنو كاف يكتب. تقريب التيذيب )ص
ثقة عارؼ ( القاسـ بف ربيعة بف جكشف، بجيـ كمعجمة، كزف جعفر الغىطىفاني، بفتح المعجمة، ثـ الميممة، كبالفاء، بصرم، (7

 ( 449بالنسب. تقريب التيذيب )ص
 (.8/68( السنف الكبرل )(8
 (. 4548( حديث رقـ )849( سنف أبى داكد، كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبو العمد )ص(9

 (.93( الديات )ص(10
 (.195( المنتقى مف السنف المسندة )ص(11
 (.8/68( المصدر نفسو )(12
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجاؿ إسناده ثقات، غير أف:

ذَّاء َخاِلد - بف مىٍيرىاف، أبك المىناًزؿ، بفتح الميـ، كقيؿ بضميا، ككسر الزام، البصرم، الحى
، بفتح الميممة، (1)

كتشديد الذاؿ المعجمة، قيؿ لو ذلؾ ألنو كاف يجمس عندىـ، كقيؿ: ألنو كاف يقكؿ أحذ عمى ىذا 
 . (2)النحك
: جبؿ، (9)، كزاد(8)، كالذىبي(7)، كالعجمي(6)كالنسائي، (5)، كأحمد(4): كابف معيف(3)كثقو ابف سعد     

، احتج بو أصحاب (10)كالعجب مف أبي حاتـ يقكؿ: ال احتج بحديثو. كقاؿ مرة: ثقة كبير القدر
 : ثبت.(13): مف أئمة أىؿ البصرة، الذم يجمع حديثيـ. كقاؿ ابف المديني(12). كقاؿ الحاكـ(11)الصحاح

: كاف مف المتقنيف، المكاظبيف عمى العبادة كالعمـ. كقاؿ (15)كقاؿ ،(14)كذكره ابف حباف في الثقات  
: أراد شعبة أف يضع في خالد الحذاء، فأتيت أنا كحماد بف زيد فقمنا لو: مالؾ! أجننت (16)عباد بف عباد

: قدـ عمينا قىٍدمىة مف الشاـ، فكأنا (17)أنت أعمـ، كتيددناه، فأمسؾ. كسئؿ حماد بف زيد، عف حديثو فقاؿ
 كرنا حفظو.أن

                                                           

ذَّاء: بفتح الحاء (1 الميممة كالذاؿ المعجمة المشددة، ىذه النسبة إلى حذك النعؿ كعمميا، كىـ جماعة األنساب لمسمعاني ( الحى
(2/190.) 

 (.191( تقريب التيذيب، البف حجر )ص(2
 (.9/259( الطبقات الكبير )(3
 (.3/353( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(4
 (.327( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص(5
 (.8/180( تيذيب الكماؿ، لممزم )(6
 (.1/333( معرفة الثقات )(7
 (.1/369( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(8
 (.1/302( المغني في الضعفاء )(9

 (.188( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(10
 (.1/149( تذكرة الحفاظ )(11
 (.249( سؤاالت السجزم، لمحاكـ )ص(12
 (.64( العمؿ )ص(13
 (.6/253( الثقات البف حباف )(14
 (.183( مشاىير عمماء األمصار )ص(15
 (.2/4( الضعفاء الكبير )(16
 (.2/4( المصدر نفسو )(17
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: كىك ثقة يرسؿ، أشار حماد بف زيد (2): يكتب حديثو، كال يحتج بو. قاؿ ابف حجر(1)كقاؿ أبك حاتـ
 إلى أف حفظو تغير لما قدـ مف الشاـ، كعاب عميو بعضيـ دخكلو في عمؿ السمطاف.

احتجاج أبك ، كقد أنكر الذىبي عدـ (3)ثقة، كقد ذكره الحاكـ فيمف أخرج ليـ البخارم كمسمـ قمت:
: ثقة جبؿ، كالعجب مف أبي حاتـ يقكؿ: ال احتج بحديثو، كبالنسبة لتدليسو فبل يضر، (4)حاتـ بو قائبلن 

، في المرتبة األكلى لممدلسيف، الذيف لـ يضر تدليسيـ، كلـ ييٍذكىر أنو أرسؿ عف (5)حيث ذكره ابف حجر
 .(6)القاسـ بف ربيعة

 ، البصرم كيقاؿ فيو: يعقكب، كقيؿ: ىما أخكاف. (7)السيديكًسي ُعْقبة بف َأوس -
 : يعقكب بف أكس، كعقبة بف أكس كاحد.(8)قاؿ ابف معيف
: كثؽ. كقاؿ ابف (12)، قاؿ الذىبي(11)، كذكره ابف حباف في ثقاتو(10)، كالعجمي(9)كثقو ابف سعد

 : صدكؽ، ككىـ مف قاؿ لو صحبة.(13)حجر
بؿ ىك ثقة، كلـ أجد مف يجرحو، كقد عمؽ بشار معركؼ، كشعيب األرنؤكط عمى التقريب  قمت:
  : بؿ ىك ثقة.(14)كقاال

 

 
                                                           

 (.3/353( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.191( تقريب التيذيب )ص(2
 (.105( تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ )ص(3
 (.1/302( المغني في الضعفاء )(4
 (.20المدلسيف )ص( طبقات (5
 (.717( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئي )ص(6
( السيديكًسي: بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف. ىذه النسبة إلى سيدكس، بضـ السيف األكلى. األنساب (7

 (.3/238لمسمعاني )
 (.1/67ركاية الدكرم )-( تاريخ ابف معيف(8
 (.9/155) ( الطبقات الكبير(9

 (.2/142( معرفة الثقات، لمعجمي )(10
 (.5/225( الثقات البف حباف )(11
 (. 2/28( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(12
 (.394( تقريب التيذيب )ص(13
 (.3/25( تحرير تقريب التيذيب )(14
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 :الحكـ عمى اإلسناد
ذَّاء، ال يضر ألنو مف مدلس الطبقة األكلى،  يإسناده صحيح، ركاتو جميعيـ ثقات، كتدليس خالد الحى

 .(2)األلبانيك ، (1)كلـ يرسؿ عف القاسـ بف ربيعة. كقد صححو مف العمماء اإلماـ النككم

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
رَ  َقدْ ( َمْأِربُ )  .بْمِقيس ِبَيا َكاَنتْ  ِباْلَيَمفِ  َمِديَنةٌ  َوِىيَ  الرَّاِء، ِبَكْسرِ " َمْأِرب" ِذْكرُ  اْلَحِديثِ  ِفي َتَكرَّ

 (:4الحديث رقـ)
 : (4)داود وقاؿ اإلماـ أب

ٍبًد المَّوً  كفي ٍبفي عى ، كىىىاري مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلقيرىًشىُّ دَّثىنىا ميحى حى
ٍبدى المًَّو ٍبفى الزُّبىٍيرً (5) دَّثىنىا فىرىجي (6)، أىفَّ عى ـٍ حى دَّثىيي ، حى

، عىفٍ ا دَّثىًني عىمّْى ثىاًبتي ٍبفي سىًعيدو ، حى ، أىنَّوي  -يىٍعًنى اٍبفى أىٍبيىضى  -أىًبيًو سىًعيدو  ٍبفي سىًعيدو مَّاؿو دًّْه أىٍبيىضى ٍبًف حى عىٍف جى
مىٍيًو فىقىاؿى  فىدى عى دىقىًة ًحيفى كى دىقىةو". فىقىاؿى : كىمَّـى رىسيكؿى المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ، ًفى الصَّ ا سىبىإو الى بيدَّ ًمٍف صى "يىا أىخى

ٍرعينىا اٍلقي  ـٍ ًإالَّ قىًميؿه ًإنَّمىا زى ـٍ يىٍبؽى ًمٍنيي لى قىٍد تىبىدَّدىٍت سىبىأه، كى الىحى نىًبىَّ المًَّو ِبَمْأِربٍ ٍطفي يىا رىسيكؿى المًَّو، كى صمى اهلل -. فىصى
مًَّة بىز   -عميو كسمـ مىى سىٍبًعيفى حي فىاًء بىزّْ اٍلمىعىاًفرً  (7)عى ًة كى ًمٍف ًقيمى

ـٍ يىزىاليكا  ِبَمْأِربَ ٍف سىبىإو كيؿَّ سىنىةو عىمٍَّف بىًقىى مً  (8) فىمى
ـٍ بىٍعدى قىٍبًض رىسيك  مىٍيًي كا عى فَّ اٍلعيمَّاؿى اٍنتىقىضي تَّى قيًبضى رىسيكؿي المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ كىاً  ًؿ المًَّو صمى ييؤىدُّكنىيىا حى

مَّاؿو رىسيكؿى المًَّو  الىحى أىٍبيىضي ٍبفي حى ، فىرىدَّ ذىًلؾى  -عميو كسمـ صمى اهلل-اهلل عميو كسمـ ًفيمىا صى مىًؿ السٍَّبًعيفى ًفى اٍلحي
عىوي رىسيكؿي المًَّو  مىى مىا كىضى تَّى مىاتى أىبيك بىٍكرو فىمىمَّا مىاتى أىبيك بىٍكرو رضى اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-أىبيك بىٍكرو عى حى

دىقىًة. مىى الصَّ ارىٍت عى  عنو، اٍنتىقىضى ذىًلؾى كىصى

 

                                                           
 (.9/83شرح النككم عمى مسمـ )( (1
 (.7/256( إركاء الغميؿ )(2
 (.4/288النياية في غريب الحديث ك األثر، البف األثير )( (3
 (.3028، حديث رقـ)(343( سنف أبى داكد، كتاب الخراج، باب ما جاء في حكـ أرض اليمف )ص(4
 (.569( ىاركف بف عبد اهلل بف مركاف البغدادم، أبك مكسى الحماؿ، بالميممة البزاز ثقة. تقريب التيذيب )ص (5
 (.303زبير بف عيسى القرشي، األسدم، الحميدم، المكي، أبك بكر ثقة حافظ فقيو. تقريب التيذيب )ص( عبد اهلل بف ال(6
ٍربه : البىزُّ ( (7  .(7/353) لمفراىيدم العيف .الثٌياب مف ضى
 .(55ص) لمصحارم األنساب .المعافرية الثياب إلييـ تنسب. اليمف مف بطف: رافً عى كالمى ( (8
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 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ محمد بف أبي عمر، عف فرج بف سعيد بو بنحكه. (1)أخرجو الطبراني

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 : قاؿ ابف حجر: يحتمؿ ثبلثة أشخاص، كؿ منيـ صدكؽ.محمد بف أحمد القرشي -

ابف الحسيف بف مىدُّكيو، بميـ كتثقيؿ، القرشي، أبك عبد الرحمف الترمذم
(2)، مىًحيُّ  ، كقاؿ: لعمو الجي

، كقاؿ: يحتمؿ أف يككف النيسابكرم كاسـ جده أنس، كيحتمؿ أف يككف ابف مىدُّكيو (3)يكنس أبك
 الماضي قبؿ.

ٍأًربي فرج بف سعيد - ٍكح اليماني.(4)بف عمقمة بف سعيد بف أبيض، المى  ، براء كمكحدة، أبك رى
: (8)، كابف حجر(7): ال بأس بو. قاؿ الذىبي(6)، كقاؿ أبك زرعة(5)ذكره ابف حباف في الثقات       
 صدكؽ.

 صدكؽ.قمت:      
ٍأًربي، بكسر الراء، بعدىا مكحدة.               مَّ بف أبيض بف حى  ثابت بف سعيد -  اؿ، بالميممة كتشديد الميـ، المى

 : مقبكؿ.(11): ال يعرؼ. كقاؿ ابف حجر(10)، قاؿ الذىبي(9)ذكره ابف حباف في الثقات   
 مقبكؿ.قمت:   
 
 
 

                                                           
 (.1/277)المعجـ الكبير ( (1
 (.466( تقريب التيذيب )ص(2
 (.467( المصدر نفسو )ص(3
ٍأًرب كىي ناحية باليمف، األنساب لمسمعاني )(4 ٍأًربي: ىذه النسبة إلى مى  (.5/161( المى
 (.7/324( الثقات )(5
 (.7/86( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.2/120( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(7
 (.444لتيذيب )ص( تقريب ا(8
 (.6/125( الثقات )(9

 (.1/186(، المغني في الضعفاء )1/364( ميزاف االعتداؿ )(10
 (.132( تقريب التيذيب )ص(11
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 المأربي، بكسر الراء بعدىا مكحدة.  يءاؿ، بالميممة المرادم، أبك ىانمَّ بف حى  سعيد بف أبيض -
: فيو جيالة، كقاؿ ابف (3): كثؽ، كقاؿ مرة(2)، كقاؿ الذىبي(1)ذكره ابف حباف في الثقات

 مقبكؿ.قمت:  : مقبكؿ.(4)حجر
بف مرثد بف ذم لحياف بف سعد، المأربي، أحد الصحابة الكراـ، يعد في أىؿ اليمف،  اؿمَّ أبيض بف حَ  -

ككاف في كجيو حزازة، كىي القكباء، فالتقمت أنفو، فمسح النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى كجيو فمـ 
 .(5)يمس ذلؾ اليـك كفيو أثر

 الحكـ عمى اإلسناد:
، لـ يكثقيما غير ابف حبافك  ، مقبكالف،اؿ، كأبكهمَّ إسناده ضعيؼ، فيو ثابت بف سعيد بف أبيض بف حى 

 .(6)كقد ضعفو األلباني

      

 : (7)قاؿ ابف األثير
 َيْمَتقي َحْيثُ  اْلِجَباؿِ  ِفي الَمِضيؽ: الَمأِزـ" َمْأِزَمْييا َبْيفَ  َما َحراًما اْلَمِديَنةَ  َحّرْمت ِإنّْي" ِفيوِ ( َمْأِزـٌ )
  .والِشّدة الُقّوة: اأْلَْزـِ  ِمفَ  َوَكَأنَّوُ  زَاِئَدٌة، َواْلِميـُ . َورَاَءهُ  َما وَيتَِّسع ِبَبْعضٍ  بعُضيا

 (:5الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ مسمـ

ؽى، أىنَّوي حى    ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى ، عى دَّثىنىا أىًبي، عىٍف كيىىٍيبو مىيَّةى، حى مَّادي ٍبفي إسماعيؿ ٍبًف عي دَّثىنىا حى عىٍف دَّثى حى
ٍكلىى اٍلمىٍيًرمّْ  أىًبي سىًعيدو مى
ٍدًرمَّ (9) ًشدَّةه كىأىنَّوي أىتىى أىبىا سىًعيدو اٍلخي ٍيده كى ًدينىًة جى ـٍ ًباٍلمى ابىيي ، فىقىاؿى لىوي: ًإنّْي كىًثيري (10)، أىنَّوي أىصى

                                                           

 (.4/280( الثقات البف حباف )(1
 (.1/431( الكاشؼ )(2
 (.2/126( ميزاف االعتداؿ )(3
 (.233( تقريب التيذيب )ص(4
 (. 1/23اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر )  (، 1/72( أسد الغابة، البف األثير )(5
 (.6376ضعيؼ الجامع حديث رقـ)( (6
 (.4/288( النياية في غريب الحديث كاألثر )(7
 (. 1374(، رقـ )541( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، كالصبر عمى ألكائيا )ص(8
 قبيمة قضاعة بف الحاؼ بف عمرك بف حيداف بف ةرى يٍ مى  إلى النسبة ىذه ،الراء آخرىا كفي ،الياء كسككف الميـ بفتح :مٌ رً يٍ المى ( (9

  .(3/275) ، ألبي الحسف الشيبانياألنساب تيذيب في المباب .كبيرة
 بف عكؼ بف بجرألى ا كاسمو ة،رى دٍ خي  إلى النسبة ىذه آخرىا، في كالراء ،الميممة الداؿ كسككف ،المعجمة الخاء بضـ: مٌ رً دٍ الخي ( (10

 .(2/331) لمسمعاني األنساب .نصاراأل مف قبيمة حارثة، بف الخزرج بف الحارث
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ابىٍتنىا ًشدَّةه، فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍنقيؿى ًعيىاًلي ًإلىى  قىٍد أىصى ًدينىةى، فىًإنَّا اٍلًعيىاًؿ كى ـٍ اٍلمى : الى تىٍفعىٍؿ، اٍلزى يًؼ، فىقىاؿى أىبيك سىًعيدو بىٍعًض الرّْ
مَّـ... سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىٍجنىا مىعى نىًبيّْ المًَّو صى : مىا ىىذىا الًَّذم بىمىغىًني  خى مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى

: كىالًَّذم أىٍحًمؼي ًبًو، أىٍك كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍك ًإٍف ًشئٍ ًمٍف حى  ا أىٍدًرم كىٍيؼى قىاؿى ، مى ـٍ تيـٍ الى أىٍدًرم أىيَّتىييمىا ًديًثكي
ًدينىةى، ـى اٍلمى تَّى أىٍقدى ؿُّ لىيىا عيٍقدىةن حى ؿي ثيَـّ الى أىحي ميرىفَّ ًبنىاقىًتي تيٍرحى : آلى ـى  قىاؿى رَّ ـى حى : المَّييَـّ ًإفَّ ًإٍبرىاًىي قىاؿى عىمىيىاكى  مىكَّةى فىجى

رىمن  نّْي َحرَّْمُت اْلَمِديَنَة َحرَامً ا حى حه َما َبْيَف َمْأِزَمْيَيا اَواِ  ـه، كىالى ييٍحمىؿى ًفييىا ًسبلى ... ، أىٍف الى ييٍيرىاؽى ًفييىا دى   ًلًقتىاؿو

 تخريج الحديث:
 بتخريج ىذا الحديث عف اإلماـ البخارم، كلـ يخرجو مف طرؽ أخرل.انفرد اإلماـ مسمـ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، بالتصغير، ابف خالد بف عىٍجبلف الباىمي مكالىـ، أبك بكر البصرم.ُوَىْيب -

: كاف كىيب قد سجف فذىب بصره، ككاف ثقة، كثير الحديث حجة، ككاف (1)قاؿ ابف سعد
: ثقة (3)، كقاؿ العجمي(2). كثقو اإلماـ أبي داكد الطيالسياحفظن أحفظ مف أبي عكانة، ككاف يممي 

: ما أنقى حديث كىيب؛ ال تكاد تجده يحدث عف الضعفاء، كىك الرابع مف (4)ثبت. قاؿ أبك حاتـ
حفاظ البصرة، كىك ثقة، كيقاؿ: إنو لـ يكف بعد شعبة أعمـ بالرجاؿ منو، ذىب بصره قبؿ أف يمكت، 

حماد بف سممة في كثرة حديثو عف المدنييف كغيرىـ. كذكره ابف حباف في ككاف يقاؿ: إنو يخمؼ 
: كاف مف أبصر أصحابو بالحديث كبالرجاؿ. ككاف (6). قاؿ ابف ميدما: كاف متقنن (5)الثقات كقاؿ

: مات كىيب بف خالد كىك ابف (9): ثبت، كقاؿ(8). قاؿ ابف معيف(7)يحيى بف سعيد يحسف الثناء عميو
: ليس بو بأس، ككاف يحيى (11)قاؿ اإلماـ أحمدك  ،: الحافظ الثبت(10)قاؿ الذىبيك  ثمانية كخمسيف.

                                                                                                                                                                                           

  
 .(9/288( الطبقات الكبير )(1
 .(4/185( مسند الطيالسي )(2
 (.2/346( معرفة الثقات )(3
 .(9/35( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(4
 (.7/560( الثقات )(5
 (.9/35( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.9/35المصدر نفسو )( (7
 (.1/408ركاية الدكرم )-( تاريخ ابف معيف(8
 (.2/193المصدر نفسو )( (9
 (.1/235تذكرة الحفاظ )( (10
 (.1/535( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(11



16 
   

: كاف عبد الرحمف يختار (1). كقاؿاالرحمف يختار كىيبن  إسماعيؿ بف عمية ككاف عبد بف سعيد يختارا
: سمعت أبا داكد يقكؿ: ذىب بصره (2)قاؿ اآلجرم، ك عمى إسماعيؿ بف عمية في كؿ شيء اكىيبن 

رىة.  ،: ثقة ثبت(3)كىك ابف ثماف كخمسيف سنة. قاؿ ابف حجركتغير   لكنو تغير قميبل بأىخى
 ثقة، كاختبلطو ال يضر ألنو كاف في آخر عمره قرب كفاتو، كالكؿ عمى تكثيقو. قمت:

 الحضرمي، مكالىـ، البصرم، النحكم. يحيى بف أبي إسحاؽ -
، (8). كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو، صالح(7)، كالذىبي(6)، كالعجمي(5)، كابف معيف(4)كثقو ابف سعد

: صدكؽ ربما أخطأ، كقد عمؽ شعيب األرنؤكط (10)، كقاؿ ابف حجر(9)كذكره ابف حباف في الثقات
 : ثقة. (11)كبشار معركؼ عمى التقريب فقاال

 : ىك ثقة.قمت

 أبو سعيد مولى الَمْيِري. -
: مقبكؿ. كقد (15)، كقاؿ ابف حجر(14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13)، كالذىبي(12)كثقو العجمي 

  : بؿ ثقة.(16)عمؽ شعيب األرنؤكط، كبشار معركؼ عمى التقريب، فقاال
 ثقة. قمت:

      
                                                           

 (.31/166( تيذيب الكماؿ )(1
 (.3/285( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )(2
 (.586( تقريب التيذيب )ص(3
 (.9/253)الطبقات الكبير ( (4
 (.9/125الجرح كالتعديؿ )( (5
 (.2/347معرفة الثقات ) ((6
 (.2/361الكاشؼ )( (7
 (.9/126الجرح كالتعديؿ )( (8
 (.5/524الثقات )( (9
 (.587تقريب التيذيب )ص( (10
 (.4/76تحرير تقريب التيذيب )( (11
 . (2/405معرفة الثقات ) ((12
 (.2/430الستة ) الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب( (13
 (.5/588الثقات )( (14
 (.644تقريب التيذيب )ص( (15
 . (4/204تحرير تقريب التيذيب ) ((16
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"ُحِبست لو سفينٌة بالَمأِصر" ىو موضع ُتْحَبس فيو السُُّفف، ألْخذ  )َمْأِصر( في حديث سعيد بف زيد:

الصدقة أو الُعْشر مّما فييا. والَمأِصر: الحاِجز. وقد تُفتح الصاد بال ىمز، وقد ُتْيَمز فيكوف مف األْصر: 
 الحْبس. 

 (:6الحديث رقـ)
 :(2)الحربياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـ ٍيدو (3)حى دَّثنىى ًمفى سىًمعى سىًعيدى بفى زى ، حى ٍيعو مى ًليدي بفي جي دَّثىنىا الكى  ِبالَماِصر وُحِبَسْت َلُو َسِفْينةٌ ، حى
مىٍيًو  مَّى الٌموي عى : سىًمٍعتي النًَّبىن صى مَّـ فىقىاؿى :كسى اًلًو فىييكى شىًييده".  يىقيكؿي  "ًمفى قيًتؿى دكفى مى

 تخريج الحديث:
 .-كحبست لو سفينة بالمىاًصر –بإخراج الحديث بيذه الجممة انفرد الحربي    

، مف طريؽ محمد بف مسركؽ، عف الكليد بف جميع، عف أبي الطفيؿ، (4)كالحديث أخرجو الطبراني
كغيرىـ مف أصحاب  (8)كأحمد ،(7)كالطيالسي ،(6)كالنسائي ،(5). كأخرجو أبك داكداعف سعيد بف زيد، مرفكعن 

مف طرؽ عف إبراىيـ بف سعد عف أبيو عف أبي عبيدة عف طمحة عف سعيد بف زيد ، (9)السنف كالمسانيد
 .، مف طريؽ محمد بف إسحاؽ(12)، كالخبلؿ(11)، كأحمد(10)بزيادة عند بعضيـ. كأخرجو النسائي امرفكعن 

                                                           
 (.4/289النياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (.1203غريب الحديث )ص( (2
ميبلئي، بضـ الميـ، ( الفضؿ بف دكيف الككفي، كاسـ دكيف عمرك بف حماد بف زىير التيمي، مكالىـ، األحكؿ، أبك نعيـ ال(3

 (.446مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.1/152( المعجـ الكبير )(4
 .(4772، حديث رقـ)(4/246( سنف أبى داكد، كتاب السنة، باب في قتاؿ المصكص )(5
 . (3543)حديث رقـ ،(3/454( السنف الكبرل، كتاب المحاربة، باب مف قاتؿ دكف مالو )(6
 (.1/188الطيالسي )مسند ( (7
 (.3/190مسند أحمد )( (8
مسند (، 1/251(، كمسند الشاشي )1/185(، كالسنة لمخبلؿ )4/90(، كالبزار )66( مثؿ عبد بف حميد في مسنده )ص(9

 (.3/226(، كالبييقي في السنف الكبرل )1/224الشياب لمقضاعي )
 .(3539حديث رقـ) ،(3/453)( السنف الكبرل، كتاب المحاربة، باب مف قاتؿ دكف مالو (10
 (.3/184( مسند أحمد )(11
 (.1/185( السنة )(12
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، (4)كابف ماجو، (3)مف طريؽ سميماف بف كثير، كأخرجو النسائي ،(2)الطحاكمك  ،(1)كأخرجو الخبلؿ
بف ا)محمد بف إسحاؽ، سميماف بف كثير، سفياف  ، مف طريؽ سفياف بف عيينة، ثبلثتيـ(6)كغيرىـ ،(5)كأحمد

كابف  ،(9)كأحمد ،(8)كعبد الرزاؽ ،(7). كأخرجو الترمذماعيينة(، عف الزىرم عف طمحة عف سعيد مرفكعن 
عف  ، عف الزىرم، عف طمحة بف عبد اهلل ،عف معمر ،مف طرؽجميعيـ   ،(11)حباف كابف  ،(10)األعرابي

ٍأًصر.ابف سيؿ عف سعيد بف زيد، مرفكعن اعبد الرحمف بف عمرك   . كليس في كاحد منيا لفظة المى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، غير أف فيو انقطاعن  مىٍيعو ًليدي بفي جي  . ارجالو ثقات، ما عدا الكى

 .المكيوالوليد ىو ابف عبد اهلل بف ُجَمْيع الزُّْىِري  -
، (16)كأبك زرعة: ال بأس بو (15)، قاؿ اإلماـ أحمد(14)، كالعجمي(13)، كابف معيف(12)كثقو ابف سعد

: احتممكا حديثو، ككاف (19): صالح الحديث. كقاؿ البزار(18)كقاؿ أبك حاتـ ،(17)كذكره ابف حباف في الثقات
 فيو تشيع.

                                                           

 (.1/185( السنة )(1
 (.15/444( شرح مشكؿ اآلثار )(2
 .(3539حديث رقـ) ،(3/453( السنف الكبرل، كتاب المحاربة، باب مف قاتؿ دكف مالو )(3
 .(2580حديث رقـ) ،(861)ص( سنف ابف ماجو، كتاب الحدكد، باب مف قتؿ دكف مالو فيك شييد (4
 (.3/173( مسند أحمد )(5
(، 14/347(، كابف أبي شيبة في مصنفو )1/196(، كالحميدم )10/114(، كعبد الرزاؽ )2/101( كالشافعي في مسنده )(6

 ( كغيرىـ.2/248(، كأبي يعمى )4/89كالبزار في مسنده )
 .(1418حديث رقـ) ،(4/28شييد )( سنف الترمذم، كتاب الديات، باب مف قتؿ دكف مالو فيك (7
 (.10/114( مصنؼ عبد الرزاؽ )(8
 (.3/182( مسند أحمد )(9

 (.408( معجـ ابف األعرابي )ص(10
 .(7/468( صحيح ابف حباف )(11
 (.8/473الطبقات الكبير )( (12
 (.222ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف( (13
 (.2/342معرفة الثقات )( (14
 (.303لئلماـ أحمد )صسؤاالت أبي داكد ( (15
 (.9/8الجرح كالتعديؿ )( (16
 (.5/493الثقات البف حباف )( (17
 (.9/8الجرح كالتعديؿ )( (18
 (.7/228مسند البزار )( (19



21 
   

الصيرفي: قاؿ: كاف يحيى بف سعيد : في حديثو اضطراب كقاؿ: عف عمرك بف عمي (1)قاؿ العقيمي
 ع، فمما كاف قبؿ مكتو بقميؿ حدثنا عنو.يٍ مى ال يحدثنا عف الكليد بف جي 

عف األثبات بما ال يشبو حديث الثقات فمما فحش ذلؾ منو بطؿ  : كاف ممف ينفرد(2)قاؿ ابف حباف
: لك لـ (5)شيع. قاؿ الحاكـ: صدكؽ ييـ، كرمي بالت(4): كثقكه. كقاؿ ابف حجر(3)االحتجاج بو. قاؿ الذىبي
 يذكره مسمـ لكاف أكلى. 

 صدكؽ، فيو تشيع، كالحديث ال يؤيد بدعتو. قمت:

بف عمرك، بف نفيؿ عبد العزل بف رباح بف عبد اهلل بف قرط بف رزاح بف عدم بف كعب  سعيد بف زيد -
ة بف مميح الخزاعية، ىك ابف عـ عمر بف الخطاب  بف لؤم القرشي العدكم، أمو فاطمة بنت بىٍعجى

أبا األعكر، كانت تحتو فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بف الخطاب. ككاف سعيد بف زيد  كصيره، يكنى
قبؿ عمر، كبسبب زكجتو كاف إسبلـ عمر بف الخطاب،  اياجريف األكليف، ككاف إسبلمو قديمن مف الم

 ا؛ ألنو كاف غائبن اكخبرىما في ذلؾ خبر حسف كىاجر ىك كامرأتو فاطمة بنت الخطاب كلـ يشيد بدرن 
المدينة بالشاـ قدـ منيا بعقب غزكة بدر. تكفي سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ، بأرضو بالعقيؽ، كدفف ب

 .(6)في أياـ معاكية سنة خمسيف أك إحدل كخمسيف، كىك ابف بضع كسبعيف سنة

 :الحكـ عمى اإلسناد
ع، كمف سمع يٍ مى الحديث بيذا المفظ )المأصر(، إسناده ضعيؼ، كالعمة فيو االنقطاع، بيف الكليد بف جي 

بدكف لفظة ابف األثير، كما تقدـ في  مف الصحابي سعيد بف زيد. كلقد ذكر الطبراني الحديث، مكصكالن 
 .(7)أصح، كما نبو عميو اإلماـ أبي زرعة الرازم المرسؿالتخريج، إال أف الحديث 
ٍأًصر( كلمحديث طرؽ أخرل،   منيا: لـ تذكر فييا لفظة )المى

                                                           
 (.4/317ضعفاء العقيمي )( (1
 (.3/78المجركحيف )( (2
 (.2/35الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (3
 (582تقريب التيذيب )ص( (4
 (.4/377(، ميزاف اإلعتداؿ )2/383المغني في الضعفاء )( (5
 (.269( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )ص(6
 (.335( أجكبة أبي زرعة الرازم، عمى سؤاالت البرذعي )ص(7
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، كقد صحح ىذه اطريؽ إبراىيـ بف سعد عف أبيو عف أبي عبيدة عف طمحة عف سعيد بف زيد مرفكعن   -1
. كتصحيحو فيو تساىؿ، فيو أبك عبيدة بف محمد بف عمار بف ياسر. قاؿ ابف (1)الطريؽ، الشيخ األلباني

 : مقبكؿ.(2)فيو حجر
، كىذه الطريؽ، صحيحة كقد اطريؽ سفياف بف عيينة كغيره، عف الزىرم عف طمحة عف سعيد مرفكعن   -2

البخارم، رجالو ثقات رجاؿ  : إسناده صحيح عمى شرط(3)شعيب األرنؤكط قاؿ صححيا مف العمماء
، (4)الشيخيف غير طمحة بف عبد اهلل بف عكؼ، فمف رجاؿ البخارم. كصححو حسيف سميـ أسد

 . (5)كاأللباني
طريؽ معمر، عف الزىرم، عف طمحة بف عبد اهلل عف عبد الرحمف بف عمرك بف سيؿ، عف سعيد بف زيد   -3

، أما الترمذم، فقد ذكر الطريقيف ريؽ التي قبميا، كىذه الطريؽ اختمؼ العمماء فييا، كفي الطامرفكعن 
يدخؿ  ا: قيؿ لسفياف فإف معمرن (7)قائبلن  : كىذا حديث حسف صحيح. كقد أقر الحميدم الطريؽ الثانية:(6)كقاؿ

 .ا، فقاؿ سفياف: ما سمعت الزىرم أدخؿ بينيما أحدن بيف طمحة، كبيف سعيد رجبلن 
الزىرم الثقات المتقنكف، فاتفقكا عمى ركايتيـ ىذا الخبر : ركل ىذا الخبر أصحاب (8)قاؿ أبك حاتـ

عف الزىرم عف طمحة بف عبد اهلل بف عكؼ عف سعيد بف زيد. خبل معمر كحده، فإنو أدخؿ بيف طمحة بف 
، كقد قاؿ معمر في ىذا اعبد اهلل، كبيف سعيد بف زيد، عبد الرحمف بف سيؿ. كأخاؼ أف يككف ذلؾ كىمن 

رم، فيشبو أف يككف سمعو مف بعض أصحابو عف الزىرم فالقمب إلى ركاية أكلئؾ الخبر: بمغني عف الزى
 أميؿي.

كلقد ذكره العبلئي في المراسيؿ الخفي إرساليا. في القسـ الرابع: كىك احتماؿ االتصاؿ كاحتماؿ 
كبيف  ، بؿ ىك متردد بيف اإلرساؿ بإسقاط الزائد،ا: احتماؿ ككنو عمى الكجييف ليس قكين اإلرساؿ. قائبلن 

 . (9)فيو ااالتصاؿ، كالحكـ بككنو مزيدن 
في متصؿ األسانيد، كالطريؽ  االحديث باإلسناديف السابقيف صحيح، كالطريؽ الثالث، مزيدن قمت: 

 الثانية ليست مرسمة بؿ متصمة، كقد صححيا الكثير مف العمماء كما تقدـ.
                                                           

 (.3/164( إركاء الغميؿ )(1
 (.656( تقريب التيذيب )ص: (2
 (.7/467)تعميقو عمى صحيح ابف حباف في ( (3
 (.2/250(، )2/248( مسند أبي يعمى )(4
 (.3/164( إركاء الغميؿ )(5
 (.4/28( سنف الترمذم، كتاب الديات، باب مف قتؿ دكف مالو فيك شييد )(6
 (.1/196( مسند الحميدم )(7
 (.7/468( صحيح ابف حباف،  كتاب الجنائز، باب الشييد )(8
 (.137( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ُرىا، وَمْأِقَيا:  "ِمْف ِقَبؿ ُمْؤِقِو مرًَّة، َوِمْف ِقَبِؿ َمْأِقِو َمرَّةً َأنَُّو َكاَف َيْكتِحؿ ")َمَأَؽ( ِفيِو  ُمْؤؽ اْلَعْيِف: ُمؤخَّ

 ُمَقدَُّميا.

 (:7الحديث رقـ)
 تخريج الحديث:

  .(2)، إال أنو ذكر في كتب المغة لولـ أعثر عمى تخريج 

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 .(4) ِىَي َتْثِنية الَمْأِقي "َأنَُّو َكاَف َيْمَسح الَمْأِقَيْيفِ "َوِمْنُو اْلَحِديُث   

 (:8الحديث رقـ)
 : (5)أبو داوداإلماـ قاؿ 

ٍرب   دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي حى حى
مَّاده (6) دَّثىنىا حى دَّثىنىا ميسىدَّده (7)، حى ،ح كىحى

قيتىٍيبىةي (8) ، كى
، عىٍف ًسنىاًف (9) ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى ، عىٍف حى

كءى النًَّبىّْ  ذىكىرى كيضي ، عىٍف أىًبى أيمىامىةى، كى ٍكشىبو ًبيعىةى، عىٍف شىٍيًر ٍبًف حى :  -صمى اهلل عميو كسمـ-ٍبًف رى َكاَف قىاؿى
:َيْمَسُح اْلَمْأَقْيفِ  -صمى اهلل عميو وسمـ-َرُسوُؿ المَِّو  قىاؿى : كى  "األيذينىاًف ًمفى الرٍَّأًس".  . قىاؿى

: يىقيكلييىا أىبيك أيمىامىةى.  ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى  قىاؿى سي
مَّاده: الى أىٍدًرل ىيكى ًمٍف قىٍكًؿ النًَّبىّْ  أىٍك ًمٍف أىًبى أيمىامىةى. يىٍعًنى  -صمى اهلل عميو كسمـ-قىاؿى قيتىٍيبىةي: قىاؿى حى

ةى األيذينىٍيًف.   ًقصَّ

                                                           
 (.4/289النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( (1
 (.3/341الفائؽ في غريب الحديث، كاألثر ) (.9/364تيذيب المغة ) .(5/234العيف )منيا ( (2
 (.4/289النياية في غريب الحديث كاألثر )( (3
 تقدـ المعنى في الحديث السابؽ.( مقدمة العيف، كقد (4
 . (134، حديث رقـ)(1/33سنف أبى داكد، كتاب الطيارة، باب صفة كضكء النبي صمى اهلل عميو كسمـ ) ((5
 (.250سميماف بف حرب األزدم الكاشحي، تقريب التيذيب )ص( (6
 (.178حماد بف زيد بف درىـ األزدم الجيضمي أبك إسماعيؿ البصرم، تقريب التيذيب )ص( (7
 (.528بف مستكرد األسدم البصرم أبك الحسف، تقريب التيذيب )صمسدد بف مسرىد بف مسربؿ ( (8
قتيبة بف سعيد بف جميؿ بفتح الجيـ بف طريؼ الثقفي، أبك رجاء البغبلني، بفتح المكحدة، كسككف المعجمة، يقاؿ اسمو ( (9

 (.454يحيى كقيؿ عمي، تقريب التيذيب )ص
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ًبيعىةى.قىاؿى قيتىيٍ  ًبيعىةى كيٍنيىتيوي أىبيك رى دى: كىىيكى اٍبفي رى ًبيعىةى. قىاؿى أىبيك دىاكي  بىةي: عىٍف ًسنىافو أىًبى رى

 تخريج الحديث:
مف ثبلثتيـ ، (4)، كالدارقطني(3)، كالركياني(2)مف طريؽ أبي داكد، كأخرجو ابف ماجو (1)أخرجو البييقي

، مف طريؽ (6)عف يحيى بف إسحاؽ كعفاف، كأخرجو الدكالبي، (5)طرؽ، عف محمد بف زياد، كأخرجو أحمد
بف ا)محمد بف زياد، كيحيى  ، مف طريؽ عبد اهلل بف الجراح، جميعيـ(7)أبي أسامة، كأخرجو ابف المنذر

 عف حماد بف زيد بو.، إسحاؽ، كعفاف، كأبك أسامة، كعبد اهلل بف الجراح(

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ركاتو ثقات، غير أف:

 ، الشامي، مكلى أسماء بنت يزيد بف السكف.(8)األشعرم بشَ وْ بف حَ  رُ يْ شَ  -
: ال بأس (13)، كقاؿ أبك زرعة(12)، كيعقكب بف شيبة(11)، كالعجمي(10)، كأحمد(9)كثقو يحيى بف معيف  

: ركل (15): شير حسف الحديث. كقكل أمره، كقاؿ صالح بف محمد(14)بو، كقاؿ الترمذم عف البخارم
يكقؼ منو عمى كذب، إال أنو ركل أحاديث ينفرد بيا لـ يشاركو فييا أحد، كركل عنو عنو الناس، كلـ 

 :لو كقيؿ ،المديني بف عمي سمعت" :شيبة بف يعقكب كقاؿ  عجائب، عبد الحميد بف بيراـ أحاديث طكاالن 
 ،عنو يحدث ميدم بف الرحمف عبد ككاف :قاؿ ،عنو أحدث ناأ :فقاؿ ؟حكشب بف شير حديث ترضى

                                                           
 .(1/110) لمبييقي الكبرل السنف( (1
 .(444، حديث رقـ)(1/152كتاب الطيارة، باب األذناف مف الرأس ) سنف ابف ماجو،( (2
 (.2/301مسند الركياني )( (3
 (.1/181) سنف الدارقطني( (4
 (648، 36/555مسند اإلماـ أحمد )( (5
 (.2/550الكنى كاألسماء )( (6
 (.1/381األكسط )( (7
 (.1/166اليمف. األنساب لمسمعاني )األشعرم: ىذه النسبة إلى أشعر، كىي قبيمة مشيكرة، مف ( (8
 (. 4/216ركاية الدكرم )-تاريخ ابف معيف( (9
 (. 4/383الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ ) ((10
 (.223معرفة الثقات )ص( (11
 (.4/325تيذيب التيذيب، البف حجر )( (12
 (.4/383الجرح كالتعديؿ )( (13
 .(2697، حديث رقـ)(4/355) التسميـ عمى النساء، كتاب االستئذاف، باب ما جاء في سنف الترمذم( (14
 (.4/325تيذيب التيذيب، البف حجر )( (15
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كقاؿ  (1)"-تركو عمى يعني- الرحمف كعبد يحيى عميو يجتمعا فأ الإ الرجؿ حديث دعأ ال ناأك  :قاؿ
: شير ىذا (4): ليس بالقكم، كقاؿ ابف عدم(3): أحاديثو ال تشبو حديث الناس، كقاؿ النسائي(2)الجكزجاني

: كاف ممف يركم (5)كقاؿ ابف حباف ف بو،يَّ دى تى ليس بالقكم في الحديث، كىك ممف ال يحتج بحديثو، كال يي 
كقاؿ  قد ضعفكه، ا: إف شيرن (6)كقاؿ عبد اهلل بف عكف عف الثقات المعضبلت، كعف األثبات المقمكبات،

ف :(7)الفسكم يعقكب ضعفو شعبة بف الحجاج كيحيى قد ك  .ثقة فيك ،ككهنىزى  قد اشيرن  فإ عكف ابف قاؿ كا 
 ،يخرج مف حديثو ما ركل عبد الحميد بف بيراـ :(11)، كقاؿ(10)، كالدارقطني(9)كابف سعد، (8)بف القطاف

 -يعني ابف حجر -: لك قاؿ(13)كقاؿ صاحبىا التحرير ،: صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ(12)كقاؿ ابف حجر
  ضعيؼ كيعتبر بو، لكاف أحسف.

 (14)كلـ يثبت أنو أرسؿ عف أبي أمامة صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ،قمت: 

 ، البصرم، أبك ربيعة. (15)الباىمي سناف بف ربيعة، -
: ركل لو (18): أرجك أنو ال بأس بو. قاؿ المزم(17)، قاؿ ابف عدم(16)ذكره ابف حباف في الثقات

 بغيره كفي األدب المفرد. امقركنن  اكاحدن  االبخارم في الجامع حديثن 

                                                           
 .(12/583) الكماؿ تيذيب( (1
 (.156أحكاؿ الرجاؿ )ص( (2
 (.194الضعفاء كالمترككيف )ص( (3
 (.4/40الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (4
 (.1/361المجركحيف )( (5
 (.2/570)الضعفاء الكبير، العقيمي ( (6
 (.2/426المعرفة كالتاريخ )( (7
 (.4/383الجرح كالتعديؿ )( (8
 (.7/449الطبقات الكبير )( (9
 (.11/27العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )( (10
 (.36سؤاالت البرقاني )ص ( (11
 (.269تقريب التيذيب )ص( (12
 (.2/122تحرير التقريب، لبشار معركؼ، كشعيب األرنؤكط )( (13
 .(197ص) المراسيؿ أحكاـ في التحصيؿ جامع( (14
اىمي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالبلـ، ىذه النسبة إلى باىمة كىي باىمة بف أعصر. األنساب لمسمعاني البى ( (15
(1/275.) 

 (.4/337الثقات البف حباف )( (16
 (.3/440الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (17
 (.12/148)تيذيب الكماؿ ( (18
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: شيخ مضطرب (4): ليس بالقكم، قاؿ أبك حاتـ(3)، كالدارقطني(2)، كالنسائي(1)كقاؿ ابف معيف 
: صكيمح. كأكرده في (7): صدكؽ، كقاؿ مرة(6). قاؿ الذىبي(5)الحديث، كذكره العقيمي في الضعفاء

 .ا: صدكؽ فيو ليف، أخرج لو البخارم مقركنن (9): كقد كثقو بعضيـ. قاؿ ابف حجر(8)الضعفاء، كقاؿ
 .صدكؽ، فيو ليفقمت: 

 الحكـ عمى اإلسناد:
صدكؽ لو أكىاـ، كسناف بف ربيعة صدكؽ فيو ليف، كلمحديث  إسناده ضعيؼ، فيو شير بف حكشب

متابعة، ذكرىا الدارقطني مف طريؽ جعفر بف الزبير، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبي أمامة، كقاؿ: 
 : ليس إسناده بالقائـ.(11)، كقد ضعؼ الحديث مف العمماء الترمذم قائبلن (10)جعفر بف الزبير متركؾ
، لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ أـ ىي مف قكؿ مف الحديث )األذناف مف الرأس( كىناؾ عمة في رفع جزء

كقاؿ ابف دقيؽ  ،(13)كقؼح ابف القطاف الفاسي كذلؾ الكرجٌ  ،(12)كلقد صكب الدارقطني كقفو أبي أمامة،
، الحديث معمكؿ بكجييف: أحدىما الكبلـ في شير بف حكشب، كالثاني: الشؾ في رفعو، كلكف (14)العيد
كحسف الحديث، كقاؿ: إذا رفع ثقة حديثنا، ككقفو آخر، أك فعميما شخص كاحد في  ،ي رد عميوالزيمع

 .(15)كقتيف، ترجح الرافع ألنو أتى بزيادة

      

                                                           
 (.2/131ركاية الدكرم )-تاريخ ابف معيف( (1
 (.125الضعفاء كالمترككيف )ص( (2
 (.221سؤاالت الحاكـ النيسابكرم، لمدارقطني )ص( (3
 (.4/252الجرح كالتعديؿ )( (4
 (.2/170ضعفاء العقيمي )( (5
 (.1/467الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (6
 (.2/235داؿ )ميزاف االعت( (7
 (.1/286المغني في الضعفاء )( (8
 (.256تقريب التيذيب )ص( (9
 .(1/185) الدارقطني سنف( (10
ا بىابي   الترمذم، كتاب الطيارة، سنف( (11 اءى  مى  (.37، حديث رقـ)(93/ 1) الرٍَّأسً  ًمفى  األيذينىٍيفً  أىفَّ  جى
 (.12/263العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )( (12
 (.2/280بياف الكىـ كاإليياـ )( (13
 (.576اإلماـ )ص( (14
 (.1/18نصب الراية )( انظر (15
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 : (1)قاؿ ابف األثير
ـْ ُتْضِمروا اإِلَماؽ"َوِفي َحِديِث َطْيَفة  ْلقاء َحرَكِتيا  "َما َل اإِلَماؽ: َتْخِفيُؼ اإِلْمآؽ، ِبَحْذِؼ اْلَيْمَزِة وا 

، َوُىَو ِمْف أْمأَؽ الرجُؿ، ِإَذا َصاَر َذا َمأَقة، َوِىَي الَحِميَّة واألَنَفة. َوِقيَؿ: الِحّدة والَجراءة. ُيَقاُؿ:  َعَمى اْلِميـِ
فأْطَمَقو َعَمى النَّْكث والَغْدِر؛ أِلَنَُّيَما ِمْف َنتائج األَنَفة والَحِميَّة َأْف ، َفُيَو ُمِئيؽ. اِإْمآقً َأْمَأَؽ الرُجؿ ُيْمِئُؽ 

 َيْسَمعوا وُيِطيعوا.

 (:9الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ ابف شبة

مًَّد ٍبًف بىٍكرو اٍلبىٍغدىاًدمُّ  دَّثىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي ميحى مىى بىاًب عيمىرى ٍبًف شىبَّةى ًفي  (3)حى ا ًبسيرَّ مىٍف رىأىل عى يىٍكمن
دَّثىًني أىًبي : حى ًمائىتىٍيًف قىاؿى ًستّْيفى كى ، عىٍف عيٍركىةى (4)شىٍعبىافى سىنىةى ًإٍحدىل كى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف كىاًقدو بىٍيشو اًلًد ٍبًف حي ، عىٍف خى

: ٍيـو قىاؿى كى فيكدي اٍلعى  ٍبًف ري ـى ًطٍيفىةي ٍبفي زيىىٍيرو النٍَّيًدمُّ " قىًدمىٍت كي مىى رىسيكًؿ المًَّو صٌمى اهلل عميو كسمـ، فىقىا رىًب عى
(5) ،

...في حديث طكيؿ كفيو، : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًجٍئنىاؾى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  فىقىاؿى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  لىوي  بىاًرؾٍ  المَّييَـّ : " كى
مىخٍ  مىٍحًضيىا ًفي يىاضً كى

ٍذًقيىا (6) مى كى
ـٍ  ييٍحبىسي  كىالى  ...، إلى قكلو صمى اهلل عميو كسمـ(7) كا لىـٍ  مىا دىرُّكي  تيٍضًمري

مىاؽى   ...اإٍلً

 تخريج الحديث:
 انفرد ابف شبة بتخريج الحديث.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ساعدة، يكنى أبا بف لكذاف بف عبد كد بف زيد بف ثعمبة بف الخزرج بف كعب بف  شيْ بَ خالد بف حُ  -

 .(8)الكليد. مات قبؿ األربعيف كيقاؿ: في خبلفة معاكية
 .أك تعديبلن  اجرحن  أجد فيولـ  قمت:

 
 

                                                           
 (.4/289النياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (.2/559( تاريخ المدينة، البف شبة )(2
 .(5/165) بغداد تاريخ، كثقو الخطيب. بالقصير المعركؼ( (3
 .(2/92) بغداد تاريخ كثقو الخطيب. ،القاضي يكسؼ أبي كاتب القصير، جعفر أبك خالد، بف بكر بف محمد( (4
في سنة تسع، حيف كفد أكثر العرب، فكممو بكبلـ فصيح كأجابو رسكؿ اهلل صمى اهلل  ( كفد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ(5

 (.368)ص، إلى قكمو بني نيد بف زيد. االستيعاب في معرفة األصحاب اعميو كسمـ بمثمو، ككتب لو كتابن 
 (.4/302النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )أم الخالص الممخكض. ( (6
 (.4/311النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )المذؽ: المزج كالخمط. ( (7
 (.156طبقات خميفة )ص( (8
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 مكلى قريش.  ،أبك حفص ،مشقيالدٌ  عمرو بف واقد -
: كاف يكذب مف غير أف يتعمد. كقد قاؿ ابف حجر: قاؿ (2): ليس بشيء، كقاؿ(1)قاؿ أبك مسير

 . كلـ أجد ىذا القكؿ في كتبيـ!!!.(3)بف سفياف ليس بشيءالبخارم كأبك حاتـ كيعقكب 
:  قد (7): ليس بشيء. كقاؿ الجكزجاني(6): منكر الحديث، قاؿ دحيـ(5)، كالترمذم(4)قاؿ البخارم

ا ننكر حديثو، كقد سألت عنو محمد بف المبارؾ الصكرم فقاؿ: كاف يتبع السمطاف ككاف كنا قديمن 
: ضعيؼ الحديث، (8)كما أدرم ما قاؿ الصكرم. أحاديثو معضمة مناكير. كقاؿ أبك حاتـ اصدكقن 

: ال يتابع عمى حديثو، كقاؿ ابف (10): متركؾ الحديث. كقاؿ العقيمي(9)منكر الحديث، كقاؿ النسائي
: ككاف ممف يقمب األسانيد، كيركل المناكير عف (12): عمرك بف كاقد ال شيء، كقاؿ(11)حباف

: كىك ممف يكتب حديثو مع ضعفو. كذكره الدارقطني (13)ر؛ فاستحؽ الترؾ. كقاؿ ابف عدمالمشاىي
كقاؿ   ،: ترككه(17)ا: كاه، كقاؿ أيضن (16): متركؾ. قاؿ الذىبي(15)، كقاؿ(14)في الضعفاء كالمترككيف

 .: متركؾ(19): اليعرؼ، كأنو دمشقي. كقاؿ ابف حجر(18)مرة
 .: متركؾقمت

                                                           
 (.5/117(، كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6/267الجرح كالتعديؿ )( (1
 (.8/102لتيذيب )تيذيب ا( (2
 . (8/102المصدر نفسو ) ((3
 (.89(، الضعفاء الصغير )ص6/380التاريخ الكبير )( (4
 (.4/571) العمؿ الصغير( (5
 (.6/267الجرح كالتعديؿ )( (6
 (.286أحكاؿ الرجاؿ )ص( (7
 (.6/267الجرح كالتعديؿ )( (8
 (.186الضعفاء كالمترككيف )ص( (9
 (.3/293ضعفاء العقيمي )( (10
 (.7/179الثقات، البف حباف )( (11
 (.2/77المجركحيف، البف حباف )( (12
 (5/117الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (13
 (.305كتاب الضعفاء كالمترككيف )ص( (14
 (.2/75المغني في الضعفاء )( (15
 (.1/190المقتنى في سرد الكنى )( (16
 (.2/90الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (17
 (.1/31ميزاف االعتداؿ )( (18
 (.428تقريب التيذيب )ص( (19
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 ، أبك القاسـ. (1)ميخٍ ، المَّ امصغرن  ، بالراء،عروة بف ُرَوْيـ -
: (6): عامة أحاديثو مراسيؿ، كقاؿ(5): ثقة. كقاؿ أبك حاتـ(4)، كالنسائي(3)، كدحيـ(2)قاؿ ابف معيف

: عامة أحاديثو مراسيؿ، كقاؿ (7)لـ يدرؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ. قاؿ إبراىيـ بف مكسى
. كقد ا: صدكؽ يرسؿ كثيرن (9)الثقات، قاؿ ابف حجر : ال بأس بو، ك ذكره ابف حباف في(8)الدارقطني

 .ا: بؿ ثقة، يرسؿ كثيرن (10)تعقباه صاحبا التحرير فقاال
 ثقة يرسؿ كثيرنا. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
، كالعمة فيو: اإلرساؿ، فإف ركاية عركة بف ركيـ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اإسناده ضعيؼه جدن 
 كاقد، متركؾ الحديث.مرسمة،  كفيو عمرك بف 

، مف طريؽ محمد بف جعفر التميمي، عف (11)كلو شاىد مف حديث عمي رضي اهلل عنو، أخرجو ابف الجكزم
ٍيكىانٌي، عف  ميكًدٌم، عف محمد بف سيؿ، عف عبد اهلل بف محمد البمكم، عف عمارة الخى عبد العزيز بف يحيى الجي

سناده كاهو ج "ىذا ال يصح، كفيو مجيكلكف  :(12)دنا، قاؿ ابف الجكزمعمي بف أبي طالب بمفظ قريب منو. كا 
 .اضعيؼ جدن  :(13)كضعفاء.... كأكذب الكؿ البمكم"، كقاؿ ابف حجر

مىٍيـ، عف حٌبة العيرني، عف حذيفة (14)كلمحديث طريؽ أخرل بف ا، ركاىا زىير بف معاكية، عف ليث بف أبي سي
بف ا، عف عبد اهلل بف خالد القرشي، عف أىحمد بف معاكية بف بكر، حدثنا خالد (15)اليماف بو. كلو طريؽ أخرل

                                                           
الشاـ  نزلتا اليمف مف قبيمتاف كجذاـ كلخـ لخـ، إلى النسبة ىذه المعجمة، الخاء كسككف المشددة البلـ بفتح: ميخٍ المَّ ( (1

 .(5/132) لمسمعاني األنساب
 (.175ركاية الدارمي )ص-تاريخ ابف معيف( (2
 (.20/9)( تيذيب الكماؿ (3
 (.2/18الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (4
 (.6/396الجرح كالتعديؿ )( (5
 (.150المراسيؿ، البف أبي حاتـ )ص( (6
 (.6/396الجرح كالتعديؿ )( (7
 (.57سؤاالت البرقاني )ص( (8
 (.389تقريب التيذيب )ص( (9
 (.3/8تحرير تقريب التيذيب )( (10
 (.1/184المتناىية، البف الجكزم )( العمؿ 11) 
 (.284( رقـ )1/184( المصدر نفسو )12) 
 (.3/546( اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر )13) 
 (.3/95(، كابف األثير في أسد الغابة )2/774( ذكرىا ابف عبد البٌر في االستيعاب )14) 
 (.4/457( أسد الغابة، البف األثير )15) 
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بىيش المحاربي، عف ليث بف أىبي سميـ، عف مجاىد، كلكف إسنادىما ضعيؼ، كالعمة فييما ىك الميث  بف احي
ة فالحديث ، كمدار ىذيف الطريقيف عميو. كبالجمم(1)كلـ يتميز حديثو فتيرؾ اأبي سيميـ فإنو صدكؽ اختمط جدن 

 .اضعيؼ جدن 
      

 :(2)قاؿ ابف األثير
اَلِة وِقَصَر الُخْطبة َمِئّنة ِمْف ِفْقو الرُجؿ"ِفي َحِديِث اْبِف َمْسُعوٍد  )َمَأَف( َأْي ِإفَّ َذِلَؾ ِممَّا  "إفَّ ُطوَؿ الصَّ

َيا َمْفِعمة ِمْف ُيَعرؼ ِبِو ِفْقُو الرَُّجِؿ. َوُكؿُّ َشْيٍء َدّؿ َعَمى َشْيٍء َفُيَو َمِئّنٌة َلُو، كالَمْخَمقة والَمْجَدرة. وحقيقُتيا َأنَّ 
نََّما ُضمَّْنت الَِّتي ِلمتَّْحِقيِؽ َوالتَّْأِكيِد، َغْيُر ُمْشَتقَّة ِمْف لفِظيا، ألَِ  "إفَّ "َمْعَنى  فَّ اْلُحُروَؼ َل ُيْشَتؽ ِمْنَيا، َواِ 

َوِمْف   قْوًل.حروَفيا، َدللًة َعَمى َأفَّ َمْعَناَىا ِفيَيا. َوَلْو ِقيَؿ: ِإنََّيا اْشُتقَّت ِمْف لفِظيا َبْعَد َما ُجِعَمت اْسًما َلَكافَ 
ـُ ِفي َذِلَؾ ُكمِّْو زَاِئَدٌة.أْغرب َما ِقيَؿ ِفيَيا: َأفَّ اْلَيْمَزَة َبَدٌؿ ِمْف َظا  ِء الَمِظّنة، َواْلِمي

 : (10الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ البزار

ٍبًد المَّوً  ٍبدىةي ٍبفي عى دَّثىنىا عى ـى (4)حى : نا يىٍحيىى ٍبفي آدى ، قىاؿى
ًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف عيمىارىةى (5) ، عى : نا قىٍيسه ٍبًف ا، قىاؿى

ٍيرو  عيمى
ٍبًد (6) ًف ٍبًف يىًزيد، عىٍف عى الرٍَّحمى

(7): مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى ٍبًد المًَّو، عى ِإفَّ ِقَصَر اْلُخْطَبِة، " ، عىٍف عى
اَلِة َمِئَنٌة ِمْف ِفْقِو الرَُّجؿِ  فَّ ًمفى اٍلبىيىاًف َوُطوَؿ الصَّ ، كىاً  كا اٍلخيطىبى ري ةى، كىاٍقصي نَّوي سىيىٍأًتي الىًسٍحرن ، فىأىًطيميكا الصَّبلى ، كىاً 

ةى". كفى الصَّبلى يىٍقصيري ـٍ قىٍكـه ييًطيميكفى اٍلخيطىبى كى  بىٍعدىكي
ًف ٍبًف يىًزيدى، عىٍف عى  ٍبًد الرٍَّحمى كىاهي عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف عيمىارىةى، عىٍف عى ًديثي الى نىٍعمىـي رى ٍبًد المًَّو كقاؿ: كىىىذىا اٍلحى

ٍف قىٍيسو ًإالَّ يىٍحيىى ٍبفي آ ، عى ـى  .دى
ًف اأٍلىٍعمىًش، اكقاؿ أيضن  ، عى : نا قىٍيسه ، قىاؿى ٍمـو سىفي ٍبفي ًبٍشري ٍبفي سى : نا اٍلحى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ًىشىاـو دَّثىنىاهي ميحى : كىحى

ًف النًَّبيّْ  ٍبًد المًَّو، عى ًف ٍبًف يىًزيدى، عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمى اًرًث، عىٍف عى اًلًؾ ٍبًف اٍلحى ، ًبنىٍحًكًه.عىٍف مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  صى

                                                           

 (.419بف حجر )ص( تقريب التيذيب ال1) 
 (.4/291النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( (2
 (.1908(، حديث رقـ )5/289مسند البزار )( (3
 (.369عبدة بف عبد اهلل الصفار، الخزاعي، أبك سيؿ البصرم، ككفي األصؿ. تقريب التيذيب )ص( (4
 (.587أمية. تقريب التيذيب )ص يحيى بف آدـ بف سميماف، الككفي، أبك زكريا، مكلى بني( (5
 (.409عمارة بف عمير، التيمي، ككفي. تقريب التيذيب )ص( (6
 (.353عبد الرحمف بف يزيد بف قيس، النخعي، أبك بكر الككفي. تقريب التيذيب )ص( (7
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ًديثى اأٍلىٍعمى  ًف ٍبًف يىًزيدى، كىالى حى ٍبًد الرٍَّحمى ًديثى اأٍلىٍعمىًش، عىٍف عيمىارىةى، عىٍف عى كىل حى ًش، عىٍف كقاؿ: كىالى نىٍعمىـي رى
. ًف ٍبًف يىًزيدى ًإالَّ قىٍيسه ٍبًد الرٍَّحمى اًرًث، عىٍف عى اًلًؾ ٍبًف اٍلحى  مى

 تخريج الحديث:
، كأخرجو ا، مف طريؽ األعمش، عف شقيؽ بف سممة عف عبد اهلل مكقكفن (1)أخرجو ابف أبي شيبة

بف اعف عمرك  ،عف شقيؽ بف سممة ،مف طريؽ سفياف عف األعمشكبلىما ، (3)كالبييقي، (2)الطبراني
، مف طريؽ زائدة، عف األعمش، عف شقيؽ بف سممة، (4)، كأخرجو الطبرانياشرحبيؿ عف ابف مسعكد مكقكفن 

 .ابف شرحبيؿ، عف ابف مسعكد، مكقكفن اعف عمرك 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 قيس بف الربيع األسدي أبو محمد الكوفي. -

مف قيس؛  اأجكد حديثن  : ما رأيت رجبلن (6)قاؿ سفياف بف عيينة، ك (5)كثقو الثكرم، كشعبة، كعفاف
 ا، كقاؿ: قدمت الككفة فما أتيت شيخن -يعني قيس بف الربيع -كاف شعبة يقكؿ: عميؾ بيذا األسدم 

قد سبقني إليو، كاف كنا لنسميو قيس الجكاؿ، كقاؿ: سمعت أبا حصيف يثني عمى  اإال كجدت قيسن 
: ثقة حسف الحديث، (9)يحسف الثناء عميو. قاؿ أبك الكليد الطيالسي، (8). ككاف معاذ بف معاذ(7)قيس

: كتبت عف قيس بف الربيع، ستة آالؼ (10)كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي سمعت أبا الكليد يقكؿ
: كاف يقاؿ لقيس: الجكاؿ لكثرة (11)حديث، ىي أحب إلي مف ستة آالؼ دينار. كقاؿ ابف سعد

مف الكبار، : عامة ركاياتو مستقيمة، كقد حدث عنو شعبة كغيره (12)سماعو كعممو. قاؿ ابف عدم
كىك قد حدث عف شعبة كعف ابف عيينة كغيرىما، كيدؿ ذلؾ عمى أنو صاحب حديث، كالقكؿ فيو ما 

نو ال بأس بو.  قالو شعبة، كا 
 كتكمـ فيو بعضيـ مف قبؿ حفظو:

                                                           
 (.2/114مصنؼ ابف أبي شيبة )( (1
 (.9/298المعجـ الكبير )( (2
 (.7/55) (، شعب اإليماف3/208السنف الكبرل )( (3
 (.9/298المعجـ الكبير )( (4
 .(24/29تيذيب الكماؿ )( (5
 .(7/97الجرح كالتعديؿ )( (6
 (.7/97المصدر نفسو )( (7
 .(7/97المصدر السابؽ )( (8
 .(12/458تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )( (9
 (.14/469) المصدر نفسو( (10
 .(8/498الطبقات الكبير )( (11
 .(6/46الرجاؿ )الكامؿ في ضعفاء ( (12
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: كقيس بف الربيع عند (2): في حديثو خطأ، كقاؿ يعقكب بف شيبة السدكسي(1)قاؿ ابف المبارؾ
، مضطربو، كثير الخطأ، ضعيؼ في اككتابو صالح كىك ردمء الحفظ جدن جميع أصحابنا صدكؽ، 

 ركايتو.
: كنت (4): أتيناه فكاف يحدث فربما أدخؿ حديث مغيرة في حديث منصكر. كقاؿ(3)قاؿ عفافك 

فمـ أدر ما عمتو، فمما قدمنا الككفة أتيناه فجمسنا إليو فجعؿ ابنو يمقنو  اأسمع الناس يذكركف قيسن 
ف فيقكؿ حصيف، فيقكؿ رجؿ آخر كمغيرة فيقكؿ كمغيرة، فيقكؿ آخر كالشيبانى فيقكؿ كيقكؿ لو حصي

: كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف قيس بف الربيع، ككاف (5)قاؿ عمرك بف عمىك  كالشيبانى.
: إف الناس قد اختمفكا في أمره، ككاف لو ابف فكاف (6)عبد الرحمف حدثنا عنو، ثـ تركو. كقاؿ ابف نمير

: أتى (7)ىك آفتو، نظر أصحاب الحديث في كتبو، فأنكركا حديثو كظنكا أف ابنو غيرىا. كقاؿ أبك داكد
قيس مف قبؿ ابنو كاف ابنو يأخذ حديث الناس فيدخميا في فرج كتاب قيس، كال يعرؼ الشيخ ذلؾ. 

، احديثو شيئن : ما كتبنا مف (10)، كقاؿا: ال يساكل شيئن (9): ليس بشيء، كقاؿ مرة(8)كقاؿ ابف معيف
غير مرة يقكؿ حدثنا قيس بف الربيع كاهلل  ا: سمعت ككيعن (12): ضعيؼ. كقاؿ اإلماـ أحمد(11)كقاؿ

: قيس بف الربيع أم شيء ضعفو ؟ قاؿ ركل أحاديث منكرة. (13)المستعاف. قيؿ ألحمد بف حنبؿ
كقاؿ: كاف لو  لـ ترؾ الناس حديثو، قاؿ: كاف يتشيع، ككاف كثير الخطأ في الحديث، :(14)كقيؿ لو

ابف يأخذ حديث مسعر، كسفياف الثكرم، كالمتقدميف، فيدخميا في حديث أبيو، كىك ال يعمـ. كقاؿ 
 ، كلكف اضطرب عميو بعض حديثو.ا: كاف صدكقن (15)عثماف بف أبي شيبة

 

                                                           
 .(6/39المصدر نفسو )( (1
 (.14/469) تاريخ بغداد ((2
 (.1/325تاريخ ابف معيف )( (3
 .(2/219المجركحيف، البف حباف )( (4
 .(2/158التاريخ األكسط، لمبخارم )( (5
 .(2/219المجركحيف، البف حباف )( (6
 .(2/158التاريخ األكسط )( (7
 (.1/204(، كركاية الدكرم )192الدارمي )صركاية -تاريخ ابف معيف( (8
 .(1/213ركاية الدكرم )-المصدر نفسو( (9
 .(7/98الجرح كالتعديؿ )( (10
  (.6/39الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((11
 .(3/457العمؿ كمعرفة الرجاؿ )( (12
 .(3/457المصدر نفسو )( (13
 .(6/39الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (14
 .(191البف شاىيف )ص تاريخ أسماء الثقات،( (15
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: الناس يضعفكنو، ككاف شعبة يركل عنو، ككاف (2): ساقط. كقاؿ العجمي(1)كقاؿ الجكزجاني 
كيقاؿ إف ابنو أفسد عميو كتبو بأخرة، فترؾ الناس حديثو. كقد ذكره البخارم  ابالحديث صدكقن  امعركفن 

 : كاف ككيع يضعفو. (3)في الضعفاء كقاؿ
عيدم بو، كال ينشط الناس في الركاية عنو، كأما اآلف فأراه أحمى كمحمو : (4)كقاؿ أبك حاتـ

كاف عفاف يركل عف قيس كيتكمـ فيو، فقيؿ  الصدؽ، كليس بقكم، يكتب حديثو كال يحتج بو. كقاؿ:
لو تتكمـ فيو؟، فقاؿ: قدمت عميو فقاؿ: حدثنا الشيباني عف الشعبى فيقكؿ لو رجؿ: كمغيرة فيقكؿ 

 كمغيرة فقاؿ لو: كأبك حصيف فقاؿ: كأبك حصيف.
 : قاؿ البخارم: أنا ال أكتب حديث قيس بف الربيع، كال أركم عنو. (5)قاؿ الترمذمك 

: متركؾ (8): ليس بثقة، كقاؿ في مكضع آخر(7): فيو ليف. كقاؿ النسائي(6)زرعة كقاؿ أبك
 الحديث
: ضعيؼ الحديث. كقاؿ أبك أحمد (10)، كقاؿ الدارقطني(9)كذكره العقيمي في الضعفاء 
ًديًث كقاؿ مرة(12): ليس حديثو بالقائـ. كقاؿ البييقي(11)الحاكـ ًعيؼه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًباٍلحى ٍيري (13): ضى : غى

، كمرة أخرل : إنما ساء حفظو بعد كاليتو القضاء، فيك مثؿ (15): الى ييٍحتىجُّ ًبًو. كقاؿ الفاسي(14)قىًكل 
: أحد أكعية العمـ. كقاؿ ابف (17): صدكؽ، سيء الحفظ، كقاؿ(16)شريؾ، كابف أبي ليمى. كقاؿ الذىبي

 حديثو فحدث بو.: صدكؽ تغير لما كبر، كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف (18)حجر
                                                           

 .(96أحكاؿ الرجاؿ )ص( (1
 (.2/220معرفة الثقات، لمعجمي )( (2
 .(99الضعفاء الصغير، لمبخارم )ص( (3
 .(7/98الجرح كالتعديؿ )( (4
 .(379العمؿ الكبير، لمترمذم )ص( (5
 (.7/98الجرح كالتعديؿ )( (6
 (.24/35تيذيب الكماؿ )( (7
 .(202لمنسائي )صالضعفاء كالمترككيف، ( (8
 .(3/471ضعفاء العقيمي )( (9
 (.4/21العمؿ، لمدارقطني )( (10
 .(118سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص( (11
 .(6/136السنف الكبرل )( (12
 .(7/275المصدر نفسو )( (13
 .(8/42المصدر السابؽ )( (14
 (.2/348بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )( (15
 .(2/125المغني في الضعفاء )( (16
 .(3/393ميزاف االعتداؿ )( (17
 (.457تقريب التيذيب )ص( (18
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: قد سبرت أخبار قيس بف الربيع مف ركاية القدماء (1)ممكف إجماؿ القكؿ فيو، بما قالو ابف حباف
، فمما كبر ساء حفظو، كامتحف بابف سكء، احيث كاف شابن  امأمكنن  اكالمتأخريف، كتتبعتيا فرأيتو صدكقن 

المناكير عمى صحيح حديثو، كلـ فكاف يدخؿ عميو الحديث، فيجيب فيو ثقة منو بابنو، فمما غالب 
يتميز استحؽ مجانبتو عند االحتجاج، فكؿ مف مدحو مف أئمتنا حث عميو، كاف ذلؾ منيـ لما نظركا 
إلى األشياء المستقيمة التي حدث بيا عف سماعو، ككؿ مف كىاه منيـ، فكاف ذلؾ لما عممكا مما في 

 حديثو مف المناكير التى أدخؿ عميو ابنو كغيره.
: ضعيؼ يعتبر بو في الشكاىد كالمتابعات، (2)صاحبا التحرير معمقاف عمى قكؿ ابف حجرقاال 

فقد ضعفو يحيى بف سعيد القطاف، كأحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف، كعفاف، كيعقكب بف شيبة، 
، لكف نظرا ا: مف ىنا جاء تكثيؽ شعبة كسفياف لو، إذ عرفكه شابن (3)كغيرىـ. كعمقا عمى قكؿ أبي حاتـ

 ختبلط حديثو الصحيح بمنكراتو، كعدـ كجكد السبيؿ لمفصؿ بينيما، فإنو يضعؼ.ال
 ضعيؼ، ال يحتج بو إذا انفرد. قمت:

 ، أبك محمد الككفي، األعمش.(4)الكاىمي سميماف بف ميراف األسدي -
 : ثقة حافظ، عارؼ بالقراءات، كرع، لكنو يدلس. (5)قاؿ ابف حجر

فقد عده ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف، : ثقة حافظ، كتدليسو ال يضر، قمت
 . (6)الذيف اليضر تدليسيـ

 الحكـ عمى اإلسناد:
 إسناد الحديث ضعيؼ، لضعؼ قيس بف الربيع، كمدار اإلسناد عميو، كالنفراده برفع الحديث.

في الكبير، كرجاؿ المكقكؼ ثقات. كفي  ا: ركاه البزار، كركل الطبراني بعضو مكقكفن (7)قاؿ الييثمي
: كالمكقكؼ أكلى بالصكاب، (8)رجاؿ البزار قيس بف الربيع، كثقو شعبة كالثكرم، كضعفو الناس. كقاؿ العراقي

بف االتفاؽ سفياف كزائدة، كانفراد قيس برفعو. كلكف ىناؾ شاىد لمحديث في صحيح مسمـ لمصحابي عمار 
 .(9)اياسر مرفكعن 

                                                           
 .(2/218المجركحيف، البف حباف )( (1
 (3/186تحرير تقريب التيذيب )( (2
 (3/187المصدر نفسو )( (3
الككفة. ىذه النسبة إلى بني كاىؿ، كالمنتسب إليو: أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف أئمة ( الكىاىمي: (4

 (.5/23األنساب لمسمعاني )
 (.254تقريب التيذيب )ص( (5
 (.33طبقات المدلسيف )ص( (6
 (.2/417مجمع الزكائد، كمنبع الفكائد )( (7
 (.4/379منقكؿ عف الشككاني في نيؿ األكطار )( (8
 (.869(، رقـ الحديث )336صحيح مسمـ، كتاب الجمعة، باب التحية، كاإلماـ يخطب ) ص( (9
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 :(1)ثيرقاؿ ابف األ 

ـْ ىاَجُر َيا َبني َماِء السََّماءِ ")َماَء( ِفي َحِديِث َأِبي ُىَرْيَرَة  ـْ َكاُنوا َيتَِّبعوف َقْطر  "ُأمُُّك ُيِريُد اْلَعَرَب، أِلَنَُّي
نََّما َذَكْرَناُه َىاُىَنا ِلَظاِىِر َلْفِظِو. "اْلَماءِ "السََّماِء، فَيْنِزلوف َحْيُث َكاَف، وأِلُؼ   ُمْنَقِمبة َعْف َواٍو، َواِ 

 (:11الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي تىًميد ًني اٍبفي كىٍىب(3)حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
اًزـ، عىٍف أىيُّكب(4) ًرير ٍبف حى ًني جى : أىٍخبىرى ، قىاؿى

، عىٍف (5)
مَّد ميحى
(6): مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىة قىاؿ: قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍف أىًبي ىيرى  ، عى

مىٍيمىافي   دَّثىنىا سي ح حى
ٍيد(7) مَّاًد ٍبًف زى مَّى المَّوي (8)، عىٍف حى ٍيرىةى قىاؿ: قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٌمدو ، عىٍف أىيُّكب، عىٍف ميحى

مىعىوي سىارىةي  بَّارو كى ـي مىرَّ ًبجى ا ًإٍبرىاًىي ث كىذىبىات، بىٍينىمى ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىيـ ًإالَّ ثىبلى : لى مَّـى سى مىٍيًو كى ًديثى فىأىٍعطىاىىا عى ، فىذىكىرى اٍلحى
ٍيرىةى: ىىاجى  رى قىاؿى أىبيك ىيرى ـْ َيا َبِني َماِء السََّماءِ رى قىالىٍت: كىؼَّ المَّوي يىدى اٍلكىاًفًر كىأىٍخدىمىًني آجى ُك  .َفِتْمَؾ ُأمُّ

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ (10)، عف محمد بف محبكب، عف حماد بف زيد، كأخرجو مسمـ(9)اأخرجو البخارم أيضن 

، كبلىما (، عف أيكب السختياني بو، كذكرا القصة. )حماد جرير بف حاـز  بف زيد ك جرير بف حاـز

 

                                                           

 (4/291النياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (5084، حديث رقـ)(7/6( صحيح البخارم كتاب النكاح، باب اتخاذ السرارم كمف أعتؽ جاريتو ثـ تزكجيا )(2
 . (240( سعيد بف عيسى بف تىًميد، ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص(3
 (. 328( عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، ثقة حافظ عابد. تقريب التيذيب )ص(4
  (.117( أيكب بف أبي تميمة كىيساف، السٍَّخًتياني، أبك بكر البصرم، ثقة ثبت حجة. تقريب التيذيب )ص(5
( محمد بف سيريف، األنصارم، أبك بكر بف أبي عمرة، البصرم، ثقة ثبت عابد كبير القدر كاف ال يرل الركاية بالمعنى. (6

 (.483تقريب التيذيب )ص
7 زدم، الكاشحي، بمعجمة، ثـ ميممة، البصرم، قاضي مكة، ثقة إماـ حافظ. تقريب التيذيب ( سميماف بف حرب، األ(

 (. 250)ص
 (.178( حماد بف زيد بف درىـ، األزدم، الجيضمي، أبك إسماعيؿ البصرم، ثقة ثبت فقيو. تقريب التيذيب )ص(8
ذى : }تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  بىابي ، أحاديث األنبياء ، كتابالبخارم صحيح( (9 ـى  المَّوي  كىاتَّخى ًميبلن  ًإٍبرىاًىي ، حديث (4/140[ )125النساء{ ]خى
 (.3358رقـ)
اًئؿً  ًمفٍ  بىابي  ،( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ(10 ًميؿً  ًإٍبرىاًىيـً  فىضى مَّى اٍلخى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  (.2371(، حديث رقـ )964)ص كى
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 ، أبك النضر البصرم، كالد كىب.(1)بف زيد بف عبد اهلل، األزدم َجِرير بف حاـز -
: ثقة، لكف في حديثو عف قتادة ضعؼ، كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو، مات بعد ما (2)قاؿ ابف حجر

 اختمط، لكف لـ يحدث في حاؿ اختبلطو. 
، (3): كشيخو في حديثنا، أيكب السختياني، كليس قتادة، كىك مف مختمطي الطبقة األكلى عند العبلئيقمت

: ح  ماد بف زيد، قد تابعو، كىك ثقة.كلـ يحدث حاؿ اختبلطو، فسمـ حديثو مف الكىـ. كما أفَّ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بفتح األلؼ، كسككف الزام، ككسر الداؿ الميممة، كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ ( األىٍزًدم: ىذه النسبة إلى أزدشنكءة، (1
 (.1/120بف زيد بف ككيبلف بف سبأ. األنساب لمسمعاني )

 (.138( تقريب التيذيب )ص(2
  (.16المختمطيف، لمعبلئي )ص( (3
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 المبحث الثاني
 باب الميـ مع التاء

 :(1)قاؿ ابف األثير
ـُ َماِتُحَيا")َمَتَح( ِفي َحِديِث َجِريٍر  الَماِتح: الُمْسَتِقي ِمَف اْلِبْئِر بالدَّْلو ِمْف أْعَمى اْلِبْئِر، َأرَاَد َأفَّ  "ل ُيقا

 َي.ماَءىا جاٍر َعَمى وجِو اأْلَْرِض َفَمْيَس ُيقاـ ِبَيا َماِتح، أِلَفَّ الماِتَح َيحتاج ِإَلى إقامِتو َعَمى اآْلَباِر لَيْسَتقِ 
ِفي َأْسَفِؿ اْلِبْئِر َيمأل الدَّْلو. َتُقوُؿ: َمَتَح الدَّْلَو َيْمَتُحَيا َمْتحًا، ِإَذا جَذبيا ُمْستِقياً َواْلَماِيُح، ِباْلَياِء: الَِّذي َيُكوُف 

 َلَيا، وماَحيا َيِميُحيا: ِإَذا َمألىا.

 (: 12الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ ابف شبة

دَّثىنىا الرَّقىاًشيُّ  : حى سىًف قىاؿى مَّدي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ميحى حى
كًذمُّ ، (3) ٍيرو اٍلبىٍيري ٍمزىةي ٍبفي نيصى دَّثىنىا حى : حى دَّثىنىا (4)قىاؿى : حى ، قىاؿى

يَّافي ٍبفي عىبَّاًد ٍبًف ًشٍبؿو اٍلمىٍذًحًجيُّ  الزَّ
، عىٍف عيبىٍيًد (5) ٍنعىاءى، عىٍف عيمىرى ٍبًف ميكسىى، عىًف الزٍُّىًرمّْ ًبيّّ ًمٍف أىٍىًؿ صى ، عىرى

ٍبًد المًَّو بٍ  ًف عيٍتبىةى ٍبًف مىٍسعيكدو المًَّو ٍبًف عى
(6): ا قىاؿى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى   ، عى

تَّى تىٍطميعى  هي؛ حى بلَّ ـٍ يىٍبرىٍح ميصى مَّى اٍلغىدىاةى لى مَّـى ًإذىا صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  :االشٍَّمسي فىقىاؿى لىنىا يىٍكمن  "كىافى النًَّبيُّ صى
ـٍ  مىٍيكي ًميُّ "يىٍطميعي عى ٍبًد المًَّو اٍلبىجى ًريري ٍبفي عى : فىطىمىعى جى " قىاؿى ةي مىًمؾو مىٍيًو ًمٍسحى ، عى ٍيًر ًذم يىمىفو دى ًمٍف ىىذىا اٍلفىجّْ ًمٍف خى  ًفي أىحى

: أىٍيفى رىسيكؿي المَّ  اعىشىرى رىاًكبن  ًريره ميكا اٍلمىٍسًجدى فىقىاؿى جى ـٍ ثيَـّ دىخى مَّـى يىا ًمٍف قىٍكًمًو، فىعىقىميكا ًركىابىيي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًو صى
ـٍ تىسٍ  ، أىٍسًم ًريري :"ىىذىا رىسيكؿي المًَّو يىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيشو ـٍ مىعىاًشرى قيرى ـٍ تىٍسمى ، أىٍسًم ًريري ـٍ يىا جى مى

                                                           
 (.4/291النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( (1
 (.2/567المدينة )تاريخ ( (2
قاش، كثرت أكالدىا، حتى ( (3 قىاشي: بفتح الراء، كالقاؼ المخففة، كفي آخرىا شيف معجمة، ىذه النسبة إلى امرأة اسميا رى الرَّ

 (3/81صاركا قبيمة. األنساب لمسمعاني )
كذم: بفتح الباء المكحدة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كضـ الراء،  ((4 كالذاؿ المعجمة في آخرىا، ىذه النسبة البىٍيري

 (1/428إلى بيركذ كىي مف نكاحي أىكاز.  األنساب لمسمعاني )
ٍذًحجي: بفتح الميـ، كسككف الذاؿ المعجمة، ككسر الحاء الميممة كالجيـ، ىذه النسبة إلى مذحج، كىي قبيمة مف اليمف. ( (5 المى

 (5/240األنساب لمسمعاني )
 (.372هلل بف عتبة بف مسعكد اليذلي، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو ثبت. تقريب التيذيب )صعبيد اهلل بف عبد ا( (6
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ثن  - ـٍ تىٍستىًحؽَّ  -اقىالىيىا ثىبلى ، ًإنَّؾى لى ًريري ...إلى أف  يىا جى تَّى تىدىعى اأٍلىٍكثىافى ـً حى ٍسبلى لىٍف تىٍبميغى شىًريعىةى اإٍلً اًف، كى يمى ًقيقىةى اإٍلً حى
 ...الحديث. ل يضاـ ماتحيا: كصؼ جرير، خصب ببلده قائبلن 

 تخريج الحديث:
 .ا، مختصرن بنفس اإلسناد بدالن مف الزَّياف، اف بف عباديَّ ، مف طريؽ الدَّ (1)أخرجو ابف قتيبة

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 محمد بف الحسف. -

 لـ أعثر عميو.

 الرََّقاشي.  -
 لـ أعثر عميو.

 روذي. يْ حمزة بف نصير البَ  -
ير، بضـ أكلو، األىٍسميمي بضـ البلـ، أبك عبد اهلل (2)قاؿ الخزرجي ٍمزىة بف نيصى : قيؿ أنو جد حى

يقاؿ إنو جد األسميمي كقيؿ غيره. قاؿ ، كقاؿ: (3)اؿ، المصرم. كقد نسبو ابف حجر)الًبٍيكىردٌم(سَّ الغى 
 : مجيكؿ الحاؿ.(4)ابف حجر

يَّاف بف َعبَّاد بف ِشْبؿ الَمْذِحِجي -  . –عربي مف أىؿ صنعاء  - الزَّ
نما الدياف:  لـ أجد ترجمة لمزياف، كا 

: كأما دياف، بفتح الداؿ الميممة، كبعدىا ياء مشددة مفتكحة، كآخره نكف، (5)قاؿ ابف ماككال
ياف بف عباد، كيقاؿ: ابف عبد اهلل المىٍذًحجي، الدياف كاسمو يزيد بف قطف... قاؿ الدارقطنيفيك الد

(6) ،

                                                           

 (.1/542( غريب الحديث، البف قتيبة )(1
 (.94( خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ، لمخزرجي )ص(2
ٍرًدم: بكسر الباء المنقكطة بنقطة، كسككف الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا، (3 كفتح الكاك، كسككف الراء، ككسر الداؿ ( الًبٍيكى

الميممتيف، ىذه النسبة إلى ابيكرد، كىي بمدة مف ببلد خراساف، كالنسبة الصحيحة إليو ابيكردم، ككذا يكتب إلى الساعة، 
 (.1/437كجماعة خففكا ككتبكا بإسقاط األلؼ كقالكا بيكردم. األنساب لمسمعاني )

 (.180( تقريب التيذيب )ص(4
 (.3/312اإلكماؿ، البف ماككال )( (5
 (. 2/970( المؤتمؼ كالمختمؼ )(6
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بف ابف كعب ا: الدَّيَّاف كاسمو يزيد بف قىطىف بف زياد بف الحارث بف مالؾ بف ربيعة (1)كابف حجر
ٍيد بف   كىٍيبلف بف سىبىأ.عمرك بف عمة بف جمد بف مالؾ بف أدد بف يىٍشجيب بف عىًرٍيب بف زى

 سكاء الزياف أـ الدياف، لـ أجد جرح أك تعديؿ لكمييما.  قمت:

- : بف امحمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف عبد اهلل بف الحارث بف زىرة ىك  الزُّْىِرىّْ
تقانو  . (2)كبلب، القرشي، الزىرم أبك بكر، الفقيو، الحافظ، متفؽ عمى جبللتو كا 

لمتكف األخبار، ككاف  احباف في الثقات كقاؿ: كاف مف أحفظ أىؿ زمانو، كأحسنيـ سياقن  ذكره ابف
 أعمـ مف الزىرم. ا: قاؿ لي أيكب: ما رأيت أحدن (4)عف كىيب قاؿ.(3)فاضبلن  افقيين 

: أحد األئمة الكبار ككاف (6): مشيكر بالتدليس، كقد قبؿ األئمة قكلو عف. قاؿ العبلئي(5)قاؿ العراقي
. كقد عده ابف حجر في المرتبة ، فركل عف أبي ىريرة كجابر كغيرىـ مرسبلن اكيرسؿ أيضن  يدلس،

قاؿ يحيى بف سعيد  .(7)الثالثة مف المدلسيف، كقاؿ: كصفو الشافعي كالدارقطني كغير كاحد بالتدليس
نما (8)القطاف يترؾ : مرسؿ الزىرم شر مف مرسؿ غيره، ألنو حافظ، ككمما قدر أف يسمّْي سمَّى، كا 

: كاف يحيى بف سعيد ال يرل إرساؿ الزىرم كقتادة (9)مف ال يستجيز أف يسميو. كقاؿ أحمد بف سناف
، كيقكؿ ىك بمنزلة الريح، كيقكؿ ىؤالء قكـ حفاظ، كانكا إذا سمعكا الشيء، عمقكه. كعف معمر اشيئن 
نفعؿ، قاؿ: فأتكه فإنو : قاؿ عمر بف عبد العزيز لجمسائو: ىؿ تأتكف ابف شياب؟، قالكا: إنا ل(10)قاؿ

 ا: ما استكدعت قمبي عممن (11)لـ يبؽ أحد أعمـ بسنة ماضية منو. قاؿ الميث بف سعد: قاؿ ابف شياب
 فنسيو.

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة  الزىرم قمت: إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 الثالثة،  كقد قبؿ األئمة قكلو عف. 

                                                           
 (.1/270نزىة األلباب في األلقاب )( (1
 (.506( تقريب التيذيب )ص(2
 (.5/349( الثقات، البف حباف )(3
 (.1/220( التاريخ الكبير )(4
 (.90( المدلسيف )ص(5
 (.269( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(6
 (.45المدلسيف )ص( طبقات (7
 (.8/245) ا(، تاريخ اإلسبلـ، لو أيضن 5/338(، سير أعبلـ النببلء، لو )1/111( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(8
 (.1/246(، الجرح كالتعديؿ )3( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص(9

 (.8/72( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(10
 (.8/72( المصدر نفسو )(11
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 الحكـ عمى اإلسناد:
إسناده مكضكع، فيو عمر بف مكسى، متركؾ، يركم المناكير، كاتيـ بالكضع. كغير أف 

 ىناؾ بعض الركاة، لـ أعثر عمى ترجمة ليـ.

 :(1)قاؿ ابف األثير
ـْ أَر الرجاَؿ َمَتَحْت أْعناَقيا ِإَلى َشْيٍء ُمُتوحيا ِإَلْيوِ "َوِمْنُو َحِديُث أَُبيٍّ  َوَقْوُلُو  ُه.َأْي َمّدت أعناَقيا َنْحوَ  "َفَم

 مصدٌر َغْيُر جاٍر َعَمى ِفعمو، َأْو َيُكوُف كالشُّكور والُكفور. "ُمُتوَحيا"

 (:13الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا ًإيىاسي ٍبفي قىتىادىةى، عى  ٍمرىةى، حى : سىًمٍعتي أىبىا جى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى قىٍيسو يىٍعًني: ٍف حى
ٍف قىٍيسو ًإٍف شىاءى المَّوي. : أىٍسقىٍطتيوي ًمٍف ًكتىاًبي، ىيكى عى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى ، قىاؿى ميحى  اٍبفى عيبىادو

ًريرو   دى، كىكىٍىبي ٍبفي جى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي دَّثىنىا سي كقاؿ: حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي (3) : حى ٍمرىةى (4)، قىاالى ٍف أىًبي جى ، عى

قاؿ: سىًمٍعتي ًإيىاسى ، (5)
مَّى المَّوي  مَّدو صى اًب ميحى ًدينىةى ًلميًقيّْ أىٍصحى : أىتىٍيتي اٍلمى ، قىاؿى ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف عيبىادو دّْثي ـٍ يىكيٍف  ٍبفى قىتىادىةى ييحى لى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى عى

ؿه أىٍلقىاهي أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمٍف أيبىي   ـٍ رىجي ًفيًي
مىٍيًو ، فىأيًقيمىٍت الصَّ (6) مَّى المَّوي عى اًب رىسيكًؿ المًَّو صى رىجى عيمىري مىعى أىٍصحى ةي، كىخى بلى

اًني  ـٍ غىٍيًرم، فىنىحَّ فىيي كًه اٍلقىٍكـً فىعىرى ؿه فىنىظىرى ًفي كيجي اءى رىجي ًؿ، فىجى ، فىقيٍمتي ًفي الصَّؼّْ اأٍلىكَّ مَّـى سى ـى ًفي مىكىاًني، فىمىا كى قىا كى
ًتي، فىمىمَّ  بلى ًقٍمتي صى لىًكفَّ رىسيكؿى المَّ عى يىالىةو، كى ـٍ آًتؾى الًَّذم أىتىٍيتيؾى ًبجى : يىا بينىيَّ الى يىسيكءيؾى المَّوي، فىًإنّْي لى مَّى قىاؿى ًو ا صى

كًه اٍلقىٍكـً  نّْي نىظىٍرتي ًفي كيجي مَّـى قىاؿى لىنىا:"كيكنيكا ًفي الصَّؼّْ الًَّذم يىًميًني"كىاً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى . ثيَـّ صى ٍيرىؾى ـٍ غى ٍفتييي فىعىرى
 ، دَّثى : فسىًمٍعتيوي يىقيكؿي ىىمىؾى أىٍىؿي اٍلعيٍقدىةً  َفَما رََأْيُت الرَّْجاَؿ َمَتَحْت َأْعَناَقَيا ِإَلى َشْيٍء ُمُتوَحَيا ِإَلْيِو،حى كىرىبّْ  (7)قىاؿى

ٍف يىٍيمً  مىى مى لىًكٍف آسىى عى ـٍ آسىى، كى مىٍيًي .اٍلكىٍعبىًة، أىالى الى عى ذىا ىيكى أيبىيّّ . كىاً   كيكفى ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى
دى. مىى لىٍفًظ سيمىٍيمىافى ٍبًف دىاكي ًديثي عى  كقاؿ: كىاٍلحى

                                                           

 (.4/291الحديث كاألثر ) ( النياية في غريب(1
 (.35/186( مسند أحمد )(2
 (.585( كىب بف جرير بف حاـز بف زيد، أبك عبد اهلل األزدم، البصرم، ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.266( شعبة بف الحجاج بف الكرد، العتكي، مكالىـ، أبك بسطاـ الكاسطي، ثـ البصرم. تقريب التيذيب )ص(4
ـ، الضبعي بضـ المعجمة، كفتح المكحدة، بعدىا ميممة، أبك جمرة بالجيـ البصرم نزيؿ خراساف نصر بف عمراف بف عصا( (5

 (. 561مشيكر بكنيتو. تقريب التيذيب )ص
أبي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف معاكية بف عمرك بف مالؾ بف النجار األنصارم الخزرجي، أبك المنذر سيد ( (6

 (.96، مف فضبلء الصحابة. تقريب التيذيب )صاالقراء، كيكنى أبا الطفيؿ أيضن 
 (.3/270البيعىة المٍعقيكدىة لمكيالىة. النياية في غريب الحديث كاألثر )( (7
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 تخريج الحديث:

كأخرجو  ،(4)، كالضياء المقدسي(3)، كابف عساكر(2)، كمف طريقو أبك نيعىيـ(1)أخرجو الطيالسي
ثبلثتيـ )أبك داكد ، مف طريؽ محمد بف جعفر، (6)الحاكـكأخرجو  ،، مف طريؽ عمرك بف مرزكؽ(5)الخطابي

، (8)، كابف خزيمة(7)الطيالسي كمحمد بف جعفر، كعمرك بف مرزكؽ(، عف شعبة بو بنحكه. كأخرجو النسائي
 مف طريؽ قيس بف عباد بو، بدكف لفظ ابف األثير.ثبلثتيـ ، (9)كابف حباف

   دراسة رجاؿ اإلسناد:
 أف:رجالو جميعيـ ثقات، إال 

 ر.دى نٍ ، البصرم، المعركؼ بغي (10)اليذلي محمد بف جعفر -
 : ثقة صحيح الكتاب، إال أف فيو غفمة.(11)قاؿ ابف حجر

 ، أبك داكد الطيالسي البصرم.وسميماف بف داود بف الجارود -
 : ثقة حافظ، غمط في أحاديث.(12)قاؿ ابف حجر

 كلقد تابعيما كىب بف جرير في نفس الحديث. قمت:

 اإلسناد:الحكـ عمى 
، كصححو شعيب (13)إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات. كلقد صححو الحاكـ، ككافقو الذىبي

 ، كغيره مف العمماء.(14)األرنؤكط

                                                           

 (.1/450( مسند الطيالسي )(1
 (.1/252حمية األكلياء )( (2
 (.7/333تاريخ دمشؽ )( (3
 (.4/30( األحاديث المختارة )(4
 (.2/320( غريب الحديث )(5
 (.4/526) المستدرؾ( (6
 (.1/429( سنف النسائي الكبرل )(7
 (.3/33( صحيح ابف خزيمة )(8
 (.5/555( صحيح ابف حباف )(9
بف االييذىلي: بضـ الياء، كفتح الذاؿ المعجمة، ىذه النسبة إلى ىذيؿ، كىي قبيمة يقاؿ ليا: ىذيؿ بف مدركة بف إلياس ( (10

 (.5/631لمسمعاني )مضر بف نزار بف معد بف عدناف. األنساب 
 (.472( تقريب التيذيب )ص(11
 (.250المصدر نفسو )ص( (12
 (.4/526( المستدرؾ، لمحاكـ )(13
 (.35/186ىامش مسند أحمد )( (14
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ـْ ِفيِو "َأنَُّو أُِتَي بَسْكراَف، َفَقاَؿ: اَضِربوه، فَضَربوه بالثّْياب والنّْعاؿ والِمتّْيَخة" َوِفي  )َمَتَخ( ِرَواَيٍة "َوِمْنُي

َوِبَفْتِح اْلِميـِ  َىِذِه المَّْفَظُة َقِد اْخُتمؼ ِفي ضْبطيا. فقيؿ: ىي بكسر الميـ وتشديد التاء، َمْف َجَمده بالِمتّْيَخة".
َوِقيَؿ:  اِء السَّاِكَنِة َعَمى التَّاِء.َمَع التَّْشِديِد، َوِبَكْسِر اْلِميـِ َوُسُكوِف التَّاِء قْبؿ اْلَياِء، َوِبَكْسِر اْلِميـِ َوَتْقِديـِ اْليَ 

َوِقيَؿ: كؿُّ َما ُضِرب ِبِو ِمْف َجريد َأْو َعصًا َأْو ِدّرة، َوَغْيِر  ِىَي اسـٌ لمَعصا. َوِقيَؿ: الَقضيب الدَّقيؽ المَّيّْف.
َؿ: ِمف َتيََّخة العذاُب، وَطيََّخو، ِإَذا أَلحَّ َوِقي ِمف َمَتَخ اهلُل َرَقبتو بالسَّْيـ، ِإَذا َضَربو. -ِفيَما ِقيؿَ  -وأصُميا َذِلَؾ.

 َعَمْيِو، فُأبدَلت التَّاُء ِمَف الطَّاِء.

 (:14الحديث رقـ)
 :(2)ابف األعرابياإلماـ قاؿ 

 ، اًزـو ًريًر ٍبًف حى مًَّد ٍبًف عىٍرعىرىةى، نا كىٍىبي ٍبفي جى ـي ٍبفي ميحى ًليًد، نا ًإٍبرىاًىي ـي ٍبفي اٍلكى : سىًمٍعتي نا ًإٍبرىاًىي نا أىًبي قىاؿى
مَّ  : أيًتيى النًَّبيُّ صى بَّاسو قىاؿى ٍف ًعٍكًرمىةى عىًف اٍبًف عى ٍبًد المًَّو، عى سىٍيًف ٍبًف عى اؽى، عىٍف حي مَّدى ٍبفى ًإٍسحى مَّـى ميحى سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى

ٍيمىةى  ًبأىًبي شيمى
ٍيمىةى قىٍد تىتى (3) كىافى أىبيك شيمى . كى ، كىىيكى يىقيكؿي: ، كىىيكى سىٍكرىافي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ابىعى ًفييىا، فىأيًتيى ًبًو النًَّبيُّ صى

ٍمرن  ٍف كىانىٍت خى ، كىاً  نىٍيتي ، كىالى زى ـٍ يىٍبؽى ًلي  اأىٍبًمٍغ رىسيكؿى المًَّو أىنّْي الى سىرىٍقتي لى ، كى ا اٍىتىدىٍيتي مى ، كى ٍيتي قىٍد شىًرٍبتي قىٍد غىكى
ـٍ تىٍدعيًني يىٍكمن ، كىالى اعىرىضن  لى ، كى ٍيتي . الىذًَّتي ًمٍنيىا قىضى  ثىًقيؼه ًلًمٍثًميىا أىقيٍؿ أىتىٍيتي

  : رىبى ًبيىا كىٍجيىوي، ثيَـّ قىاؿى ، فىضى ةن ًمٍف تيرىابو مَّـى قىٍبضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اْضِرُبوُه، فىقىبىضى رىسيكؿي المًَّو صى
ـْ َواْلِمتّْيخِ َفَضَرُبوُه ِبالثَّْياِب، َوالنّْعَ  اِؿ، َوِبَأْيِديِي

(4). 

 تخريج الحديث:
  ، مف طريؽ ابف األعرابي.(5)أخرجو الخطابي

  

                                                           

 (.4/291( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
بف ا(. كابف األعرابي ىك أحمد بف محمد بف سعيد بف زياد بف بشر 1070(، حديث رقـ )2/548( معجـ ابف األعرابي )(2

 (.166األعرابي، أبك سعيد. التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )ص
نظر اإلصابة في تمييز ( أبك شميمة الشىنىئي، بفتح المعجمة كالنكف، بعدىا ىمزة بغير مد، ذكره البعض في الصحابة. ا(3

 (.7/100الصحابة )
 ( قيؿ: ىي اسـ لمعصا، كقيؿ غير ذلؾ. كقد سبؽ تفسيرىا في قكؿ ابف األثير.(4
 (.1/620( غريب الحديث، لمخطابي )(5
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 إبراىيـ بف الوليد -

 .لو لـ أعثر لو عمى ترجمة

 .(2)، بالميممة، البصرم، نزيؿ بغداد(1)اميبميمبلت، السَّ  إبراىيـ بف محمد بف َعْرَعَرة -
: ثقة معركؼ بالحديث، كاف يحيى بف سعيد يكرمو، مشيكر بالطمب، (3)معيفقاؿ يحيى بف 

زاذ رَّ : أحفظ مف رأيت (4)كىيّْس الكتاب، كلكنو يفسد نفسو، يدخؿ في كؿ شيء. كقاؿ عثماف بف خي
: صدكؽ. كقاؿ (6)، كقاؿ أبك حاتـ(5)أربعة، فذكر منيـ إبراىيـ بف عرعرة.كذكره ابف حباف في الثقات

: ثقة حافظ (9)، كقاؿ مرة(8): ثقة حافظ تكمـ أحمد في بعض سماعو. ككثقو الذىبي(7)ابف حجر
زاذ رَّ : يا أبا عبد اهلل إف ابف عرعرة يحدث، فقاؿ: أؼ ال يبالكف عمف (10)يغرب. كقاؿ إبراىيـ بف خي

 : قمت ألبي عبد اهلل، يعنى أحمد بف حنبؿ، تحفظ عف(11)كتبكا يعنى إبراىيـ بف عرعرة. قاؿ األثـر
قتادة، عف أبى حساف، عف ابف عباس، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يزكر البيت كؿ ليمة. 
فقاؿ: كتبكه مف كتاب معاذ، كلـ يسمعكه، قمت: ىا ىنا إنساف يزعـ أنو قد سمعو مف معاذ، فأنكر 

اهلل  ذلؾ، قاؿ: مف ىك قمت: إبراىيـ بف عرعرة. فتغير كجيو، كنفض يده، كقاؿ: كذب كزكر. سبحاف
 ما سمعكه منو، إنما قاؿ فبلف: كتبناه مف كتابو، كلـ يسمعو. سبحاف اهلل كاستعظـ ذلؾ منو.

 : ثقة ييٍغًرٍب، كيحتج بحديثو إذا كافؽ الثقات.قمت

 

                                                           

 (.3/203( ىذه النسبة إلى سامة بف لؤم بف غالب، األنساب لمسمعاني )(1
 (.93تقريب التيذيب )ص( (2
 (.7/78( تاريخ بغداد )(3
 (.1/126( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.8/77( الثقات البف حباف )(5
 (.2/130الجرح كالتعديؿ )( (6
 (.93تقريب التيذيب )ص( (7
 (.1/56ميزاف االعتداؿ )( (8
 (.1/222الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (9
 (.7/77تاريخ بغداد )( (10
 . (7/77المصدر نفسو ) ((11
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 .(1)بف زيد بف عبد اهلل األزدم، أبك النضر البصرم، كالد كىب َجِرير بف حاـز -
، (6)، كالعجمي(5)، كأحمد بف حنبؿ(4)كابف معيف، (3)، كابف سعد(2)كثقو يحيى بف سعيد القطاف

: لما اختمط حجبو كلده. (9): إال أنو اختمط في آخر عمره. كزاد الذىبي(8)كزاد ابف سعد (7)كالذىبي
: ما (11): جرير أثبت عندم مف قرة بف خالد. ككاف شعبة يقكؿ(10)ككاف عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ

. ككاف يقكؿ أيضن رأيت بالبصرة أحفظ مف رجميف، ىشاـ  : عميؾ بجرير (12)االدستكائي كجرير بف حاـز
: سألت يحيى عف جرير بف حاـز فقاؿ: ليس بو بأس، (13)بف حاـز فاسمع منو. قاؿ اإلماـ أحمد

فقمت لو: إنو يحدث عف قتادة عف أنس أحاديث مناكير. فقاؿ: ليس بشيء، ىك عف قتادة ضعيؼ. 
ككاف يخطئ، ألف أكثر ما كاف يحدث مف حفظو. كقاؿ : (14)كقد ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ

: مستقيـ الحديث صالح فيو، إال ركايتو عف قتادة، فإنو يركم أشياء عف قتادة ال يركييا (15)ابف عدم
: ثقة، لكف (17): صدكؽ. كقاؿ ابف حجر(16)غيره. كجرير عندم مف ثقات المسمميف. قاؿ أبك حاتـ

اـ إذا حدث مف حفظو، مات سنة سبعيف بعد ما اختمط، لكف لـ في حديثو عف قتادة ضعؼ، كلو أكى
 يحدث في حاؿ اختبلطو.

                                                           
 (.138تقريب التيذيب )ص( (1
 (.2/266ركاية الدكرم )-تاريخ ابف معيف( (2
 (.9/278الطبقات الكبير )( (3
 (.88ركاية الدارمي )ص-تاريخ ابف معيف( (4
 (.1/512العمؿ كمعرفة الرجاؿ )( (5
 (.1/267( معرفة الثقات )(6
 (.1/291( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(7
 (.9/278الطبقات الكبير )( (8
 (.1/291( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(9

 (.2/505( الجرح كالتعديؿ )(10
 (.6/144(، الثقات البف حباف )2/214( التاريخ الكبير )(11
 (.1/136( الجرح كالتعديؿ )(12
 (.3/10العمؿ كمعرفة الرجاؿ )( (13
 (.6/144( الثقات، البف حباف )(14
 (2/130الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((15
 (.2/505( الجرح كالتعديؿ )(16
 (.138( تقريب التيذيب )ص(17
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: اختمط، ككاف لو أكالد أصحاب حديث، فمما خشكا ذلؾ منو (1)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم 
. قاؿ الذىبي: ثقة إماـ، تغير قبؿ مكتو فحجبو ابنو احجبكه، فمـ يسمع منو أحد في اختبلطو شيئن 

: صحيح (3)، كقاؿ البخارم(2)ث حتى مات، قاؿ ابف معيف: ىك في قتادة ضعيؼكىب، فما حد
 الكتاب، إال أنو ربما كىـ في الشيء.

 ثقة، لو أكىاـ إذا حدث مف حفظو، كاختبلطو ال يضر، ألنو لـ يحدث بعد االختبلط. قمت:

بف يسار، أبك بكر الميطًَّمبي محمد بف إسحاؽ -
 .(5)العراؽ، إماـ المغازم، مكالىـ المدني، نزيؿ (4)

بف ا: محمد (9)، قاؿ شعبة(8)، كزاد: ليس بحجة، كالعجمي(7)، كابف معيف(6)كثقو ابف سعد
كقاؿ ابف  (10)إسحاؽ صدكؽ في الحديث، كقاؿ: أمير المحدثيف. كقد ذكره ابف حباف في الثقات

: جالست ابف (12)سفياف: ال يزاؿ بالمدينة عمـ ما بقى ىذا بيا، يعنى ابف إسحاؽ. كقاؿ (11)شياب
بف اإسحاؽ منذ بضع كسبعيف سنة، كما يتيمو أحد مف أىؿ المدينة كال يقكؿ فيو شيئا. قاؿ عمي 

: حسف (16): صدكؽ، كزاد أحمد(15)، كأبك زرعة(14): ىك صالح كسط، كقاؿ اإلماـ أحمد(13)المديني
 الحديث. 

                                                           

 (.2/505( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.1/198( المغني في الضعفاء )(2
 (.131( العمؿ الكبير، لمترمذم )ص(3
كفتحيا، ككسر البلـ، كالمنتسب إليو ( ىذه النسبة إلى المطمب بف عبد مناؼ، كىك بضـ الميـ، كتشديد الطاء الميممة (4

 (.5/326جماعة مف أكالده. األنساب لمسمعاني )
 (.467( تقريب التيذيب )ص(5
 (.9/323( الطبقات الكبير )(6
 (.1/166( تاريخ ابف معيف )(7
 (.2/232( معرفة الثقات )(8
 (.7/192( الجرح كالتعديؿ )(9

 (.7/380( الثقات البف حباف )(10
 (.7/191كالتعديؿ )( الجرح (11
 (.7/192( المصدر نفسو )(12
 (.89( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة، البف المديني )ص(13
 (.3/214( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(14
 (.7/192( الجرح كالتعديؿ )(15
 (.25المركذم )ص-( عمؿ أحمد ركاية (16
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مف  ا: كاف صدكقن (2)ىبي: صدكؽ يدلس، كرمي بالتشيع كالقدر. كقاؿ الذ(1)كقاؿ ابف حجر
بحكر العمـ، كلو غرائب في سعة ما ركل تستنكر، كاختمؼ في االحتجاج بو، كحديثو حسف، كقد 

 : كمف الناس مف تكمـ فيو.(3)صححو جماعة. كقاؿ ابف سعد
قاؿ -ذك : يرمى بالقدر، ككاف أبعد الناس منو. (4)قاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير 
: ليس عندم (6)يشتيكف حديثو، ككاف يرمى بغير نكع مف البدع. كقاؿ أبك حاتـ: الناس (5)الجكزجاني

في الحديث بالقكل، ضعيؼ الحديث، كىك أحب إلى مف أفمح بف سعيد يكتب حديثو. كقاؿ ابف 
: ليس بذاؾ ىك ضعيؼ. كقاؿ (8): ليس بو بأس كىك ضعيؼ الحديث عف الزىرم، كقاؿ مرة(7)معيف

بف إسحاؽ. كقد ذكره العقيمي في االضطرار ما حدثت عف محمد : لكال ا(9)حماد بف سممة
نما يعتبر بو، قاؿ النسائي(11)، قاؿ الدارقطني(10)الضعفاء : ليس بالقكم. كقد ناؿ (12): ال يحتج بو، كا 

: اعرضكا عمى عمـ مالؾ، فإني أنا بيطاره، فقاؿ مالؾ: دجاؿ مف (13)منو اإلماـ مالؾ لقكلو
: سألت عمي بف المديني قمت: كيؼ حديث محمد بف إسحاؽ (14)شيبةالدجاجمة. كقاؿ يعقكب بف 

عندؾ صحيح. فقاؿ: نعـ حديثو عندم صحيح. قمت لو: فكبلـ مالؾ فيو. قاؿ عمي: مالؾ لـ يجالسو 
بف عركة قد تكمـ فيو، اكلـ يعرفو. ثـ قاؿ: عمي بف إسحاؽ أم شيء حدث بالمدينة، قمت لو فيشاـ 

 اس بحجة لعمو دخؿ عمى امرأتو كىك غبلـ فسمع منيا قاؿ كسمعت عمين فقاؿ عمي الذم قاؿ ىشاـ لي
يقكؿ إف حديث محمد بف إسحاؽ ليتبيف فييا الصدؽ يركم مرة حدثني أبك الزناد كمرة ذكر أبك 

                                                           

 (.467( تقريب التيذيب )ص(1
 (.2/156في الكتب الستة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية (2
 (.9/323( الطبقات الكبير )(3
 (.2/22( تاريخ بغداد )(4
 (.232( أحكاؿ الرجاؿ )ص(5
 (.7/194( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.44ركاية الدارمي )ص-( تاريخ ابف معيف(7
 (.7/194( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.7/193( المصدر نفسو )(9

 (.4/23( ضعفاء العقيمي )(10
 (.58ت البرقاني )ص( سؤاال(11
 (.211( الضعفاء كالمترككيف )ص(12
 (.7/193( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.2/22( تاريخ بغداد )(14
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، ا: قمت ألبي عبد اهلل ما تقكؿ في محمد بف إسحاؽ؟ قاؿ: ىك كثير التدليس جدن (1)الزناد. قاؿ األثـر
: كلك لـ يكف البف إسحاؽ مف (2)عندم ما قاؿ: أخبرني كسمعت. كقاؿ ابف عدمفكاف أحسف حديثو 

الفضؿ إال أنو صرؼ الممكؾ عف كتب ال يحصؿ منيا شيء، فصرؼ إشغاليـ حتى اشتغمكا بمغازم 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كمبتدأ الخمؽ، كمبعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيذه فضيمة البف 

بف إسحاؽ فيو، كقد فتشت أحاديثو اثـ بعده صنفو قكـ آخركف، كلـ يبمغكا مبمغ  إسحاؽ سبؽ بيا،
الكثيرة، فمـ أجد في أحاديثو ما يتييأ أف يقطع عميو بالضعؼ، كربما أخطأ أك كىـ في الشيء بعد 

 الشيء كما يخطئ غيره، كلـ يتخمؼ عنو في الركاية عنو، الثقات كاألئمة، كىك ال بأس بو.
لعمـ فيو كبلـ طكيؿ ما بيف مقك  لو كمضعّْؼو كمتكسّْط، كالخبلصة: أنو صدكؽ : كألىؿ امتق

، في الطبقة الرابعة مف المدلسيف، كقاؿ: صدكؽ مشيكر بالتدليس (3)كذكره ابف حجر حسف الحديث،
عف الضعفاء كالمجيكليف كعف شر منيـ. كال يقبؿ تدليس الطبقة الرابعة، إال إذا صرحكا بالسماع، 

 يصرح بالسماع في تمؾ الركاية.كلـ 

 . (4)بف عبيد اهلل بف عباس بف عبد المطمب، الياشمي، المدني حسيف بف عبد اهلل -
: كاف كثير الحديث كلـ أرىـ يحتجكف بحديثو، كقاؿ ابف المدينى: تركت (5)قاؿ ابف سعد

لو أشياء منكرة،  :(7)، كقاؿ(6)احديث الحسيف بف عبد اهلل بف عبيداهلل بف عباس. كتركو أحمد أيضن 
: ىك ضعيؼ الحديث، كىك أحب إلى مف (9): ىك ضعيؼ. كقاؿ أبك حاتـ(8)كقاؿ يحيى بف معيف

 حسيف بف قيس الرحبي. يكتب حديثو، كال يحتج بو. 
 

                                                           

 (.7/193( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.6/112( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (.51( طبقات المدلسيف )ص(3
 (.167( تقريب التيذيب )ص(4
 (.247( الطبقات الكبير )ص(5
(، الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ 37(، الضعفاء الصغير لمبخارم )ص2/388(، كالتاريخ الكبير )2/51األكسط ) ( التاريخ(6
(3/57.) 

 (.3/57( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.3/57( المصدر نفسو )(8
 (.3/57) السابؽ( المصدر (9
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: ال يشتغؿ بحديثو. كذكره العقيمي في (2): ليس بقكم. كقاؿ الجكزجاني(1)قاؿ أبك زرعة
: متركؾ الحديث. كقاؿ ابف عدم بعدما ذكر (5)ضعيؼ. قاؿ النسائي: (4)، قاؿ ابف حجر(3)الضعفاء

، كيحمؿ ا: كلمحسف بف عبد اهلل ىذا أحاديث غير ما أمميتيا يشبو بعضيا بعضن (6)لو عدة ركايات
 قد جاكز المقدار كالحد. ا، كىك ممف يكتب حديثو، فإني لـ أجد في أحاديثو منكرن ابعضيا بعضن 
 ىك ضعيؼ. قمت:

 . (7)أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس، أصمو بىٍربىًرم  عكرمة -
، كزاد: كىك برمء مما يرميو الناس بو مف (10)، كالعجمي(9)، كالنسائي(8)كثقو ابف معيف

: ىك ثقة، يحتج (12): لك لـ يكف عندم ثقة، لـ أكتب عنو. قاؿ أبك حاتـ(11)الحركرية، قاؿ أيكب
ميو يحيى بف سعيد األنصارم كمالؾ، فمسبب رأيو. ذكره بحديثو، إذا ركل عنو الثقات. كالذم أنكر ع

: مف أىؿ (14): كاف عكرمة مف عمماء الناس في زمانو بالقرآف، كقاؿ(13)ابف حباف في الثقات، كقاؿ
: ليس أحد مف أصحابنا إال (15)الحفظ كاإلتقاف، كالمبلزميف لمكرع في السر كاإلعبلف. كقاؿ البخارم

 احتج بعكرمة. 
 

                                                           

 (.3/57) الجرح كالتعديؿ( (1
 (.235( أحكاؿ الرجاؿ )ص(2
 (.1/245) ( الضعفاء الكبير(3
 (.167( تقريب التيذيب )ص(4
 (.85( الضعفاء كالمترككيف )ص(5
 (.2/350( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(6
 (.397( تقريب التيذيب )ص(7
 (.163( تاريخ ابف معيف )ص(8
 (.7/239( تيذيب التيذيب )(9

 (.2/145( معرفة الثقات )(10
 (.7/8( الجرح كالتعديؿ )(11
 (.7/8( المصدر نفسو )(12
 (.5/229( الثقات البف حباف )(13
 (.107( مشاىير عمماء األمصار )ص(14
 (.7/49( التاريخ الكبير )(15
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: ليس بو بأس صدكؽ، كقاؿ فيو أحمد بف صالح: أنا أقكؿ إف عكرمة (1)شاىيفكقاؿ ابف 
: كعكرمة مكلى ابف عباس، لـ أخرج ىا ىنا مف (2)ثقة فأحتج بو، كبقكلو ال شؾ فيو. قاؿ ابف عدم

، ألف الثقات إذا رككا عنو فيك مستقيـ الحديث، إال أف يركم عنو ضعيؼ، فيككف قد أتي احديثو شيئن 
يؼ ال مف قبمو، كلـ يمتنع األئمة مف الركاية عنو، كأصحاب الصحاح أدخمكا أحاديثو إذا مف قبؿ ضع

مف حديثو، كىك ال بأس بو.  اركل عنو ثقة في صحاحيـ. كىك أشير مف أف يحتاج أف أجرح حديثن 
أم : مف أكعية العمـ، تكممكا فيو لرأيو ال لحفظو، اتيـ بر (4): صدكؽ حافظ عالـ، كقاؿ(3)كقاؿ الذىبي

الخكراج، كثقة غير كاحد، ككذبو مجاىد، كابف سيريف، كمالؾ. كاعتمده البخارم، كأما مسمـ فركل لو 
 : ثقة ثبت. (5)بآخر. كقاؿ مرة امقركنن 

: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بف سيؿ، كأنا جالس عنده، (7)، قاؿ(6)كعف عثماف بف حكيـ
حدثكـ عكرمة عنى مف شيء فصدقكه، فإنو لـ فقاؿ: يا أبا أمامة، أما سمعت ابف عباس يقكؿ: ما 

 يكذب عمٌي. قاؿ: نعـ.
: ثقة ثبت عالـ بالتفسير، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر، كال تثبت عنو (8)قاؿ ابف حجر
: عف مصعب بف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت الزبيرم قاؿ: كاف عكرمة (9)بدعة. كقاؿ ابف سعد

، حتى مات عنده. (10)دينة، فتغيب عند داكد بف الحصيفيرل رأم الخكارج، فطمبو بعض كالة الم
مف البحكر، كليس يحتج بحديثو، كيتكمـ الناس فيو.  اقالكا: ككاف عكرمة كثير الحديث كالعمـ، بحرن 

، (2)، عطاء بف أبي رباح(1)، سعيد بف جبير(11)كقد اتيمو بالكذب جماعة منيـ: سعيد بف المسيب
 ، كغيرىـ.(3)كمحمد بف سيريف

                                                           

 (.177( تاريخ أسماء الثقات )ص(1
 (.5/271( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (.381( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(3
 (.3/93(، ميزاف االعتداؿ )2/2( المغني في الضعفاء )(4
 (.138ة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص( الركا(5
( عثماف بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ، بالميممة كالنكف، مصغر، األنصارم األكسي، أبك سيؿ المدني، ثـ الككفي، ثقة. (6

 (.383تقريب التيذيب )ص
 (.1/190ركاية الدكرم )-( تاريخ ابف معيف(7
 (.397( تقريب التيذيب )ص(8
 (.7/288الكبير )( الطبقات (9

 (.198( داكد بف الحصيف األمكم، مكالىـ، أبك سميماف المدني. تقريب التيذيب )ص(10
 (.41/111( تاريخ دمشؽ )(11
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: دخمت عمى عمي بف عبد اهلل بف عباس، كعكرمة مقيد عمى باب (5()4)يزيد بف أبي زياد قاؿ
الحش، قاؿ: مف ىذا ؟. قاؿ: إف ىذا يكذب عمى أبى. قاؿ ابف حباف: كمف أمحؿ المحاؿ أف يجرح 

 العدؿ بكبلـ المجركح، ألف يزيد بف أبى زياد ليس ممف يحتج بنقؿ حديثو، كال بشيء يقكلو.
: عكرمة مضطرب الحديث، مختمؼ عنو كما أدرم. (6)اهلل بف أحمد بف حنبؿ كقاؿ عبد 

: كأما تكذيب ابف عمر لو، قد ركم مف كجكه ال تصح، كقد أنكره مالؾ، كذلؾ (7)كقاؿ ابف رجب
: أبمغؾ أف ابف عمر قاؿ لنافع: ال تكذبف عمٌي، كما كذب عكرمة عمى (8)بف أنساحينما سئؿ مالؾ 

: يا (9)، كلكف بمغني أف سعيد بف المسيب قاؿ ذلؾ لبرد، مكاله. كقاؿ ابف عمرابف عباس؟. قاؿ: ال
نافع ال تكذب عمٌي، كما يكذب عكرمة عمى ابف عباس. فقاؿ ابف حباف: أما عكرمة، فحمؿ أىؿ 

ذمو بشيء، إال بدعابة كانت فيو. كعف  االعمـ عنو الحديث كالفقو في األقاليـ كميا، كما أعمـ أحدن 
: قاؿ عكرمة: أرأيت ىؤالء الذيف يكذبكني مف خمفي، أفبل يكذبكني في كجيي، فإذا (10)أيكب، قاؿ

. كبعضيـ تكمـ في بدعتو: (11)كذبكني في كجيي فقد كاهلل كذبكني. كقد ذكره العقيمي في الضعفاء
بف ا: سألت أحمد (13): كاف عكرمة يرل رأم نجدة الحركرم. كقاؿ الجكزجاني(12)قاؿ ابف المديني

: (14). قاؿ يحيى بف معيفاف عكرمة، كاف يرل رأم اإلباضية، فقاؿ: يقاؿ: إنو كاف صفرين حنبؿ ع
 إنما لـ يذكر مالؾ عكرمة، ألف عكرمة كاف ينتحؿ رأم الصفرية.

 ثقة ثبت، كال يثبت تكذيبو، كال بدعتو. قمت:

                                                                                                                                                                                           

 (.5/271( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(1
 (.41/112( تاريخ دمشؽ )(2
 (.5/266( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (.601الككفي، ضعيؼ. تقريب التيذيب )ص( يزيد بف أبي زياد الياشمي، مكالىـ (4
 (.5/230( الثقات البف حباف )(5
 (.41/117( تاريخ دمشؽ )(6
 (.202( شرح عمؿ الترمذم )ص(7
 (.2/70( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(8
 (.5/230( الثقات، البف حباف )(9

 (.7/284( الطبقات الكبير )(10
 (.3/373( الضعفاء الكبير )(11
 (. 41/120( تاريخ دمشؽ )(12
 (.41/121( المصدر نفسو )(13
 (.41/121( المصدر السابؽ )(14
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 الحكـ عمى اإلسناد:
الحسيف بف عبد اهلل. كفيو محمد بف إسحاؽ،  . كذلؾ لعدة أسباب كىي: ضعؼاإسناده ضعيؼ جدن 

مدلس مف الطبقة الرابعة، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ، إال إذا صرحكا بالسماع، كلـ يصرح بالسماع. كفيو جرير 
، ثقة لو أكىاـ إذا حدث مف حفظو، كلـ يتابع في ىذا الحديث، ككذلؾ إبراىيـ بف عرعرة، ال ا بف أبي حاـز

 فؽ الثقات كلـ يتابع. كفيو إبراىيـ بف الكليد لـ أعثر لو عمى ترجمة.يحتج بحديثو إال إذا كا

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
 ."َأنَُّو َخرج َوِفي َيِدِه ِمتَّيخة، ِفي َطَرفيا ُخوٌص، ُمْعَتِمدًا عمى ثابت ابف َقْيس"َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 (:15الحديث رقـ)
 .(2)كتب المغةلـ أعثر عمى تخريج لو، كقد ذكر في 

      

 : (3)قاؿ ابف األثير
ُىَو النّْكاح ِإَلى أَجٍؿ ُمَعيَّف، َوُىَو ِمَف التََّمتُّع ِبالشَّْيِء:  "َأنَُّو َنَيى َعْف ِنكاح الُمْتَعة"ِفيِو  )َمَتَع(

ـُ: اْعُت ِبِو َأَتَمتَُّع َتَمتُّعً الْنتفاع ِبِو. ُيَقاُؿ: َتَمتَّ  . َوَقْد َكاَف ُمباحً  الُمْتَعة، َكَأنَُّو َيْنتفع ِبَيا ِإَلى أَمدٍ . َواِلْس  اَمْعُموـٍ
َـّ ُحرّْـ، َوُىَو اآْلُف َجاِئٌز ِعْنَد الشّْيعة. . ُث ْساَلـِ ِؿ اإلِْ   ِفي َأوَّ

 (:16الحديث رقـ)
 : (4)البخارياإلماـ قاؿ 

اًلؾي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى  دَّثىنىا مى حى
مًَّد (5) سىفي ٍبفي ميحى ًني اٍلحى : أىٍخبىرى ، يىقيكؿي دَّثىنىا اٍبفي عييىٍينىةى، أىنَّوي سىًمعى الزٍُّىًرمَّ ٍبًف ا، حى
مَّد ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى كهي عى ، كىأىخي ًمي  عى
ا(6) ، عىٍف أىًبيًيمى

ًميِّ (1) مَّى  ا، أىفَّ عى بَّاسو ًإفَّ النًَّبيَّ صى : اًلٍبًف عى ٍنوي، قىاؿى رىًضيى المَّوي عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍيبىرى َنَيى َعْف اْلُمْتَعةِ "المَّوي عى ميًر اأٍلىٍىًميًَّة، زىمىفى خى كـً اٍلحي ٍف ليحي  ."، كىعى

                                                           
 (.4/292النياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (.7/240منيا تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم )( (2
 (.4/292( النياية في غريب الحديث كاألثر )(3
مَّـى عىٍف ًنكىاًح اٍلميٍتعىًة، آًخرن  ،( صحيح البخارم(4 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، حديث (7/12) اكتاب النكاح، بىاب نىٍيًي رىسيكًؿ المًَّو صى
 .(5115رقـ)
 (.516( مالؾ بف إسماعيؿ، النيدم، أبك غساف الككفي، سبط حماد بف أبي سميماف، ثقة متقف. تقريب التيذيب )ص(5
 (.321بف عمي بف أبي طالب العمكم، أبك ىاشـ بف الحنفية. ثقة. تقريب التيذيب )ص( عبد اهلل بف محمد (6
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 تخريج الحديث:
حرب، ثبلثتيـ عف، ابف عيينة ، عف أبي بكر بف أبي شيبة، كابف نمير، كزىير بف (2)أخرجو مسمـ
، )عبيد اهلل ، كبلىما(5)مف طريؽ مالؾ، كمف طريؽ عبيد اهللكبلىما ، (4)، كمسمـ(3)بو. كأخرجو البخارم

 ، مف طريؽ يكنس كمعمر، كبلىما عف الزىرم بو.(6)عف الزىرم بو. كأخرجو مسمـ، (كمالؾ
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

  أف: غيررجالو جميعيـ ثقات 
سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي، أبك محمد الككفي، ثـ المكي، ثقة حافظ  عيينة:ابف  -

. كقد ذكره ابف حجر (7)فقيو إماـ حجة، إال أنو تغير حفظو بأخرة، ككاف ربما دلس، لكف عف الثقات
عده العبلئي في . أما بالنسبة الختبلطو فقد (8)في الطبقة الثانية لممدلسيف، الذيف لـ يضر تدليسيـ

، كلـ يحط مف مرتبتو، إما لقصر مدة االختبلط أصبلن  االقسـ األكؿ: مف لـ يكجب ذلؾ لو ضعفن 
: أشيد باهلل، أف سفياف بف عيينة (10). كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف(9)كقمتو، كسفياف بف عيينة كغيره

: عامة مف سمع (11)ئياختمط سنة سبع كستيف، فمف سمع منو فييا، فسماعو ال شيء. كقاؿ العبل
منو، إنما كاف قبؿ سنة سبع، كلـ يسمع منو متأخر في ىذه السنة، إال محمد بف عاصـ األصبياني، 
كلـ يتكقؼ أحد مف العالميف في االحتجاج بسفياف. فيك مف القسـ األكؿ. بؿ لعؿ ىذا ال يصح عف 

 الحجاز، كاهلل أعمـ.يحيى بف سعيد، ألنو مات في صفر سنة ثماف كتسعيف، كلـ يكف حينئذ ب
 ثقة حافظ، ال يضر تدليسو، كال اختبلطو.قمت: 

                                                                                                                                                                                           

 (.497( محمد بف عمي بف أبي طالب الياشمي، أبك القاسـ بف الحنفية المدني. ثقة عالـ. تقريب التيذيب )ص(1
 (.1407) رقـ ( حديث553( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة )ص(2
ككتاب الذبائح كالصيد، باب لحـك  (.4216) رقـ حديث ،(5/135البخارم، كتاب المغازم، باب غزكة خيبر )( صحيح (3

  (.5532) رقـ حديث (7/95الحمر اإلنسية )
كتاب الصيد كالذبائح، باب تحريـ كفي  (.1407) رقـ حديث( 553( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة )ص(4

 (.1407) رقـ حديث (803ة )صأكؿ لحـ الحمر اإلنسي
كتاب النكاح، باب  ،صحيح مسمـك  (.6961) رقـ حديث (9/24( صحيح البخارم كتاب الحيؿ، باب الحيمة في النكاح )(5

 (.1407) رقـ حديث( 553نكاح المتعة )ص
 (.1407) رقـ حديث (803( صحيح مسمـ كتاب الصيد كالذبائح، باب تحريـ أكؿ لحـ الحمر اإلنسية )ص(6
 (.245( تقريب التيذيب )ص(7
 (.32( طبقات المدلسيف )ص(8
 (.3( المختمطيف، لمعبلئي )ص(9

 (.45( المصدر نفسو )ص(10
 (.46( المصدر السابؽ )ص(11
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- :  (، كخبلصة القكؿ فيو:12) تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ الزُّْىِرىّْ
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو  أنو إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

 فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف، كىك في ذلؾ الحديث قد صرح بالسماع.

، أبك محمد المدني، كأبكه ابف الحنفية، ثقة فقيو، الحسف بف محمد بف عمي بف أبي طالب الياشمي -
 ىك ثقة كبدعتو ال تضر، كال تؤيد حديثو. قمت:. (1)إنو أكؿ مف تكمـ في اإلرجاء يقاؿ

      

 : (2)قاؿ ابف األثير
الَتَمتُّع ِباْلَحجّْ َلُو َشرائُط َمْعُروَفٌة ِفي اْلِفْقِو، َوُىَو َأْف َيُكوَف َقْد أْحَرـ ِفي أْشُير  "ُمْتَعة اْلَحجّْ "َوِفيِو ِذْكُر 

، اْلَحجّْ بُعمرة، َفِإَذا َوَصؿ ِإَلى اْلَبْيِت َوَأرَاَد َأْف ُيِحؿَّ وَيستعِمؿ َما َحُرـ َعَمْيِو، فسبيُمو َأْف َيُطوَؼ وَيسْ  َعى وُيِحؿَّ
ـَ حَ  َـّ َيُطوُؼ وَيْسعى و وُيقي َـّ ُيْحِرـ ِمْف َمكََّة ِباْلَحجّْ إْحرامًا َجِديًدا، وَيِقؼ بَعَرفَة ُث ، ُث ُيِحّؿ ِمَف الًل ِإَلى َيْوـِ اْلَحجّْ

ـْ َكاُنوا َل َيَرْوف اْلعُ  : َأِي اْنَتَفع؛ أِلَنَُّي ، َفَيُكوُف َقْد َتَمتََّع بالُعْمرة ِفي َأيَّاـِ اْلَحجّْ ، اْلَحجّْ ْمَرَة ِفي أْشُير اْلَحجّْ
. ـُ ْساَل  َفَأَجاَزَىا اإلِْ

 (:17الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ مسمـ

ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى  دَّثىنىا رى ، حى اًتـو مَّدي ٍبفي حى دَّثىنىا ميحى حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف ميٍسًمـو اٍلقيرّْمّْ (4) ، حى

: سىأىٍلتي اٍبفى (5) ، قىاؿى
ٍنييمىا، عىٍف  بَّاسو رىًضيى اهللي عى : ىىًذًه أيُـّ اٍبًف ُمْتَعِة اْلَحجّْ عى ٍنيىا، فىقىاؿى بىٍيًر يىٍنيىى عى كىافى اٍبفي الزُّ ؟ فىرىخَّصى ًفييىا، كى

                                                           

 (.164( تقريب التيذيب )ص(1
 اإلرجاء عمى معنييف: أحدىما: بمعنى التأخير، كالثاني: إعطاء الرجاء. 

بالمعنى األكؿ فصحيح، ألنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقد  كأما بالمعنى  أما إطبلؽ اسـ المرجئة عمى الجماعة 
الثاني فظاىر فإنيـ كانكا يقكلكف: ال تضر مع اإليماف معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة. كقيؿ: اإلرجاء تأخير حكـ 

ف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار. الممؿ كالنحؿ، صاحب الكبيرة إلى يـك القيامة، فبل يقضى عميو بحكـ ما في الدنيا مف ككنو م
 (.1/138لمشيرستاني )

 (.4/292( النياية في غريب الحديث كاألثر )(2
 (.1238(، حديث رقـ )494( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب في متعة الحج )ص(3
ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى بف العبلء بف حساف القيسي، أبك محمد البصرم، ثقة فاضؿ لو (4  (.211تصانيؼ. تقريب التيذيب )ص( رى
( سكادة بف أبي األسكد عبد اهلل، أك مسمـ بف مخراؽ القطاف، البصرم، كيقاؿ: إنو مسمـ القرم، بضـ القاؼ كتشديد الراء، (5

 (.259مكلى أبي بكرة. ثقة. تقريب التيذيب )ص
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: دّْثي بىٍيًر تيحى مَّـى رىخَّصى فً  الزُّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍييىا، "أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ٍمنىا عى : فىدىخى مىٍييىا فىاٍسأىليكىىا، قىاؿى ميكا عى ييىا، فىاٍدخي
مَّـى ًفييىا". سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍميىاءي، فىقىالىٍت: قىٍد رىخَّصى رىسيكؿي اهلًل صى ٍخمىةه عى  فىًإذىا اٍمرىأىةه ضى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف البخارم.

 د:دراسة رجاؿ اإلسنا
 رجالو ثقات، غير أف:

 بف ميمكف، البغدادم، الٌسميف. ُمَحمَُّد ْبُف َحاِتـ -
: ثقة، تكمـ (4)، كقاؿ الذىبي(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)، كابف عدم(1)كثقو الدارقطني

 فيو.
. قاؿ ابف قانع: صالح، كقاؿ أبك حفص : صدكؽ ربما كىـ، ككاف فاضبلن (5)قاؿ ابف حجرك  

 .(6)بشيء، كقاؿ ابف معيف: كذاب الفبلس: ليس
صدكؽ، كيكفي ركاية اإلماـ مسمـ لو، كأما تكذيب ابف معيف لو ففيو تشدد، لذلؾ قاؿ  قمت:

، فقد رٌده الذىبي (7)الخزرجي:"كأفرط ابف معيف فكٌذبو" ، ككذلؾ تجريح الفبٌلس لو بقكلو: ليس بشيءو
 .(8)بقكلو:"ىذا جرح مردكد"

      

 

 

 

                                                           

 (.  3/71( تاريخ بغداد )(1
 (.25/23( تيذيب الكماؿ )(2
 (.9/86اف )( الثقات البف حب(3
 (.2/174( المغني في الضعفاء )(4
 (.472( تقريب التيذيب )ص(5
 (.  3/71( تاريخ بغداد )(6
 (.331( خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص7)
 (.2/455( تذكرة الحفاظ )8)
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 :(1)األثيرقاؿ ابف 
َر ِذْكر  َأْي َىالَّ َترْكَتنا َنَنَتفع ِبِو. "َقاُلوا: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َلْوَل َمتَّْعَتَنا ِبوِ "َوِفي َحِديِث اْبِف األْكَوع  َوَقْد َتَكرَّ

 ِفي اْلَحِديِث. "التَّمتُّع، والُمْتعة، والْسِتمتاع"

 (:18الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا ميسىدَّده  حى
دَّثىنىا يىٍحيىى(3) ٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي عيبىٍيدو (4)، حى مىمىةي ٍبفي اأٍلىٍككىًع، قىاؿ: (5)، عى دَّثىنىا سى مىمىةى، حى ٍكلىى سى ، مى

اًمري لىٍك أى  : أىيىا عى ؿه ًمٍف اٍلقىٍكـً ، قىاؿى رىجي ٍيبىرى مَّـى ًإلىى خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىٍجنىا مىعى النًَّبيّْ صى ٍعتىنىا خى  ...ٍسمى
سى   مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ميوي المَّوي، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًمري ٍبفي اأٍلىٍككىًع، قىاؿ: يىٍرحى : مىٍف ىىذىا السَّاًئؽي؟. قىاليكا: عى مَّـى

: يىا رىسيكؿى المًَّو،  ؿه ًمٍف اٍلقىٍكـً قىاؿى رىجي  ... الحديث.َلْوَل َمتَّْعَتَنا ِبوِ كى

 تخريج الحديث:
 عف يزيد بو.مف طريؽ حاتـ بف إسماعيؿ، كبلىما ، (7)، كمسمـ(6)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      

 

                                                           

 (.4/292( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 حديث ،(8/73يـ{، كمف خص أخاه بالدعاء دكف نفسو )( صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب قكلو تعالى: }كصؿ عمي(2
 (.6331) رقـ
( ميسىدَّد بف ميسىٍرىىد بف ميسىٍربىؿ بف ميٍستىكًرد، األسدم، البصرم، أبك الحسف، ثقة حافظ يقاؿ: إنو أكؿ مف صنؼ المسند (3

 (.528تقريب التيذيب )ص .بالبصرة، كيقاؿ: اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز، كمسدد لقب
يحيى بف سعيد بف فركخ، بفتح الفاء، كتشديد الراء المضمكمة، كسككف الكاك، ثـ معجمة، التميمي، أبك سعيد القطاف، ( (4

 (.591البصرم، ثقة متقف حافظ إماـ قدكة. تقريب التيذيب )ص
 (.603يزيد بف أبي عبيد، األسممي، مكلى سممة بف األككع، ثقة. تقريب التيذيب )ص( (5
ككتاب األدب، باب ما يجكز مف  ،(4209) رقـ حديث (5/135باب غزكة خيبر ) ،البخارم، كتاب المغازم( صحيح (6

 (.6148) رقـ حديث ،(8/35الشعر كالرجز كالحداء، كما يكره منو )
 (.1802) حديث رقـ(، 749( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب غزكة خيبر )ص(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 ".َبْيَنا َأَنا جالٌس ِفي َأْىِمي ِحيَف َمَتَع النياُر ِإَذا رسوُؿ ُعمر، فاْنَطَمْقت ِإَلْيوِ "َوِمْنُو َحِديُث َماِلِؾ ْبِف َأْوٍس 

 (:19الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

مَّدو اٍلفىٍرًكمُّ  اؽي ٍبفي ميحى دَّثىنىا ًإٍسحى حى
اًلؾي ٍبفي أىنىسو (3) دَّثىنىا مى ، حى

اًلًؾ ٍبًف أىٍكًس (4) ، عىٍف مى ٍف اٍبًف ًشيىابو ٍبًف ا، عى
مىى مى  ؿى عى تَّى أىٍدخي ًديًثًو ذىًلؾى فىاٍنطىمىٍقتي حى بىٍيرو ذىكىرى ًلي ًذٍكرنا ًمٍف حى مَّدي ٍبفي جي كىافى ميحى دىثىاًف، كى ، فىسىأىٍلتيوي اٍلحى اًلًؾ ٍبًف أىٍكسو

اًلسه ًفي أىٍىًمي ًحيفى  : بىٍينىا أىنىا جى ًديًث، فىقىاؿى مىاًلؾه طَّاًب  اُر،َمَتَع النَّيَ عىٍف ذىًلؾى اٍلحى ًإذىا رىسيكؿي عيمىرى ٍبًف اٍلخى
دىقىةه...... إلى نياية الحديث. ٍكنىا صى ا تىرى  يىٍأًتيًني...... إلى أف ذكر قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: الى نيكرىثي مى

 تخريج الحديث:
، (7)مسمـأخرجو . ك ، مف طريؽ سفياف، عف عمرك، عف الزىرم بو(6)، كمسمـ(5)اأخرجو البخارم أيضن 

 مف طريؽ جكيرية، عف مالؾ بف أنس بو، بالمعنى.
)عمرك، كشعيب،  ، مف طريؽ شعيب كعقيؿ، كبلىما عف الزىرم بو، كلـ يذكر(8)كأخرجو البخارم 

 كعقيؿ(، لفظة ابف األثير.

 

                                                           

 (.4/293كاألثر )( النياية في غريب الحديث (1
 (.3094) حديث رقـ ،(4/79( صحيح البخارم، كتاب فرض الخمس )(2
 (.4/374( الفىٍركم: بفتح الفاء، كسككف الراء الميممة، ىذه النسبة إلى الجد األعمى. األنساب لمسمعاني )(3
إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف،  ( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل المدني، الفقيو(4

 (.516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
(، ككتاب تفسير القرآف، باب قكلو 4/38( صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب المجف، كمف يترس بترس صاحبو )(5

 (. 6/147تعالى:}ما أفاء اهلل عمى رسكلو...{ )
  (.3389 ( حديث رقـ )728اب حكـ الفيء )ص( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، ب(6
 (.  3389 حديث رقـ ) ،(728( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب حكـ الفيء )ص(7
ككتاب النفقات، باب حبس نفقة  (.4033) حديث رقـ (،5/89( صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب حديث بني النضير )(8

ككتاب الفرائض باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : "ال نكرث ما  (.5357) حديث رقـ (،7/63الرجؿ قكت سنة عمى أىمو )
 ،(9/98ككتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ ) (.6728) حديث رقـ (8/149تركناه" )

 (.7305) حديث رقـ
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف أبي فركة، الفىٍركم،  المدني، األمكم، مكالىـ.  إسحاؽ بف محمد -

: مكلى عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، مف ثقات أىؿ المدينة. كذكره ابف حباف في (1)معانيقاؿ السٌ 
، كلكنو ذىب بصره، ا: سمعت أبي يقكؿ كاف صدكقن (3): يغرب كيتفرد. كقاؿ ابف أبي حاتـ(2)الثقات كقاؿ

فربما لقف الحديث، ككتبو صحيحة. كقاؿ: ككتب أبي، كأبك زرعة عنو، كركيا عنو. كقاؿ أبك حاتـ مرة 
: جاء عف مالؾ (7). كقاؿ العقيمي(6): ليس بثقة، كقد كىاه أبك داكد(5): مضطرب. قاؿ النسائي(4)أخرل

: كقد (9)ا فيو كؿ قكؿ، كقاؿ: ضعيؼ، تكممكا فيو، قالك (8)بأحاديث كثيرة، ال يتابع عمييا. كقاؿ الدارقطني
: فيحتمؿ (11): ال يترؾ. كقاؿ أبك الكليد الباجي(10)ركل عنو البخارم، كيكبخكنو في ىذا. كقاؿ مرة أخرل

: كىك (12)عندم أنو يتيـ لكثرة خطاياه بقمة التحرم، كاهلل أعمـ. كقاؿ الذىبي بعد ذكر أقكاؿ النقاد فيو
 : صدكؽ، كؼ فساء حفظو.(13)جرصدكؽ في الجممة، صاحب حديث، كقاؿ ابف ح

 : صدكؽ، ساء حفظو.قمت      

. مف بني نصر بف معاكية يكنى أبا (14)بف الحدثاف بف عكؼ بف ربيعة النٍَّصرم مالؾ بف أوس -
أف لو صحبة. كقد ذكر   -ككاف مف جمة أىؿ ىذا الشأف -سعد، زعـ أحمد بف صالح المصرم 

: كميـ صاحب النبي صمى اهلل عميو (15)مف الصحابة، ذكر منيـ مالؾ بف أكس، كقاؿ االبخارم عددن 
                                                           

 (.4/374( األنساب، لمسمعاني )(1
 (.8/115حباف )( الثقات، البف (2
 (.2/233( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.2/472( تيذيب الكماؿ )(4
 (.154( الضعفاء كالمترككيف، لمنسائي )ص(5
 (.1/238( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(6
 (.1/106( ضعفاء العقيمي )(7
 (.185( سؤاالت الحاكـ النيسابكرم، لمدارقطني )ص(8
 (.172ف يكسؼ السيمي، لمدارقطني )ص( سؤاالت حمزة ب(9

 (.1/199( ميزاف االعتداؿ )(10
 (.1/357( التعديؿ كالتجريح، لمباجي )(11
 (.1/199( ميزاف االعتداؿ )(12
 (.102( تقريب التيذيب )ص(13
بف ا( النٍَّصرم: بفتح النكف، كسككف الصاد الميممة، كفي آخرىا راء ميممة. ىذه النسبة إلى بني نصر بف معاكية بف بكر (14

 (.5/494ىكازف بف مالؾ بف عكؼ. األنساب لمسمعاني )
 (.5/246( التاريخ الكبير )(15
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في صحبتو أكثر مما ذكرت، كال أعمـ لو  اكسمـ، ال يغيركف الشيب. قاؿ أبك عمر: ال أعرؼ لو خبرن 
 ركاية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. كأما ركايتو عف عمر فأشير مف أف تذكر. 

ف الحدثاف بالمدينة سنة اثنتيف كتسعيف. كقيؿ: سنة اثنتيف كخمسيف كىك ابف باكتكفي مالؾ بف أكس 
 . (1)أربع كتسعيف سنة

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
"َأنَُّو حرَّـ اْلَمِديَنَة، وَرخَّص ِفي َمتَاع النَّاِضِح" َأرَاَد َأَداَة الَبعير الَِّتي ُتؤَخذ ِمَف الشََّجِر، َفسَّماىا  َوِفيِو:

 َوَكِثيرَِىا. . والَمتَاع: كؿُّ َما ُيْنَتفع ِبِو ِمْف ُعروض الدُّْنَيا، َقميميااَمتاعً 

 (:20الحديث رقـ)
 :(4)(3)أبو محمداإلماـ قاؿ 

ٍيًف، عىٍف  دى ٍبًف اٍلحيصى مَّده، عىٍف دىاكي : نا ميحى ، قىاؿى بىٍيري : نا الزُّ نىا أىٍحمىدي ٍبفي زىكىًريَّاءى، قىاؿى ٍيدو أىٍخبىرى عىًدمّْ ٍبًف زى
مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىٌف رىسيكؿى المًَّو صى اًرمّْ ـَ َشَجَر اْلَمِديَنةِ " اأٍلىٍنصى ٍيدن  َحرَّ ٍيدو ًمٍنيىا، ، (5)ابيرى ًفي َوَأِذَف ًفي بيرى

اٍلمىسىدً 
دىةً  (6) كىاٍلًمٍنجى

 أىٍف ييٍقطىعى. َوَمتَاِع النَّاِضحِ ، (7)

 تخريج الحديث:
 انفرد قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي بيذا الحديث.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
: (2): شيخ لمطبراني. كقاؿ أبك الطيب(1)قاؿ ابف حجر، (8)بف عمي بف الحسف العابدم أحمد بف زكرياء -

 مجيكؿ الحاؿ.
                                                           

 (.662ب )( االستيعاب في معرفة األصحا(1
 (.4/293ثر )( النياية في غريب الحديث كاأل(2
قيٍسًطي العىٍكفي(3 بغية الكعاة في  .( قاسـ بف ثابت بف حـز بف عبد الرحمف بف مطرؼ بف سميماف بف يحيى، أبك محمد السَّرى

 (. 2/252طبقات المغكييف كالنحاة، لمسيكطي )
قيٍسًطي: بفتح السيف كالراء الميممتيف، كضـ القاؼ، بعدىا سيف أخرل ساكنة، كفي آخرىا ا  لطاء الميممة.السىرى
قيٍسطىة، كىي بمدة عمى ساحؿ البحر مف ببلد األندلس. األنساب لمسمعاني )  (.3/246ىذه النسبة إلى سىرى

  (.1/294( الدالئؿ في غريب الحديث )(4
 (.97المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض كالمغة كالمثؿ )ص. ( اثنا عشر ميبلن (5
ٍفتكؿي ًمٍف نىباتو أىٍك ًلحاًء شجرةو. النياية في غريب الحديث كاألثر )( (6  (.4/329المىسىدي: الحبؿي المىٍمسيكد: أىًم المى
. النياية في غريب الحديث كاألثر ) ا( ًىيى عىصن (7 ، كييٍنفىشي ًبيىا الصكؼي  (.5/19تيساؽ ًبيىا الدُّكابُّ
 (.6/337( إكماؿ الكماؿ، البف ماككال )(8
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بىالة، بفتح الزام كتخفيؼ المكحدة، المخزكمي، أبك الحسف المدني، قاؿ ابف  محمد بف الحسف - بف زى
 : كذبكه. (3)حجر

بف ابف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير، األسدم، المدني أبك عبد اهلل  الزبير بف بكار -
 فو.: ثقة، أخطأ السميماني في تضعي(4)أبي بكر، قاضى المدينة، قاؿ ابف حجر

:  ثقة إال في عكرمة، كرمي برأم (5)األمكم مكالىـ، أبك سميماف المدني، قاؿ ابف حجر داود بف الحصيف -
 الخكارج.
 ىك ثقة، كحديثو عف غير عكرمة، كبدعتو التضر. قمت:

 الحكـ عمى اإلسناد:
بىالة، كذاب، كفيو أحمد بف زكرياء، لـ أعثر عمى جرح   إسناده مكضكع، فيو محمد بف الحسف بف زى

 أك تعديؿ لو. 

