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        ....سهرا وأمالسهرا وأمالسهرا وأمالسهرا وأمالإىل والدي ووالدتي اللذين إىل والدي ووالدتي اللذين إىل والدي ووالدتي اللذين إىل والدي ووالدتي اللذين 
حمبي العلم وعشاق السنة النبوية ، على صاحبها حمبي العلم وعشاق السنة النبوية ، على صاحبها حمبي العلم وعشاق السنة النبوية ، على صاحبها حمبي العلم وعشاق السنة النبوية ، على صاحبها إىل إىل إىل إىل 

        ....الصالة وأمت التسليمالصالة وأمت التسليمالصالة وأمت التسليمالصالة وأمت التسليمأفضل أفضل أفضل أفضل 
إىل كل من نور اهللا بصريته فحمـل لـواء الـدعوة إىل كل من نور اهللا بصريته فحمـل لـواء الـدعوة إىل كل من نور اهللا بصريته فحمـل لـواء الـدعوة إىل كل من نور اهللا بصريته فحمـل لـواء الـدعوة 

        ....إىل اهللا تعاىلإىل اهللا تعاىلإىل اهللا تعاىلإىل اهللا تعاىل
ًإىل كل من التمس طريقا يبتغي فيه علماإىل كل من التمس طريقا يبتغي فيه علماإىل كل من التمس طريقا يبتغي فيه علماإىل كل من التمس طريقا يبتغي فيه علما ًً ًً ًً ً....        

        ....أهدي هذا العمل املتواضعأهدي هذا العمل املتواضعأهدي هذا العمل املتواضعأهدي هذا العمل املتواضع.... .... .... .... ًًًًإىل هؤالء مجيعا إىل هؤالء مجيعا إىل هؤالء مجيعا إىل هؤالء مجيعا 
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 �8�ِ8	;َ� <ِ%�َ  . ونسأل اهللا تعالى أن نكون من الشاكرين، وإنا واهللا نريد الزيادة. )١(}=	

 ثمـرة   بذال كل شيء لكي يريا    أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى والدي ووالدتي اللذين         
  .ه في ميزان حسناتي وحسناتهمالعظيم أن يجعل الذي أسأل اهللا العلي ،هذا العمل

، ومكافأة لمن صنع لي معروفاً، فـإنني أتقـدم بخـالص ودي             واعترافا بالفضل ألهله    
 ،  حمد يوسف أبـو حلبيـة     أ/ األستاذ الدكتور   إلى أستاذي الفاضل،    وعرفاني، وجزيل شكري،    

 توجيهـاً    له الثواب، إذ تفضل مأجوراً بقبول اإلشراف على هذا العمـل المتواضـع،             أجزل اهللا 
 والمتابعة والتدقيق، رغم ثقل أعبائـه، وكثـرة         االهتمام، وأوالني المزيد من     وإرشاداً وتصويباً 

  . حسناتهتبعاته جعل اهللا ما تفضل به من جهد في ميزان
كما أتقدم بخالص شكري وامتناني وتقديري ألستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقـشة            

  . عدنان الكحلوت/  حماد، والدكتور الفاضل نافذ حسين/ األستاذ الدكتور الفاضل 
اللذين تفضال مشكورين بالموافقة على مناقـشة هـذه الرسـالة وتجميلهـا وتحـسينها               

  .بإرشاداتهم السديدة، فجزآهم اهللا عني خير الجزاء وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم
كلية أصول الدين ثم لجامعة اإلسالمية والعاملين فيها، ومن ا، والتقديرا أخص بالشكر    كم

   .نسيم ياسين/ الدكتور والعاملين فيها، وعلى رأسهم عميد الكلية، 
زكريا / الدكتور  ، وعلى رأسهم رئيس القسم       وعلومه أعضاء قسم الحديث الشريف   وإلى  

   . الكرامالقسموأعضاء مجلس  ،زين الدين
  .كما أخص بالشكر والتقدير كلية الدعوة اإلسالمية والعاملين فيها

 هـذا   اختيار الذي ساهم في      ريان  عبد القادر  نزار/ األستاذ الدكتور    بالشكركما أخص   
  .الموضوع

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى إخواني، الذين كانوا عوناً لي في هذه الدراسة ولم يتأخروا 
  . على أتم وجهالعملفي تقديم العون والمساعدة، حتى يتم هذا 

 لكل من سـاهم فـي إنجـاح هـذا العمـل             ،شكر وامتنان وال يفوتني أن أسجل رسالة      
إنه على كل شيء قدير     والعطاء  المتواضع، أسأل اهللا العلي العظيم أن يجزل لهم جميعاً المثوبة           

  .وباإلجابة جدير

  
                                                 

   .٧سورة إبراهيم آية ) ١(
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 ومـن   ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا     ، ونستغفره ،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه    

 وأشهد أن ال إله     ، ومن يضلل فال هادي له     ،ل له  من يهده اهللا فال مض     ،سيئات أعمالنا 
  .ا عبده ورسوله وأن محمد،إال اهللا وحده ال شريك له

  :أما بعد

بعثه اهللا سبحانه   ، رسل صلى اهللا عليه وسلم     اهللا هذه األمة بخير نبي أُ       أعز لقد
 وسـخر لـه     ،وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ هذا الـدين        ، وتعالى بلسان عربي مبين   

قحوه ولينُ، ليذودوا عن حياض هذا الدين    ،  الذين بذلوا كل ما بوسعهم من جهد       العلماء
وقد كان لهؤالء العلماء الجهابـذة الفـضل        ، مما شابه من كالم الوضاعين والكذابين     

  . التي أفنوا من أجلها أعمارهم،الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم
والتي مـن   ، كافة مجاالته ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في          

، لبيان مراد النبي صلى اهللا عليه وسلم من حديثه        ، ضمنها مجال اللغة وغريب اللفظ    
اإلمام الجليل مجد الدين أبو     ، وممن أبدع في هذا الفن    ، وذلك الختالف ألسنة العرب   

ـ ٦٠٦المتوفى سنة   ، السعادات المبارك بن محمد بن األثير الجزري رحمه اهللا         ، هـ
  .النهاية في غريب الحديث واألثر: في كتابه

، لذا فقد اتفق طالب قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعـة اإلسـالمية            
األحاديث المرفوعـة   على دراسة   ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام    ، فلسطين، غزة

التي وردت في هذا الكتاب والحكم على أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح مـن              ، فقط

أحاديث كتاب النهاية في غريب الحـديث واألثـر البـن           ( وان  غيره ، تحت عن   

وسيقوم الباحث في هذا البحـث بدراسـة األحاديـث    ) األثير تخريج ودراسة  
 إلى نهاية باب الجيم مع      ،الواردة في هذا الكتاب من بداية باب الجيم مع الدال         

  .الالم 
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  : أهمية املوضوع وبواعث اختياره 
  .  النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبويالمكانة العلمية لكتاب .١
إن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الـشريفة               .٢

 .والتي بحاجة إلى دراسة وتمحيص

إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب الغريب              .٣
 .في الحديث واألثر

تاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أصل لها فالبد مـن     احتواء ك  .٤
 . دراستها وبيانها للناس

 

  :أهداف البحث 
 في غريب الحديث واألثر البن األثير، من كتب السنة          كتاب النهاية تخريج أحاديث    .١

  .ودراسة أسانيدها، والحكم عليها بما يليق بحالها
 .كتب اللغة وبين كتب غريب الحديثبيان مكانة كتاب ابن األثير بين  .٢

ألحاديث الواردة في كتـاب  خدمة السنة المشرفة، وذلك بالوقوف على ااإلسهام في   .٣
 .النهاية، وعرفة المقبولة من المردودة منها

ليسهل على الباحثين الرجـوع     ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد        .٤
 .إليها واالستشهاد بها

 

  :ة عمل الباحث فيه منهج البحث وطبيع
  

  :المنهج في الترتيب : أوالً 

  .سيقوم الباحث بترتيب األحاديث التي سيقوم بدراستها حسب ترتيب كتاب ابن األثير  .١
 .سيقوم الباحث بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً  .٢

 الذي يحتوي على     سيقوم الباحث بكتابة نص ابن األثير       :بالنسبة لطريقة ترتيب البحث    .٣
 من كل حديث، ويضعه داخل إطار لكـي يـتم            كامالً في بداية العمل    ث المرفوع الحدي

  والحكم علـى   ، ودراسة السند  ، ومن ثم التخريج   ، ومن ثم سيعتمد رواية للدراسة     تمييزه،
 ، وسيقوم الباحث باستخدام الحاشية للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبـة          ث الحدي إسناد

 .والبلدان
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  :خريج األحاديث المنهج في ت: ثانياً 

أما إن كـان    ، أو أحدهما يكتفي الباحث بتخريجه منهما     ، إذا كان الحديث في الصحيحين     .١
  . من كتب السنةفي غيرهما فسيتوسع الباحث في تخريجه

 .إذا كان إسناد الحديث صحيحاً أكتفي بدراسة سنده .٢

 . إن وجدسيقوم الباحث بالبحث عن جابر له، إذا كان الحديث ضعيفاً  .٣

وسيقوم بالعزو لمكـان    ، سيكتفي الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه          .٤
 .تخريجه فيما بعد 

كانها في كتب اللغة وغريـب      بالنسبة لألحاديث التي ال يصل إليها الباحث سيشير إلى م          .٥
الحديث، مستثنياً بذلك بعض الكتب التي نقلت عن كتاب النهاية، كلسان العـرب البـن               

 .تاج العروس للزبيديمنظور، و

  
  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم : ثالثاً 

، وتـاريخ الوفـاة   ، واللقب، والنسب، والكنية، يقوم الباحث بالترجمة للرواة بذكر االسم      .١
  .والطبقة إن لم يوجد تاريخ الوفاة

يعاب بالنسبة للصحابة فكلهم عدول فسيكتفي لهم بالترجمة لهم من كتب الصحابة كاالست            .٢
 .ترجمة مقتضبة  وغيرها،واإلصابة

 مكتفياً ، فسيترجم الباحث له ترجمة مقتضبة     إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه أو تضعيفه        .٣
 فـسيترجم الباحـث لـه ترجمـة         ه أما إذا كان الراوي مختلفاً في      برأي ابن حجر غالباً،   

 حجـر،   موسعة، ويصل إلى حكم على هذا الراوي، قدر يوافـق رأي الـذهبي وابـن              
 .وقد يخالفهماباعتبارهما متأخرين، 

 .إذا تكرر ورود الراوي أذكر خالصة القول فيه ثم أحيل إلى موضعه األول من الرسالة .٤

  :المنهج في الحكم على األسانيد : رابعاً 

فإن ، هوالحكم علي ، ومن ثم دراسته  ، سيقوم الباحث باعتماد اإلسناد األقرب لمتن الحديث       .١
 إن  ، أما إن كان ضعيفاً أبذل جهداً في البحث عمـا يقويـه            بدراستهكان صحيحاً اكتفى    

  .وجد
 من القدماء كالترمذي والحـاكم  ،سيستأنس الباحث بأقوال العلماء في الحكم على الحديث      .٢

 وقد يخالف حسب وغيرهم، ومن المتأخرين كالشيخ األلباني، وشعيب األرنؤوط وغيرهم   
 .قواعد مصطلح الحديث 

 يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتـب مـصطلح             الحكم على الحديث   .٣
  .الحديث 
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  :المنهج في األماكن والبلدان : خامساً 

  .سيقوم الباحث بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان  
  

  :المنهج في اللغة وغريب اللفظ : سادساً 

 ومن كتب معـاجم اللغـة       يقوم الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث        
  .العربية

  
  :المنهج في التوثيق : سابعاً 

زوها إلى مواضعها من كتاب اهللا في الحاشـية          لآليات القرآنية سيقوم الباحث بع     بالنسبة .١
  .السفلية ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية 

لطبعـة  سيكتفي الباحث بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف وا           .٢
ودار النشر في قائمة المصادر والمراجع لعدم إثقال الحواشي بذلك ، أما فـي الحاشـية           

 مع ذكر الجزء والصفحة ورقم      على هذه المراجع،  السفلية فسيكتفي الباحث بذكر ما يدل       
 ).ح(الحديث وسيرمز لرقم الحديث بحرف 

  

  :الدراسات السابقة 
اب النهاية في غريب الحديث فكان لزاماً       لقد وقف الباحث على بعض الدراسات حول كت       

 علماً بأن كل هـذه      عليه أن يعرضها في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة          
وأكثرها تعرض له مـن     ،  الدراسات لم تتعرض لكتاب ابن األثير من ناحية دراسة أحاديثه         

  :إال في دراستين ،الناحية اللغوية والبالغية
وقد اشـتمل   ، خليل مأمون شيحا    /تحقيق الشيخ ،ي غريب الحديث واألثر   النهاية ف  :أولهما

يس بطريقة علمية، مع اختصار الكتاب فـي         ول ،على تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب     
  .مجلدين

 تخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور، في جامعـة أم درمـان فـي                :ثانيهما
ثير من أحاديث كتاب النهاية، وردت عند       السودان، وتقسيمه على مجموعة من الطالب، وك      

  .ابن منظور
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  :التالي أما باقي الدراسات والتي تعرضت لكتاب النهاية من الناحية اللغوية على النحو
  الملقـب ،األثيـر  البن واألثر في غريب الحديث النهاية في كتاب اللهجيةالظواهر  -١

  .فتحي محمد شاهين ،الدين بمجد
  البـن واألثـر  في غريب الحديث النهاية الحديث في كتاب ة لغرابالمعيار الصوتي -٢

  .عمر المسيعيدين ،العربية الكلمة في بنيه دراسة األثير
  .محمد توفيق، لغويهدراسة : األثير في غريب الحديث البن  النهاية-٣
صالح كاظم  ،األثير البن   واألثر في غريب الحديث     النهاية في كتاب    اللغويةالظواهر   -٤

  .وددا
 جمعا : األثير في غريب الحديث البن النهاية في كتاب والتصريفية النحويةالمسائل  -٥

  .عبد اهللا األنصاري ، ودراسة
أميمة بـدر   ، ألثروا في غريب الحديث     النهاية المحدث ومنهجه في كتاب      األثيرابن   -٦

  .الدين 
علـي  ،عرض ونقد :  األثير البن   النهاية في غريب الحديث من خالل كتاب         التأويل -٧

  .السحيباني 
أما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث فسيقوم بتخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثير              

  .ا لم يتوفر في الدراسات السابقة وهذ، والحكم عليها، ودراسة أسانيدها،بطريقة علمية
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 على أهمية البحث ودوافع اختياره وأهداف البحث ومـنهج    وتشتمل :املقدمة 
  .الباحث في البحث والدراسات السابقة وخطة البحث 

  نهاية باب اجليم مع الدال إىل بدايةاألحاديث الواردة من: الفصل األول
  باب اجليم مع الزاي وفيه أربعة مباحث

  . الجيم مع الدال:المبحث األول 
   .ع الذالالجيم م: المبحث الثاني 
  . الجيم مع الراء:المبحث الثالث 
  .الجيم مع الزاي: المبحث الرابع 
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  نهايةباب اجليم مع السني إىلبداية األحاديث الواردة من : الفصل الثاني 
  باب اجليم مع الالم وفيه ستة مباحث

  . الجيم مع السين:المبحث األول 
  . الجيم مع الشين:المبحث الثاني 
  . الجيم مع الظاء:المبحث الثالث 
  . الجيم مع العين:المبحث الرابع 

  .الفاء الجيم مع: المبحث الخامس 
  .الجيم مع الالم: المبحث السادس 

  .وضمنتها أهم نتائج البحث واالقتراحات والتوصيات  :اخلامتة 
  .ثبت الفهارس والمراجع

  :الفهارس العامة 
  .الصفحة وسيعتمد الباحث فيه رقم .فهرس اآليات القرآنية  -
 .وسيعتمد الباحث فيه رقم الحديث  .النبويةفهرس األحاديث  -