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
ـْ َيْوَمو أْجَمع. وَمَتَف ِفي اأْلَْرِض، إذا َذَىب. "َمَتَف بالناِس يوـَ َكَذا"َوِفيِو    َأْي ساَر ِبِي

 (:21الحديث رقـ)
 أعثر عميو بنفس المفظ، إنما بالمعنى:لـ 

 :(7)قاؿ اإلماـ أحمد
دَّثىًني ًزيىادي ٍبفي أى  : حى ، قىاؿى ًميًح اٍلييذىًليُّ مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلمى دَّثىنىا ميحى : حى مىًد، قىاؿى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى ًميًح، عىٍف حى ًبي اٍلمى

ٍف أىًبي بيٍردىةى (8)أىًبيوً  ، (9)، عى مَّـى ًفي سىفىرو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىنَّوي كىافى مىعى النًَّبيّْ صى ًعيّْ اًلؾو اأٍلىٍشجى ٍكًؼ ٍبًف مى ، عىٍف عى
                                                                                                                                                                                           

 (.3/980( تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، البف حجر )(1
 (.116( إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف صبلح المنصكرم )ص (2
 (.474( تقريب التيذيب )ص(3
 (.214( المصدر نفسو )ص(4
 (.198( المصدر السابؽ )ص(5
 (.4/293( النياية في غريب الحديث كاألثر )(6
 (.39/399( مسند أحمد )(7
( أبك المميح بف أسامة بف عمير، أك عامر بف عمير بف حنيؼ بف ناجية اليذلي، اسمو عامر، كقيؿ: زيد، كقيؿ: زياد ثقة. (8

 (.675تقريب التيذيب )ص
 (.621( أبك بردة بف أبي مكسى األشعرم، قيؿ: اسمو عامر، كقيؿ: الحارث. ثقة. تقريب التيذيب )ص(9
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ـْ َأْجَمعَ  ـْ َيْوَمُي :َفَساَر ِبِي نَّ  ... فىقىاؿى ؿى ًنٍصؼي أيمًَّتي اٍلجى ًني بىٍيفى أىٍف يىٍدخي يَّرى بّْي فىخى بىٍيفى "ًإنَّوي أىتىاًني آتو ًمٍف رى ةى، كى
ًة، فىاٍختىٍرتي الشَّفىاعىةى...الحديث.  الشَّفىاعى

 تخريج الحديث:
، كابف (6)، كابف خزيمة(5)، كالركياني(4)كابف أبي عاصـ ،(3)كأحمد ،(2)كالطيالسي ،(1)أخرجو الترمذم

، (10)، كالركياني (9)، كابف أبي عاصـ(8)، جميعيـ مف طريؽ قتادة، عف أبي المميح، كأخرجو معمر(7)حباف
 .، جميعيـ مف طريؽ، أبي قبلبة(12)، كابف حباف(11)ابف خزيمة
، جميعيـ مف طريؽ سميـ (16)، كالحاكـ(15)، كابف خزيمة(14)، كابف أبي عاصـ(13)كأخرجو ابف ماجو 

، باختبلؼ، في ا)أبك المميح، كأبك قبلبة، كسميـ بف عامر(، عف عكؼ بف مالؾ، مرفكعن  بف عامر، ثبلثتيـا
 بعض األلفاظ، كبدكف لفظ ابف األثير.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف عبد الكارث بف سعيد، العنبرم، مكالىـ التنكرم، بفتح المثناة، كتثقيؿ النكف عبد الصمد  -

 المضمكمة، أبك سيؿ البصرم. 
 .: ثقة مأمكف(18)، كقاؿ(17)ذكره الحاكـ فيمف ركل لو البخارم كمسمـ

                                                           

 (.2441(، حديث رقـ )4/627) ، باب ما جاء في الشفاعة( سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة(1
 (.2/339( مسند أبي داكد الطيالسي )(2
 (.39/429( مسند أحمد )(3
 (.2/388( السنة، البف أبي عاصـ )(4
 (.1/391( مسند الركياني )(5
 (.2/641( التكحيد، البف خزيمة )(6
 (.1/442( صحيح ابف حباف )(7
 (.11/413( جامع معمر بف راشد )(8
 (.2/389( السنة، البف أبي عاصـ )(9

 (.1/393( مسند الركياني )(10
 (.2/645( التكحيد، البف خزيمة )(11
 (.185/ 16( صحيح ابف حباف )(12
 (.4317(، حديث رقـ )1444)ص ، باب ذكر الشفاعة( سنف ابف ماجو، كتاب الزىد(13
 (.2/390عاصـ )( السنة، البف أبي (14
 (.2/638( التكحيد، البف خزيمة )(15
 (.1/60( المستدرؾ )(16
 (.175( تسمية مف أخرج ليـ البخارم كمسمـ )ص(17
 (.1/22( المستدرؾ )(18



61 
   

، قاؿ (3): كاف ثقة إف شاء اهلل، ككثقو ابف نمير(2)كقاؿ ابف سعد ،(1)كذكره ابف حباف في الثقات 
: مجيكؿ. كقد نقؿ المزم قكؿ (6): الحافظ الحجة، كقاؿ مرة(5): ليس بشيء، كقاؿ الذىبي(4)ابف معيف
: صدكؽ، صالح الحديث، كلكني لـ أجد ىذا القكؿ في الجرح كالتعديؿ، كلقد أشار (7)أبي حاتـ

: ثقة (10): شيخ مجيكؿ، كقاؿ ابف قانع(9)، ككجدت قكلو(8)لعمو ىناؾ سقط قائبلن  المحقؽ في اليامش،
: لـ يكف بو بأس ، كأرجك أف (12)قاؿ اإلماـ أحمدك : ثبت في شعبة. (11)كقاؿ ابف المديني يء.يخط

 : صدكؽ، ثبت في شعبة.(13)ألبيو في ذلؾ الرأم. كقاؿ ابف حجر ايككف كاف مخالفن 
 : صدكؽ.  قمت

 أبي المميح:زياد بف  -
 : ليس بالقكم.(14)لـ أجد فيو غير قكؿ أبي حاتـ

 :محمد بف أبي المميح -
 .: ال بأس بو(16)، كقاؿ ابف شاىيف(15)ذكره ابف حباف في الثقات

 
 

                                                           

 (8/414( الثقات البف حباف )(1
 (.9/301( الطبقات الكبير )(2
 (2/580( تيذيب التيذيب )(3
 (.4/220( تاريخ ابف معيف )(4
 (.1/653(، الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )1/344الحفاظ لمذىبي )( تذكرة (5
 (.2/418( المغني في الضعفاء )(6
 (.18/102( تيذيب الكماؿ )(7
 (.3/51( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.3/51( المصدر نفسو )(9

 (.2/580( تيذيب التيذيب )(10
 (.2/580تيذيب )(، تيذيب ال265( شرح عمؿ الترمذم البف رجب )ص(11
 (.9ركاية المركذم )ص -( عمؿ أحمد(12
 (356( تقريب التيذيب )ص(13
 (.3/541( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.7/431( الثقات البف حباف )(15
 (.215( تاريخ أسماء الثقات )ص(16
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: ذكره الساجي، كالعقيمي في الضعفاء، كذكر العقيمي قكؿ محمد بف المثنى: (1)كقاؿ ابف حجر 
 .(2)قط ادم، يحدثاف عف محمد بف المميح اليذلي شيئن بف مياما سمعت يحيى، كال عبد الرحمف 

 ضعيؼ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
ضعيؼ، لضعؼ، زياد بف المميح، كمحمد بف المميح، كلقد ضعؼ شعيب  ىذا الحديث إسناد

 ، ىذا اإلسناد، كقاؿ: الحديث صحيح.(3)األرنؤكط
كلقد جاء الحديث مف طرؽ أخرل صحيحة، ذيًكرت في التخريج السابؽ، فيصبح حسننا لغيره،  قمت:

، (6)، كصححو شعيب األرنؤكط(5)، كقاؿ عمى شرط اإلماـ مسمـ، ككافقو الذىبي(4)كقد صححو الحاكـ
 .(7)كاأللباني

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.5/390( لساف الميزاف )(1
 (.4/31( ضعفاء العقيمي )(2
 (.39/399( مسند أحمد )(3
 (.1/60)( المستدرؾ (4
 (.1/60( المصدر نفسو )(5
 (.185/ 16( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(6
 (.4317(، حديث رقـ )1444)ص ، باب ذكر الشفاعة( في تعميقو عمى سنف ابف ماجو، كتاب الزىد(7
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 المبحث الثالث
 الميـ مع الثاء

 : (1)قاؿ ابف األثير
ُيَقاُؿ: َمَثْمُت ِباْلَحَيَواِف َأْمُثُؿ ِبِو َمْثاًل، ِإَذا َقَطْعَت َأْطرَاَفُو وَشّوْىَت ِبِو،  "َأنَُّو َنَيى َعْف الُمْثَمة"ِفيِو  )َمَثَؿ(

: الُمْثَمة. فأمَّا َمثََّؿ، وَمَثْمُت بالَقتيؿ، ِإَذا َجَدْعت َأْنَفُو، َأْو أُذَنو، َأْو َمذاِكيَره، َأْو َشْيًئا ِمْف أطراِفو. َواِلْسـُ 
 ِبالتَّْشِديِد، َفُيَو لممباَلغة.

 (:22الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو  جَّ دَّثىنىا حى حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي (3) ٍبدى المًَّو (4)، حى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى ًني عىًدمُّ ٍبفي ثىاًبتو : أىٍخبىرى ٍبفى ا، قىاؿى

 ، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف النًَّبيّْ صى  .َأنَُّو َنَيى َعْف النُّْيَبِة، َواْلُمْثَمةِ يىًزيد،ى عى

 تخريج الحديث:
 عف آدـ بف أبي إياس، عف شعبة بو. (5)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بالتشيع.: ثقة، رمي (6)األنصارم، الككفي. قاؿ ابف حجر عدي بف ثابت -

 كبدعتو التضر حيث، أنيا التؤيد حديثو. قمت:
، األنصارم، مف األكس، صحابي، ككفي. يركم عنو عدم بف ثابت، عف (1)عبد اهلل بف يزيد الَخْطمي -

البراء بف عازب، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. كىك جد عدم بف ثابت، كىك عبد اهلل بف يزيد بف يزيد 

                                                           

 (.4/294( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 (.5516) حديث رقـ (7/94مف المثمة كالمصبكرة كالمجثمة )( صحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب ما يكره (2
 (.153حجاج بف المنياؿ األنماطي، أبك محمد السممي، مكالىـ البصرم، ثقة فاضؿ. تقريب التيذيب )ص( (3
مير شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي، مكالىـ، أبك بسطاـ الكاسطي، ثـ البصرم، ثقة حافظ متقف، كاف الثكرم يقكؿ ىك أ( (4

 (.266. تقريب التيذيب )صاالمؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ، كذب عف السنة، ككاف عابدن 
اًحًبًو )(5  (.2474) حديث رقـ (3/135( صحيح البخارم، كتاب المظالـ، بىاب النٍُّيبىى ًبغىٍيًر ًإٍذًف صى
 (.388( تقريب التيذيب )ص(6
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ٍطمىة بف جشـ بف مالؾ بف األكس، الخى بف حصف بف عمرك بف ا مي، األنصارم، طٍ الحارث بف خى
صفيف ، عمى الككفة، كشيد مع عمي ااألكسي. شيد الحديبية، كىك ابف سبع عشرة سنة، ككاف أميرن 

 .(2)كالجمؿ كالنيركاف

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
زَاَد ِفي ِرَواَيٍة  َأْي ُتْنَصب فتْرَمى، َأْو ُتْقَطع أطراُفيا َوِىَي َحيَّة. "َنيى َأْف ُيَمثََّؿ بالدَّواب"َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ".َوَأْف ُتْؤكَؿ الَمْمُثوؿ ِبَيا"

 (:23الحديث رقـ)
نما بالمعنى.  لـ أعثر عمى الحديث بنفس المفظة، كا 

 : (4)البخارياإلماـ قاؿ 
ًليدً  دَّثىنىا أىبيك اٍلكى حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي، (5) ٍيدو ، حى كىـً (6)عىٍف ًىشىاـً ٍبًف زى مىى اٍلحى ، عى ٍمتي مىعى أىنىسو ، ، قىاؿى دىخى ٍبًف أىيُّكبى

انن  : ا، أىٍك ًفٍتيىانن افىرىأىل ًغٍممى ةن يىٍرميكنىيىا، فىقىاؿى أىنىسه اجى بيكا دىجى ـَ َأْف ُتْصَبَر ، نىصى َنَيى النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
. ـُ  اْلَبَياِئ

 تخريج الحديث:
 شعبة بو بنحكه.مف طريؽ محمد بف جعفر، عىٍف  (7)اإلماـ مسمـ أخرجو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .رجالو جميعيـ ثقات

 
      

                                                                                                                                                                                           
ٍطًمي: ( (1 الخاء المنقكطة بكاحدة، كسككف الطاء الميممة، كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى بطف مف األنصار يقاؿ بفتح الخى

 (.2/382لو خطمة بف جشـ بف مالؾ بف األكس بف حارثة. األنساب لمسمعاني )
 (.442( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )(2
 (.4/294( النياية في غريب الحديث كاألثر )(3
ًة )(4 ثَّمى ا ييٍكرىهي ًمٍف اٍلميٍثمىًة كىاٍلمىٍصبيكرىًة كىاٍلميجى  (.5513) حديث رقـ (7/94( صحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، بىاب مى
 (.573ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي، مكالىـ، أبك الكليد الطيالسي، البصرم، ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( (5
 (.572أنس بف مالؾ األنصارم ثقة. تقريب التيذيب )صىشاـ بف زيد بف ( (6
 .(1956)، حديث رقـ (810ص) ، كتاب الصيد كالذبائح، باب النيي عف صبر البيائـمسمـ صحيح( (7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ف  َـّ َقاَؿ: َقاَؿ َلُو ابُنو ُمَعاِوَيُة: َلَطْمُت َمولًى لَنا فَدعاه َأِبي "َوِمْنُو َحِديُث ُسَويد ْبِف ُمَقرّْ وَدعاني، ُث

: اَأِي اْقَتصَّ ِمْنُو. ُيَقاُؿ: َأْمَثَؿ السمطاُف ُفالنً  "اْمَتِثْؿ، فَعَفا -َوِفي ِرَواَيةٍ  -اْمُثْؿ ِمْنوُ  ، ِإَذا أقاَده. َوَتُقوُؿ ِلْمَحاِكـِ
 َأْمِثْمِني، َأْي أِقْدِني.

 (:24الحديث رقـ)
نماثى مٍ )أى  لـ أعثر عمى ركاية  منو(. ؿٍ ثً تى )امٍ  ؿ منو(، كا 

 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  ٍيرو (3)حى ٍبدي اهلًل ٍبفي نيمى دَّثىنىا عى ، حى

دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو (4) ، ح كحى
دَّثىنىا (5) ، كىالمٍَّفظي لىوي، حى

مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو  ، عىٍف سى دَّثىنىا سيٍفيىافي أىًبي، حى
ٍيدو ، عىٍف (6) ميعىاًكيىةى ٍبًف سيكى

، ثيَـّ ًجٍئتي (7) ٍبتي ٍكلنى لىنىا فىيىرى : لىطىٍمتي مى ، قىاؿى
 : اًني، ثيَـّ قىاؿى دىعى اهي كى ٍمؼى أىًبي، فىدىعى مٍَّيتي خى مىى عىٍيًد  اْمَتِثْؿ ِمْنُو،قيبىٍيؿى الظٍُّيًر، فىصى : كينَّا بىًني ميقىرّْفو عى فىعىفىا، ثيَـّ قىاؿى

مَّ رىسيكًؿ اهلًل  دينىا، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى اًدـه كىاًحدىةه، فىمىطىمىيىا أىحى مَّـى لىٍيسى لىنىا ًإالَّ خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى، صى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى
: : فىقىاؿى ٍيريىىا، قىاؿى اًدـه غى ـٍ خى مُّكا سىًبيمىيىا"."فىٍميىٍستىٍخًدميكىىا، فىًإذى  "أىٍعًتقيكىىا"، قىاليكا: لىٍيسى لىيي ٍنيىا، فىٍمييخى  ا اٍستىٍغنىٍكا عى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ شعبة، كعبد اهلل بف إدريس، كبلىما عف حصيف بف عبد الرحمف، (8)اأخرجو مسمـ أيضن 

 ، كليس فيو لفظة ابف األثير.اعف ىبلؿ بف يساؼ، عف سكيد بف مقرف بو، مرفكعن 

                                                           
 (.4/294النياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (.1658رقـ ) (، حديث682( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب صحبة المماليؾ، ككفارة مف لطـ عبده )ص(2
( عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف الكاسطي األصؿ أبك بكر بف أبي شيبة الككفي ثقة حافظ صاحب (3

 (.320تصانيؼ. تقريب التيذيب )ص
عبد اهلل بف نمير بنكف مصغر اليمداني، أبك ىشاـ الككفي، ثقة، صاحب حديث، مف أىؿ السنة. تقريب التيذيب ( (4

 (.327)ص
محمد بف عبد اهلل بف نمير، اليىٍمداني، بسككف الميـ، الككفي، أبك عبد الرحمف، ثقة حافظ فاضؿ. تقريب التيذيب ( (5

 (.490)ص
 (.248( سممة بف كييؿ الحضرمي، أبك يحيى الككفي، ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
 (.538ب مف زعـ أف لو صحبة، تقريب التيذيب )صمعاكية بف سكيد بف مقرف، المزني أبك سكيد الككفي، ثقة، لـ يص( (7
 (.1658( حديث رقـ )682( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب صحبة المماليؾ، ككفارة مف لطـ عبده )ص(8
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
: ثقة حافظ فقيو عابد (1)بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي، قاؿ ابف حجر سفياف بف سعيد -

إماـ حجة، ككاف ربما دلس. كقاؿ: كصفو النسائي كغيره بالتدليس كقاؿ البخارم: ما أقؿ تدليسو. كقد 
 . (2)ذكره ابف حجر: في الطبقة الثانية لممدلسيف، أم مف الذيف ال يضر تدليسيـ

عائذ الميزىنيبف  سويد بف مقرف -
، أخك النعماف بف مقرف، يكنى أبا عدم، كقيؿ: يكنى أبا عمرك. (3)

 .(4)يعد في الككفييف، كبالككفة مات ركل عنو الككفيكف

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
َحْمُقو ِمَف  ُمْثَمة الشََّعر: "َمف َمَثَؿ بالشََّعر َفَمْيَس َلُو ِعْنَد المَِّو َخالٌؽ يوـَ اْلِقَياَمةِ "َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 اْلُخُدوِد. َوِقيَؿ: َنْتُفو َأْو َتْغييره بالسَّواد.

 (:25الحديث رقـ)
 :(6)الطبرانياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي زيىىٍيرو التٍُّستىًرمُّ  حى
ٍنبىسىةى اٍلكىرَّاؽي (7) سىًف ٍبًف عى مَّادي ٍبفي اٍلحى ، ثنا حى

جَّاجي ٍبفي (8) ، ثنا  ، ثنا حى ٍيرو نيصى
ـى ٍبًف مىٍيسىرىةى  ، عىٍف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو ميحى
، عىٍف طىاكيسو (9)

مىٍيًو (10) مَّى اهللي عى ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو
": مَّـى قىاؿى سى  ".َمْف َمثََّؿ ِبالشَّْعِر، َفَمْيَس َلُو ِعْنَد اهلِل َخاَلؽٌ كى

                                                           

 (.244( تقريب التيذيب )ص(1
 (.32( طبقات المدلسيف )ص(2
زينة بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر بف نزار ( الميزىني: بضـ الميـ، كفتح الزام، كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى م(3
نما سمي باسـ أمو مزينة بنت كمب بف كبرة. األنساب لمسمعاني )ا  (.5/277بف معد بف عدناف، كاسـ مزينة عمرك، كا 

 (.317( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(4
 (.4/294( النياية في غريب الحديث كاألثر )(5
 (.10977( حديث رقـ )11/41) ( المعجـ الكبير، لمطبراني(6
(. 2/229( الحافظ الحجة العبلمة الزاىد، أبك جعفر، أحمد بف يحيى بف زىير، أحد األعبلـ. تذكرة الحفاظ لمذىبي )(7

، بنقطتيف مف فكؽ، االتيٍستىرم: بالتاء المضمكمة، المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف، كسككف السيف الميممة، كفتح التاء المعجمة أيضن 
 (.1/465ء الميممة، ىذه النسبة إلى تستر، بمدة مف ككر األىكاز مف ببلد خكزستاف. األنساب لمسمعاني )كالرا
  (.178( حماد بف الحسف بف عنبسة، الكراؽ، النيشمي، أبك عبيد اهلل البصرم، نزيؿ سامراء، ثقة. تقريب التيذيب )ص(8
 (.94التيذيب )ص ( إبراىيـ بف ميسرة الطائفي نزيؿ مكة ثبت حافظ. تقريب(9

( طاكس بف كىيساف اليماني، أبك عبد الرحمف الًحميرم، مكالىـ، الفارسي، يقاؿ اسمو ذككاف، كطاكس لقب، ثقة فقيو (10
 (.281فاضؿ. تقريب التيذيب )ص
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 تخريج الحديث:
 انفرد الطبراني بتخريج ىذا الحديث.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، بفتح الفاء، بعدىا ميممة، القيسي أبك محمد البصرم.(1)بضـ النكف، الفىسىاطيطي حجاج بف نصير، -

، كلكنيـ اصدكقن  ا: كاف شيخن (3)كييـ، كقاؿ ابف معيف يء: يخط(2)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ
 مف حديث شعبة، كقاؿ مرة: ضعيؼ. اأخذكا عميو شيئن 

: لحجاج بف نصير أحاديث كركايات عف (4)كقاؿ ابف عدم بعد ذكر أحاديث لحجاج عف شعبة 
: (5)غير ما ذكرت، كىك في غير ما ذكرتو صالح. كقاؿ البخارم امنكرن  اشيكخو، كال أعمـ لو شيئن 

: ليس بالقكم عندىـ. كقد (7)اكـ: سكتكا عنو. كقاؿ أبك أحمد الح(6)يتكمـ فيو بعضيـ، كقاؿ مرة
: ضعيؼ كاف (11)، كقاؿ ابف حجر(10)، ك ذكره العقيمي في الضعفاء(9)، كاألزدم(8)ضعفو ابف سعد

بالحديث،  ا: كاف معركفن (13): ضعيؼ ليف الحديث. كقاؿ العجمي(12)يقبؿ التمقيف. كقاؿ ابف قانع
بف اكلكنو أفسده أىؿ الحديث بالتمقيف، كاف يمقف، كأدخؿ في حديثو ما ليس منو، فترؾ. قاؿ عمى 

 : ترككا حديثو.(15): ذىب حديثو. كقاؿ أبك داكد السجستاني(14)المديني

                                                           
ذه النسبة إلى الفىسىاطيطي: بفتح الفاء، كالسيف الميممة، كالياء )المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا(، بيف الطائيف الميممتيف. ى( (1

 (.4/383الفساطيط، كىي البيكت مف الشعر. األنساب لمسمعاني )
 (.8/202( الثقات البف حباف )(2
 (.2/231( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (.2/232( المصدر نفسو )(4
 (.2/380( التاريخ الكبير )(5
 (. 36( الضعفاء الصغير )ص(6
 (.1/362( تيذيب التيذيب )(7
 (.9/306الكبير )( الطبقات (8
 (.1/193( الضعفاء كالمترككيف، البف الجكزم )(9

 (.1/285( ضعفاء العقيمي )(10
 (.153( تقريب التيذيب )ص(11
 (.1/362( تيذيب التيذيب )(12
 (.1/287( معرفة الثقات، لمعجمي )(13
 (.3/167( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.1/193( الضعفاء كالمترككيف، البف الجكزم )(15
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: منكر الحديث، ضعيؼ الحديث، ترؾ حديثو، كاف الناس ال يحدثكف عنو. (1)كقاؿ أبك حاتـ 
: (4): ليس بثقة كال يكتب حديثو. كقاؿ الذىبي(3): ضعيؼ، كقاؿ في مكضع آخر(2)كقاؿ النسائي

:ىك ليف، كقاؿ مرة (6): كبعضيـ تركو، كقاؿ مرة أخرل(5)ضعفكه، كشذ ابف حباف فكثقو، كقاؿ مرة
 : لـ يأت بمتف منكر. (7)أخرل

 : أجمعكا عمى تركو.(8)كذكره الدارقطني في الضعفاء كالمترككيف كقاؿ
 ضعيؼ، لقف فتمقف.: قمت

الطائفي كاسـ جده: سكس، كقيؿ: سكسف، بزيادة نكف في آخره، كقيؿ: بتحتانية، بدؿ  محمد بف مسمـ -
 الكاك فييما، كقيؿ: مثؿ حنيف.

 .: كاف يخطئ(11)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ(10)، كالعجمي(9)كثقو ابف معيف
: (13)صحاح. كقاؿ ابف حباف مرة أخرل ، أف كتب محمد بف مسمـ(12)كزعـ عبد الرحمف بف ميدم 

: لـ يكف بو (14)كاف لو العناية الكثيرة في العمـ، ككاف ييـ في األحاييف. قاؿ ابف معيف في مكضع آخر
بأس، ككاف سفياف بف عيينة أثبت منو، كمف أبيو، كمف أىؿ قريتو، كاف إذا حدث مف حفظو يقكؿ كأنو 

ف كاف (15)بأس. كقاؿ يعقكب بف سفيافيخطئ، ككاف إذا حدث مف كتابو فميس بو  : ثقة ال بأس بو، كا 
 .اكسطن  ا: كاف صالحن (16)ابف عيينة أحب منو. كقاؿ ابف المديني

                                                           

 (.3/167ح كالتعديؿ )( الجر (1
 (.2/231( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (.5/464( تيذيب الكماؿ )(3
 (.1/313( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(4
 (.1/226( المغني في الضعفاء )(5
 (.10/354( سير أعبلـ النببلء )(6
 (.1/465( ميزاف االعتداؿ )(7
 (.186)ص ( كتاب الضعفاء كالمترككيف(8
 (.197( تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص(9

 (.2/254( معرفة الثقات لمعجمي )(10
 (.7/399( الثقات البف حباف )(11
 (.1/224التاريخ الكبير )( (12
 (.178( مشاىير عمماء األمصار )ص(13
 (.1/61ركاية الدكرم )-( تاريخ ابف معيف(14
 (. 3/696( تيذيب التيذيب )(15
 (.136محمد بف عثماف بف أبي شيبة، البف المديني )ص( سؤاالت (16
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: كلو غير ما ذكرت، (2): ليس بو بأس. كقاؿ ابف عدم بعد ذكر بعض مركياتو(1)كقاؿ أبك داكد 
: صدكؽ (3). قاؿ الساجيامنكرن  أحاديث حساف غرائب، كىك صالح الحديث ال بأس بو، كلـ أر لو حديثا

. (5). كذكره العقيمي في الضعفاءا: ما أضعؼ حديثو، كضعفو جدن (4)ييـ في الحديث. كقاؿ اإلماـ أحمد
: صدكؽ يخطئ مف (7): فيو ليف، كقد كثؽ لو في مسمـ حديث كاحد، كقاؿ ابف حجر(6)كقاؿ الذىبي

 : بؿ صدكؽ.(8)حفظو. كقد عمقا صاحبا التحرير فقاال
 : صدكؽ.قمت

 الحكـ عمى اإلسناد:
: ركاه (9)إسناده ضعيؼ، لضعؼ الحجاج بف نصير، كقد ضعفو بعض العمماء. كقاؿ الييثمي
، كبقية يءالطبراني في الكبير، كفيو حجاج بف نصير، كقد ضعفو الجميكر، ككثقو ابف حباف كقاؿ: يخط

 ىذا، كذكر قكؿ ابف حجر فيو. : ىذا إسناد ضعيؼ، مف أجؿ حجاج(10)رجالو ثقات. كقاؿ األلباني

      

 

 

 

 

 

                                                           

 (.26/415( تيذيب الكماؿ )(1
 (.6/127( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (. 3/696( تيذيب التيذيب، البف حجر )(3
 (.1/189( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(4
 (.4/134( الضعفاء الكبير )(5
 (.2/219) ( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة(6
 (.506( تقريب التيذيب )ص (7
 (.3/317( تحرير تقريب التيذيب )(8
 (8/224( مجمع الزكائد، كمنبع الفكائد )(9

 (.1/611( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة، كأثرىا السيئ في األمة )(10
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 : (1)قاؿ ابف األثير
َوُىَو َجاِلٌس.  اَأْي َيُقوُموَف َلُو ِقيامً  "فْمَيَتَبوَّأ َمْقَعده ِمَف النَّار اَمْف َسرَّه أْف َيْمُثَؿ َلُو الناُس ِقيامً "َوِفيِو 

 ، نََّما ُنِيي َعْنُو أِلَنَُّو ِمْف ِزيّْ اأْلََعاِجـِ َوأِلَفَّ اْلَباِعَث َعَمْيِو ُيَقاُؿ: َمَثَؿ الرُجؿ َيْمُثُؿ ُمُثوًل، ِإَذا اْنَتصب َقاِئًما. َواِ 
ْذلُؿ النَّاِس.  الِكْبُر وا 

 (:26الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا مىٍركىافي  ٍبفي ميعىاًكيىةى اٍلفىزىاًرمُّ  حى
ًبيبي ٍبفي الشًَّييدً (3) دَّثىنىا حى ٍف أىًبي ًمٍجمىز(4)، حى رىجى ميعىاًكيىةي،  ،(5)، عى قىاؿ: خى

 : مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى اؿي  َمْف َسرَُّه َأْف َيْمُثَؿ َلوُ "فىقىاميكا لىوي فىقىاؿى ، َفْمَيَتَبوَّْأ اِقَيامً الرّْجى
 ."َمْقَعَدُه ِمْف النَّارِ 

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ سفياف (8)، كالطبرم(7)، عف إسماعيؿ بف إبراىيـ، كأخرجو الترمذم(6)أخرجو اإلماـ أحمد

مف جميعيـ ، (12)، كاألصبياني(11)، كالطيالسي(10)، كأبك داكد(9)الثكرم، كأخرجو البخارم في األدب المفرد

                                                           

 (.4/294( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 (.16918( حديث رقـ )28/121( مسند أحمد )(2
( الفىزىارم: بفتح الفاء كالزام، كالراء في آخرىا بعد األلؼ. ىذه النسبة إلى فىزىارة، كىي قبيمة كاف منيا جماعة مف العمماء (3

 (.4/380كاألئمة. األنساب لمسمعاني )
بة إلى أزدشنكءة، (. األىزدم: ىذه النس151( حبيب بف الشييد، األزدم، أبك محمد البصرم، ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4

بفتح األلؼ، كسككف الزام، ككسر الداؿ الميممة، كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف ككيبلف بف سبأ. األنساب 
 (.1/120لمسمعاني )

كسي، البصرم، أبك مجمز، بكسر الميـ كسككف الجيـ كفتح البلـ، بعدىا زام، مشيكر دي ( الحؽ بف حميد بف سعيد، السُّ (5
(. السَّديكسي: بضـ الداؿ الميممة، كالكاك بيف السينيف الميممتيف، أيكالىما مفتكحة. ىذه 586يتو، ثقة. تقريب التيذيب )صبكن

 (.3/235النسبة إلى جماعة قبائؿ. األنساب لمسمعاني )
 (.28/59( مسند أحمد )(6
 (.2755( حديث رقـ )5/90( سنف الترمذم، كتاب األدب، باب ما جاء في كراىية قياـ الرجؿ لمرجؿ )(7
 (.2/567مسند عمر ) -( تيذيب اآلثار لمطبرم(8
 (.543)ص ا( األدب المفرد، لمبخارم، باب قياـ الرجؿ لمرجؿ تعظيمن (9

 (.5229( حديث رقـ )561( سنف أبى داكد، كتاب األدب، باب في قياـ الرجؿ لمرجؿ )ص(10
 (.2/310( مسند الطيالسي )(11
 (3/240)( أخبار أصبياف (12
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، مف طريؽ أبك أسامة، كأخرجو (3)، كالطبرم(2)، كعبد بف حميد(1)طرؽ، عف حماد بف سممة، كأخرجو الترمذم
، مف طريؽ (6)، مف طريؽ ركح بف عبادة، كأخرجو الطبرم(5)عف يزيد بف زريع، كالطحاكم ،(4)الطيالسي

بف امة، كأبك أسامة، كيزيد بف زريع، ركح )إسماعيؿ بف إبراىيـ، كسفياف الثكرم، كحماد بف سم شعبة جميعيـ
 عبادة، كشعبة كغيرىـ(، عف حبيب بف الشييد بو بألفاظ مقاربة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف الحارث بف أسماء، أبك عبد اهلل الككفي، نزيؿ مكة كدمشؽ. مرواف بف معاوية -
، كقد (8)أسماء الشيكخ. كزاد: كصفو الدارقطني بذلؾ: ثقة حافظ، ككاف يدلس (7)قاؿ ابف حجر

، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ، إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح (9)عده ابف حجر مف الطبقة الثالثة لممدلسيف
 بالسماع في تمؾ الركاية.

 نو صرح بالسماع، كقد تابعو الكثير مف الركاة.إ: ثقة حافظ، كتدليسو اليضر، حيث قمت

 :ى اإلسنادالحكـ عم
إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، كتدليس مركاف بف معاكية ال يضر، كلقد صرح بالسماع. كلقد 

 .(12)، كاأللباني(11)، كصححو شعيب األرنؤكط(10)ف الحديث اإلماـ الترمذمسَّ حى 

      

 

                                                           

 (2755( حديث رقـ )5/90( سنف الترمذم، كتاب األدب، باب ما جاء في كراىية قياـ الرجؿ لمرجؿ )(1
 (.156( مسند عبد بف حميد )ص(2
 (. 2/567( تيذيب اآلثار، لمطبرم )(3
 (.2/310( مسند الطيالسي )(4
 (.3/156( شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم )(5
 (. 2/569( تيذيب اآلثار، لمطبرم )(6
 (526( تقريب التيذيب )ص (7
 (45( طبقات المدلسيف، البف حجر )ص (8
 (.45( المصدر نفسو )ص(9

 (. 2755(، حديث رقـ )5/90( سنف الترمذم، كتاب األدب، باب ما جاء في كراىية قياـ الرجؿ لمرجؿ )(10
 (28/121( ىامش مسند أحمد )(11
 (.543)ص امفرد، باب قياـ الرجؿ لمرجؿ تعظيمن ( ىامش األدب ال(12
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ـَ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو "َوِمْنُو اْلَحِديُث  يروى بكسر الثاء َوَفْتِحَيا: َأْي ُمْنَتِصًبا  "َعَمْيِو وسمـ ُمْمِثاًل َفَقا

 َقاِئًما. َىَكَذا ُشِرح. َوِفيِو َنَظر ِمْف ِجَيِة التَّْصِريِؼ.

 (:27الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

ٍبدي  دَّثىنىا عى ٍبدي اٍلكىاًرًث، حى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو : رىأىل النًَّبيُّ (3)اٍلعىًزيزً حى ٍنوي قىاؿى ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى ، عى
: ًمٍف عيريسو  ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى : حى ، قىاؿى ٍبيىافى ميٍقًبًميفى ، النّْسىاءى كىالصّْ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .صى

ـَ ُمْمِثاًل   ـَ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ . ،َفَقا ثى ًمرىارو . قىالىيىا ثىبلى : المَّييَـّ أىٍنتيـٍ ًمٍف أىحىبّْ النَّاًس ًإلىيَّ  فىقىاؿى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ ابف عمية، كبلىما(5)، مف طريؽ عبد الكارث، كأخرجو مسمـ(4)أخرجو البخارم

ف طريؽ بيز )عبد الكارث، كابف عمية(، عف عبد العزيز بف صييب بو، بنحكه. كأخرجو البخارم، م 
بف ا، مف طريؽ خالد (9). كأخرجو مسمـ(8)، كمف طريؽ كىب بف جرير(7)، ك مف طريؽ غندر(6)بف أسدا

بف ا)بيز بف أسد، كغندر، ككىب بف جرير، خالد  الحارث، كابف إدريس، كمحمد بف جعفر، كغندر، جميعيـ
، بدكف ازيد، عف أنس مرفكعن الحارث، كابف إدريس، كمحمد بف جعفر، كغندر(، عف شعبة، عف ىشاـ بف 

 _.ذكر لفظة ابف األثير_ممتثبلن 

 

                                                           

 (4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
اًر أىٍنتيـٍ أىحىبُّ ا(2 مَّـى ًلؤٍلىٍنصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى . )( صحيح البخارم، كتاب مناقب األنصار، بىاب قىٍكؿي النًَّبيّْ صى ، (5/32لنَّاًس ًإلىيَّ

 .(7853حديث رقـ)
 (.357عبد العزيز بف صييب البناني بمكحدة كنكنيف البصرم ثقة. تقريب التيذيب )ص( (3
 .(5180حديث رقـ) (7/25( صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب ذىاب النساء، كالصبياف إلى العرس )(4
 (.2508(، حديث رقـ )1015( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ األنصار )ص(5
اًر أىٍنتيـٍ أىحىبُّ النَّا( صحي(6 ـى ًلؤٍلىٍنصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  (5/32ًس ًإلىيَّ )ح البخارم، كتاب مناقب األنصار، بىاب قىٍكؿي النًَّبيّْ صى

 .(3786حديث رقـ)
 .(5234حديث رقـ) (7/37( المصدر نفسو، كتاب النكاح، باب ما يجكز أف يخمك الرجؿ بالمرأة عند الناس )(7
 .(6645حديث رقـ) (8/131( المصدر السابؽ، كتاب األيماف كالنذكر باب كيؼ كانت يميف الرسكؿ )(8
 (.2508(، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ األنصار، حديث رقـ )1015( صحيح مسمـ )ص(9
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، أبك معمر، المقعد، المنقرم بكسر الميـ (1): عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج، التىًميًميأبو معمر -

 . (3): ثقة ثبت، رمي بالقدر(2)كسككف النكف، كفتح القاؼ، كاسـ أبي الحجاج ميسرة. قاؿ ابف حجر
، بفتح المثناة، كتشديد (5)كرمنُّ ، مكالىـ أبك عبيدة التَّ (4)بف سعيد بف ذككاف، العنبرم عبد الوارث -

 : ثقة ثبت رمي بالقدر، كلـ يثبت عنو.(6)النكف، البصرم، قاؿ ابف حجر
 رجالو جميعيـ ثقات، كبدعة عبد الكارث التضر، كقد تكبع في ىذا اإلسناد. قمت:

      

 : (7)األثير قاؿ ابف
ر. ُيَقاُؿ: َمثَّْمُت، بالتَّْثقيؿ َوالتَّْخِفيِؼ، ِإَذا صوّرَت ِمثالً  "أشدُّ الناِس َعَذاًبا ُمَمثٌّْؿ ِمَف الُمَمثّْميف"َوِفيِو  . َأْي ُمَصوّْ

ـُ ِمْنُو. وِظؿ ُكؿّْ َشْيٍء: ِتْمثَاُلُو. وَمثََّؿ الشَّْيَء ِبالشَّْيِء: َسوَّاه وَشبَّيو ِبِو، َوَجَعَمُو ِمثمو َوَعَمى  والتّْْمثَاؿ: اِلْس
 ِمثالو.

 (: 28الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ أحمد

ٍف أىًبي كىاًئؿو  دَّثىنىا عىاًصـه، عى ، حى دَّثىنىا أىبىافي مىًد، حى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى ٍبًد المَّوً (9)حى  بف مسعكد، ، عىٍف عى
  : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة، رىجيؿه قىتىمى  اَأَشدُّ النَّاِس َعَذابً "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، أىٍك قىتىؿى يىٍكـى اٍلًقيىامى وي نىًبيّّ

لىةو، انىًبيِّ  بلى مىاـي ضى  ."َوُمَمثٌّْؿ ِمْف اْلُمَمثِّْميفَ ، كىاً 
                                                           

، بيف الميميف المكسكرتيف، ىذه النسبة التىًميمي: بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا، كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا( (1
لى زماننا ىذا. األنساب لمسمعاني )  (.1/478إلى تميـ، كالمنتسب إلييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كا 

 (.315( تقريب التيذيب )ص(2
 (.63. اإليماف لمقاسـ بف سبلـ )صا، كأشباىـ حديثن ا( القدرية: ىـ المنكركف لمقدر، مف المعتزلة قديمن (3
العنبرم: بفتح العيف الميممة، كسككف النكف، كفتح الباء المكحدة، كالراء. ىذه النسبة إلى: "بني العنبر" كيخفؼ، فيقاؿ ليـ: ( (4

"بمعنبر"، كىـ جماعة مف بني تميـ، ينسبكف إلى بني العنبر بف عمرك بف تميـ بف مر بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر 
 (.4/245)بف نزار. األنساب لمسمعاني ا

التَّنُّكرم: بفتح التاء ثالث الحركؼ، كضـ النكف، بعدىما الكاك، كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى "التنكر" كعمميا كبيعيا. ( (5
 (.1/487األنساب لمسمعاني )

 (.367( تقريب التيذيب )ص(6
 (.  4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر )(7
 ( .6/413( مسند أحمد )(8
. تقريب التيذيب )ص( (9  (.268شقيؽ بف سممة، األسدم، أبك كائؿ، الككفي، ثقة مخضـر
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 تخريج الحديث:
، (2)مكسى بف إسماعيؿ، عف أباف بف يزيد، بو بنحكه. كأخرج البخارم، مف طريؽ (1)أخرجو الطحاكم

 ، في صحيحييما، مف طريؽ مسركؽ عف عبد اهلل بف مسعكد، بالمعنى.(3)كمسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف عبد الكارث بف سعيد، العنبرم، مكالىـ التنكرم، بفتح المثناة، كتثقيؿ النكف عبد الصمد  -

(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 21صرم. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)المضمكمة، أبك سيؿ الب
 صدكؽ.  

 : ثقة لو أفراد.(5)، البصرم، أبك يزيد. قاؿ ابف حجر(4)بف يزيد العطار أباف -
، كزاد: ككاف يرل القدر كال (9)، كالعجمي(8)، كالنسائي(7)، كيحيى بف معيف(6)كثقو ابف المديني

: مف ثقات البصرييف كحفاظيـ. كقد ذكره الحاكـ (11)، كقاؿ(10)الثقاتيتكمـ فيو. ذكره ابف حباف في 
: كاف يحيى بف سعيد يركم عف أباف (13). كقاؿ يحيى بف معيف(12)في مف أخرج ليـ البخارم كمسمـ

بف يزيد العطار، كمات كىك يركم عنو، ككاف ال يركم عف ىماـ، ككاف ىماـ عندنا، أفضؿ مف أباف 
 ليس بو بأس. : (14)بف يزيد، كقاؿ مرة

                                                           

 (.1/10( شرح مشكؿ اآلثار )(1
 (.7/167( صحيح البخارم، كتاب المباس، باب عذاب المصكريف يـك القيامة )(2
ة غير ممتينة، بالفرش كنحكه ( صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، باب تحريـ تصكير الحيكاف، كتحريـ اتخاذ، ما فيو صكر (3

 (.2109(، حديث رقـ )875)ص
( العطار: ىذه النسبة إلى بيع "العطر" كالطيب، كالمنتسبكف إلى ىذه الصنعة، جماعة كثيرة مف العمماء كالمحدثيف. األنساب (4

 (.4/207لمسمعاني )
 (.87( تقريب التيذيب )ص(5
 (.71المديني )ص( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة، البف (6
 (.377( سؤاالت ابف الجنيد )ص(7
 (.2/25( تيذيب الكماؿ )(8
 (.1/199( معرفة الثقات، لمعجمي )(9

 (.6/68( الثقات، البف حباف )(10
 (.188( مشاىير عمماء األمصار )ص(11
 (.81( تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ )ص(12
 (.2/135( تاريخ ابف معيف )(13
 (.2/352( المصدر نفسو )(14
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: ال بأس بو، قيؿ: ىك مثؿ ىماـ، قاؿ: ما أقربو منو، ثـ قاؿ: كلكف عند (1)كقاؿ اإلماـ أحمد
: ثبت في كؿ (3): أثبت مف عمراف القطاف كقاؿ مرة(2)ىماـ مف الحديث شيء، ليس عند ىذا. كقاؿ

مف طبقة ىماـ، كقاؿ  : أحد الثقات، جاز القنطرة، كاحتج بو الشيخاف، كىك(4)المشايخ. كقاؿ الذىبي
: (6): ثقة ثبت، ركل الكديمي كىك ساقط، عف ابف المديني عف القطاف: تميينو كقاؿ مرة أخرل(5)مرة

في كؿ  ا: بؿ ىك ثقة حجة، ناىيؾ أف أحمد بف حنبؿ ذكره فقاؿ: كاف ثبتن (7)حافظ صدكؽ إماـ. كقاؿ
كلو أحاديث صالحة، عف قتادة : حسف الحديث، متماسؾ، يكتب حديثو، (8)المشايخ. قاؿ ابف عدم

: صالح (9)كغيره، كعامتيا مستقيمة، كأرجك أنو مف أىؿ الصدؽ. كقد نقؿ الذىبي قكؿ أبي حاتـ
: كىذه العبارة تدؿ عمى أف غيره مف رفاقو أثبت منو، كيماـ كبشار. كذكره (10)الحديث، كزاد الذىبي

: (12)ث عنو، كقد رد الذىبي عميو قائبلن ، كذكر قكؿ ابف القطاف: ال أحد(11)ابف الجكزم في الضعفاء
: كلـ يذكر فيو أقكاؿ مف كثقو، كىذا مف عيكب كتابو يسرد الجرح، كيسكت (13)كىذا لـ يصح، كزاد

 عف التكثيؽ.
 ثقة. قمت:

كد، بنكف كجيـ األسدم، مكالىـ، الككفي، أبك بكر المقرئ.  عاصـ بف َبْيَدلة -  كىك ابف أبي النَّجي
 .(16)كابف شاىيف ،(15)زرعة، كأبي (14)كثقو أحمد

                                                           

 (.335( سؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص(1
 (.2/318( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(2
 (.2/299( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.39( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص(4
 (.1/16(، ميزاف االعتداؿ )1/39( المغني في الضعفاء )(5
 (.1/16( ميزاف االعتداؿ )(6
 (.1/16مصدر نفسو )( ال(7
 (.1/390( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(8
 (.1/39( المغني في الضعفاء )(9

 (.39( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص(10
 (.1/20( الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )(11
 (.60( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(12
 (.1/16( ميزاف االعتداؿ )(13
 (293(. سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص1/420كمعرفة الرجاؿ )( العمؿ (14
 (. 6/341( الجرح كالتعديؿ )(15
 (.107( تاريخ أسماء الثقات )ص(16
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مف أىؿ الخير، : (2)ا: رجؿ صالح خير ثقة، كاألعمش أحفظ منو، كقاؿ أيضن (1)كزاد أحمد 
: ليس بو بأس، ككأنو لينو. (3)ككاف شعبة يختار األعمش عميو، في تثبت الحديث. كقاؿ مرة أخرل

: ثقة ال بأس بو، كىك مف (5)ف: ثقة، إال أنو كاف كثير الخطأ في حديثو. قاؿ ابف معي(4)قاؿ ابف سعد
: ثقة في (7). كقاؿ العجمي(6)نظراء األعمش، كاألعمش أثبت منو. كقد ذكره ابف حباف، في الثقات

: ىك صالح، كرد عمى (8)الحديث، كلكف يختمؼ عنو، في حديث زر، كأبي كائؿ. كقاؿ أبك حاتـ
كقد تكمـ فيو ابف عمية فقاؿ: كأف كؿ : ليس محمو ىذا، أف يقاؿ ىك ثقة، تكثيؽ أبي زرعة لو قائبلن 

: محمو عندم محؿ الصدؽ، صالح الحديث، كلـ (9)ا، سيء الحفظ، كقاؿ أيضن امف كاف اسمو عاصمن 
: ثبت (12): ليس بحافظ. قاؿ الذىبي(11)ليس بو بأس كقاؿ مرة: (10)يكف بذاؾ الحافظ. كقاؿ النسائي

: ىك حسف الحديث. كقاؿ (13)ااؿ أيضن في القراءة، كىك في الحديث دكف الثبت، صدكؽ ييـ. كق
 : ليس بحافظ.(15): كثؽ، كقاؿ مرة أخرل(14)مرة

 كقد تكمـ البعض في حفظو:
 اسمو عاصـ، إال كجدتو ردمء الحفظ. : ما كجدت رجبلن (16)قاؿ يحيى القطاف

 

                                                           

 (.1/420( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(1
 (.3/25( المصدر نفسو )(2
 (.34ركاية المركذم )ص-( عمؿ أحمد (3
 (.8/439( الطبقات الكبير )(4
 (.64ـ أبي زكريا في الرجاؿ )ص( مف كبل(5
 (.7/256( الثقات البف حباف )(6
 (.2/6( معرفة الثقات، لمعجمي )(7
 (.6/341( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.6/341( المصدر نفسو )(9

 (.13/478( تيذيب الكماؿ )(10
 (.2/357( ميزاف االعتداؿ )(11
 (.2/357( المصدر نفسو )(12
 (.2/357( المصدر نفسو )(13
 (.1/518الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )( (14
 (.1/458( المغني في الضعفاء )(15
 (.2/357( ميزاف االعتداؿ )(16
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: لـ يكف فيو إال سكء (2): في حفظو شيء. كقاؿ أبك جعفر العقيمي(1)كقاؿ الدارقطني 
 ترؾ حديثو عمى ذلؾ، كىك مشيكر. ا: لـ يكف بالحافظ، كال نعمـ أحدن (3)أبك بكر البزار الحفظ. كقاؿ

 : حدثنا عاصـ يعني ابف أبي النجكد، كفي النفس ما فييا.(4)كاف شعبة يقكؿ
في حديثو : (6): في حديثو اضطراب، كىك ثقة. كقاؿ ابف ًخرىاش(5)كقاؿ يعقكب بف سفياف 

 كتعقباهصدكؽ لو أكىاـ، حجة في القراءة، كحديثو في الصحيحيف مقركف. : (7)نكرة. كقاؿ ابف حجر
 "صدكؽ لو أكىاـ، ليس بجيد. : بؿ: ثقة ييـ، فيك حسف الحديث، كقكلو:(8)صاحبا التحرير فقاال

 صدكؽ لو أكىاـ، كال نستطيع أف نكثقو، ماداـ ىناؾ مف تكمـ في حفظو. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
عاصـ، صدكؽ لو أكىاـ، كيرتقي إلى الصحيح لغيره بالمتابعات، كقد حسنو  إسناده حسف مف أجؿ

 : إسناده جيد. (10)، كقاؿ األلباني(9)شعيب األرنؤكط

      

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 49( سؤاالت البرقاني )ص(1
 (. 13/478(، تيذيب الكماؿ )25/239( تاريخ دمشؽ )(2
 (.5/35( تيذيب التيذيب )(3
 (.3/227( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(4
 (.13/477الكماؿ ) ( تيذيب(5
 (.13/478(، تيذيب الكماؿ )25/239( تاريخ دمشؽ )(6
 (.285( تقريب التيذيب )ص(7
 (.2/165( تحرير تقريب التيذيب )(8
 (.6/413( ىامش مسند أحمد )(9

 (.1/280( السمسمة الصحيحة )(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
رتيف، َأْو ِمثَاِلِيَما. "رََأْيُت اْلَجنََّة َوالنَّاَر ُمَمثََّمَتْيِف ِفي ِقْبمة الِجدار"َوِمْنُو اْلَحِديُث   َأْي ُمصوَّ

 (:29الحديث رقـ)
 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 

مَّدي ٍبفي ًسنىاف دَّثىنىا ميحى حى
ًميٌ (3) ؿي ٍبفي عى دَّثىنىا ًىبلى ، قىاؿ: حى دَّثىنىا فيمىٍيحه ، قىاؿ: (4)، قىاؿ: حى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى

ًقيى اٍلًمٍنبىر، فىأىشىارى ًبيىدىٍيًو ًقبىؿى ًقٍبمىًة اٍلمى  ، ثيَـّ رى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى لىنىا النًَّبيُّ صى ٍسًجًد، ثيَـّ قىاؿ: لىقىٍد رىأىٍيتي اآٍلفى صى
ةى،  ـٍ الصَّبلى مٍَّيتي لىكي ٍيًر  ِفي ِقْبَمِة َىَذا اْلِجَدارِ  اَر ُمَمثََّمَتْيِف،اْلَجنََّة َوالنَّ ميٍنذي صى ـٍ أىرى كىاٍليىٍكـً ًفي اٍلخى ثن فىمى  .اكىالشَّرّْ ثىبلى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ محمد بف فميح، عف أبيو، بو، بنحكه. كأخرجو البخارم، مف (5)اأخرجو البخارم أيضن 

)شعيب، كمعمر، كيكنس(، عف  ، ثبلثتيـ(8)يكنس، كأخرجو مسمـ، مف طريؽ (7)، كمعمر(6)طريؽ شعيب
، كبلىما )ىشاـ كسعيد(، عف (10)، كمسمـ مف طريؽ سعيد(9)الزىرم. كأخرجو البخارم، مف طريؽ ىشاـ

، ثبلثتيـ )قتادة، كالزىرم، كمكسى (11)قتادة. كأخرجو مسمـ مف طريؽ النضر، عف شعبة، عف مكسى بف أنس
 ظة ابف األثير.، بدكف لفابف أنس(، عف أنس مرفكعن ا

 
                                                           

 (.4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 (.749، حديث رقـ)(1/150باب رفع البصر إلى اإلماـ في الصبلة )( صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، (2
 (. 482( محمد بف سناف، الباىمي، أبك بكر البصرم، العكقي بفتح الميممة كالكاك بعدىا قاؼ ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(3
 .(576( ىبلؿ بف عمي بف أسامة، العامرم، المدني، كقد ينسب إلى جده ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
 .(6468حديث رقـ) (8/99( صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ )(5
كىاًؿ )صحيح البخارم( (6 ٍقتي الظٍُّيًر ًعٍندى الزَّ ، ككتاب االعتصاـ (540حديث رقـ) (1/113، كتاب مكاقيت الصبلة، بىاب كى

ا ييٍكرىهي ًمٍف كىٍثرىًة  { بالكتاب كالسنة، باب مى ـٍ ـٍ تىسيٍؤكي ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي قىٍكليوي تىعىالىى:}الى تىٍسأىليكا عى تىكىمًُّؼ مىا الى يٍعًنيًو، كى السُّؤىاًؿ، كى
 .(7294حديث رقـ) ،(9/95)

ا الى (7 تىكىمًُّؼ مى ا ييٍكرىهي ًمٍف كىٍثرىًة السُّؤىاًؿ، كى قىٍكليوي تىعىالىى:}الى ( صحيح البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب مى  يٍعًنيًو، كى
( } ـٍ ـٍ تىسيٍؤكي ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي  .(7294حديث رقـ) ،(9/95تىٍسأىليكا عى

 .(2359حديث رقـ) ،(960( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب تكقير صمى اهلل عميو كسمـ )ص(8
، ككتاب الفتف، باب التعكذ مف الفتف (6362حديث رقـ) (8/77( صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب التعكذ مف الفتف )(9
 .(7089حديث رقـ) (9/53)

 .(2359حديث رقـ) (961( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب تكقير صمى اهلل عميو كسمـ )ص(10
 .(2359حديث رقـ) (960) صصحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب تكقير صمى اهلل عميو كسمـ ( (11
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 :غير أفرجالو جميعيـ ثقات، 

زىاعي ُفَمْيح - ، أبك يحيى المدني، كيقاؿ: فميح، لقب (2)، أك األىٍسمىمي(1)بف سميماف بف أبي المغيرة، الخي
 كاسمو عبد الممؾ.

عدم، بعد  : مف متقني أىؿ المدينة، كحفاظيـ. كقاؿ ابف(4)، كقاؿ(3)ذكره ابف حباف في الثقات
: كلفميح أحاديث صالحة، كيركم عف سائر الشيكخ، مف أىؿ المدينة، أحاديث (5)ذكر بعض مركياتو

 مستقيمة كغرائب، كقد اعتمده البخارم في صحيحو، كركل عنو الكثير، كىك عندم ال بأس بو.
 : صدكؽ كثير الخطأ.(6)قاؿ ابف حجر

 كّْ قى : سمعت يحيى كذكر فميح، فمـ يي (9)قاؿ الدكرمك : ليس بالقكل. (8)، كالنسائي(7)قاؿ أبك حاتـ 
: ضعيؼ، ما أقربو مف (12): ليس بشيء، قاؿ مرة أخرل(11): ال يحتج بو، كمرة(10)أمره، كقاؿ مرة

 .(14)، كقد ذكره العقيمي في الضعفاء(13)أبي أكيس. ضعفو ابف المديني
 
 

                                                           

بضـ الخاء المعجمة، كفتح الزام، كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى خزاعة. األنساب لمسمعاني ( الخيزىاعي: (1
(2/358.) 

بف ا( األىٍسمىمي: بفتح األلؼ، كسككف السيف الميممة، كفتح البلـ، ككسر الميـ، ىذه النسبة إلى أسمـ بف أقصى بف حارثة (2
 (.1/151عمرك، األنساب لمسمعاني )

 (.7/324ثقات البف حباف )( ال(3
 (.171( مشاىير عمماء األمصار )ص(4
 (.6/30( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.448( تقريب التيذيب )ص(6
 (.7/85( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.197( الضعفاء كالمترككيف، لمنسائي )ص(8
 (.1/128( تاريخ ابف معيف )(9

 (.5/299( المصدر نفسو )(10
 (3/408)( المصدر السابؽ (11
 (.190( تاريخ ابف معيف )ص(12
 (.117( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة، البف المديني )ص(13
 (3/467( ضعفاء العقيمي )(14
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، اعالمن  ا: ككاف صادقن (2)كقاؿ مرة: احتٌجا بو في الصحيحيف، (1)ذكره الذىبي في الضعفاء، كقاؿ 
: بؿ (3)صاحب حديث، كما ىك بالمتيف. قاال صاحبا التحرير، بشار معركؼ كشعيب األرنؤكط

ضعيؼ، يعتبر بو في المتابعات كالشكاىد، كقد احتج البخارم بفميح في أحاديث، كأكثر عنو في 
ىك حديث اإلفؾ، كعندنا أف  اكاحدن  االمناقب كالرقاؽ، كلعمو انتقى مف حديثو، كركل لو مسمـ حديثن 

 األحاديث التي أخرجيا الشيخاف لفميح أحاديث حسنة، كأما غيرىا فيعتبر بيا حسب.
 : صدكؽ، يخطيء.قمت

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
َتْصويره. وقيؿ: ىو مف َوِمْنُو اْلَحِديُث "َل ُتَمثُّْموا بناِمية المَِّو" َأْي َل ُتَشبّْيوا بَخْمقو، وُتصوروا مثؿ 

  الُمثمة.

 (:30الحديث رقـ)
نما بالمعنى.  لـ أعثر عمى الحديث، بنفس المفظ، كا 

 :(5)الطبرانياإلماـ قاؿ 
مًَّد ٍبًف ًعٍرؽو اٍلًحٍمًصيُّ  ـي ٍبفي ميحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي حى
بىاًئًرمُّ (6) مىمىةى اٍلخى دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي سى ، حى

بىًقيَّةي، عىٍف ، ثنا (7)
: قىاؿى  ، قىاالى اًئًذ ٍبًف قيٍرظو ، كىعى كىـً ٍبًف عيمىٍيرو ًف اٍلحى ، عى ًبيبو ، عىٍف ميكسىى ٍبًف أىًبي حى ـى رىسيكؿي اهلًل ًعيسىى ٍبًف ًإٍبرىاًىي

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .وُح""َل ُتَمثُّْموا ِبَشْيٍء ِمْف َخْمِؽ اهلِل َعزَّ َوَجؿَّ ِفيِو الرُّ صى

 

 

                                                           

 (.2/109( المغني في الضعفاء )(1
 (.1/223( تذكرة الحفاظ لمذىبي )(2
 (.3/165( تحرير تقريب التيذيب )(3
 (.4/295األثير ) ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف(4
 (.3/245( المعجـ الكبير، لمطبراني )(5
 .(2/263) لمسمعاني األنساب .الشاـ ببلد مف بمدة ،المنقكطة غير كالصاد ،الميـ كسككف ،الحاء بكسر حمص: صيمٍ الحً ( (6
 إلى النسبة ىذه تحتيا، مف باثنتيف المنقكطة الياء آخرىا كفي ،بكاحدة المنقكطة كالباء ،المعجمة الخاء بفتح: ائرمبى الخى ( (7

 .(2/317) لمسمعاني األنساب .شرحبيؿ بف الكبلع بف عمرك بف سكاد بف خبائر كىك الكبلع، مف بطف كىك الخبائر،
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 تخريج الحديث:
بف ا، مف طريؽ سممة (2)ا، مف طريؽ سميماف بف سممة، بو بنحكه، كأخرجو أيضن (1)أخرجو ابف قانع

 سميماف، عف عيسى بف إبراىيـ، بو بنحكه.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
- . ـُ ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف ِعْرٍؽ اْلِحْمِصيُّ  ِإْبرَاِىي

: (5). كزادا: غير معتمد، كلـ أر لممتقدميف فيو تضعيفن (4): ضعفو الذىبي، فقاؿ(3)قاؿ الييثمي
 لتضعيفو. الـ يذكر سببن 
 .ضعيؼ قمت:

 يكنى أبا أيوب. ُسَمْيَماُف ْبُف َسَمَمَة اْلَخَباِئِريُّ  -
: ليس بشيء، كقد أنكر ابف عدم بعض ركاياتو، كقاؿ: كلو أحاديث صالحة غير (6)قاؿ النسائي

 : مشيكر بالضعؼ.(9)ليس بالقكم عندىـ. قاؿ الخطيب: (8). قاؿ ابف منده(7)ما ذكرت
: متركؾ الحديث، ال (12): متركؾ. كقاؿ أبك حاتـ(11): ضعيؼ، كقاؿ مرة(10)قاؿ الييثميك  

: كاف يكذب، كال أحدث عنو بعد ىذا. (13)يشتغؿ بو، كقد سمع منو، كلـ يحدث عنو. قاؿ ابف الجنيد
 : معركؼ بالكذب.(14)كقاؿ األزدم

 

                                                           

 (.1/205( معجـ الصحابة، البف قانع )(1
 (.2/302( المصدر نفسو )(2
 (.5/112( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي )(3
 (.1/63االعتداؿ، لمذىبي )( ميزاف (4
 (.3/11( المصدر نفسو )(5
 (.122( الضعفاء كالمترككيف، لمنسائي )ص(6
 (.3/293( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (.68( فتح الباب في الكنى كاأللقاب، البف منده )ص(8
 (.4/156( لساف الميزاف )(9

 (.3/116( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي )(10
 (.6/249المصدر نفسو )( (11
 (. 4/122( الجرح كالتعديؿ )(12
 (. 4/122( المصدر نفسو )(13
 (.2/20( الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )(14
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: اتيـ بالكضع، كذكره برىاف الديف الحمبي في (2): ساقط. قاؿ ابف حجر(1)قاؿ الذىبي 
  .(3)الكضاعيف
 متركؾ. قمت:

ًعي َبِقيَّة بف الوليد - اًئد بف كىٍعب الكىبلى ، أبك ييٍحًمد بضـ التحتانية، كسككف الميممة، ككسر (4)بف صى
 الميـ. 

، ثقة (7)كيأتينا بالعجائب، كقاؿ الحاكـ: إال أنو يحدث عف الكؿ، (6)، كقاؿ(5)كثقو ابف معيف
: ثقة في ركايتو عف الثقات، (11)، كالعجمي(10)، كأحمد(9)، كيحيى بف معيف(8)قاؿ ابف سعدك  .مأمكف

ذا كنى كلـ يسـ (12)أك المعركفيف، كضعيؼ الركاية عف غير الثقات أك المجيكليف. كزاد ابف معيف : كا 
 لبقية حيث قدـ بغداد.  : صالح. كقاؿ: كاف شعبة مبجبلن ا. كقاؿ أيضن ااسـ الرجؿ فميس يساكل شيئن 

: إني ألسمع منؾ أحاديث لك لـ أحفظيا عنؾ لطرت. قاؿ ابف المبارؾ (13)ككاف شعبة يقكؿ
: بقية أحب إليَّ مف إسماعيؿ بف عياش، كزاد أبك زرعة: ما لبقية عيب إال (14)كأحمد، كأبك زرعة

ذا حدث عف الثقات فيك ثقة. قاؿ كثرة ركايتو عف المجيكليف، فأما الصدؽ  فبل يؤتى مف الصدؽ، كا 
: بقية يحدث عف مف ىك أصغر منو، كعنده ألفا حديث عف شعبة صحاح، كاف يذاكر (15)ابف معيف

 شعبة بالفقو. 

                                                           

 (.2/160( ميزاف االعتداؿ )(1
 (. 4/156( لساف الميزاف )(2
 (.129( الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث، لبرىاف الديف الحمبي )ص(3
بفتح الكاؼ، كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى قبيمة، يقاؿ ليا: كبلع، نزلت الشاـ، كأكثرىـ نزؿ حمص. الكىبلعي: ( (4

 (.5/118األنساب لمسمعاني )
 (.  79( تاريخ ابف معيف )ص(5
 (.2/73( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(6
 (. 93( سؤاالت السجزم، لمحاكـ )ص(7
 (.9/474(  انظر الطبقات الكبير )(8
 (.2/435( انظر الجرح كالتعديؿ )(9

 (.2/73(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم )2/435( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(10
 (.1/250( انظر معرفة الثقات، لمعجمي )(11
 (.2/435( الجرح كالتعديؿ )(12
 (.2/435( المصدر نفسو )(13
 (.2/435( المصدر السابؽ )(14
 (.4/197الكماؿ، لممزم )( تيذيب (15
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: مف كعاة العمـ مختمؼ في االحتجاج بو كبعضيـ قبمو عمى كثرة مناكيره عف (1)قاؿ الذىبي
: كثقو الجميكر فيما سمعو (3)كقاؿ اًحٍمصين  اظىريفن  اكاسع العمـ كىٌيسن  ايخن : كاف بقية ش(2)الثقات. كقاؿ

، عف ا: أحد األئمة الحفاظ، يركل عمف دب كدرج، كلو غرائب تستنكر أيضن (4)امف الثقات، كقاؿ أيضن 
: كلبقية حديث صالح غير ما ذكرناه، (5)الثقات لكثرة حديثو. كلقد أنكر ابف عدم بعض ركاياتو كقاؿ

ذا ركل عف غيرىـ خمط،  ذا ركل عف أىؿ الشاـ فيك ثبت، كا  ففي بعض ركاياتو يخالؼ الثقات، كا 
ذا ركل عف غير الشامييف، فربما كىـ عمييـ،  ذا ركل عف المجيكليف فالعيدة منيـ ال منو، كا  كقاؿ: كا 
ف كربما كاف الكىـ مف الراكم عنو، كبقية صاحب حديث، كمف عبلمة صاحب الحديث أنو يركم ع

: كبقية (6)الكبار كالصغار، كيركم عنو الكبار مف الناس، كىذا صكرة بقية. قاؿ يعقكب بف سفياف
يذكر بحفظ إال أنو يشتيي الممح كالطرائؼ مف الحديث، كيركم عف شيكخ فييـ ضعؼ، ككاف يشتيي 

: (7)الحديث، فيكني الضعيؼ المعركؼ باالسـ، كيسمى المعركؼ بالكنية باسمو. قاؿ ابف المبارؾ
: صالح فيما ركل عف أىؿ الشاـ، (8)صدكؽ الميجة، كاف يأخذ عمف أقبؿ كأدبر. قاؿ ابف المديني

كأما حديثو عف عبيد اهلل بف عمر كأىؿ الحجاز كالعراؽ فضعفو فييا جدا،ن كقاؿ ركل عف عبيد اهلل 
الذيف ال  : صدكؽ ثقة، كيتقي حديثو عف مشيختو(9)بف عمر أحاديث منكرة. قاؿ يعقكب بف شيبةا

 : صدكؽ، كثير التدليس عف الضعفاء.(10). قاؿ ابف حجرايعرفكف، كلو أحاديث مناكير جدن 
: يكتب حديثو كال يحتج بو، كىك أحب إلى مف إسماعيؿ بف عياش. كقاؿ (11)قاؿ أبك حاتـ 

 : ال تسمعكا مف بقية ما كاف في سنة، كاسمعكا منو ما كاف في ثكاب كغيره. (12)بف عيينةاسفياف 

                                                           

 (.133( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي )ص(1
 (.1/289( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(2
 (.1/273( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، لمذىبي )(3
 (.1/172( المغني في الضعفاء، لمذىبي )(4
 (.2/80( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم )(5
 (.7/623ريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )( تا(6
 (.1/163( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )(7
 (. 7/626( تاريخ بغداد )(8
 (.7/628( المصدر نفسو )(9

 (.126( تقريب التيذيب، البف حجر )ص(10
 (. 2/435( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )(11
 (.2/435( المصدر نفسو )(12
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: يا أبا ييٍحًمد ما (3): بقية أحاديثو ليست نقية، فكف منيا عمى تقية. قاؿ شعبة(2()1)كقاؿ أبك مسير
: (4)أحسف حديثؾ كلكف ليس لو أركاف، قاؿ قمت: حديثكـ أنتـ ليس لو أركاف. قاؿ أحمد بف حنبؿ

مشاىير، فعممت تكىمت أف بقية ال يحدث المناكير إال عف المجاىيؿ، فإذا ىك يحدث المناكير عف ال
نما نظر إلى أحاديث مكضكعة، (5)مف أيف أتى. فقاؿ ابف حباف : لـ يىسيٌبو أبك عبد اهلل رحمو اهلل، كا 

ركيت عنو، عف أقكاـ ثقات فأنكرىا، كلعمرم إنو مكضع اإلنكار، كفى دكف ىذا ما ييٍسًقط عدالة 
، احديثو، فرأيتو ثقة مأمكنن  اإلنساف في الحديث، كلقد دخمت ًحٍمص كأكثر ىمي شأف بقية، فتتبعت

، سمع مف عبيد اهلل بف عمر كشعبة كمالؾ أحاديث يسيرة مستقيمة، ثـ سمع عف اكلكنو كاف مدلسن 
أقكاـ كذابيف ضعفاء مترككيف، فركل عف أكلئؾ الثقات الذيف رآىـ بالتدليس ما سمع مف الضعفاء، 

ات في الركايات، مع عدـ تقدـ عدالتو. قاؿ : ال يحؿ االحتجاج بو إذا انفرد لمخالفتو األثب(6)ثـ قاؿ
: (8). قاؿ ابف المبارؾا: في حديثو مناكير إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ، ككاف صدكقن (7)الخطيب

: كقد قاؿ أىؿ العمـ: إذا (9)أعياني بقية. كاف يسمى الكنى، كيكنى األسامي، كقاؿ يعقكب بف سفياف
يحدث عف قـك  :(10). قاؿ يعقكب بف شيبةاحديثو شيئن لـ يسـ الذم يركل عنو، ككناه فبل يساكم 

مترككي الحديث، كعف الضعفاء، كيحيد عف أسمائيـ إلى كناىـ، كعف كناىـ إلى أسمائيـ، كيحدث 
: رحـ اهلل بقية، ما كاف يبالي إذا كجد خرافة عمف يأخذه، (11)عمف ىك أصغر منو. قاؿ الجكزجانى

 فإف حدث عف الثقات فبل بأس بو.
 

                                                           
 (.332الغساني، أبك مسير الدمشقي. تقريب التيذيب البف حجر )صىك: عبد األعمى بف مسير ( (1
 (.2/435( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.2/73( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم )(3
 (.1/200( المجركحيف البف حباف )(4
 (.1/200( المصدر نفسو )(5
 (.1/203( المصدر السابؽ )(6
 (.7/623( تاريخ بغداد )(7
 (.7/623) ( المصدر نفسو(8
 (.7/623( المصدر السابؽ )(9

 (.4/197( تيذيب الكماؿ، لممزم )(10
 (.298( أحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني )ص(11
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: ضعيؼ كقاؿ (4): فيو كبلـ كثير، كقاؿ مرة(3): ثقة مدلس، كقاؿ(2)، كقاؿ(1)نو الييثميليٌ  
: ذك (8)، كقاؿ(7): ال أحتج ببقية. ضعفو الذىبي(6): كقد كثؽ عمى ضعفو. كقاؿ ابف خزيمة(5)اأيضن 

: (9)اغرائب كعجائب كمناكير، كنقؿ قكؿ عبد الحؽ االشبيمي: بقية ال يحتج بو. كقاؿ الذىبي أيضن 
ما ينكر، كما ال يتابع عميو. كقاؿ البييقي في  افحاصؿ األمر أف لبقية عف الثقات أيضن 

أجرأ عمى أف يقكؿ:  ا: ما سمعت أحدن (11): أجمعكا عمى أف بقية ليس بحجة. كقاؿ ككيع(10)الخبلفيات
ًممىت  : كقد(13)، كقاؿ(12)قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مف بقية. ضعفو ابف القطاف الفاسي عي

 : إف قاؿ:ا"حدثني كحدثنا" فبل بأس. كقاؿ أيضن  : إذا قاؿ:(14)حالو، كنكارة حديثو. كقاؿ النسائي
ف قاؿ: "أخبرنا أك حدثنا" فبل يأخذ عنو ال يدر عمف أخذه. كقاؿ أبك الحسف بف  "عف" فيك ثقة، كا 

صح ذلؾ عنو. كقد رد  : رمي باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء، كىك مفسد لعدالتو، إف(15)القطاف
 ا: كاف يدلس كثيرن (17)ا: نعـ كاهلل صح ىذا عنو، إنو يفعمو. كقاؿ الذىبي أيضن (16)الذىبي عميو قائبلن 

 فيما يتعمؽ باألسماء، كيدلس عف قكـ ضعفاء كعكاـ يسقطيـ بينو كبيف ابف جريج كنحك ذلؾ.
 

                                                           

 (.7/416( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي )(1
 (.1/451( المصدر نفسو )(2
 (.2/521( المصدر نفسو )(3
 (.1/448( المصدر السابؽ )(4
 (. 10/463( المصدر السابؽ )(5
 (.10/349( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(6
 (.8/522( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي )(7
 (.1/339( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي )(8
 (.8/527( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي )(9

 (.1/241عف تيذيب التيذيب، البف حجر ) ( نقبلن (10
 (.1/163( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )(11
 (.3/9( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف الفاسي )(12
 (. 4/163( المصدر نفسو )(13
 (.7/629( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )(14
 (.4/168( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف )(15
 (.8/529(. سير أعبلـ النببلء )1/339( ميزاف االعتداؿ )(16
 (.1/289( تذكرة الحفاظ، لمذىبي )(17
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التدليس. ذكره ابف حجر في ، كىك أفحش أنكاع (2): يعاني تدليس التسكية(1)كقاؿ أبك زرعة 
. (4)، الذيف اليحتج بحديثيـ، إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح بالسماع(3)المرتبة الرابعة لممدلسيف

، ألنو يحدث عف الضعفاء. كركل مسمـ لو متابعة ا: أخرج البخارم عنو، اعتبارن (5)كقاؿ الدارقطني
 .(6)فقط

فيما ركاه عف أىؿ العراؽ كالحجاز،  اؼ جدن ىك ثقة فيما ركاه عف أىؿ الشاـ، كضعي قمت:
كىك مدلس مف الرابعة، كقد صرح بالسماع في الركاية  اكحديثو عف أىؿ الحجاز، فيك ضعيؼ جدن 

 نو مف تدليس التسكية.إالتي عند ابف قانع، كلكنو لـ يؤمف تدليسو، حيث 

  عيسى بف إبراىيـ الياشمي. -
: (10)، كقاؿ العقيمي(9)كقد ذكره الذىبي في الضعفاء: ليس بشيء. (8)، كأحمد(7)قاؿ ابف معيف  

 : منكر الحديث. (12)، كالنسائي(11)حديثو غير محفكظ، كال يعرؼ إال بو. كقاؿ البخارم
 : متركؾ الحديث.(14)، كالنسائي مرة أخرل(13)كقاؿ أبك حاتـ

 

                                                           

 (37( المدلسيف، ألبي زرعة العراقي )ص(1
مف شيخ ثقة، كالثقة سمعو مف شيخ ضعيؼ، كذلؾ الضعيؼ يركيو عف ثقة،  ا( تدليس التسكية: كىك أف يسمع المدلس حديثن (2

بمفظ محتمؿ، كالعنعنة كنحكىا، فيصير فيسقط المدلس شيخ شيخو الضعيؼ، كيجعمو مف ركاية شيخو الثقة، عف الثقة الثاني، 
اإلسناد كمو ثقات، كيصرح ىك باالتصاؿ بينو كبيف شيخو، ألنو قد سمعو منو، فبل يظير حينئذ في اإلسناد ما يقتضي عدـ 

 (.1/174قبكلو، إال ألىؿ النقد كالمعرفة بالعمؿ. الشذا الفياح مف عمـك ابف الصبلح، ألبي إسحاؽ األبناسي )
 (.49لمدلسيف )ص( طبقات ا(3
 (.1/205( معجـ الصحابة البف قانع )(4
 (.135( سؤاالت السممي، لمدارقطني )ص(5
 (. 1/172( المغني في الضعفاء )(6
 (.8/128( تاريخ ابف معيف )(7
 (.121ركاية المركذم )ص-( عمؿ أحمد(8
 (. 2/82( المغني في الضعفاء )(9

 (. 3/395( ضعفاء العقيمي )(10
 (. 91( الضعفاء الصغير لمبخارم )ص6/407( التاريخ الكبير )(11
 (.177( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(12
 (.6/272( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.5/250( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(14
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المناكير، ال يجكز : يركل (2): عامة ركاياتو ال يتابع عمييا. كقاؿ ابف حباف(1)قاؿ ابف عدم 
 االحتجاج بو إذا انفرد.

 متركؾ. قمت: 
 .موسى بف أبي حبيب -

: خبره ساقط، كقد أنكر عميو بعض حديثو كقاؿ: (5)، كقاؿ الذىبي(4)، كاألزدم(3)ضعفو أبك حاتـ
 .(6)مكسى مع ضعفو، متأخر عف لقي صحابي كبير، كالذم أرل أنو لـ يمقو

 ضعيؼ. قمت:

  الثَُّماِلي. الحكـ بف عمير -
، ككاف ايعد في الشامييف، سكف ًحٍمص، تفرد بالركاية عنو مكسى بف أبي حبيب كقاؿ: كاف بدرين 

: ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (8). قاؿ أبك حاتـ(7)مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو ك سمـ
كىك شيخ  -أبي حبيبمكسى بف -ال يذكر السماع كال لقاء، لو أحاديث منكرة مف ركاية ابف أخيو 

ضعيؼ، كيركل عف مكسى بف أبي حبيب عيسى بف إبراىيـ، كىك ذاىب الحديث، كيقكؿ ركل ىذه 
: ال يركم عف الحكـ، غير عيسى. (9)األحاديث عف عيسى بف إبراىيـ بقية بف الكليد. قاؿ ابف عدم

، ككذا ذكره اكاف بدرين : جاء في أحاديث منكرة ال صحبة لو، ثـ إف الدارقطني قاؿ (10)قاؿ ابف حجر
، كابف مندة كأبك نعيـ ككصفو بالصحبة (11)في الصحابة: أبك منصكر الباركدم كابف عبد البر

 ،كابف قانع ،كالبغكم ،كالطبراني ،، كالطبرم(12)كابف أبي حاتـ كالبرقي كالعسكرم كخميفة ،الترمذم

                                                           

 (.5/250( المصدر نفسو )(1
 (.2/121( المجركحيف البف حباف )(2
 (.8/140( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.3/144كالمترككيف، البف الجكزم ) ( الضعفاء(4
 (.2/332(، المغني في الضعفاء )4/202( ميزاف االعتداؿ )(5
 (4/202( ميزاف االعتداؿ )(6
 (.2/721(. معرفة الصحابة، ألبي نعيـ )518( أسد الغابة، البف األثير )ص(7
 (.3/125( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.5/250( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9

 (2/252اف الميزاف )( لس(10
 (155( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(11
 (.192( طبقات خميفة )ص(12
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يث كذكره ابف حباف في ثقات ، كالخطيب كأخرج لو بقي بف مخمد في مسنده عدة أحاد(1)كابف حباف
فناقض شرطو فإف اآلفة في  االتابعيف كقاؿ يقاؿ اف لو صحبة كقد شرط المؤلؼ أف ال يذكر صحابين 

: مف األزد ككاف يسكف حمص، ككاف مف (2)نكارة األحاديث المذككرة مف الراكم عنو. كقاؿ ابف سعد
: جاء في أحاديث (4)صحبة، كقاؿ : قيؿ لو(3)أصحاب النبي صمى اهلل عميو ك سمـ. قاؿ الذىبي

غير مكسى، أخرج إبراىيـ بف ديزيؿ في  ا: ككجدت لو راكين (5)منكرة، ال صحبة لو. كقاؿ ابف حجر
كتاب صفيف لو مف طريؽ العبلء بف جرير حدثنا شيخ مف أىؿ الطائؼ لو ثمانكف سنة عف الحكـ 

كيؼ بؾ يا أبا بكر إذا كليت فذكر بف عمير الثمالي قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ا
عف مكسى في ركايتو عف الحكـ أخرجو ابف السكف كركل أبك نعيـ  االحديث ككجدت لعيسى متابعن 

 .امف كجو آخر عف مكسى عف الحكـ بف عمير ككاف بدرين 

السَّكيكني، كيقاؿ: الثُّمىالي، شامي عائذ بف قرط -
(6). 

 ، في الصحابة. (10)، كابف األثير(9)عبد البر، كابف (8)، كأبك نعيـ(7)ذكره الدارقطني

 :الحكـ عمى اإلسناد
، فيو ًإبراىيـ بف محمد بف ًعٍرؽ، شيخ لمطبراني، ضعفو الذىبي، كقاؿ غير اإسناده ضعيؼ جدن 

بىاًئًرم، كىك متركؾ. كفيو: بىًقيَّة بف الكليد، كىك ضعيؼ جدن  مىمىة اٍلخى مىٍيمىاف بف سى فيما ركاه عف  امعتمد. كفيو: سي
أىؿ الحجاز، كىك مدلس مف الرابعة، كقد صرح بالسماع في الركاية التي عند ابف قانع، كلكنو لـ يؤمف 

بف انو تدليس التسكية، كقد تابعو سممة بف سميماف، كلـ أجد ترجمة لسممة ىذا. كفيو عيسى إتدليسو، حيث 
 إبراىيـ، كىك متركؾ.

                                                           

 (.3/85( الثقات البف حباف )(1
 (.9/418( انظر الطبقات الكبير، البف سعد )(2
 (.4/202( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي )(3
 (.1/185(. المغني في الضعفاء، لمذىبي )1/578( ميزاف االعتداؿ )(4
 (.2/30اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر )( (5
 (.4/21( المصدر السابؽ )(6
 (.3/1542( المؤتمؼ كالمختمؼ، لمدارقطني )(7
 (.4/2223( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ )(8
 (.583( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )ص(9

 (.3/44( أسد الغابة، البف األثير )(10
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: ركل عف النبي (1)كفيو الحكـ بف عمير: قاؿ أبك حاتـ كفيو مكسى بف أبي حبيب، كىك ضعيؼ. 
صمى اهلل عميو كسمـ ال يذكر السماع كال لقاء، لو أحاديث منكرة مف ركاية ابف أخيو مكسى بف أبي حبيب 

 .كىك شيخ ضعيؼ، كيركل عف مكسى بف أبي حبيب، عيسى بف إبراىيـ، كىك ذاىب الحديث
مىمىةى (2)الييثمي قاؿك ، بؿ متركؾ، االحديث ضعيؼ جدن  قمت:  مىٍيمىافي ٍبفي سى ًفيًو سي ، كى كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ : رى

، كقاؿ مرة كؾه ، كىىيكى مىٍتري بىاًئًرمُّ اٍلخى
(3). ًعيؼه  : ضى

      

 : (4)قاؿ ابف األثير
  َأْي ِفراٌش َخَمٌؽ. "َأنَُّو َدخؿ َعَمى َسْعد َوِفي اْلَبْيِت ِمثَاٌؿ َرثٌ "َوِفيِو 

 (:31رقـ)الحديث 
 :(5)قاؿ اإلماـ القاسـ بف سالـ

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى  ، عىٍف عى ؾ  سىاـً ٍبًف ًمصى دَّثىنىا شىبىابىةي، عىٍف حي . قىاؿى (6)حى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي نىًييؾو ، عىٍف عى
ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي نىًييؾو فىسىأىٍلتيوي عىٍف ىىذىا لىًقيتي عى ـي: كى سىا ًديًث، فىقىاؿى  حي : َدَخْمُت َعَمى َسْعٍد َفرََأْيُتُو َرثَّ اْلَمتَاِع َرثَّ اٍلحى

:اْلَماؿِ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ يىتىغىفَّ ًباٍلقيٍرآًف". ، فىقىاؿى ٍف لى  "لىٍيسى ًمنَّا مى

 تخريج الحديث:
 .، مف طريؽ المصنؼ(7)أخرجو أبك عكانة

 

 

                                                           

 (.3/125يؿ )( الجرح كالتعد(1
 (.6/249( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )(2
 (.3/116( المصدر نفسو )(3
 (. 4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.209( فضائؿ القرآف، لمقاسـ بف سبلـ )ص(5
جدعاف، يقاؿ اسـ أبي مميكة: زىير التيمي، ( عبد اهلل بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف أبي ميمىٍيكة، بالتصغير، ابف عبد اهلل بف (6

 (.312المدني، أدرؾ ثبلثيف مف الصحابة. ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص
 (.2/472( مستخرج أبي عكانة )(7
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مف جميعيـ ، (6)كالحاكـ ،(5)كأبك يعمى ،(4)كالبزار  ،(3)كأحمد ،(2)كالحميدم ،(1)عبد الرزاؽأخرجو ك  
مف طريؽ سعيد بف حساف، كأخرجو أبك كبلىما ، (8)أحمدك  ،(7)كأخرجو الطيالسي .طريؽ عمرك بف دينار

كأخرجو  .مف طريؽ الميثخمستيـ ، (13)كابف حباف، (12)الدارميك  ،(11)، كعبد بف حميد(10)كأحمد ،(9)داكد
بف ا)عمرك بف دينار، كسعيد  مف طريؽ ابف جريج، أربعتيـثبلثتيـ ، (16)، كالحاكـ(15)، كالحميدم(14)الترمذم

 حساف، كالميث، كابف جريج(، عف ابف أبي مميكة، بو، بنحكه، كليس عف أحدىـ لفظة ابف األثير.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

راساف، يقاؿ: كاف اسمو مركاف، مكلى بني فزارة. قاؿ ابف  َشَبابة - بف سكار المدائني، أصمو مف خي
 : ثقة حافظ، رمي باإلرجاء.(17)حجر

 ثقة حافظ، كالحديث ال يكافؽ بدعتو. قمت:
، بكسر الميـ، كفتح الميممة، بعدىا كاؼ مثقمة، األزدم، أبك سيؿ البصرم. قاؿ حساـ بف ِمَصؾّ  -

 .: ضعيؼ(18)ابف حجر

                                                           

 (.2/483( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(1
 (.1/192( مسند الحميدم )(2
 (.3/125( مسند أحمد )(3
 (.4/68( البحر الزخار )(4
 (.2/93أبي يعمى المكصمي )( مسند (5
 (.1/758( المستدرؾ )(6
 (.1/164( مسند أبي داكد الطيالسي )(7
 (.3/74( مسند أحمد )(8
 (.1469(، حديث رقـ )176)ص ، باب استحباب الترتيؿ في القراءة( سنف أبي داكد، كتاب الكتر(9

 (.3/99( مسند أحمد )(10
 (.80( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(11
 (.3531(، حديث رقـ )2187)ص ، باب التغني بالقرآفسنف الدارمي، كتاب فضائؿ القرآف( (12
 (.1/326( صحيح ابف حباف )(13
 (.350( العمؿ الكبير، لمترمذم )ص(14
 (. 1/193( مسند الحميدم )(15
 (.1/758( المستدرؾ )(16
 (.263( تقريب التيذيب )ص(17
 (.157( تقريب التيذيب )ص(18
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: (1)، بفتح النكف، المخزكمي، المدني، كيقاؿ: عبيد اهلل مصغر. قاؿ ابف حجرعبد اهلل بف أبي َنِيْيؾ -
 كثقو النسائي.

 :الحكـ عمى اإلسناد
ٌؾ، ضعيؼ، كلقد تابعو الثقات، كما سبؽ في التخريج، فقد قاؿ  إسناده ضعيؼ، ألجؿ حساـ بف ًمصى

 ا: كىذا الحديث عف سعد، ال نعمـ لو إسنادن (3)دينار، كقاؿ البزار: كالصحيح، ما ركاه عمرك بف (2)الترمذم
، (6)، كاأللباني(5)كشعيب األرنؤكط (4)أحسف مف ىذا اإلسناد، كصحح العمماء الطرؽ السابقة، منيـ الحاكـ

 .(8)، كالحديث لو شاىد مف حديث أبي ىريرة في الصحيح(7)كحسيف سميـ أسد

      

 : (9)قاؿ ابف األثير
  ِىَي َجْمُع ِمثَاؿ، َوُىَو الِفراش. "َعَمى ُمُثِموِ  اأفَّ َرُجاًل ِمْف َأْىِؿ اْلَجنَِّة َكاَف ُمْسَتْمقيً "َوِمْنُو َحِديُث ِعْكِرمة 

 (:32الحديث رقـ)
 .(10)لـ أعثر عمى تخريج لو، كقد ذكر في كتب المغة

      

 

 

 

 

                                                           

 (.327)ص( المصدر نفسو (1
 (.350( العمؿ الكبير، لمترمذم )ص(2
 (.1234(، حديث رقـ )4/68( البحر الزخار )(3
 (.1/758( المستدرؾ )(4
 (.1/326(.  كصحيح ابف حباف )3/74( في تعميقو عمى مسند أحمد )(5
 (.1469قـ )(، حديث ر 176)ص باب استحباب الترتيؿ في القراءة ،د، كتاب الكتر( في تعميقو عمى سنف أبي داك (6
 (. 2/93( مسند أبي يعمى المكصمي )(7
كا} تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  بىاب( صحيح البخارم، (8 كا أىكٍ  قىٍكلىكيـٍ  كىأىًسرُّ ًميـه  ًإنَّوي  ًبوً  اٍجيىري ديكرً  ًبذىاتً  عى مىؽى  مىفٍ  يىٍعمىـي  أىالى  الصُّ  المًَّطيؼي  كىىيكى  خى

ًبيري   .(7527، حديث رقـ)(9/154){ اٍلخى
 (.4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(9

 (.4136( لساف العرب )ص(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 "أفَّ رسوؿ الّمو صمى الّمو عميو وسمـ قاؿ: أل إني ُأوتيت الِكتاَب وِمْثَمو معو" وفي حديث الِمْقداـ:

، وُأوِتَي مف الَبياف ِمثَمو: أي ُأِذَف لو ايحتمؿ وْجييف مف التأويؿ: أحُدىما: أنو أوِتَي مف الَوْحي الباطف وْحيً 
في وُجوب الَعمؿ بو وُلزـو َقبولو، كالظاىر  أف ُيبيّْف ما في الكتاب َفَيُعـ وَيُخّص، وَيِزيد وَيْنقص، فيكوف

  الَمْتُمّو مف القرآف.

 (:33الحديث رقـ)
 : (2)قاؿ اإلماـ أبي داود

ٍبدي اٍلكىىَّاب ٍبفي نىٍجدىة دَّثىنىا عى حى
ٍبًد (3) ًريًز ٍبًف عيٍثمىاف، عىٍف عى ٍمًرك ٍبفي كىًثير ٍبًف ًدينىار، عىٍف حى دَّثىنىا أىبيك عى ، حى

َأَل ِإنّْى " ٍبًف أىًبى عىٍكؼ، عىًف اٍلًمٍقدىاـً ٍبف مىٍعد يكىًرب، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ أىنَّوي قىاؿ:الرٍَّحمىف 
ـٍ ًبيىذىا اٍلقيٍرآف، فىمىا ُأوِتيُت اْلِكتَاَب َوِمْثَمُو َمَعوُ  مىٍيكي مىى أىًريكىًتًو، يىقيكؿي عى ، عى ؿه شىٍبعىافي ٍدتيـٍ ًفيًو ًمٍف ، أىالى ييكًشؾي رىجي كىجى

اًر األىٍىًميٌ  ـي اٍلًحمى ـٍ لىٍح رّْميكهي، أىالى الى يىًحؿُّ لىكي رىاـو فىحى ٍدتيـٍ ًفيًو ًمٍف حى مىا كىجى بلىؿو فىأىًحمُّكهي، كى  ...حى

 تخريج الحديث:
، (6)مف طريؽ أبي داكد، بو، بمثمو. كأخرجو أحمدكبلىما ، (5)، كالبييقي(4)أخرجو الخطيب البغدادم

 .مف طريؽ يزيد بف ىاركفكبلىما ، (7)كالمركزم
مف طريؽ أبي اليماف، كعمي بف عياش، كبلىما ، (9)، كالخطيب البغدادم(8)كأخرجو الطبراني 

 .، مف طريؽ عمي الجيضمي(11)، مف طريؽ بف لييعة، كأخرجو اآلجرم(10)اكأخرجو الطبراني أيضن 

                                                           

 (.4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4604(، حديث رقـ )4/328( سنف أبي داكد، كتاب السنة، باب في لزـك السنة )(2
الحكطي بفتح الميممة بعدىا كاك ساكنة أبك محمد ثقة. تقريب التيذيب ( عبد الكىاب بف نجدة بفتح النكف كسككف الجيـ (3

 (.368)ص
 (.1/291( الفقيو كالمتفقو، لمخطيب البغدادم )(4
( دالئؿ النبكة لمبييقي، باب ما جاء في إخباره بشبعاف عمى أريكتو، يحتاؿ في رد سنتو بالحكالة، عمى ما في القرآف مف (5

 (.6/549فكاف كما أخبر، كبو ابتدع مف ابتدع كظير الضرر ) الحبلؿ كالحراـ دكف السنة،
 (.28/410( مسند أحمد )(6
 (. 70( السنة )ص(7
 (.20/283( المعجـ الكبير )(8
 (.8( الكفاية في عمـ الركاية )ص(9

 (.20/283( المعجـ الكبير )(10
 (.1/108( الشريعة، لآلجرم )(11
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بف اكأبك اليماف، كعمي  ،)يزيد بف ىاركف جميعيـ، مف طريؽ محمد بف جعفر، (1)كأخرجو الحازمي 
ًريًز بف عثماف، بو بنحكه. كأخرجو  عياش، كالكليد بف مسمـ، كعمي الجيضمي، كمحمد بف جعفر(، عف حى

مف طريؽ ثبلثتيـ ، (5)، كالبييقي(4)، كالدارقطني(3)، مف طريؽ عمرك بف ركية، كأخرجو ابف حباف(2)االطبراني
 )عمرك بف ركية، كمركاف بف رؤبة( عف عبد الرحمف بف عكؼ بو، بالمعنى. كبلىما .مركاف بف رؤبة

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ًبي بفتح الراء كالحاء الميممة،   َحِريِز ْبِف ُعْثَماف - بفتح أكلو، ككسر الراء، كآخره زام، ابف عثماف الرَّحى

 بعدىا مكحدة الحمصي.
 .(7): ثقة ثبت رمي بالنصب(6)قاؿ ابف حجر

 ، كما تقدـ.كبدعتو التضر، ألنيا ال تؤيد حديثو، كقد تابعو مركاف بف رؤبة قمت:

بف عمرك بف يزيد بف معد يكرب بف عبد اهلل بف كىب بف ربيعة بف الحارث  يكًرب اْلِمْقَداـِ ْبف َمْعد  -
كقيؿ: أبك يحيى كىك أحد الكفد  ،بف معاكية بف ثكر بف عفير الكندم. أبك كريمة. كقيؿ: أبك صالحا

الذيف كفدكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف كندة. يعد في أىؿ الشاـ كبالشاـ مات سنة سبع 
 .(8)كثمانيف كىك ابف إحدل كتسعيف سنة

 :الحكـ عمى اإلسناد
الشيخ ، كقكم المتابعة (9)إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات. كقد صححو مف العمماء األلباني

 .: إسناده قكم(10)شعيب األرنؤكط، فقاؿ

      
                                                           

 (.5( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ )ص(1
 (.20/283المعجـ الكبير ) ((2
 (.1/189( صحيح ابف حباف )(3
 (. 4/287( سنف الدارقطني )(4
 (.9/332( السنف الكبرل )(5
 (.156( تقريب التيذيب )ص(6
بيكا لو أم: عادى ( (7 ـٍ نىصى ًة عمٌي رضي اهلل عنو، ألنَّيي ٍكهي. القامكس المحيط النَّكاًصبي كالنَّاًصًبيَّةي كأىؿي النٍَّصًب: الميتىدىٌينكفى ًبًبٍغضى

 (.177)ص
 (.702( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر )ص(8
 (.441( صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو )ص(9

 (.1/189( صحيح ابف حباف )(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
: أف َقْتمَتو كنَت مثَمو َقْبَؿ َأْف َيُقوَؿ "َوِفي َحِديِث اْلِمْقَداِد  ـَ َقاَؿ َلُو رسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ظ بالكِممة َأْي َتُكوُف ِمْف َأْىِؿ النَّاِر ِإَذا قتْمَتو، َبْعَد َأْف أْسَمـ وَتَمفَّظ ِبالشََّياَدِة، َكَما َكاَف ُىَو َقْبَؿ التَّمفُّ  "كِممَتو
َكاِفَر َقْبَؿ َأْف ُيْسِمـ َوِقيَؿ: َمْعَناُه: َأنََّؾ ِمثمو ِفي ِإَباَحِة الدَّـ، أِلَفَّ الْ  بَقْتمو. اِمْف َأْىِؿ النَّاِر، ل أنو يصير كافرً 

 ُمباُح الدَّـ، َفِإْف َقَتمو أحٌد َبْعَد َأْف أْسمـ َكاَف ُمباَح الدَّـ ِبَحؽّْ الِقصاص.

 (:34الحديث رقـ)
نما بالمعنى.  لـ أعثر عمى نفس المفظة، كا 

 :(2)البخارياإلماـ قاؿ 
ٍبدىاف دَّثىنىا عى ٍبدي المَّو(3)حى دَّثىنىا عى دَّثىنىا عىطىاءي ٍبفي يىًزيد، (4)، حى ، حى ، عىٍف الزٍُّىًرمّْ دَّثىنىا ييكنيسي أىفَّ عيبىٍيدى المًَّو  (5)حى

كىافى شىًيدى بىٍدرنا مىعى النَّبً (6)ٍبفى عىًدم  ا دَّثىوي كى ًميؼى بىًني زيٍىرىةى حى ، حى ك اٍلًكٍنًدمَّ دَّثىوي أىفَّ اٍلًمٍقدىادى ٍبفى عىٍمرو مَّى المَّوي ، حى  يّْ صى
: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي لىًقيتي كىاًفرن  مَّـى أىنَّوي قىاؿى سى مىٍيًو كى رىةو،  اعى ذى ًمنّْي ًبشىجى رىبى يىًدم ًبالسٍَّيًؼ فىقىطىعىيىا ثيَـّ الى فىاٍقتىتىٍمنىا فىضى

مَّى المَّ  قىاؿى أىٍسمىٍمتي ًلمًَّو آٍقتيميوي بىٍعدى أىٍف قىالىيىا؟. قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : يىا رىسيكؿى المًَّو فىًإنَّوي كى : الى تىٍقتيٍموي قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى وي عى
: الى تىٍقتيٍموي فىًإٍف قىتىٍمتىوي فىًإنَّوي  ا قىطىعىيىا آٍقتيميوي؟. قىاؿى ، ثيَـّ قىاؿى ذىًلؾى بىٍعدى مى َوأَْنَت قىٍبؿى أىٍف تىٍقتيمىوي،  ِبَمْنِزَلِتؾَ  طىرىحى ًإٍحدىل يىدىمَّ

. ِزَلِتِو َقْبَؿ َأْف َيُقوَؿ َكِمَمَتوُ ِبَمنْ   الًَّتي قىاؿى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى بَّاسو قىاؿى ، عىٍف اٍبًف عى ًبيبي ٍبفي أىًبي عىٍمرىةى، عىٍف سىًعيدو قىاؿى حى ـى ًلٍمًمٍقدىاًد: كى

انىوي مىعى قىكٍ  ؿه ميٍؤًمفه ييٍخًفي ًإيمى انىوي فىقىتىٍمتىوي؛ فىكىذىًلؾى كيٍنتى أىٍنتى تيٍخًفي ًإيمىانىؾى ًبمىكَّةى ًمٍف ًإذىا كىافى رىجي ؛ فىأىٍظيىرى ًإيمى ـو كيفَّارو
.  قىٍبؿي

 
                                                           

 (.4/295( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
ـي{ ) ( صحيح البخارم،  كتاب الدّْيىات، باب قىٍكؿ(2 يىنَّ زىاؤيهي جى ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا فىجى مى  (. 6865، حديث رقـ)(9/3المَّو تىعالى }كى
كَّاد بفتح الراء كتشديد الكاك، العىتىكي بفتح الميممة كالمثناة، أب( (3 بىمة، بفتح الجيـ كالمكحدة، ابف أبي رى ك عبد اهلل بف عثماف بف جى

 (.313الممقب عبداف، ثقة حافظ. تقريب التيذيب )صعبد الرحمف المركزم، 
عبد اهلل بف المبارؾ، المركزم، مكلى بني حنظمة، ثقة ثبت فقيو، عالـ جكاد مجاىد، جمعت فيو خصاؿ الخير. تقريب ( (4

 (.320التيذيب )ص
 (.392تقريب التيذيب )ص .( عطاء بف يزيد، الميثي، المدني، نزيؿ الشاـ. ثقة(5
بف عدم بف الًخيىار بكسر المعجمة كتخفيؼ التحتانية، ابف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ، القرشي، النكفمي،  ( عبيد اهلل(6

، فعد في الصحابة لذلؾ، كعده العجمي كغيره في ثقات كبار التابعيف. تقريب االمدني. قتؿ أبكه ببدر، ككاف ىك في الفتح مميزن 
 (. 373التيذيب )ص
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 تخريج الحديث:
، مف طريؽ (4)، كأخرجو مسمـ(3)، كمحمد بف عبد اهلل(2)، مف طريؽ ابف جريج(1)أخرجو البخارم

 عبد اهلل، كالميث(، عف الزىرم بو بنحكه.، ثبلثتيـ )ابف جريج، كمحمد بف (5)الميث

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
اد األىٍيمي، بفتح اليمزة، كسككف التحتانية، بعدىا الـ، أبك يزيد مكلى آؿ  يونس - بف يزيد بف أبي النّْجى

 أبي سفياف.
قاؿ ابف المبارؾ، كابف ك  .(10)، كالذىبي(9)، كالنسائي(8)، كالعجمي(7)، كأحمد(6)كثقو ابف معيف

: مف متقني أصحاب الزىرم. (13)، كقاؿ(12): كتابو صحيح. كقد ذكره ابف حباف في الثقات(11)ميدم
: أثبت الناس في (15)ا: معمر كيكنس عالماف بحديث الزىرم، كقاؿ أيضن (14)كقاؿ يحيى بف معيف

بف ا. كقاؿ أحمد (16)الزىرم، مالؾ، كمعمر، كيكنس... كذكر جماعة، ككذلؾ قاؿ ابف المديني
 .ا: نحف ال نقدـ في الزىرم عمى يكنس أحدن (17)صالح
 

                                                           

 .(4019حديث رقـ) ،(5/85) اغازم، باب شيكد المبلئكة بدرن ( صحيح البخارم، كتاب الم(1
 (.363عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، األمكم، مكالىـ، المكي. تقريب التيذيب )ص( (2
( محمد بف عبد اهلل بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب الزىرم، المدني، ابف أخي الزىرم. تقريب التيذيب (3

 (.490)ص
 (.95حديث رقـ ) (،65صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ"الإلو إال اهلل" )ص( (4
 (.464ثقة ثبت، فقيو، إماـ مشيكر. تقريب التيذيب )ص الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي، أبك الحارث المصرم.( (5
 (.308(. سؤاالت ابف الجنيد )ص42( تاريخ ابف معيف )ص(6
 (.32/555( تيذيب الكماؿ )(7
 (.2/379( معرفة الثقات، لمعجمي )(8
 (.32/557( تيذيب الكماؿ )(9

 (.4/484( ميزاف االعتداؿ )(10
 (.9/248( الجرح كالتعديؿ )(11
 (.7/648( الثقات البف حباف )(12
 (.214( مشاىير عمماء األمصار )ص(13
 (.9/248( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.308ص( سؤاالت ابف الجنيد )(15
 (.32/556( تيذيب الكماؿ )(16
 (.9/249( الجرح كالتعديؿ )(17
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: تتبعت أحاديث يكنس عف الزىرم، فكجدت الحديث الكاحد ربما سمعو مف (1)كقاؿ ابف حنبؿ 
ذا سار إلى المدينة، زاممو (2)ا، كقاؿ أيضن االزىرم مرارن  : ككاف الزىرم إذا قىًدـ أيمة نزؿ عمى يكنس، كا 

ثنتي عشرة سنة، كقيؿ: أربع عشرة كأكثر عنو، كىك مف : صحب الزىرم (3)يكنس. كقاؿ الذىبي
أركل  ا: ما رأيت أحدن (5): أحد األثبات عف الزىرم. كقاؿ ابف المبارؾ(4)ارفعاء أصحابو كقاؿ أيضن 

: فإف يكنس كتب كؿ شيء، أك (6)لمزىرم مف معمر، إال أف يكنس أخذ لمسند ألنو كاف يكتب. كزاد
: إني إذا نظرت في حديث معمر كيكنس يعجبني، كأنيما خرجا مف (7)اكاف أحفظ لممسند. كقاؿ أيضن 

 مشكاة كاحدة. 
: صالح الحديث، عالـ بحديث الزىرم، (9): ال بأس بو. كقاؿ يعقكب بف شيبة(8)كقاؿ أبك زرعة
: لقيت يكنس، كذاكرتو بأحاديث الزىرم المعركفة، (11): صدكؽ. كقاؿ ككيع(10)كقاؿ ابف خراش

: كاف سيء الحفظ. كلقد أنكر عميو اإلماـ أحمد (12)افما أقامو. كقاؿ أيضن  ايثن كجيدت أف يقيـ لي حد
: لـ يكف يعرؼ الحديث، يكتب أكؿ الكتاب: الزىرم عف سعيد، كبعضو (14). كقاؿ(13)بعض حديثو

: يركم أحاديث مف رأم الزىرم يجعميا عف سعيد بف المسيب، كيحمؿ (15)الزىرم فيشتبو عميو. كقاؿ
 ، كيكنس كثير الخطأ عف الزىرم. اعمى سعيد كثيرن 

 

                                                           

 (.9/249( المصدر نفسو )(1
 (.9/249الجرح كالتعديؿ )( (2
 (.6/298( سير أعبلـ النببلء )(3
 (.2/404( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(4
 (.9/248( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.32/554(. كتيذيب الكماؿ )1/172الرجاؿ )( انظر العمؿ كمعرفة (6
 (. 32/554( تيذيب الكماؿ )(7
 (.9/249( الجرح كالتعديؿ )(8
 (. 32/557( تيذيب الكماؿ )(9

 (.32/557( المصدر نفسو )(10
 (.9/248( الجرح كالتعديؿ )(11
 (. 9/248( المصدر نفسو )(12
 (.3/170( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(13
 (.9/248)( الجرح كالتعديؿ (14
 (.41/45( تاريخ دمشؽ )(15
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: ككاف حمك الحديث، كثيره، كليس بحجة، كربما جاء بالشيء المنكر. فرد (1)كقاؿ ابف سعد
: شذ ابف سعد (3)، بؿ غريب. كقاؿ الذىبيا: ليس ذاؾ عند أكثر الحفاظ منكرن (2)الذىبي عميو قائبلن 

: قد احتج بو أرباب الصحاح (4)اأيضن في قكلو: ليس بحجة، كشذ ككيع فقاؿ: سيء الحفظ. كقاؿ 
 .اكتبعن  أصبلن 

ىك ثقة في الزىرم كغيره، فقد أطمؽ األئمة تكثيقىو، كاحتج بو الجماعة، كىك في الطبقة  قمت:
، كما تقدـ. العميا مف أصحاب الزىرم، ككصفو العمماء بأنو أركل الناس عف الزىرم بؿ مف أثبتيـ

يكاد يفمت مف الغمط أحده، إذا كاف الغالب عمى الرجؿ الحفظ فيك "ليس  :(5)كلقد قاؿ سفياف الثكرم
ف كاف الغالب عميو الغمط تيرؾ"، كقاؿ ابف حباف ف غمط، كا  "كليس مف اإلنصاؼ تٍرؾ  :(6)حافظ كا 

نا تٍرؾ حديث  حديث شيخ ثبت صحت عدالتو بأكىاـ ييـ في ركايتو، كلك سمىٍكنا ىذا المسمؾ؛ لىمىًزمى
تقاف، ككانكا يحٌدثكف مف حفظيـ، كلـ يككنكا  الزىرم، كابف جريج، كالثكرم، كشعبة، ألنيـ أىؿ حفظ كا 

معصكميف حتى ال يىًيميكا في الركايات، بؿ االحتياط كاألكلى في مثؿ ىذا قبكؿ ما يركل الثٍبت مف 
كايات".  الرّْ

، قميبلن  اكىمن  : ثقة إال أف في ركايتو عف الزىرم(7)لذلؾ أشار ابف حجر إلى قمة ىذه األكىاـ فقاؿ
 كقد تابعو الميث، كابف جريج، كمحمد بف عبد اهلل.

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

 . المقداد بف األسود -
نسب إلى األسكد بف عبد يغكث بف كىب بف عبد مناؼ بف زىرة الزىرم، ألنو كاف تبناه، كحالفو 
في الجاىمية، فقيؿ المقداد بف األسكد، كىك المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف ثمامة بف مطركد 

ًدم مف بف عمرك بف سعد البيركام، مف بيراء بف عمرك بف الحاؼ ابف قضاعة، كقيؿ: بؿ ىك ًكنٍ ا
 كندة.

                                                           

 (.9/529( الطبقات الكبير )(1
 (.6/300( سير أعبلـ النببلء )(2
 (.4/484( ميزاف االعتداؿ )(3
 (.6/300( سير أعبلـ النببلء )(4
 (.228الكفاية، لمخطيب البغدادم )ص( (5
 (.7/97الثقات البف حباف )( (6
 (.614تقريب التيذيب البف حجر )ص( (7
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كقاؿ أحمد بف صالح المصرم: المقداد حضرمي كحالؼ أبكه كندة فنسب إلييا. كحالؼ ىك بني  
زىرة فقيؿ الزىرم لمخالفتو األسكد بف عبد يغكث الزىرم كتبناه األسكد فقيؿ: المقداد بف األسكد، 

 اإلسبلـ، كشيد المقداد بدرن بالتبني، كأبكه الذم كلده عمرك بف ثعمبة فيك المقداد بف عمرك. كاف قديـ ا
 .(1)ثـ شيد المشاىد كميا

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
ر الصدقَة َعْنُو َعاميف،  َوِفي َحِديِث الزََّكاِة: "َأمَّا العباُس، َفِإنََّيا َعَمْيِو ومُثميا َمَعَيا" ِقيَؿ: ِإنَُّو َكاَف أخَّ

َدَقِة َجاِئٌز ِلْْلَِماـِ ِإَذا َكاَف ِبَصاِحِبَيا حاجٌة ِإَلْيَيا. َوِفي ِرَواَيٍة:"ومْثُميا َمَعَيا".  َفِمَذِلَؾ َقاَؿ: "َقاَؿ:  َوتَْأِخيُر الصَّ
". َفِإنََّيا عميَّ ومْثُميا َمَعَيا". ِقيَؿ: ِإنَُّو َكاَف اْسَتسمؼ ِمْنُو صدقَة عاَميف، َفِمَذِلَؾ َقاَؿ:  "عميَّ

 (:35الحديث رقـ)
 :(3)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا أىبيك اٍليىمىافً  حى
نىا شيعىٍيبه (4) ، أىٍخبىرى

نىاد(5) دَّثىنىا أىبيك الزّْ ً، عىٍف اأٍلىٍعرىجً (6)، حى
ٍيرىةى رىًضيى المَّوي (7) ، عىٍف أىًبي ىيرى

: مى  دىقىًة، فىًقيؿى مَّـى ًبالصَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : أىمىرى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي قىاؿى ًليًد كىعىبَّاسي عى اًلدي ٍبفي اٍلكى ًميؿو كىخى ٍبفي انىعى اٍبفي جى
، ًإالَّ أىنَّوي كىافى فى  ًميؿو ـي اٍبفي جى ا يىٍنًق : مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبًد اٍلميطًَّمًب، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ًقيرنا فىأىٍغنىاهي المَّوي كىرىسيكليوي، كىأىمَّا عى

اًلده،  اًلدن خى ـٍ تىٍظًمميكفى خى ، كىأىٍعتيدىهي (8)، قىٍد اٍحتىبىسى أىٍدرىاعىوي افىًإنَّكي
ُـّ  ،(9) ٍبًد اٍلميطًَّمًب فىعى ًفي سىًبيًؿ المًَّو، كىأىمَّا اٍلعىبَّاسي ٍبفي عى

 ، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .َفِيَي َعَمْيِو َصَدَقٌة َوِمْثُمَيا َمَعَيارىسيكًؿ المًَّو صى

                                                           

 (.699االستيعاب في معرفة األصحاب )ص( (1
 (. 4/296( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 .(1468حديث رقـ) ،(2/122( صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب قكلو تعالى:} كفي الرقاب، كفي سبيؿ اهلل{ )(3
الحكـ بف نافع البيراني، بفتح المكحدة، أبك اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت، يقاؿ: إف أكثر حديثو عف شعيب ( (4

 (. 176مناكلة. تقريب التيذيب )ص
 (.267( شعيب بف أبي حمزة األمكم، مكالىـ، كاسـ أبيو دينار، أبك بشر الحمصي. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(5
 (.302ذككاف، القرشي، أبك عبد الرحمف المدني، المعركؼ بأبي الزناد. ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص عبد اهلل بف( (6
 (.352عبد الرحمف بف ىرمز األعرج، أبك داكد المدني، مكلى ربيعة بف الحارث. ثقة ثبت عالـ. تقريب التيذيب )ص( (7
ًديَّة. ال( ك (8 رى ، كىًىيى الزَّ ٍمعي ًدٍرعو كالدٌُّراعىةي: ضربه مف الثٌياب،  (.2/114نياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )اأٍلىٍدرىاعي: جى

بَّةه مشقكقة المقٌدـ. العيف، لمفراىيدم )  (.2/35كىك جي
مىى ( (9 ٍرب. كتيٍجمىع عى ا أعىدَّه الرجؿي ًمفى السّْبلح كالدَّكاٌب كىآلىًة الحى . النياية في غريب اأىٍعًتدىة أىٍيضن األىٍعتيدي: جمعي ًقمَّة لمعىتىاد، كىىيكى مى

 (.3/176الحديث كاألثر، البف األثير )
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نىاًد تى  اؽى: عىٍف أىًبي الزّْ قىاؿى اٍبفي ًإٍسحى نىاًد عىٍف أىًبيًو، كى   ِىَي َعَمْيِو َوِمْثُمَيا َمَعَيا.ابىعىوي اٍبفي أىًبي الزّْ
دٍّْثتي عىًف اأٍلىٍعرىًج ًبًمٍثًمو.ً    : حي ٍيجو رى قىاؿى اٍبفي جي  كى

 تخريج الحديث:
 بمثمو. ، عف أبي الزناد بو(2)، مف طريؽ كرقاء(1)أخرجو مسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجاؿ اإلسناد جميعيـ ثقات.

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
َىَذا َعَمى َسِبيِؿ الَوعيد والتَّْغِميظ، َل الُوجوب؛ لَيْنَتِيَي  "َفَعَمْيِو َغرامُة ِمْثَمْيو" َوِفي َحِديِث السَِّرقة:

ْساَلـِ َتَقُع الْ  لَّ َفاَل واجَب َعَمى ُمْتِمؼ الشَّْيِء أكثُر ِمْف ِمثمو. َوِقيَؿ: َكاَف ِفي َصْدر اإلِْ ُعُقوَباُت فاُعمو َعْنُو، َواِ 
َـّ ُنِسَخ.   ِفي اأْلَْمَواِؿ، ُث

 (:36الحديث رقـ)
 :(4)اإلماـ أبي داود قاؿ

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيد دَّثىنىا المٍَّيثي  ،(5)حى دًّْه (6)حى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، عىٍف عى ًف اٍبًف عىٍجبلىفى ، عى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ، أىنَّوي  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى :عى مىٍف " سيًئؿى عىًف الثَّمىًر اٍلميعىمًَّؽ فىقىاؿى

                                                           

 (.983(، حديث رقـ )379( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب في تقديـ الزكاة كمنعيا )ص(1
 (.580كرقاء بف عمر اليىٍشكيرم، أبك بشر الككفي. تقريب التيذيب )ص( (2
 (.4/296األثير ) ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف(3
(. سنف أبى داكد، كتاب الحدكد، باب 1710(، حديث رقـ )201)ص ، باب التعريؼ بالمقطة( سنف أبى داكد، كتاب المقطة(4

 .  (4390، حديث رقـ)(480ما ال قطع فيو )ص
ميؿ بفتح الجيـ، ابف طريؼ الثقفي، أبك رجاء البىٍغبلني، بفتح المكحدة، ك (5 سككف المعجمة يقاؿ: اسمو ( قتيبة بف سعيد بف جى

 (.454يحيى، كقيؿ عمي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.464( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي أبك الحارث المصرم ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. تقريب التيذيب )ص(6
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ٍبنىةن  ٍيرى ميتًَّخذو خي ةو، غى اجى ابى ًبًفيًو ًمٍف ًذل حى رىجى ًبشىيء ًمٍنوي، ، (1)أىصى مىٍف خى مىٍيًو، كى  ،َفَعَمْيِو َغرَاَمُة ِمْثَمْيوِ فىبلى شىيء عى
مىٍف سىرىؽى ًمٍنوي شىٍيئن كىاٍلعيقيكبى  ًريفي بىٍعدى أىٍف يي  اةي، كى فّْ (2)ٍئًكيىوي اٍلجى ، فىبىمىغى ثىمىفى اٍلًمجى

 . "فىعىمىٍيًو اٍلقىٍطعي ، (3)

 تخريج الحديث:
مف طريؽ قتيبة بف سعيد بو، إال أف الترمذم ثبلثتيـ ، (6)، كالبييقي(5)، كالنسائي(4)أخرجو الترمذم

، مف طريؽ (8)إسحاؽ، كالحاكـ، مف طريؽ محمد بف (7)، دكف لفظة ابف األثير. كأخرجو أحمداذكره مختصرن 
بف امف طريؽ عمرك بف الحارث كىشاـ كبلىما ، (10)، كالطحاكم(9)عمرك بف الحارث كأخرجو ابف الجاركد

، مف طريؽ الكليد بف كثير، أربعتيـ )محمد بف إسحاؽ، كعمرك بف الحارث، (11)سعد، ككذلؾ أخرجو البييقي
 عيب بو بنحكه، كعند اإلماـ أحمد بالمعنى.كىشاـ بف سعد، كالكليد بف كثير(، عف عمرك بف ش

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .المدني عجالف بف محمد -

 .ىريرة أبي أحاديث عميو اختمطت أنو إال ،صدكؽ: (12)قاؿ ابف حجر
 : كحديثنا عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، كليس عف أبي ىريرة.قمت

 

 
                                                           

ٍبنة: ًثبىافي الرجؿ، كىك ذلذؿ ثكبو المرفكع، كيقاؿ: (1 ٍبنىةي: اسـ مكضع. كالخي ٍبنىٍيًو شيئن ( الخي . العيف، لمفراىيدم ارفع في خي
ذ ًمٍنوي ًفي ثىكبو. ييقىاؿي أىٍخبىفى الرَّجيؿي 4/279) ٍبنىةي: مىٍعًطؼي اإلزاًر كطرىؼي الثَّكب: أىٍم الى يأخي بأ شىٍيئنا  (. كقاؿ ابف األثير: اٍلخي ًإذىا خى

ٍبنو ثىٍكًبًو أىٍك سىراكيمو. النياية في غريب الحديث كاألث  (.2/9ر )ًفي خي
: مكضع البيدر بمغة اليىمف، كعامَّتييـ بكسر الجيـ، كناسه يسمُّكف المكضع الذم يجمعكف فيو التمر جرينا، كالجمع (2 ريفي ( الجى

. العيف، لمفراىيدم ) ريفي  (.6/104الجي
نَّةه. مقاييس(3 ًح فىييكى جي ا اٍستيًترى ًبًو ًمفى السّْبلى كيؿُّ مى . كى : التٍُّرسي فُّ  (.1/422المغة، البف فارس ) ( اٍلًمجى
 .(1289، حديث رقـ)(3/575( سنف الترمذم، كتاب البيكع، باب ما جاء في الرخصة في أكؿ الثمرة ًلٍممىارَّ بيا )(4
 (.7404(، حديث رقـ )7/34الثمر يسرؽ بعد أف يؤكيو الجريف )باب  قطع السارؽ، ( سنف النسائي، كتاب(5
  .(14/134( معرفة السنف كاآلثار )(6
 (.11/273(،)11/528( مسند أحمد )(7
 (.4/381( المستدرؾ )(8
 (.210( المنتقى مف السنف المسندة )ص(9

 (.3/146( شرح معاني اآلثار )(10
 (.9/359( السنف الكبرل )(11
 (.496( تقريب التيذيب )ص(12
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  بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.عمرو بف شعيب  -
كقاؿ ، (5)ليس بو بأس ، كقاؿ النسائي مرة :(4)، كالعجمي(3)، كأبك زرعة(2)، كالنسائي(1)كثقو ابف معيف

ابف حباف: إذا ركل عمرك عف طاككس كسعيد بف المسيب، كغيرىما مف الثقات، فيك ثقة، يجكز 
ذا ركل عف أبيو عف جده فإف  ف أراد بجده امنقطعن لـ يمؽ عبد اهلل فيككف  اشعيبن االحتجاج بو، كا  ، كا 

 .(6) أك منقطع، فيك ال صحبة لو، فيككف مرسبلن امحمدن 
كذكر ابف حجر الخبلصة في ىذا الخبلؼ كقاؿ: ضعفو ناس مطمقان، ككثقو الجميكر، كضعؼ  

بعضيـ ركايتو عف أبيو، عف جده فحسب، كمف ضعفو مطمقان فمحمكؿ عمى ركايتو عف أبيو عف 
دلس ما في الصحيفة بمفظ: "عف"، فإذا قاؿ: حدثني أبي، فبل ريب  جده، فأما ركايتو عف أبيو فربما

بف افي صحتيا، كأما ركاية أبيو عف جده، فإنما يعني بيا الجد األعمى عبد اهلل بف عمرك ال محمد 
عبد اهلل، كقد صرح شعيب بسماعو مف عبد اهلل في أماكف، كصح سماعو منو، كأما اشتراط  بعضيـ 

اقاؿ ك  ،(7)ثقة، فيذا الشرط معتبر في جميع الركاة ال يختص بو عمركأف يككف الراكم عنو  : (8)أيضن
نما يكتب حديثو  ،كقاؿ أحمد: لو أشياء مناكير صدكؽ. ، (9)ييعتبر بو، فأما أف يككف حجة فبلك كا 

، كقاؿ العبلئي: الخبلؼ (10)كقاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم، يكتب حديثو، كما ركل عنو الثقات فيذاكر بو
في أف نسختو سماع، أك ىي صحيفة كانت عنده، كقد أرسؿ عف ابف عمر رضي اهلل  معركؼ

 .(12)، كعده ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف، فبل يضر تدليسو(11)عنو
 تيكمـ في ركايتو عف أبيو عف جده، كحكلو خبلؼ كبير بيف العمماء، كىك صدكؽ. قمت:

                                                           

 .(4/462)الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخ( (1
 .(72/ 22) لممزم الكماؿ تيذيب( (2
 .(6/238) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح( (3
 .(7/177) لمعجمي الثقات تاريخ( (4
 .(22/72) لممزم الكماؿ تيذيب( (5
 .(9/72)  حباف البف المجركحيف( (6
 .(10/46) حجر البف التيذيب تيذيب( (7
 (.423( تقريب التيذيب )ص(8
 .(22/68) لممزم الكماؿ تيذيب( (9

 .(6/238) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح( (10
 .(٤٢٢ص) لمعبلئي المراسيؿ احكاـ في التحصيؿ جامع( (11
 .(35ص) حجر البف المدلسيف طبقات( (12
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ذكر البخارم أنو سمع مف جده عبد اهلل بف بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص. شعيب بف محمد أبوه: ىو  -
صحيح متصؿ إذا صح  ،: أف حديث عمرك بف شعيب عف أبيو، عف جده(2)، كقاؿ المزم(1)عمرك

اإلسناد إليو، كأف مف ادعى فيو خبلؼ ذلؾ، فدعكاه مردكدة حتى يأتي عمييا بدليؿ صحيح، كذكره ابف 
حباف في الثقات كقاؿ: يقاؿ: إنو سمع مف جده عبد اهلل ابف عمرك، كليس ذلؾ عندم بصحيح. كقاؿ في 

، كقاؿ ابف حجر: كىك قكؿ (3)مكضع آخر: يركم عف أبيو، ال يصح سماعو مف عبد اهلل بف عمرك
 . ، ثبت سماعو مف جدهصدكؽ: (6): صدكؽ، قاؿ ابف حجر(5)كقاؿ الذىبي  ،(4)مردكد

بف اكقاؿ العبلئي: الخبلؼ فيو مشيكر ىؿ حديثو مرسؿ أـ ال؟، كاألصح أنو سمع مف جده، عبد اهلل  
قكليـ عمرك بف شعيب  عمرك، كمف ابف عمر، كابف عباس رضي اهلل عنيـ، كالضمير المتصؿ بجده في

بف اعف أبيو عف جده، عائد إلى شعيب ال إلى عمرك، كمحمد كالد شعيب مات في حياة أبيو عبد اهلل 
 .(7)عمرك كشعيب صغير فكفمو جده كسمع منو كثيران 

 صدكؽ تيكمـ في سماعو مف جده، كقد ثبت سماعو. قمت:  

 :الحكـ عمى اإلسناد
 ،(8)الترمذم حسنوكقد  كعمرك بف شعيب كبلىما صدكؽ.إسناده حسف، فيو محمد بف عجبلف، 

 اكغرامة مثميو". ال أعمـ أحدن " :كىي قكلو ،: في ىذا الحديث كممة منسكخة(10)ابف عبد البرقاؿ ك  .(9)األلبانيك 
لقكؿ  .كالذم عميو الناس العقكبة في الغـر بالمثؿ ،ىذا عمى العقكبة كالتشديد كيحمؿمف الفقياء قاؿ بيا. 

 .(11){فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ ،فمف اعتدل عميكـ:}اهلل

                                                           

 .(218/ 4 (الكبير لمبخارم التاريخ( (1
 (.534/ 12الكماؿ لممزم ) تيذيب( (2
 (.6/437الثقات البف حباف )( (3
 (.4/311التيذيب البف حجر) تيذيب( (4
 (.488/ 1لمذىبي )الكاشؼ ( (5
 (.267( تقريب التيذيب )ص(6
 (.196التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ لمعبلئي)ص جامع( (7
 .(1289، حديث رقـ)(3/575( سنف الترمذم، كتاب البيكع، باب ما جاء في الرخصة في أكؿ الثمرة ًلٍممىارَّ بيا )(8
 (.8/69( إركاء الغميؿ )(9

 (. 19/212( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(10
 (.194) ( سكرة البقرة(11
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اقىٍبتيـٍ تعالى:} كقكلو  ٍف عى  ،الكجو ىذا غير مف ركم :(2). كقاؿ البييقي(1){فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ بو ،كىاً 
 عمى اإلجماع كقع قد ما كفيو ،الصحيح في الصحيح صاحبا يخرجو لـ ،الركايات تمؾ مف اشيئن  أف مع

  .نسخو
ا ًفيًو (3)كقد نقؿ ابف الممقف قكؿ الطحاكم ًديث الى يٍحتىج اٍلعممىاء ًبًو، كيطعنكف ًفي ًإٍسنىاده، كىالى ًسيمىا مى : ىىذىا الحى

ٍجمىاع  كلـ أجد ىذا القكؿ في كتب اإلماـ الطحاكم. مف غـر المثميف. ،ًممَّا يىٍدفىعوي اإٍلً
 الحديث حسف، كلكف ما تميؿ إليو النفس، أف الحديث منسكخ، كما تقدـ مف قكؿ العمماء. قمت:

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
"َغراَمُتيا، وِمْثميا معيا"، وأحاديُث كثيرة نحوه َسبيميا ىذا. السَّبيؿ مف  وكذلؾ قولو في ضاّلة اإلبؿ:

ليو َذىب  أحمد، وخاَلفو عامَّة الفقياء. الَوعيد. وقد كاف ُعمر َيْحُكـ بو. وا 

 (: 37الحديث رقـ)
 :(5)داود وقاؿ اإلماـ أب

، عىٍف ًعٍكًرمى  ٍمًرك ٍبًف ميٍسًمـو نىا مىٍعمىره عىٍف عى زَّاؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى اًلد، حى ٍخمىدي ٍبفي خى دَّثىنىا مى  -أىٍحسىبيوي  -ةى حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبى ىيرى الَّةي اإًلًبًؿ اٍلمىٍكتيكمىًة،  صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿ:أىفَّ النًَّبىَّ  -عى  ".َغرَاَمُتَيا، َوِمْثُمَيا َمَعَيا"ضى

 :تخريج الحديث
، مف طريؽ أبي داكد، (8)، كأخرجو البييقي(7)، كمف طريقو، العقيمي(6)أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو

 بنحكه.، عف معمر بو، (10)، مف طريؽ ابف ثكر(9)كأخرجو الطحاكم

                                                           

 .(126) ( سكرة النحؿ(1
 (.14/134( معرفة السنف كاآلثار )(2
 (.8/655( البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير )(3
 (. 4/296( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.1718(، حديث رقـ )202)ص ، باب التعريؼ بالمقطة( سنف أبى داكد، كتاب المُّقىطىة(5
 (.18599(، حديث رقـ )10/129( مصنؼ عبد الرزاؽ )(6
 (.6/232( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(7
 (.6/191ما يجكز لو أخذه، كما ال يجكز، مما يجده ) ( السنف الكبرل لمبييقي، المقطة، باب(8
 (.4873(، حديث رقـ )3/146( شرح معاني اآلثار، كتاب الحدكد، باب الرجؿ يزني بجارية امرأتو )(9

 (471( محمد بف ثكر الصنعاني، أبك عبد اهلل، العابد. ثقة. تقريب التيذيب )ص(10
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف ىماـ بف نافع الحميرم، مكالىـ، أبك بكر الصنعاني. عبد الرزاؽ -

، كقد ذكره ابف حباف في (4)، كابف عساكر(3)، كالعجمي(2)، كيعقكب بف شيبة(1)كثقو ابف معيف
ثقاتو، كقاؿ: كاف ممف جمع، كصنؼ، كحفظ، كذاكر، ككاف ممف يخطيء إذا حدث مف حفظو، عمى 

: قمت (7): ىك حجة عمى اإلطبلؽ. كقاؿ أحمد بف صالح المصرم(6). كقاؿ ابف الصبلح(5)تشيع فيو
 ، مف عبد الرزاؽ؟ قاؿ: ال.اأحسف حديثن  األحمد بف حنبؿ، رأيت أحدن 

: ما (9)ا: كاف عبد الرزاؽ في حديث معمر، أثبت مف ىشاـ بف يكسؼ، كقاؿ أيضن (8)كقاؿ يحيى 
 قط إال مف كتابو.  اقط إال مف كتابو، ال كاهلل ما كتبت عنو حديثن  اكتبت عف عبد الرزاؽ حديثن 

ا : عبد الرزاؽ أحد مف ثبت حديثو، كقاؿ(10)قاؿ أبك زرعة : قمت ألحمد بف حنبؿ كاف (11) أيضن
: يختمؼ إلينا في طمب العمـ مف أىؿ (12)عبد الرزاؽ يحفظ حديث معمر؟ قاؿ: نعـ. كقاؿ معمر

فقاؿ: فإف عاش فخميؽ أف تضرب إليو أكباد اإلبؿ. كلقد  -عبد الرزاؽذكر منيـ  -اليمف أربعة 
: ثقة، لكنو يخطئ عمى (14). كقاؿ الدارقطني(13)ما بيف سبع سنيف، أك ثماف سنيف اجالس معمرن 

 معمر، في أحاديث. 
 

                                                           

 (.348( سؤاالت ابف الجنيد )ص(1
 (.18/58ماؿ )( تيذيب الك(2
 (.2/93( معرفة الثقات، لمعجمي )(3
 (.36/160( تاريخ دمشؽ )(4
 (.8/412( الثقات، البف حباف )(5
 (.75( المختمطيف ألبي سعيد العبلئي )ص(6
 (.18/56( تيذيب الكماؿ )(7
 (.2/97( تاريخ ابف معيف )(8
 (.3/15( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(9

 (.18/57( تيذيب الكماؿ )(10
 (.18/58المصدر نفسو )( (11
 (.18/57( المصدر السابؽ )(12
 (.18/56( انظر تيذيب الكماؿ )(13
 (.2/610( ميزاف االعتداؿ )(14
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: أحد األعبلـ الثقات. ككتب (2): ما حدث مف كتابو، فيك أصح. كقاؿ الذىبي(1)كقاؿ البخارم
سحاؽ، اكثيرن  اشيئن  ، كصنؼ الجامع الكبير، كىك خزانة عمـ، كرحؿ الناس إليو: أحمد، كا 

: كثقو غير كاحد، كحديثو (4)ا: لو ما ينكر، كفيو تشيع معركؼ. كقاؿ أيضن (3)كيحيى....كغيرىـ، كقاؿ
 امخرج في الصحاح، كلو ما ينفرد بو، كنقمكا عميو التشيع، كما كاف يغمك فيو، بؿ كاف يحب عمين 

 ضي اهلل عنو، كيبغض مف قاتمو. ر 
: سألت أبي قمت لو: عبد الرزاؽ كاف يتشيع، كيفرط في التشيع، فقاؿ: (5)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد

بف اتعجبو أخبار الناس أك األخبار. كقاؿ أحمد  ، كلكف كاف رجبلن اأما أنا فمـ أسمع منو في ىذا شيئن 
فيتمقف، فسماع مف سمع منو بعد المائتيف ال شيء. : عمي في آخر عمره ككاف ييمىٌقف (6)احنبؿ أيضن 

: أتينا عبد الرزاؽ قبؿ المائتيف، كىك صحيح البصر، كمف سمع منو بعد ما ذىب بصره، فيك (7)كقاؿ
: سألت أبي عف عبد الرزاؽ أحب إليؾ؟ أك أبك سفياف (8)ضعيؼ السماع. كقاؿ ابف أبي حاتـ

 .بف مازف أحب إليؾ أك عبد الرزاؽ؟افمطرؼ  المعمرم؟ فقاؿ: عبد الرزاؽ أحب إلٌى، قمت:
قاؿ: عبد الرزاؽ أحب إلٌى، قمت: فما تقكؿ في عبد الرزاؽ؟ قاؿ: يكتب حديثو، كال يحتج بو.  

: كلعبد الرزاؽ بف ىماـ، أصناؼ كحديث كثير، كقد رحؿ إليو ثقات المسمميف (9)كقاؿ ابف عدم
ال أنيـ نسبكه إلى التشيع، كقد ركل أحاديث في ، إاكأئمتيـ، ككتبكا عنو، كلـ يركا بحديثو بأسن 

الفضائؿ، مما ال يكافقو عمييا أحد مف الثقات، فيذا أعظـ ما رمكه بو مف ركايتو ليذه األحاديث، كلما 
ركاه في مثالب غيرىـ، مما لـ أذكره في كتابي ىذا، كأما في باب الصدؽ فأرجك أنو ال بأس بو، إال 

 ضائؿ أىؿ البيت، كمثالب آخريف مناكير. أنو قد سبؽ منو أحاديث في ف
 

                                                           

 (.6/130( التاريخ الكبير )(1
 (.1/555(. كانظر المغني في الضعفاء )2/609( ميزاف االعتداؿ )(2
 (.125( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص(3
 (. 1/364( تذكرة الحفاظ لمذىبي )(4
 (.2/59( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(5
 (.74( المختمطيف ألبي سعيد العبلئي )ص(6
 (.18/58( تيذيب الكماؿ )(7
 (.6/39( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.5/315( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9
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: فيو نظر، لمف كتب عنو بأخرة. (2): ييـ في بعض ما يحدث بو. قاؿ النسائي(1)كقاؿ البخارم
 : كرأيت أبا زرعة ال يحمد أمره، كنسبو إلى أمر غميظ.(3)قاؿ البرذعي

بف ا: كاهلل الذم ال إلو إال ىك، إف عبد الرزاؽ كذاب، كمحمد (4)كقاؿ العباس بف عبد العظيـ 
: ىذا ما كافؽ العباس عميو مسمـ، بؿ سائر (5)عمر الكاقدم أصدؽ منو. رد الذىبي عميو قائبلن 

: (6)الحفاظ كأئمة العمـ يحتجكف بو إال في تمؾ المناكير المعدكدة، في سعة ما ركل. كقاؿ ابف عيينة
: لك ارتد عبد الرزاؽ عف (7)يف ضؿ سعييـ في الحياة الدنيا. كقاؿ ابف معيفأخاؼ أف يككف مف الذ

: ثقة حافظ، مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره، فتغير، (8)اإلسبلـ، ما تركنا حديثو. كقاؿ ابف حجر
 ككاف يتشيع.

 في معمر. تي بٍ ثقة، كتشيعو ال يضر، كىك ثى  قمت:

 بف راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف. معمر -
 - ايعنى معمرن  -: عميكـ بيذا الرجؿ (11)، ككاف ابف جريج يقكؿ(10)، كالنسائي(9)كثقو العجمي

: جمست إلى قتادة كأنا ابف (12)فانو لـ يبؽ مف أىؿ زمانو أعمـ منو. كحدث معمر، عف نفسو فقاؿ
، (13)إال كأنو منقش في صدرم. كذكره ابف حباف في الثقات اأربع عشرة سنة، فما سمعت منو حديثن 

 : مف الفقياء المتقنيف كالحفاظ المتكرعيف. (14)كزاد
 

                                                           

 (.199( العمؿ الكبير، لمترمذم )ص(1
 (.164)ص ( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي(2
 (.2/450( أجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي )(3
 (. 3/109( ضعفاء العقيمي )(4
 (.2/610( ميزاف االعتداؿ )(5
 (. 3/109( ضعفاء العقيمي )(6
 (.3/110( المصدر نفسو )(7
 (.354( تقريب التيذيب )ص(8
 (.2/290( معرفة الثقات لمعجمي )(9

 (.28/310)( تيذيب الكماؿ (10
 (.8/256( الجرح كالتعديؿ )(11
 (. 8/256( المصدر نفسو )(12
 (.7/484( الثقات البف حباف )(13
 (.305( مشاىير عمماء األمصار )ص(14
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بف ا: نظرت فإذا اإلسناد يدكر عمى ستة، فؤلىؿ البصرة شعبة كسعيد (1)كقاؿ ابف المدينى
إلى معمر، إال  اأحدن : ال تضـ (2)بف حنبؿاأبى عركبة كحماد بف سممة كمعمر بف راشد. كقاؿ أحمد 

 : ما حدث بالبصرة ففيو أغاليط، كىك صالح الحديث. (3)أطمب لمعمـ منو. كقاؿ أبك حاتـ اكجدت معمرن 
: إماـ ثقة ما نزاؿ نحتج بمعمر، حتى يمكح لنا خطؤه بمخالفة (4)كقد رد الذىبي عميو قائبلن 

، لو أكىاـ معركفة، (5)الثقات: أحد األعبلـ امف ىك أحفظ منو، أك نعده مف الثقات. كقاؿ أيضن 
: كاف يضعؼ حديثو عف أىؿ العراؽ خاصة، (7). كقاؿ ابف رجب(6)احتممت لو في سعة ما أتقف

: ثقة ثبت فاضؿ، (9): حديثو بالبصرة فيو اضطراب كثير، كحديثو باليمف جيد. كقاؿ ابف حجر(8)كقاؿ
 ككذا فيما حدث بو بالبصرة.، اإال أف في ركايتو عف ثابت، كاألعمش، كىشاـ بف عركة شيئن 

 ثقة متقف، كحديثو ليس عمف ذكرىـ ابف حجر.  قمت:

نىدم، بفتح الجيـ كالنكف، اليماني. عمرو بف مسمـ -  الجى
: صالح الحديث، (12)ا: صدكؽ، كقاؿ أيضن (11)، كقاؿ الذىبي(10)ذكره ابف حباف في الثقات

أكىاـ. كذكره العقيمي في : صدكؽ لو (14): ليس بذاؾ. كقاؿ ابف حجر(13)كقاؿ مرة أخرل
 . (15)الضعفاء

 

                                                           

 (.8/256( المصدر نفسو )(1
 (.8/257( المصدر السابؽ )(2
 (.8/257( المصدر السابؽ )(3
 (.166لمذىبي )ص( الركاة الثقات المتكمـ فييـ، بما ال يكجب ردىـ، (4
 (.4/154( ميزاف االعتداؿ )(5
 (.4/154( المصدر نفسو )(6
 (.38( شرح عمؿ الترمذم البف رجب )ص(7
 (.317( المصدر نفسو )ص(8
 (.541( تقريب التيذيب )ص(9

 (.7/217( الثقات البف حباف )(10
 (.147( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(11
 (.3/289( ميزاف االعتداؿ )(12
 (.3/289صدر نفسو )( الم(13
 (.427( تقريب التيذيب )ص(14
 (. 3/291( ضعفاء العقيمي )(15
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: سمعت يحيى بف سعيد القطاف كذكر عمرك بف مسمـ صاحب طاكس، (1)قاؿ ابف المديني
ىك ضعيؼ، كقاؿ  (:2فحرؾ يده، كقاؿ: ما أرل ىشاـ بف حجير، إال أمثؿ منو. كقاؿ اإلماـ أحمد)

نىدم ىك أضعؼ، أك ىشاـ (4). سئؿ يحيى بف معيف(3)مرة: ليس بذاؾ بف ا: عمرك بف مسمـ الجى
 قاؿ: ىشاـ بف حجير أحب إلى مف عمرك.  احجير؟ فضعؼ عىٍمرن 

: ال بأس (8)، كقاؿ مرة(7)ا: ليس بقكل. كضعفو ابف معيف جدن (6)، كالنسائي(5)كقاؿ ابف معيف
: بؿ (10)التحرير فقاال، فأذكره. كقد عمقا صاحبا ا: كليس لو حديث منكر جدن (9)بو. كقاؿ ابف عدم
 ضعيؼ، يعتبر بو. 

 .، كما قاؿ ابف حجرصدكؽ، لو أكىاـ قمت:

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت، كال يثبت تكذيبو، 14تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)عكرمة:  -
 كال بدعتو.

 :الحكـ عمى اإلسناد
عكرمة بالسماع، فالحديث إسناده ضعيؼ، فيو عمرك بف مسمـ الجندم، صدكؽ لو أكىاـ. كلـ يجـز 
. ثـ تراجع األلباني، (11)مرسؿ. كلقد ضعفو األلباني ألجؿ عمرك بف مسمـ، كألف عكرمة شؾ في كصمو

بف ا: حديث صحيح. كىذا إسناد رجالو كميـ ثقات، رجاؿ مسمـ، عمى ضعؼ في عمرك (12)كصححو قائبلن 
نىًدمي  -مسمـ لـ يىٍقطىٍع بذكر أبي  -كىك مف رجاؿ البخارم -فيك إسناد ال بأس بو، لكال أف عكرمة -كىك الجى

 ىريرة فيو. 

                                                           

 (. 6/260( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.6/260( المصدر نفسو )(2
 (. 2/494( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(3
 (. 1/385(. كالعمؿ كمعرفة الرجاؿ )6/260( الجرح كالتعديؿ )(4
 (2/77( تاريخ ابف معيف )(5
 (.22/244الكماؿ )( تيذيب (6
 (.3/30( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(7
 (.346( سؤاالت ابف الجنيد )ص(8
 (.5/119( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9

 (.3/108( تحرير تقريب التيذيب )(10
 (.9/25( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، لؤللباني )(11
 (.5/401( صحيح أبي داكد، لؤللباني )(12
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: لكنو يتقكل بالشاىد، كىك حديث عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده في ضالة الغنـ، اكقاؿ أيضن 
. امرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده مكقكفن ، عف ابف جريج، عف ع(1)إال أف الحديث قد أخرجو عبد الرزاؽ

: ثقة فقيو (2)األمكم، مكالىـ، المكي. قاؿ فيو ابف حجر وابف جريج ىو: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج
 : كصفو النسائي، كغيره بالتدليس. (3)افاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ. كقاؿ أيضن 

التدليس ال يدلس إال فيما سمعو مف  قاؿ الدارقطني: شر التدليس تدليس ابف جريج، فإنو قبيح
مجركح، كقد عده في الطبقة الثالثة لممدلسيف، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح 

: ، فرد العبلئي قائبلن ابالسماع، في نفس الركاية. كقاؿ البخارم: لـ يسمع ابف جريج مف عمرك بف شعيب شيئن 
 .(4)عف جماعة ممف تقدـ ذكرىـ، كلكنو مدلس كما سبؽ كقد ركل عنو عدة أحاديث، كىي

: ضعيؼ اختمط (6)، كقد رفع الحديث، إال أف المثنى قاؿ فيو ابف حجر(5)كقد تابع ابف جريج، المثنى
 بأخرة.

 .ا، رغـ كجكد الشاىد، ألف الشاىد ضعيؼ أيضن ايبقى الحديث ضعيفن  قمت:

      

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 18597(، حديث رقـ )10/127( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب المقطة )(1
 (.363( تقريب التيذيب )ص(2
 (.41( طبقات المدلسيف )ص(3
 (.229( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(4
بَّاح، بالميممة، كالمكحدة الثقيمة، اليماني، األىٍبنىاكم، بفتح اليمزة، (5 كسككف المكحدة، بعدىا نكف، أبك عبد اهلل، ( الميثىنَّى بف الصَّ

 (.519أك أبك يحيى. نزيؿ مكة. تقريب التيذيب )ص
األىٍبنىاكم: يقاؿ في التعريؼ: فبلف مف األبناء، كالنسبة إليو أبناكم، ككؿ مف كلد باليمف، مف أبناء الفرس، كليس بعربي، 

 (.1/76يسمكنيـ األبناء. األنساب لمسمعاني )
 (.519ذيب )ص( تقريب التي(6



008 
   

 :(1)قاؿ ابف األثير
"أشد الناس َبالًء األنبياء، ثـ األْمَثُؿ فاألْمَثؿ" أي األْشرؼ، فاألْشرؼ، واألْعَمى، فاألعمى في  وفيو:

 الرُّْتبة والَمْنِزلة. يقاؿ: ىذا أْمَثُؿ ِمف ىذا: أي أفضؿ، وأْدَنى إلى الخير. وأماِثؿ الناس: خياُرىـ 

 (:38الحديث رقـ)
 :  (2)الترمذياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا  ٍيدو ، (3)قيتىٍيبىةحى مَّادي ٍبفي زى دَّثىنىا حى ٍف أىًبيًو، (5)، عىٍف عىاًصـً ٍبًف بىٍيدىلىةى، عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف سىٍعدو (4)قىاؿ: حى ، عى
: ءن؟ قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىمُّ النَّاًس أىشىدُّ بىبلى : قيٍمتي َـّ اأَلْمَثُؿ َفاأَلْمَثؿُ " قىاؿى ْنِبَياُء ُث سىًب ، اأَل مىى حى ؿي عى فىييٍبتىمىى الرَّجي

ٍمبن  ءي ًبالعىٍبًد  اًديًنًو، فىًإٍف كىافى ًدينيوي صي ا يىٍبرىحي البىبلى سىًب ًديًنًو، فىمى مىى حى ٍف كىافى ًفي ًديًنًو ًرقَّةه اٍبتيًميى عى ؤيهي، كىاً  اٍشتىدَّ بىبلى
ًطيئىةه  مىٍيًو خى مىى األىٍرًض مىا عى تَّى يىٍتريكىوي يىٍمًشي عى  ".حى

"،  كقاؿ: ًحيحه سىفه صى ًديثه حى اًف أىفَّ النًَّبيَّ  "ىىذىا حى ذىٍيفىةى ٍبًف اليىمى ٍيرىةى، كىأيٍخًت حي ٍف أىًبي ىيرى ًفي البىاب عى كى
:"األىٍنًبيىاءي، ثيَـّ األىٍمثىؿي فىاألىٍمثىؿي  ءن؟ قىاؿى ، سيًئؿى أىمُّ النَّاًس أىشىدُّ بىبلى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ".صى

 تخريج الحديث:
، (12)، كالبغكم(11)، كالطحاكم(10)، كأبك يعمى(9)، كالبزار(8)، كأحمد(7)، كابف ماجو(6)أخرجو النسائي

 ، جميعيـ مف طرؽ، عف حماد بف زيد، بو، بنحكه.(13)كالبييقي

                                                           

 (.4/296( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2398( حديث رقـ )4/601( سنف الترمذم، كتاب الزىد، باب ما جاء في الصبر عمى الببلء )(2
سمو يحيى قتيبة بف سعيد بف جميؿ بفتح الجيـ بف طريؼ الثقفي أبك رجاء البغبلني بفتح المكحدة كسككف المعجمة يقاؿ ا( (3

 (.454كقيؿ عمي ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
كلعمو طرأ عميو ألنو  ا( حماد بف زيد بف درىـ األزدم الجيضمي أبك إسماعيؿ البصرم ثقة ثبت فقيو، قيؿ: إنو كاف ضريرن (4

 (.178صح أنو كاف يكتب. تقريب التيذيب )ص
 (.533ة. تقريب التيذيب )ص( مصعب بف سعد بف أبي كقاص الزىرم، أبك زرارة المدني، ثق(5
 (.7439( حديث رقـ )7/46( سنف النسائي الكبرل، كتاب الطب، باب أم الناس أشد ببلء )(6
 .(4023، حديث رقـ)(12/30) ، كتاب الفتف، باب الصبر عمى الببلء( سنف ابف ماجو(7
 (.3/159( مسند أحمد )(8
 (. 3/353( مسند البزار )(9

 (.2/143) ( مسند أبي يعمى المكصمي(10
 (.5/455( شرح مشكؿ اآلثار )(11
 (. 5/244( شرح السنة، لئلماـ البغكل )(12
 (.12/228( شعب اإليماف لمبييقي )(13
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، جميعيـ، مف طرؽ، عف (5)، كالحاكـ(4)كالطحاكم، (3)الدارميك  ،(2)، كعبد بف حميد(1)كأخرجو أحمد 
، جميعيـ مف (9)، كالبييقي(8)، كمف طريقو، أبي نعيـ(7)، كأبك داكد الطيالسي(6)سفياف الثكرم. كأخرجو أحمد

، (13)، كأبي نعيـ(12)، كالحاكـ(11)، كمف طريقو، الطحاكم(10)طرؽ، عف شعبة. كأخرجو أبك داكد الطيالسي
جميعيـ، مف طرؽ، عف ىشاـ ، (17)، كأحمد(16)كأخرجو ابف سعد .(15)، كالخطيب البغدادم(14)كالبييقي

، (21)، كابف حباف(20)، كأخرجو الطحاكم(19)، كمف طريقو أبي نعيـ(18)كأخرجو أبك داكد الطيالسي الدستكائي.
 ، جميعيـ، مف طرؽ، عف حماد بف سممة.(23)، كالبييقي(22)كالحاكـ

 

                                                           

 (.69(. الزىد ألحمد بف حنبؿ )ص3/78( مسند أحمد )(1
 (.78( مسند عبد بف حميد )ص(2
 (.2825ـ )( حديث رق1831)ص ، كتاب الرقاؽ، باب في أشد الناس ببلء( سنف الدارمي(3
 (.5/455( شرح مشكؿ اآلثار )(4
 (.1/40( المستدرؾ )(5
 (.3/87( مسند أحمد )(6
 (.1/174( مسند الطيالسي )(7
 (.1/368( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(8
 (.3/10(. كاآلداب )12/228(، كفي شعب اإليماف )3/372) ( السنف الكبرل، لمبييقي(9

 (.1/174( مسند الطيالسي )(10
 (.5/454( شرح مشكؿ اآلثار )(11
 (.1/40( المستدرؾ )(12
 (.1/368( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(13
 (. 3/10كاآلداب ) ،(12/228(، كفي شعب اإليماف )3/372( السنف الكبرل )(14
 (.4/601( تاريخ بغداد )(15
 (.2/186( الطبقات الكبير )(16
 (.3/128( مسند أحمد )(17
 (. 1/174( مسند الطيالسي )(18
 (.1/368( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(19
 (.5/455( شرح مشكؿ اآلثار )(20
 .(7/184) 7/160( صحيح ابف حباف )(21
 (.1/40( المستدرؾ )(22
 .(12/228( شعب اإليماف لمبييقي )(23



010 
   

جميعيـ، مف طرؽ، ، (5)، كعنو البييقي(4)، كالحاكـ(3)، كالشاشي(2)، كالطحاكم(1)كأخرجو ابف سعد 
، (7)بف العطار. كأخرجو ابف أبي شيبةا، مف طريؽ، أباف (6)عف شيباف بف عبد الرحمف. كأخرجو الحاكـ

، مف طريؽ زائدة، كشريؾ. (10)، كالمقدسي(9)، مف طريؽ أبي بكر بف أبي عياش. كأخرجو الحاكـ(8)كالحاكـ
فياف الثكرم، كشعبة، كىشاـ الدستكائي، كحماد )س بف المسيب. جميعيـا، مف طريؽ العبلء (11)كأخرجو البزار

بف ابف سممة، كشيباف بف عبد الرحمف، كأباف بف العطار، كأبك بكر بف عياش، كزائدة، كشريؾ، كالعبلء ا
  .، مف طريؽ العبلء بف المسيب(12)المسيب(، عف عاصـ بف بيدلة، بو، بنحكه. كأخرجو الحاكـ

، جميعيـ مف طريؽ المسيب (16)، كالمقدسي(15)كابف المقرمء، (14)، كابف حباف(13)كأخرجو المحاممي
، مف طريؽ سماؾ. ثبلثتيـ )العبلء بف المسيب، (19)، كالشاشي(18)، كالطحاكم(17)بف رافع، كأخرجو البزارا

 كالمسيب بف رافع، كسماؾ(، عف مصعب بف سعد، بو، بنحكه.