 .وسيعتمد الباحث فيه رقم الحديث .فهرس الرواة  -

 .وسيعتمد الباحث فيه رقم الصفحة .فهرس األماكن والبلدان  -

 .وسيعتمد الباحث فيه رقم الصفحة .فهرس الموضوعات  -
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  الفصل األول
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        . اجليم مع الدال::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
            .اجليم مع الذال    ::::املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        . اجليم مع الراء::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
        .اجليم مع الزاي    ::::املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع

        
        
        
        
        
        



 −�٢�−

        يم مع الدال اجل::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
ِصالَب األرض الَّتي   :  األجادب )وكانت فيها أجاِدب أمسكَت الْماء    (  فيه )١( )س (}جدب{

وقيل هي األرض التي ال نبات بها، مأخُوذٌ من الجـدب، وهـو             . تُمِسك الماء فال تَشْربه سريعا    
أمـا  : قـال الخطـابي   . ب وأكاِلب القحط، كأنه جمع أجدب، وأجدب جمع جدب، مثْل كَلْب وأكْلُ         

، بالراء والدال، وكذلك ذكـره أهـل   )٢(أجادب فهو غَلَط وتَصِحيف، وكأنه يريد أن اللفظة أجاِرد   
والذي جاء في الروايـة أجـادب       : قلت. وقد روي أحاِدب، بالحاء المهملة    : قال. اللغة والغريب 

  .بالجيم، وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم
            ))))١١١١((((رقم رقم رقم رقم حديث حديث حديث حديث 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 ، عن َأِبي بردةَ، عن بريِد بِن عبِد اللَّهِ     ، حدثَنَا حماد بن ُأسامةَ    : قَالَ ،حدثَنَا محمد بن الْعلَاءِ   

 ،ثَُل ما بعثَِني اللَّه ِبِه ِمن الْهدى والِْعلْمِ       م"" : قَالَ ، عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،عن َأِبي موسى  
 َ، والْعـشْب الْكَِثيـر    ، فََأنْبتَتْ الْكَلَأَ  ، فَكَان ِمنْها نَِقيةٌ قَِبلَتْ الْماء     ،كَمثَِل الْغَيِث الْكَِثيِر َأصاب َأرضا    

و    اءكَتْ الْمسَأم اِدبا َأجكَانَتْ ِمنْه، فَنَفَع    ا النَّاسِبه وا   ، اللَّهعرزا وقَوسوا وـا    ، فَشَِربتْ ِمنْهابَأصو 
 ، فَذَِلك مثَُل من فَقُه ِفي ِديـِن اللَّـهِ         ، ولَا تُنِْبتُ كَلَأً   ، لَا تُمِسك ماء   )٣( ِإنَّما ِهي ِقيعان   ،طَاِئفَةً ُأخْرى 

 ولَم يقْبْل هـدى اللَّـِه الَّـِذي         ، ومثَُل من لَم يرفَع ِبذَِلك رْأسا      ،ِلم وعلَّم  فَع ،ونَفَعه ما بعثَِني اللَّه ِبهِ    
  .)٤(""ُأرِسلْتُ ِبِه

  تخريج الحديث
 ي َأبعنبن الْعلَاِء ا عاِمٍر الَْأشْعِري ومحمد ي َأِبي شَيبةَ وَأب بِن بكِْريَأب عنأخرجه مسلم، 

  .)٥( به بمثله)حماد بن ُأسامةَ( مةَُأسا
� � �  

                                                 

 )سينا (موسى أبي كتاب من فيه ما وعلى:  إشارة إلى ما نقله المؤلف عن أبي موسى األصفهاني حيث قال)١(
  ).١/١٣النهاية (

 وتجرد ،تعرى إذا :الرجُل وتجرد، )٧٢٣ / ١يث للخطابي غريب الحد (تنبت ال ما األرض من األجارد )٢(
  ).٢١٦ / ١جمهرة اللغة  (وقصده فيه جد إذا :لألمر

)٣ (والجمع األرض من المستوي :القَاع عأقْو اعوأقْو انوِقيع)  وكانَتْ الحديث في،  و)٥٦٠ / ١مختار الصحاح 
 فيها غُدر وال الستوائها الماء فيها يثْبتُ وال فيها رمَل ال حرةٌ أرض والقاع قاٍع جمع القيعان :ِقيعان فيها

  . )٢٧٤ / ٢غريب الحديث البن الجوزي  (الماء تُمِسك وال الكَأل تُنِْبتُ ال فهي الماء تمسك
  .٧٩/  ح ١/٣٢صحيح البخاري كتاب العلم باب فضل من علم وعلم  ) ٤(
  .٢٢٨٢/  ح ٢/٥٠١ مثل ما بعث به النبي من الهدى العلم  صحيح مسلم كتاب الفضائل باب بيان) ٥(
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�.، بالحاء المهملةوقد روي أحاِدب: ولهق �

            ))))٢٢٢٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
 .)١(وقد ذكره األلوسي فـي التفـسير       بالحاء مسنداً،    أحادبلم أقف على لفظ ابن األثير         

ي جاء في كتاب    ، ولم أقف عليه عند الخطابي، والذ      )٢(والنووي في شرح مسلم نقالً عن الخطابي      
  .)٣( بالمهملة والراءأحاربالخطابي 

� � �  

وقـد  .  أي قُحطتْ وغَلَت األسعار    )هلَكَت األمواُل وأجدبت الِبالد   (وفي حديث االستسقاء    
  .تكرر ذكر الجدب في الحديث

        ))))٣٣٣٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال النسائي في سننه

 عن شَِريِك بـِن     ، وهو الْمقْبِري  ، عن سِعيدٍ  ،لَّيثُا ال ـ حدثَنَ : قَالَ ،َأخْبرنَا ِعيسى بن حمادٍ   
 ، بينَا نَحن ِفي الْمسِجِد يـوم الْجمعـةِ        : َأنَّه سِمعه يقُولُ   ، عن َأنَِس بِن ماِلكٍ    ،عبِد اللَِّه بِن َأِبي نَِمرٍ    

سرـو      ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه ص النَّاس ٌل فَقَالَ  ،خْطُبجر ُل: فَقَامبتْ السوَل اللَِّه تَقَطَّعسا ري ، 
 فَرفَع رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يديِه         ، فَادع اللَّه َأن يسِقينَا    ، وَأجدب الِْبلَاد  ،وهلَكَتْ الَْأموالُ 
 فَواللَِّه ما نَزَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الِْمنْبِر حتَّى             ""اللَّهم اسِقنَا : ""َلِحذَاء وجِهِه فَقَا  
 فَقَام رجٌل لَـا َأدِري هـو الَّـِذي قَـاَل            ، وُأمِطرنَا ذَِلك الْيوم ِإلَى الْجمعِة الُْأخْرى      ،ُأوِسعنَا مطَرا 

ِلرـس     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِق لَنَا  :وِل اللَِّه صتَسلَا   اس وَل اللَّـهِ    : فَقَالَ ،َأمسا رلُ    ، يبـتْ الـسانْقَطَع ، 
اللَّه علَيِه   فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى      ، فَادع اللَّه َأن يمِسك عنَّا الْماء      ، ِمن كَثْرِة الْماءِ   ،وهلَكَتْ الَْأموالُ 

لَّمسنَا "" :والَيوح منَا  )٤(اللَّهلَيلَا عالِ ، ولَى الِْجبع لَِكنِر، ونَاِبِت الشَّجمقَاَل،"" و :  ِإلَّـا َأن وا هاللَِّه مو 
ِبذَِلك لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر قَ،تَكَلَّمز٥( تَم(ابحًئا، السشَي ى ِمنْها نَرتَّى مح )٦(.  

                                                 

  .٩/٢٤٠تفسير األلوسي ) ١(
  .٧/٤٨٣شرح النووي على مسلم ) ٢(
  .١/٧٢٣غريب الحديث للخطابي ) ٣(
 من ،اَألبنية مواضع في ال النبات مواضع في علينا الغيثَ َأنِْزل اللهم يريد"  علينا وال حوالَينا اللهم : "قوله) ٤(

، غريب الحديث البن الجوزي ١١/١٨٤لسان العرب  (جوانبه من به مِطيِفين َأي حوالَيه الناس رَأيت لهمقو
١/٢٥٣.(  

لسان  (التشبيه على ِمزق وسحاب ،وممزق متَمزق ممزوق مِزيق ثوب :ويقال ،ونحوها الثياب شَقّ :المزق )٥(
  ).٤/١٣١٥، النهاية ١٠/٣٤٢العرب 

  .١٥١٥/  ح ٣/١٥٩ الصغرى كتاب االستسقاء باب كيف يرفع السنن) ٦(
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  تخريج الحديث
أخرجه أحمد من طريق من طريق حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه بلفظ 

  .)١(مقارب
، )٥(وأبـو يعلـى    ،)٤(، والبخاري في األدب المفرد    )٣(، وابن حبان  )٢(وأخرجه ابن خزيمة  

 وابن أبي شيبة  
بن مالك رضي اهللا    يق حميد الطويل، عن أنس      ر، جميعهم من ط   )٧(، والنسائي )٦(

  .)٨(عنه باختالف في بعض األلفاظ
 من طريق مالك بن أنس، عن شريك بن عبد اهللا بن وأصل الحديث عند اإلمام البخاري
  .، ولكن دون ذكر هذه األلفاظ)٩(أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

  رجال اإلسناد
 ،ثقة ،أيضاً أبيه لقب وهو، ةبغْز لقبه ،األنصاري موسى أبو ،لتجيبيا مسلم بن ِعيسى بن حماد

 من الليث عن حدث من آخر وهو التسعين جاوز وقد  ومائتين،وأربعين ثمان سنة مات
  . روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،)١٠(الثقات
 مات ،مشهور إمام فقيه تثب ثقة ،المصري الحارث أبو ،الفهمي عبدالرحمن بن سعد بن اللَّيثُ

  .روى له الجماعة ،)١١( ومائةوسبعين خمس سنة شعبان في
 وروايته ،سنين بأربع موته قبل تغير ثقة ،المدني سعد أبو ،الْمقْبِري انسيكَ سعيد أبي بنسِعيٍد 

 ،)١٢(بعدها :وقيل ،قبلها :وقيل  ومائة،العشرين حدود في مات ،مرسلة سلمة وأم عائشة عن
  . له الجماعةروى

  
                                                 

  .١٢٩٧٢/  ح ٣/١٧٨، ١٢٠٣٨/  ح ٣/١٠٤مسند أحمد بن حنبل  ) ١(
  .١٧٨٩/   ح ٣/١٤٥صحيح ابن خزيمة  ) ٢(
  .٢٨٥٩/   ح ٧/١٠٧صحيح ابن حبان  ) ٣(
  .٦١٢/   ح ٢١٤األدب المفرد للبخاري  ص) ٤(
  .٣٨٦٣/   ح ٦/٤٦٢مسند أبي يعلى ) ٥(
  ٦/٣١٨، ٢٩٦٧٧/  ح ٦/٨٦، ٢٩٥٧١/  ح ٦/٧٣، ٨٤٤٨/  ح ٢/٣٢١المصنف في األحاديث واآلثار ) ٦(

  .٣١٧٣٧/ ح 
  .١٨٣٨/   ح ١/٥٦٤السنن الكبرى للنسائي ) ٧(
  .١٤١٧/   ح ١/٤١٤مسند عبد بن حميد ) ٨(
  .٩٣٣/  ح ١/٢٣٤صحيح البخاري كتاب الجمعة باب االستسقاء في يوم الجمعة ) ٩(
  .٤٣٨قريب التهذيب ص ت )١٠(
  .٤٦٤ تقريب التهذيب ص )١١(
  .٢٣٦تقريب التهيب ص  ) ١٢(
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اختلط قبل موته بأربع : فقالالثقات، تكلم في اختالطه عدد من النقاد منهم ابن حبان في 
 )٢(شيبة بن ويعقوب .سنين بأربع موته قبل اختلط حتى كبر قد كان : فقالالواقدي و.)١(سنين
 في نهع كتب ما عنه المحدثين بعض استثنى حتى ،موته قبل واختلط وكبر تغير كان قد :فقال
 ،موته قبل اختلط نهإ :قالوا : فقالوالعالئي .)٣(حدثنا سعيد بعدما كبر: ، وكان شعبة يقولكبره

  ونقل.)٤(عنه أبيه عن روى مما هريرة أبي عن روى ما يميز ،سعد بن الليث فيه الناس وأثبت
اه ولعابه يسيل  فإن ابن عيينة أت، أخذ عنه في االختالطاً ما أجد أن أحد: عن الذهبي قولهالعالئي

أثبت النقاد اختالطه قبل موته بأربع سنين، وأن الليث بن سعد أثبت الناس  :قلت .)٥(فلم يأخذ عنه
فيه، وقد روى عنه في هذا الحديث و كذا فإن مضمون كالم الذهبي أن هذا االختالط اليضره 

  .فيبقى على توثيقه كما قال ابن حجر وغيره من النقاد
 أربعين حدود في مات ،يخطىء صدوق ،المدني عبداهللا أبو  بِن َأِبي نَِمٍرعبداهللاشَِريِك بِن 

  .ماجه ابن، والنسائي، والشمائل في الترمذي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري روى له .)٦(ومائة
 :عدي بنا وقال .)٩(به بأس ال :معين بنا قالو. )٨( والعجلي.)٧(وأبو داود.  ابن سعدوثقه

 ال بأس به، :النسائي وقال. )١٠(ضعيف عنه يروي أن الإ ،برواياته بأس فال ثقة عنه روى إذا
وقال في موضع . )١٢(وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. )١١(بالقوي ليس :وقال مرة

 : قلت.)١٥(القدر يرى كان :)١٤(الساجى قالو .)١٣(الشيء بعد الشيء في يهم ربما كان :آخر

                                                 

  .٤/٢٨٤الثقات البن حبان ) ١(
 وستين اثنتين، وتوقي سنة البصري ،السدوسي يوسف أبو، عصفور بن الصلت بن شيبة بن يعقوبهو ) ٢(

  ).١٤/٢٨١، تاريخ بغداد ٢/٥٧٧تذكرة الحفاظ  (ومائتين
  . ٤/٣٤، تهذيب التهذيب ١/١١٦، تذكرة الحفاظ ١/٤٣٧، الكاشف ١٠/٤٦٦ الكمال ترجمته في تهذيب) ٣(
  .١٨٤جامع التحصيل ص ) ٤(
  .٤٠المختلطين للعالئي ص) ٥(
  .٢٦٦تقريب التهذيب ص ) ٦(
  .٤/٢٩٦ تهذيب التهذيب )٧(
  .١/٤٥٣الثقات للعجلي ) ٨(
  .١٣١ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٩(
  .٤/٥ي الضعفاء الكامل ف) ١٠(
  .١٢/٤٧٥ تهذيب الكمال )١١(
  .٤/٣٦٠الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٨١مشاهير علماء األمصار ص  ) ١٣(
  ).٢١٦تقريب التهذيب ص (وثالثمائة سبع سنة مات ،فقيه ثقة ،البصري ،الساجي يحيى بن زكرياهو  )١٤(
  .٤/٢٩٦، تهذيب التهذيب ١/٤٨٥، الكاشف ١٢/٤٧٥، تهذيب الكمال ٤/٣٦٣ترجمته في الجرح والتعديل ) ١٥(
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وثقه غير واحد، وضعفه النسائي، فالقول فيه ما قاله ابن حجر وقد اختلف قول النقاد فيه فقد 
  . كما قال الساجي)١(توسط بينهم، باإلضافة إلى أنه رمي بالقدر

 إحدى سنة توفي  صحابي شهير،،الخزرجي األنصاري حمزة أبو، النضر بن َأنَِس بِن ماِلٍك
  .)٢(ةسن إال سنة مائة عمره وكان ،وتسعين