 

 

                                                           

 (.2/186( الطبقات الكبير )(1
 (.5/456( شرح مشكؿ اآلثار )(2
 .(1/130الشاشي )( مسند (3
 (.1/40( المستدرؾ )(4
 (.3/372( السنف الكبرل )(5
 (.1/40( المستدرؾ )(6
 (.2/443( مصنؼ ابف أبي شيبة )(7
 (.1/40( المستدرؾ )(8
 (.1/40( المصدر نفسو )(9

 (.2/31( األحاديث المختارة )(10
 (.3/353( مسند البزار )(11
 (.1/40( المستدرؾ )(12
 (.179ركاية ابف يحيى البيع )ص( أمالي المحاممي (13
 (.7/183( صحيح ابف حباف )(14
 (.201( معجـ ابف المقرئ )ص(15
 (.2/31( األحاديث المختارة، لمضياء المقدسي )(16
 (.3/349( مسند البزار )(17
 (.5/456( شرح مشكؿ اآلثار )(18
 (.1/144( مسند الشاشي )(19



011 
   

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو 28تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) :عاصـ بف َبْيَدلة وىو ابف أبي النجود -

نو تكبع، كقد تابعو العبلء بف المسيب، كالمسيب إصدكؽ لو أكىاـ، كلقد زاؿ عنو الكىـ في الحديث حيث 
 بف رافع، كسماؾ بف حرب.

 :الحكـ عمى اإلسناد
: (1)نيـ الترمذم قاؿإسناده حسف، ألجؿ عاصـ بف بيدلة، كقد صحح الحديث جماعة مف العمماء م

 .: كقد صحت الركاية مف أكجو عف مصعب بف سعد، كذكر طرؽ الحديث(2)الحاكـ قاؿحسف صحيح، ك 
: ىذا سند جيد رجالو (5): حسف اإلسناد. كقاؿ األلباني(4)حسيف سميـ أسد، ك (3)كقاؿ شعيب األرنؤكط 

بغيره، ك لـ يتفرد بو، فقد أخرجو البعض، مف  اإنما أخرجا لو مقركنن  اكميـ رجاؿ الشيخيف، غير أف عاصمن 
طريؽ العبلء بف المسيب عف أبيو عف سعد بو، بالركاية الثانية. كالعبلء بف المسيب، كأبكه ثقتاف مف رجاؿ 

 البخارم. فالحديث صحيح. 
 فيك صحيح لغيره. قمت:

      

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2398( حديث رقـ )4/601الصبر عمى الببلء )سنف الترمذم، كتاب الزىد، باب ما جاء في ( (1
 (.3/343( المستدرؾ )(2
 (.7/161( ىامش صحيح ابف حباف )(3
 (.2/143( ىامش مسند أبي يعمى )(4
 (.1/274( السمسمة الصحيحة، لؤللباني )(5
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"، قاؿ (2)، لرأى ُسيوَفنا قد َبسأت بالَمياِثؿالو كاف أبو طالب َحيِّ "أنو قاؿ بعد وْقَعة َبْدر:  وفيو:

 : معناه: اْعتادت واْستَأَنَست باألماِثؿ.(3)الزمخشري

 (:39الحديث رقـ)
 لـ أعثر عمى الحديث، بنفس المفظ، إنما بالمعنى.

 :(4)قاؿ اإلماـ البزار
مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى دَّثىنىا ميحى حى
: نا ، (5) ، قىاؿى بَّافى اٍلعىنىًزمُّ : نا بىٍكري ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف زى ، قىاالى ـي ٍبفي اٍلميٍستىًمرّْ ٍبرىاًىي كىاً 

اًمرو  ، عىٍف عى اًلدو ، عىٍف ميجى ًمي  بَّافي ٍبفي عى حى
كؽو (6) ، عىٍف مىٍسري

رُّ ًإلىى (7) ٍيؿو ييجى : لىمَّا ًجيءى ًبأىًبي جى ٍبًد المًَّو قىاؿى ، عىٍف عى
:اٍلقىمً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـَ َأفَّ َأْسَياَفَنا َقِد اَلَبَسْت " يًب قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى َلْو َكاَف َأُبو َطاِلٍب َحيِّا َلَعَرَؼ، َأْو َلَعِم

 ".ِباأْلَماِثؿِ 
، ًمي  بَّافي ٍبفي عى اًلدو ًإالَّ حى كىاهي عىٍف ميجى ًديثي الى نىٍعمىـي رى ٍنوي ًإالَّ بىٍكري ٍبفي يىٍحيىى  كقاؿ: كىىىذىا اٍلحى كىل عى كىالى نىٍعمىـي رى

. بَّافى  ٍبًف زى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ مجالد، بو، بنحكه.(8)أخرجو الطبراني

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 كقي، بالقاؼ، الناجي، بالنكف، كالجيـ، البصرم.ري العي  رّ مِ تَ سْ إبراىيـ بف المُ  -

 رب.غٍ : صدكؽ يي (9)قاؿ ابف حجر
 : كلقد تابعو الثقة؛ في نفس اإلسناد، كما تقدـ.قمت

                                                           

 (.4/296( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
كىأىنَّوي ًمفى المٍقمكب. النياية في غريب الحديث كاألثر )قاؿ ابف األثير: األمثاؿ، ( (2  (.1/126ىىكىذىا فيسر، كى
 ( لـ أعثر عمى قكؿ الزمخشرم في كتبو.(3
 (.5/322( البحر الزخار )(4
( محمد بف المثنى بف عبيد العنىزم، بفتح النكف كالزام، أبك مكسى البصرم، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب (5
 (.505ذيب )صالتي
 (.287عامر بف شىرىاحيؿ الشٍَّعبي، بفتح المعجمة، أبك عمرك. ثقة مشيكر، فقيو فاضؿ. تقريب التيذيب )ص( (6
. تقريب التيذيب )ص(7  (.528( مسركؽ بف األجدع بف مالؾ اليىٍمداني، أبك عائشة الككفي. ثقة فقيو، عابد، مخضـر
 (.10/158( المعجـ الكبير لمطبراني )(8
 (.94تقريب التيذيب )ص( (9
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ٍبًدم، كيقاؿ: عىنىًزمبكر بف يحيى بف َزبَّاف - ، بنكف كزام، كيقاؿ: (1)، بزام مفتكحة، كمكحدة ثقيمة، عى
 عمرم، بصرم، يكنى أبا عمي.

كقد تعقباه صاحبا  : مقبكؿ.(4): كثؽ، كقاؿ ابف حجر(3)شيخ، كقاؿ الذىبي :(2)قاؿ أبك حاتـ
 : بؿ، صدكؽ، حسف الحديث.(5)التحرير فقاال
 مقبكؿ. قمت:

 العىنىزم، بفتح العيف كالنكف، ثـ زام، أبك عمي الككفي. حباف بف عمي -
 : ضعيؼ.(6)قاؿ ابف حجر

 ، أبك عمرك الككفي. (7)، بضـ أكلو، كتخفيؼ الجيـ، ابف سعيد بف عيمىير اليىٍمدانيُمَجاِلد -
 :: جائز الحديث، حسف الحديث، إال أف(10)كقاؿ العجمي، (9)، كالنسائي(8)كثقو ابف معيف

عبد الرحمف بف ميدم كاف يقكؿ: أشعث بف سكار أقكل منو، كالناس ال يتابعكنو عمى ىذا،  
كاف مجالد أرفع مف أشعث بف سكار، كقاؿ يحيى بف سعيد كاف مجالد يمقف الحديث إذا لقف، كقد رآه 

: مشيكر، صالح الحديث. كقاؿ عبد الرحمف بف ميدل: (11)كسمع منو، صالح الكتاب. كقاؿ الذىبي
بف احديث مجالد عند األحداث يحيى بف سعيد، كأبي أسامة ليس بشيء، كلكف حديث شعبة، كحماد 

 .(12)زيد، كىشيـ، كىؤالء القدماء. قاؿ أبك محمد: يعنى أنو تغير حفظو في آخر عمره
 

                                                           

( العىنىًزم: بفتح العيف الميممة، كالنكف، ككسر الزام. ىذه النسبة إلى "عنزة" كىك حي مف ربيعة، كىك: عنزة بف أسد بف ربيعة (1
 (.4/250بف نزار بف معد بف عدناف. األنساب لمسمعاني )

 (.2/394( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.1/275الكتب الستة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في (3
 (.127( تقريب التيذيب )ص(4
 (.1/183( تحرير تقريب التيذيب )(5
 (.149( تقريب التيذيب )ص(6
( اليىٍمداني: بفتح الياء كسككف الميـ كالداؿ الميممة، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف، نزلت الككفة. األنساب (7

 (.5/647لمسمعاني )
 (.3/269ركاية الدكرم ) -عيف( تاريخ ابف م(8
 (. 27/223( تيذيب الكماؿ )(9

 (.2/264( معرفة الثقات، لمعجمي )(10
 (.2/542( المغني في الضعفاء )(11
 (.8/361( الجرح كالتعديؿ )(12



014 
   

. كقاؿ (1)د؟، قاؿ: في نفسي منو شيءقاؿ ابف المدينى قمت ليحيى بف سعيد القطاف: مجال 
: سمعت يحيى بف سعيد القطاف يقكؿ لعبداهلل: أيف تذىب قاؿ: أذىب إلى (2)عمرك بف عمى الصيرفى

، لك شئت أف يجعميا لى اكثيرن  ايعنى عف مجالد، قاؿ تكتب كذبن  -بف جرير أكتب السيرة اكىب 
: ليس بشيء، يرفع (3)قاؿ أحمد بف حنبؿمجالد كميا عف الشعبي، عف مسركؽ، عف عبد اهلل فعؿ. 

، كقاؿ (4)ال يرفعو الناس، كقد احتممو الناس. كقد ضعفو ابف معيف، كزاد كاىي الحديث اكثيرن  احديثن 
: ليس (9)ا، كقاؿ أيضن (8)، كالنسائي(7)، كالجكزجاني(6)، كضعفو ابف سعد(5): ال يحتج بحديثواأيضن 

كقاؿ  قطاف يضعفو، ككاف ابف ميدم ال يركل عنو.: كاف يحيى ال(10)بالقكم. كقاؿ البخارم
: ال يعتبر بو. كقاؿ يحيى (13)ا: ليس بثقة، كقاؿ أيضن (12): ليس بقكم، كقاؿ مرة أخرل(11)الدارقطني

: ما كنت أشاء أف يقكؿ لي مجالد مف حديث مف رأل الشعبي عف مسركؽ إال (14)بف سعيد القطاف
: سئؿ أبي يحتج بحديثو؟ (16). كقاؿ ابف أبي حاتـ(15)ففعؿ. كسئؿ أحمد: يحتج بو؟ فتكمـ بكبلـ لي

: ككاف (17)قاؿ ال، كىك أحب إلى مف بشر بف حرب، كغيره...، كليس بقكم الحديث. كقاؿ ابف حباف
: عامة ما (18)ردمء الحفظ يقمب األسانيد، كيرفع المراسيؿ، ال يجكز االحتجاج بو. كقاؿ ابف عدم

  ليس بالقكم، كقد تغير في آخر عمره.  :(19)يركيو غير محفكظ، كقاؿ ابف حجر
 ضعيؼ. قمت:

                                                           

 (.8/361( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.8/361) الجرح كالتعديؿ( (2
 (.8/361( المصدر نفسو )(3
 (.8/362( المصدر السابؽ )(4
 (.4/59ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(5
 (.8/468( الطبقات الكبير )(6
 (.89( أحكاؿ الرجاؿ )ص(7
 (.236( الضعفاء كالمترككيف، لمنسائي )ص(8
 (.27/223( تيذيب الكماؿ )(9

 (.116( الضعفاء الصغير، لمبخارم )ص(10
 (.23( كتاب الضعفاء كالمترككيف، لمدارقطني )ص(11
 (.64البرقاني )ص( سؤاالت (12
 ( المصدر نفسو.(13
 (.8/468( الطبقات الكبير )(14
 (.25ركاية المركذم )ص-( عمؿ أحمد(15
 (.8/362( الجرح كالتعديؿ )(16
 (.3/10( المجركحيف البف حباف )(17
 (.6/422( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(18
 (.520( تقريب التيذيب )ص(19
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 :الحكـ عمى اإلسناد

، ضعيؼ، كفيو مجالد بف سعيد، ميٌ اف بف عى بَّ إسناده ضعيؼ:  فيو بكر بف يحيى، مقبكؿ، كفيو حى 
 ، كمدار اإلسناد عميو، كلـ يتابع.اضعيؼ أيضن 
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 لمبحث الرابعا
 الجيـباب الميـ مع 

 :(1)قاؿ ابف األثير
واء"ِفيِو  )َمَجَج( َيا ِفي ِبْئٍر، َفَفاَضْت ِباْلَماِء الرَّ َأْي َصبَّيا. َوِمْنُو، َمجَّ  "َأنَُّو أَخذ ُحْسوًة ِمْف ماٍء َفَمجَّ

 َحتَّى ُيباَعد ِبِو. ا: َل َيُكوُف َمجِّ عاَبو، ِإَذا َقَذَفُو. َوِقيؿَ لُ 

 (: 40الحديث رقـ)
 .(2)، كقد ذكر في كتب المغةعمى تخريج لولـ أعثر 

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
و في فيو ومنو حديث أنس:    ".(4)"فَمجَّ

 (:41الحديث رقـ) 
 :(5)قاؿ اإلماـ مسمـ

مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ  مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى مَّادو ٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبفي حى دَّثىنىا عى حى
(6) ، : ، قىاؿى اًلؾو عىٍف أىنىًس ٍبًف مى

ًلدى  مَّـى ًحيفى كي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى اًرمّْ ةى اأٍلىٍنصى مَّى اهللي ذىىىٍبتي ًبٍعٍبًد اهلًل ٍبًف أىًبي طىٍمحى ، كىرىسيكؿي اهلًل صى
مَّـى ًفي عىبىاءىةو يىٍينىأي بىًعيرن  سى مىٍيًو كى :، (7)لىوي  اعى ، فىأىٍلقىاىيفَّ ًفي ًفيًو  فىقىاؿى ٍلتيوي تىمىرىاتو ، فىنىاكى ـٍ : نىعى ؟، "فىقيٍمتي "ىىٍؿ مىعىؾى تىٍمره

كىييفَّ  ًبيّْ  (9)ه، ثيَـّ فىغىرى فىا(8)فىبلى ُو ِفي ِفيوِ الصَّ  ...الحديث.َفَمجَّ

 

                                                           

 (.4/297( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 ( كغيرىـ.6/199تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم )ك  (.10/521تيذيب المغة، لؤلزىرم )( (2
 (.4/297( النياية في غريب الحديث كاألثر )(3
 ( أم قذفو، كقد تقدـ المعنى في الحديث السابؽ.(4
 (.2144حديث رقـ ) ،(886صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد عند كالدتو )ص( (5
 (.132( ثابت بف أسمـ، البينىاني، بضـ المكحدة، كنكنيف، أبك محمد البصرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(6
 .(4/127) ، لمخطابيالسنف معالـ .رافطً القى  :ناءكاليً  ،بو كيعالجو ،رافطً بالقى  يطميو معناه :يينأ( (7
ٍمبً  الٌشيء مىٍضغي : الٌمٍكؾي ( (8 غة الصُّ دارتيو المىٍمضى  .(5/406) العيف كتاب .الفـ في كا 
 (.1/192فىغىر فاه: أم فتح فمو، انظر غريب الحديث لمخطابي)( (9
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 تخريج الحديث:
. كأخرجو بالمعنى، مطكالن ، مف طريؽ سميماف بف المغيرة، عف ثابت بو، (1)اأخرجو مسمـ أيضن 

، امف طريؽ عبد اهلل بف عكف، عف محمد بف سيريف، عف أنس، مرفكعن كبلىما ، (3)، كمسمـ(2)البخارم
. جميعيـ بدكف ا، مختصرن ا، مف طريؽ إسحاؽ بف عبد اهلل، عف أنس، مرفكعن (4)بالمعنى. كأخرجو البخارم

 لفظة ابف األثير.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، بفتح (5)سيرٍ بف نصر، الباىمي، مكالىـ البصرم، أبك يحيى، المعركؼ بالنَّ  حماد عبد األعمى بف -
 النكف، كسككف الراء، كبالميممة. 

بف ا. كقاؿ صالح (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، كالدارقطني(7)، كأبي حاتـ(6)كثقو ابف معيف
محمد جزرة، كابف ًخرىاش: صدكؽ
: ال بأس بو. (13)، كابف حجر(12)كالنسائي، (11). كقاؿ ابف معيف(10)

: بؿ: ثقة، كىك شيخ البخارم (14)كقد تعقبا بشار معركؼ، كشعيب األرنؤكط، قكؿ ابف حجر فقاال
، فبل ندرم لـ عدؿ عف قكؿ ابف معيف كأبي حاتـ كغيرىـ، إلى االصحيح كال نعمـ فيو جرحن  كمسمـ في

 قكؿ النسائي؟.
 ىك ثقة. قمت:

 
                                                           

 (.2144حديث رقـ ) ،(996( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ أبي طمحة األنصارم )ص(1
تىٍحًنيًكو )( صحيح البخارم، كتاب العقيقة، باب تسمية المكلكد، (2 ٍنوي كى ـٍ يىعيؽَّ عى  (.5470حديث رقـ ) (،7/84غىدىاة ييكلىد ًلمىف لى

ًة السٍَّكدىاًء ) ًميصى  (.5824حديث رقـ ) ،(7/148كفي كتاب المباس، باب اٍلخى
 (.2144حديث رقـ ) ،(886صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد عند كالدتو )ص( (3
دىقىًة ًبيىًدًه )صحيح البخار ( (4 اـً ًإًبؿى الصَّ مى ٍسـً اإٍلً  (.1502حديث رقـ ) (2/130م، كتاب الزكاة، باب بىابي كى
 (.6/74( قاؿ البخارم: يقاؿ: النرسي لقب لجدىـ. التاريخ الكبير )(5
 (. 358( سؤاالت ابف الجنيد )ص(6
 (. 6/29( الجرح كالتعديؿ )(7
 (203( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(8
 (.8/409( الثقات البف حباف )(9

 (.12/357( تاريخ بغداد )(10
 (. 432( سؤاالت ابف الجنيد )ص(11
 (.12/357( تاريخ بغداد )(12
 (.331( تقريب التيذيب )ص(13
 (.2/291( تحرير تقريب التيذيب )(14
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 بف دينار البصرم أبك سممة. حماد بف سممة -
 : ثقو عابد، أثبت الناس في ثابت، كتغير حفظو بأخرة.(1)قاؿ ابف حجر

: أحد أئمة المسمميف، إال أنو لما كبر ساء حفظو، فمذا (2)كنقؿ ابف حجر عف البييقي أنو قاؿ
سكل حديثو  تركو البخارم، كأما مسمـ فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره. كما

 أخرجيا في الشكاىد. اعف ثابت ال يبمغ اثنى عشر حديثن 
 ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدثإثقة ثبت في ثابت، كتغيره ال يضر، حيث  قمت:

  بيا قبؿ اختبلطو.

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
يا:"َعَقْمُت مف رسوؿ الّمو صمى َوَحِديُث َمْحُموِد ْبِف الرَِّبيعِ  ًة َمجَّ  في ِبئٍر َلنا". (4)الّمو عميو وسمـ َمجَّ

 (: 42الحديث رقـ)
 :(5)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـ اؽي، حى دَّثىًني ًإٍسحى حى
دَّثىنىا أىًبي(6) ًني مىٍحميكدي (7)، حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍف اٍبًف ًشيىابو ٍبفي ا، عى

، كىعىقىؿى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىنَّوي عىقىؿى رىسيكؿى المًَّو صى اًرمُّ ًبيًع اأٍلىٍنصى َياالرَّ ًة َمجَّ ًفي كىٍجًيًو ًمٍف ًبٍئرو كىانىٍت ًفي  َمجَّ
. ـٍ  دىاًرًى

 

 

                                                           

 (.178( تقريب التيذيب )ص(1
 (.460(. الككاكب النيرات )ص1/482( تيذيب التيذيب )(2
 (.4/297النياية في غريب الحديث كاألثر )( (3
 ( تقدـ المعنى في الحديث السابؽ.(4
مىاعىة )(5 ة النَّكىاًفؿ جى بلى  .(1185حديث رقـ ) (2/59( صحيح البخارم، كتاب التيجد، باب صى
. ثقة فاضؿ. ( يعقكب بف إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، الزىرم، أبك يكسؼ المدني، نزيؿ بغداد(6

 (.607تقريب التيذيب )ص
تقريب التيذيب  .( إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، الزىرم، أبك إسحاؽ المدني، نزيؿ بغداد، ثقة حجة(7

 (.89)ص
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 تخريج الحديث:
ف شياب، بو، بألفاظ ، كبلىما، عف اب(2)، كالزبيدم(1)، مف طريؽ، معمراأخرجو البخارم أيضن   

 ، مف طريؽ األكزاعي، عف ابف شياب، بو، بنحكه.(3)مقاربة. كأخرجو مسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍنظىمي إسحاؽ بف إبراىيـ - بف مىٍخمىد، الحى

، أبك محمد بف رىاىيٍكيىو، المىٍركىزم(4)
(5). 

تغير قبؿ مكتو : ثقة حافظ مجتيد، قريف أحمد بف حنبؿ، ذكر أبك داكد أنو (6)قاؿ ابف حجر
 : تغير قبؿ أف يمكت بخمسة أشير، كسمعت منو في تمؾ األياـ فرىمٍيتي بو.(7)بيسير. قاؿ أبك داكد

: أما الركاة (8)كقد عده العبلئي، مف مختمطي الطبقة األكلى، الذيف لـ يضر اختبلطيـ، فقاؿ 
ف لـ يكجب ذلؾ لو الذيف حصؿ ليـ االختبلط في آخر عمرىـ، فيـ عمى ثبلثة أقساـ: أحدىا: م

سحاؽ أصبلن  اضعفن  بف ا، كلـ يحط مف مرتبتو، إما لقصر مدة االختبلط، كقمتو كسفياف بف عيينة، كا 
 إبراىيـ بف رىاىىكٍيو، كىما مف أئمة اإلسبلـ المتفؽ عمييـ.

 ثقة ثبت، كاختبلطو اليضر، لقصر مدة االختبلط، كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ. قمت:

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

      

 

                                                           

، كىاٍكتىفىى ًبتىٍسًميـ (1 اـً مى مىى اإٍلً ـ عى ـٍ ير رد السَّبلى ٍف لى ة )( صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، باب مى بلى حديث رقـ  (،1/167الصَّ
 (.6422حديث رقـ ) (8/90ككتاب الرقاؽ، باب اٍلعىمىؿ الًَّذم ييٍبتىغىى ًبًو كجو المَّو ًفيو سىعد ) (.839)

 (.77حديث رقـ ) ،(1/26( صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب متى يصح سماع الصغير )(2
 (.33حديث رقـ ) ،(259عف الجماعة، لعذر )ص ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخمؼ(3
ٍنظىمي: بفتح الحاء الميممة، كسككف النكف، كفتح الظاء المعجمة، ىذه النسبة إلى بني حنظمة، كىـ جماعة مف غطفاف(4  .( الحى

 (.2/279األنساب لمسمعاني )
نما قيؿ ليا ( المىٍركىزم: بفتح الميـ كالكاك، بينيما الراء الساكنة، كفي آخرىا الزام، (5 ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف، كا 

 (.5/265الشاىجاف يعني شاه جاء في مكضع الممكؾ كمستقرىـ. األنساب لمسمعاني )
 (.99( تقريب التيذيب )ص(6
 (.9(. المختمطيف لمعبلئي )ص8/141( تاريخ دمشؽ )(7
 (.3( المختمطيف لمعبلئي )ص(8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
و. (2)"أنو كاف يأكؿ الِقثَّاء وفيو:  ، بالُمَجاج" أي بالَعسِؿ، ألفَّ النَّْحؿ َتُمجُّ

 (:43الحديث رقـ)
نما بمفظ  )الميجاج(. مف لفظة )الرطب(، بدالن  لـ أعثر عمى الحديث، بنفس المفظة، كا 

 :(3)قاؿ اإلماـ مسمـ
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى التًَّميًميٌ  ًليٌ (4)حى ٍبدي اهلًل ٍبفي عىٍكفو اٍلًيبلى ، كىعى

(5) : نىا، كقىاؿى اٍبفي عىٍكفو ، قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى
ـي ٍبفي سىٍعد دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي حى
:(7)، عىٍف أىًبيو(6) ، قىاؿى ٍعفىرو ٍبًد اهلًل ٍبًف جى ـَ " ، عىٍف عى رََأْيُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

 ، ًبالرُّطىًب".َيْأُكُؿ اْلِقثَّاءَ 

 تخريج الحديث:
سماعيؿ بف عبد اهلل(8)أخرجو البخارم مف طريؽ عبد العزيز بف عبد اهلل بف ا، كعبد اهلل (9)، كا 

 ، ثبلثتيـ، عف إبراىيـ بف سعد، بو، بالمعنى.(10)كىب

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      

 

                                                           

 (.4/297( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 (.5/203القثاء: الخيار. العيف لمفراىيدم)( (2
 (.2043(، حديث رقـ )846( صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب أكؿ القثاء بالرطب )ص(3
 (. 598( يحيى بف يحيى بف بكر بف عبد الرحمف، التميمي، أبك زكريا النيسابكرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
عكف بف يزيد، اليبللي، الخراز، بمعجمة، ثـ ميممة، كآخره زام، أبك محمد البغدادم. ثقة عابد. عبد اهلل بف عكف بف أبي ( (5

 (.317تقريب التيذيب )ص
إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، أبك إسحاؽ المدني، نزيؿ بغداد. ثقة حجة. تقريب التيذيب ( (6

 (.89)ص
 (.230. تقريب التيذيب )صاعابدن  لرحمف بف عكؼ، كلي قضاء المدينة، ككاف ثقة فاضبلن سعد بف إبراىيـ بف عبد ا( (7
 .(5440، حديث رقـ)(7/79( صحيح البخارم، كتاب األطعمة، باب الرطب بالقثاء )(8
 .(5447حديث رقـ) (7/80، باب القثاء )صحيح البخارم، كتاب األطعمة( (9

ٍيًف ًبمىرَّة )، باب صحيح البخارم، كتاب األطعمة( (10 ٍمًع المٍَّكنىٍيف أىٍك الطَّعىامى  .(5449حديث رقـ) (7/80جى
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 : (1)قاؿ ابف األثير
اج ُيَمْجِمُجوف َعَمْيِو""َأنَُّو رََأى ِفي  َوِمْنُو اْلَحِديُث: اج: َجْمع َماّج،  اْلَكْعَبِة صوَرة ِإْبرَاِىيـ، َفَقاؿ: ُمُروا الُمجَّ الُمجَّ

فساده عما كتب.  ويقاؿ: َوُىَو الرُجؿ الَيِرـ الَِّذي َيُمجُّ ِريَقو، َوَل َيْسَتِطيُع حْبَسو. والَمْجَمَجة: تغيير الكتاب، وا 
اج"َوِفي َبْعِض الكُتب:  ِمْف َحاٍؿ ِإَلى َحاٍؿ. ِبي: َردَِّني ـْ َيْشِؼ. وَمْجَمَج َمْجَمَج ِفي َخَبرِِه: َأْي لَ   "ُمروا الَمجَّ

ُده. ُسّمي ِبِو أِلَفَّ َقممو يمّج المداد. : َأْي ُمروا اْلَكاِتَب ُيَسوّْ  ِبَفْتِح اْلِميـِ

 (:44الحديث رقـ)
نما بمفظ مقارب لو:  لـ أعثر عمى لفظ ابف األثير، كا 

 :(2)قاؿ اإلماـ أبي بكر بف أبي شيبة
ٍربو  مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي حى
ٍيدو (3) مَّادي ٍبفي زى ٍف أىيُّكب(4)، قىاؿى : حدَّثىنىا حى ٍف ًعٍكًرمىة، (5)، عى  ، عى

ْسَماِعيَؿ ِفي ا ، َواِ  ـَ ـَ َيْوـَ اْلَفْتِح، َوُصوَرُة ِإْبرَاِىي ًفي أىٍيًديًيمىا ْلَبْيتِ َأفَّ النَِّبيَّ صمى اهلل عميو وسمـ َقِد ، كى
ـى ًبيىا قىطُّ، ا اٍستىٍقسى ًلٍمًقًداًح؟، كىاهلًل مى ، كى ـى ا إًلٍبرىاًىي ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: مى ثيَـّ أىمىرى ًبثىٍكبو  اٍلًقًداحي

 ،  .َوَمَحى ِبِو ُصَوَرُىَمافىبيؿَّ

 تخريج الحديث:
 الحديث.انفرد ابف شيبة بتخريج ىذا 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت، كال يثبت تكذيبو، 14تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)عكرمة:  -

 .(6)كال بدعتو. إال أف ركايتو عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، مرسمة

 
                                                           

 (.4/297( النياية في غريب الحديث كاألثر )(1
 (.38063(، حديث رقـ )14/489( مصنؼ ابف أبي شيبة )(2
3 ( سميماف بف حرب، األزدم، الكاشحي، بمعجمة، ثـ ميممة، البصرم، قاضي مكة، ثقة إماـ حافظ. تقريب التيذيب (

 (. 250)ص
، كلعمو طرأ عميو ا( حماد بف زيد بف درىـ، األزدم، الجيضمي، أبك إسماعيؿ البصرم، ثقة ثبت فقيو، قيؿ: إنو كاف ضريرن (4

 (. 178)ص ،ألنو صح أنو كاف يكتب. تقريب التيذيب
( أيكب بف أبي تميمة كيساف السىٍختياني، بفتح الميممة، بعدىا معجمة، ثـ مثناة، ثـ تحتانية، كبعد األلؼ نكف، أبك بكر (5

 (.117البصرم. ثقة ثبت حجة، مف كبار الفقياء العباد. تقريب التيذيب )ص
 (.232( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي )ص(6
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 :الحكـ عمى اإلسناد
عميو كسمـ، مرسمة. كلو شاىد مف إسناده ضعيؼ لئلرساؿ، فركاية عكرمة، عف الرسكؿ صمى اهلل 

مرسؿ. فالحديث  ا، أيضن (1)حديث الزىرم، عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، أخرجو األزرقي في أخبار مكة
 بالجممة ضعيؼ؛ لئلرساؿ.

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
بَ (3)"ُيَعقّْؿ الَكْرـ ومنو حديث الدََّجاؿ:  ".(5)، ثـ ُيَمجَّجُ (4)، ثـ ُيَكحّْ

 (:45الحديث رقـ)
 .(6)لـ أعثر عمى تخريج لو، كقد ذكر في كتب المغة

      

 :(7)قاؿ ابف األثير
َدني عبدي" أي َشرََّفني وَعظََّمني.  :َوِمْنُو َحِديُث ِقرَاَءِة اْلَفاِتَحةِ   "َمجَّ

 (: 46الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ مسمـ

اؽي ٍبفي  دَّثىنىاهي ًإٍسحى ٍنظىًميُّ كىحى ـى اٍلحى ًإٍبرىاًىي
ًء، عىٍف أىًبيوً (9) نىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىًف اٍلعىبلى ، أىٍخبىرى

، عىٍف أىًبي (10)
: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى، عى   ىيرى

                                                           

 (.1/169مكة، لؤلزرقي )( أخبار (1
 (.4/298( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
ا ييٍخرجو. الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، لمزمخشرم )(3  (.3/18( قاؿ الزمخشرم: عىقَّؿ الكىٍرـي؛ إذا أخرىج الًحٍصرـى أٌكؿ مى
ٌؿ حبُّو(4 : مف الىكٍحب كىك البىٍركؽ، إذا جى كالكىٍحبة: الحبة الكاحدة. الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، لمزمخشرم  ( كقاؿ: كىحَّبى
(3/18.) 

 (.3/18: مىحج: مف المىٍحج كىك االسترخاء، بالنٍُّضج. الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، لمزمخشرم )ا( كقاؿ أيضن (5
 (.30/31مكس، لمزبيدم )(. كتاج العركس مف جكاىر القا3/18( الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، لمزمخشرم )(6
 (.4/298( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
نو إذا لـ يحسف الفاتحة، كال أمكنو تعمميا، قرأ ما (8 ( صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، كا 

 (.395( حديث رقـ )1/296تيسر لو مف غيرىا )
ٍنظىمي: بفتح ال(9 حاء الميممة، كسككف النكف، كفتح الظاء المعجمة، ىذه النسبة إلى بني حنظمة، كىـ جماعة مف غطفاف. ( الحى

 (.2/279األنساب لمسمعاني )
يىًني، المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(10 يىًني: بضـ الجيـ كفتح الياء ككسر النكف 353( عبد الرحمف بف يعقكب الجي (. الجي

اعة. األنساب لمسمعاني )في آخرىا، ىذه النسبة إلى  يىينة كىي قبيمة مف قيضى  (.2/134جي
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ـٍ يىٍقرىٍأ ًفييىا ًبأيْـّ الٍ  ةن لى بلى مَّى صى ثن (1)ًخدىاجه قيٍرآًف فىًييى "مىٍف صى ٍيرىةى: ًإنَّا نىكيكفي  ا" ثىبلى . فىًقيؿى أًلىًبي ىيرى غىٍيري تىمىاـو
: ؟، فىقىاؿى اـً مى : كىرىاءى اإٍلً مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "؛ فإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى "قىاؿى اهللي تىعىالىى:  "اٍقرىٍأ ًبيىا ًفي نىٍفًسؾى

ةى  (قىسىٍمتي الصَّبلى ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى ، فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي:)اٍلحى ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى ٍبًدم ًنٍصفىٍيًف، كى بىٍيفى عى  .بىٍيًني كى
 : ذىا قىاؿى ًمدىًني عىٍبًدم، كىاً  ٍبًدم،  قىاؿى اهللي تىعىالىى: حى مىيَّ عى (، قىاؿى اهللي تىعىالىى: أىٍثنىى عى ًف الرًَّحيـً ذىا )الرٍَّحمى كىاً 

: :  قىاؿى اًلًؾ يىٍكـً الدّْيًف(، قىاؿى َدِني َعْبِدي)مى ٍبًدم  - َمجَّ قىاؿى مىرَّةن فىكَّضى ًإلىيَّ عى : -كى يَّاؾى  فىًإذىا قىاؿى )ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً 
: ، فىًإذىا قىاؿى ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى ٍبًدم، كى بىٍيفى عى : ىىذىا بىٍيًني كى (، قىاؿى ـى ًصرىاطى الَّذيفى  نىٍستىًعيفي رىاطى اٍلميٍستىًقي )اٍىًدنىا الصّْ

. ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى : ىىذىا ًلعىٍبًدم كى (، قىاؿى الّْيفى ـٍ كىالى الضَّ مىٍيًي ٍيًر اٍلمىٍغضيكًب عى ـٍ غى مىٍيًي  أىٍنعىٍمتى عى
ٍبًد الرٍَّحمًف ٍبًف يىٍعقيكبى  ءي ٍبفي عى دَّثىًني ًبًو اٍلعىبلى ، حى : سيٍفيىافي مىٍيًو كىىيكى مىًريضه ًفي بىٍيًتًو. فىسىأىٍلتيوي قىاؿى ٍمتي عى ، دىخى

ٍنوي.  أىنىا عى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، كلـ يذكره مف طرؽ أخرل.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
رىقي، بضـ الميممة، كفتح الراء، بعدىا قاؼ، أبك ًشٍبؿ، بكسر  العالء بف عبد الرحمف - بف يعقكب الحي

 : صدكؽ، ربما كىـ.(2)كسككف المكحدة، المدني. قاؿ ابف حجرالمعجمة، 
 سفياف بف عيينة: -

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، ال يضر تدليسو، 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 كال اختبلطو.

      

 

 

 

 

 

                                                           

ة أىم خداج ((1  .(1/406) قتيبة البف الحديث غريب. نىاًقصى
 (.435( تقريب التيذيب )ص(2
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 :(1)قاؿ ابف األثير
َوَيُجوُز  َأْي َبْيِع الَمْجر، َوُىَو َما ِفي الُبطوف، كَنْييو َعِف الَمالقيح. "َأنَُّو َنَيى َعِف الَمْجر"ِفيِو  )َمَجَر(

، اَأْمَجْرت ِإْمَجارً  ، َوَكاَف ِمْف ِبياعات اْلَجاِىِميَِّة. ُيَقاُؿ:ااتَّْساًعا َومجازً  اَأْف َيُكوَف ُسمّي  بيُع الَمْجر َمْجرً 
اْلَبْطِف َمْجٌر، إلَّ ِإَذا أْثَقَمت الحاِمؿ، فالَمْجر: اْسـٌ لمَحْمؿ الَِّذي ِفي َبْطِف َوَل ُيَقاُؿ ِلما ِفي  وَماَجْرت ُمَماَجَرة.

 النَّاَقِة. وَحْمؿ الَِّذي ِفي بطِنيا: َحَبُؿ الَحَبَمة، َوالثَّاِلُث: الَغِميس.

 (:47الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ عبد الرزاؽ

مَّى ا ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىار، عىًف اٍبًف عيمىر قىاؿ:"نىيىى رىسيكؿ المَّو صى دَّثىنىا عى : حى نىا اأٍلىٍسمىًميُّ قىاؿى مىٍيًو أىٍخبىرى هلل عى
ٍف بىٍيًع اٍلكىاًليء  مَّـ عى سى ًبًؿ  كىىيكى بىٍيعي مىا ًفي - َبْيِع اْلَمْجرِ كىعىٍف  -كىىيكى بىٍيعي الدٍَّيف ًبالدٍَّيًف  -كى كىعىًف  -اٍلبيطيكًف اإٍلً

 ".(3)الشّْغىارً 

 تخريج الحديث:
، (6)، مف طريؽ مكسى بف عبيدة، عف ابف دينار بنحكه، كأخرجو االبزار(5)، البييقي(4)أخرجو العقيمي
ركاه بيذا التماـ، إال مكسى. كاعترض الحافظ ابف حجر:  ا، كقاؿ: النعمـ أحدن ، مطكالن امف طريؽ مكسى أيضن 
زَّاًؽ عىٍف (7)عمى قكلو ىذا، قائبلن  ٍبدي الرَّ وي عى ، ًبمىا أىٍخرىجى : لقد أىشىارى البزار، إلىى تىفىرًُّد ميكسىى ًبًو، كىىيكى ميٍعتىًرضه

.  اأٍلىٍسمىًميّْ
نما قصد البزار في قكلو: بيذا التماـ  قمت:  كلـ يقصد تفرد مكسى بالركاية. كاهلل أعمـ. -أم مطكالن –كا 

 

                                                           

 (.4/298( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.14440( حديث رقـ )8/90( مصنؼ عبد الرزاؽ )(2
كٍّْجني أٍختىؾ أىٍك ٍبنتىؾ أىٍك قاؿ ابف ( (3 ؿ لمرَّجيؿ: شىاًغٍرًني: أىٍم زى اًىًميًَّة، كىافى يىقيكؿي الرجي مىف تىًمى األثير: ًنكاحه معركؼه ًفي اٍلجى

يىكيكفي بيٍضعي كيؿّْ  ، كى ؾ أٍختي أىٍك ًبٍنًتي أىٍك مىف أىًلي أٍمرىىا، كىالى يككفي بىٍينىييمىا مىٍيره تَّى أزكّْجى ا ًفي ميقابىمة بٍضع  أٍمرىىا، حى كاحدةو ًمٍنييمى
. النياي ا، ًمٍف شىغىرى الكىٍمبي ًإذىا رفىع ًإٍحدىل ًرٍجميو ليىبيكؿى ًقيؿى لىوي ًشغىاره الٍرتفاًع المىٍير بىٍينىييمى ة في غريب الحديث كاألثر األخرىل. كى

(2/482.) 
 (.4/162( ضعفاء العقيمي )(4
 (.5/341( السنف الكبرل لمبييقي )(5
 (.3/333عف البكصيرم، في إتحاؼ الخيرة الميرة ) ( نقبلن (6
 (.3/38( التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )(7
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ممي، أبك إسحاؽ المدني.سٍ بف أبي يحيى، األى  إبراىيـ بف محمد -

 : متركؾ.(1)قاؿ ابف حجر

 :الحكـ عمى اإلسناد
مكسى بف عبيدة  بسبب إبراىيـ بف محمد األسممي، فيك متركؾ، كقد تابعو، االحديث ضعيؼ جدن 

، (2)ضعيؼ. كقد ضعفو مف العمماء البكصيرم قائبلن  كىك بىًذمّْ مىى ميكسىى ٍبًف عيبىٍيدىةى الرَّ : مىدارى ىىًذًه الطُّريًؽ عى
. كقاؿ ابف حجر ًعيؼه كىىيكى ضى
ٍمييكًر، كقد ذكر العقيمي(3) ة : عدٌ (4): اأٍلىٍسمىًميَّ أىٍضعىؼي ًمٍف ميكسىى ًعٍندى اٍلجي
 : كميا ال يتابع عمييا، إال مف جية فييا ضعؼ.أحاديث لمكسى بف عبيدة، كقاؿ

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
 ، َحراـ".(6)"كّؿ َمْجرٍ  ومنو الحديث:

 (:*الحديث رقـ)
 .(7)سبؽ تخريجو

      

 

 

 

 

                                                           

 (.93( تقريب التيذيب )ص(1
 (.3/333( في إتحاؼ الخيرة الميرة )(2
 (.3/38التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )( (3
 (.4/162)( ضعفاء العقيمي (4
 (.4/299( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 سبؽ تعريفو في الحديث السابؽ.( كىك ما في البطكف، كقد (6
 ( لـ أعثر عميو بنفس المفظ، إال أنو سبؽ تخريجو في الحديث السابؽ، بمعناه.(7



026 
   

 : (1)قاؿ ابف األثير
ـُ  ـُ  "َأْمَجرَ  اَمَسَخو المَُّو ِضْبعانً فَيْمَتفت ِإَلى َأِبيِو َوَقْد "َوِفي َحِديِث اْلَخِميِؿ َعَمْيِو السَّاَل اأَلْمَجر: اْلَعِظي

 الَبْطِف الَمْيُزوؿ الِجسـ.

 (:48الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ الطبراني

دَّثىنىا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى السَّاًجيُّ  اًلدو (3)حى : نا ىيٍدبىةي ٍبفي خى مىمىةى، عىٍف (4)، قىاؿى مَّادي ٍبفي سى : نا حى ثىاًبتو ، قىاؿى
اًرمّْ (5)اٍلبينىاًنيّْ  بىاحو اأٍلىٍنصى ٍبًد المًَّو ٍبًف رى ، عىٍف عى

دَّثىنىا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى (6) مَّـى، كىحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
مىمىةى، عىٍف أى  مَّادي ٍبفي سى : نا حى اًلدو قىاؿى : نا ىيٍدبىةي ٍبفي خى مًَّد ٍبًف ًسيًريف(8)، كًىشىاـ(7)يُّكبالسَّاًجيُّ قىاؿى ، عىٍف ميحى

، عىٍف (9)
ٍيرىةى  مَّاده  -أىًبي ىيرى ا يىٍحسيبي حى : يىا  -ًفيمى ؿي أىبىاهي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، فىيىقيكؿي :"يىٍمقىى الرَّجي مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى عى

؟  ٍذ أىبىتىاهي، أىمُّ اٍبفو كيٍنتي لىؾى : خي ، فىيىقيكؿي ـٍ : نىعى : ىىٍؿ أىٍنتى ميًطيًعيَّ اٍليىٍكـى ًبشىٍيءو آميريؾى ًبًو؟ فىيىقيكؿي ٍيري اٍبفو قىاؿى : خى قىاؿى
ٍمؽى، فىيى  تىعىالىى كىىيكى يىٍعًرضي اٍلخى تَّى يىٍأًتيى الرَّبَّ تىبىارىؾى كى ذي ًبيىًدًه، فىيىٍنطىًمؽي ًبًو حى : اٍبفى ًبيىًدم، فىيىٍأخي ٍؿ ًمٍف قيكؿي ، اٍدخي ـى آدى

ٍدتىًني أىالَّ تيٍخًزيىًني فىييٍعًرضي عى  ، كىأىًبي مىًعي، فىًإنَّؾى كىعى : أىٍم رىبّْ ، فىيىقيكؿي نًَّة ًشٍئتى تىعىالىى، أىمّْ أىبيكاًب اٍلجى ٍنوي تىبىارىؾى كى
: اٍبفى  مىٍيًو، فىيىقيكؿي ، ثيَـّ ييٍقًبؿي عى ـٍ يي ٍمًؽ يىٍعًرضي مىى اٍلخى ييٍقًبؿي عى ، كى : أىٍم رىبّْ نًَّة ًشٍئتى فىيىقيكؿي ٍؿ ًمٍف أىمّْ أىبيكاًب اٍلجى ـى اٍدخي آدى

مىى اٍلخى  ييٍقًبؿي عى تىعىالىى، كى ٍنوي تىبىارىؾى كى ٍدتىًني أىٍف الى تيٍخًزيىًني، فىييٍعًرضي عى ييـٍ كىأىًبي مىًعي، فىًإنَّؾى قىٍد كىعى  .ٍمًؽ فىيىٍعًرضي

                                                           

 (.4/299( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.3599(، حديث رقـ )4/56المعجـ األكسط )( (2
 (.216( زكريا بف يحيى، الساجي، البصرم. ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص(3
ىيٍدبة بضـ أكلو، كسككف الداؿ، بعدىا مكحدة، ابف خالد بف األسكد القيسي، أبك خالد البصرم، كيقاؿ لو: ىىدَّاب بالتثقيؿ، ( (4

 (.571ذيب )صكفتح أكلو. ثقة عابد. تقريب التي
 (.132( ثابت بف أسمـ، البينىاني، بضـ المكحدة، كنكنيف، أبك محمد البصرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(5
 (.302عبد اهلل بف رباح األنصارم، أبك خالد المدني، سكف البصرة. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (6
بعدىا معجمة، ثـ مثناة، ثـ تحتانية، كبعد األلؼ نكف، أبك بكر ( أيكب بف أبي تميمة كيساف السىٍختياني، بفتح الميممة، (7

 (.117تقريب التيذيب )ص .البصرم. ثقة ثبت حجة، مف كبار الفقياء العباد
ىشاـ بف حساف األزدم، القيٍرديكسي، بالقاؼ كضـ الداؿ، أبك عبد اهلل البصرم. ثقة، مف أثبت الناس في ابف سيريف. تقريب ( (8

 .(572التيذيب )ص
( محمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر بف أبي عمرة البصرم. ثقة ثبت، عابد كبير القدر، كاف ال يرل الركاية بالمعنى. (9

 (.483تقريب التيذيب )ص
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ٍؿ مً   ـى اٍدخي : اٍبفى آدى ٍدتىًني أىٍف فىيىقيكؿي ، كىأىًبي مىًعي، فىًإنَّؾى قىٍد كىعى : أىٍم رىبّْ ، فىيىقيكؿي نًَّة ًشٍئتى ٍف أىمّْ أىبيكاًب اٍلجى
ذي بىأىٍرنىبىًتًو، فىيىقيكؿي: أىبيكؾى َفَيْمَسُخ المَُّو َأَباُه ِضْبَعاًنا، َأْبَجَر َأْو َأْمَجرَ الى تيٍخًزيىًني  ىىذىا فىيىقيكؿي: ، فىييٍمقىى ًفي النَّاًر، فىيىٍأخي

، مىا ىىذىا أىًبي". ، كىًعزًَّتؾى  الى
: مَّدي ٍبفي ًسيًريفى ". قىاؿى ميحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّثي أىنَّوي ًإٍبرىاًىيـي صى  "فىكينَّا نىتىحى

 تخريج الحديث:
 انفرد الطبراني بيذا الحديث.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف دينار البصرم أبك سممة. بف سممةحماد  -
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت في ثابت، كتغيره ال 41تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. كلكف الحديث ىذا لـ إيضر، حيث 
 يذكره اإلماـ مسمـ، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

 :الحكـ عمى اإلسناد 
إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، كالخكؼ فقط مف تفرد حماد بالحديث عف ثابت، مع أنو أثبت 

مط بأخرة، كقد انتقى اإلماـ مسمـ مف أحاديثو، ما ركاه قبؿ اإلختبلط، كلـ يذكر تالناس فيو، إال أف حماد اخ
 ىذا الحديث.
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ـو ِلي َوَأَنا أْجزي ِبِو، يَذُر َطعاَمو وَشرابو "َوِفي َحِديِث َأِبي ُىَرْيَرَة  الَحسنة بعْشر أْمثاِليا، والصَّ

وأصُمو: ِمْف َجرَّاَي، َفَحَذَؼ النُّوَف وخفَّؼ اْلَكِمَمَة. َوَكِثيرًا َما َيِرُد َىَذا ِفي َحِديِث أَِبي  َأْي ِمْف أْجمي. "ِمْجرَايَ 
 ُىَرْيَرَة.

 (:49الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

سَّافى اٍلقيٍرديكًسيُّ  ـي ٍبفي حى دَّثىنىا ًىشىا ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى حى
مًَّد ٍبًف ًسيًريفى (3) ،عىٍف ميحى

ٍيرىةى (4) ،عىٍف أىًبي ىيرى
": مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ْوـُ ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِو َيَدُع َطَعاَمُو َوَشرَاَبُو عىٍف النًَّبيّْ صى اْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَيا َوالصَّ

؛ أىٍطيىبي ًمٍف ًريًح اٍلًمٍسًؾ.ِمْف َجرَّاَي،  ؿَّ اًئـً ًعٍندى المًَّو عىزَّ كىجى ميكؼي فىـً الصَّ لىخي ٍكـي ًلي كىأىنىا أىٍجًزم ًبًو، كى  الصَّ

 تخريج الحديث:
، (6)كأخرجو عبد الرزاؽ بو، ، مف طريؽ يزيد بف ىاركف، عف محمد بف سيريف،(5)ارجو أحمد أيضن أخ

 . اعف معمر، عف ىماـ بف منبو، عف أبي ىريرة، مرفكعن  ،(8)، كالبغكم(7)كمف طريقو أحمد

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

(، كخبلصة 13الييذىلي، البصرم، المعركؼ، بغيٍندىر. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) محمد بف جعفر -
القكؿ فيو أنو: ثقة، فيو غفمة، كليس ىناؾ مف ىك معصكـ مف الخطأ، كلقد تكبع، كما تقدـ في 

 التخريج.

                                                           

 (.4/299( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.15/187( مسند أحمد )(2
اؼ كضـ الداؿ، أبك عبد اهلل البصرم. ثقة، مف أثبت الناس في ابف سيريف. تقريب ىشاـ بف حساف األزدم، القيٍرديكسي، بالق( (3

 (.572التيذيب )ص
( محمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر بف أبي عمرة البصرم. ثقة ثبت، عابد كبير القدر، كاف ال يرل الركاية بالمعنى. (4

 (. 483تقريب التيذيب )ص
 (.12/122( مسند أحمد )(5
 (.4/306عبد الرزاؽ )( مصنؼ (6
 (.13/480( مسند أحمد )(7
 (.6/266( شرح السنة، لمبغكم )(8
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 :الحكـ عمى اإلسناد
 إسناده صحيح، ركاتو جميعيـ ثقات.

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
، ِلُمضاىاة َمْذَىبيـ مذىب ا: َمجوُس ىذه اأُلمَّة" قيؿ: إنما َجَعَميـ َمُجوسً (2)"الَقَدِريَّة ( فيوَس جَ )مَ 

الَمجوس، في قوليـ باألْصَميف، وىما النور والظُّْممة، َيْزُعموف أفَّ الخير مف ِفْعؿ النور، والشرَّ مف فِعؿ 
. االّمو، والشرَّ إلى اإلنساف والشيطاِف. والّمو تعالى خاِلُقيما معً الظَّْممة. وكذا الَقَدِرية: ُيِضيفوف الخير إلى 

يجادً  اول يكوف شيٌء منيما إلَّ بَمِشيئِتو فيما مضافاف إليو َخْمقً  لى الفاِعميف ليما َعَماًل  اوا   .اواْكِتسابً  وا 

 (:50الحديث رقـ)
 :(3)داود وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿ حى
اًزـ(4) ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبى حى دَّثىنىا عى دَّثىًنى ًبًمننى عىٍف أىًبيوً (5)، حى ، عىًف (6)، قىاؿى حى

: -صمى اهلل عميو كسمـ-اٍبًف عيمىرى عىًف النًَّبىّْ  ٍف اْلَقَدِريَُّة َمُجوُس َىِذِه اأُلمَّةِ " قىاؿى ، كىاً  ـٍ كا فىبلى تىعيكديكىي ، ًإٍف مىًرضي
اتيكا فىبلى تى  ". مى ـٍ  ٍشيىديكىي

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ (9)، مف طريؽ أبي داكد، بو، بنحكه. كأخرجو الطبرم(8)، كالبييقي(7)أخرجو الحاكـ    

 عبد العزيز، عف أبيو، بو، بنحكه.

                                                           

 (.4/299( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1/42القدرية: يطمؽ عمى مف يقكؿ بالقدر، خيره كشره مف اهلل تعالى. الممؿ كالنحؿ )( (2
 (.4691(، حديث رقـ )511القدر )ص( سنف أبى داكد، كتاب السنة، باب في (3
مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم، بكسر الميـ، كسككف النكف، كفتح القاؼ، أبك سممة التَّبيكذىكي، بفتح المثناة، كضـ المكحدة، ( (4

 (.549كسككف الكاك، كفتح المعجمة، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
5) )،  (.356سممة بف دينار، المدني. صدكؽ فقيو. تقريب التيذيب )ص عبد العزيز بف أبي حاـز
 (.247( سممة بف دينار، أبك حاـز األعرج. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(6
 (. 1/85( المستدرؾ )(7
 (.1/371(، كالقضاء كالقدر )236(، كاالعتقاد لو )ص10/203( السنف الكبرل لمبييقي )(8
 (.10( صريح السنة، لمطبرم )ص(9
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، كغيرىـ، مف طريؽ زكريا بف منظكر، (4)، كالبييقي(3)، كاآلجرم(2)، كالطبراني(1)كأخرجو الفريابي 
 ، ، عف زكريا، عف أبي (5). بنحكه. كأخرجو ابف أبي عاصـاعف نافع، عف ابف عمر، مرفكعن عف أبي حاـز

، عف ابف عمر، كلـ يذكر بينيما نافع. كبعض العمماء عده انقطاع.  حاـز
، كابف (8)، كالفريابي(7)في تاريخو . كأخرجو البخارما، مف طريؽ غفرة، عف ابف عمر، مرفكعن (6)كأخرجو أحمد

 .امف طرؽ عف نافع، عف ابف عمر مرفكعن تيـ ثبلث، (9)بشراف

 :الحكـ عمى اإلسناد
، فيك صدكؽ. كلقد حسنو مف العمماء األلباني  .(10)إسناده حسف، ألجؿ ابف أبي حاـز

      

 :(11)قاؿ ابف األثير
" أي اْمَتأل. يقاؿ: اوَدمً  ا"أّف جبريؿ، َنَقر رأس رجؿ، مف الُمْسَتْيِزئيف، َفَتَمجَّؿ رأسُو َقْيحً  ( فيو:ؿَ جَ )مَ 

ر، وَظير فييا ما َيْشِبو الَبْثر، مف ، وَمِجَمت َتْمَجُؿ، َمَجاًل َمَجَمت يُده، َتْمُجؿ َمْجاًل  ، إذا َثُخف ِجْمُدىا، وَتَعجَّ
ْمَبة الَخِشنة  . العمؿ باألشياء الصُّ

 (:51الحديث رقـ)
 .(12)لـ أعثر عمى تخريج لو، غير أنو ذكر في كتب المغة

      

 
                                                           

 (. 153( القدر لمفريابي )ص(1
 (.11/206(، كالكبير لمطبراني )3/65( المعجـ األكسط )(2
 (.1/438( الشريعة لآلجرم )(3
 (.1/371( القضاء كالقدر، لمبييقي )(4
 (.1/149( السنة البف أبي عاصـ )(5
 (.9/415( مسند أحمد )(6
 (.2/341( التاريخ الكبير )(7
 (.226ك )ص ،(154( القدر لمفريابي )ص(8
 (.1/150( أمالي ابف بشراف )(9

 (.4691(، حديث رقـ )511( ىامش سنف أبى داكد، كتاب السنة، باب في القدر )ص(10
 (.4/300( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(11
 (.4141لساف العرب )ص( (12
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 :(1)قاؿ ابف األثير
، َمْجؿَ  :َوِمْنُو َحِديُث َفاِطَمةَ   يدْييا مف الطَّْحف". (2)"أنيا َشَكت إلى عميٍّ

 (:52الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا أىٍزىىر ٍبفي سىٍعد مَّد ٍبف يىٍحيىى ٍبف سىًعيد اٍلقىطَّاف، حى دَّثىًني أىٍحمىد ٍبف ميحى حى
ًف اٍبف (4) ، عىف (5)عىٍكف، عى

مَّد ميحى
ًبيدىة(6) ًمٌي، قىاؿ: (7)، عىٍف عى مَّى اهللي اْشَتَكْت ِإَليَّ َفاِطَمة َمْجَؿ َيَدْيَيا ِمَف الطَّْحفِ ، عىف عى ، فىأىتىٍينىا النًَّبٌي صى

مَّـ فىقيٍمت: يىا رىسيكؿ اهلل، فىاًطمىة تىٍشتىًكي ًإلىٍيؾى مىٍجؿى يىدىٍييىا ًمفى الطَّ  سى مىٍيو كى اًدمن عى تىٍسأىليؾ خى "أىال أىديلُّكيمىا  . فىقىاؿ:اٍحًف، كى
ثىبلًثيف كىأىٍربىعو  ، كى ثىبلثو ثىبلًثيف كى نىا ًعٍندى مىنىاًمنىا ًبثىبلثو كى اًدـ؟ فىأىمىرى ا ًمٍف خى ٍيره لىكيمى مىى مىا ىيكى خى ، عى ثىبلًثيف ًمٍف تىٍسًبيحو كى

 ." تىٍكًبيرو تىٍحًميدو كى  كى

 تخريج الحديث:
، (11)، كالبزار(10)، كالنسائي(9)، مف طريؽ أحمد، بو، بنحكه. كأخرجو الترمذم(8)عقيميأخرجو ال

 عف زياد بف يحيى، عف أزىر، بو، باختبلؼ يسير في األلفاظ.أربعتيـ ، (12)كالطبراني
 
 

                                                           

 (.4/300( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 ظيكر البثكر في يدىا، مف العمؿ في األشياء الصمبة، كلقد تقدـ شرحو في الحديث السابؽ.( (2
 (.2/288( مسند أحمد )(3
 (.97( أزىر بف سعد السماف، أبك بكر الباىمي، بصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
 (317)ص( عبد اهلل بف عكف بف أىٍرطىباف، أبك عكف البصرم. ثقة ثبت فاضؿ. تقريب التيذيب (5
 (.483( محمد بف سيريف األنصارم أبك بكر بف أبي عمرة البصرم. ثقة ثبت، عابد، كبير القدر. تقريب التيذيب )ص(6
، فقيو ثبت. تقريب (7 ٍممىاني، بسككف البلـ، كيقاؿ بفتحيا، أبك عمرك الككفي، تابعي كبير مخضـر ( عبيدة بف عمرك السى

  (.379التيذيب )ص
 (.1/132لمعقيمي )( الضعفاء الكبير (8
 (.3408(، حديث رقـ )773( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في التسبيح، كالتكبير كالتحميد، عند المناـ )ص(9

(، حديث رقـ 138(. عشرة النساء لو )ص9127(، حديث رقـ )8/266( سنف النسائي الكبرل، باب الخادـ لممرأة )(10
(7930.) 

 (.548(، حديث رقـ )2/174)( مسند البزار (11
 (. 233( حديث رقـ )897( الدعاء لمطبراني )ص(12
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. كلمحديث طرؽ أخرل عف ابف اعف محمد بف يحيى، بو، باختبلؼ يسير أيضن  ،(1)كأخرجو الترمذم 
، كبلىما مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف عمي، (4)، كمسمـ(3)كأخرجو البخارم .(2)عكف مرسمة

 ، دكف لفظة ابف األثير)مجؿ(.امرفكعن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 ، أبك سعيد البصرم.أحمد بف محمد بف يحيى بف سعيد القطاف -
: (8)، كابف حجر(7)، كالذىبي(6)، كقاؿ أبك حاتـ(5)امتقنن  كافذكره ابف حباف في الثقات، كزاد:  

 .صدكؽ
 صدكؽ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
سىف غىًريب (9)إسناده حسف ألجؿ ابف القطاف فيك صدكؽ، كما تقدـ. كقد قاؿ الترمذم ًديثه حى : ىىذىا حى

ًمٌي.  ًديث ًمف غىٍير كىٍجو عىف عى ًكم ىىذىا الحى قىٍد ري ًديث اٍبف عىٍكف، كى  .كالحديث صحيح لغيرهًمف حى
. (11)، كلقد أنكر الذىبي عمى العقيمي، إيراده لمحديث في الضعفاء(10)كقد صححو ابف حباف 

 ، كلقد أخرجاه البخارم، كمسمـ في صحيحيحما دكف لفظة ابف األثير، كما تقدـ.(12)كصححو األلباني

      
                                                           

 (.3409(، حديث رقـ )773( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في التسبيح، كالتكبير كالتحميد، عند المناـ )ص(1
2 (. كالعمؿ لمدارقطني 361يد )ص( العمؿ الكبير لمترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في التسبيح، كالتكبير كالتحم(
(4/30.) 

مَّـ كى (3 سى مىٍيو كى مَّى المَّو عى مىى أىفَّ اٍلخيميس ًلنىكىاًئب رىسيكؿ المَّو صى اٍلمىسىاًكيف ( صحيح البخارم، كتاب فرض الخمس، بىاب الدًَّليؿ عى
فَّة كىاأٍلىرىاًمؿ سىمَّـ أىٍىؿ الصُّ مىٍيو كى مَّى المَّو عى يثىار النًَّبي صى ى أىٍف ييٍخًدمىيىا ًمٍف السٍَّبي  كىاً  شىكىت ًإلىٍيو الطٍَّحف كىالرَّحى ًحيف سىأىلىٍتو فىاًطمىة كى

كىمىيىا ًإلىى المَّو. )  ، يطكؿ ذكرىا.ا. كفي مكاضع أخرل أيضن (3113) حديث رقـ (4/84فىكى
 .(2727يث رقـ )، حد(1092( صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء، باب التسبيح أكؿ النيار كعند النـك )ص(4
 .(8/39) حباف البف الثقات( (5
 .(2/74) كالتعديؿ الجرح( (6
 .(1/203) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (7
 (.84تقريب التيذيب )ص( (8
 (.3408)(، حديث رقـ 773( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في التسبيح، كالتكبير كالتحميد، عند المناـ )ص(9

 (.11/119عف ابف حجر، في فتح البارم ) ( نقبلن (10
 (.1/172( انظر ميزاف االعتداؿ )(11
حديث رقـ  ،(773( ىامش سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في التسبيح، كالتكبير كالتحميد، عند المناـ )ص(12

(3408.) 
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 : (1)قاؿ ابف األثير
 ". (2)أَثُرىا مثؿ أَثر الَمْجؿ"فَيَظّؿ  :َوَحِديُث ُحَذْيَفةَ 

 (:53الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ البخاري

مَّد ٍبف كىًثير دَّثىنىا ميحى حى
ٍيد ٍبًف كىٍىب(4) دَّثىنىا اأٍلىٍعمىش عىٍف زى نىا سيٍفيىاف حى ، أىٍخبىرى

دَّثىنىا (5) : حى ذىٍيفىة قىاؿى دَّثىنىا حي ، حى
مىٍيو  مَّى المَّو عى ٍذًر رىسيكؿ المَّو صى لىت ًفي جى انىة نىزى دَّثىنىا أىفَّ اأٍلىمى دىىيمىا كىأىنىا أىٍنتىًظري اآٍلخىر حى ًديثىٍيف رىأىٍيت أىحى مَّـ حى سى كى

ٍفًعيىا قىاؿى يىنىاـ الرَّ  دَّثىنىا عىٍف رى ًمميكا ًمٍف السُّنًَّة كىحى ًمميكا ًمٍف اٍلقيٍرآًف ثيَـّ عى اؿ ثيَـّ عى انىة جيؿ النٍَّكمىة فى قيميكب الرّْجى تيٍقبىض اأٍلىمى
ٍكت ًمٍف قىٍمًبو فىيىظىؿُّ أىثىريىىا ًمٍثؿ أىثىر اٍلكى
مىى  َفَيْبَقى َأَثُرَىا ِمْثؿ اْلَمْجؿ، ثيَـّ يىنىاـ النٍَّكمىة فىتيٍقبىض (6) ٍمرو دىٍحرىٍجتىو عى كىجى

 كذكر الحديث. ًرٍجًمؾ...

 تخريج الحديث:
 ، كبلىما، عف األعمش، بو بنحكه.، كككيع(8)، مف طريؽ أبي معاكية(7)رجو مسمـخأ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي. سفياف بف سعيد -
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.24تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 

 
                                                           

 (.4/300( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.60خركج بثكر في الجمد، كقد سبؽ تكضيح ذلؾ في الحديث رقـ )( (2
 (.9/52(. كفي كتاب الفتف، باب إذا بقي في حثالة الناس )8/104( صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب رفع األمانة )(3
 (.504محمد بف كثير العبدم، البصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (4
 (.225سميماف الككفي، مخضـر ثقة جميؿ. تقريب التيذيب )ص زيد بف كىب الجيني، أبك( (5
ٍيًر لىكًنو. النياية في غريب الحديث كاألثر )( (6 ٍكتىة: األثىر ًفي الشٍَّيء، كالنٍُّقطىة ًمٍف غى  (.5/218اٍلكى
(، حديث رقـ 81( صحيح مسمـ ، كتاب اإليماف، باب رفع األمانة كاإليماف مف بعض القمكب كعرض الفتف عمى القمكب )(7
(143 .) 
، بمعجمتيف، أبك معاكية الضرير، الككفي، عمي كىك صغير. ثقة، أحفظ الناس لحديث األعمش. تقريب (8 ( محمد بف خاـز

 (.475التيذيب )ص
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 أبك محمد الككفي.، (1)ىك سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي األعمش: -
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.10تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

بف ا، يكنى أبا عبد اهلل، كاسـ اليماف حيسىٍيؿ بف جابر، كاليماف لقب، كىك حذيفة حذيفة بف اليماف -
سىٍيؿ. كاف حذيفة مف كبار أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الذم بعثو  ًحٍسؿ كيقاؿ: حي

بف ارسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكـ الخندؽ، ينظر إلى قريش، فجاءه بخبر رحيميـ. ككاف عمر 
اهلل  الخطاب رضي اهلل عنو يسألو عف المنافقيف، كىك معركؼ في الصحابة، بصاحب سر رسكؿ

صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف عمر ينظر إليو عند مكت مف مات منيـ، فإف لـ يشيد جنازتو حذيفة لـ 
يشيدىا عمر، ككاف حذيفة يقكؿ خيرني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف اليجرة كالنصرة، 

 .(2)فاخترت النصرة كىك حميؼ األنصار

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
َوِقيَؿ: ِإفَّ  "ُكنَّا َنَتماَقُؿ في ماِجٍؿ، أو ِصْيريج" الماِجؿ: الماء الكثير الُمْجَتِمع، :اْبِف واِقد َوِفي َحِديثِ 

  َوالتََّماُقُؿ: التََّغاُوُص ِفي اْلَماِء. َوِقيَؿ: ُىَو ُمَعرٌَّب. ِميَمو زَاِئَدٌة، َوُىَو ِمْف َباِب: أَجؿ.

 (:54الحديث رقـ)
 .(4)غير أنو ذكر في كتب المغةلـ أعثر عمى تخريج لو، 

      

 

 

 

 
                                                           

ىذه النسبة إلى بني كاىؿ، كالمنتسب إليو: أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف أئمة الككفة. األنساب ( (1
 (.5/23ني )لمسمعا

 (.138( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(2
 (.4/300( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.4142لساف العرب )ص(. 30/391( تاج العركس مف جكاىر القامكس )(4
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 "َمعي َمَجمَّة ُلْقماف" أي كتاٌب فيو ِحْكمة ُلقماف.  وفي حديث ُسَويد بف الصاِمت:

 (:55الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ الطبري

: ثني اٍبف  مىمىة، قىاؿى : ثنا سى ٍيد، قىاؿى مى دَّثىنىا ًبًو اٍبفي حي : ثنا عىاًصـ ٍبفي عيمىر ٍبًف قىتىادىة مىا حى اؽ، قىاؿى ًإٍسحى
اٍلمىدىًنيٌ 
، ًمٍف قىٍكًمو، قىاليكا:(3) ٍف أىٍشيىاخو اجِّ  ، عى ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼ، مىكَّة حى ك بىًني عى اًمت، أىخي ٍيد ٍبفي صى أىك  ا"قىًدـ سيكى
ٍيد ًإنَّمىا ييسىمّْيو قىٍكميو ًفيًيـ اميٍعتىًمرن  كىاف سيكى ًفو. قىاؿ: كى شىرى نىسىًبو كى ًشٍعًره كى مىًده كى  .اٍلكىاًمؿ ًلجى

لىى   ٌؿ كىاً  مَّـ ًحيف سىًمع ًبو، فىدىعىاه ًإلىى المَّو عىزَّ كىجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّل لىو رىسيكؿ المَّو صى قىاؿ: فىتىصى
ٍيد: فىمىعىؿَّ الًَّذم مىعىؾى ًمٍثؿي الَّذً  ، قىاؿ: فىقىاؿ لىوي سيكى ـً ٍسبلى مَّـاإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو صى  م مىًعي، قىاؿى

مىا الًَّذم مىعىؾ؟" :ِمَجمَّة ُلْقَمافقىاؿ:  كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "اٍعًرٍضيىا  ، يىٍعًني ًحٍكمىة ليٍقمىاف فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو صى
" مىيَّ مىٍيًو، فىقى  عى يىا عى :فىعىرىضى "،  اؿى نيكره مىيَّ ىيدنل كى لىوي المَّوي عى ؿي ًمٍف ىىذىا. قيٍرآفه أىٍنزى ، مىًعي أىٍفضى سىفه ـى حى "ًإفَّ ىىذىا اٍلكىبلى

ـٍ يىٍبعى  ، فىمى ـً ٍسبلى اهي ًإلىى اإٍلً دىعى مَّـى اٍلقيٍرآفى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو رىسيكؿي المًَّو صى : فىتىبلى عى قى قىاؿى : ًإفَّ ىىذىا اٍلقىٍكؿى ٍد ًمٍنوي، كى اؿى
، فىًإٍف كىافى قىٍكميوي لىيى  ٍزرىجي ـٍ يىٍمبىٍث أىٍف قىتىمىٍتوي اٍلخى ًدينىةى، فىمى ـى اٍلمى قىًد ٍنوي، كى رىؼى عى سىفه ثيَـّ اٍنصى : قىٍد قيًتؿى كىىيكى ميٍسًمـه".حى  قيكليكفى

 تخريج الحديث:
 إسحاؽ، بو، بنحكه. ، عف ابف(5)، مف طريؽ يكنس بف بكير(4)أخرجو البييقي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف حياف، الرازم، حافظ. محمد بف حميد -

 : ضعيؼ.(6)قاؿ ابف حجر

 األبرش، بالمعجمة، مكلى األنصار.  سممة بف الفضؿ -
 : صدكؽ، كثير الخطأ.(7)قاؿ ابف حجر

 
                                                           

 (.4/300( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1/557الرسؿ كالممكؾ لو )(. تاريخ 7/78( تفسير الطبرم )(2
 (.286( عاصـ بف عمر بف قتادة بف النعماف، األكسي، األنصارم، أبك عمر المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.2/292( دالئؿ النبكة لمبييقي )(4
 (.613يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني، أبك بكر الجماؿ، الككفي. صدكؽ يخطيء. تقريب التيذيب )ص( (5
 (.475قريب التيذيب )ص( ت(6
 (.248( المصدر نفسو )ص(7
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بف يسار، أبك بكر الميطًَّمبي محمد بف إسحاؽ -
 .(2)إماـ المغازم، مكالىـ المدني، نزيؿ العراؽ، (1)

 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ، حسف الحديث.14تقدمت ترجمتو، في الحديث رقـ)

األكسي، لقي النبي صمى اهلل عميو كسمـ بسكؽ ذم المجاز مف مكة، في حجة  سويد بف الصامت -
حجيا سكيد عمى ما كانكا يحجكف عميو في الجاىمية، كذلؾ في أكؿ مبعث النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ، كدعائو إلى اهلل عز كجؿ، فدعاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى اإلسبلـ، فمـ يرد عميو 

، كلـ يظير لو قبكؿ ما دعاه إليو، كقاؿ لو: ال أبعد ما جئت بو ثـ انصرؼ إلى قكمو اسكيد شيئن 
 . (3)كىك شيخ كبير ابالمدينة، فيزعـ قكمو أنو مات مسممن 

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، لضعؼ محمد بف حميد، كفيو سممة بف الفضؿ: صدكؽ كثير الخطأ، كلـ نجد مف 

، صدكؽ يخطيء، كما تقدـ في الترجمة. كفيو اتابعو، غير يكنس بف بكير، في ركاية البييقي، كيكنس أيضن 
 إنقطاع: حيث ركل الحديث، عاصـ بف عمر بف قتادة، عف أشياخ، لـ يعرؼ مف ىيـ.

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( ىذه النسبة إلى المطمب بف عبد مناؼ، كىك بضـ الميـ، كتشديد الطاء الميممة كفتحيا، ككسر البلـ، كالمنتسب إليو (1
 (.5/326جماعة مف أكالده. األنساب لمسمعاني )

 (.467( تقريب التيذيب )ص(2
 (.316( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(3
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 :   (1)قاؿ ابف األثير
َر ِفي اْلَحِديِث ِذْكُر:  "الِمَجفّْ والَمَجاّف" َوُىَو التُّْرس والتَّْرَسة.  )َمَجَف( َقْد َتَكرَّ

 (:56الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عيفىٍير ٍبًد الرٍَّحمىف(3)حى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي عى ، حى
اًزـ، (4) ٍف أىًبي حى ا (5)عى :"لىمَّ ، قىاؿى ، عىٍف سىٍيؿو

بىاًعيىتيوي، كى  كيًسرىٍت رى مىى رىٍأًسًو، كىأيٍدًميى كىٍجييوي كى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةي النًَّبيّْ صى ًميّّ يىٍختىًمؼي ًباٍلمىاًء كيًسرىٍت بىٍيضى كىافى عى
كىانىٍت فىاًطمىةي تىٍغًسميوي،الِمَجفّْ ًفي  قىٍتيىا  ، كى قىٍتيىا كىأىٍلصى ًصيرو فىأىٍحرى اًء كىٍثرىةن، عىمىدىٍت ًإلىى حى مىى المى ـى يىًزيدي عى فىمىمَّا رىأىًت الدَّ

قىأ الدَّـ". ٍرًحًو، فىرى مىى جي  عى

 تخريج الحديث:
، (7)، عف قتيبة بف سعيد، عف يعقكب، بو، بزيادة. كأخرجو البخارما، أيضن (6)أخرجو البخارم

، عف أبيو، بو، بألفاظ مقاربة، عند مسمـ. كعند البخارم بدكف ، مف (8)كمسمـ طريؽ عبد العزيز بف أبي حاـز
، بو، بالمعنى دكف لفظ ابف (9)لفظة ابف األثير. كأخرجو البخارم ، مف طريؽ سفياف بف عيينة، عف أبي حاـز

 األثير.

 
                                                           

 (.4/301( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
اًحًبو )(2 ٍف يىتًَّرسي ًبتيٍرًس صى مى فّْ كى . كفي كتاب الطب، (2903، حديث رقـ)(4/38( صحيح البخارم، كتاب الجياد، باب اٍلًمجى

 .(5722حديث رقـ) (7/129باب حرؽ الحصير ليسد بو الدـ )
عفير، بالميممة، كالفاء، مصغر، األنصارم، مكالىـ، المصرم، كقد ينسب إلى جده. تقريب التيذيب سعيد بف كثير بف ( (3

 (.240)ص
 (.608يعقكب بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف عبد القارٌم، بتشديد التحتانية، المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (4
تقريب التيذيب  .التمار، المدني، القاص، مكلى األسكد بف سفياف. ثقة عابد( سممة بف دينار، أبك حاـز األعرج، األفزر، (5

 (.247)ص
 .(4075حديث رقـ) (5/101( صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب ما أصاب النبي مف الجراح يـك أحد )(6
 .(2911حديث رقـ) (4/40، كتاب الجياد، باب لبس البيضة )صحيح البخارم( (7
 (. 1790(، حديث رقـ )3/1416( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب غزكة أحد )(8
مىى عىٍكرىاًت النّْسىاًء{ ) ( صحيح البخارم، كتاب النكاح، بىاب(9 كا عى ـٍ يىٍظيىري ...ًإلىى قىٍكًلًو لى  (7/40}كىالى ييٍبًديفى ًزينىتىييفَّ ًإالَّ ًلبيعيكلىًتًيفَّ

ٍمًؿ اٍلمى  . كفي كتاب(5248حديث رقـ) ـى عىٍف كىٍجًيًو كىحى ًصيًر كىغىٍسًؿ اٍلمىٍرأىًة عىٍف أىًبييىا الدَّ ٍرًح ًبًإٍحرىاًؽ اٍلحى اًء الجياد، بىاب دىكىاًء اٍلجي
قىاؿى أىبيك الٍ (3037حديث رقـ) (4/65ًفي التٍُّرًس ) ٍف كىٍجًيًو كى ـى عى ٍرأىًة أىبىاىىا الدَّ كا . كفي كتاب الكضكء، بىاب غىٍسًؿ اٍلمى عىاًليىًة اٍمسىحي

ةه ) مىى ًرٍجًمي فىًإنَّيىا مىًريضى  .(243حديث رقـ) (1/58عى
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف مالؾ بف خالد بف ثعمبة بف حارثة بف عمرك بف الخزرج بف ساعدة األنصارم  سيؿ بف سعد -

 .(1)الساعدم، مف مشاىير الصحابة، يقاؿ: كاف اسمو حزنا فغيره النبي صمى اهلل عميو ك سمـ
 رجالو جميعيـ ثقات، غير سعيد بف عفير، فيك صدكؽ، كقد تابعو قتيبة بف سعيد، كغيره.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.3/187( اإلصابة في تمييز الصحابة )(1
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 ثاويالفصل ال

"حىت وهاية اءاألحاديث الىاردة مه تداية تاب"امليم مع احل 
 "ذالتاب"امليم مع ال

  

 

 وفيو المباحث التالية:

 المبحث األوؿ: الميـ مع الحاء

 المبحث الثاني: الميـ مع الخاء

 المبحث الثالث: الميـ مع الداؿ

 المبحث الرابع: الميـ مع الذاؿ
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 األوؿالمبحث 
 الميـ مع الحاء

 :(1)قاؿ ابف األثير
ة" وىي جاّدة الطريؽ، َمْفَعمة مف الَحّج: الَقْصد. وَجْمُعيا:  (... قد تكرر فيو ذكر:جَ حَ )مَ  "الَمَحجَّ

، بتشديد الجيـ.   الَمحاجُّ

 (:57الحديث رقـ)
 :(2)نعيـ األصبيانيو قاؿ اإلماـ أب

، ثنا  ًمي  مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ، ح كىحى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىىٍيبو اٍلغىزّْمُّ مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىد، ثنا عى دَّثىنىا سي مَّدي حى ٍبفي اميحى
زَّاًؽ، ثنا النٍُّعمىافي بٍ  ٍبدي الرَّ ، ثنا عى مَّدي ٍبفي أىًبي السًَّرمُّ : ثنا ميحى سىًف ٍبًف قيتىٍيبىةى، قىاالى ، عىٍف سيٍفيىاف، اٍلحى ٍنًدمُّ في شىٍيبىةى اٍلجي

ٍيًد ٍبًف ييثىٍيعو  اؽ، عىٍف زى :(3)عىٍف أىًبي ًإٍسحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذىٍيفىة، قىاؿ: قىاؿ: رىسيكؿي المًَّو صى "ًإٍف تىٍستىٍخًمفيكا  ، عىٍف حي
ًعيفن  ابىٍكرو تىًجديكهي قىًكيِّ أىبىا  ٍف تىٍستىٍخًمفيكا عيمىرى تىًجديكهي قىًكيِّ  اًفي أىٍمًر المًَّو ضى ، ًفي بىدىًنوً  اًفي أىٍمًر المًَّو قىًكيِّ  اًفي بىدىًنًو، كىاً 

م ٍف تىٍستىٍخًمفيكا عى ـٍ فىاًعًميفى تىًجديكنىوي ىىاًدين  ايِّ كىاً  ا أيرىاكي مى مىى  اكى ـٍ عى ٍيًديِّا يىٍحًمميكي ةِ مى اًء". اْلَمَحجَّ  اٍلبىٍيضى
كىاهي جى  ٍعفىري كقاؿ: رى دَّثىنىا جى ًمي  ًمٍثمىوي. قاؿ: حى ٍيًد ٍبًف ييثىٍيًع، عىٍف عى اؽى، عىٍف زى يَّاطي، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ٍبفي اًميؿه اٍلخى

ٍف أىًبي اٍليىقٍ  ، عى ، ثنا شىًريؾه ًميًد اٍلًحمَّاًنيُّ ٍبًد اٍلحى ، ثنا يىٍحيىى ٍبفي عى ٍيفو ك، ثنا أىبيك حيصى مًَّد ٍبًف عىٍمرو عىٍف أىًبي ظىاًف، ميحى
: قىاليكا: يىا رىسيكؿى المَّ  ذىٍيفىةى، قىاؿى ، عىٍف حي ًميِّ كىاًئؿو ، عىٍف ًو، أىالى تىٍستىٍخًمؼي عى كىاهي عىاًصـي ٍبفي سىيَّارو اٍلمىدىًنيُّ ا فىذىكىرى ًمٍثمىوي. كىرى

، عىٍف أىًبي كى  اؽى السًَّبيًعيّْ ٍف أىًبي اٍليىٍقظىاًف، كىعىٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى ذىٍيفىةى.شىًريؾو ، عىٍف حي  اًئؿو

 تخريج الحديث:
، (6)مف طريؽ عبد الرزاؽ، عف النعماف بف شيبة، كيحيى بف العبلء، (5)الحاكـك  ،(4)أخرجو العقيمي

 بو، بالمعنى، كلـ يذكرا لفظ ابف األثير.

 

                                                           

 (.4/301( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1/64)(. حمية األكلياء كطبقات األصفياء 177( فضائؿ الخمفاء الراشديف ألبي نعيـ األصبياني )ص(2
3) . ( زيد بف ييثىٍيع، بضـ التحتانية، كقد تبدؿ ىمزة، بعدىا مثمثة، ثـ تحتانية، ساكنة، ثـ ميممة، اليىٍمداني، الككفي ثقة مخضـر

( اليىٍمداني: بفتح الياء، كسككف الميـ، كالداؿ الميممة، ىي منسكبة إلى ىىٍمداف، كىي قبيمة مف (3 (.225تقريب التيذيب )ص
 (.5/647الككفة. األنساب لمسمعاني ) اليمف، نزلت

 (.3/110( الضعفاء الكبير )(4
 (. 3/153( المستدرؾ )(5
 (، كلـ يذكر عند الحاكـ.3/110) الضعفاء الكبير لمعقيمي( (6
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ذىامي،  عبد اهلل بف وىيب - بف عبد الرحمف بف عمر بف حفص أبك العباس كيقاؿ أبك إسحاؽ الجي

 .(1)الغىٌزم
 .، أك تعديبلن الـ أجد فيو جرحن  قمت:

 .بف مسمـ العقيمي محمد بف عمي -
ا أك تعديبلن ألـ  قمت:  .جد فيو جرحن

 .(2)بف زيادة بف الطفيؿ، أبك العباس، الٌمٍخمي العسقبلني محمد بف الحسف بف قتيبة -
 .: الحافظ الثقة(3)قاؿ الذىبي

 بف عبد الرحمف الياشمي، مكالىـ، العسقبلني، المعركؼ بابف أبي السرم.  محمد بف المتوكؿ -
 .(5)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: كاف مف الحفاظ، (4)كثقو ابف معيف

مرة : لو مناكير، كقاؿ (8): صدكؽ، كزاد(7)اكقاؿ أيضن  : حافظ رىٌحاؿ،(6)كقاؿ الذىبي 
: (12): ليف الحديث. قاؿ ابف حجر(11): كثير الغمظ، كقاؿ أبك حاتـ(10)قاؿ ابف عدمك  : كثؽ.(9)أخرل

نما (13)صدكؽ عارؼ، لو أكىاـ كثيرة. كقد عمقا صاحبا التحرير : فقاال: بؿ صدكؽ، حسف الحديث، كا 
 نزؿ عف ىذه المرتبة بسبب أكىامو.

 ىك صدكؽ، كثير األكىاـ. قمت:

                                                           

 (.33/273) تاريخ دمشؽ( (1
 (.52/317) تاريخ دمشؽ( (2
 (.2/765( تذكرة الحفاظ كذيكلو )(3
 (.397( سؤاالت ابف الجنيد )ص(4
 (.9/88( الثقات البف حباف )(5
 (.4/23( ميزاف االعتداؿ )(6
 (.2/257(. كالمغني في الضعفاء )2/473( تذكرة الحفاظ كذيكلو )(7
 (.3/560( ميزاف االعتداؿ )(8
 (.2/214( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(9

 (.6/123( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(10
 (.8/105)( الجرح كالتعديؿ (11
 (.504( تقريب التيذيب )ص(12
 (.3/313( تحرير تقريب التيذيب )(13
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 بف ىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني. عبد الرزاؽ -
 (، كخبلصة القكؿ فيو ثقة، كتشيعو ال يضر.37تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 .(1)النعماف بف شيبة الُجْنِديّ  -
نىًدمٌ  النعماف بف أبى شيبة لـ أعثر عميو، كلكف ىناؾ مف ىك: ، مف أىؿ اليمف، كىك (2)الجى

 .(3)بف عبيد، كاف اسـ أبى شيبة عبيدالذم يقاؿ لو: النعماف 
ال أدرم ذكره حذيفة أك غيره، عف النبي -: ركل عف الثكرم، عف زيد بف يثيع (4)البخارماإلماـ قاؿ 

 ىك النعماف بف عبيد. -صمى اهلل عميو كسمـ
 (7)، كابف حجر(6)، كزاد: مأمكف كىٌيس كىٌيس، ككثقو الذىبي(5)كثقو ابف معيف
 شيخ.: (8)كقاؿ أبك حاتـ

 .لـ أعثر عميوالنعماف بف أبي شيبة: ثقة، أما النعماف بف شيبة  قمت:

 سفياف: -
ال نعمـ مف ىك، إذا كاف شيخ النعماف بف شيبة، أما إذا كاف شيخ النعماف بف أبي  اأيضن 
بف مسركؽ الثىكرٌم، أبك عبد اهلل الككفي. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث  سفياف بف سعيدشيبة، فيك 

 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.24رقـ)

 

 

 

                                                           

ٍنًدٌم: بضـ الجيـ، كسككف النكف، كالداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى الجند، يعني: العسكر. األنساب لمسمعاني )(1  (.2/96( الجي
نىًدٌم: بفتح الجيـ كالنكف، كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة (2 نىد، بمدة مف ببلد اليمف مشيكرة. األنساب ( الجى إلى جى

 (.2/96لمسمعاني )
 (.9/208( الثقات البف حباف )(3
 (.8/79( التاريخ الكبير )(4
 (.8/448( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.2/323( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(6
 (.564( تقريب التيذيب )ص(7
 (.8/448)( الجرح كالتعديؿ (8
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ىك عمرك بف عبد اهلل بف عبيد، كيقاؿ: عمي، كيقاؿ: ابف أبي شعيرة ، (1)أبو إسحاؽ السَِّبْيعي -
اليىٍمداني
(2).  
 : ثقة مكثر عابد، اختمط بأخرة.(3)قاؿ ابف حجر

األكؿ: الذيف لـ يضر : ثقة، كاليضر اختبلطو، فقد عده العبلئي مف القسـ قمت
 .(4)اختبلطيـ

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، لكجكد بعض الركاة الذيف لـ أعثر عمى ترجمة ليـ مثؿ: عبد اهلل بف كىيب، كمحمد 

بف عمي، كعدـ التأكد مف النعماف بف شيبة، ىؿ ىك ابف أبي شيبة؟، كىؿ شيخو سفياف الثكرم أـ ال؟، ا
 كمدار اإلسناد عميو.

 .(6)لو متابع، كلكنو رمي بالكضع، كىك العبلء بف يحيى ،(5)ذكر العقيميكقد 
فييا: بعض الركاة الذيف لـ نجد ليـ ترجمة، مثؿ: جعفر بف محمد،  اكىناؾ متابع أخرل لمحديث أيضن 

: حافظ، إال أنيـ اتيمكه بسرقة (7)كأبك الحصيف، غير أف ىناؾ يحيى بف عبد الحميد، قاؿ فيو ابف حجر
: قاؿ فيو ابف حجر (9)، كشيخو أبك اليقظافا، قاؿ فيو ابف حجر: صدكؽ، يخطئ كثيرن (8). كفيو شريؾالحديث

 ضعيؼ كاختمط، ككاف يدلس، كيغمك في التشيع. :(10)اأيضن 

                                                           

( السًَّبٍيعي: بفتح السيف الميممة ككسر الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا العيف (1
 (.3/218الميممة. ىذه النسبة إلى سىًبٍيع، كىك بطف مف ىىٍمداف. األنساب لمسمعاني )

يممة، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف، نزلت الككفة. األنساب ( اليىٍمداني: بفتح الياء، كسككف الميـ، كالداؿ الم(2
 (.5/647لمسمعاني )

 (.423( تقريب التيذيب )ص(3
 (.94( المختمطيف، لمعبلئي )ص(4
 (.3/110( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )(5
 (.595تيذيب )ص( يحيى بف العبلء، البجمي، أبك عمرك أك أبك سممة الرازم. رمي بالكضع. تقريب ال(6
 (.593( تقريب التيذيب )ص(7
 (. 266( شريؾ بف عبد اهلل النخعي، الككفي، أبك عبد اهلل. تقريب التيذيب )ص(8
البجمي أبك  ا، جد أبيو، كىك عثماف بف أبي حميد أيضن ا( عثماف بف عمير، بالتصغير، كيقاؿ: ابف قيس، كالصكاب: أف قيسن (9

 (.386التيذيب )صاليقظاف الككفي، األعمى. تقريب 
 (.386( تقريب التيذيب )ص(10
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، فيو إبراىيـ بف ىراسة، قاؿ فيو: اكلمحديث شاىد، مف حديث عمي، إال أنو حديث ضعيؼ جدن 
 : متركؾ. (3)كالنسائي، (2)، كأبك حاتـ(1)البخارم

: كاف أبك عبيد يطمؽ عميو الكذب، كىك مف النكع الذم ذكرت أنو غمب عميو (4)قاؿ ابف حباف
: قد ضعفو الناس، (5)التقشؼ كالعبادة، كغىفىؿ عف تعاىد حفظ الحديث، حتى صار كأنو يكذب.كقاؿ ابف عدم

 : أحد المترككيف.(6)كالضعؼ عمى ركاياتو بىٌيف. كقاؿ الذىبي
 متركؾ. قمت:

 ، بالمتابعات، كبالشاىد.اكالحديث ضعيؼ جدن 

      

 :(7)قاؿ ابف األثير
ة، إلَّ َدَحَضتْ  ( فيو:حَ حَ )مَ  ، ول كتاُب ُزْخُرٍؼ، إلَّ َذَىب نوُره، وَمحَّ َلْوُنو". َمحَّ (8)"فَمف تأتَيؾ ُحجَّ

: َخَمٌؽ. : أي َدَرَس. وَثْوٌب َمحّّ  الكتاُب، وأَمحَّ

 (:58الحديث رقـ) 
غير أف الحديث، انفرد بو ابف سعد، بدكف، المفظة -كمىحَّ لىٍكنيو-لـ أعثر عمى لفظة ابف األثير

 المقصكدة.
 :(9)ابف سعداإلماـ قاؿ 

: كىتىبى رىسيكؿي المًَّو صٌمى  ، عىًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف ًعيىاضو مَّدو ًميُّ ٍبفي ميحى نىا عى اهلل عميو كسمـ أىٍخبىرى
: ؿ ًمٍف ًحٍميىرى ٍبًد كيبلى نيعىٍيـً ٍبًف عى ، كى كحو مىٍسري اًرًث، كى ٍنتيـٍ ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو، كىأىفَّ المَّوى كىٍحدىهي الى  ًإلىى اٍلحى ـه أىٍنتيـٍ مىا آمى ٍم "سى

اًتًو قىالىًت اٍليى  مىؽى ًعيسىى ًبكىًممى ارىل: المَّوي ثىاًلثي شىًريؾى لىوي بىعىثى ميكسىى ًبآيىاًتًو، كىخى قىالىًت النَّصى ٍيره اٍبفي المًَّو، كى ييكدي: عيزى
ثىةو ًعيسىى اٍبفي المًَّو" كًميّْ  ثىبلى ًبيعىةى اٍلمىٍخزي بىعىثى ًباٍلًكتىاًب مىعى عىيَّاًش ٍبًف أىًبي رى : كى  .قىاؿى

                                                           

 (.18(، الضعفاء الصغير لمبخارم )ص2/254(، كاألكسط لو )1/333( التاريخ الكبير لمبخارم )(1
 (.2/143( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.41( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(3
 (.1/111( المجركحيف البف حباف )(4
 (.1/244)( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (5
 (.3/257( ميزاف االعتداؿ )(6
 (.4/301( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
 (.1/640، إذا زلت قدمو، كدحضت حجتو، إذا بطمت. غريب الحديث لمخطابي )ا( دحض الرجؿ دحضن (8
 (.1/244( الطبقات الكبير، البف سعد )(9
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تَّى تيٍصبً   مىفَّ لىٍيبلن حى ـٍ فىبلى تىٍدخي يي :"ًإذىا ًجٍئتى أىٍرضى قىاؿى سىًؿ كى ٍكعىتىٍيًف، كى ؿّْ رى ، كىصى ، ثيَـّ تىطىيٍَّر فىأىٍحًسٍف طىييكرىؾى حى
اًنًيـٍ  ، كىاٍدفىٍعوي ًبيىًميًنؾى ًفي أىٍيمى ٍذ ًكتىاًبي ًبيىًميًنؾى ، كىاٍستىًعٍذ ًبالمًَّو، كىخي احى كىاٍلقىبيكؿى ـٍ المَّوى النَّجى :}لى ـٍ مىٍيًي ، كىاٍقرىٍأ عى  فىًإنَّييـٍ قىاًبميكفى

{يىكيًف  كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى ميٍنفىكّْيفى الًَّذيفى كىفىري
ؿي اٍلميٍؤًمًنيفى  (1) مَّده كىأىنىا أىكَّ فىًإذىا فىرىٍغتى ًمٍنيىا فىقيٍؿ: آمىفي ميحى

ٌة ِإلَّ ُدِحَضْت، َوَل ِكتَاٌب ُزْخِرَؼ، ِإلَّ َذَىَب ُنوُرهُ  ـٍ َفَمْف تَْأِتَيَؾ ُحجَّ رىٍجتي ، كىىي : فىخى يَّاشه ... قىاؿى عى مىٍيؾى قىاًرئيكفى عى
 ... ٍمتي ًإذىا النَّاسي قىٍد لىًبسيكا ًزينىتىييـٍ تَّى ًإذىا دىخى ًني رىسيكؿي المًَّو صٌمى اهلل عميو كسمـ حى ا أىمىرى : أىنىا رىسيكؿي أىٍفعىؿي مى فىقيٍمتي

كى  ًني فىقىًبميكا، كى ا أىمىرى فىعىٍمتي مى ا قىاؿى صٌمى اهلل عميو كسمـ.رىسيكًؿ المًَّو كى  افى كىمى

 تخريج الحديث:
 ، أكرده مف طريقو.(2)انفرد بو ابف سعد، غير أف ابف عساكر

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف عبد اهلل بف أبي سيؼ، أبك الحسف المدائني. عمي بف محمد -

الحديث، : ليس بالقكم في (5): صدكؽ، كقاؿ ابف عدم(4)، كقاؿ الذىبي(3)كثقو ابف معيف
 كىك صاحب األخبار.

 صدكؽ. قمت: 
ٍعديبة بضـ الجيـ، كالميممة بينيما، ميممة ساكنة، الميثي، أبك الحكـ المدني،  يزيد بف عياض - بف جي

 نزيؿ البصرة، كقد ينسب لجده.
: (8)، كابف المديني، كزاد (7): قميؿ الحديث، يستضعؼ، كضعفو ابف معيف(6)قاؿ ابف سعد

 .ليس بشيء
 
. كقاؿ (4)، كأبك حفص عمرك بف عمي(3)، كالعجمي(2)كأبك زرعة ،(1)ككذلؾ ضعفو أبك حاتـ 
يعنى  -: كاف يضع لمناس (6)كقاؿ أحمد بف صالح : عامة ما يركيو غير محفكظ.(5)ابف عدم

                                                           

 (.1) سكرة البينة( (1
 (.47/246البف عساكر )( تاريخ دمشؽ، (2
 (.3/153( ميزاف االعتداؿ )(3
 (.2/23( المغني في الضعفاء )(4
 (. 5/213( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.5/591( الطبقات الكبير )(6
 (.368( سؤاالت ابف الجنيد )ص(7
 ( المصدريف السابقيف.(8
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: منكر (11)، كزكريا الساجي(10)، كاألصبياني(9)، كأبك حاتـ(8)، كمسمـ(7)كقاؿ البخارم الحديث.
: متركؾ الحديث. كقاؿ ابف (14)، كالذىبي(13)، كأحمد بف أبي صالح(12)كقاؿ النسائيالحديث. 

 ، كغيره. (16): كذبو مالؾ(15)حجر
 متركؾ. قمت:

تقانو،  (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو12تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) الزىري: - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف.

 :الحكـ عمى اإلسناد
 ، فيو يزيد بف عياض، متركؾ الحديث، كقد انفرد بتمؾ الركاية.اإسناده ضعيؼ جدن 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 (.9/283( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.9/283( المصدر نفسو )(2
 (.2/366معرفة الثقات لمعجمي )( (3
 (.16/485( تاريخ بغداد )(4
 (. 7/265( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.9/283( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.126(. الضعفاء الصغير لمبخارم )ص8/352( التاريخ الكبير )(7
 (.16/485( تاريخ بغداد )(8
 (. 9/283( الجرح كالتعديؿ )(9

 (.160)ص( الضعفاء لؤلصبياني (10
 (.16/486( تاريخ بغداد )(11
 (.252( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(12
 (.16/485( تاريخ بغداد )(13
 (. 2/388( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(14
 (.604( تقريب التيذيب )ص(15
 (.9/283( انظر الجرح كالتعديؿ )(16
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 :(1)قاؿ ابف األثير
" أي َخَمٌؽ باؿ. ومنو حديث الُمْتعة:  "وَثْوِبي َمحّّ

 (:59الحديث رقـ)
 (:2قاؿ اإلماـ مسمـ)

ٍحدىًرمٌ  سىٍيفو اٍلجى ٍيؿي ٍبفي حي دَّثىنىا أىبيك كىاًمؿو فيضى دَّثىنىا عيمىارىةي (3)حى دَّثىنىا ًبٍشر يىٍعًني اٍبفى ميفىضَّؿ، حى ٍبفي ا، حى
ًبيًع (4)غىًزيَّةى  ًف الرَّ :، عى مَّـى فىٍتحى مىكَّةى"، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "فىأىقىٍمنىا ًبيىا  ٍبًف سىٍبرىةى، أىفَّ أىبىاهي،"غىزىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى

ٍمسى عىٍشرىةى  يىٍكـو  -خى ًثيفى بىٍيفى لىٍيمىةو كى مَّـى ًفي  -ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىٍجتي أىنىا فىأىًذفى لىنىا رىسيكؿي اهلًل صى ٍتعىًة النّْسىاًء، فىخى مي
مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى رَّمىيىا رىسيكؿي اهلًل صى تَّى حى ـٍ أىٍخريٍج حى ؿه ًمٍف قىٍكًمي... ثيَـّ اٍستىٍمتىٍعتي ًمٍنيىا، فىمى ".كىرىجي مَّـى  سى

ٍخرو الدَّاًرًميٌ  دَّثىًني أىٍحمىدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف صى كقاؿ: كحى
دَّثىنىا (5) أىبيك النٍُّعمىاف، حى

دَّثىنىا كيىىٍيب(6) ، حى
دَّثىنىا (7) ، حى

رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى  : خى يىًنٌي، عىٍف أىًبيو، قىاؿى ًبيعي ٍبفي سىٍبرىةى اٍلجي دَّثىًني الرَّ مَّـى عيمىارىةي ٍبفي غىًزيَّة، حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى
ـى اٍلفىٍتح ًإلىى مىكَّةى، فىذىكىر ًبًمٍثؿً  ا : ًإفَّ بيٍردى ىىذىا  عى ًفيًو: قىاؿى ؟ كى ًديًث ًبٍشر، كىزىادى قىالىٍت: كىىىٍؿ يىٍصميحي ذىاؾى  .َخَمٌؽ َمحّّ حى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

  .ةزيّ ارة بف غَ مَ عُ  -
 .(4)، كالحاكـ(3)، كالدارقطني(2)، كأبك زرعة(1)كالعجمي ،(9)، كأحمد بف حنبؿ(8)كثقو ابف سعد

                                                           

 (.4/301األثير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف (1
2 ( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب ندب مف رأل امرأة فكقعت في نفسو إلى أف يأتي امرأتو أك جاريتو فيكاقعيا. (
 (.1406(، حديث رقـ )2/1024)
ٍحدىرم، أبك كامؿ. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )ص(3  (. 447( فضيؿ بف حسيف بف طمحة، الجى
اًزني، المدني. ال بأس بو. (4 ( عمارة بف غزية، بفتح المعجمة، ككسر الزام، بعدىا تحتانية ثقيمة، ابف الحارث األنصارم، المى

 (. 409تقريب التيذيب )ص
 (.79(  أحمد بف سعيد بف صخر الدارمي، أبك جعفر السٍَّرخىسي. ثقة حافظ.  تقريب التيذيب )ص(5
. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص محمد بف الفضؿ السدكسي، أبك( (6   (.502النعماف البصرم، لقبو عاـر
 (. 586كىيب بالتصغير، ابف خالد بف عجبلف البىاًىمي، مكالىـ، أبك بكر البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( (7
 .(295ص) ريالكب الطبقات( (8
 .(2/473) الرجاؿ كمعرفة العمؿ( (9
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ا(6)كالنسائي (5)كقاؿ ابف معيف  : صالح، كقاؿ أبك (7): ليس بو بأس، كقاؿ ابف معيف أيضن
ا(9): ما بحديثو بأسنا، كاف صدكقنا، كذكره ابف حباف في الثقات(8)حاتـ  .: كاف يخطيء(10)، كقاؿ أيضن

ٍزـو  اٍبفي  كىأىمَّا : (13)، كقاؿ(12)صدكؽ، كقاؿ مرة، (11)ككثقو الذىبي عَّفىو حى لىـٍ ، فىضى قاؿ ابف  .ييًصبٍ  كى
ا : ال بأس بو.(14)حجر  .كىنو عمى يدؿ اشيئن  يكرد فمـ الضعفاء في العقيمي كذكره: (15)كقاؿ أيضن

 ال بأس بو. قمت: 
عمى عدـ االختبلط ، كلكف ركاية اإلماـ مسمـ ليما، تدؿ (16)قد اختمطا بأخرة وأبو النعماف، ووىيب -

: كما ظير (17)في تمؾ الركاية. كلـ يذكر العبلئي اختبلط، كىيب، كقد نفى اختبلط أبي النعماف فقاؿ
 لو بعد اختبلطو حديث منكر، كىك ثقة.

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 .(354ص) الثقات( (1
 .(6/368) كالتعديؿ الجرح( (2
 .(53ص) لمدارقطني البرقاني سؤاالت( (3
 .(160ص) لمحاكـ السجزم سؤاالت( (4
 .(163 ص) الدارمي ركاية - معيف ابف تاريخ( (5
 .(21/261) الكماؿ تيذيب( (6
 .(6/368) كالتعديؿ الجرح( (7
 .(6/368) كالتعديؿ الجرح( (8
 .(5/244) حباف البف الثقات( (9
 .(216ص) األمصار عمماء مشاىير( (10
 .(142ص) مكثؽ كىك فيو تكمـ مفكفي  .(285/ 6) النببلء أعبلـ سير( (11
 .(3/178) االعتداؿ ميزاف( (12
 .(285/ 6) النببلء أعبلـ سير( (13
 (.409( تقريب التيذيب )ص(14
 .(7/423) التيذيب تيذيب( (15
 (.586( )502المصدر نفسو )( (16
 (.117العبلئي )ص( المختمطيف ألبي سعيد (17
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 :  (1)قاؿ ابف األثير
َر ِذْكُر  )ُمَحسٌّْر( ِفي اْلَحِديِث، َوُىَو ِبَضْـّ اْلِميـِ َوَفْتِح اْلَحاِء َوَكْسِر السّْيِف الُمَشّددة:  "ُمَحسّْر"َقْد َتَكرَّ

 واٍد َبْيَف َعرفات وِمنًى.

 (:60الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا لىٍيث دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيد، حى دَّثىنىا اٍبفي ريٍمح(3)كحى ، ح كحى
ًني (4) بىٍير، عىٍف أىًبي ، أىٍخبىرى ، عىٍف أىًبي الزُّ المٍَّيثي

ٍعبىد مى
مىيٍ (5) مَّى اهللي عى ًديؼى رىسيكًؿ اهلًل صى كىافى رى ، عىًف اٍلفىٍضًؿ ٍبًف عىبَّاسو كى ًف اٍبًف عىبَّاسو ، عى بَّاسو ٍكلىى اٍبًف عى ًو ، مى

ٍمعو  فىةى كىغىدىاًة جى : ًفي عىًشيًَّة عىرى مَّـى أىنَّوي قىاؿى سى كى
ؿى  ًلمنَّاًس ًحيفى دىفىعيكا (6) تَّى دىخى ـٍ ًبالسًَّكينىًة"، كىىيكى كىاؼّّ نىاقىتىوي، حى مىٍيكي "عى

: -كىىيكى ًمٍف ًمننى -اُمَحسّْرً  ٍمرىةي" قىاؿى ٍذًؼ الًَّذم ييٍرمىى ًبًو اٍلجى ى اٍلخى ـٍ ًبحىصى مىٍيكي  ."عى
 : قىاؿى مىٍيًو  كى مَّى اهللي عى ـٍ يىزىٍؿ رىسيكؿي اهلًل صى ٍمرىةى"."لى تَّى رىمىى اٍلجى مَّـى ييمىبّْي، حى سى  كى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، بفتح المثناة، كسككف الداؿ الميممة، كضـ الراء، األسدمأبو الزبير -

(7) 
 مكالىـ، المكي.

 .(11)، كالعجمي(10)كابف المديني، (9)، كابف معيف(8)كثقو ابف سعد  

                                                           

 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
(، 506( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التمبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـك النحر )ص(2

 (1282حديث رقـ )
 (.464ثبت فقيو. تقريب التيذيب )صالميث بف سعد بف عبد الرحمف الفىٍيمي، أبك الحارث المصرم. ثقة ( (3
  (.478محمد بف رمح بف المياجر التجيبي، مكالىـ المصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( (4
 (.558نافذ، بفاء كمعجمة، أبك معبد، مكلى ابف عباس، المكي. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (5
دىاةى ( (6 ٍمعو  غى ٍسكىافً  اٍلًجيـً  ًبفىٍتحً  ًىيى  :جى  .(9/27) مسمـ عمى النككم شرح .اٍلميٍزدىًلفىةي  كىًىيى  اٍلًميـً  كىاً 
 .(137/ 1) لمسمعاني األنساب .الزام مف السيف فيبدلكف زداأل إلى النسبة ىذه: األىسىًدمٌ ( (7
 .(5/481) سعد البف ،ريالكب الطبقات( (8
 .(197ص) يالدارم ركاية- معيف ابف تاريخ( (9
 .(87ص) يالمدين بف لعمي ،شيبة أبي ابف سؤاالت( (10
 .(413)ص الثقات( (11
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،  : ثقة(4)في الثقات، كقاؿ الذىبي (3)، كابف شاىيف(2): ليس بو بأس، كذكره ابف حباف(1)كقاؿ أحمد 
. أما أبك حاتـ فضعفو، كقاؿ: ييكتب حديثو، كال ييحتج (6) : صدكؽ، إال أنو يدلس(5)كقاؿ ابف حجر

: ييحتج بحديثو؟ قاؿ: إنما ييحتج بحديث الثقات، أما (8)، كسأؿ ابف أبي حاتـ أبا زرعة عنو فقاؿ(7)بو
شعبة فقد ترؾ حديثىو، كذكر لذلؾ ثبلثة أسباب، األكؿ: أنو ال يحسف يصمي، كالثاني: أنو رآه يزف 

كقد أجاب عميو ابف  .(9)كيسترجح في الميزاف، كالثالث: أف رجبلن أغضبو فافترل عميو، كىك حاضر
ح فيو؛ ألٌف مىف استىٍرجح في الكزف لنفسو، لـ يىٍستحؽ التٍَّرؾ ًمف أجمودى قى  فٍ حباف فقاؿ: لـ ييٍنًصؼ مى 

 

: (12)قاؿ ابف حجر ،(11) عميو كذبنا كال سكء حفظ -يعني شعبة-كقاؿ ابف رجب: كلـ يذكر (10)
  .(13)صدكؽ، إال أنو يدلس، كقد عده في المرتبة الثالثة لممدلسيف

الذيف اليقبؿ تدليسيـ إال مف الطبقة الثالثة،  يدلس : كخبلصة القكؿ فيو أنو ثقة، إال أنوقمت
 .(14)ركاية عند اإلماـ أحمدصرح بالسماع في كقد  إذا صرحكا بالسماع.

      

 

 

 

                                                           
 .(2/480) الرجاؿ كمعرفة العمؿ( (1
 .(5/351) حباف البف الثقات( (2
 .(198ص) الثقات أسماء تاريخ( (3
 .(2/216) لمذىبي الكاشؼ( (4
 .(895ص) التيذيب تقريب( (5
 .(8/76) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح( (6
 المصدر نفسو.( (7
 .(1/151) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح( (8
 .(4/1284) لمعقيمي الكبير الضعفاء( (9
 .(5/352) حباف البف الثقات( (10
 .(2/571) رجب البف الترمذم عمؿ شرح( (11
 (.506( تقريب التيذيب )ص(12
 (.45( طبقات المدلسيف، البف حجر )ص(13
 .(3/312) أحمد مسند( (14
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 : (1)قاؿ ابف األثير
 وُظيور الَعْظـ.اْحِتراؽ الِجْمد  َأِي اْحَترقوا. والَمْحش: "َيخُرُج قوـٌ ِمَف النَّاِر َقِد اْمَتَحُشوا"ِفيِو  )َمَحَش(

َـّ فاُعمو. َوَقْد َمَحَشْتُو الناُر َتْمَحُشُو َمْحشً  "اْمُتِحُشوا"وُيروى  ـْ ُيَس  .اِلَما َل

 (:61الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا ميكسىى حى
دَّثىنىا كيىىٍيب(3) ، حى

ك ٍبفي يىٍحيىى(4) دَّثىنىا عىٍمري ، حى
ٍف أىًبيوً (5) ٍف أىًبي(6)، عى ٍدًرمّْ  ، عى أىفَّ  ،سىًعيدو اٍلخي

: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، يىقيكؿي المَّوي: النًَّبيَّ صى نَّةى، كىأىٍىؿي النَّاًر النَّارى نًَّة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى "مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو  "ًإذىا دىخى
كهي،  ٍردىؿو ًمٍف ًإيمىافو فىأىٍخًرجي بَّةو ًمٍف خى مىمن َفَيْخُرُجوَف َقْد اْمُتِحُشواًمٍثقىاؿي حى يىاًة، (7)ا، كىعىاديكا حي ، فىييٍمقىٍكفى ًفي نىيىًر اٍلحى
ًميًؿ السٍَّيؿ ا تىٍنبيتي اٍلًحبَّةي ًفي حى فىيىٍنبيتيكفى كىمى
: ، أىكٍ (8) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى النًَّبيُّ صى ًميًَّة السٍَّيًؿ"، كى ـٍ  قىاؿ: حى "أىلى

كٍ  ٍمتىًكيىة".تىرى ٍفرىاءى مي  ا أىنَّيىا تىٍنبيتي صى

 تخريج الحديث:
 ، مطكالن ا، مف طريؽ، عطاء بف يسار، عف أبي سعيد الخدرم، مرفكعن ا، أيضن (9)كأخرجو البخارم

في عدة  ابو، بنحكه. كقد أخرجاه أيضن  ، مف طريؽ مالؾ بف أنس، عف عمرك بف يحيى،(10)كأخرجو مسمـ
 ، كال داعي لذكر تمؾ المكاضع، ىنا.امختصرن  امكاضع مف الصحيحيف، بدكف لفظة ابف األثير، كأحيانن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      
                                                           

 (.4/302كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب الحديث (1
 .(6560، حديث رقـ)(8/115( صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب صفة الجنة كالنار )(2
( مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم، بكسر الميـ، كسككف النكف، كفتح القاؼ، أبك سممة التَّبيكذىكي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب (3

 (.549)ص
 (. 586( كىيب بالتصغير، ابف خالد بف عجبلف البىاًىمي، مكالىـ، أبك بكر البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
 (.428( عمرك بف يحيى بف عمارة بف أبي حسف المازني، المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.594( يحيى بف عمارة بف أبي حسف األنصارم، المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
مىمنا: ( (7 ـه. النياية في غريب الحديث كاألثر )حي مى ٍمعييا حي مىمىة: الفىٍحمىة، كجى ٌد الكىٍجو، ًمفى الحي  (.1/444أىٍم ميٍسكى
ًميًؿ السٍَّيؿ( (8 ٍيًره. النياية في غريب الحديث كاألثر ) :حى ا يىًجيءي ًبًو السٍَّيؿ ًمٍف ًطيفو أىٍك غيثىاء كىغى  (.1/442كىىيكى مى
 .(7439، حديث رقـ)(9/129صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب ككاف عرشو عمى الماء كىك رب العرش العظيـ )( (9

خراج المكحديف مف النار )ص(10  (.184(، حديث رقـ )102( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب إثبات الشفاعة كا 
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 : (1)قاؿ ابف األثير
أ مف َطعاـٍ أِجُده حالًل  ومنو حديث ابف عباس: عمى َمف  اُمْنِكرً ، ألنو َمَحَشْتو النار" قالو "أَتوضَّ
 يوِجب الُوضوء ممَّا َمسَّتو النار . 

 (:62الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

مىد ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىًبي(3)حى دَّثىنىا اٍلحيسىٍيفي يىٍعًني اٍلميعىمّْـ(4)، حى ، حى
ٍبدي الرٍَّحمىًف (5) دَّثىًني عى ، عىٍف يىٍحيىى، حى

:، (6)ٍبفي عىٍمرا ، يىقيكؿي كًميَّ ٍنطىبو اٍلمىٍخزي ٍبًد اهلًل ٍبًف حى :   أىنَّوي سىًمعى اٍلميطًَّمبى ٍبفى عى بَّاسو ُأ ِمْف َطَعاـٍ قىاؿى اٍبفي عى َأَتَوضَّ
، أِلَنَّوُ  ى بى َمَحَشْتُو النَّارُ  َأِجُدُه َحاَلًل ِفي ِكتَاِب اهلِل َعزَّ َوَجؿَّ ٍيرىةى حىصن مىعى أىبيك ىيرى : فىجى : أىٍشيىدي ، قىاؿى ٍيفى يىدىٍيًو، فىقىاؿى

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى، لىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ". عىدىدى ىىذىا اٍلحىصى ؤا ًممَّا مىسًَّت النَّاري  "تىكىضَّ

 تخريج الحديث:
 بفا، مف طريؽ عبد اهلل (7)انفرد اإلماـ أحمد، بتخريج الحديث، بتمؾ المفظة. كقد أخرجو اإلماـ مسمـ

 إبراىيـ، بدكف لفظة ابف األثير.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(9)اميمى ، مكالىـ، أبك نصر اليى (8)ائيالطَّ  ثيرى بف أبي كَ يَ حْ يَ  -

                                                           

 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.16/493د أحمد )( مسن(2
عبد الصمد بف عبد الكارث بف سعيد العنبرم، مكالىـ التنكرم، بفتح المثناة كتثقيؿ النكف المضمكمة، أبك سيؿ البصرم. ( (3

 (356صدكؽ. تقريب التيذيب )ص 
بصرم. ثقة ثبت رمي ( عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف، العنبرم، مكالىـ أبك عبيدة التنكرم، بفتح المثناة، كتشديد النكف، ال(4

 (. 367بالقدر، كلـ يثبت عنو. تقريب التيذيب )ص
( تقريب (5 ( الحسيف بف ذككاف المعمـ، الميٍكًتب، العىٍكذم، بفتح الميممة، كسككف الكاك، بعدىا معجمة، البصرم. ثقة.(5

 (.166التيذيب )ص
 (.347جميؿ. تقريب التيذيب )ص عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي، أبك عمرك الفقيو. ثقة( (6
 (.352(، حديث رقـ )156( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب الكضكء مما مست النار )ص(7
ٍمييمة بف أدد  الطىايي: بفتح الطاء الميممة، كفي آخرىا الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا. ىذه النسبة إلى"طٌيء"( (8 كاسمو: جي
 (.4/35بف زيد.... األنساب لمسمعاني )ا

( اليمامي: بفتح الياء المعجمة بنقطتيف مف تحتيا كالميميف بينيما ألؼ، ىذه النسبة إلى اليمامة كىي بمدة مف ببلد العكالي (9
 (.5/704مشيكرة. األنساب لمسمعاني )
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: مرسبلتو الشيء. كممف (2): ثقة ثبت، لكنو يدلس كيرسؿ. قاؿ ابف معيف(1)قاؿ ابف حجر  
 .(5)، كالنسائي(4)كأبك حاتـ (3)نص عمى تدليسو ابف معيف

، (7)، كقد عده ابف حجر(6)ثقة ثبت، كلـ يثبت أنو أرسؿ، عف عبد الرحمف بف عمرك: قمت
 مف مدلسيف الطبقة الثانية، الذيف لـ يضر تدليسيـ.

 .(8)بف المطمب بف حنطب بف الحارث، المخزكمي المطمب بف عبد اهلل -
مدلسيف، : صدكؽ، كثير التدليس كاإلرساؿ. كلـ يذكره ابف حجر في كتاب ال(9)قاؿ ابف حجر

: ال أعرؼ لو عف أحد مف الصحابة (10)، كقد ذكره المحقؽ في الزيادات. كقاؿ البخارماربما سيكن 
: عامة (11)، إال قكلو حدثني مف شيد خطبة النبي صمى اهلل عميو ك سمـ. كقاؿ أبك حاتـاسماعن 

 يذكر الخبر. أـ ال، ال اركايتو مرسؿ، كركل عف ابف عباس كابف عمر، ال ندرم أنو سمع منيما شيئن 
 : نرل أنو لـ يسمع مف ابف عباس.(12)كقاؿ مرة أخرل

 .لو متابعصدكؽ، يدلس، كيرسؿ، كلـ يصرح بالسماع في الحديث، كليس  قمت:

 

 

 

 
                                                           

 (.596( تقريب التيذيب )ص(1
 (.1/244( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.8/163ركاية الدكرم )-تاريخ ابف معيف( (3
 (.244المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص( (4
 (.121( ذكر المدلسيف )ص(5
 (.346تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص( (6
 (.36( طبقات المدلسيف )ص(7
كمي: بفتح الميـ، كسككف الخاء المعجمة، كضـ الزام، كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى قبيمتيف: إحداىما تنسب إلى (8 ( المىٍخزي

 (.5/225ـك بف عمرك. كمخزـك قريش ىك مخزـك بف يقظة بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب. األنساب لمسمعاني )بني مخز 
 (.534( تقريب التيذيب )ص(9

 (.281عف أبي زرعة العراقي في جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص ( نقبلن (10
  (.209المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص( (11
 (.307ركاة المراسيؿ )ص( تحفة التحصيؿ في ذكر (12
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 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، فيو المطمب بف عبد اهلل، كثير اإلرساؿ كالتدليس، كلـ يتابع. كلمحديث طريؽ أخرل   

كمسمـ بدكف جممة ابف األثير، كال لفظو. كالحديث منسكخ بغيره، مف األحاديث التي، نفت عند البخارم، 
 .(1)الكضكء مما مست النار

      

 : (2)قاؿ ابف األثير
اَلِة َوَقْد َأْمَحَصِت الشَّْمُس "ِفي َحِديِث اْلُكُسوِؼ  )َمَحَص(  َأْي َظَيرت ِمَف اْلُكُسوِؼ واْنَجَمت. "َفَرغ ِمَف الصَّ
َعَمى الُمطاَوعة، َوُىَو َقِميٌؿ ِفي الرُّباعي. َوَأْصُؿ الَمْحص: التخميُص. َوِمْنُو َتْمِحيص  "امََّحَصتْ "وُيروى 

  الذُُّنوِب، َأْي إزاَلُتيا.

 (:63الحديث رقـ)
 : (3)قاؿ اإلماـ أبي داود

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿحى
مَّاد، عىٍف عىطىاء ٍبًف السَّاًئًب، عىٍف أىًبيوً (4) دَّثىنىا حى ٍبًد المًَّو (5)، حى ٍبًف ا، عىٍف عى

مَّ  ـى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـ، فىقىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى مىى عى : اٍنكىسىفىت الشٍَّمس عى ك، قىاؿى مىٍيًو عىٍمرو ى اهللي عى
مَّ  سى ـٍ يىكىٍد كى د، فىمى د، ثيَـّ سىجى ـٍ يىكىٍد يىٍسجي فىع، فىمى ـٍ يىكىٍد يىٍرفىع، ثيَـّ رى ـٍ يىكىد يىٍركىع، ثيَـّ رىكىع، فىمى ، فىمى ـٍ يىكىٍد ـى فىع، فىمى يىٍرفىع، ثيَـّ رى

فىعىؿ ًفي الرٍَّكعىًة اأٍليٍخرىل  فىعى كى ـٍ يىكىٍد يىٍرفىع، ثيَـّ رى د، فىمى د، ثيَـّ سىجى :يىٍسجي كًده، فىقىاؿى ، ثيَـّ نىفىخى ًفي آًخًر سيجي  ًمٍثؿى ذىًلؾى
ـٍ تىًعٍدًني أىٍف الى تيعىذّْبى  ؟ أىلى ـٍ ـٍ  كىأىنىا ًفيًي ـٍ تىًعٍدًني أىٍف الى تيعىذّْبىيي ، أىلى :"رىبّْ كف"أيٍؼ أيٍؼ"، ثيَـّ قىاؿى ـٍ يىٍستىٍغًفري ـٍ كىىي َفَفَرَغ " يي

ـَ ِمف َصاَلِتو، َوَقد َأْمَحَصت الشَّْمس َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ  ًديث.َوَسمَّ سىاؽى اٍلحى  ... كى

 

 

                                                           
أٍ  لىـٍ  مىفٍ  بىابي  ، كتاب الكضكء،صحيح البخارم( (1 ، أىبيك كىأىكىؿى  كىالسًَّكيؽً  الشَّاةً  لىٍحـً  ًمفٍ  يىتىكىضَّ ، بىٍكرو ، كىعيمىري  المَّوي  رىًضيى  كىعيٍثمىافي

، ـٍ ٍنيي ئيكا فىمىـٍ  عى كتاب الحيض، باب نسخ الكضكء مما مست النار،  كصحيح مسمـ، (،207حديث رقـ ) (،1/52) يىتىكىضَّ
 (.354حديث رقـ ) (156)ص
 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 (.1194(، حديث رقـ )145( سنف أبي داكد، كتاب االستسقاء، باب مف قاؿ يركع ركعتيف )ص(3
 .(، كىك ثقة59ترجمتو في الحديث رقـ ) تقدمت( (4
 (.228السائب بف مالؾ، أك ابف زيد الككفي، كالد عطاء. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (5
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 تخريج الحديث:
، مف طريؽ سفياف الثكرم، كأخرجو (2)، مف طريؽ أبي داكد، كأخرجو ابف خزيمة(1)أخرجو البييقي

بنحكه. كأخرجو ، مف طريؽ حماد بف سممة، كبلىما )سفياف كحماد(، عف عطاء بف السائب، بو (3)الطحاكم
بف ا، مف طريؽ مؤمؿ، عف الثكرم، عف يعمى بف عطاء، عف عطاء العامرم، عف عبد اهلل (4)ابف خزيمة

 ، بنحكه.اعمرك، مرفكعن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ 41بف دينار البصرم أبك سممة. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) حماد بف سممة -

اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو.  إففيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 
 كلكف الحديث ىذا لـ يذكره اإلماـ مسمـ، بيذا اإلسناد، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

 في.، الكك (5)، أبك محمد، كيقاؿ: أبك السائب، الثقفيعطاء بف السائب -
، (11)، كالنسائي(10)، كالعجمي(9)، كأحمد(8)، كابف معيف(7)، كأيكب السختياني(6)كثقو ابف سعد

 .(14): إذا حدثؾ عف رجؿ كاحد فيك ثقة. كذكره ابف حباف في الثقات(13). كقاؿ شعبة(12)كالذىبي
 
 

                                                           

 (.2/358( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الصبلة، باب ما جاء في النفخ في مكضع السجكد )(1
 (.2/323( صحيح ابف خزيمة )(2
 (.1/329( شرح معاني اآلثار، لمطحاكم )(3
 (.2/323( صحيح ابف خزيمة )(4
الثقفي: بفتح الثاء المثمثة، كالقاؼ كالفاء، ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كىك ثقيؼ بف منبو...ابف مضر. األنساب لمسمعاني ( (5
(1/508.) 

 (.8/457البف سعد ) ( الطبقات الكبير،(6
 (.6/333( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.93ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (8
 (.6/334( الجرح كالتعديؿ )(9

 (.2/135( معرفة الثقات لمعجمي )(10
  (.20/92( تيذيب الكماؿ )(11
 (.2/22( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(12
 (.8/457البف سعد ) ( الطبقات الكبير،(13
 (.5/201( الثقات البف حباف )(14
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 امف الناس يقكؿ في عطاء بف السائب شيئن  ا: ما سمعت أحدن (1)كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف 
: حديث سفياف كشعبة بف الحجاج كحماد بف سممة، عف (2)قط في حديثو القديـ. كقاؿ ابف معيف

قبؿ أف يختمط، صالح مستقيـ  ا: محمو الصدؽ قديمن (3)بف السائب مستقيـ. قاؿ أبك حاتـاعطاء 
: ىك أضعؼ عندم مف (4)الحديث، ثـ بأخرة تغير حفظو، في حديثو تخاليط كثيرة. كقاؿ ابف عمية

فمحكت أحد الجانبيف. كقاؿ ابف  اكاحدن  اليث، كالميث ضعيؼ. كزاد: لـ أكتب عف عطاء إال لكحن 
 : ترككه.(6): ال يحتج بحديثو، كقاؿ الدارقطني(5)معيف

 : بؿ: ثقة.(8): صدكؽ، اختمط. كقد تعقباه صاحبا التحرير، فقاال(7)كقاؿ ابف حجر
ىك ثقة، كقد ضعفو البعض، الختبلطو، كما ركاه قبؿ االختبلط فيك صحيح، كحديث  قمت:

: كحماد بف سممة سمع مف عطاء (9)حماد بف سممة عنو قبؿ اختبلطو، كقد أكد ابف معيف ذلؾ قائبلن 
ممف أخذ عف عطاء قبؿ  ا، قبؿ االختبلط، كلقد تابعو سفياف الثكرم، كىك أيضن ابف السائب قديمن ا

 االختبلط.

 :الحكـ عمى اإلسناد
ف إإسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، غير ما قيؿ في اختبلط ابف السائب، كذلؾ اليضر، حيث 

 .   (10)سماع ابف سممة كاف عنو قبؿ االختبلط، كقد صحح الحديث مف العمماء الشيخ األلباني

      

 

 

                                                           

 (.6/333( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.4/226ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(2
 (.6/334لجرح كالتعديؿ )( ا(3
 (.8/457( الطبقات الكبير )(4
 (.8/48ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(5
 (.262( سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )ص(6
 (.391( تقريب التيذيب )ص(7
 (.3/14( تحرير تقريب التيذيب، لبشار معركؼ، كشعيب األرنؤكط )(8
 (.478( سؤاالت ابف الجنيد )ص(9

 (.1194(، حديث رقـ )145( ىامش سنف أبي داكد، كتاب االستسقاء، باب مف قاؿ يركع ركعتيف )ص(10
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 : (1)قاؿ ابف األثير
"ُيْمَحُص الناُس فييا، كما ُيْمَحص َذىُب الَمْعِدف" أي ُيَخمَّصوف  وَذَكر ِفْتَنة فقاؿ: حديث عميّ  ومنو

بعُضيـ مف بعض، كما ُيَخمَّص َذىُب الَمْعِدف مف التراب. وقيؿ: ُيْخَتَبروف كما ُيْختَبر الذىب؛ ِلُتْعَرَؼ َجْوَدُتو 
 مف َرداءِتو.

 (:64الحديث رقـ)
نما كجدتو بالمعنى.  -يمحص-الحديث بنفس المفظة لـ أعثر عمى   كا 

 :(2)الطبرانياإلماـ قاؿ 
: نا اٍبفي لىًييعىةى، عىٍف عىيَّاشً  ٍضرىًميُّ قىاؿى مَّدي ٍبفي سيٍفيىافى اٍلحى : نا ميحى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًرٍشًديفى قىاؿى ٍبًف ا حى

بَّاس ٍبًد المًَّو ٍبًف ىيبىٍيرىة(3)عى ، كىعى
اًرًث ٍبًف يىًزيد، (4) كىاٍلحى

ٍير(5) رى ٍبًد المًَّو ٍبًف زي ، عىٍف عى
ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو (6) ، عىٍف عى

: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًف ًفٍتنىةه،  قىاؿى ُؿ "يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى ُؿ النَّاُس ِفيَيا، َكَما ُيَحصَّ ُيَحصَّ
ُة ِفي اْلَمْعِدِف".الذََّىُب   َواْلِفضَّ

ٍسنىاًد، تىفىرَّدى ًبًو: اٍبفي لىًييعىةى.  ًمي  ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً ًديثي عىٍف عى  قاؿ الطبراني: الى ييٍركىل ىىذىا اٍلحى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ الكليد (8)، مف طريؽ زيد بف أبي الزرقاء، كأخرجو ابف عساكرا، أيضن (7)أخرجو الطبراني

، ابف مسمـ، كبلىما )زيد، كالكليد(، عف ابف لييعة، عف عياش بف عباس، عف عبد اهلل، عف عمي، مرفكعن ا
، عف ابف كىب، عف ابف لييعة، عف الحارث بف يزيد، عف عبد اهلل، عف (9). كأخرجو نعيـ بف حمادكمطكالن 

                                                           

 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1/96( المعجـ األكسط )(2
 (. 437عياش بف عباس، بمكحدة كميممة، الًقٍتباني، بكسر القاؼ، كسككف المثناة، المصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (3
عبد اهلل بف ىبيرة بف أسعد السَّبىًئي، بفتح الميممة كالمكحدة، ثـ ىمزة مقصكرة، الحضرمي، أبك ىبيرة المصرم. ثقة. تقريب ( (4

 (. 327التيذيب )ص
ٍضرىمي، أبك عبد الكريـ المصرم، ثقة ثبت عابد. تقريب التيذيب )ص( (5  (. 148الحارث بف يزيد الحى
 (. 303، الغىاًفًقي، المصرم. ثقة. تقريب التيذيب )صا( عبد اهلل بف زرير، بتقديـ الزام، مصغرن (6
 (.4/176( المعجـ األكسط )(7
 (.1/334( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(8
 (.1/57يـ بف حماد المركزم )( الفتف، لنع(9
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ف طريؽ نافع بف يزيد، عف عياش بف عباس، عف الحارث ، م(1). كأخرجو الحاكـا، كمختصرن اعمي، مرفكعن 
 .، كمطكالن ابف يزيد، عف عبد اهلل، عف عمٌي، مكقكفن ا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، سعد، أبك جعفر المصرم.أحمد بف محمد بف الحجاج بف رشديف -

: (3)بالحديث. كقاؿ ابف يكنس ا: حدثنا عنو غير كاحد، ككاف ثقة عالمن (2)قاؿ مسممة بف قاسـ
: مف أىؿ بيت حديث. كقاؿ ابف القطاف (4)قاؿ ابف عساكرك كاف مف حفاظ الحديث، كأىؿ الصنعة. 

: سمعت منو بمصر، كلـ (7): ضعيؼ. قاؿ أبك حاتـ(6): ثقة عالـ بالحديث، كقاؿ مرة أخرل(5)الفاسي
: صاحب حديث كثير، يحدث عف الحفاظ بحديث (8)أحدث عنو لما تكممكا فيو. قاؿ ابف عدم

: كأف نسؿ (9)ار، أنكرت عميو أشياء مما ركاه، كىك ممف يكتب حديثو مع ضعفو. كقاؿ أيضن مص
: كاف عندم أخك (12). قاؿ النسائي(11)، كالييثمي(10)رشديف قد خصكا بالضعؼ. كقد ضعفو الذىبي

ميمكف كعدة، فدخؿ ابف رشديف ىذا فصعقكا بو، كقالكا لو: يا كذاب، فقاؿ لي، ابف رشديف: أال ترل 
بف اا يقكلكف لي!. فقاؿ لو أخك ميمكف: أليس أحمد بف صالح إمامؾ؟ قاؿ نعـ: فقاؿ: سمعت عمي م

سيؿ يقكؿ: سمعت أحمد بف صالح يقكؿ: إنؾ كذاب. كقد ذكره برىاف الديف الحمبي، فيمف يضع 
 .(13)الحديث

                                                           

 (.4/596( المستدرؾ )(1
 (.1/595عف ابف حجر في لساف الميزاف ) ( نقبلن (2
 (.1/594( لساف الميزاف )(3
 (.5/233( تاريخ دمشؽ )(4
 (.5/238( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(5
 (.3/456( المصدر نفسو )(6
 (.2/75( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.1/198في ضعفاء الرجاؿ ) ( الكامؿ(8
 (.2/233) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ( (9

 (.15/239( سير أعبلـ النببلء )(10
 (.6/460( مجمع الزكائد )(11
 (.1/198( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(12
 (.58( الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث )ص(13
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النسائي إلى قمة : فمعؿ ضعفو، كما أنكر عميو جاء مف كثرة حديثو، كقد أشار (1)كقاؿ األلباني 
خطئو بقكلو:"لك رجع عف حديث الغار، عف بكير لحدثت عنو". فالظاىر أنو ما كاف تعمد الكذب، 

نما يقع منو الخطأ كما يقع مف غيره، فيك مغتفر في كثرة ما ركل. كاهلل أعمـ.  كا 
نما ضعيؼ، كلعؿ مف كذبو، لكجكد مناكير عنده. كلـ أجد قكؿ النسائي في ابف رشديف، كا  قمت: 

قكلو ىذا في راكو آخر كىك أحمد بف سعيد اليىٍمداني
 ، كأعتقد أف األلباني كىـ في ذلؾ.(2)

 محمد بف سفياف الحضرمي. -
 : كلـ أعرفو.(3)لـ أعثر عمى ترجمة لو، كقد قاؿ الييثمي

 بفتح البلـ ككسر، ابف عقبة الحضرمي، أبك عبد الرحمف المصرم، القاضي. عبد اهلل بف َلِييعة -
: ما رأيت أحفظ مف ابف لييعة بعد ىشيـ قيؿ لو: (4)مد بف يحيى بف حساف سمعت أبي يقكؿقاؿ مح

 إف الناس يقكلكف احترؽ كتب ابف لييعة، فقاؿ: ما غاب لو كتاب.
: لو مف الركايات كالحديث أضعاؼ ما ذكرت، كحديثو أحاديث حساف، كما قد (5)قاؿ ابف عدم

: كحديثو حسف (6)او، كقد حدث عف الثقات. كقاؿ أيضن ضعفو السمؼ، ىك حسف الحديث، يكتب حديث
: قمت ليحيى: ابف لييعة (7)كأنو يستباف عف مف ركل عنو، كىك ممف يكتب حديثو. قاؿ ابف الجنيد

كرشديف سكاء. قاؿ: ال ابف لييعة أحب إلي مف رشديف. رشديف ليس بشيء، كقاؿ: ككاف ابف أبي 
: قمت اكتبكىا عنو كسألكه عنيا سكت عف ابف لييعة. كقاؿ أيضن مريـ يسيء الرأم في ابف لييعة فمما 

: صدكؽ، (8)ليحيى: فسماع القدماء كاآلخريف مف ابف لييعة سكاء قاؿ نعـ سكاء كاحد. قاؿ ابف حجر
خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ، كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما، كلو في مسمـ بعض 

 شيء مقركف. 
 

                                                           

 (.6/433( السمسمة الصحيحة المجمدات الكاممة )(1
 (.1/100ترجمتو في ميزاف االعتداؿ، لمذىبي )( انظر (2
 (.7/600( مجمع الزكائد )(3
 (.5/148( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.4/152( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.4/153( المصدر نفسو )(6
 (.393( سؤاالت ابف الجنيد )ص(7
 (. 319( تقريب التيذيب )ص(8
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. كقاؿ (6)، كالذىبي(5)، كالدارقطني(4)، كابف عدم(3)، كالنسائي(2)، كأحمد(1)معيفضعفو ابف 
: قاضي الديار المصرية كعالميا كمحدثيا، كلـ يكف عمى سعة عممو بالمتقف. كقاؿ (7)الذىبي
 : ال يبالي ما دفع إليو فيقرأه. كقاؿ(9): يركل حديثو في المتابعات كال يحتج بو. قاؿ البخارم(8)اأيضن 
 . ا: كاف يحيى بف سعيد ال يراه شيئن (11): لـ يصح حديثو. كقاؿ عف الحميدم(10)اأيضن 

: ضعيؼ، (13): لـ تحترؽ كتبو، كلكف كاف ردمء الحفظ. كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة(12)كقاؿ أبك زرعة
: ال يضبط، كليس ممف يحتج بحديثو مف (14)مضطرب، يكتب حديثو عمى االعتبار. كزاد أبك حاتـ

: قمت ألبي: إذا كاف مف يركل عف ابف لييعة مثؿ ابف (15)القكؿ فيو. كقاؿ ابف أبي حاتـأجمؿ 
: ليس ىك بذاؾ، كقاؿ مرة أخرل: فى (16)المبارؾ  كابف كىب، يحتج بو ؟ قاؿ: ال. قاؿ ابف معيف

: (17)حديثو كمو ليس بشيء، كقاؿ: ضعيؼ فى حديثو كمو ال فى بعضو. قاؿ يحيى بف سعيد القطاف
. سئؿ عبد الرحمف بف ميدل كقيؿ ار بف السرل: لك رأيت ابف لييعة لـ تحمؿ عنو حرفن قاؿ بش

 .اكال كثيرن  : نحمؿ عف ابف لييعة؟ قاؿ: ال، ال تحمؿ عنو قميبلن (18)لو
 

                                                           

 (.1/67ركاية ابف محرز )-( تاريخ ابف معيف(1
 (.5/147( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.203( الضعفاء كالمترككيف، لمنسائي )ص(3
 (.4/146( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.207( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(5
 (.1/590(. الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )1/502( المغني في الضعفاء )(6
 (.1/237( تذكرة الحفاظ لمذىبي )(7
 (.1/239( المصدر نفسو )(8
 (.2/223( التاريخ األكسط )(9

 (.4/50( التاريخ الكبير )(10
 (.69( الضعفاء الصغير لمبخارم )ص(11
  (.2/345( أجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي )(12
 (.5/147( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.5/148( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.5/148( المصدر نفسو )(15
 (.1/67ركاية ابف محرز )-تاريخ ابف معيف( (16
 (.5/146( الجرح كالتعديؿ )(17
 (.5/146( المصدر نفسو )(18
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: ال يكقؼ عمى حديثو، كال ينبغي أف يحتج بو، كال يغتر بركايتو. قاؿ (1)قاؿ الجكزجاني
الكذب، كلكف احترقت كتبو، فحدث مف حفظو فأخطأ فيو. كقاؿ يحيى : لـ يقصد ابف لييعة (2)الحاكـ

: احترقت (4): احترؽ منزؿ ابف لييعة، ككتبو في سنة سبعيف كمائة. قاؿ عمرك بف عمي(3)بف بكير
كتبو، فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ، مثؿ ابف المبارؾ  كعبد اهلل بف يزيد المقرم أصح مف الذيف كتبكا بعد 

: آخره كأكلو (5)ىك ضعيؼ الحديث. كسئؿ أبك زرعة سماع القدماء منو؟، فقاؿما احترقت الكتب، ك 
سكاء. إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو، كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف 

، كلكنو كاف يدلس عف اصالحن  ا: كاف شيخن (6)مف الشيخ. كممف كصفو بالتدليس ابف حباف، قائبلن 
، قبؿ احتراؽ كتبو، ثـ احترقت كتبو في سنة سبعيف كمائة قبؿ مكتو بأربع سنيف، ككاف الضعفاء

أصحابنا، يقكلكف، إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو مثؿ العبادلة فسماعيـ صحيح، كمف 
سمع منو بعد احتراؽ كتبو، فسماعو ليس بشئ، ككاف ابف لييعة مف الكتابيف لمحديث، كالجماعيف 

لرحاليف فيو.  كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة لممدلسيف، الذيف اليقبؿ تدليسيـ، حتى لمعمـ كا
: قاؿ ابف المبارؾ سنة تسع كسبعيف: مف سمع ابف لييعة (8). قاؿ اإلماـ أحمد(7)كلك صرحكا بالسماع

ع منذ عشريف سنة، فإف سماعو صالح، سمعتو قاؿ: احترقت كتب ابف لييعة زعمكا في سنة أرب
: مف كتب عنو قبؿ احتراؽ كتبو كابف المبارؾ كالمقرم ػ فيك أصح، يعني (9)كستيف. كقاؿ العبلئي

 ممف كتب بعد ذلؾ ألنو تخبط في الركاية بعد ذلؾ.
ىك ضعيؼ، اختمط آخر عمره، ييٍقبؿ مف ركايتو ما ركل عنو القدماء كالعبادلة، كىـ  قمت:

 كعبد اهلل بف يزيد المقرئ، كعبد اهلل بف مسممة القعنبي.عبد اهلل بف المبارؾ، كعبد اهلل بف كىب، 

 

 
                                                           

 (.155( أحكاؿ الرجاؿ )ص(1
 (.135( سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص(2
 (.5/183( التاريخ الكبير )(3
 (.5/147( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.5/147المصدر نفسو )( (5
 (.2/11)( المجركحيف البف حباف (6
 (. 54( طبقات المدلسيف )ص(7
 (.170( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص(8
 (.66( المختمطيف لمعبلئي )ص(9
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 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، ألجؿ أحمد بف رشديف، شيخ الطبراني، ضعيؼ، كفيو ابف لييعة كىك مختمط، ال 

محمد بف سفياف الحضرمي لـ أجد لو  ، كالراكم عف ابف لييعة، ىك كفيو(1)يقبؿ مف ركايتو إال قكؿ العبادلة
، غير أنيما ركيا عنو بعد االختبلط، فيككف (3)، كالكليد بف مسمـ(2)زيد بف أبي الزرقاءكقد تابعو  ترجمة،

، كليس فيو لفظ ابف احديثو ضعيؼ مف طريقيما، غير أف المركزم قد ذكره مف طريؽ ابف كىب، مختصرن 
: فيو ابف لييعة، كفيو ضعؼ، كمحمد (5)كضعفو الييثمي قائبلن  .(4)األثير، كقد تفرد ابف لييعة بيذا الحديث

 ،اإال أف الحاكـ قد ذكره مف طريؽ أخرل مكقكفن . (6)اكضعفو األلباني أيضن  بف سفياف الحضرمي كلـ أعرفو.ا
اهي  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًد، كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى كىك األصح. كاهلل أعمـ. كقد صحح األلباني  -الشيخاف-كقاؿ: حى

 .(7)المكقكؼ

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 2/11( المجركحيف البف حباف )(1
 (.4/176( المعجـ األكسط )(2
 (.1/334( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(3
 (.1/96( المعجـ األكسط )(4
 (.7/600كمنبع الفكائد، لمييثمي )( مجمع الزكائد، (5
 (.10/320( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(6
 (.10/320( المصدر نفسو )(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"ذلؾ َمْحُض اإليماف" أي خاِلُصو وصريحو، والَمْحُض: الخالُص  (... في حديث الَوْسوسة:َض حَ )مَ 

 مف كؿ شيء.

 (:65الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

فَّار دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى الصَّ ًميُّ ٍبفي عىثَّاـ(3)حى دَّثىًني عى ، عىٍف ميًغيرىة، (5)سيعىٍيًر ٍبًف اٍلًخٍمس، عىٍف (4)، حى
ٍمقىمىة عىٍف ًإٍبرىاًىيـ، عىٍف عى
سىًة، قىاؿى (6) ٍسكى مَّـى عىًف اٍلكى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : سيًئؿى النًَّبيُّ صى ٍبًد اهلًل، قىاؿى "ِتْمَؾ  :، عىٍف عى

يَماِف".  َمْحُض اإلِْ

 تخريج الحديث:
 البخارم.انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، مكالىـ، أبك ىشاـ الككفي األعمى. (7)بيبكسر الميـ، الضَّ  يرة بف ِمْقَسـغِ المُ  -

: ثقة متقف، إال أنو كاف يدلس، كال سيما عف إبراىيـ. كقد عده ابف حجر، (8)قاؿ ابف حجر
بالسماع، كلـ يصرح بالسماع، كقد مف المرتبة الثالثة لممدلسيف، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا 

كقاؿ أبك داكد:  .انفرد مسمـ بيذا اإلسناد، ككصفو النسائي بالتدليس، كحكاه العجمي عف أبي فضيؿ
كاف ال يدلس، ككأنو أراد ما حكاه العجمي، أنو كاف يرسؿ عف إبراىيـ، فإذا كقؼ أخبرىـ ممف 

 .(9)سمعو

                                                           

 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.133(، حديث رقـ )77ص( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب الكسكسة في اإليماف، كما يقكلو مف كجدىا )(2
 (.612يكسؼ بف يعقكب الصفار، أبك يعقكب الككفي، مكلى قريش. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (3
 (.403عمي بف عثاـ، بميممة كمثمثة، ابف عمي العامرم، الككفي، نزيؿ نيسابكر. ثقة فاضؿ. تقريب التيذيب )ص( (4
المعجمة، كسككف الميـ، ثـ ميممة، التميمي، أبك مالؾ، أك أبك األحكص. سيعىٍير، آخره راء، مصغر، ابف الًخٍمس، بكسر ( (5

 (.243صدكؽ. تقريب التيذيب )ص
 (.397( عمقمة بف قيس بف عبد اهلل النخعي، الككفي. ثقة ثبت، فقيو عابد. تقريب التيذيب )ص(6
بّْي: بفتح الضاد المعجمة، كالباء المكسكرة المشددة المنقكطة بكاحدة.( (7 ىذه النسبة إلى "بني ضبة" كىـ جماعة. األنساب  الضَّ

 (.4/10لمسمعاني )
 (.543( تقريب التيذيب )ص(8
 (.46( طبقات المدلسيف )ص(9
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: ثقة، (2)، أبك عمراف الككفي، الفقيو. قاؿ ابف حجر(1)ًعيبف قيس بف األسكد، النَّخى  إبراىيـ بف يزيد -
 .اإال أنو يرسؿ كثيرن 

 .(3)ا: لـ يثبت أنو أرسؿ عف عمقمة شيئن قمت
      

 :(4)قاؿ ابف األثير
 "باِرؾ ليـ في َمْحِضيا وَمْخِضيا" أي الخالص والَمْمخوض. ومنو الحديث:

 الحديث رقـ)*(:
 .(5)سبؽ تخريجو

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
ْمعة، َمْمَحقةٌ  :ِفي َحِديِث اْلَبْيعِ  )َمَحَؽ(  .، لمَبَركة"(7)"الَحِمؼ َمْنَفقٌة لمسّْ

 (:66الحديث رقـ)
 :(8)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍير دَّثىنىا المٍَّيث(9)حى الميسىيًّْب: ًإفَّ أىبىا ، عىٍف ييكنيس، عىًف اٍبًف ًشيىاب، قىاؿى اٍبفي (10)، حى
، يىقيكؿي  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ْمَعِة، ُمْمِحَقٌة ِلْمَبَرَكِة".رىًضيى المَّوي عى  :"الَحِمُؼ ُمَنفَّْقٌة ِلمسّْ

                                                           

ًعي: بفتح النكف كالخاء المعجمة، بعدىا العيف الميممة. ىذه النسبة إلى النخع، كىي قبيمة مف العرب نزلت الككفة. (1 ( النَّخى
 (.5/473)األنساب لمسمعاني 

 (.95( تقريب التيذيب )ص(2
 (. 19تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص( (3
 (.4/302( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.9تحت حديث رقـ )( (5
 (.4/303( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 انظر الحديث الذم يميو.المحؽ: ىك النقص، كالمحك، كاإلبطاؿ، ( (7
دىقىاًت كىالمَّوي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىثً (8 ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي المَّوي الرّْ :}يىٍمحى { )( صحيح البخارم، كتاب البيكع، بىابه ، حديث (3/60يـو
 .(2087رقـ)
 (.592في الميث. تقريب التيذيب )ص ( يحيى بف عبد اهلل بف بكير المخزكمي، مكالىـ، المصرم، كقد ينسب إلى جده. ثقة(9

 (.464( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفىٍيمي، أبك الحارث المصرم. ثقة ثبت فقيو. تقريب التيذيب )ص(10
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 تخريج الحديث: 
ب، كبلىما عف يكنس، بو، بمفظة الربح بدؿ ، مف طريؽ أبي صفكاف األمكم، كابف كى(1)أخرجو مسمـ

 البركة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

بف أبي النجاد، األيمي، بفتح اليمزة، كسككف التحتانية، بعدىا الـ، أبك يزيد، مكلى آؿ  يونس بف يزيد -
في الزىرم كغيره، لذلؾ (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة 34أبي سفياف. تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)

 أشار الحافظ ابف حجر، لقمة أكىامو، كمف ذا المعصكـ عف الكىـ.
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما :الزىري -         إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

 (.12مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
"فإنو ُيَنفّْؽ ثـ َيْمَحؽ" الَمْحُؽ: الَنْقص، والَمْحو، واإلْبطاؿ. وقد َمَحقو َيْمَحُقو.  وفي حديث آخر:

 ومْمَحقٌة: َمْفَعمة منو: أي َمِظنَّة لو، وَمْحراٌة بو. 