  د الحديثالحكم على إسنا
 صدوق وهم بعض الشيء، وبالرغم      عبداهللاإسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه شريك بن         

من أن حميد الطويل تابعه في الرواية عن أنس في روايات كثيرة، إال أن حميداً مشهور بالتدليس 
، ولم يصرح بالسماع من أنـس فـي أي      )٣(تب التدليس اعن أنس وهو من المرتبة الثالثة من مر       

حسن صحيح،  : والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن والنسائي، وقال فيه          . ةرواي
وصححه شعيب األرنؤوط، في تعليقه على صحيح ابن حبان، فربما تبينت لهما طرقـاً أخـرى                

  .يكون قد صرح فيها حميداً بالسماع، أو تغير لديهما القول في شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر
� � �  

:  الجـدث  )في جدث ينْقَطع في ظُلْمِته آثَارهـا      (ي حديث علي رضي اللّه عنه        ف }جدث{
  .القَبر، ويجمع على أجداث

        ))))٤٤٤٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٤(حمدون ذكره ابن ،لم أقف على هذا الحديث مسنداً  

� � �  

  .وقد تكرر في الحديث.  أي نُنِْزلُهم قُبورهم)نُبوُئهم أجداثَهم(ومنه الحديث 
        ))))٥٥٥٥((((ديث رقم ديث رقم ديث رقم ديث رقم حححح

  :ابن عدي في الكاملقال 
حانَثَد محمد بالْ نحِنس تَقُ ِنبيةَب، حانَثَد محمد بِبَأ نالْ يِرسي، حانَثَد عالْ ِدبِزعِزي ِنب عِدب 

 ِهيلَع اُهللا ىلَّص اِهللا ُلوسر انَبطَخَ :القَ ،ٍكاِلم ِنب ِسنََأ نع ،اٍشيع يبََِأ نب انبَأ انَثَدح ،دمصالْ
ولَّسم الْ ِهِتاقَنَ ىلَعجدِف اَلقَفَ ،اءعطْخُ يِهِتب:  ""َأ اييَأكَ ،اسالنَّ اهالْ نِف قَّحياه غَ ىلَعانَِري وبج، 
َأكَوالْ نمتَو غَ ىلَعالذي وكأن ،بِتكُ انَِري شَييِم عَأالْ نماِتو، ٍرفَس عِلقَ املَِإ ،ٍليانَي اِجرونع، 

                                                 

 تعالى اهللا إلى الشر إضافة وامتناع قدرهم إلى العباد أفعال إسناد أي :بالقدر قالواهم الذين : أهل القدر )١(
  ).٣/٦٥٩المواقف لإليجي (

  .١١٥، تقريب التهذيب ص١/١٢٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
  .٢٨طبقات المدلسين ص ) ٣(
  .٢٠ة صالتذكرة الحمدوني) ٤(
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 ،)٢(ٍةحاِئج لَّكً انَِّمَأو ،ٍةظَاِعو لَّكُ انَيِسنَ ،مهدعب نودلَّخَم انََّأكَ ،َ)١(مهاثَرتُ ُلكُْأنَو ،نُبوُئهم أجداثَهم
 ِهقِْفالْ َلهَأ طَالَخَو ،ٍةيِصعم ِريغَ يِف هبسكَ االًم قَفَنَْأو ،اِسنَّالْ وِبيِع نع هبيع هلَغَشَ نمِل ىبوطُ
كِْحالْوِةم، وانَجَأ بِلذُّالْ َله الْومِصعطُ ،ِةيوِل ىبمِهِسفْنَ يِف لَّذَ ن، وحسِلخَ نتَقَيه، ولُصتْح 
ِرسيتَره، وعَلز شَ اِسنَّالْ ِنعرطُ ،هوِل ىبمن ٍملِْعِب َلِمع، فَالْ قَفَنَْْأوِم َلضن ِهاِلم، َأومسفَالْ كَلض 
  .َ)٣( ""ٍةعدِب ىلَِإ اهدِعي ملَو ،ةُنَّسالْ هتْعِسوو ،ِهِلوقَ نِم

  تخريج الحديث
  .)٤(به بمثله عدي بن أحمد أبو  عنالماليني سعد يأبأخرجه البيهقي عن 

 عبد بن العزيز عبدعن  الخياط الفرج بن يةونَسحمن طريق  رجه ابن عساكروأخ
، )٦( عن محمد بن أبي السري بهالدمياطي سهل بن بكر ، والقضاعي من طريق)٥( بهالصمد

  .كالهما بنحوه
 والذهبي من طريق محمد بن ،)٨( من طريق حماد بن سلمة،)٧(ابن العديم أخرجهو

  .نس بن مالك به بنحوه كالهما عن أ.)٩(المنكدر
، والدينوري من )١٠( بنحوه رضي اهللا عنهوأخرجه تمام الرازي من حديث أبي هريرة

  .)١١(حديث عائشة رضي اهللا عنها
  :رجال اإلسناد

 .عسقالن شيخ ،العسقالني ،اللخمي العباس أبو ،الطفيل بن زيادة بن قتيبة بن الحسن بن محمد
  .لم يروي له أصحاب الكتب الستة

                                                 

  ).٢/١٥٤، المصباح المنير ٢/١٩٩لسان العرب  (لورثته الرجل يخلفه ما :التُّراث )١(
 سماوية بآفة الثمار من أصيب ما :الجوائحو ،سماوي بأمر الثمر أذهب ماالجائحة : قال الشافعي: الجاِئحةُ) ٢(

 أي تَجتَاح المصيبةُ :الجاِئحةُ، مالَه احتْفاجتَ جاِئحةٌ َأصابتْه َأو الحديث في، و)١/١١٣المصباح المنير (
  ).١/١٧٩غريب الحديث البن الجوزي  (تَستَْأِصُل

  .١/٣٨٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  .١٠٥٦٣/   ح ٧/٣٥٥شعب اإليمان للبيهقي ) ٤(
  .٥٤/٢٤٠تاريخ دمشق ) ٥(
  .٦١٤/  ح ١/٣٥٩مسند الشهاب ) ٦(
 العديم؛ بابن المعروف ،الحلبي ،العقيلي الدين كمال الصاحب، جرادة، أبي ابن هللا هبة بن أحمد بن عمر هو )٧(

  ).٣/١٢٦فوات الوفيات  (وستمائة وستين ست سنة وتوفي ،وخمسمائة وثمانين ست سنة ولد
  .٢/٣٦٥بغية الطلب في تاريخ حلب ) ٨(
  .١٣/٧٥٥سير أعالم النبالء ) ٩(
  .٤٩١/  ح ١/٢٠٨الفوائد لتمام الرازي ) ١٠(
  .١٢٨٨/  ح ٢٨١المجالسة وجواهر العلم ص) ١١(
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 في حدث ،كبير محدث: وقال مرة. )٢(محدث فلسطين: والذهبي وقال. )١( الدارقطنيوثقه
 أكثرو ،مشهوراً ثقة وكان .مائة  وثالثعشر سنة في توفي  وأظنه،مائة  وثالثتسع سنة أواخر

  .لم يرد فيه أي جرح فهو من الثقات:  قلت.)٤(وثقته لحفظه ،والرحالون ،)٣(المقرئ ابن عنه

محمد بِبَأ نالْ يِرسأبي بابن المعروف ،الهاشمي عبدالرحمن بن المتوكل بن محمدهو  :ي 
  .روى له أبو داود .)٥( ومائتينوثالثين ثمان سنة مات ،كثيرة أوهام له عارف صدوق ،السري

 :يِدع بنا وقال .)٦(الحفاظ من كان :قال و،ذكره ابن حبان في الثقاتو ،معين بنا وثقه
 بأس ال وكان ،الوهم كثير كان :قاسم بن مسلمة قالو. )٧(الحديث لين :حاتم أبو الوق. الغلط كثير

وثقه ابن : قلت .)١٠( وثق:وقال الذهبي. )٩ (الغلط كثير الحفظ، كثير كان :)٨(وضاح ابن قالو. به
 ،الوهم وأنه كثير جح فيه التوسطا فالر، والوهم، أنه كثير الغلطمعين وابن حبان، وتوسط آخرون

  . قال ابن حجركما
 وثمانين سبع سنة مات ،حافظ ثقة ،البصري عبداهللا أبو ،يمالع الصمد عبد بن العزيز عبد

  .روى له الجماعة .)١١(ذلك بعد :ويقال ومائة،
 األربعين حدود في مات ك،مترو ،العبدي إسماعيل أبو ،البصري فيروز ،عياش أبي بن أبان

  .روى له أبو داود .)١٢(ومائة

                                                 

  .٧٨سؤاالت حمزة ص) ١(
  .٢/٧٦٤تذكرة الحفاظ ) ٢(
 إحدى، توفي سنة األصبهاني المقرئ بابن المعروف ،بكر أبو، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد هو )٣(

  ).٥١/٢٢٢تاريخ دمشق  (وثالثمائة وثمانين
  .١٤/٢٩٢، سير أعالم النبالء ٥٢/٣١٧ظر تاريخ دمشق ، وان٥/٣٥١تاريخ اإلسالم للذهبي ) ٤(
  .٥٠٤تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٩/٨٨الثقات البن حبان ) ٦(
  .٨/١٠٥الجرح والتعديل ) ٧(
، لسان ٢/٦٤٦تذكرة الحفاظ  (ومائتين الثمانين حدود في توفي، القرطبي اهللا عبد أبو، وضاح بن محمدهو ) ٨(

  ).٥/٤١٦الميزان 
، تهذيب التهذيب ٢/٤٧٣، تذكرة الحفاظ ٢٦/٣٥٥، تهذيب الكمال ١/٢٣٩تاريخ الكبير ترجمته في ال) ٩(

٩/٣٧٦.  
  .٢/٢١٤الكاشف ) ١٠(
  .١٨/١٦٦، تهذيب الكمال ٥/٣٨٨، وانظر الجرح والتعديل ٣٥٨تقريب التهذيب ص) ١١(
المجروحين ، ١/٣٨، الضعفاء الكبير للعقيلي ١/٣٨١الكامل في الضعفاء وانظر ، ٨٧تقريب التهذيب ص) ١٢(

  .١/٨٥، تهذيب التهذيب ١/٢٠٧، الكاشف ٢/١٩، تهذيب الكمال ١/٢٠البن حبان 
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  ).٣(سبقت ترجمته حديث رقم  ،صحابي شهير :الكم بن أنس

  الحكم على إسناد الحديث
ال يتقوى؛ لترك أبان بن أبي عياش، ولم يرد له شاهد أو إسناد هذا الحديث ضعيف جداً 

، وذكر كل طرقه وبين ذكره ابن الجوزي في الموضوعاتوالحديث متابعة تصلح لتقويته، 
 بن يعل ذكره،، و)٢(وضعف رجالهثمي في مجمع الزوائد  وذكره الهي،)١(ضعفها وتركها جميعها

، إلى غير ذلك من )٣(، وبين طرقه وضعفها في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعةالكناني محمد
  .ماء التي تدل على ترك هذا الحديث، بكل طرقهأقوال العل

� � �  
  

 حتى  )٥( بالماء ويخَوض  )٤(أن يحرك السويقُ  :  الجدح )انِْزل فاجدح لنا  (فيه  ) س (}جدح{
 به األشِْربة، وربما يكون له      )٦(عود مجنَّح الرأس تُساط   : وكذلك اللَّبن ونَحوه، والِمجدح   . يستَوي

  .ثالث شُعب
        ))))٦٦٦٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

   :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  اِسِطياقُ الْوحثَنَا ِإسدا    ،حبالشَّي نع ثَنَا خَاِلددح فَى   ،ِنيِن َأِبي َأوِد اللَِّه ببع نع ، اللَّه ِضير 

نْهقَالَ ،ع :            اِئمص وهفٍَر وِفي س لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عقَاَل     ، كُنَّا م ستْ الشَّمبا غَرفَلَم 
 ، "انِْزْل فَاجدح لَنَا  "  : قَالَ ؟ يا رسوَل اللَِّه لَو َأمسيتَ     : فَقَالَ ، "قُم فَاجدح لَنَا  يا فُلَان   "  :ِلبعِض الْقَومِ 

انْـِزْل   " : قَـالَ  ، ِإن علَيك نَهـارا    : قَالَ  "انِْزْل فَاجدح لَنَا  "  : قَالَ ؟ يا رسوَل اللَِّه فَلَو َأمسيتَ     :قَاَل
 ِإذَا رَأيتُم اللَّيَل قَـد      : " ثُم قَالَ  ، فَشَِرب النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، فَنَزَل فَجدح لَهم   ،" فَاجدح لَنَا 

اِئمالص َأفْطَر نَا فَقَدا هه َل ِمن٧( "َأقْب(.  
  

                                                 

  .٣/١٧٨الموضوعات البن الجوزي ) ١(
  .١٧٧٠٠/  ح ١٠/٣٩٤مجمع الزوائد ) ٢(
  .٢/٣٤٠تنزيه الشريعة المرفوعة ) ٣(
  ).١/٢٩٦ير ، المصباح المن١٠/١٦٦لسان العرب  (السِويق ما يتَّخذ من الحنطة والشعير )٤(
  ).٢/٤٢٠لسان العرب  (مخَوض َأي مجدح شرابوأي يجدح، : يخَوض )٥(
  ). ٣/٣٢٥لسان العرب  (ببعض بعِضه الشيء خَلْطُ: السوطُ )٦(
  .١٩٥٥/  ح ٢/٥٠  متى يحل فطر الصائم : باب صحيح البخاري كتاب الصوم) ٧(
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  تخريج الحديث

، )٢(، ومن طريق جرير بن عبد الحميد)١(أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد  
، جميعهم عن )٣(أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر، وعباد العوام، وعبد الواحد، وهشيمو

  .سليمان الشيباني به بنحوه
� � �  

  

  . أي خَلَطُوا)جدحوا بيني وبينَهم ِشرباً وِبيئاً(ومنه حديث علي رضي اللّه عنه 
        ))))٧٧٧٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  
� � �  

  

قـال  . البئر الكثيرة الماء  :  الجدجد بالضم  )فأتَينَا علَى جدجٍد متَدمن   ( فيه   )٤()ه( }جدجد{
  .إنما هو الجد، وهو البئر الجيدة الموضع من الكأل: أبو عبيد

        ))))٨٨٨٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
والقاسـم بـن    ،  )٦(، والزمخشري )٥( ذكره ابن الجوزي    مسنداً، لم أقف على هذا الحديث      

  .)٧(سلَّام
� � �  

  

  
                                                 

  . ١٩٥٦   /ح ٢/٥٠ما تيسر من الماء يفطر ب: باب صحيح البخاري كتاب الصوم) ١(
  .٥٢٩٧   /ح ٢/٤١٢باب اإلشارة في الطالق واألمور  صحيح البخاري كتاب الطالق) ٢(
  .١١٠١/  ح ١/٥٣٧ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارصحيح مسلم كتاب الصيام ) ٣(
 ،الهروي عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد، عبيد أبووهو { يقصد بها المؤلف ما نقله عن الهروي، ) ٤(

: حيث قال ابن األثير.  })١٧/١٤٦سير أعالم النبالء (، توفية سنة واحد وأربعمائة المؤدب ،اللغوي ،الشافعي
  ).١/١٣النهاية  (بالحمرة) هاء (الهروي كتاب من فيه ما على وجعلتُ

  .١/١٤٣غريب الحديث البن الجوزي ) ٥(
  .١/١٩٩الفائق ) ٦(
  .٤/٤٩٤ الحديث البن سالم يبغر) ٧(
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الحـظُّ  : والجد.  أي عالَ جالَلُك وعظَمتُك    )تبارك اسمك وتعالى جدك   (  في حديث الدعاء      }جدد{
  .والسعادة والغنَى

        ))))٩٩٩٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أبو داود في سننه  

 عن َأِبي الْمتَوكِّـِل     ،فَاِعي حدثَنَا جعفَر عن عِلي بِن عِلي الر       ،حدثَنَا عبد السلَاِم بن مطَهرٍ    
النَّاِجي،  ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نِإذَ: قَاَل، ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر كَان رِل كَباللَّي ِمن ا قَام ،

لَا "  : ثُم يقُولُ  ،"  ولَا ِإلَه غَيرك   ، وتَعالَى جدك  ،وتَبارك اسمك  ، سبحانَك اللَّهم وِبحمِدك   ": ثُم يقُولُ 
  ِإلَّا اللَّه قُولُ  ، ثَلَاثًا ، "ِإلَهي ا  "  : ثُمكَِبير رَأكْب طَاِن       "  ، ثَلَاثًا ، "اللَّهالـشَّي ِليِم ِمنِميِع الْعوذُ ِباللَِّه السَأع

 يقُولُون هو عن عِلـي     ، وهذَا الْحِديثُ  : قَاَل َأبو داود   ، ثُم يقْرأُ  ، " ونَفِْثهِ ، ونَفِْخهِ ، ِمن همِزهِ  ،الرِجيِم
  .)١( الْوهم ِمن جعفٍَر، مرسلًا، عن الْحسِن،بِن عِليا

  تخريج الحديث
ي داود ، والبيهقي من طريق أب)٢(أخرجه الطحاوي عن ابراهيم بن أبي داود بزيادة ألفاظ

  .كالهما عن عبد السالم بن مطهر به. )٣(السجستاني باختصار بعض األلفاظ
 من طريق زيد بن حبـاب  ثالثتهم ،)٦(وابن أبي شيبة، )٥(وابن ماجه، )٤(وأخرجه النسائي 

  .قاربةتعن جعفر بن سليمان به بألفاظ م
ـ    من طريق زكريا بن عدي     كالهما   ،)٨(والبيهقي،  )٧(الدارميأخرجه  و ر بـن   عـن جعف

  .قاربةتسليمان به بألفاظ م
عـن   من طريق اسحاق بن أبي اسرائيل     كالهما   ،)١٠(وأبو يعلى  ،)٩(الدارقطنيأخرجه  و

  .قاربةتجعفر بن سليمان به بألفاظ م

                                                 

  .٧٧٥/  ح ١/٢٦٥سنن أبو داود كتاب الصالة باب من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ) ١(
  .١٠٧٣/ ح  ١/١٧٩ باب ما يقال في الصالة بعد تكبيرة االفتتاحشرح معاني اآلثار ) ٢(
  .٢١٨٥/   ح ٢/٣٥السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
  العمل في افتتاح الصالةكتابالسنن الكبرى ، وفي ٩٠٠، ٨٩٩/  ح ٢/١٣٢ السنن الصغرى كتاب االفتتاح) ٤(

  . ٩٥٥  / ح
  .٨٠٤/   ح ١/٢٦٤سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب افتتاح الصالة ) ٥(
  .٢٤٠١/   ح ١/٢١٠حاديث واآلثار المصنف في األ) ٦(
  .١٢٣٩/  ح ١/٣١٠سنن الدارمي كتاب الصالة باب ما يقال بعد افتتاح الصالة  ) ٧(
  .٢١٧٩/   ح ٢/٣٤السنن الكبرى للبيهقي ) ٨(
  .٤/   ح ١/٢٩٨سنن الدارقطني ) ٩(
  .  ١١٠٨  / ح  ٢/٣٥٨ مسند أبي يعلى الموصلي) ١٠(
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عن جعفـر  من طريق عبد الرزاق بن همام   كالهما،  )٢(والطبراني   ،)١(وأخرجه النسائي 
  .قاربةتبن سليمان به بألفاظ ما

عن جعفـر بـن     من طريق الحسن بن الربيع       كالهما ،)٤(والطبراني ،  )٣(أحمدأخرجه  و
  .قاربةتسليمان به بألفاظ م

 ،)٦(وأحمد من طريق محمد بن الحسن ،)٥(من طريق محمد بن موسى البصريالترمذي أخرجه و
  .قاربةت عن جعفر بن سليمان به بألفاظ م ثالثتهم،)٧(وابن خزيمة عن محمد بن موسى الحرشي

من طريق محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي  أخرجه اإلمام مسلموقد 
  .)٨(باختصار بعض األلفاظ، عن عبدة بن أبي لبابة موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  رجال اإلسناد
 وعشرين أربع سنة مات ،صدوق ،البصري رفَظَ أبو ،األزدي حسام بن عبد السلَاِم بن مطَهٍر

  . روى له البخاري وأبو داود.)٩(ومائتين
 :قلت .)١٢(صدوق :حاتم أبو قالو. )١١(ووثقه الذهبي. )١٠(ذكره ابن حبان في الثقات

  .الراجح توثيقه فلم ينزله أحد عن درجة الثقة، وصدوق عند أبي حاتم تعني ثقة
فَرعسليمان بن ج الضمات سنة ثمان  ،يتشيع انك لكنه ؛زاهد صدوق ،البصري سليمان أبو ،عيب

  .وأصحاب السنن األربعة ،مسلمو ،المفرد األدب في البخاري روى له .)١٣(وسبعين ومائة

                                                 

  العمل في افتتاح الصالةكتابالسنن الكبرى ، وفي ٩٠٠، ٨٩٩/  ح ٢/١٣٢ السنن الصغرى كتاب االفتتاح) ١(
  . ٩٥٥  / ح

  .٥٠١/  ح ١٧٢الدعاء للطبراني ص) ٢(
  .١١٤٩١/  ح ٣/٥٠مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .٥٠١/  ح ١٧٢الدعاء للطبراني ص) ٤(
  .٢٤٢/  ح ٢/٩سنن الترمذي كتاب الصالة باب ما يقول عند افتتاح الصالة ) ٥(
  .١١٦٧٥/  ح ٣/٦٩مسند أحمد بن حنبل   )٦(
  .٤٦٧/   ح ١/٢٣٨صحيح ابن خزيمة ) ٧(
  .٣٩٩/  ح ١/٢٠١ال يجهر بالبسملة : صحيح مسلم كتاب الصالة باب حجة من قال) ٨(
  .٣٥٥تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٨/٤٢٨الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٦٥٣/الكاشف ا) ١١(
  .٦/٤٨الجرح والتعديل ) ١٢(
  .١٤٠ب ص تقريب التهذي) ١٣(
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، به بأس ال : بن حنبلحمدأ وقال. )٢(يتشيع وكان ،ضعف وبه ،ثقة كان :قال ابن سعد
 بن حماد :فقال ،حديثه يكتب ال :يقول حرب بن سليمان إن :له فقيل .)٣(قدم بغداد فحملوا عنه

 ،)٤(رضي اهللا عنه يعل فضل في بأحاديث يحدث وكان ،يتشيع كان إنما ،عنه ينهى يكن لم زيد
ابن  قالو .)٥(يستضعفه وكان ،حديثه يكتب ال القطان سعيد بن يحيى كان :، وقالمعين بنا وثقهو

 إلى الميل ينتحل كان أنه غير ،الروايات في المتقنين الثقات من سليمان بن جعفر كان( :حبان
 الصدوق أن خالف أئمتنا من الحديث أهل بين وليس ،مذهبه إلى بداعية يكن ولم ،البيت أهل

 : وقال ابن عدي.)٦()جائز بأخباره االحتجاج أن إليها يدعو يكن ولم بدعة فيه كان إذا المتقن
 من فيه الءالب فلعل منكراً منها كان وما ،بالمنكرة ليست أحاديثهو ،التشيع من فيه ذكر الذي(

 وقال، )٨( وكان يتشيع، ثقة:وقال العجلي. )٧()حديثه يقبل أن يجب ممن عندي وهو ،عنه الراوي
 اهللا صلى النبي عن ثابت عن مناكير أحاديث وفيها مراسيل وكتب ،ثابت عن أكثر :المديني بنا

أما ،  هو صدوق كما قال ابن حجر: قلت.)١٠(شيء فيه ،ثقة :وقال الذهبي .)٩(وسلم عليه
؛ ألنه لم يكن داعياً لبدعته، إضافة إلى أن روايته هنا ليست في فضائل  فيه فال يطعن)١١(تشيعه

  .علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
 ِليعِليِن عنجاد بن ب فَاِعيالر، وكان بالقدر رمي به بأس ال ،البصري إسماعيل أبو ،كريشْالي 
 ،النسائيو ،الترمذيو ،داود أبوو ،المفرد األدب في خاريالبروى له  .)١٢(السابعة من ،عابداً

  .هماج ابنو

                                                                                                                                               

  .١٤٠تقريب التهذيب ص ) ١(
  .٧/٢٨٨الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٣٤بحر الدم ص) ٣(
  .٢/٨١ تهذيب التهذيب )٤(
  .٥/٤٣، تهذيب الكمال ٤/١٣٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٦/١٤٠الثقات البن حبان ) ٦(
  .٢/١٤٩الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .١/٢٦٨الثقات للعجلي ) ٨(
، تهذيب التهذيب ١/٢٤١، تذكرة الحفاظ ٥/٤٣، تهذيب الكمال ١/١٨٨ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(

٢/٨١.  
  .١/٢٩٤شف الكا) ١٠(
 إما ،ووصيةً نصاً ،وخالفته ،بإمامته وقالوا، الخصوص على عنه اهللا رضي علياً شايعوا الذين هم :الشيعة) ١١(

 من بتقية أو ،غيره من يكون فبظلم خرجت وإن ،أوالده من تخرج ال اإلمامة أن واعتقدوا ،خفياً وإما جلياً
  ).١/١٤٥الملل والنحل للشهرستاني  (عنده

  .٤٠٤ التهذيب ص تقريب) ١٢(
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. )٣(هـ٢٤٢توفي  عمار بن عبداهللا بن محمدو. )٢(زرعة وأبو .)١(معين بن يحيىوثقه 
 ابن عبدالرحمنوقال . )٥(حاديثاأل رفع أنه إال بأس، به يكن لم :حنبل بن حمدأ قالو. )٤(ووكيع

 ،بحديثه يحتج :قلت ،بأس بحديثه ليس :قالف ؟الرفاعي يعل بن يعل عن يأب سألت :أبي حاتم
 ال بما األثبات عن وينفرد ،روايته قلة على كثيراً ئيخط ممن كان( : وقال ابن حبان.)٦(ال :قال

 :قلت. )٨(واحٍد غير  وثقه:وقال الذهبي. )٧()انفرد إذا به االحتجاج يعجبني ال ،الثقات حديث يشبه
زرعة، وغير واحد وثقه، إال أن ابن حبان بين سبب الجرح، فيقدم قوله مع أن ابن معين، وأبو 

رد ماتفرد به عن الثقاتويكون بذلك صدوق يخطئ كثيراً ي .  
 .ومائة ثمان سنة مات ثقة ،بكنيته مشهور ،البصري داود بن علي هو : الْمتَوكِِّل النَّاِجيوَأِب

  .روى له الجماعة. )٩(ذلك قبل :وقيل
 ،بكنيته مشهورصحابي  ،الخزرجي ،األنصاري اننَِس بن مالك بن سعدهو  :ِعيٍد الْخُدِري سوَأِب

  .)١٠(وستين أربع وقيل وسبعين أربع سنة مات
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن مداره في جميع الروايات على علي بن علي الرفاعي،   
  . هذا الحديث ولم يتابع عليهوهو صدوق يخطئ كثيراً، وقد انفرد في

 ،والحديث ذكره ابن حبان في المجروحين استدالالً على خطأ علي بن علي الرفاعي
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ونقل ، )١١(ثقات ورجاله ،أحمد رواه: الهيثميوقال فيه 

 كان :سننهفي   على هذا الحديث في تعليقهوقال الترمذي ،)١٢(الحديث هذا اليصح :حمدأ ولق

                                                 

  .١٤٦ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٦/١٩٦الجرح والتعديل ) ٢(
  .٧/٣١٩ تهذيب التهذيب )٣(
، تهذيب ٦/١٩٦، الجرح والتعديل ٦/٢٨٨، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير ٢/٢٨٤العلل ومعرفة الرجال ) ٤(

  . ٧/٣١٩، تهذيب التهذيب ٢١/٧٣الكمال 
  .١١٢لدم صبحر ا) ٥(
  .٦/١٩٦الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/١١٢المجروحين البن حبان ) ٧(
  .٢/٤٤الكاشف ) ٨(
  ، ٧/٢٨٠، تهذيب التهذيب ٢/٣٩، الكاشف ٢٠/٤٢٥، وانظر تهذيب الكمال ٤٠١تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٣/٧٨اإلصابة في تمييز الصحابة  )١٠(
  .٢/٣١٣مجمع الزوائد  ) ١١(
  .١/٤١٧حاديث الواهية العلل المتناهية في األ ) ١٢(
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 ولق: ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير، )١(يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي
 ال :خزيمة بنا ولوق ،إسناده في تكلم وقد ،الباب في حديث أشهر سعيد أبي حديث :الترمذي

 حديث ،يدهأسان وأحسن ،بالحديث المعرفة أهل عند ثابتاً خبراً  "اللهم سبحانك"  االفتتاح في نعلم
وقال النووي ، )٢(وجهه على الحديث هذا استعمل ،به سمعنا وال ،أحداً نعلم ال :قال ثم ،سعيد أبي

 ،داود أبو وضعفه ضعيفة، بأسانيد ،ماجه وابن ،داود وأبو ،الترمذي رواه: في األذكار
 من ،لبيهقيوا ،ماجه وابن ،والنسائي ،والترمذي ،داود أبو ورواه ،وغيرهم ،والبيهقي ،والترمذي

 ، "وبحمدك اللهم بسبحانك " االستفتاح وروي :البيهقي قالو .وضعفوه الخدري سعيد أبي رواية
 عمر عن فيه روي ما وأصح :قال و.ضعيفة وكلها مرفوعا، أنس وعن ،مرفوعاً مسعود ابن عن

، ود في تعليقه على سنن أبي داصححه الشيخ األلبانيالحديث و ،)٣(عنه اهللا رضي الخطاب بنا
:  قلت بعد هذا العرض.، في تعليقه على مسند أحمدإسناده ضعيف: وقال فيه شعيب األرنؤوط
، والصحيح أنه موقوف على عمر  كما أثبت منذ البداية بهذا اإلسنادالراجح ضعف هذا الحديث

  .بن الخطاب كما ورد في صحيح مسلما
� � �  

  

أي ال ينفع ذا الِغنَى منك ِغنَاه، وإنَّما ينفعـه           )وال ينْفَع ذا الجد منك الجد     (ومنه الحديث   
  .اإليمان والطاعة

        ))))١٠١٠١٠١٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 كَاِتـِب  ، عـن ورادٍ ، حدثَنَا سفْيان عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر: قَاَل،حدثَنَا محمد بن يوسفَ  
  ِن شُعِة بِغيرةَالْمةَ         : قَالَ ،باِويعةَ ِفي ِكتَاٍب ِإلَى مبشُع نةُ بِغيرالْم لَيلَى عَأم :      لَّى اللَّـهص النَِّبي َأن 

 ولَه ،لْك لَه الْم، لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شَِريك لَه  : ""علَيِه وسلَّم كَان يقُوُل ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة مكْتُوبةٍ        
دمالْح،     ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع وهتَ     ، وطَيا َأعِلم اِنعلَا م متَ    ، اللَّهنَعا مِلم ِطيعلَا مذَا     ، و نْفَـعلَا يو

دالْج ِمنْك د٤( ""الْج(.  
  