  (:67الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر  ، كىأىبيك كيرىٍيب(4)ٍبفي أىًبي شىٍيبىةحى
اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـ، كىالمٍَّفظي اًلٍبًف أىًبي شىٍيبىة، قىاؿ (5) ٍسحى ، كىاً 

ًليً  دَّثىنىا أىبيك أيسىامىة، عىًف اٍلكى رىاف: حى قىاؿ اآٍلخى نىا، كى اؽ: أىٍخبىرى ٍف أىبً رٍبًف كىًثيو  دًإٍسحى اًلؾ، عى ٍعبىد ٍبف كىٍعب ٍبف مى ي ، عىٍف مى
مَّـ يىقيكؿ: سى مىٍيو كى مَّى اهلل عى اًرٌم، أىنَّوي سىًمع رىسيكؿ اهلل صى ًمؼ ًفي اٍلبىٍيع،  قىتىادىة اأٍلىٍنصى كىٍثرىة اٍلحى ـٍ كى َـّ "ًإيَّاكي َفِإنَّو ُيَنفّْؽ، ُث

 ".َيْمَحؽ

                                                           

 (.1606(، حديث رقـ )655( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب النيي عف الحمؼ في البيع )ص(1
 (.4/303ير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األث(2
 (.1607(، حديث رقـ )655( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب النيي عف الحمؼ في البيع )ص(3
( عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف، الكاسطي األصؿ، أبك بكر بف أبي شيبة الككفي. ثقة حافظ صاحب (4

 (.320تصانيؼ. تقريب التيذيب )ص
 (. 500ريب اليىٍمداني، أبك كريب الككفي، مشيكر بكنيتو. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )ص( محمد بف العبلء بف ك(5
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 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍنظىمي إسحاؽ بف إبراىيـ - بف مىٍخمىد، الحى

، أبك محمد بف رىاىيٍكيىو، المىٍركىزم(1)
(2). 

(، كخبلصة القكؿ فيو: ثقة ثبت، كاختبلطو اليضر، 42تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 لقصر مدة االختبلط، كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ.

 القرشي مكالىـ الككفي أبك أسامة مشيكر بكنيتو. حماد بف أسامة -
 : ثقة ثبت، ربما دلس، ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره.(3)قاؿ ابف حجر

 .(4)كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية لممدلسيف، الذيف اليضر تدليسيـ قمت:

 المخزكمي، أبك محمد المدني، ثـ الككفي. الوليد بف كثير -
 :  صدكؽ، عارؼ بالمغازم، رمي برأم الخكارج.(5)قاؿ ابف حجر

 ، كبدعتو التؤثر في حديثو.صدكؽ قمت:

 بف مالؾ األنصارم، السَّمىمي، المدني. بعْ د بف كَ بَ عْ مَ  -
: بؿ ثقة، فقد (7): مقبكؿ. كقد عمقا صاحبا التحرير عمى قكؿ ابف حجر فقاال(6)قاؿ ابف حجر

، كركل لو البخارم كمسمـ في (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)ركل عنو جمع، ككثقو العجمي
 .اصحيحييما، كال نعمـ فيو جرحن 

 ثقة. قمت: 
                                                           

ٍنظىمي: بفتح الحاء الميممة، كسككف النكف، كفتح الظاء المعجمة، ىذه النسبة إلى بني حنظمة، كىـ جماعة مف غطفاف. (1 ( الحى
 (.2/279األنساب لمسمعاني )

نما قيؿ ليا ( المىٍركىزم: بفتح الميـ كالكاك، (2 بينيما الراء الساكنة، كفي آخرىا الزام، ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف، كا 
 (.5/265الشاىجاف يعني: شاه جاء في مكضع الممكؾ كمستقرىـ. األنساب لمسمعاني )

 (.177( تقريب التيذيب )ص(3
 (.30( طبقات المدلسيف )ص(4
 (.583( تقريب التيذيب )ص(5
 .(539( المصدر نفسو )ص(6
 (.3/398( تحرير تقريب التيذيب لبشار عكاد معركؼ، كشعيب األرنؤكط )(7
 (.2/285( معرفة الثقات لمعجمي )(8
 (.5/432( الثقات البف حباف )(9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 ".(2)، ما َمَحؽ الشُّحَّ ا"ما َمحؽ اإلسالـُ شيئً  ومنو الحديث:

 (:68الحديث رقـ)
 :(3)يعمى وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا ثىاًبته  ًميُّ ٍبفي أىًبي سىارىةى، حى دَّثىنىا عى ، حى ًصيفو ك ٍبفي حى دَّثىنىا عىٍمري : قىاؿى رىسيكؿي (4)اٍلبينىاًنيٌ حى ، قىاؿى ٍف أىنىسو ، عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـَ َمْحَؽ الشُّحّْ َشْيٌء". :المًَّو صى ْساَل   "َما َمَحَؽ اإلِْ

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ عمرك بف حصيف، بو، بنحكه.(7)، كابف عدم(6)، كتماـ الرازم(5)أخرجو الطبراني

 اإلسناد:دراسة رجاؿ 
 الشيباني، بالمعجمة، أك األزدم البصرم، كيقاؿ: عمي بف محمد بف أبي سارة. عمي بف أبي سارة -

 : ضعيؼ.(8)قاؿ ابف حجر  

 البصرم، العقيمى.  عمرو بف حصيف -
: (10)ىك ذاىب الحديث، ليس بشيء. كقاؿ أبك زرعةك : تركت الركاية عنو، (9)قاؿ أبك حاتـ

 ع عمى تركو.مى جٍ : مي (11)كىك كاىى الحديث. كقاؿ الييثميليس ىك في مكضع يحدث عنو، 
 .: متركؾقمت

 

                                                           

 (.4/303( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 ( المحؽ: النقص، كالمحك كاإلبطاؿ، كقد تقدـ المعنى في الحديث السابؽ.(2
 (.3488(، حديث رقـ )6/209( مسند أبي يعمى المكصمي )(3
 (.132( ثابت بف أسمـ، البينىاني، بضـ المكحدة، كنكنيف، أبك محمد البصرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 (.2843(، حديث رقـ )3/175( المعجـ األكسط )(5
 (.4/106( فكائد تماـ )(6
 (.5/202( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (.401( تقريب التيذيب )ص(8
 (.6/229( الجرح كالتعديؿ )(9

 (.6/229( المصدر نفسو )(10
 (. 10/423( مجمع الزكائد )(11
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 :الحكـ عمى اإلسناد 
، فيو عمي بف أبي سارة، ضعيؼ، كفيو عمرك بف حصيف، متركؾ. كلقد تفرد اإسناده ضعيؼ جدن 

: لـ يرك ىذا الحديث عف ثابت، إال عمي بف أبي سارة، تفرد بو عمرك (1)باإلسناد، كأكد ذلؾ الطبراني قائبلن 
: (5)، كقاؿ األلباني(4)، كالييثمي(3)، كالمنذرم(2)بف الحصيف. كلقد ضعفو مف العمماء حسيف سميـ أسدا

 مكضكع.

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
"إّف إبراىيـ يقوؿ: لْسُت ُىناُكـ أنا الذي كَذْبُت ثالث َكَذبات قاؿ رسوؿ  ( في حديث الشفاعة:ؿَ حَ )مَ 

الّمو صمى الّمو عميو وسمـ: والّمو ما فييا َكْذبٌة؛ إل وىو ُيماِحؿ بيا عف اإلسالـ" أي ُيَداِفع وُيجادؿ، مف 
 ة. ورجٌؿ َمِحٌؿ: َأْي ُذو َكْيد.وِميُمو أصِميَّ الِمحاؿ بالكسر وىو الَكْيد. وقيؿ: المْكر. وقيؿ: القّوة والشّدة. 

 (:69الحديث رقـ)
 :(7)أبو يعمىاإلماـ قاؿ 

ٍيد، عىٍف أىًبي نىٍضرىة ًميّْ ٍبًف زى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىة، عىٍف عى ٍبدي اأٍلىٍعمىى، حى دَّثىنىا عى ٍف أىًبي سىًعيد (8)حى ، عى
مىٍيًو  مَّى اهللي عى : ًإنّْي الخدرم، أىفَّ النًَّبيَّ صى ، فىيىقيكؿي بّْؾى ـى فىيىقيكليكفى لىوي: اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رى :"يىٍأًتي النَّاسي ًإٍبرىاًىي مَّـى قىاؿى سى كى

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ثى كىذىبىاتو ، مَّوِ َما ِمْنَيا ِمْف َكْذَبٍة، ِإلَّ َماَحَؿ ِبَيا َعْف ِديِف ال" كىذىٍبتي ثىبلى
كـً فىقىاؿى ًإنّْي سىًقيـه{ قىٍكليوي:}فىنىظىرى نىٍظرىةن ًفي النُّجي
ـٍ ىىذىا{ (9) قىٍكليوي:}بىٍؿ فىعىمىوي كىًبيريىي ، كى

قىٍكليوي ًلسىارىةى: ًإنَّيىا أيٍخًتي".(10)  ، كى

 
                                                           

 (.2843(، حديث رقـ )3/175( المعجـ األكسط )(1
 (.3488(، حديث رقـ )6/209( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(2
 (.5/465عف فيض القدير ) ( نقبلن (3
 (. 10/423( مجمع الزكائد )(4
 (.3/441( السمسة الضعيفة )(5
 (.4/303( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.1040(، حديث رقـ )2/310( مسند أبي يعمى المكصمي )(7
قي، بفتح الميممة كالكاك، (8 ثـ قاؼ، البصرم، أبك ( المنذر بف مالؾ بف قيطىعة، بضـ القاؼ، كفتح الميممة، العبدم، العىكى

 (.546نىٍضرة، بنكف كمعجمة ساكنة، مشيكر بكنيتو. ثقة. تقريب التيذيب )ص
 (.89)الصافاتسكرة ( (9

 .( 63)األنبياءسكرة ( (10
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 تخريج الحديث:
 بنحكه.، مف طريؽ محمد بف يحيى بف أبي عمر، عف ابف عيينة، بو، (1)أخرجو الكبلباذم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، بفتح (2)بف نصر، الباىمي، مكالىـ البصرم، أبك يحيى، المعركؼ بالنرسي عبد األعمى بف حماد -

 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة.41النكف، كسككف الراء، كبالميممة. تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)
 سفياف بف عيينة: -

القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، ال يضر تدليسو، (، كخبلصة 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 كال اختبلطو.

بف عبد اهلل بف زىير بف عبد اهلل بف جدعاف، التيمي، البصرم، أصمو حجازم، كىك  عمي بف زيد -
 المعركؼ بعمي بف زيد بف جدعاف، ينسب أبكه إلى جد جده.

 : ضعيؼ.(3)قاؿ ابف حجر
 :الحكـ عمى اإلسناد

زيد، كقد تفرد بو، كلـ يتابع، كممف ضعفو مف العمماء حسيف سميـ إسناده ضعيؼ، لضعؼ عمي بف 
 .(4)أسد

      

 

 

 

 

 

                                                           

 (.339( بحر الفكائد المسمى بمعاني األخبار لمكبلباذم )ص(1
 (.6/74( قاؿ البخارم: يقاؿ: النرسي لقب لجدىـ. التاريخ الكبير )(2
 (.401( تقريب التيذيب )ص(3
 (.1040(، حديث رقـ )2/310( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(4
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 :(1)قاؿ ابف األثير
أي َخْصـٌ مجاَدؿ مصدَّؽ. وقيؿ:  "القرآف شاِفٌع ُمَشفَّع، وماِحٌؿ ُمَصدَّؽ" ومنو حديث ابف مسعود:

ساٍع ُمصدَّؽ. مف قوليـ: َمَحؿ بُفالف إذا َسَعى بو إلى السمطاف، يعني أفَّ مف اتََّبعو وَعِمؿ بما فيو فإنو 
 شاِفٌع لو، َمْقبوؿ الشَّفاعة، ومصدَّؽ عميو فيما ُيْرَفع ِمف َمساِويو إذا َترؾ الَعمَؿ بو. 

 (:70الحديث رقـ)
 :(2)الطبرانياإلماـ قاؿ 

ًبيعي ٍبفي بىٍدر، عىًف اأٍلىٍعمىش، عىفٍ  ـي ٍبفي عىمَّار، ثنا الرَّ ، ثنا ًىشىا دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي النٍَّضًر اٍلعىٍسكىًرمُّ شىًقيؽ  حى
مىمىةا ٍبًف سى

(3): مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى اْلُقْرآُف َشاِفع ُمَشفَّع، َوَماِحؿ " ، عىٍف عى
ٍمفىوي سىاقىوي ًإلىى النَّاًر".ُمَصدّْؽ عىمىوي خى مىٍف جى نًَّة، كى عىمىوي أىمىامىوي قادىهي ًإلىى اٍلجى  ، مىٍف جى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو، بنحكه. كأخرجو ابف (5)، كأبك نعيـ األصبياني(4)أخرجو ابف عدم

، مف (7)، عمى ابف مسعكد. كأخرجو القاسـ بف سبلـا، مف طريؽ جرير، عف األعمش، بو، مكقكفن (6)الضريس
، كمف (9)، مف طريؽ عاصـ، كأخرجو ابف أبي شيبة(8)اطريؽ المسيب بف رافع، كأخرجو ابف الضريس أيضن 

 .، مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف(11)، مف طريؽ زبيد، كأخرجو الفريابي(10)طريقو ابف الضريس

 

                                                           

 (.4/303( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.10/244( المعجـ الكبير لمطبراني )(2
. تقريب التيذيب )ص(3  (.268( شقيؽ بف سممة، األسدم، أبك كائؿ، الككفي، ثقة مخضـر
 (.3/127( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.4/108( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(5
 (.58( فضائؿ القرآف البف الضريس )ص(6
 (.83( فضائؿ القرآف لمقاسـ بف سبلـ )ص(7
 (.57( فضائؿ القرآف البف الضريس )ص(8
 (.15/478( مصنؼ ابف أبي شيبة )(9

 (.63)ص( فضائؿ القرآف البف الضريس (10
 (.130( فضائؿ القرآف لمفريابي )ص(11
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مف طريؽ   ، (2)اأيضن  الطبراني  كأخرجو  عبد الرحمف،  مف طريؽ فبلف بف  ، (1)كأخرجو أحمد 
 )المسيب بف رافع، كعاصـ، كمحمد بف عبد الرحمف، كفبلف بف عبد الرحمف، عبد الرحمف بف يزيد، جميعيـ

 .اكعبد الرحمف بف يزيد(، عف ابف مسعكد، مكقكفن  كزبيد،

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف بحر، أبك جعفر العسكرم.  أحمد بف النضر -

 .ا: كاف مف ثقات الناس، كأكثرىـ كتابن (3)قاؿ ابف المنادم

ٍير.ىشاـ بف عمار  -  بف نيصى
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ، كقد اختمط، كلـ يتميز 2تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)

 ىؿ أخذ مف أحمد بف النضر قبؿ االختبلط أـ بعده.

مىٍيمىة، بميممة  درالربيع بف ب - راد، التميمي، السعدم، أبك العبلء البصرم، يمقب عي بف عمرك بف جى
 مضمكمة، كالميف.

 : متركؾ.(4)قاؿ ابف حجر

 .، أبك محمد الككفي، األعمش(5)الكاىمي سميماف بف ميراف األسدي -
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كتدليسو اليضر.10تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)

 :عمى اإلسناد الحكـ
: (7). كقاؿ أبك نعيـ(6)، فيو الربيع بف بدر، متركؾ، كلقد أشار الييثمي لذلؾاإسناده ضعيؼ جدن 

ًبيعي.  ٍنوي الرَّ ًديًث اأٍلىٍعمىًش، تىفىرَّدى ًبًو عى  غىًريبه ًمٍف حى
 
 

                                                           

 (.194( الزىد ألحمد بف حنبؿ )ص(1
 (. 9/141( المعجـ الكبير لمطبراني )(2
 (.6/415( تاريخ بغداد )(3
 (.206( تقريب التيذيب )ص(4
ككفة. األنساب ( ىذه النسبة إلى بني كاىؿ، كالمنتسب إليو: أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف أئمة ال(5

 (.5/23لمسمعاني )
 (.7/341( مجمع الزكائد، كمنبع الفكائد، لمييثمي )(6
 (.4/108( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(7
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كالحديث  كفيو ىشاـ بف عمار مختمط، كلـ يتميز ىؿ أخذ عنو الراكم قبؿ االختبلط أـ بعده. قمت:
 : كالصحيح، عىف ابف مسعكد مكقكؼ.(1)مكقكؼ أصح، كأكد ذلؾ الدارقطني قائبلن ال

ضعيؼ، كلقد قاؿ الييثمي كىك ، (2)كلمحديث عدة شكاىد، غالبيا ضعيفة، منيا حديث معقؿ بف يسار
عمراف ، كقد أجمعكا عمى ضعفو. كفي اآلخر (4): كلو إسناداف، في أحدىما عبد اهلل بف أبي حميد(3)فيو

 ، ذكره ابف حباف في الثقات، كضعفو الباقكف.(5)القطاف
 .(7)، بسند جيد، كقد صححو البعض منيـ، األلباني(6)كىناؾ شاىد مف حديث جابر رضي اهلل عنو

      

 :(8)قاؿ ابف األثير
 ". امصدَّقً  "ل َتْجعمو ماِحاًل  عاء:ومنو حديث الدُّ 

 (:71الحديث رقـ)
: (10). كلقد أنكر الزيمعي ىذا المفظ قائبلن (9)تخريج لو، غير أنو ذكر في كتب المغةلـ أعثر عمى 

ًديث اٍلمىٍرفيكع: مىاًحؿ ميصدؽ(. كلقد سبؽ تخريجو  غًريب ًبيىذىا المٍَّفظ، كىالًَّذم كجدتو ًفي الحى )اٍلقيٍرآف شىاًفع ميشىفع كى
 في الحديث السابؽ.

      

 

 

 
                                                           

 (.5/102( العمؿ لمدارقطني )(1
 .(20/220) لمطبراني الكبير المعجـ( (2
  (.1/412( مجمع الزكائد )(3
 .(746/ 1) لمحاكـ المستدرؾ( (4
 .(20/220) لمطبراني الكبير المعجـ( (5
 .(1/331) حباف ابف صحيح( (6
 (.5/31( السمسمة الصحيحة )(7
 (.4/303( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(8
 (.4149( لساف العرب )ص(9

 (.2/187( تخريج أحاديث الكشاؼ، لمزيمعي )(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
. والَمْحؿ في األصؿ: انِقطاع الَمَطر. وأْمَحَمت األرُض ا؟" أي َجْدبً "أما َمَرْرَت بواِدي أىمؾ َمْحاًل  وفيو:

 والقوـُ. وأرٌض َمْحٌؿ، وَزَمٌف َمْحٌؿ وماِحٌؿ.   

 (:72الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا بىٍيز : حى مَّادي ٍبفي (3)قىاؿى دَّثىنىا حى نىا يىٍعمىى ٍبفي عىطىاء، قىاؿ: حى مىمىةى، قىاؿ: أىٍخبىرى سى
دىس، (4) ًكيًع ٍبًف حي ، عىٍف كى
ؿَّ يىٍكـى الٍ  بَّوي عىزَّ كىجى ًزيفو اٍلعيقىٍيًمٌي، أىنَّوي قىاؿ: يىا رىسيكؿى المًَّو أىكيمُّنىا يىرىل رى ا آيىةي ذىًلؾى ًفي عىٍف عىمًّْو أىًبي رى مى ًقيىامىًة؟ كى

ٍمًقًو؟ فىقىاؿى رى  ـٍ يىٍنظيري ًإلىى اٍلقىمىًر ميٍخًمين خى مَّـ: أىلىٍيسى كيمُّكي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًبًو، قىاؿ: بىمىى، قىاؿ: فىالمَّوي  اسيكؿي المًَّو صى
ٍمًقًو؟ قىاؿ:  ا آيىةي ذىًلؾى ًفي خى مى ٍكتىى؟ كى : يىا رىسيكؿى المًَّو كىٍيؼى ييٍحًيي المَّوي اٍلمى َما َمَرْرَت ِبَواِدي َأْىِمَؾ أَ أىٍعظىـ، قىاؿ: قيٍمتي

ًضرن  ؟َمْحاًل  ٍرتى ًبًو يىٍيتىزُّ خى : أىمىا مىرى ٍرتى ًبًو مىٍحبلن اقىاؿ: بىمىى قىاؿى : بىمىى قىاؿ: ثيَـّ مىرى : ؟ قىاؿ: قيٍمتي ، قىاؿ: بىمىى، قىاؿى
ٍمًقو. ذىًلؾى آيىتيوي ًفي خى ٍكتىى، كى  فىكىذىًلؾى ييٍحًيي المَّوي اٍلمى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ (7)ـ، كالحاك(6)، مف طريؽ أسد بف مكسى، كأخرجو ابف أبي الدنيا(5)أخرجو ابف خزيمة

، مف طريؽ عفاف بف مسمـ، ثبلثتيـ )أسد بف مكسى، يزيد بف ىاركف، (8)يزيد بف ىاركف، كأخرجو البييقي
طريؽ شعبة، عف يعمى ، مف (9)اعفاف بف مسمـ(، مف طريؽ حماد بف سممة، بو، بنحكه. كأخرجو أحمد أيضن 

 بف عطاء، بو، بنحكه.

 
                                                           

 (.4/304) ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير(1
 (.26/111( مسند أحمد )(2
 (.128بيز بف أسد العمي، أبك األسكد البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( (3
 (. 609( يعمى بف عطاء العامرم، كيقاؿ: الميثي، الطائفي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
ثبات صفات الرب عز كجؿ، البف خزيمة )(5  (.2/440( التكحيد كا 
 (.84البف أبي الدنيا )ص( األىكاؿ، (6
 (.4/560( المستدرؾ )(7
 (.217( االعتقاد لمبييقي )ص(8
 (.26/113( مسند أحمد )(9
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ 41تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) بف دينار البصرم أبك سممة. حماد بف سممة -

ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. إفيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 
 حماد، في صحيح مسمـ.كلقد ركل بيز عف 

، بميمبلت، كضـ أكلو كثانيو، كقد يفتح ثانيو، كيقاؿ: بالحاء بدؿ العيف، أبك مصعب وكيع بف ُعُدس  -
 العىقيمي، بالفتح الطائفي.

: ال (4)ا: كثؽ، كقاؿ أيضن (3): مف األثبات، كقاؿ الذىبي(2)، كقاؿ(1)ذكره ابف حباف في الثقات
  : مقبكؿ.(6): ال تعرؼ لو حاؿ. كقاؿ ابف حجر(5)يعرؼ، كقاؿ ابف القطاف الفاسي

 مجيكؿ. قمت:

بف ا: اسمو لقيط بف عامر بف صبرة بف عبد اهلل بف المنتفؽ ابف عامر الصحابي، أبو رزيف العقيمي -
 .(7)عقيؿ عداده في أىؿ الطائؼ

 :الحكـ عمى اإلسناد 
شعيب األرنؤكط، كقاؿ:  إسناده ضعيؼ، فيو ككيع بف عدس، مجيكؿ، كلـ يتابعو أحد، كلقد ضعفو

 .(8)ضعيؼ، لجيالة حاؿ ككيع

      

 

 

                                                           

 (.5/496( الثقات البف حباف )(1
 (.200( مشاىير عمماء األمصار )ص(2
 (.2/350( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(3
 (.4/335( ميزاف االعتداؿ )(4
 (.3/617كىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )( بياف ال(5
 (.581( تقريب التيذيب )ص(6
 (.639( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(7
 (.26/111( في تعميقو عمى مسند أحمد )(8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"فذلؾ الشييُد الُمْمَتَحف" ىو الُمَصفَّى الُمَيذَّب. َمَحْنُت الِفضة إذا َصفَّْيَتيا وَخمَّْصَتيا : ( فيوفَ حَ )مَ 
 بالنار.  

 (:73الحديث رقـ)
 :(2)الدارمياإلماـ قاؿ 

نىا  مَّدي ٍبفي اٍلميبىارىؾأىٍخبىرى ميحى
دىًفيُّ (3) دَّثىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى ىيكى الصَّ ، حى

ٍفكىافي (4) دَّثىنىا صى : حى ٍبفي ا، قىاؿى
ك ٍف أىًبي اٍلميثىنَّى اأٍليٍمميكًكيٌ (5)عىٍمرو ، عى

مىًميّْ (6) ٍبدو السُّ مَّى (7)، عىٍف عيٍتبىةى ٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مىٍيًو ، قىاؿى اهللي عى
: مَّـى سى تَّى قيتً  كى ، قىاتىؿى حى اًلًو ًفي سىًبيًؿ المًَّو، ًإذىا لىًقيى اٍلعىديكَّ مى اىىدى ًبنىٍفًسًو كى ثىةه: ميٍؤًمفه جى ""اٍلقىٍتمىى ثىبلى مَّى  ؿى قىاؿى النًَّبيُّ صى

مَّـى ًفيًو: سى مىٍيًو كى ًة النُّبيكًَّة،  َفَذِلَؾ الشَِّييُد اْلُمْمَتَحفُ " اهللي عى ميوي النًَّبيُّكفى ًإالَّ ًبدىرىجى ٍيمىًة المًَّو، تىٍحتى عىٍرًشًو، الى يىٍفضي ًفي خى
مىطى عى  ميٍؤًمفه خى اًلحن كى رى سىيّْئن امىبلن صى تَّى ييٍقتىؿ".... ا، كىآخى اًلًو ًفي سىًبيًؿ المًَّو، ًإذىا لىًقيى اٍلعىديكَّ قىاتىؿى حى مى اىىدى ًبنىٍفًسًو، كى  جى

 كذكر باقي الحديث.

 تخريج الحديث:
، (9)، عف محمد بف المبارؾ، بو، دكف لفظة ابف األثير. كأخرجو أحمد(8)أخرجو ابف أبي عاصـ

 .مف طريؽ أبي إسحاؽ الفزارمكبلىما ، (10)كالبييقي

                                                           

 (.4/304( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2455(، حديث رقـ )1561اهلل )ص( مسند الدارمي، كتاب الجياد، باب في صفة القتمى في سبيؿ (2
ًنسي، القرشي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3  (.504( محمد بف المبارؾ، الصكرم، نزيؿ دمشؽ، القىبلَّ
 حمير مف قبيمة كىي الداؿ، بكسر" ؼدً الصَّ " إلى النسبة ىذه، الفاء آخرىا كفي الميممتيف، كالداؿ الصاد، بفتح: فيدى الصَّ ( (4

 .(3/528) لمسمعاني مصر األنساب .نزلت
 (.277( صفكاف بف عمرك بف ىـر السكسكي، أبك عمرك الًحٍمصي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.280( ضمضـ، أبك المثنى األيٍممككي، الًحمصي. كثقو العجمي. تقريب التيذيب )ص(6
 منصكر بف سميـ: ليا يقاؿ ،مشيكرة العرب مف قبيمة كىي ـ،يٍ مى سي  إلى البلـ كفتح الميممة، السيف بضـ النسبة ىذه: ميمى السُّ ( (7
 لمسمعاني األنساب .حمص نزلت منيـ، كثيرة كجماعة الببلد، في تفرقت مضر، بف عيبلف قيس بف خصفة بف عكرمة بف
(3/278). 

 (.1/371( الجياد البف أبي عاصـ )(8
 (.29/203( مسند أحمد )(9

 (.6/121( شعب اإليماف )(10
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 ، جميعيـ مف(5)، كالطبراني(4)، كابف حباف(3)كمف طريقو البييقي ، (2)أحمدك  ،(1)كأخرجو الطيالسي 

، (8)، كيحيى بف عبد اهلل(7)بف يكنسا، كأخرجو الطبراني مف طريؽ عيسى (6)طريؽ، عبد اهلل بف المبارؾ
بف ا)أبك إسحاؽ، كعبد اهلل بف المبارؾ، كعيسى  ، مف طريؽ الكليد بف مسمـ، خمستيـ(9)كأخرجو البييقي

 فاظ مقاربة.عف صفكاف بف عمرك، بو، بأل يكنس، كيحيى بف عبد اهلل، كالكليد بف مسمـ(

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
َدِفيُّ  - كح الدمشقي.  قاؿ ابف حجرمعاوية بف يحيى الصَّ ، أبك رى

 : ضعيؼ.(10)
َمِمّي، - ىك عتبة بف الندر، كىك عتبة بف عبد السممي، لو صحبة كاف  الصحابي ُعتبة ْبِف عبد السُّ

 .(11)اسمو عتمة، فغير رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اسمو فسماه عتبة

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، لضعؼ معاكية بف يحيى، إال أنو قد تابعو الثقات، كما سبؽ في التخريج، فالحديث 

. كقد حسنو شعيب (12)حسف لغيره، كقد ضعؼ ىذا اإلسناد: حسيف سميـ أسد، كقاؿ: كالحديث صحيح
 . (14)، كاأللباني(13)األرنؤكط

      

 
                                                           

 (.2/596الطيالسي )( مسند أبي داكد (1
 (.29/203( مسند أحمد )(2
 (. 9/164( السنف الكبرل )(3
 (.10/519( صحيح ابف حباف )(4
 (.17/125( المعجـ الكبير لمطبراني )(5
 (.62ابف المبارؾ في كتاب الجياد )صخرجو ( كقد أ(6
 (.17/126( المعجـ الكبير لمطبراني )(7
 (.2/116شامييف لمطبراني )مسند الكفي (، 17/125( المصدر نفسو )(8
 (.148( البعث كالنشكر لمبييقي )ص(9

 (.538( تقريب التيذيب )ص(10
 (.566( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(11
 (.2455(، حديث رقـ )1561مسند الدارمي، كتاب الجياد، باب في صفة القتمى في سبيؿ اهلل )ص( في تعميقو عمى (12
 (.10/519حباف )صحيح ابف ( في تعميقو عمى (13
 (. 569صحيح الترغيب كالترىيب، لؤللباني )ص( (14
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"ُمَحنّْب"، ىو بضـ الميـ، وفتح الحاء، وتشديد النوف المكسورة، وبعدىا باء  ( فيو ذكر)ُمَحنّْبٌ 

دة: بئر أو أرٌض بالمدينة.      ُمَوحَّ

 (:74الحديث رقـ)
 .(2)لـ أعثر عمى تخريج لو، غير أنو ذكر في كتب المغة

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 ي" أي الذي َيْمُحو الُكْفر، وُيَصفّْي آثاَره.   احِ عميو السالـ "المَ ا(... في أسماء النبي حَ )مَ 

 (:75الحديث رقـ)
 :(4)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا أىبيك اليىمىاف حى
نىا شيعىٍيبه (5) ، أىٍخبىرى

بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو (6) مَّدي ٍبفي جي ًني ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ
، عىٍف (7)

:أىًبيًو  مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى مَّده، كىأىنىا  رىًضيى المَّوي عى "ًإفَّ ًلي أىٍسمىاءن، أىنىا ميحى
اًشري الًَّذم ييٍحشىري النَّاسي َوَأَنا الَماِحي الَِّذي َيْمُحو المَُّو ِبَي الُكْفرَ أىٍحمىدي،  مىى قىدىًمي، كىأىنىا العىاًقبي ، كىأىنىا الحى عى

(8)." 

 تخريج الحديث:
 .، مف طريؽ مالؾ، عف الزىرم بو بنحكه(9)اأخرجو البخارم أيضن 

                                                           

 (.4/304( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4150لساف العرب )ص( (2
 (.4/305( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 .(4896، حديث رقـ)(6/151بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىد{ ) ( صحيح البخارم، كتاب التفسير، بىاب قىٍكليوي تىعىالىى:}ًمفٍ (4
( الحكـ بف نافع البيراني، بفتح المكحدة، أبك اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت، يقاؿ: إف أكثر حديثو عف شعيب (5

 (. 176مناكلة. تقريب التيذيب )ص
 (.267الحمصي. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص( شعيب بف أبي حمزة األمكم، مكالىـ، كاسـ أبيو دينار، أبك بشر (6
 (.471ثقة عارؼ بالنسب. تقريب التيذيب )ص .( محمد بف جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ النكفمي(7
، أك أحد، صحيح مسمـ )ص(8  (.2354(، حديث رقـ )957( كىاٍلعىاًقبي الًَّذم لىٍيسى بىٍعدىهي نىًبيّّ
مَّده رىسيكؿي  ( صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب(9 قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى:}ميحى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ما جاء في أىسمىاء رىسيكًؿ المًَّو صى

قىٍكلو:}ًمٍف بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي{ ) مىى اٍلكيفَّاًر{ كى  .(3532، حديث رقـ)(4/185المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى
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مف طريؽ ابف عيينة، كيكنس، كبلىما عف الزىرم، بو، بزيادة، فسر فييا العاقب ، (1)كأخرجو مسمـ 
 الذم ليس بعده نبي أك أحد.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف  :الزىريجميعيـ ثقات، كرجالو  إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف
 (.12رقـ)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2354(، حديث رقـ )957الفضائؿ، باب في أسمائو صمى اهلل عميو كسمـ )ص ( صحيح مسمـ، كتاب(1
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 المبحث الثاني
 الميـ مع الخاء

 :(1)قاؿ ابف األثير
يا ألمريف: أحُدىما: أنو اْمِتثاؿ  ( فيوخَ خَ )مَ  نما كاف ُمخَّ "الدُّعاء ُمخُّ العبادة" ُمخُّ الشيء: خالُصو. وا 

"اْدعوني أْسَتِجْب لكـ"فيو َمْحُض العبادة وخالُصيا. الثاني: أنو إذا رأى نجاح  أْمِر الّمو تعالى حيث قاؿ:
وَدعاه لحاجتو وحَده. وىذا ىو أصؿ العبادة، وألف الغرَض مف العبادة األمور مف الّمو َقَطع أَمَمو عما ِسواه، 
 الثواُب عمييا وىو المطموب بالدعاء.

 (:76الحديث رقـ)
 :(2)الترمذياإلماـ قاؿ 

ٍجر ًميُّ ٍبفي حي دَّثىنىا عى ، عىًف اٍبًف لىًييعىةى، عىٍف عيبىٍيًد (3)حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو نىا الكى : أىٍخبىرى ٍعفىر، قىاؿى ، (4)اهلًل ٍبًف أىًبي جى
اًلح ٍف أىبىافى ٍبًف صى : (5)عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيّْ صى ، عى ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  الدَُّعاُء ُمخُّ الِعَباَدِة.، عى

ًديًث  ًديثه غىًريبه ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو، الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى  اٍبًف لىًييعىةى.كقاؿ: ىىذىا حى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ عبد اهلل بف يكسؼ، عف ابف لييعة، بو، بنحكه.(6)الطبراني وأخرج

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 القرشي، مكالىـ، أبك العباس الدمشقي. الوليد بف مسمـ -

 .(10)، كابف عدم(9)، كيعقكب بف شيبة(8)، كالعجمي(7)كثقو ابف سعد
                                                           

 (.4/305( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.3371(، حديث رقـ )5/456( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في فضؿ الدعاء )(2
ٍجر، بضـ الميممة، كسككف الجيـ، ابف ( (3 إياس السعدم، المركزم، أبك الحسف، ثقة حافظ. تقريب التيذيب عمي بف حي

 (.399)ص
 (.370( عبيد اهلل بف أبي جعفر المصرم، أبك بكر الفقيو، ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
 (.87( أباف بف صالح بف عمير بف عبيد القرشي، مكالىـ. كثقو األئمة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.789(. كفي الدعاء لو )ص3196رقـ ) (، حديث3/293( المعجـ األكسط )(6
  (.9/475( الطبقات الكبير )(7
 (.2/343( معرفة الثقات، لمعجمي )(8
 (.63/288( تاريخ دمشؽ )(9

 (.2/453( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(10
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كقاؿ ابف  : كاف مف حفاظ أصحابنا.(2)قاؿ أبك مسيرك : صالح الحديث، (1)كقاؿ أبك حاتـ 
كاف ممف صنؼ كجمع،  كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ:: ما رأيت مف الشامييف مثمو. (3)المديني

 .ا: كاف رفَّاعن (5)كقاؿ أحمد. (4)إال أنو ربما قمب األسامي، كغير الكنى
األكزاعي، عف الكذابيف، ثـ يدلسيا عنيـ. كقاؿ  : كاف يحدث بأحاديث(6)كقاؿ أبك مسير  

الكليد بف مسمـ، يرسؿ، يركم، عف األكزاعي أحاديث األكزاعي عف شيكخ ضعفاء، عف : (7)الدارقطني
شيكخ قد أدركيـ مثؿ نافع كعطاء كالزىرم، فيسقط أسماء الضعفاء، كيجعميـ عف األكزاعي عف 

سماعيؿ عطاء، يعني مثؿ عبداهلل بف عامر األسممي،  : ثقة حافظ، لكنو (8)قاؿ الذىبي بف مسمـ.اكا 
: ثقة، (9)يدلس عف الضعفاء، فإذا قاؿ: عف، فميس بحجة، حديثو في الكتب كميا. كقاؿ ابف حجر

 لكنو كثير التدليس كالتسكية.
، لذلؾ قاؿ الذىبي: ال بد أف (10)ثقة، كلكنو مكثره مف التدليس، كخاصة تدليس التسكية قمت:
الذيف ال  ،(12)، كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الرابعة مف المدلسيف(11)بالسماع إذا احتيٌج بويصرح 

 يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كلـ يصرح بالسماع. 

                                                           

 (.9/17( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.1/290( المصدر نفسو )(2
 (.2/355ركاية في الكتب الستة ) عف الذىبي، في الكاشؼ في معرفة مف لو ( نقبلن (3
 (.9/222( الثقات البف حباف )(4
 (. كالمعنى: أنو كاف يرفع األحاديث.63/291( تاريخ دمشؽ )(5
 (.63/291( المصدر نفسو )(6
 (.415( كتاب الضعفاء كالمترككيف لمدارقطني )ص(7
انظر الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة (. 186( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ، لمذىبي )ص(8
(2/355.) 

 (.584( تقريب التيذيب )ص(9
( صكرتو عند أئمة ىذا الشأف: أف يعمد الراكم إلى إسقاط راك مف بيف شيخو كبيف مف ركاه عنو شيخو، أك مف بيف شيخو (10

نما يفعؿ مف يفعمو م نيـ في راكييف عمـ التقاؤىما، كاشتيرت ركاية أحدىما كمف ركاه عنو شيخ شيخو، ليقرب بذلؾ اإلسناد، كا 
عف اآلخر، حتى يصير معمـك السماع منو، ثـ يتفؽ لو في حديث أف يركيو عف رجؿ عنو فيعمد ذلؾ المسكم إلى ذلؾ الرجؿ 

قد ال يككف معركفا فيسقطو، فيبقى اإلسناد ظاىر االتصاؿ، فيسكم اإلسناد كمو ثقات. كىذا شر أقساـ التدليس، ألف الثقة األكؿ 
بالتدليس، كيجده الكاقؼ عمى المسند كذلؾ بعد التسكية قد ركاه عف ثقة آخر فيحكـ لو بالصحة ". النكت عمى مقدمة ابف 

 (.2/105الصبلح البف حجر )
 (.533( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، أك صالح الحديث، لمذىبي )ص(11
 (.51( طبقات المدلسيف، البف حجر )ص(12
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، بفتح البلـ ككسر، ابف عقبة الحضرمي، أبك عبد الرحمف المصرم، القاضي عبد اهلل بف َلِييعة، -
ضعيؼ، اختمط آخر عمره، ييٍقبؿ مف  (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو64تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

ركايتو ما ركل عنو القدماء كالعبادلة، كىـ عبد اهلل بف المبارؾ، كعبد اهلل بف كىب، كعبد اهلل بف يزيد 
 المقرئ، كعبد اهلل بف مسممة القعنبي، كلـ يرك عنو في ىذا الحديث أٌم منيـ.

 :الحكـ عمى اإلسناد
ضعيؼ، لضعؼ ابف لييعة، كقد انفرد بيذا الحديث، كفيو الكليد بف مسمـ، مدلس مف الطبقة إسناده 

 .(2)، كاأللباني(1)الرابعة، كلـ يصرح بالسماع. كقد ضعؼ الحديث اإلماـ السيكطي
، مف حديث الصحابي (3)كالحديث بمفظ الدعاء ىك العبادة، صحيح، كقد أخرجو الترمذم، كغيره

كقاؿ الترمذم: حسف صحيح، كصححو األلباني، في تعميقو عمى الحديث، ككذلؾ صححو النعماف بف بشير، 
 .  (4)شعيب األرنؤكط

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.259الصغير مف حديث البشير النذير، لمسيكطي )ص( الجامع (1
(. كتعميقو 3371(، حديث رقـ )5/456( في تعميقو عمى سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما جاء في فضؿ الدعاء )(2

 (.2/693عمى مشكاة المصابيح، لمتبريزم )
، باب ما كفي كتاب الدعاء ،(3247()2969(، حديث رقـ )5/211) ، باب كمف سكرة البقرة( سنف الترمذم، كتاب التفسير(3

 (. 3372حديث رقـ )، (5/456) جاء في فضؿ الدعاء
 (.30/297( في تعميقو عمى مسند أحمد )(4
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 :(1)قاؿ ابف األثير
، ِمخاُخُيفَّ قميؿ" الِمخاُخ: َجْمع َمّخ ِمُثؿ (2)اِعجافً  اوفي حديث أـ َمْعَبد، في رواية "فجاء َيُسوؽ أْعُنزً        
نما لـ َيُقؿ"قميمة" ألنو أراد أّف ِمخاَخيّف شيٌء قميؿ.ُحبٍّ  ـّ وِكماـ. وا   وِحباب، وُك

 (:77الحديث رقـ)
 :(3)الطبرانياإلماـ قاؿ 

مَّاؿ كفى اٍلحى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ىىاري ٍبًد اٍلعىًزيًز ح، كىحى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى حى
، كىزىكىًريَّا (4) ًميُّ ٍبفي سىًعيدو الرَّاًزمُّ ، كىعى

ًميًؼ (5)ٍبفي يىٍحيىى السَّاًجيا ٍيًمًد ٍبًف حى كى ٍمًرك ٍبًف خي ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍيًدمّْ ٍبًف عى ـي ٍبفي ميٍحًرًز ٍبًف مى ٍبًف ا، قىاليكا: ثنا ميٍكرى
رىاـً ٍبفً  ٍنبىًش ٍبًف حى ًبيعىةى ٍبًف مى ٍنًقًذ ٍبًف رى اًرثىةى ٍبًف ثىٍعمىبىةى ٍبًف اأٍلىٍزًد أىبيك اٍلقىاًسـً  مي بىًشيَّةى ٍبًف كىٍعًب ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف حى حى

دَّثىًني أىًبي ، حى ٍبًعيُّ ، ثيَـّ الرَّ زىاًعيُّ ٍف أىًبيًو ًىشىاـً  كىك اٍلخي ، عى اًلدو ، عىٍف ًحزىاـً ٍبًف ًىشىاـً ٍبًف خى ٍبًف اميٍحًرزي ٍبفي مىٍيًدم 
بىيٍ  مَّى اهللي حي ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًحًب رىسيكًؿ اهلًل صى اًلدو صى بىٍيًش ٍبًف خى ، عىٍف أىًبيًو حي مَّـى شو سى مىٍيًو كى  عى

رىجى ًمٍنيىا مييىاًجرن  رىجى ًمٍف مىكَّةى، كىخى ًدينىًة كىىيكى كىأىبيك بىٍكرو رىًضيى اهللي عى  اًحيفى خى اًمري ًإلىى اٍلمى مىٍكلىى أىًبي بىٍكرو عى ٍبفي اٍنوي كى
ٍيمىتىٍي أيْـّ مىعٍ  مىى خى كا عى ٍيًقًط مىرُّ ٍبدي اهلًل ٍبًف اأٍليرى ا المٍَّيًثيُّ عى ٍنوي، كدىًليميييمى زىاًعيَّةً فييىٍيرىةى رىًضيى اهللي عى ،... فىنىظىرى (6)بىدو اٍلخي

مَّـى ًإلى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يىا أىبيك مىٍعبىد، رىسيكؿي اهلًل صى ٍكجي اءى زى تَّى جى ، (7)َيَتَساَوْكفَ  اِعَجافً  اَيُسوُؽ َأْعُنزً ى شىاةو... حى
ُيفَّ َقِميؿٌ (8)ُىْزًل   ...الحديث.(9)، ُضًحى، ُمخُّ

 

 

                                                           

 (.4/305( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
كلة مف الغىنىـ كغيرىا. النياية(2  (.3/186في غريب الحديث كاألثر ) ( جمعي عىٍجفاء، كىي المىٍيزي
  (.4/48( المعجـ الكبير لمطبراني )(3
 (.554مكسى بف ىاركف بف عبد اهلل الحماؿ، بالميممة. ثقة حافظ كبير. تقريب التيذيب )ص( (4
 (.216( زكريا بف يحيى الساجي، البصرم. ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص(5
ـ معبد الخزاعية. كيقاؿ: عاتكة بنت خالد بف خميؼ. االستيعاب في معرفة األصحاب ( عاتكة بنت خالد بف منقذ بف ربيعة أ(6

 (.924)ص
: تىساككى (7 ييقىاؿي . كى داءىة اٍلمىٍشًي كالبيٍطءي ًفيًو ًمٍف عىجىؼو أىك ًإٍعيىاءو بىٍت ( تىساكىكت ًفي اٍلمىٍشًي، كتىسىٍرككىت، كىىيمىا رى ت اإًلبؿ، ًإذىا اٍضطىرى

ٍعًفيىا. لساف العرب )ص أىٍعنىاقييىا ًمفى  ايىؿي ًمٍف ضى  (.2157الييزاؿ؛ أىراد أىنيا تىتىمى
فىٍت. العي ((8 ، إذا ىيًزلىٍت داٌبتو. كتقكؿ: ٌىٌزٍلتييا فىعىجي : نقيضي السّْمىف. تقكؿ: ىيًزلىًت الٌداٌبة، كأيٍىًزؿى الٌرجؿي ف، لمفراىيدم الييزاؿي
(4/14.) 
ًت الدَّابَّةي كىالشَّاةي ( (9  (.4151: سىًمنت. لساف العرب )صكأىمىخَّ
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 تخريج الحديث:
مف طرؽ، عف جميعيـ  ،(4)كالبييقي ،(3)كابف عبد البر ،(2)، األصبياني(1)أخرجو أبك القاسـ الطبرم

 ،(7)، كأبك القاسـ الطبرم(6)، كالحاكـ(5)محرز بف ميدم. كأخرجو أبك بكر الشافعيأبيو مكـر بف محرز، عف 
بف ا، مف طريؽ سالـ (10)ا، مف طرؽ عف أيكب بف الحكـ. كأخرجو الحاكـ أيضن (9)كالبييقي ،(8)كابف عبد البر
بف ا، مف طريؽ يحيى بف نضمة، أربعتيـ )محرز بف ميدم، كأيكب (11)كأخرجو أبك نعيـ ،محمد الخزاعي

 بف نضمة(، عف حزاـ بف ىشاـ، بو، بنحكه.االحكـ، كسالـ بف محمد الخزاعي،  كيحيى 

  دراسة رجاؿ اإلسناد:
، كمصنؼ المسند. عمي بف عبد العزيز -  بف المرزباف بف سابكر، أبك الحسف البغكم، شيخ الحـر

: صدكؽ. (14)، كقاؿ أبك حاتـ(13)قة مأمكف. كذكره ابف حباف في الثقات: ث(12)قاؿ الدارقطني
الحافظ الصدكؽ، كأما النسائي فمقتو، لككنو كاف يأخذ عمى الحديث، كال شؾ أنو  :(15)كقاؿ الذىبي

: ثقة، لكنو كاف يطمب عمي التحديث، كيعتذر بأنو (17)، كابف حجر(16)ا. قاؿ الذىبي أيضن اكاف فقيرن 
 محتاج.

 ثقة، لكنو كاف يأخذ األجر عمى التحديث. قمت:

                                                           

 (.4/856( شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، ألبي القاسـ الطبرم )(1
 (.2/871(. معرفة الصحابة ألبي نعيـ )337( دالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبياني )ص(2
 (. 965ص)االستيعاب في معرفة األصحاب ( (3
 (. 1/276( دالئؿ النبكة لمبييقي )(4
 (. 2/832( الفكائد الشيير بالغيبلنيات ألبي بكر الشافعي )(5
 (.3/9( المستدرؾ )(6
 (.4/856( شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، ألبي القاسـ الطبرم )(7
 (. 963ص)االستيعاب في معرفة األصحاب ( (8
 (.1/276( دالئؿ النبكة لمبييقي )(9
 (.3/9( المستدرؾ )(10
 (.2/871ألبي نعيـ )( معرفة الصحابة (11
 (.267سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي لمدارقطني )ص (.209سؤاالت السممي لمدارقطني )ص( (12
 (.8/477( الثقات البف حباف )(13
 (.6/196( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.2/622( تذكرة الحفاظ لمذىبي )(15
 (.3/143ميزاف االعتداؿ )( (16
 (.4/241( لساف الميزاف )(17
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 بف بشير بف ميراف، أبك الحسف الرازم، الحافظ، يعرؼ ًبعىميؾ. عمي بف سعيد -
: عشت إلى (2)بالحديث. كقاؿ أبك عبيد اهلل بف أبي خيثمة ا: ثقة، عالمن (1)قاؿ مسممة بف قاسـ

يفيـ كيحفظ، ككاف مف  : كاف حسف الفيـ،(3)زماف، أسأؿ عف مثمو. كقاؿ أبك سعيد بف يكنس
: حافظ رحاؿ جكاؿ، كلعؿ كبلميـ فيو، مف جية (4)المحدثيف األجبلء، كتكممكا فيو. كقاؿ ابف حجر

: قد حدث بأحاديث لـ يتابع (5)دخكلو في أعماؿ السمطاف. كقاؿ السيمي، سألت الدارقطني عنو فقاؿ
ار بيده، كقاؿ: ىك كذا ككذا، كأنو عمييا، ثـ قاؿ: في نفسي منو، كقد تكمـ فيو أصحابنا بمصر، كأش

 : ليس بذاؾ، تفرد بأشياء.(6)اليس بثقة. قاؿ الدارقطني أيضن 
 ال بأس بو، إذا تكبع.  قمت:

ًبيعىةى  ُمْكَرـُ ْبُف ُمْحِرزِ  - ٍنًقًذ ٍبًف رى ًميًؼ ٍبًف مي ٍيًمًد ٍبًف حى كى ٍمًرك ٍبًف خي ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍيًدمّْ ٍبًف عى ٍبًف اٍبًف مى
اًرثىةى ٍبًف ثىٍعمىبىةى ٍبًف اأٍلىٍزًد أىبيك اٍلقىاًسـً  ٍمًرك ٍبًف حى بىًشيَّةى ٍبًف كىٍعًب ٍبًف عى رىاـً ٍبًف حى ٍنبىًش ٍبًف حى ، ثيَـّ مى زىاًعيُّ  اٍلخي

. ٍبًعيُّ   الرَّ
 .(8)، كذكره ابف حباف في الثقاتأك تعديبلن  ا، كلـ يذكر فيو جرحن (7)ذكره أبك حاتـ في كتابو

 .ثقة قمت:

- .  ُمْحِرُز ْبُف َمْيِديٍّ
ا أك تعديبلن     .(9)ذكره البخارم كلـ يذكر فيو جرحن

 مجيكؿ. قمت:

زىاًعي القيدىٍيدم. ِحزَاـِ ْبِف ِىَشاـِ  - بيش بف خالد بف األشعر الخي  بف حي

                                                           

 (.5/542نفسو )( المصدر (1
 (.5/542( المصدر نفسو )(2
 (. 41/512( تاريخ دمشؽ )(3
 (.5/542( لساف الميزاف )(4
 (.244( سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي لمدارقطني )ص(5
 (.2/16( المغني في الضعفاء )(6
 (.8/443( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.9/207( الثقات البف حباف )(8
 (.7/433التاريخ الكبير )( (9
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: ليس بو بأس. كذكره ابف حباف في (3)، كقاؿ أحمد(2)، كيعقكب بف شيبة(1)كثقو ابف سعد
 : شيخ محمو الصدؽ.(5)كقاؿ أبك حاتـ، (4)الثقات

 ثقة. قمت:

 .ِىَشاـِ ْبِف ُحَبْيش -
، كلـ يذكر (8). ذكره أبك حاتـ في كتابو(7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)كثقو يعقكب بف شيبة

 فيو جرح أك تعديؿ.
 ثقة. قمت:

مىٍيًو. ُحَبْيِش ْبِف َخاِلدٍ  - مَّى اهللي عى اًحًب رىسيكًؿ اهلًل صى  صى
ىك حبيش بف خالد بف منقذ بف ربيعة، كمنيـ مف يقكؿ حبيش بف خالد بف خميؼ بف منقذ 

بف ربيعة بف أصـر بف ضبيب بف حراـ الخزاعي الكعبي، أحد بني كعب بف عمرك. كقيؿ حبيش ا
بف ا، كينسبكنو حبيش بف خالد بف ربيعة بف حراـ بف ضبيس ابف خالد بف ربيعة ال يذكركف منقذن ا

يشة بف كعب بف عمرك الخزاعي الكعبي، حميؼ بني منقذ بف عمرك، كيكنى أبا صخر، بف حباحراـ 
غيره، كأبكه خالد، يقاؿ  اكىك صاحب حديث أـ معبد الخزاعية، قاؿ ابف عبد البر: ال أعمـ لو حديثن 

بف الو: األشعر، يعرؼ بذلؾ، كحبيش ىذا ىك أخك أـ معبد الخزاعية، كاسميا عاتكة بنت خكيمد 
 .(9)خالد

 ، الخزاعي، الكعبي. أيوب بف الحكـ -
 .أك تعديبلن  ا، كلـ يذكر فيو جرحن (11)ذكره أبك حاتـ في كتابوك   (10)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                           

 (. 8/58( الطبقات الكبير )(1
 (.12/363( تاريخ دمشؽ )(2
 (.12/365( المصدر نفسو )(3
 (.6/247( الثقات البف حباف )(4
 (.3/298( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.12/363( تاريخ دمشؽ )(6
 (.5/501( الثقات البف حباف )(7
 (.9/53( الجرح كالتعديؿ )(8
 .(190( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(9

 (.8/128( الثقات البف حباف )(10
 (.2/245( الجرح كالتعديؿ )(11
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 .ثقة قمت:

 الخزاعي. سالـ بف محمد -
 لـ أعثر عمى ترجمة لو.

 بف عبد اهلل بف خراش بف أمية. يحيى بف سميماف بف ِخرَاش الُخزِاعي وىو ابف سميماف بف نضمة -
ثـ  ا: شيخ، حدث أيامن (2)، قاؿ أبك حاتـ(1)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: يخطىء كييـ 

ـ أمره، كقاؿ: يركل عف مالؾ، كأىؿ المدينة،  :(3)تكفي. كقاؿ ابف عدم كاف ابف صاعد ييقىدّْمىو كييفىخّْ
 .ا: ال يىٍسكل فمسن (4)أحاديث عامتيا مستقيمة. كقاؿ عبد الرحمف بف خراش

 ضعيؼ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
بف اسالـ ك كقد تابعو، أيكب بف الحكـ،  مجيكؿ الحاؿ، محرز بف ميدم، ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 فيتقكل بالمتابعات إلى الحسف لغيره. يحيى بف نضمة.ك محمد، 
كيستدؿ عمى صحتو  : ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه، كقاؿ:(5)كقد صححو الحاكـ قائبلن 

، في أخبار صحيحة اكصدؽ ركاتو بدالئؿ، فمنيا: نزكؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ بالخيمتيف متكاترن 
ذكات عدد، كمنيا أف الذيف ساقكا الحديث عمى كجيو أىؿ الخيمتيف، مف األعاريب الذيف ال يتيمكف بكضع 

أبي معبد كأـ معبد، كمنيا أف لو أسانيد كاألخذ  بعد لفظ عف االحديث كالزيادة كالنقصاف، كقد أخذكه لفظن 
 قاؿك  ، فصححو.(6)باليد، أخذ الكلد عف أبيو، كاألب عف جده، ال إرساؿ كال كىف في الركاة. كقد كافقو الذىبي

: ركاه الطبراني، كفي إسناده (8)كقاؿ الييثمي .ىشاـ بف حزاـ ركاية مف محفكظ حسف حديث ىذا: (7)العبلئي
  أعرفيـ.جماعة لـ 

                                                           

 (.9/269( الثقات البف حباف )(1
 (.9/154( الجرح كالتعديؿ )(2
  (.7/255( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (.7/255( المصدر نفسو )(4
 (.3/10( المستدرؾ )(5
 (.3/10( تمخيص المستدرؾ، المطبكع مع المستدرؾ )(6
 .(310/ 2) كاألجزاء األمالي زكائد إلى اإليماء( (7
 (.6/70( مجمع الزكائد )(8
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ٍبدي ، كبلىما مف طريؽ (2)كابف عساكر ،(1)كلمحديث شاىد أخرجو ابف سعد قمت:  كىٍىبو  ٍبفي ا اٍلمىًمؾً  عى
رّْ  عىفً  اٍلمىٍذًحًجيُّ  يَّاحً  ٍبفً  اٍلحي زىاًعيّْ  مىٍعبىدو  أىًبي عىفٍ  الصَّ   ، بمفظ مقارب.اٍلخي

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
" ىو الذي يخالط الناس، ويأكؿ معيـ، ا"كاف صمى الّمو عميو وسمـ ِمَخشِّ  :في حديث عميّ  (َش خَ )مَ       

 والميـ زائدة.ويتحّدث. 

 (:78الحديث رقـ)
 .(4)لـ أعثر عمى تخريج لو، غير أنو ذكر في كتب المغة

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
 اوُأِخذ ُزْبُده. ويسمى َمخيضً "باِرؾ ليـ في َمْحِضيا وَمْخِضيا" أي ما ُمِخَض مف المبف،  وفيو:

 . والَمْخُض: تحريؾ السّْقاء الذي فيو المبف، ليخرج ُزْبُده. اأيضً 

 الحديث رقـ)*(:
 .(6)سبؽ تخريجو

      

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1/230) الطبقات الكبير( (1
 (.1/230) تاريخ دمشؽ( (2
 (.4/306( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.17/190تاج العركس مف جكاىر القامكس ) (.4153لساف العرب )ص( (4
 (.4/307غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في (5
 (.9تحت حديث رقـ )( (6
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 . اسريعً  ا" أي ُتَحرَّؾ تحريكً ا"أنو ُمرَّ عميو بجنازة ُتْمَخض َمْخضً  ومنو الحديث:      

 (:79رقـ)الحديث 
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي  حى
(3) : ٍف أىًبي بيٍردىةى ٍبًف أىًبي ميكسىى، عىٍف أىًبيًو، أىنَّوي قىاؿى ، عى نىا لىٍيثه َمرَّْت ِبَرُسوِؿ المَِّو ، أىٍخبىرى

ـَ ِجَناَزٌة ُتْمَخُض َمْخَض  : فىقىاؿى ، (4)الزّْؽّْ  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـي  قىاؿى مىٍيكي :"عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكؿي المًَّو صى
 اٍلقىٍصد".

 تخريج الحديث:
، كمف (6)، مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية، عف ليث، بو، بنحكه. كأخرجو الطيالسي(5)أخرجو األشناني

 .، عف زائدة(9)، كالبييقي(8)، كالخطيب البغدادم(7)طريقو الطحاكم
)زائدة، كجرير(، عف ليث، بو، بنحكه،  ، مف طريؽ جرير، كبلىما(11)كالركياني، (10)كأخرجو البزار 

، جميعيـ مف طرؽ، (15)، كالطحاكم(14)، كالطيالسي(13)، كأحمد(12)كعند البزار بالمعنى. كأخرجو ابف ماجو

                                                           

 (.4/307( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.32/411( مسند أحمد )(2
مىٌية. ثقة حافظ. تقريب التيذيب (3 ( إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ًمٍقسىـ األسدم، مكالىـ، أبك بشر البصرم، المعركؼ بابف عي
 (.105ص)

ٍبديه، النياية في غريب الحديث (4 : تحريؾ السّْقاء الذم فيو المبف ليخرج زي ( الزّْؽ بالكسًر: السقاء يينقىؿي فيو الماء. كالمىٍخضي
 (.25/408(. تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم )4/307كاألثر، البف األثير )

 (. 322( جزء القاضي األشناني )ص(5
 (.1/421داكد الطيالسي )( مسند أبي (6
 (.1/479( شرح معاني اآلثار )(7
 (.13/222( تاريخ بغداد )(8
 (. 4/34) ( السنف الكبرل لمبييقي(9

 (.8/136( مسند البزار )(10
 (.1/324( مسند الركياني )(11
 (.1479(، حديث رقـ )1/474( سنف ابف ماجو، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شيكد الجنائز )(12
 (. 32/389،469( مسند أحمد )(13
 (.1/421( مسند أبي داكد الطيالسي )(14
 (.1/478( شرح معاني اآلثار )(15
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، عف محمد بف فضيؿ، (1)عف شعبة، عف ليث، بو، بالمعنى، دكف لفظ ابف األثير. كأخرجو ابف أبي شيبة
 ، بمفظ قريب.ابنت أبي بردة، عف أبي مكسى، مرفكعن  عف

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف أبي سميـ بف زينىٍيـ، بالزام كالنكف مصغر، كاسـ أبيو: أيمف، كقيؿ: أنس، كقيؿ: غير ذلؾ.  الميث -

: كاف أحمد بف حنبؿ يقكؿ: ال يفرح (3)ا: صدكؽ، إال أنو يغمط. كقاؿ أيضن (2)قاؿ البخارم
: ثقة صدكؽ، كليس (5): جائز الحديث، كقاؿ مرة: ال بأس بو. قاؿ عثماف(4)العجمي بحديثو. كقاؿ

ليث كعطاء بف السائب كيزيد بف أبي زياد، فقاؿ: ليث  :(6)بحجة. كذكر عبد الرحمف بف ميدم
لو مف الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت، كقد ركل : (7)عندم. كقاؿ ابف عدم أحسنيـ حاالن 

م كغيرىما مف ثقات الناس، كمع الضعؼ الذم فيو يكتب حديثو. كقاؿ عنو شعبة كالثكر 
: كاف صاحب سنة، إنما أنكركا عميو الجمع بيف عطاء كطاكس كمجاىد حسب. كقد (8)الدارقطني

 .(12)كالجكزجاني، (11)، كالنسائي(10)، كابف معيف(9)ضعفو ابف سعد
: ليس بذاؾ (14)اكقاؿ أيضن : ليث أضعؼ مف عطاء كيزيد؟ قاؿ: نعـ. (13)سئؿ ابف معيف 

: مضطرب الحديث، كلكف حدث عنو الناس. كقاؿ أبك حاتـ كأبك (15)القكم. قاؿ اإلماـ أحمد
 : ال يشتغؿ بو، ىك مضطرب الحديث.(16)زرعة

                                                           

 (.2/479( مصنؼ ابف أبي شيبة )(1
 (.390( عمؿ الترمذم الكبير )ص(2
 (.293( المصدر نفسو )ص(3
 (.2/231( معرفة الثقات لمعجمي )(4
 (.196( تاريخ أسماء الثقات )ص(5
 (.7/178كالتعديؿ )( الجرح (6
 (.6/89( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (. 58( سؤاالت البرقاني )ص(8
 (.8/469( الطبقات الكبير )(9

 (.159ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (10
 (.209( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(11
 (.149( أحكاؿ الرجاؿ )ص(12
 (.3/29( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(13
 (.403ت ابف الجنيد )ص( سؤاال(14
 (.2/379( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(15
 (.7/179( الجرح كالتعديؿ )(16
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: ليف (2)ايكتب حديثو، كىك ضعيؼ الحديث. كقاؿ أبك زرعة أيضن  :(1)اكقاؿ أبك حاتـ أيضن  
ؿ العمـ بالحديث. كتحدث البعض في حفظو: قاؿ أبك معمر الحديث، ال تقكـ بو الحجة عند أى

يقاؿ: كاف يىسأؿ  :(4)كاف ابف عيينة ال يحمد حفظ ليث بف أبي سميـ. كقاؿ ابف سعد :(3)القطيعي
عف الشيء، فيختمفكف فيو، فيركم أنيـ اتفقكا، مف غير تعمد لذلؾ. كقاؿ  اكمجاىدن  اعطاء كطاككسن 

عف ليث كعطاء بف السائب كيزيد بف أبي زياد، فقاؿ: كاف يزيد  اجريرن : سألت (5)عثماف بف أبي شيبة
: فيو ضعؼ (6). كقاؿ الذىبياأحسنيـ استقامة في الحديث، ثـ عطاء، ككاف ليث أكثرىـ تخميطن 

: كاف مف العباد، كلكف اختمط في آخر (7)يسير، مف سكء حفظو، كبعضيـ احتج بو. كقاؿ ابف حباف
ما يحدث بو، فكاف يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ، كيأتي عف الثقات بما عمره، حتى كاف ال يدرم 

بف اليس مف أحاديثيـ، كؿ ذلؾ كاف منو في اختبلطو، تركو يحيى القطاف، كابف ميدم، كأحمد 
 ي: كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عف ليث بف أب(8)حنبؿ، كيحيى بف معيف. قاؿ عمرك بف عمي

 ، كلـ يتميز حديثو، فىتيًرؾ. ااختمط جدن  صدكؽ: (9)سميـ. قاؿ ابف حجر
ثقة، إال أنو ينسب إلى التخميط كالغمط، كقاؿ  :(10)كلقد تناقضت أقكاؿ الييثمي فيو، فقاؿ

كتعقبو الحافظ ابف  : األكثر عمى ضعفو.(13)، كقاؿ(12): ثقة، إال أنو مدلس، كمرة ضعفو(11)اأيضن 
 صرح بأنو ثقة، كال كصفو بالتدليس. اما عممت أحدن : (14)حجر في زكائده عمى البزار، كقاؿ

 .صدكؽ، اختمط كلـ يتميز حديثو، فىتيًرؾ قمت:

                                                           

 (.7/179( المصدر نفسو )(1
 (.7/179( المصدر نفسو )(2
 (.1/45( المصدر السابؽ )(3
 (.8/469( الطبقات الكبير )(4
 (.7/178( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.2/151الستة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب (6
 (.2/231( المجركحيف البف حباف )(7
 (.2/232( المصدر نفسو )(8
 (.464( تقريب التيذيب )ص(9

 (.1/497( مجمع الزكائد )(10
 (.2/467( المصدر نفسو )(11
 (.1/343( المصدر نفسو )(12
 (.1/269( المصدر السابؽ )(13
عف األلباني في تعميقو عمى كتاب السنة البف  (. كنقبلن 65( قكؿ عاصـ القريكتي، المحقؽ لكتاب طبقات المدلسيف )ص(14

 (.535أبي عاصـ )ص
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 :الحكـ عمى اإلسناد
فترؾ، كمدار اإلسناد  ،صدكؽ، مختمط كلـ يتميز حديثوليث بف أبي سميـ،  فيوإسناده ضعيؼ، 

كىاهي (1)كلقد أكد البزار ذلؾ، قائبلن  عميو. ًديثي قىٍد رى مىاعىةه عىٍف لىٍيثو عىٍف أىًبي بيٍردىةى عىٍف أىًبي ميكسىى، كىالى : كىىىذىا اٍلحى جى
ـي لىوي ًإالَّ ىىذىا الطًَّريؽى.  نىٍعمى
، كلقد أنكر البخارم حديثو، (3)، مف حديث ابف مسعكد، ال يفرح بو، فيو أبك ماجدة(2)كلمحديث شاىد

بنت أبي بردة، كلـ أعثر ليا عمى ترجمة، ، عف (5). كىناؾ شاىد آخر انفرد بو ابف أبي شيبة(4)اكضعفو جدن 
، كلقد ضعفو البكصيرم(7)كالبييقي ،(6)كلـ يجـز البكصيرم كأظنيا كىـ.  ، بثبكت الحديث، فقد قاال: ًإٍف ثىبىتى

اًلفوي أىٍسرعيكا بالجنازة..: (8)كقاؿ ا ييخى ٍيرىة مى ًديث أبي ىيرى ٍيًف كىغىيرىمىا مف حى ًحيحى . كمع ضعفو، قد كرد ًفي الصَّ
ًديث، ككافقو محمد فؤاد عبد الباقي عمى ذلؾ كالحسف بف أحمد  ،(10). كضعفو شعيب األرنؤكط(9)الحى

 : منكر.(12)، كقاؿ األلباني(11)الصنعاني
كقد ركم في الصحيحيف، مف حديث أبي ىريرة، ما  كشكاىده ضعيفة كما تقدـ، ،ضعيؼإسناده  قمت:

  .(13)يخالفو

      

 

 

                                                           

 (.8/136( مسند البزار )(1
 (.6/137( ركاه الطبراني في المعجـ األكسط )(2
 (.670. تقريب التيذيب )ص( أبك ماجد عف ابف مسعكد، قيؿ: اسمو عائذ بف نضمة مجيكؿ(3
 (.145( العمؿ الكبير، لمترمذم )ص(4
 (.2/479مصنؼ ابف أبي شيبة )( (5
 (.2/484( إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، لمبكصيرم )(6
 (.4/34( السنف الكبرل لمبييقي )(7
 (.2/28( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )(8
 (. 1479رقـ ) (، حديث1/474( في تعميقو عمى سنف ابف ماجو، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شيكد الجنائز )(9

 (.32/389،469( في تعميقو عمى مسند أحمد )(10
( فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار، لمحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد الرُّباعي الصنعاني (11

 (.2/742ىػ(، )1276)المتكفى
 (.1479(، حديث رقـ )1/474ما جاء في شيكد الجنائز ) ( سنف ابف ماجو، كتاب الجنائز، باب(12
 (. 944(، كصحيح مسمـ، حديث رقـ )2/86( صحيح البخارم )(13
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 المبحث الثالث
 الميـ مع الداؿ باب

 :(1)قاؿ ابف األثير
ج" بضـ الميـ، وتشديد الجيـ المكسورة: واٍد بيف مكة والمدينة، لو ِذْكر في  جج( فيو ذكردَ )مُ       "ُمَدجّْ

 حديث اليجرة.

 (:80الحديث رقـ)
 .(2)لـ أعثر عمى تخريج لو، غير أنو ذكر في كتب المغة

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
"ُسبحاف الّمِو ِمَداَد كمماتو" أي مثؿ عددىا. وقيؿ: َقْدر ما ُيواِزييا في الكثرة، ِعَيار كْيؿ، أو  ( فيودَ دَ )مَ      

َوْزف، أو عدد، أو ما أْشَبيو مف وُجوه الَحْصر، والتقدير، وىذا َتمثيؿ ُيراد بو التَّقريب ألّف الكالـَ ل َيْدخؿ 
نما َيْدخؿ في العدد ، وىو ما اوِمدادً  ا. والِمداُد: مصدر كاَلَمدِد. يقاؿ: َمَددُت الشيَء َمدِّ في الكيؿ والوزف، وا 

 ُيَكثَّر بو وُيزاد. 

 (:81الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيد ك النَّاًقد(5)حى ، كىعىٍمره
، كىاٍبفي أىًبي عيمىر(6)

دَّثىنىا  -كىالمٍَّفظي اًلٍبًف أىًبي عيمىرى  -(7) قىاليكا: حى
ٍبًد الرٍَّحمىفً  مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى سيٍفيىافي
ٍيبو (8) ةى، عىٍف كيرى ٍكلىى آًؿ طىٍمحى ، مى

ٍيًريىةى، أىفَّ النًَّبيَّ (9) كى ، عىٍف جي ًف اٍبًف عىبَّاسو ، عى
مَّى  رىجى ًمٍف ًعٍنًدىىا بيٍكرىةن ًحيفى صى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عى بىٍعدى أىٍف أىٍضحىى، صى ، كىًىيى ًفي مىٍسًجًدىىا، ثيَـّ رىجى ٍبحى الصُّ

                                                           

 (.4/307( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.5/548تاج العركس مف جكاىر القامكس ) (.4156لساف العرب )ص( (2
 (.4/307البف األثير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، (3
 (. 2726(، حديث رقـ )1091( صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء، باب التسبيح أكؿ النيار كعند النـك )ص(4
ميؿ بفتح الجيـ، ابف طريؼ الثقفي، أبك رجاء البىٍغبلني، بفتح المكحدة، كسككف المعجمة يقاؿ: اسمو (5 ( قتيبة بف سعيد بف جى

 (.454. تقريب التيذيب )صيحيى، كقيؿ عمي. ثقة ثبت
 (.426( عمرك بف محمد بف بكير الناقد، أبك عثماف البغدادم، نزؿ الرقة. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )ص(6
 (.513( محمد بف يحيى بف أبي عمر العدني، نزيؿ مكة، كيقاؿ: إف أبا عمر كنية يحيى. صدكؽ. تقريب التيذيب )ص(7
 (.492القرشي، مكلى آؿ طمحة، ككفي. ثقة. تقريب التيذيب )ص( محمد بف عبد الرحمف بف عبيد (8
 (.461( كريب بف أبي مسمـ الياشمي، مكالىـ، المدني، أبك رشديف، مكلى ابف عباس. ثقة. تقريب التيذيب )ص(9
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مىٍييىا؟" ٍقتيًؾ عى اًؿ الًَّتي فىارى مىى اٍلحى ا ًزٍلًت عى :"مى اًلسىةه، فىقىاؿى : كىًىيى جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، قىاؿى النًَّبيُّ صى ـٍ "لىقىٍد  قىالىٍت: نىعى
نىٍتييفَّ قيٍمتي بىٍعدىًؾ أىٍربىعى كى  ٍنذي اٍليىٍكـً لىكىزى ا قيٍمًت مي ، لىٍك كيًزنىٍت ًبمى ثى مىرَّاتو ، ثىبلى : ُسْبَحاَف اهلِل َوِبَحْمِدِه، َعَدَد َخْمِقِو ًممىاتو

 َوِرَضا َنْفِسِو َوِزَنَة َعْرِشِو َوِمَداَد َكِمَماِتِو".

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ مسعرػ عف محمد بف عبد (1)اانفرد بو اإلماـ مسمـ بو، دكف البخارم، كأخرجو أيضن 

 .االرحمف، بو، مختصرن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، ال 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف عيينة: -
 يضر تدليسو، كال اختبلطو.

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
 "َيْنَبِعث فيو ِميزاباف ِمداُدىما أْنيار الجنة" أي ُمّدُىما أنياُرىا. ومنو حديث الحوض:     

 (:82الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمىًعيٌ  حى
مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى(4) ميحى ، كى

، كىاٍبفي بىشَّارو (5)
دَّثىنىا  -كىأىٍلفىاظيييـٍ ميتىقىاًربىةه  -(6) قىاليكا: حى

دَّثىًني أىًبي ، حى ميعىاذه كىىيكى اٍبفي ًىشىاـو
ٍف قىتىادىةى (7) ةى (8)، عى ٍعدىافى ٍبًف أىًبي طىٍمحى ٍعًد، عىٍف مى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى

                                                           

 (.2725(، حديث رقـ )1091( صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء، باب التسبيح أكؿ النيار كعند النـك )ص(1
 (.4/307ياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( الن(2
 (.2301(، حديث رقـ )942( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب إثبات حكض نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ )ص(3
 (.517( مالؾ بف عبد الكاحد، أبك غساف المسمعي، البصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
زم، بفتح النكف كالزام، أبك مكسى البصرم، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب ( محمد بف المثنى بف عبيد العنى (5

 (.505التيذيب )ص
 (.469( محمد بف بشار بف عثماف العبدم، البصرم، أبك بكر، بندار. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
لبصرم، الدٍَّستىكاًئي بفتح الداؿ، كسككف ( ىشاـ بف أبي عبد اهلل سىٍنبىر، بميممة، ثـ نكف، ثـ مكحدة، كزف جعفر، أبك بكر ا(7

 (.573السيف الميممتيف، كفتح المثناة، ثـ مد. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.453( قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي، أبك الخطاب البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(8
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اٍليىٍعمىًرمّْ 
مَّـى قىاؿ:".(1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ نىًبيَّ اهلًل صى ٍف ثىٍكبىافى :، عى سيًئؿى عىٍف شىرىاًبًو فىقىاؿى ًمفى  ا"أىشىدُّ بىيىاضن  ... كى

ًؿ، يىغيتُّ ًفيًو  ري ًمٍف كىًرؽو".ِميزَاَباِف َيُمدَّاِنِو ِمَف اْلَجنَّةِ المَّبىًف، كىأىٍحمىى ًمفى اٍلعىسى ، كىاآٍلخى ا ًمٍف ذىىىبو ديىيمى  ، أىحى
، اكقاؿ أيضن  ٍربو دَّثىًنيًو زيىىٍيري ٍبفي حى ، عىٍف قىتىادىةى، ًبًإٍسنىاًد ًىشىاـو : كحى دَّثىنىا شىٍيبىافي سىفي ٍبفي ميكسىى، حى دَّثىنىا اٍلحى حى

ًديًثًو...  ًبًمٍثًؿ حى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، عف البخارم. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، البصرم كقد سكف اليمف.(2)بف أبي عبد اهلل الدستكائي معاذ بف ىشاـ -

: معاذ (5)يحيى بف معيفسيئؿ ك ، (4)كزاد: مأمكف، كذكره ابف حباف في الثقات (3)قانع كثقو ابف
كقاؿ  : اإلماـ المحٌدث الثقة.(7)، كقاؿ الذىبيفقاؿ: ثقة كثقة ؟(6)ردى نٍ شعبة أك غي  يبف ىشاـ أثبت فا

اكقاؿ  .م: ليس بذاؾ القك (8)معيف مرة أخرلابف  أصحاب : لـ يكف بالثقة، إنما رغب فيو (9)أيضن
اكقاؿ  الحديث لئلسناد.  .: صدكؽ، كليس بحجة(10)أيضن

قكؿ أاـ عندؾ حجة؟ قاؿ: أكره أف ىش: قمت ألبى داكد: معاذ بف (11)مكقاؿ أبك عبيد اآلجر 
يحيى القطاف، يحيى، يحيى بف معيف، أك  فٍ ا، كاف يحيى ال يرضاه، كقاؿ أبك عبيد: ال أدرل مى شيئن 

 .كأظنو يحيى القطاف

                                                           

ية، كالميـ بينيما ميممة، شامي. ثقة. تقريب التيذيب ( معداف بف أبي طمحة، كيقاؿ: ابف طمحة اليعمرم، بفتح التحتان(1
 (.539)ص

الدستكائي: بفتح الداؿ، كسككف السيف الميممتيف، كضـ التاء ثالث الحركؼ، كفتح الكاك، كفي آخره األلؼ، ثـ الياء آخر ( (2
لى ثياب جمبت منيا.   (.2/476األنساب لمسمعاني )الحركؼ، ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد األىكاز يقاؿ ليا دستكا، كا 

 .(10/197)تيذيب التيذيب البف حجر  (3)
 .(9/176)الثقات البف حباف  (4)
 . (8/249)الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (5)
 ب بػ"غيٍندىر".ىك محمد بف جعفر الممقٌ  (6)
 .(9/372)سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (7)
 .(28/142)تيذيب الكماؿ لممزم  (8)
 .(118ص  )-ركاية ابف محرز –تاريخ ابف معيف  (9)
 .(4/263)ركاية الدكرم –تاريخ ابف معيف  (10)
 .(1/378)سؤاالت اآلجٌرم أبا داكد  (11)
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: كلمعاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة حديث كثير، كلمعاذ عف غير أبيو (1)مبف عداقاؿ 
: (2)قاؿ ابف حجرك  ء، كأرجك أنو صدكؽ.يء بعد الشيالش يأحاديث صالحة، كىك ربما يغمط ف

 ثقة صاحب غرائب. :(3)كقاؿ مرة أخرل صدكؽ ربما كىـ.
 ، لو غرائب. كقد تكبع في الحديث كما تقدـ.ثقة :قمت

 ، مكالىـ، الككفي.(5)، األىٍشجىعي(4)رافع الغىطىفىاني الجعد سالـ بف أبي -
: لـ يسمع مف (7). كقاؿ أحمد بف حنبؿ، كأبك حاتـا: ثقة، ككاف يرسؿ كثيرن (6)قاؿ ابف حجر

 ثكباف، بينيما معداف بف أبي طمحة.
 سمع، مف معداف، كما تقدـ. إنوثقة، كانتفى عنو اإلرساؿ، حيث  قمت:

      

 :(8)ابف األثيرقاؿ 
الَمّد: الَقْدُر يريد بو َقْدر الذنوب: أي ُيْغَفر لو ذلؾ إلى ُمْنَتيى  "إّف المؤذّْف ُيْغَفر لو َمدَّ َصْوتو" وفيو:     

 َمّد َصْوتو، وىو تمثيؿ لَسَعة الَمْغِفرة.

 (:83الحديث رقـ)
 :(9)قاؿ اإلماـ النسائي

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي مىٍسعيكدو  أىٍخبىرى
ٍبًد اأٍلىٍعمىى(10) مَّدي ٍبفي عى ميحى ، كى

ٍيع(11) رى دَّثىنىا يىًزيدي يىٍعًني اٍبفى زي : حى ، قىاالى
(12)، 

                                                           

 .(6/434)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم  (1)
 (.536( تقريب التيذيب )ص(2
 .(9/231)فتح البارم البف حجر  (3)

المعجمة، كالطاء الميممة، كفتح الفاء، كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى غطفاف كىي قبيمة مف قيس ( الغىطىفىاني: بفتح الغيف (4
 (.4/302عيبلف كىي بيت قيس عيبلف نزلت الككفة. األنساب لمسمعاني )

 (.1/165( األشجعي: ىذه النسبة إلى قبيمة ىي أشجع. األنساب لمسمعاني )(5
  (.226( تقريب التيذيب )ص(6
 (.80،79لمراسيؿ البف أبي حاتـ )ص( ا(7
 (.4/308الحديث كاألثر، البف األثير ) ( النياية في غريب(8
 (.645(، حديث رقـ )2/12( سنف النسائي، كتاب اآلذاف، باب رفع الصكت باآلذاف )(9
 (.110تقريب التيذيب )ص .( إسماعيؿ بف مسعكد الجحدرم، بصرم، يكنى أبا مسعكد. ثقة(10
 (.491عبد األعمى الصنعاني، البصرم. ثقة. تقريب التيذيب )صمحمد بف ( (11
 (.601يزيد بف زريع، بتقديـ الزام، مصغر، البصرم، أبك معاكية. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( (12
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دَّثىنىا شيٍعبىة  : حى ٍيرىةى سىًمعىوي ًمٍف فىـً رىسيكًؿ (1)قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي يىٍحيىى، عى ، عىٍف ميكسىى ٍبًف أىًبي عيٍثمىافى
مىيٍ  مَّى اهللي عى :المًَّو صى مَّـى يىقيكؿي سى ".اْلُمَؤذُّْف ُيْغَفُر َلُو ِبَمدّْ َصْوِتوِ " ًو كى يىاًبسو يىٍشيىدي لىوي كيؿُّ رىٍطبو كى  ، كى
 تخريج الحديث:
في خمؽ  ، كالبخارم(5)أحمدأخرجو ك  ،(4)، كمف طريقو ابف حباف(3)الطيالسيك  ،(2)ابف ماجو أخرجو

بف ا، جميعيـ مف طرؽ، عف شعبة، عف أبي مكسى (9)كالباغندم ،(8)كالبييقي ،(7)كابف خزيمة ،(6)أفعاؿ العباد
 أبي عثماف، بو.

 ، مف طريؽ حفص بف غياث، عف األعمش، عف أبي صالح،(11)، كالبييقي(10)كأخرجو الطبراني
، كمف (13)، مف طريؽ عمرك بف الغفار، عف األعمش، عف مجاىد، كأخرجو عبد الرزاؽ(12)كأخرجو البييقي

، (16)، عف معمر، عف منصكر، عف عباد بف يكنس، كأخرجو الفاكيي(15)كعبد بف حميد، (14)طريقو أحمد
، عف (18)، مف طريؽ منصكر، عف يحيى بف عباد، عف عطاء، كأخرجو ابف أبي شيبة(17)كالخطيب البغدادم

أربعتيـ )أبك صالح، كمجاىد، كعباد ابف أبي أسامة، عف الحسف بف الحكـ، عف يحيى بف عباد، عف شيخ، 
 .اجميعيـ بنحكه كزيادة، غير أف الطبراني، ركاه مختصرن  س، كعطاء(، عف أبي ىريرة مرفكعنا،يكن

 
                                                           

 (.266شعبة بف الحجاج بف الكرد، العتكي، مكالىـ، أبك بسطاـ الكاسطي، ثـ البصرم. تقريب التيذيب )ص( (1
 (.724(، حديث رقـ )240جو، كتاب اآلذاف كالسنة فييا، باب فضؿ اآلذاف، كثكاب المؤذنيف )ص( سنف ابف ما(2
 (.4/274( مسند أبي داكد الطيالسي )(3
 (.4/551( صحيح ابف حباف )(4
 (.16/27(،)16/8(،)15/335(،)15/190( مسند أحمد )(5
 (.34( خمؽ أفعاؿ العباد، لمبخارم )ص(6
 (.1/204)( صحيح ابف خزيمة (7
 (.1/584( السنف الكبرل لمبييقي )(8
 (.64)ص ( أمالي الباغندم(9

 (.1/45( المعجـ األكسط )(10
 (.1/633( السنف الكبرل لمبييقي )(11
 (.1/633( المصدر نفسو )(12
 (.1/484( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(13
 (.13/51( مسند أحمد )(14
 (.419( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(15
 (.408( فكائد أبي محمد الفاكيي )ص(16
 (.3/2060( المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم )(17
 (.2/377( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب اآلذاف )(18
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
: مف سادات أىؿ الككفة، (2)، كقاؿ(1)الككفي، ذكره ابف حباف في كتاب الثقات موسى بف أبي عثماف -

 : مقبكؿ.(4): شيخ، كقاؿ ابف حجر(3)كعبادىـ، كقاؿ أبك حاتـ
 مقبكؿ.: قمت

 المكي. أبو يحيى -
. (6)ككذلؾ قاؿ ابف عبد البر ، كقاؿ: ىك سمعاف األسممي،(5)ذكره ابف حباف في كتاب الثقات

: يقاؿ: (10).  كقاؿ ابف حجر(9). كاأللباني(8)، مف جمة التابعيف، كثقو محمكد شاكر(7)كزاد ابف حباف
: ال يسمى. (12)قاؿ ابف القطاف :ال بأس بو.(11)ىك سمعاف األسممي، كىك مقبكؿ. كقاؿ في سمعاف

: مكلى آؿ جعدة، كىك عند ابف (14): مجيكؿ. كعده يحيى بف سعيد القطاف(13)كقاؿ المنذرم كالثكرم
فثقة، ككذلؾ كثقو ابف  –: أما أبك يحيى مكلى جعدة (16): مقبكؿ. قاؿ ابف القطاف(15)احجر أيضن 

: كأخشى أف يككف في ىذه العبارة (18). كقد عمؽ األلباني عمى تكثيؽ ابف القطاف لو فقاؿ(17)معيف
"فثقة" األكلى؛ فإف إثباتيا ال يتناسب مع سياؽ  زيادات مف الناسخ أك الطابع؛ كمف ذلؾ لفظة:

 الكبلـ! كاهلل أعمـ. 

                                                           
 (.7/454( الثقات البف حباف )(1
 (.4/553( صحيح ابف حباف )(2
 (.8/153( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.552( تقريب التيذيب )ص(4
 (.4/345)( الثقات البف حباف (5
 (.12/250عف تيذيب التيذيب، البف حجر ) ( نقبلن (6
 (.4/553( صحيح ابف حباف )(7
 (.14/481( في تعميقو عمى تفسير الطبرم )(8
 (.4/64( السمسمة الصحيحة، لؤللباني )(9

 (.684( تقريب التيذيب )ص(10
 (.256( المصدر نفسو )ص(11
 (.4/148( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(12
 (.12/250( تيذيب التيذيب )(13
 (.9542(، حديث رقـ )15/335( مسند أحمد )(14
 (.684( تقريب التيذيب )ص(15
 (.4/148( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(16
 (.9/457( الجرح كالتعديؿ )(17
 (.2/444( صحيح أبي داكد، لؤللباني )(18
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كقاؿ: كأنا  فقد جـز الحافظ أف راكم الحديث عف أبي ىريرة: ىك أبك يحيى المكي المجيكؿ!.
كىك  -أبك يحيى مكلى آؿ جعدة؛ فقد صرح بذلؾ يحيى بف سعيد-أرل أنو ليس بو؛ بؿ ىك اآلخر
في ركايتو ليذا الحديث عف شعبة. كأبك يحيى مكلى آؿ جعدة.  -القطاف الحافظ الحجة الثقة الثبت

 مف رجاؿ"صحيح مسمـ": فيك ثقة عنده عمى األقؿ!. 
كما ذكر ذلؾ يحيى بف سعيد القطاف في ركايتو أبك يحيى، ىك مكلى جعدة،  قمت:

 ، كىك ثقة. (1)لمحديث

 :الحكـ عمى اإلسناد
، كقاؿ شعيب (3)يحيى ي، كضعفو مرة أخرل، لجيالة أب(2)، كقد صححو األلبانيجيدإسناده 

يحيى : إسناده جيد، كقد تعقب األلباني، في تضعيفو لمحديث كرد عميو بأف الحديث صحيح، كأبك (4)األرنؤكط
 : صحيح بطرقو كشكاىده.(5)ليس بمجيكؿ، كقاؿ األرنؤكط مرة أخرل

: إسناده حسف، رجالو ثقات معركفكف؛ غير مكسى بف أبي عثماف كىك الككفي. (6)كقد قاؿ األلباني
 اكقاؿ: كقد ركل عنو شعبة ىذا الحديث، كىك ال يركم إال عف ثقة كما ذكركا، كركل عنو الثكرم أيضن 

 يث صحيح عمى كؿ حاؿ.كغيرىما. كالحد
: ىذا سند صحيح، كقاؿ (8). قاؿ األلباني(7)اكلمحديث شكاىد: منيا ما ركاه ابف عمر مرفكعن 

 : كفي فضؿ األذاف أحاديث كثيرة في الصحيحيف كغيرىـ.(9)الشككاني
 "الى يىٍسمىعي  ، بالمعنى، كلفظو:ا، مف حديث أبي سعيد الخدرم مرفكعن (10)كقد أخرجو البخارم قمت:  

ًة". فالحديث صحيح، بمجمكع طرقو  ٍكًت الميؤىذًّْف، ًجفّّ كىالى ًإٍنسه كىالى شىٍيءه، ًإالَّ شىًيدى لىوي يىٍكـى الًقيىامى مىدىل صى
 .اكما قاؿ الشيخ شعيب األرنكؤط آنفن  ،كشكاىده

      

 

                                                           

 (.15/335( مسند أحمد )(1
 (.645(، حديث رقـ )2/12سنف النسائي، كتاب اآلذاف، باب رفع الصكت باآلذاف )( في تعميقو عمى (2
 (.1/204( في تعميقو عمى صحيح ابف خزيمة )(3
 (.4/551( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(4
 (.13/51( في تعميقو عمى مسند أحمد )(5
 (.2/443( صحيح أبي داكد )(6
 (.10/336( مسند أحمد )(7
 (.2/447داكد )( صحيح أبي (8
 ( 2/14( نيؿ األكطار )(9

 .(609، حديث رقـ )(1/125) ، كتاب اآلذاف، باب رفع الصكت بالنداء( صحيح البخارم(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
َحاَبةِ   نما  "(2)أحِدىـ ول َنِصيَفو"ما أْدَرؾ ُمّد  :َوِفي َحِديِث َفْضِؿ الصَّ الُمّد في األصؿ: رُبع الصاع، وا 

 َقّدَره بو ألنو أَقّؿ ما كانوا َيَتصّدقوف بو في العادة، وُيروى بفتح الميـ وىو الغاية. 

 (:84الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ البخاري

ـي ٍبفي أىًبي ًإيىاسو  دَّثىنىا آدى حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىًف (4) : سىًمٍعتي ذىٍككىافى ، حى األىٍعمىًش، قىاؿى

ٍف أىًبي سىًعيدو (5) دّْثي عى ، ييحى
اًبي، فىمىٍك  :"الى تىسيبُّكا أىٍصحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى ٍدًرمّْ رىًضيى المَّوي عى ـٍ أىٍنفىؽى ًمٍثؿى الخي دىكي أىفَّ أىحى

، ذىىىبنا  دو ، َوَل َنِصيَفوُ  َما َبَمغَ أيحي ـْ  ".ُمدَّ َأَحِدِى
، عىًف األىٍعمىًش. اًضره ميحى دى، كىأىبيك ميعىاًكيىةى، كى ٍبدي المًَّو ٍبفي دىاكي ، كىعى ًريره  كقاؿ: تىابىعىوي جى

 تخريج الحديث:
بف اأخرجو مسمـ، مف طريؽ جرير، عف األعمش، بو، كذكر خالد بف الكليد أنو سٌب عبد الرحمف 

مف طريؽ ككيع، عف األعمش بو بنحكه.  اصمى اهلل عميو كسمـ الحديث. كأخرجو أيضن  عكؼ، فذكر النبي
كمف طريؽ معاذ بف معاذ، كمحمد بف إبراىيـ بف أبي عدم، كبلىما عف شعبة، بو بنحكه. كقاؿ اإلماـ مسمـ: 

 .(6)كليس في حديث شعبة كككيع، ذكر خالد بف الكليد، كعبد الرحمف بف عكؼ

 د:دراسة رجاؿ اإلسنا
 ، أبك محمد الككفي، األعمش.(7)الكاىمي سميماف بف ميراف األسدي -

أنو ثقة حافظ، كتدليسو ال يضر  (، كخبلصة القكؿ فيو:10تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 فقد عده ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف. 

                                                           

 (.4/308( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.5/65)( ىيكى النّْصؼ، كالعىًشير ًفي العيٍشر. النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير (2
...( صحيح البخارم، كتاب فضائؿ الصحابة(3 ، حديث (5/8) ، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ" لك كنت متخذنا خميبلن

 .(3673رقـ )
( آدـ بف أبي إياس، عبد الرحمف العسقبلني، أصمو خراساني، يكنى أبا الحسف، نشأ ببغداد. ثقة عابد. تقريب التيذيب (4

 (.86)ص
 (.203بك صالح السماف الزيات المدني. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( ذككاف، أ(5
 (.2541(، حديث رقـ )1026( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب تحريـ سب الصحابة رضي اهلل عنيـ )ص(6
. األنساب ( ىذه النسبة إلى بني كاىؿ، كالمنتسب إليو: أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف أئمة الككفة(7

 (.5/23لمسمعاني )
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 : (1)قاؿ ابف األثير
رْطٌؿ وُثُمث بالعراقي عند الشافعيّْ وأىِؿ الحجاز، "الُمدّْ" بالضـ في الحديث، وىو  وقد تكرر ذكر:

  .اوىو رطالف عند أبي حنيفة وأىِؿ الِعراؽ. وقيؿ: إّف أصَؿ الُمدّْ ُمقدٌَّر بأف َيُمّد الرجؿ يديو فَيمأل َكّفيو طعامً 

 (:85الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

كًدمُّ  اري ًليًد الجى ٍنًذري ٍبفي الكى دَّثىنىا مي حى
(3): ، قىاؿى ، عىٍف نىاًفعو اًلؾه دَّثىنىا مى ٍمـه، حى دَّثىنىا أىبيك قيتىٍيبىةى كىٍىكى سى "كىافى اٍبفي  ، حى

افى  ، ييٍعًطي زىكىاةى رىمىضى ًفي كىفَّارىًة اليىًميًف  ِبُمدّْ عيمىرى ًؿ، كى مَّـى الميدّْ األىكَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّى  ِبُمدّْ النًَّبيّْ صى اهللي النًَّبيّْ صى
" قىاؿى أىبيك مَّـى سى مىٍيًو كى : عى اًلؾه ـي ًمٍف  ُمدَُّنا" قيتىٍيبىةى: قىاؿى لىنىا مى مَّى اهللي  ُمدّْ ، كىالى نىرىل الفىٍضؿى ًإالَّ ًفي ُمدُّْكـْ أىٍعظى النًَّبيّْ صى

رىبى  ـٍ أىًميره فىضى اءىكي : لىٍك جى اًلؾه قىاؿى ًلي مى " كى مَّـى سى مىٍيًو كى ، ًبأىمّْ شىٍيءو  ُمدّْ أىٍصغىرى ًمٍف  ُمدِّاعى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى النًَّبيّْ صى
: كينَّا نيٍعًطي  ؟ قيٍمتي ا يىعيكدي ًإلىى  بُمدّْ كيٍنتيـٍ تيٍعطيكفى : أىفىبلى تىرىل أىفَّ األىٍمرى ًإنَّمى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ُمدّْ النًَّبيّْ صى

مَّى مَّـى. النًَّبيّْ صى سى مىٍيًو كى  اهللي عى

 تخريج الحديث:
 انفرد بيذا الحديث اإلماـ البخارم، دكف مسمـ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 :غير أف رجالو جميعيـ ثقات،

 عيرم، بفتح المعجمة، أبك قتيبة الخراساني، نزيؿ البصرة. يبة الشَّ تى ـ بف قي مى سى  -
، كأبك (7)، كقاؿ ابف معيف(6)في الثقات، كذكره ابف حباف (5)، أبك زرعة(4)داكد أبك كثقو

  : صدكؽ.(10): كثير الكىـ، يكتب حديثو، كقاؿ ابف حجر(9): ليس بو بأس، كزاد أبك حاتـ(8)حاتـ
 صدكؽ. قمت:

                                                           

 (.4/308( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
بىرىكىتً (2 مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ميدّْ النًَّبيّْ صى ًدينىًة كى اًع اٍلمى ًدينىًة ( صحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر، بىاب صى ا تىكىارىثى أىٍىؿي اٍلمى مى ًو كى

 .(6713، حديث رقـ)(8/145ًلؾى قىٍرننا بىٍعدى قىٍرفو )ًمٍف ذى 
 (.546( المنذر بف الكليد بف عبد الرحمف بف حبيب العبدم، الجاركدم، البصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 .(11/234) الكماؿ تيذيب( (4
 .(4/266) كالتعديؿ الجرح( (5
  .(8/297) حباف البف الثقات( (6
 .(4/266) كالتعديؿ الجرح( (7
 .(4/266) كالتعديؿ الجرح( (8
 .(4/266) كالتعديؿ الجرح( (9

 (.246تقريب التيذيب )ص( (10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
بعد سيـ أو َيُرّد  ا"َمْنِبُمو والُمِمّد بو" أي الذي يقـو عند الرامي فُيناولو َسْيمً  وفي حديث الرَّْمي:

 عميو النَّْبَؿ مف الَيَدؼ. يقاؿ: أَمّده ُيِمّده فيو ُمِمّد. 

 (:86الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ الترمذي

ًنيعو  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مى حى
كفى (3) دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري : حى ، قىاؿى

ٍبًد المًَّو (4) اؽى، عىٍف عى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى نىا ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
:ا مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ًف ٍبًف أىًبي حيسىٍيفو ٍبًد الرٍَّحمى ثىةن  ٍبًف عى "ًإفَّ المَّوى لىييٍدًخؿي ًبالسٍَّيـً الكىاًحًد ثىبلى

اًنعىوي يى  نَّةى: صى ٍيرى كىالرَّاًميى ًبًو الجى ٍنعىًتًو الخى  ".َوالُمِمدَّ ِبوِ ٍحتىًسبي ًفي صى
: قىاؿى ـي بىا كى ؿي الميٍسًم ا يىٍمييك ًبًو الرَّجي ىٍف تىٍرميكا أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف تىٍركىبيكا، كيؿُّ مى ، ًإالَّ "اٍرميكا كىاٍركىبيكا، كىألى ًطؿه

تىٍأًديبىوي فىرى  ٍميىوي ًبقىٍكًسًو، كى ؽّْ".رى عىبىتىوي أىٍىمىوي، فىًإنَّييفَّ ًمفى الحى ميبلى  سىوي، كى
نىا ًىشىاـه الدٍَّستيكىاًئيُّ  : أىٍخبىرى كفى قىاؿى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري : حى ًنيعو قىاؿى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مى كقاؿ: حى
، عىٍف يىٍحيىى (5)

ٍبًد ا ، عىٍف عى ـو ، عىٍف أىًبي سىبلَّ مَّى المَّوي ٍبًف أىًبي كىًثيرو ، عىًف النًَّبيّْ صى يىًنيّْ اًمرو الجي المًَّو ٍبًف األىٍزرىًؽ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عى
مَّـى ًمٍثمىوي. سى مىٍيًو كى  عى

سى  ًديثه حى ك. كقاؿ: ىىذىا حى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ٍبسىةى، كىعى ٍمًرك ٍبًف عى ًفي البىاب عىٍف كىٍعًب ٍبًف ميرَّةى، كىعى فه كقاؿ: كى
 ح.صحي

 تخريج الحديث:
انفرد الترمذم بتخريجو باإلسناد األكؿ، مف حديث عبد اهلل بف عبد الرحمف، أما اإلسناد الثاني، كىك 

بف ا، مف طريؽ يزيد (8)، كمف طريقو ابف ماجو(7)، كابف أبي شيبة(6)حديث عقبة بف عامر فقد أخرجو أحمد
 ىاركف، بو.

                                                           

 (.4/308( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1637(، حديث رقـ )4/174( سنف الترمذم، كتاب الجياد، باب ما جاء في فضؿ الرمي في سبيؿ اهلل )(2
 (.85منيع بف عبد الرحمف، أبك جعفر البغكم األصـ. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )صأحمد بف ( (3
 (.606( يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي، مكالىـ، أبك خالد الكاسطي. ثقة متقف، عابد. تقريب التيذيب )ص(4
م، الدٍَّستىكاًئي، بفتح الداؿ، كسككف ىشاـ بف أبي عبد اهلل سىٍنبىر، بميممة، ثـ نكف، ثـ مكحدة، كزف جعفر، أبك بكر البصر ( (5

 (.573السيف الميممتيف، كفتح المثناة، ثـ مد. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.28/573( مسند أحمد )(6
 (.10/360( مصنؼ ابف أبي شيبة )(7
 (.2811(، حديث رقـ )2/940( سنف ابف ماجو، كتاب الجياد، باب الرمي في سبيؿ اهلل )(8
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، (7)، كالبييقي(6)، كالطحاكم(5)الركيانيك  ،(4)كالطبراني  ،(3)الدارميك  ،(2)كأحمد ،(1)لطيالسيا كأخرجو
، (10)، كابف خزيمة(9)، كمف طريقو، أحمد(8)جميعيـ مف طرؽ، عف ىشاـ الدستكائي، بو. كأخرجو معمر

، (15)، كالحاكـ(14)، كأحمد(13)، عف يحيى بف أبي كثير، بو. كأخرجو النسائي(12)، كالبييقي(11)كالطبراني
، مف طرؽ عف عبد الرحمف (19)، كغيرىـ(18)، كأبي عكانة(17)، كمف طريقو أبي داكد(16)كسعيد بف منصكر

، جميعيـ بألفاظ ابف يزيد بف جابر، عف أبي سبلـ األسكد، عف خالد بف يزيد، عف عقبة بف عامر، مرفكعن ا
 مختمفة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد األوؿ لمحديث:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

بف يسار، أبك بكر الميطًَّمبي محمد بف إسحاؽ -
. (21)، مكالىـ المدني، نزيؿ العراؽ، إماـ المغازم(20)

  .أنو صدكؽ حسف الحديث (، كخبلصة القكؿ فيو:14تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

                                                           

 (.2/347اكد الطيالسي )( مسند أبي د(1
 (.28/532( مسند أحمد )(2
 (.2449(، حديث رقـ )1556( سنف الدارمي، كتاب الجياد، باب في فضؿ الرمي كاألمر بو )ص(3
 (.13( فضؿ الرمي، كتعميمو لمطبراني )ص(4
 (.1/159( مسند الركياني )(5
 (.1/270( شرح مشكؿ اآلثار )(6
 .(10/23( السنف الكبرل لمبييقي )(7
 (.10/409( جامع معمر بف راشد )(8
 (.28/572( مسند أحمد )(9

 (. 4/113( صحيح ابف خزيمة )(10
 (.13( فضؿ الرمي كتعميمو لمطبراني )ص(11
 (.6/148( شعب اإليماف )(12
 (.3146(، حديث رقـ )6/28( سنف النسائي، كتاب الجياد، باب ثكاب مف رمى بسيـ في سبيؿ اهلل )(13
 (.28/571)(،28/558)( مسند أحمد (14
 (.2/104( المستدرؾ )(15
 (.2/206( سنف سعيد بف منصكر )(16
 (.2513(، حديث رقـ )285( سنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب في الرمي )ص(17
 (.4/504( مستخرج أبي عكانة )(18
 (.10/23ف الكبرل )(، كالبييقي في السن17/342(. كالطبراني في المعجـ الكبير )1/187( كالركياني في مسنده )(19
( ىذه النسبة إلى المطمب بف عبد مناؼ، كىك بضـ الميـ، كتشديد الطاء الميممة كفتحيا، ككسر البلـ، كالمنتسب إليو (20

 (.5/326جماعة مف أكالده. األنساب لمسمعاني )
 (.467( تقريب التيذيب )ص(21



103 
   

، في الطبقة الرابعة مف المدلسيف، كقاؿ: صدكؽ مشيكر بالتدليس عف (1)ذكره ابف حجر كقد
شر منيـ. كال يقبؿ تدليس الطبقة الرابعة، إال إذا صرحكا بالسماع، كلـ الضعفاء كالمجيكليف كعف 

 يصرح بالسماع في تمؾ الركاية.

 دراسة رجاؿ اإلسناد الثاني لمحديث:
(. كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت، يدلس 62. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)يحيى بف أبي كثير -

: قدـ معاكية بف سبلـ (3)كىك جده. كقد قاؿ العجمي ،(2)كيرسؿ. كلـ يثبت أنو أرسؿ عف أبي سبلـ
بف سبلـ، كلـ يقرأه كلـ يسمعو منو. كقاؿ افيو أحاديث زيد  اعمى يحيى بف أبي كثير؛ فأعطاه كتابن 

: عف يحيى بف أبي كثير: كؿ شيء أقكؿ لكـ بمغني، فيك كتاب. كقاؿ عبد الصمد (4)حسيف المعمـ
قاؿ لي يحيى بف أبي كثير: كؿ شيء عف أبي سبلـ، فإنما  : عف حرب بف شداد(5)بف عبد الكارث

ىك كتاب. فمقد ركل أحاديثو مف كتابو، كىذه مف طرؽ التحمؿ كاآلداء الثابتة، فبل بأس في ذلؾ. كقد 
 ، مف مدلسيف الطبقة الثانية، الذيف لـ يضر تدليسيـ.(6)عده ابف حجر

 ، ممطكر، األسكد، الحبشي. أبو سالـ -
، كيعقكب (11)، كالدارقطني(10)، كالنسائي(9)كأبك زرعة الدمشقي ،(8)كالعجمي، (7)كثقو أحمد

قاؿ ك  : ال بأس بو.(14)، كقاؿ ابف خراش(13)، كزاد: صدكؽ. كذكره ابف حباف في الثقات(12)بف شيبةا
 : لـ يسمع منو يحيى بف أبي كثير، كزاد أحمد: كلـ يمقو.(16)، كالعجمي(15)أحمد

                                                           

 (.51( طبقات المدلسيف )ص(1
 (.316المراسيؿ )صتحفة التحصيؿ في ذكر ركاة ( (2
 (.2/357( معرفة الثقات لمعجمي )(3
 (. 10/269ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (4
 (.28/487( تيذيب الكماؿ )(5
 (.36( طبقات المدلسيف )ص(6
 (.60/272(، تاريخ دمشؽ )152( بحر الدـ )ص(7
 (.2/296( معرفة الثقات لمعجمي )(8
 (.3/358( تيذيب التيذيب )(9

 (.3/358مصدر نفسو )( ال(10
 (.32( سؤاالت البرقاني )ص(11
 (.3/358( تيذيب التيذيب )(12
 (.5/460( الثقات البف حباف )(13
 (.60/272( تاريخ دمشؽ )(14
 (..60/272(، تاريخ دمشؽ )7/163ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (15
 (.2/296( معرفة الثقات لمعجمي )(16
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: غالب ركاياتو مرسمة، كلذا ما أخرج لو (2)العمماء بالشاـ، كقاؿ: مف جمة (1)كقاؿ الذىبي 
 : ثقة يرسؿ.(3)البخارم. كقاؿ ابف حجر

 .(4)كلـ يثبت أنو أرسؿ عف عبد اهلل بف األزرؽ يرسؿ، : ثقة،قمت

: قالو عبد الرحمف بف يزيد بف جابر (5)، كيقاؿ خالد بف زيد قاؿ البخارمعبد اهلل بف زيد األزرؽ -
. كذكره ابف حباف في الثقات، (6)أكتعديبلن  اف سبلـ. ذكره ابف أبي حاتـ، كلـ يذكر فيو جرحن كمعاكية ب

. كلقد أنكر ابف حجر أنو ا: كاف قاصن (8)، كقاؿ الذىبي(7)لمسممة بف عبدالممؾ اكقاؿ: كاف قاصن 
، كأف القاص راكم غير الذم ركل عف عقبة. كقاؿ: كالذم يغمب عمى ظني أف القاص ىك اقاصن 

: مقبكؿ. كقد فرؽ الذىبي، كابف (10)كقاؿ ابف حجر فيو. (9)الراكم عف عكؼ، ال عف عقبة. كاهلل أعمـ
حجر بيف عبد اهلل بف زيد بف األزرؽ، كبيف خالد بف زيد، أك ابف يزيد الجيني، غير أف كبلىما عند 

 .(13)ار كاحدن : فيو اضطراب. كقد جعميما ابف عساك(12)، كقاؿ الذىبي، عف خالد(11)ابف حجر مقبكؿ
عبداهلل بف األزرؽ، كخالد بف زيد يقاؿ: أنيما كاحدػ ككبلىما مقبكؿ. أما خالد بف زيد  قمت:

، كقد جمع بينيما الخطيب (15)، كابف أبي حاتـ بينيما(14)كيقاؿ بف يزيد الجيني: فقد فرؽ البخارم
 .(16)، كاعتبر أف البخارم كىـ في التفريؽ بينيمااىما كاحدن البغدادم، كعدٌ 

                                                           

 (.4/355( سير أعبلـ النببلء )(1
 (.2/293( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(2
 (.545( تقريب التيذيب )ص(3
 (.316( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(4
 (.5/93( التاريخ الكبير )(5
 (.5/58( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.5/15( الثقات البف حباف )(7
 (.1/555تة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الس(8
 (.5/199( تيذيب التيذيب )(9

 (.304( تقريب التيذيب )ص(10
 (.188( المصدر نفسو )ص(11
 (.1/364( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(12
 (.28/315( تاريخ دمشؽ )(13
 (.5/93التاريخ الكبير )( (14
 (. 5/58الجرح كالتعديؿ ) ((15
 (.1/112)( مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ (16
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، كقد فرؽ بينيما ابف حجر (1)ح المزم قكؿ البخارم، كمف تبعو، كدفع قكؿ الخطيبكقد صحَّ 
 .(2)، كاستدؿ بعدـ االختبلؼ في الصحابي زيد بف خالد الجيني، كقاؿ: ال مانع أف يككنا اثنيفاأيضن 

 :الحكـ عمى اإلسناد
مف ركاية عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف النكفمي، كىك مف صغار التابعيف، اإلسناد األكؿ: 
 محمد بف إسحاؽ، مدلس مف الطبقة الرابعة، كلـ يصرح بالسماع. كفيوضعيؼ، فاإلسناد مرسؿ،  فيك 

كقد صححو الترمذم  .(3)، ألجؿ عبد اهلل بف األزرؽ، مقبكؿ. كضعفو األلبانياكاإلسناد الثاني ضعيؼ أيضن 
الظاىر أف الترمذم أشار بقكلو ىذا إلى حديث عقبة  :(4)قاؿ المباركفكرمك  كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح.

 بف عامر، ال إلى حديث عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف.ا
. كقكؿ الترمذم حسف صحيح، (5)كالحديث حسف لغيره، كلو شكاىد أصحيا حديث جابر قمت:
 ، كاهلل أعمـ.طف فقيف السابقيرؽ، كلـ يقصد اإلسنادبمجمكع الط

      

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.8/74( تيذيب الكماؿ )(1
 (.3/80( تيذيب التيذيب )(2
 (.189ضعيؼ سنف الترمذم )ص( (3
 (.5/220( تحفة األحكذم )(4
(، كاسحاؽ بف راىكيو، كما في نصب الراية 2/211(، كالطبراني في الكبير )5/302أخرجو النسائي في عشرة النساء )( (5

ممة الحراني، عف أبي عبد الرحيـ، عف عبد الكىاب بف بخت، عف عطاء بف أبي (، مف طريؽ محمد بف س4/274لمزيمعي )
 . قاؿ الييثمي: كرجالو رجاؿ الصحيح، غير عبد الكىاب كىك ثقة.ا... فذكره مختصرن ارباح، قاؿ: رأيت جابرن 

 (: إسناده صحيح.1/339كقاؿ ابف حجر في اإلصابة )
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 :(1)قاؿ ابف األثير
اد: جمع دَ مْ "كاف ُعمر إذا أتى أْمداُد أىِؿ اليمف سأليـ: أِفيُكـ ُأَوْيس بف عامر؟، األَ  وفي حديث ُأويس:     

 َمَدد، وىـ األعواف واألْنصار؛ الذيف كانوا َيُمّدوف المسمميف في الجياد. 

 (:87الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى ميحى ، كى ٍنظىًميُّ ـى اٍلحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى حى
مَّدي ٍبفي بىشَّارو (3) ميحى ، كى

اؽي  -، (4) نىا، قىاؿى ًإٍسحى أىٍخبىرى
دَّثىنىا كىالمٍَّفظي اًلٍبًف اٍلميثىنَّى  رىاًف: حى دَّثىًني أىًبي -كقىاؿى اآٍلخى ، حى دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو حى

رىارىةى (6)، عىٍف قىتىادىةى (5) ٍبًف ا، عىٍف زي
اًبرو (7)أىٍكفىى ٍف أيسىٍيًر ٍبًف جى : (8)، عى ـْ َكاَف ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب ِإذَ ، قىاؿى : َأِفيُك ـْ ا َأَتى َعَمْيِو َأْمَداُد َأْىِؿ اْلَيَمِف، َسأََلُي

: سىًمٍعتي رىسيكؿى  ُأَوْيُس ْبُف َعاِمٍر؟ ...إلى أف قىاؿى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى اًمرو ٍيسي ٍبفي عى : أىٍنتى أيكى ٍيسو فىقىاؿى مىى أيكى تَّى أىتىى عى حى
:"يىأٍ  ، يىقيكؿي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيسي ٍبفي عىاًمرو مىعى أىٍمدىاًد أىٍىًؿ اٍليىمىًف...اهلًل صى ـٍ أيكى مىٍيكي  كذكر الحديث. ًتي عى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو مسمـ، دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف مىٍخمىد. إسحاؽ بف إبراىيـ -

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت، كاختبلطو اليضر، 42تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 لقصر مدة االختبلط، كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ.

                                                           

 (.4/308األثير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف (1
 (.2542(، حديث رقـ )1027( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ أكيس القرني )ص(2
( محمد بف المثنى بف عبيد العنىزم، بفتح النكف كالزام، أبك مكسى البصرم، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب (3

 (. 505التيذيب )ص
 (.469بدم، البصرم، أبك بكر، بندار. ثقة. تقريب التيذيب )ص( محمد بف بشار بف عثماف الع(4
( ىشاـ بف أبي عبد اهلل سىٍنبىر بميممة ثـ نكف ثـ مكحدة كزف جعفر أبك بكر البصرم الدٍَّستىكاًئي بفتح الداؿ كسككف السيف (5

 (.573الميممتيف كفتح المثناة ثـ مد. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.453قتادة السدكسي، أبك الخطاب البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص قتادة بف دعامة بف( (6
رىشي، بميممة كراء مفتكحتيف، ثـ معجمة، أبك حاجب البصرم. ثقة عابد. تقريب ( (7 رىارة، بضـ أكلو، ابف أكفى العامرم الحى زي

 (.215التيذيب )ص
أصمو: أسير، فسيمت اليمزة، مختمؼ في نسبتو، قيؿ: كندم، ييسىٍير بالتصغير، ابف عمرك أك ابف جابر الككفي، كقيؿ ( (8

 (.607كقيؿ: غير ذلؾ، كلو رؤية. تقريب التيذيب )ص
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 .معاذ بف ىشاـ -
 لو غرائب.، ثقة(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو 82تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

      

 : (1)قاؿ ابف األثير
ىو  َمَدِديّّ مف اليمف""َخرْجت مع زيد بف حارثة في َغْزوة ُمؤتة، وراَفَقني  ومنو حديث َعوؼ بف مالؾ:     

 منسوب إلى الَمَدد. 

 (:88الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

ٍربو  دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى حى
ك(3) ٍفكىافي ٍبفي عىٍمرو دَّثىنىا صى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، حى

ًف ٍبًف (4) ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى
بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو  : (6)أىًبيوً ، عىٍف (5)جي ، قىاؿى ًعيّْ اًلؾو اأٍلىٍشجى َخَرْجُت َمَع َمْف َخَرَج َمَع َزْيِد ْبِف َحاِرَثَة ، عىٍف عىٍكًؼ ٍبًف مى

....َورَاَفَقِني َمَدِديّّ ِمَف اْلَيَمفِ  ِفي َغْزَوِة ُمْؤَتَة، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى ًديثى عى سىاؽى اٍلحى  ، كى

 يث:تخريج الحد
 انفرد بو اإلماـ مسمـ دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 القرشي. الوليد بف مسمـ -

: أنو ثقة، كلكنو مكثره مف التدليس، (، كخبلصة القكؿ فيو76تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
مف ، كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الرابعة (7)لذلؾ قاؿ الذىبي: ال بد أف يصرح بالسماع إذا احتيٌج بو

 الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح بالسماع، في ىذا الحديث. ،(8)المدلسيف

      
                                                           

 (.4/308( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1753(، حديث رقـ )727( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ )ص(2
ف حرب بف شداد، أبك خثيمة النسائي، نزيؿ بغداد. ثقة ثبت. ركل عنو مسمـ أكثر مف ألؼ حديث. تقريب التيذيب ( زىير ب(3

 (.217)ص
 (. 277( صفكاف بف عمرك بف ىـر السٍَّكسىًكي، أبك عمرك الًحٍمصي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
مصغر، الحضرمي، الحمصي. ثقة. تقريب التيذيب ( عبد الرحمف بف جبير، بجيـ كمكحدة مصغر، ابف نفير بنكف كفاء (5

 (.338)ص
. تقريب التيذيب ا( جبير بف نفير، بنكف كفاء، مصغرن (6 ، ابف مالؾ بف عامر الحضرمي، الحمصي. ثقة جميؿ، مخضـر

 (.138)ص
 (.533( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، أك صالح الحديث، لمذىبي )ص(7
 (.51( طبقات المدلسيف، البف حجر )ص(8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
الُمّدة: طائفة مف الزماف  "الُمدَّة التي مادَّ فييا رسوُؿ الّمو صمى الّمو عميو وسمـ أبا ُسفياف" وفيو:

 فييا: أي أطاَليا وىي فاَعؿ مف المّد.تَقع عمى القميؿ والكثير. وماّد 

 (:89الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ـي ٍبفي نىاًفعو  كى اًف الحى دَّثىنىا أىبيك اليىمى حى
نىا شيعىٍيبه (3) : أىٍخبىرى ، قىاؿى

ًني عيبىٍيدي المًَّو (4) : أىٍخبىرى ًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى ٍبفي ا، عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف  مىٍسعيكدو عى

ٍقؿى أىٍرسىؿى (5) ٍربو أىٍخبىرىهي: أىفَّ ًىرى ، أىٍخبىرىهي أىفَّ أىبىا سيٍفيىافى ٍبفى حى بَّاسو ٍبدى المًَّو ٍبفى عى ، أىفَّ عى
ارن  كىانيكا تيجَّ ، كى ٍيشو ـَ َمادَّ ِفيَيا الُمدَِّة الَِّتي َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل عَ ًبالشٍَّأـً ًفي  اًإلىٍيًو ًفي رىٍكبو ًمٍف قيرى َمْيِو َوَسمَّ

..... َأَبا ُسْفَيافَ  ٍيشو كيفَّارى قيرى  كى

 تخريج الحديث:
بف ا. كأخرجو مف طريؽ صالح ا، مف طريؽ يكنس بف يزيد، بنحكه مختصرن (6)اأخرجو البخارم أيضن 

، جميعيـ ، مف طريؽ معمر، مطكالن (10)، كمسمـ(9)، كأخرجو البخارما، مختصرن (8)، كعقيؿ بف خالد(7)كيساف
 )يكنس، كصالح، كعقيؿ، كمعمر(، عف الزىرم، بو، كلـ يذكر أحدىـ لفظ ابف األثير غير يكنس.

 

 
                                                           

 (.4/309النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير ) ((1
 (.1/8( صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي... )(2
( الحكـ بف نافع البيراني، بفتح المكحدة، أبك اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت، يقاؿ: إف أكثر حديثو عف شعيب (3

 (.176مناكلة. تقريب التيذيب )ص
 (.267( شعيب بف أبي حمزة األمكم، مكالىـ، كاسـ أبيو دينار، أبك بشر الحمصي. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 (.372( عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد اليذلي، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو ثبت. تقريب التيذيب )ص(5
 (.4/101باب فضؿ الكفاء بالعيد )( صحيح البخارم، كتاب الجزية كالمكادعة، (6
(، كفي كتاب الشيادات، باب 1/19، كتاب اإليماف، باب سؤاؿ جبريؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ... )صحيح البخارم( (7

 (.3/180إنجاز الكعد )
 (.8/4، كتاب األدب، باب صمة المرأة أميا كليا زكج )صحيح البخارم( (8
ـٍ أىٍف الى نىٍعبيدى ًإالَّ المَّوى{ ) بىاب، كتاب التفسير، صحيح البخارم( (9 بىٍينىكي  (.6/35}قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى

(، 736( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب كتاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى ىرقؿ يدعكه إلى اإلسبلـ )ص(10
 (.1773حديث رقـ )
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو  :الزىري إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

  (.12كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ). فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
 ". (2)ِإْف َشاُءوا َماَدْدَناُىـْ "َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 (:90الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ البخاري

مَّدو  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىًني عى حى
نىا (4) زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ًني ، حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًني الزٍُّىًرمُّ : أىٍخبىرى ، قىاؿى مىٍعمىره

بىٍيرً  عيٍركىةي ٍبفي الزُّ
رىجى (5) اًحًبًو، قىاالى: خى ًديثى صى دّْؽي كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمىا حى ، ييصى مىٍركىافى ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كى ، عىًف الًمٍسكى

مَّـى زى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى تَّى ًإذىا كىانيكا ًببىٍعًض الطًَّريًؽ... رىسيكؿي المًَّو صى دىٍيًبيىًة حى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى مىفى الحي  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى ، ًلًقتىاؿً  نىًجئٍ  لىـٍ  ًإنَّا: "كى دو لىًكنَّا أىحى ، ًجٍئنىا كى فَّ  ميٍعتىًمًريفى ٍيشنا كىاً  نىًيكىٍتييـي  قىدٍ  قيرى

(6) ، ٍربي رَّتٍ  الحى ، كىأىضى ـٍ  َفِإفْ  ًبًي
مُّكا ،ُمدَّةً  َماَدْدُتُيـْ  َشاُءوا ييخى بىٍيفى  بىٍيًني كى  ...النَّاسً  كى

 تخريج الحديث:
كبدكف  ا، مف طرؽ عف الزىرم، بو، مختصرن (7)ارم دكف مسمـ، كأخرجو البخارم أيضن انفرد بو البخا

 لفظ ابف األثير.

                                                           

 (.4/309النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير ) ((1
 ( تقدـ المعنى في الحديث السابؽ.(2
كًط )(3 ًكتىابىًة الشُّري ٍرًب كى ًة مىعى أىٍىًؿ اٍلحى الىحى كًط ًفي اٍلًجيىاًد كىاٍلميصى  (.3/193( صحيح البخارم، كتاب الشركط، بىاب الشُّري
جعفر الجعفي، أبك جعفر البخارم، المعركؼ بالميٍسنىدم بفتح النكف. ثقة حافظ جمع ( عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف (4

 (.321تقريب التيذيب )ص .المسند
 (.389( عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو مشيكر. تقريب التيذيب )ص(5
ٍيدً  ميبىالىغىةي  :النٍَّيؾي  ((6 نىيىكىٍتوي  ،اٍلجى ٍتوي : اٍلحيمَّى كى ٍنييكؾه  فىييكى  تىنىقَّصى  .(2/598) محربيل الحديث غريبانظر  .مى
(، كباب النحر قبؿ 1694حديث رقـ) (،2/168) ، كتاب الحج، باب مف أشعر كقمد بذم الحميفة ثـ أحـر( صحيح البخارم(7

، حديث (5/123،126) زكة الحديبية(، كفي كتاب المغازم، باب غ1811حديث رقـ) (،3/9) الحمؽ في الحصر
 .(4178()4157رقـ)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كتشيعو ال 37بف ىماـ. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) عبد الرزاؽ -

 يضر، كىك ثبت في معمر.
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة متقف.37بف راشد. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) معمر -
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة  :الزىري - الثالثة، أما إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

 القرشي، األمكم، ،بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ َمْرواف بف الَحَكـ  -
يكنى أبا عبد الممؾ. كلد عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سنة اثنتيف مف اليجرة. كقيؿ: عاـ  

 . (1)الخندؽ

 ،بف نكفؿ القرشي الزىرم، أبك عبد الرحمف، أمو الشفاء بنت عكؼ الِمْسَور بف َمْخَرَمة -
  كقدـ بو أبكه المدينة في عقب ذم الحجة  ،كلد بمكة بعد اليجرة بسنتيف ،أخت عبد الرحمف بف عكؼ 

سنة ثماف، كىك أصغر مف ابف الزبير بأربعة أشير، كقبض النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالمسكر ابف 
 .(2)مف أىؿ الفضؿ كالديف اثماف سنيف كسمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كحفظ عنو. ككاف فقيين 

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 "وَأَمدُّىا َخواِصَر" أي أْوَسعيا وأَتميا.  الحديث:ومنو 

 (:91الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ مسمـ

ٍربو  ٍيثىمىةى زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا أىبيك خى حى
اًبرو (5) ًف ٍبفي يىًزيدى ٍبًف جى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، حى

(6) ،
دَّثىًني يىٍحيىى اًبرو الطَّاًئيُّ  حى بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو (7)ٍبفي جى ٍف أىًبيًو جي ، عى بىٍيرو ًف ٍبفي جي ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى ، حى ، قىاًضي ًحٍمصى

                                                           

 (.681( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(1
 (677( المصدر نفسو )ص(2
 (.4/309( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (. 2937(، حديث رقـ )1177( صحيح مسمـ، كتاب الفتف، باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو )ص(4
زىير بف حرب بف شداد، أبك خثيمة النسائي، نزيؿ بغداد. ثقة ثبت. ركل عنو مسمـ أكثر مف ألؼ حديث. تقريب التيذيب ( (5

 (.217)ص
 (.353عبد الرحمف بف يزيد بف جابر األزدم، أبك عتبة الشامي، الداراني. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (6
ٍمييمة بف أدد  المنقكطة باثنتيف مف تحتيا. ىذه النسبة إلى"طٌيء"الطىايي: بفتح الطاء الميممة، كفي آخرىا الياء ( (7 كاسمو: جي
 (.4/35بف زيد.... األنساب لمسمعاني )ا
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ٍضرىًميّْ  ًبيَّ (1)اٍلحى ، أىنَّوي سىًمعى النَّكَّاسى ٍبفى سىٍمعىافى اٍلًكبلى
مَّدي ٍبفي ًمٍيرىافى الرَّازً (2) دَّثىًني ميحى  –كىالمٍَّفظي لىوي  -مُّ ، ح كقاؿ حى

اًبرو ا ٍف يىٍحيىى ٍبًف جى ، عى اًبرو ًف ٍبفي يىًزيدى ٍبًف جى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ٍبًد الرٍَّحمىًف قاؿ حى لطَّاًئيّْ عىٍف عى
، عىفً ا بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو ٍف أىًبيًو جي ، عى بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو ، قىاؿى  ٍبًف جي مَّى اهللً  رىسيكؿي  ذىكىرى  :النَّكَّاًس ٍبًف سىٍمعىافى مىٍيوً  اهللي  صى  عى

مَّـى  سى اؿى  كى مىا اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمنىا... الدَّجَّ ٍتوي  كىاٍلغىٍيثً : "قىاؿى  اأٍلىٍرًض؟ ًفي ًإٍسرىاعيوي  كى ، اٍستىٍدبىرى يحي مىى فىيىٍأًتي الرّْ  اٍلقىٍكـً  عى
، ـٍ يىٍستىًجيبيكفى  ًبوً  فىييٍؤًمنيكفى  فىيىٍدعيكىي ، السَّمىاءى  فىيىٍأميري  لىوي، كى ، كىاأٍلىٍرضى  فىتيٍمًطري كحي  فىتيٍنًبتي مىٍيًيـٍ  فىتىري تيييـٍ  عى سىاًرحى

ؿى  ،(3)  أىٍطكى
ا كىأىٍسبىغىوي  ،(4)اذيرِّ  كىانىتٍ  مى

كعنا، (5) ري ، كىأىمىدَّهي  ضي كىاًصرى ، يىٍأًتي ثيَـّ  خى مىٍيوً  فىيىريدُّكفى  فىيىٍدعيكىيـٍ  اٍلقىٍكـى ًرؼي  قىٍكلىوي، عى  فىيىٍنصى
ٍنييـٍ   ...عى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف: 

كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كلكنو مكثره مف  (،76. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)الوليد بف مسمـ -
، كقد ذكره ابف حجر في الطبقة (6)التدليس، لذلؾ قاؿ الذىبي: ال بد أف يصرح بالسماع إذا احتيٌج بو

 الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح بالسماع. ،(7)الرابعة مف المدلسيف
 أبك عمرك الحمصي القاضي. يحيى بف جابر بف حساف الطائي -

. كذكر المزم في التيذيب أف حديثو عف جماعة منيـ ا: ثقة، كأرسؿ كثيرن (8)قاؿ ابف حجر
: لـ يقؿ لـ يمقيـ، بؿ اقتصر عمى قكلو مرسؿ إال (10). كتعقبو العراقي قائبلن (9)النكاس، مرسؿ لـ يمقيـ

 لرحمف بف جبير بف نفير.في جبير بف نفير، فإنو إنما قاؿ: كالصحيح أف بينيما عبد ا
 كقد ركل ىذا الحديث عف عبد الرحمف بف جبير، فانتفى اإلرساؿ. قمت:

                                                           
ٍضرىمي: بفتح الحاء الميممة، كسككف الضاد المنقكطة، كفتح الراء، ىذه النسبة إلى حضرمكت، كىي مف ببلد اليمف مف (1 ( الحى

 (.2/230األنساب لمسمعاني ) .أقصاىا
بي: بكسر الكاؼ بعدىا البلـ ألؼ كفي آخرىا الباء المكحدة. ىذه النسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب. األنساب لمسمعاني ( (2 الًكبلى
(5/116.) 
ةي ( (3 اًشيىةي  ًىيى  :السَّاًرحى ؿى  تىٍذىىبي  أىمٍ  ،تىٍسرىحي  الًَّتي اٍلمى  .(18/66) مسمـ عمى النككم شرح .اٍلمىٍرعىى ًإلىى النَّيىارً  أىكَّ
 .(18/66) مسمـ عمى النككم شرح .كاألسنمة األعالى كىى ،المعجمة الذاؿ فبضـ :الذُّرىل( (4
لىوي  أىمٍ ( (5  .(18/66) مسمـ عمى النككم شرح .المَّبىفً  ًلكىٍثرىةً  أىٍطكى
 (.533( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، أك صالح الحديث، لمذىبي )ص(6
 (.51)ص( طبقات المدلسيف، البف حجر (7
 (. 588( تقريب التيذيب )ص(8
 (.31/249( تيذيب الكماؿ )(9

 (.342( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ُيِريُد ِبَأْىِؿ الَمَدر: أىَؿ الُقَرى  .، والَمَدر"(2)"أَحبُّ إليَّ ِمْف َأْف يكوَف ِلي أىُؿ الَوَبر ِفيِو: )َمَدَر(

 َمَدَرة.َواأْلَْمَصاِر، َواِحَدُتَيا: 

 (:92الحديث رقـ)
 :(3)النسائياإلماـ قاؿ 

ك ٍبفي عيٍثمىاف نىا عىٍمري أىٍخبىرى
ٍف بىًحيًر ٍبًف سىٍعدو (4) دَّثىنىا بىًقيَّةي، عى : حى بىٍيًر (5)، قىاؿى ، عىٍف جي ٍعدىافى اًلًد ٍبًف مى ، عىٍف خى

ٍف اٍبًف أىًبي عىًميرىةى، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ا ، عى :ٍبًف نيفىٍيرو مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا ًمفى النَّاًس ًمٍف نىٍفسو ميٍسًممىةو  صى "مى
ٍيري الشًَّييًد". ا ًفييىا غى مى ، كىأىفَّ لىيىا الدٍُّنيىا كى ـٍ بُّيىا تيًحبُّ أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍيكي يىا رى  يىٍقًبضي

مَّى اهللي  : قىاؿى اٍبفي أىًبي عىًميرىةى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى سى مىٍيًو كى ىٍف أيٍقتىؿى ًفي سىًبيًؿ المًَّو،  عى َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْف "كىألى
 ".َأْف َيُكوَف ِلي َأْىُؿ اْلَوَبِر َواْلَمَدرِ 

 تخريج الحديث:
مف طريؽ كبلىما  ،(8)كالطبراني، (7)، عف حيكة بف شريح، كأخرجو ابف أبي عاصـ(6)أخرجو أحمد

 )حيكة، كعبد الكىاب(، عف بقية بف الكليد، بو بنحكه. عبد الكىاب بف نجدة، كبلىما

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ًعي َبِقيَّة بف الوليد - اًئد بف كىٍعب الكىبلى ، أبك ييٍحًمد بضـ التحتانية، كسككف الميممة، ككسر (9)بف صى

ثقة فيما ركاه عف أىؿ الشاـ،  (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو30الميـ. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
فيما ركاه عف أىؿ العراؽ كالحجاز، كركايتو في ىذا الحديث عف أىؿ الشاـ، كىك  اكضعيؼ جدن 

 مدلس مف الرابعة، إال أنو صرح بالسماع في الركاية التي عند أحمد، فأمف تدليسو.
                                                           

 (.4/309( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.5/145النياية في غريب الحديث كاألثر )( أىؿ البىكاًدم كالميديف كالقيرل. كىك مف كبىر اإلبؿ ألفَّ بييكتىيـ يىتًَّخذكنيا منو. (2
 (.3153(، حديث رقـ )6/33( سنف النسائي، كتاب الجياد، باب تمني القتؿ في سبيؿ اهلل )(3
 (.424( عمرك بف عثماف بف سعيد بف كثير بف دينار القرشي، مكالىـ، أبك حفص الحمصي. صدكؽ. تقريب التيذيب )ص(4
 (.120السَّحيكلي ، بميممتيف، أبك خالد الحمصي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( بىًحير بكسر الميممة بف سعد (5
 (.29/425( مسند أحمد )(6
 (.2/499( الجياد البف أبي عاصـ )(7
 (.2/179( مسند الشامييف لمطبراني )(8
نزلت الشاـ، كأكثرىـ نزؿ ( الكىبلعي: بفتح الكاؼ، كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى قبيمة، يقاؿ ليا: كبلع، (9

 (.5/118حمص. األنساب لمسمعاني )



113 
   

 .اثقة عابد، يرسؿ كثيرن  :(1)الكىبلعي الحمصي أبك عبد اهلل. قاؿ ابف حجر خالد بف معداف -
 .(2)كلـ يثبت أنو أرسؿ عف جبير قمت:

المزني سكف الشاـ، ركل عنو جبير بف نفير، كجبير يركم عف كبار  محمد بف أبي عميرة -
 .(3)الصحابة

 الحكـ عمى اإلسناد:
، (4)إسناده حسف، ألجؿ عمرك بف عثماف فيك صدكؽ، كبقية رجالو ثقات، كقد حسف الحديث األلباني

صحيح لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ. بقية بف الكليد كاف  كضعفو شعيب األرنؤكط، ألجؿ بقية بف الكليد، كقاؿ:
 .(5)يدلس تدليس التسكية. كال يقبؿ منو إال التصريح بالسماع في جميع طبقات السند

كفضائؿ  :(7). كقاؿ ابف عبد البر(6)، كعند ابف أبي عاصـلقد صرح بالسماع في مسند أحمد قمت:
، كأما تمني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لمقتؿ في سبيؿ اهلل، فمحفكظ مف ركاية الثقات، االجياد كثيرة جدن 
 كذكر الحديث.

      

 :(8)قاؿ ابف األثير
أو َسْجَميف؛ ثـ َمَدرَاه"  "فانطمؽ ىو وجبَّار بف َصْخر؛ فَنَزعا في الَحوض َسْجاًل  ومنو حديث جابر:

 أي َطيَّناه وأْصَمحاه بالَمَدِر، وىو الطّْيف الُمَتماِسؾ لئال َيْخُرَج منو الماء. 

 (:93الحديث رقـ)
 :(9)قاؿ اإلماـ مسمـ

كؼو  كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري حى
مَّدي ٍبفي عىبَّادو (10) ميحى ًديًث،  -، كى بىا ًفي لىٍفًظ اٍلحى تىقىارى كفى كى :  -كىالسّْيىاؽي ًليىاري قىاالى

ًليًد ٍبًف عيبىا ٍزرىةى، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف اٍلكى اًىدو أىًبي حى ، عىٍف يىٍعقيكبى ٍبًف ميجى ـي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اًت دَّثىنىا حى : حى اًمًت، قىاؿى دىةى ٍبًف الصَّ

                                                           

 (.190( تقريب التيذيب )ص(1
 (.93( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(2
 (.646( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(3
 (.3153قـ )(، حديث ر 6/33( في تعميقو عمى سنف النسائي، كتاب الجياد، باب تمني القتؿ في سبيؿ اهلل )(4
 (. 29/426( مسند أحمد )(5
 (.2/499( الجياد البف أبي عاصـ )(6
 (.24/92( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(7
 (.4/309( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(8
 (.3006( )1303)ص( صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب حديث جابر الطكيؿ كقصة أبي اليسر (9

 (.569( ىاركف بف معركؼ المركزم، أبك عمي الخزاز، الضرير، نزيؿ بغداد. ثقة. تقريب التيذيب )ص (10
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يّْ ًمفى اأٍلى  ـى ًفي ىىذىا اٍلحى رىٍجتي أىنىا كىأىًبي نىٍطميبي اٍلًعٍم ارً خى ؿي مىٍف لىًقينىا أىبىا اٍليىسىًر،  ٍنصى قىٍبؿى أىٍف يىٍيًمكيكا، فىكىافى أىكَّ
... مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًحبى رىسيكًؿ اهلًل صى ٍبًد اهلًل ًفي مىٍسًجًدهً  صى اًبرى ٍبفى عى تَّى أىتىٍينىا جى ٍينىا حى  ...ثيَـّ مىضى

مىيٍ   مَّى اهللي عى :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مَّـى سى :  ًو كى اًبره يىٍسًقينىا؟" قىاؿى جى ٍكضى فىيىٍشرىبي كى ؿه يىتىقىدَّمينىا فىيىٍمديري اٍلحى "مىٍف رىجي
: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، يىا رىسيكؿى اهلًل فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ؿه : ىىذىا رىجي اًبر؟، " فىقيٍمتي فىقيٍمتي ؿو مىعى جى ـَ َجبَّاُر "أىمُّ رىجي َفَقا

َـّ َمَدْرَناهُ ا  ...ْبُف َصْخٍر، َفاْنَطَمْقَنا ِإَلى اْلِبْئِر، َفَنَزْعَنا ِفي اْلَحْوِض َسْجاًل َأْو َسْجَمْيِف، ُث

 تخريج الحديث:
 لفظ ابف األثير.  كبدكف  ،مختصرنا (2)كمسمـ (1)كقد أخرجو البخارم. بمفظ ابف األثيرمسمـ  اإلماـانفرد 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 : ليس بو بأس،(3)معيف بف يحيى قاؿ بغداد، نزيؿ ،المكي اهلل عبد أبك الزْبِرَقاف بف َعبَّاد بف محمد -

قاؿ ك  ،(5)في الثقات حباف ابف الصدؽ، كذكره أىؿ حديث حديثو :(4)فقاؿ أحمد، اإلماـ عنو كسئؿ
 : صدكؽ ييـ.(6)ابف حجر

 كقد زاؿ الكىـ، عنو ألنو تكبع في نفس السند.صدكؽ،  قمت:

 المدني، أبك إسماعيؿ الحارثي، مكالىـ، أصمو مف الككفة. حاتـ بف إسماعيؿ -
، كذكره ابف حباف في ا: كاف ثقة مأمكنن (9)، كقاؿ ابف سعد(8)، كالعجمي(7)كثقو ابف معيف

: سألت أبي عف حاتـ بف إسماعيؿ، كسعيد بف سالـ فقاؿ: حاتـ (11)، قاؿ ابف أبي حاتـ(10)الثقات

                                                           

 .(352، حديث رقـ)(1/80) ، كتاب الصبلة، باب عقد اإلزار عمى القفا في الصبلة( صحيح البخارم(1
كفي باب الدعاء  ،(766)حديث رقـ  (،305و، )ص، كتاب الصبلة، باب الصبلة في ثكب كاحد كصفة لبس( صحيح مسمـ(2

 .(518(، حديث رقـ)210في صبلة الميؿ كقيامو )ص
 (.85مف كبلـ يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص( (3
 (.2/409) -ركاية ابنو عبد اهلل-العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ ( (4
 (.9/90الثقات البف حباف )( (5
 (.486( تقريب التيذيب )ص(6
 (.95ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف ( (7
 (.1/275( معرفة الثقات لمعجمي )(8
 (.7/603( الطبقات الكبير )(9

 (.8/210( الثقات البف حباف )(10
 (.3/259( الجرح كالتعديؿ )(11
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فيو  كاف رجبلن  ا: حاتـ أحب إلى مف الدراكردم، زعمكا أف حاتمن (1)أحمد بف حنبؿأحب إلٌي منو. كقاؿ 
. (4)، مشيكر صدكؽ(3): ليس بو بأس. كقاؿ الذىبي: ثقة(2)غفمة، إال أف كتابو صالح. كقاؿ النسائي

 : صحيح الكتاب، صدكؽ ييـ.(5)قاؿ ابف حجر
 ثقة. قمت:

 ة، بفتح الميممة، كسككف الزام، كىك بيا أشير. رى زٍ اص، يكنى أبا حى كب بف مجاىد القٌ قي عٍ يى  -
: (10)، كقاؿ ابف حجربو بأس ال: (9)زرعة قاؿ أبك (8)، كالذىبي(7)النسائي، ك (6)كثقو ابف معيف

 صدكؽ.
  بؿ ثقة. قمت:

ة بف سكاد بف غنـ بف كعب بف سممة. ىك كعب بف عمرك بف عباد بف عمرك بف غزيٌ  رسْ أبو اليُ  -
كيقاؿ: كعب بف عمرك بف مالؾ بف عمرك بف عباد بف عمر بف تميـ بف شداد بف عثماف بف كعب 

 ممي.بف سممة األنصارم السٌ ا
بعد العقبة فيك عقبي بدرم كىك الذم أسر العباس بف عبد المطمب يكـ بدر ككاف  اشيد بدرن   

"لقد أعانؾ  . فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ:جميبلن  اضخمن  يبلن طك  كالعباس رجبلن  ،اقصيرن  رجبلن 
ممؾ كريـ". كىك الذم انتزع راية المشركيف ككانت بيد أبي عزيز بف عمير يكـ بدر، ثـ شيد عميو 

 .(11)صفيف مع عمي رضي اهلل عنو. يعد في أىؿ المدينة كبيا كانت كفاتو. سنة خمس كخمسيف

      

                                                           

 (.3/259) الجرح كالتعديؿ( (1
 (.5/190( تيذيب الكماؿ )(2
 (.1/300الستة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب (3
 (.1/428( ميزاف االعتداؿ )(4
 (.144( تقريب التيذيب )ص(5
 .(3/182) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخ( (6
 .(32/362) الكماؿ تيذيب( (7
 .(2/395) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (8
 .(9/215) كالتعديؿ الجرح( (9

 (.608( تقريب التيذيب )ص(10
 (.866االستيعاب في معرفة األصحاب )ص( (11
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  :(1)األثيرقاؿ ابف 
"المؤذف ُيْغَفُر لو َمَدى صوتِو" الَمَدى: الغاية: أي َيْستكِمؿ مغفرة الّمو، إذا اْسَتْنفَد ُوْسَعو  ا( فيو:دَ )مَ 

َوِقيَؿ: ُىَو َتْمِثيٌؿ، َأْي َأفَّ اْلَمَكاَف الَِّذي  في َرْفع َصوتو، فَيْبمغ الغايَة في الَمْغفرة إذا َبمغ الَغاية في الصَّوت.
َفرىا المَُّو َيْنتيي ِإَلْيِو الصوُت َلْو ُقدَّْر َأْف َيُكوَف َما َبْيَف أْقصاه َوَبْيَف َمقاـ المؤذّْف ُذنوٌب َتمأل ِتْمَؾ الَمساْفة لغَ 

 َلُو.

 الحديث رقـ)*(:
 .(2)سبؽ تخريجو

      

 : (3)قاؿ ابف األثير
الذّّْمة وَعمييـ الِجْزيَة بال َعداء النياَر َمّدى، والمَّيَؿ ْيماء، أّف ليـ "أنو َكتب لَييود تَ  ومنو الحديث:
 ما داـ الميُؿ والنيار. يقاؿ: ل أْفَعمو َمَدى الدَّْىر: أي ُطوَلو. والسُّدى: الُمَخمَّى.  اُسّدى" أي ذلؾ ليـ أبدً 

 (:94الحديث رقـ)
 لـ أعثر عمى الحديث، إنما عمى جزء منو.