  

                                                 

  .٢٤٢/  ح ٢/٩سنن الترمذي كتاب الصالة باب ما يقول عند افتتاح الصالة ) ١(
  .١/٢٣٠ الكبير الرافعي أحاديث في الحبير تلخيص) ٢(
  .٤٤األذكار للنووي ص) ٣(
  .٨٤٤/  ح ١/٢١٤صحيح البخاري كتاب األذان باب الذكر بعد الصالة  ) ٤(
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  تخريج الحديث
هما عن وراد بـه     أخرجه البخاري من طريق المسيب بن رافع وعبدة بن أبي لبابة كال           

 اليشكري عن عبد الملك بن عمير به بزيادة         عبداهللا، ومن طريق أبي عوانة الوضاح بن        )١(بمثله
  . )٢(ألفاظ

مي  وأبي سـعيد الـشا     ، وعبدة بن أبي لبابة    ،وأخرجه مسلم من طريق المسيب بن رافع      
  . )٣(جميعهم عن وراد به بلفظ مقارب
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  . أي ذوو الحظّ والِغنى)ب الجد محبوسونوإذا أصحا(ومنه حديث القيامة 
        ))))١١١١١١١١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

   :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 حدثَنَا معاذُ بن    ،حدثَِني زهير بن حربٍ    ح و  ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ    ،حدثَنَا هداب بن خَاِلدٍ   

 ِرينْباٍذ الْععح و  ،م  حثَِني مدلَى   حِد الَْأعبع نب دم،  تَِمرعثَنَا الْمدح و  ، ح     اِهيمـرِإب نقُ بحثَنَا ِإسدح، 
 ِريرنَا جرَأخْب،    ِميالتَّي انملَيس نع مو كَاِملٍ   ح و  ، كُلُّهثَنَا َأبدنٍ   ،حيسح نُل بيفُض ،  اللَّفْظُ لَهثَنَا  ، ودح 

   نب ِزيدٍعييرز،  ِميثَنَا التَّيدح ،   انثْمَأِبي ع نع ،  ُأس ندٍ  ـ عيِن زةَ بـ   : قَالَ ،ام سوُل اللَّـِه   ـ قَاَل ر
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهنَّةِ   : ""صاِب الْجلَى بتُ عقُم ،اِكينسا الْمخَلَهد نةُ مامفَِإذَا ع ، دالْج ابحِإذَا َأصو 

ونوسبحالنَّاِر،م ابحِإلَى النَّاِر، ِإلَّا َأص ِبِهم ُأِمر اِب النَّاِر، فَقَدلَى بتُ عقُما ، وخَلَهد نةُ مامفَِإذَا ع 
اء٤( ""النِّس(.  

  تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن سليمان بن طرخان التيمي به بلفظ                
  .)٥(مقارب

� � �  
                                                 

  .٦٣٣٠/  ح ٤/١٧٩دعوات باب الدعاء بعد الصالة  صحيح البخاري كتاب ال) ١(
 ٤/٤٠٠صحيح البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ) ٢(

  .٧٢٩٢/ ح
/   ح ١/٢٨٧صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته ) ٣(

٥٩٣.  
 مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء صحيح) ٤(

  .٢٧٣٦/  ح ٢/٧٠٥
، وفي ٥١٩٦/  ح ٣/٣٨٨صحيح البخاري كتاب النكاح باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنه ) ٥(

  .٦٥٤٧/  ح ٤/٢٢٦كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار  
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أي  )كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينَا         (وحديث أنس رضي اللّه عنه      
ده وصار ذَا جظُم قدرع.  

        ))))١٢١٢١٢١٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :قال اإلمام أحمد في مسنده  

وناره نب ِزيدثَنَا يدح،ديمنَا حرَأنٍَس، َأخْب نع ،كْتُبي لًا كَانجر ِه  َأنلَيع لَّى اللَّهص ِللنَِّبي 
لَّمسةَ،وقَرَأ الْبقَر كَان قَدو ،انرآَل ِعمِفينَا ، و دج انرآَل ِعمةَ وقَرَأ الْبُل ِإذَا قَرجالر كَانِني  - وعي
ظُمِه- علَيِلي عمي لَامالسلَاة وِه الصلَيع النَِّبي ا فَكَانِحيما را، غَفُورِكيما حِليمع كْتُبفَي ، قُوُل لَهفَي 

 لَامالسلَاة وِه الصلَيع كَذَا" النَِّبيكَذَا و فَ ِشْئتَ،اكْتُبكَي ا، " اكْتُبِكيما حِليمِه علَيِلي عميو ، 
 فَارتَد ذَِلك الرجُل عن الِْإسلَاِم ، " اكْتُب كَيفَ ِشْئتَاكْتُب"  : فَيقُوُل، َأكْتُب سِميعا بِصيرا:فَيقُوُل

شِْرِكينقَاَل،فَلَِحقَ ِبالْمٍد: ومحِبم كُملَما ِشْئتُ، َأنَا َأعم كُنْتُ لََأكْتُب ُل، ِإنجالر اتَ ذَِلكفَقَاَل ، فَم 
  .)١(ن الَْأرض لَم تَقْبلْهالنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإ

  تخريج الحديث
 من طريق محمد بن )٣(، والدينوري)٢( بن منيبعبدالرحيمأخرجه البغوي من طريق 

  .كالهما عن يزيد بن هارون به بنحوه. )٤(مسلمة
عن حميد  السهمي بكر بن عبداهللامن طريق ، كالهما )٦(والطحاوي، )٥(وأخرجه أحمد 

وقد صرح حميد بالسماع من أنس في هذه ( من طريق يحيى بن أيوب )٧(نياألصبهاأخرجه و، به
 حميد بن يحيى، وابن عدي من طريق )٩(، وابن حبان من طريق معتمر بن سليمان)٨()الرواية
  .)عد فينا(بلفظ  ، وأخرجه جميعهمعن حميد به ثالثتهم. )١٠(الطويل

                                                 

  .١٢٢٣٦/  ح ٣/١٢٠مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٣٧٢٥/  ح ١٣/٣٠٥شرح السنة ) ٢(
 وصرح ،غيره ومشاه ،الدارقطني اتهمه ،المجالسة صاحب ،المالكي ،الدينوري مروان بن أحمد هو )٣(

  ).١/٣٠٩لسان الميزان  (الحديث يضع بأنه الدارقطني
  . ٢٣٩٢/   ح ٥١٦المجالسة وجواهر العلم ص) ٤(
  . ١٢٢٣٧/  ح ٣/١٢١سند أحمد بن حنبل م) ٥(
  . ٢٧٠٩/  ح ٧/٢٢٠مشكل اآلثار للطحاوي ) ٦(
 وثالثين خمس سنة، توفي األصبهاني ،التيمى ،علي القرشي بن الفضل بن محمد بن إسماعيل ،القاسم أبو هو )٧(

   ).٤/١٢٧٨تذكرة الحفاظ  (مائة وخمس
  .٣٥/   ح ١/٥٢دالئل النبوة لألصبهاني ) ٨(
  .٣/١٩يح ابن حبان صح) ٩(
  .٧/٢٢٤الكامل في الضعفاء ) ١٠(
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، ومسلم من )١( بن صهيبوأصل الحديث أخرجه اإلمام البخاري من طريق عبد العزيز
  .، كالهما عن أنس بن مالك ولكن دون ذكر هذه األلفاظ من الحديث)٢(طريق ثابت بن أسلم

  رجال اإلسناد
وناره نب ِزيدي بن اذَزالْ انِملَسست سنة مات ،عابد متقن ثقة ،الواسطي خالد أبو موالهم ،ي 

عده ابن حجر في المرتبة الثانية من ماعة، وروى له الج. )٣(التسعين قارب وقد ،ومائتين
  .)٤(فيه بورك فما واحد حديث في اال قط دلست ما :المدلسين، ونقل عنه قوله

ديمثالث ويقال اثنتين سنة مات ،مدلس ثقة ،البصري عبيدة أبو ،الطويل حميد أبي بن ح 
  . روى له الجماعة.)٥(وسبعون خمس وله يصلي قائم وهو  ومائةوأربعين

 مؤمل وقال ،يدلس كان(: وقال العالئي. )٦(عده ابن حجر من الطبقة الثالثة من المدلسين
 وقال ،عنه ياِننَالب ثابت من سمعه أنس عن حميد يرويه ما عامة :هـ٢٠٦ توفي إسماعيل بنا

 فيها ثبته  أو،ثابت من سمعها والباقي ،حديثاً وعشرين أربعة إال أنس من حميد يسمع لم :شعبة
 محتج ثقة وهو ،فيها الواسطة تبين قد ،مراسيل يكون أن تقدير فعلى: قال العالئيثم  ،تثاب
  .هو ثقة كما قال بن حجر  ولكنه مدلس من الثالثة:  قلت.)٧()به

  ).٣(صحابي شهير سبقت ترجمته سبقت ترجمته حديث رقم  : بن مالكَأنٍَس
  الحكم على إسناد الحديث

ه ثقات، أما بالنسبة لتدليس حميد الطويـل وهـو لـم             وروات ،إسناد هذا الحديث صحيح   
يصرح بالسماع، فقد صرح بالسماع عند أبي نعيم األصبهاني في دالئل النبوة، باإلضافة إلى أنه               
قد تابعه عبد العزيز بن صهيب في أصل هذا الحديث عند اإلمام البخاري، وتابعه أيضاً ثابت بن   

أنس، والحديث قال فية شعيب األرنؤوط في تعليقه علـى   اإلمام مسلم، في الرواية عن     أسلم عند 
  .، وهذا ما توصلت إليهالشيخين شرط على صحيح إسناده: مسند أحمد

� � �  

                                                 

  .٣٤٢١/  ح ٣/١٣٢٥صحيح البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم  ) ١(
  .٢٧٨١/  ح ٢/٧٣٤صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  ) ٢(
  .٦٠٦تقريب التهذيب ص ) ٣(
  .٢٧طبقات المدلسين ص) ٤(
  .١٨١تقريب التهذيب ص ) ٥(
  .٣٧طبقات المدلسين ص ) ٦(
  .١/١٦٨جامع التحصيل ) ٧(
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كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا جد فـي الـسير جمـع بـين                 (وفي الحديث   
. وجد به األمر وأجد   . د، بالضم والكسر  يقال جد يجد ويجِ   .  أي إذا اهتَّم به وأسرع فيه      )الصالتَين

دفيه وأج دإذا اجتهد: وج.  
        ))))١٣١٣١٣١٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 ، عن ساِلٍم عن َأِبيـهِ     ، سِمعتُ الزهِري  : قَالَ ، حدثَنَا سفْيان  : قَالَ ،حدثَنَا عِلي بن عبِد اللَّهِ    

  .)١(""  النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يجمع بين الْمغِْرِب والِْعشَاِء ِإذَا جد ِبِه السيركَان""  :قَاَل
  تخريج الحديث

أخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بـه بـاختالف بعـض                  
 د وأبو بكر بـن أبـي شـيبة   يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعي  من طريق   أخرجه مسلم   و ،)٢(ألفاظه

  .)٣( به بنحوهوعمرو الناقد، كلهم عن ابن عيينة
عن ابن  كالهما ،)٥(من طريق نافع ، ومسلم)٤(من طريق أسلم العدوي    وأخرجه البخاري 

  .عمر بنحوه
� � �  

لئن أشهدني اللّه مع النبي صلى اللّه عليه وسلم قتـاَل المـشركين             (ومنه حديث أحد    
  . أي ما أجتَِهد)ا أِجدليرين اللّه م

        ))))١٤١٤١٤١٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 ، عن َأنٍَس رِضي اللَّه عنْه     ، حدثَنَا حميد  ، حدثَنَا محمد بن طَلْحةَ    َ،َأخْبرنَا حسان بن حسان   
لَِئن َأشْهدِني اللَّه    ،ِل ِقتَاِل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ِغبتُ عن َأو   : فَقَالَ ،َأن عمه غَاب عن بدرٍ    

    ا ُأِجدم اللَّه نيرلَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي عٍد،مُأح موي فَلَِقي ،النَّاس ِزمِإنِّي "  : فَقَاَل، فَه ماللَّه
 فَتَقَدم ِبسيِفِه    " وَأبرُأ ِإلَيك ِمما جاء ِبِه الْمشِْركُون      -يعِني الْمسِلِمين - ،يك ِمما صنَع هُؤلَاءِ   َأعتَِذر ِإلَ 

                                                 

  .  ١١٠٦  /  ح ١/٢٨٢ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء تقصير الصالة كتاب صحيح البخاري ) ١(
  . ١٠٩١/  ح ١/٢٧٨   باب يصلي المغرب ثالثا في السفرتقصير الصالة صحيح البخاري كتاب ) ٢(
 /  ح ١/٣٤٣مسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصالتين في السفر صحيح مسلم كتاب صالة ال) ٣(

 ٧٠٣.  
  . ١٨٠٥  /  ح٢/١٢ باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله العمرة صحيح البخاري كتاب ) ٤(
  .٧٠٣  / ح ١/٣٤٣كتاب صالة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصالتين في السفر صحيح مسلم  )٥(
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ما عـِرفَ    فَ ، فَمضى فَقُِتلَ  ، ِإنِّي َأِجد ِريح الْجنَِّة دون ُأحدٍ      ، َأين يا سعد   : فَقَالَ ،فَلَِقي سعد بن معاذٍ   
  .)١( وِبِه ِبضع وثَمانُون ِمن طَعنٍَة وضربٍة ورميٍة ِبسهٍم،حتَّى عرفَتْه ُأخْتُه ِبشَامٍة َأو ِببنَاِنِه

  تخريج الحديث
  . اإلمام البخاري)ما أجد(انفرد بهذا اللفظ 

عبد األعلى بن عبد    أخرجه البخاري من طريق زياد بن عبد اهللا بن الطفيل، و          الحديث  و
ـ     و،)٢(األعلى القرشي، كالهما عن حميد به   س أخرجه مسلم من طريق ثابـت البنـاني عـن أن

  . مع زيادة في ألفاظ الحديث)ما أصنع( بلفظ ، جميعهم)٣(ي اهللا عنهـرض
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. ِصرام النخل، وهو قطع ثمرتها:  الجداد بالفتح والكسر)أنه نَهى عن جداد الليـل (وفيه  
وإنَّما نَهى عن ذلك ألجل المساكين حتـى يحـضروا فـي النهـار              . جد الثَّمرةَ يجدها جدا   يقال  

  .فيتَصدق عليهم منه
        ))))١٥١٥١٥١٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البيهقي في سننه  
 بن الْحسن دثَنَاح ،يعقُوب بن محمد :الْعباِس َأبو حدثَنَا ،عمٍرو َأِبى بن سِعيِد َأبو َأخْبرنَا

ِلىِن عب فَّانثَنَا ،عدى حيحي نب مثَنَا ،آددح انفْيس ننَةَ بييع، نفَِر ععِن جٍد بمحم، نَأِبيِه ع، نع 
ِلىِن عٍن بيسح، ٍم قَاَل َأنَّه٤(ِلقَي( لَه دج ِل نَخْلَهِباللَّي: َألَم لَمتَع وَل َأنسوسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر، 
  . )٥(اللَّيِل وحصاِد :قَاَل َأو ِ؟اللَّيل وِصراِم اللَّيِل ِجداِد عن نَهى

  تخريج الحديث
، وابن األعرابي من طريق     )٦(أخرجه الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن إسحاق         

، جميعهم عن جعفـر     )٨( المراسيل من طريق سليمان بن بالل      ، وأبو داود في   )٧(شعبة بن الحجاج  
  .بن محمد به بألفاظ مقاربةا

                                                 

  .٤٠٤٨/   ح ٣/٩٢صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد ) ١(
  . ٢٦٧٠  /  ح)من المؤمنين رجال صدقوا(: باب قول اهللا تعالى ،صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير) ٢(
  . ٣٦١٤   /باب ثبوت الجنة للشهيد ح، صحيح مسلم كتاب اإلمارة) ٣(
)٤( مد:القَياَألمر، السي وسائس ،مم وقَيهم: القَومقَووس َأمرهم، الذي يسو وي ،مِر القَياِفظُ :باَألمالح لَه)  لسان العرب

  ).١/٤٩٦، غريب الحديث البن الجوزي ١٢/٤٩٦
   .١٨٩٨٢/   ح ٩/٢٨٩ كتاب الضحايا باب التضحية في الليل من أيام منىالسنن الكبرى للبيهقي ) ٥(
  .١٠١/   ح ١/٣٨٤باب النهي عن جداد الليل وحصاده   زوائد الهيثمي-مسند الحارث ) ٦(
  .٢٠٥٢/  ح ٣/٩٦٥معجم ابن األعرابي ) ٧(
  . ١٢٨/   ح ١٤٠مراسيل أبي داود باب في جامع الصدقة ص) ٨(
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. )١( القرشـي عبـداهللا سيل من طريق أحمد بن عمـرو بـن   اوأخرجه أبو داود في المر 
  .، كالهما عن سفيان ابن عيينة به بنحوه)٢(والشافعي من طريق الحميدي

  .)٣(فوعاً بزيادة ألفاظ الحسن البصري مرمن طريق أخرجه البيهقيوقد 
  رجال اإلسناد

 ، الصيرفي،بن شاذان النيسابوريهو محمد بن موسى بن الفضل  :عمرو أبي بن سعيد أبو
لم يرِو له أصحاب  .)٤(سنة وتسعين نيف عن ،مئة وأربع وعشرين إحدى سنة في مات .الفقيه

  .الكتب الستة
 الشيخ الثقة المأمون، :وقال الذهبي. )٦( الثقة الرضا، المشهور بالصدق:)٥(قال عبد الغافر

  .لم ينزله أحد عن درجة الثقة : قلت.)٧(بنيسابور والمشاهير الثقات، أحد :وقال أيضاً
 ،ومائتين وأربعين سبع سنة ولد ،النيسابوري ،األموي يوسف بن يعقوب بن محمد العباس أبو
  .تةلم يرِو له أصحاب الكتب الس .مائة وثالث وأربعين ست سنة ماتو

 بقي ما :محات أبي بن عبدالرحمنوقال  ،مدافعة بال عصره محدث كان :الحاكم قال
أبو الوليد ، وقال )٨(صدوق ثقة أنه وبلغنا ،الوراق العباس أبي غير ،راو المسبوط لكتاب
لم ينزل عن درجة  : قلت.)١١(المشرق محدث الثقة: وقال الذهبي. )١٠(مشهور ثقة :)٩(الباجي

  .الثقة
 :وقيل  ومائتين،سبعين سنة مات ،صدوق ،الكوفي محمد أبو ،العامري عفان بن علي بن الحسن

  .روى له ابن ماجه. )١٢(عنه روى داود أبا إن

                                                 

  . ١٢٩/   ح ١٤٠مراسيل أبي داود باب في جامع الصدقة ص) ١(
  . ٧٦/   ح ١/١١٧ الشافعي بكر ألبي بالغيالنيات الشهير الفوائد) ٢(
  .١٨٩٨٤   / ح٩/٢٩٠ باب التضحية في الليل ،  كتاب الضحايا،السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
  .١٧/٣٥٠سير أعالم النبالء ) ٤(
 وأربعين ثمان سنة  توفي،النيسابوري ،الفارسي الحسين أبو ،الغافر عبد بن محمد بن الغافر عبد هو )٥(

  ).١٨/١٩سير أعالم النبالء  (ائةوأربعم
  .٩٠بيهقي في السنن الكبرى صشيوخ ال) ٦(
  .٧/٣٥تاريخ اإلسالم للذهبي ) ٧(
  .٣/٨٦٠تذكرة الحفاظ ) ٨(
  ).٣/١١٧٨تذكرة الحفاظ  (مائة وأربع وسبعين أربع الباجي، توفي سنة سعيد بن خلف بن سليمانهو ) ٩(
  .٥٦/٢٩٣تاريخ دمشق  ) ١٠(
  .٣/٨٦٣تذكرة الحفاظ  ) ١١(
  .١٦٢تقريب التهذيب ص  ) ١٢(
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 الحسن :الدارقطني وقال ،)٢(الثقات كتاب في حبان بنا وذكره. )١(صدوق :حاتم أبو قال
توثيقه، فقد وثقه غير  الراجح :قلت. )٣(ثقة كوفي :قاسم بن مسلمة وقال .ثقتان محمد وأخوه

  .واحد، وصدوق عند أبي حاتم تعني ثقة
 ثالث سنة مات ،فاضل حافظ ثقة ،أمية بني مولى زكريا أبو ،الكوفي سليمان بن آدم بن يحيى

  .روى له الجماعة .)٤(ومائتين
 فقيه حافظ ثقة ،المكي ثم الكوفي محمد أبو ،الهاللي ميمون عمران أبي بن عيينة بن سفيان

 في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن دلس ربما وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إال ،جةح إمام
روى له  .)٥(سنة وتسعون إحدى وله  ومائةوتسعين ثمان سنة رجب في مات ،دينار بن عمرو

  .الجماعة
 من مراتب المدلسين عند الثانيةبالنسبة لتدليسه فهو لم يدلس إال عن ثقة وهو من المرتبة 

 الستة األئمة شيوخ سائر أن الظن على ويغلب :أما اختالطه فكما قال األبناسي. )٦(ابن حجر
 وعده العالئي في القسم األول ، وهي سنة اختالطه،)٧( وستين ومائةسبع سنة قبل منه سمعوا

 ولم ، ومائة وستينسبع سنة قبل كان إنما منه سمع من عامة :الذي ال يضر اختالطه، وقال
 في العالمين من أحد يتوقف ولم ،األصبهاني عاصم بن محمد إال السنة هذه في متأخر منه يسمع

  .ه اختالطه وتدليسه ال يضر: قلت.)٨(بسفيان االحتجاج
 المعروف ،عبداهللا أبو ،الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر

 األدب في لبخاري روى له ا.)٩( ومائةوأربعين ثمان سنة مات ،إمام فقيه صدوق ،بالصادق
  .ماجه ابن ،النسائي ،الترمذي، داود أبوو ،مسلم، والمفرد

وثقه و. حديثي بمثل بعدي أحد يحدثكم ال فإنه تفقدوني أن قبل سلوني :قال عن نفسه
 ال يسأل عن :وابن أبي حاتم وقال. )١١( ثقة مأمون: وقال مرة،ويحيى بن معين. )١٠(الشافعي

                                                 

  .٣/٢٢رح والتعديل الج) ١(
  .٨/١٨١الثقات البن حبان ) ٢(
  ، ٢/٢٦١، تهذيب التهذيب ١/٣٢٨، الكاشف ٦/٢٥٩ترجمته في تهذيب الكمال ) ٣(
  . ١١/١٥٤، تهذيب التهذيب ٢/٣٦٠، الكاشف ٣١/١٨٨، تهذيب الكمال ٨/٢٦١، ٥٨٧تقريب التهذيب ص ) ٤(
  .٢٤٥تقريب التهذيب ص ) ٥(
  .٣٢طبقات المدلسين ص) ٦(
  .٤٢الكواكب النيرات ص ) ٧(
  .٤٦المختلطين للعالئي ص) ٨(
  .١٤١تقريب التهذيب ص ) ٩(
  .٢/١٠٤تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٤/٢٩٦  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ، ٨٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١١(
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 في نفسي منه شيء ومجالد أحب : ماكان كذوباً، وقال مرة:بن سعيد القطانوقال يحيى . )١(مثله
 من :وقال ابن عدي .)٢(ويستضعف ،به يحتج وال ،الحديث كثير كان :سعد ابن قالو. إلي منه

 كان ما بروايته حتج، يوفضالً وعلماً فقهاً البيت أهل سادات من( :وقال ابن حبان. )٣(الناس ثقات
 الثقات من حديثه اعتبرت وقد، كثيرة مناكير عنه ولده حديث في ألن ،عنه دهأوال رواية غير من
 من آخر لىإ يضمه حتى ،هعن يرِو ال أنس بنا مالك كان :وقيل .)٤() وذكر منهم ابن عيينةعنه

 ولكنه تبرأ ،مااتهم بأنه يبرأ من أبي بكر وعمر رضي اهللا عنه. بعده يجعله ثم ،الرفعاء أولئك
 ، فقد وثقه غير واحد،الراجح توثيقه: قلت. )٦(األعالم السادة أحد :قال الذهبيو. )٥(من هذا القول

 العتبارها سبباً نائه عنه،منهم أبو حاتم مع تشدده، ولكن يعتبر فيه قول ابن حبان في رد رواية أب
  . عنه أحد أبنائه في هذا الحديث، فال يضرهللجرح، ولم يرِو

 ثقة ،الباقر جعفر أبو ،طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمدهو  :أبو جعفر بن محمد
 جديه عن أرسل( :قال العالئيروى له الجماعة، و. )٧( ومائةعشرة بضع سنة مات ،فاضل
 أيضاً ،هريرة وأبي ،عائشة وعن ،عنهم اهللا رضي علي األعلى وجده ،والحسين الحسن

ثقة، كما قال  هو : قلت)٨()أيضاً رعم عن أرسلو  عن أم سلمة،مرسل أنه والظاهر ،وجماعة
  .إال فيمن ثبت إرساله عنهم ابن حجر،

 فاضل فقيه عابد ثبت ثقة ،العابدين زين ،الهاشمي طالب أبي بن علي بن حسينال بن علي
  .روى له الجماعة، )٩(ذلك غير :وقيل وتسعين ثالث سنة مات ،مشهور

  الحكم على إسناد الحديث
مع  ألن علي بن الحسين لم يـس       ه،لارس ضعيف إل  ات، ولكنه إسناد هذا الحديث رواته ثق    

  . النبي صلى اهللا عليه وسلممن
� � �  

                                                 

  .٢/٤٨٧الجرح والتعديل ) ١(
  .٢/١٠٤تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٢/١٣١ء الكامل في الضعفا) ٣(
  .٦/١٣١الثقات البن حبان ) ٤(
، ٥/٧٧، تهذيب الكمال ١/٢٧٠، الثقات للعجلي ٢/٤٨٧، الجرح والتعديل ٢/١٩٨ترجمته في التاريخ الكبير ) ٥(

  . ٢/١٠٤، تهذيب التهذيب ١/٢٩٥الكاشف 
  .١/١٦٦تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .٩/٣١١، تهذيب التهذيب ١/١٢٤فاظ ، تذكرة الح٢٦/١٣٦، وانظر تهذيب الكمال ٤٩٧تقريب التهذيب ص ) ٧(
  .٢٦٦جامع التحصيل ص) ٨(
، تهذيب التهذيب ٢٠/٣٨٢، تهذيب الكمال ٣/٩٥٦، وانظر التعديل والتجريح ٤٠٠تقريب التهذيب ص ) ٩(

٧/٢٦٨.  
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 )أنه أوصى ِبجاد مائِة وسق لألشْعريين، وِبجاد مائة وسـق للـشّيبيين           (ومنه الحديث   
ود: الجاددق: بمعنى المجبلغ مائةَ وسمنه ما ي دجأي نخْل ي.  

        ))))١٦١٦١٦١٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :ال البيهقي في سننهق

 بن محمد: الْعباِس َأبو حدثَنَا قَاالَ ،عمٍرو َأِبى بن سِعيِد وَأبو ،الْحاِفظُ اللَِّه عبِد َأبو َأخْبرنَا
قُوبعثَنَا ،يدح دمَأح نِد ببار عبثَنَا ِ،الْجدح ونُسي نٍر بكَيِن ،بِن عاقَِإ ابحثَِنى :قَاَل ،سدح اِلحص 

 اللَِّه رسوُل يوِص لَم  "":قَاَل ،عتْبةَ بِن اللَِّه عبِد بِن اللَِّه عبيِد عن ،الزهِرى عِن ،كَيسان بنا
 ،خَيبر ِمن وسٍق اَئِةِم ِبجاد ِللرهاِويين َأوصى ،ِبثَالٍَث ِإالَّ موِتِه ِعنْد وسلم عليه اهللا لىـص

 ،خَيبر ِمن وسٍق ِماَئِة ِبجاد للشّيبيين وَأوصى ،خَيبر ِمن وسٍق ِماَئِة ِبجاد ِللداِريين وَأوصى
 َأن وَأوصى ،زيٍد بِن مةَُأسا بعِث ِبتَنِْفيِذ وَأوصى ،خَيبر ِمن وسٍق ِماَئِة ِبجاد ِلَألشْعِريين وَأوصى

  .)١(مرسٌل هذَا.  ""ِدينَاِن الْعرِب ِبجِزيِرِة يتْرك الَ
  تخريج الحديث

، وأخرجـه الـسهيلي مـن       )٢( بنفس الطريق بمثله    أيضاً في دالئل النبوة    أخرجه البيهقي   
  .)٣(طريق ابن اسحاق عن صالح ابن كيسان به دون ذكر الشيبيين

  نادرجال اإلس
 مات ،التصانيف صاحب ،الحاكم ،النيسابوري يبالض عبداهللا بن محمدهو  :الْحاِفظُ عبداهللا َأبو
  .ولم يرِو له أصحاب الكتب الستة. مائة وأربع خمس سنة

وقال  .)٤(وكان ثقة والحفظ والمعرفة والعلم الفضل أهل من كان :قال الخطيب البغدادي
 هل أدري فما ؛ذلك من فيكثر ،ساقطة أحاديث مستدركه في يصحح ولكنه صدوق إمام :الذهبي
 بذلك مشهور شيعي هو ثم ،عظيمة ،خيانة فهو علم وإن ،ذلك يجهل ممن هو فما ،عليه خفيت

 :ثم قال بعد ذكر أشياء أخذت عليه )أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما( للشيخين تعرض غير من
 قدراً أجل والحاكم :وقال ابن حجر .)٥(عليه مجمع فأمر الشأن بهذا ومعرفته نفسه في صدقه فأما

 تصنيفه عند أنه :عنه األعتذار في قيل لكن ،الضعفاء في يذكر أن من ذكراً وأكبر خطراً وأعظم
 ويدل ،عمره آخر في وغفلة تغير له حصل أنه بعضهم وذكر ،عمره أواخر في كان للمستدرك

                                                 

  ٦/٢٦٦ كتاب الوصايا باب من قال بنسخ الوصية لألقربين الذين ال يرثون وجوازها لألجنبيينالسنن الكبرى ) ١(
  . ١٢٣٣٤/ ح 

  . ٧/٢٣٠دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(
  . ٧/١٣٢الروض األنف للسهيلي ) ٣(
  .٤٧٣/تاريخ بغداد ه) ٤(
  .٣/٦٠٨ميزان االعتدال ) ٥(
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 االحتجاج من ومنع عنهم الرواية بترك طعوق ،له الضعفاء كتاب في جماعة ذكر أنه ذلك على
  . ثقة رمي بالتشيعالراجح أنه : قلت،)١(وصححها مستدركه في بعضهم أحاديث أخرج ثم ،بهم
  ).١٥( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :عمٍرو َأِبى بن سِعيِد َأبو
  ).١٥( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:يعقُوب بن محمد :الْعباِس َأبو

دمَأح نِد بباِر عبمحمد بن الْج صحيح للسيرة وسماعه ضعيف ،الكوفي عمر أبو ،يِداِرطَالع، 
له أبو داود، وقال ابن حجر روى  .)٢(سنة وتسعون خمس وله  ومائتين،وسبعين اثنتين سنة مات

  .اليثبت ذلك
 الناس كالم لكثرة عنه الرواية عن وأمسكت عنه، كتبت :حاتم يأب بن عبدالرحمن قال

 وقال. يكذب كان :)هـ٢٧٧هو مطَين توفي سنة (الحضرمي عبداهللا بن محمد وقال. )٣(فيه
 )٥(العراق أهل رأيت( :يعد بن أحمد أبو وقال. )٤(عندهم بالقوى ليس :الحافظ عبداهللا أبو الحاكم