  :(4)قاؿ اإلماـ ابف حباف
ٍيجو  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي سيرى ٍيمىةى، حى زى اؽى ٍبًف خي مَّدي ٍبفي ًإٍسحى نىا ميحى أىٍخبىرى
دَّثىًني (5) ، حى دَّثىنىا شىبىابىةي ٍبفي ًسكىارو ، حى

كر ٍرقىاءي، عىٍف مىٍنصي كى
ٍيبو (6) ٍعًد، عىٍف كيرى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى

مىٍيًو (7) مَّى المَّوي عى :"أىفَّ النًَّبيَّ صى ًف اٍبًف عىبَّاسو ، عى
مَّـى  سى مىٍيًو:".َكَتَب ِإَلى َحْبِر َتْيَماءَ كى مَّـى عى  ، فىسى

 
 

                                                           

 (.4/310( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.83( انظر الحديث رقـ )(2
 (.4/310( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.14/497( صحيح ابف حباف )(4
 (.80تقريب التيذيب )ص ثقة حافظ.أحمد بف الصباح أبك جعفر بف أبي سريج الرازم المقرمء ( (5
6 ( منصكر بف المعتمر بف عبد اهلل السممي، أبك عتاب، بمثناة ثقيمة، ثـ مكحدة، الككفي، ثقة ثبت. تقريب التيذيب (

 (.547)ص
 (.461( كريب بف أبي مسمـ الياشمي، مكالىـ، المدني، أبك رشديف، مكلى ابف عباس. ثقة. تقريب التيذيب )ص(7
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 تخريج الحديث:
ا(2)كابف أبي حاتـ في التفسير ،(1)أخرجو سعيد بف منصكر ، جميعيـ مف (3)، كأخرجو الحاكـ أيضن

 طرؽ، عف ابف عباس مكقكفنا.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
راساف، يقاؿ: كاف اسمو مركاف، مكلى بني فزارة. تقدمت  َشَبابة - بف سكار المدائني، أصمو مف خي

 (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة حافظ، كالحديث ال يكافؽ بدعتو.31ترجمتو في الحديث رقـ)
 حديثو، عف منصكر ليف.: صدكؽ في (4)، أبك بشر الككفي، قاؿ ابف حجرورقاء بف عمر اليشكري -
(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة يرسؿ، كلـ 82. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)سالـ بف أبي الجعد -

 . (5)يثبت أنو أرسؿ عف كريب
 :الحكـ عمى اإلسناد

، كقاؿ شعيب (6)إسناده ضعيؼ، حديث كرقاء عف منصكر ليف، كما سبؽ ذكره، كقد حسنو األلباني
 .إسناده عمى شرط البخارم: (7)األرنؤكط

 .(8)اإلسناد المكقكؼ صحيح، فقد صححو الحاكـ، ككافقو الذىبي قمت:

      

 

 

 

 

                                                           

 .(5/45) منصكر بف سعيد سنف مف التفسير( (1
 .(1/89) حاتـ أبي ابف تفسير( (2
 .(2/346) المستدرؾ( (3
 (.580)ص تقريب التيذيب( (4
 (.120( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(5
 (.14/497( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(6
 ( المصدر نفسو.(7
 .(2/346) المستدرؾ( (8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 "لو َتمادى الشَّيُر َلواَصمُت" َأْي َيَتطاوؿ وَيتَأّخر، َوُىَو َيَتفاَعؿ، ِمَف الَمَدى.  والحديث اآلخر:

 (:95الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً  دَّثىنىا أىبيك النٍَّضًر ىىاًش ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى حى
دَّثىنىا سيمىٍيمىافي (3) ، حى

، عىٍف (5)، عىٍف ثىاًبتو (4)
، فىًجٍئتي فىقي  افى مّْي ًفي رىمىضى ، ييصى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كىافى رىسيكؿي اهلًل صى ٍنوي، قىاؿى ٍمتي ًإلىى أىنىسو رىًضيى اهللي عى

ـٍ لىٍستيـٍ  ، ًإنَّكي اؿو ييكىاًصميكفى ا بىاؿي ًرجى :"مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنًبًو... فىقىاؿى النًَّبيُّ صى َلْو َتَمادَّ ِلي ًمٍثًمي، أىمىا كىاهلًل،  جى
االن يىدىعي اٍلميتىعىمّْقيكفى  الشَّْيُر َلَواَصْمتُ  ".، (6)ًكصى  تىعىمُّقىييـٍ

 تخريج الحديث:
مف طريؽ حميد بف أبي حميد، عف ثابت، بو، بمفظ مقارب،  ،(8)امسمـ أيضن ك ، (7)البخارمأخرجو 

 كزيادة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 جميعيـ ثقات.رجالو 

      

 

 

 

                                                           

 (.4/310الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب (1
 (.1104(، حديث رقـ )427( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب النيي عف الكصاؿ في الصـك )ص(2
( ىاشـ بف القاسـ بف مسمـ الميثي، مكالىـ، البغدادم، أبك النضر، مشيكر بكنيتو، كلقبو قيصر. ثقة ثبت. تقريب التيذيب (3

 (.570)ص
 (.254غيرة القيسي، مكالىـ، البصرم، أبك سعيد. ثقة ثقة. تقريب التيذيب )ص( سميماف بف الم(4
 (.132( ثابت بف أسمـ البناني، بضـ المكحدة، كنكنيف، أبك محمد البصرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(5
ى (6  (.3/299غايىًتو. النياية في غريب الحديث كاألثر )( الميتىعىمّْؽ: الميبىاًلغ ًفي األٍمر الميتىشىدّْد ًفيًو، الًَّذم يىٍطميبي أٍقصى
ـٍ قيكَّةن{ )(7 قىٍكًلًو تىعىالىى}لىٍك أىفَّ ًلي ًبكي ا يىجيكزي ًمٍف المٍَّك كى  .(7241، حديث رقـ)(9/85( صحيح البخارم، كتاب التمني، بىاب مى
 (.1104ـ )(، حديث رق427( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب النيي عف الكصاؿ في الصـك )ص(8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
، وليست َمَعنا ُمدًى" الُمَدى: جمع ُمْدَية وىي السّْكّْيف ا"قمُت: يا رسوؿ الّمو إنَّا لُقوا الُعدّو غدً  وفيو:

 والشَّْفرة. 

 (:96الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا  ، حى ًمي  ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري دَّثىنىا أىًبي(3)يىٍحيىىحى ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبًف ا، عىٍف عىبىايىةى ٍبًف ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفًع (4)، حى
 : ، قىاؿى ًديجو ، عىٍف رىاًفًع ٍبًف خى ًديجو ،... فىقىاؿى رىسيكؿي ، َوَلْيَسْت َمَعَنا ُمدىً اُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإنَّا َلُقوا الَعُدوّْ َغدً خى

: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "ًإفَّ ًليىًذًه اإًلًبًؿ أىكىاًبدى  المًَّو صى
ـٍ ًمٍنيىا شىٍيءه فىاٍفعىميكا ًبًو ىىكىذىا".، (5) مىبىكي  كىأىكىاًبًد الكىٍحًش، فىًإذىا غى

 تخريج الحديث:
اأخرجو البخارم   مقاربة.، كبلىما مف طرؽ عف سعيد بف مسركؽ، بو، بألفاظ (7)مسمـك ، (6)أيضن

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

(، 24بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف سعيد -
 كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.

      

 

 
                                                           

 (.4/310( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
ٍنًزلىًة الكىٍحًش )(2 ا نىدَّ ًمفى البىيىاًئـً فىييكى ًبمى  . (5509، حديث رقـ)(7/93( صحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، بىابي مى
ٍكخ، بفتح الفاء، كتشديد الراء المضمكمة،(3 كسككف الكاك، ثـ معجمة، التميمي، أبك سعيد القطاف  ( يحيى بف سعيد بف فىرُّ

 (.591تقريب التيذيب )ص .قدكة البصرم. ثقة، متقف، حافظ، إماـ،
 (. 241( سعيد بف مسركؽ الثكرم، كالد سفياف. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
شىٍت،(5 ٍمعي آًبدىة، كىًىيى الًَّتي قىٍد تىأىبَّدىٍت أىٍم تىكىحَّ ٍنًس. النياية في غريب الحديث كاألثر ) ( اأٍلىكىاًبدي: جى  (.1/13كنىفىرىٍت ًمفى اإٍلً
ًة الغىنىـً ) صحيح البخارم،( (6 ا ييٍكرىهي ًمٍف  (،2488حديث رقـ) (،3/138كتاب المظالـ، بىابي ًقٍسمى كفي كتاب الجياد، بىابي مى

ا ير ذلؾكغ (،3075حديث رقـ) (،4/75ذىٍبًح اإًلًبًؿ كىالغىنىـً ًفي المىغىاًنـً )  .أيضن
سىاًئرى اٍلعً (7 ، كى ، كىالظُّفيرى ، ًإالَّ السّْفَّ ـى ا أىٍنيىرى الدَّ كىاًز الذٍَّبًح ًبكيؿّْ مى (، حديث 815ظىاـً )ص( صحيح مسمـ، كتاب األضاحي، بىابي جى

 (.1968رقـ )
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 المبحث الرابع
 باب الميـ مع الذاؿ

 :(1)قاؿ ابف األثير
الذي َحَفره النبي  ،"الَمذاد"، وىو بفتح الميـ: واٍد بيف َسْمع وَخْندؽ المدينة فيو ِذكر:  (دَ ذَ مَ )   

 صمى الّمو عميو وسمـ في َغْزوة الَخْندؽ.

 (:97الحديث رقـ)
 :(2)الطبرياإلماـ قاؿ 

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرً  : ثنا كىًثيري ٍبفي عى ٍثمىةى، قىاؿى اًلًد ٍبًف عى مَّدي ٍبفي خى : ثنا ميحى ، قىاؿى دَّثىنىا اٍبفي بىشَّارو ك ٍبًف عىٍكؼو حى
ٍندى  مَّـى اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى طَّ رىسيكؿي المًَّو صى : خى : ثني أىًبي، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى ، قىاؿى ًنيّْ ... اٍلميزى ـى ذيًكرىًت اأٍلىٍحزىابي ا ؽى عى

تَّى بىمىغى  ٍممىافى اٍلفىااْلَمَذادَ حى اري ًفي سى كفى كىاأٍلىٍنصى كىافى رىجيبلن قىًكيِّ ... فىاٍختىمىؼى اٍلمييىاًجري ، كى : اًرًسيّْ اري ، فىقىاؿى اأٍلىٍنصى
ٍممىافي ًمنَّا، فىقىاؿى  : سى كفى قىاؿى اٍلمييىاًجري ٍممىافي ًمنَّا، كى مَّـى:سى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍممىافي ًمنَّا أىٍىؿى اٍلبىٍيًت". النًَّبيُّ صى  "سى

 تخريج الحديث:
، مف طرؽ، عف محمد بف خالد، عف كثير بف عبد اهلل، (4)، كالبييقي(3)أخرجو أبك الشيخ األصبياني

 .، كعند البييقي مطكالن ابو، عند األصبياني مختصرن 
، جميعيـ مف طريؽ (9)، كابف عساكر(8)، كاألصبياني(7)، كالحاكـ(6)كالطبراني، (5)كأخرجو ابف سعد

 ابف فديؾ، عف كثير بف عبد اهلل، بو، بألفاظ مختمفة.

 

 
                                                           

 (.4/311( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.19/39( تفسير الطبرم )(2
 (.1/205( طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا، ألبي الشيخ األصبياني )(3
 (.3/418( دالئؿ النبكة لمبييقي )(4
  (.4/82( الطبقات الكبير )(5
 (.6/212( المعجـ الكبير لمطبراني )(6
 (.3/691( المستدرؾ )(7
 (.1/80(، تاريخ أصبياف )3/1329( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(8
 (.21/408تاريخ دمشؽ )( (9
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بمثمثة ساكنة، قبميا فتحة كيقاؿ: إنيا أمو، الحنفي البصرم. محمد بف خالد بف َعْثَمة -

: صالح الحديث، كقاؿ (2): ربما أخطأ، كقاؿ أبك حاتـ(1)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ
: صدكؽ يخطيء، كقد (6): صدكؽ، كقاؿ ابف حجر(5): ال بأس بو. قاؿ الذىبي(4)، كأبك زرعة(3)أحمد

 : بؿ صدكؽ حسف الحديث.(7)عمقا صاحبا التحرير عمى قكلو فقاال
 صدكؽ. قمت:

. َكِثيُر ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف َعْمِرو - ًنيّْ  ٍبًف عىٍكؼو اٍلميزى
كقاؿ ابف  .في الضعفاء (11)كاألصبياني، (10)كذكره العقيمي، (9)كابف المديني، (8)ضعفو ابف معيف

، كليس بشيء، كقاؿ عبد اهلل: ضرب أبي ا: ال يسكل شيئن (13): ليس بشيء، قاؿ أحمد(12)معيف أخرل
: منكر الحديث، ليس بشيء. كقاؿ (14)عمى حديثو، كلـ يحدثنا بيا في المسند. قاؿ أحمد مرة أخرل

ليس بقكل، كقاؿ : (16). كقاؿ أبك زرعةا: ال تحدث عف كثير بف عبد اهلل المزني شيئن (15)اأيضن 
 : أحاديثو كاىية. (17)اأيضن 

                                                           

 (.9/67( الثقات البف حباف )(1
 (.7/243( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.3/455( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(3
 (.7/243( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.2/167( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(5
 (.476( تقريب التيذيب )ص(6
 (3/235ؼ كشعيب األرنؤكط )( تحرير تقريب التيذيب، لبشار معرك (7
 (.3/144ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (8
 (.90( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة البف المديني )ص(9

 (.4/4( ضعفاء العقيمي )(10
 (.133( الضعفاء لؤلصبياني )ص(11
 (. 469(، سؤاالت ابف الجنيد )ص195ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف(12
 (.3/213العمؿ كمعرفة الرجاؿ )( (13
 (.7/154( الجرح كالتعديؿ )(14
 (.6/57( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(15
 (.7/154( الجرح كالتعديؿ )(16
 (.2/501( أجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي )(17
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: كعامة ما يركيو ال يتابع عميو. كقاؿ (2)قاؿ ابف عدمك : ليس بالمتيف. (1)كقاؿ أبك حاتـ
: (6): ليس بثقة. كقاؿ ابف حباف(5)متركؾ. كقاؿ النسائي في مكضع آخر: (4)، كالدارقطني(3)النسائي

، يركل عف أبيو عف جده نسخة مكضكعة، ال يحؿ ذكرىا في الكتب، كال الركاية امنكر الحديث جدن 
 عنو إال عمى جية التعجب، ككاف الشافعي يقكؿ: ركف مف أركاف الكذب.

كقاؿ  ،: كاه(8)قاؿ: كاف أحد الكذابيف. كقاؿ الذىبي: سئؿ أبك داكد عنو ف(7)قاؿ أبك عبيد اآلجرم 
متركؾ، كقاؿ: كركل الترمذم مف طريقو الصمح جائز بيف المسمميف كصححو. كقاؿ ابف : (9)مرة

 : ضعيؼ، أفرط مف نسبو إلى الكذب.(10)حجر
 .اضعيؼ جدن  قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
الطبراني، كفيو كثير بف عبد اهلل المزني، كقد ركاه : (11)إسناده ضعيؼ، ألجؿ كثير، فقد قاؿ الييثمي

: (13)كقاؿ األلباني .(12)ضعفو الجميكر، كحسف الترمذم حديثو، كبقية رجالو ثقات. كضعفو العجمكني
رحـ اهلل الييثمي، فحاؿ كثير بف عبد اهلل ال تحتاج لذكر تحسيف : (14)كتعقب الييثمي قائبلن . اضعيؼ جدن 

 .(15))الصمح جائز بيف المسمميف( كغيره تحسيف الترمذم لحديثو:الترمذم لو، كقد رد الذىبي 

                                                           

 (.7/154( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.6/62( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (.225كالمترككيف لمنسائي )ص( الضعفاء (3
 (.24( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(4
 (.24/139( تيذيب الكماؿ )(5
 (.2/221( المجركحيف البف حباف )(6
 (.24/138( تيذيب الكماؿ )(7
 (.2/145( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(8
 (.2/531( المغني في الضعفاء )(9

 (.460( تقريب التيذيب )ص(10
 (.6/189( مجمع الزكائد )(11
 (.1/524( كشؼ الخفاء لمعجمكني )(12
 (. 8/176( السمسمة الضعيفة )(13
 (.8/176( المصدر نفسو )(14
(، حديث 3/625( سنف الترمذم، كتاب األحكاـ، باب ما ذكر عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في الصمح بيف الناس )(15
 (.1352رقـ )
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بؿ نسبو  اكقاؿ: فمذا ال يعتمد العمماء عمى تحسيف الترمذم لتساىمو. ككثير ىذا ضعيؼ جدن  
: (1)الشافعي كأبك داكد، لمكذب فحديثو ساقط. كاهلل أعمـ. كالحديث سكت عميو الحاكـ فتعقبو الذىبي بقكلو

 سنده ضعيؼ. 
 كلمحديث شكاىد، كلـ يذكر فييا لفظ ابف األثير منيا: 

 حديث أنس، كىك متركؾ ألجؿ النضر بف حميد:
: كىذا الحديث ال نعممو يركم بيذا المفظ إالَّ عىف أىنىس بيذا (2)فقد أخرجو البزار في مسنده كقاؿ

مىيد ـي ركاه إالَّ جعفر بف سميماف عف النضر، كالنضر بف حي كسعد اإلسكاؼ لـ يككنا بالقكييف  اإلسناد، كالى نعم
مف طريؽ النضر، ، (3)في الحديث، كقد حدث عنيما أىؿ العمـ كاحتممكا حديثيما. ككذلؾ أخرجو أبك يعمى

: (4)عف سعد، عف محمد بف عمي عف أبيو عمٌي عف جده الحسيف بف عمى. فقد قاؿ أبك حاتـ في النضر
ركاه أبك يعمى؛ كفيو النضر بف حميد : (6)كقاؿ الييثمي منكر الحديث.: (5)متركؾ الحديث، كقاؿ البخارم

: ضعيؼ الحديث، منكر الحديث، متركؾ (7)الكندم، كىك متركؾ. أما شيخو سعد اإلسكاؼ فقد قاؿ أبك حاتـ
 .(10): متركؾ. كقد ضعؼ إسناده حسيف سميـ أسد(9)ليس بالقكم   كقاؿ ابف حجر: (8)الحديث، كقاؿ البخارم

أك شيخو  -النضر -: كقد اضطرب في إسناده ىك(11)فقاؿ اأف ىناؾ اضطرابن  كقد ذكر األلباني
 سعد، فجعؿ الحسيف بف عمي مكاف أنس. 

عف عمي  اأنو صح مكقكفن ، (12). كقد ذكر األلبانيا، فإف الحديث ضعيؼ جدن اكمما اتضح سابقن  قمت:
 بف أبي طالب رضي اهلل عنو، كال داعي لدراسة األحاديث المكقكفة.ا

      

                                                           

 (.3/598المستدرؾ لمحاكـ ) ( في تعميقو عمى(1
 (.6534(، حديث رقـ )13/139( مسند البزار )(2
 (.6772(، حديث رقـ )12/142( مسند أبي يعمى )(3
 (.8/477( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.4/256( ميزاف االعتداؿ )(5
 (.9/154( مجمع الزكائد )(6
 (.4/87( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.4/59( التاريخ الكبير )(8
 (.231تقريب التيذيب )ص( (9

 (.6772(، حديث رقـ )12/142( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى )(10
 (.8/176( السمسمة الضعيفة )(11
 (.8/176( المصدر نفسو )(12
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ت المَبف فيو َمِذيؽ إذا قْ ذَ ؽ: الَمْزج والَخْمط. يقاؿ: مَ "باِرؾ ليـ في َمْذِقيا وَمْحضيا" الَمذْ  ( فيوؽَ ذَ )مَ 

 َخْمَطتو بالماء.  

 الحديث رقـ)*(:
 .(2)سبؽ تخريجو

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
ممة: وَمْذَقٍة كُطّرِة الَخنيِؼ، الَمْذَقة: الشَّْربة مف المبف الَمْمَذوؽ َشبََّييا بحاشية عب وسَ ومنو حديث كَ 

 الَخنيؼ، وىو َرِديء الَكتَّاف لَتَغيُّر َلْونيا وَذىابو بالَمْزج.   

 (:98الحديث رقـ)
  :(4)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى     ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً ، (5)حى دَّثىنىا ىىاًش حى
نىا (6) ، أىٍخبىرى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى ، ح كحى

اًمرو اٍلعىقىًدمُّ  ًف الدَّاًرًميُّ (7)أىبيك عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي اهلًل ٍبفي عى دَّثىنىا عى ، ح كحى ىيمىا عىٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو ، كىىىذىا (8)، ًكبلى
ًديثيوي أى  ٍبًد اٍلمىًجيدً حى نىًفيُّ عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي عى ًمي  اٍلحى نىا أىبيك عى ٍخبىرى

دَّثىًني ًإيىاسي (9) ، حى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي كىىيكى اٍبفي عىمَّارو ٍبفي ا، حى
مىمىةى  سى
مىٍيًو كى (10) مَّى اهللي عى ٍيًبيىةى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى دى : قىًدٍمنىا اٍلحي دَّثىًني أىًبي، قىاؿى نىٍحفي أىٍربىعى عىٍشرىةى ًمائىةن،... ، حى مَّـى كى سى

                                                           

 (.4/311( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.9تحت حديث رقـ )( (2
 (.4/311األثير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف (3
ٍيًرىىا )ص(4  (.1807(، حديث رقـ )752( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، بىابي غىٍزكىًة ًذم قىرىدو كىغى
( عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة، إبراىيـ بف عثماف، الكىاًسًطي األصؿ، أبك بكر بف أبي شيبة الككفي. ثقة حافظ. تقريب (5

 (.320التيذيب )ص
القاسـ بف مسمـ الميثي، مكالىـ، البغدادم، أبك النضر، مشيكر بكنيتو، كلقبو قيصر، ثقة ثبت. تقريب التيذيب ( ىاشـ بف (6

 (.570)ص
 (.364( عبد الممؾ بف عمرك القىٍيًسي ، أبك عامر العىقىدم، بفتح الميممة كالقاؼ. ثقة. تقريب التيذيب )ص(7
لسمرقندم، أبك محمد الدارمي، الحافظ، صاحب المسند. ثقة فاضؿ متقف. ( عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ ا(8

 (.311تقريب التيذيب )ص
 (.373( عبيد اهلل بف عبد المجيد الحنفي، أبك عمي البصرم. تقريب التيذيب )ص(9

 (.116( إياس بف سممة بف األككع، األسممي، أبك سممة، كيقاؿ: أبك بكر المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(10
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: فىبىايى  رىًة، قىاؿى مَّـى دىعىانىا ًلٍمبىٍيعىًة ًفي أىٍصًؿ الشَّجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ثيَـّ ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ؿى النَّاًس، ثيَـّ بىايىعى، قىاؿى ٍعتيوي أىكَّ
تَّى ًإذىا كىافى ًفي كىسىطو ًمفى  بىايىعى، حى : كى ًؿ  النَّاًس، قىاؿى : قىٍد بىايىٍعتيؾى يىا رىسيكؿى اهلًل ًفي أىكَّ : قيٍمتي مىمىةي" قىاؿى "بىاًيٍع يىا سى

: اًمره  النَّاًس، قىاؿى لىًحقىًني عى مىمىةي:... كى ا... قىاؿى سى ةو ًفييىا مىاءه، ِبَسِطيَحٍة ِفيَيا َمْذَقٌة ِمْف َلَبفٍ "كىأىٍيضن سىًطيحى ، كى
ٍأتي كى  مَّى اهللي فىتىكىضَّ اًء... قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىى اٍلمى مَّـى كىىيكى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ثيَـّ أىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى مىٍيًو شىًرٍبتي  عى

: مَّـى سى مىمىةي... كى الىًتنىا سى ٍيرى رىجَّ ٍيرى فيٍرسىاًننىا اٍليىٍكـى أىبيك قىتىادىةى، كىخى  "كىافى خى
، بً قىاؿى ًإٍبرىاىً    ٍبًد اٍلكىاًرًث، عىٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو ًد ٍبفي عى مى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى، حى دَّثىنىا ميحى ـي: حى يىذىا ي

ًديًث ًبطيكًلًو.  اٍلحى
، عىٍف ًعٍكًرمىةى اكقاؿ مسمـ أيضن    مَّدو دَّثىنىا النٍَّضري ٍبفي ميحى ، حى مىًميُّ دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى اأٍلىٍزًدمُّ السُّ ٍبًف ا: كحى

 عىمَّارو ًبيىذىا.

 تخريج الحديث:
ا (2)كمسمـ  (1)البخارماإلماـ أخرجو ك انفرد بو اإلماـ مسمـ بمفظ ابف األثير،   .مختصرنا، أيضن

 اإلسناد:دراسة رجاؿ 

ٍخمىد. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) إسحاؽ بف إبراىيـ - (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة 42بف مى
 ثبت، كاختبلطو اليضر، لقصر مدة االختبلط، كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ.

 العجمي، أبك عمار اليمامي، أصمو مف البصرة. عكرمة بف عمار -
 .(6)، كالدارقطني(5)، كالعجمي(4)أبك داكد، ك (3)ابف معيفكثقو 

 
                                                           

 .(2976، حديث رقـ)(4/54( صحيح البخارم، كتاب الجياد، باب ما قيؿ في لكاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ )(1
. ككتاب فضائؿ الصحابة، باب مناقب عمٌى رضي اهلل (3041، حديث رقـ)(4/66كباب مف رأل العدك فنادل بأعمى صكتو )

. (4194حديث رقـ) ،(5/130ذم قرد، كباب غزكة خيبر ). ككتاب المغازم، باب غزكة (3702حديث رقـ) ،(5/18عنو )
. كتاب الدعكات، باب قكلو تعالى:}كصؿ (6148حديث رقـ) ،(8/35ككتاب األدب، باب ما يجكز مف الشعر كالرجز... )

 .(6891حديث رقـ) ،(9/7. ككتاب الديات، باب إذا قتؿ نفسو خطأ، فبل دية لو )(6331حديث رقـ) ،(8/73عمييـ{ التكبة )
(، 1806(، حديث رقـ )752( )ص1802(، حديث رقـ )749( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب غزكة خيبر )ص(2

 (.2407(، )980كباب مف فضائؿ عمي رضي اهلل عنو )ص
 (.7/99ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (3
 (.264( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص(4
 (.2/144( معرفة الثقات لمعجمي )(5
 (.55( سؤاالت البرقاني )ص(6
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أما ، كقاؿ: (2): كاف عند أصحابنا ثقة ثبت. كذكره ابف حباف في الثقات(1)قاؿ ابف المدينيك  
قاؿ عبد اهلل بف أحمد، ك  ركايتو عف يحيى بف أبى كثير ففيو اضطراب، كاف يحدث مف غير كتابة.

: (4)إياس بف سممة صالح. كقاؿ: مضطرب عف غير إياس بف سممة، ككأف حديثو عف (3)عف أبيو
أحاديثو عف يحيى بف أبي كثير ضعاؼ ليس بصحاح قمت لو: مف عكرمة أك مف يحيى قاؿ ال إال 

، كأبك (5)مف عكرمة. كقاؿ في مكضع آخر: أتقف حديث إياس بف سممة يعني عكرمة. قاؿ أحمد
الكثير في أحاديث  : يغمط(7)كقاؿ البخارم : مضطرب الحديث، عف يحيى بف أبي كثير.(6)داكد

سألت يحيى بف سعيد عف أحاديثو عف يحيى بف أبي كثير  :(8)يحيى بف أبي كثير. كقاؿ ابف المدينى
: أحاديثو عف يحيى بف أبى كثير ليست (9)افضعفيا كقاؿ: ليس بصحاح. كقاؿ ابف المديني أيضن 

كاف  :(12)كقاؿ أبكحاتـ: صدكؽ ليس بو بأس. (11)، كابف شاىيف(10)بذاؾ مناكير. كقاؿ ابف معيف
بف أبي كثير بعض األغاليط. كقاؿ اكربما كىـ في حديثو، كربما دلس، كفى حديثو عف يحيى  اصدكقن 

إذا قاؿ عكرمة بف عمار سمعت يحيى بف أبي كثير فانبذ يدؾ منو. كقاؿ ابف  :(13)ابف المديني
 : مستقيـ الحديث، إذا ركل عنو ثقة. (14)عدم

أيكب بف عتبة أحب إليؾ أك عكرمة بف عمار فقاؿ:  :(15)معيفكقاؿ الدارمي سألت ابف 
. ا: صدكؽ إال أف في حديثو شيئن (16)عكرمة أحب إلي أيكب ضعيؼ. قاؿ: أبك عمى صالح بف محمد

 ، في حديثو نكرة. ا: كاف صدكقن (17)بف خراشاكقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ 

                                                           

 (.133( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة البف المديني )ص(1
 (.5/233( الثقات البف حباف )(2
 (.1/379( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(3
 (.2/494) المصدر نفسو( (4
 (.3/117) المصدر السابؽ( (5
 (.264( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص(6
 (.241لمترمذم )ص( العمؿ الكبير (7
 (.7/10( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.14/188( تاريخ بغداد )(9

 (.7/11( الجرح كالتعديؿ )(10
 (.177( تاريخ أسماء الثقات )ص(11
 (.7/11( الجرح كالتعديؿ )(12
 (.5/273( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(13
 (.5/276( المصدر نفسو )(14
  (.67ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (15
 (.14/188( تاريخ بغداد )(16
 (.14/188( المصدر نفسو )(17
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 : صدكؽ مشيكر.(2)اؿ أيضن : ثقة إال في يحيى بف أبي كثير فمضطرب. قا(1)كقاؿ الذىبي
: صدكؽ يغمط، كفي ركايتو عف يحيى بف أبي كثير اضطراب، كلـ يكف لو كتاب. (3)قاؿ ابف حجرك 

 بف أبي كثير فيي ضعيفة.ا: بؿ: ثقة، إال في ركايتو عف يحيى (4)كقد عمقا صاحبا التحرير فقاال
ثقة، كركايتو عف ابف كثير فييا اضطراب، كركايتو في الحديث عف إياس بف سممة  قمت:

 كليس عف ابف كثير، كىك ثقة في إياس خاصة.

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
"َقَتْمتو الَخوارج عمى شاِطىء َنْير فساؿ دُمو في الماء فما  في حديث عبد الّمو بف َخّباب: )َمْذَقَر(

 ، ورواه بعضيـ بالباء أياُمَتفرّْقً  الرواي: فأْتَبْعُتو َبَصري كأنو ِشراٌؾ أْحَمر. أي َجرى ُمستطياًل  امَذَقّر" قاؿ
"  وىو بمعناه. "ابذقرَّ

 (:99الحديث رقـ)
 :(6)ابف أبي عاصـاإلماـ قاؿ 

مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىةً      دَّثىنىا سي ، حى كخو دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ حى
ٍيدي ٍبفي ًىبلؿو ، (7) مى دَّثىنىا حي حى

ؿه ًمٍف (8) دَّثىنىا رىجي ، حى
اًب النَّيىًر ثيَـّ كىًرٍىتي أىٍمرىىي  : لىًحٍقتي ًبأىٍصحى اًمًع قىاؿى اًلسينىا ًفي اٍلمىٍسًجًد اٍلجى كىافى ييجى ٍبًد اٍلقىٍيًس كى ًشيتي أىٍف عى تَّى خى ـٍ حى

ؿه ًمفى اٍلقىٍريىًة مىٍرعيكبن يىٍقتيميكنّْي، فىبىٍينىا أىنىا مىعى طىاًئفىةو مً  رىجى رىجي : فىخى بىٍيفى اٍلقىٍريىًة نىيىره قىاؿى بىٍينىنىا كى مىى قىٍريىةو كى ـٍ ًإٍذ أىتىٍينىا عى ا ٍنيي
: فىقىطىعيكا إً  مىٍيؾى قىاؿى ٍكعه عى ٍؿ، قىاليكا لىوي: ال رى : أىجى كٍَّعنىاًؾ؟ قىاؿى ـٍ لى آًخذنا ًبثىٍكًبًو، فىقىاليكا لىوي: كىأىنَّا رى فيكهي فىمى ٍيًو النَّيىرى فىعىرى

، عىٍف رىسيكًؿ اهللً  دّْثي ، سىًمٍعتي أىًبي ييحى ـٍ : نىعى اًحًب رىسيكًؿ اهلًل؟ قىاؿى بَّابو صى  صمى اهلل أىٍعًرٍفوي، فىقىاليكا: أىٍنتى اٍبفي خى
، كىالنَّ  ٍيره ًمفى اٍلقىاًئـً اًئيىةه اٍلقىاًعدي ًفييىا خى ٍيره ًمفى عميو كسمـ: ًإفَّ ًفٍتنىةن جى ٍيره ًمفى اٍلقىاًعًد، كىاٍلمىاًشي ًفييىا خى ـي ًفييىا خى اًئ

بيك  ٍبدى اهلًل اٍلقىاًتؿى فىكيٍف، فىقىرَّ ، فىبلى تىكيٍف عى ٍقتيكؿى ٍبدى اهلًل اٍلمى بيكا رىٍأسىوي السَّاًعي، فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف تىكيكفى عى رى َفرََأْيُت  هي فىضى

                                                           

 (.2/33( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(1
 (.2/438( المغني في الضعفاء )(2
 (.396( تقريب التيذيب )ص(3
  (.3/32( تحرير تقريب التيذيب )(4
 (.4/311( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 (.283(، حديث رقـ )1/215( اآلحاد كالمثاني )(6
 (.254( سميماف بف المغيرة القيسي، مكالىـ، البصرم، أبك سعيد. ثقة ثقة. تقريب التيذيب )ص(7
 (.182( حميد بف ىبلؿ العدكم، أبك نصر البصرم ثقة عالـ. تقريب التيذيب )ص(8
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َيِر َما اْمَذَقرَّ ِباْلَماِء، َول اْخَتَمَط ِبِو، َفَأْتَبْعُتُو َبَصِري ِفي اْلَماِء َكَأنَُّو ِشرَاٌؾ َأْحَمُر َحتَّى َدَمُو َحتَّى َساَؿ ِفي النَّ 
 ...َخِفَي َعَميَّ 

ٍبًد المًَّو. ري غىٍيري عى بَّابو ىىذىا اٍبفه آخى لىعىؿَّ اٍبفى خى : كى  قىاؿى أىبيك بىٍكرو

 تخريج الحديث:
، (3)، كبلىما عف أبي النضر ىاشـ بف القاسـ، كأخرجو ابف أبي  شيبة(2)، كأحمد(1)أخرجو ابف سبلـ

، مف طريؽ أسد بف مكسى، ثبلثتيـ )ىاشـ بف القاسـ، كيزيد (4)عف يزيد بف أبي ىاركف، كأخرجو الطبراني
، (7)، كأبك يعمى(6)، كأحمد(5)بف ىاركف، كأسد بف مكسى(، عف سميماف بف المغيرة. كأخرجو ابف سعدا

، مف طريؽ (11)، جميعيـ مف طرؽ عف أيكب. كأخرجو الطبراني(10)، كالطبراني(9)، كالببلذرم(8)كاألصبياني
صالح بف رستـ، ثبلثتيـ )سميماف بف المغيرة، كأيكب، كصالح بف رستـ(، عف حميد بف ىبلؿ بو بألفاظ 

أيكب، عف حميد بف ىبلؿ،  ، مف طريؽ الحكـ بف عبدة، عف(13)، كابف الجكزم(12)مختمفة. كأخرجو الخطيب
، مف طريؽ حميد عف أبيو.  كجميعيـ (14)، كأخرجو عبد الرزاؽاعف أبي األحكص، عف ابف خباب مرفكعن 

 بألفاظ مختمفة.
 
 
 

                                                           

 (.4/395( غريب الحديث، البف سبلـ )(1
 (.34/544)( مسند أحمد (2
 (.21/433( مصنؼ ابف أبي شيبة )(3
 (.4/60( المعجـ الكبير لمطبراني )(4
 (.7/242( الطبقات الكبير )(5
 (.34/542( مسند أحمد )(6
 (.13/176( مسند أبي يعمى المكصمي )(7
 (.2/425( تصحيفات المحدثيف )(8
 (.2/369( أنساب األشراؼ لمببلذرم )(9

 (.4/60لمطبراني )( المعجـ الكبير (10
 (.4/60( المصدر نفسو )(11
 (.1/219( تاريخ بغداد )(12
 (.5/143( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج الجكزم )(13
 (.10/118( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(14
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بىطي، بميممة كمكحدة مفتكحتيف، األيبيمّْي شيباف بف فروخ - ، بضـ اليمزة كالمكحدة، (1)أبي شيبة الحى

 البلـ، أبك محمد.كتشديد 
: صدكؽ. كقاؿ مرة (4)، كقاؿ أبك زرعة(3)، كقد ذكره ابف حباف في الثقات(2)كثقو أحمد

: (7): كاف يرل القدر، كاضطر الناس إليو بأخرة. كقاؿ الذىبي(6). قاؿ أبك حاتـاـ كثيرن يً : يى (5)أخرل
: (10)الصدكؽ. كقاؿ ابف حجر: الحافظ (9)ا: ثقة مشيكر، كقاؿ أيضن (8)أحد الثقات، كقاؿ مرة أخرل

 : بؿ: صدكؽ حسف الحديث.(11)ـ، كرمي بالقدر. كقد عمقا صاحبا التحرير فقااليً صدكؽ يى 
صدكؽ ييـ، كلقد تابعو الثقات منيـ أبي النضر، كقد تقدمت ترجمتو في الحديث  قمت:

 كىـ.ثقة متقف، فانتفى عنو ال :(12)السابؽ، ككذلؾ يزيد بف ىاركف، فقد قاؿ عنو ابف حجر
 بف األرت. عبد اهلل بف خباب -

، حينما سألكه عف أبي بكر كعمر كعثماف كعمي فأثنى (14): قتمو الخكارج(13)قاؿ ابف األثير  
فذبحكه فساؿ دمو في الماء كقتمكا المرأة كىي حامؿ متـ فقالت: أنا امرأة أال تتقكف اهلل!   اعمييـ خيرن 

 فبقركا بطنيا كذلؾ سنة سبع كثبلثيف، ككاف مف سادات المسمميف رضي اهلل عنو. 

 

                                                           
 (.1/75بصرة. األنساب لمسمعاني )األيبيمّْي: ىذه النسبة إلى االبمة بمدة قديمة عمى أربعة فراسخ مف البصرة كىي أقدـ مف ال( (1
 (.76( بحر الدـ )ص(2
 (.8/315( الثقات البف حباف )(3
 (.4/357( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.2/511( أجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي )(5
 (.4/357( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.2/443(. تذكرة الحفاظ لمذىبي )2/285( ميزاف االعتداؿ )(7
 (.1/431ني في الضعفاء )( المغ(8
 (.11/101( سير أعبلـ النببلء )(9

 (.269( تقريب التيذيب )ص(10
 (.2/123( تحرير تقريب التيذيب )(11
 (.606( تقريب التيذيب )ص(12
 (.3/118( انظر أسد الغابة )(13
الخركج في أياـ الصحابة ( الخكارج: كؿ مف خرج عف اإلماـ الحؽ الذم اتفقت الجماعة عميو يسمى خارجيا سكاء كاف (14

 (.1/113عمى األئمة الراشديف أك كاف بعدىـ عمى التابعيف بإحساف كاألئمة في كؿ زماف. الممؿ كالنحؿ لمشيرستاني )
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 الحكـ عمى اإلسناد:
كمدار اإلسناد عميو، كبقية رجاؿ اإلسناد ثقات،  -رجؿ مف عبد القيس-، لجيالة راكو إسناده ضعيؼ

لـ أعرؼ الرجؿ الذم  :(1)كقد قاؿ الييثمي ،اغير شيباف فيك صدكؽ ييـ، كانتفى عنو الكىـ كما بينت سابقن 
كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىٍحمىدي : (2)كقاؿ البكصيرم .مف عبد القيس، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح ٍبفي منيع، رى

ـٍ عمى راك لـ ييسـ. مىدىاري أىسىاًنيًدًى ، كى ٍنبىؿو : رجالو ثقات رجاؿ (3)كقاؿ شعيب األرنؤكط كىأىبيك يىٍعمىى، كىأىٍحمىدي ٍبفي حى
 الشيخيف، كالرجؿ المبيـ الذم ركل عنو حميد، إف كاف ثقة عنده، فاإلسناد صحيح، كاهلل تعالى أعمـ. 

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
"الِمذاؿ مف النّْفاؽ" ىو أف َيْقَمؽ الرجؿ عف فراِشو الذي ُيضاجع عميو َحِميَمَتو، وَيَتحّوؿ  ( فيو:ؿَ ذَ )مَ 

عنو لَيْفَترَشو غيره. يقاؿ: َمَذؿ بسّره َيمُذؿ وَمِذؿ َيمَذؿ إذا َقِمؽ بو. والَمِذُؿ والماِذؿ: الذي َتِطيب َنْفسو عف 
 عنو.الشيء َيْتُركو، وَيْسَتْرخي 

 (:100الحديث رقـ)
 ، كىما بنفس المعنى.المذاء، إنما بمفظ المذاؿلـ أعثر عميو، بمفظ 

 :(5)قاؿ اإلماـ البزار
مَّدي ٍبفي مىٍعمىرو  دَّثىنىا ميحى حى
، عىٍف عىطىاًء (7)، ثنا أىبيك عىاًمرو (6) ٍيدي ٍبفي أىٍسمىـى ، ثنا زى كـو األىٍرطيبىاًنيُّ ، ثنا أىبيك مىٍرحي

:ٍبًف ا مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍدًرٌم، قىاؿى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي  َواْلِمذَّاءُ "اٍلغىٍيرىةي ًمفى اإًليمىاًف،  يىسىارو
:ِمَف النَّْفاؽِ  ا اٍلًمذىاءي؟ قىاؿى : مى : قيٍمتي ". "، قىاؿى  "الًَّذم ال يىغىاري

: ال نىٍعمىميوي ًبيىذىا  ًديثه آخىري كقىاؿى ٍيدو ًفيًو، كىحى كـو عىٍف زى دنا ييشىاًرؾي أىبىا مىٍرحي ـي أىحى المٍَّفًظ ًإال ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد، كىال نىٍعمى
. ٍيدو  ًعٍندىهي عىٍف زى

 

                                                           

 (.7/590( مجمع الزكائد )(1
 (.8/51( إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )(2
 (.34/542( في تعميقو عمى مسند أحمد )(3
 (.4/312اية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( الني(4
 (.2/188( كشؼ األستار عف زكائد البزار )(5
 (. 508( محمد بف معمر بف ربعي القيسي، البصرم، البحراني، بالمكحدة، كالميممة. صدكؽ. تقريب التيذيب )ص(6
 (.364ؼ. ثقة. تقريب التيذيب )ص( عبد الممؾ بف عمرك القيسي، أبك عامر العىقىدم، بفتح الميممة كالقا(7
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 تخريج الحديث:
، مف طريؽ أبي عامر العقدم، كميعىمَّى بف أسد، كأخرجو القضاعي(1)أخرجو أبك نصر المركزم

(2) ،
بف ا، مف طريؽ محمد بف عبد اهلل الرقاشي، ثبلثتيـ )أبك عامر العقدم، كمعمى بف أسد، كمحمد (3)كابف بطة

مف المذاء، غير أف القضاعي ذكره  عبد اهلل الرقاشي(، عف أبي مرحكـ بو، كعند جميعيـ بمفظ البذاء، بدالن 
، ىكذا جاء (5)ريقو البييقي، بمفظ البذاء، كمف طا، عف زيد بف أسمـ، مرفكعن (4)بمفظ المراء. كأخرجو معمر

 .مرسبلن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 العدكم، مكلى عمر، أبك عبد اهلل، كأبك أسامة المدني. زيد بف أسمـ -

 : ثقة عالـ، ككاف يرسؿ.(6)قاؿ ابف حجر
في بعض الطرؽ، كتقدـ  ، كقد ذكر الحديث مرسبلن (7)كلكنو لـ يرسؿ في ىذا اإلسناد قمت:

 ذلؾ في التخريج.

 أبك محمد كيقاؿ أبك السائب الثقفي الككفي. بف السائبعطاء  -
ثقة، كقد ضعفو البعض،  (، كخبلصة القكؿ فيو:63تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)  

الختبلطو، كما ركاه قبؿ االختبلط فيك صحيح، كحديثو عف زيد بف أسمـ، لـ يتميز قبؿ اختبلطو، أـ 
بف اشعبة بف الحجاج كحماد بف سممة، عف عطاء : حديث سفياف ك (9). كقد قاؿ ابف معيف(8)بعده

 السائب مستقيـ. كلـ يذكر زيد بينيـ.

 

 

                                                           

 (.1/469( تعظيـ قدر الصبلة لمحمد بف نصر المركزم )(1
 (.1/123( مسند الشياب لمقضاعي )(2
 (.2/694( اإلبانة الكبرل البف بطة )(3
 (.10/409( جامع معمر بف راشد )(4
 (.13/260(. شعب اإليماف )10/381( السنف الكبرل لمبييقي )(5
 (.222التيذيب )ص( تقريب (6
 (.117( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(7
 (.319( انظر الككاكب النيرات )ص(8
 (.4/226ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(9
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 بف أرطباف ابف عـ عبد اهلل ابف عكف. عبد الرحيـ بف َكْرَدـ -
: ركل عف الزىرم كزيد بف أسمـ ركل عنو أبك عامر العقدم، كأبك أسامة، (1)حاتـ أبكقاؿ  

براىيـ بف الحجاج  السامي، سمعت أبي يقكؿ ذلؾ، كسألتو عنو فقاؿ: مجيكؿ. كميعىمَّى بف أسد، كا 
كقد تعقبو ابف القطاف الفاسي  : مع ككنو يسمي مف الركاة عنو أربعة مشاىير.(2)كتعقبو الذىبي قائبلن 

: فانظر كيؼ عرفو بركاية جماعة عنو. ثـ قاؿ فيو: مجيكؿ كىذا منو صكاب، فقاؿ ابف (3)قائبلن 
كذكره ابف حباف في  : ال يتابع عمى حديثو.(5)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ يعني مجيكؿ الحاؿ.: (4)حجر

 : كاف يخطيء.(6)الثقات، كقاؿ
 مجيكؿ الحاؿ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
  .(7)ضعفو األلبانيقد ك  ،مجيكؿ الحاؿ، كمدار اإلسناد عميو ،إسناده ضعيؼ، فيو أبك مرحكـ

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.5/339( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.2/392( المغني في الضعفاء )(2
 (.4/459( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(3
 (.5/163ميزاف البف حجر )( لساف ال(4
 (.5/163) المصدر نفسو( (5
 (.7/133( الثقات البف حباف )(6
 (.4/289( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
َمذَّاًء" أي كثير الَمْذي ىو بسكوف الذاؿ مخفَّؼ الياء: الَبَمؿ  "كنُت رجاًل  :ى( في حديث عميّ ذَ )مَ 

المَِّزج الذي َيْخُرج مف الذَّكر عند ُمالَعبة النساء ول َيجب فيو الُغسؿ. وىو َنِجس َيجب َغْسمو وَيْنُقض 
ْمِذي. وَأْمَذى. والِمذاء: الُمَماذاة َوَقْد َمَذى الرَُّجُؿ يَ الُوضوء. ورُجٌؿ َمذَّاٌء: َفعَّاؿ لممباَلغة في كثرة الَمْذِي. 

 فَعاؿ ِمْنُو.

 (:101الحديث رقـ)
 :(2)البخاري اإلماـ قاؿ

دَّثىنىا ميسىدَّده      حى
دى (3) ٍبدي المًَّو ٍبفي دىاكي دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى

، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف ميٍنًذرو الثٍَّكًرمّْ (4)
مًَّد (5) ، عىٍف ميحى

نىًفيَّةً ا : (6)ٍبًف الحى ، قىاؿى ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ًد أىٍف يىٍسأىؿى النًَّبيَّ  َمذَّاءً  ُكْنُت َرُجاًل "، عىٍف عى فىأىمىٍرتي الًمٍقدىادى ٍبفى األىٍسكى
: مَّـى فىسىأىلىوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كءي". صى  "ًفيًو الكيضي

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ ككيع، كأبك معاكية، كىشيـ (8)كأخرجو مسمـ، مف طريؽ جرير، (7)اأخرجو البخارم أيضن 

عف األعمش، بو، باختبلؼ يسير في بعض  كشعبة، خمستيـ )جرير، كككيع، كأبك معاكية، كىشيـ، كشعبة(
، مف طريؽ ابف (10)، مف طريؽ أبي عبد الرحمف عف عمي بو، كأخرجو مسمـ(9)أخرجو البخارمك األلفاظ. 

 ي بعض األلفاظ.عباس، عف عمي، بو، باختبلؼ ف

 

                                                           

 (.4/312( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
ًف اٍستىٍحيىا (2  .(132، حديث رقـ)(1/38فىأىمىرى غىٍيرىهي ًبالسُّؤىاًؿ )( صحيح البخارم، كتاب العمـ، بىابي مى
( مسدد بف مسرىد بف مسربؿ بف مستكرد األسدم، البصرم، أبك الحسف، ثقة حافظ، يقاؿ إنو أكؿ مف صنؼ المسند (3

 (.528بالبصرة،  كيقاؿ اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز، كمسدد لقب. تقريب التيذيب )ص
ٍيًبي، بمعجمة كمكحدة مصغرن ( عبد اهلل بف داكد (4 رى ، ككفي األصؿ، ثقة عابد. تقريب ابف عامر اليمداني، أبك عبد الرحمف الخي

 (.301التيذيب )ص
 (.546( المنذر بف يعمى الثكرم، بالمثمثة، أبك يعمي الككفي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.497دني. ثقة عالـ. تقريب التيذيب )ص( محمد بف عمي بف أبي طالب الياشمي، أبك القاسـ بف الحنفية، الم(6
ٍيًف: ًمفى القيبيًؿ كىالدُّبيًر )(7 ـٍ يىرى الكيضيكءى ًإالَّ ًمفى المىٍخرىجى ٍف لى  .(178، حديث رقـ)(1/46( صحيح البخارم، كتاب الكضكء، بىابي مى
 (.303(، حديث رقـ )142( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، بىابي اٍلمىٍذًم )ص(8
كًء ًمٍنوي )( صحيح البخ(9 ٍذًم كىالكيضي  .(269، حديث رقـ)(1/62ارم، كتاب الغسؿ، بىابي غىٍسًؿ المى

 (.303(، حديث رقـ )142( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، بىابي اٍلمىٍذًم )ص(10
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 ىك سميماف بف ميراف. األعمش: -
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.10تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

      

 : (1)قاؿ ابف األثير
قيؿ: ىو أف ُيْدِخؿ الرُجُؿ الرجاَؿ عمى أىِمو؛ "الَغْيرة مف اإليماف والِمذاء مف الّنفاؽ"  ومنو الحديث:

َوِقيَؿ: ُىَو  . يقاؿ: أْمَذى الرُجؿ وماَذى إذا قاَد عمى أىمو مأخوذ مف الّمْذي.اثـ ُيَخمّْييـ ُيماِذي بعُضيـ بعضً 
َأنَُّو ِمَف المّْيف والرَّخاوة، ِمْف َأْمَذْيُت َوِقيَؿ: ُىَو الَمذاء ِباْلَفْتِح، كَ  ِمْف َأْمَذْيُت َفَرِسي وَمَذْيُتُو، ِإَذا أْرسمَتو َيْرعى.

. "الِمذاؿ"وُيروى  الشَّراب، ِإَذا أْكَثرَت ِمزاَجو، فذَىَبت ِشّدُتو وِحّدُتو. ـَ . َوَقْد َتَقدَّ ـِ   ِبالالَّ

 الحديث رقـ)*(:
 .(2)سبؽ تخريجو

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
"ُكنَّا َنْكِري اأْلَْرَض ِبَما َعَمى الَماِذَياناِت والسَّواقي" ىي جمع ماِذَياف،  َوِفي َحِديِث رَاِفِع ْبِف َخِديج:

َر ِفي اْلَحِديِث، ُمْفردً وىو النَّير اْلَكِبيُر.   َوَمْجُموًعا. اَوَلْيَسْت بعربيَّة، َوِىَي َسواِديَّة. َوَقْد َتَكرَّ

 (:102الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ مسمـ
دَّثىنىا  دَّثىنىا اأٍلىٍكزىاًعيُّ حى ، حى نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى اؽي، أىٍخبىرى ًإٍسحى

دَّثىًني (5) ٍبًد الرٍَّحمىًف، حى ًبيعىةى ٍبًف أىًبي عى ، عىٍف رى
ًرًؽ، ٍف ًكرىاًء اأٍلىٍرًض ًبالذَّىىًب كىاٍلكى ًديجو عى : سىأىٍلتي رىاًفعى ٍبفى خى ، قىاؿى اًرمُّ ٍنظىمىةي ٍبفي قىٍيسو اأٍلىٍنصى : حى "الى بىٍأسى ًبًو،  فىقىاؿى

مىى  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد النًَّبيّْ صى مىى عى كفى عى دىاًكًؿ، كىأىٍشيىاءى ًمفى  اْلَماِذَياَناِت،ًإنَّمىا كىافى النَّاسي ييؤىاًجري كىأىٍقبىاًؿ اٍلجى
                                                           

 (.4/312( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.100انظر الحديث رقـ )( (2
 (.4/313الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب (3
 (.1547(، حديث رقـ )631( صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب كراء األرض بالذىب كالكرؽ )ص(4
 (. 347( عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي، أبك عمرك الفقيو. ثقة جميؿ. تقريب التيذيب )ص(5
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يى  ـي ىىذىا، كى يىٍسمى ـي ىىذىا، كى يىٍسمى ٍرًع، فىيىٍيًمؾي ىىذىا، كى ٍنوي، فىأىمَّا الزَّ ـٍ يىكيٍف ًلمنَّاًس ًكرىاءه ًإالَّ ىىذىا، فىًمذىًلؾى زيًجرى عى ٍيًمؾي ىىذىا، فىمى
، فىبلى بىٍأسى ًبًو". ٍعميكـه مىٍضميكفه  شىٍيءه مى

 تخريج الحديث:
، كأخرجو امف طريؽ نافع، عف ابف عمر، عف رافع، مرفكعن كبلىما ، (2)، كمسمـ(1)أخرجو البخارم

، مف طريؽ يحيى بف سعيد، عف حنظمة بو، باختبلؼ في ألفاظو كبدكف لفظة ابف (4)كمسمـ، (3)البخارم
 األثير. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف مىٍخمىد. إسحاؽ بف إبراىيـ -
(، كخبلصة القكؿ فيو: ثقة ثبت، كاختبلطو اليضر، 42تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ. لقصر مدة االختبلط،

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ديىيمىا ) ( صحيح البخارم، كتاب اإلجارة، بىابي ًإذىا(1 ا، فىمىاتى أىحى رى أىٍرضن  .(2285، حديث رقـ )(3/94اٍستىٍأجى
 (.1547(، حديث رقـ )629( صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب كراء األرض )ص(2
ًر كىالنٍَّخًؿ )(3 ، كفي كتاب الشركط، (2327، حديث رقـ )(3/104( صحيح البخارم، كتاب الحرث كالمزارعة، بىابي قىٍطًع الشَّجى
كًط ًفي الميزىارىعىًة )بىا  .(2722، حديث رقـ )(3/191بي الشُّري
 (.1547(، حديث رقـ )629( صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب كراء األرض )ص(4
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ُىَو ِبَضْـّ اْلِميـِ َوُسُكوِف اْلَياِء َوَكْسِر النُّوِف، َوَبْعَدَىا َباٌء  "َسْيؿ مْيُزور، وُمَذْيِنب")ُمَذْيِنٌب( ِفيِو ِذْكُر 

ـُ زَاِئَدٌة. ـُ َمْوِضٍع ِباْلَمِديَنِة. َواْلِمي دة: اْس   موحَّ

 (:103الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مالؾ

مَّى ، أىنَّوي بىمىغىوي، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍزـو ٍمًرك ٍبًف حى مًَّد ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي بىٍكًر ٍبًف ميحى مَّـى  عىٍف عى سى مىٍيًو كى اهللي عى
كرو  :"ًفي سىٍيًؿ مىٍيزي مىى ا َوُمَذْيِنبٍ قىاؿى تَّى اٍلكىٍعبىٍيًف، ثيَـّ ييٍرًسؿي اأٍلىٍعمىى عى  أٍلىٍسفىًؿ".ييٍمسىؾي حى

 تخريج الحديث:
، مف (5)، كأخرجو ابف شبة(4)، كمحمد بف حسف الشيباني(3)أبك مصعب الزىرم اكركاه عف مالؾ أيضن 

 طريؽ مالؾ، عف عبد اهلل بف أبي بكر عف أبيو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .ؿه رجالو ثقات، غير أف الحديث مرس

 :الحكـ عمى اإلسناد
: ال أعمـ ىذا الحديث في سيؿ ميزكر كمذينيب (6)قاؿ ابف عبد البرإسناده ضعيؼ، لئلرساؿ. كقد 

: سئؿ أبك بكر البزار عف (7)اىكذا يتصؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف كجو مف الكجكه. كقاؿ أيضن 
يثبت. كقاؿ مرة  احديث ىذا الباب فقاؿ: لست أحفظ فيو بيذا المفظ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حديثن 

 : حديث مدني مشيكر عند أىؿ المدينة، مستعمؿ عندىـ، معركؼ، معمكؿ بو.(8)أخرل
 .(9)كلقد ضعفو بشار معركؼ

                                                           

 (.4/313( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/288) ( مكطأ مالؾ ركاية يحيى الميثي(2
 (.2/468الزىرم )ركاية أبي مصعب -مكطأ مالؾ( (3
 (.296ركاية محمد بف الحسف الشيباني )ص-مكطأ مالؾ( (4
 (.1/170( تاريخ المدينة البف شبة )(5
 (.17/407( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(6
 (.17/408( المصدر نفسو )(7
 (17/410( المصدر السابؽ )(8
 (.2/288( في تعميقو عمى المكطأ )(9
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، (2): لو إسناد مكصكؿ في غرائب مالؾ لمدارقطني(1)كلكف الحديث مكصكؿ، فقد قاؿ ابف حجر قمت:
بف شعيب عف  ، مف حديث عمرك(5)، كابف ماجة(4)، كأخرجو أبك داكد(3)مف حديث عائشة، كصححو الحاكـ

سناد كؿ منيما حسف. كأخرج عبد الرزاؽ ، ىذا الحديث المرسؿ بإسناد آخر مكصكؿ. كقد (6)أبيو عف جده. كا 
 .(7)حسنو ابف القطاف الفاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 5/40( فتح البارم البف حجر )(1
 ( لـ أعثر عمى كتابو.(2
 (.2/62( المستدرؾ لمحاكـ )(3
 (.3639(، حديث رقـ )402( سنف أبي داكد، كتاب األقضية، باب مف القضاء )ص(4
 (.2482( حديث رقـ )830( سنف ابف ماجو، كتاب الرىكف، باب الشرب مف األكدية كمقدار حبس الماء )ص(5
 أجده في مسنده.( لـ (6
 (.5/297( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف )(7
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141 
   

 المبحث األوؿ
 باب الميـ مع الراء

 :(1)قاؿ ابف األثير
ـْ َيْثُقؿ  ا"َمِريعً  اَمِريئً  ااْسِقنا َغْيثً "ِفي َحِديِث اِلْسِتْسَقاِء  )َمرََأ() ـُ، وَأْمَرَأني، ِإَذا َل ُيَقاُؿ: َمرَأني الطعا

 .اَعَمى الَمِعَدة، وانَحدر َعْنَيا َطيّْبً 

 (:104الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أبي داود

مىؼو  دَّثىنىا اٍبفي أىًبي خى مَّدي ٍبفي عيبىٍيدو (3)حى دَّثىنىا ميحى ، حى
دَّثىنىا ًمٍسعىره (4) ٍف يىًزيدى (5)، حى اًبًر (6)اٍلفىًقيرً ، عى ٍبًف ا، عىٍف جى

: ، بىكىاًكي، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىتىًت النًَّبيَّ صى ٍبًد المًَّو، قىاؿى  ا، نىاًفعن اَمِريعً  ا، َمِريئً اُمِغيثً  ااْسِقَنا َغْيثً "المَّييَـّ  عى
، عىاًجبلن  ار  ٍيرى ضى ـي السَّمىاءي. غى مىٍيًي : فىأىٍطبىقىٍت عى "، قىاؿى ٍيرى آًجؿو  غى

 تخريج الحديث:
 .، عف عمي بف الحسيف(9)، كابف خزيمة(8)، كابف أبي الدنيا(7)أخرجو عبد بف حميد

، مف طريؽ (12)البييقي و، كمف طريق(11)كأخرجو الحاكـ .عف الحسف بف عفاف ،(10)أبك عكانةأخرجو ك 
)عمي بف الحسيف، كالحسف بف عفاف، كالحسف بف عمي(، عف محمد بف عبيد، بو،  ثبلثتيـالحسف بف عمي، 
 بألفاظ مختمفة. 

 
                                                           

 (.4/313( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1169(، حديث رقـ )142( سنف أبي داكد، كتاب اإلستسقاء، باب رفع اليديف في اإلستسقاء )ص(2
 (.466القىًطٍيعي. ثقة. تقريب التيذيب )ص ( محمد بف أحمد بف أبي خمؼ السممي،(3
 (.495ي، الككفي، األحدب. ثقة. تقريب التيذيب )صسً افً نى ( محمد بف عبيد، بغير إضافة، ابف أبي أمية الطَّ (4
( ًمٍسعىر بف ًكدىاـ، بكسر أكلو، كتخفيؼ ثانيو، ابف ظيير اليبللي، أبك سممة الككفي. ثقة ثبت فاضؿ. تقريب التيذيب (5

 (.528)ص
( يزيد بف صييب الككفي، أبك عثماف، المعركؼ بالفىًقير، بفتح الفاء، بعدىا قاؼ، قيؿ لو ذلؾ: ألنو كاف يشكك فقار ظيره. (6

 (.602ثقة. تقريب التيذيب )ص
 (.338( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(7
 (.82( المطر كالرعد كالبرؽ البف أبي الدنيا )ص(8
 (.2/335( صحيح ابف خزيمة )(9

 (.2/123( مستخرج أبي عكانة )(10
 (.1/475( المستدرؾ )(11
 (.2/177(، كالدعكات الكبير لو )3/495( السنف الكبرل لمبييقي )(12
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

 :الحكـ عمى اإلسناد
...كذكر الحديث. كقاؿ ا: كأحسف شيء ركم في الدعاء في االستسقاء مرفكعن (1)قاؿ ابف عبد البر

د ًبًإٍسنىاد (3)، كقاؿ النككم(2)الشيخيف، كلـ يخرجاه، ككافقو الذىبيالحاكـ: صحيح عمى شرط  كىاهي أىبيك دىاكي : رى
ًحيح، كصححو األلباني كاًب. كلقد أنكر اإلماـ أحمد (5). إال أف الدارقطني قاؿ(4)صى : المرسؿ، أىشبىوي ًبالصَّ

يكف ىذا الحديث فيو، كقاؿ: ليس : أعطانا محمد بف عبيد كتابو عف مسعر، فنسخناه، كلـ (6)الحديث قائبلن 
 ىذا بشيء، قاؿ عبد اهلل: كأنو أنكره مف حديث محمد بف عبيد.

إسناده صحيح ركاتو جميعيـ ثقات، ككبلـ اإلماـ أحمد، ممكف تعميمو بأف الحديث سقط مف  قمت:
 فيو. اتمؾ النسخة، ككبلـ الدارقطني ليس جازمن 

      

 : (7)قاؿ ابف األثير
 "فإنو أْىَنُأ وأْمرَأُ".   حديث الشُّرب:ومنو 

 (:105الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى          دَّثىنىا (9)حى ، حى كخى دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ ، ح كحى ٍبدي اٍلكىاًرًث ٍبفي سىًعيدو نىا عى ، أىٍخبىرى
 ، اـو ٍف أىًبي ًعصى ٍبدي اٍلكىاًرًث، عى ثن عى مَّـى يىتىنىفَّسي ًفي الشَّرىاًب ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كىافى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى ٍف أىنىسو ، اعى

: يىقيكؿي :َوَأْمرَأُ "ًإنَّوي أىٍركىل كىأىٍبرىأي  كى ثن  "، قىاؿى أىنىسه  ".ا"فىأىنىا أىتىنىفَّسي ًفي الشَّرىاًب ثىبلى

                                                           

 (.23/433( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(1
 (.1/475( المستدرؾ )(2
 (.2/879( خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ )(3
 (.1169(، حديث رقـ )142( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب اإلستسقاء، باب رفع اليديف في اإلستسقاء )ص(4
 (.13/391( العمؿ لمدارقطني )(5
 (.3/346( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(6
 (.4/313( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
( حديث رقـ 839)ص اخارجن  اية التنفس في اإلناء، كاستحباب التنفس ثبلثن ( صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب كراى(8
(2028.) 

 (.598( يحيى بف يحيى بف بكر بف عبد الرحمف التميمي، أبك زكريا النيسابكرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(9
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 تخريج الحديث:
 مف طريؽ ثمامة بف عبد اهلل، عف أنس بدكف لفظ ابف األثير. كبلىما ،(2)مسمـ، ك (1)البخارمأخرجو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:  
، بفتح المثناة، كتشديد (4)، مكالىـ أبك عبيدة التنكرم(3)بف سعيد بف ذككاف، العنبرم عبد الوارث -

ثبت رمي بالقدر،  (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة27النكف، البصرم، تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 كلـ يثبت عنو.

 .: مقبكؿ(5)البصرم قيؿ: اسمو ثمامة. قاؿ ابف حجر أبو عصاـ -
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ لو أكىاـ، 99تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) .شيباف بف فروخ -

 كقد انتفى عنو الكىـ، حيث تكبع في نفس الحديث.

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
 ىي تصغير الَمرأة.  "َيْقُتموف كمَب الُمَرْيئة" وفيو:

 (:106الحديث رقـ)
 .(7)، غير أنو ذكر في كتب المغةى تخريج لولـ أعثر عم

      

 

 
                                                           

 .(5631، حديث رقـ )(7/112( صحيح البخارم، كتاب األشربة، باب الشرب بنفسيف أك ثبلثة )(1
 (.2028( حديث رقـ )839)ص ، كتاب األشربة، باب كراىية التنفس في اإلناء...( صحيح مسمـ(2
نبرم: بفتح العيف الميممة، كسككف النكف، كفتح الباء المكحدة، كالراء. ىذه النسبة إلى: "بني العنبر" كيخفؼ، فيقاؿ ليـ: ( العى (3

العنبر بف عمرك بف تميـ بف مر بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر بف  "بمعنبر"، كىـ جماعة مف بني تميـ، ينسبكف إلى بني
 (.4/245نزار. األنساب لمسمعاني )

( التَّنُّكرم: بفتح التاء ثالث الحركؼ، كضـ النكف، بعدىما الكاك، كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى "التنكر" كعمميا كبيعيا. (4
 (.1/487األنساب لمسمعاني )

 (.658تيذيب )ص( تقريب ال(5
 (.4/314( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.1/429(، كتاج العركس مف جكاىر القامكس لمزبيدم )4166( لساف العرب البف منظكر )ص(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ؤية. وفي رواية: وفيو: َيَتمرَّأُ "ل  "ل َيَتْمرأى أحُدُكـ في الدنيا" أي ل َيْنُظر فييا وىو َيَتَمْفَعُؿ مف الرُّ

 أحُدكـ بالدنيا" مف الشيء الَمِريء.

 (:107الحديث رقـ)
 .(2)، غير أنو ذكر في كتب المغةى تخريج لو لـ أعثر عم

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
ـْ َقْد َمَرُثوُه "ِفيِو  )َمَرَث( َأْي وسَُّخوه  "وأْفَسدوهَأنَُّو َأَتى السّْقاَية َفَقاَؿ: اسُقوني، َفَقاَؿ اْلَعبَّاُس: ِإنَُّي

ـْ ِفيِو. والَمْرُث: اْلَمْرُس. وَمَرَث الصبيُّ َيْمُرُث، ِإَذا َعضَّ ِبُدْرُدره  ".ِبِإْدَخاِؿ َأْيِديِي

 (:108الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ محمد بف عبد اهلل بف أحمد األزرقي

دّْم دَّثىًني جى ، عىٍف (5)حى مىًحيُّ ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف سىاًلـو ٍنظىمىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى اٍلجي ًني حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى عيٍثمىافى
(6) ،

سن  :(7)اأىنَّوي سىًمعى طىاكي مَّـى السّْقىايىةى، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىتىى النًَّبيُّ صى :  "اٍسقيكًني" ، يىقيكؿي ـْ َقْد فىقىاؿى عىبَّاسه ِإنَُّي
: ُمِرُثوُه َوَأْفَسُدوهُ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، صى  "اٍسقيكًني ًمٍنوي" فىسىقىٍكهي ًمٍنوي... الحديث. أىفىأىٍسًقيؾى

 تخريج الحديث:
 انفرد بتخريجو األزرقي.

 

 
                                                           

 (.4/314( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4167( منيا لساف العرب البف منظكر )ص(2
 (.4/314ية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( النيا(3
 (.2/60( أخبار مكة لؤلزرقي )(4
 (.84( أحمد بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ بف عمرك الغساني، أبك محمد، كأبك الكليد. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.183المكي. ثقة حجة. تقريب التيذيب )ص( حنظمة بف أبي سفياف بف عبد الرحمف بف صفكاف بف أمية الجيمىًحٌي، (6
( طاكس بف كىيساف اليماني، أبك عبد الرحمف الًحميرم، مكالىـ، الفارسي، يقاؿ اسمو ذككاف، كطاكس لقب، ثقة فقيو فاضؿ. (7

 (.281تقريب التيذيب )ص
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
راساف، أك الككفة. سعيد بف سالـ -  القدَّاح، أبك عثماف المكي، أصمو مف خي

: محمو الصدؽ. (3): كزاد: كلـ يكف بالقكم. كقاؿ أبك حاتـ(2)، كابف المديني(1)بف معيفكثقو ا
: ليس بو بأس. (6)كالنسائي، (5)كقاؿ ابف معيف : ىك عندم إلى الصدؽ ما ىك.(4)كقاؿ أبك زرعة
حسف الحديث كأحاديثو مستقيمة، كرأيت الشافعي كثير الركاية عنو، كقاؿ: كىك : (7)كقاؿ ابف عدم

، (9): ليس بذاؾ. كقاؿ البخارم(8)عندم صدكؽ، ال بأس بو، مقبكؿ الحديث. كقاؿ عثماف الدارمي
كاف يرل اإلرجاء، : (12)، كزاد العجمي: ليس بحجة. كقاؿ ابف حباف(11): كاف يرل اإلرجاء(10)كالعجمي

ككاف ييـ في األخبار، حتى يجئ بيا مقمكبة، حتى خرج بيا عف حد االحتجاج بو. كقاؿ 
: صدكؽ ييـ، كرمي باإلرجاء، (15): صدكؽ. كقاؿ ابف حجر(14)ضعيؼ. قاؿ الذىبي :(13)اجىالس

 : بؿ صدكؽ.(16). كقد تعقباه صاحبا التحرير فقاالاككاف فقيين 
 ، كالحديث اليؤيد بدعتو.اصدكؽ، ككاف مرجئن  قمت:

                                                           

 (.3/398( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(1
 (. 115( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة البف المديني )ص(2
 (.4/31( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.4/31( المصدر نفسو )(4
 (.1/66ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (5
 (.2/20( تيذيب التيذيب )(6
 (.3/398( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (.3/398( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(8
 (.53فاء الصغير لمبخارم )ص( الضع(9

 (.1/399( معرفة الثقات لمعجمي )(10
 ( اإلرجاء عمى معنييف: أحدىما: بمعنى التأخير، كالثاني: إعطاء الرجاء. (11

أما إطبلؽ اسـ المرجئة عمى الجماعة بالمعنى األكؿ فصحيح، ألنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقد  كأما بالمعنى  
نيـ كانكا يقكلكف: ال تضر مع اإليماف معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة. كقيؿ: اإلرجاء تأخير حكـ الثاني فظاىر فإ

صاحب الكبيرة إلى يـك القيامة، فبل يقضى عميو بحكـ ما في الدنيا مف ككنو مف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار. الممؿ كالنحؿ، 
 (.1/138لمشيرستاني )

 (.1/320( المجركحيف البف حباف )(12
 (.2/20( تيذيب التيذيب )(13
 (.1/375( المغني في الضعفاء )(14
 (.236( تقريب التيذيب )ص(15
 (.2/30( تحرير تقريب التيذيب )(16
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 بف سىٍاج بميممة، كآخره جيـ، الجزرم، مكلى بني أمية، كقد ينسب إلى جده. عثماف بف عمرو -
: يكتب حديثو، كال يحتج بو. كقاؿ الذىبي (2)قاؿ أبك حاتـ، (1)ذكره ابف حباف في الثقات

يتكممكف في حديثو. قاؿ  :(5)ال يتابع في حديثو، كقاؿ األزدم :(4): كقكاه غيره. كقاؿ العقيمي(3)امعقبن 
ضعيؼ يعتبر بو في المتابعات  :(7): فيو ضعؼ. كقد عمقا صاحبا التحرير فقاال(6)ابف حجر
  كالشكاىد.

 ضعيؼ. قمت:
 :الحكـ عمى اإلسناد

 إسناده ضعيؼ، لضعؼ عثماف بف عمرك، كقد انفرد بيذا الحديث.

      

 :(8)قاؿ ابف األثير
ـْ ِإَذا َمِرَج الِديفُ "ِفيِو  )َمَرَج(   والَمْرج: الَخْمُط. َأْي َفَسد وَقِمَقت أْسباُبو. "َكْيَؼ َأْنُت

 (:109الحديث رقـ)
 :  (9)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا سىٍعدي ٍبفي أىٍكسو  : حى ، قىاؿى بىٍيًرمُّ بىٍيًر أىبيك أىٍحمىدى الزُّ ٍبًد اهلًل ٍبًف الزُّ مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى حى
ؿو (10) ، عىٍف ًببلى

:، عىٍف (11)اٍلعىٍبًسيّْ  مَّـى ذىاتى يىٍكـو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـْ ِإَذا َمِرَج الدّْيفُ " مىٍيميكنىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، َكْيَؼ َأْنُت
رّْؽى اٍلبىٍيتي اٍلعىًتيؽي".  ، كىحي ٍخكىافي ظىيىرىًت الرٍَّغبىةي، كىاٍختىمىفىًت اإٍلً  كى

                                                           

 (.8/449( الثقات البف حباف )(1
 (.6/162( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.1/605( المغني في الضعفاء )(3
 (.3/74( تيذيب التيذيب )(4
 (. 3/74( المصدر نفسو )(5
 (.386( تقريب التيذيب )ص(6
 (.2/444( تحرير تقريب التيذيب، لبشار عكاد معركؼ، كشعيب األرنؤكط )(7
 (.4/314( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(8
 (.44/412( مسند أحمد )(9

 (.230لتيذيب )ص( سعد بف أكس العبسي، أبك محمد الكاتب، الككفي. ثقة. تقريب ا(10
 بفا ريث بف بغيض بف عبس: إلىنسبة  .الميممة السيف ككسر المكحدة، الباء كسككف الميممة، العيف بفتح: يسً بٍ العى ( (11

 العبسيكف إلييا ينسب التي المشيكرة القبيمة كىي عدناف، بف معد بف نزار بف مضر بف عيبلف قيس بف سعد بف غطفاف
 .(4/140) لمسمعاني األنساب .كثرة كفييـ مسجد، بيا كليـ بالككفة،
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 تخريج الحديث:
، (3)، عف أبي أحمد الزبيرم. كأخرجو ابف قتيبة(2)طريقو ابف كضاح، كمف (1)أخرجو ابف أبي شيبة

 مف طريؽ عبيد اهلل بف مكسى.ثبلثتيـ  ، (5)، كالطبراني(4)كأبك بكر الدينكرم
، مف طريؽ حماد (7)، مف طريؽ أبي بكر العبسي. كأخرجو ابف أبي الدنيا(6)اكأخرجو الطبراني أيضن  

بف ا)أبك أحمد الزبيرم، كعبيد بف مكسى، كأبك بكر العبسي، كحماد بف أسامة(، عف سعد  بف أسامة. أربعتيـ
 أكس بو، باختبلؼ يسير في بعض األلفاظ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .، الككفيبالؿ بف يحيى العبسي -

كركايتو عف النبي صمى اهلل ، : ليس بو بأس(9)ابف معيف ؿقا، ك (8)ذكره ابف حباف في الثقات
 ككثقو، فقط األزدم الفتح أبك ضعفو: (11)كقاؿ الذىبي ،(10)كسمـ مرسمة، ككذلؾ عف حذيفةعميو 
 : صدكؽ.(13)قاؿ ابف حجرك  : صدكؽ.(12)، كقاؿ مرة أخرلغيره

 صدكؽ، كركايتو في الحديث عف ميمكنة فانتفى اإلرساؿ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
سىنو البكصيرمإسناده حسف، ألجؿ ببلؿ العبسي، فيك صدكؽ، كقد  ىذا : (15)كقاؿ األلباني، (14)حى

 ثقتاف. -ك ىك ابف يحيى  -إسناد صحيح، سعد ك ببلؿ 

      

                                                           

 (.21/83( مصنؼ ابف أبي شيبة )(1
 (.86( البدع البف كضاح )ص(2
 (.1/368( غريب الحديث البف قتيبة )(3
 (.8/55( المجالسة كجكاىر العمـ ألبي بكر الدينكرم )(4
 (.24/10( المعجـ الكبير لمطبراني )(5
 (.24/26( المصدر نفسو )(6
 (.178األمؿ البف أبي الدنيا )ص( قصر (7
 .(4/65) حباف البف الثقات( (8
 .(2/396) كالتعديؿ الجرح( (9

 .(2/396) كالتعديؿ الجرحانظر ( (10
 .(1/254) الضعفاء في المغني( (11
 .(1/277) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (12
 (.129( تقريب التيذيب )ص(13
 (.8/97بزكائد المسانيد العشرة ) ( إتحاؼ الخيرة الميرة(14
 (.6/556( سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )(15
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 :(1)قاؿ ابف األثير
  أي اخَتَمَطت. "قد َمِرَجت ُعيوُدىـ"َوِمْنُو َحِديُث اْبِف ُعَمَر 

 (:110الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أبي داود

دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ  ٍف أىًبيوً (3)حى ، عى ـٍ دَّثىيي ، حى اًزـو ٍبدى اٍلعىًزيًز ٍبفى أىًبي حى ، أىفَّ عى
ك(4) ، عىٍف عيمىارىةى ٍبًف عىٍمرو

، عىٍف (5)
: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى " أىكٍ  عى ًبزىمىافو ـٍ كى "ييكًشؾي أىٍف  "كىٍيؼى ًبكي

ثىالىةه ًمفى النَّاًس،  ٍربىمىةن، تىٍبقىى حي ،يىٍأًتيى زىمىافه ييغىٍربىؿي النَّاسي ًفيًو غى ـْ ، كىاٍختىمىفيكا، فىكىانيكا  َقْد َمِرَجْت ُعُيوُدُى ـٍ انىاتييي كىأىمى
كىٍيؼى ًبنىا يىا رىسيكؿى المَّوً  اًبًعًو، فىقىاليكا: كى شىبَّؾى بىٍيفى أىصى ، ىىكىذىا" كى كفى ا تيٍنًكري كفى مى تىذىري ، كى ا تىٍعًرفيكفى ذيكفى مى :"تىٍأخي ؟ قىاؿى

." ـٍ ًتكي امَّ كفى أىٍمرى عى تىذىري ، كى ـٍ ًتكي اصَّ مىى أىٍمًر خى تيٍقًبميكفى عى  كى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ك، عىًف النًَّبيّْ صى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ًكمى عىٍف عى دى:"ىىكىذىا ري ٍيًر كىٍجوو".قىاؿى أىبيك دىاكي ، ًمٍف غى  ـى

 تخريج الحديث:
، مف طرؽ عف أبي حاـز بو، (10)، كغيرىـ(9)، كالحاكـ(8)، كالطحاكم(7)، كأحمد(6)أخرجو ابف ماجو

  .(14)، كابف أبي شيبة(13)، كأحمد(12)، كالنسائي(11)اكأخرجو أبك داكد أيضن 

                                                           

 (.4/314( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4342(، حديث رقـ )474( سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب األىٍمًر كىالنٍَّيًى )ص(2
قعنب القعنبي، الحارثي، أبك عبد الرحمف البصرم، أصمو مف المدينة، كسكنيا مدة. ثقة عابد. ( عبد اهلل بف مسممة بف (3

 (.323تقريب التيذيب )ص
 (.247( سممة بف دينار، أبك حاـز األعرج. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 (.409( عمارة بف عمرك بف حـز األنصارم، المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 .(3957، حديث رقـ)(1307ماجو، كتاب الفتف، باب التثبت في الفتف )ص ( سنف ابف(6
 (.11/634( مسند أحمد )(7
 (.3/217( شرح مشكؿ اآلثار )(8
 (.4/433( المستدرؾ )(9

 (.1/244( كنعيـ بف حماد في الفتف )(10
 (.4343(، حديث رقـ )474( سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب األىٍمًر كىالنٍَّيًى )ص(11
(، حديث رقـ 9/87) ، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ذكر االختبلؼ عمى ىشاـ بف عركة( السنف الكبرل لمنسائي(12

 (.205(، حديث رقـ )230(. كفي عمؿ اليـك كالميمة لو )ص9962)
 (.11/566( مسند أحمد )(13
 (.21/28( مصنؼ ابف أبي شيبة )(14
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، (4)، كاألصبياني(3)الرزاؽ، كعبد (2)ا، مف طرؽ، عف عكرمة، كأخرجو أحمد أيضن (1)كغيرىـ
، مف طريؽ، شعيب. كأخرجو (7)ا، مف طرؽ، عف الحسف البصرم. كأخرجو أحمد أيضن (6)، غيرىـ(5)كالطبراني

، مف طريؽ سيؿ بف سعد. (10)ا، مف طرؽ، عف عقبة بف أكس. كأخرجو الطبراني أيضن (9)، كالطبراني(8)البزار
، مف طريؽ كاقد بف محمد بف زيد، (12)زربي. كأخرجو البخارم، مف طريؽ سعيد بف (11)اكأخرجو البزار أيضن 

عف أبيو. جميعيـ )عكرمة، كالحسف، كشعيب، كعقبة بف أكس، كعمرك بف الحكـ، كسيؿ بف سعد، كسعيد 
، كاختبلؼ يسير في األلفاظ، كعند ابف زربي، كمحمد بف زيد(. عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، مرفكعن ا

 .   ابعضيـ، مختصرن 

 راسة رجاؿ اإلسناد:د
 أف:رجالو جميعيـ ثقات، غير 

 ، سممة بف دينار، المدني. عبد العزيز بف أبي حاـز -
 بو ليس ،ثقة صدكؽ :(15)معيف بف يحيى، كقاؿ (14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13)و العجميثقك 

 . (16)ثقة :آخر مكضع في كقاؿ ،بأس بو ليس :النسائي قاؿك  .بأس

 

                                                           

(. كابف 4/281(. كالحاكـ في المستدرؾ )3/1723كاألصبياني في معرفة الصحابة )(. 1678( كالطبراني في الدعاء )ص(1
 (...158المبارؾ في مسنده )ص

 (.11/54( مسند أحمد )(2
 (.11/359( مصنؼ عبد الرزاؽ )(3
 (.1/195( أخبار أصبياف )(4
 (. 2/316( المعجـ األكسط )(5
 (. 2/771باب فيمف يبقى حثالة )( بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث، كتاب الفتف، (6
 (.11/626( مسند أحمد )(7
 (.6/446( مسند البزار )(8
 (.4/313( المعجـ األكسط )(9

 (.6/164( المعجـ الكبير )(10
 (.6/446( مسند البزار )(11
 .(478، حديث رقـ)(1/103( صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب تشبيؾ األصابع... )(12
 .(2/95) الثقات معرفة( (13
 .(7/117) حباف البف الثقات( (14
 .(5/383) كالتعديؿ الجرح( (15
 .(18/124) الكماؿ تيذيب( (16
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، كثؽ: (3)كقاؿ الذىبي. الحديث صالح: (2)قاؿ أبك حاتـ، بو بأس ال أنو أرجك: (1)كقاؿ اإلماـ أحمد
 : صدكؽ.(4)كقاؿ ابف حجر
 صدكؽ. قمت:

 الحكـ عمى اإلسناد:
حسنو  كالحديثإسناده حسف، رجالو جميعيـ ثقات، غير عبد العزيز بف أبي حاـز فيك صدكؽ. 

 . (8)، كصححو األلباني(7)الذىبي، كصححو الحاكـ، ككافقو (6)، كالعراقي(5)المنذرم

      

 :(9)قاؿ ابف األثير
ماِرُج النار:  "ُخِمَقِت المالئكُة مف نوٍر واحٍد وُخِمَؽ الجافُّ مف ماِرٍج مف ناٍر" وفي حديث عائشة:

  َلَيُبيا الُمْختِمُط بَسواِدىا.

 (:111الحديث رقـ)
 :(10)قاؿ اإلماـ مسمـ

مَّدي ٍبفي  دَّثىنىا ميحى رىاًفعو  حى
ٍيدو (11) مى ٍبدي ٍبفي حي ، كىعى

زَّاًؽ،  -(12) ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى : حى نىا، كقىاؿى اٍبفي رىاًفعو ٍبده: أىٍخبىرى قىاؿى عى
، عىٍف عيٍركىةى  ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
(13): مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ُخِمَقِت " ، عىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى

".اْلَماَلِئَكُة ِمْف ُنوٍر، َوُخِمَؽ اْلَجافُّ ِمْف َماِرٍج ِمْف َنارٍ  ـٍ ـي ًممَّا كيًصؼى لىكي ًمؽى آدى  ، كىخي

                                                           

 .(221ص) حنبؿ بف أحمد لئلماـ داكد أبي سؤاالت( (1
 .(5/383) كالتعديؿ الجرح( (2
 .(2/397) الضعفاء في المغني( (3
 (.356تقريب التيذيب )ص( (4
 (.1019)ص( الترغيب كالترىيب لممنذرم (5
 (.6/1056( في تخريجو ألحاديث كتاب إحياء عمـك الديف لمغزالي )(6
 (.2/159( المستدرؾ )(7
 (.4342(، حديث رقـ )474( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب األىٍمًر كىالنٍَّيًى )ص(8
 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(9

 (.2996(، حديث رقـ )1199مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب في أحاديث متفرقة )ص( صحيح (10
 (.478( محمد بف رافع القيشىٍيرم ، النيسابكرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(11
( عبد بغير إضافة بف حميد بف نصر الكىٌشي ، بميممة، أبك محمد، قيؿ: اسمو عبد الحميد. ثقة حافظ. تقريب التيذيب (12
 (. 368)ص
 (.389( عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو مشيكر. تقريب التيذيب )ص(13
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 تخريج الحديث:
 انفرد بو اإلماـ مسمـ دكف البخارم.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو ثقات، غير أف:

بف ىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني. تقدمت ترجمتو في الحديث  عبد الرزاؽ -
 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كتشيعو ال يضر، كىك ثبت في معمر.37رقـ)

(، 37بف راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) معمر -
 قف.كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة مت

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
َؿ ليا  وفيو: الَمْرُج: األرُض الواِسعُة ذاُت نباٍت كثير َتْمُرُج فيو  في َمْرٍج""ُذكر َخْيُؿ الَمراِبط فقاؿ: َطوَّ

 الدَّوابُّ أي ُتَخمَّى َتْسَرُح ُمْختِمطًة كيؼ شاءت. 

 (:112الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى  دَّثىنىا عى اًلؾي ٍبفي أىنىسو (3)حى نىا مى ، أىٍخبىرى
ٍيًد ٍبفً (4) اًلحو السَّمَّافً  ، عىٍف زى ٍف أىًبي صى ، عى ـى أىٍسمى

(5) ،
: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى ،... فىأىمَّا الًَّذم لىوي  عى ٍيؿي ًلرىجيؿو أىٍجره "الخى

بىطىيىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو،  ؿه رى : فىرىجي ابىٍت ًفي ًطيىًميىا ذىًلؾى ًمفى المىٍرًج أىًك  َطاَؿ ِبَيا ِفي َمْرجٍ َفأَ أىٍجره ا أىصى ةو، فىمى ٍكضى أىٍك رى
... الحديث. سىنىاتو ًة كىانىٍت لىوي حى ٍكضى  الرَّ

                                                           

 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(2371، حديث رقـ )(3/113) ( صحيح البخارم، كتاب المساقاة،  بىابي شيٍرًب النَّاًس كىالدَّكىابّْ ًمفى األىٍنيىارً (2
( عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، بمثناة كنكف ثقيمة، بعدىا تحتانية، ثـ ميممة، أبك محمد الكبلعي، أصمو مف دمشؽ. ثقة (3

 (.330متقف. تقريب التيذيب )ص
اليجرة رأس المتقنيف، ( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل المدني، الفقيو إماـ دار (4

 (.516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
يَّات، المدني، ككاف يجمب الزيت إلى الككفة. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(5  (.203( ذىٍككاف أبك صالح السَّمَّاف، الزَّ
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 تخريج الحديث:
سماعيؿ بف عبد اهلل، كبلىما، عف مالؾ بو (1)اأخرجو البخارم أيضن  ، عف عبد اهلل بف مسممة، كا 

، مف طريؽ ىشاـ بف سعد، كحفص بف ميسرة، كبلىما عف زيد بف أسمـ بو بنحكه، (2)مسمـبنحكه. كأخرجو 
 كمف طريؽ سييؿ بف أبي صالح، عف أبيو، بو بنحكه.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات غير أف:

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة يرسؿ، 100العدكم. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) زيد بف أسمـ -
 .(3)كنو لـ يرسؿ في ىذا اإلسنادكل

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
ُىَو ِباْلَكْسِر: اإلناُء الَِّذي ُيْغَمى ِفيِو الماُء. َوَسَواٌء َكاَف ِمْف  "َوِلَصْدرِِه َأِزيٌز كَأِزِيز الِمْرَجؿِ "ِفيِو  )ِمْرَجٌؿ(

ـَ َعَمى أْرُجٍؿ. ـُ زائدٌة. ِقيَؿ: أِلَنَُّو ِإَذا ُنِصَب َكَأنَُّو أقي  حديٍد َأْو ُصْفٍر َأْو حجارٍة َأْو َخَزؼ. َواْلِمي

 (:113الحديث رقـ)
 :(5)النسائياإلماـ قاؿ 

نىا  ٍيدي ٍبفي نىٍصرأىٍخبىرى سيكى
ٍف ثىاًبتو (6) مىمىةى، عى مَّاًد ٍبًف سى ٍبدي اهلًل، ىيكى اٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىٍف حى نىا عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى

، عىٍف ميطىرّْؼو  اٍلبينىاًنيّْ
(7) : ٍف أىًبيًو قىاؿى مّْي، "، عى ، كىىيكى ييصى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ِفِو َأِزيٌز َكَأِزيِز َوِلَجوْ أىتىٍيتي النًَّبيَّ صى

 يىٍعًني ييٍبًكي. ،اْلِمْرَجؿِ 

                                                           

ٍيؿي ًلثىبلىثىةو )(1 في كتاب المناقب، بىابي سيؤىاًؿ ك  (،2860حديث رقـ ) (،4/29( صحيح البخارم، كتاب الجياد، بىابه الخى
ـٍ اٍنًشقىاؽى القىمىًر ) مَّـى آيىةن، فىأىرىاىي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كفي كتاب التفسير،  (،3646حديث رقـ ) (،4/208الميٍشًرًكيفى أىٍف ييًريىييـي النًَّبيُّ صى

ٍلًزلىًت األىٍرضي ًزٍلزىالىيىا ) كفي كتاب االعتصاـ، بىابي األىٍحكىاـً الًَّتي تيٍعرىؼي ًبالدَّالىًئًؿ،  (،4962)حديث رقـ  (،6/175باب سيكرىًة ًإذىا زي
تىٍفًسيريىىا ) ٍعنىى الدّْالىلىًة كى كىٍيؼى مى  .(7356حديث رقـ ) ،(9/109كى

اًنًع الزَّكىاًة )ص(2  (.987(، حديث رقـ )381( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، بىابي ًإثٍـً مى
 (.117ركاة المراسيؿ )ص ( تحفة التحصيؿ في ذكر(3
 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.549(، حديث رقـ )1/292( السنف الكبرل لمنسائي، كتاب الصبلة، باب البكاء في الصبلة )(5
 (.260( سكيد بف نصر بف سكيد المركزم، أبك الفضؿ، لقبو الشاه. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
ير، بكسر الشيف المعجمة، كتشديد المعجمة المكسكرة، بعدىا تحتانية ساكنة، ثـ راء، العامرم، ( مطرؼ (7 بف عبد اهلل بف الشّْخّْ

رىشي، بميممتيف مفتكحتيف، ثـ معجمة، أبك عبد اهلل البصرم. ثقة عابد فاضؿ. تقريب التيذيب )ص  (.534الحى
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 تخريج الحديث:
، مف طريؽ ابف المبارؾ، بو. كأخرجو (2)، عف سكيد بف نصر، بو. كأخرجو البييقي(1)أخرجو الترمذم

 مف طرؽ، عف يزيد بف ىاركف. جميعيـ ، (7)، كالبييقي(6)، كالحاكـ(5)، كابف حباف(4)، كأحمد(3)أبك داكد
، (11)، كالبييقي(10)، كاألصبياني(9)ا، عف عبد الرحمف بف ميدم. كأخرجو أحمد أيضن (8)كأخرجو أحمد

مف طريؽ سميماف بف حرب. كأخرجو كبلىما ، (13)، كاألصبياني(12)مف طريؽ عفاف. كأخرجو عبد بف حميد
مف ثبلثتيـ  ، (17)كتماـ، (16)، كابف حباف(15)، مف طريؽ عبد الصمد العنبرم. كأخرجو أبك يعمى(14)ابف خزيمة

بف ا، عف عبيد اهلل (19)، مف طريؽ حجاج، كأخرجو الحربي(18)طريؽ حكثرة بف أشرس. كأخرجو ابف المنذر
بف ا، مف طريؽ ىدبة. جميعيـ )يزيد بف ىاركف، كعبد الرحمف (20)محمد، كأخرجو أبك الشيخ األصبياني

ثرة بف أشرس، كحجاج، كعبيد اهلل بف محمد، بف حرب، كعبد الصمد العنبرم، كحك اميدم، كعفاف، كسميماف 
، (22)ا، كأبك الشيخ األصبياني أيضن (21)امف طريؽ حماد بف سممة، بيذا اإلسناد، كأخرجو النسائي أيضن  كىدبة(

                                                           

 (.263( الشمائؿ المحمدية لمترمذم )ص(1
 (.1/356(، كدالئؿ النبكة لمبييقي )2/251كبرل )( السنف ال(2
 (.904(، حديث رقـ )116( سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب البكاء في الصبلة )ص(3
 (.26/238( مسند أحمد )(4
 (.3/30( صحيح ابف حباف )(5
 (.1/396( المستدرؾ )(6
 (.2/221( شعب اإليماف لمبييقي )(7
 (.127جزء األلؼ دينار لمقطيعي )ص(، كفي 26/242( مسند أحمد )(8
 (.26/247) ا( مسند أحمد أيضن (9

 (.2/211( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، لؤلصبياني )(10
 (.3/409( شعب اإليماف لمبييقي )(11
 (.183( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(12
 (.3/1684( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(13
 (.2/53( صحيح ابف خزيمة )(14
 (. 3/174( مسند أبي يعمى المكصمي )(15
 (.2/439( صحيح ابف حباف )(16
 (.2/238( فكائد تماـ الرازم )(17
 (.3/255( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر )(18
 (.3/979( غريب الحديث إلبراىيـ الحربي )(19
 (.200( أخبلؽ النبي ألبي الشيخ األصبياني )ص(20
 (.550(، حديث رقـ )1/292لمنسائي، كتاب الصبلة، باب البكاء في الصبلة )( السنف الكبرل (21
 (.201( أخبلؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ألبي الشيخ األصبياني )ص(22
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، مف طريؽ قتادة، كبلىما )عبد الكريـ، (2)اعبد الكريـ بف راشد، كأخرجو تماـ أيضن  ، مف طريؽ(1)كابف قانع
ى" بو، باختبلؼ في بعض األلفاظ، عند بعضيـ، كعند البعض كممةكقتادة(، عف مطرؼ   مف بدالن  "الرَّحى

 "الًمٍرجؿ". 

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف دينار البصرم أبك سممة. حماد بف سممة -
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة ثبت في ثابت، كتغيره ال 41تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

ث بيا، قبؿ اختبلطو. كلكف الحديث ىذا لـ دَّ ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حى إيضر، حيث 
 يذكره اإلماـ مسمـ، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

 :الحكـ عمى اإلسناد
مف العمماء الحاكـ، كقاؿ: عمى شرط اإلماـ مسمـ،  إسناده صحيح، ركاتو جميعيـ ثقات، كقد صححو

 .(5)، كاألعظمي(4)، كصححو شعيب األرنؤكط(3)ككافقو الذىبي

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
ـَ َيْوًما، َوَكاَف ُمْنَبِسطً "ِفيِو  )َمَرَخ( َف و ، فَقطََّب اَأفَّ ُعَمَر َدَخَؿ َعَمى النَّبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ َتَشزَّ

الَمْرُخ والَمْزُح  "َلُو، َفَممَّا َخَرَج عاد إلى انبساطو، فسألْتو عائشة، فقاؿ: ِإفَّ ُعَمَر َليس ِمّمف ُيْمَرُخ َمَعوُ 
َـّ َدَلْكَتو. وَأْمَرْخُت العجيَف، ِإَذا أكْ  َسَواٌء. َثْرَت ماَءه. َأرَاَد َوِقيَؿ: ُىَو ِمْف َمرَّْخُت الرُجَؿ بالدُّْىِف، ِإَذا َدَىْنَتو ِبِو ُث

 َلْيَس ممَّف ُيْسَتالُف جاِنُبو.

 (:114الحديث رقـ)
 .(7)، غير أنو ذكر في كتب المغةى تخريج لولـ أعثر عم

                                                           

 (.2/63( معجـ الصحابة، البف قانع )(1
 (.2/237( فكائد تماـ الرازم )(2
 (.1/396( المستدرؾ )(3
 (.26/239)( في تعميقو عمى مسند أحمد (4
 (.2/53( في تعميقو عمى صحيح ابف خزيمة )(5
 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.4171(، كفي لساف العرب البف منظكر )ص7/385( منيا تيذيب المغة لؤلزىرم )(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
المارُد ِمَف الرجاِؿ: اْلَعاِتي الشديُد.  ا"ُمْنَكرً  اَوَكاَف صاحُب َخْيَبَر َرُجاًل ماِردً "ِفي َحِديِث الِعْرباض  )َمَرَد(

 َوَأْصُمُو ِمْف َمَرَدِة اْلِجفّْ َوالشََّياِطيِف.

 (:115الحديث رقـ)
 :(2)داود وقاؿ اإلماـ أب

مَّدي ٍبفي ًعيسىى دَّثىنىا ميحى حى
ٍنًذرً (3) دَّثىنىا أىٍرطىاةي ٍبفي اٍلمي دَّثىنىا أىٍشعىثي ٍبفي شيٍعبىةى، حى ًكيـ (4)، حى : سىًمٍعتي حى ٍبف ا، قىاؿى

مَّى ا ٍلنىا مىعى النًَّبيّْ صى : نىزى ، قىاؿى مىًميّْ ًف اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى السُّ ، عى دّْثي ًص ييحى ٍير أىبىا اأٍلىٍحكى ٍيبىرى عيمى مَّـى خى سى مىٍيًو كى هللي عى
اًبًو،  مىعىوي مىٍف مىعىوي ًمٍف أىٍصحى ... اُمْنَكرً  اَماِردً  َرُجاًل َصاِحُب َخْيَبَر َوَكاَف كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأىٍقبىؿى ًإلىى النًَّبيّْ صى

مَّـى  -فىغىًضبى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نَّةى الى تىًحؿُّ  -يىٍعًني النًَّبيَّ صى :"يىا اٍبفى عىٍكؼو اٍركىٍب فىرىسىؾى ثيَـّ نىاًد: أىالى ًإفَّ اٍلجى قىاؿى كى
مَّـى ًإالَّ ًلمي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي النًَّبيُّ صى مَّى ًبًي : فىاٍجتىمىعيكا، ثيَـّ صى ًة"، قىاؿى ، كىأىًف اٍجتىًمعيكا ًلمصَّبلى :ٍؤًمفو ، فىقىاؿى ـى  ، ثيَـّ قىا

...الحديث. ـٍ ديكي  "أىيىٍحسىبي أىحى

 تخريج الحديث:
، كالخطيب (7)المركزم، مف طريؽ المصنؼ، كأخرجو (6)، كالبييقي(5)أخرجو ابف عبد البر

، مف طريؽ الميسىيَّب بف كاضح، (10)، كالطبراني(9)عف محمد بف عيسى، كأخرجو ابف أبي عاصـ ،(8)البغدادم
بف ا، مف طريؽ محمد بف يزيد، كبلىما )الميسىيَّب، كمحمد بف يزيد(، عف أشعث (11)اكأخرجو الطبراني أيضن 

 شعبة، بو، باختبلؼ يسير في األلفاظ.

 
                                                           

 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.3050(، حديث رقـ )345اب الخراج، باب الذمي يسمـ في بعض السنة، ىؿ عميو جزية )ص( سنف أبي داكد، كت(2
 (.501( محمد بف عيسى بف نىجيح البغدادم، أبك جعفر بف الطباع. ثقة فقيو. تقريب التيذيب )ص(3
 (.97ص( أرطاة بف المنذر بف األسكد، األلياني، بفتح اليمزة، أبك عدم الحمصي. ثقة. تقريب التيذيب )(4
 (.1/149( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(5
 (.9/343( السنف الكبرل لمبييقي )(6
 (.271( السنة لممركزم )ص(7
 (.9( الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم )ص(8
 (.3/44( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(9

 (.1/400( مسند الشامييف لمطبراني )(10
 (.7/184المعجـ األكسط )( (11
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 رجاؿ اإلسناد:دراسة 
 ، أبك أحمد، أصمو مف خراساف.(1)ييصً صّْ المى  عبةث بف شُ عَ أشْ  -

: (5): ليف. كقاؿ األزدم(4)، كقاؿ أبك زرعة(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)كثقو أبك داكد
، فقاال: بؿ: (8): مقبكؿ، كقد تعقباه صاحبا التحرير(7): كثؽ، كقاؿ ابف حجر(6)ضعيؼ. كقاؿ الذىبي

 حسف الحديث.صدكؽ، 
 مقبكؿ. قمت: 

 مصي.بف األحكص، أبك األحكص الحً  حكيـ بف عمير -
: ككاف (11): مف ثقات الشامييف، كمتقنييـ. كقاؿ ابف سعد(10)، كقاؿ(9)ذكره ابف حباف في الثقات

: ال بأس بو، كقاؿ (13): شيخ صالح، كقاؿ أبك حاتـ(12)، قميؿ الحديث، كقاؿ ابف عساكرامعركفن 
، فقاال: بؿ: (16): صدكؽ ييـ، كقد تعقباه صاحبا التحرير(15)صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: (14)الذىبي

 النعمـ مف أيف أتى بيا. "ييـ" صدكؽ، حسف الحديث، كلفظة
 صدكؽ. قمت:

 

                                                           

ٍيًصي: بكسر الميـ، كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، بيف الصاديف الميممتيف، األكلى مشددة، ىذه النسبة إلى بمدة (1 ( المىصّْ
 (.5/315كبيرة، عمى ساحؿ بحر الشاـ، يقاؿ ليا المصيصة. األنساب لمسمعاني )

 (.1/179( تيذيب التيذيب، البف حجر )(2
 (.8/129الثقات البف حباف )( (3
 (. 2/273( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.1/179( تيذيب التيذيب، البف حجر )(5
 (.1/253( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(6
 (. 113( تقريب التيذيب، البف حجر )ص(7
 (.1/146( تحرير تقريب التيذيب، لشعيب األرنؤكط، كبشار معركؼ )(8
 (.4/162الثقات البف حباف )( (9

 (.184( مشاىير عمماء األمصار )ص(10
 (.9/454( الطبقات الكبير، البف سعد )(11
 (.7/358( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(12
 (. 3/206( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.1/347( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(14
 (.177( تقريب التيذيب )ص(15
 (.1/314تقريب التيذيب، لشعيب األرنؤكط، كبشار معركؼ )( تحرير (16
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 :الحكـ عمى اإلسناد
، كضعفو (1)إسناده ضعيؼ، ألجؿ أشعث بف شعبة، مقبكؿ، كلـ يتابع، كقد حسنو األلباني مرة

 . (3)أيمف صالح شعباف، كضعفو (2)أخرل
      

 : (4)قاؿ ابف األثير
 ، فيو َمَردُة الشياطيف" جمُع ماِردٍ. (5)"وُتْصَفدُ  ومنو حديث رمضاف:

 (:116الحديث رقـ)
 : (6)النسائياإلماـ قاؿ 

ٍف أىيُّكبى  ٍبدي اٍلكىاًرًث، عى دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى ؿو نىا ًبٍشري ٍبفي ًىبلى أىٍخبىرى
: ، عىٍف (7) ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى بىةى، عى أىًبي ًقبلى

: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًصيىامىوي، تيٍفتىحي  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مىٍيكي ؿَّ عى افي شىٍيره ميبىارىؾه فىرىضى المَّوي عىزَّ كىجى ـٍ رىمىضى "أىتىاكي
تيٍغمىؽي ًفيًو أىٍبكىابي الٍ  اًء، كى ، ًفيًو أىٍبكىابي السَّمى ًحيـً ، مىٍف َوُتَغؿُّ ِفيِو َمَرَدُة الشََّياِطيفِ جى ٍيره ًمٍف أىٍلًؼ شىٍيرو ، ًلمًَّو ًفيًو لىٍيمىةه خى

." ًرـى ٍيرىىىا فىقىٍد حي ًرـى خى  حي

 تخريج الحديث:
، مف طرؽ عف أيكب، بيذا اإلسناد، بدكف (10)كعبد بف حميد ،(9)أحمدك ، (8)إسحاؽ بف راىكيوأخرجو 

 لفظ"مردة".

                                                           

 (.2/456( السمسمة الصحيحة، لؤللباني )(1
(، حديث رقـ 345( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب الخراج، باب الذمي يسمـ في بعض السنة، ىؿ عميو جزية )ص(2
(3050.) 

 (. 2/638( في تعميقو عمى جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ )(3
 (.4/315( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
ٍمًسمىت أيضن (5  (.3/35. النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )ا( أىٍم شيدَّت كأيكثقىت باألٍغبلىؿ، كىي بمعنى سي
 (.2106(، حديث رقـ )4/129) ، كتاب الصياـ، باب فضؿ شير رمضاف( سنف النسائي(6
ب بف أبي تميمة كىيساف، السٍَّخًتياني، بفتح الميممة، بعدىا معجمة، ثـ مثناة، ثـ تحتانية، كبعد األلؼ نكف، أبك بكر ( أيك (7

 (.117البصرم، ثقة ثبت حجة، مف كبار الفقياء العباد. تقريب التيذيب )ص
 (.1/73( مسند إسحاؽ بف راىكيو )(8
 (.12/59( مسند أحمد )(9

 (.418عبد بف حميد )ص( المنتخب مف مسند (10
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، جميعيـ (6)كابف خزيمة ،(5)كالدارمي ،(4)كأحمد ،(3)ا، كالنسائي أيضن (2)، كمسمـ(1)كأخرجو البخارم 
، (9)، مف طريؽ محمد بف إسحاؽ، كأخرجو أحمد(8)، كأحمد(7)مف طريؽ، إسماعيؿ بف جعفر. كأخرجو النسائي

سماعيؿ (10)مف طريؽ عبد العزيز بف محمد الداركردم، كذكره مالؾ في مكطأه بف جعفر، ا، أربعتيـ )مالؾ، كا 
بمفظ  ـ، عند بعضيابف إسحاؽ، كالداركردم(، مف طريؽ نافع، عف مالؾ، عف أبي ىريرة، مرفكعن اكمحمد 

ٍمًسمىت" كعند البعض بمفظ فّْدىت"، كبدكف لفظ "سي ، (12)، كمف طريقو، أحمد(11)"مردة". كأخرجو عبد الرزاؽ "صي
 .، مف طريؽ، عقيؿ بف خالد(15)، كالنسائي(14)كأخرجو البخارم، عف معمر، (13)كعبد بف حميد

، (20)، عف يكنس بف يزيد، كأخرجو النسائي(19)، كابف حباف(18)، كأحمد(17)، كالنسائي(16)كأخرجو مسمـ  
، مف طريؽ صالح بف كيساف، أربعتيـ )معمر، عقيؿ، كيكنس، كصالح(، عف الزىرم، عف نافع، (21)كأحمد

 "مردة".  ، جميعيـ بألفاظ مختمفة، ليس فييا لفظاىريرة، مرفكعن عف مالؾ، عف أبي 

                                                           

، باب ىؿ يقاؿ رمضاف أك شير رمضاف...( صحيح البخارم، كتاب الص(1  .(1898، حديث رقـ)(3/25) ـك
 (.1079(، حديث رقـ )418)ص ، باب فضؿ شير رمضاف( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ(2
 (.2097(، حديث رقـ )4/126) باب فضؿ شير رمضاف ،( سنف النسائي، كتاب الصياـ(3
 (.14/313مسند أحمد ) ((4
 (.1816(، حديث رقـ )1114)ص ، باب فضؿ شير رمضاف( سنف الدارمي، كتاب الصياـ(5
 (.3/188( صحيح ابف خزيمة )(6
 (.2423(، حديث رقـ )3/95) باب فضؿ شير رمضاف ،( السنف الكبرل لمنسائي، كتاب الصياـ(7
 (.13/194( مسند أحمد )(8
 (.14/489( المصدر نفسو )(9

 (.1/416ركاية يحيى الميثي )-( مكطأ مالؾ(10
 (.4/175( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(11
 (.13/192( مسند أحمد )(12
 (.420( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(13
، باب ىؿ يقاؿ رمضاف أك شير رمضاف...( صحيح البخارم، كتاب الص(14  .(1898، حديث رقـ)(3/25) ـك
 (. 2419(، حديث رقـ )3/94) باب فضؿ شير رمضاف كتاب الصياـ،، ( السنف الكبرل لمنسائي(15
 (.1079(، حديث رقـ )418)ص ، باب فضؿ شير رمضاف( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ(16
 (.2101(، حديث رقـ )4/128) باب فضؿ شير رمضاف ، كتاب الصياـ،( سنف النسائي(17
  .(15/111( مسند أحمد )(18
 (.8/220( صحيح ابف حباف )(19
 (.2099(، حديث رقـ )4/127) كتاب الصياـ، باب فضؿ شير رمضاف( سنف النسائي (20
 (.13/194مسند أحمد )( (21
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، ، جميعيـ، مف طريؽ أبي صالح(5)، كالحاكـ(4)، كابف حباف(3)، كابف خزيمة(2)، كابف ماجو(1)كأخرجو الترمذم
 عف أبي ىريرة بو، كعندىـ بمفظ "كصفدت الشياطيف، كمردة الجف".

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ثقات، غير أف:رجالو جميعيـ 

، بفتح المثناة، كتشديد (7)، مكالىـ أبك عبيدة التنكرم(6)بف سعيد بف ذككاف، العنبرم عبد الوارث -
(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة ثبت رمي بالقدر، 27النكف، البصرم، تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 كلـ يثبت عنو.
 بف عمرك، أك عامر الجرمي، أبك قبلبة البصرم.  عبد اهلل بف زيد -

، كزاد: ككاف يحمؿ عمى عمٌي، كلـ (11)، كالعجمي(10)، كأبك حاتـ(9)، كابف سعد(8)كثقو ابف سيريف
: مف عباد أىؿ البصرة، كزىادىـ، كقاؿ (12)قط، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ايرك عنو شيئن 

: ثقة في نفسو، إال أنو يدلس (14)الفقياء ذكل األلباب. قاؿ الذىبي: كاف كاهلل مف (13)أيكب السختياني
 : كال يعرؼ لو تدليس. (15)عمف لحقيـ، كعمف لـ يمحقيـ، كأنكر أبك حاتـ تدليسو قائبلن 

                                                           

 (.682(، حديث رقـ )3/57) باب ما جاء في فضؿ شير رمضاف ،( سنف الترمذم، كتاب الصياـ(1
افى (2 اءى ًفي فىٍضًؿ شىٍيًر رىمىضى  (.1642(، حديث رقـ )1/526)( سنف ابف ماجو، كتاب الصياـ، بىابي مىا جى
 (.3/188( صحيح ابف خزيمة )(3
 (.8/221( صحيح ابف حباف )(4
 (.1/582( المستدرؾ )(5
( العنبرم: بفتح العيف الميممة، كسككف النكف، كفتح الباء المكحدة، كالراء. ىذه النسبة إلى: "بني العنبر" كيخفؼ، فيقاؿ ليـ: (6

بف مضر ا"بمعنبر"، كىـ جماعة مف بني تميـ، ينسبكف إلى بني العنبر بف عمرك بف تميـ بف مر بف أد بف طابخة بف إلياس 
 (.4/245بف نزار. األنساب لمسمعاني )ا

( التَّنُّكرم: بفتح التاء ثالث الحركؼ، كضـ النكف، بعدىما الكاك، كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى "التنكر" كعمميا كبيعيا. (7
 (.1/487األنساب لمسمعاني )

 (.5/58( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.9/182( الطبقات الكبير، البف سعد )(9

 (. 5/58( الجرح كالتعديؿ )(10
 (.2/30فة الثقات لمعجمي )( معر (11
 (.5/2( الثقات البف حباف )(12
 (.5/58( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.2/426( ميزاف االعتداؿ )(14
 (.5/58( الجرح كالتعديؿ )(15
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: ثقة فاضؿ، كثير اإلرساؿ. كقد رجح العبلئي اإلرساؿ في ركايتو، عف أبي (1)قاؿ ابف حجر
 .(3)ه الذىبيدى يٌ ، كأى (2)ىريرة

 ثقة، يرسؿ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
 إسناده، ضعيؼ إلرساؿ أبي قبلبة، إال أنو حسف لغيره، فقد ركاه الشيخاف كما تقدـ في التخريج.

      

 : (4)قاؿ ابف األثير
 "ُمَرْيٍد" وىو بضـ الميـ ُمَصغٌَّر: ُأُطـٌ مف آطاـِ المدينة.  وفيو ذكر:

 (:117الحديث رقـ)
 .(5)، غير أنو ذكر في كتب المغةتخريج لوى لـ أعثر عم

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
ِبَفْتِح اْلِميـِ َوُسُكوِف الرَّاِء، َوِىَي َثِنيَّة بطريِؽ َتُبوؾ، َوِبَيا مسجٌد ِلمنَِّبيّْ َصمَّى المَُّو  "َمْرداف"َوِفيِو ِذْكُر  

. ـَ  َعَمْيِو َوَسمَّ

 (:118الحديث رقـ)
 .(7)، غير أنو ذكر في كتب المغةتخريج لوى لـ أعثر عم

      

 

 

                                                           

 (.304( تقريب التيذيب )ص(1
 (.211( انظر تحفة التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئي )(2
 (.1/555الكتب الستة )( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في (3
 (.4/316( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.4172( منيا لساف العرب البف منظكر )ص(5
 (.4/316( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.4173( منيا لساف العرب البف منظكر )ص(7



161 
   

 :(1)قاؿ ابف األثير
: الصحي الِمرَُّة: القّوُة والِشّدُة. "َل َتِحؿُّ الصدقُة ِلَغِنيٍّ َوَل ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ "ِفيِو  )َمَرَر( ُح األعضاِء. َوَقْد والسَِّويُّ
َرتْ   ِفي اْلَحِديِث. َتَكرَّ

 (:119الحديث رقـ)
 :(2)الترمذياإلماـ قاؿ 

مَّدي ٍبفي بىشَّارو  دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى حى
، ح ، (3) دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي سىًعيدو : حى دى الطَّيىاًلًسيُّ قىاؿى دَّثىنىا أىبيك دىاكي : حى قىاؿى

فى  دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيبلى كحى
(4) ، : زَّاًؽ قىاؿى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى : حى ـى قىاؿى ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي نىا سيٍفيىافي أىٍخبىرى

افى (5) ٍيحى ، عىٍف رى
: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ك، عىًف النًَّبيّْ صى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، َوَل ِلِذي ِمرٍَّة " ٍبًف يىًزيد، عىٍف عى َدَقُة ِلَغِنيٍّ َل َتِحؿُّ الصَّ

 ."  َسِويٍّ
ًفي ا اًرؽو.:كقاؿ: كى ةى ٍبًف ميخى قىًبيصى نىادىةى، كى ٍبًشيّْ ٍبًف جي ٍيرىةى، كىحي ٍبًد المًَّو  لبىاًب عىٍف أىًبي ىيرى ًديثي عى ٍبًف ا"حى

ـٍ يىرٍ  لى ًديثى ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد كى ـى ىىذىا الحى كىل شيٍعبىةي، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي قىٍد رى "، كى سىفه ًديثه حى ك حى قىدٍ عىٍمرو ًكمى ًفي  فىٍعوي، كى ري
مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيّْ صى ًديًث عى ٍيًر ىىذىا الحى ذىا كى  غى " كىاً  ٍسأىلىةي ًلغىًني  كىالى ًلًذم ًمرَّةو سىًكم  ؿي "الى تىًحؿُّ المى افى الرَّجي

مىٍيًو أىٍجزىأى  اقىًكيِّا ميٍحتىاجن  دّْؽى عى ـٍ يىكيٍف ًعٍندىهي شىٍيءه، فىتيصي لى ًديًث ًعٍندى كى دًّْؽ ًعٍندى أىٍىًؿ الًعٍمـً كىكىٍجوي ىىذىا الحى ًف الميتىصى عى
ٍسأىلىًة". مىى المى  بىٍعًض أىٍىًؿ الًعٍمـً عى

 تخريج الحديث: 
، (8)، كذكره عبد الرزاؽ في مصنفو(7)، كمف طريقو البييقي(6)أبك داكد الطيالسي في مسنده أخرجو

 .(10)كالبييقي، (9)الطبراني اكمف طريقو أيضن 

                                                           

 (.4/316ثير )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األ(1
 (. 652(، حديث رقـ )3/33( سنف الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء مف ال تحؿ لو الصدقة )(2
 (.469محمد بف بشار بف عثماف العبدم، البصرم، أبك بكر، بندار. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (3
 (.522تقريب التيذيب )ص .ثقة( محمكد بف غىٍيبلف العىدىًكم، مكالىـ، أبك أحمد المركزم، نزيؿ بغداد. (4
 (.230. تقريب التيذيب )صاعابدن  سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، ثقة فاضبلن ( (5
 (.4/28( مسند أبي داكد الطيالسي )(6
 (.7/20( السنف الكبرل لمبييقي )(7
 (.4/110( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(8
 (.13/8( المعجـ الكبير لمطبراني )(9

 (.7/20السنف الكبرل لمبييقي )( (10
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، كابف (3)ابف ميدم، كأخرجو أحمد أيضن ا، مف طريؽ عبد الرحمف (2)، كابف سبلـ(1)كأخرجو أحمد 
، كابف (6)بف يكسؼ، كأخرجو الدارميا، مف طريؽ محمد (5)، مف طريؽ ككيع، كأخرجو ابف زنجكيو(4)أبي شيبة
، جميعيـ مف طريؽ أبي نعيـ، كأخرجو (11)، كالبييقي(10)، كالحربي(9)، كالطحاكم(8)، كالقضاعي(7)الجاركد
بف ميدم، كككيع، كمحمد بف يكسؼ، ا، مف طريؽ، شعبة، جميعيـ )عبد الرحمف (13)، كالبييقي(12)الحاكـ

 .كأبك نعيـ، كمحمد بف كثير، كشعبة(
براىيـ بف سعد(، عف سعد (14)كأخرجو أبك داكد  بف ا، مف طريؽ إبراىيـ بف سعد، كبلىما )سفياف، كا 
 كم"."السٌ  مف لفظة "القكم"، بدالن  بو، بنحكه، كزيادة عند بعضيـ، كعند بعضيـ لفظة إبراىيـ،

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة 13تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) .سميماف بف داود بف الجارود -

 حافظ، غمط في أحاديث، كلقد تابعو الثقات، في نفس الحديث.
 .سفياف بف سعيد -

 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.24تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 بف ىماـ. عبد الرزاؽ -
 (، كخبلصة القكؿ فيو ثقة، كتشيعو ال يضر.37تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 

                                                           

 (.11/84( مسند أحمد )(1
  (.659( األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ )ص(2
 (.11/403( مسند أحمد )(3
 (.2/424( مصنؼ ابف أبي شيبة )(4
 (.3/1118( األمكاؿ البف زنجكيو )(5
 .(1679، حديث رقـ )(2/1020) ، كتاب الزكاة، باب مف تحؿ لو الصدقة( سنف الدارمي(6
 (.99( المنتقى البف الجاركد )ص(7
 (.2/61( مسند الشياب لمقضاعي )(8
 (.2/14( شرح معاني اآلثار، لمطحاكم )(9

 (.1/81( غريب الحديث إلبراىيـ الحربي )(10
 (.9/325(. معرفة السنف كاآلثار )7/20( السنف الكبرل لمبييقي )(11
 (.1/565( المستدرؾ )(12
 .(7/20( السنف الكبرل لمبييقي )(13
 (.1634(، حديث رقـ )193( سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب مف يجكز لو أخذ الصدقة كىك غني )ص(14
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 العامرم. ريحاف بف يزيد -
: (4)شيخ مجيكؿ، كقاؿ الذىبي: (3)، كقاؿ أبك حاتـ(2)، كذكره ابف حباف في الثقات(1)كثقو ابف معيف

 : مقبكؿ.(6): مجيكؿ، قاؿ ابف حجر(5)اكثؽ، كال يعرؼ، كقاؿ أيضن 
 مقبكؿ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
، (7)، فيو ريحاف بف يزيد، مقبكؿ، كمدار اإلسناد عميو، كلقد حسف إسناده الترمذمضعيؼإسناده، 
، فيككف (9)كصحيحة، عف أبي ىريرة، كغيره مف الصحابة، غير أف لمحديث شكاىد كثيرة (8)كصححو األلباني

 الحديث حسف لغيره.

      

 :(10)قاؿ ابف األثير
، والِمراَر، َوَكَذا َوَكَذا" الِمرَاُر: َجْمُع الَمرَارِة، َوِىَي الَِّتي ِفي َجوِؼ اَأنَُّو َكرَِه ِمَف الشاة َسْبعً " َوِفيِو: ـَ : الدَّ
. ِقيَؿ: ِىَي ِلُكؿّْ حيواٍف ِإلَّ اْلَجَمؿ.الشاِة وغيرِىا،   َيُكوُف ِفيَيا ماٌء أخَضُر ُمرّّ

 (:120الحديث رقـ)
 :(11)قاؿ اإلماـ عبد الرزاؽ

اًىدو  ، عىٍف ميجى ، عىٍف كىاًصؿو نىا اأٍلىٍكزىاًعيُّ أىٍخبىرى
مَّـى (12) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ِمَف َيْكَرُه " ، قىاؿى

، َواْلَحَيااالشَّاِة َسْبعً  ـَ : الدَّ
كىافى يىٍستىًحبُّ ًمفى الشَّاًة ميقىدَّمىيىا". َواأْلُْنَثَيْيِف، َواْلُغدََّة، َوالذََّكَر، َواْلَمثَاَنَة، َواْلَمرَاَرَة، (13)  كى

                                                           

 (.109ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (1
 (.  4/241( الثقات البف حباف )(2
 (.3/517( الجرح كالتعديؿ )(3
 (. 1/399( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(4
 (.2/62ميزاف اإلعتداؿ )( (5
 (.212تقريب التيذيب )ص( (6
 (. 652(، حديث رقـ )3/33سنف الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء مف ال تحؿ لو الصدقة )( (7
 (. 652(، حديث رقـ )3/33) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء مف ال تحؿ لو الصدقةسنف الترمذم( في تعميقو عمى (8
 (، كغيرىما مف كتب السنة.8/84صحيح ابف حباف )(، ك 4/78) ( في صحيح ابف خزيمة(9

 (.4/316( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(10
 (.8771(، حديث رقـ )4/535( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(11
ٍبر، بفتح الجيـ، كسككف المكحدة، أبك الحجاج المخزكمي، مكالىـ، المكي. ثقة، (12 إماـ في التفسير، كفي ( مجاىد بف جى

 (.520العمـ. تقريب التيذيب )ص
 (.1/472( الحياء ممدكد: الفىٍرج مف ذكات الخٌؼ كالظٍّْمؼ. كجمعو أٍحًييىة. النياية في غريب الحديث كاألثر )(13
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 تخريج الحديث: 
األكزاعي، بو، بنحكه، كأخرجو ابف مف طريؽ ثبلثتيـ ، (3)، كالبييقي(2)، كأبك حنيفة(1)أخرجو أبك داكد

مف طريؽ عمر بف الكجييي، عف كاصؿ، عف مجاىد عف ابف ثبلثتيـ ، (6)، كالبييقي(5)، كابف عساكر(4)عدم
 ، بنحكه.اعباس، مرفكعن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، مشيكر بكنيتو. (7)الشامي، أبك بكر الٌسبلىماني واصؿ بف أبي جميؿ -

: مستقيـ (10): ال شيء كقاؿ مرة أخرل(9)، كقاؿ ابف معيف(8)ذكره ابف حباف في الثقات
 أبي بف كاصؿ ما درمأ ما :(12)سعيد بف يحيى قاؿ، : أحاديثو مرسمة(11)الحديث، كقاؿ البخارم

 : مقبكؿ.(13)قاؿ ابف حجر .احرفن  كال عنو أركم كال ،ىذا جميؿ
 مقبكؿ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
كصمو الراكم: ك إسناده ضعيؼ، فيك مرسؿ، كقد ذكره أبك داكد في مراسيمو، كما تقدـ في التخريج، 

(، كخبلصة القكؿ، فيو أنو: متركؾ، يركم 14عمر بف مكسى الكجييي، كلقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 "كصؿ ىذا الحديث غريب". :(14)أنكر ابف عساكر، كصمو قائبلن ك المناكير، 

                                                           

 (.326( المراسيؿ ألبي داكد )ص(1
 (. 2/535( مسند أبي حنيفة البف خسرك )(2
 (.10/12( السنف الكبرل لمبييقي )(3
 (.5/12( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.62/373( تاريخ دمشؽ )(5
 (.10/12( السنف الكبرل لمبييقي )(6
( السَّبلماني: بفتح السيف الميممة، كالميـ بيف األلفيف، كفي آخرىا النكف. ىذه النسبة إلى سبلماف، كىك بطف مف األزد. (7

 (.3/348األنساب لمسمعاني )
 .(7/559) حباف البف الثقات( (8
 .(9/30) كالتعديؿ الجرح( (9

 .(30/399) الكماؿ تيذيب( (10
 .(8/173) الكبير التاريخ( (11
 .(62/376) دمشؽ تاريخ( (12
 (.579( تقريب التيذيب )ص(13
 (.62/373( تاريخ دمشؽ )(14
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كقاؿ  -المكصكلة-ؼ العراقي ركاية ابف عباسعَّ ضى ك : منقطع، كالمكصكؿ ال يصح. (1)ييقيقاؿ البك  
، إال أنو ضعيؼ كسابقو، (3). كلو شاىد مف حديث ابف عمر، انفرد بو الطبراني(2)عف ركاية مجاىد: مرسمة

. (5)المناكم: ركاه الطبراني في األكسط كفيو يحيى الًحماني، كىك ضعيؼ. كضعفو (4)فقد قاؿ الييثمي
؛ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ؛ متركؾ، كيحيى ا. كقاؿ األلباني: كىذا إسناده ضعيؼ جدن اكاأللباني أيضن 

 .(6)الحماني؛ فيو ضعؼ
، ضعيؼ كليس متركؾ، كيحيى الًحمىاني، قاؿ فيو ابف (7)عبد الرحمف بف أسمـ، عند ابف حجر قمت:  

 : حافظ، إال أنيـ اتيمكه بسرقة الحديث، فالحديث ضعيؼ، بجميع طرقو. (8)حجر

      

 :(9)قاؿ ابف األثير
ما ُيِمرُّ وما ُيْحِمي. أي ما  اوفي حديث الستسقاء: وأْلَقى بَكفَّيو الَفِتيُّ اْسِتكانًة... مف الجوع َضْعفً 

ْعؼ.  َيْنِطُؽ بخير ول شرٍّ مف الجوع والضَّ

 (:121رقـ)الحديث 
 :(10)الطبرانياإلماـ قاؿ 

ثى  ، ثنا عىمّْي سىًعيدي ٍبفي خي ًليُّ ثىٍيـو اٍلًيبلى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي رىشىد ٍبًف خي ًميُّ ٍبفي سىًعيدو الرَّاًزمُّ دَّثىنىا عى ، ثنا ميٍسًمـه حى ٍيـو
اءى أىٍعرىاًبيُّ ًإلىى  : جى ، قىاؿى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ًئيُّ :... كىأىٍنشىدىهي:....اٍلميبلى مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َوَأْلَقى النًَّبيّْ صى

 ....َما َيُمرُّ َوَما ُيْحِمي اِمَف اْلُجوِع َضْعفً ... ِتكاَنةً ِبَكفَّْيِو الشَُّجاُع اسْ 
عً  تَّى صى مَّـى يىجيرُّ ًردىاءىهي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى :فىقىا اًء فىقىاؿى فىعى يىدىٍيًو ًإلىى السَّمى ٍيثن  دى اٍلًمٍنبىرى ثيَـّ رى  ا"اٍسًقنىا غى

 ... الحديث.امىًريعن  امىًريِّ  اميًغيثن 
                                                           

 (.10/12( السنف الكبرل لمبييقي )(1
 (.3/435لمغزالي ) ( تخريج الحافظ العراقي، ألحاديث إحياء عمـك الديف(2
 (.9/181( المعجـ األكسط )(3
 (.5/44( مجمع الزكائد )(4
 (.2/552( التيسير بشرح الجامع الصغير، لممناكم )(5
 (.9/284( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(6
 (.340( تقريب التيذيب )ص(7
 (. 593( المصدر نفسو )ص(8
 (.4/316غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في (9

 (.2180(، حديث رقـ )597( الدعاء لمطبراني )ص(10
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 تخريج الحديث:
، في صحيحييما، مف (2)، كمسمـ(1)انفرد الطبراني بيذا المفظ، إال أف الحديث قد أخرجو البخارم

سحاؽ بف عبد اهلل(، أربعتيـ، عف أنس طريؽ )ثابت، كعبد العزيز بف صييب،  كشريؾ بف أبي نمر، كا 
بألفاظ مختمفة، كقد سبؽ تخريج الحديث، مف حديث جابر بف عبد اهلل، بدكف بيت الشعر، في  امرفكعن 

 (.108الحديث رقـ)

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف بشير بف ميراف، أبك الحسف الرازم، الحافظ، يعرؼ ًبعىميؾ. تقدمت ترجمتو في  عمي بف سعيد -

 (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ال بأس بو، إذا تكبع. 77الحديث رقـ)
 كلـ يتابع في ىذا اإلسناد. قمت:

: ركل عنو أبي، (3)، اليبللي، ابف أخي سعيد بف خثيـ. قاؿ ابف أبي حاتـأحمد بف َرَشد بف ُخَثيـ -
 كسمع منو أياـ عبيداهلل بف مكسى أحاديث أربعة.

 كلـ يذكر فيو جرح أك تعديؿ، كلـ أجد ألحد مف العمماء فيو جرح أك تعديؿ. قمت:   

، بمعجمة كمثمثة، مصغر، ابف رشد، بفتح الراء، كالمعجمة، اليبللي، أبك معمر سعيد بف ُخَثيـ -
 الككفي.

: ليس بو بأس ثقة، كسيئؿ: شيعي؟ قاؿ: (6)اعيف أيضن ، كقاؿ ابف م(5)، كالعجمي(4)كثقو ابف معيف
: ال بأس بو. (9)، كالنسائي(8). قاؿ أبك زرعة(7)كشيعي ثقة، كقدرم ثقة. كذكره ابف حباف في الثقات

 : ال أعرفو. (10)كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

(. كفي كتاب االستسقاء، باب االستسقاء في المسجد الجامع 2/12( صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب رفع اليديف )(1
(2/28.) 

 (.897(، حديث رقـ )346اء )ص( صحيح مسمـ، كتاب صبلة االستسقاء، باب الدعاء في االستسق(2
 (.2/51( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.4/17( المصدر نفسو )(4
 (.1/397( معرفة الثقات لمعجمي )(5
 (.404( سؤاالت ابف الجنيد )ص(6
 (.6/359( الثقات البف حباف )(7
 (.4/17( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.10/414( تيذيب الكماؿ )(9

 (.4/17( الجرح كالتعديؿ )(10
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بف رشد عنو. كقاؿ ا: يركم أحاديث ليست بمحفكظة، مف ركاية أحمد (1)قاؿ ابف عدم
: صدكؽ، رمي بالتشيع، لو أغاليط، كقد تعقباه صاحبا (3)منكر الحديث. كقاؿ ابف حجر: (2)األزدم

 : بؿ: صدكؽ حسف الحديث.(4)التحرير فقاال
 ثقة، إال في ركايتو عف أحمد بف رىشىد، كلعؿ ابف حجر قاؿ لو أغاليط، لذلؾ. قمت:

بّْي مسمـ بف َكْيساف - ، الميبلئي(5)الضَّ
 أبك عبد اهلل الككفي. ، األعكر،(7)، البىرَّاد(6)

 : ضعيؼ.(8)قاؿ ابف حجر   

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، ألجؿ عمي بف سعيد، ال بأس بو إذا تكبع، كلـ يتابع في ىذا اإلسناد، كفيو: أحمد 

بف ا، كفيو: سعيد بف خثيـ، ركاية أحمد عنو ليست محفكظة، كفيو مسمـ أك تعديبلن  ابف رىشىد، لـ أجد فيو جرحن ا
نو ركم في الصحيحيف مف طرؽ إكيساف ضعيؼ، فاإلسناد ضعيؼ. إال أف الحديث حسف لغيره، حيث 

أخرل، كبألفاظ مختمفة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كما تقدـ في التخريج، كقد ذكرت أنو تقدـ 
 .ا(، عف جابر بف عبد اهلل، مرفكعن 108تخريجو في الحديث رقـ)

      

 

 

 

                                                           

 (.3/408الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (1
 (.2/133( ميزاف االعتداؿ )(2
 (.235( تقريب التيذيب )ص(3
 (.2/26( تحرير تقريب التيذيب )(4
بّْي: بفتح الضاد المعجمة، كالباء المكسكرة المشددة المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى "بني ضبة". األنساب لمسمعاني (5 ( الضَّ
(4/10.)  

ئي: بضـ الميـ، ىذه النسبة إلى الميبلء كالميبلءة، كىك المرط الذم تتستر بو المرأة إذا خرجت، كقاؿ السمعاني: كظني ( الميبل(6
 (.5/423أف ىذه النسبة إلى بيعو. األنساب لمسمعاني )

يبرد الماء في الكيزاف  ( البىرَّاد: بفتح الباء المعجمة بكاحدة كتشديد الراء الميممة في آخرىا داؿ ميممة، ىذه النسبة لمف(7
 (.1/304كالجرار األنساب لمسمعاني )

 (.530تقريب التيذيب )ص( (8
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 :(1)ابف األثيرقاؿ 
الُمّر:  "خرج قـو ومعيـ الُمرُّ قالوا: َنْجُبُر بو الَكْسَر والُجْرَح" وفي قصة مولد المسيح عميو السالـ:

ِبر ُسمَّْي بو ِلمرَارِتو.  َدَواٌء كالصَّ

 (:122الحديث رقـ)
 .(2)، غير أنو ذكر في كتب المغةى تخريج لولـ أعثر عم

      

 : (3)قاؿ ابف األثير
بِر والثَُّفاِء" وفيو ْيِف مف الشّْفاء الصَّ ِبُر: ىو الدَّواُء المرُّ المعروُؼ. والثُّفاُء: ىو  "ماذا في األَمرَّ الصَّ

نما قاؿ: يِف" الَخْرَدُؿ. وا  والُمرُّ أحُدىما، ألنو َجَعَؿ الُحروَفة والِحّدة التي في الَخْرَدؿ بمنزلة الَمرارة. وقد  "األَمرَّ
  أحَد الَقريَنيف عمى اآلخر فَيْذكرونيا بمفٍظ واحد.ُيَغمّْبوف 

 (:123الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ البييقي

مَّدي ٍبفي  : ثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى سىًف قىاالى اؽى، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي اٍلحى نىا أىبيك زىكىًريَّا ٍبفي أىًبي ًإٍسحى يىٍعقيكبى ، ثنا  أىٍخبىرى
بىٍحري ٍبفي نىٍصرو 
ثنا اٍبفي كىٍىبو ، (5)

دَّثىًني المٍَّيثي (6) ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف رىاًفعو (7)، حى سىًف ٍبًف ثىٍكبىافى اٍليىٍمدىاًنيّْ ، عىًف اٍلحى
": مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ًعيّْ ِبِر َوالثُّفَّااأٍلىٍشجى ْيِف ِمَف الشَّْفاِء الصَّ  ِء". َماَذا ِفي اأْلََمرَّ

دى ًفي اٍلمىرىاًسيًؿ. دىهي أىبيك دىاكي  كقاؿ البييقي: أىٍكرى

 

                                                           

 (.4/316( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4174( منيا لساف العرب البف منظكر )ص(2
 (.4/317( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.19578(، حديث رقـ )9/582لمبييقي، كتاب الضحايا، باب أدكية النبي صمى اهلل عميو كسمـ )( السنف الكبرل (4
 (.120( بحر بف نصر بف سابؽ الخكالني، مكالىـ، المصرم، أبك عبد اهلل. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
(. 328عابد. تقريب التيذيب )ص( عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، القيرىشي، مكالىـ، أبك محمد المصرم، الفقيو، ثقة حافظ (6

القرشي: بضـ القاؼ، كفتح الراء، كفي آخرىا الشيف المعجمة. ىذه النسبة إلى قريش، كاشتير بيذه النسبة جماعة مف أىؿ 
 (.4/470العمـ. األنساب لمسمعاني )

 (.464ريب التيذيب )ص( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي، أبك الحارث المصرم. ثقة ثبت، فقيو، إماـ مشيكر تق(7
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 تخريج الحديث:
، مف طريؽ أبي الكليد الطيالسي، كمحمد بف رمح، كبلىما، عف الميث، بو (1)أخرجو األصبياني

 بنحكه.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 كقيؿ حسف بف طريؼ. ،أبك بكر األعيف كاسـ أبيو طريؼاب البغدادي تَ محمد بف أبي عِ  -

 سئؿ: (4)كقاؿ الخطيب البغدادم ،األثبات أحد: (3)، كقاؿ مرة أخرلكثقكه: (2)قاؿ الذىبي
: ،الحديث أصحاب مف ىك ليس :فقاؿ وعن معيف بف يحيى  نوأ بذلؾ يحيى عني فرد الخطيب قائبلن

 سمعو لما كالضبط الصدؽ ماأك  كنحكه المديني بف عمى مثؿ ،لطرقو كالنقاد ،ومً مى عً لً  الحفاظ مف يكف لـ
 : صدكؽ.(5)قاؿ ابف حجر، عنو امدفكعن  يكف فمـ

 صدكؽ. قمت:
بف عامر اليىٍكزني، بفتح الياء، كسككف الكاك، بعدىا زام، ثـ نكف، أبك ثكباف  الحسف بف ثوباف -

 .المصرم
 عابد عالـ: (8): ال بأس بو، كقاؿ الذىبي(7)، كقاؿ أبك حاتـ(6)ذكره ابف حباف في الثقات

 : صدكؽ، فاضؿ.(9). قاؿ ابف حجرفاضؿ
 صدكؽ. قمت:

 األشجعي، المصرم. قيس بف رافع القيسي، -
ا أك تعديبلن (10)ذكره ابف حباف في الثقات  .(11)، كذكره أبك حاتـ في كتابو كلـ يذكر فيو جرحن

                                                           

 (2/604،595( الطب النبكم ألبي نعيـ األصفياني )(1
 .(2/199) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (2
 .(2/102) لمذىبي الحفاظ تذكرة( (3
 .(2/183) بغداد تاريخ( (4
 (.495( تقريب التيذيب )ص(5
 .(6/162) حباف البف الثقات( (6
 .(3/3) كالتعديؿ الجرح( (7
 .(1/322) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (8
 (.159)ص تقريب التيذيب( (9

 .(5/315) حباف البف الثقات( (10
 .(7/96) كالتعديؿ الجرح( (11
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 .خبلؼ ببل تابعي ىذا كقيس ،مرسؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عفىك  :(1)كقاؿ العبلئي
 : مقبكؿ.(2)ابف حجر قاؿك 

 : مقبكؿ.قمت
 :الحكـ عمى اإلسناد

دى ًفي اٍلمىرىاًسيؿً  دىهي أىبيك دىاكي . قاؿ (3)إسناده ضعيؼ ألجؿ اإلرساؿ، كقد نبو البييقي عمى ذلؾ، فقاؿ: أىٍكرى
: أكرده عبداف في الصحابة، كقاؿ: كأظف حديثو ليس بمسند، إال أني رأيت بعض أىؿ الحديث (4)ابف حجر
: مرسؿ، أخرجو أبك داكد في المراسيؿ، كقيس ىذا تابعي (5)في المسند فذكرتو ليعرؼ. كقاؿ العبلئيكضعو 

 ، كقاؿ: كىذا إسناد رجالو مكثقكف؛ إال أنو مرسؿ؛ األشجعي ىذا تابعي.(6)ببل خبلؼ. كضعفو األلباني

      

 :(7)قاؿ ابف األثير
، االطَّْسِت الجديد" أْمرْرُت الشيَء ُأِمرُّه إْمرارً "كإْمراِر الحديد عمى  وفي حديث آخر: ، إذا جعْمَتو َيُمرُّ

 أي: َيْذىب، يريُد كَجرّْ الحديد عمى الطّْسِت. 

 (:124الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ أحمد

دَّثىنىا بىٍيزه  ًني يىٍعمىى ٍبفي عىطىاءو (9)حى مىمىةى، أىٍخبىرى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى
ًد ىيكى  ، عىفٍ (10) : أىبيك اأٍلىٍسكى أىًبي ىىمَّاـو قىاؿى

مىيٍ  مَّى اهللي عى : كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ًف اٍلًفٍيًرمّْ قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف أىًبي عى ٍبدي المًَّو ٍبفي يىسىارو مَّـى ًفي غىٍزكىًة عى سى ًو كى
، فى  رّْ نىٍيفو فىًسٍرنىا ًفي يىٍكـو قىاًئظو شىًديًد اٍلحى ًكٍبتي حي ٍمىًتي، كىرى ًر، فىمىمَّا زىالىًت الشٍَّمسي لىًبٍستي ألى ًؿ الشَّجى ٍلنىا تىٍحتى ًظبلى نىزى

مىٍيًو  مَّى اهللي عى ... فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :فىرىًسي فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى مَّـى سى "يىا ًعبىادى المًَّو  كى
                                                           

 .(268ص) المراسيؿ ركاة ذكر في التحصيؿ تحفةانظر ( (1
 (.456( تقريب التيذيب )ص(2
 (.24/24( انظر تيذيب الكماؿ )(3
 (.8/349( تيذيب التيذيب )(4
 (.257( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(5
 (.9/434( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(6
 (.4/317( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
 (.37/134( مسند أحمد )(8
 (.128البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( بيز بف أسد العمي، أبك األسكد (9

 (.609( يعمى بف عطاء العامرم، كيقاؿ: الميثي، الطائفي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(10
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: أىنىا ٍبدي المًَّو كىرىسيكليوي". ثيَـّ قىاؿى مَّى اهللي  عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى : ثيَـّ اٍقتىحى ٍبدي المًَّو كىرىسيكليوي". قىاؿى "يىا مىٍعشىرى اٍلمييىاًجًريفى أىنىا عى
ًني الًَّذم كىافى أىدٍ  ، فىأىٍخبىرى ذى كىفِّا ًمٍف تيرىابو ًسًو، فىأىخى مَّـى عىٍف فىرى سى مىٍيًو كى :عى قىاؿى . كى رىبى ًبًو كيجيكىىييـٍ  نىى ًإلىٍيًو ًمنّْي ضى

 . ؿَّ كهي" فىيىزىمىييـي المَّوي عىزَّ كىجى  "شىاىىًت اٍلكيجي
ده ًإالَّ امٍ  ـٍ يىٍبؽى ًمنَّا أىحى ـٍ أىنَّييـٍ قىاليكا: لى ـٍ عىٍف آبىاًئًي دَّثىًني أىٍبنىاؤيىي : فىحى ٍينىاهي قىاؿى يىٍعمىى ٍبفي عىطىاءو ىٍت عى فىميوي  تىؤلى كى

اًء كىاأٍلىٍرًض اتيرىابن  مىةن بىٍيفى السَّمى ٍمصى سىًمٍعنىا صى  َكِإْمرَاِر اْلَحِديِد َعَمى الطَّْسِت اْلَحِديِد.، كى

 تخريج الحديث:
، (5)، كابف أبي شيبة(4)كالدكالبي، (3)كابف أبي عاصـ، (2)، كالبزار(1)أخرجو أبك داكد الطيالسي

، كمف طريقو (8)جميعيـ، مف طريؽ حماد بف سممة، بو بنحكه. كأخرجو أبك داكد ،(7)، كاألصبياني(6)كالطبراني
 ، كبدكف لفظ ابف األثير. ا، مختصرن ا، مف طريؽ حماد بف سممة أيضن (10)،  كأخرجو الدارمي(9)البييقي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف دينار البصرم أبك سممة. حماد بف سممة -

ف إ(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 41تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. كلكف الحديث ىذا لـ يذكره اإلماـ مسمـ، 

 بيذا اإلسناد، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

 الككفي، كيقاؿ: عبد اهلل بف نافع. عبد اهلل بف يسار، أبو ىماـ -
ا أك تعديبلن (11)ذكره ابف حباف في الثقات  (12)، كذكره أبك حاتـ في كتابو كلـ يذكر فيو جرحن

                                                           

 (.2/712( مسند أبي داكد الطيالسي )(1
 (.5/251(. إتحاؼ الخيرة الميرة )2/350( كشؼ األستار عف زكائد البزار، لمييثمي )(2
 .(142/ 2) كالمثاني اآلحاد( (3
 (.1/124( الكنى كاألسماء لمدكالبي )(4
 (. 2/72( مسند ابف أبي شيبة )(5
 (.22/288( المعجـ الكبير لمطبراني )(6
 (.5/2953( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(7
 .(5233، حديث رقـ )(562( سنف أبى داكد، كتاب األدب، باب في الرجؿ ينادم الرجؿ فيقكؿ لبيؾ )ص(8
 (.11/252لمبييقي )( شعب اإليماف (9

 (.2452(، حديث رقـ )2/289) ، كتاب السير، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، شاىت الكجكه( سنف الدارمي(10
  .(5/51) حباف البف الثقات( (11
  .(5/202) كالتعديؿ الجرح( (12
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 (2)الطبرم جعفر أبك قاؿ ككذا ، مجيكؿ شيخ ىك :المديني ابف قاؿ، : كثؽ(1)قاؿ الذىبيك 
 : مجيكؿ.(3)قاؿ ابف حجرك 

 مجيكؿ. قمت:

النضر بف كنانة. لو صحبة كركاية، ، مف بني فير بف مالؾ بف أبو عبد الرحمف الفيري القرشي -
قيؿ: اسمو عبد، كقيؿ: اسمو يزيد بف أنس، كقيؿ: إنو كرز بف ثعمبة، شيد مع النبي صمى اهلل عميو 

 .(4)اكسمـ حنينن 

 :الحكـ عمى اإلسناد
 إسناده ضعيؼ، فيو عبد اهلل بف يسار، مجيكؿ. 

: ركاه البزار (6)قاؿ الييثميك  بف سممة"."كىك حديث نبيؿ، جاء بو حماد  :(5)أبك داكداإلماـ قاؿ كقد 
. كقاؿ حسيف سميـ أسد(7)كالطبراني، كرجاليما ثقات. كقاؿ البكصيرم ًحيحه : إسناده قكم، (8): ىىذىا ًإٍسنىاده صى

 : حديث حسف لغيره.(9)كقاؿ األلباني
 .(10)لمحديث شاىد مف حديث أنس بف مالؾ يقكيو قمت:

      

 

 

 

 
                                                           

 (.1/609الكاشؼ )( (1
 .(6/77) التيذيب تيذيب( (2
 (. 330( تقريب التيذيب )ص(3
 (.835االستيعاب في معرفة األصحاب )ص( (4
 .(5233، حديث رقـ )(562( سنف أبى داكد، كتاب األدب، باب في الرجؿ ينادم الرجؿ فيقكؿ لبيؾ )ص(5
 (.6/266( مجمع الزكائد، كمنبع الفكائد، لمييثمي )(6
 (.5/250( إتحاؼ الخيرة الميرة لمبكصيرم )(7
 (. 2452(، حديث رقـ )2/289) النبي صمى اهلل عميو كسمـ، شاىت الكجكه، كتاب السير، باب قكؿ ( سنف الدارمي(8
 (.6/323( السمسمة الصحيحة، لؤللباني )(9

 (.7/419أخرجو ابف أبي شيبة )( (10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
َأْي َتْمَتِوي َعَمْيِو وتخاِلفو. َوُىَو  "َما فعَمت المرأُة الَِّتي َكاَنْت ُتَمارُّه وُتشارُّه؟"َوِفي َحِديِث َأِبي اأْلَْسَوِد 

  ِمْف َفْتؿ الحْبؿ.

 (:125الحديث رقـ)
إذا . كىناؾ حديث لمعاذ بف جبؿ، كبمفظ (2)ؤلي، مكقكؼ عميو، كبدكف إسنادحديث أبي األسكد الدُّ 

 ...(3)، فبل تيماًره، كالتيشاًرهأحببت رجبلن 

 :(4)العقيمياإلماـ  قاؿ
دَّثىنىا  ، ًبغىزَّةى، حى ًزيرو اًلبي ٍبفي كى دَّثىنىا غى ، حى ًليًد اٍلكىرىاًمًشيُّ مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلكى دَّثىنىاهي ميحى اٍبفي كىٍىبو حى

، عىٍف (5)
، عىٍف أىًبي  اًلحو بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو ميعىاًكيىةى ٍبًف صى مَّى اهللي (6)الزَّاًىًريًَّة، عىٍف جي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى بىؿو قىاؿى ، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى

: مَّـى سى مىٍيًو كى ٍنوي، فىعىسىى أىٍف تيكىاًفؽى  َفاَل ُتَمارِِه َوَل ُتَشارِهُ  ِإَذا َأْحَبْبَت َرُجاًل " عى اًرًه كىالى تىٍسأىٍؿ عى ؛ فىييٍخًبرىؾى الىوي عىديكِّ كىالى تيجى
. سىًف اٍلبىٍصًرمّْ ـً اٍلحى بىٍينىوي" ىىذىا ييٍركىل ًمٍف كىبلى ا لىٍيسى ًفيًو؛ فىييفىرّْؽى بىٍينىؾى كى  ًبمى

 تخريج الحديث:
، (9)، كالصيداكم(8)، مف طريؽ محمد بف أحمد بف الكليد، كأخرجو ابف السني(7)أخرجو األصبياني

بف امف طريؽ محمد بف الحسف العسقبلني، كبلىما )محمد بف أحمد، كمحمد بف الحسف(، عف غالب كبلىما 
، مف (11)، مف طريؽ عبد اهلل بف صالح، كأبك داكد(10)بنحكه. كأخرجو البخارم اكزير، بيذا اإلسناد، مرفكعن 

                                                           

 (.4/317( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.25/191( تاريخ دمشؽ )(2
: أم ال تىفٍ (3 ييٍحكجو إلى أف يىٍفعؿ بؾ ًمثيمو . كيركل بالتخفيؼ. النياية في غريب الحديث  اعؿ بو شرِّ ( ىك تيفاىًعؿ مف الشَّرّْ

 (.1/258كاألثر )
 (.3/434( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )(4
 (. 328( عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، القيرىشي، مكالىـ، أبك محمد المصرم، الفقيو، ثقة حافظ عابد. تقريب التيذيب )ص(5
. تقريب التيذيب ابف نفير، بنكف كفاء، مصغرن  ( جبير(6 ، ابف مالؾ بف عامر الحضرمي، الحمصي. ثقة جميؿ، مخضـر

 (.138)ص
 (.5/136( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )(7
 (.103( عمؿ اليـك كالميمة البف السني )ص(8
 (.284( معجـ الشيكخ البف جميع الصيداكم )ص(9

 (.280( األدب المفرد )ص(10
 (.180( الزىد ألبي داكد )ص(11



172 
   

صالح، كليث بف سعد،  ، مف طريؽ الكليد بف عقبة، ثبلثتيـ )عبد اهلل بف(1)طريؽ ليث بف سعد، كالخرائطي
 ، بنحكه.اعف معاكية بف صالح، بيذا اإلسناد، مكقكفن  بف عقبة(اكالكليد 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 الغىزّْم، مف أىؿ فمسطيف. غالب بف وزير -

: حديثو منكر ال أصؿ (3)، كقاؿ العقيمي(2)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: مستقيـ الحديث
: عف ابف كىب بحديث باطؿ، (4)غيره، كال يعرؼ إال بو. كقاؿ الذىبيلو، كلـ يأت بو عف ابف كىب 

 منكر الحديث. قمت: : ىالؾ.(5)اككاف مف أىؿ غزة، قؿ ما ركل. كقاؿ أيضن 

دىٍير بالميممة، مصغر، الحضرمي، أبك عمرك، كأبك عبد الرحمف الًحٍمصي،  معاوية بف صالح - بف حي
 قاضي األندلس.

، (10)، كالعجمي(9)، كأبك زرعة(8)، كأحمد(7)، كابف سعد(6)كثقو عبد الرحمف بف ميدم
ليس بو  ا: صالح، ككثقو البزار، كقاؿ أيضن (13)، كقاؿ مرة أخرل(12)، ككثقو ابف معيف(11)كالنسائي

: صالح الحديث، حسف (17): يغرب. كقاؿ أبك حاتـ(16)، كقاؿ(15). كذكره ابف حباف في الثقات(14)بأس

                                                           

 (.1/244( اعتبلؿ القمكب لمخرائطي )(1
 (.9/3( الثقات البف حباف )(2
 (.3/434( ضعفاء العقيمي )(3
 (.3/332( ميزاف االعتداؿ )(4
 (.2/92( المغني في الضعفاء )(5
 (.8/382( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.9/530( الطبقات الكبير )(7
 (.8/382( الجرح كالتعديؿ )(8
  (.8/383( المصدر نفسو )(9

 (.2/284( معرفة الثقات لمعجمي )(10
 (.28/191( تيذيب الكماؿ )(11
 (.28/189( المصدر نفسو )(12
 (.28/189( المصدر السابؽ )(13
 (.4/109( تيذيب التيذيب )(14
 (.7/470( الثقات البف حباف )(15
 (.302( مشاىير عمماء األمصار )ص(16
 (.8/383)( الجرح كالتعديؿ (17
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، كىك عندم صدكؽ، ا: كما أرل بحديثو بأسن (1)بو. كقاؿ ابف عدمالحديث، يكتب حديثو، كال يحتج 
: قاؿ لي (3): صدكؽ. كقاؿ محمد بف كضاح(2)إال أنو يقع في أحاديثو إفرادات. كقاؿ ابف خراش

. كقاؿ اعظيمن  ايحيى بف معيف: جمعتـ حديث معاكية بف صالح، قمت: ال، قاؿ: أضعتـ كاهلل عممن 
د حمؿ الناس عنو، كمنيـ مف يرل أنو كسط، ليس بالثبت، كال : ق(4)يعقكب بف شيبة السدكسي

: قاؿ: يحيى بف معيف كاف ابف ميدم إذا (5)بالضعيؼ، كمنيـ مف يضعفو. كقاؿ الميث بف عبدة
بف صالح، زبره يحيى بف سعيد، كقاؿ: إيش ىذه األحاديث، ككاف ابف ميدم احدث بحديث معاكية 

: كاف يحيى بف سعيد (6)اكيحيى ثقة في حديثو. قاؿ ابف معيف أيضن ال يبالي عمف ركل. كقاؿ الميث: 
: ما كنا نأخذ عنو في ذلؾ (7)القطاف ال يرضى معاكية بف صالح. كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف

دٍّْثنا عف حميد بف زنجكيو قاؿ: (9): مثمو ليس بشيء. كقاؿ ابف عدم(8). قاؿ شعبةاالزماف كال حرفن  : حي
ني إنؾ تطمب الغرائب فأت عبد اهلل بف صالح، كاكتب كتاب معاكية بف صالح، قمت لعمي بف المدي

: (11): ضعيؼ. كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي(10)تستفيد مائتي حديث. كقاؿ األزدم
: أتيت (12)الناس يرككف عنو، كزعمكا أنو لـ يكف يدرم أم شيء الحديث. كقاؿ مكسى بف سممة

نو، فرأيت المبلىي، فقمت: ما ىذا قاؿ: شيء نيديو إلى ابف مسعكد معاكية بف صالح ألكتب ع
: أردت أف (13)صاحب األندلس، قاؿ: فتركتو كلـ أكتب عنو. كقاؿ محمد بف أحمد بف أبي خيثمة

أدخؿ األندلس حتى أفتش عف أصكؿ كتب معاكية بف صالح، فمما قدمت، طمبت ذلؾ، فكجدت كتبو 

                                                           

 (.6/406( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(1
 (.28/192( تيذيب الكماؿ )(2
 (.4/109( تيذيب التيذيب )(3
 (.28/192( تيذيب الكماؿ )(4
 (.6/404( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.7/73ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(6
 (.8/382( الجرح كالتعديؿ )(7
 (.1/269( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(8
 (.6/404( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9

 (.3/127( الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )(10
 (.28/192( تيذيب الكماؿ )(11
 (.28/190( المصدر نفسو )(12
 (.4/109( تيذيب التيذيب )(13



174 
   

: صدكؽ، (1). كقاؿ الذىبياعاكية يغرب بحديث أىؿ الشاـ جدن قد ذىبت لسقكط ىمـ أىمو، ككاف م
 : صدكؽ، لو أكىاـ.(3): كىك ممف احتج بو مسمـ، دكف البخارم. كقاؿ ابف حجر(2)اكقاؿ أيضن 
 صدكؽ، لو أكىاـ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
أكىاـ،  ، ألجؿ غالب بف كزير، منكر الحديث، كفيو معاكية بف صالح، صدكؽ لواإسناده ضعيؼ جدن 
: حديث"غالب"، منكر ال أصؿ لو، كلـ يأت بو عف ابف كىب غيره، كال يعرؼ (4)كلـ يتابع. كقد قاؿ العقيمي

، كأرسمو غير ابف كىب عف : غريب مف حديث جبير بف نفير، عف معاذ متصبلن (5)إال بو. كقاؿ أبك نعيـ
ؼ معاكية بف صالح. كقد صحح : ضعيؼ، لضع(7): حديث باطؿ، كقاؿ المناكم(6)معاكية. كقاؿ الذىبي

 : منكر.(9)، كقاؿ في المرفكع(8)األلباني الحديث المكقكؼ
ٍيث بف عمرك رى ، كفيو أبك بكر بف أبي مريـ، ضعفو ابف (10)كلمحديث شاىد، ضعيؼ، مف حديث حي

 .(11)حجر، كقاؿ: قد سرؽ بيتو فاختمط

      

 

 

 

                                                           

 (. 2/276( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(1
 (.4/135( ميزاف االعتداؿ )(2
 (.538تقريب التيذيب )ص ((3
 (.3/434( ضعفاء العقيمي )(4
 (.5/136( حمية األكلياء )(5
 (.3/332( ميزاف االعتداؿ )(6
 (.1/120( التيسير بشرح الجامع الصغير ػ لممناكل )(7
 (.205( صحيح األدب المفرد، لؤللباني )ص(8
 (.3/613( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(9
(. كبلىما 106(، كابف أبي الدنيا، في كتاب الصمت، كآداب المساف )ص1/340( أخرجو الخطابي، في غريب الحديث )(10

 .ا، عف حريث مرفكعن مف طريؽ أبي بكر بف أبي مريـ
 (. 623تقريب التيذيب )ص ((11
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 :(1)قاؿ ابف األثير
نما الحبُؿ الَمرُّ ولعمو جْمُعو. "أف رجاًل  وفيو:  أصابو في َسْيره الِمراُر" أي الحبُؿ. ىكذا ُفسّْر وا 

 (:126الحديث رقـ)
 .(2)، غير أنو ذكر في كتب المغةى تخريج لولـ أعثر عم

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 "ثَِنيَّة الُمرَاِر" المشيور فييا ضُـّ الميـ. وبعُضيـ َيْكِسُرىا وىي عند الُحَدْيبية.   وفيو ذكر:

 (:127الحديث رقـ)
 : (4)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ  حى
دَّثىنىا أىًبي(5) اًلدو (6)، حى دَّثىنىا قيرَّةي ٍبفي خى اًبًر (7)، حى بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الزُّ ، عى

مَّـى:ا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍبًد اهلًل، قىاؿى ٍف يىٍصعىدي الثًَّنيَّةى،  ٍبًف عى ٍنوي مىا ثَِنيََّة اْلُمرَارِ "مى ، فىًإنَّوي ييحىطُّ عى
ؿى مىفٍ  : فىكىافى أىكَّ " قىاؿى ٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  حيطَّ عى َـّ النَّاسي ٍزرىًج، ثيَـّ تىتىا ٍيؿي بىًني اٍلخى ٍيمينىا، خى ًعدىىىا خى صى

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ،  صى مىًؿ اأٍلىٍحمىًر" فىأىتىٍينىاهي فىقيٍمنىا لىوي: تىعىاؿى اًحبى اٍلجى ٍغفيكره لىوي، ًإالَّ صى ـٍ مى كيمُّكي يىٍستىٍغًفٍر لىؾى  "كى
الًَّتي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف يىٍستىٍغًفرى  ىٍف أىًجدى ضى : كىاهلًل ألى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ـٍ اًحبيكي  ًلي صى

الَّةن لىوي. ؿه يىٍنشيدي ضى كىافى رىجي  كى

 تخريج الحديث: 
، مف طريؽ خالد بف الحارث، عف قرة، بو (8)اانفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف البخارم، كقد أخرجو أيضن 

 بنحكه.
 

                                                           

 (.4/317( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.14/116(، كتاج العركس مف جكاىر القامكس )4176العرب البف منظكر )ص( منيا لساف (2
 (.4/318( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
(، حديث رقـ 1119)ص ، باب براءة حـر النبي صمى اهلل عميو كسمـ( صحيح مسمـ، كتاب صفات المنافقيف، كأحكاميـ(4
(2780.) 

 (.374معاذ بف نصر بف حساف العنبرم، أبك عمرك البصرم. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )ص ( عبيد اهلل بف معاذ بف(5
 (.536( معاذ بف معاذ بف نصر بف حساف العنبرم أبك المثنى البصرم القاضي ثقة متقف. تقريب التيذيب )ص(6
 (.455( قرة بف خالد السدكسي البصرم ثقة ضابط. تقريب التيذيب )ص(7
(، حديث رقـ 1119)ص باب براءة حـر النبي صمى اهلل عميو كسمـاب صفات المنافقيف، كأحكاميـ ( صحيح مسمـ، كت(8
(2780.) 
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

، محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، بفتح المثناة، كسككف الداؿ الميممة، كضـ الراء، األسدم أبو الزبير -
، (2)الثالثة لممدلسيف: صدكؽ، إال أنو يدلس. كقد عده في المرتبة (1)مكالىـ، المكي. قاؿ ابف حجر

 الذيف اليقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كلـ يصرح بالسماع، كاهلل أعمـ.
      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 "بطف َمّر، َوَمّر الظَّيراف" وىما بفتح الميـ، وتشديد الراء: موضع بقرب مكة.  وفيو ذكر:

 (:128الحديث رقـ)
 :(4)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عيفىٍيرو  دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو (5)حى ، حى
مىمىةى (6) ًني أىبيك سى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍف ييكنيسى ، (7)، عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًبري ٍبفي عى ًني جى : أىٍخبىرى ، (8)نىٍجًني الكىبىاثى  رّْ الظَّْيرَافِ ِبمَ قىاؿى
: : فىقىاؿى ؟ قىاؿى ـى : أىكيٍنتى تىٍرعىى الغىنى " فىقىاؿى ًد ًمٍنوي فىًإنَّوي أىٍيطىبي ـٍ ًباألىٍسكى مىٍيكي ، كىىىٍؿ ًمٍف نىًبي  ًإالَّ رىعىاىىا". "عى ـٍ  "نىعى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ ابف كىب، بو، بنحكه.(9)أخرجو مسمـ

 

                                                           

 (.506( تقريب التيذيب )ص(1
 (.45( طبقات المدلسيف، البف حجر )ص(2
 (.4/318( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 .(5453، حديث رقـ )(7/81كىك ثمر اآلراؾ )( صحيح البخارم، كتاب األطعمة، باب الكباث (4
( سعيد بف كثير بف عفير، بالميممة، كالفاء، مصغر، األنصارم، مكالىـ، المصرم، كقد ينسب إلى جده صدكؽ. تقريب (5

 (.240التيذيب )ص
 (. 328تيذيب )ص( عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، القيرىشي، مكالىـ، أبك محمد المصرم، الفقيو، ثقة حافظ عابد. تقريب ال(6
( أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، المدني، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: إسماعيؿ. ثقة مكثر. تقريب التيذيب (7

 (.645)ص
 (.4/139( ىيك النَّضيج ًمٍف ثىمر اأٍلىرىاًؾ. النياية في غريب الحديث كاألثر )(8
 (.2050(، حديث رقـ )849مف الكباث )ص( صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب فضيمة األسكد (9
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 رجاؿ اإلسناد:دراسة 
أنو ثقة في الزىرم،  (، كخبلصة القكؿ فيو:34بف يزيد. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) يونس -

 كغيره.
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

 (.12ترجمتو في الحديث رقـ). كقد تقدمت مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
ُىَو ِبَضْـّ الزَّاِي: أحُد َمرَاِزَبِة الُفْرس، َوُىَو  "أتيُت الِحيرَة فرأيُتيـ َيْسُجُدوَف لَمْرُزباٍف َلُيـْ "ِفيِو  )َمْرُزَباُف(

 .الفارُس الُشجاُع الُمَقدَّـ َعَمى اْلَقْوـِ ُدوَف اْلَمِمِؾ. َوُىَو ُمَعرَّبٌ 

 (:129الحديث رقـ)
 :(2)داود وقاؿ اإلماـ أب

، عىٍف  اؽي ٍبفي ييكسيؼى نىا ًإٍسحى ، أىٍخبىرى ك ٍبفي عىٍكفو دَّثىنىا عىٍمري ٍيفو حى ، عىٍف حيصى ًف الشٍَّعًبيّْ (3)شىًريؾو ، عىٍف (4)، عى
 : ، قىاؿى ـْ َيْسُجُدوَف ِلَمْرُزَباٍف َلُيـْ قىٍيًس ٍبًف سىٍعدو :  َأَتْيُت اْلِحيَرَة َفرََأْيُتُي دى لىوي، قىاؿى ؽُّ أىٍف ييٍسجى : رىسيكؿي المًَّو أىحى فىقيٍمتي

ديكفى ًلمىرٍ  ـٍ يىٍسجي : ًإنّْي أىتىٍيتي اٍلًحيرىةى فىرىأىٍيتييي ، فىقيٍمتي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بىافو لىييـٍ فىأىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ صى زي
دى لىؾى  ؽُّ أىٍف نىٍسجي :أىحى دي لىوي؟ ، قىاؿى ٍرتى ًبقىٍبًرم أىكيٍنتى تىٍسجي : "أىرىأىٍيتى لىٍك مىرى ، قىاؿى : الى : قيٍمتي "فىبلى تىٍفعىميكا، لىٍك كيٍنتي  "قىاؿى

دن  اآًمرن  مىيٍ  اأىحى ـٍ عى عىؿى المَّوي لىيي ٍدفى أًلىٍزكىاًجًيفَّ ًلمىا جى ىمىٍرتي النّْسىاءى أىٍف يىٍسجي دو ألى دى أًلىحى "أىٍف يىٍسجي ؽّْ  .ًيفَّ ًمفى اٍلحى

  تخريج الحديث:

 ،(10)، كالحاكـ(9)، كالطبراني(8)كالطحاكم ،(7)كالبزار ،(6)كأخرجو ابف أبي عاصـ ،(5)أخرجو الدارمي
 .بو بنحكه مف طريؽ إسحاؽ بف يكسؼ،جميعيـ 

                                                           

 (.4/318( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2140(، حديث رقـ )2/244( سنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في حؽ الزكج عمى المرأة )(2
مىمي، أبك اليذيؿ الككفي(3  (.170تقريب التيذيب )ص .ثقة .( حصيف بف عبد الرحمف السُّ
 (.287( عامر بف شىرىاحيؿ الشٍَّعبي، بفتح المعجمة، أبك عمرك. ثقة مشيكر، فقيو فاضؿ. تقريب التيذيب )ص(4
 (.1504(، حديث رقـ )2/917( سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب النيي في أف يسجد ألحد )(5
 (.4/72( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(6
 (.9/199( مسند البزار )(7
 (.4/130مشكؿ اآلثار )( شرح (8
 (.18/351( المعجـ الكبير لمطبراني )(9

 (.2/204( المستدرؾ )(10



178 
   

 
 بنحكه.  ،بو، عف حصيف، ، عف أبيوالنخعي ، مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي بكر(1)كأخرجو البييقي  

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ركاتو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف عبد اهلل النخعي، الككفي، القاضي بكاسط، ثـ الككفة، أبك عبد اهلل. شريؾ -
، كقاؿ ابف (4). كذكره ابف حباف في الثقات(3)، كالعجمي كزاد: كاف حسف الحديث(2)كثقو ابف معيف

: لـ يكف أحد أركل عف (6)سفياف الثكرم، كقاؿ ككيع : شريؾ أعمـ بحديث الككفييف مف(5)المبارؾ
قط أكرع في عممو مف شريؾ. كقاؿ  ا: ما رأيت أحدن (7)الككفييف مف شريؾ. كقاؿ عيسى بف يكنس

، ا، صدكقن : كاف عاقبلن (9): كاف شريؾ أشبو الناس باألعمش. كقاؿ أحمد بف حنبؿ(8)حفص بف غياث
: ليس بو بأس. كقاؿ يعقكب (10)ب كالبدع. كقاؿ النسائيعمى أىؿ الري اعندم، ككاف شديدن  امحدثن 

: صدكؽ، كقد كاف لو أغاليط. كقاؿ (12). كقاؿ أبك حاتـا: صدكؽ ثقة، سيء الحفظ جدن (11)بف شيبةا
. (13)بذلؾ ايحيى: صدكؽ ثقة، إال أنو إذا خالؼ، فغيره أحب إلينا منو، كقاؿ أحمد بف حنبؿ شبيين 

، كقيؿ لو: إف اككاف كثير الحديث، صاحب كىـ، يغمط أحيانن  : يحتج بحديثو،(14)كقاؿ أبك زرعة
حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ فقاؿ: ال تقؿ بكاطيؿ. كقيؿ: ليحيى بف معيف كىك حاضر، أيما  اشريكن 

أك أبك األحكص؟ فقاؿ:  ،فقيؿ لو: فأيما أحب إليؾ شريؾ ،قاؿ: جرير .أحب إليؾ، جرير أك شريؾ؟

                                                           

 (.7/475( السنف الكبرل لمبييقي )(1
 (.4/366( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.1/453( معرفة الثقات لمعجمي )(3
 (.6/444( الثقات البف حباف )(4
 (.4/366( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.4/366)( المصدر نفسو (6
 (.4/366( المصدر السابؽ )(7
 (.4/8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(8
 (.2/194( ضعفاء العقيمي )(9

 (.12/472( تيذيب الكماؿ )(10
 (. 12/471( المصدر نفسو )(11
 (.4/367( الجرح كالتعديؿ )(12
 (.4/8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(13
 (.4/367( انظر الجرح كالتعديؿ )(14
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: (2). كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم(1)ثقة، إال أنو كاف ال يتقف كيغمطشريؾ أحب إلي ثـ قاؿ: شريؾ 
 : ليس حديثو بشيء. (3)أبك األحكص أثبت مف شريؾ، كقاؿ ابف المبارؾ

: كاف يحيى ال يحدث عف شريؾ، ككاف عبد الرحمف بف ميدل يحدث (4)كقاؿ عمرك بف عمى
 .انو، كضعؼ حديثو جدن : لك كاف قدامي شريؾ لـ أكتب ع(5)عنو. كقاؿ يحيى بف سعيد

: يقكلكف إنما خمط شريؾ بأخرة، (6)كقاؿ عبد الجبار بف محمد الخطابي قمت ليحيى بف سعيد 
: أخطأ شريؾ في أربع مائة حديث. كقاؿ (7). كقاؿ إبراىيـ بف سعيد الجكىرمافقاؿ: ما زاؿ مخمطن 

، (9)بعض ركاياتوء الحفظ، مضطرب الحديث مائؿ. كقاؿ ابف عدم بعد ذكر : سيٌ (8)السعدم
نما ذكرت مف حديثو كأخباره طرفن  منو، كفي  اكلشريؾ حديث كثير مف المقطكع كالمسند كأصناؼ، كا 

بعض ما لـ أتكمـ عميو مف حديثو مما أمميت بعض اإلنكار، كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء، 
مما يستحؽ شريؾ أف  اشيئن  كالذم يقع في حديثو مف النكرة إنما أيًتي مف سكء حفظو، ال أنو يتعمد

: ككاف في آخر أمره يخطيء فيما يركم، تغير (10)ينسب فيو إلى شيء مف الضعؼ. كقاؿ ابف حباف
"يزيد بف ىاركف  عميو حفظو فسماع المتقدميف عنو الذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط، مثؿ:

سحاؽ األزرؽ"، كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرة. : كاف ييـ في (11)اكقاؿ أيضن  كا 
: صدكؽ يخطيء (13): صدكؽ. كقاؿ ابف حجر(12)األحاييف إذا حدث مف غير كتابو. قاؿ الذىبي

عمى أىؿ البدع.  اشديدن  اعابدن  فاضبلن  ، تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، ككاف عادالن اكثيرن 
الطبقة الثانية، الذيف لـ يضر  : تغير حفظو، ككاف يتبرأ مف التدليس، كقد عده مف أصحاب(14)كقاؿ

                                                           

 (.4/8في ضعفاء الرجاؿ ) ( الكامؿ(1
 (.4/7( المصدر نفسو )(2
 (.4/7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (.4/365( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.4/7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.4/366( الجرح كالتعديؿ )(6
 (.4/8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (.150( أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني )ص(8
 (.4/22ضعفاء الرجاؿ )( الكامؿ في (9

 (.6/444( الثقات البف حباف )(10
 (.269( مشاىير عمماء األمصار )ص(11
 (.1/426( المغني في الضعفاء )(12
 (.266( تقريب التيذيب )ص(13
 (.33( طبقات المدلسيف )ص(14



180 
   

تدليسيـ. أما بالنسبة الختبلطو، فسماع إسحاؽ عنو قبؿ االختبلط، كما ذكر ابف حباف ذلؾ، كنقؿ 
 .(1)قكلو برىاف الديف الحمبي، في كتابو

 صدكؽ يخطيء. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
كقد صححو  كقد تكبع كما تقدـ في التخريج، ألجؿ شريؾ القاضي، صدكؽ يخطيء، حسفإسناده 

: حديث صحيح؛ إال جممة (4): إسناده حسف. كقاؿ األلباني(3)، كقاؿ حسيف سميـ أسد(2)الحاكـ، ككافقو الذىبي
بف االقبر، كالجممة األخيرة منو قد ركيت عف جمع مف الصحابة؛ منيـ أبك ىريرة، كأنس بف مالؾ، كعبد اهلل 

 .(5)جبؿ، كقيس بف سعد، كعائشة بنت أبي بكر الصديؽأبى أكفى، كمعاذ بف 

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
َأْي يتَمعَُّب  "ِإفَّ ِمف اْقِتراب السَّاَعِة َأْف َيَتَمرَّس الرُجُؿ ِبِدِينو، َكَما َيَتَمرَُّس البعيُر ِبالشََّجَرةِ "ِفيِو  )َمَرَس(

َوِقيَؿ: َأرَاَد َأْف ُيَماِرس  والتََّمرُُّس: ِشّدُة الْلِتواء. ِبِديِنِو وَيْعَبُث ِبِو، َكَما َيْعَبُث البعيُر ِبالشََّجَرِة، ويتحكَُّؾ ِبَيا.
َذا َتحكََّؾ ِبالشََّجَرِة َأْدَمتو، ولـ تُْبره مف الِفَتَف وُيشادَّىا، فَيُضّر بدِينو، َوَل َيْنَفُعُو ُغُموُّه ِفيِو، َكَما َأفَّ األْجَرَب إِ 

  َجَربو.

 (:130الحديث رقـ)
 :(7)قاؿ اإلماـ ابف أبي عاصـ
دَّثىنىا أىيُّكبي اٍلكىزَّافي  حى
، عىًف اأٍلىٍكزىاًعيّْ (8) دَّثىنىا ًرٍشًديفي : حى ، قىاؿى مىٍيـو ٍبدي المًَّو ٍبفي سي دَّثىنىا عى : حى مًَّد (9)، قىاؿى ، عىٍف ميحى

مَّـى ا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف أىًبيًو، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، عى مَّدو السٍَّعًدمّْ :ٍبًف ًخرىاشىةى، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف ميحى ثىةه ًإذىا   قىاؿى "ثىبلى

                                                           

 (.170( االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لبرىاف الديف الحمبي )ص(1
 (.2/204( المستدرؾ )(2
 (.1504(، حديث رقـ )2/917( في تعميقو عمى سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب النيي في أف يسجد ألحد )(3
 (.6/357( صحيح أبي داكد )(4
 (.7/54( إركاء الغميؿ )(5
 (.4/318( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.2/714( الجياد البف أبي عاصـ )(7
 (.118محمد بف زياد الكىزَّاف، أبك محمد الٌرقي، مكلى ابف عباس. ثقة. تقريب التيذيب )ص(  أيكب بف (8
 (. 347( عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي، أبك عمرك الفقيو. ثقة جميؿ. تقريب التيذيب )ص(9
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رىاًب، كىأىٍف يىكيكفى اٍلغىٍزكي ًفدىاءن،  ٍعمىاري اٍلخى رىابي اٍلعىاًمًر، كىاً  : خى َوَأْف َيَتَمرََّس الرَُّجُؿ ِبَأَماَنِتِو رىأىٍيتىييفَّ فىًعٍندىؾى ًعٍندىؾى
 َتَمرَُّس اْلَبِعيِر ِبالشََّجِر".

 تخريج الحديث:
مف طريؽ يحيى بف عبد اهلل أربعتيـ  ،(4)، كأبك نعيـ(3)كالطبراني ،(2)، كابف قانع(1)أخرجو الراميرمزم

بف ا، مف طريؽ  يحيى (6)، كابف قانع(5)اكأخرجو الراميرمزم أيضن  -كلـ يذكر الراميرمزم ابف خراشة-البابمتي
 ، مف طريؽ(9)، كابف عساكر(8)ا، مف طريؽ شعيب، كأخرجو أبك نعيـ أيضن (7)احمزة، كأخرجو ابف قانع أيضن 

، كأخرجو أبك نعيـ أيضن  ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو رَّاًح، كعىٍبدي (10)ااٍلكى كَّادي ٍبفي اٍلجى ، كىرى مَّدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف شىابيكرى ميحى ، مف طريؽ ى
ميحى  ، كى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو اًج، جميعيـ )يحيى بف عبد اهلل البابمتي، يحيى بف حمزة، كشعيب، كاٍلكى جَّ مَّدي اٍلقيدُّكًس ٍبفي اٍلحى

اًج(، عف األكزاعي، بو بنحكه. جَّ ٍبدي اٍلقيدُّكًس ٍبفي اٍلحى رَّاًح، كعى كَّادي ٍبفي اٍلجى ، كىرى  ٍبفي سىًعيًد ٍبًف شىابيكرى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 . (11)الجزرم، أبك عبد الرحمف الرٌَّقي عبد اهلل بف سميـ -

ا أك تعديبلن ذكره أبك حاتـ في كتابو كلـ ك ، (12)ذكره ابف حباف في الثقات ، (13)يذكر فيو جرحن
 : مقبكؿ.(14)قاؿ ابف حجر
 مقبكؿ. قمت:

                                                           

 (.126( أمثاؿ الحديث لمراميرمزم )ص(1
 (.3/17( معجـ الصحابة البف قانع )(2
 (.19/243عجـ الكبير لمطبراني )( الم(3
 (.1/186( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(4
 (.126( أمثاؿ الحديث لمراميرمزم )ص(5
 (.2/264( معجـ الصحابة البف قانع )(6
 (.3/17( المصدر نفسو )(7
 (.1/186( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(8
 (.52/393( تاريخ دمشؽ، البف عساكر )(9

 (.679(، حديث رقـ )1/186ألبي نعيـ )( معرفة الصحابة (10
ٌقي: بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة، ىذه النسبة إلى الرقة كىي بمدة عمى طرؼ الفرات مشيكرة مف الجزيرة، (11 ( الرَّ

نما سميت الرقة ألنيا عمى شط الفرات، ككؿ أرض تككف عمى الشط، فيي تسمى الرقة. األنساب لمسمعاني )  (.3/84كا 
 .(8/352) حباف البف لثقاتا( (12
 .(5/78) كالتعديؿ الجرح( (13
 (.306( تقريب التيذيب )ص(14
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أبك الحجاج المصرم. قاؿ ابف  عجمة، ابف سعد بف مفمح المىٍيرم،بكسر الراء، كسككف الم ِرْشديف -
 : ضعيؼ.(1)حجر

أك  افي كتابو، كلـ يذكر فيو جرحن  أبك حاتـكذكره ، (2)ذكره ابف حباف في الثقات .محمد بف ِخرَاشة -
: ما ركل (5)ا: شيخ ال يعرؼ، حدث عنو األكزاعي بخبر فيو شيء، كقاؿ أيضن (4). كقاؿ الذىبي(3)تعديبلن 

 .اكاحدن  اعنو غير األكزاعي، حديثن 
 مجيكؿ. قمت:

ذكره ابف حباف في بف عطية السعدم، عامؿ عمر بف عبد العزيز عمى اليمف.  عروة بف محمد -
 : مقبكؿ.(8)قاؿ ابف حجر . (7)أك تعديبلن  افي كتابو، كلـ يذكر فيو جرحن  أبك حاتـكذكره ، (6)الثقات

 مقبكؿ. قمت:

  محمد بف عطية بف عروة السعدي -
 : صدكؽ.(11)قاؿ ابف حجر .كثؽ: (10)، كقاؿ الذىبي(9)ذكره ابف حباف في الثقات

 صدكؽ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، ألجؿ ًرٍشديف، فيك ضعيؼ، كلكنو تكبع مف الثقات كيحيى بف حمزة، كعبد القدكس 

 ، غير أف الحديث مرسؿ.مجيكؿبف الحجاج، كفيو محمد بف خراشة، ا

                                                           

 (.209)ص تقريب التيذيب( (1
 (.9/33( الثقات البف حباف )(2
 (.7/246( الجرح كالتعديؿ )(3
 (.3/537( ميزاف االعتداؿ )(4
 (.2/190( المغني في الضعفاء )(5
 .(7/287) حباف البف الثقات( (6
 .(6/397) كالتعديؿ الجرح( (7
 (.389( تقريب التيذيب )ص(8
 .(5/359) حباف البف الثقات( (9

 .(2/201) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (10
 (.496)ص تقريب التيذيب( (11
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: كالحديث عف أبيو، كليس بمسند، ىك مرسؿ. كذكره (2): مرسؿ. كقاؿ أبك حاتـ(1)فقد قاؿ البخارم 
يب، بً . كلمحديث شاىد مف حديث عبد اهلل بف زى (5)، كالمناكم(4)كضعفو األلباني .(3)العراقي في المراسيؿ

 .(7)مرسؿ ا، كلقد انفرد بركايتو، كىك أيضن (6)أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو

      

 :(8)قاؿ ابف األثير
 "كنُت أْمُرُسو بالماء" أي أْدُلُكو وُأِديُفو. وقد ُيْطَمؽ عمى الُماَلَعبِة.  ومنو حديث عائشة:

 (:131الحديث رقـ)
 : (9)داودو قاؿ اإلماـ أب

سَّاًنيُّ  دَّثىنىا ًزيىادي ٍبفي يىٍحيىى اٍلحى ٍبًد اٍلعىًزيًز اٍلًحمَّاًنيُّ (10)حى تَّابي ٍبفي عى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا أىبيك بىٍحرو دَّثىٍتًني ، (11)، حى حى
مىى عىاًئشىةى، فىسىأىٍلنىاىىا عىًف التَّمٍ  ٍبًد اٍلقىٍيًس عى ٍمتي مىعى ًنٍسكىةو ًمٍف عى ًفيَّةي ًبٍنتي عىًطيَّةى، قىالىٍت: دىخى ًبيًب، فىقىالىٍت:صى  ًر كىالزَّ

 ، ، فىأيٍلًقيًو ًفي ًإنىاءو ًبيبو ةن ًمٍف زى قىٍبضى ، كى ةن ًمٍف تىٍمرو ذي قىٍبضى ". ْمُرُسوُ َفأَ "كيٍنتي آخي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ، ثيَـّ أىٍسًقيًو النًَّبيَّ صى

 تخريج الحديث:
، ثبلثتيـ، (15)، كأبك يعمى(14)، كأحمد(13)، كأخرجو ابف ماجة(12)أخرجو البييقي مف طريؽ أبي داكد

 ابف األثير.مف طريؽ عاصـ األحكؿ، عف تيبىالة بنت يزيد، عف عائشة، بألفاظ مختمفة ليست فييا لفظ 

                                                           

 (.1/71( التاريخ الكبير )(1
 (.183( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص(2
 (.282المراسيؿ )ص( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة (3
 (. 7/442( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(4
 (. 1/962( التيسير بشرح الجامع الصغير، لممناكل )(5
 (.9464(، حديث رقـ )5/231( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(6
 (.210المراسيؿ، لمعبلئي )ص(،  ك في جامع التحصيؿ في أحكاـ 5/50( انظر الجرح كالتعديؿ )(7
 (.4/319( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(8
 (.3708(، حديث رقـ )3/384( سنف أبى داكد، كتاب األشربة، باب في الخميطيف )(9

 .(221( زياد بف يحيى بف حساف، أبك الخطاب الحساني، النُّكرم، بضـ النكف، البصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(10
 قبيمة كىي حماف، بني إلى النسبة ىذه لؼ،األ بعد نكف آخرىما كفي، المشددة الميـ كفتح ،الميممة الحاء بكسر: انيمَّ الحً ( (11
 .(2/257) لمسمعاني األنساب .الككفة نزلت
 (.8/534( السنف الكبرل لمبييقي )(12
 (.3398حديث رقـ )(، 2/1126( سنف ابف ماجو، كتاب األشربة، باب صفة النبيذ كشربو )(13
 (.40/234( مسند أحمد )(14
 (.7/367( مسند أبي يعمى المكصمي )(15
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 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
بف أمية بف عبد الرحمف بف أبي بكرة الثقفي. قاؿ ابف  عبد الرحمف بف عثمافكراوي ىو ر، البَ حْ أبو بَ  -

 : ضعيؼ.(1)حجر
 بكسر الميممة، كتشديد الميـ، البصرم. اب بف عبد العزيز الِحَماني،تَّ عَ  -

ا أك تعديبلن ، كذكره أبك حاتـ (2)ذكره ابف حباف في الثقات    (3)في كتابو، كلـ يذكر فيو جرحن
 : مقبكؿ.(4)قاؿ ابف حجرك 
 مقبكؿ. قمت: 

 : ال تعرؼ.(5).  قاؿ ابف حجرصفية بنت عطية -

 :الحكـ عمى اإلسناد
بف ا: في إسناده أبك بحر عبد الرحمف (6)إسناده ضعيؼ، ألجؿ أبي بحر، فيك ضعيؼ، قاؿ المنذرم

صفية بنت عطية ال تعرؼ، كقد انفردت بمفظة ابف األثير، كقد تكبعت بدكف عثماف ال يحتج بحديثو. كفيو 
. كلقد (8). كلقد ضعفو األلباني(7)اتمؾ المفظة_أمرس_ كما اتضح في التخريج، كبنانة، أك تىبىالة، ال تعرؼ أيضن 

ٍيرىة، أـ الحسف البصرم، مكالة أـ سممة. قاؿ ابف حجر فييااتابعتيا عف عائشة أيضن  : خى
مقبكلة. كالحديث  :(9)

 . (11)، كىناؾ شاىد لمحديث، مف حديث ابف عباس(10)في صحيح مسمـ
      

 

                                                           

 (.346( تقريب التيذيب )ص(1
 .(7/295) حباف البف الثقات( (2
 .(7/12) كالتعديؿ الجرح( (3
 (.380)ص تقريب التيذيب( (4
 (.749)ص تقريب التيذيب( (5
 (.3708(، حديث رقـ )3/384باب في الخميطيف ) سنف أبى داكد، كتاب األشربة،( في تعميقو عمى (6
 (.744( تقريب التيذيب )ص(7
 (.3708(، حديث رقـ )3/384سنف أبى داكد، كتاب األشربة، باب في الخميطيف )( في تعميقو عمى (8
 (.746( تقريب التيذيب )ص(9

 (.2005(، حديث رقـ )833)ص ا( صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب إباحة النبيذ الذم لـ يشتد، كلـ يصر مسكرن (10
 (.2004( المصدر نفسو، حديث رقـ )(11
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 َوَأثََّرتْ  أغصاُنيا، َخَدَشْتو َأيْ  "َظيره فمَرْشفَ  شجراتٍ  ِإَلى ناقُتو ِبوِ  فعَدَلت" ُحَنْيف َغْزَوةِ  ِفي (َمَرَش )

  .األظفارِ  ِبَأْطرَاؼِ  الَحؾُّ : الَمْرشِ  وأصؿُ . َظْيرِهِ  ِفي

 (:132الحديث رقـ)
 :(2)ابف زنجويواإلماـ قاؿ 

مَّدي ٍبفي ييكسيؼى  ثنا ميحى
مَّى (3) ابى رىسيكؿي المًَّو صى : لىمَّا أىصى ، قىاؿى ك ٍبفي شيعىٍيبو دَّثىًني عىٍمري ، حى دَّثىنىا اأٍلىٍكزىاًعيُّ ، حى
مَّـى ىىكىاًزفى يىٍكـى  سى مىٍيًو كى كىل ًإلىٍيوً اهللي عى ، فىمىمَّا ىىبىطى ًمٍف ثىًنيًَّة اأٍلىرىاًؾ، ضى رىؼى ، اٍنصى نىٍيفو اٍلميٍسًمميكفى يىٍسأىليكنىوي عىٍف  (4)حي

 ، ًف الطًَّريًؽ ًإلىى سىميرىاتو تَّى عىدىليكا نىاقىتىوي عى ، حى ـٍ نىاًئًمًي :َفَمَرْشَف َظْيَرهُ غى ٍذفى ًردىاءىهي، فىقىاؿى دىاًئي "نىاًكليكًني رً  ، كىأىخى
بىانن  فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى تىًجديكًني اٍليىٍكـى بىًخيبلن  ـٍ ًمٍثؿي ثىمىرىاًت ًتيىامىةى نىعىمن اكىالى كىذَّابن  اكىالى جى لىقىسىٍمتيوي  ا، لىٍك كىافى لىكي

بىرىةن بىٍيفى إً  مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذى رىسيكؿي المًَّو صى "، كىأىخى ـٍ :بىٍينىكي ـٍ ًمٍثؿي ىىًذًه  ٍصبىعىٍيًو فىقىاؿى نىاًئًمكي "ًإنَّوي الى يىًحؿُّ ًلي ًمٍف غى
." ـٍ ميسي مىٍرديكده ًفيكي ، كىاٍلخي ميسى  ًإالَّ اٍلخي

مًَّد  ًني عيمىري ٍبفي ميحى ، أىٍخبىرى ٍمزىةى، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، أنا شيعىٍيبي ٍبفي أىًبي حى ـي ٍبفي نىاًفعو كى ، ٍبًف اكقاؿ: ثنا اٍلحى بىٍيرو جي
مَّـى نىحٍ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، عىًف النًَّبيّْ صى بىٍيري ٍبفي ميٍطًعـو ًني جي : أىٍخبىرى ، قىاؿى بىٍيرو مَّدى ٍبفى جي  كىهي.أىفَّ ميحى

 تخريج اإلسناد األوؿ لمحديث:
 ، مف طريؽ(7)كأخرجو مالؾ، ، مف طريؽ األكزاعي(6)، كابف سبلـ(5)أخرجو أبك إسحاؽ الفزارم   

، مف طريؽ ابف عجبلف، كأخرجو ابف (9)كأخرجو عبد الرزاؽ ،(8)عبد ربو بف سعيد، كمف طريقو ابف المنذر
، مف طريؽ يحيى بف سعيد، ثبلثتيـ )عبد ربو بف سعيد، كابف عجبلف، كيحيى بف سعيد(، عف (10)أبي شيبة

 ف لفظ ابف األثير.، كلكف بدك ا، بزيادة عند بعضيـ، كعند البعض مختصرن اعمرك بف شعيب، مرفكعن 

 

                                                           

 (.4/319( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/681( األمكاؿ البف زنجكيو )(2
األلؼ ( محمد بف يكسؼ بف كاقد بف عثماف الضبي، مكالىـ، الًفٍريابي، بكسر الفاء، كسككف الراء، بعدىا تحتانية، كبعد (3

 مكحدة، ثقة فاضؿ.
كل: يقاؿ ماليكا أم( (4 يِّا إليو ضى ًكيِّا ضى  .(3/105) األثرالحديث ك  غريب في النياية .إليو كانضكل كضي
 (.234( السير ألبي إسحاؽ الفزارم )ص(5
 (.400( األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ )ص(6
 (. 3/651( مكطأ مالؾ )(7
 (.11/200) ( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ(8
 (.5/243( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(9

 (.20/504( مصنؼ ابف أبي شيبة )(10
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 تخريج اإلسناد الثاني لمحديث:
 ، كبلىما مف طريؽ الزىرم، بو، بنحكه.(2)، كابف المنذر(1)أخرجو القاسـ بف سبلـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد األوؿ:
 رجالو ثقات، غير أف:

(، 36تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ )بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.  عمرو بف شعيب -
 صدكؽ، إال أنو مرسؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. أنو   كخبلصة القكؿ في:

 دراسة رجاؿ اإلسناد الثاني:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

 : الحكـ عمى اإلسناد
عف جده، كلـ ، بؿ معضؿ، فعمرك بف شعيب ركايتو عف أبيو، لئلرساؿاإلسناد األكؿ: ضعيؼ، 

كلكف الحديث قد ركم بألفاظ أخرل،  ،(3)يصح لو سماع مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كضعفو األلباني
 .(4)مكصكالن 

كقد لكركده مف طريؽ جبير بف مطعـ، ، كعميو فالحديث حسف لغيرهأما اإلسناد الثاني: صحيح، 
 . (5)صححو األلباني

      

 

 

                                                           

 (.385( األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ )ص(1
 (.11/200( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ )(2
 (.5/74( إركاء الغميؿ )(3
(، باختبلؼ 11/339(، كفي مسند أحمد )3688(، حديث رقـ )6/262) ، كتاب اليبة، باب ىبة المشاع( في سنف النسائي(4

 في األلفاظ، كبدكف لفظ ابف األثير.
 (.5/74( إركاء الغميؿ )(5
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 إِبَموُ  َيْسِقي َأفْ  َفَنيى َمْرَضى، إبؿٌ  َلوُ  الَِّذي: الُمْمِرُض  "ُمِصحٍّ  َعَمى ُمْمِرٌض  ُيوِردُ  َل " ِفيوِ  (َمِرَض )
، ِإِبؿِ  َمعَ  الُمْمِرُض  حاح أِلَفَّ  َوَلِكفْ  الَعْدَوى، أَلْجؿ َل  الُمِصحّْ  َنْفسِ  ِفي َفَوَقعَ  َمَرٌض  َلَيا َعَرض ُربَّما الصّْ
 َذِلؾَ  َيُكوفَ  َأفْ  َيْحَتِمؿ َوَقدْ  .َعْنوُ  والُبْعد باِجتنابو َفَأَمرَ  وُيَشكُّْكو، فَيْفِتُنو الَعْدَوى، َقِبيؿِ  ِمفْ  َذِلؾَ  َأفَّ  َصاِحِبَيا

 الدَّاء، َذِلؾَ  مثؿُ  أصاَبو غيُرىا َذِلؾَ  ِفي شاَرَكيا َفِإَذا فَتْمَرض، الماِشيةُ  َتْستْوِبُمو والَمْرَعى اْلَماء َقِبيؿِ  ِمفْ 
نََّما َعْدَوى، ُيَسمُّونو لْجيِميـ َفَكاُنوا   .َتَعاَلى المَّوِ  ِفْعؿُ  ُىوَ  َواِ 

 (:133الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ٍبدي المَّو ٍبفحى  مَّدو  دَّثىًني عى ميحى
ـي ٍبفي ييكسيؼى (3) دَّثىنىا ًىشىا ، حى

، عىًف (4) نىا مىٍعمىره ، عىٍف أىًبي ، أىٍخبىرى الزٍُّىًرمّْ
مىمىةى  سى
(5): مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى َل ُيوِرَدفَّ ُمْمِرٌض َعَمى " ، عىٍف أىًبي ىيرى
 ". ُمِصحٍّ 

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ يكنس، عف ابف شياب، بو، بنحكه.(6)كأخرجو مسمـ

 رجاؿ اإلسناد:دراسة 
 بف راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف. معمر -

 (، كخبلصة القكؿ فيو، أنو ثقة متقف.37تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

                                                           

 (.4/319( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(5771، حديث رقـ)(7/138( صحيح البخارم، كتاب الطب، باب ال عدكل )(2
جعفر الجعفي، أبك جعفر البخارم، المعركؼ بالمهسنىدم، بفتح النكف. ثقة حافظ. تقريب ( عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف (3

 (.321التيذيب )ص
 (.573( ىشاـ بف يكسؼ، الصنعاني، أبك عبد الرحمف القاضي. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
إسماعيؿ. ثقة مكثر. تقريب التيذيب ( أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، المدني، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: (5

 (.645)ص
( صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب ال عدكل كال طيرة كال ىامة كال صفر كال نكء كال غكؿ كال يكرد ممرض عمى مصح (6

 (.2221(، حديث رقـ )912)ص
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ْـّ  ُىوَ  "ُمرَاٌض  َأَصاَبَيا: َتُقوؿُ " الثَّْمار َتَقاِضي َحِديثِ  َوِفي  َوَقدْ  .َفَتْيِمؾُ  الثََّمَرةِ  ِفي َيقع داءٌ : ِبالضَّ

  .العاىةُ  ماِلو ِفي َوَقعَ  ِإَذا الرَُّجؿ، َأْمَرَض 

 (:134الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أبي داود

اًلحو  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى حى
(3) : ، قىاؿى دَّثىًني ييكنيسي ، حى اًلدو ٍنبىسىةي ٍبفي خى دَّثىنىا عى نىادً ، حى ، عىٍف بىٍيًع (4)سىأىٍلتي أىبىا الزّْ

: كىافى عيٍركىةي ٍبفي الزُّبىٍيرً  ، فىقىاؿى ا ذيًكرى ًفي ذىًلؾى مى وي كى حي الثَّمىًر قىٍبؿى أىٍف يىٍبديكى صىبلى
ٍثمىةى، (5) دّْثي عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف أىًبي حى ، ييحى

دَّ النَّ  يىا، فىًإذىا جى حي بلى ، قىٍبؿى أىٍف يىٍبديكى صى : كىافى النَّاسي يىتىبىايىعيكفى الثّْمىارى ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ، عىٍف زى ـٍ رى تىقىاًضيًي اسي كىحىضى
ابى الثَّمىرى  ٍبتىاعي: قىٍد أىصى مىافي الدَّ قىاؿى اٍلمي

ابىوي قيشىاـه  (6) كىأىصى
ٍت َوَأَصاَبُو ُمرَاٌض  (7) عىاىىاته يىٍحتىجُّكفى ًبيىا فىمىمَّا كىثيرى

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًعٍندى النًَّبيّْ صى كمىتييي "كىاٍلمىشيكرىًة ييًشيري ًبيىا فىًإمَّا الى  خيصي
. فىبلى  ـٍ ًفًي ـٍ كىاٍخًتبلى ًتًي كمى يىا"، ًلكىٍثرىًة خيصي حي بلى تَّى يىٍبديكى صى   تىتىبىايىعيكا الثَّمىرىةى حى

 تخريج الحديث:
، (10)، مف طريؽ أبي داكد، بو، بنحكه. كأخرجو أبك عكانة(9)، كالدارقطني(8)أخرجو ابف األعرابي

 .، مف طريؽ الميث(12)االبخارم، معمقن ، مف طريؽ يكنس بف أبي النجاد، بو، كأخرجو (11)كالطحاكم

                                                           

 (.4/319( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.3372(، حديث رقـ )3/253باب في بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا ) ( سنف أبي داكد، كتاب البيكع،(2
 (.80أحمد بف صالح المصرم، أبك جعفر ابف الطبرم. ثقة حافظ. تقريب التيذيب )ص( (3
 (.302عبد اهلل بف ذككاف، القرشي، أبك عبد الرحمف المدني، المعركؼ بأبي الزناد. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (4
 (.389الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو مشيكر. تقريب التيذيب )ص( عركة بف (5
فىنيو الثَّمىر فسادي : اٍلًميـً  كتخفيؼً  ًباٍلفىٍتحً  ىيكى  :لدَّمىافي ا( (6 تَّى إٍدرىاكو قىٍبؿى  كعى دَّ، حى  طىمعت ًإذىا كييقاؿ. السٍّْرقيف كىىيكى  الدٍّْمفً  ًمفى  يىٍسكى

سىكىادو  عىفىفو  عىفٍ  النَّخمةي   .(2/135) كاألثر الحديث غريب في النياية .الدَّمىافي  أصابىيا ًقيؿى  كى
ـي ( (7 ْـّ  ىيكى  :القيشىا  .(4/66) كاألثر الحديث غريب في النياية .ابىمىحن  يىًصير أىفٍ  قىٍبؿى  النٍَّخؿً  ثىمىري  يىٍنتىًفضى  أىفٍ  ،ًبالضَّ
 (.813)ص( معجـ ابف األعرابي (8
 (.3/448()3/399( سنف الدارقطني )(9

 (.3/294( مستخرج أبي عكانة )(10
 (.4/28( شرح معاني اآلثار )(11
 .(2193، حديث رقـ )(3/76( صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب في بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا )(12
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، مف طريؽ زكريا بف خالد، كبلىما )الميث، كزكريا(، عف أبي الزناد، بو، (1)كأخرجو الطبراني 
، جميعيـ مف طرؽ، عف الزىرم، كأخرجو (5)، كالطبراني(4)، كالطحاكم(3)، كعبد الرزاؽ(2)كأخرجو أحمد

، ثبلثتيـ، مف طرؽ، عف عبد اهلل بف ذككاف، كبلىما (9)كالطبراني، (8)، كأبك داكد الطيالسي(7)، كمالؾ(6)أحمد
، مف طريؽ عركة. كأخرجو (11)، كالطبراني(10))الزىرم، كابف ذككاف(، عف خارجة بف زيد. كأخرجو ابف زنجكيو

 .، مف طريؽ الزىرم(13)، مف طريؽ سعيد بف المسيب، كأخرجو ابف أبي شيبة(12)االطبراني أيضن 
، مف طريؽ، نافع، عف ابف عمر، خمستيـ )خارجة بف زيد، (15)البييقيك ، (14)اكأخرجو البخارم أيضن  

، كبدكف لفظ ابف ا، مختصرن اكعركة، كسعيد بف المسيب، كالزىرم، كابف عمر(، عف زيد بف ثابت، مرفكعن 
 األثير.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 األمكم، مكالىـ، األىٍيمي بفتح اليمزة، بعدىا تحتانية ساكنة. بف يزيد عنبسة بف خالد -
 صاحب عنبسة عف داكد أبا سألت اآلجرم عبيد أبك قاؿ، ك  (16)ذكره ابف حباف في الثقات 

 صدكؽ عنبسة :يقكؿ صالح بف أحمد سمعتكقاؿ:  سعد بف الميث مف إلينا أحب عنبسة قاؿ يكنس

                                                           

 (.5/115( المعجـ الكبير لمطبراني )(1
 (.35/488( مسند أحمد )(2
 (.8/62( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(3
 (4/23( شرح معاني اآلثار )(4
 (.5/130( المعجـ الكبير لمطبراني )(5
 (.35/516( مسند أحمد )(6
 (. 4/894( مكطأ مالؾ )(7
 (.1/500( مسند أبي داكد الطيالسي )(8
 (.5/124( المعجـ الكبير لمطبراني )(9

 (. 1/223( األمكاؿ البف زنجكيو )(10
 (.5/126الكبير )المعجـ (، ك 8/110المعجـ األكسط ) ((11
 (.5/122( المعجـ الكبير )(12
 (.11/266( مصنؼ ابف أبي شيبة )(13
 .(2193حديث رقـ ) ،(3/76( صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب في بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا )(14
 (.5/115( المعجـ الكبير )(14
 (.5/506)( السنف الكبرل لمبييقي (15
 .(8/515) حباف البف الثقات( (16



210 
   

 أك عنده يكنس أصكؿ كانت :قمت صالح بف أحمد سألت قاؿ بحديثو يحتج عنبسة :داكد ألبي قيؿ
 يعمؽ ككاف مصر، خراج عمى كاف: (2)حاتـ أبك قاؿك  ،(1)، قاؿ: بعضيا أصكؿ كبعضيا نسخةنسخة
ف ثبت قكؿ أبك حاتـ فيو(3)الفاسي القطاف ابف قاؿك  .بالثدم النساء  فقد تجرح. : لـ تثبت عدالتو، كا 

 عنو ركل ىؿ عنبسة؟ مف عمينا خرجيء ش أم! كلعنبسة مالنا: يقكؿ حنبؿ بف أحمد ككاف
قاؿ ابف ك  .(4)داكد أبك عميو كأثنى جماعة، عنو ركل بؿ كتعقبو الذىبي فقاؿ:  .صالح بف أحمد غير
 : صدكؽ.(5)حجر

 صدكؽ. قمت:
بف أبي النجاد، األيمي، بفتح اليمزة، كسككف التحتانية، بعدىا الـ، أبك يزيد، مكلى آؿ  يونس بف يزيد -

 (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة في الزىرم كغيره.34تقدمت ترجمتو في حديث رقـ) أبي سفياف.

 :الحكـ عمى اإلسناد
فقد ذكره بالمتابعات، إسناده حسف، ألجؿ عنبسة بف خالد، فيك صدكؽ، كالحديث صحيح لغيره، 

، (6)، كبدكف لفظ ابف األثير، كما سبؽ في التخريج، كقد صححو شعيب األرنؤكطاالبخارم، مختصرن 
 ، كغيره مف العمماء.(7)كاأللباني

      

 

 

 

 

 
                                                           

 .(22/405) الكماؿ تيذيب( (1
 .(6/402) كالتعديؿ الجرح( (2
 .(5/249) األحكاـ كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف( (3
 .(3/298) االعتداؿ ميزاف( (4
 (.432تقريب التيذيب )ص( (5
 (.35/488مسند أحمد )( في تعميقو عمى (6
 (.3372(، حديث رقـ )3/253أبي داكد، كتاب البيكع، باب في بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا ) سنف( في تعميقو عمى (7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 وُربما ُصوٍؼ، ِمفْ  ويكوف .ِمْرطٌ : اْلَواِحدُ  أْكِسَيِتيّف، َأيْ  "ِنَساِئو ُمُروطِ  ِفي ُيَصمّْي َكافَ  َأنَّوُ " ِفيوِ  (َمَرطَ )

رَ  َوَقدْ . َغْيرِه َأوْ  َخزٍّ  ِمفْ  َكافَ   .َوَمْجُموًعا ُمْفَرًدا اْلَحِديِث، ِفي َتَكرَّ

 (:135الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىويو

ٍيؿي ٍبفي ًعيىاضو  نىا فيضى أىٍخبىرى
سىًف، (3) ـَ ، نا ًىشىاـه، عىًف اٍلحى َكاَف ُيَصمّْي "َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ٍزفى بً ِفي ُمُروِط ِنَساِئوِ  كىافى ًنسىاؤيهي يىٍبري ا ييٍشتىرىل ًبالسّْتًَّة كىالسٍَّبعىًة، كى ـه ًممى كىانىٍت أىٍكًسيىةه ًمٍف صيكؼو لىيىا أىٍعبلى  ."وً ، كى

 تخريج الحديث:
 مف طريؽ ىشاـ، بو، بنحكه.كبلىما ، (5)كالبييقي، (4)أخرجو أحمد

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، بالقاؼ، كضـ الداؿ، أبك عبد اهلل البصرم.(6)األزدم، القيٍرديكسي ىشاـ بف حساف -

، كزاد: حسف الحديث، يقاؿ: (9): ال بأس بو، ككثقو العجمي(8)، كقاؿ مرة أخرل(7)كثقو ابف معيف
: ما رأيت أك ما كاف أحد (10)عند غيره. كقاؿ سعيد بف أبي عركبة إف عنده ألؼ حديث حسف، ليست

ىشاـ بف حساف في ابف سيريف : (11)أحفظ عف محمد بف سيريف، مف ىشاـ. كقاؿ يحيى بف سعيد
بف اأحب إلى مف عاصـ األحكؿ، كخالد الحذاء في ابف سيريف، كىك عندم في الحسف دكف محمد 

                                                           

 (.4/319( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/104( مسند إسحاؽ بف راىكيو )(2
 (.448( فضيؿ بف عياض بف مسعكد التميمي، أبك عمي الزاىد، ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.15( الزىد ألحمد بف حنبؿ )ص(4
 (.8/234( شعب اإليماف )(5
القيٍرديكسي: بضـ القاؼ، كسككف الراء، كضـ الداؿ الميممتيف، كفي آخرىا السيف الميممة، ىذه النسبة إلى درب القراديس ( (6

 (.4/469بالبصرة، كباب القراديس بالفاء، بدمشؽ. األنساب لمسمعاني )
 (.223كاية الدارمي )صر  -( تاريخ ابف معيف (7
 (. 9/55( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.2/328( معرفة الثقات لمعجمي )(9

 (. 9/54( الجرح كالتعديؿ )(10
 (.9/55( المصدر نفسو )(11
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: أما أحاديث ىشاـ عف محمد فصحاح، كحديثو (1)المدينى عمرك الكاقفى االنصارم. كقاؿ عمى بف
عف الحسف عامتيا يدكر عمى حكشب، كىشاـ أثبت مف خالد الحذاء في ابف سيريف، كىشاـ ثبت. 

بركايتو عف الحسف، قيؿ لنعيـ: لـ؟  ا: أتى ىشاـ عظيمن (2)كقاؿ نعيـ بف حماد سمعت ابف عيينة يقكؿ
بف دينار. ا: كاف أعمـ بحديث الحسف، مف عمرك (3)اعيينة أيضن . كقاؿ ابف اقاؿ: ألنو كاف صغيرن 

: (5)بف حبيبا. كقاؿ سفياف ا: كنا ال نعد ىشاـ بف حساف في الحسف شيئن (4)كقاؿ إسماعيؿ بف عمية
ربما سمعت ىشاـ يقكؿ: سمعت عطاء، كأجيء بعد ذلؾ فيقكؿ: حدثني الثكرم كقيس عف عطاء، 

إنما تكممكا في حديثو عف : (6)أحدىما فصاح بى. كقاؿ أبك داكد ىك ذاؾ نفسو، فقمت لو: اثبت عمى
صدكؽ، ككاف يثبت في : (8): صالح. كقاؿ أبك حاتـ(7)الحسف كعطاء؛ ألنو كاف يرسؿ. كقاؿ أحمد

حديثو : (9)رفع الحديث عف محمد بف سيريف عف أبى ىريرة، كقاؿ: يكتب حديثو. كقاؿ ابف عدم
لك : (10)، إذا حدث عنو ثقة، كىك صدكؽ ال بأس بو. كقاؿ شعبةارن مستقيـ، كلـ أر في أحاديثو منك

تني، كلكف لـ يكف يحفظ. كقاؿ الذىبياحابيت أحدن  : ثقة إماـ (11)، حابيت ىشاـ بف حساف، كاف خى
ثقة، مف أثبت الناس في ابف : (13): محتج بو في الصحاح. كقاؿ ابف حجر(12)كبير الشأف، كزاد

 كعطاء مقاؿ، ألنو قيؿ: كاف يرسؿ عنيما.سيريف، كفي ركايتو عف الحسف 
 ثقة ثبت في ابف سيريف، كعف الحسف كعطاء مرسؿ. قمت:

 

 
                                                           

 (.9/55( الجرح كالتعديؿ )(1
 (.9/56( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.9/54( المصدر نفسو )(3
 (.9/56( المصدر نفسو )(4
 (.9/56)( المصدر السابؽ (5
 (.284( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص(6
 (.1/411( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(7
 (.9/56( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.7/113( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9

 (.7/112( المصدر نفسو )(10
 (. 4/295( ميزاف االعتداؿ )(11
 (.174( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص(12
 (.572يب التيذيب )ص( تقر (13
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 :الحكـ عمى اإلسناد
 صمى اهلل عميو كسمـ إسناده ضعيؼ، فيو ىشاـ بف حساف مرسؿ، عف الحسف، كالحسف عف النبي

 .، ركم بالمعنى(2)كلمحديث شاىد صحيح، مف حديث ميمكنة ،(1)مرسؿ، كضعفو األلباني لئلرساؿ

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
َـّ " ِفيوِ  (َمَرعَ )  وَمُرعَ  الَواِدي، َأْمَرعَ  :ُيَقاؿُ . النَّاِجعُ  الُمْخِصبُ : الَمِريع "ُمْرِبعاً  َمِريعاً  َغْيثًا اِسقنا المَُّي

 .َمراَعةً 

 الحديث رقـ)*(:
 .(4)سبؽ تخريجو

      

 :(5)قاؿ ابف األثير 
: والتََّمرُّغُ . ُترَاِبَيا ِمفْ  ِفيوِ  ُيَتَمرَّغُ  الَِّذي الموِضعُ  َأيِ  "الِمْسؾُ  َدَوابّْيا َمراغُ " الجنَّة ِصَفةِ  ِفي (َمَرغَ )

 .التُّراب ِفي التََّقمُّب

 (:136الحديث رقـ)
 :(6)الطبرانياإلماـ قاؿ 

مَّدي ٍبفي  ٍبدىافي ٍبفي أىٍحمىدى، ثنا ميحى دَّثىنىا عى اًزـو حى ٍف أىًبي حى ، عى مىٍيمىافى ًميًد ٍبفي سي ٍبدي اٍلحى ، ثنا عى سىابيكرى الرَّقّْيُّ
(7) ،

: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى نًَّة  عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو قىاؿى ِمْف ِمْسٍؾ، ِمْثُؿ َمرَاِغ  اَلَمرَاغً "ًإفَّ ًفي اٍلجى
 ًفي الدٍُّنيىا". َدَوابُّْكـْ 

                                                           

 (.2/20( ضعيؼ الترغيب كالترىيب )(1
، ا( أخرجو الشافعي في مسنده، عف سفياف بف عيينة عف أبي إسحاؽ الشيباني، عف عبد اهلل بف شداد، عف ميمكنة، مرفكعن (2

 الحكاشي.(، كأخرجو الكثير مف أصحاب السنف كالمسانيد، لـ أذكرىـ لعدـ إثقاؿ 188(، حديث رقـ )1/64بالمعنى )
 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.104تحت حديث رقـ )( (4
 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 (.5/22(، كفي األكسط )6/159( المعجـ الكبير )(6
 (.247( سممة بف دينار، أبك حاـز األعرج. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(7
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 تخريج الحديث: 
، جميعيـ مف طرؽ، عف محمد (3)ا، كالركياني مكقكفن (2)، كأبك نعيـ(1)أخرجو أبك الشيخ األصبياني

 بف سابكر، بو، بمفظو.ا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .، بالميممة، الرقي، ثـ الكاسطي، النجار، كيقاؿ لو: ابف خالكيومحمد بف عبد اهلل بف سابور -

 : صدكؽ.(6)قاؿ ابف حجرك  .صدكؽ :(5)أبك حاتـ قاؿ، ك (4)ابف حباف في الثقات ذكره  
 صدكؽ. قمت:

: (7)الخزاعي، الضرير، أبك عمر المدني، نزيؿ بغداد. قاؿ ابف حجر عبد الحميد بف سميماف -
 ضعيؼ.

 :الحكـ عمى اإلسناد 
. كقد (8)كضعفو األلباني، اإسناده ضعيؼ، ألجؿ عبد الحميد بف سميماف، ضعيؼ، كلـ أجد لو متابعن 

: ركاه الطبراني في األكسط كالكبير، كرجاليما ثقات، كقاؿ (10)، كقاؿ الييثمي(9)صححو السيكطي
: مستند قكؿ المنذرم، لقكؿ اإلماـ (12): ركاه الطبراني، بإسناد جيد. كقد تعقبيما األلباني قائبلن (11)المنذرم
، كقاؿ: لعؿ الحديث عند الطبراني مف غير طريؽ (14)تضعيفو، مع أف الكؿ عمى ا: ما أرل بو بأسن (13)أحمد

 عبد الحميد ىذا، كذلؾ قبؿ أف أقؼ عمى إسناده عند الطبراني.

                                                           

 (.1094( العظمة ألبي الشيخ األصبياني )ص(1
 (.1/152( ذكر أخبار أصبياف )(2
 (.2/205( مسند الركياني )(3
 .(9/92) حباف البف الثقات( (4
 .(7/297) كالتعديؿ الجرح( (5
 (.488( تقريب التيذيب )ص(6
 (.333( المصدر نفسو )ص(7
 (.7/13السيئ في األمة )( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا (8
 (.140( الجامع الصغير مف حديث البشير النذير، لمسيكطي )ص(9

 (.10/762( مجمع الزكائد، كمنبع الفكائد، لمييثمي )(10
 (.2194( الترغيب كالترىيب، لممنذرم، حديث رقـ )(11
 (.7/13( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(12
 (.221أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص ( سؤاالت(13
(. كضعفو النسائي. 6/14( قاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم، كضعفو أبك زرعة، كقاؿ ابف معيف: ليس بشيء. الجرح كالتعديؿ )(14

 (، كغيرىـ مف العمماء.169الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص
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إسناده ضعيؼ، كال أعمـ عمى ما استند إليو العمماء السابقيف في تقكيتو، فعبد الحميد، ضعيؼ،  قمت:
حينما سئؿ عنو_ ما أدرم؛ إال أنو ما أرل فيو  ، فمفظواكليس لو متابع، كقكؿ اإلماـ أحمد فيو: ليس مقكين 

 كىذا ال يشعر بتقكيتو، إال أف يككف ىناؾ مف تابعو، كاهلل أعمـ.  -بأس

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
 َأفْ  َيْحتَاجُ  الُجُنب َأفَّ  َظفَّ  "التُّراب ِفي فَتَمرَّغنا ماٌء، ِعْنَدَنا َوَلْيَس  َسَفرٍ  ِفي أْجَنْبَنا" َعّمار َحِديثُ  َوِمْنوُ 

ؿ  .َكاْلَماءِ  َجَسِدهِ  َجِميعِ  ِإَلى التُّرَابَ  ُيَوصّْ

 (:137الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

مَّدي ٍبفي سىبلىـو  دَّثىنىا ميحى حى
نىا أىبيك ميعىاًكيىةى (3) : أىٍخبىرى ، قىاؿى

، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف شىًقيؽو (4)
اًلسنا (5) : كيٍنتي جى ، قىاؿى

ٍبًد المَّوً  مىعى عى
ـٍ يىًجًد المىاءى شىٍيرن (6) ، فىقىاؿى لىوي أىبيك ميكسىى: لىٍك أىفَّ رىجيبلن أىٍجنىبى فىمى ، أىمىا كىافى ا، كىأىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ

ىٍكشىكيكا ًإذىا بىرىدى  ـٍ ًفي ىىذىا ألى ٍبدي المًَّو: لىٍك ريخّْصى لىيي مّْي...فىقىاؿى عى ييصى ـي كى ًعيدى...فىقىاؿى  يىتىيىمَّ ـي المىاءي أىٍف يىتىيىمَّميكا الصَّ مىٍيًي عى
 : ٍع قىٍكؿى عىمَّارو ًلعيمىرى ـٍ تىٍسمى ـْ َأِجِد أىبيك ميكسىى: أىلى ـَ ِفي َحاَجٍة، َفَأْجَنْبُت َفَم َبَعَثِني َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ِعيِد  :كىمى الَماَء، َفَتَمرَّْغُت ِفي الصَّ ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "ًإنَّمىا كىافى يىٍكًفيؾى  ا تىمىرَّغي الدَّابَّةي، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ صى
يىا، ثيَـّ مىسىحى ًبًيمىا ظىٍيرى كىفًّْو ًبًشمى  مىى األىٍرًض، ثيَـّ نىفىضى ٍربىةن عى رىبى ًبكىفًّْو ضى اًلًو أىٍك ظىٍيرى أىٍف تىٍصنىعى ىىكىذىا، فىضى

اًلًو ًبكىفًّْو،   ..ثيَـّ مىسىحى ًبًيمىا كىٍجيىوي".ًشمى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ أبي معاكية، بو، بنحكه.(7)اأخرجو مسمـ أيضن 

                                                           

 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(347، حديث رقـ )(1/77( صحيح البخارم، كتاب التيمـ، باب التيمـ ضربة )(2
ـ بف الفرج، السممي، مكالىـ، الًبٍيكىٍنًدم، بكسر المكحدة، كسككف التحتانية، كفتح الكاؼ، كسككف النكف، أبك (3 ( محمد بف سبلى

 (.482صجعفر، مختمؼ في الـ أبيو، كالراجح: التخفيؼ. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )
، بمعجمتيف، أبك معاكية الضرير، الككفي، عمي كىك صغير. ثقة، أحفظ الناس لحديث األعمش. تقريب (4 ( محمد بف خاـز

 (.475التيذيب )ص
. تقريب التيذيب )ص(5  (.268( شقيؽ بف سممة، األسدم، أبك كائؿ، الككفي، ثقة مخضـر
 ( ىك ابف مسعكد رضي اهلل عنو.(6
 (.368(، حديث رقـ )160الحيض، باب التيمـ )ص( صحيح مسمـ، كتاب (7
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

تقدمت ترجمتو في الحديث  ، أبك محمد الككفي، األعمش.(1)الكاىمي سميماف بف ميراف األسدي -
أنو ثقة حافظ، كتدليسو ال يضر فقد عده ابف حجر في المرتبة الثانية  (، كخبلصة القكؿ فيو:10رقـ)

 مف المدلسيف. 
      

 :(2)قاؿ ابف األثير
 َوَيْخِرُقوَنوُ  َيُجوُزوَنوُ  َأيْ  "الرَِّميَّةِ  ِمفَ  السَّيـ ُمُروؽَ  الدّْيف ِمفَ  َيْمُرُقوف" اْلَخَواِرجِ  َحِديثِ  ِفي (َمَرؽَ )
رَ  َوَقدْ . ِمْنوُ  َوَيْخُرجُ  ِبوِ  اْلَمْرِميَّ  الشَّْيءَ  السَّْيـُ  َيْخِرؽُ  َكَما َوَيَتَعدَّْوَنُو،   .اْلَحِديثِ  ِفي َتَكرَّ

 (:138الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا أىبيك اليىمىافً   حى
نىا شيعىٍيبه (4) ، أىٍخبىرى

مىمىةى (5) ًني أىبيك سى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمىفً  ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ٍبفي عى
، أىفَّ (6)

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : بىٍينىمىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ٍدًرمَّ رىًضيى المَّوي عى ـي ًقٍسمن أىبىا سىًعيدو الخي  ...اـى كىىيكى يىٍقًس
: ـٍ صىبلى  فىقىاؿى ديكي ابنا يىٍحًقري أىحى ، يىٍقرىءيكفى القيٍرآفى الى "دىٍعوي، فىًإفَّ لىوي أىٍصحى ـٍ ًصيىامىوي مىعى ًصيىاًمًي ، كى ـٍ بلىًتًي تىوي مىعى صى

 ، ـٍ اًكزي تىرىاًقيىيي ـُ ِمَف الرَِّميَّةِ ييجى  ...".َيْمُرُقوَف ِمَف الدّْيِف َكَما َيْمُرُؽ السَّْي
ًديثى ًمٍف رىسيك     : فىأىٍشيىدي أىنّْي سىًمٍعتي ىىذىا الحى ، كىأىٍشيىدي أىفَّ قىاؿى أىبيك سىًعيدو مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًؿ المًَّو صى

تَّى نىظىٍرتي  ًؿ فىاٍلتيًمسى فىأيًتيى ًبًو، حى ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو قىاتىمىييـٍ كىأىنىا مىعىوي، فىأىمىرى ًبذىًلؾى الرَّجي مىى نىٍعًت النًَّبيّْ  عى ًإلىٍيًو عى
مَّـى الَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ًذم نىعىتىوي.صى

 
                                                           

( ىذه النسبة إلى بني كاىؿ، كالمنتسب إليو: أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف أئمة الككفة. األنساب (1
 (.5/23لمسمعاني )

 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 .(3610، حديث رقـ )(4/200باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ )( صحيح البخارم، كتاب المناقب، (3
الحكـ بف نافع البيراني، بفتح المكحدة، أبك اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت، يقاؿ: إف أكثر حديثو عف شعيب ( (4

 (. 176مناكلة. تقريب التيذيب )ص
 (.267بشر الحمصي. ثقة عابد. تقريب التيذيب )صشعيب بف أبي حمزة األمكم، مكالىـ، كاسـ أبيو دينار، أبك ( (5
أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، المدني، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: إسماعيؿ. ثقة مكثر. تقريب التيذيب ( (6

 (.645)ص
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 تخريج الحديث:
، ثبلثتيـ (3)، كأخرجو مسمـ، مف طريؽ يكنس(2)، كاألكزاعي(1)، مف طريؽ معمراأخرجو البخارم أيضن 

بف امف طريؽ محمد كبلىما ، (5)ا، كمسمـ أيضن (4))معمر، كاألكزاعي كيكنس(، عف الزىرم. كأخرجو البخارم
إبراىيـ(، عف أبي سممة، كزاد محمد بف إبراىيـ، عطاء بف يسار، مع إبراىيـ. كبلىما )الزىرم، كمحمد بف 

مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي نعيـ، كعند كبلىما  ا، أيضن (7)، كمسمـ(6)أبي سممة. كأخرجو البخارم
بألفاظ  ا، كبلىما )معبد، كعبد الرحمف(، عف أبي سعيد، مرفكعن (9)بف سيريفا، مف طريؽ معبد (8)البخارم
 مقاربة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف  :الزىريرجالو جميعيـ ثقات، ك إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف
 (.12رقـ)

      

 

 

 

                                                           

 .(6933حديث رقـ ) ،(9/17) ، باب مف ترؾ قتاؿ الخكارج...( صحيح البخارم، كتاب استتابة المرتديف(1
 .(6163حديث رقـ ) ،(8/38، كتاب األدب، باب في قكؿ الرجؿ كيمؾ ) صحيح البخارم( (2
 (.1064(، حديث رقـ )409)ص ، باب ذكر الخكارج كصفاتيـ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة(3
 كفي كتاب (،6930حديث رقـ ) (،9/16) ، باب مف قتؿ الخكارج كالممحديف( صحيح البخارم، كتاب استتابة المرتديف(4

 .(5058حديث رقـ ) (6/197) ، باب إثـ مف راءل بقراءة القرآففضائؿ القرآف
 (.1064(، حديث رقـ )409)ص ، باب ذكر الخكارج كصفاتيـ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة(5
حديث  (،5/163( صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب بعث عمي، كخالد رضي اهلل عنيما إلى اليمف قبؿ حجة الكداع )(6
 .(4667حديث رقـ ) (6/67) 60، باب قكلو }كالمؤلفة قمكبيـ{ التكبة كفي كتاب التفسير (4351)رقـ 
 (.1064(، حديث رقـ )409)ص ، باب ذكر الخكارج كصفاتيـ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة(7
 .(7562حديث رقـ ) (9/162) ، باب قراءة الفاجر كالمنافؽ كأصكاتيـ( صحيح البخارم، كتاب التكحيد(8
 (.1064(، حديث رقـ )409)ص ، باب ذكر الخكارج كصفاتيـ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة(9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
   "ُأِمْرُت بقتاؿ الماِرقيف" يعني الخوارَج. :عميّ  ومنو حديث

 (:139الحديث رقـ)
 :(2)ابف أبي عاصـاإلماـ قاؿ 

دىاًئيُّ  ًميّْ ٍبًف يىًزيدى الصُّ ـى (3)ثنا اٍلحيسىٍيفي ٍبفي عى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى بىٍيرو ًكيـً ٍبًف جي ، عىٍف حى ، ثنا أىًبي، عىٍف ًفٍطرو
ٍمقىمىةى  ، عىٍف عى ًعيّْ النَّخى
(4): كىاًف يىقيكؿي ٍنوي، يىٍكـى النٍَّيرى ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى : سىًمٍعتي عى ُأِمْرُت ِبِقتَاِؿ " ، قىاؿى

".اْلَماِرِقيفَ  اًرقيكفى ًء اٍلمى  ، كىىىؤيالى
 تخريج الحديث:

، (8)كأبك يعمى ،(7)ا، مف طريؽ فطر بو، كبزيادة، كأخرجو البزار أيضن (6)، كابف عدم(5)أخرجو البزار
، جميعيـ مف طريؽ الربيع بف سيؿ، عف سعيد بف عبيد، عف عمي بف ربيعة (10)، كابف المقرمء(9)كالعقيمي

صادؽ، عف  بي، مف طريؽ يحيى بف سممة، عف أبيو، عف أ(12)، كابف المقرمء(11)الكابمي. كأخرجو الطبراني
اهلل العصرم. ثبلثتيـ )عمي بف ربيعة، كربيعة ، مف طريؽ خميد بف عبد (13)ربيعة بف ناجد. كأخرجو البغدادم

 بف ناجد، كخميد(، عف عمي، بو، بنحكه، كزيادة.

 
 

                                                           

 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.439( السنة البف أبي عاصـ )ص(2
 مف قبيمة كىي" صداء" إلى النسبة ىذه .الحركؼ آخر الياء آخرىا كفي الميممتيف، الداؿ كفتح الصاد، بضـ: اييدى الصُّ ( (3

 . .(3/526) لمسمعاني األنساب .اليمف
  (.397( عمقمة بف قيس بف عبد اهلل النخعي، الككفي. ثقة ثبت، فقيو عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 (.2/215( البحر الزخار، المعركؼ بمسند البزار )(5
 (.2/218( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(6
 (.3/26بمسند البزار )( البحر الزخار، المعركؼ (7
 (.1/397( مسند أبي يعمى المكصمي )(8
 (.2/51( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(9

 (.213( معجـ ابف المقرئ )ص(10
 (.8/213( المعجـ األكسط )(11
 .(404( معجـ ابف المقرئ )ص(12
 (.8/340( تاريخ بغداد )(13
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
دىائي، بضـ الميممة، كتخفيؼ الداؿ. الحسيف بف عمي بف يزيد -  بف سميـ الصُّ

قاؿ ك  .شيخ: (3)أبك حاتـ قاؿ، ك ثقة عدؿ :(2)خراش بفقاؿ اك   (1)ذكره ابف حباف في الثقات 
 : صدكؽ.(5)قاؿ ابف حجرك  ،ثقة: (4)الذىبي
 صدكؽ. قمت:

دىائي، بضـ الميممة، كتخفيؼ الداؿ بمدة، األكفاني.  عمي بف يزيد -  بف سميـ الصُّ
: ليس بقكل، (8): ما كاف بو بأس، كقاؿ أبك حاتـ(7)، كقاؿ أحمد(6)ذكره ابف حباف في الثقات

: أحاديثو ال تشبو أحاديث الثقات، إما أف يأتي (9)عرفةمنكر الحديث عف الثقات، كقاؿ الحسف بف 
: كلعمي (10)بإسناد ال يتابع عميو؛ أك بمتف عف الثقات منكر؛ أك يركم عف مجيكؿ. كقاؿ ابف عدم

: فيو (11)بف يزيد غير ما ذكرت أحاديث غرائب؛ كعامة ما يركيو مما ال يتابع عميو. كقاؿ ابف حجرا
 : بؿ، ضعيؼ.(12)ير فقاالالتحر  اليف. كقد تعقباه صاحب

 .ضعيؼ: قمت 
 المخزكمي، مكالىـ، أبك بكر الحناط، بالميممو كالنكف.  بف خميفة فطر -

 : شيعي.(16)ا، كقاؿ أيضن (15)، كابف معيف(14)، كابف سعد(13)كثقو يحيى بف سعيد

                                                           

 .(8/188) حباف البف الثقات( (1
 .(6/455) الكماؿ تيذيب( (2
 .(3/56) كالتعديؿ الجرح( (3
 .(1/334) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (4
 (.167( تقريب التيذيب )ص(5
 (.8/462( الثقات البف حباف )(6
 (.3/301( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(7
 (.6/209( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.5/212( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(9

 (. 5/212( المصدر نفسو )(10
 (.406( تقريب التيذيب )ص(11
 (.3/57( تحرير تقريب التيذيب )(12
 (.7/90( الجرح كالتعديؿ )(13
 (.8/484( الطبقات الكبير )(14
 (.379(. سؤاالت ابف الجنيد )ص3/196ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(15
 (.4/246ركاية الدكرم ) -( المصدر نفسو(16
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: ثقة صالح الحديث، حديثو حديث رجؿ كىٌيس، إال أنو يتشيع، كقاؿ مرة (1)كقاؿ أحمد
: ثقة حسف الحديث، ككاف فيو تشيع قميؿ. كذكره (3)كاف يغالي في التشيع. كقاؿ العجمي: (2)أخرل

: صالح، كاف يحيى القطاف يرضاه، كيحسف القكؿ فيو، (5)كقاؿ أبك حاتـ ،(4)ابف حباف في الثقات
: لو أحاديث صالحة عند الككفييف؛ يرككنيا عنو في فضائؿ عمي (6)كيحدث عنو. قاؿ ابف عدم

: كمف الناس (7)كىك متماسؾ، كأرجك أنو ال بأس بو، كىك ممف يكتب حديثو. كقاؿ ابف سعدكغيره، 
: زائغ، لـ يحتج بو. كقاؿ (9): زائغ، غير ثقة، كقاؿ الدارقطني(8)مف يستضعفو. فقد قاؿ الجكزجاني

 : صدكؽ، رمي بالتشيع.(12): شيعي جمد، كقاؿ ابف حجر(11): صدكؽ، كزاد(10)الذىبي
 ثقة، شيعي، كالحديث يكافؽ بدعتو. قمت:

 : ضعيؼ، رمي بالتشيع.(13)األسدم، كقيؿ مكلى ثقيؼ، الككفي. قاؿ ابف حجر حكيـ بف جبير -
ًعي إبراىيـ بف يزيد - : ثقة، (15)، أبك عمراف الككفي، الفقيو. قاؿ ابف حجر(14)بف قيس بف األسكد، النَّخى

(، خبلصة القكؿ فيو: أنو لـ يثبت أنو أرسؿ 65رقـ). تقدمت ترجمتو في الحديث اإال أنو يرسؿ كثيرن 
 .(16)اعف عمقمة شيئن 

 

                                                           

 (.1/443عرفة الرجاؿ )( العمؿ كم(1
 (. 6/31( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2
 (.2/208( معرفة الثقات لمعجمي )(3
 (.5/300( الثقات البف حباف )(4
 (.7/90( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.6/31( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(6
 (.8/484( الطبقات الكبير )(7
 (.66( أحكاؿ الرجاؿ )ص(8
 (.264النيسابكرم لمدارقطني )ص( سؤاالت الحاكـ (9

 (. 2/109( المغني في الضعفاء )(10
 (.2/125( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(11
 (.448( تقريب التيذيب )ص(12
 (.176( المصدر نفسو )ص(13
ًعي: بفتح النكف كالخاء المعجمة، بعدىا العيف الميممة. ىذه النسبة إلى النخع، كىي(14 قبيمة مف العرب نزلت الككفة.  ( النَّخى

 (.5/473األنساب لمسمعاني )
 (.95( تقريب التيذيب )ص(15
 (. 19( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(16
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 :الحكـ عمى اإلسناد
، غير أنو تكبع، كلكف فيو فطر بف خميفة، ضعيؼدائي، إسناده ضعيؼ، ألجؿ عمي بف يزيد الصٌ  

فاإلسناد شيعي، كالحديث يكافؽ بدعتو، كفيو حكيـ بف جبير ضعيؼ، ككذلؾ يتشيع، كمدار اإلسناد عميو، 
ٍنوي ًإالَّ (1)ضعيؼ. قاؿ البزار ، رىًضيى المَّوي عى ًمي  ٍمقىمىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى ـى كىاهي عىٍف ًإٍبرىاًىي ًديثي الى نىٍعمىـي رى : كىىىذىا اٍلحى

. كلمحديث طريؽ أخرل، مف طريؽ عمي بف ربيعة: قاؿ البزار ًكيـه لىٍيسى ًباٍلقىًكمّْ ، كىحى بىٍيرو ـي ٍبفي جي ًكي حى
: كىىىذىا (2)

ـٍ نىسٍ  لى ٍسنىاًد، كى ، ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً ًمي  ًبيعىةى، عىٍف عى ًميّْ ٍبًف رى ًديًث عى ًديثي الى نىٍعمىميوي ييٍركىل ًمٍف حى ٍبًف امىٍعوي ًإالَّ ًمٍف عىبَّاًد اٍلحى
. قىاؿى العقيمي ًمي  لىيّْنىةي (3)يىٍعقيكبى ًديًث عىٍف عى ةه.  : اأٍلىسىاًنيدي ًفي ىىذىا اٍلحى ًحيحى كًريًَّة صى ري ٍنوي ًفي اٍلحى كىايىةي عى الطُّريًؽ، كىالرّْ

: حديث غريب كمنكر، عمى أنو قد ركم مف طرؽ عف عمي؛ كعف غيره؛ كال تخمك كاحدة (4)كقاؿ ابف كثير
 .(5)منيا، عف ضعؼ. كقد حكـ حسيف سميـ أسد بضعفو

كييىٍيؿ، قاؿ فيو ابف حجر كطريؽ ثالثة: مف طريؽ ربيعة بف ناجد: فيو يحيى بف سممة بف
(6) :

مىمىةي، تىفىرَّدى ًبًو، اٍبنيوي. قاؿ (7)، قاؿ الطبرانيامتركؾ، ككاف شيعين  ، ًإالَّ سى ًبيعىةى ٍبًف نىاًجدو ًديثى عىٍف رى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى : لى
: حديث صحيح، (9). قاؿ األلباني: كمنيـ مف أرسمو، كىيك الصَّحيح عف إبراىيـ عف عمي ميرسىبلن (8)الدارقطني

سناده ضعيؼ.   كا 
، مف (12)، كالبغكم(11)، كالطبراني(10)كلمحديث شكاىد، منيا حديث ابف مسعكد: أخرجو الشاشي

طريؽ، محمد بف عبيد المحاربي، عف الكليد بف حماد، عف أبي عبد الرحمف الحارثي، عف مسمـ المبلئي، 
 .اعف إبراىيـ، عف عمقمة، عف ابف مسعكد، مرفكعن 

                                                           

 (.2/215( البحر الزخار، المعركؼ بمسند البزار )(1
 (.3/26( المصدر نفسو )(2
 (.2/51( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(3
 (.7/338) بف كثير( البداية كالنياية، ال(4
 (.1/397( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(5
 (.591( تقريب التيذيب )ص(6
 (.8/213( المعجـ األكسط )(7
 (.5/148( العمؿ لمدارقطني )(8
 (.439( في تعميقو عمى السنة البف أبي عاصـ )ص(9

 (.1/342( المسند لمشاشي )(10
 (.10/91)( المعجـ الكبير لمطبراني (11
 (.10/234( شرح السنة لمبغكم )(12



202 
   

ًديثى عىٍف (2)قاؿ الطبرانيك : ضعيؼ، (1)، قاؿ فيو ابف حجرمـ بف كيساففيو مس  ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى : لى
مَّدي ٍبفي  ًليدي، تىفىرَّدى ًبًو ميحى ًف ًإالَّ اٍلكى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد الرٍَّحمىًف، كىالى عىٍف أىًبي عى .ميٍسًمـو ًإالَّ أىبيك عى   عيبىٍيدو

: ، كسكت عنو، كتعقبو الذىبي قائبلن (3)أيكب األنصارم: أخرجو الحاكـ يشاىد آخر مف حديث أبلو ك   
: ىذا حديث ال يصح، كضعفو (5)، كأكرده ابف الجكزم في العمؿ المتناىية، كقاؿ(4)اليصح، كأخرجو الطبراني

 . (6)الشككاني
الحديث. كقاؿ : ليف (8)، ليس بشئ. كقاؿ أبك حاتـ(7)كفيو األصبغ بف نباتة، قاؿ فيو ابف معيف

: إسناد مظمـ، (11)، عف أبي أيكب، كقاؿ الذىبي(10): متركؾ الحديث. كقد ركاه عتاب بف ثعمبة(9)النسائي
كالمتف منكر. كضعفو األلباني، كقاؿ في أحد طرقو، المعمى بف عبد الرحمف، يضع الحديث، فيك 

 .ا. كقاؿ: كليس في ىذه الطرؽ ما يقكم بعضيا بعضن (12)مكضكع
ديث طرؽ، كشكاىد أخرل ، كميا ضعيفة، كبعضيا مكضكع، لمتكسع، انظر السمسة كلمح قمت:

 . (13)الضعيفة
كالحديث بالمعنى صحيح، قد خرجتو في الحديث السابؽ، مف حديث أبي سعيد الخدرم، في صحيح 

ًحيًح ًمٍف عىشىرىًة أىٍكجي (14)(. قاؿ ابف تيمية138البخارم، حديث رقـ) اًديثىييـٍ ًفي الصَّ اًرمُّ : أىحى كىل ىىذىا اٍلبيخى وو، كىرى
مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ةه عىٍف النًَّبيّْ صى كىاهي أىٍىؿي السُّنىًف كىاٍلمىسىاًنيًد ؛ كىًىيى ميٍستىًفيضى ٍيًر كىٍجوو، كىرى مَّـى ميتىمىقَّاةه ًباٍلقىبيكًؿ،  ًمٍف غى سى كى

مى  ابىًة كى حى مىمىاءي اأٍليمًَّة ًمٍف الصَّ مىٍييىا عي كىاًرًج. أىٍجمىعى عى ًء اٍلخى مىى ًقتىاًؿ ىىؤيالى ابىةي عى حى ، كىاتَّفىؽى الصَّ  ٍف اتَّبىعىييـٍ

                                                           

 (.530( تقريب التيذيب )ص(1
 (.9/165( المعجـ األكسط )(2
 (.3/150( المستدرؾ )(3
 (.4/172( المعجـ الكبير لمطبراني )(4
 (.1/247( العمؿ المتناىية )(5
 (.474)ص يث المكضكعة، لمشككاني( الفكائد المجمكعة في األحاد(6
 (.2/320كالتعديؿ )( الجرح (7
 (.2/320( المصدر نفسو )(8
 (.58( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(9

 (.3/150( المستدرؾ )(10
 (.3/27( ميزاف االعتداؿ )(11
 (.10/559( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(12
 ( المصدر نفسو.(13
 (.3/445( الفتاكل الكبرل، البف تيمية )(14
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ـٍ يىٍمريقيكفى ًمٍف الدّْيًف كىمىا (1)قاؿ ابف حجر ؛ "أىنَّيي ـٍ ًحيًح ًفيًي بىًر الصَّ كىاًف؛ ًلثيبيكًت اٍلخى : أىٍىؿي النٍَّيرى اًرًقيفى يىٍمريؽي : كىاٍلمى
ـي ًمٍف  ًميًَّة".السٍَّي  الرَّ

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
َؽ َشْعَرَىا".اِلي عروسً  ا"أف امرأًة قالت: يا رسوؿ الّمو إْف ِبنتً  وفيو:     ، َتمرَّ

 (:140الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى نىا أىبيك ميعىاًكيىةى (4)حى ، أىٍخبىرى
ٍنًذرً ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف (5) عيٍركىةى، عىٍف فىاًطمىةى ًبٍنًت اٍلمي

، عىٍف (6)
، فىقىالىٍت: يىا رى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى النًَّبيّْ صى ، قىالىٍت: جى سيكؿى اهلًل ًإفَّ ًلي اٍبنىةن أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو

يّْسن  ٍصبىةه  اعيرى ابىٍتيىا حى َؽ َشعْ أىصى : ُرَىاَفَتَمرَّ  "لىعىفى اهللي اٍلكىاًصمىةى كىاٍلميٍستىٍكًصمىةى". أىفىأىًصميوي، فىقىاؿى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ سفياف بف عيينة، عف ىشاـ، بو، بمفظ )فىامَّرىؽى شىعىريىىا(. كأخرجو (7)أخرجو البخارم

صفية بنت شيبة، عف مف طريؽ منصكر بف عبد الرحمف، عف أمو، كبلىما ، (9)ا، كمسمـ أيضن (8)البخارم
 ، عند البخارم بمفظ )فتمرؽ رأسيا(، كعند مسمـ:)فتمرؽ شعر رأسيا(.اأسماء، مرفكعن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:
                                                           

 (.4/84( التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )(1
 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
ًة (3 ًة كىاٍلميٍستىٍكًشمى ًة ( صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، بىابي تىٍحًريـً ًفٍعًؿ اٍلكىاًصمىًة كىاٍلميٍستىٍكًصمىًة كىاٍلكىاًشمى ًة كىالنَّاًمصى كىاٍلميتىنىمّْصى

ٍمًؽ اهلًل )ص اًت كىاٍلميغىيّْرىاًت خى  (.2122(، حديث رقـ )879كىاٍلميتىفىمّْجى
 (.598( يحيى بف يحيى بف بكر بف عبد الرحمف التميمي، أبك زكريا النيسابكرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
، بمعجمتيف، أبك معاكية الضرير، الككفي، عمي كى(5 ك صغير. ثقة، أحفظ الناس لحديث األعمش. تقريب ( محمد بف خاـز

 (.475التيذيب )ص
 (.752( فاطمة بنت المنذر بف الزبير بف العكاـ، زكج ىشاـ بف عركة. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
 .(5941، حديث رقـ )(7/166( صحيح البخارم، كتاب المباس، باب المكصكلة )(7
 .(5935، حديث رقـ )(7/165في الشعر ) ( المصدر نفسو، كتاب المباس، باب الكصؿ(8
ًة (9 ًة كىاٍلميٍستىٍكًشمى ًة ( صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، بىابي تىٍحًريـً ًفٍعًؿ اٍلكىاًصمىًة كىاٍلميٍستىٍكًصمىًة كىاٍلكىاًشمى ًة كىاٍلميتىنىمّْصى كىالنَّاًمصى

ٍمًؽ اهلًل )ص اًت كىاٍلميغىيّْرىاًت خى  (.2122حديث رقـ )(، 879كىاٍلميتىفىمّْجى
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: ثقة فقيو، ربما دلس، كقد ذكره ابف (1)بف الزبير بف العكاـ األسدم. قاؿ ابف حجر ىشاـ بف عروة -
 .(2)لممدلسيف، أم الذيف لـ يضر تدليسيـحجر في المرتبة األكلى 

      

 : (3)قاؿ ابف األثير
َؽ وامََّرَؽ، إذا اْنَتَثر وَتساَقط،  :وفي حديث آخر َؽ َشْعُرَىا" يقاؿ: َمَرَؽ َشْعرُه؛ وَتَمرَّ  َمَرضٍ  ِمفْ "َمِرَضت فامرَّ

رَ  َوَقدْ . َغْيَره َأوْ   .اْلَحِديثِ  ِفي َتَكرَّ

 الحديث رقـ)*(:
 .(4)سبؽ تخريجو

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
 َلو، واِحدَ  َوَل  وَلَف، اْلَبْطفِ  أْسَفؿِ  ِمفْ  َرؽَّ  َما: اْلَقاؼِ  ِبَتْشِديدِ  ُىوَ  "الَمرَاؽَّ  بمغَ  حتَّى اطََّمى َأنَّوُ " َوِفيوِ 

ـَ  َوَقدْ . زائدةٌ  وِميُمو   .الرَّاءِ  ِفي َتَقدَّ

 (:141الحديث رقـ)
 .(6)، غير أنو ذكر في كتب المغةتخريج لو ىلـ أعثر عم

      

 

 

 

                                                           

 (.573( تقريب التيذيب )ص(1
 (.26طبقات المدلسيف )ص( (2
 (.4/320( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (، أم الحديث السابؽ.140تحت حديث رقـ )( (4
 (.4/321( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 (. 4186ص( منيا لساف العرب، البف منظكر )(6
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 .ُصْمبٌ  الرُّخاـِ  ِمفَ  نوعٌ  َوُىوَ  الَمْرَمر، واحدةُ  ِىيَ  "َمْرَمَرةٌ  ُىَناؾَ  َكافَ " ِفيوِ ( َمْرَمرَ )

 (:142الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري 

مَّده  دَّثىًني ميحى حى
ٍنييمىا، (3) ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عى ٍف نىاًفعو ، عى دَّثىنىا فيمىٍيحه ٍيجي ٍبفي النٍُّعمىاًف، حى دَّثىنىا سيرى ، حى

مىعى  مىى القىٍصكىاًء، كى ـى الفىٍتًح، كىىيكى ميٍرًدؼه أيسىامىةى عى ا مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىٍقبىؿى النًَّبيُّ صى ٍبفي ا، كىعيٍثمىافي وي ًببلىؿه قىاؿى
: تَّى أىنىاخى ًعٍندى البىٍيًت، ثيَـّ قىاؿى ًلعيٍثمىافى ةى، حى ؿى النًَّبيُّ  طىٍمحى ، فىدىخى اءىهي ًباٍلًمٍفتىاًح فىفىتىحى لىوي البىابى "اٍئًتنىا ًباٍلًمٍفتىاًح". فىجى

، ثيَـّ  ، كىعيٍثمىافي ًببلىؿه مَّـى كىأيسىامىةي، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مى  صى ، فىمىكىثى نىيىارن أىٍغمىقيكا عى ـي البىابى رىجى كىاٍبتىدىرى طىًكيبلن  اٍيًي ، ثيَـّ خى
مَّى رىسيكؿي ا ا ًمٍف كىرىاًء البىاًب، فىقيٍمتي لىوي: أىٍيفى صى ٍدتي ًببلىالن قىاًئمن ـٍ فىكىجى ، فىسىبىٍقتييي كؿى مىٍيًو النَّاسي الدُّخي مَّى اهللي عى لمًَّو صى

مَّـى؟ فىقىاؿى  سى مَّى بىٍيفى اكى ٍيًف، صى مىى ًستًَّة أىٍعًمدىةو سىٍطرى كىافى البىٍيتي عى ٍيًف، كى مَّى بىٍيفى ذىٍيًنؾى العىميكدىٍيًف الميقىدَّمى لعىميكدىٍيًف : صى
ٍمؼى ظىٍيًرًه، كىاٍستىٍقبىؿى ًبكىٍجًيًو الًَّذم يىٍستىٍقًبميؾى  عىؿى بىابى البىٍيًت خى ، كىجى بىٍيفى ًمفى السٍَّطًر الميقىدَّـً ًحيفى تىًمجي البىٍيتى بىٍينىوي كى

: مَّى ًفيًو  الًجدىاًر، قىاؿى مَّى كىًعٍندى المىكىاًف الًَّذم صى ـٍ صى نىًسيتي أىٍف أىٍسأىلىوي كى ٍمرىاءي".َمْرَمَرٌة "كى  حى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو البخارم، دكف مسمـ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 29بف سميماف بف أبي المغيرة. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) ُفَمْيح -

 صدكؽ يخطئ.
راساف. سريج بف النعماف -  بف مركاف الجكىرم، أبك الحسف البغدادم، أصمو مف خي

. قمت: كقد ذكر ابف حجر، أف أكىامو قميمة، كقد انتقى : ثقة، ييـ قميبلن (4)قاؿ ابف حجر 
 اإلماـ البخارم، مما أزاؿ عنو الكىـ.حديثو 

      

 
                                                           

 (.4/321( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(4400، حديث رقـ )(5/176) ، كتاب المغازم، باب حجة الكداع( صحيح البخارم(2
 (.478( محمد بف رافع القشيرم، النيسابكرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(3
 (.229( تقريب التيذيب )ص(4
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 وِميميا َوَفْتِحَيا، اْلِميـِ  ِبَكْسرِ  ُيروى "ِمْرَماَتْيف أَحُدَىـ َوَجدَ  َلوْ " اْلَجَماَعةِ  َصاَلةِ  َحِديثِ  ِفي( ِمْرَما)

ـَ  َوَقدْ . زائدةٌ   .الرَّاءِ  َحْرؼِ  ِفي َمْبُسوًطا َتَقدَّ

 (:143رقـ)الحديث 
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى  دَّثىنىا عى اًلؾه (3)حى نىا مى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
نىادً (4) ٍف أىًبي الزّْ ، عىًف األىٍعرىجً (5)، عى

ٍيرىةى: (6) ، عىٍف أىًبي ىيرى
:"كىالًَّذم نىٍفًسي  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ثيَـّ آميرى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، فىييٍحطىبى طىبو ًبيىًدًه لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ًبحى

مىٍيًيـٍ  رّْؽى عى ، فىأيحى اؿو اًلؼى ًإلىى ًرجى ، ثيَـّ أيخى َـّ النَّاسى ، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ًبالصَّبلىًة، فىييؤىذَّفى لىيىا، ثيَـّ آميرى رىجيبلن فىيىؤي ـٍ  بيييكتىيي
دي  ـي أىحى سىنىتىٍيًف، لىشىًيدى الًعشىاءى". ِمْرَماَتْيفِ ، أىٍك اسىًمينن  ا، أىنَّوي يىًجدي عىٍرقن ىيـٍ لىٍك يىٍعمى  حى

 تخريج الحديث:
، مف (8)، عف إسماعيؿ بف عبد اهلل، عف مالؾ، بو بنحكه، كأخرجو مسمـ(7)اأخرجو البخارم أيضن 

بف ا، مف طريؽ حميد (9)أخرجو البخارمطريؽ سفياف بف عيينة، عف أبي الزناد، بو، بدكف لفظ ابف األثير، ك 
، مف طريؽ (12)، مف طريؽ أبي صالح السماف، كأخرجو مسمـ(11)، كمسمـ(10)عبد الرحمف، كأخرجو البخارم

                                                           

 (.4/321الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب (1
 .(644، حديث رقـ )(1/131( صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، باب كجكب صبلة الجماعة )(2
( عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، بمثناة كنكف ثقيمة، بعدىا تحتانية، ثـ ميممة، أبك محمد الكبلعي، أصمو مف دمشؽ. ثقة (3

 (.330متقف. تقريب التيذيب )ص
مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل المدني، الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ( (4

 (.516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
 (.302( عبد اهلل بف ذككاف، القرشي، أبك عبد الرحمف المدني، المعركؼ بأبي الزناد. ثقة. تقريب التيذيب )ص(5
 (.352الرحمف بف ىرمز، األعرج، أبك داكد المدني، مكلى ربيعة بف الحارث. ثقة ثبت عالـ. تقريب التيذيب )ص ( عبد(6
 .(7224حديث رقـ ) ،(9/82( صحيح البخارم، كتاب األحكاـ، باب إخراج الخصـك كأىؿ الريب مف البيكت بعد المعرفة )(7
 (.651(، حديث رقـ )256صبلة الجماعة كالجمعة )ص( صحيح مسمـ كتاب المساجد، باب الذيف يتخمفكف عف (8
ٍعًرفىًة )(9 كـً ًمفى البيييكًت بىٍعدى المى حديث رقـ  ،(3/122( صحيح البخارم، كتاب الخصكمات، بىابي ًإٍخرىاًج أىٍىًؿ المىعىاًصي كىالخيصي
(2420). 

مىاعىًة )صحيح البخارم( (10  .(657، حديث رقـ )(1/132، كتاب اآلذاف، بابي فىٍضًؿ الًعشىاًء ًفي الجى
 (.651(، حديث رقـ )256( صحيح مسمـ كتاب المساجد، باب الذيف يتخمفكف عف صبلة الجماعة كالجمعة )ص(11
 (.651(، حديث رقـ )256( صحيح مسمـ كتاب المساجد، باب الذيف يتخمفكف عف صبلة الجماعة كالجمعة )ص(12
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بف منبو، ثبلثتيـ )حميد بف عبد الرحمف، كأبك صالح السماف، كىماـ بف منبو(، عف أبي ىريرة، اىماـ 
 ابف األثير.، بألفاظ مختمفة، ليس فييا لفظ امرفكعن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
 ُيْكَتَحؿُ  الَِّذي الِميؿُ  :اْلِميـِ  ِبَكْسرِ  الِمْرَودُ  "الُمْكُحَمةِ  ِفي الِمْرَودُ  َيْدُخؿ َكَما" ماِعز َحِديثِ  ِفي (ِمْرَودٌ )

 .زائدةٌ  َواْلِميـُ . ِبوِ 

 (:144الحديث رقـ)
 :(2)داود وقاؿ اإلماـ أب

ًمي           سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى بىٍيًر، أىفَّ (3)حى ًني أىبيك الزُّ : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي زَّاًؽ، عى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى
اًمتً  ٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى الصَّ عى
ٍيرىةى، أىٍخبىرىهي، أىنَّوي (4) ْـّ أىًبي ىيرى اءى اأٍلىٍسمىًميُّ ، اٍبفى عى : جى ٍيرىةى، يىقيكؿي سىًمعى أىبىا ىيرى

، نىًبيَّ المًَّو (5)
رىامن  ابى اٍمرىأىةن حى مىى نىٍفًسًو أىنَّوي أىصى مَّـى، فىشىًيدى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ... قىاؿى صمى اهلل عميو كسمـ: اصى "كىمىا  أىٍربىعى مىرَّاتو

 ...الحديث.ةِ اْلِمْرَوُد ِفي اْلُمْكُحمَ يىًغيبي 

 تخريج الحديث:
، جميعيـ مف طريؽ عبد الرزاؽ، (9)، كالدارقطني(8)، كابف حباف(7)، كابف الجاركد(6)أخرجو النسائي

 .(10)في مصنفو اكقد ذكره عبد الرزاؽ أيضن 

                                                           

 (.4/321ر )( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثي(1
 (.4428(، حديث رقـ )484( سنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب رجـ ماعز بف مالؾ )ص(2
ٍمكاني، بضـ الميممة، نزيؿ مكة. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3  (.162( الحسف بف عمي بف محمد اليذلي، أبك عمي الخبلؿ، الحي
 (.337حبة. تقريب التيذيب )ص( عبد الرحمف بف ثابت بف الصامت األنصارم المدني قيؿ لو ص(4
، لو صحبة، كليست لو ركاية. الثقات البف حباف )(5  (.3/404( ماعز بف مالؾ، المرجـك
 (.7127(، حديث رقـ )6/416) ، كتاب الرجـ، باب استقصاء اإلماـ عمى المعترؼ عنده بالزنا...( السنف الكبرل لمنسائي(6
 (.206( المنتقى البف الجاركد )ص(7
 (.10/244ابف حباف ) ( صحيح(8
 (.4/267( سنف الدارقطني )(9

 (.7/321( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(10
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، مف طريؽ الضحاؾ بف مخمد، عف (3)، كمف طريقو البييقي(2)، كأبك يعمى(1)اكأخرجو النسائي أيضن  
 بو، بنحكه، كاختبلؼ يسير عف بعضيـ.ابف جريج، 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف ىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني. عبد الرزاؽ -

 (، كخبلصة القكؿ فيو ثقة، كتشيعو ال يضر.37تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
ىك: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ المكي. تقدمت ترجمتو في  ابف جريج -

ه ابف حجر في دٌ (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة فاضؿ، لكنو مدلس كمرسؿ، كقد عى 37الحديث رقـ)
الطبقة الثالثة لممدلسيف، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح بالسماع في جميع 

 .(4)اياتو األخرل، كبالنسبة لئلرساؿ لـ يتبيف أنو أرسؿ عف أبي الزبيررك 
(، كخبلصة القكؿ فيو: 60، محمد بف مسمـ بف تىٍدريس. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)أبو الزبير -

أنو، صدكؽ مدلس مف الطبقة الثالثة، الذيف لـ يقبؿ تدليسيـ، حتى يصرحكا بالسماع، كلـ يصرح 
  بالسماع.
 :عمى اإلسنادالحكـ 

إسناده ضعيؼ، ألجؿ أبي الزبير، مدلس مف الطبقة الثالثة، كلـ يصرح بالسماع، كقد ضعفو 
. كالحديث حسف لغيره، فقد أخرجو (7)، كحسيف سميـ أسد(6)، كاأللباني(5)مف العمماء، شعيب األرنؤكط

أبي ىريرة باختبلؼ ، مف حديث أبي سممة، كسعيد بف الميسىٌيب، كبلىما عف (9)، كمسمـ(8)البخارم
 يسير في األلفاظ، كبدكف لفظ ابف األثير.

      
                                                           

 (.7126(، حديث رقـ )6/415) كتاب الرجـ، باب استقصاء اإلماـ عمى المعترؼ عنده بالزنا... ،( السنف الكبرل لمنسائي(1
 (.10/524( مسند أبي يعمى المكصمي )(2
 (.8/396)( السنف الكبرل لمبييقي (3
 (.229( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(4
 (.10/244(  في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(5
 (.4428(، حديث رقـ )484( سنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب رجـ ماعز بف مالؾ )ص(6
 (.10/524( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(7
، ككتاب الحدكد، (5271، حديث رقـ )(7/46) الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكره كالسكراف ، باب( صحيح البخارم، كتاب الطبلؽ(8

 ، باب سؤاؿ اإلماـ المقر: ىؿ أحصنتككتاب األحكاـ(، 6815حديث رقـ )(، 8/165جنكنة )مباب ال يرجـ المجنكف كال
 .(6825، حديث رقـ )(8/167)

 (.1691(، حديث رقـ )702)ص بالزنا، باب مف اعترؼ عمى نفسو ( صحيح مسمـ، كتاب الحدكد(9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 "َأنَُّو َلَعَف الَمْرَىاَء" ِىَي الَِّتي َل َتْكَتِحُؿ. والَمَرُه: َمَرٌض ِفي الَعْيِف لَتْرؾ الُكْحِؿ. ِفيِو:

 (:145الحديث رقـ)
 :(2)حاتـ الرازم أكرده في العمؿ قائبلن لـ أعثر عميو، غير أف اإلماـ ابف أبي 

، عف أًبيًو، عًف الٌنًبيّْ  ، عًف ابًف أًبي سعدو ، عف يحيى بًف أًبي خاًلدو ؛ ركاهي ابفي أًبي فيديؾو كسألتي أًبي عىف حًديثو
الٌسمتاء، فقالت عاًئشةي: ًبأًبي أنت، كأيمّْي ًإنّْي ألسمعي  المرىاءصمى اهلل عميو كسمـ، أٌنوي قاؿ: ًإنّْي ألكرهي المرأة 

: فاٌلًتي ال كيحؿ ًفي عيًنيا، كأٌما المرأة المرىاءًمنؾ الكبلـ فقاؿ: أنا أعربي العرًب، كال فخر، أٌما المرأةي 
 الٌسمتاء: اٌلًتي ال ًخضاب ًفي يدييا.

جييكؿه، كابفي أًبي سعدو ًمثميوي، كىيك حًديثه : قاؿ أًبي: يحيى بفي أًبي خاًلدو موقاؿ ابف أبي حاتـ
.  ضًعيؼه

 تخريج الحديث:
 لـ أعثر عمى تخريج لو، غير ما سبؽ ذكره.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف مسمـ بف أبي فيدىٍيؾ بالفاء، مصغر، الديمي، مكالىـ، المدني،  محمد بف إسماعيؿ :ؾُفَديْ ابف أبي  -

 أبك إسماعيؿ.
، كقاؿ ابف (4)، كقاؿ ابف سعد: ليس بحجة(3)أخطأ ربماذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: 

: كثقو (9): صدكؽ، كزاد الذىبي(8)كابف حجر (7): ليس بو بأس، كقاؿ الذىبي(6)كالنسائي (5)معيف
 صدكؽ قمت: جماعة.

                                                           

 (.4/321( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.459( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )ص(2
 .(9/42) حباف البف الثقات( (3
 .(5/437) ريالكب الطبقات( (4
 (.1/80) -ركاية ابف محرز-تاريخ ابف معيف ( (5
 .(24/487) الكماؿ تيذيب( (6
 .(2/158) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (7
 (.468( تقريب التيذيب )ص(8
 .(3/483) االعتداؿ ميزاف( (9
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  يحيى بف أبي خالد: -
 : شيخ البف أبي فديؾ مجيكؿ.(1)قاؿ ابف حجر

 سعد:ابف أبي  -
 : مجيكؿ.(2)اقاؿ الذىبي أيضن 

 :الحكـ عمى اإلسناد
بف أبي اإسناده ضعيؼ، ألنو معمؽ، لـ نعرؼ الراكم عف ابف أبي فديؾ، كشيخ ابف فديؾ )يحيى 

 خالد(، كشيخ شيخو )ابف أبي سعد(، مجيكالف كما سبؽ، كقد ذكره ابف أبي حاتـ في العمؿ.

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 الُمَجاَدَلةُ : والُمَمارَاةُ  والتَّماِري اْلِجَداُؿ،: الِمرَاءُ  "ُكْفرٌ  ِفيوِ  ِمرَاءً  َفِإفَّ  اْلُقْرآِف، ِفي ُتماُروا َل " ِفيوِ  (َمرَا)

يَبة الشَّؾّْ  َمْذَىبِ  َعَمى  وَيْمَتِريو، صاِحِبو ِعْندَ  َما َيْسَتْخرجُ  ِمْنُيَما واِحدٍ  كؿَّ  أِلَفَّ  ُمَماراة،: ْلِمُمناَظَرة ويقاؿُ . والرّْ
ْرعِ  ِمفَ  المََّبفَ  الحاِلبً  َيْمَتِري َكَما  ِذكر ِفيَيا الَِّتي اآْلَياتِ  ِفي والِمرَاءِ  الِجَداؿ ِفي َىَذا َجاءَ  ِإنََّما: َوِقيؿَ  .الضَّ

، أْىؿ مْذىبِ  َعَمى اْلَمَعاِني، ِمفَ  َوَنْحِوهِ  الَقَدر، َنْتوُ  َما وفَ دُ  واآلراِء، األىواءِ  وأصحابِ  اْلَكاَلـِ  ِمفَ  َتَضمَّ
، ؛ الحالؿِ  َوَأْبَوابِ  اأْلَْحَكاـِ َحاَبةِ  َبْيفَ  َجَرى َقدْ  َذِلؾَ  َفِإفَّ  والحراـِ  َيُكوفُ  ِفيَما َوَذِلؾَ  اْلُعَمَماِء، ِمفَ  َبْعَدُىـْ  َفَمف الصَّ
 .أْعَمـ َوالمَّوُ . والتَّْعِجيز الَغَمَبةِ  ُدوفَ  ِلُيّتَبَع، الحؽّْ  ظيورَ  عميوِ  والباعثُ  منوُ  الَغَرُض 

 (:146الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ أحمد

زىاًعيُّ  مىمىةى اٍلخي دَّثىنىا أىبيك سى حى
ؿو (5) مىٍيمىافي ٍبفي ًببلى دَّثىنىا سي ، حى

ٍيفىةى (6) دَّثىًني يىًزيدي ٍبفي خيصى ًني بيٍسري (7)، حى ٍبفي ا، أىٍخبىرى
دَّثىًني أىبيك (8)سىًعيدو  : حى مَّى ، قىاؿى مىٍيًف اٍختىمىفىا ًفي آيىةو ًمفى اٍلقيٍرآًف، فىقىاؿى ىىذىا: تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى : أىفَّ رىجي يىٍيـو جي

                                                           

  (.8/434( لساف الميزاف )(1
 (.4/592( ميزاف االعتداؿ )(2
 (.4/322( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.29/85( مسند أحمد )(4
 (.547سممة بف عبد العزيز، أبك سممة الخزاعي، البغدادم. ثقة ثبت حافظ. تقريب التيذيب )ص( منصكر بف (5
 (.250( سميماف بف ببلؿ التيمي، مكالىـ، أبك محمد، كأبك أيكب المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
ني، كقد ينسب لجده. ثقة. تقريب ( يزيد بف عبد اهلل بف خصيفة، بمعجمة، ثـ ميممة، ابف عبد اهلل بف يزيد الكندم، المد(7

 (.602التيذيب )ص
 (.122( بسر بف سعيد المدني، العابد، مكلى ابف الحضرمي. ثقة جميؿ. تقريب التيذيب )ص(8
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. فىسىأىالى ال مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ري قىاؿى اآٍلخى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّـى،  نًَّبيَّ اهللي عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
: ،  فىقىاؿى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  ".َفاَل ُتَماُروا ِفي اْلُقْرآِف، َفِإفَّ ِمرَاًء ِفي اْلُقْرآِف ُكْفرٌ "اٍلقيٍرآفي ييٍقرىأي عى

 تخريج الحديث:
طريؽ  ، مف(4)، كابف قانع(3)، مف طريؽ المصنؼ، كأخرجو الطحاكم(2)، كابف بطة(1)أخرجو الخبلؿ

، مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر، كبلىما (7)، كالبييقي(6)، كأبك نعيـ(5)سميماف بف ببلؿ، كأخرجو الحارث
سماعيؿ بف جعفر(، عف يزيد بف خصفة، بو بنحكه.  )سميماف بف ببلؿ، كا 

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
 رجالو جميعيـ ثقات.

 :الحكـ عمى اإلسناد
 : ركاه أحمد، كرجالو رجاؿ الصحيح.(8)قاؿ الييثمي إسناده صحيح، ركاتو جميعيـ ثقات، كقد

 : سنده صحيح عمى شرط الشيخيف.(9)كقاؿ األلباني

      

 

 

 

 

                                                           

 (.4/165( السنة ألبي بكر بف الخبلؿ )(1
 (.2/616( اإلبانة الكبرل البف بطة )(2
 (.8/111( شرح مشكؿ اآلثار )(3
 (.3/130نع )( معجـ الصحابة البف قا(4
 (.2/732( بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث )(5
 (.3/1611( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(6
 (.3/531( شعب اإليماف )(7
 (.7/314( مجمع الزكائد )(8
 (.4/27( السمسمة الصحيحة )(9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ْرَع َيمِريِو.  وفيو: ـَ بما شئَت" أي اْسَتْخرْجُو وأْجرِه بما شئَت. يريد الّذْبَح. وىو مف َمَرى الضَّ "إْمِر الدَّ

""َأِمِر  ويروى ـَ  مف ماَر َيُموُر إذا جرى. وَاَماَرُه غيُرُه.  الدَّ

 (:147الحديث رقـ)
 :(2)داود وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى  حى
، عىٍف عىًدمّْ (3) ، عىٍف ميرىمّْ ٍبًف قىطىًرم  ٍربو اًؾ ٍبًف حى مَّاده، عىٍف ًسمى دَّثىنىا حى ٍبًف ا، حى

 : : قيٍمتي ، قىاؿى اًتـو ٍيدن حى ابى صى دينىا أىصى ا؟  ايىا رىسيكؿى المًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف أىحى ًشقًَّة اٍلعىصى لىٍيسى مىعىوي ًسكّْيفه أىيىٍذبىحي ًباٍلمىٍركىًة كى كى
: ـَ ِبَما ِشْئتَ " فىقىاؿى ".َأْمِرِر الدَّ ؿَّ ـى المًَّو عىزَّ كىجى  ، كىاٍذكيًر اٍس

 تخريج الحديث:
 (7)، كأحمد(6)مف طريؽ حماد بف سممة، بو، بنحكه. كأخرجو ابف ماجو، (5)، كالبييقي(4)أخرجو أحمد

، كمف طريقو (11)كالطيالسي ،(10)، مف طريؽ سفياف الثكرم، كأخرجو النسائي(9)، كالحاكـ(8)كالطحاكم
جميعيـ، مف  .(17)، كابف حباف(16)، كالطبراني(15)كالطحاكم ،(14)، كأحمد(13)كأخرجو ابف الجعد. (12)البييقي
 .شعبة طريؽ،

                                                           

 (.4/322( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2824( حديث رقـ )319)ص ، باب في الذبيحة بالمركةالضحايا( سنف أبي داكد، كتاب (2
( مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم، بكسر الميـ، كسككف النكف، كفتح القاؼ، أبك سممة التَّبيكذىكي، بفتح المثناة، كضـ المكحدة، (3

 (.549كسككف الكاك، كفتح المعجمة، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.30/200( مسند أحمد )(4
 (.9/472( السنف الكبرل لمبييقي )(5
 (.3177(، حديث رقـ )1060( سنف ابف ماجو، كتاب الذبائح، باب ما يزكى بو )ص(6
 (.30/185( مسند أحمد )(7
 (.4/183( شرح معاني اآلثار )(8
 (.4/240( المستدرؾ )(9

 (.4797(، حديث رقـ )4/474)(، 4475(، حديث رقـ )4/350( السنف الكبرل لمنسائي )(10
 (.2/367( مسند أبي داكد الطيالسي )(11
 (.9/472( السنف الكبرل لمبييقي )(12
 (.407( مسند ابف الجعد )ص(13
 (.30/200( مسند أحمد )(14
 (.4/183( شرح معاني اآلثار )(15
 (.17/103( المعجـ الكبير )(16
 (.2/41( صحيح ابف حباف )(17
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، مف طريؽ أبي (3)، عف إسرائيؿ، كأخرجو الحربي(2)، كمف طريقو أحمد(1)كأخرجو عبد الرزاؽ 
سرائيؿ، كأبك األحكص(، عف سماؾ  بف حرب، بو بنحكه، كعند ااألحكص، أربعتيـ )سفياف، كشعبة، كا 

، ادم بف حاتـ، مرفكعن ، مف طريؽ عبد اهلل بف عامر، عف ع(4)اإسرائيؿ، بمفظ )أنيركا(. كأخرجو البييقي أيضن 
 بنحكه.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف دينار البصرم أبك سممة. حماد بف سممة -

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 41تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)  
 ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. كلكف الحديث ىذا لـ يذكره اإلماـإ

 مسمـ، بيذا اإلسناد، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

 بكسر أكلو، كتخفيؼ الميـ، ابف حرب بف أكس بف خالد الذىمي، البكرم، الككفي، أبك المغيرة. ِسَماؾ -
، فقيؿ ما الذم عيب عميو؟ قاؿ أسند أحاديث لـ يسندىا غيره. كقاؿ (5)كثقو ابف معيف

بف امف عبد الممؾ  ا: أصمح حديثن (7)إبراىيـ بف مياجر، قاؿ أحمد: سماؾ أحب إلى مف (6)اأيضن 
: صدكؽ ثقة. كقاؿ ابف أبي حاتـ: قمت لو: قاؿ أحمد بف حنبؿ: سماؾ (8)عمير. كقاؿ أبك حاتـ

: (9)مف عبد الممؾ بف عمير، فقاؿ: ىك كما قاؿ. كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ اأصمح حديثن 
: كلسماؾ حديث كثير مستقيـ إف شاء اهلل (10)بعد ذكر مركيات لسماؾ . قاؿ ابف عدمايخطيء كثيرن 

كميا، كقد حدث عنو األئمة، كىك مف كبار تابعي الككفييف، كأحاديثو حساف عف مف ركل عنو، كىك 
 صدكؽ ال بأس بو.

                                                           

 (.4/496الصنعاني )( مصنؼ عبد الرزاؽ (1
 (.30/205( مسند أحمد )(2
 (.1/79( غريب الحديث إلبراىيـ الحربي )(3
 (.9/472( السنف الكبرل لمبييقي )(4
 (.4/279( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.4/279( المصدر نفسو )(6
 (.4/279( المصدر السابؽ )(7
 (. 4/280( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.4/339( الثقات البف حباف )(9

 (.3/461( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(10
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إال أنو كاف  ا: جائز الحديث، ككاف لو عمـ بالشعر كأياـ الناس، ككاف فصيحن (1)كقاؿ العجمي
نما في حدي ث عكرمة ربما كصؿ الشيء عف ابف عباس كربما قاؿ قاؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ كا 

كاف عكرمة يحدث عف ابف عباس، ككاف سفياف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ، ككاف جائز الحديث 
: ليس بو بأس، كفي حديثو شيء، كقاؿ (2)لـ يترؾ حديثو أحد، كلـ يرغب عنو أحد. كقاؿ النسائي

 إذا انفرد بأصؿ لـ يكف حجة ألنو كاف يمقف فيتمقف. :(3)اأيضن 
تركو، ككاف قد تغير قبؿ مكتو". كقد ضعفو  ا، ال أعمـ أحدن امشيكرن  : كاف رجبلن (4)كقاؿ البزار 

 .(7)، كصالح بف محمد البغدادم(6)، كالثكرم(5)شعبة
اهلل بف عمار : في حديثو ليف. كقاؿ محمد بف عبد (8)كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش

: قمت (10): يقكلكف أنو كاف يغمط كيختمفكف في حديثو. كقاؿ أبك طالب أحمد بف حميد(9)المكصمي
: ركايتو عف (11)ألحمد بف حنبؿ: سماؾ بف حرب مضطرب الحديث ؟ قاؿ: نعـ. كقاؿ ابف المديني

ة : كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة، كىك في غير عكرم(12)عكرمة مضطربة. كقاؿ يعقكب
مثؿ شعبة كسفياف، فحديثيـ عنو صحيح  اصالح، كليس مف المتثبتيف، كمف سمع مف سماؾ قديمن 

: إذا حدث (13)مستقيـ، كالذم قالو ابف المبارؾ إنما يرل أنو فيمف سمع منو بأخرة. قاؿ الدارقطني
فص عنو شعبة كالثكرم كأبك األحكص، فأحاديثيـ عنو سميمة، كما كاف عف شريؾ بف عبد اهلل، كح

مىٍيع، كنظرائيـ، ففي بعضيا نكارة.ا  بف جي

                                                           

 (.1/436( معرفة الثقات لمعجمي )(1
 (.12/120( تيذيب الكماؿ )(2
 (.49( المختمطيف لمعبلئي )ص(3
 (.49( المصدر نفسو )ص(4
 (.3/460( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.3/460( المصدر نفسو )(6
 (.12/120( تيذيب الكماؿ )(7
 (. 9/214( تاريخ بغداد )(8
 (.12/119( تيذيب الكماؿ )(9

 (.4/279( الجرح كالتعديؿ )(10
 (.12/120( تيذيب الكماؿ )(11
 (.12/120( المصدر نفسو )(12
 (.189( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(13
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: (3): صدكؽ جميؿ. قاؿ ابف حجر(2): ثقة ساء حفظو، كقاؿ مرة أخرل(1)كقاؿ الذىبي 
 ، كقد تغير بأخرة، فكاف ربما تمقف.كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربةصدكؽ، 

يرك صدكؽ إال في ركايتو عف عكرمة، عف ابف عباس فيي مضطربة، كىك ىنا لـ  قمت:
 عف عكرمة.

 ، الككفي. ا، بالتصغير، ابف قىطىًرم، بفتحتيف، ككسر الراء، مخففن ُمَريّ  -
، كذكره أبك حاتـ في كتابو كلـ يذكر فيو (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)و ابف معيفثقك 

ا أك تعديبلن   : مقبكؿ.(8)قاؿ ابف حجر .يعرؼ ال: (7)قاؿ الذىبي، (6)جرحن
 مقبكؿ. قمت:

 .بف ربيعة العنزم، حميؼ بني عدم، أبك محمد المدني بف عامرعبد اهلل  -
 .(9)كلد عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كألبيو صحبة مشيكرة    

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده حسف، ألجؿ سماؾ، فيك صدكؽ، كحماد بف سممة، قد تكبع، مف الثقات، كما سبؽ في 

ميرىمٌ التخريج، كضعفو شعيب األرنؤكط، ألجؿ 
قد تابعو عبد اهلل بف عامر، كصححو ك ، كميرىٌم مقبكؿ، (10)

)، كاأللباني(11)الحاكـ
01
). 

، مف طريؽ الشعبي، عف ابف عدم، (2)، كمسمـ(1)الحديث صحيح لغيره، فقد أخرجو البخارم قمت:
 ، بمعناه.امرفكعن 

                                                           

 (.1/465( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(1
 (. 1/410( المغني في الضعفاء )(2
 (.255( تقريب التيذيب )ص(3
 .(205ص) الدارمي ركاية - معيف ابف تاريخ( (4
 .(5/459) حباف البف الثقات( (5
 .(8/428) كالتعديؿ الجرح( (6
 .(4/95) االعتداؿ ميزاف( (7
 (.526)صتقريب التيذيب ( (8
 (.309)صتقريب التيذيب ( (9

 (.30/200( في تعميقو عمى مسند أحمد )(10
 (.4/240) ( المستدرؾ(11
 (.2824( حديث رقـ )319)ص ، باب في الذبيحة بالمركة( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب الضحايا(12
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 :(3)قاؿ ابف األثير
ىو َتْثِنَيُة َمِريٍّ بوْزِف  الّمو عميو وسمـ ِبَمِريَّْيف""أنو َلِقَي النبي صمى  وفي حديث َنْضمة بف َعْمرو

. ويروى تثنيُة َمِريٍَّة. والَمِريُّ والَمِريَُّة: النَّاَقُة الَغِزيَرُة الدَّرّْ مف الَمْرِي وىو اْلَحمُب وزُنيا َفِعيؿ  "َمِريََّتْيف" َصِبيٍّ
 أو َفُعوٌؿ.

 (:148الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ أحمد

ٍبًد المَّوً  ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى ك (5)حى ٍعًف ٍبًف نىٍضمىةى ٍبًف عىٍمرو مًَّد ٍبًف مى مَّدي ٍبفي مىٍعًف ٍبًف ميحى دَّثىًني ميحى : حى ، قىاؿى
ًديًنيّّ  اٍلًغفىاًرمُّ مى
ٍف نى (6) ٍعًف ٍبًف نىٍضمىةى، عى ، عىٍف أىًبيًو مى مَّدي ٍبفي مىٍعفو دّْم ميحى دَّثىًني جى : حى ، ، قىاؿى ك اٍلًغفىاًرمّْ ٍضمىةى ٍبًف عىٍمرو

َيْيفَ  ـَ ِبَمرَّ مىٍيًو شىكىاًئؿي َأنَُّو َلِقَي َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـى عى ، فىيىجى
مىٍيًو  (7) مَّى اهللي عى لىوي، فىسىقىى رىسيكؿى المًَّو صى

ى ًبًو،  ، فىاٍمتىؤلى ، ثيَـّ شىًربى فىٍضمىةى ًإنىاءو مَّـى سى : فىقىاؿى كى ا أىٍمتىًمئي؟ قىاؿى ىٍشرىبي السٍَّبعىةى فىمى : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإٍف كيٍنتي ألى ثيَـّ قىاؿى
:"ًإفَّ اٍلميؤٍ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ".ًمفى يىٍشرىبي ًفي ًمعرىسيكؿي المًَّو صى فَّ اٍلكىاًفرى يىٍشرىبي ًفي سىٍبعىًة أىٍمعىاءو ، كىاً   ى كىاًحدو

 الحديث:تخريج 
، مف (11)، كاألصبياني(10)، مف طريؽ المصنؼ، كأخرجو أبك عكانة(9)، كالخطابي(8)أخرجو أبك يعمى
 .طريؽ إبراىيـ بف المنذر

 

                                                                                                                                                                                           

، باب صيد . ككتاب الذبائح كالصيد(2054، حديث رقـ )(3/54) ، باب تفسير المشبيات( صحيح البخارم، كتاب البيكع(1
 .(5476، حديث رقـ )(7/86) المعراض

 (.1929(، حديث رقـ )799)ص، باب الصيد بالكبلب المعممة كتاب الصيد كالذبائح ( صحيح مسمـ ،(2
 (.4/323( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.31/294( مسند أحمد )(4
( عمي بف عبد اهلل بف جعفر بف نجيح السعدم، مكالىـ، أبك الحسف بف المديني، بصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب (5

 (.403)ص
 (.508( محمد بف معف بف محمد بف معف، الغفارم، أبك يكنس المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
: جمعي شىاًئمىةو، كىًىيى الناقىةي الًَّتي شىاؿى لبىنييا: أىًم اٍرتىفع. النياية في غريب الحديث كاألثر )(7  (.2/510( الشَّكىاًئؿي
 (.1585حديث رقـ )(، 3/158( مسند أبي يعمى المكصمي )(8
 (.1/644غريب الحديث لمخطابي )( (9

 (.8433(، حديث رقـ )5/211( مستخرج أبي عكانة )(10
 (. 6424(، حديث رقـ )5/2684( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(11
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كأخرجو  .بف مكسىا، مف طريؽ إسحاؽ (3)، كاألصبياني(2)، كابف قانع(1)اكأخرجو أبك يعمى أيضن  
بف ا، مف طريؽ يعقكب (6)، كاألصبياني(5)كأخرجو ابف أبي عاصـ ،، مف طريؽ محمد بف الصمت(4)ابف قانع

بف المنذر، ابف يحيى ، جميعيـ )إبراىيـ  ، مف طريؽ محمد بف إسحاؽ، كحامد(7)حميد، كأخرجو البييقي
سحاؽ بف مكسى، كمحمد بف الصمت، كيعقكب بف حميد، كمحمد بف إسحاؽ، كحامد بف يحيى(، عف محمد  كا 

 بف معف، بو بنحكه.ا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(9): مقبكؿ. كقد ذكره ابف حباف في الثقات(8). قاؿ ابف حجرأبو معف، محمد بف معف -

 : مقبكؿ.(10)بف معف بف أبي نضمة الغفارم. قاؿ ابف حجرمعف بف محمد  -
 .(12). كذكره الكبلباذم مف رجاؿ البخارم(11)ذكره ابف حباف في الثقات 

كاف يسكف البادية ناحية العرج. ركل عنو ابنو معف بف نضمة: ، لو صحبة نضمة بف عمرو الغفاري -
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:"إف المؤمف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء". لـ 

 .(13)يرك عنو غير ابنو معف بف نضمة كركل ىذا المفظ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جماعة

 

 

                                                           

 (.1584(، حديث رقـ )3/158( مسند أبي يعمى المكصمي )(1
 (.3/158( معجـ الصحابة، البف قانع )(2
 (.1/148اف )( أخبار أصبي(3
 (.3/157( معجـ الصحابة البف قانع )(4
 (.999(، حديث رقـ )2/245( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(5
 (.6423(، حديث رقـ )5/2683( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(6
 (.6/116( دالئؿ النبكة لمبييقي )(7
 (.675( تقريب التيذيب )ص(8
 (.7/412( الثقات البف حباف )(9

 (.542تقريب التيذيب )ص( (10
 (.7/490( الثقات البف حباف )(11
 (.2/680( رجاؿ صحيح البخارم )(12
 (.719( االستيعاب في معرفة األصحاب )ص(13
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 :الحكـ عمى اإلسناد
، كضعفو شعيب (1)حسنو حسيف سميـ أسدكقد   ألجؿ الركاة المقبكليف كما تقدـ، ،ضعيؼإسناده   

 : رجالو ثقات.(3)كقاؿ الييثمي .(2) األرنؤكط
، (5)، كمسمـ(4)مف حديث أبي ىريرة، كغيره مف الصحابة، ركاه البخارميقكيو شاىد  كلمحديث قمت:

 بدكف لفظ ابف األثير.

      

 : (6)األثيرقاؿ ابف 
 وِشقَّة بالَمْرَوةِ  أَنْذَبحُ  ِسكّْيف َمَعوُ  َوَلْيَس  َصْيًدا أَحُدَنا َأَصابَ  ِإَذا: َحاتـ بفُ  َعِديُّ  َلوُ  َقاؿَ " َوِفيوِ 

 َمعَ  ُتْذَكرُ  الَِّتي: الَمْسَعى وَمْرَوةُ  .النَّارُ  ِمْنَيا ُيْقَدحُ  الَِّتي ِىيَ : َوِقيؿَ  .َبرَّاؽٌ  أْبَيُض  َحَجرٌ : الَمْرَوةُ  "الَعَصا؟
َفا،  لَ  اأْلَْحَجاِر، ِجنُس  الذَّْبحِ  ِفي َواْلُمرَادُ  .ِبَذِلؾَ  ُسميت ِإَلْيِيَما السَّْعي َيْنَتِيي المََّذْيف رأَسْيو َأَحدُ  َوِىيَ  الصَّ
رَ  َوَقدْ . نفُسيا الَمْرَوةُ   .اْلَحِديثِ  ِفي ِذكرىا َتَكرَّ

 الحديث رقـ)*(:
 .(7)سبؽ تخريجو

      

 

 

 

 

                                                           

 (.1584(، حديث رقـ )3/158( مسند أبي يعمى المكصمي )(1
 (.18962(، حديث رقـ )31/294( مسند أحمد )(2
 (.5/128مجمع الزكائد )( (3
 .(5396، حديث رقـ )(7/72) ، باب المؤمف يأكؿ في معي كاحد...رم، كتاب األطعمة( صحيح البخا(4
 (.2062(، حديث رقـ )854)ص ، باب المؤمف يأكؿ في معي كاحد...( صحيح مسمـ، كتاب األشربة(5
 (.4/323( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.147تحت حديث رقـ )( (7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 الُمرَاءُ  َفَأمَّا ُقباء،: اْلِميـِ  ِبَكْسرِ  ِىيَ : ِقيؿَ  "الِمرَاءِ  َأْحَجارِ  ِعْندَ  َلِقَيوُ  السَّاَلـُ  َعَمْيوِ  ِجْبِريؿَ  َأفَّ " َوِفيوِ 

  .النَّْخؿ ُيِصيبُ  َداءٌ  َفُيوَ  اْلِميـِ  ِبَضْـّ 

 (:149الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

ٍعًفيُّ     ًمي  اٍلجي دَّثىنىا حيسىٍيفي ٍبفي عى ، عىٍف ًزر  (4)، عىٍف زىاًئدىةى (3)حى : (5)، عىٍف عىاًصـو ، قىاؿى ٍف أيبىي  َلِقَي ، عى
ـَ ِجْبِريُؿ ِعْنَد َأْحَجاِر اْلِمرَاِء، : َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ مَّـى ًلًجٍبًريؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ـي الشٍَّيخي اٍلعىاًسي ، ًفيًي يّْيفى مىى (6)"ًإنّْي بيًعٍثتي ًإلىى أيمَّةو أيمّْ ، فىٍميىٍقرىءيكا اٍلقيٍرآفى عى ـٍ : فىميٍرىي ـي" قىاؿى ، كىاٍلعىجيكزىةي اٍلكىًبيرىةي، كىاٍلغيبلى
 .سىٍبعىًة أىٍحريؼو 

 تخريج الحديث:
، (9)، مف طريؽ حماد بف سممة، كالشاشي(8)أخرجو الطيالسيك ، مف طريؽ شيباف، (7)الترمذم  أخرجو

كأبك كشيباف، ، ة)حماد بف سمم ، مف طريؽ أبي عكانة أربعتيـ (10)مف طريؽ أبي معاكية، كأخرجو الحربي
، مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف أبي (11)معاكية، كأبك عكانة(، عف عاصـ بو بنحكه. كأخرجو مسمـ

، بدكف لفظ ابف األثير، ككذلؾ أخرجو أصحاب السنف كالمسانيد، مف طرؽ كثيرة، عف أيبىٌي، ابف كعب، مرفكعن ا
 نيا لـ تذكر فييا لفظة ابف األثير.إال داعي لذكرىا، حيث 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 (.28تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ): عاصـ بف َبْيَدلة وىو ابف أبي النجود -

                                                           

 (.4/323غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( النياية في (1
 (.35/132( مسند أحمد )(2
 (.167( الحسيف بف عمي بف الكليد، الجعفي، الككفي، المقرلء ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.213( زائدة بف قدامة الثقفي، أبك الصمت الككفي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
بىاشة بضـ الميممة، بعدىا مكحدة، ثـ ( ًزٌر بكسر أكلو، كتشديد الراء، ا(5 بف حبيش، بميممة كمكحدة كمعجمة، مصغر، ابف حي

. تقريب التيذيب )ص  (.215معجمة، األسدم، الككفي، أبك مريـ. ثقة جميؿ مخضـر
اؤيه. تاج العركس )(6 ذىًلؾى ًإذىا كىًبر كشىاخى كيىًبسىٍت أىٍعضى  (.3/147( كى
 (.2944(، حديث رقـ )5/195) باب ما جاء أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، ( سنف الترمذم، كتاب القراءات(7
 (.1/439( مسند أبي داكد الطيالسي )(8
 (.3/362( المسند لمشاشي )(9
 (. 1/84( غريب الحديث لمحربي )(10
 (.820(، حديث رقـ )318)ص ، باببياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ( صحيح مسمـ، كتاب الصبلة(11
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     نو تكبع، كقد إكخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ لو أكىاـ، كلقد زاؿ عنو الكىـ في الحديث حيث         
 تابعو الثقات، منيـ عبد الرحمف بف أبي ليمى.

 :الحكـ عمى اإلسناد
الثقات، كما سبؽ في إسناده حسف ألجؿ عاصـ بف أبي النجكد، صدكؽ كلو أكىاـ، كقد تابعو 

بف كعب، كقاؿ شعيب األرنؤكط:  يٌ بى : حسف صحيح، كقد ركم مف غير كجو عف أي (1)كقاؿ الترمذم التخريج.
 .(3)، كلقد صحح إسناده الضياء المقدسي(2)إسناده حسف، كالحديث صحيح

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2944(، حديث رقـ )5/195) باب ما جاء أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ ،م، كتاب القراءات( سنف الترمذ(1
 (.35/132( في تعميقو عمى مسند أحمد )(2
 (.3/374( األحاديث المختارة )(3
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 المبحث الثاني
 باب الميـ مع الزاي

 :(1)قاؿ ابف األثير
رَ  َقدْ  (َمَزدَ )  الماء، فيو يحمؿ الذى الّظرؼ وىو. اْلَحِديثِ  ِمفَ  َمْوِضعٍ  َغْيرِ  ِفي "الَمزَاَدةِ " ِذْكرُ  َتَكرَّ
 .زَاِئَدةٌ  َواْلِميـُ . الَمزَاِودُ : والجمعُ  والسَِّطيحة، والِقْرَبةِ  كالّرواية

 (:150الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ مسمـ

ٍيدي ٍبفي  دَّثىنىا سيكى ؿه حى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف كىٍعمىةى، رىجي ، عىٍف عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ٍيسىرىةى، عىٍف زى ٍفصي ٍبفي مى دَّثىنىا حى ، حى سىًعيدو
دَّثىنىا أىبيك الطَّاًىرً  )ح(، كحى ٍبدى اهلًل ٍبفى عىبَّاسو اءى عى ، أىنَّوي جى نىا اٍبفي كىٍىبو (3)ًمٍف أىٍىًؿ ًمٍصرى ، كىالمٍَّفظي لىوي، أىٍخبىرى

(4) ،
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف كىٍعمىةى السَّبىًئيٌ  ، عىٍف عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، كىغىٍيريهي عىٍف زى ًني مىاًلؾي ٍبفي أىنىسو أىٍخبىرى
، أىنَّوي (5) ، ًمٍف أىٍىًؿ ًمٍصرى

: ًإفَّ  ري ًمفى اٍلًعنىًب، فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ، عىمَّا ييٍعصى ٍبدى اهلًل ٍبفى عىبَّاسو مىٍيًو  رىجيبلن سىأىؿى عى مَّى المَّوي عى أىٍىدىل ًلرىسيكًؿ اهلًل صى
ًمٍمتى أىفَّ المَّوى قىٍد حى  : ىىٍؿ عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى ٍمرو مَّـى رىاًكيىةى خى سى : الى، فىسىارَّ كى رَّمىيىا؟ قىاؿى

مَّ اًإٍنسىانن  ـى شيٍربىيىا ، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى رَّ : ًإفَّ الًَّذم حى : أىمىٍرتيوي ًببىٍيًعيىا، فىقىاؿى ٍرتىوي ؟ فىقىاؿى ـى سىارى : ًب مَّـى سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى
: فىفىتىحى  ـى بىٍيعىيىا، قىاؿى رَّ ا ًفييىا. اْلَمزَاَدةَ حى تَّى ذىىىبى مى  حى

نىا اٍبفي  دَّثىًني أىبيك الطَّاًىًر، أىٍخبىرى مىٍيمىافي ٍبفي ًببلىؿو كقاؿ: حى ًني سي ، أىٍخبىرى كىٍىبو
ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو (6) ، عىٍف (7)، عى

مَّـى ًمٍثمى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ٍبًد اهلًل ٍبًف عىبَّاسو ًف ٍبًف كىٍعمىةى، عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمى  وي.عى

 تخريج الحديث:
 البخارم.انفرد بو اإلماـ مسمـ، دكف 

 
                                                           

 (.4/324( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1579(، حديث رقـ )644)ص( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب تحريـ بيع الخمر (2
  (.83( أحمد بف عمرك بف عبد اهلل بف عمرك بف السرح، بميمبلت، أبك الطاىر المصرم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.328( عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، القيرىشي، مكالىـ، أبك محمد المصرم، الفقيو، ثقة حافظ عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 األنسابانظر  .مصريكف عامتيـ إليو، ينسبكف رىط كىـ قحطاف، بف يعرب بف يشجب بف بأسى  إلى  النسبة ىذه: ئيبى السَّ ( (5

 .(3/209) لمسمعاني
 (.250( سميماف بف ببلؿ التيمي، مكالىـ، أبك محمد، كأبك أيكب المدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(6
 (.591القاضي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، المدني، أبك سعيد (7
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف سيؿ اليركم األصؿ، ثـ الحدثاني، بفتح الميممة، كالمثمثة، كيقاؿ لو: األنبارم،  سويد بف سعيد -

 بنكف ثـ مكحدة، أبك محمد. 
 ككاف اصدكقن  كاف: (3)كقاؿ أبك حاتـ ،اصدكقن  يككف فأ أرجك :(2)حمدأ قاؿك  ،(1)و العجميثقك 

 كأكتب أصكلو أتتبع ككنت ،فصحاح كتبو أما: (4)زرعة كقاؿ أبك .التدليس يعنى ذاؾ يكثر يدلس
 سيما كال،  الحفظ مضطرب صدكؽ :(5)شيبة بف يعقكب كقاؿ .فبل حفظو مف حدث إذا فأما ،منيا
 مف ليس أحاديث يمقف فكاف أعمى كاف نوأ الإ ،صدكؽ :(6)محمد بف صالح. كقاؿ عمي ما بعد

 سمع كمف حديثو مف ليس ما لقف فربما عمره آخر في بصره كؼ قد ككاف: (7). كقاؿ الخطيبحديثو
 سكيد عف أبي سئؿ المديني بف عمي بف اهلل عبد كقاؿ. حسف عنو فحديثو بصير كىك منو

 كلسكيد: (10)كقاؿ ابف عدم، بثقة ليس: (9)كقاؿ النسائي ،بشيء ليس كقاؿ رأسو فحرؾ :(8)األنبارم
 الثقات عف يأتي: (11)كقاؿ ابف حباف .أقرب الضعؼ إلى كىك ،ذكرت ما غير عميو أنكرت مما

كقاؿ  مناكير لو نبيؿ محدث: (13)كقاؿ الذىبي .الدـ حبلؿ ىك :(12)ابف معيف قاؿك  .بالمعضبلت
ا  صادؽ كىك، حديثو مف ليس مما لقف فربما كعمى، رعمٌ  لكنو كحفظ، حديث صاحب كاف: (14)أيضن
  .الكتاب صحيح نفسو، في

 

                                                           

 .(1/442) الثقات معرفة( (1
 .(9/230) بغداد تاريخ( (2
 .(4/240) كالتعديؿ الجرح( (3
 .(2/409) البرذعي سؤاالت عمى الرازم زرعة أبي أجكبة( (4
 .(9/231) بغداد تاريخ( (5
 .(9/231) بغداد تاريخ( (6
 .(9/229) بغداد تاريخ( (7
 .(9/229) بغداد تاريخ( (8
 .(187ص) لمنسائي كالمترككيف الضعفاء( (9

 .(3/428) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ( (10
 .(1/352) المجركحيف( (11
 .(9/230) بغداد تاريخ( (12
 .(1/290) الضعفاء في المغني( (13
 .(2/248) االعتداؿ ميزاف( (14
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كقد عده  : صدكؽ في نفسو؛ إال أنو عمي فصار يتمقف ما ليس مف حديثو.(1)قاؿ ابف حجر
 تغير كقدابف حجر مف مدلسي الطبقة الرابعة الذيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقاؿ: 

 .(2)صحتو في ذلؾ قبؿ منو مسمـ سماع ككاف ،ذلؾ بسبب فضعؼ العمى بسبب عمره آخر في
 ليس مف حديثو، كسماع مسمـ لو صحيح.صدكؽ، تمقف ما  قمت:

: ثقة ربما (3)العقيمي، بالضـ، أبك عمر الصنعاني، نزيؿ عسقبلف. قاؿ ابف حجر حفص بف ميسرة -
  كىـ.

 ثقة، كلقد تكبع في الحديث مف الثقات. قمت:

العدكم، مكلى عمر، أبك عبد اهلل، كأبك أسامة المدني. تقدمت ترجمتو في الحديث  زيد بف أسمـ -
 .(4)(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة يرسؿ، كلكنو لـ يرسؿ في ىذا اإلسناد100رقـ)

 بفتح الكاك، كسككف الميممة المصرم. عبد الرحمف بف َوْعمة  -
، كقاؿ (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، كالنسائي(7)، كالعجمي(6)، كأحمد(5)كثقو ابف معيف

 : صدكؽ.(11)قاؿ ابف حجر   (10)أبك حاتـ: شيخ
 ثقة قمت:

      

 

 

                                                           

 (.260( تقريب التيذيب )ص(1
 .(50ص) المدلسيف طبقات( (2
 (.174)ص تقريب التيذيب( (3
 (.117( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص(4
 .(5/296) كالتعديؿ الجرح( (5
 .(34/210) دمشؽ تاريخ( (6
 .(2/89) الثقات معرفة( (7
 .(6/263) التيذيب تيذيب( (8
 .(5/105) حباف البف الثقات( (9

 .(5/296) كالتعديؿ الجرح( (10
 (.352( تقريب التيذيب )ص(11
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 "َحرَاـٌ  ُمْسِكرٍ  ُكؿُّ  :َفَقاؿَ  الِمْزر،: َلوُ  يقاؿُ  َشرَاًبا ِبَيا ِإفَّ : َفَقاُلوا َسأَُلوُه، الَيمف ِمفَ  َنْفراً  أفَّ " ِفيوِ  (َمَزرَ )

 .الِحْنَطةِ  َأوِ  الشَِّعير ِمفَ : َوِقيؿَ . الذَُّرة ِمفَ  ُيتََّخذُ  نبيذٌ : ِباْلَكْسرِ  الِمْزرُ 

 (:151الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا النٍَّضري  اؽي، حى دَّثىًني ًإٍسحى نىا شيٍعبىةي (3)حى ، أىٍخبىرى
، عىٍف (6)، عىٍف أىًبيوً (5)، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي بيٍردىةى (4)

دّْهً  مَّى اهللي (7)جى : لىمَّا بىعىثىوي رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى لىييمىا:، قىاؿى بىؿو ميعىاذى ٍبفى جى مَّـى كى سى مىٍيًو كى بىشّْرىا كىالى  عى "يىسّْرىا كىالى تيعىسّْرىا، كى
ا" قىاؿى أىبيك ميكسىى: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا ًبأىٍرضو ييٍصنىعي ًفييىا شىرىابه ًمفى العىسىًؿ، ييقى  تىطىاكىعى شىرىابه تينىفّْرىا، كى  اؿي لىوي الًبٍتعي، كى

:ًمفى الشًَّعيًر،  ـَ ". ُيَقاُؿ َلُو الِمْزُر؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـٌ  "ُكؿُّ ُمْسِكٍر َحرَا

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ سميماف (9)ا، مف طريؽ ككيع، عف شعبة، بو بنحكه، كأخرجو البخارم أيضن (8)أخرجو مسمـ

، مف طريؽ عمرك بف دينار، كزيد بف أبي أنيسة، ثبلثتيـ )سميماف الشيباني، (10)الشيباني، كأخرجو مسمـ
 كعمرك بف دينار، كزيد بف أبي أنيسة(، عف سعيد بف أبي بردة، بو بنحكه. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

(، كخبلصة القكؿ فيو: ثقة ثبت، كاختبلطو 45تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) .إسحاؽ بف إبراىيـ -
 اليضر، لقصر مدة االختبلط، كقمتيا، كقد ركل لو البخارم كمسمـ.