 بن السري عبيدة أبا وسئل ،لضعفه عنه يحدث ال )٦(محمد بن أحمد وكان ضعفه، على مجمعين
. )٨()عنهم يحدث من يلق لم أنه ضعفوه وإنما منكر حديث له يعرف وال . ثقة: عنه؟ فقال)٧(يحيي

 سنن إلى العدول سبيل عن به يعدل أن يجب شيئاً حديثه في أر لم ،خالف ربما( :قال ابن حبانو
 من يكن ولم خنا،شيو فيه اختلف :وقال مرة. )١٠(به بأس ال : الدارقطنيقالو، )٩()المجروحين

 الصادقين الكبار الشيوخ من )١٢(كريب أبو كان( :الخطيب قالو. )١١(ثقة وأبوه الحديث، أهل

                                                 

  .٣/١٠٣٩، تذكرة الحفاظ ٦/٤٣٨، وانظر ترجمته في  تاريخ اإلسالم للذهبي ٥/٢٣٢ لسان الميزان )١(
  .٨١تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٢/٦٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .١/٤٤ تهذيب التهذيب )٤(
 العراق: ، وقيل)٣/٩٢٩معجم ما استعجم ( وخراسان الري إلى والصين السند إلى هيت بين ما هو :العراق) ٥(

 إنما :، وقيلوالبصرة الكوفة والعراقان، بالد فهي :المشهور العراق فأما، مازن وبني مالك بن سعد لبني مياه
 دجلة شاطىء على ألنه عراقا العراق سمي: وقيل ،شجر وفيه البحر من دنا ألنه عراقا العراق سمي

  ). ٤/٩٣معجم البلدان  (والفرات
 مات، آخرون وقواه ،واحد غير ضعفه ،متوسط شيعي ،العباس أبو، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمدهو ) ٦(

  ).١/٢٦٥ لسان الميزان (مائة وثالث وثالثين اثنتين سنة
  ).٨/٣٠٢الثقات البن حبان  (السرى بن هناد أخى بنا ،الكوفى عبيدة أبو ،السرى بن يحيى بن السرىهو ) ٧(
    .١/١٩١الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٨/٤٥الثقات البن حبان ) ٩(
  .١٥٧سؤاالت حمزة ص) ١٠(
  .٨٦سؤاالت الحاكم ص) ١١(
  ).٥٠٠ صتقريب التهذيب( هـ٢٤٧ سنة مات ،حافظ ثقة، الهمداني كريب بن العالء بن محمدهو ) ١٢(
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 له شهد وقد ،يالعطارد طبقة من ثقة أيضاً ،جليل شيخ يحيى بن السري عبيدة وأبو األبرار،
 لغيرهما ثبتي لم إذا روايته وجواز حالته، حسن يفيد وذلك بالعدالة، واآلخر، بالسماع أحدهما

 .يكذب كان إنه :العطاردي في الحضرمي قول فأما خبره، طراحإو ،حديثه إسقاط يوجب قول
 حديث في معدوم فذلك الحديث، وضع به أراد كان فإن ،وبيان كشف إلى يحتاج مجمل قول فهو

 سمع أنه له شهد كريب أبا ألن؛ باطل أيضاً فذلك يدركه لم عمن روى أنه يعن وإن العطاردي
 ممن السماع له يستنكر فال عياش، بن بكر يأب من سماعه أيضاً وثبت بكير، بن يونس من عهم

وعده . )٣(لذلك فاتهموه القدماء عن روى لكنه مناكير، حديثه في ليس :)٢(الخليلي وقال. )١()سبقهم
  يرد منالراجح أنه صدوق يخطئ كثيراً، : قلت،)٤(ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين

 . مدلس من الثالثة، وهوحديثه ما خالف فيه الثقات
ونُسي نٍر بكَيبن ب الشَّ ٍلاِصوياِنبتسع سنة مات ،يخطىء صدوق ،الكوفي الجمال بكر أبو ،ي 

  .ماجه ابنو ،الترمذيو ،داود أبوو ،مسلمو ،تعليقاً البخاري روى له .)٥( ومائةوتسعين
 بنا قالو .)٦(عنه كتبت وقد ،عنه وأنفرهم ،فيه لناسا أزهد كان ما :حنبل بن أحمد قال

 محله : ابن أبي حاتمقالو. )٩(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٨( ثقة:، وقال مرة)٧(صدوق :معين
 فال الحديث في أما :فقال ؟،عليه ينكر شيء أي بكير بن يونس عن زرعة أبو سئلو .الصدق
وقال . )١١( وغيرهم، وابن نمير،ثل ابن معين م، قد وثقه األئمة:وقال ابن عدي. )١٠(أعلمه

 إسحاق بنا كالم يوصل ،بحجة هو عندي ليس :داود أبو وقال .)١٢( ضعيف الحديث:العجلي
  .ضعيف :آخر موضع في الــوق ،بالقوي ليس :ائيـالنس وقال .)١٣(باألحاديث

                                                 

  .٤/٢٦٤تاريخ بغداد ) ١(
تذكرة  (مائة وأربع وأربعين ست سنة آخر في توفي، القزويني أحمد بن اهللا عبد بن الخليل ،يعلى أبوهو ) ٢(

  ).٣/١١٢٤الحفاظ 
  .١/٤٤، تهذيب التهذيب ١/٣٧٨ترجمته في تهذيب الكمال ) ٣(
  .٣٧طبقات المدلسين ص) ٤(
  .٦١٣تقريب التهذيب ص) ٥(
  .١١/٣٨٢ب التهذيب تهذي) ٦(
  .٣/٥٢١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٣/٢٧٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ، ٢٢٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٧/٦٥١الثقات البن حبان ) ٩(
  .٩/٢٣٦الجرح والتعديل  ) ١٠(
  .٧/١٧٧الكامل في الضعفاء  ) ١١(
  .٢/٣٧٧الثقات للعجلي  ) ١٢(
  .١٧٩، ١/١٧٨ سؤاالت اآلجري )١٣(
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توفي ( نمير بن عبداهللاوقال . الطريق عن لميله أمره في يتثبت أن ينبغي :)١(السعدي قالو
 من عندهم وهو ،عنه يحدث ال المديني بنا كان( :)٢(الساجي وقال . رضا وأطنب ثقة:)هـ١٩٩
 وكان : الساجيثم قال ،لين فيه كان :قال ؟عنه تروي إال شيبة أبي البن :قلت ،الصدق أهل

 فقد وثقه قول ابن حجر، الراجح أنه :قلت. )٤())٣(مرجئاً وكان ،السلطان يتبع كان أنه إال صدوقاً
  .أناس وضعفه آخرون

 ،المغازي إمام ،المدني موالهم المطلبي بكر أبو ،يسار بن اقسحإ نبد محمهو  :ِإسحاقَ بنا
 البخاري روى له .)٥(بعدها :ويقال ،ومائة خمسين سنة مات ،والقدر بالتشيع ورمي يدلس صدوق
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبوم، ومسل، وتعليقاً

 ؟وسئل عن مغازيه. إسحاق بنا فيهم كان ما جم علم بالمدينة يزال ال :الزهري قال
 محمد على عيال فهو المغازي في يتبحر أن أراد من :وقال الشافعي.  هو أعلم الناس بها:فقال

 ستة على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث مدار :المديني بن علي وقال. إسحاق بنا
 سعيد بن يحيىوقال . إسحاق بن محمد أحدهم عشر اثنى عند الستة علم فصار :قال ثم ،فذكرهم
 بنا عن ترو ال :أبي لي قال ،)٦(معتمر عنو. هللا الإ إسحاق بن محمد حديث تركت ما :القطان
 يشتهي رجل :وقال مرة. كان حسن الحديث: لوقال أحمد بن حنب. )٧ (كذاب فإنه إسحاق

 روى وقد ،يدلس إسحاق ابن كان :وقال أيضاً .كتبه في افيضعه الناس كتب فيأخذ الحديث،
 صالح هو: قالف ؟حجة إسحاق بن محمد وسئل ،به يحتج يكن ولم مسنده في إسحاق ابن حديث

 :، وقال مرة)٩(الزهري عن الحديث ضعيف وهو ،بأس به ليس :وقال يحيى بن معين .)٨(الحديث
 ثقة ولكنه :، وقال مرة)١٠(ونحوها مغازيال يعنى ،األحاديث هذه عنه تكتب رجلابن إسحاق 

                                                 

  ).٩٥تقريب التهذيب ص( ومائتين وخمسين تسع سنة مات ،ياِنجزوالج إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم هو )١(
  ).٢١٦تقريب التهذيب ص (وثالثمائة سبع سنة مات ،الساجي يحيى بن زكرياهو ) ٢(
العقيدة (، ويقولون إن اإليمان قول بال عمل لهعم لمن ذنب اإليمان مع يضر ال: هم الذيت يقولون: المرجئة) ٣(

  ).١٨٣، االعتقاد للبيهقي ص٤٠الطحاوية ص
، الكاشف ١/٣٢٧،  تذكرة الحفاظ ٣٢/٤٩٧، تهذيب الكمال ٤/٤٦١ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(

  . ١١/٣٨٢، تهذيب التهذيب ٢/٤٠٢
  .٤٦٧تقريب التهذيب ص) ٥(
  ).٥٣٩تقريب التهذيب ص( ومائة وثمانين سبع سنة مات ،البصري محمد أبو ،ميالتي سليمان بن معتمر هو )٦(
، تذكرة الحفاظ ٢٤/٤١٢، تهذيب الكمال ٢١٤/، تاريخ بغداد ا٦/١٠٣ترجمته في الكامل في الضعفاء ) ٧(

  .٩/٣٤، تهذيب التهذيب ١/١٧٢
  .١٣٤بحر الدم  ص) ٨(
  .٤٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٩(
  .٣/٦٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٠(
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وقال أبو . الحديث حسن وكان ،ثقة كان :فقال إسحاق بن محمد عن ، وسئل مرة)١(ليس بحجة
 في تكلم قد( :وذكرة ابن حبان في الثقات وقال. )٢( صدوق: وقال أبو زرعة، يكتب حديثه:حاتم

عن   فقد روى بسنده)٣(عروة نب هشام فأما ،أنس بن عروة ومالك بن هشام رجالن إسحاق بنا
 ،المنذر بنت فاطمة عن يحدث إسحاق بنا إن عروة بن لهشام :قلت :قوله القطان سعيد بن يحيى
 به يجرح مما ليس عروة بنا هشام قاله الذي وهذا :حاتم أبو قال ،إليها يصل كان وهل :قال

قد ذهب ابن  و،اليهود نع يروى الدجاجلة من دجال هذا :فقال، وأما مالك الحديث في اإلنسان
 كان إنما الحديث أجل من مالك فيه يقدح يكن لم و:ن، ومن قولهحبان إلى الرد على هذين القولي

 بعض ذكر قد( :الخطيب بكر أبو وقال. )٤()وسلم عليه اهللا صلى النبي غزوات تتبعه عليه ينكر
 بالصالح معروفين قوم في لسانه بإطالق زمانه في العلم أهل من جماعة عابهمالكاً أن العلماء
 وذكره العقيلي في الضعفاء . فرد بذلك قول مالك في ابن إسحاق.)٥()واألمانة ،والثقة والديانة

 فتشت قد( :ابن عدي قالو. )٦( كذاب:ونقل عن هشام ابن عروة وسئل عن ابن اسحاق فقال
 في وهم أو أخطأ وربما ،بالضعف عليه يقطع أن يتهيأ ما أحاديثه في أجد فلم ،الكثيرة أحاديثه
 بأس ال وهو ،واألئمة ،الثقات عنه الرواية في يتخلف ولم ،غيره يخطئ كما ،الشيء بعد الشيء

 مشهور صدوق :وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين، وقال. )٧()به
 لم حنبل بنا أحمد :قال( :وقال العالئي. )٨(منهم شر وعن ،والمجهولين الضعفاء عن بالتدليس

 وقال ،شيئاً نافع بن طلحة سفيان أبي من يسمع لم :معين بنا وقال ،مجاهد من إسحاق بن يسمع
 :وقال الذهبي. )٩()سليط عن حديثه في :حاتم أبو وتكلم ،حكيم بن حكيم من يسمع لم :زرعة أبو
 ،به تجاجاالح في واختلف ،تستنكر روى ما سعة في غرائب وله ،العلم بحور من صدوقاً كان(

مدلس من و ، كما قال ابن حجر صدوقالراجح أنه :قلت. )١٠()جماعة صححه وقد حسن وحديثه
  .الرابعة ومرسل عن من ذكرهم العالئي

                                                 

  .٣/٢٢٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٧/١٩٢الجرح والتعديل ) ٢(
  ).٥٧٣تقريب التهذيب ص (وأربعين ست أو خمس سنة مات ،العوام بن الزبير بن عروة بن هشام هو )٣(
  .٧/٢٨٢الثقات البن حبان ) ٤(
  .١/٢٢٣تاريخ بغداد ) ٥(
  .٤/٢٣ الكبير للعقيلي الضعفاء) ٦(
  .٦/١١٢الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .٥١طبقات المدلسين ص) ٨(
  .٢٦١جامع التحصيل ص) ٩(
  .٢/١٥٦الكاشف ) ١٠(
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اِلحص نب انسثبت ثقة ،العزيز عبد بن عمر ولد مؤدب ،الحارث أبو أو محمد أبو ،المدني كَي 
  . روى له الجماعة.)١(ائة وماألربعين بعد أو ثالثين سنة بعد مات ،فقيه

ِرىهالحافظ الفقيه بكر أبو ،الزهري شهاب بن عبداهللا بن عبيداهللا بن مسلم بن محمدهو  :الز، 
، )٢(سنتين أو بسنة ذلك قبل :وقيل  ومائةوعشرين خمس سنة مات ،وإتقانه جاللته على متفق

  .روى له الجماعة
 من والجاللة باإلمامة مشهور : وقالعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين

 أبي عن روى( :وقال العالئي. )٣(بالتدليس واحد وغير ،والدارقطني ،الشافعي وصفه التابعين
 لم يسمع منه :وكذا عبداهللا بن عمر، وقيل ،خديج بن ورافع ،الخدري سعيد وأبي ،وجابر ،هريرة

 ،أزهر بن عبدالرحمن  كذاو ،اًشيئ مالك بن كعب بن عبدالرحمن منولم يسمع  إال حديثين،
 بن المسور من وال ،عثمان بن أبان منوال  ،الدوسية عبداهللا أم من يسمع لمو ،وأسامة ،ومعمر
 الو ،منه يسمع ولم جعفر بن عبداهللا ورأى ،الخطاب بن عمر بن عاصم يدرك ولم ،مخرمة
. )٤()سعد بن عمر عن شيئاً روى ماو ،سلمة أبي يسمع لمو ،ميمونة أبي بن عطاء عن يروي

 بنا وقال .السالمي محمد بن حصين منوال  ،الحكم بن مسعودونقل ابن حجر عدم سماعه من 
 الزهري إرسال يرى ال سعيد بن يحيى وكان ،متصل غير عندي رهم أبي عن حديثه المديني
 الشيء سمعوا إذا كانوا حفاظ قوم هؤالء :ويقول ،الريح بمنزلة هو :ويقول ،شيئاً وقتادة
 ،حافظ ألنه ؛غيره مرسل من شر الزهري مرسل : أيضاًالقطان سعيد بن يحيى وقال .)٥(علقوه
 احتمل العلماء تدليسه،: قلت .)٦(يسميه أن يستجيز ال من يترك وإنما ،سمى يسمي أن قدر وكلما

  . تحتمل وقد ذكرت من أرسل عنهمأما مرسالته فهي شبه الريح وال ،من الثالثةمع أنه 
 سنة مات ،ثبت فقيه ثقة ،المدني عبداهللا أبو ،ذلياله ودعسم بن عتْبةَ بِن عبداهللا بِن عبيداهللا