                                                           

 (.4/324( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(6124، حديث رقـ )(8/30( صحيح البخارم، كتاب األدب، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ )يسركا كالتعسركا...( )(2
 (.562( النضر بف شميؿ المازني، أبك الحسف النحكم، البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(3
 (.266بة بف الحجاج بف الكرد، العتكي، مكالىـ، أبك بسطاـ الكاسطي، ثـ البصرم. تقريب التيذيب )ص( شع(4
 (.233( سعيد بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم، الككفي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(5
 (.621)ص( أبك بردة ابف أبي مكسى األشعرم، قيؿ: اسمو عامر كقيؿ: الحارث. ثقة. تقريب التيذيب (6
 أبك مكسى األشعرم.( (7
 .(1733، حديث رقـ )(721( صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب في األمر بالتيسير كترؾ التنفير )ص(8
حديث  ،(5/161( صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب بعث أبي مكسى األشعرم، كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة الكداع )(9

 .(4343رقـ )
 .(1733حديث رقـ ) (721تاب الجياد كالسير، باب في األمر بالتيسير كترؾ التنفير )ص( صحيح مسمـ، ك(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
 ِفيَيا الَِّتي اْلَخْمرُ  َوِىيَ  ُمزٍَّة، جمعُ  َوِىيَ  الُخمور، َيْعِني "َحراـٌ  الُمزَّاتِ  ِإفَّ  َأَل " َأَنسٍ  َحِديثِ  َوِفي (َمَززَ )
  .والتَّمرِ  الُبْسرِ  َخْمط ِمفْ  ِىيَ : َوِقيؿَ  .َأْيًضا بالمدّْ  الُمزَّاءُ : َلَيا َوُيَقاؿُ . ُحُموَضةٌ 

 (:152الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد

دي  دَّثىنىا أىٍسكى حى
اًلًد ٍبًف اٍلفىٍزر، عىٍف (3) ، عىٍف خى اًلحو سىفي ٍبفي صى دَّثىنىا اٍلحى مَّى اهللي ، حى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى أىنىسو قىاؿى

": مَّـى سى مىٍيًو كى ـٌ عى ٍمطي التٍَّمًر كىاٍلبيٍسًر.َأَل ِإفَّ اْلُمزَّاِت َحرَا : خى  " كىاٍلميزَّاتي

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ محمد بف بشر، كمف (5)، مف طريؽ عبد اهلل بف داكد، كأخرجو أبك يعمى(4)أخرجو البزار

، مف طريؽ عبيد اهلل بف مكسى، أربعتيـ )عبد اهلل بف داكد، كمحمد بف بشر، كككيع، (6)يع، كالبييقيطريؽ كك
 كعبيد اهلل بف مكسى(، عف الحسف بف صالح، بو، بنحكه.

، جميعيـ مف (11)، كأخرجو أبك يعمى(10)، كالطبراني(9)، كمف طريقو الدكالبي(8)، كعبد الرزاؽ(7)كأخرجو أحمد 
، مف طريؽ عمرك (13)، مف طريؽ حميد الطكيؿ، كأخرجو أبك عكانة(12)اكأخرجو أحمد أيضن  طرؽ، عف قتادة.

بف ا، مف طريؽ ثكير (15)، مف طريؽ سميماف التيمي، كأخرجو الطبراني(14)بف الحارث، كأخرجو أبك يعمىا

                                                           

 (.4/324( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.20/36( مسند أحمد )(2
 (.111( األسكد بف عامر الشامي، نزيؿ بغداد، يكنى أبا عبد الرحمف، كيمقب شاذاف. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
 (.14/99( البحر الزخار )(4
 (.7/103( مسند أبي يعمى المكصمي )(5
 (.8/533( السنف الكبرل لمبييقي )(6
 (.19/371( مسند أحمد )(7
 (.9/216( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(8
 (.1/1011( الكنى كاألسماء لمدكالبي )(9

 (.8/103( المعجـ األكسط )(10
 (.5/272)( مسند أبي يعمى المكصمي (11
 (.19/414( مسند أحمد )(12
 (.5/93( مستخرج أبي عكانة )(13
 (.7/122( مسند أبي يعمى المكصمي )(14
 (.2/221( المعجـ األكسط )(15
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، عند افاختة، خمستيـ )قتادة، كحميد، كعمرك بف الحارث، كسميماف التيمي، كثكير(، عف أنس، بو مرفكعن 
 جميعيـ بالمعنى، دكف المفظ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف صالح بف حي، كىك حياف بف شفي، بالمعجمة، كالفاء، مصغر، اليمداني  الحسف بف صالح -

 : ثقة فقيو عابد، رمي بالتشيع.(1)بسككف الميـ، الثكرم. قاؿ ابف حجر
 زال.، بكسر الفاء كفتحيا، كسككف الراء، بعدىا خالد بف الَفْزر -

صدكؽ. . قاؿ ابف : (4): شيخ. كقاؿ الذىبي(3)ليس بذاؾ، كقاؿ أبك حاتـ :(2)قاؿ ابف معيف
 : مقبكؿ.(5)حجر

 صدكؽ. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
: ضعيؼ لجيالة خالد (7): ىذا حديث رجاؿ إسناده ثقات. كقاؿ شعيب األرنؤكط(6)قاؿ البكصيرم

 الفرز. 
إسناده حسف، رجالو جميعيـ ثقات، غير خالد الفىٍزر، فيك صدكؽ، كلقد تابعو الثقات، كما تقدـ  قمت:

نما بالمعنى دكف المفظ.  في التخريج، كا 
      

 

 

 

 

                                                           

 (.161( تقريب التيذيب )ص(1
 (.3/346( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.3/346( المصدر نفسو )(3
 (.1/205( المغني في الضعفاء )(4
 (.190)ص( المصدر نفسو (5
 (.4/364( إتحاؼ الخيرة الميرة، لمبكصيرم )(6
 (.20/36( في تعميقو عمى مسند أحمد )(7
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 :(1)قاؿ ابف األثير
الَمزَاَزِة، أو "أْخَشى أف تكوَف الُمزَّاء التي ُنِيَيْت عنيا عبُد الَقْيس" وىي ُفَعاَلُء مف  ومنو الحديث:
: الَفْضؿ.   َفعَّاٌؿ مف الَمزّْ

 (:153الحديث رقـ)
 ، إال أنو بمفظو آخر مرفكع.(2)مكقكؼ عمى ابف عباس في سنف أبي داكد

 :(3)قاؿ اإلماـ أحمد
دَّثىنىا قىتىادىةي  دَّثىنىا ىىمَّاـه، حى مىًد، حى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى ًف اٍبًف (4)حى ٍف ًعٍكًرمىةى، عى : أىنَّوي كىًرهى نىًبيذى اٍلبيٍسًر ، عى عىبَّاسو

: قىاؿى ٍبدى اٍلقىٍيًس عىًف  كىٍحدىهي، كى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ، فىأىٍكرىهي أىٍف يىكيكفى اٍلبيٍسري كىٍحدىهي".اْلُمزَّاءِ "نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى

 تخريج الحديث:
 عف بيز، عف ىماـ، بو، بنحكه. ،(6)، كمف طريقو الطبراني(5)اأخرجو أحمد أيضن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف عبد الكارث بف سعيد، العنبرم، مكالىـ التَّنُّكرم، بفتح المثناة، كتثقيؿ النكف عبد الصمد  -

(، كخبلصة القكؿ فيو، أنو: 21المضمكمة، أبك سيؿ البصرم. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 صدكؽ.

بف دينار العىٍكذم، بفتح الميممة، كسككف الكاك، ككسر المعجمة، أبك عبد اهلل، أك أبك  ىماـ بف يحيى -
 ثقة، كقد أشار ابف حجر لقمة أكىامو.قمت:  : ثقة، ربما كىـ.(7)بكر البصرم. قاؿ ابف حجر

(، 14. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)(8)أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس، أصمو بىٍربىًرم  عكرمة -
 كخبلصة القكؿ فيو، أنو: ثقة ثبت، كال يثبت تكذيبو، كال بدعتو.

 

                                                           

 (.4/324( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.3709(، حديث رقـ )409( سنف أبي داكد، كتاب األشربة، باب في نبيذ البسر )ص(2
 (.5/212( مسند أحمد )(3
 (.453عامة بف قتادة السدكسي، أبك الخطاب البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( قتادة بف د(4
 (.5/36( مسند أحمد )(5
 (. 11/311( المعجـ الكبير لمطبراني )(6
 (.574( تقريب التيذيب )ص(7
 (.397( المصدر نفسو )ص(8
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 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده حسف، ألجؿ عبد الصمد، فيك صدكؽ، كالحديث صحيح لغيره، مف حديث بيز. كقد صححو 

 .اأيضن  (3)، كصححو األلباني(2)، كشعيب األرنؤكط، كقاؿ: عمى شرط البخارم(1)ابف الممقف

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
ةَ  َأيِ  "والَمزََّتْيفِ  الَمزَّةَ  جارُتيا َفُتْرِضُعيا" اْلُمِغيَرةِ  َحِديثِ  َوِفي َتْيفِ  المصَّ  ِإَذا الشيَء، وَتمََّزْزتُ  .والمصَّ

ْصَتوُ     .تمصَّ

 (:154الحديث رقـ)
 :(5)قاؿ اإلماـ البييقي

سىًف  مَّدي ٍبفي اٍلحى نىا أىبيك بىٍكرو ميحى ٍبًف اٍلميؤىمَّؿً أىٍخبىرى
مَّ (6) مَّدي ٍبفي ميحى اًفظي ، أنا أىبيك أىٍحمىدى ميحى  ، أنا أىبيك بىٍكر(7)دو اٍلحى

اًلدو  اًعيؿي ٍبفي أىًبي خى ، نا سىًعيدي ٍبفي يىٍحيىى، نا ًإٍسمى ـي ٍبفي عىمَّارو ، نا ًىشىا مَّدي ٍبفي مىٍركىافى ميحى
ٍف قىٍيسو (8) ، عىًف (9)، عى

:اٍلميًغيرىًة ٍبًف  مَّـى سى مىٍيًو كى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمَّى اهلل عى ـي اٍلًفيقىةي" شيٍعبىةى قىاؿى رّْ ا اٍلًفيقىةي؟  "الى تيحى مى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل كى
: ري المَّبىفى ًفي ثىٍدًييىا  قىاؿى ٍرأىةي تىًمدي فىتىٍحصي  ".َفُتْرِضُع َلَيا َجاَرَتَيا اْلَمزََّة َواْلَمزََّتْيفِ "اٍلمى

 تخرج الحديث:
 .، مف طريؽ ىشاـ بف عمار، بو، بمفظ المرة كالمرتيف(10)أخرجو الطبراني

                                                           

 (.8/707( البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير )(1
 (.5/212( في تعميقو عمى مسند أحمد )(2
 (.3709(، حديث رقـ )409( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب األشربة، باب في نبيذ البسر )ص(3
 (.4/324( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.7/753( السنف الكبرل لمبييقي )(5
المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ انظر محمد بف الحسف بف المؤمؿ، المعركؼ بشاه المؤمؿ، أبك بكر. مشيكر، ثقة. ( (6

 (.40نيسابكر، ألبي إسحاؽ الصيرفيني )ص
بف إسحاؽ النيسابكرم، الكرابيسي، اأبك أحمد الحاكـ، محدث خراساف اإلماـ الحافظ الجيبذ محمد بف محمد بف أحمد ( (7

 (.3/976تذكرة الحفاظ لمذىبي ) .انيؼصاحب التص
 (.107( إسماعيؿ بف أبي خالد األحمسي، مكالىـ، البجمي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(8
، كيقاؿ لو رؤية. تقريب التيذيب )ص(9  (.456( قيس بف أبي حاـز البجمي، أبك عبد اهلل الككفي. ثقة، مخضـر

 (.20/404( المعجـ الكبير لمطبراني )(10
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، (2)، مف طريؽ سفياف بف عيينة، كأكرده ابف حجر في المطالب العالية(1)كأخرجو سعيد بف منصكر 
أبي عف إسماعيؿ بف  عف محمد بف يحيى بف أبي عمر، عف مركاف بف معاكية، كبلىما )سفياف، كمركاف(

 ، كبدكف لفظ ابف األثير. اخالد، بو، مكقكفن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف قدامة العقيمي، أبك بكر البصرم، كيقاؿ: العجمي.  محمد بف مرواف -

، كقاؿ أبك عبيد اآلجرم عف أبي داكد: صدكؽ كقاؿ في مكضع (3)ذكره ابف حباف في الثقات
بو بأس، كزاد أحمد: حدث بأحاديث كأنا شاىد فمـ : ليس (6)كأحمد ،(5). كقاؿ ابف معيف(4)آخر: ثقة

: صالح. كقاؿ (8). كقاؿ ابف معيف(7)أكتبيا، ككتبيا أصحابنا، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: كأنو ضعفو
: صدكؽ لو أكىاـ.  كقد تعقباه صاحبا التحرير (10): ليس عندم بذاؾ. كقاؿ ابف حجر(9)أبك زرعة

 : بؿ: صدكؽ حسف الحديث(11)فقاال
 صدكؽ. قمت:

ٍير، بنكف مصغر، السُّمىٌمي، الدمشقي، الخطيب.ىشاـ بف عمار  - تقدمت ترجمتو في حديث  بف نيصى
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ، كقد اختمط، كلـ يتميز ىؿ أخذ عف محمد بف مركاف قبؿ 2رقـ)

 االختبلط أـ بعده.
 بف صالح المخمي، أبك يحيى الككفي، نزيؿ دمشؽ، لقبو سعداف.  سعيد بف يحيى -

 .الحديث في األمر مستقيـ مأمكف ثقة :(13)كقاؿ، (12)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                           

 (.979(، حديث رقـ )1/280ف سعيد بف منصكر )( سن(1
 (.1755(، حديث رقـ )8/530( المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )(2
 (.9/41( الثقات البف حباف )(3
 (.26/390( تيذيب الكماؿ )(4
 (.8/100( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(5
 (.3/12( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(6
 (.3/131)( المصدر نفسو (7
 (.8/86( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.8/86( المصدر نفسو )(9

 (.506( تقريب التيذيب )ص(10
 (.3/315( تحرير تقريب التيذيب )(11
 .(6/374) حباف البف الثقات( (12
 .(11/107) الكماؿ تيذيب( (13
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 عندم ىك ما :(2)دحيـ عف الدارمي سعيد بف عثماف قاؿ، الصدؽ محمو: (1)كقاؿ أبك حاتـ 
 : (5)، كقاؿ مرة أخرلصدكؽ: (4)كقاؿ الذىبي. بذاؾ ليس :(3)الدارقطني كقاؿ بالكذب يتيـ ممف

 .صدكؽقمت:  : صدكؽ كسط.(6)قاؿ ابف حجر، صكيمح

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، ألجؿ ىشاـ بف عمار، مختمط، كلـ يتميز ىؿ أخذ عنو الراكم محمد بف مركاف قبؿ 

 االختبلط أـ بعده.
      

 :(7)قاؿ ابف األثير
 ِمفَ  َيسيرةٌ  قْطَعةٌ  َأيْ  "َلْحـٍ  ُمْزَعةُ  وجيوِ  ِفي َوَما اهللَ  َيْمَقى َحتَّى ِباْلَعْبدِ  المسألةُ  تزاؿُ  َما" ِفيوِ  (َمَزعَ )

 .المَّْحـ

 (:155الحديث رقـ)
 :(8)البخارياإلماـ قاؿ 

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو     دَّثىنىا المٍَّيثي (9)حى ٍعفىرو ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف (10)، حى ٍمزىةى (11)أىًبي جى : سىًمٍعتي حى ٍبفى ا، قىاؿى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  عى
مَّـى:(12) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : سىًمٍعتي عى  ، قىاؿى

تَّى يىأٍ  ، حى ؿي يىٍسأىؿي النَّاسى ا يىزىاؿي الرَّجي  ".َلْيَس ِفي َوْجِيِو ُمْزَعُة َلْحـٍ ًتيى يىٍكـى الًقيىامىًة "مى

 

                                                           

 .(4/290) كالتعديؿ الجرح( (1
 .(11/107) الكماؿ تيذيب( (2
 .(11/107) الكماؿ تيذيب( (3
 .(1/446) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (4
 .(1/267) الضعفاء في المغني( (5
 (.242( تقريب التيذيب )ص(6
 (.4/325( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(7
 .(1475رقـ )، حديث (2/123) ا( صحيح البخارم، كتاب الزكاة، بىابي مىٍف سىأىؿى النَّاسى تىكىثُّرن (8
 (.592( يحيى بف عبد اهلل بف بكير المخزكمي، مكالىـ، المصرم، كقد ينسب إلى جده. ثقة في الميث. تقريب التيذيب )ص(9

 (.464( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفىٍيمي، أبك الحارث المصرم. ثقة ثبت فقيو. تقريب التيذيب )ص(10
 (.370بكر الفقيو، ثقة. تقريب التيذيب )ص( عبيد اهلل بف أبي جعفر المصرم، أبك (11
 (.180( حمزة بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، المدني، شقيؽ سالـ. ثقة. تقريب التيذيب )ص(12
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 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ عبد اهلل بف مسمـ، عف حمزة بف عبد اهلل، بو، بنحكه.(1)أخرجو مسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
 أي َتَقاَسُموا بو وفرُّْقوه بْيَنُكـ. َتمزَُّعوُه فأوفاُىـ الذي ليـ""فقاؿ ليـ:  ومنو حديث جابر

 (:156الحديث رقـ)
 :(3)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو  اًمره (4)حى دَّثىًني عى : حى دَّثىنىا زىكىًريَّاءي، قىاؿى ٍنوي، أىفَّ أىبىاهي (5)، حى اًبره رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني جى : حى  ، قىاؿى
مىٍيًو دىيٍ  : ًإفَّ أىًبي تىرىؾى عى مَّـى فىقيٍمتي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ صى مىٍيًو دىٍيفه فّْيى كىعى : ...، انن تيكي مىٍيًو، فىقىاؿى مىسى عى  ثيَـّ جى

" ، ـْ ـُ الَِّذي َلُي ".اْنزُِعوهُ" َفَأْوَفاُى ـٍ ا أىٍعطىاىي بىًقيى ًمٍثؿي مى  كى

 الحديث:تخريج 
انفرد بو البخارم دكف مسمـ، كقد ذكره البخارم في عدة مكاضع في صحيحو، بدكف لفظ ابف 

 .(6)األثير

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

                                                           

 (.1040(، حديث رقـ )399( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب كراىية المسألة لمناس )ص(1
 .(4/325( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 .(3580، حديث رقـ )(4/194( صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ )(3
( الفضؿ بف دكيف الككفي، كاسـ دكيف عمرك بف حماد بف زىير التيمي، مكالىـ، األحكؿ، أبك نعيـ الميبلئي، بضـ الميـ، (4

 (.446مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.287شىرىاحيؿ الشٍَّعبي، بفتح المعجمة، أبك عمرك. ثقة مشيكر، فقيو فاضؿ. تقريب التيذيب )ص ( عامر بف(5
، باب إذا ، ككتاب المساقاة(2127، حديث رقـ )(3/67) ، باب الكيؿ عمى البائع كالمعطي( صحيح البخارم، كتاب البيكع(6

 ر ذلؾ.كغي (،2395حديث رقـ )(، 3/117) قضى دكف حقو أك حممو فيك جائز
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خالد، كيقاؿ ىبيرة بف ميمكف بف فيركز اليمداني، الكادعي، أبك يحيى الككفي.  زكريا بف أبي زائدة -
، ككاف يدلس، كقد عده ابف حجر مف ميدٌلسي الطبقة الثانية، الذيف ال يضر : ثقة(1)قاؿ ابف حجر

 .(2)تدليسيـ

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 . ا"حتى َتَخيََّؿ إليَّ أف أْنَفو َيَتَمزَّع مف ِشدَّة َغَضِبِو" أي َيَتَقطَُّع وَيَتَشقَُّؽ غَضبً  وفي حديث معاذ:

 (:157الحديث رقـ)
 :(4)داود وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي ميكسىى          ًميدً (5)حى ٍبًد اٍلحى ًريري ٍبفي عى دَّثىنىا جى ، حى
، عىٍف (6) ًمًؾ ٍبًف عيمىٍيرو ٍبًد اٍلمى ، عىٍف عى

ًف ًعٍندى النًَّبيّْ  : اٍستىبَّ رىجيبلى ، قىاؿى بىؿو ًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى ٍبًد الرٍَّحمى ، فىغىًضبى عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
بن  ديىيمىا غىضى :َحتَّى ُخيَّْؿ ِإَليَّ َأفَّ َأْنَفُو َيَتَمزَُّع ِمْف ِشدَِّة َغَضِبوِ  اشىًديدن  اأىحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "ًإنّْي  ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى

ٍنوي مى  ىٍعمىـي كىًممىةن لىٍك قىالىيىا لىذىىىبى عى ًب؟،ألى : ا يىًجديهي ًمفى اٍلغىضى : مىا ًىيى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى : المَّييَـّ ًإنّْي  فىقىاؿى "يىقيكؿي
" : أىعيكذي ًبؾى ًمفى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً مىًحؾى  قىاؿى عىؿى ميعىاذه يىٍأميريهي، فىأىبىى كى "فىجى

بن (7) عىؿى يىٍزدىادي غىضى  ".ا، كىجى

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد، بو، بنحكه، كعند الطبراني، بدكف (9)، كالطبراني(8)الطيالسيأخرجو 
 لفظ ابف األثير. 

                                                           

 (.216( تقريب التيذيب )ص(1
 (.31( طبقات المدلسيف )ص(2
 (.4/325( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.4780(، حديث رقـ )521( سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب ما يقاؿ عند الغضب )ص(4
 (.612التيذيب )ص( يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف، أبك يعقكب الككفي. صدكؽ. تقريب (5
( جرير بف عبد الحميد بف قهٍرط، بضـ القاؼ كسككف الراء، بعدىا طاء ميممة، الضبي، الككفي. ثقة صحيح الكتاب. تقريب (6

 (.139التيذيب )ص
قىدٍ  المَّجاج، :المىٍحؾ( (7 ؾى  كى ، مىحى ؾي كىوي  يىٍمحى  عند المَّجاجة في تَّمادمال. أك (4/303) كاألثر الحديث غريب في النياية .غىٍيرىهي  كأىٍمحى

مة  .(3/68) لمفراىيدم العيف .كنىٍحكه كالغىضىب الميساكى
 (.1/463( مسند أبي داكد الطيالسي )(8
 (.20/140( المعجـ الكبير لمطبراني )(9
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، كمف طريقو (4)، كأخرجو أحمد(3)، كمف طريقو ابف السني(2)، كالنسائي(1)كأخرجو الترمذم
 .، جميعيـ مف طريؽ سفياف الثكرم(5)الطبراني
، (10)، كمف طريقو الطبراني(9)، كابف أبي شيبة(8)كعبد بف حميد ،(7)، كأحمد(6)كأخرجو النسائي 

، مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر، ثبلثتيـ )سفياف، (11)جميعيـ مف طريؽ زائدة بف قدامة، كأخرجو الطبراني
كزائدة، كعبيد اهلل بف عمر(، عف عبد الممؾ بف مركاف، بو، عند سفياف كيزيد، بدكف لفظ ابف األثير، كالباقي 

 أك نحكىا. (يتمرغ)بمفظ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
فىرىسي، بفتح الفاء بف سكيد المخمي، حميؼ بني عدم، الككفي، كيقاؿ لو: ال عبد الممؾ بف عمير -

كالراء ثـ ميممة، نسبة إلى فرس لو سابؽ، كاف يقاؿ لو: الًقبطي بكسر القاؼ كسككف المكحدة كربما 
: ثقة فصيح، عالـ، تغير حفظو، كربما دلس. كقد عده (12)لعبد الممؾ. قاؿ ابف حجر اقيؿ ذلؾ أيضن 

ال إذا صرحكا بالسماع، كلـ يصرح ابف حجر في الطبقة الثالثة لممدلسيف، الذيف اليقبؿ تدليسيـ إ
 .(13)بالسماع

: ثقة. إال أنو لـ يصح (14)األنصارم المدني ثـ الككفي. قاؿ ابف حجر عبد الرحمف بف أبي ليمى -
ـٍ يىٍسمىٍع ًمٍف (15)سماعو مف معاذ، فقد قاؿ الترمذم ًف ٍبفي أىًبي لىٍيمىى لى ٍبدي الرٍَّحمى ًديثه ميٍرسىؿه عى : كىىىذىا حى

 . بىؿو  ميعىاًذ ٍبًف جى

                                                           

 (.3452(، حديث رقـ )5/504( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما يقاؿ عند الغضب )(1
 (.10149(، حديث رقـ )9/150) كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا غضب...، ( السنف الكبرل لمنسائي(2
 (.215( عمؿ اليـك كالميمة البف السني )ص(3
 (.36/425( مسند أحمد )(4
 (.20/141( المعجـ الكبير لمطبراني )(5
 (.10150حديث رقـ ) (،9/150) كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا غضب... ( السنف الكبرل لمنسائي(6
 (.36/405( مسند أحمد )(7
 (.68( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص(8
 (.13/64( مصنؼ ابف أبي شيبة )(9

 (.20/141( المعجـ الكبير لمطبراني )(10
 (.20/140( المصدر نفسو )(11
 (.364( تقريب التيذيب )ص(12
 (.41( طبقات المدلسيف )ص(13
 (.349( تقريب التيذيب )ص(14
 (. 3452(، حديث رقـ )5/504( سنف الترمذم، كتاب الدعكات، باب ما يقاؿ عند الغضب )(15
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 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ، ألجؿ عبد الممؾ بف عمير، مدلس مف الطبقة الثالثة، كلـ يصرح بالسماع،      

. (1)معاذ، كمدار اإلسناد عمييما. كقد ضعفو األلبانيكعبد الرحمف بف أبي ليمى، مرسؿ، لـ يصح سماعو مف 
 : صحيح لغيره، كىذا إسناد منقطع.(2)كقاؿ شعيب األرنؤكط

، أخرجو البخارم قمت: رىدو مىٍيمىافي ٍبفي صي  .، في صحيحييما(4)، كمسمـ(3)كلمحديث شاىد، مف حديث سي

      

 :(5)قاؿ ابف األثير  
ؽٍ  ُكؿَّ  ُيَمزَُّقوا َأفْ  َعَمْيِيـْ  َدعا َمزََّقوُ  لمَّا" ِكْسَرى ِإَلى ِكتَاِبوِ  َحِديثِ  ِفي (َمَزؽَ )  التَّْخِريؽُ : التَّْمِزيؽُ  "ُمَمزَّ
  .َداِبرِِىـ وَقْطعَ  ُمْمِكِيـْ  َوَزَواؿَ  تََفرَُّقُيـ ِبَتْمِزيِقِيـ َوَأرَادَ . والتَّْقِطيعُ 

 (:158الحديث رقـ)
 :(6)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو  دَّثىًني المٍَّيثي (7)حى ًني عيبىٍيدي المًَّو (8)، حى : أىٍخبىرى ، أىنَّوي قىاؿى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍف ييكنيسى ، عى
مَّى اهللي ا بَّاسو أىٍخبىرىهي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍبدى المًَّو ٍبفى عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى، أىفَّ عى "بىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىى  ٍبفي عى مَّـى سى مىٍيًو كى عى

ٍيًف ًإلىى ًكٍسرىل"،  ـي البىٍحرى ٍيًف، يىٍدفىعيوي عىًظي َفَممَّا َقرََأُه ِكْسَرى َمزََّقُو، ًكٍسرىل، فىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى عىًظيـً البىٍحرى
ـْ  :َفَحِسْبُت َأفَّ اْبَف الُمَسيِّْب َقاَؿ: َفَدَعا َعَمْيِي ـَ ٍؽ". َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  "َأْف ُيَمزَُّقوا ُكؿَّ ُمَمزَّ

 

 

                                                           

 (.4780(، حديث رقـ )4/248( في تعميقو عمى سنف أبي داكد ، كتاب األدب، باب ما يقاؿ عند الغضب )(1
 (.36/405في تعميقو عمى مسند أحمد )( (2
 .(6115، حديث رقـ )(8/28ب )( صحيح البخارم، كتاب األدب، باب الحذر مف الغض(3
 (.2610(، حديث رقـ )1049)ص ، باب فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب( صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب(4
 (.4/325( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
ـى ًمٍف اأٍليمىرىاًء كىالرُّسيًؿ كىاًحدن ( صحيح البخارم، كتاب أخبار اآلحاد، بىاب مىا كىافى يىٍبعىثي النًَّبيُّ (6 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىٍعدى كىاًحدو  اصى
 .(7264، حديث رقـ )(9/90)

 (.592( يحيى بف عبد اهلل بف بكير المخزكمي، مكالىـ، المصرم، كقد ينسب إلى جده. ثقة في الميث. تقريب التيذيب )ص(7
 (.464ٍيمي، أبك الحارث المصرم. ثقة ثبت فقيو. تقريب التيذيب )ص( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفى (8
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 تخريج الحديث:
بف ا، كصالح (1)مف طريؽ عقيؿ اانفرد بو اإلماـ البخارم، دكف اإلماـ مسمـ، كقد أخرجو أيضن   

 ، عف ابف شياب بو بنحكه.(2)ذككاف

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ثقات، غير أف:رجالو جميعيـ 

(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة في 34بف أبي النجاد. تقدمت ترجمتو في حديث رقـ) يونس بف يزيد -
 الزىرم كغيره، لذلؾ أشار الحافظ ابف حجر، لقمة أكىامو، كمف ذا المعصكـ عف الكىـ.

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة  :الزىري - الثالثة، أما إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)قكلو عف  مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
رَ  َقدْ  (َمَزفَ )  السَّحاَبةُ  ِىيَ  :َوِقيؿَ . ُمْزَنةٌ : َواِحَدُتوُ  والسََّحاُب، الَغْيـُ  َوُىوَ  "الُمْزفِ " ِذْكرُ  ِفيوِ  َتَكرَّ
 .الَبْيَضاءُ 

 (:159الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ الترمذي

ٍيدو  مى ٍبدي ٍبفي حي دَّثىنىا عى حى
ًف ٍبفي سىٍعدو ، (5) ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى قىاؿى

، عىٍف ًسمىاًؾ (6) ٍمًرك ٍبًف أىًبي قىٍيسو ٍبًف ا، عىٍف عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىٍيرىةى، عىٍف األىٍحنىًؼ  ، عىٍف عى ٍربو ـى أىنَّوي كىافى (7)ٍبًف قىٍيسو حى : زىعى ٍبًد الميطًَّمًب قىاؿى ٍف اٍلعىبَّاًس ٍبًف عى ، عى

                                                           

مىا كىتىبى النًَّبيُّ (1 مىٍيًو كى ا ييقىاتىميكفى عى مىى مى ارىل كىعى مَّـى  ( صحيح البخارم، كتاب الجياد، بىاب دىٍعكىًة اٍليىييكًد كىالنَّصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
رى  قىٍيصى  .(2939حديث رقـ ) ،(4/45كىالدٍَّعكىًة قىٍبؿى اٍلًقتىاًؿ )ًإلىى ًكٍسرىل كى

رى )(2 قىٍيصى ـى ًإلىى ًكٍسرىل كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، (4424حديث رقـ ) ،(6/8( صحيح البخارم، كتاب المغازم، بىاب ًكتىاًب النًَّبيّْ صى
 .(64حديث رقـ ) ،(1/23ككتاب العمـ، باب ما يذكر في المناكلة )

 (.4/325( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
 (.3320(، حديث رقـ )5/424( سنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف، باب مف سكرة الحاقة )(4
( عبد، بغير إضافة بف حميد بف نصر الكشي، بميممة، أبك محمد، قيؿ: اسمو عبد الحميد. ثقة حافظ. تقريب التيذيب (5

 (. 368)ص
عبد الرحمف بف عبد اهلل بف سعد بف عثماف الدٍَّشتىكي، بفتح الميممة، كسككف المعجمة، كفتح المثناة، أبك محمد الرازم ( (6

 (.344المقرمء. ثقة. تقريب التيذيب )ص
. ثقة. تقريب (7 ( األحنؼ بف قيس بف معاكية بف حصيف التميمي، السعدم، أبك بحر، اسمو: الضحاؾ، كقيؿ: صخر مخضـر

 (.96يب )صالتيذ
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اًلسن  ـٍ سى  اجى مىٍيًي ، ًإٍذ مىرٍَّت عى ـٍ اًلسه ًفيًي مَّـى جى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ابىةو، كىرىسيكؿي المًَّو صى اًء ًفي ًعصى كا ًفي البىٍطحى ابىةه فىنىظىري حى
، فىقىا ًإلىٍييىا، فىقىاؿى  ابي ، ىىذىا السَّحى ـٍ ـي ىىًذًه؟" قىاليكا: نىعى ا اٍس كفى مى :"ىىٍؿ تىٍدري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿى رىسيكؿي رىسيكؿي المًَّو صى

مَّـى: سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مى  َوالُمْزفُ " قىاليكا: َوالُمْزُف؟" المًَّو صى مَّى المَّوي عى :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى سى ؟" قىاليكا:  ٍيًو كى "كىالعىنىافي
ا بىٍيفى السَّ  ـٍ بيٍعدي مى كفى كى :"ىىٍؿ تىٍدري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ رىسيكؿي المًَّو صى ، ثيَـّ قىاؿى لىيي ، كىالعىنىافي اًء كىاألىٍرًض؟" قىاليكا: الى مى

: ا نىٍدًرم، قىاؿى ا بىٍينىيي  كىالمًَّو مى سىٍبعيكفى سىنىةن، كىالسَّمىاءي الًَّتي فىٍكقىيىا "فىًإفَّ بيٍعدى مى ثه كى مَّا اٍثنىتىاًف، أىٍك ثىبلى مىا ًإمَّا كىاًحدىةه، كىاً 
: "، ثيَـّ قىاؿى تَّى عىدَّدىىيفَّ سىٍبعى سىمىكىاتو كىذىًلؾى ، حى اًء السَّاًبعىًة بىٍحره  كىذىًلؾى  ..."فىٍكؽى السَّمى

: سىمً    ٍيدو مى ٍبدي ٍبفي حي :قىاؿى عى تَّى ييٍسمىعى  ٍعتي يىٍحيىى ٍبفى مىًعيفو يىقيكؿي جَّ حى ًف ٍبفي سىٍعدو أىٍف يىحي ٍبدي الرٍَّحمى "أىالى ييًريدي عى
." ًديثى  ًمٍنوي ىىذىا اٍلحى

فىعىوي  كقاؿ الترمذم: ، نىٍحكىهي كىرى ، عىٍف ًسمىاؾو ًليدي ٍبفي أىًبي ثىٍكرو كىل الكى "، كىرى سىفه غىًريبه ًديثه حى كىل "ىىذىا حى كىرى
ـٍ يىٍرفىٍعوي، لى قىفىوي كى كى ًديًث كى ، بىٍعضى ىىذىا الحى ، عىٍف ًسمىاؾو ". شىًريؾه ٍبًد المًَّو ٍبًف سىٍعدو الرَّاًزمُّ : اٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمىًف ىيكى  كىعى

  تخريج الحديث:
، مف (7)كغيرىـ، (6)، كالعقيمي(5)، كالبزار(4)، كالدارمي(3)، كأحمد(2)، كابف ماجو(1)أخرجو أبك داكد
، (12)، كغيرىـ(11)، كابف خزيمة(10)، كالركياني(9)، كالبزار(8)أخرجو  ابف أبي عاصـ طريؽ الكليد بف أبي ثكر،

بف ا، مف طريؽ شعيب (15)، كالحاكـ(14)، كأبك يعمى(13)كأخرجو أحمد ،بف أبي قيس، بوامف طريؽ عمرك 

                                                           

 (.4723(، حديث رقـ )514( سنف أبي داكد، كتاب السنة، باب في الجيمية )ص(1
 (.193(، حديث رقـ )69)صباب فيما أنكرت الجيمية  ، كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ،( سنف ابف ماجو(2
 (.3/292( مسند أحمد )(3
 (.50( الرد عمى الجيمية لمدارمي )ص(4
 (.4/134)( البحر الزخار (5
 (.2/284( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(6
(. المطر كالرعد كالبرؽ البف 7/148(. كاإلبانة الكبرل البف بطة )1/292( الفكائد الشيير بالغيبلنيات ألبي بكر الشافعي )(7

 (.2/285(. األسماء كالصفات لمبييقي )50أبي الدنيا )ص
 (.253( السنة البف أبي عاصـ )ص(8
 (.4/134زخار )( البحر ال(9

 (.2/348( مسند الركياني )(10
 (.1/234( التكحيد البف خزيمة )(11
 (.1/114( التكحيد البف منده )(12
 (.3/292( مسند أحمد )(13
 (.12/75( مسند أبي يعمى المكصمي )(14
 (.2/316( المستدرؾ )(15
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، (3)، كمف طريقو اآلجرم(2)بف طيماف، مف طريؽ شريؾ، كأخرجو إبراىيـ (1)خالد، كأخرجو الحاكـ
براىيـ بف طيماف(، عف سماؾ، بو،  . أربعتيـ(4)كالبييقي )الكليد بف أبي ثكر، كشعيب بف خالد، كشريؾ، كا 

 كىناؾ زيادات في بعض األلفاظ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 : صدكؽ، لو أكىاـ.(5)الرازم األزرؽ ككفي. قاؿ ابف حجر عمرو بف أبي قيس -

 كلقد تكبع، فانتفى عنو الكىـ. قمت:

صدكؽ إال في (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 147بف حرب. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) ِسَماؾ -
 ركايتو عف عكرمة، عف ابف عباس فيي مضطربة، كىك ىنا لـ يرك عف عكرمة.

 ، بفتح أكلو، ككفي.عبد اهلل بف َعميرة -
، كقاؿ (7)كذكره ابف حباف في الثقاتف قيس. : ال يعرؼ لو سماع مف أحنؼ ب(6)قاؿ البخارم

: ال (9)كقاؿ الذىبي ،(8)أبك نعيـ: أدرؾ الجاىمية ككاف قائد األعشى ال تصح لو صحبة كال رؤية
 : مقبكؿ.(10)يعرؼ. قاؿ ابف حجر

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده ضعيؼ ألجؿ عبد اهلل بف عىًميرة، مقبكؿ، كلـ يعرؼ لو سماع مف األحنؼ كما قاؿ البخارم، 

،(11)كقد قاؿ الترمذمكلـ يتابع، كمدار اإلسناد عميو.  سىفه غىًريبه ًديثه حى ، (12)كضعفو شعيب األرنؤكط : ىىذىا حى
 .(14)، كحسيف سميـ أسد(13)كاأللباني

      
                                                           

 (.2/543) المستدرؾ( (1
 (.70( مشيخة ابف طيماف )ص(2
 (.3/1089)( الشريعة لآلجرم (3
 (.2/316( األسماء كالصفات لمبييقي )(4
 (.426( تقريب التيذيب )ص(5
 (.5/159( التاريخ الكبير )(6
 (.5/42( الثقات البف حباف )(7
 (.3/1735معرفة الصحابة ألبي نعيـ )( (8
 (.1/498( المغني في الضعفاء )(9

 (. 316( تقريب التيذيب )ص(10
 (.3320(، حديث رقـ )5/424القرآف، باب مف سكرة الحاقة )( سنف الترمذم، كتاب تفسير (11
 (.3/292( في تعميقو عمى مسند أحمد )(12
 (.3320(، حديث رقـ )5/424( في تعميقو عمى سنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف، باب مف سكرة الحاقة )(13
 (.12/75( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(14
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ْـّ  َحِديثِ  ِفي (ِمْزَىرٌ )  ُيْضَربُ  الَِّذي الُعودُ  :الِمْزَىرُ  "َىَواِلؾُ  أنَُّيفَّ  أْيَقفَّ  الِمْزَىرِ  صوتَ  َسِمْعفَ  إذ" زرع ُأ

يفافُ  ِبوِ  َنَزؿَ  ِإَذا إِبَمو َعّودَ  َزْوَجَيا َأفَّ  َأرَاَدتْ . الِغناء ِفي ِبوِ   وَيْنَحرَ  الشَّراب وَيْسِقَيُيـ بالَماَلىي يأتَيُيـ أف الضَّ
  .َمزَاِىرُ : َوَجْمُعوُ . زائدةٌ  الِمْزَىرِ  وِميـُ  .منحورةٌ  َأنََّيا أيقنتْ  الصوتَ  َذِلؾَ  َسِمْعفَ  َفِإَذا اإِلبؿ، َلُيـُ 

 (:160الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ٍجرو  ًميُّ ٍبفي حي ٍبًد الرٍَّحمىًف، كىعى دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي عى حى
نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، (3) قىاالى: أىٍخبىرى

ـي (4) دَّثىنىا ًىشىا ٍبفي ا، حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍركىةى  عيٍركىةى، عىٍف عى
، عىٍف عيٍركىةى (5)

تىعىاقىٍدفى (6) مىسى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن، فىتىعىاىىٍدفى كى ، عىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت: جى
مىؿو اأىٍخبىاًر أىٍزكىاًجًيفَّ شىٍيئن  أىٍف الى يىٍكتيٍمفى ًمفٍ  ٍكًجي لىٍحـي جى ٍكًجي: الثَّاًمنىةي  قىالىتً ... ، قىالىًت األيكلىى: زى  مىسُّ  المىسُّ  زى

... ... (7)أىٍرنىبو  ٍيره ًمٍف ذىًلًؾ، لىوي ًإًبؿه كىًثيرىاتي اًلؾه خى ، مى اًلؾه مىا مى اًلؾه كى ٍكًجي مى َذا قىالىًت العىاًشرىةي: زى َسِمْعَف َصْوَت َواِ 
،... قىالىٍت عىاًئشىةي: قىاؿى رىسيكؿي الِمْزَىِر، َأْيَقفَّ َأنَُّيفَّ َىَواِلؾُ  ٍرعو مىا أىبيك زى ، كى ٍرعو ٍكًجي أىبيك زى اًديىةى عىٍشرىةى: زى ، قىالىًت الحى
: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ". المًَّو صى ٍرعو ٍرعو أًليْـّ زى  "كيٍنتي لىًؾ كىأىًبي زى

 ريج الحديث:تخ
 ، مف طريؽ عيسى بف يكنس، بو بنحكه.(8)أخرجو مسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

                                                           

 (.4/325حديث كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب ال(1
 .(5189، حديث رقـ )(7/27( صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب حسف المعاشرة مع األىؿ )(2
ٍجر، بضـ الميممة، كسككف الجيـ، ابف إياس السعدم، المركزم، أبك الحسف، ثقة حافظ. تقريب التيذيب ( (3 عمي بف حي

 (.399)ص
إسحاؽ، السًَّبيعي، بفتح الميممة ككسر المكحدة، أخك إسرائيؿ ككفي. ثقة مأمكف. تقريب التيذيب عيسى بف يكنس بف أبي ( (4

 (.441)ص
 (.314عبد اهلل بف عركة بف الزبير بف العكاـ، أبك بكر األسدم. ثقة ثبت، فاضؿ. تقريب التيذيب )ص( (5
 (.389ي. ثقة فقيو مشيكر. تقريب التيذيب )ص( عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدن(6
 (.4/329النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير ) ، كحسف الخمؽ.كصفتو بميف الجانب( (7
 (.2448(، حديث رقـ )992( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب ذكر حديث أـ زرع )ص(8
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(، كخبلصة القكؿ 140بف الزبير بف العكاـ األسدم. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) ىشاـ بف عروة -
 فيو أنو: ثقة فقيو، كتدليسو ال يضر.

      

 :(1)قاؿ ابف األثير
ياُض،: الَمزَاِىرُ  "وَمزَاِىرَ  وُعْرمافٍ  ِمْمؾٍ  ِمفْ  ِفيَيا َلُيـْ  َكافَ  َفَما" َوِفيوِ   َتْجمعُ  أِلَنََّيا ِبَذِلؾَ  ُسمَّْيتْ  الرّْ

 .ُحْمرٌ  َىَضباتٌ : والَمزَاِىرُ . موضعٌ : الَمزَاِىرِ  وذاتُ . َوالنََّباتِ  الزَّىر أصناؼَ 

 (:161الحديث رقـ)
 :(2)عساكرقاؿ اإلماـ ابف 
اًمو أىبك الفىٍضؿ محمد بف إسماعيؿ       أىٍخبرناه ًبتىمى

زىاعي، أنا اليىٍيثـى (3) بف ا، أنا أحمد بف محمد الخي
دَّثىني (4)كيمىٍيب الشَّاشي بَّاًر بف كائؿ بف حجر الحضرمي، حى ٍبًد اٍلجى ٍجًر ٍبًف عى مَّدي ٍبفي حي اًتـ الرَّاًزم، نا ميحى ، نا ٌأبيك حى

ٍجرو قى  ًو أيْـّ يىٍحيىى، عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي بَّاًر، عىٍف أيمّْ ٍبًد اٍلجى بَّاًر، عىٍف أىًبيًو عى ٍبًد اٍلجى : بىمىغىنىا ظييي عمي سىًعيدي ٍبفي عى كري اؿى
مَّدو رىسيكًؿ المَّ  ..."ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ًمٍف ميحى مَّـى سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى ِبَما ًو ًإلىى اٍلمييىاًجًر... رىسيكًؿ المًَّو صى

ـْ ِفيَيا ِمْف ُمْمٍؾ َوِعْمرَاَف، وَمزَاِىر، وُعْرَماف، َوَبْحٍر َوِمْمٍح َوَمْحِجرٍ   ... الحديث.َكاَف َلُي

 تخريج الحديث:
، جميعيـ مف طريؽ محمد بف حجر، بو، باختبلؼ في (7)، كأبك نعيـ(6)، كالعقيمي(5)أخرجو الطبراني

، كغيرىـ، مف (10)، كالبييقي(9)، أحمد(8)كأخرجو الدارمي بعض األلفاظ، كليس عف أحدىـ لفظ ابف األثير.
 لفظ ابف األثير.طريؽ عمقمة بف كائؿ عف أبيو، مختصرنا  كبدكف 

                                                           

 (.4/326)( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير (1
 (.62/392( تاريخ دمشؽ )(2
. السمعاني سعد أبك عميو أثنى .بالفضيمي المعركؼ اليركل المزكى الفضؿ أبك محمد بف الفضيؿ بف إسماعيؿ بف محمد( (3

 .(35ص) ، البف نقطةكالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييدانظر 
4 ٍعًقؿ، أبك ( ( ٍيج بف مى سير أعبلـ النببلء  .ثقة سعيد الشَّاشي التٍُّركي، صاحب المسند الكبير.اليىٍيثـى بف كيمىٍيب بف سيرى
(15/359.) 

 (.2/284(. المعجـ الصغير )22/46( المعجـ الكبير )(5
 (.4/59( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(6
 (.5/2711( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )(7
 (.2651حديث رقـ )، (3/1703) ، كتاب البيكع، باب في القطائعالدارمي سنف( (8
 .(45/212) أحمد مسند( (9

 .(6/238) لمبييقي الكبرل السنف( (10
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍفتيأحمد بف محمد  -  .(1)بف عمي بف الحسف، أبك الحسف الخزاعي، المعركؼ بابف الزّْ

 .أك تعديبلن  افيو جرحن  يذكرلـ ، ك (2)كذكره الذىبي في تاريخ االسبلـ

 بف كائؿ بف حجر الحضرمي. ُمَحمَُّد ْبُف ُحْجِر ْبِف َعْبِد اْلَجبَّارِ  -
ال يجكز االحتجاج بو. : (5): شيخ، قاؿ ابف حباف(4)فيو نظر، كقاؿ أبك حاتـ: (3)البخارمقاؿ 

 ضعيؼ. قمت: : لو مناكير.(7)، كقاؿ الذىبي(6)كذكره العقيمي في الضعفاء

 بف كائؿ الحضرمي الككفي.َسِعيُد ْبُف َعْبِد اْلَجبَّاِر  -
 : ضعيؼ.(8)قاؿ ابف حجر  

ٍجر بضـ الميممة كسككف الجيـ. َعْبِد اْلَجبَّارِ  -  بف كائؿ بف حي
 : ثقة، لكنو أرسؿ عف أبيو.(9)قاؿ ابف حجر

 لـ يرك عف أبيو في ىذا الحديث. قمت:

حميدة بنت عبيد بف رفاعة األنصارية، المدنية، زكج إسحاؽ بف أبي طمحة، كىي كالدة كلده  أـ يحيى -
 .: مقبكلة(10)يحيى بف إسحاؽ. قاؿ ابف حجر

ٍجر بف سعد  ٌحْجروائؿ بف  - بضـ الميممة، كسككف الجيـ، ابف ربيعة بف كائؿ بف يعمر. كيقاؿ: ابف حي
بف ابف مسركؽ بف كائؿ بف النعماف بف ربيعة بف الحارث بف سعد بف عكؼ بف عدٌم بف مالؾ ا

                                                           

 (.5/412( تاريخ دمشؽ )(1
2) )(26/355.) 
 (.1/69( التاريخ الكبير )(3
 (. 7/239( الجرح كالتعديؿ )(4
 (.2/273( المجركحيف البف حباف )(5
 (.4/59( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(6
 (.2/177(، المغني في الضعفاء )3/511)( ميزاف االعتداؿ (7
 (.238( تقريب التيذيب )ص(8
 (.332( المصدر نفسو )ص(9

 (.746( المصدر السابؽ )ص(10
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شرحبيؿ بف مالؾ بف مرة بف حمير بف زيد الحضرمٌي. كاف أبكه مف أقياؿ اليمف، ككفد ىك عمى 
 .(1)صٌمى المَّو عميو كآلو كسٌمـ، كاستقطعو أرضا فأقطعو إياىاالنبٌي 

 :الحكـ عمى اإلسناد
ٍجر، كبلىما نيًسبا لمضعؼ،  كلمحديث إسناده ضعيؼ، ألجؿ سعيد بف عبد الجبار، كمحمد بف حي

 إسناده: (2)أسد سميـ حسيف قاؿ، متابع، كىك عمقمة بف كائؿ، عف أبيو، كقد صححو جماعة مف العمماء
 (3)، كحسنو شعيب األرنؤكطمسمـ شرط عمى صحيح

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.6/312( اإلصابة في تمييز الصحابة )(1
 .(2651، حديث رقـ )(3/1703) ، كتاب البيكع، باب في القطائعالدارمي سنففي تعميقو عمى ( (2
 .(45/212) أحمد مسند( (3
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 المبحث الثالث
 باب الميـ مع السيف

 :(1)قاؿ ابف األثير
 َوِىيَ . الُكمَّيف َطِويؿُ  َفْروٌ : َوَفْتِحَيا التَّاءِ  ِبَضْـّ  ِىيَ  "ُسْنُدسٍ  ِمفْ  ُمْسَتَقةٌ  َلوُ  ُأْىِديَ  َأنَّوُ " ِفيوِ  (ُمْسَتؽٌ )

 أِلَفَّ  والدّْيباج الَحِرير ِمفَ  الرَّفيعُ  َوُىوَ . بالُسْنُدس ُمَكفََّفةً  كانتْ  أنَّيا ُيْشِبوُ  "ُسْنُدسٍ  ِمفْ " َوَقْوُلوُ  .ُمْشَتو تعريبُ 
   .َمَساِتؽُ : وجمُعيا. ُسْنُدًسا َيُكوفُ  َل  الَفْروِ  َنْفَس 

 (:162الحديث رقـ)
 :(2)داود وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا  اًعيؿى حى ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى
(3) ، كـً ، أىفَّ مىًمؾى الرُّ اًلؾو ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍيدو ًميّْ ٍبًف زى مَّاده، عىٍف عى دَّثىنىا حى ، حى

ـَ ُمْستَُقًة ِمْف ُسْنُدسٍ  تىذىٍبذىبىاًف، ثيَـّ بىعىثى ، فىمىًبسىيىا، فىكىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى يىدىٍيًو َأْىَدى ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـٍ أيٍعًطكىيىا  :"ًإنّْي لى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىهي، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ٍعفىرو فىمىًبسىيىا، ثيَـّ جى ا أىٍصنىعي ًبيىا ًإلىى جى : فىمى ًلتىٍمبىسىيىا" قىاؿى

." اًشيّْ :"أىٍرًسٍؿ ًبيىا ًإلىى أىًخيؾى النَّجى  ًبيىا؟ قىاؿى

 الحديث:تخريج 
، جميعيـ مف طريؽ حماد بف سممة، بو بنحكه، كأخرجو (6)، كأبك يعمى(5)، كالطيالسي(4)أخرجو أحمد

 )جبة سندس(. ، بمفظا، مف طريؽ قتادة، عف أنس، مرفكعن (8)، كمسمـ(7)البخارم

 

 
                                                           

 (.4/326( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.4047(، حديث رقـ )4/47) ، كتاب المباس، باب مف كرىو( سنف أبي داكد(2
( مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم، بكسر الميـ، كسككف النكف، كفتح القاؼ، أبك سممة التَّبيكذىكي، بفتح المثناة، كضـ المكحدة، (3
 (.549ككف الكاك، كفتح المعجمة، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )صكس
 (.21/92( مسند أحمد )(4
 (.3/537( مسند أبي داكد الطيالسي )(5
 (.7/60( مسند أبي يعمى المكصمي )(6
ككتاب بدء الخمؽ، باب . (2615، حديث رقـ )(3/163( صحيح البخارم، كتاب اليبة، باب قبكؿ اليدية مف المشركيف )(7

 .(3248حديث رقـ ) ،(4/118صفة الجنة، كأنيا مخمكقة )
 (.2469(، حديث رقـ )1000)ص ، باب فضائؿ سعد بف معاذ رضي اهلل عنو( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة(8
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ 41بف دينار البصرم أبك سممة. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) حماد بف سممة -

ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. إفيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 
 كلكف الحديث ىذا لـ يذكره اإلماـ مسمـ، بيذا اإلسناد، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده.

ي، البصرم، أصمو حجازم، كىك بف عبد اهلل بف زىير بف عبد اهلل بف جدعاف، التيم عمي بف زيد -
(، 69المعركؼ بعمي بف زيد بف جدعاف، ينسب أبكه إلى جد جده. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 كخبلصة القكؿ فيو أنو: ضعيؼ.

 :الحكـ عمى اإلسناد
. كقاؿ حسيف سميـ أسد: إسناده (1)كقد ضعفو األلباني إسناده ضعيؼ، لضعؼ عمي بف زيد،

كالحديث حسف لغيره، فقد ركاه البخارم كمسمـ، في صحيحييما، مف  .(2)صحيح ضعيؼ، غير أف الحديث
 طريؽ قتادة، بمفظ آخر، كما سبؽ في التخريج.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.4047(، حديث رقـ )4/47) كتاب المباس، باب مف كرىو( في تعميقو عمى سنف أبي داكد (1
 (.7/60عميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )( في ت(2
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 :(1)قاؿ ابف األثير
رَ  َقدْ   (َمَسحَ ) اؿِ  الَمِسيح" َوِذْكرُ  "السَّاَلـُ  َعَمْيوِ  الَمِسيح" ِذْكرُ  ِفيوِ  َتَكرَّ  ِبِو؛ فُسمّْي ِعيَسى َأمَّا "الدَّجَّ

 َخَرج أِلَنَّوُ : َوِقيؿَ  .َلوُ  أْخمَص  َل  الرّْْجؿ، َأْمَسحَ  َكافَ  أِلَنَّوُ : َوِقيؿَ  .َبِرئَ  ِإلَّ  َعاَىةٍ  َذا ِبَيِدهِ  َيْمَسحُ  َل  َكافَ  أِلَنَّوُ 
دّْيؽ: الَمِسيح: َوِقيؿَ  .َيْقَطُعَيا َأيْ : اأْلَْرَض  َيْمَسح َكافَ  أِلَنَّوُ : َوِقيؿَ  .بالدُّْىفِ  َمْمُسوحا أمّْو َبْطفِ  ِمفْ   .الصّْ

اؿ َوَأمَّا .َفُعرّْب َمِشيحًا،: بالعبراِنيَّة ُىوَ : َوِقيؿَ   رجؿٌ : َوُيَقاؿُ  .َمْمُسوَحة الواحَدةَ  َعْيَنو أِلَفَّ  ِبِو؛ َفُسمّْي الدجَّ
 َيْمَسحُ  أِلَنَّوُ : َوِقيؿَ  .اْسَتوى ِإلَّ  حاجبٌ  َوَل  َعْيفٌ  وْجِيوِ  ِشْقي أحدٍ  َعَمى َيْبَقى َألَّ  وىو وَمِسيٌح، الوْجوِ  َمْمُسوحُ 
 .َيْقَطُعيا َأيْ : األْرض

 (:163الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى  دَّثىنىا عى حى
اًلؾو (3) ، عىٍف مى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى (5)، عىٍف نىاًفعو (4) ا: أىفَّ ، عىٍف عى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى
:"أيرىاًني المٍَّيمىةى ًعٍندى الكىٍعبىًة، فىرىأىٍيتي رىجيبلن  ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : رىسيكؿى المًَّو صى : مىٍف ىىذىا؟ فىًقيؿى ... فىسىأىٍلتي

: مىٍف  الَمِسيحُ  ... فىسىأىٍلتي ؿو ، ثيَـّ ًإذىا أىنىا ًبرىجي ـى ٍريى : اٍبفي مى ". الَمِسيحُ ىىذىا؟ فىًقيؿى اؿي  الدَّجَّ

 تخريج الحديث:
، كبلىما، عف مالؾ، بو (7)، كعبد اهلل بف يكسؼ(6)، عف إبراىيـ بف المنذراأخرجو البخارم أيضن 

 ، مف طرؽ عف نافع بو بنحكه.(8)بنحكه، كأخرجو مسمـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

                                                           

 (.4/326( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(6999، حديث رقـ )(9/33( صحيح البخارم، كتاب التعبير، باب رؤيا الميؿ )(2
كسكنيا مدة. ثقة عابد. ( عبد اهلل بف مسممة بف قعنب القعنبي، الحارثي، أبك عبد الرحمف البصرم، أصمو مف المدينة، (3

 (.323تقريب التيذيب )ص
( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل المدني، الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، (4

 (.516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
 (.559يكر. تقريب التيذيب )ص( نافع، أبك عبد اهلل المدني، مكلى ابف عمر. ثقة ثبت، فقيو مش(5
 .(3439حديث رقـ ) (4/166) ، باب قكؿ اهلل }كاذكر في الكتاب مريـ...{( صحيح البخارم، كتاب األنبياء(6
 .(5902حديث رقـ ) (7/161) ، باب الجعد، كتاب المباسصحيح البخارم( (7
 (.169(، حديث رقـ )95الدجاؿ )ص( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب ذكر المسيح ابف مريـ كالمسيح (8
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"َمِسيُح الَقَدَميف" أي َمْمَساواِف َليَّْنتَاف، ليس فييما َتَكسٌُّر ول ُشَقاٌؽ، فإَذا  عميو السالـ: وفي صفتو

 أصاَبُيما الماُء َنَبا َعْنُيَما. 

 (:164الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ الطبراني

اًلؾي ٍبفي    ٍبًد اٍلعىًزيًز، ثنا أىبيك غىسَّافى مى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى اًعيؿى النٍَّيًدمُّ حى ًإٍسمى
ًميعي ٍبفي عيمىيرى (3) ٍبًف ا، ثنا جى

سىفً  ، عىًف اٍلحى ، ًبمىكَّةى، عىًف اٍبفو أًلىًبي ىىالىةى التًَّميًميّْ ؿه دَّثىًني رىجي : حى ًف اٍلًعٍجًميُّ قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ًمي   عى : (4)ٍبًف عى ، قىاؿى
اًلي ًىٍندى ٍبفى أىًبي ىىالىةى التَّ  افن (5)ًميًميَّ سىأىٍلتي خى كىافى كىصَّ مَّـى كىأىنىا أىٍشتىًييا، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىٍف ، عىٍف ًحٍميىًة النًَّبيّْ صى

...  ايىًصؼى ًلي ًمٍنيىا شىٍيئن  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :"كىافى رىسيكؿي اهلًل صى ْنُيَما َمِسيَح اْلَقَدَمْيِف َيْنُبو عَ أىتىعىمَّؽي ًبًو، فىقىاؿى
 ... الحديث.اْلَماءُ 

 تخريج الحديث: 
، كمف (8)، مف طريؽ مالؾ بف إسماعيؿ، بو، بنحكه، كأخرجو الترمذم(7)، كالبييقي(6)أخرجو أبك نعيـ

 .، جميعيـ مف طريؽ سفياف بف ككيع(11)، كأبك الشيخ األصبياني(10)، كأخرجو اآلجرم(9)طريقو البغكم

 

                                                           

 (.4/327( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.22/155( المعجـ الكبير لمطبراني )(2
( مالؾ بف إسماعيؿ النٍَّيدم، أبك غساف الككفي، سبط حماد بف أبي سميماف. ثقة متقف، صحيح الكتاب. تقريب التيذيب (3

 (.516)ص
بف أبي طالب الياشمي، سبط رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كريحانتو، كقد صحبو، كحفظ عنو. تقريب  ( الحسف بف عمي(4

 (.162التيذيب )ص
( ىند بف أبي ىالة، األسيدم، التميمي، ربيب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أمو خديجة بنت خكيمد رضي اهلل عنيا. (5

 (.743االستيعاب في معرفة األصحاب )ص
 (.5/2751معرفة الصحابة ألبي نعيـ )( (6
 (.2/154( شعب اإليماف )(7
 (.34( الشمائؿ المحمدية، لمترمذم )ص(8
 (.13/269( شرح السنة لمبغكم )(9

 (.3/1508( الشريعة لآلجرم )(10
 (.98( أخبلؽ النبي، ألبي الشيخ األصبياني )ص(11
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، مف طريؽ عمرك بف محمد، كبلىما )سفياف بف ككيع، (2)كالعقيمي، (1)كأخرجو ابف أبي عاصـ 
بف ا، مف طريؽ الحسف (4)، كالبييقي(3)بف محمد(، عف جميع بف عمر، بو بنحكه. كأخرجو ابف شاذافاكعمرك 

محمد، عف إسماعيؿ بف محمد، عف عمي بف جعفر، عف مكسى بف جعفر، عف جعفر بف محمد، عف محمد 
 .االحسيف، عف الحسف بف عمي، بو بنحكه، كعند بعضيـ مختصرن بف عمي، عف عمي بف ا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
  .عمي بف عبد العزيز -

(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة، لكنو كاف يأخذ األجر 77تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 عمى التحديث.

: (5)بالتصغير ابف عمير، كذلؾ ابف عبد الرحمف العجمي، أبك بكر الككفي. قاؿ ابف حجر ُجَمْيع، -
 ضعيؼ، رافضي.

 مف كلد أبي ىالة، قيؿ: اسمو يزيد بف عمرك.  رجؿ مف أىؿ مكة، قيؿ ىو: أبو عبد اهلل التميمي -
 : مجيكؿ.(6)قاؿ ابف حجر

- .  اْبٍف أِلَِبي َىاَلَة التَِّميِميّْ
 بف أبي ىالة، كىك راكم الحديث.لـ أجد غير ىند 

 :الحكـ عمى اإلسناد
ٍير، فيك ضعيؼ، كلـ يذكر اسـ شيخو، كال شيخ شيخو. كسفياف  مىٍيع بف عيمى إسناده ضعيؼ، ألجؿ جي

أم -: كحديث أبي غساف أكلى(7)بف ككيع، سمى شيخ جميع، كىك: يزيد بف عمرك، إال أف العقيمي رد قائبلن ا
قىٍد (9): ركاه الطبراني، كفيو مف لـ يسـ. كقاؿ العقيمي(8)جميع. قاؿ الييثمي الذم لـ يذكر فيو اسـ شيخ : كى

. كضعفو األلباني ٍيًر ىىذىا اٍلكىٍجًو ًبأىسىاًنيدى ًفييىا ًليفه ًكمى ًمٍف غى ري
(10). 

                                                           

 (.2/438( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(1
 (.3/197الكبير، لمعقيمي )( الضعفاء (2
 (.45( مشيخة ابف شاذاف الصغرل )ص(3
 (.1/285( دالئؿ النبكة لمبييقي )(4
 (.142( تقريب التيذيب )ص(5
 (.654( المصدر نفسو )ص(6
 (.4/385( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(7
 (.8/487( مجمع الزكائد )(8
 (.3/197( الضعفاء الكبير، لمعقيمي )(9

 (. 995غير كزيادتو )ص( الجامع الص(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
أْلَيتَاُه بالَعْظـ ولـ َيْعُظما. "إف جاَءْت بو َمْمُسوَح األْلَيَتيف" ىو الذي َلِزَقْت  وفي حديث الُماَلَعِنَة:

  رجٌؿ أَمسُح وامرأٌة َمْسَحاُء.

 (:165الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ ابف شبة

دَّثىًني أىًبي : حى دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو قىاؿى حى
ٍف قىتىادىةى (3) ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب، (4)، عى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي

مىى ظىٍيًرم...  ًريدى عى رُّ اٍلجى : ًبتُّ أىجي مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى ًإلىى النًَّبيّْ صى ، دىًقيؽى َمْمُسوَح اأْلَْلَيَتْيفِ أىفَّ رىجيبلن جى
:السَّاقىٍيًف، فىييكى ًمٍنوي... فىقىاؿى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ". رىسيكؿي المًَّو صى ا أىٍمره ى ًمفى اأٍلىٍيمىاًف، كىافى ًلي ًفيًيمى  "لىٍكالى مىا مىضى

 تخريج الحديث:
، أتى ا، أخرجو مف طريؽ سيؿ بف سعد، أف عكيمرن (5)انفرد ابف شبة، بتمؾ المفظة، غير أف البخارم

 .-األليتيف عظيـ -عاصـ بف عدم، فقاؿ...الحديث، بمفظ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف أبي عبد اهلل الدستكائي، البصرم كقد سكف اليمف. تقدمت ترجمتو في الحديث  معاذ بف ىشاـ -

 .ثقة لو غرائب(، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 82رقـ)
 : ثقة ثبت فقيو، كركايتو عف عائشة،(6)األسدم مكالىـ الككفي. قاؿ ابف حجر سعيد بف جبير -
 كأبي مكسى كنحكىما، مرسمة.   

 .(7)ثقة ثبت، كركايتو في ىذا الحديث، عف سعيد بف المسيب، كلـ يثبت أنو أرسؿ عنو قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
 قد ركاه البخارم كما تقدـ في التخريج.ك  صحيح،إسناده 

                                                           

 (.4/327( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/383( تاريخ المدينة البف شبة )(2
( ىشاـ بف أبي عبد اهلل سىٍنبىر، بميممة، ثـ نكف، ثـ مكحدة، كزف جعفر، أبك بكر البصرم، الدٍَّستىكاًئي بفتح الداؿ، كسككف (3

 (.573مثناة، ثـ مد. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )صالسيف الميممتيف، كفتح ال
 (.453( قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي، أبك الخطاب البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
 (.6/99) ، باب قكلو عز كجؿ }كالذيف يرمكف أزكاجيـ...{( صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف(5
 (.234( تقريب التيذيب )ص(6
 (.124التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي )ص( تحفة (7
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 : (1)قاؿ ابف األثير
التَّيُّمـ، وقيؿ: أراد ُمَباَشَرة ُترَابيا بالِجَباه في السَُّجود "َتمسَّحوا باألرض، فإنيا بكـ َبرَّةٌ" أراد بو  وفيو:

  مف غير حائٍؿ، ويكوف ىذا أْمَر تأديب واْستْحباب ل ُوُجوب.

 (:166الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ الطبراني

ٍبدي    دَّثىنىا عى ًدينىًة غىزَّةى، حى ، ًبمى مَّدو اٍلغىزّْمُّ مىةي ٍبفي ميحى مى دَّثىنىا حى ك اٍلغىزّْمُّ حى مًَّد ٍبًف عىٍمرو المًَّو ٍبفي ميحى
مَّدي (3) دَّثىنىا ميحى ، حى

، عىٍف أىًبي عيٍثمىافى النٍَّيًدمّْ (4)ٍبفي ييكسيؼى اٍلًفٍريىاًبيُّ ا ، عىٍف عىٍكؼو دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍممىافى اٍلفىاًرًسيّْ عىًف النًَّبيّْ (5)، حى ، عىًف سى
مىٍيًو كىآًلوً  مَّى المَّوي عى : صى مَّـى قىاؿى سى ـْ َبرَّةٌ " كى  ".َتَمسَُّحوا ِباأْلَْرِض؛ َفِإنََّيا ِبُك

. ـٍ يىٍرًكًه عىٍف سيٍفيىافى ًإالَّ اٍلًفٍريىاًبيُّ  قاؿ الطبراني: لى

 تخريج الحديث:
، (8)ا، كالقيضاعي أيضن (7)، مف طريؽ المصنؼ، بو بمفظو. كأخرجو ابف أبي شيبة(6)أخرجو القضاعي

 )سمماف(.  ، لـ يذكراعثماف النيدم، مرسبلن مف طريؽ أبي 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 .(9)شيخ لمطبراني، سمع عبد اهلل بف محمد بف عىٍمرك الغىٌزم َحَمَمة بف محمد الَغزّْي -
سكل ما ذكره الشيخ أبي الحسف مصطفى بف إسماعيؿ  .، أك تعديبلن الـ أجد فيو جرحن  قمت:

 .صدكؽ: أنو (10)السميماني المأربي فيو

                                                           

 (.4/327( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.1/254( المعجـ الصغير لمطبراني )(2
 (.322( عبد اهلل بف محمد بف عمرك بف الجراح، األزدم، أبك العباس الغزم. ثقة. تقريب التيذيب )ص(3
بف عثماف الضبي، مكالىـ، الًفٍريىابي، بكسر الفاء، كسككف الراء، بعدىا تحتانية كبعد األلؼ ( محمد بف يكسؼ بف كاقد (4

 (.515مكحدة، ثقة فاضؿ. تقريب التيذيب )ص
5) . ( عبد الرحمف بف ميٌؿ، ببلـ ثقيمة، كالميـ مثمثة، أبك عثماف النٍَّيدم، بفتح النكف، كسككف الياء، مشيكر بكنيتو مخضـر

 (.351)صتقريب التيذيب 
 (. 1/409( مسند الشياب، القضاعي )(6
 (.1/149( مصنؼ ابف أبي شيبة )(7
 (. 1/409( مسند الشياب، القضاعي )(8
 (.1/266( تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، البف حجر )(9

  .(298( إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم )ص(10
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(، 24بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف سعيد -
 كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، اليضر تدليسو.

 بف أبي جميمة، بفتح الجيـ، األعرابي، العبدم، البصرم. عوؼ -
 كبالتشيع.: ثقة، رمي بالقدر، (1)قاؿ ابف حجر

 ثقة، كال يضر رميو بالقدر، كتشيعو، فالحديث، ال يؤيد بدعتو. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
مىة بف محمد، كلـ أعرفو، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح، : (2)قاؿ الييثمي مى ركاه الطبراني عف شيخو حى

 .(3)صححو األلبانيكقد  غير عبد اهلل بف محمد بف عمرك الغزم، كىك ثقة.
 مة صدكؽ.مى حسف، فيو شيخ الطبراني، حى إسناد  قمت:

      

 :(4)قاؿ ابف األثير  
أ: قد َتمسَّح. والَمْسُح يُكوُف  ومنو الحديث: أ. يقاؿ لمرُجؿ إذا توضَّ "أنو تَمسَّح وصمَّى" أي َتوضَّ

 .بالَيِد وَغْساًل  اَمْسحً 

 (:167الحديث رقـ)
 :(5)قاؿ اإلماـ الطبراني

دَّثىنىا  مَّدي ٍبفي سىًعيدو اأٍلىٍصبىيىاًنيُّ حى ٍبًد اٍلعىًزيًز، ثنا ميحى ًميُّ ٍبفي عى عى
، عىٍف (6) ٍربو اًؾ ٍبًف حى ، عىٍف ًسمى ، ثنا شىًريؾه

مَّـ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا، أىفَّ النًَّبيَّ صى ًتًو، يى  ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضي اهللي عىٍنييمى ةن، "أىكىؿى كىًتؼى ميٍيرى : نىًضجى قيكؿي
مىسىحى يىدىهي   ".ِبِمْسٍح َوَصمَّىكى

 تخريج الحديث:
 انفرد الطبراني بو.

                                                           

 (.433( تقريب التيذيب )ص(1
 (.8/118( مجمع الزكائد )(2
 (.4/401( السمسمة الصحيحة )(3
 (.4/327( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.11/281( المعجـ الكبير لمطبراني )(5
 (. 480تقريب التيذيب )ص ( محمد بف سعيد بف سميماف الككفي، أبك جعفر بف األصبياني، يمقب حمداف. ثقة ثبت.(6
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، كمصنؼ المسند. عمي بف عبد العزيز -  بف المرزباف بف سابكر، أبك الحسف البغكم، شيخ الحـر

كاف يأخذ األجر (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: ثقة، لكنو 77تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)
 عمى التحديث.

بف عبد اهلل النخعي، الككفي، القاضي بكاسط، ثـ الككفة، أبك عبد اهلل. تقدمت ترجمتو، في  شريؾ -
 (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: صدكؽ يخطيء.129الحديث رقـ)

 بف حرب. ِسَماؾ -
ركايتو عف صدكؽ إال في (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 147تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) 

 عكرمة، عف ابف عباس فيي مضطربة، كىك ىنا يرك عف عكرمة.

(، 14. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)(1)أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس، أصمو بىٍربىًرم عكرمة -
 كخبلصة القكؿ فيو، أنو: ثقة ثبت، كال يثبت تكذيبو، كال بدعتو.

 :الحكـ عمى اإلسناد
ربة، كفيو طبف حرب، ركايتو عف عكرمة، عف ابف عباس، مض، ألجؿ سماؾ اإسناده ضعيؼ جدن 

 شريؾ القاضي، صدكؽ يخطيء، كقد انفرد بتمؾ الركاية.

      

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.397( تقريب التيذيب )ص(1
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 :(1)قاؿ ابف األثير
عنو في ِميزَاِنِو" ُيِريد َمْسَح التُّراِب َعْنُو،  ا"إّف َعَمَفو َوَرْوَثو وَمْسحً  وفي حديث َفَرس الُمرَاِبط:

 وَتْنظيَؼ ِجْمِده.  

 (:168الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا اٍبفي الميبىارىؾً  ، حى ٍفصو ًميُّ ٍبفي حى دَّثىنىا عى ةي ٍبفي أىًبي سىًعيدو (3)حى نىا طىٍمحى ، أىٍخبىرى
: سىًمٍعتي سىًعيدن (4)  ا، قىاؿى
مىيٍ  مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي، يىقيكؿي ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى دّْثي أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى ، ييحى ٍقبيًرمَّ :المى مَّـى سى  ا"مىًف اٍحتىبىسى فىرىسن  ًو كى

تىٍصًديقن  اًفي سىًبيًؿ المًَّو ًإيمىانن   ".َيْوـَ الِقَياَمةِ  َوَرْوَثُو َوَبْوَلُو ِفي ِميزَاِنوِ  َفِإفَّ ِشَبَعُو َوِريَّوُ ًبكىٍعًدًه،  اًبالمًَّو كى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو البخارم، دكف مسمـ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 المركزم، نزيؿ عسقبلف.  عمي بف حفص -

 : مقبكؿ.(7)قاؿ ابف حجرك  ، نعرفو ال: (6)، كقاؿ الذىبي(5)ذكره ابف حباف في الثقات
 مقبكؿ. قمت:

: ثقة، تغير قبؿ مكتو بأربع (8)، أبك سعد المدني. قاؿ ابف حجرسعيد كيساف المقبري سعيد بف أبي -
 سنيف، كركايتو عف عائشة كأـ سممة، مرسمة.

، لـ يتميز (9)ثقة، كركايتو عف أبي ىريرة كليست عف عائشة، كأـ سممة. كبالنسبة الختبلطو قمت:
كلقد أخرجو البخارم في صحيحو، مما يدؿ ىؿ أخذ عف طمحة بف أبي سعيد قبؿ االختبلط أـ بعده، 

 عمى انتقائو ألحاديثو الصحيحة.

                                                           

 (.4/328( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(2853، حديث رقـ )(4/28) ا( صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب مف احتبس فرسن (2
 (.320تقريب التيذيب )ص( عبد اهلل بف المبارؾ المركزم، مكلى بني حنظمة، ثقة ثبت، فقيو، (3
 (.282( طمحة بف أبي سعيد اإلسكندراني، أبك عبد الممؾ القرشي، أصمو مدني. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
 .(8/469) حباف البف الثقات( (5
 .(2/38) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (6
 (.400( تقريب التيذيب )ص(7
 (.236( المصدر نفسو )ص(8
 (.39المختمطيف لمعبلئي )ص( (9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ذا كاف لو ا"إذا كاف الغالـ َيتيمً  وفي حديث ابف عباٍس: ، فامسُحوا رأسو مف أْعالُه إلى ُمَقدَِّمِو، وا 

 أٌب، فامسُحوا مف ُمقَّدِمِو إلى َقَفاهُ". 

 (:169الحديث رقـ)
  :(2)الطبرانيقاؿ اإلماـ 

ًميًميُّ  ٍدرىافى السَّ مَّدي ٍبفي صي : نا ميحى دَّثىنىا أىٍحمىدي قىاؿى حى
: كيٍنتي ًعٍندى (3) اًلحي ٍبفي ًزيىادو النَّاًجيُّ قىاؿى : نا صى ، قىاؿى

اءىهي  ، فىجى ؿه ، كىًعٍندىهي رىجي ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو ًميّْ ٍبًف عى مىٍيمىافى ٍبًف عى مًَّد ٍبًف سي ، فىأىٍقعىدىهي ًفي ميحى ًغيرو ٍعفىرو صى ًباٍبفو أًلىًخيًو جى
ًبيُّ  ـى الصَّ ًرًه، ييقىمّْبي شىٍعرىهي، فىتىبىرَّ عىؿى يىٍمسىحي ًبرىٍأًسًو ىىكىذىا ًمٍف ميقىدًَّمًو ًإلىى ميؤىخَّ ٍجًرًه، كىجى ؿي الًَّذم ًعٍندىهي: حى ، فىقىاؿى لىوي الرَّجي

، قىٍد تى  دّْهً أىٍصمىحى المَّوي اأٍلىًميرى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى دَّثىًني أىبيك أىيُّكبى : اٍسكيٍت، حى ، فىقىاؿى ًبيُّ ـى الصَّ بىرَّ
ٍبًد المًَّو (4) ٍبًف ا، عىٍف عى

: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى بَّاسو قىاؿى ـُ َيِتيمً " عى َذا َفاْمَسُحوا رَْأَسُو َىَكَذا  اِإَذا َكاَف اْلُغاَل ، َواِ  ـَ ِإَلى ُقدَّا
 ".َكاَف َلُو َأٌب َفاْمَسُحوا ِبرَْأِسِو َىَكَذا ِإَلى َخْمٍؼ ِمْف ُمَقدَِّموِ 

دٍ  مَّدي ٍبفي صي ، تىفىرَّدى ًبًو: ميحى اًلحه مًَّد ٍبًف سيمىٍيمىافى ًإالَّ صى ًديثى عىٍف ميحى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى .قاؿ الطبراني: لى  رىافى

 تخريج الحديث:
، أربعتيـ، مف طريؽ صالح (8)، كابف عساكر(7)، كالخطيب البغدادم(6)العقيمي، ك (5)البزارأخرجو 

 الناجي، عف محمد بف سميماف، بو، باختبلؼ في بعض األلفاظ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .َصاِلُح ْبُف ِزَياٍد النَّاِجيُّ  -

 .مجيكؿ قمت: : ال تعرؼ لو حاؿ.(9)قاؿ ابف القطاف

                                                           

 (.4/328( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/69( المعجـ األكسط )(2
ٍدراف، بضـ الميممة، كالسككف، أبك جعفر المؤذف البصرم، كقد ينسب لجده. صدكؽ. تقريب (3 ( محمد بف إبراىيـ بف صي

 (.465التيذيب )ص
 (.403الياشمي، أبك محمد. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص عمي بف عبد اهلل بف عباس،( (4
 (.2/387( كشؼ األستار عف زكائد البزار، لمييثمي )(5
 (.1627(، حديث رقـ )4/73( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(6
 (.3/215( تاريخ بغداد )(7
 (.53/129( تاريخ دمشؽ البف عساكر )(8
 (.124( ذيؿ ميزاف االعتداؿ، لمعراقي )ص(9
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ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو أىًميري اٍلبىٍصرىًة. ُسَمْيَمافَ ُمَحمَُّد ْبُف  - ًميّْ ٍبًف عى  ٍبًف عى
، كىالى ييٍعرىؼي ًإالَّ ًبًو. كقاؿ : (1)قاؿ العقيمي ًديثيوي ىىذىا غىٍيري مىٍحفيكظو لىٍيسى ييٍعرىؼي ًبالنٍَّقًؿ، كىحى
ًديثن : (2)الخطيب البغدادم كىل عىٍف أىًبيًو حى ٍيريهي. كقاؿ ابف القطاف، اميٍسنىدن  ارى كىال ييٍحفىظي لىوي غى

: ال يعرؼ (3)
 بالنقؿ، كحديثو غير محفكظ.

 ضعيؼ. قمت:

 ، الياشمي، أحد األشراؼ.سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف عباس -
 مقبكؿ.: (4)قاؿ ابف حجر

 :الحكـ عمى اإلسناد
: كفيو محمد بف سميماف، كقد (7). كقاؿ الييثمي(6): منقطع، كضعفو السيكطي(5)البخارماإلماـ قاؿ 

ذكركا ىذا مف مناكير حديثو. كقىاؿى اٍلبىزَّاري 
مَّـى ًإال ًبيىذىا (8) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ال نىٍعمىميوي ييٍركىل عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى

كىافى أىًميرى الٍ  مَّدى ٍبفى سيمىٍيمىافى ًفيًو، كى ده ميحى ـٍ ييشىاًرٍؾ أىحى لى ـٍ نىٍحفىٍظوي ًإال ًمٍف اإًلٍسنىاًد، كى بىٍصرىًة. كىىىذىا ًإنَّمىا كىتىٍبنىاهي ألىنَّا لى
ىىذىا اٍلكىٍجًو. قاؿ الذىبي
 .(10): مكضكع، كتبعو األلباني(9)

 .اإسناده ضعيؼ جدن  قمت:

      

 

 

                                                           

 (.4/73( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(1
 (.3/215( تاريخ بغداد )(2
 (.2/197( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(3
 (.253( تقريب التيذيب )ص(4
 (.1/98( التاريخ الكبير )(5
 (.1/103( الجامع الصغير مف حديث البشير النذير )(6
 (.8/298( مجمع الزكائد )(7
 (.2/387كائد البزار، لمييثمي )( كشؼ األستار عف ز (8
 (.3/572( ميزاف االعتداؿ )(9

 (.166( الجامع الصغير، كزيادتو )ص(10
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 :(1)قاؿ ابف األثير
ـْ ِمْف َىَذا الَفّج ِمف َخْيِر ِذي َيَمٍف، َعَمْيِو َمْسَحُة َمَمٍؾ. َفَطَمَع َجِريُر ْبُف َعْبِد المَِّو". َوِفيِو:  "َيْطُمع َعَمْيُك

 ُيَقاُؿ: َعَمى َوْجِيِو َمْسَحُة َمَمٍؾ، وَمْسَحُة َجماٍؿ: َأْي أثٌر َظاىٌر ِمْنُو. َوَل ُيَقاُؿ َذِلَؾ إلَّ ِفي المْدح.  

 (:170ث رقـ)الحدي
 : (2)الحميدياإلماـ قاؿ 

اًلدو       اًعيؿي ٍبفي أىًبي خى : ثنا ًإٍسمى ، قىاؿى ثنا سيٍفيىافي
: سىًمٍعتي قىٍيسن (3) ًريرى (4)ا، قىاؿى : سىًمٍعتي جى ٍبفى ا، يىقيكؿي

مَّـى قىطُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، مىا رىآًني رىسيكؿي المًَّو صى ًميَّ ٍبًد المًَّو اٍلبىجى : عى ـى ًفي كىٍجًيي قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   ًإالَّ تىبىسَّ كى
: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـْ ِمْف َىَذا اْلَباِب َرُجٌؿ ِمْف َخْيِر ِذي ُيْمٍف، َعَمى َوْجِيِو ِمْسَحُة َمَمٍؾ"، َفَطَمَع " صى َيْطُمُع َعَمْيُك
 َجِريُر ْبُف َعْبِد المَِّو.

 تخريج الحديث:
، جميعيـ مف طريؽ سفياف، بو (8)، كالطبراني(7)، كابف أبي عاصـ(6)، كالبخارم(5)أخرجو النسائي
، مف طريؽ يكنس بف أبي (13)، كغيرىـ(12)، كابف حباف(11)، كابف خزيمة(10)، كأحمد(9)بنحكه. كأخرجو النسائي

، مف (14)و الطبراني، بنحكه، كزيادة عف البعض. كأخرجاإسحاؽ، عف مغيرة بف شبيؿ، عف جرير، مرفكعن 

                                                           

 (.4/328( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.2/48( مسند الحميدم )(2
 (.107( إسماعيؿ بف أبي خالد األحمسي، مكالىـ، البجمي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(3
، كيقاؿ لو رؤية. تقريب التيذيب )ص(4  (.456( قيس بف أبي حاـز البجمي، أبك عبد اهلل الككفي. ثقة، مخضـر
 (.7/369( السنف الكبرل لمنسائي )(5
 (.97( األدب المفرد )ص(6
 (.4/470( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(7
 (.2/301( المعجـ الكبير لمطبراني )(8
 (.8244(، حديث رقـ )7/369) كتاب المناقب، باب جرير بف عبد اهلل ،ي( السنف الكبرل لمنسائ(9

 (.31/516( مسند أحمد )(10
 (.3/149( صحيح ابف خزيمة )(11
 (.16/173( صحيح ابف حباف )(12
(، 37762(، )33006(، مصنؼ ابف أبي شيبة، حديث رقـ )2/935( في بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث )(13

 (.1/422(، المستدرؾ )2/352طبراني )كالمعجـ الكبير لم
 (.6/74(، كالمعجـ األكسط، لو )2/356( المعجـ الكبير لمطبراني )(14
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، مف طريؽ قيس (2)، كمسمـ(1). كأخرجو البخارماطريؽ قابكس بف أبي ظبياف، عف أبيو، عف جرير، مرفكعن 
، عف جرير، مرفكعن ا  ، بدكف لفظ ابف األثير.ابف أبي حاـز

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ثقة حافظ، ال (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف عيينة: -

 يضر تدليسو، كال اختبلطو.

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، كالحديث في الصحيحيف، بدكف المفظة، كما تقدـ في التخريج. 

 .(4): إسناده صحيح عمى شرط مسمـ، كصححو األلباني(3)كقد قاؿ شعيب األرنؤكط

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
. اْلَحِديدِ  ِمفَ  الِمْجرفة َوِىيَ  ِمْسَحاٍة، جمعُ : الَمَساحى "ومكَاِتميـ بَمَساِحييـ فخَرُجوا" َخْيَبر َحِديثُ  َوِفي

رَ  َوَقدْ . واإلزالةِ  الَكْشؼِ : السَّْحوِ  ِمفَ  أِلَنَّوُ  زائدٌة؛ والميـُ   .اْلَحِديثِ  ِفي َتَكرَّ

 (:171الحديث رقـ)
 :(6)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى  حى عى
اًلؾو (7) ، عىٍف مى

مَّى اهللي (8) ٍنوي: أىفَّ النًَّبيَّ صى ، عىٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى ٍيدو مى ، عىٍف حي
اءىىىا لىٍيبلن  ، فىجى ٍيبىرى رىجى ًإلىى خى مَّـى خى سى مىٍيًو كى ـٍ حى عى مىٍيًي ا ًبمىٍيؿو الى ييًغيري عى اءى قىٍكمن كىافى ًإذىا جى ، فىمىمَّا أىٍصبىحى ، كى تَّى ييٍصًبحى

                                                           

 .(3035، حديث رقـ )(4/65) ، باب مف ال يثبت عمى الخيؿ( صحيح البخارم، كتاب الجياد(1
(، حديث رقـ 1004)ص ، باب مف فضائؿ جرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة(2
(2475.) 

 (.16/173( صحيح ابف حباف )(3
 (.8244(، حديث رقـ )7/369) ، كتاب المناقب، باب جرير بف عبد اهلل( في تعميقو عمى السنف الكبرل لمنسائي(4
 (.4/328( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 .(2945، حديث رقـ )(4/48ي صمى اهلل عميو كسمـ إلى اإلسبلـ )( صحيح البخارم، كتاب الجياد، باب دعاء النب(6
( عبد اهلل بف مسممة بف قعنب القعنبي، الحارثي، أبك عبد الرحمف البصرم، أصمو مف المدينة، كسكنيا مدة. ثقة عابد. (7

 (.323تقريب التيذيب )ص
المدني، الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف،  ( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل(8

 (. 516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
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ٍت يىييكدي  رىجى ـْ َوَمَكاِتِمِيـْ خى مىٍيًو ِبَمَساِحيِي مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ًميسي مَّده كىالخى مَّده كىالمًَّو، ميحى ، فىمىمَّا رىأىٍكهي قىاليكا: ميحى
: مَّـى سى ٍيبىري ًإنَّا ًإذىا  كى ًربىٍت خى ، خى "."المَّوي أىٍكبىري بىاحي الميٍنذىًريفى ، فىسىاءى صى ًة قىٍكـو ٍلنىا ًبسىاحى  نىزى

 تخريج الحديث:
، مف (2)، مف طريؽ، إسماعيؿ بف جعفر، عف حميد، بو. كأخرجو مسمـ(1)اأخرجو البخارم أيضن 

 طريؽ، ثابت، عف أنس، بو، بنحكه كزيادة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو ثقات، غير أف:

الطكيؿ، أبك عبيدة البصرم، اختمؼ في اسـ أبيو عمى نحك عشرة أقكاؿ. قاؿ ابف بف أبي حميد حميد  -
، مف الطبقة الثالثة لممدلسيف، الذيف ال يقبؿ تدليسيـ حتى (4): ثقة مدلس، كقد عده ابف حجر(3)حجر

 يصرحكا بالسماع، كلـ يصرح بالسماع. 

      

 :(5)قاؿ ابف األثير
باب:  "إفَّ أمًَّة مف اأُلَمـِ ُمِسَخت، وأْخَشى أف تكوَف منيا".  ومنو حديث الضَّ

 (:172الحديث رقـ)
 :(6)قاؿ اإلماـ مسمـ

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى دَّثىًني ميحى كحى
دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عىًدم  (7) دى، عىٍف أىًبي نىٍضرىةى (8)، حى ، عىٍف دىاكي

(9) ، ، عىٍف أىًبي سىًعيدو
: يىا ؿه : قىاؿى رىجي نىا؟  قىاؿى بَّةو، فىمىا تىٍأميري : -أىٍك فىمىا تيٍفًتينىا؟  -رىسيكؿى اهلًل، ًإنَّا ًبأىٍرضو مىضى ُأمًَّة ِمْف "ذيًكرى ًلي أىفَّ  قىاؿى

                                                           

 .(610حديث رقـ ) (1/125( صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، باب ما يحقف باآلذاف مف الدماء )(1
 (.1365(، حديث رقـ )538)ص ، كتاب النكاح، باب فضيمة إعتاقو أمتو ثـ يتزكجيا( صحيح مسمـ(2
 (.181( تقريب التيذيب )ص(3
 (.38( طبقات المدلسيف )ص(4
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(5
 (.1951(، حديث رقـ )808)ص ، باب إباحة الضب( صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح(6
مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب  ( محمد بف المثنى بف عبيد العنىزم، بفتح النكف كالزام، أبك مكسى البصرم،(7

 (.505التيذيب )ص
 (.465تقريب التيذيب )ص .. ثقة( محمد بف إبراىيـ بف أبي عدم، كقد ينسب لجده، كقيؿ: ىك إبراىيـ أبك عمرك البصرم(8
قي، بفتح الميممة كالكاك، ث( (9 ـ قاؼ، البصرم أبك نضرة، المنذر بف مالؾ بف قيطىعة، بضـ القاؼ، كفتح الميممة، العبدم، العىكى

 (.546بنكف كمعجمة ساكنة، مشيكر بكنيتو. ثقة. تقريب التيذيب )ص
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:َبِني ِإْسرَاِئيَؿ ُمِسَختْ  ، قىاؿى عيمىري : فىمىمَّا كىافى بىٍعدى ذىًلؾى ـٍ يىٍنوى، قىاؿى أىبيك سىًعيدو لى ـٍ يىٍأميٍر كى فَّ اهللى عىزَّ كىجىؿَّ لىيىٍنفىعي "إً  "، فىمى
لىٍك كىافى ًعٍنًدم لىطىًعٍمتيوي، ًإنَّمىا عىافىوي رىسي  اًء، كى ـي عىامًَّة ىىًذًه الرّْعى نَّوي لىطىعىا ، كىاً  ٍيرى كىاًحدو مىٍيًو ًبًو غى مَّى اهللي عى كؿي اهلًل صى

." مَّـى سى  كى

 تخريج الحديث:
 انفرد بو مسمـ، دكف البخارم.

 ؿ اإلسناد:دراسة رجا 
 رجالو ثقات، غير أف:

، ثقة متقف، (1)بف أبي ىند القشيرم، مكالىـ، أبك بكر، أك أبك محمد البصرم. قاؿ ابف حجر داود -
 كاف ييـ بأخرة.
ثقة، كلـ أجده في المختمطيف، كلعؿ اإلماـ مسمـ، قد انتقى مف أحاديثو ما سمـ مف  قمت:

 الكىـ.
       

 :(2)قاؿ ابف األثير
 َأوْ  َنباتٍ  ِمفْ  الَمْفتوؿُ  َأيِ : الَمْمُسود الحبؿُ : الَمَسدُ  "َمحالةٍ  َمَسدَ  إلَّ  المدينةِ  َشَجرَ  َحرَّمتُ " ِفيوِ  (َمَسدَ )

   .َعَمْيوِ  َتُدور الَِّذي الَبَكرة ِمْرَود: الَمَسدُ : َوِقيؿَ  .شجرةٍ  ِلحاءِ 

 الحديث رقـ)*(:
 .(3)سبؽ تخريجو

      

 

 

 

                                                           

 (.200( تقريب التيذيب )ص(1
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 (.20( تحت حديث رقـ )(3
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 :(1)األثيرقاؿ ابف 
 "أنو أِذَف في َقْطِع الَمَسد والقائمتيِف".  ومنو الحديث:

 (:173الحديث رقـ)
نما بمفظ لـ أعثر عميو بمفظ  )الًمشىٌد(. )المىسىد(، كا 

 :(2)قاؿ اإلماـ الطبراني
ٍنعىاًنيُّ  ًميُّ ٍبفي اٍلميبىارىًؾ الصَّ دَّثىنىا عى حى
ًنيُّ ، ثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أىًبي (3) ٍبًد اهلًل اٍلميزى دَّثىًني كىًثيري ٍبفي عى ، حى ٍيسو أيكى

(4) ،
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دًّْه، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ا  َأِذَف ِبَقْطِع الِمَشدّْ، والَقائِمَتيِف،" عى كالميتًَّخذىًة عىصى

 الدَّابًَّة".

 تخريج الحديث:
 ني بو.انفرد اإلماـ الطبرا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، أبك الحسف َعِميُّ ْبُف اْلُمَباَرؾِ  - ٍنعىاًنيُّ  .(5)الصَّ

 : لـ أعرفو. (7)، كقاؿ الييثمي(6)كثقو العراقي
 .ثقة قمت:

بف ابف مالؾ بف أبي عامر األصبحي، أبك عبد اهلل  إسماعيؿ بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف أويس -
 أبي أكيس المدني.

 : صدكؽ، ضعيؼ العقؿ، ليس بذلؾ.(9)، كقاؿ مرة أخرل(8)كثقو ابف معيف
                                                           

 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.18(، حديث رقـ )17/18الكبير لمطبراني )( المعجـ (2
 ،" صنعاء" إلى النسبة ىذه .لؼاأل بعد كالنكف الميممة، العيف كفتح النكف، كسككف الميممة، الصاد بفتح: انيعى نٍ الصَّ ( (3

 .(3/556) لمسمعاني األنسابانظر  .معركفة قديمة باليمف بمدة كصنعاء
( الميزىني: بضـ الميـ، كفتح الزام، كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مزينة بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر بف نزار (4
نما سمي باسـ أمو مزينة بنت كمب بف كبرة. األنساب لمسمعاني )ا  (.5/277بف معد بف عدناف، كاسـ مزينة عمرك، كا 

 (.239منده )ص( فتح الباب في الكنى كاأللقاب، البف (5
 (441عف أبي الطيب المنصكرم، في إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني ) ( نقبلن (6
 (.6/458( مجمع الزكائد )(7
 (.238ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (8
 (.2/181( الجرح كالتعديؿ )(9
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: محمو الصدؽ، (3). كقاؿ أبك حاتـ(2)أحمداإلماـ : ال بأس بو، ككذلؾ قاؿ (1)اكقاؿ أيضن  
: ركل عف خالو مالؾ أحاديث، غير أنو ال يتابعو أحد عمييا، كقد (4). كقاؿ ابف عدمككاف مغفبلن 

كأحمد كالبخارم، يحدث عنو الكثير كىك خير مف أبيو. كقاؿ حدث عنو الناس، كأثنى عميو ابف معيف 
: ضعيؼ، كقاؿ في مكضع آخر: ليس بثقة، كقاؿ أبك القاسـ البللكائي بالغ النسائي في (5)النسائي

الكبلـ عميو، إلى أف يؤدم إلى تركو، كلعمو باف لو ما لـ يبف لغيره، ألف كبلـ ىؤالء كميـ يؤكؿ إلى 
: كذاب. كقاؿ (8): يسرؽ الحديث. كقاؿ النضر بف سممة المركزم(7)ابف معيف. كقاؿ (6)أنو ضعيؼ

: صدكؽ، (11): فيو ليف. كقاؿ ابف حجر(10): صدكؽ مشيكر، ذك غرائب، كقاؿ مرة أخرل(9)الذىبي
: ال أختاره في الصحيح. كقد ذكر سبب تضعيؼ (12)أخطأ في أحاديث مف حفظو. كقاؿ الدارقطني

: ربما كنت أضع الحديث ألىؿ المدينة إذا اختمفكا في (13)بف أبي أكيسالنسائي لو؛ كذلؾ لقكؿ ا
 شيء فيما بينيـ.

: كىذا ىك الذم باف لمنسائي منو حتى تجنب حديثو، كأطمؽ القكؿ فيو بأنو (14)اقاؿ ابف حجر معقبن 
ليس بثقة. كلعؿ ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح، كأما الشيخاف فبل يظف بيما أنيما 

 خرجا عنو إال الصحيح مف حديثو، الذم شارؾ فيو الثقات.أ
 صدكؽ، كقد ركل لو البخارم كمسمـ، في صحيحييما. قمت:

                                                           

 (.1/323( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(1
 (.2/181( الجرح كالتعديؿ )(2
 (.2/181( المصدر نفسو )(3
 (.1/323( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.152( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(5
 (.3/128( تيذيب الكماؿ )(6
 (.1/323( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(7
 (.1/323( المصدر نفسو )(8
 (.44( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(9

 (.1/222)( ميزاف االعتداؿ (10
 (.108( تقريب التيذيب )ص(11
 (.44( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(12
 (.3( سؤاالت البرقاني )ص(13
 (.1/273( تيذيب التيذيب )(14
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(، كخبلصة القكؿ 97. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ )بف عمرك بف عكؼ المزنيكثير بف عبد اهلل  -
 فيو: أنو ضعيؼ جدنا.

 بف عكؼ بف زيد المزني، المدني، كالد كثير. عبد اهلل بف عمرو -
: مقبكؿ. كقد عمقا (3): كثؽ. كقاؿ ابف حجر(2)، كقاؿ الذىبي(1)ذكره ابف حباف في الثقات  

 : بؿ مجيكؿ.(4)صاحبا التحرير فقاال
 مقبكؿ. قمت:  

 :الحكـ عمى اإلسناد
كلـ  كأبكه عبد اهلل، مقبكؿ،، جدنا ألجؿ، كثير بف عبد اهلل المزني، فيك ضعيؼ جدنا إسناده ضعيؼ

 .ركاه الطبراني في الكبير، كفيو كثير بف عبد اهلل المزني، كىك متركؾ: (5)كقد قاؿ الييثمي يتابع

      

 : (6)قاؿ ابف األثير
 المَّيؼُ : والَمَسدُ  ."الَمَسدُ  ُيْقَطعَ  َأفْ  لَيَمنعُ  َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  َكافَ  ِإفْ " َجاِبرٍ  َوَحِديثُ 

 .قوؿٍ  ِفي (7){َمَسدٍ  ِمفْ  َحْبؿٌ  ِجيِدىا ِفي}:َتَعاَلى َقْوُلوُ  ُفسّْر َوِبوِ  َأْيًضا،

  (:174الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ ابف حباف

دَّثى  ، حى اًرمُّ اًعيؿى اٍلبيخى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا ميحى ، حى ٍيرو اٍليىٍمدىاًنيُّ مًَّد ٍبًف بيجى نىا عيمىري ٍبفي ميحى اًعيؿي أىٍخبىرى ٍبفي انىا ًإٍسمى
اًرًث ٍبًف رىاًفًع ٍبًف مىًكيثو الٍ  ٍف أىًبيًو اٍلحى اًرًث، عى ةي ٍبفي اٍلحى اًرجى دَّثىنىا خى ، حى ٍيسو اًبرى أىًبي أيكى ٍبًعيّْ أىنَّوي، سىأىؿى جى يىًنيّْ ثيَـّ الرَّ جي

مَّـى ا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ًإٍف كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ٍبًد المًَّو... ثيَـّ قىاؿى دى اٍلبىكىرىًة. َلَيْنياَنا َأْف َنْقَطَع اْلَمَسدَ ٍبفى عى ًمٍركى  كى

 
                                                           

 (.5/41( الثقات البف حباف )(1
 (.1/580( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(2
 (.316( تقريب التيذيب )ص(3
 (.2/245يب )( تحرير تقريب التيذ(4
 (.3/653( مجمع الزكائد )(5
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.5سكرة المسد)( (7
 (.9/67( صحيح ابف حباف )(8
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 تخريج الحديث:
 مف طريؽ ابف أبي أكيس، بو بنحكه.كبلىما ، (2)، كالبييقي(1)أخرجو الطبراني

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

(، كخبلصة 173. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)إسماعيؿ بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف أويس -
 القكؿ فيو أنو: صدكؽ.

بف رافع بف مىًكيث، بفتح الميـ، ككسر الكاؼ، ثـ تحتانية ساكنة، بعدىا مثمثة،  خارجة بف الحارث -
 الجيني المدني. 

 كقاؿ ،الحديث صالح :(5)، كقاؿ أبك حاتـ(4)ذكره ابف حباف في الثقات، (3)و ابف معيفثقك 
  : صدكؽ.(8)ابف حجرك  (7)كقاؿ الذىبي ،بأس بو ليس :(6)النسائي

 صدكؽ. قمت:
 بف مكيث بفتح الميـ كآخره مثمثة الجيني. رافعالحارث بف  -

: حديثو (11): ال يعرؼ حالو. كقاؿ الذىبي(10)، كقاؿ ابف القطاف(9)ذكره ابف حباف في الثقات
 : مقبكؿ.(12)حسف. كقاؿ ابف حجر

 صدكؽ. قمت:

 

 
                                                           

 (.4/124( المعجـ األكسط )(1
 (.5/328( السنف الكبرل لمبييقي )(2
 .(3/65) التيذيب تيذيب( (3
 .(6/273) حباف البف الثقات( (4
 .(3/375) كالتعديؿ الجرح( (5
 .(8/5) الكماؿ تيذيب( (6
 .(1/361) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (7
 (.186( تقريب التيذيب )ص(8
 (.4/130( الثقات البف حباف )(9

 (.5/70( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(10
 (.1/445( ميزاف االعتداؿ )(11
 (.146التيذيب )ص( تقريب (12
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 :الحكـ عمى اإلسناد
 )إسماعيؿ بف أبي أكيس، كخارجة بف الحارث، كالحارث بف رافع( إسناده حسف، فيو مف ىك صدكؽ

سناده حسف. (1)كما تقدـ في التراجـ، كقد قاؿ الييثمي ، (2)كقد صححو األلباني: ركاه الطبراني في األكسط، كا 
 .(3)كضعفو شعيب األرنؤكط

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
ْـّ  َحِديثِ  ِفي (َمِسَس )  .الُخُمؽِ  وُحْسفِ  الجانبِ  ِبِميفِ  َوَصَفْتو "أْرَنبٍ  َمسُّ  الَمسُّ " َزْرع أ

 الحديث رقـ)*(:
 .(5)سبؽ تخريجو

      

 :(6)قاؿ ابف األثير
 "فمسَّو بَعذاٍب" أي عاَقَبو. وفي حديث فتح َخْيبر:

 (:175الحديث رقـ)
 :(7)قاؿ اإلماـ ابف حباف

اًلدي ٍبفي النٍَّضًر ٍبًف  نىا خى ك اٍلقيرىًشيُّ أىبيك يىًزيدى اٍلميعىدّْؿي ًباٍلبىٍصرىةً أىٍخبىرى عىٍمرو
ٍبدي اٍلكىاًحًد (8) دَّثىنىا عى : حى ٍبفي ا، قىاؿى

نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى  : أىٍخبىرى مىمىةى، قىاؿى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى : حى ، قىاؿى ،(9)ًغيىاثو ٍف نىاًفعو مىمىةى، عى ا يىٍحًسبي أىبيك سى عىًف  ، ًفيمى
مى  مَّى المَّوي عى ... فىقىاؿى صى ٍيبىرى ، قىاتىؿى أىٍىؿى خى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى :"اٍبًف عيمىرى مَّـى سى  اٍلعىٍيدي قىًريبه  ٍيًو كى

                                                           

 (.3/650( مجمع الزكائد )(1
 (.9/67( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(2
 ( المصدر نفسو.(3
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.160( تحت حديث رقـ )(5
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.11/607)( صحيح ابف حباف (7
 .(213ص) لمدارقطني السيمي يكسؼ بف حمزة سؤاالت .كثقو الدارقطني( (8
( عبيد اهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب العمرم المدني أبك عثماف ثقة ثبت قدمو أحمد بف صالح (9

 (.373عمى مالؾ في نافع. تقريب التيذيب )ص
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سى  مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى "، فىدىفىعىوي رىسيكؿي المًَّو صى ، كىاٍلمىاؿي أىٍكثىري ًمٍف ذىًلؾى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً ، ًإلىى الزُّ َفَمسَُّو مَّـى
 ...الحديث.ِبَعَذابٍ 

 تخريج الحديث:
، كبلىما (3)كمسمـ (2)كأخرجو البخارم ، مف طريؽ عبد الكاحد بف غياث، بو بنحكه.(1)أخرجو البييقي

 عف عبيد اهلل، بو مختصرنا كبدكف لفظ ابف األثير. ،مف طرؽ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، بمعجمة، كمثمثة، البصرم، أبك بحر الصيرفي. الواحد بف غياث عبد -

 محمد بف صالح كقاؿ، (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)كثقو الخطيب البغدادم
 .صدكؽ :(9)، كابف حجر(8)، كالذىبي(7)زرعة أبككقاؿ  ،بو بأس ال :(6)البغدادم

 صدكؽ. قمت:
(، كخبلصة القكؿ 41بف دينار البصرم أبك سممة. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) حماد بف سممة -

 ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديث التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو. إفيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 

 :الحكـ عمى اإلسناد
، (10)األرنؤكطحسف ألجؿ عبد الكاحد بف غياث، فيك صدكؽ، كقد صحح إسناده شعيب إسناده 
 ، فيرتقي لمصحيح لغيره.كما سبؽ في التخريج، كلمحديث متابعات في الصحيحيف، (11)كحسنو األلباني

      

 
                                                           

 (.6/189) السنف الكبرل( (1
 .(2329، حديث رقـ )(3/105) البخارم، كتاب المزارعة، باب إذا لـ يشترط السنيف في المزارعة( صحيح (2
 .(1551، حديث رقـ )(634ص) مسمـ، كتاب المساقاة، باب المساقاة كالمعاممة بجزء مف الثمر كالزرع( صحيح (3
 .(11/5) بغداد تاريخ( (4
 .(8/426) حباف البف الثقات( (5
 .(11/5) بغداد تاريخ( (6
 .(6/23) كالتعديؿ الجرح( (7
 .(1/673) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (8
 (.367( تقريب التيذيب )ص(9

 (. 11/607( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(10
 .(11/607( في تعميقو عمى صحيح ابف حباف )(11
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 :(1)قاؿ ابف األثير
أ ويقاؿ:  "فأَتْيَتو بيا فقاؿ: َمسُّوا منيا" وفي حديث أبي َقتادة والِميَضأَة: أي خذوا منيا الماَء وتوضَّ

إذا َلمْسَتو بيدؾ ثـ اسُتعير لألْخِذ والضرب ألنيما باليدف واستعير لمِجماع؛ ألنو  اأَمسُّو َمسِّ َمِسْسُت الشيَء 
 لْمٌس، ولمُجنوف كأفَّ الِجفَّ َمسَّْتو. يقاؿ: بو َمسّّ مف ُجنوٍف. 

 (:176الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ أحمد
كفى       دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري حى

نىا (3) مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو ، أىٍخبىرى مَّادي ٍبفي سى حى
بىاحو (4) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى ، عىٍف عى

، عىٍف (5)
: ... فىقىاؿى مَّـى ًفي سىفىرو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى . مىًعي  أىًبي قىتىادىةى قىاؿى ـٍ : نىعى : قيٍمتي اءه؟" قىاؿى ـٍ مى "أىمىعىكي

أىةه ًفييىا شى  :ًميضى : اٍئًت ًبيىا فىأىتىٍيتيوي ًبيىا. فىقىاؿى أى اٍلقىٍكـي... َمسُّوا ِمْنَيا َمسُّوا ِمْنَيا" ٍيءه ًمٍف مىاءو. قىاؿى ". فىتىكىضَّ
 الحديث.

 تخريج الحديث:
، مف (7)حماد بف سممة، بو بنحكه، كأخرجو مسمـ طريؽ بيز بف أسد عف، مف (6)أخرجو ابف خزيمة

بف اكأخرجو البخارم، مف طريؽ عبد اهلل  ثابت البناني، بو، باختبلؼ يسير، سميماف بف المغيرة، عف طريؽ
 أبي قتادة عف أبيو، مختصرنا، ككبلىما )البخارم، كمسمـ( بدكف لفظ ابف األثير.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

(، كخبلصة القكؿ 41ت ترجمتو في الحديث رقـ)بف دينار البصرم أبك سممة. تقدم حماد بف سممة -
كقد تابعو سميماف بف المغيرة، عف ثابت، كما تقدـ في فيو: أنو ثقة ثبت في ثابت، كتغيره ال يضر، 

 التخريج.

                                                           

 (.4/329)( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير (1
 (.37/235( مسند أحمد )(2
 (.606( يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي، مكالىـ، أبك خالد الكاسطي. ثقة متقف، عابد. تقريب التيذيب )ص(3
 (.132( ثابت بف أسمـ، البينىاني، بضـ المكحدة، كنكنيف، أبك محمد البصرم. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 (.302صارم، أبك خالد المدني، سكف البصرة. ثقة. تقريب التيذيب )ص( عبد اهلل بف رباح األن(5
 (.1/213( صحيح ابف خزيمة )(6
 (.681حديث رقـ )( 268كتاب المساجد، باب قضاء الصبلة الفائتة كاستحباب تعجيؿ قضائيا )( صحيح مسمـ، (7



265 
   

 :الحكـ عمى اإلسناد
إسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، كقد أخرجو مسمـ في صحيحو، كما سبؽ في التخريج، دكف 

 .(2)، كاأللباني(1)كقد صححو شعيب األرنؤكط لفظ ابف األثير.

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 "فأصبُت منيا ما دوف أف أَمسَّيا" يريد أنو لـ ُيجاِمْعيا.  وفيو:

 (:177الحديث رقـ)
 :(4)قاؿ اإلماـ مسمـ

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو (5)حى ، كى
  كىالمٍَّفظي ًليىٍحيىى، قىاؿى يىٍحيىى:  -(7)ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ، كىأىبيك بىٍكًر (6)

دَّثىنىا أىبيك اأٍلىٍحكىصً  رىاًف: حى نىا كقىاؿى اآٍلخى أىٍخبىرى
ٍمقىمىةى (8) ، عىٍف عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى ، عىٍف ًسمىاؾو

دً (9) ، كىاأٍلىٍسكى
(10) ،  

: يىا رىسيكؿى اهلًل   ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى النًَّبيّْ صى اءى رىجي : جى ٍبًد اهلًل بف مسعكد، قىاؿى ًإنّْي عىٍف عى
ًدينىًة،  ى اٍلمى الىٍجتي اٍمرىأىةن ًفي أىٍقصى نّْي َأَصْبُت ِمْنَيا َما ُدوَف َأْف َأَمسََّياعى ، فىقىاؿى ، فىأىنىا ىىذىا، فىاٍقًض فً َواِ  ا ًشٍئتى يَّ مى

مَّى  ـٍ يىريدَّ النًَّبيُّ صى : فىمى ، قىاؿى : لىقىٍد سىتىرىؾى اهللي، لىٍك سىتىٍرتى نىٍفسىؾى مَّـى شىٍيئن لىوي عيمىري سى مىٍيًو كى ؿي فىاٍنطىمىؽى، ااهللي عى ـى الرَّجي ، فىقىا
مَّـى رىجي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو ىىًذًه اآٍليىةى:دىعى  بلن فىأىٍتبىعىوي النًَّبيُّ صى تىبلى عى لىفن }اهي، كى فىًي النَّيىاًر كىزي ةى طىرى ًمفى المٍَّيًؿ،  اأىًقـً الصَّبلى

                                                           

 (.37/238( مسند أحمد )(1
 (.5/266( السمسمة الصحيحة لؤللباني )(2
 (.4/329ياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )( الن(3
 (.2763(، حديث رقـ )1106)ص 114، باب قكلو تعالى }إف الحسنات يذىبف السيئات{ ىكد:( صحيح مسمـ، كتاب التكبة(4
 (.598( يحيى بف يحيى بف بكر بف عبد الرحمف التميمي، أبك زكريا النيسابكرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(5
ميؿ بفتح الجيـ، ابف طريؼ الثقفي، أبك رجاء البىٍغبلني، بفتح المكحدة، كسككف المعجمة يقاؿ: اسمو  ((6 قتيبة بف سعيد بف جى

 (.454يحيى، كقيؿ عمي. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
ة حافظ، صاحب ( عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف، الكاسطي األصؿ، أبك بكر بف أبي شيبة الككفي. ثق(7

 (.320تصانيؼ. تقريب التيذيب )ص
 (.261( سىبلـ بف سيميـ الحنفي، مكالىـ، أبك األحكص الككفي. ثقة متقف. تقريب التيذيب )ص(8
 (.397( عمقمة بف قيس بف عبد اهلل النخعي، الككفي. ثقة ثبت فقيو. تقريب التيذيب )ص(9

، ثقة. تقريب التيذيب )ص ( األسكد بف يزيد بف قيس النخعي، أبك عمرك، أك(10  (.111أبك عبد الرحمف. مخضـر
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سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السَّيّْئىاًت ذىًلؾى ًذٍكرىل ًلمذَّاًكًريفى  ةن؟  (1){ًإفَّ اٍلحى اصَّ : يىا نىًبيَّ اهلًل ىىذىا لىوي خى ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً :فىقىاؿى رىجي "بىٍؿ  قىاؿى
 ًلمنَّاًس كىافَّةن".

 تخريج الحديث:
 ، بدكف لفظ ابف األثير.ا، مف طريؽ أبي عثماف النيدم، عف ابف مسعكد، مرفكعن (2)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف حرب.  ِسَماؾ -
صدكؽ إال في ركايتو عف (، كخبلصة القكؿ فيو أنو: 147تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)

 عكرمة، عف ابف عباس فيي مضطربة، كىك ىنا لـ يرك عف عكرمة.

(، خبلصة القكؿ فيو: أنو 65بف قيس بف األسكد. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) إبراىيـ بف يزيد -
 .(3)الـ يثبت أنو أرسؿ عف عمقمة شيئن ثقة 

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
 مف النََّصب" ىو أّوُؿ ما ُيَحسُّ بو مف التََّعب.  ا"ولـ َيِجْد َمسِّ  السالـ:وفي حديث موسى عميو 

 (:178الحديث رقـ)
 :(5)قاؿ اإلماـ البخاري

ك دَّثىنىا عىٍمره : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى مَّد، قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى حى
ًني سىًعيدي ٍبفي (6) : أىٍخبىرى ، ، قىاؿى بىٍيرو جي

ـى  مَّـى: قىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّثىنىا أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو عىًف النًَّبيّْ صى ... قاؿ: حى : قيٍمتي اًلٍبًف عىبَّاسو ًطيبن قىاؿى  اميكسىى النًَّبيُّ خى
: أىنىا أىٍعمىـي، فىعىتىبى المَّ  ـي؟ فىقىاؿى ى المَّوي ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى فىسيًئؿى أىمُّ النَّاًس أىٍعمى ـى ًإلىٍيًو، فىأىٍكحى ـٍ يىريدَّ الًعٍم مىٍيًو، ًإٍذ لى ًإلىٍيًو: وي عى

                                                           

 (.114سكرة ىكد )( (1
، باب قكلو كتاب التفسيرك ، (526، حديث رقـ )(1/111( صحيح البخارم، كتاب مكاقيت الصبلة، باب الصبلة كفارة )(2

 .(4687، حديث رقـ )(6/75) 114ىكد: تعالى }كأقـ الصبلة طرفي النيار كزلفنا...{
 (. 19فة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص( تح(3
 (.4/329( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
حديث رقـ  ،(1/35( صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ أم الناس أعمـ، فيكؿ العمـ إلى اهلل )(5
(122). 

6) ،  (.421الجمحي، مكالىـ. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( عمرك بف دينار المكي، أبك محمد األثـر
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ٍبدن  بن ًمٍف ًعبىاًدم... فىمىمَّا أىٍصبىحى قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي: آًتنىا غىدىاءىنىا، لىقىٍد لىقً  اأىفَّ عى ـْ َيِجْد ، اينىا ًمٍف سىفىًرنىا ىىذىا نىصى َوَل
: َصبِ ِمَف النَّ  اُموَسى َمسِّ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اكىزى المىكىافى الًَّذم أيًمرى ًبًو... قىاؿى النًَّبيُّ صى تَّى جى ـي المَّوي  حى "يىٍرحى

ا". مىٍينىا ًمٍف أىٍمًرًىمى تَّى ييقىصَّ عى بىرى حى ًدٍدنىا لىٍك صى  ميكسىى، لىكى

 تخريج الحديث:
بف عبد اهلل بف عتبة، امف طريؽ سعيد بف جبير، كعبيد اهلل كبلىما ، (2)كمسمـ ،(1)أخرجو البخارم

 بو، كبدكف لفظ ابف األثير. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة حافظ، ال 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف عيينة: -

 يضر تدليسو، كال اختبلطو.
(، كخبلصة القكؿ فيو 165األسدم مكالىـ الككفي. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سعيد بف جبير -

 .(3)أنو: ثقة ثبت، مرسؿ، كركايتو في ىذا الحديث، عف ابف عباس، كلـ يثبت أنو أرسؿ عنو

      

 :(4)قاؿ ابف األثير
 "ِبِمْسَطحٍ  اأْلُْخَرى ِإْحَداُىَما فَضربتْ  اْمرََأَتْيِف، َبْيفَ  كنتُ : َقاؿَ  مالؾٍ  بفَ  َحَمؿَ  َأفَّ " ِفيوِ  (ِمْسَطحٌ )
  .الِخباءِ  عيدافِ  ِمفْ  وْعودٌ  الَخْيمة، َعمودُ : ِباْلَكْسرِ  الِمْسَطُح،

 (:179الحديث رقـ)
 :(5)داود وقاؿ اإلماـ أب

يًصيُّ  مَّدي ٍبفي مىٍسعيكدو اٍلًمصّْ دَّثىنىا ميحى حى
دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو (6) ك (7)، حى ًني عىٍمري : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ٍبفي ا، عىًف اٍبًف جي

سن  ، أىنَّوي سىًمعى طىاكي ، اًدينىارو مَّـى ًفي ذىًلؾى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف قىًضيًَّة النًَّبيّْ صى ، أىنَّوي سىأىؿى عى ، عىٍف عيمىرى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو

                                                           

كفي كتاب  (،3400حديث رقـ ) (،4/154كتاب األنبياء، باب حديث الخضر كمكسى عمييما السبلـ ) صحيح البخارم،( (1
ذ قاؿ مكسى لفتاه...{التفسير  .(4725حديث رقـ ) (6/88)60الكيؼ: ، باب قكلو تعالى }كا 

 (.2380(، حديث رقـ )968)ص ؿ، باب مف فضائؿ الخضر عميو السبلـ، كتاب الفضائ( صحيح مسمـ(2
 (.124( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي )ص(3
 (.4/330( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(4
 (.4572(، حديث رقـ )500( سنف أبي داكد، كتاب الديات، باب دية الجنيف )ص(5
 (.506كد بف يكسؼ النيسابكرم، أبك جعفر بف العجمي. ثقة عارؼ. تقريب التيذيب )ص( محمد بف مسع(6

يصة، كقد استكلت الفرنج عمييا، كىي في أيدييـ  الًمصّْيصي: ىذه النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ، يقاؿ ليا الًمصّْ
 (.5/315األنساب لمسمعاني ) إلى الساعة، كاختمؼ في اسميا، كالصحيح الصكاب المشددة بكسر الميـ.

 (.280( الضحاؾ بف مخمد بف الضحاؾ بف مسمـ الشيباني، أبك عاصـ النبيؿ، البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(7
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ـَ َحَمُؿ ْبُف َماِلِؾ ْبِف النَّاِبَغِة  فىقىتىمىٍتيىا،  َفَقاَؿ: ُكْنُت َبْيَف اْمرََأَتْيِف َفَضَرَبْت ِإْحَداُىَما اأْلُْخَرى ِبِمْسَطحٍ َفَقا
." ًنيًنيىا ًبغيرَّةو كىأىٍف تيٍقتىؿى مَّـى ًفي جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى رىسيكؿي المًَّو صى ًنينىيىا،"فىقىضى  كىجى

 تخريج الحديث:
كابف أبي  ،(6)كالدارمي ،(5)كأحمد ،(4)كعبد الرزاؽ ،(3)كابف ماجو، (2)النسائيك ، (1)الترمذمأخرجو 

، جميعيـ، مف طريؽ عمرك بف دينار، بو، باختبلؼ يسير (8)كغيرىـ مف أصحاب السنف كالمسانيد ،(7)عاصـ
 في بعض األلفاظ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات غير أف:

(، كخبلصة 37ىك: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) ابف جريج -
القكؿ فيو: أنو ثقة فاضؿ، لكنو مدلس كمرسؿ، كقد عده ابف حجر في الطبقة الثالثة لممدلسيف، الذيف 

يتبيف ال يقبؿ تدليسيـ إال إذا صرحكا بالسماع، كقد صرح بالسماع في ركاياتو، كبالنسبة لئلرساؿ لـ 
 .(9)أنو أرسؿ عف عمرك بف دينار

 :الحكـ عمى اإلسناد
، (12)، كشعيب األرنؤكط(11)، كاأللباني(10)إسناده صحيح، ركاتو جميعيـ ثقات، كقد صححو البخارم

 :  ركاه أحمد، كرجالو رجاؿ الصحيح.(13)كقاؿ الييثمي

      

 
                                                           

 (.221( العمؿ الكبير لمترمذم )ص(1
 (.6915(، حديث رقـ )6/332) ، كتاب القسامة، قتؿ المرأة بالمرأة( السنف الكبرل لمنسائي(2
 (.2641(، حديث رقـ )2/882) ، كتاب الديات، باب دية الجنيفابف ماجو( سنف (3
 (.10/58( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(4
 (.5/404( مسند أحمد )(5
 (.2426(، حديث رقـ )3/1539) كتاب الديات، باب دية الجنيف( سنف الدارمي (6
 (.2/308( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )(7
 (.3/666(. المستدرؾ )13/378(. صحيح ابف حباف )2/891ألبي نعيـ ) ( معرفة الصحابة(8
 (.229( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص(9

 (.398(، حديث رقـ )221( العمؿ الكبير لمترمذم )ص(10
 (.4572(، حديث رقـ )500( في تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب الديات، باب دية الجنيف )ص(11
 (.3439(، حديث رقـ )5/404مسند أحمد ) ( في تعميقو عمى(12
 (.6/469( مجمع الزكائد )(13
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 :(1)قاؿ ابف األثير
اَلةُ  َعَمْيوِ  ِصَفِتوِ  ِفي (َمَسؾَ )  ُيْمِسؾُ  أعضاَءه َكَأفَّ  الَخْمِؽ، ُمْعَتِدؿُ  َأيْ  "ُمَتَماِسؾٌ  باِدفٌ " َوالسَّاَلـُ  الصَّ
   .َبْعًضا بعُضيا

 الحديث رقـ)*(:
 .(3)مسمـ في صحيحو، بالمعنىاإلماـ غير أف الحديث أخرجو  ،(2)سبؽ تخريجو

      

 :   (4)قاؿ ابف األثير
ـَ المَّ "َل  َوِفيِو: ُو". ُيْمِسَكفَّ النَّاُس َعَميَّ ِبَشْيٍء، َفِإنّْي َل ُأِحؿُّ إلَّ َما أَحؿَّ المَُّو، َوَل ُأَحرّْـ ِإلَّ َما َحرَّ

َفَرض َعَمْيِو و َمْعَناُه َأفَّ اهلَل أَحؿَّ َلُو أشياَء حرََّميا َعَمى َغْيرِِه، ِمْف َعَدِد النَّْساِء، َواْلَمْوُىوَبِة، َوَغْيِر َذِلَؾ. 
. ُيَقاُؿ: َأْمَسْكُت  َأْشَياَء خفََّفيا َعْف َغْيرِِه َفَقاَؿ: ـْ "َل ُيْمِسَكفَّ الناُس عميَّ ِبَشْيٍء" َيْعِني ِممَّا ُخِصْصُت ِبِو ُدوَنُي

 الشيَء َوِبالشَّْيِء، وَمَسْكُت ِبِو وَتَمسَّْكُت، واْسَتْمَسْكُت.

 (:180الحديث رقـ)
 :(5)الشافعيقاؿ اإلماـ 

: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىا اٍبفي عييىٍينىةى، ًبًإٍسنىاًدًه أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، اَل ُيْمِسَكفَّ النَّاُس َعَميَّ َشْيئً " أىٍخبىرى
ـْ ِإلَّ  ـُ َعَمْيِي ، َوَل ُأَحرّْ ـْ ـْ ِإلَّ َما َأَحؿَّ المَُّو َلُي ـَ المَُّو َعَمْيِيـْ  َفِإنّْي َل ُأِحؿُّ َلُي  ".َما َحرَّ

 تخريج الحديث:
، عف (8)عف معمر، عف ابف طاكس ،(7)، مف طريؽ الشافعي، كأخرجو عبد الرزاؽ(6)أخرجو البييقي

 ، بو بنحكه.ا، مرفكعن (9)أبيو

                                                           

 (.4/330( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.173تحت حديث رقـ )( (2
 (.732حديث رقـ )( 289كتاب الصبلة، باب جكاز النافمة قائمنا كقاعدنا)صحيح مسمـ، ( (3
 (.4/330كاألثر، البف األثير )( النياية في غريب الحديث (4
 (. 20( مسند الشافعي )ص(5
 (.7/120( السنف الكبرل لمبييقي )(6
 (.4/533( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )(7
 (.308( عبد اهلل بف طاكس بف كيساف، اليماني، أبك محمد. ثقة فاضؿ. تقريب التيذيب )ص(8
يرم، مكالىـ، الفارسي، يقاؿ اسمو ذككاف، كطاكس لقب، ثقة فقيو فاضؿ. ( طاكس بف كىيساف اليماني، أبك عبد الرحمف الًحم(9

 (.281تقريب التيذيب )ص
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
حافظ، ال (، كخبلصة القكؿ فيو: أنو ثقة 16تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) سفياف بف عيينة: -

 يضر تدليسو، كال اختبلطو.
 :الحكـ عمى اإلسناد

، كىك مرسؿ، كقد قاؿ اإسناده ضعيؼ، فيك منقطع، فقد ذكره عبد الرزاؽ، عف طاكس مرفكعن 
ٍنقىًطعه.(1)الشَّاًفًعيُّ   : ىىذىا مي

      

 :(2)قاؿ ابف األثير
 "َمف َمَسؾ مف ىذا الَفْيء بشيء" أي أْمَسؾ.  ومنو الحديث:

 (:181الحديث رقـ)
 :(3)داود وقاؿ اإلماـ أب

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى  حى
، عىٍف (4) ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو اؽى، عىٍف عى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى مَّاده، عىٍف ميحى دَّثىنىا حى : حى ، قىاؿى

دّْهً  : قىاؿى  -عبد اهلل بف عمرك-أىًبيًو، عىٍف جى ًة، قىاؿى :ًفي ىىًذًه اٍلًقصَّ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ  رىسيكؿي المًَّو صى مىٍيًي "ريدُّكا عى
 ، ـٍ ـٍ كىأىٍبنىاءىىي ...الحديث.َفَمْف َمَسَؾ ِبَشْيٍء ِمْف َىَذا اْلَفْيءِ ًنسىاءىىي مىٍينىا ًستَّ فىرىاًئضى  ، فىًإفَّ لىوي ًبًو عى

 تخريج الحديث:
مف جميعيـ ، (10)، كغيرىـ(9)، كالبييقي(8)الطبراني، ك (7)، كابف المنذر(6)، كأحمد(5)أخرجو النسائي

 طرؽ، عف محمد بف إسحاؽ، بو، بألفاظ مقاربة.

                                                           
 (.7/120السنف الكبرل )عف البييقي في  ( نقبلن (1
 (.4/330( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(2
 (.2694حديث رقـ )(، 305( سنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب في فداء األسير بالماؿ )ص(3
( مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم، بكسر الميـ، كسككف النكف، كفتح القاؼ، أبك سممة التَّبيكذىكي، بفتح المثناة، كضـ المكحدة، (4

 (.549كسككف الكاك، كفتح المعجمة، مشيكر بكنيتو كباسمو. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص
 (.6/177( السنف الكبرل لمنسائي )(5
 (.11/612د أحمد )( مسن(6
 (.11/144( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ )(7
 (.5/270( المعجـ الكبير لمطبراني )(8
 (.9/127( السنف الكبرل لمبييقي )(9

10 (. معرفة الصحابة ألبي نعيـ 116(. مكاـر األخبلؽ البف أبي الدنيا )ص1/316( انظر األمكاؿ البف زنجكيو )(
(3/1223.) 
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، كخبلصة القكؿ 41بف دينار البصرم أبك سممة. تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ) حماد بف سممة -

التي حدث بيا، قبؿ اختبلطو.  ف اإلماـ مسمـ، انتقى األحاديثإفيو: أنو ثقة، كتغيره ال يضر، حيث 
كلكف الحديث ىذا لـ يذكره اإلماـ مسمـ، بيذا اإلسناد، فبل أعمـ ىؿ ىك قبؿ االختبلط أـ بعده، إال 

 أنو تكبع في ىذا الحديث مف الثقات، كإبراىيـ بف سعد.
 بف يسار. محمد بف إسحاؽ -

 صدكؽ، حسف الحديث.(، كخبلصة القكؿ فيو: أنو 14تقدمت ترجمتو، في الحديث رقـ)  

(، 36تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.  عمرو بف شعيب -
 أنو صدكؽ. كخبلصة القكؿ فيو:

(، كخبلصة 36تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ )بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.  شعيب بف محمد -
 القكؿ فيو: أنو صدكؽ.

 :الحكـ عمى اإلسناد
: ركاه أبك داكد باختصار كثير، كركاه أحمد، (2)، كقاؿ الييثمي(1)إسناده حسف، كقد حسنو األلباني

 كرجاؿ أحد إسناديو ثقات.
 

      

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.2694(، حديث رقـ )305تعميقو عمى سنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب في فداء األسير بالماؿ )ص( في (1
 (.6/277( مجمع الزكائد )(2
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 :(1)قاؿ ابف األثير
الِفْرصُة: الِقْطعة يريد ِقطعًة مف الِمْسِؾ،  "ُخذي ِفْرَصًة ُممسَّكًة فتَطيَِّبي بيا" وفي حديث الَحيض:
"ُخذي ِفْرصًة مف ِمْسٍؾ َفَتَطيَِّبي بيا"، والِفْرصُة في األصؿ: الِقطعُة مف الصوِؼ  وَتْشيُد لو الرواية األخرى:

 والُقطف ونحو ذلؾ، وقيؿ: ىو مف التََّمسُّؾ باليد. ُممسَّكًة: أي ُمَتحمَّمًة. يعني َتْحَتِممينيا معؾ. 

 (:182الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّ  ـى حى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ثىنىا ميٍسًم
دَّثىنىا كيىىٍيبه (3) : حى ، قىاؿى

كره (4) دَّثىنىا مىٍنصي ، حى
ٍف أيمّْوً (5) ، عىٍف عىاًئشىةى، أىفَّ اٍمرىأىةن (6)، عى

: : كىٍيؼى أىٍغتىًسؿي ًمفى المىًحيًض؟ قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًر قىالىٍت ًلمنًَّبيّْ صى ُخِذي ِفْرَصًة ُمَمسََّكًة، " ًمفى األىٍنصى
ًئي ثىبلىثن  :افىتىكىضَّ مَّـى اٍستىٍحيىا، فىأىٍعرىضى ًبكىٍجًيًو، أىٍك قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍذتييىا  " ثيَـّ ًإفَّ النًَّبيَّ صى ًئي ًبيىا" فىأىخى "تىكىضَّ

مَّى اهللي عى  ا ييًريدي النًَّبيُّ صى ذىٍبتييىا، فىأىٍخبىٍرتييىا ًبمى مَّـى.فىجى سى  مىٍيًو كى

 تخريج الحديث:
 ، مف طريؽ ابف عيينة، عف منصكر بف صفية، بو بنحكه.(8)، كمسمـ(7)اأخرجو البخارم أيضن 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات.

      

                                                           

 (.4/330( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(315، حديث رقـ )(1/70حيض )م( صحيح البخارم، كتاب الحيض، باب غسؿ ال(2
 (.529إبراىيـ األزدم، الفراىيدم، أبك عمرك البصرم. ثقة مأمكف. تقريب التيذيب )ص( مسمـ بف (3
 (. 586( كيىىٍيب، بالتصغير، ابف خالد بف عجبلف الباىمي، مكالىـ، أبك بكر البصرم. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص(4
صفية بنت شيبة. ثقة. تقريب التيذيب  ( منصكر بف عبد الرحمف بف طمحة بف الحارث العبدرم، الحجبي، المكي، كىك ابف(5

 (. 547)ص
( صفية بنت شيبة بف عثماف بف أبي طمحة العبدرية، ليا رؤية، كحدثت عف عائشة، كغيرىا مف الصحابة. تقريب التيذيب (6

 (.749)ص
ٍرأىًة نىٍفسىيىا ًإذىا تىطىيَّرىٍت ًمفى المىًحيضً (7 ةن ميمىسَّكىةن، ( صحيح البخارم، كتاب الحيض، بىابي دىٍلًؾ المى ذي ًفٍرصى تىٍأخي ، كى كىٍيؼى تىٍغتىًسؿي ، كى

حديث رقـ  (9/109ككتاب االعتصاـ، باب األحكاـ التي تعرؼ بالدالئؿ ) (،315حديث رقـ ) (،1/70فىتىتًَّبعي أىثىرى الدَّـً )
(7357). 

ٍغتىًسمىًة مً (8 اًؿ اٍلمي ةن ًمٍف ًمٍسؾو ًفي مىٍكًضًع الدَّـً )ص( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍسًتٍعمى ٍيًض ًفٍرصى (، 150فى اٍلحى
 (.332حديث رقـ )
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"أنو رأى عمى عائشة َمَسَكتيف مف فضٍة" الَمَسكُة بالتحريؾ: السّْواُر مف الذَّْبِؿ وىي ُقروف  وفيو:

 األْوعاِؿ. وقيؿ: جموُد داّبًة بْحِريَّة. والجمُع: َمَسٌؾ.  

 (:183الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ النسائي

دى  مىٍيمىافى ٍبًف دىاكي ًبيعي ٍبفي سي ًني الرَّ : ، أىٍخبىرى دَّثىًني أىًبيقىاؿى : حى اؽي ٍبفي بىٍكرو قىاؿى دَّثىنىا ًإٍسحى ٍبًف ا، عىٍف عىٍمًرك (3)حى
اًرثً  ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى، (4)اٍلحى ًف اٍبًف ًشيىابو  رََأى َعَمْيَيا َمَسَكَتيْ  َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، عى
:"، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى َذَىبٍ  مَّـى سى مىٍيًو كى عىٍمًت  مَّى اهللي عى أىالى أيٍخًبريؾى ًبمىا ىيكى أىٍحسىفي ًمٍف ىىذىا، لىٍك نىزىٍعًت ىىذىا كىجى

سىنىتىٍيًف". ا ًبزىٍعفىرىافو كىانىتىا حى فٍَّرًتًيمى  مىسىكىتىٍيًف ًمٍف كىًرؽو، ثيَـّ صى
 ، ٍيري مىٍحفيكظو ٍبًد الرٍَّحمىًف: كىىىذىا غى  كىاهللي أىٍعمىـي.قىاؿى أىبيك عى

 تخريج الحديث:
ريز، كمعمر، ثبلثتيـ، عف ابف شياب بو (5)أخرجو الطحاكم ، مف طريؽ عمرك بف الحارث، كابف حى

بألفاظ مختمفة، كأخرجو مف طريؽ ابف كىب، عف عمرك بف الحارث، كلـ يذكر فيو عركة كال عائشة. كأخرجو 
 ، بنحكه.امرفكعن ، مف طريؽ عبد الحميد، عف عائشة، (6)العقيمي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو جميعيـ ثقات، غير أف:

 بف مضر بف محمد المصرم، أبك يعقكب.  إسحاؽ بف بكر -
 .(10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)، كالذىبي(8)، كالخميمي(7)كثقو ابف يكنس المصرم

                                                           

 (.4/331( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.9381(، حديث رقـ )8/357) ، كتاب الزينة، باب الكراىية لمنساء في إظيار الحمي( السنف الكبرل لمنسائي(2
 (.127د بف حكيـ المصرم، أبك محمد، أك أبك عبد الممؾ. ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص( بكر بف مضر بف محم(3
 (. 419( عمرك بف الحارث بف يعقكب األنصارم، مكالىـ، المصرم، أبك أيكب. ثقة. تقريب التيذيب )ص(4
 (.12/295( شرح مشكؿ اآلثار )(5
 (.3/354( الضعفاء الكبير لمعقيمي )(6
 .(2/414) الكماؿ تيذيب( (7
 .(1/223) الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد( (8
 .(1/234) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ( (9

 .(8/113) حباف البف الثقات( (10
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 : صدكؽ.(2)قاؿ ابف حجرك  ، بو بأس ال: (1)كقاؿ أبك حاتـ 
 ثقة. قمت:

تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف الطبقة الثالثة، أما  :الزىري - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 
 (.12. كقد تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ)مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف

 :الحكـ عمى اإلسناد
  غير محفكظ.: الحديث قاؿ النسائيإسناده صحيح، رجالو جميعيـ ثقات، غير أف      
ًحيحي قىكؿي مىف قاؿ: عىف (3)قاؿ الدارقطنيك      : يركيو الزىرم، كاختمؼ عنو... إلى أف قاؿ: كالصَّ

ًميًد بًف عىبًد الرَّحمىًف، ميرسىبلن  بًد الحى مىيو كسىمـ. كقىاؿى الطحاكم عى مَّى اهلل عى ًف النًَّبيّْ صى : فىطىعىفى طىاًعفه ًفي (4)عى
، لىٍيسى ًفيًو عيٍركىةي كىالى عىاًئشىةي...إلى أف قاؿ: فىكىجىبى ًبذىلً ًإٍسنىاًد ىىذىا  ًف اٍبًف ًشيىابو ا أىٍصميوي عى : ًإنَّمى ًديًث، فىقىاؿى ؾى اٍلحى

ًديًث الًَّذم اٍختىمىفىا فً  ا ًفيًو ًمٍف ًإٍسنىاًد اٍلحى فىييمى ا ذىكىٍرنىا اٍخًتبلى ، ًفيمى مىى اٍبًف كىٍىبو اءي ًلبىٍكرو عى  ًإٍسنىاًدًه. كقد صحح ياٍلقىضى
 .(5)األلباني إسناده

      

 : (6)قاؿ ابف األثير
 ، ُيْرَبُط بو الَمَسُؾ".(7)وحديث عائشة:"شيٌء ذفيؼٌ 

 (:184الحديث رقـ)
 :(8)قاؿ اإلماـ أحمد

مىٍيمىاف   دَّثىنىا ميعىٌمر ٍبفي سي حى
اًىدو (9) ، عىٍف ميجى ٍيؼو اًئشىةى، (10)، عىٍف خيصى "نىيىى رىسيكؿي المًَّو  قىالىٍت:، عىٍف عى

ًة.. ًريًر، كىالذَّىىًب، كىالشٍُّرًب ًفي آًنيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ : ليٍبًس اٍلحى ٍمسو مَّـى عىٍف خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .صى

                                                           

 .(2/214) كالتعديؿ الجرح( (1
 (.100( تقريب التيذيب )ص(2
 (.14/116( العمؿ لمدارقطني )(3
 (.12/295)( انظر شرح مشكؿ اآلثار (4
 (.9381(، حديث رقـ )8/357( في تعميقو عمى السنف الكبرل لمنسائي )(5
 (.4/331( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(6
 (.2/162( أىٍم قًميؿ ييٌشدُّ ًبًو. النياية في غريب الحديث كاألثر )(7
 (.43/84( مسند أحمد )(8
 (.541النخعي، أبك عبد اهلل الرقي، ثقة فاضؿ. تقريب التيذيب )صميعىٌمر، بالتشديد، ابف سميماف ( (9
ٍبر، أبك الحجاج المخزكمي، مكالىـ، المكي. ثقة. تقريب التيذيب )ص( (10  (.520مجاىد بف جى
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: الى اٍجعىًميًو ، أى َشْيٌء َذِفيٌؼ ِمَف الذََّىِب ُيْرَبُط ِبِو اْلِمْسؾُ فىقىالىٍت عىاًئشىةي: يىا رىسيكؿى المًَّو  ٍك ييٍربىطي ًبًو قىاؿى
. فًّْريًو ًبشىٍيءو ًمٍف زىٍعفىرىافو ةن كىصى  ًفضَّ

 تخريج الحديث:
، (3)مف طريؽ محمد بف سممة، كأخرجو الطحاكمكبلىما ، (2)، كأبك يعمى(1)أخرجو إسحاؽ بف راىكيو

 خصيؼ، بو، بألفاظ مختمفة.مف طريؽ مكسى بف أعيف، كبلىما )محمد بف سممة، كمكسى بف أعيف(، عف 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ، بالصاد الميممة، مصغر، ابف عبد الرحمف الجزرم، أبك عكف.ُخَصْيؼ -

 .(6)، كالعجمي(5)، كأبك زرعة(4)كثقو ابف سعد
: صالح، كزاد أبك (10)، كالنسائي(9)، كأبك حاتـ(8)قاؿ ابف معيفك : صدكؽ. (7)قاؿ الساجيك  

: (13): يعتبر بو، ييـ. كقاؿ ابف عدم(12)قاؿ الدارقطنيك ، يخمط، كتكمـ في سكء حفظو. (11)حاتـ
ركاية عبد العزيز بف عبد الرحمف عنو، بكاطيؿ كالببلء مف عبد العزيز، ال مف خصيؼ، كيركم عنو 
نسخة عف أنس بف مالؾ، كعف جماعة مف التابعيف، كقاؿ: كقد ذكرت عف خصيؼ أنو ترؾ أنس 

 : ال بأس بو. (15)، كابف معيف(14). كقاؿ يعقكب بف سفيافاـ يسمع منو، كلـز مجاىدن بف مالؾ فما

                                                           

 (. 3/618( مسند إسحاؽ بف راىكيو )(1
 (.12/384( مسند أبي يعمى المكصمي )(2
 (.4/44( شرح مشكؿ اآلثار )(3
 (.9/487كبير )( الطبقات ال(4
 (.3/404( الجرح كالتعديؿ )(5
 (.1/335( معرفة الثقات لمعجمي )(6
 (.1/543( تيذيب التيذيب )(7
 (.3/403( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.3/404( المصدر نفسو )(9

 (.8/259( تيذيب الكماؿ )(10
 (.3/404( الجرح كالتعديؿ )(11
 (.27( سؤاالت البرقاني )ص(12
 (.3/72الرجاؿ )( الكامؿ في ضعفاء (13
 (.1/544( تيذيب التيذيب )(14
 (.106ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (15



276 
   

: ليس بذاؾ، (4): ليس بالقكم، كزاد أحمد(3)، كأبك أحمد الحاكـ(2): كالنسائي(1)كقاؿ أحمد
: ليس بذاؾ. كذكره العقيمي في (6): كاف يقاؿ إنو يرل رأم الخكارج. كقاؿ األزدم(5)كقاؿ مرة أخرل

: كنا تمؾ األياـ نجتنب حديث (8). كقاؿ ابف المدينى سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ(7)الضعفاء
: تركو (9)، إنما كتبت عنو بأخرة. كقاؿ ابف حبافاخصيؼ، كما كتبت عف خصيؼ بالككفة شيئن 

، إال أنو كاف يخطئ ا، عابدن ا، فقيين ا، صالحن اجماعة مف أئمتنا، كاحتج بو جماعة آخركف ككاف شيخن 
فيما يركل، كينفرد عف المشاىير بما ال يتابع عميو، كىك صدكؽ في ركايتو؛ إال أف اإلنصاؼ  اثيرن ك

: ال يحتج (10)في أمره قبكؿ ما كافؽ الثقات مف الركايات، كترؾ ما لـ يتابع عميو. كقاؿ ابف خزيمة
خمط : صدكؽ، سيء الحفظ، (12): صدكؽ، سيء الحفظ. كقاؿ ابف حجر(11)بحديثو. كقاؿ الذىبي
 .(13)بأخرة، كرمي باإلرجاء

 صدكؽ سيء الحفظ، رمي باإلرجاء، كالحديث ال يؤيد بدعتو. قمت:

 :الحكـ عمى اإلسناد
ٍيؼ، صدكؽ سيء الحفظ، كلـ يتابع، كقد ضعفو شعيب األرنؤكط ، (14)إسناده ضعيؼ، ألجؿ خيصى

 كفيو ضعؼ، ككثقو جماعة. صيؼ،: ركاه أحمد، كأبك يعمى، كفيو خي (16)، كقاؿ الييثمي(15)كحسيف سميـ أسد

                                                           

 (.2/484( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(1
 (.173( الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص(2
 (.1/544( تيذيب التيذيب )(3
 (.3/118( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )(4
 (.1/394( المصدر نفسو )(5
 (.1/544التيذيب )( تيذيب (6
 (.2/31( ضعفاء العقيمي )(7
 (.3/403( الجرح كالتعديؿ )(8
 (.1/287( المجركحيف، البف حباف )(9

 (.1/544( تيذيب التيذيب )(10
 (.1/373( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة )(11
 (.193( تقريب التيذيب )ص(12
يعتقدكف أٌنو ال يضٌر مع اإليماف معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة. سمكا ( المرجئة: ىـ فرقة مف فرؽ اإلسبلـ، (13

 (.63مرجئة؛ العتقادىـ أٌف اهلل أرجأ تعذيبيـ عمى المعاصي أم أخره عنيـ. اإليماف لمقاسـ بف سبلـ )ص
 (.43/84( في تعميقو عمى مسند أحمد )(14
 (.8/223( في تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي )(15
 (.5/259مجمع الزكائد )( (16
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 :(1)قاؿ ابف األثير
َمت بعشرة  وفي حديث خيبر: "أيف َمْسُؾ ُحَييّْ بِف أخَطَب؟، كاف فيو َذخيرٌة مف صاِمٍت وُحِميٍّ ُقوّْ

 في َمْسِؾ َحَمٍؿ، ثـ َمْسِؾ ثورٍ، ثـ في َمْسِؾ َجَمٍؿ" الَمْسُؾ بسكوف السيف: الِجْمد.  آلؼ ديناٍر، كانت أّوًل 
 الحديث رقـ)*(:
 .(2)سبؽ تخريجو

      

 :(3)قاؿ ابف األثير
 ، والُعْربوِف. (4)اف" ىو بالضـ: بيُع الُعْرباف"أنو نيى عف بيِع الُمْسكَ  وفيو:

 (:185الحديث رقـ)
 لـ أعثر عمى لفظ ابف األثير، إنما كجدتو بالمعنى:

 :(5)داود وقاؿ اإلماـ أب
ٍبدي المًَّو  دَّثىنىا عى ٍبفي مىٍسمىمىةى حى

اًلًؾ ٍبًف أىنىسو (6) مىى مى : قىرىٍأتي عى ، قىاؿى
، عىٍف (7) ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، أىنَّوي بىمىغىوي عىٍف عى

: دًّْه، أىنَّوي، قىاؿى ـَ َعْف َبْيِع اْلُعْرَبافِ " أىًبيًو، عىٍف جى  ".َنَيى َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

 تخريج الحديث: 
، مف طريؽ إسحاؽ بف عيسى، (9)، مف طريؽ ىشاـ بف عمار، كأخرجو أحمد(8)أخرجو ابف ماجو

سحاؽ، كابف كىب(، مف طريؽ مالؾ، بو، (10)كأخرجو البييقي ، مف طريؽ ابف كىب، جميعيـ )ىشاـ، كا 

                                                           

 (.4/331( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 (.185تحت حديث رقـ )( (2
 (.4/331( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(3
ف لـ ييٍمًض البيعى كاف  ا( ىك أف يىٍشتىًرمى السّْمعةى، كيىٍدفىعى إلى صاحًبيا شيئن (4 عمى أنو إٍف أٍمضى البىيع حيًسب مف الثمف، كا 

ٍمعًة كلـ يىٍرتىًجٍعو المشترم. النياية في غريب الحديث، كاألثر )  (.3/202لصاًحب السّْ
 (.3502(، حديث رقـ )389( سنف أبي داكد، كتاب البيكع، بىابه ًفي اٍلعيٍربىاًف )ص(5
نب القعنبي، الحارثي، أبك عبد الرحمف البصرم، أصمو مف المدينة، كسكنيا مدة. ثقة عابد. ( عبد اهلل بف مسممة بف قع(6

 (.323تقريب التيذيب )ص
( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، األصبحي، أبك عبد اهلل المدني، الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، (7

 (.516ككبير المتثبتيف. تقريب التيذيب )ص
 (.2192(، حديث رقـ )2/738) ، كتاب التجارات، باب بيع العرباف( سنف ابف ماجو(8
 (.11/332( مسند أحمد )(9

 (.5/559( السنف الكبرل لمبييقي )(10
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بف ا، مف طريؽ عبد اهلل ا، أيضن (3)، كالبييقي(2)، كأخرجو ابف ماجو(1)بنحكه، كقد أخرجو مالؾ في المكطأ
 عامر، عف عمرك بف شعيب، بو بنحكه.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
(، 36في الحديث رقـ ) تقدمت ترجمتوبف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.  عمرو بف شعيب -

 كخبلصة القكؿ فيو: أنو صدكؽ.
(، كخبلصة 36رقـ )تقدمت ترجمتو في الحديث بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص.  شعيب بف محمد -

 القكؿ فيو: أنو صدكؽ.

 :الحكـ عمى اإلسناد
: (5)، كقاؿ(4)إسناده ضعيؼ، لئلرساؿ، فيك مف ببلغات اإلماـ مالؾ. كقد ضعؼ البييقي أسانيده

. كضعفو األلباني أيضن  اًلؾو ًديًث ميٍرسىؿي مى : (8)األثير، كابف (7). كقاؿ ابف القطاف الفاسي(6)اكىاأٍلىٍصؿي ًفي ىىذىا اٍلحى
 : ضعيؼ، كلو طرؽ ال تخمك عف مقاؿ.(9)منقطع، كقاؿ الصنعاني

      

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2/609( مكطأ مالؾ )(1
 (.2193(، حديث رقـ )2/739) كتاب التجارات، باب بيع العرباف ،( سنف ابف ماجو(2
 (.5/559)( السنف الكبرل لمبييقي (3
 (.8/154( معرفة السنف كاآلثار )(4
 (.5/559( السنف الكبرل لمبييقي )(5
 (.3502(، حديث رقـ )389( سنف أبي داكد، كتاب البيكع، بىابه ًفي اٍلعيٍربىاًف )ص(6
 (.5/484( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(7
 (.3/202( النياية في غريب الحديث، كاألثر )(8
 (.3/17السبلـ )( سبؿ (9
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 :(1)قاؿ ابف األثير
"إف أبا سفياَف رجٌؿ َمِسيٌؾ" أي َبخيٌؿ ُيمِسُؾ ما في يديو؛ ل ُيعطيو  وفي حديث ىنٍد بنت ُعْتبَة:

 ومعنًى.  ا. وىو ِمْثُؿ البخيؿ: وزنً اأحدً 

 (:186الحديث رقـ)
 :(2)قاؿ اإلماـ البخاري

دَّثىنىا أىبيك اليىمىافً  حى
نىا شيعىٍيبه (3) ، أىٍخبىرى

دَّثىًني عيٍركىةي (4) ، حى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ
ٍنيىا، (5) ، أىفَّ عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

ًبيعىةى، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو،  اءىٍت ًىٍندي ًبٍنتي عيٍتبىةى ٍبًف رى رىجه أىٍف َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌؿ ِمسّْيؾٌ  ِإفَّ قىالىٍت: جى مىيَّ حى ، فىيىٍؿ عى
: ـى ًمفى الًَّذم لىوي ًعيىالىنىا؟ فىقىاؿى كًؼ". أيٍطًع ـٍ ًباٍلمىٍعري مىٍيًؾ أىٍف تيٍطًعًميًي رىجى عى  "الى حى

 تخريج الحديث:
مف طريؽ محمد بف عبد اهلل  ،(7)، مف طريؽ يكنس بف يزيد، كأخرجو مسمـ(6)اأخرجو البخارم أيضن 

 )يكنس، كمحمد بف عبد اهلل(، عف الزىرم، بو بنحكه، كزيادة.  بف مسمـ، كبلىماا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
تقانو، احتمؿ العمماء تدليسو، مع أنو مف  :الزىريرجالو جميعيـ ثقات، ك - إماـ متفؽ عمى جبللتو كا 

. كقد تقدمت ترجمتو في الطبقة الثالثة، أما مرسبلتو فيي شبو الريح، كقد قبؿ األئمة قكلو عف
 (.12الحديث رقـ)

      

 

                                                           

 (.4/332( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )(1
 .(2460، حديث رقـ )(3/131( صحيح البخارم، كتاب المظالـ، باب قصاص المظمـك إذا كجد ماؿ ظالمو )(2
أكثر حديثو عف شعيب  ( الحكـ بف نافع البيراني، بفتح المكحدة، أبك اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو. ثقة ثبت، يقاؿ: إف(3

 (. 176مناكلة. تقريب التيذيب )ص
 (.267( شعيب بف أبي حمزة األمكم، مكالىـ، كاسـ أبيو دينار، أبك بشر الحمصي. ثقة عابد. تقريب التيذيب )ص(4
 .(389( عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني. ثقة فقيو مشيكر. تقريب التيذيب )ص(5
ككتاب (، 3825حديث رقـ )(، 5/40( صحيح البخارم، كتاب فضائؿ الصحابة، باب ذكر ىند بنت عتبة رضي اهلل عنيا )(6

، باب كيؼ ككتاب األيماف كالنذكر (،5359حديث رقـ ) (،7/65النفقات، باب نفقة المرأة، إذا غاب عنيا زكجيا، كنفقة الكلد )
 . (6641حديث رقـ ) ،(8/131) كانت يميف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 .(1714حديث رقـ ) ،(712( صحيح مسمـ، كتاب األقضية، باب قضية ىند )ص(7
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 الخاتمة

 كبعد:الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ 
ة؛ دراسة جزء مف أحاديث كتاب ابف األثير، كبعد اإلطبلع عمى األحاديث التي تـ بفضؿ مف اهلل كمنٌ 

استدؿ بيا في كتابو، كتخريجيا كدراستيا كالحكـ عمييا، يمكف لمباحثة أف تسجؿ أبرز النتائج التي تكصمت 
لعمـ، كخاصة الراغبيف في إتماـ دراسة إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة، كأبرز التكصيات التي تكصي بيا طمبة ا

 أحاديث كتاب ابف األثير، مكضّْحةن ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية:

 : النتائج التي توصمت إلييا الباحثة مف خالؿ الدراسة:أوًل 

  ،لـ يمتـز ابف االثير رحمو اهلل بإيراد األحاديث الصحيحة، بؿ تكسع حتى أكرد األحاديث الضعيفة
استيعاب كؿ األلفاظ الغريبة، التي كردت في أم حديث دكف النظر إلى حالو مف حيث كلعمو قصد 
 القبكًؿ كالرد.

  ،تنكع أسمكب ابف االثير فقد نىكَّعى في طريقة االستدالؿ باألحاديث النبكية، فتارة يكردىا بالمفظ نفسو
 كتارة يكردىا بنحك لفظ الحديث، كتارة يذكرىا بالمعنى.

  ألحاديث كتاب النياية يتضح أف: ابف االثير اطمع عمى مصادر كمراجع بعضيا مف خبلؿ الدراسة
 لكجكد أحاديث لـ تقؼ الباحثة عمييا.  الـ يطبع بعد، بؿ بعضيا في عداد المفقكد، مما كاف سببن 

  كرد في كتاب النياية عدد ليس بالقميؿ مف األحاديث التي خرجتيا كتب متأخرة بأسانيد طكيمة، مما
 لكجكد ركاة لـ تقؼ الباحثة عمى ترجمة ليـ. اكاف سببن 

  بذكر األحاديث كاممة بؿ يذكر الشاىد الذم يريده ليبيف الغريب منو. الـ يمتـز ابف األثير غالبن 
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 وىذا جدوؿ تفصيمي يبيف خالصة دراسة الباحثة ليذه األحاديث: 

 عدد األحاديث تصنيؼ األحاديث
 186 عدد األحاديث التي قامت الباحثة بدراستيا  

 65 عدد األحاديث التي كردت في الصحيحيف أك في أحدىما 
 102 عدد األحاديث التي ىي خارج الصحيحيف 

 19 عدد األحاديث التي لـ تعثر الباحثة عمى تخريج ليا 
    عدد األحاديث المكررة  

 15 عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحيف                                                       
 20 عدد األحاديث الحسنة 

 54 عدد األحاديث الضعيفة  
 11 كالمكضكعة اعدد األحاديث الضعيفة جدن 

 : التوصيات:اثانيً 

ضركرة تكجيو طمبة عمـ الحديث الشريؼ إلى دراسة السنة النبكية؛ لبياف صحيحيا مف سقيميا كنشرىا  -1 
 لعامة الناس ليسيؿ عمييـ اإلفادة مف ىذا الجيد. 

أكصي طمبة العمـ الدارسيف في عمـ الحديث الشريؼ االىتماـ بعمـ غريب الحديث؛ إذ ىك جزء ميـ في  -2
 اهلل عميو كسمـ.فيـ حديث رسكؿ اهلل صمى 

 االىتماـ بتحقيؽ المخطكطات كطباعتيا، حتى يتسنى لطمبة العمـ االستفادة منيا. -3

العمؿ عمى تطكير البرامج المحكسبة، كعمؿ مكسكعات مطكرة، كأفضؿ، كبخاصة في عمـ غريب  -4
 الحديث بحيث تخدـ طبلب العمـ الشرعي بشكؿ عاـ.

ىذا البحث إال أنو اليخمك مف عثرات كأخطاء، فإف أصبت  : رغـ ما بذلت مف جيد فيأقوؿ اوختامً 
ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.  فمف اهلل كا 

ىذا كأسأؿ اهلل العمي العظيـ القبكؿ كالتكفيؽ كالسداد، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 
 كمف كاالىـ.
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 الفػيػػارس العامة
 

 : فيرس اآليات القرآنية. أوًل 

 : فيرس األحاديث النبوية. اثانيً 

 ثالثًا: فيرس الرواة المترَجـ ليـ. 

 : فيرس المصادر والمراجع.ارابعً 

 : فيرس الموضوعات.اخامسً 
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 .(1): فيرس اآليات القرآنيةأوًل 
 

 الصفحة اآلية السورة اآلية

  اْلَحْمد  ّ  134 7 -1 الفاتحة  الَرّحيمّ  الَرْحَمنّ  ،اْلَعالَّمينَ  َرب   لِّلَ

 ّمْ  اْعَتننَد  َفَمننن وا َعلَننْيم   َمننا بّّمْثنن ّ  َعلَْينن ّ  َفاْعَتنند 
مْ  اْعَتَد   112 194 البقرة َعلَْيم 

 َومّ  فّي َنْظَرة   َفَنَظر  179 89-88 الصافات َسقّيم   إّن ي َفَقا َ  ،النُّج 

 َ مْ  َفَعلَ    َب ْ  َقا  ُ ا َمبّينر  ََ ن مْ  َُ  ُ  َمنان وا إّنْ  َفاْسنََل و
 179 63 األنبياء َيْنّطق ونَ 

 ْ  َيا ق  َ ُْ  َبْيَنَنا َسَواء   َملَّمة   إّلَى َتَعالَْوا اْلّمَتابّ  أَ
مْ   219 64 آل عمران اَشْيئ   بّ ّ  ن ْشّركَ  َوَّل  ّللَاَ  إَّّل  َنْعب دَ  أََّل  َوَبْيَنم 

 مْ  ت ْبدَ  إّنْ  أَْشَياءَ  َعنْ  َتْسََل وا َّل مْ  لَم  ْؤم   87 101 المائدة َتس 

 ْنننننّ  لَننننم ينَ  َيم  َّ وا الَنننن نننن ّ  ّمنننننْ  َمَفننننر  ُْ  اْلّمَتننننابّ  أَ
ْشّرّمينَ  ينَ  َواْلم  ْنَفم  َنة   َتَْتَّيه م   َحَتى م   156 1 البينة اْلَبي 

ولّ ّ  َعلَى ّللَا   أََفاءَ  َما ُْ ّ  ّمنْ  َرس   َفلّلَن ّ  اْلق نَر  أَ
ننو ّ  َّ  َولّلَرس   َواْلَمَسنناّمينّ  َواْلَيَتنناَمى اْلق ْرَبننى َولّنن

 الَسبّي ّ  َواْبنّ 
 65 7 الحشر

  َحَمنند ننو    م  ينَ  ّللَاّ  َرس  َّ  َعلَننى أَّشننَداء   َمَعنن    َوالَنن
َفارّ  َحَماء   اْلم   188 29 الفتح َبْيَنه مْ  ر 

 ْأَْحَمد   اْسم     َبْعّد  ّمن 188 6 الصف 

 َْ نَ  َوإّ ََ ننمْ  َتننََ م  مْ  َشننَمْرت مْ  لَننئّنْ  َربُّ  َولَننئّنْ  ََلَّزيننَدَنم 
ابّي إّنَ  َمَفْرت مْ  ََ  ب 7 إبراهيم لََشّديد   َع

 ّلَف ا الَنَهارّ  َطَرَفيّ  الَصََلةَ  َوأَقّم  إّنَ  اللَْي ّ  ّمنَ  َوز 
ْبنَ  اْلَحَسننننننَنا ّ  ُّ َْ نننننن َئا ّ  ي  لّننننننكَ  الَسنننننني  ْمننننننَر  ََ َّ 
اّمّرينَ  ََ  لّل

 377 114 هود

 ْوقّْبت مْ  َما بّّمْث ّ  َفَعاقّب وا َعاَقْبت مْ  َوإّن  َولَنئّنْ  بّ ّ  ع 
 112 126 النحل لّلَصابّّرينَ  َخْير   لَه وَ  َصَبْرت مْ 

   لَه مْ  َسَمن   َصََلَتكَ  إّنَ  َعلَْيّهمْ  َوَص 236 -64 103 التوبة 
َقابّ  َوفّي  107 60 التوبة  ّللَاّ  َسبّي ّ  َوفّي َواْلَغاّرّمينَ  الر 
 ْْؤّمن   َيْقت  ْ  َوَمن د   ام  َتَعم  ه   ام   اَخالّند   َجَهنَنم   َفَجَزاؤ 

اب   لَنن    َوأََعنندَ  َولََعَننن    َعلَْينن ّ  ّللَا   َوَغّضننبَ  فّيَهنا ََ  اَعنن
ا  َعّظيم 

 103 93 النساء

                                                           

 مرتبة حسب حركؼ المعجـ.  (  1) 
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 ولَتّّهنَ  إَّّل  ّزيَنَته نَ  ي ْبّدينَ  َوَّل  148 31 النور  لّب ع 
   َبننننا ّللَا   َيْمَحنننن  َّل  َوّللَا   الَصننننَدَقا ّ  َوي ْربّنننني الر 

 أَثّيم   َمَفار   م  َ  ي ّحبُّ 
 175 276 البقرة
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 (1): فيرس األحاديث النبويةاثانيً 

 

 رقم الحديث  طرف الحديث 

افي شىٍيره ميبىارىؾه  ـٍ رىمىضى  116 أىتىاكي

مَّى اهللي  مّْيأىتىٍيتي النًَّبيَّ صى ، كىىيكى ييصى مَّـى سى مىٍيًو كى  113 عى

 125 ، فبل تيماًره، كالتيشاًرهإذا أحببت رجبلن 

ؿى  ًإذىا نَّةً  أىٍىؿي  دىخى نَّةى  اٍلجى  61 اٍلجى

ـي يىًتيمن  كا رىٍأسىوي  اًإذىا كىافى اٍلغيبلى  169 فىاٍمسىحي

ا الدَّابَّةً  أىًذفى ًبقىٍطًع الًمشىدّْ، كالقىائًمتىيًف،  173 كالميتًَّخذىًة عىصى

 163 أيرىاًني المٍَّيمىةى ًعٍندى الكىٍعبىًة، فىرىأىٍيتي رىجيبلن 

دي لىوي؟ ٍرتى ًبقىٍبًرم أىكيٍنتى تىٍسجي  129 أىرىأىٍيتى لىٍك مىرى

 108 ًمٍنوي  فىسىقىٍكهي  "ًمٍنوي  اٍسقيكًني

 52 الطٍَّحفً  ًمفى  يىدىٍييىا مىٍجؿى  فىاًطمىة ًإلىيَّ  اٍشتىكىتٍ 

، أىٍك قىتىؿى نىًبيِّا اأىشىدُّ النَّاًس عىذىابن  ؿه قىتىمىوي نىًبيّّ ًة، رىجي  28 يىٍكـى اٍلًقيىامى

ـى الفىٍتحً  ا مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  142 أىٍقبىؿى النًَّبيُّ صى

 183 أىالى أيٍخًبريؾى ًبمىا ىيكى أىٍحسىفي ًمٍف ىىذىا، لىٍك نىزىٍعًت ىىذىا

رىاـه   152  أىالى ًإفَّ اٍلميزَّاًت حى

ًمٍثمىوي مىعىوي   33 أىالى ًإنّْى أيكًتيتي اٍلًكتىابى كى

اًرًقيفى  اًرقيكفى أيًمٍرتي ًبًقتىاًؿ اٍلمى ًء اٍلمى  139 ، كىىىؤيالى

ا ًشٍئتى  ـى ًبمى ؿَّ أىٍمًرًر الدَّ ـى المًَّو عىزَّ كىجى  147 ، كىاٍذكيًر اٍس

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  أىمىرى  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى دىقىةً  كى  35 ًبالصَّ

                                                           

 مرتبة حسب حركؼ المعجـ.  (  1) 
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"بىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىى ًكٍسرىل مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  158 أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

": مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًدينىةً أىٌف رىسيكؿى المًَّو صى رى اٍلمى ـى شىجى رَّ  20 حى

مَّى اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى رىجى  ًحيفى  كى رىجى  مىكَّةى، ًمفٍ  خى  امييىاًجرن  ًمٍنيىا كىخى
ًدينىةً  ًإلىى  اٍلمى

77 

مَّـى رىخَّصى ًفييىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  17 أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى

:"ًفي سىٍيًؿ  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كرو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  103 مىٍيزي

كًط ًنسىاًئوً  مّْي ًفي ميري مَّـى كىافى ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  135 أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ًتوً  "أىكىؿى كىًتؼى ميٍيرى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  167 أىفَّ النًَّبيَّ صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍأًبًضوً  ابىاؿى قىاًئمن "أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍرحو كىافى ًبمى  1 ًمٍف جي

اءىىىا لىٍيبلن  ، فىجى ٍيبىرى رىجى ًإلىى خى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  171 أىفَّ النًَّبيَّ صى

رىجى ًمٍف ًعٍنًدىىا بيٍكرىةن  مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  81 أىفَّ النًَّبيَّ صى

ـى  كسمـ عميو اهلل صمى النًَّبيَّ  أىفَّ  ـى  كىصيكرىةي  اٍلفىٍتًح، يىٍكـى  قىًد  44 ...ًإٍبرىاًىي

مَّى النًَّبيَّ  أىفَّ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍبرً  ًإلىى كىتىبى  كى مَّـى  ،تىٍيمىاءى  حى مىٍيوً  فىسى  94 عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف اٍلميٍتعىةً ًإفَّ النًَّبيَّ صى  16 نىيىى عى

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  عىقىؿى  أىنَّوي  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ةن  كىعىقىؿى  ،كى يىا مىجَّ  42 كىٍجًيوً  ًفي مىجَّ

ٍقؿى  أىفَّ  ٍيشو  ًمفٍ  رىٍكبو  ًفي ًإلىٍيوً  أىٍرسىؿى  ًىرى  89 قيرى

ٍثمىةً   22 أىنَّوي نىيىى عىٍف النٍُّيبىًة، كىاٍلمي

ًعيفن  ايِّ ًإٍف تىٍستىٍخًمفيكا أىبىا بىٍكرو تىًجديكهي قىكً   57 ًفي بىدىًنوً  اًفي أىٍمًر المًَّو ضى

ـي الًَّذم لىييـٍ  ،اٍنًزعيكهي   156 فىأىٍكفىاىي

ٍيره ًمفى اٍلقىاًئـً  اًئيىةه اٍلقىاًعدي ًفييىا خى  99 ًإفَّ ًفٍتنىةن جى

نًَّة لىمىرىاغن   136 ًمٍف ًمٍسؾو  اًإفَّ ًفي اٍلجى

رى  ًإفَّ  ٍطبىًة، ًقصى ةً  كىطيكؿى  اٍلخي ًئنىةه  الصَّبلى ؿً  ًفٍقوً  ًمفٍ  مى  10 الرَّجي
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  174 لىيىٍنيانىا أىٍف نىٍقطىعى اٍلمىسىدى ًإٍف كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

سىمَّـ مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى مىى عى  63 اٍنكىسىفىت الشٍَّمس عى

نَّةى ًإفَّ المَّوى لىييٍدًخؿي  ثىةن الجى  86 ًبالسٍَّيـً الكىاًحًد ثىبلى

مَّده، أىنىا أىٍسمىاءن، ًلي ًإفَّ  ك الًَّذم المىاًحي كىأىنىا أىٍحمىدي، كىأىنىا ميحى  75 الكيٍفر ًبيى  المَّوي  يىٍمحي

 148 إف المؤمف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء

نَّةى ًإنَّوي أىتىاًني آتو ًمٍف رىبّْي  ؿى ًنٍصؼي أيمًَّتي اٍلجى ًني بىٍيفى أىٍف يىٍدخي يَّرى  21 فىخى

يّْيفى   149 ًإنّْي بيًعٍثتي ًإلىى أيمَّةو أيمّْ

ا يىًجديهي ًمفى اٍلغىضىبً  ٍنوي مى ـي كىًممىةن لىٍك قىالىيىا لىذىىىبى عى ىٍعمى  157 ًإنّْي ألى

 145 الٌسمتاء المرىاءًإنّْي ألكرهي المرأة 

 162 أيٍعًطكىيىا ًلتىٍمبىسىيىا ًإنّْي لىـٍ 

ـٍ  كىٍثرىة ًإيَّاكي ًمؼ كى  67 يىٍمحىؽ ثيَـّ  يينىفّْؽ، فىًإنَّو ،اٍلبىٍيع ًفي اٍلحى

ةو  اجى مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  137 بىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو صى

مىٍيًو كىآًلًو  مَّى المَّوي عى مَّـى بىمىغىنىا ظيييكري رىسيكًؿ المًَّو صى سى  161 كى

ـي ًقٍسمن  مَّـى كىىيكى يىٍقًس سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو صى  138 ابىٍينىمى

ـٍ بىرَّةه  كا ًباأٍلىٍرًض؛ فىًإنَّيىا ًبكي  166 تىمىسَّحي

ؤا ًممَّا مىسًَّت النَّاري   62 تىكىضَّ

ثىةه ًإذىا رىأىٍيتىييفَّ فىًعٍندىؾى  رىابي اٍلعىاًمرً ثىبلى : خى  130 ًعٍندىؾى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى أىٍعرىاًبيُّ ًإلىى النًَّبيّْ صى  121 جى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى النًَّبيّْ صى  140 جى

الىٍجتي  : يىا رىسيكؿى اهلًل ًإنّْي عى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى النًَّبيّْ صى اءى رىجي  177 جى
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دىىيمىا  ًديثىٍيف رىأىٍيت أىحى مَّـ حى سى مىٍيو كى مَّى المَّو عى دَّثىنىا رىسيكؿ المَّو صى  53 حى

ٍكـي ًلي  سىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًليىا كىالصَّ  49 كىأىنىا أىٍجًزم ًبوً اٍلحى

ٍمعىًة، ميٍمًحقىةه ًلٍمبىرىكىةً  ًمؼي مينىفّْقىةه ًلمسّْ  66   الحى

ًئي ثىبلىثن  ةن ميمىسَّكىةن، فىتىكىضَّ ًذم ًفٍرصى  182 اخي

اًرثىةى ًفي غىٍزكىًة ميٍؤتىةى  ٍيًد ٍبًف حى رىجى مىعى زى رىٍجتي مىعى مىٍف خى  88 خى

مَّى  رىجى رىسيكؿي المًَّو صى دىٍيًبيىةً خى مَّـى زىمىفى الحي سى مىٍيًو كى  90 اهللي عى

ٍيبىرى  مَّـى ًإلىى خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىٍجنىا مىعى النًَّبيّْ صى  18 خى

ٍندىؽى  مَّـى اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى طَّ رىسيكؿي المًَّو صى  97 خى

افُّ  ًمؽى اٍلجى ، كىخي ًئكىةي ًمٍف نيكرو ًمقىًت اٍلمىبلى  111   ًمٍف مىاًرجو ًمٍف نىارو خي

ؿو أىٍجره  ٍيؿي ًلرىجي  112 الخى

 76 الدُّعىاءي ميخُّ الًعبىادىةً 

اؿى  مَّـى الدَّجَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  91 ذىكىرى رىسيكؿي اهلًل صى

 172 ذيًكرى ًلي أىفَّ أيمَّةن ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ميًسخىتٍ 

مىٍيًو ذىىىٍبتي ًبٍعٍبًد اهلًل ٍبًف  مَّى اهللي عى ، ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى اًرمّْ ةى اأٍلىٍنصى أىًبي طىٍمحى
مَّـى  سى  كى

41 

مَّـى يىٍأكيؿي اٍلًقثَّاءى، ًبالرُّطىبً  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  43 رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى

ـٍ كىأىٍبنىاءىىيـٍ  ـٍ ًنسىاءىىي مىٍيًي  181 ريدُّكا عى

اًلي ًىٍندى  افن سىأىٍلتي خى كىافى كىصَّ ، كى  164 اٍبفى أىًبي ىىالىةى التًَّميًميَّ

ٍف ًكرىاًء اأٍلىٍرًض ًبالذَّىىًب كىاٍلكىًرؽً  ًديجو عى  102 سىأىٍلتي رىاًفعى ٍبفى خى
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مَّـى ًفي ذىًلؾى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف قىًضيًَّة النًَّبيّْ صى  179 سىأىؿى عى

مَّى اهللي  سىةً سيًئؿى النًَّبيُّ صى ٍسكى مَّـى عىًف اٍلكى سى مىٍيًو كى  65 عى

ًقيى اٍلًمٍنبىر ، ثيَـّ رى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى لىنىا النًَّبيُّ صى  29 صى

ًمٍثمييىا مىعىوى  الَّةي اإًلًبًؿ اٍلمىٍكتيكمىًة، غىرىامىتييىا، كى  37 ضى

ـٍ ًبالسًَّكينىةً  مىٍيكي  60 عى

 175 كىاٍلمىاؿي أىٍكثىري ًمٍف ذىًلؾى اٍلعىٍيدي قىًريبه 

مَّـى فىٍتحى مىكَّةى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  59 غىزىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى

 100 اٍلغىٍيرىةي ًمفى اإًليمىاًف، كىاٍلًمذَّاءي ًمفى النّْفىاؽً 

مَّـ ًحيف سىًمع ًبو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّل لىو رىسيكؿ المَّو صى  55 فىتىصى

رىبى ًبيىا كىٍجيىوي  ، فىضى ةن ًمٍف تيرىابو مَّـى قىٍبضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  14 فىقىبىضى رىسيكؿي المًَّو صى

ًطيبن  ـى ميكسىى النًَّبيُّ خى  178 ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  اقىا

اًلًو ًفي سىًبيًؿ المَّوً  مى اىىدى ًبنىٍفًسًو كى ثىةه: ميٍؤًمفه جى  73 اٍلقىٍتمىى ثىبلى

 50 القىدرية مىجكس ىذه األمة

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًبيىةى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى دى  98 قىًدٍمنىا اٍلحي

دّْؽ مىاًحؿ ميصى  70 اٍلقيٍرآفي شىاًفع ميشىفَّع، كى

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو   146 اٍلقيٍرآفي ييٍقرىأي عى

يىاكىاٍلمىشيكرىًة ييًشيري ًبيىا فىًإمَّا الى  حي بلى تَّى يىٍبديكى صى  134 فىبلى تىتىبىايىعيكا الثَّمىرىةى حى

ثن  مَّـى يىتىنىفَّسي ًفي الشَّرىاًب ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  105 اكىافى رىسيكؿي اهلًل صى

افى   مّْي ًفي رىمىضى ، ييصى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  95 كىافى رىسيكؿي اهلًل صى
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"يىٍكرىهي ًمفى الشَّاًة سىٍبعن كىافى رىسيكؿي  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  120 االمًَّو صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍأقىٍيفً  كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  8 يىٍمسىحي اٍلمى

هي  بلَّ ـٍ يىٍبرىٍح ميصى مَّى اٍلغىدىاةى لى مَّـى ًإذىا صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  12 كىافى النًَّبيُّ صى

كحو  مىٍسري اًرًث، كى  58 كىتىبى رىسيكؿي المًَّو صٌمى اهلل عميو كسمـ ًإلىى اٍلحى

مىٍيوً  فىدى عى دىقىًة ًحيفى كى  4 كىمَّـى رىسيكؿى المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ، ًفى الصَّ

مىةً  دي ًفي اٍلميٍكحي ا يىًغيبي اٍلًمٍركى  144 كىمى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ اهلًل صى مىى عى  24 كينَّا بىًني ميقىرّْفو عى

مَّـى ًبمىرّْ الظٍَّيرىافً  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  128 كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى

مَّـى ًفي سىفىرو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  176 كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى

، فىأيٍلًقيًو ًفي ًإنىاءو كيٍنتي  ًبيبو ةن ًمٍف زى قىٍبضى ، كى ةن ًمٍف تىٍمرو ذي قىٍبضى  131 آخي

مىٍيًو  كيٍنتي رىجيبلن  مَّى اهللي عى ًد أىٍف يىٍسأىؿى النًَّبيَّ صى مىذَّاءن فىأىمىٍرتي الًمٍقدىادى ٍبفى األىٍسكى
مَّـى  سى  كى

101 

ٍرعو  ٍرعو أًليْـّ زى  160 كيٍنتي لىًؾ كىأىًبي زى

نىٍيفو  مَّـى ًفي غىٍزكىًة حي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  124 كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى

 13 كيكنيكا ًفي الصَّؼّْ الًَّذم يىًميًني

، كىظىيىرىًت الرٍَّغبىةي   109 كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا مىًرجى الدّْيفي

، أىٍك ييكًشؾي أىٍف يىٍأًتيى  ًبزىمىافو ـٍ كى ٍربىمىةن كىٍيؼى ًبكي  110 زىمىافه ييغىٍربىؿي النَّاسي ًفيًو غى

ـى األىٍحزىابى كىٍحدىهي  ٍبدىهي كىىىزى رى عى نىصى دىؽى كىٍعدىهي كى  3 الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي صى

ـي اٍلًفيقىةي  رّْ ا اٍلًفيقىةي؟ الى تيحى مى  154 قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل كى
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دىقىةي  ، كىالى ًلًذم ًمرَّةو سىًكم  الى تىًحؿُّ الصَّ  119 ًلغىًني 

اًبي  84 الى تىسيبُّكا أىٍصحى

كحي  ؿَّ ًفيًو الرُّ ٍمًؽ اهلًل عىزَّ كىجى  30 الى تيمىثّْميكا ًبشىٍيءو ًمٍف خى

كؼً  ـٍ ًباٍلمىٍعري مىٍيًؾ أىٍف تيٍطًعًميًي رىجى عى  186 الى حى

دىقىةه  ٍكنىا صى ا تىرى  19 الى نيكرىثي مى

مىيَّ شىٍيئن الى  ؿَّ المَّوي لىييـٍ اييٍمًسكىفَّ النَّاسي عى ا أىحى  180 ، فىًإنّْي الى أيًحؿُّ لىييـٍ ًإالَّ مى

مىى ميًصح    133 الى ييكًردىفَّ ميٍمًرضه عى

نىٍيفو  مَّـى ىىكىاًزفى يىٍكـى حي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ابى رىسيكؿي المًَّو صى  132 لىمَّا أىصى

مىى رىٍأًسوً لىمَّا  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةي النًَّبيّْ صى  56 كيًسرىٍت بىٍيضى

ث كىذىبىات ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىيـ ًإالَّ ثىبلى  11 لى

 27 المَّييَـّ أىٍنتيـٍ ًمٍف أىحىبّْ النَّاًس ًإلىيَّ 

ٍيثن   121 امىًريعن  ا، مىًريئن اميًغيثن  االمَّييَـّ اٍسًقنىا غى

ـى أىفَّ أىٍسيىافىنىالىٍك  ، أىٍك لىعىًم يِّا لىعىرىؼى  39 كىافى أىبيك طىاًلبو حى

ى ًمفى اأٍلىٍيمىاًف، كىافى ًلي ًفيًيمىا أىٍمر  165 لىٍكالى مىا مىضى

ـٍ يىتىغىفَّ ًباٍلقيٍرآفً   31 لىٍيسى ًمنَّا مىٍف لى

ًبًر  ٍيًف ًمفى الشّْفىاًء الصَّ اذىا ًفي اأٍلىمىرَّ  123 كىالثُّفَّاءً مى

ـى مىٍحؽى الشُّحّْ شىٍيءه  ٍسبلى ؽى اإٍلً  68 مىا مىحى

ـٍ  بُّيىا تيًحبُّ أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍيكي يىا رى ا ًمفى النَّاًس ًمٍف نىٍفسو ميٍسًممىةو يىٍقًبضي  92 مى
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ؿى ًبيىا عىٍف ًديًف المَّوً  ا ًمٍنيىا ًمٍف كىٍذبىةو، ًإالَّ مىاحى  69 مى

ًديًثكيـٍ مىا ىىذىا   5 الًَّذم بىمىغىًني ًمٍف حى

تَّى يىٍأًتيى يىٍكـى الًقيىامىةً  ، حى ؿي يىٍسأىؿي النَّاسى ا يىزىاؿي الرَّجي  155 مى

مَّـى ًجنىازىةه تيٍمخىضي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  79 مىرٍَّت ًبرىسيكًؿ المًَّو صى

ًف اٍحتىبىسى فىرىسن  انن  امى تىٍصًديقن  اًفي سىًبيًؿ المًَّو ًإيمى  168 ًبكىٍعًدهً  اًبالمًَّو كى

ٍبنىةن  ٍيرى ميتًَّخذو خي ةو، غى اجى ابى ًبًفيًو ًمٍف ًذل حى  36 مىٍف أىصى

يىٍسًقينىا؟ ٍكضى فىيىٍشرىبي كى ؿه يىتىقىدَّمينىا فىيىٍمديري اٍلحى  93 مىٍف رىجي

اؿي ًقيىامن   26 امىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍمثيؿى لىوي الرّْجى

مَّى مف  ـٍ يىٍقرىٍأ ًفييىا ًبأيْـّ اٍلقيٍرآًف فىًييى ًخدىاجه صى ةن لى بلى  46 صى

اًلًو فىييكى شىًييده   6 ًمفى قيًتؿى دكفى مى

ؽه  بلى ثَّؿى ًبالشٍَّعًر، فىمىٍيسى لىوي ًعٍندى اهلًل خى  25 مىٍف مى

ٍف يىٍصعىدي الثًَّنيَّةى، ثىًنيَّةى اٍلميرىارً   127 مى

ٍكًتوً اٍلميؤىذّْفي ييٍغفىري لىوي   83 ًبمىدّْ صى

ٍيبىرى  مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍلنىا مىعى النًَّبيّْ صى  115 نىزى

ٍبدى اٍلقىٍيًس عىًف اٍلميزَّاءً  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  153 نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى

ٍف بىٍيًع  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  185 اٍلعيٍربىافً نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى

ٍف بىٍيًع اٍلكىاًليء مَّـ عى سى مىٍيًو كى مَّى اهلل عى  47 نىيىى رىسيكؿ المَّو صى

ٍمسو  مَّـى عىٍف خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  184 نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى

ـي. مَّـى أىٍف تيٍصبىرى اٍلبىيىاًئ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  23 نىيىى النًَّبيُّ صى
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ابي ىىٍؿ  ، ىىذىا السَّحى ـٍ ـي ىىًذًه؟" قىاليكا: نىعى ا اٍس كفى مى  159 تىٍدري

رَّمىيىا؟ ًمٍمتى أىفَّ المَّوى قىٍد حى  150 ىىٍؿ عى

طىبو   143 كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ًبحى

:"أىشىدُّ بىيىاضن  سيًئؿى عىٍف شىرىاًبًو فىقىاؿى  82 ًمفى المَّبىًف، كىأىٍحمىى ًمفى اٍلعىسىؿً  اكى

ٍيسي ٍبفي عىاًمرو مىعى أىٍمدىاًد أىٍىًؿ اٍليىمىفً  ـٍ أيكى مىٍيكي  87 يىٍأًتي عى

ؿَّ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة؟ بَّوي عىزَّ كىجى  72 يىا رىسيكؿى المًَّو أىكيمُّنىا يىرىل رى

 96 ايىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا الىقيكا العىديكّْ غىدن 

كـو   2 يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ًنسىاءى بىًني مىٍخزي

 34 فىاٍقتىتىٍمنىا ايىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي لىًقيتي كىاًفرن 

 9 يىا رىسيكؿى المًَّو، ًجٍئنىاؾى 

ءن؟  38   يىا رىسيكؿى المًَّو، أىمُّ النَّاًس أىشىدُّ بىبلى

بىشّْرىا  تىطىاكىعىايىسّْرىا كىالى تيعىسّْرىا، كى  151 كىالى تينىفّْرىا، كى

ٍيًر ًذم ييٍمفو  ؿه ًمٍف خى ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب رىجي مىٍيكي  170 يىٍطميعي عى

مَّـ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى افى ًبميدّْ النًَّبيّْ صى  85 ييٍعًطي زىكىاةى رىمىضى

اًف ًفٍتنىةه   64 يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى

ؿي   48 أىبىاهي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً يىٍمقىى الرَّجي
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 28 أباف بف يزيد العطار

 47 إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى، األسممي

 14 إبراىيـ بف محمد بف عىٍرعىرىة

مًَّد ٍبًف ًعٍرؽو  ـي ٍبفي ميحى  30 اٍلًحٍمًصيُّ ًإٍبرىاًىي

 39 إبراىيـ بف المستمر العركقي

 14 إبراىيـ بف الكليد

 65 النخعي إبراىيـ بف يزيد

 145 ابف أبي سعد

 164  اٍبفو أًلىًبي ىىالىةى التًَّميًميّْ 

 57 أبك إسحاؽ السًَّبٍيعي

 72 أبك رزيف العقيمي

 60 أبك الزبير، محمد بف مسمـ بف تىٍدريس

 5 المىٍيًرم أبك سعيد مكلى

 86 أبك سبلـ، ممطكر

 10 أبك العباس أحمد بف محمد بف بكر البغدادم

 164 أبك عبد اهلل التميمي

 124 أبك عبد الرحمف الفيرم القرشي

                                                           

1 .مرتبة حسب حركؼ المعجـ 
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 105 أبك عصاـ البصرم

 170 أىبك الفىٍضؿ محمد بف إسماعيؿ

 148 أبك معف، محمد بف معف

 83 أبك يحيى المكي

 93 بف عمركأبك اليسر ىك كعب 

 4 المأربيأبيض بف حماؿ 

ثىيـ  121 أحمد بف رىشىد بف خي

 20 أحمد بف زكرياء

 98 أحمد بف الصباح 

 64 أحمد بف محمد بف الحجاج

ٍفتيأحمد بف محمد   161 المعركؼ بابف الزّْ

 52 أحمد بف محمد بف يحيى بف سعيد القطاف

 70 أحمد بف النضر

ٍنظىميإسحاؽ بف إبراىيـ بف  ٍخمىد، الحى  42  مى

 183 إسحاؽ بف بكر بف مضر بف محمد المصرم

 19 إسحاؽ بف محمد بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف أبي فركة، الفىٍركم

 115 أشعث بف شعبة المصيصي

 173 إسماعيؿ بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف أكيس

 161 أـ يحيى حميدة بنت عبيد بف رفاعة األنصارية
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 77 الحكـأيكب بف 

ًعي اًئد بف كىٍعب الكىبلى  30 بىًقيَّة بف الكليد بف صى

بَّاف  39 بكر بف يحيى بف زى

 109 ببلؿ بف يحيى العبسي

 2 ثابت بف أبي صفية الثُّمىاًلي

 4 المأربي ثابت بف سعيد

ًرير بف حاـز بف زيد بف عبد اهلل، األزدم  14 جى

ٍيع مى  164 بف عمير جي

 93 حاتـ بف إسماعيؿ

 174 الحارث بف رافع

 39 حباف بف عمي العىنىزم

اًلدو  بىٍيًش ٍبًف خى  77 حي

 25 حجاج بف نصير

 53 حذيفة بف اليماف

ًريًز ٍبًف عيٍثمىاف  33   حى

 77 ًحزىاـً ٍبًف ًىشىاـً 

 31 حساـ بف ًمصىؾٌ 

 123 الحسف بف ثكباف
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 152 الحسف بف صالح 

 16 الحسف بف محمد بف عمي بف أبي طالب

 14 حسيف بف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف عباس

 139 الحسيف بف عمي بف يزيد 

 134 حصيف بف عبد الرحمف السُّمىمي

 150 حفص بف ميسرة العقيمي

 25 الحكـ بف أيكب

اًلي  30 الحكـ بف عمير الثُّمى

 139 حكيـ بف جبير األسدم

 115 حكيـ بف عمير بف األحكص

 67 حماد بف أسامة

 41 حماد بف سممة

مَّادي ٍبفي غىسَّافى اليىٍمدىاًني  1 حى

 12 حمزة بف نصير البيركذم

مىة بف محمد الغىزّْم مى  166 حى

 171 حميد بف أبي حميد الطكيؿ

 174 خارجة بف الحارث

 9 خالد بف حبيش
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 152 خالد بف الفىٍزر

 92 خالد بف معداف 

اًلد بف مىٍيرىاف  3 خى

اًلدي ٍبفي  ك اٍلقيرىًشيُّ خى  185 النٍَّضًر ٍبًف عىٍمرو

 2 خالد بف يزيد بف أسد، البجمي

ٍيؼ بف عبد الرحمف الجزرم  184 خيصى

 172 داكد بف أبي ىند القشيرم

 20 داكد بف الحصيف األمكم

ديج  105 رافع بف خى

 70 الربيع بف بدر

 130 ًرٍشديف بف سعد

 12 الرَّقىاشي

 119 ريحاف بف يزيد العامرم

 20 الزبير بف بكار

 156 زكريا بف أبي زائدة

 21 زياد بف أبي المميح

يَّاف بف عىبَّاد بف ًشٍبؿ المىٍذًحًجي  12 الزَّ

 100 زيد بف أسمـ العدكم
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 82 سالـ بف أبي الجعد

 77 سالـ بف محمد الخزاعي

 63 سىٍبرىة بف مىٍعبىد

 142 سريج بف النعماف بف مركاف الجكىرم

 168 بف أبي سعيد كيساف المقبرمسعيد 

 4 المأربي سعيد بف أبيض

 165 سعيد بف جبير األسدم

ثىيـ  121 سعيد بف خي

 7 سعيد بف زيد

 108 سعيد بف سالـ القدَّاح

بَّارً  ٍبًد اٍلجى  161 سىًعيدي ٍبفي عى

 154 سعيد بف يحيى بف صالح المخمي

 24 سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم

 16 عيينةسفياف بف 

 55 سممة بف الفضؿ

 13 سميماف بف داكد بف الجاركد

بىاًئًرمُّ  مىمىةى اٍلخى مىٍيمىافي ٍبفي سى  30  سي

 169 سميماف بف عبد الرحمف
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 169 سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف عباس

 10 األعمش -سميماف بف ميراف األسدم

 147 ًسمىاؾ بف حرب

 8 الباىمي سناف بف ربيعة،

 56 سعد سيؿ بف

 150 سكيد بف سعيد 

 55 سكيد بف الصامت

 24 سكيد بف مقرف بف عائذ الميزىني

 31 شىبىابة بف سكار المدائني

 129 شريؾ بف عبد اهلل النخعي

 36 شعيب بف محمد 

 8 شير بف حكشب األشعرم

 99 شيباف بف فركخ

اًلحي ٍبفي ًزيىادو النَّاًجيُّ   169 صى

 131 صفية بنت عطية

 30 عائذ بف قرط السَّكيكني

 28 عاصـ بف بىٍيدىلة كىك ابف أبي النَّجيكد

 41 عبد األعمى بف حماد 
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

بَّاًر بف كائؿ ٍبًد اٍلجى  161 عى

 136 عبد الحميد بف سميماف

 157 عبد الرحمف بف أبي ليمى

 131 عبد الرحمف بف عثماف

 150 عبد الرحمف بف كىٍعمة

 100 عبد الرحيـ بف كىٍردىـ بف أرطباف 

 37 عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم

 21 عبد الصمد بف عبد الكارث بف سعيد

 31 عبد اهلل بف أبي نىًيٍيؾ

 99 عبد اهلل بف خباب

 86 عبد اهلل بف زيد األزرؽ

 116 عبد اهلل بف زيد بف عمرك

 130 عبد اهلل بف سميـ الجزرم

 147 بف عامر بف ربيعة العنزمعبد اهلل 

 27 عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج، التىًميًمي

 173 عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ

 159 عبد اهلل بف عىميرة

 64 عبد اهلل بف لىًييعة
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 57 عبد اهلل بف كىيب

ٍطمي  22 عبد اهلل بف يزيد الخى

 124 عبد اهلل بف يسار

 37 جريج األمكمعبد الممؾ بف عبد العزيز بف 

 157 عبد الممؾ بف عمير 

 175 عبد الكاحد بف غياث

 27 عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف

 131 عتاب بف عبد العزيز الًحمىاني

 73 عيتبة ٍبًف عبد السُّمىًميٌ 

 108 عثماف بف عمرك

 22 عدم بف ثابت األنصارم

ٍيـ كى  9 عركة بف ري

 130 عركة بف محمد بف عطية السعدم

 63 عطاء بف السائب

 3 عيٍقبة بف أىكس السيديكًسي

 14 عكرمة  أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس

 98 عكرمة بف عمار العجمي

رىقي  46 العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب الحي
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 68 عمي بف أبي سارة

 168 عمي بف حفص المركزم

 69 بف جدعاف عمي بف زيد

 77 عمي بف سعيد بف بشير بف ميراف

 77 عمي بف عبد العزيز

ٍنعىاًنيُّ  ًميُّ ٍبفي اٍلميبىارىًؾ الصَّ  173 عى

 58 المدائني عمي بف محمد

دىائي  139 عمي بف يزيد بف سميـ الصُّ

 59 عمارة بف غزية

 6 عمراف األنصارم

ٍير   174 عمر بف محمد بف بيجى

 14 عمر بف مكسى

 159 عمرك بف أبي قيس الرازم

 68 عمرك بف حصيف

 36 عمرك بف شعيب

نىدم  37 عمرك بف مسمـ الجى

 9 عمرك بف كاقد

 134 عنبسة بف خالد بف يزيد األمكم
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 166 عكؼ بف أبي جميمة

 30 يعيسى بف إبراىيـ الياشم

 125 غالب بف كزير الغىزّْم

 4 المأربي فرج بف سعيد

 139 فطر بف خميفة المخزكمي

زىاعيفيمىٍيح بف سميماف بف أبي المغيرة،   29 الخي

 123 قيس بف رافع القيسي

 10 قيس بف الربيع األسدم 

ٍبًد المًَّو   97 المزنيكىًثيري ٍبفي عى

 79 الميث بف أبي سميـ

 19 مالؾ بف أكس بف الحدثاف

اًلد بف سعيد  39 ميجى

 77 ميٍحًرزي ٍبفي مىٍيًدم  

 123 محمد بف أبي عتاب البغدادم 

 92 محمد بف أبي عميرة

 21 محمد بف أبي المميح

 4 محمد بف أحمد القرشي

 14 محمد بف إسحاؽ بف يسار، أبك بكر الميطًَّمبي
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 145 محمد بف إسماعيؿ بف أبي فديؾ

 10 محمد بف بكر البغدادم

 13 ، المعركؼ بغندرمحمد بف جعفر اليذلي

اًتـ بف ميمكف مَّدي ٍبفي حى  17 ميحى

ٍجًر ٍبًف  مَّدي ٍبفي حي بَّارميحى ٍبًد اٍلجى  161 عى

 12 محمد بف الحسف

بىالة  20 محمد بف الحسف بف زى

 57 محمد بف الحسف بف قتيبة

 163 محمد بف الحسف بف المؤمؿ

 55 محمد بف حميد بف حياف

ٍثمىة  97 محمد بف خالد بف عى

 130 محمد بف ًخرىاشة

 64 محمد بف سفياف الحضرمي

مىٍيمىافى  مَّدي ٍبفي سي  169 ميحى

 93 محمد بف عباد

 2 محمد بف عبد الرحمف بف أبي زرعة

 136 محمد بف عبد اهلل بف سابكر

 36 محمد بف عجبلف المدني
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 130 محمد بف عطية بف عركة السعدم

 57 ، بف مسمـمحمد بف عمي

 6 محمد بف عمراف األنصارم

 57 محمد بف المتككؿ 

 154 محمد بف مركاف بف قدامة العقيمي

 25 محمد بف مسمـ الطائفي 

 12 الزٍُّىًرلّْ  محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب

 127 محمد بف يعقكب بف يكسؼ

كىـ  90 مىٍركاف بف الحى

 26 مركاف بف معاكية

 147 ميرىٌم بف قىطىًرم

بّْي  121 مسمـ بف كىٍيساف الضَّ

 90 الًمٍسكىر بف مىٍخرىمىة

 62 اهللالمطمب بف عبد 

 82 معاذ بف ىشاـ

 125 معاكية بف صالح

دىًفيُّ   73 معاكية بف يحيى الصَّ

 67 معبد بف كعب 
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 37 معمر بف راشد األزدم

 148 معف بف محمد بف معف

 65 المغيرة بف ًمٍقسىـ 

 34 المقداد بف األسكد

 33 اٍلًمٍقدىاـً ٍبف مىٍعد يكًرب

ـي ٍبفي ميٍحًرزً   77 ميٍكرى

 30 أبي حبيب مكسى بف

 83 مكسى بف أبي عثماف 

 148 نضمة بف عمرك الغفارم

ٍنًدمٌ   57 النعماف بف شيبة الجي

بىٍيش  77 ًىشىاـً ٍبًف حي

 135 ىشاـ بف حساف األزدم

 140 ىشاـ بف عركة بف الزبير

 2 ىشاـ بف عمار 

 153 ىماـ بف يحيى بف دينار العىٍكذم

 170 اليىٍيثـى بف كيمىٍيب

ٍجركائؿ   161 بف حه

 120 كاصؿ بف أبي جميؿ
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 رقـ الحديث اسـ الراوي 

 94 كرقاء بف عمر اليشكرم

 72 ككيع بف عيديس

مىٍيع الزٍُّىًرم المكي  7 الكليد بف عبد اهلل بف جي

 67 المخزكمي الكليد بف كثير

 76 القرشي الكليد بف مسمـ

 5 كيىىٍيب بف خالد بف عىٍجبلف

 127 يحيى بف إبراىيـ بف محمد بف يحيى

 5 بف أبي إسحاؽ الحضرمييحيى 

 145 يحيى بف أبي خالد

 62 يحيى بف أبي كثير 

 91 يحيى بف جابر بف حساف الطائي

 77 يحيى بف سميماف بف ًخرىاش

ٍبًد المًَّو ٍبًف مىاىىافى اٍلكىرىاًبيًسيُّ   1 يىٍحيىى ٍبفي عى

 58 يزيد بف عياض

اد األىٍيمي  34 يكنس بف يزيد بف أبي النّْجى
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 .1فيرس المصادر والمراجع :ارابعً 

ىػػػ، تحقيػػؽ: د.  287اآلحػػاد كالمثػػاني، البػػف أبػػي عاصػػـ، أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف الضػػحاؾ الشػػيباني ت  -1
 . 1991 - 1411الرياض، الطبعة األكلى،  –باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، دار الراية 

ٍكًجردم الخراسػػاني، أبػػك بكػػر البييقػػي، )أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي  اآلداب لمبييقػػي -2 ٍسػػرى بػػف مكسػػى الخي
ىػ(، اعتنى بو كعمؽ عميو: أبك عبد اهلل السعيد المندكه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت 458المتكفى: 

 ـ.1988 -ىػ  1408لبناف، الطبعة: األكلى،  –

حمػداف العيٍكبىػرم المعػركؼ اإلبانة الكبرل البف بطة، ألبػي عبػد اهلل عبيػد اهلل بػف محمػد بػف محمػد بػف  -3
ىػػ، تحقيػؽ: رضػا معطػي، كعثمػاف األثيػكبي، كيكسػؼ الكابػؿ، دار 387بابف بىطَّة العكبرم، المتػكفى: 
 الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض.

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم، دار الكطف  -4
 ـ. 1999 -ىػ  1420 -كلى الرياض، الطبعة األ –

ىػ، تحقيؽ 643األحاديث المختارة، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسي ت  -5
 ىػ.1410عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، مكتبة النيضة الحديثة، سنة النشر 

كزجػاني ت: -6 ىػػ، تحقيػؽ: 259أحكاؿ الرجاؿ، ألبػي إسػحاؽ إبػراىيـ بػف يعقػكب بػف إسػحاؽ السػعدم الجي
 عبد العميـ عبد العظيـ البىستكم، باكستاف. 

 275أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو، لمحمد بف إسحاؽ بف العباس الفاكيي، أبك عبد اهلل ت -7
 ، بيركت.   ق1414تحقيؽ د. عبد الممؾ عبد اهلل دىيش، الطبعة

أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار،  ألبي الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد األزرقػي، تحقيػؽ: عمػي  -8
 عمر، مكتبة الثقافة الدينية.

أخػػبلؽ النبػػي كآدابػػو، ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف حيػػاف األنصػػارم المعػػركؼ بػػأًبي  -9
صػػالح بػػف محمػػد الكنيػػا، دار المسػػمـ لمنشػػر كالتكزيػػع،  ق، تحقيػػؽ:369الشػػيخ األصػػبياني، المتػػكفى: 

 ـ.1998الطبعة: األكلى، 

األدب المفػػػرد، لمحمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ البخػػػارم، تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػدالباقي، دار البشػػػائر  -10
 . 1989 – 1409بيركت، الطبعة الثالثة،  –اإلسبلمية 

                                                           

1  الكبلـ.، كال اعتبار ًؿ )أؿ( التعريؼ إذا جاءت في أكؿ مرتبة حسب حركؼ المعجـ 
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إرشػػاد القاصػػي كالػػداني إلػػى تػػراجـ شػػيكخ الطبرانػػي، ألبػػي الطيػػب نػػايؼ بػػف صػػبلح بػػف عمػػي  -11
المنصكرم، قدـ لو: د سعد بف عبد اهلل الحميد، راجعو كلخص أحكامو كقدـ لو: أبك الحسف مصطفى 

 اإلمارات. –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -بف إسماعيؿ السميماني المأربي، دار الكياف ا

اإلرشاد في معرفة عممػاء الحػديث، لمخميػؿ بػف عبػد اهلل بػف أحمػد الخميمػي القزكينػي أبػك يعمػى  -12
الريػػػػاض، الطبعػػػػة األكلػػػػى،  –ىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: د.  محمػػػػد سػػػػعيد عمػػػػر إدريػػػػس، مكتبػػػػة الرشػػػػد  446ت 

 ـ. 1409

ىػػػ، 1420إركاء الغميػػؿ فػػي تخػػريج أحاديػػث منػػار السػػبيؿ، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ت: -13
 ـ. 1985 -ىػ 1405اإلسبلمي ػ بيركت، الطبعة: الثانية:المكتب 

ىػػػ، 463االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب، يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر ت  -14
 ىػ. 1412بيركت، –تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ 

ىػػػ، تحقيػػؽ: 630أسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػزرم ت  -15
 ـ. 1996 -ىػ 1417بيركت،  –أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي عادؿ

ٍكًجردم الخراسػاني،  -16 ٍسػرى األسماء كالصفات لمبييقي، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسػى الخي
ىػػػ، حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ عميػػو: عبػػد اهلل بػػف محمػػد الحاشػػدم، مكتبػػة 458أبػػك بكػػر البييقػػي ت 

 ـ. 1993 -ىػ  1413العربية السعكدية، الطبعةاألكلى المممكة  -السكادم، جدة 

اإلصابة في تمييز الصحابة، ألحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني الشػافعي، تحقيػؽ: عمػي   -17
 ىػ. 1412بيركت، الطبعة األكلى،  –محمد البجاكم، دار الجيؿ 

ازمي االعتبػػار فػػي الناسػػخ كالمنسػػكخ مػػف اآلثػػار، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف مكسػػى بػػف عثمػػاف الحػػ -18
 .ىػ 1359حيدر آباد، الطبعة الثانية،  -ىػ، دائرة المعارؼ العثمانية 584اليمداني ت 

حمد بف الحسػيف ، ألاالعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث -19
ٍكًجردم الخراسػػاني، أبػػك بكػػر البييقػػي ت ا ٍسػػرى أحمػػد عصػػاـ  اتحقيػػؽ: ىػػػ،458بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخي

 .1401األكلى،  ، الطبعةبيركت –دار اآلفاؽ الجديدة  ،بالكات

إعتبلؿ القمكب لمخرائطي)محمد بف جعفر بف محمد بػف سػيؿ بػف شػاكر الخرائطػي السػامرم،  -20
الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة: الثانيػػػػػػػة، -ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: حمػػػػػػػدم الػػػػػػػدمرداش، مكػػػػػػػة المكرمػػػػػػػة327المتػػػػػػػكفى: 

 ـ2000ىػ1421

بف ابرىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ل -21
ىػػػ، تحقيػػؽ: عػبلء الػػديف عمػي رضػػا كسػمى تحقيقػػو )نيايػػة 841خميػؿ سػػبط ابػف العجمػػي الشػافعي ت 



311 
   

االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط( كىك دارسة كتحقيؽ كزيػادات فػي التػراجـ عمػى الكتػاب، دار 
 ـ. 1988الحديثػ القاىرة، الطبعة: األكلى 

لمحػافظ ابػف ، إلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنسابا -22
 ماككال، دار الكتاب االسبلمي، القاىرة.

بػػف اأمػػالي ابػػف بشػػراف، ألبػػي القاسػػـ عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف بٍشػػراف بػػف محمػػد  -23
 ـ.1997 -ىػ 1418اض، الطبعة األكلى ىػ، دار الكطف، الري430بٍشراف بف ميراف البغدادم ت 

نػػدم، كالػػد الحػػافظ  -24 أمػػالي الباغنػػدم، لمحمػػد بػػف سػػميماف بػػف الحػػارث الكاسػػطي، أبػػك بكػػر الباغى
نػدم ت  ىػػ، تحقيػؽ: أشػرؼ صػبلح عمػي، مؤسسػة قرطبػة، مصػر، الطبعػة 283محمد بف محمد الباغى

 ـ.1997 -ىػ 1417األكلى، 

 لمحسػػػيف بػػػف إسػػػماعيؿ الضػػػبي المحػػػاممي أبػػػك عبػػػد اهلل -البيػػػعركايػػػة ابػػػف يحيػػػى  -أمػػػالي المحػػػاممي  -25
 األردف. –ق، عماف 1412، تحقيؽ د. إبراىيـ القيسي، المكتبة اإلسبلمية ، دار ابف القيـ،330ت

اإلمػاـ فػػي معرفػػة أحاديػث األحكػػاـ، لئلمػػاـ تقػي الػػديف أبػػي الفػتح، محمػػد بػػف عمػي بػػف كىػػب،  -26
 ق.1419سعد بف عبد اهلل آؿ حميد، الرياض،  ، تحقيؽ:702المشيكر بابف دقيؽ العيد ت

ىػ، حققو  360األمثاؿ، لمحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الراميرمزم الفارسي، أبك محمد ت  -27
 ىػ.   1404كعمؽ عميو د. عبد العمي عبد الحميد األعظمي، الدار السمفية ببكمبام ػ اليند سنة 

التميمػي السػمعاني، تحقيػؽ: عبػد اهلل األنساب، ألبي سػعد عبػد الكػريـ بػف محمػد بػف منصػكر  -28
 ـ. 1988 – 1408بيركت، الطبعة األكلى،  -عمر الباركدم، دار الجناف 

ذيرم ت -29 ىػػػ، تحقيػػؽ: سػػػييؿ 279أنسػػاب األشػػراؼ، ألحمػػد بػػف يحيػػى بػػف جػػابر بػػف داكد الػػبىبلى
 ـ.1996 -ىػ 1417بيركت،الطبعة األكلى،  –زكار كرياض الزركمي، دار الفكر 

ي بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بػف سػفياف بػف قػيس البغػدادم األمػكم القرشػي األىكاؿ، ألب -30
مصػر،  –ىػ، تحقيؽ: مجػدم فتحػي السػيد، مكتبػة آؿ ياسػر 281المعركؼ بابف أبي الدنيا، المتكفى: 

 ىػ. 1413عاـ النشر: 

م األكسط في السنف كاإلجماع كاالخػتبلؼ، ألبػي بكػر محمػد بػف إبػراىيـ بػف المنػذر النيسػابكر  -31
الريػاض ، الطبعػة األكلػى   -ىػ، تحقيؽ: أبك حماد صغير أحمد بف محمػد حنيػؼ، دار طيبػة 319ت 

 ـ.1985ىػ، 1405

بيػػػد القاسػػػـ بػػػف سػػػبٌلـ بػػػف عبػػػد اهلل  -32 اإليماف"كمعالمػػػو، كسػػػننو، كاسػػػتكمالو، كدرجاتػػػو"، ألبػػػي عي
المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي، ىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني، 224اليػػػػركم البغػػػػدادم، المتػػػػكفى: 

 ـ.1983 -ىػ 1403الطبعة: الثانية، 
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بػػف ايكسػػؼ بػػف الحسػػف  ،بحػػر الػػدـ فػػيمف تكمػػـ فيػػو اإلمػػاـ أحمػػد بمػػدح أك ذـ، ألبػػي المحاسػػف -33
ىػػػ، تحقيػػؽ كتعميػػؽ الػدكتكرة ركحيػػة عبػػد الػػرحمف السػػكيفي  909عبػد اليػػادم المعػػركؼ بػػابف المبػرد ت

 ـ.1992ىػ، 1413األكلى دار الكتب العممية بيركت. لبناف، الطبعة 

بمعػػاني األخبػػار، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف أبػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف يعقػػكب  سػػمىبحػػر الفكائػػد الم -34
أحمػد فريػػد المزيػػدم،  -ىػػ، تحقيػػؽ: محمػد حسػػف محمػػد حسػف إسػػماعيؿ  384الكبلبػاذم البخػػارم، ت

 ـ.1999 -ىػ 1420دار الكتب العممية، 

 .ىػ774بف عمر بف كثير الدمشقي ت البداية كالنياية، ألبي الفداء إسماعيؿ  -35

الرياض، الطبعة الثانية، عاـ  -تحقيؽ: عبد اهلل ابف عبد المحسف التركي، دار عالـ الكتب   
 ـ. 2003ىػ، 1424

البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشػرح الكبيػر، البػف الممقػف سػراج الػديف  -36
 ،ق، تحقيػػؽ: مصػػطفى أبػػك الغػػيط 804المصػػرم ت أبػػك حفػػص عمػػر بػػف عمػػي بػػف أحمػػد الشػػافعي 

السػػػعكدية، الطبعػػػة  -الريػػػاض -كياسػػػر بػػػف كمػػػاؿ، دار اليجػػػرة لمنشػػػر كالتكزيػػػع ،عبػػػداهلل بػػػف سػػػميمافك 
 ـ. 2004-ىػ1425األكلى

ىػػ، 286البدع كالنيي عنيا، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف كضػاح بػف بزيػع المركانػي القرطبػي ت  -37
 –مصػػر، مكتبػػة العمػػـ، جػػدة  -تحقيػػؽ كدراسػػة: عمػػرك عبػػد المػػنعـ سػػميـ، مكتبػػة ابػػف تيميػػة، القػػاىرة

 ىػ. 1416الطبعة األكلى،  السعكدية

ىػػ، تحقيػؽ  458ييقػي ت البعث كالنشكر، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكػر الب -38
محمد السعيد بف يسيكني زغمػكؿ، مؤسسػة الكتػب الثقافيةػػ بيػركت ػ لبنػاف، الطبعػة األكلػى،  أبك ىاجر،

 ـ . 1988ىػ، 1408

ىػػ، لنػكر الػديف عمػي بػف سػميماف بػف أبػي بكػر 282بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث ت  -39
اكرم، مركػز خدمػة السػنة كالسػيرة النبكيػة ىػ، تحقيؽ: حسػيف أحمػد صػالح البػ807الييثمي الشافعي ت

بالتعػػػاكف مػػػع مجمػػػع الممػػػؾ فيػػػد لطباعػػػة المصػػػحؼ الشػػػريؼ، الجامعػػػة اإلسػػػبلمية بالمدينػػػة المنػػػكرة، 
 .1992-1413الطبعة األكلى، 

ىػػػ، 911بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات المغػػكييف كالنحػػاة، لجػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي ت -40
 ، المكتبة العصرية لبناف.تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

بيػػػاف الػػػكىـ كاإلييػػػاـ الػػػكاقعيف فػػػي كتػػػاب األحكػػػاـ، لعمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الممػػػؾ الكتػػػامي  -41
 –ىػػ، تحقيػؽ: د.  الحسػيف آيػت سػعيد، دار طيبػة 628الحميرم الفاسي، أبػك الحسػف ابػف القطػاف ت 

 ـ. 1997-ىػ1418الرياض، الطبعة األكلى 
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لمحٌمػد بػف محٌمػد بػف عبػد الػرٌزاؽ الحسػيني، أبػك الفػيض، تاج العركس مػف جػكاىر القػامكس،  -42
 لٌقب: بمرتضى الزَّبيدم، دار اليداية.

ألبي زكريػا يحيػى بػف معػيف  –ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز  –تاريخ ابف معيف  -43
 ـ. 1985ىػ، 1405دمشؽ، عاـ -ىػ، تحقيؽ: محمد كامؿ القصار، مجمع المغة العربية 233ت 

ىػ، تحقيؽ: أحمد نػكر 233ألبي زكريا يحيى بف معيف ت  -ركاية الدارمي–ف معيف تاريخ اب -44
 ىػ. 1400دمشؽ، عاـ -سيؼ، دار المأمكف لمتراث

ىػػ، تحقيػؽ: أحمػد نػكر 233ألبي زكريا يحيى بف معػيف ت  -ركاية الدكرم–تاريخ ابف معيف  -45
حياء التراث اإلسبلمي  ـ. 1979-ىػ1399 مكة المكرمة، عاـ-سيؼ، مركز البحث العممي كا 

ىػػػ، 281تػػاريخ أبػػي زرعػػة الدمشػػقي، لئلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػرك بػػف عبػػد اهلل النصػػرم ت -46
 ىػ. 1417بيركت، الطبعة األكلى، -كضع حكاشيو: خميؿ منصكر، دار الكتب العممية

ىػػػ، تحقيػػؽ: 385تػاريخ أسػػماء الثقػػات، ألبػػي حفػػص عمػػر بػف أحمػػد الشػػيير بػػابف شػػاىيف ت  -47
 ـ. 1984-ىػ1404الككيت، الطبعة األكلى عاـ -صبحي السامرائي، الدار السمفية

تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشػاىير كاألعػبلـ لشػمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي،  -48
 -ىػػػ 1407بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  -م.  دار الكتػػاب العربػػيتحقيػػؽ: د.  عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمر 

 ـ. 1987

بيػركت، الطبعػة األكلػى، -تاريخ األمـ كالممكؾ، لمحمد بف جريػر الطبػرم، دار الكتػب العمميػة -49
 ىػ.1407

 ىػ،256التاريخ األكسط، لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل ت -50

حمػػب، القػػاىرة، الطبعػػة األكلػػى  -يـ زايػػد، دار الػػكعي، مكتبػة دار التػػراثتحقيػؽ: محمػػكد إبػػراى -51
 ـ.1977 –ق 1397

 -ىػػػ، دار الكتػػب العمميػػة463تػاريخ بغػػداد، ألحمػػد بػػف عمػػي أبػػك بكػر الخطيػػب البغػػدادم ت   -52
 ـ.1987-ىػ1407بيركت، الطبعة األكلى، 

ف عسػػاكر، المتػػكفى: تػػاريخ دمشػػؽ، ألبػػي القاسػػـ عمػػي بػػف الحسػػف بػػف ىبػػة اهلل المعػػركؼ بػػاب -53
ىػػػػ، المحقػػػؽ: عمػػػرك بػػػف غرامػػػة العمػػػركم، دار الفكػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، عػػػاـ النشػػػر: 571

 ـ.1995 -ىػ  1415

تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ، كصػػمة تػػاريخ الطبػػرم، لمحمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب  -54
 ىػ.1387 -الطبعة الثانية بيركت،  -ىػ، الناشر: دار التراث310اآلممي، أبك جعفر الطبرم ت
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 –التػػاريخ الكبيػػر، ألبػػي عبػػد اهلل إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ الجعفػػي البخػػارم، دار الكتػػب العمميػػة  -55
 ـ.1986بيركت، 

تاريخ المدينػة البػف شػبة، لعمػر بػف شػبة )كاسػمو زيػد( بػف عبيػدة بػف ريطػة النميػرم البصػرم،  -56
 .ىػ1399ىػ، تحقيؽ: فييـ محمد شمتكت، جدة،262أبك زيد ت 

ر العسقبلني ت -57 جى ىػ، تحقيػؽ: محمػد عمػي 852تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، لمحافظ ابف حى
 المكتبة العممية، بيركت، لبناف.، النجار

تحفػػة األحػػكذم بشػػرح جػػامع الترمػػذم، لمحمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ المبػػاركفكرم أبػػك  -58
 بيركت.  –ىػ، دار الكتب العممية 1353العبل ت 

ىػػػ، تػػأليؼ: د.  852التيػػذيب، لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني ت تحريػػر تقريػػب -59
 ق.1417بيركت، الطبعة األكلى  -بشار عكاد معركؼ، كالشيخ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة

تحفػػة التحصػػيؿ فػػي ذكػػر ركاة المراسػػيؿ، لػػكلي الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػيف أبػػي  -60
 ـ.1999عبد اهلل نكارة ػ، مكتبة الرشد ػ الرياض سنة ىػ، تحقيؽ: 826زرعة العراقي، ت 

ىػ، كالزبيدم ت  771ىػ، كابف السبكى ت 806تخريج أحاديث إحياء عمكـ الديف، لمًعراقي ت -61
 ـ.1987 -ىػ 1408الرياض، الطبعة األكلى  -ىػ، دار العاصمة لمنشر 1205

جمػػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد ل  تخػػريج األحاديػػث كاآلثػػار الكاقعػػة فػػي تفسػػير الكشػػاؼ لمزمخشػػرم، -62
ىػػػ، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف السػػعد، دار ابػػف 762عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد الزيمعػػي ت

  ىػ.1414الرياض، الطبعة األكلى  –خزيمة 

 بيركت. -ىػ، دار الكتب العممية748تذكرة الحفاظ، لمحمد بف أحمد الذىبي ت  -63

ب بػػف عمػػي النسػػائي، تحقيػػؽ: قاسػػـ عمػػي تسػػمية الشػػيكخ، ألبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعي -64
 ـ2003ىػ /  1424الطبعة: األكلى  -لبناف  -بيركت  -سعد، دار النشر: دار البشائر اإلسبلمية 

تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ كما انفرد كؿ كاحد منيما، لمحمد بف عبد اهلل بف حمدكيػو  -65
يكسػػؼ الحػػكت، مؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة،  ىػػػ، تحقيػػؽ: كمػػاؿ405النيسػػابكرم الحػػاكـ أبػػك عبػػد اهلل، ت 

 ىػ. 1407دار الجناف ػ بيركت، 

تصػػػحيفات المحػػػدثيف، ألبػػػي أحمػػػد الحسػػػف بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف سػػػعيد بػػػف إسػػػماعيؿ العسػػػكرم  -66
 ق.1402القاىرة، الطبعة األكلى  –ىػ، تحقيؽ: محمكد أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة 382ت

بف ابخارم في الجامع الصحيح، لمحافظ أبي الكليد سميماف التعديؿ كالتجريح لمف خرج عنو ال -67
ىػػ، دراسػة كتحقيػؽ: أحمػد لبػزار أسػتاذ بكميػة المغػة  474خمؼ بف سعد ابف أيػكب البػاجي المػالكي ت 

 العربية بمراكش. 
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ػػٍركىًزم، المتػػكفى:  -68 ىػػػ، تحقيػػؽ: د. 294تعظػػيـ قػػدر الصػػبلة، لمحمػػد بػػف نصػػر بػػف الحجػػاج المى
 ق.1406المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى،  -بار الفريكائي، مكتبة الدار عبد الرحمف عبد الج

ىػػػ، تحقيػػؽ: أبػػك 852تقريػػب التيػػذيب، ألبػػي الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني ت  -69
 األشباؿ صغير أحمد شاغؼ الباكستاني، دار العاصمة. 

ىػػػ، 629التقييػػد لمعرفػػة ركاة السػػنف كالمسػػانيد، لمحمػػد بػػف عبػػد الغنػػي البغػػدادم أبػػك بكػػر ت  -70
 ىػ. 1408تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية: بيركت 

التمخيص الحبير في تخػريج أحاديػث الرافعػي الكبيػر، ألبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد  -71
 ـ. 1989ىػ، 1419ىػ، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 852بف حجر العسقبلني ت ابف أحمد ا

   بػف األبػي عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد  التمييد لما في المكطأ مػف المعػاني كاألسػانيد، -72
ىػ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمػد العمػكم كمحمػد البكػرم، 463بف عاصـ النمرم القرطبي ت اعبد البر 

  مؤسسة قرطبة.

ىػػػ، 310تيػذيب اآلثػػار )مسػػند عمػر بػػف الخطػػاب(، ألبػي جعفػػر محمػػد بػف جريػػر الطبػػرم ت  -73
 القاىرة. -تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني

بيػػركت، عػػاـ -ىػػ، دار الفكػػر852تيػذيب التيػػذيب، ألحمػػد بػػف عمػي بػػف حجػػر العسػػقبلني ت  -74
 ـ.  1984-ىػ1404

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: الػػػدكتكر بشػػػار عػػػكاد 742تيػػػذيب الكمػػػاؿ، ليكسػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػزم ت  -75
 . 1980 – 1400بيركت، الطبعة األكلى، -معركؼ، مؤسسة الرسالة

ىػػ، المحقػؽ: محمػد 370تيذيب المغة، لمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصػكر ت  -76
 ـ.2001بيركت، الطبعة األكلى  –عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

ثبػػات صػػفات الػػرب  -77 عػػز كجػػؿ، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خزيمػػة بػػف المغيػػرة التكحيػػد كا 
ىػػ، تحقيػؽ: عبػد العزيػز بػف إبػراىيـ الشػيكاف، 311بف بكر السممي النيسابكرم، المتػكفى: ابف صالح ا

 ـ.1994 -ىػ 1414الرياض، الطبعة: الخامسة،  –السعكدية  -مكتبة الرشد 

اؽ كالتفػرد البػف منػده، ألبػي عبػد اهلل التكحيد كمعرفة أسػماء اهلل عػز كجػؿ كصػفاتو عمػى االتفػ -78
ٍنػدىه العبػدم تامحمد  ىػػ، حققػو كعمػؽ عميػو كخػرج أحاديثػو: 395بف إسحاؽ بف محمد بف يحيػى بػف مى

الػػدكتكر عمػػي بػػف محمػػد ناصػػر الفقييػػي، مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ، المدينػػة المنػػكرة، دار العمػػـك كالحكػػـ، 
 ـ.2002 -ىػ 1423الطبعة األكلى ، سكريا

ىػػ  1031 التيسير بشرح الجامع الصغير، لئلماـ الحافظ زيف الديف عبد الػرؤكؼ المنػاكم ت -79
 ـ. 1988 -ىػ 1408 -الرياض الطبعة الثالثة  -مكتبة اإلماـ الشافعي 
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-ىػػ، تحقيػؽ: السػيد شػرؼ الػديف أحمػد، دار الفكػر354الثقات، لمحمػد بػف حبػاف البسػتي ت  -80
 ـ.1975-ىػ1395بيركت، عاـ 

اف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، لمحمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي، أبػػك جػػامع البيػػ -81
 -ىػػ 1420ىػ، تحقيؽ : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى،  310جعفر الطبرم ت

 ـ.2000

ىػػػػ، 761جػػػامع التحصػػػيؿ فػػػي أحكػػػاـ المراسػػػيؿ، ألبػػػي سػػػعيد خميػػػؿ بػػػف كىٍيكىمػػػدم العبلئػػػي ت  -82
 ـ.1986-ىػ1407الرياض، -مجيد السمفي، دار عالـ الكتبتحقيؽ: حمدم عبد ال

ىػ، تحقيػؽ: حبيػب الػرحمف األعظمػي، المجمػس العممػي 153جامع معمر بف راشد، المتكفى:  -83
 ىػ. 1403بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسبلمي ببيركت، الطبعة: الثانية، 

ػ، دار إحيػاء التػراث ىػ327الجرح كالتعديؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف أبػي حػاتـ الػرازم ت  -84
 بيركت. -العربي

جػػزء األلػػؼ دينػػار، كىػػك الخػػامس، مػػف الفكائػػد المنتقػػاة كاألفػػراد الغرائػػب الحسػػاف، ألبػػي بكػػر  -85
أحمػػػد بػػػف جعفػػػر بػػػف حمػػػداف بػػػف مالػػػؾ بػػػف شػػػبيب البغػػػدادم، تحقيػػػؽ : بػػػدر بػػػف عبػػػداهلل البػػػدر، دار 

 .1993الككيت، الطبعة األكلى  -النفائس

بػف اىػػ، تحقيػؽ: مسػاعد 287رك بف أبي عاصـ الضحاؾ أبػك بكػر ت الجياد، ألحمد بف عم -86
 .1409المدينة المنكرة، الطبعة األكلى،  -سميماف الراشد الجميد، مكتبة العمـك كالحكـ 

الجياد البف المبارؾ، ألبي عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾ بػف كاضػح الحنظمػي، التركػي ثػـ  -87
 ـ.1972تكنس،  –عميو: د. نزيو حماد، الدار التكنسية  ىػ، حققو كقدـ لو كعمؽ181المٍركزم ت

ىػػػ، دار 430حميػة األكليػاء كطبقػات األصػفياء، ألبػي نعػػيـ أحمػد بػف عبػد اهلل األصػبياني ت  -88
 ـ.1988 -ىػ1409بيركت، الطبعة األكلى  –الكتاب العربي 

بف شرؼ خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ، ألبي زكريا محيي الديف يحيى  -89
بيػػػركت، الطبعػػػة  –لبنػػػاف  -ىػػػػ، تحقيػػػؽ: حسػػػيف إسػػػماعيؿ الجمػػػؿ، مؤسسػػػة الرسػػػالة 676النػػػككم ت
 ـ.1997 -ىػ 1418األكلى، 

بػػف األحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي الخيػػر  خبلصػػة تػػذىيب تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ،  -90
تحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح ىػػ، 923عبػد العمػػيـ الخزرجػػي األنصػارم السػػاعدم اليمنػػي، صػفي الػػديف ت بعػػد 

 ىػ.1416بيركت، الطبعة الخامسة  -حمب -مكتب المطبكعات اإلسبلمية،دار البشائر، أبك غدة

خمؽ أفعاؿ العباد، لمحمد بف إبراىيـ بف إسػماعيؿ أبػك عبػد اهلل البخػارم الجعفػي، تحقيػؽ: د.  -91
  ـ.1978 -ق1398الرياض،  -عبدالرحمف عميرة، دار المعارؼ السعكدية 
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بيػػػركت، -لمطبرانػػػي سػػػميماف بػػػف أحمػػػد، تحقيػػػؽ: محمػػػد سػػػعيد البخػػػارم، دار البشػػػائرالػػػدعاء،  -92
 ىػ.1407الطبعة األكلى، 

الػػدالئؿ فػػي غريػػب الحػػديث، لمقاسػػـ بػػف ثابػػت بػػف حػػـز العػػكفي السرقسػػطي، أبػػك محمػػد ت:  -93
 -ىػ 1422تحقيؽ: د. محمد بف عبد اهلل القناص، مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األكلى  ىػ،302

 ـ.  2001

دالئؿ النبػكة كمعرفػة أحػكاؿ صػاحب الشػريعة، ألبػي بكػر أحمػد بػف الحسػيف البييقػي، تحقيػؽ:  -94
 ىػ. 1408الطبعة األكلى -عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية 

دالئػػػؿ النبػػػكة، ألبػػػي نيعػػػػيـ األصػػػبياني، تحقيػػػؽ: محمػػػد قمعػػػػو جػػػي، كعبػػػد البػػػر عبػػػػاس، دار  -95
 ىػ. 1406بيركت، الطبعة الثانية، -النفائس

الػػديات، ألبػػي بكػػر بػػف أبػػي عاصػػـ كىػػك أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف الضػػحاؾ بػػف مخمػػد الشػػيباني  -96
 كراتشي. –ىػ(، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية 287)المتكفى: 

ار أصبياف، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسػحاؽ بػف مكسػى بػف ميػراف ذكر أخب -97
 ـ.1990-ىػ1410القاىرة، الطبعة األكلى  -ىػ، دار الكتاب االسبلمي430األصبياني ت

أبػك  ، لمحمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قايمػاز الػذىبي  ذكر أسػماء مػف تكمػـ فيػو كىػك مكثػؽ، -98
 ىػ. 1406ىػ، تحقيؽ: محمد شككر أمرير المياديني، مكتبة المنار، الزرقاء، سنة 748عبد اهلل، ت

ذكر المدلسيف، ألبي عبد الرحمف أحمد بػف شػعيب بػف عمػي النسػائي، تحقيػؽ: الشػريؼ حػاتـ  -99
 ىػ. 1423مكة المكرمة، الطبعة األكلى  -بف عارؼ العكني، دار عالـ الفكائدا

ىػػ، تحقيػؽ: عمػي  806تداؿ، ألبي الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسػيف العراقػي تذيؿ ميزاف االع -100
 ـ.1995 -ىػ 1416بيركت،  -محمد معكض، عادؿ أحمد عبدالمكجكد، دار الكتب العممية

الػػرد عمػػػى الجيميػػة، ألبػػػي سػػػعيد عثمػػاف بػػػف سػػػعيد بػػف خالػػػد بػػػف سػػعيد الػػػدارمي السجسػػػتاني  -101
 -ىػػػػ 1416الككيت،الطبعػػػة الثانيػػػة  –ار ابػػػف األثيػػػر تحقيػػػؽ: بػػػدر بػػػف عبػػػد اهلل البػػػدر، د ىػػػػ،280ت

 ـ.1995

الػػركاة الثقػػات المػػتكمـ فػػييـ بمػػا ال يكجػػب ردىػػـ، لئلمػػاـ الحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد  -102
 -ىػػػ، تحقيػػؽ: محمػػد إبػػراىيـ المكصػػمي، دار البشػػائر اإلسػػبلمية، بيػػركت 748بػػف عثمػػاف الػػذىبي تا

 ـ. 1992 -ىػ 1412لبناف 

عطار في خبر األقطار، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ الًحميػرل الركض الم -103
 ـ.1980بيركت، الطبعة الثانية –ىػ، تحقيؽ: إحساف عباس، مؤسسة ناصر لمثقافة 900ت 
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الزىد ألبي داكد السجسػتاني، ألبػي داكد سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد  -104
ىػ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف ابراىيـ بف محمد، أبك ببلؿ غنيـ 275بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني تا
 ـ.1993 -ىػ 1414بف عباس بف غنيـ، دار المشكاة، حمكاف، الطبعة األكلى ا

ىػػػ، دار 241الزىػػد، ألبػػي عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد الشػػيباني ت -105
 ـ.1999 -ىػ 1420لبناف، الطبعة األكلى،  –كت الكتب العممية، بير 

ىػػ، تحقيػؽ: عبػد العمػي  287الزىد، ألحمد بف عمرك بف أبي عاصـ  الشيباني أبك بكػر، ت  -106
 ىػ. 1408القاىرة، الطبعة الثانية،  –حامد، دار الرياف لمتراث 

ؼ، ىػػ، تحقيػؽ: أحمػد محمػد نػكر سػي233سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف ت  -107
 ىػ. 1408المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، عاـ  -مكتبة الدار 

ىػػػ فػي جػرح الػركاة كتعػديميـ، تحقيػؽ: زيػػاد 241سػؤاالت أبػي داكد لئلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ت  -108
 ىػ. 1414المدينة المنكرة، عاـ  -محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ

ىػػ، تحقيػؽ: عمػي 385الػدارقطني ت سؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير كغيره، لئلماـ أبي الحسف -109
 ىػ. 1408عماف، الطبعة األكلى، -حسف عبد الحميد، دار عمار

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: 275سػػػؤاالت أبػػػي عبيػػػد اآلجػػػرم أبػػػا داكد سػػػميماف بػػػف األشػػػعث السجسػػػتاني ت  -110
-ىػػػػ1399المدينػػة المنػػكرة، الطبعػػػة األكلػػى، عػػاـ  -محمػػد عمػػي قاسػػػـ العمػػرم، الجامعػػة اإلسػػػبلمية 

 ـ. 1979

ىػػػػ، تحقيػػػؽ  385الت البرقػػػاني لمػػػدارقطني، ألبػػػي الحسػػػف عمػػػي بػػػف عمػػػر الػػػدارقطني ت سػػػؤا -111
 ىػ. 1404الباكستاف،  –الدكتكر: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، دار كتب خانو جميمي

ػكزم عػف جماعػػة مػف أىػؿ كاسػط، لخمػيس بػف عمػي  -112 بػػف اسػؤاالت الحػافظ الًسػمًفي لخمػيس الحى
ىػػ، تحقيػؽ: مطػاع الطرابيشػي، دار 510كػـر الكاسػطي الحػكزم، ت بف عمي بف الحسف  أبك الاأحمد 

 ـ. 1983ىػ، 1403الفكر: دمشؽ، الطبعة األكلى

ىػػػ،  385سػؤاالت الحػاكـ النيسػػابكرم لمػدارقطني، ألبػي الحسػػف عمػي بػف عمػػر الػدارقطني ت  -113
 ـ. 1984 -ىػ1404الرياض، عاـ -تحقيؽ: الدكتكر مكفؽ عبد القادر، مكتبة المعارؼ

بػػف امكفػػؽ    تحقيػػؽ:  لمػػدارقطني كغيػػره مػػف المشػػايخ، ، حمػػزة بػػف يكسػػؼ السػػيمي سػػؤاالت -114
 الرياض. -عبد القادر، مكتبة المعارؼ

ػػػمىمي لمػػػدارقطني، لمحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف مكسػػػى بػػػف خالػػػد بػػػف سػػػالـ  -115 سػػػؤاالت السُّ
 ىػ.1427ىػ، الطبعة األكلى 412النيسابكرم، أبك عبد الرحمف السممي ت
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بػػف امكفػػؽ  تحقيػػؽ:   ،234بػػف عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة، لعمػػي بػػف المػػديني ت  سػػؤاالت محمػػد -116
 ىػ. 1404عبد القادر، مكتبة المعارؼ، الرياض، 

سؤاالت مسعكد بف عمي السػجزم مػع أسػئمة البغػدادييف عػف أحػكاؿ الػركاة لئلمػاـ الحػافظ أبػي  -117
 بػف عبػد القػادر، دار الغػرب عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، تحقيؽ: مكفؽ بف عبػد اهلل

 ىػ. 1408بيركت، الطبعة األكلى، -اإلسبلمي

ىػػػ، مكتبػػة 1182سػػبؿ السػػبلـ، لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر الكحبلنػػي الصػػنعاني، المتػػكفى:  -118
 ـ. 1960ىػ/ 1379مصطفى البابي الحمبي، الطبعة الرابعة 

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مػف فقييػا كفكائػدىا، لمحمػد ناصػر الػديف األلبػاني، مكتبػة  -119
 ىػ. 1415الرياض،  -المعارؼ

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، لمحمد ناصر الديف األلبػاني،  -120
 ـ.1992ىػ /  1412الرياض، الطبعة: األكلى،  -مكتبة المعارؼ

د بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخبلؿ أبك بكر، تحقيؽ: د. عطية الزىراني، دار السنة، ألحم -121
 ق.1410الرياض، الطبعة األكلى -الراية

ىػػ، تحقيػؽ: محمػد 287السنة، البف أبي عاصـ عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ الشيباني ت  -122
 ىػ. 1400بيركت، الطبعة األكلى، -ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي

السنة، لمحمد بف نصر بػف الحجػاج المػركزم أبػك عبػد اهلل، تحقيػؽ : عبػد اهلل البصػيرم، دار  -123
 ق.1422الرياض، الطبعة األكلى-العاصمة

ىػػػػ، 273سػػػنف ابػػػف ماجػػػو، ألبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف يزيػػػد القزكينػػػي الشػػػيير بػػػابف ماجػػػو ت  -124
 . ىػ1418بيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ دار الجيؿ 

ىػ، تحقيؽ: صدقي محمد 275سنف أبي داكد، ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني ت  -125
 . 1999بيركت، -العطار دار الفكر

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: د.  279سػػػنف الترمػػػذم، ألبػػػي عيسػػػى محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سػػػكرة الترمػػػذم ت  -126
 ـ. 1998لثانية بشار عكاد معركؼ، دار الجيؿ ػ بيركت، كدار العرب اإلسبلمي ػ بيركت، الطبعة ا

بػػف اسػػنف الػػدارقطني، كبذيمػػو التعميػػؽ المغنػػي عمػػى الػػدارقطني، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر  -127
أحمػػد بػػف ميػػدم بػػف مسػػعكد بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار البغػػدادم الػػدارقطني، تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػاؤكط 

األكلى  بيركت، الطبعة –كآخركف، مؤلؼ التعميؽ: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، مؤسسة الرسالة 
 ـ. 2004ىػ  1424عاـ 
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ىػػػ، تحقيػػؽ: حسػػيف سػػميـ 280مسػػند الػػدارمي، لعثمػػاف بػػف سػػعيد الػػدارمي ت  –سػػنف الػػدارمي  -128
 ـ. 2000الرياض، الطبعة األكلى، عاـ -أسد، دار المغني

سنف سعيد بف منصػكر، ألبػي عثمػاف سػعيد بػف منصػكر بػف شػعبة الخراسػاني الجكزجػاني ت  -129
الريػاض، الطبعػة  –عبد اهلل بف عبػد العزيػز آؿ حميػد، دار العصػيمي ىػ، المحقؽ: د.  سعد بف 227

 ىػ. 1414األكلى 

ىػػػػ، 458ألحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي البييقػػػي ت  -كمعػػػو الجػػػكىر النقػػػي -السػػػنف الكبػػػرل -130
كمؤلػػػؼ الجػػػكىر النقػػػي: عػػػبلء الػػػديف بػػػف عمػػػي بػػػف عثمػػػاف المػػػارديني الشػػػيير بػػػػ ) ابػػػف التركمػػػاني ( 

 ىػ. 1344حيدر آباد، الطبعة األكلى، عاـ -معارؼىػ، مجمس إدارة ال745ت

ىػػ، 303السنف الكبرل، ألبي عبػد الرحمف أحمد بف شػعيب بػف عمػي الخراسػاني، النسػائي ت  -131
 . 2001-1421بيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة 

اإلسػػبلمي، دار المعرفػػة: سػػنف النسػػائي، حققػػو كرقمػػو ككضػػع فيارسػػو: مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث  -132
 بيركت، لبناف. 

 سير أعبلـ النببلء، لشمس الديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز الػذىبي -133
 ىػ، تحقيؽ: مجمكعة محققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة. 748 -ىػ  673

ىػػ، تحقيػؽ مصػطفى عبػد الكاحػد  747السيرة النبكية لئلماـ أبى الفداء إسماعيؿ بف كثير ت  -134
 ـ.1971 -ىػ  1396لبناف -دار المعرفة: بيركت 

السير ألبي إسحاؽ الفزارم، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف الحارث بف أسماء بػف خارجػة  -135
بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  –ىػػػ، تحقيػػؽ: فػػاركؽ حمػػادة، مؤسسػػة الرسػػالة 188بػػف حصػػف الفػػزارم تا

  ق.1987

مػػف عمػػـك ابػػف الصػػبلح رحمػػو اهلل تعػػالى، إلبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف أيػػكب، برىػػاف  الشػػذا الفيػػاح -136
ىػػ، تحقيػؽ: صػبلح فتحػي ىمػؿ، مكتبػػة 802الػديف أبػك إسػحاؽ األبناسػي، ثػـ القػاىرم، الشػػافعي، ت: 

 ـ1998ىػ 1418الرشد، الطبعة األكلى 

حنبمػػػي شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب، لعبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد الشػػػيير بػػػابف العمػػػاد ال -137
 ىػ. 1406دمشؽ، عاـ -محمكد األرنؤكط، دار ابف كثير-ىػ، تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط1089ت

شػػػرح أصػػػكؿ اعتقػػػاد أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة، ألبػػػي القاسػػػـ ىبػػػة اهلل بػػػف الحسػػػف بػػػف منصػػػكر  -138
 –ىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد بػػػػف سػػػػعد بػػػػف حمػػػػداف الغامػػػػدم، دار طيبػػػػة 418الطبػػػػرم الػػػػرازم البللكػػػػائي ت

 ـ.2003 -ىػ 1423الطبعة الثامنة السعكدية، 
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 -ىػ، تحقيػؽ: شػعيب األرنػاؤكط 510شرح السنة، ألبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ت  -139
 ـ. 1983 -ىػ 1403محمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الطبعة الثانية، عاـ 

 -الرشػػد  ىػػػ، تحقيػػؽ: ىمػػاـ سػػعيد، مكتبػػة 795شػػرح عمػػؿ الترمػػذم، البػػف رجػػب الحنبمػػي ت  -140
 ـ. 2001ىػ، 1421الرياض، الطبعة الثانية عاـ 

ىػػػػ، 321شػػػرح مشػػػكؿ اآلثػػػار لئلمػػػاـ أبػػػي جعفػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػبلمة الطحػػػاكم، ت  -141
 . 1987 - 1408تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، لبناف/ بيركت 

فر الطحاكم، شرح معاني اآلثار، ألحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة أبك جع -142
 ىػ.1399بيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: محمد زىرم النجار، دار الكتب العممية 

المنياج، أبك زكريا يحيػى بػف شػرؼ بػف مػرم النػككم، دار  -شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -143
 ىػ. 1392بيركت، الطبعة الثانية  –إحياء التراث العربي 

ػػػرّْمُّ البغػػػدادم، المتػػػكفى: الشػػػريعة، ألبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عبػػػد  -144 ىػػػػ، 360اهلل اآلجي
الريػاض / السػعكدية، الطبعػة:  -تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عمر بف سميماف الػدميجي، دار الػكطف 

 ـ.1999 -ىػ  1420الثانية، 

ٍكًجردم  -145 ٍسػػػرى شػػػعب اإليمػػػاف، ألبػػػي بكػػػر البييقػػػي أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف مكسػػػى الخي
قيػػؽ: الػػدكتكر عبػػد العمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد، مكتبػػة الرشػػد لمنشػػر كالتكزيػػع ىػػػ، تح458الخراسػػاني، ت 

 ـ.2003 -ىػ  1423بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، الطبعة األكلى، عاـ 

 الشػػمائؿ المحمديػػة كالخصػػائؿ المصػػطفكية، لمحمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكرة الترمػػذم أبػػك عيسػػى -146
  ق.1412بيركت، -مي، مؤسسة الكتب الثقافية، تحقيؽ: سيد عباس الجمي279ت

 المغيػػػػرة   بػػػػف إبػػػراىيـ  إسػػػماعيؿ بػػػػف  صػػػحيح األدب المفػػػػرد لئلمػػػاـ البخػػػػارم، لمحمػػػد بػػػػف   -147
ىػػ، حقػؽ أحاديثػو كعمػؽ عميػو: محمػد ناصػر الػديف األلبػاني، 256أبك عبػد اهلل، المتػكفى:    البخارم،

 ـ.1997 -ىػ  1418دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الرابعة، 

ىػػ، 354صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف البيستي ت  -148
 -ىػػ، تحقيػؽ: شػعيب األرنػؤكط، مؤسسػة الرسػالة739رسػي ت ترتيب: عبلء الديف عمي بػف بىمبػاف الفا

 ـ. 1993ىػ، 1414بيركت، الطبعة الثانية، عاـ 

صػػحيح ابػػف خزيمػػة، ألبػػك بكػػر محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خزيمػػة بػػف المغيػػرة بػػف صػػالح بػػف بكػػر  -149
بيػركت،  –ىػ، تحقيؽ: د.  محمد مصػطفى األعظمػي، المكتػب اإلسػبلمي 311السممي النيسابكرم ت

 ـ.1970ىػ  1390عاـ 
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محمػػد  ىػػػ، تحقيػػؽ:256صػػحيح البخػػارم، لئلمػػاـ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم  -150
 ىػ. 1422بيركت، الطبعة األكلى، عاـ -زىير الناصر، دار طكؽ النجاة

 -ىػػػػ، مكتبػػػة المعػػػارؼ1420صػػػحيح الترغيػػػب كالترىيػػػب، لمحمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني ت  -151
 الطبعة الخامسة. ،الرياض

بػف اح الجامع الصغير كزياداتو، ألبي عبد الرحمف محمد ناصػر الػديف، بػف الحػاج نػكح صحي -152
 ىػ، المكتب اإلسبلمي.1420بف آدـ، األشقكدرم األلباني تانجاتي 

نقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ عػف رسػكؿ صحيح مسمـ، كىك المسند الصحيح المختصر مف السػنف ب -153
ىػػػ، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد 261، لئلمػػاـ مسػػمـ بػػف الحجػػاج النيسػػابكرم ت صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ اهلل

 . 2003بيركت  -العطار، دار الفكر

مصػدر  ق.1420صحيح كضعيؼ سنف أبػي داكد، لمحمػد ناصػر الػديف األلبػاني، المتػكفى:  -154
مػػف إنتػػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػػاث  -المجػػاني  -الكتػػاب: برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػػات الحديثيػػة 

 آف كالسنة باإلسكندرية.القر 

مصػػدر  ق.1420صػػحيح كضػػعيؼ سػػنف الترمػػذم، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، المتػػكفى:  -155
مػػف إنتػػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػػاث  -المجػػاني  -الكتػػاب: برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػػات الحديثيػػة 

 القرآف كالسنة باإلسكندرية.

مصػػدر  ق.1420ي، المتػػكفى: صػػحيح كضػػعيؼ سػػنف النسػػائي، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػان -156
مػػف إنتػػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػػاث  -المجػػاني  -الكتػػاب: برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػػات الحديثيػػة 

 القرآف كالسنة باإلسكندرية.

مصػدر  ق.1420صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو، لمحمد ناصر الػديف األلبػاني، المتػكفى:  -157
مػػف إنتػػػاج مركػػز نػػكر اإلسػػبلـ ألبحػػػاث  -جػػاني الم -الكتػػاب: برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػػات الحديثيػػة 

 القرآف كالسنة باإلسكندرية.

صػػػريح السػػػنة، لمحمػػػد بػػػف جريػػػر بػػػف يزيػػػد بػػػف كثيػػػر بػػػف غالػػػب اآلممػػػي، أبػػػك جعفػػػر الطبػػػرم  -158
 ىػ،310ت

الككيػػػػت، الطبعػػػػة األكلػػػػى  -تحقيػػػػؽ: بػػػػدر يكسػػػػؼ المعتػػػػكؽ، دار الخمفػػػػاء لمكتػػػػاب اإلسػػػػبلمي -159
 ق.1405

اهلل بػػف محمػػد بػػف عبيػػد بػػف سػػفياف بػػف قػػيس البغػػدادم األمػػكم  الصػػمت كآداب المسػػاف، لعبػػد -160
ق، تحقيػػػؽ: أبػػػك إسػػػحاؽ الحػػػكيني، دار الكتػػػاب 281القرشػػػي المعػػػركؼ بػػػابف أبػػػي الػػػدنيا، المتػػػكفى: 

 ق.1410بيركت، الطبعة: األكلى، –العربي 
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ر ىػ، حققو كقػدـ لػو الػدكتكر فػاركؽ حمػادة، دا 435الضعفاء ألبي نعيـ االصبياني المتكفى  -161
 الثقافة الدار البيضاء المغرب. 

الضػػػػعفاء الصػػػػغير، لمحمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف المغيػػػػرة البخػػػػارم، أبػػػػك عبػػػػد اهلل  -162
 ىػ.1396حمب، الطبعة األكلى  –ىػ، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي 256ت

كػريـ بػف يزيػد لعبيد اهلل بػف عبػد ال الضعفاء كأجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي،  -163
المدينػو المنػكرة،  -، تحقيػؽ: د.  سػعدم الياشػمي الجامعػو االسػبلمية 264 – 194الرازم أبك زرعة 
 ـ.  1982 -ىػ 1402الطبعة: األكلى، 

  ىػػػ، 759الضػػعفاء كالمتػػرككيف، عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الجػػكزم أبػػك الفػػرج ت  -164
 ىػ. 1406بيركت  –تحقيؽ: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية 

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: 303الضػػػعفاء كالمتػػػرككيف، ألبػػػي عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب النسػػػائي، ت  -165
 ـ.  1986ىػ  1406بيركت، الطبعة األكلى  -محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة 

ػباغ، 385الضعفاء كالمترككيف، لعمي بف عمر بف أحمد الدارقطني ت  -166 ىػػ، تحقيؽ:محمػد الصَّ
 ىػ. 1400بيركت، الطبعة األكلى  المكتب اإلسبلمي

ىػ، تحقيػؽ: حمػدم 322الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بف عمرك بف مكسى العقيمي ت  -167
 ىػ. 1420الرياض، الطبعة األكلى، -عبدالمجيد السمفي، دار الصميعي

        ضعيؼ األدب المفػرد لئلمػاـ البخػارم، لمحمػد بػف إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ بػف المغيػرة البخػارم،  -168
ىػ، حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصػر الػديف األلبػاني، دار الصػديؽ 256أبك عبد اهلل، المتكفى: 

 ـ.1998 -ىػ  1419لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الرابعة، 

بػػف اطبقػات الحفػاظ، لمحػافظ أبػػك الفضػؿ جػبلؿ الػديف عبػػد الػرحمف بػف كمػاؿ الػػديف أبػي بكػر  -169
 ىػ. 1119، ت محمد السيكطي المعركؼ بابف األسيكطي

طبقات خميفة بف خياط، ألبي عمرك خميفة بف خيػاط بػف خميفػة الشػيباني العصػفرم البصػرم  -170
 ـ.1993ىػ ، 1414ىػ، تحقيؽ: د. سييؿ زكار، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 240ت 

، تحقيػؽ زيػاد محمػد 230الطبقات الكبير، ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي ت -171
 .1408ر، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، منصك 

بػػف اطبقػػات المحػػدثيف بأصػػبياف كالػػكارديف عمييػػا، ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف جعفػػر  -172
ىػ، تحقيؽ: عبد الغفكر عبػد الحػؽ حسػيف 369حياف األنصارم المعركؼ بأًبي الشيخ األصبياني ت 

 ـ.1992 –ق 1412ة، بيركت، الطبعة الثاني –البمكشي، مؤسسة الرسالة 
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بػف اطبقات المدلسيف، ألبي الفضؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني، تحقيػؽ: د. عاصػـ  -173
 ـ. 1983 -ىػ 1403عماف، الطبعة األكلى،  –عبد اهلل القريكتي، مكتبة المنار 

الطػػػب النبػػػكم، ألبػػػي نعػػػيـ أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف مكسػػػى بػػػف ميػػػراف  -174
، الطبعة األكلى 430األصبياني ت   ـ.2006ىػ، تحقيؽ: مصطفى خضر التركي، دار ابف حـز

، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: الباحث في القرآف كالسنة عمي  -175 عشرة النّْساًء لئلماـً لمنسائيّْ
 بف نايؼ الشحكد، الشاممة.ا

ىػػ، تحقيػؽ: 369العظمة، لعبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األصبياني أبك محمد، تكفي -176
 ىػ. 1408الرياض، الطبعة األكلى،  –رضاء اهلل بف محمد إدريس المباركفكرم، دار العاصمة 

العمػػؿ البػػف أبػػي حػػاتـ، أبػػك محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر التميمػػي،  -177
 د.   ىػػػ، تحقيػػؽ: فريػػؽ مػػف البػػاحثيف بإشػػراؼ كعنايػػة327ابػػف أبػػي حػػاتـ، المتػػكفى: الحنظمػػي، الػػرازم 

بف عبد اهلل الحميػد ك د. خالػد بػف عبػد الػرحمف الجريسػي، مطػابع الحميضػي، الطبعػة: األكلػى، اسعد 
 ـ.2006 -ىػ  1427

ىػػ، تحقيػؽ: محمػد مصػطفى األعظمػي، 234العمؿ، لئلماـ عمي بػف عبػد اهلل بػف المػديني ت  -178
 ـ. 1980لمكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة الثانيةا

تحقيػؽ: السػيد صػبحي السػامرائي، ، ىػػ279العمؿ الكبير لمترمذم محمد بف عيسى بف سىػكرة،  -179
 ىػ. 1409بيركت، الطبعة األكلى، -كالسيد أبك المعاطي النكرم، كمحمكد الصعيدم، عالـ الكتب

ىػػ، تحقيػؽ: 597ف بف عمي بػف الجػكزم ت العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، عبد الرحم -180
 ىػ. 1403بيركت عاـ  –خميؿ الميس، دار الكتب العممية 

العمػػػػؿ الػػػػكاردة فػػػػي األحاديػػػػث النبكيػػػػة، ألبػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف عمػػػػر بػػػػف أحمػػػػد الػػػػدارقطني  -181
ىػػػ   1405الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى -ىػػػ، تحقيػػؽ: محفػػكظ الػػرحمف زيػػف اهلل السػػمفي، دار طيبػػة385ت

 ـ. 1985

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: كصػػػي اهلل عبػػػاس، دار 242عمػػػؿ كمعرفػػػة الرجػػػاؿ، لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ تال -182
 ـ. 1988-ىػ1408الرياض، الطبعة األكلى، عاـ  –الخاني 

ىػ/ 762عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لبدر الديف محمكد بف أحمد العيني، سنة الكالدة  -183
  ىػ، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت.855سنة الكفاة 

بػف اعمؿ اليكـ كالميمة سمكؾ النبي مع ربػو عػز كجػؿ كمعاشػرتو مػع العبػاد، ألحمػد بػف محمػد  -184
، المعػػركؼ بػػػ"ابف السُّػػنّْي"، اإسػػحاؽ  بػػف إبػػراىيـ بػػف أسػػباط بػػف عبػػد اهلل بػػف إبػػراىيـ بػػف بيػػدىٍيح، الػػدٍّْينىكىرمُّ
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 -جػدة –سسػة عمػـك القػرآف ق، تحقيؽ: ككثر البرنػي، دار القبمػة لمثقافػة اإلسػبلمية كمؤ 364المتكفى: 
 بيركت.

عمػػػػؿ اليػػػػـك كالميمػػػػة، ألبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي الخراسػػػػاني، النسػػػػائي  -185
 ق.1406بيركت، الطبعة الثانية  –المحقؽ: د. فاركؽ حمادة، مؤسسة الرسالة  ىػ،303ت

تحقيػػؽ: د.    ىػػػ،276غريػػب الحػػديث، لعبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم أبػػك محمػػد، ت  -186
 ىػ. 1397بغداد، الطبعة األكلى،  –عبد اهلل الجبكرم، مطبعة العاني 

 ، حسػػػيف شػػػرؼ  تحقيػػػؽ:  ىػػػػ،224غريػػػب الحػػػديث: أبػػػك عبيػػػد القاسػػػـ بػػػف سػػػبلـ اليػػػركم، ت -187
 ـ. 1984عبد السبلـ ىاركف، المطبعة األميرية: القاىرة، ك 

ٍربػػٌي ت غريػػب الحػػديث، ألبػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ ا -188 ىػػػ، تحقيػػؽ  285لحى
حيػػػاء  كدراسػػػة: سػػػميماف بػػػف إبػػػراىيـ العايػػػد، مكػػػة المكرمػػػة: جامعػػػة أـ القػػػرل، مركػػػز البحػػػث العممػػػي كا 

 ىػ. 1405التراث اإلسبلمي، الطبعة األكلى، عاـ 

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الكػػػريـ 388غريػػػب الحػػػديث، ألبػػػي سػػػميماف حمػػػد بػػػف محمػػػد الخطػػػابي ت  -189
حيػػػاء التػػراث اإلسػػػبلمي، إبػػراىيـ العزبػػاكم، مكػػػة المك رمػػة: جامعػػػة أـ القػػرل، مركػػز البحػػػث العممػػي كا 

 ىػ. 1402الطبعة األكلى، عاـ 

بػػف اىػػػ، تحقيػػؽ: د. فػػاركؽ 254الغيبلنيػػات، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػافعي البػػزاز ت -190
 ىػ. 1416الرياض، الطبعة األكلى، -مرسي، أضكاء السمؼ

ىػػػ، 538كد بػػف عمػػر الزمخشػػرم المفسػػر النحػػكم تالفػػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، لمحمػػ -191
 لبناف، الطبعة الثانية. –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة -تحقيؽ: عمي محمد البجاكم 

بػف االفتاكل الكبرل البف تيمية، لتقي الديف أبك العباس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ  -192
ىػػ، دار الكتػب العمميػة، 728الحراني الحنبمي الدمشػقي تعبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية 

  ـ.1987 -ىػ 1408الطبعة األكلى، 

فػػػػتح البػػػػاب فػػػػي الكنػػػػى كاأللقػػػػاب، لمشػػػػيخ اإلمػػػػاـ أبػػػػي عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف إسػػػػحؽ بػػػػف منػػػػده  -193
 -ىػػ 1417الريػاض،  -ىػ، تحقيػؽ: أبػك قتيبػة نظػر محمػد الفاريابي،مكتبػة الكػكثر395ت األصبياني

 ـ.1996

لبارم بشػرح صػحيح البخػارم، لمحػافظ أبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني فتح ا -194
 ىػ، تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز كمحب الديف الخطيب، دار الفكر.852ت 

فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار، لمحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد  -195
  ىػ.1427، دار عالـ الفكائد، الطبعة األكلى، ىػ1276الرُّباعي الصنعاني ت 
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الفػػػتف، ألبػػػي عبػػػد اهلل نعػػػيـ بػػػف حمػػػاد بػػػف معاكيػػػة بػػػف الحػػػارث الخزاعػػػي المػػػركزم المتػػػكفى:  -196
 .1412القاىرة، الطبعة: األكلى،  –ق، تحقيؽ: سمير أميف الزىيرم، مكتبة التكحيد 228

نعيـ أحمد بف عبد اهلل بػف أحمػد  فضائؿ الخمفاء األربعة كغيرىـ ألبي نعيـ األصبياني، ألبي -197
ىػػػػ، تحقيػػػؽ: صػػػالح بػػػف محمػػػد العقيػػػؿ، دار 430بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف مكسػػػى بػػػف ميػػػراف األصػػػبياني تا

 ـ.1997 -ىػ 1417البخارم لمنشر كالتكزيع، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى 

ػ، ىػػ301فضػػائؿ القػػرآف، ألبػػي بكػػر جعفػػر بػػف محمػػد بػػف الحسػػف بػػف الميٍسػػتىفاض الًفٍريػػاًبي ت -198
تحقيػػػؽ كتخػػػريج كدراسػػػة: يكسػػػؼ عثمػػػاف فضػػػؿ اهلل جبريػػػؿ، مكتبػػػة الرشػػػد، الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى 

 ـ.1989 -ىػ 1409

ىػػ، تحقيػؽ: 224فضائؿ القرآف، ألبي عيبيد القاسـ بف سػبٌلـ بػف عبػد اهلل اليػركم البغػدادم ت -199
الطبعػػة األكلػػى  بيػػركت، -مػػركاف العطيػػة، كمحسػػف خرابػػة، ككفػػاء تقػػي الػػديف، دار ابػػف كثيػػر، دمشػػؽ

 ـ.1995-ىػ 1415

بف افضائؿ القرآف كما أنزؿ مف القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة، ألبي عبد اهلل محمد بف أيكب  -200
ىػػػ، تحقيػػؽ: غػػزكة بػػدير، دار الفكػػر، 294يحيػػى بػػف الضػػريس بػػف يسػػار الضػػريس البجمػػي الػػرازم ت

 ـ.1987 -ىػ1408سكرية، الطبعة األكلى  –دمشؽ 

كتعميمػػو، لسػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي الشػػامي، أبػػك القاسػػـ فضػػؿ الرمػػي  -201
ىػػػ، دراسػػة كتحقيػػؽ كتخػػريج: األسػػتاذ الػػدكتكر محمػػد بػػف حسػػف بػػف أحمػػد الغمػػارم، 360الطبرانػػي ت

 ىػ.1419مكتبة الممؾ فيد الكطنية، السعكدية، الطبعة 

ف ميػدم الخطيػب البغػػدادم الفقيػو ك المتفقػو، ألبػي بكػر أحمػػد بػف عمػي بػف ثابػت بػػف أحمػد بػ -202
الطبعػػة  السػػعكدية -ىػػ، تحقيػػؽ: أبػػك عبػػد الػػرحمف عػػادؿ بػف يكسػػؼ الغػػرازم، دار ابػػف الجػػكزم463ت

 ق.1421الثانية 

فكائػػػػد أبػػػػي محمػػػػد الفػػػػاكيي، لعبػػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػد بػػػػف العبػػػػاس الفػػػػاكيي، أبػػػػك محمػػػػد المكػػػػي  -203
السػعكدية،  -تبة الرشػد، الريػاضدراسة كتحقيؽ: محمد بف عبد اهلل بف عايض الغباني، مك ىػ،353ت

  ـ.1998 -ىػ 1419الطبعة األكلى 

الفكائػػػد، لتمػػػاـ بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف جعفػػػر بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف الجنيػػػد البجمػػػي الػػػرازم ثػػػـ  -204
الريػػاض، الطبعػػة:  –ق، تحقيػػؽ: حمػػدم عبػػد المجيػػد السػػمفي، مكتبػػة الرشػػد 414الدمشػػقي، المتػػكفى: 

 ق.1412األكلى، 

ىػ، 1250عة في األحاديث المكضكعة، لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني تالفكائد المجمك  -205
 تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني، دار الكتب العممية، بيركت.
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فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمػد عبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف ابػف عمػي بػف زيػف  -206
 1415لبناف الطبعة االكلى  -تب العممية بيركت ىػ، دار الك 1031العابديف الحدادم ثـ المناكم ت 

 ـ 1994 -ىػ 

القامكس المحيط، لمحمد بف يعقػكب بػف محمػد بػف إبػراىيـ بػف عمػر، أبػك طػاىر، مجػد الػديف  -207
 ىػ. 817الشيرازم الفيركزآبادم، 

قصػػر األمػػؿ، ألبػػي بكػػر عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبيػػد بػػف سػػفياف بػػف قػػيس البغػػدادم األمػػكم  -208
 -ىػػػ، تحقيػػؽ: محمػػد خيػػر رمضػػاف يكسػػؼ، دار ابػػف حػػـز 281بػػابف أبػػي الػػدنيا ت القرشػػي المعػػركؼ

 ـ.1997 -ىػ 1417لبناف الطبعة الثانية 

ٍكًجردم الخراسػػاني، أبػػك بكػػر  -209 ٍسػػرى القضػػاء كالقػػدر، ألحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخي
اض، الطبعة األكلى، الري –ىػ، تحقيؽ: محمد بف عبد اهلل آؿ عامر، مكتبة العبيكاف 458البييقي ت 

 ـ.2000 -ىػ 1421

الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتػب السػتة، شػمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد  -210
جػدة  –ىػػ، تحقيػؽ: محمػد عكامػة، دار القبمػة لمثقافػة اإلسػبلمية 748بف عثماف بف قىاٍيماز الػذىبي ت 

 ـ. 1992ىػ  1413الطبعة األكلى عاـ 

ىػػػ، تحقيػػؽ: 365الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ، ألبػػي أحمػػد عبػػد اهلل بػػف عػػدم الجرجػػاني ت  -211
 ـ. 1988-ىػ1409بيركت، عاـ -يحيى مختار غزاكم، دار الفكر

ىػػػ، تحقيػػؽ: د شػػاكر ذيػػب فيػػاض، 251كتػػاب األمػػكاؿ، البػػف زنجكيػػو، حميػػد بػػف زنجكيػػو ت  -212
 مركز الممؾ فيصؿ. 

ىػ، تحقيػؽ: د محمػد عمػارة، دار الشػركؽ 224سبلـ ت كتاب األمكاؿ، ألبي عبيد القاسـ بف  -213
 ىػ. 1409بيركت، القاىرة، الطبعة األكلى،  –

ىػػ، 458كتاب الدعكات الكبير، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسػى البييقػي، ت  -214
 ـ. 1993 -ىػ 1414تحقيؽ بدر بف عبد اهلل البدر، مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ: الككيت

ىػػػ، تحقيػػؽ: د. ميػػدم 170العػػيف، ألبػػي عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم، ت كتػػاب  -215
 . المخزكمي ك د. إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ

ٍسػػػتىفاض الًفٍريػػػاًبي ت -216    ىػػػػ، 301كتػػػاب القػػػدر، ألبػػػي بكػػػر جعفػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف المي
 ـ.1997 -ىػ 1418عة األكلى تحقيؽ: عبد اهلل بف حمد المنصكر، أضكاء السمؼ، الطب

ىػػػ، 807كشػػؼ األسػػتار عػػف زكائػػد البػػزار عمػػى الكتػػب السػػتة، لعمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي ت -217
 ىػ. 1399بيركت، الطبعة األكلى، -تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، مؤسسة الرسالة
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الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحػديث، لبرىػاف الػديف الحمبػي أبػك الكفػا إبػراىيـ بػف محمػد  -218
ىػػػ، عػػالـ الكتػػب، مكتبػػة 841ىػػػ سػػنة الكفػػاة:753بػػف خميػػؿ سػػبط ابػػف العجمػػي الشػػافعي، سػػنة الػػكالدة:ا

 ـ.1987 – 1407النيضة العربية:بيركت، الطبعة األكلى 

كشؼ الخفاء كمزيؿ االلبػاس عمػا اشػتير مػف االحاديػث عمػى ألسػنة النػاس، لمشػيخ إسػماعيؿ  -219
لبنػػػػاف، الطبعػػػػة الثالثػػػػة  –لكتػػػػب العمميػػػػة بيػػػػركت ، دار ا  ى1162بػػػػف محمػػػػد العجمػػػػكني الجراحػػػػي تا

 . ى1408 -ـ 1988

الكفاية في عمػـ الركايػة، ألحمػد بػف عمػي بػف ثابػت أبػي بكػر الخطيػب البغػدادم، تحقيػؽ: أبػك  -220
براىيـ حمدم المدني، المكتبة العممية  المدينة. -عبد اهلل السكرقي، كا 

سػعيد بػف مسػمـ األنصػارم الػدكالبي  الكنى كاألسماء، ألبي ًبٍشر محمد بف أحمد بػف حمػاد بػف -221
: بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى  310الػػرازم، ت ىػػػ، تحقيػػؽ: أبػػك قتيبػػة نظػػر محمػػد الفاريػػابي، دار ابػػف حػػـز

 ـ. 2000 -ىػ  1421

الككاكػػػب النيػػػرات فػػػي معرفػػػة مػػػف اخػػػتمط مػػػف الػػػركاة الثقػػػات، ألبػػػي البركػػػات محمػػػد بػػػف أحمػػػد  -222
عبػػد القيػػـك عبػػد رب النبػػي، دار المػػأمكف ػ بيػػركت، ىػػػ، تحقيػػؽ: 929المعػػركؼ بػػػ" ابػػف الكيػػاؿ" ت 

 ـ.1981الطبعة األكلى، عاـ 

المبػػػاب فػػػي قكاعػػػد المغػػػة كآالت األدب النحػػػك كالصػػػرؼ كالببلغػػػة كالعػػػركض كالمغػػػة كالمثػػػؿ،  -223
 ـ.1983 -ىػ 1403دمشؽ، الطبعة األكلى،  -لمحمد عمي السَّراج، دار الفكر

ىػػػ، المحقػػؽ: عبػػد اهلل 711فريقػػي المصػػرم ت لسػػاف العػػرب، لمحمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر األ -224
 القاىرة. -عمي الكبير كمحمد أحمد حسب اهلل كىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ 

اعتنػى بػو     ىػػ،852ألبي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني ت   لساف الميزاف،  -225
ىػػػ، كاعتنػػى بإخراجيػػا كطباعتيػػا ابنػػو سػػمماف أبػػك غػػدة، مكتبػػة 1417الشػػيخ عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدة ت 

-ىػػػػ1423بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى،  -المطبكعػػػات اإلسػػػبلمية بالتعػػػاكف مػػػع دار البشػػػائر اإلسػػػبلمية
 ـ. 2002

لنعمػاف المؤتمؼ كالمختمؼ، ألبي الحسف عمي بػف عمػر بػف أحمػد بػف ميػدم بػف مسػعكد بػف ا -226
ىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: مكفػػػػؽ عبػػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر، دار الغػػػػرب 385بػػػػف دينػػػػار البغػػػػدادم الػػػػدارقطني تا

 . 1986 – 1406بيركت الطبعة األكلى  -اإلسبلمي

ىػػػ، دراسػػة 463المتفػػؽ كالمفتػػرؽ، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت الخطيػػب البغػػدادم ت  -227
 ـ.1997 -ىػ 1417دمشؽ، الطبعة األكلى -القادرمكتحقيؽ: الدكتكر محمد صادؽ الحامدم، دار 
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ىػ، تحقيؽ: أبك 333المجالسة كجكاىر العمـ، ألبي بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي ت  -228
 ىػ.1419بيركت، –عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف حـز 

ـ زايػد، ىػ، تحقيػؽ: محمػكد إبػراىي354المجركحيف مف المحدثيف، لمحمد بف حباف البستي ت  -229
 ـ. 1992 -ىػ1412بيركت، -دار المعرفة

ىػػ، دار الفكػر، بيػركت، عػاـ 907مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لعمي بف أبي بكر الييثمي ت  -230
 ىػ. 1412

بػػف اجػػزء القاضػػي األشػػناني، لعمػػر بػػف الحسػػف بػػف عمػػي بػػف مالػػؾ  -مجمكعػػة أجػػزاء حديثيػػة  -231
ىػػ، دار ابػف 339ني، المعركؼ بػابف األشػناني ت بف عبد اهلل بف منجاب، أبك الحسيف الشيبااأشرس 

، بيركت،  الطبعة األكلى،   ـ.2001 -ىػ 1422حـز

المختمطيف، ألبي سعيد العبلئػي، المحقػؽ: د.  رفعػت فػكزم عبػد المطمػب كعمػي عبػد الباسػط  -232
 ـ. 1996مزيد، مكتبة الخانجي بالقاىرة، الطبعة األكلى عاـ 

لػديف أحمػد بػف عبػد الػرحيـ، المعػركؼ بػابف العراقػي ت المدلسيف، ألبي زرعػة العراقػي  كلػي ا -233
ىػػػػػ، د.  رفعػػػػت فػػػػكزم عبػػػػد المطمػػػػب، كد.  نافػػػػذ حسػػػػيف حمػػػػاد، دار الكفػػػػاء، الطبعػػػػة األكلػػػػى، 826

 ـ. 1995 -ىػ1415

المراسػػيؿ، ألبػػي داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدم  -234
بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى  –األرنػػػػػؤكط، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة ىػػػػػػ، تحقيػػػػػؽ: شػػػػػعيب 275السًّْجٍسػػػػػتاني ت

 ق.1408

ىػػػػ، تحقيػػػؽ: شػػػكر اهلل بػػػف نعمػػػة اهلل 327المراسػػػيؿ، ألبػػػي محمػػػد بػػػف أبػػػي حػػػاتـ الػػػرازم ت  -235
 ىػ.1402بيركت، الطبعة الثانية، عاـ -قكجاني، مؤسسة الرسالة

ىػ. 316نيسابكرل مستخرج أبي عكانة، ليعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ أبك عكانة اإلسفراينى ال -236
 ـ.1998 -ىػ1419بيركت، الطبعة: األكلى،  –حقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة ت

المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف، كبذيمػػػو التمخػػػيص لمػػػذىبي، ألبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل  -237
 بيركت. –ىػ، تحقيؽ: يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي، دار المعرفة 405الحاكـ النيسابكرم، ت

لمسند لمشاشػي، ألبػي سػعيد الييػثـ بػف كميػب بػف سػريج بػف معقػؿ الشاشػي الًبٍنكىثػي المتػكفى: ا -238
المدينػػػػة المنػػػػكرة، الطبعػػػػة:  -ىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: د. محفػػػػكظ الػػػػرحمف زيػػػػف اهلل، مكتبػػػػة العمػػػػـك كالحكػػػػـ 335

 ق.1410األكلى، 

ػػٍكىىرم البغػػدادم، المتػػكفى:  -239 ٍعػػد بػػف عبيػػد الجى ىػػػ، تحقيػػؽ: 230مسػػند ابػػف الجعػػد، لعمػػي بػػف الجى
 ـ.1990 –ق1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر 
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ىػػ، دار المعرفػة 316مسند أبي عكانة، لئلماـ أبي عكانة يعقكب بف إسػحاؽ اإلسػفرائيني، ت  -240
 بيركت. -

ىػػ، تحقيػؽ: حسػيف 307مسند أبي يعمى، ألحمد بػف عمػي بػف المثنػى أبػي يعمػى المكصػمي ت -241
 ـ.  1984-ىػ1404دمشؽ، عاـ  -سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث

: حقيػػؽ، تلئلمػاـ إسػحاؽ بػف إبػراىيـ بػف مخمػد بػف راىكيػو الحنظمػي مسػند إسػحاؽ بػف راىكيػو، -242
 – 1412المدينػػػة المنػػػكرة الطبعػػػة األكلػػػى،  - بػػػف عبػػػد الحػػػؽ البمكشػػػي مكتبػػػة اإليمػػػافاعبػػػد الغفػػػكر 

1991 . 

ىػػػ، تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط، كعػػادؿ مرشػػد، مؤسسػػة 241مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ت  -243
 ـ. 1995ىػ  1416بيركت، الطبعة األكلى، عاـ -الرسالة

مسند اإلماـ األعظػـ أبػي حنيفػة النعمػاف بػف ثابػت الكػكفي، ألبػي عبػد اهلل الحسػيف بػف محمػد  -244
 مكػػة المكرمػػة -ىػػػ، تحقيػػؽ: لطيػػؼ الػػرحمف القاسػػمي، المكتبػػة اإلمداديػػة  522بػػف خسػػرك البمخػػي تا

 ـ.2010 -ىػ 1431الطبعة األكلى 

مسند اإلماـ الشػافعي، لئلمػاـ الشػافعي أبػك عبػد اهلل محمػد بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف  -245
ىػػػ، دار الكتػػب العمميػػة، 204بػػف شػػافع بػػف عبػػد المطمػػب بػػف عبػػد منػػاؼ المطمبػػي القرشػػي المكػػي ت ا

 ـ.1951 -ىػ 1370لبناف، الطبعة –بيركت 

مسػػػػند اإلمػػػػاـ عبػػػػد اهلل بػػػػف المبػػػػارؾ، ألبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف عبػػػػد اهلل بػػػػف المبػػػػارؾ بػػػػف كاضػػػػح  -246
ق، تحقيؽ: صبحي البػدرم السػامرائي، مكتبػة المعػارؼ 181الحنظمي، التركي ثـ المىٍركزم، المتكفى: 

 ىػ. 1407الرياض، الطبعة: األكلى،  –

ىػػػػ تحقيػػػؽ: د.  292مسػػػند البػػػزار، ألبػػػي بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػرك بػػػف عبػػػد الخػػػالؽ البػػػزار، ت  -247
 . 1409بيركت  -محفكظ الرحمف زيف اهلل، مؤسسة عمـك القرآف، مكتبة العمـك كالحكـ

مسػػػند الحميػػػدم، عبػػػداهلل بػػػف الزبيػػػر أبػػػك بكػػػر الحميػػػدم، تحقيػػػؽ: حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي،  -248
 اىرة. الق –مكتبة المتنبي 

كيػػػاني، المتػػػكفى:  -249 ىػػػػ، تحقيػػػؽ: أيمػػػف عمػػػي أبػػػك 307مسػػػند الركيػػػاني، لمحمػػػد بػػػف ىػػػاركف الرُّ
 ق.1416القاىرة، الطبعة: األكلى،  –يماني، مؤسسة قرطبة 

مسند الشامييف، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد بػف أيػكب بػف مطيػر المخمػي الشػامي الطبرانػي  -250
 – 1405مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، الطبعػػػةاألكلى  ، تحقيػػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبدالمجيػػػد السػػػمفي360ت

1984. 
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بػف احمػدم   محمػد بػف سػبلمة بػف جعفػر أبػك عبػد اهلل القضػاعي، تحقيػؽ:   مسند الشػياب،  -251
  ـ.1986 –ق 1407بيركت، الطبعة الثانية  –عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 

بػػف امحمػػد   :تحقيػػؽ ، ىػػػ 204ف داكد الطيالسػػي ت مسػػند الطيالسػػي، ألبػػي داكد سػػميماف بػػ -252
مصػػر الجيػػزة،  -عبػػد المحسػػف التركػػي، بالتعػػاكف مػػع مركػػز البحػػكث كالدراسػػات اإلسػػبلمية بػػدار ىجػػر

 الطبعة األكلى. 

ىػػػػ، حققػػػو ككثقػػػو كعمػػػؽ عميػػػو 354مشػػػاىير عممػػػاء األمصػػػار، لمحمػػػد بػػػف حبػػػاف البسػػػتي ت  -253
 ـ.  1991رة، المنصك  -مرزكؽ عمى إبراىيـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

مشكاة المصابيح لمحمد بف عبد اهلل الخطيب التبريػزم، تحقيػؽ محمػد ناصػر الػديف األلبػاني،  -254
 .1985 – 1405 -بيركت الطبعة الثالثة  –المكتب اإلسبلمي 

مشػيخة ابػػف شػػاذاف الصػغرل، ألبػػي عمػػي الحسػػف بػف أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػف الحسػػف بػػف محمػػد  -255
المدينػػػػة المنػػػػكرة،  -مكسػػػػى ىػػػػادم، مكتبػػػػة الغربػػػػاء األثريػػػػةىػػػػػ، تحقيػػػػؽ: عصػػػػاـ 426ت بػػػػف شػػػػاذافا

 ـ.1998 -ىػ1419

ىػػ، 168مشيخة ابف طيماف، ألبي سعيد إبػراىيـ بػف طيمػاف بػف شػعبة الخراسػانى اليػركم ت -256
  ـ.1983 -ىػ 1403دمشؽ،  –تحقيؽ: محمد طاىر مالؾ، مجمع المغة العربية 

ىػػ، 840كػر بػف إسػماعيؿ الكنػاني، ت مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، أحمد بػف أبػي ب -257
 ىػ. 1403تحقيؽ محمد المنتقى الكشناكم، دار العربية ػ بيركت، 

مصػػنؼ عبػػد الػػرزاؽ كمعػػو جػػامع معمػػر بػػف راشػػد، ألبػػي بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىمػػاـ بػػف نػػافع  -258
بيػركت  –ىػ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المكتػب اإلسػبلمي 211الحميرم اليماني الصنعاني، 

 ىػ. 1403عة الثانية الطب

نَّؼ، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي، تحقيؽ: محمػد عكامػة،  -259 الميصى
 . 2006 -1420السعكدية، الطبعة األكلى  –دار القبمة 

ىػػ، 852المطالب العاليػة بزكائػد المسػانيد الثمانيػة، البػف حجػر أحمػد بػف عمػي العسػقبلني ت  -260
 ىػ. 1419م، دار العاصمة، دار الغيث، الطبعة األكلى تنسيؽ: د.  سعد الشثر 

المطر كالرعد كالبرؽ لعبداهلل بف محمد بف عيبيد بف سفياف بف قيس، األمكم، أبػكبكر بػف أبػي  -261
 ىػ.281الدنيا، 

معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد، ألبي سميماف حمد بف محمد بف إبػراىيـ بػف الخطػاب  -262
 -ىػػػػػ 1351حمػػػػب، الطبعػػػػة األكلػػػػى  –ىػػػػػ، المطبعػػػػة العمميػػػػة 388البسػػػػتي المعػػػػركؼ بالخطػػػػابي ت 

  ـ.1932



332 
   

ىػػ، تحقيػؽ: طػارؽ عػكض  360المعجـ األكسط، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبرانػي ت  -263
 ىػ.  1415القاىرة،  -كعبد المحسف بف إبراىيـ الحيسيني، دار الحرميف ،اهلل

بػػف محمػػد بػػف زيػػاد بػػف بشػػر بػػف درىػػـ معجػػـ ابػػف األعرابػػي، ألبػػي سػػعيد بػػف األعرابػػي أحمػػد  -264
ق، تحقيػػؽ كتخػريج: عبػػد المحسػف بػػف إبػراىيـ بػػف أحمػد الحسػػيني، 340البصػرم الصػػكفي، المتػكفى: 

 ىػ. 1418دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 بيركت.  –معجـ البمداف، ياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل، دار الفكر  -265

ٍيػع الغسػػاني مع -266 مى جػـ الشػيكخ، ألبػي الحسػيف محمػد بػف أحمػد بػػف عبػد الػرحمف بػف يحيػى بػف جي
بيػػركت،  -ىػػػ، تحقيػػؽ: د. عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمرم، مؤسسػػة الرسػػالة، دار اإليمػػاف402الصػػيداكم ت

 ق.1405الطبعة األكلى،  طرابمس

افعي المعركؼ بابف معجـ الشيكخ، لئلماـ الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل الش -267
 -ىػ، قدـ لو:الدكتكر شاكر الفحاـ:حققو الدكتكرة كفاء تقي الػديف، دار البشػائر 571 - 496عساكر 
 دمشؽ. 

ىػػػػ، تحقيػػػؽ صػػػبلح بػػػف سػػػالـ 351معجػػػـ الصػػػحابة، لعبػػػد البػػػاقي بػػػف قػػػانع أبػػػك الحسػػػيف، ت  -268
 ىػ. 1418المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية، 

ىػػ، تحقيػؽ: محمػد شػككر  360ـ سميماف بػف أحمػد الطبرانػي ت المعجـ الصغير، ألبي القاس -269
-ىػػػ1405عمػػاف، الطبعػػة األكلػػى،  -بيػػركت، دار عمػػار -محمػػد الحػػاج أمريػػر، المكتػػب اإلسػػبلمي

 ـ. 1985

المعجـ الكبيػر، سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب بػف مطيػر المخمػي الشػامي، أبػك القاسػـ الطبرانػي  -270
 القاىرة، الطبعة الثانية.  –السمفي، مكتبة ابف تيمية  ىػ، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد360ت 

المعجـ البف المقرئ، ألبػي بكػر محمػد بػف إبػراىيـ بػف عمػي بػف عاصػـ بػف زاذاف األصػبياني  -271
ىػػػ، تحقيػػؽ: أبػػي عبػػد الحمػػف عػػادؿ بػػف سػػعد، مكتبػػة الرشػػد، 381الخػػازف، المشػػيكر بػػابف المقػػرئ ت

 ـ.1998 -ىػ 1419الرياض، الطبعة األكلى 

ـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع، لعبػد اهلل بػف عبػد العزيػز البكػرم األندلسػي أبػك معج -272
 ق.1403بيركت، الطبعة الثالثة،  –عبيد، تحقيؽ: مصطفى السقا، عالـ الكتب 

  تحقيػػؽ:  ىػػػ،  395ت   أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، ،ألبػػي الحسػػيف  معجػػـ مقػػاييس المغػػة، -273
 ـ.1979 -ىػ 1399عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر 
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ىػػػػ،  261معرفػػػة الثقػػػات، ألبػػػي الحسػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف صػػػالح العجمػػػي الكػػػكفي ت  -274
ىػػػ  1405المدينػػة المنػػكرة، الطبعػػة األكلػػى،  -تحقيػػؽ: عبػػدالعميـ عبػػد العظػػيـ البسػػتكم، مكتبػػة الػػدار 

 ـ. 1985

عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد  معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو -275
ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز، ألبي زكريا يحيى بف معيف  -بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ

ىػػػ، تحقيػػؽ: الجػػزء 233بػػف عػػكف بػػف زيػػاد بػػف بسػػطاـ بػػف عبػػد الػػرحمف المػػرم بػػالكالء، البغػػدادم ت ا
 ـ.1985ىػ، 1405دمشؽ، الطبعة األكلى  –العربية  األكؿ: محمد كامؿ القصار، مجمع المغة

تحقيػػؽ:   ىػػػ،458ت  معرفػػة السػػنف كاآلثػػار، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي البييقػػي  -276
حمػػب،  –كراتشػػي بباكسػػتاف، دار كالػػكعي  -عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي، جامعػػة الدراسػػات اإلسػػبلمية 

 ىػ. 1412دمشؽ، الطبعة األكلى  –دار قتيبة 

الصػػحابة، ألبػػي نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف ميػػراف معرفػػة  -277
الريػػاض، الطبعػػة  –ىػػػ، تحقيػػؽ: عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزازم، دار الػػكطف لمنشػػر 430األصػػبياني ت 

 ـ.  1998ىػ  1419األكلى 

ىػػػ، تحقيػػؽ: نػػكر الػػديف عتػػػر، دار 748المغنػػي فػػي الضػػعفاء، لمحمػػد بػػف أحمػػد الػػذىبي ت  -278
 سكريا. -الفكر

أبػػك  ،المقتنػى فػػي سػػرد الكنػى، لمحمػػد بػػف أحمػد بػػف عثمػػاف بػف قايمػػاز بػػف عبػد اهلل التركمػػاني -279
ىػ، تحقيؽ محمد صالح عبد العزيز المراد، الجامعػة اإلسػبلمية 748عبد اهلل شمس الديف الذىبي، ت 

 ىػ. 1408بالمدينة 

راسػػػة: د.  سػػػعاد ىػػػػ، تحقيػػػؽ كد327مكػػػاـر األخػػػبلؽ لمخرائطػػػي أبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف جعفػػػر  -280
سػػميماف الخنػػدقاكم مراجعػػة كتقػػديـ: أ.  د مكسػػى شػػاىيف الشػػيف أ.  د محمػػد رشػػاد خميفػػة رئػػيس قسػػـ 

لمبنػػات، مطبعػػة المػػدني  االحػػديث بكميػػة أصػػكؿ الػػديف رئػػيس قسػػـ الحػػديث بفػػرع جامعػػة األزىػػر سػػابقن 
 . 1991-ىػ 1411الطبعة األكلى 

 281تػكفي  . القرشػي بػف أبػي الػدنيا، البغػدادم مكاـر األخػبلؽ، لعبػد اهلل بػف محمػد أبػك بكػر -281
 .1990 – 1411القاىرة،  -ىػ، تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ، مكتبة القرآف 

الممػػؿ كالنحػػؿ، لمحمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف أبػػي بكػػر أحمػػد الشيرسػػتاني، تحقيػػؽ: محمػػد سػػيد  -282
 ق.1404بيركت، -كيبلني دار المعرفة 

نيسػػػػابكر، لتقػػػػي الػػػػديف أبػػػك إسػػػػحاؽ إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد المنتخػػػب مػػػػف كتػػػػاب السػػػػياؽ لتػػػاريخ  -283
 ىػ.1414بيركت،  -ىػ، تحقيؽ: خالد حيدر، دار الفكر641ت الصيرفيني
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المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ألبي محمد عبد الحميػد بػف حميػد بػف نصػر الكىٌسػي كيقػاؿ  -284
رائي ، محمػػكد محمػػد ىػػػ، تحقيػػؽ: صػػبحي البػػدرم السػػام249لػػو: الكىٌشػػي بػػالفتح كاإلعجػػاـ، المتػػكفى: 

 ـ.1988 – 1408القاىرة، الطبعة: األكلى،  –خميؿ الصعيدم، مكتبة السنة 

المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، لعبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم أبػك الفػرج، دار  -285
  ق.1358بيركت، الطبعة األكلى  –صادر 

 307كد أبػػك محمػػد النيسػػابكرم، ت المنتقػػى مػػف السػػنف المسػػندة، لعبػػد اهلل بػػف عمػػي بػػف الجػػار  -286
 – 1408بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  –ىػػػ، تحقيػػؽ: عبػػداهلل عمػػر البػػاركدم، مؤسسػػة الكتػػاب الثقافيػػة 

 ـ.1988

المنفػػػردات، كالكحػػػداف، لئلمػػػاـ مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج القشػػػيرم النيسػػػابكرم، تحقيػػػؽ: عبػػػد الغفػػػار  -287
 ـ.1988ق، 1408كلى البندارم، كمحمد زغمكؿ، دار الكتب العممية، الطبعة األ

، تحقيؽ: د. أحمػد محمػد نػكر سػيؼ، 233مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ت -288
 ق.1400دمشؽ،  -دار المأمكف لمتراث

     تحقيػػػػػػؽ:  ق، 463ت ألبػػػػػػي بكػػػػػػر الخطيػػػػػػب البغػػػػػػدادم  مكضػػػػػػح أكىػػػػػػاـ الجمػػػػػػع كالتفريػػػػػػؽ،  -289
 ق.1407كلى بيركت، الطبعة  األ -د.عبد المعطي أميف قمعجي، دار المعرفة

تحقيػػؽ:  ىػػػ، 597المكضػػكعات، لجمػػاؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزم ت  -290
 ـ.1966 -ىػ 1386عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية، بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى 

ركايػػة محمػػد بػػف الحسػػف، لئلمػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس أبػػك عبػػداهلل األصػػبحي،  -مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ -291
 ـ.1991 -ىػ 1413دمشؽ، الطبعة  األكلى  –تحقيؽ: د. تقي الديف الندكم، دار القمـ 

ركاية يحيى الميثي، لئلماـ مالؾ بػف أنػس أبػك عبػداهلل األصػبحي، تحقيػؽ: -مكطأ اإلماـ مالؾ -292
 مصر -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز الػذىبي ت ميزاف االعتداؿ، شػمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد  -293
ىػػػ، المحقػػؽ: الشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض كالشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كغيػػره، دار الكتػػب 748

 ـ.1995ىػ 1416بيركت، الطبعة األكلى، عاـ  -العممية

نزىػػػة األلبػػػاب فػػػي األلقػػػاب، ألبػػػي الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر  -294
الريػػػاض،  -، تحقيػػػؽ: عبػػػد العزيػػػز محمػػػد بػػػف صػػػالح السػػػديرم، مكتبػػػة الرشػػػدىػػػػ852العسػػػقبلني ت 
 ـ.1989-ىػ1409الطبعة األكلى 

نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، لجماؿ الديف أبػك  -295
باعة ىػ، تحقيؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمط762محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي ت
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السػػػعكدية، الطبعػػػة: الطبعػػػة األكلػػػى  –جػػػدة  -لبنػػػاف، دار القبمػػػة لمثقافػػػة اإلسػػبلمية–بيػػػركت  -كالنشػػر
 ـ.1997ىػ،1418

النكت عمػى كتػاب ابػف الصػبلح، ألبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر  -296
جامعػػػػة ىػػػػ، تحقيػػػػؽ: ربيػػػع بػػػػف ىػػػادم عميػػػر المػػػػدخمي، عمػػػادة البحػػػػث العممػػػي بال852العسػػػقبلني ت

  ـ.1984-ىػ1404اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى 

بػف االنكت عمى مقدمة ابف الصبلح، لبدر الديف أبي عبد اهلل محمد بف جماؿ الػديف عبػد اهلل  -297
 -ىػػ 1419الريػاض، الطبعػة األكلػى،  –بيادر، تحقيؽ: د.  زيف العابديف بف محمػد، أضػكاء السػمؼ 

 ـ. 1998

الحديث كاألثر، لمجػد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد الجػزرم ابػف  النياية في غريب -298
 -ىػػ 1399محمكد محمػد الطنػاحي، المكتبػة العمميػة، بيػركت،  -األثير، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم 

 ـ. 1979

ىػػ، تحقيػؽ: 1250نيؿ األكطار، لمحمد بػف عمػي بػف محمػد بػف عبػد اهلل الشػككاني اليمنػي ت -299
 ـ.1993 -ىػ 1413بطي، دار الحديث، مصر، الطبعة األكلى عصاـ الديف الصبا

اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد، ألحمػد بػف محمػد بػف الحسػيف بػف الحسػف، أبػك  -300
بيركت، الطبعػة:  –ىػ، تحقيؽ: عبد اهلل الميثي، دار المعرفة 398نصر البخارم الكبلباذم، المتكفى: 

 ـ.1407األكلى، 
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 فيرس الموضوعات: اسادسً                    

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء 

 ب الشكر كالتقدير

 1 المقدمة                            

 7 التمييد
 8 المبحث األكؿ: ابف األثير حياتو، كمؤلفاتو، ككفاتو المبحث األكؿ:

 10 المبحث الثاني: كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر
 الفصؿ األوؿ

 "جيـمع ال ميـال""حتى نياية بابيمزةمع ال الميـ"األحاديث الواردة مف باب  

 14 .الميـ مع اليمزةالمبحث األكؿ: 

 46 .اءتالميـ مع الالمبحث الثاني: 

 72 مع الثاء. الميـالمبحث الثالث: 

 127 .جيـمع ال الميـالمبحث الرابع: 

 الفصؿ الثاني
 "لذاؿمع ا ميـال""حتى نياية بابحاءمع ال ميـال"الواردة مف باباألحاديث   

 151 .حاءمع الالميـ المبحث األكؿ: 

 190 .خاءمع ال الميـالمبحث الثاني: 

 203 .داؿمع ال الميـالمبحث الثالث: 

 231 .لذاؿمع ا الميـالمبحث الرابع: 

 الفصؿ الثالث
 "سيفمع ال ميـال"" حتى نياية بابراءمع ال ميـال"األحاديث الواردة مف باب  

 250 .راءمع ال الميـالمبحث األكؿ: 

 332 .زاممع ال الميـالمبحث الثاني: 

 353 .سيفمع ال الميـالمبحث الثالث: 

 391 الخاتمة  

 393 الفيارس العامة

 394 يات القرآنيةفيرس اآل : أكالن    
 396 فيرس األحاديث النبكية  :اثانين    
ـ ليـ  ثالثنا:      405 فيرس الركاة المترجى
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 الصفحة الموضوع

 420 : فيرس المصادر كالمراجعارابعن    
 447 : فيرس المكضكعاتاخامسن  
 449 ممخص الدراسة بالمغة العربية 
 451 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية 

 

 

   

 لِلا بحمد تم
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 البحث ممخص

 الحديث غريب في النياية كتاب مف المرفكعة األحاديث مف جزء بدراسة البحث ىذا في الباحثة قامت
 الميـ مع "باب بداية مف البحث ىذا في بدراستو الباحثة قامت الذم الجزء ىذا ككاف األثير، البف كاألثر
 ."السيف مع الميـ نياية إلى اليمزة

الحديث المرفكع  عمى اشتمؿ الذم األثير ابف نص بإيراد البحث ىذا في الدراسة طبيعة ككانت
 كمف كتابو، في ابف األثير عميو اعتمد الذم الحديث مف النص ىذا مف تقاربت ركاية اعتماد ثـ كمف ،كامبلن 

 ىذه رجاؿ ثـ دراسة مسندة، كردت فييا التي المكاضع مف أكالن  تخريجيا خبلؿ مف الركاية ىذه دراسة ثـ
 عمى بالحكـ الباحثة قامت الحكـ ىذا خبلؿ الرجاؿ، كمف ىؤالء مف رجؿ كؿ عمى حكـ كاستخبلص الركاية
 كمسمـ البخارم صحيحي في أحاديث كردت كقد الصحة كالضعؼ، حيث مف الحديث مف الركاية ىذه إسناد
 كالتي فقط الصحيحة األحاديث عمى الشتماليما كذلؾ دراسة دكف مف الصحيحيف بتخريجيا الباحثة اكتفت
 تستطع لـ األثير ابف بيا استدؿ أحاديث عمى اأيضن  البحث اشتمؿ كقد بيا، االحتجاجعمى  العمماء أجمع

 .الغريب كتب في مكضعيا بذكر فقامت مسندة  عمييا الباحثة العثكر
 الحديث،كغريب  المغة كتب مف الغريبة األلفاظ ببعض بالتعريؼ بحثيا طيات في الباحثة قامت كقد

 .الدراسة خبلؿ مف مرت التي البمداف ببعض التعريؼ ككذلؾ
 اختياره، كأىداؼ كبكاعث المكضكع، أىمية الباحثة فييا ذكرت مقدمة، عمى البحث اشتمؿ كقد

طبللة البحث، ىذا في عمميا كطبيعة الباحثة كمنيج البحث،  لكتاب التي تعرضت الدراسات بعض عمى كا 
 حسب عمى مف المباحث اعددن  منيما فصؿ كؿ تضمف ثبلثة فصكؿ، عمى البحث اشتمؿ كما األثير، ابف

 .األثير ابف كتاب أبكاب

 فييا بينت خاتمة عمى البحث اشتمؿ ككذلؾ ،الفيارس بعض بعمؿ البحث ىذا الباحثة ختمت كقد
 الدراسة، كىي: خبلؿ مف إلييا تكصمت التي النتائج الباحثة بعض

، بؿ تكسع حتى أكرد فقط بإيراد األحاديث الصحيحة في كتابو النياية لـ يمتـز ابف االثير رحمو اهلل - 
االحاديث الضعيفة، كلعمو قصد استيعاب كؿ األلفاظ الغريبة التي كردت في أم حديث دكف النظر إلى حالو 

 مف حيث القبكًؿ كالرد.

بالمفظ نفسو، كتارة تنكع أسمكب ابف األثير فقد نىكَّعى في طريقة االستدالؿ باألحاديث النبكية، فتارة يكردىا  -
 يكردىا بنحك لفظ الحديث، كتارة يذكرىا بالمعنى.

مف خبلؿ الدراسة ألحاديث كتاب النياية يتضح أف ابف األثير اطمع عمى مصادر كمراجع بعضيا لـ  -
 لكجكد أحاديث لـ تقؼ الباحثة عمييا. ايطبع بعد، بؿ بعضيا في عداد المفقكد، مما كاف سببن 

ياية عدد ليس بالقميؿ مف األحاديث التي خرجتيا كتب متأخرة بأسانيد طكيمة، مما كاف كرد في كتاب الن -
 سببا لكجكد ركاة لـ تقؼ الباحثة عمى ترجمة ليـ.



341 
   

 بذكر األحاديث كاممة بؿ يذكر الشاىد الذم يريده ليبيف الغريب منو. الـ يمتـز ابف األثير غالبن  -

 : التوصيات

 أكصت الباحثة بما يمي:

ضركرة تكجيو طمبة عمـ الحديث الشريؼ الى دراسة السنة النبكية لبياف صحيحيا مف سقيميا كنشرىا  -1
 لعامة الناس ليسيؿ عمييـ اإلفادة مف ىذا الجيد. 

أكصي طمبة العمـ الدارسيف في عمـ الحديث الشريؼ االىتماـ بعمـ غريب الحديث إذ ىك جزء ميـ في  -2
  عميو كسمـ.فيـ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل

 االىتماـ بتحقيؽ المخطكطات كطباعتيا حتى يتسنى لطمبة العمـ االستفادة منيا. -3

العمؿ عمى تطكير البرامج المحكسبة كعمؿ مكسكعات مطكرة كأفضؿ؛ كبخاصة في عمـ غريب الحديث  -4
 بحيث تخدـ طبلب العمـ الشرعي بشكؿ عاـ.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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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"M" with"A" to the end of section"M" with"S". 

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. 

 

And thank Allah the lord of the worlds.                                            

 

 