  . روى له الجماعة،)٧(ذلك غير :وقيل ،ثمان سنة :وقيل وتسعين أربع
 بنا وذكره ،مرسل عن عمر، وابن مسعود وعمار رضي اهللا عنهم: (قال العالئي

  . العالئيمأرسل عن من ذكره: قلت .)٨()ثابت نب زيد لقاء له يثبت ال فيمن المديني

                                                 

  ، ٤/٣٥٠، تهذيب التهذيب ١/٤٩٥، الكاشف ١٣/٧٩، وانظر تهذيب الكمال ٢٧٣تقريب التهذيب ص) ١(
  . ٩/٣٩٥، تهذيب التهذيب ٢٦/٤١٩ذيب الكمال ، ته١/٢٢٠، وانظر التاريخ الكبير ٥٠٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٤٥طبقات المدلين ص) ٣(
  .٢٦٩جامع التحصيل ص) ٤(
  . ٩/٣٩٥تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٩٠جامع التحصيل ص) ٦(
  . ٧/٢٢، تهذيب التهذيب ١/٦٨٢، الكاشف ٥/٢٥٠، وانظر الطبقات الكبرى ٣٧٢تقريب التهذيب ص) ٧(
  . ٣٣٢جامع التحصيل ص) ٨(
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  الحكم على إسناد الحديث
 فـي تعليقـه علـى     وقد ذكر ذلك اإلمام البيهقـي       إلرساله،   ، ضعيف إسناد هذا الحديث    
 وبالنسبة إلى تدليس ابن إسحاق وأحمد بن عبد الجبار فقد صرحا بالسماع فـي هـذه                 الحديث،

، ولكن العلماء إحتملـوا     ع في أي رواية من هذا الحديث      الرواية، أما الزهري فلم يصرح بالسما     
 الثقـات،   فيـه ما خالفصدوق يخطئ كثيراً يرد بن عبد الجبار إلى أن أحمد   باإلضافة   تدليسه،

  .أن يونس بن بكير صدوق يخطئف وكذاولكنه في هذا الحديث تابعه غيره، 
� � �  

 كان هذا في أول اإلسالم      )سقاًمن ربط فرسا فله جاد مائٍة وخمسين و       (والحديث اآلخر   
  .لِعزة الخيل وقلتها عندهم

        ))))١٧١٧١٧١٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال سعيد بن منصور في سننه

انَثَحد اِهللاعبد بن قاَل هبو :يرِنأخب الحارِث بِن عمرو محمٍد عن بن بِدعالرعن منح 
ِب روةعن الزَأ: يربن راِهللاَ وَلس اهللا ىلّص ليِهع ولاَقَ ملّس :""ِبارفَ يَللخَاْ اطونم رفَ طبرلَفَ اًسه 
جاد ائةم خَوينِسم و١(""قاس(.  

  تخريج الحديث
  .)٢(أخرجه الخطابي عن سعيد بن منصور به بمثله
  رجال اإلسناد

 سنة مات ،عابد حافظ ثقة ،الفقيه المصري محمد أبو موالهم ،القرشي مسلم بن وهب بن عبداهللا
  .روى له الجماعة، )٣(سنة وسبعون اثنتان وله  ومائةوتسعين سبع

 قبل قديماً مات ،حافظ فقيه ثقة ،صريبال أبو أمية ،األنصاري يعقوب بن الحارث بن عمرو
  . روى له الجماعة.)٤(ومائة الخمسين

                                                 

   .٢٤٣٥/   ح ٢/١٦٦يد بن منصور باب من ربط فرساً في سبيل اهللا سنن سع) ١(
  .٢/٤٥غريب الحديث للخطابي ) ٢(
  .٦/٦٥، تهذيب التهذيب ١٦/٢٧٧، تهذيب الكمال ٥/٢١٨، وانظر التاريخ الكبير ٣٢٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٤١٩تقريب التهذيب ص) ٤(



 −�٣١�−

 أحمد بن وقال. )٤( وأبو زرعة.)٣(والعجلي. )٢(والنسائي. وابن معين .)١(وثقه ابن سعد
 وقال. )٥(يقاربه الحارث بن وعمرو ، بن سعدالليث من حديثاً أصح مصر أهل ليس في: حنبل

 وال ،الحارث بن عمرو ال ،سعد بن الليث من أثبت المصريين هؤالء في ما( :في موضع آخر
 عن يروي : مرةقالو .)مناكير أشياء له رأيت ثم  ثقة،عندي الحارث بن عمرو كان وقد ،أحد
كان من الحفاظ :  وقال،بان في الثقاتوذكره ابن ح. )٦(ويخطئ فيها يضطرب أحاديث قتادة

 كان :وقال مرة ،لهيعة بنا من وأتقن أحفظ الحارث بن عمرو وقال ابن أبي حاتم .)٧(المتقنين
 لنا بقي لو :وهب بنوقال ا. )٨(زمانه في الحفظ في اًنظير له يكن ولم زمانه في الناس أحفظ
 شيخاً وسبعين ثالثمائة من سمعت :وقال مرة. أنس بن مالك إلى احتجنا ما الحارث بن عمرو

. )١٠(أحد األعالم حجه له غرائب: وقال الذهبي. )٩(الحارث بن عمرو من أحفظ أحداً رأيت فما
، ويعتد فيه قول اإلمام ، فقد وثقه غير واحدة من العلماء منهم النسائي مع تشدده هو ثقة:قلت

  .أحمد أنه يطرب في حديث قتادة
 ،المدني األسود أبو ،األسدي العزى عبد بن أسد بن خويلد بن نوفل بن عبدالرحمن بن محمد
  .روى له الجماعة. )١١( ومائةوثالثين بضع سنة مات ثقة ،عروة يتيم

 سنة مات ،مشهور فقيه ثقة ،المدني عبداهللا أبو ،األسدي خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة
  .روى له الجماعة. )١٢(عثمان خالفة أوائل في ولدهوم ،الصحيح على وتسعين أربع

 ،وعلي ،وعمر ،الصديق بكر أبي عن حديثه :زرعة وأبو حاتم أبو قال( :قال العالئي
 أبي بن سعد زرعة أبو وزاد ،النعمان بن بشير ،أيضاً حاتم أبو وزاد ،مرسل عنهم اهللا رضي

                                                 

  .٧/٥١٥الطبقات الكبرى ) ١(
  .٨/١٤ تهذيب التهذيب )٢(
    .٢/١٧٢الثقات للعجلي ) ٣(
  .٦/٢٢٥ الجرح والتعديل )٤(
  .٣٧٣سؤاالت أبي داود ص) ٥(
  .٨/١٤، تهذيب التهذيب ١١٧بحر الدم ص) ٦(
  .٩/٢٢٩الثقات البن حبان ) ٧(
  .٦/٢٢٥الجرح والتعديل ) ٨(
ب التهذيب ، تهذي١/١٨٥، تذكرة الحفاظ  ٢١/٥٧٠، تهذيب الكمال ٣/٩٧٠ترجمته في التعديل والتجريح ) ٩(

٨/١٤.  
  .٢/٧٤الكاشف ) ١٠(
  . ٩/٢٧٣، تهذيب التهذيب ٢/١٩٤، الكاشف ٢٥/٦٤٥، تهذيب الكمال ٤٩٣تقريب التهذيب ص) ١١(
، تهذيب الكمال ٢٩٥ /٦، الجرح والتعديل٥/١٧٨، وانظر الطبقات الكبرى ٣٨٩تقريب التهذيب ص) ١٢(

٢٠/١١.  
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 اهللا رضي ثابت بن زيد لقاء له يثبت لم فيمن المديني بنا وذكره ،ساعدة بن وعويم ،وقاص
مرسل عن من بينهم :  قلت.)١()مرسل هو  عن حديث رواه عن أم سلمة:الدارقطني قال ،عنهم

  .العالئي
  الحكم على إسناد الحديث

لنبي صلى اهللا عبيه إسناد هذا الحديث ضعيف إلرساله، فقد رواه عروة وهو تابعي عن ا  
  .وسلم مباشرة

� � �  
  

 أي ال يأخذه على سبيل الهزل، ثم يحِبسه ) أحدكم متاع أخيه الِعباً جاداال يأخذن(وفيه 
  .يقال جد يِجد ِجدا. ضد الهزل: والجد بكسر الجيم. فيصير ذلك ِجدا

        ))))١٨١٨١٨١٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أبو داود في سننه  

 ح و حدثَنَا سـلَيمان بـن عبـِد          ، ابِن َأِبي ِذْئبٍ    عن ، حدثَنَا يحيى  ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ   
 شِْقيمِن الدمحقَ    ،الرحِإس نب بيثَنَا شُعدِن َأِبي ِذْئبٍ    ، حاب نع ،       ِزيدِن ياِئِب بِن السِد اللَِّه ببع نع ، 

لَا يْأخُذَن َأحـدكُم متَـاع    "  : يقُولُ ، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     َأنَّه سِمع رسوَل اللَّهِ    ، عن جدهِ  ،عن َأِبيهِ 
 لَم يقُْل ابن     " ومن َأخَذَ عصا َأِخيِه فَلْيردها      ""لَِعبا ولَا ِجدا  "  :وقَاَل سلَيمان ،  " َأِخيِه لَاِعبا ولَا جادا   

  .)٢( قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:َل وقَا، ابن يِزيد:بشَّاٍر
  تخريج الحديث

  .)٣( به بلفظ مقارب محمد بن بشارعنأخرجه الترمذي 
عـن  من طريق أسد بن موسى        ثالثتهم ،)٦(أبو نعيم و ،)٥(والطحاوي ،)٤(الحاكمأخرجه  و

  .قاربةتابن أبي ذئب به بألفاظ م
  

                                                 

  .٢٣٦جامع التحصيل ص) ١(
  . ٥٠٠٣  / ح ٢/٧١٩ دب باب من يأخذ الشيء على المزاح سنن أبي داود كتاب األ) ٢(
الذبائح أبواب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما جاء ال يحل لمسلم أن كتاب سنن الترمذي ) ٣(

  . ٢١٦٠   /ح ٤/٤٦٢يروع مسلما 
  .٦٦٨٦   / ح٣/٧٣٩المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم ) ٤(
  / ح٤/٢٤٣شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الكراهة باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم ال؟ ) ٥(

 ٦١٥٩.  
  .٦٦١٢   /ح ٦/٢٧٨٦معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٦(
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عن ابن أبي ذئب به عن معمر بن راشد   كالهما،)٢( حميدوعبد بن ،)١(أحمدأخرجه و
  .قاربةتبألفاظ م

عن ابن أبي من طريق يزيد بن هارون   كالهما،)٤(وابن أبي شيبة ،)٣(أحمدأخرجه و
  .قاربةتذئب به بألفاظ م

 من طريق ثالثتهم ،)٧(وأبو نعيم ،)٦(والطبراني ،)٥(البخاري في األدب المفردأخرجه و
  .قاربةتن ابن أبي ذئب به بألفاظ مععاصم بن علي 

من طريق أحمد و، )٩(والبغوي من طريق شبابة بن سوار الفزاري ،)٨(الطيالسيأخرجه و
والبيهقي من طريق عبد  ،)١١(وابن أبي عاصم من طريق عبد العزيز بن محمد ،)١٠(يحيى القطان

وابن عساكر  ، )١٣(، ومن طريق سليمان بن بالل)١٢( وعلي بن نصر،الصمد بن النعمان البزار
  .قاربةتجميعهم عن ابن أبي ذئب به بألفاظ م ،)١٤(من طريق صفوان بن سليم

  رجال اإلسناد
 وخمسين اثنتين سنة مات ثقة ،بندار بكر أبو ،البصري العبدي عثمان بن بشارمحمد بن 

  . روى له الجماعة.)١٥(سنة وثمانون بضع وله ومائتين،
 مات ،قدوة إمام حافظ متقن ثقة البصري القطان سعيد أبو ،التميمي خورفَ بن سعيد بن يحيى
  .روى له الجماعة .)١٦( سنةوسبعون ثمان وله  ومائةوتسعين ثمان سنة

                                                 

  .١٧٩٦٩   /ح ٤/٢٢١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٤٣٧   / ح١٦٢ صمسند عبد بن حميد) ٢(
  .١٧٩٧٠   /ح ٤/٢٢١حمد بن حنبل مسند أ) ٣(
  .  ٦٨٣   /ح ١/٧٧٩مسند ابن أبي شيبة ) ٤(
  . ٢٤١   /ح ٩٣صاألدب المفرد للبخاري ) ٥(
  . ٦٦٤١   /ح ٧/١٤٥المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .  ٣٤٨٠   /ح ٣/١٣٧٧معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٧(
  . ١٣٠٢   /ح ١٨٤صمسند الطيالسي ) ٨(
  .٢٥٧٢/  ح ١٠/٢٦٤ السنة شرح) ٩(
  .١٧٩٧١   /ح ٤/٢٢١مسند أحمد بن حنبل ) ١٠(
  . ٢٨٦٧   /ح ٥/٣٢٥اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ١١(
  . ١١٣٢٤   / ح٦/١٠٠ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب باب من غصب لوحاً) ١٢(
  ٥٤٩٤   /ح ٤/٣٨٨شعب اإليمان للبيهقي ) ١٣(
  .٤٣٧٨/   ح ١٩/٧١تاريخ دمشق  ) ١٤(
  .٤٦٩تقريب التهذيب ص ) ١٥(
  .١١/١٩٠، تهذيب التهذيب ٢/٣٦٦، الكاشف ٣١/٣٢٩، وانظر تهذيب الكمال ٥٩١تقريب التهذيب ص   ) ١٦(
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 ،العامري القرشي ،ذئب أبي بن الحارث بن المغيرة بن عبدالرحمن بن محمدهو  :ابن أبي ذئب
روى ، )١(تسع سنة :وقيل ة، ومائوخمسين ثمان سنة مات ،فاضل فقيه ثقة ،المدني الحارث أبو

  .له الجماعة
 سنة مات ،يخطىء صدوق ،أيوب أبو ،الدمشقي التميمي عيسى بن عبدالرحمن بن سليمان

  . روى له البخاري وأصحاب السنن األربعة.)٢( ومائتينوثالثين ثالث
، ونقل )٣(مناكير له سأب به ليس : مرةوقال ثقة إذا روى عن المعروفين، :قال ابن معين

 :للدارقطني قلت :عبداهللا أبو الحاكم وقال، )٤(منه أكيس عمار بن هشام :ه أبو داود قولهعن
 فأما ضعفاء، قوم عن بها حدث :قال ؟مناكير عنده أليس :قلت ،ثقة :قال ؟عبدالرحمن بن سليمان

، الناس يخطئ كما يخطئ ثقة :فقال  سليمان؟عن داود أبا لتأس : وقال اآلجري،)٥(فثقة هو
وذكره ابن حبان في الثقات . )٧( ووثقه العجلي.)٦(حنبل بن أحمد الحجة :قال حجة؟ هو :فقلت
 ففيها والمجاهيل الضعفاء عن روايته فأما ،المشاهير الثقات عن روى إذا حديثه يعتبر( :وقال

 صحيح كان :)هـ٣٤٧ توفي( الفسوي سفيان بن يعقوب وقال. )٨()بها اعتبار ال كثيرة مناكير
هو  (البغدادي محمد بن صالح وقال .)٩(ثقة وسليمان ،النقل فمن شيء فيه وقع نإو ،الكتاب

. )١٠(صدوق :النسائي وقال ،اءالضعف عن يحدث ولكنه به بأس ال :)هـ٢٩٣صالح جزرة توفي 
 وكان ،والمجهولين الضعفاء عن الناس أروى وهو ،الحديث مستقيم :وكذا قال أبو حاتم، وزاد

 لكنه ،ثقة :وقال الذهبي. )١١(يميز ال وكان ،يفهم لم حديثاً له وضع رجال أن لو حد في عندي

                                                 

، تهذيب التهذيب ٢٥/٦٣٠، تهذيب الكمال ٧/٣١٣، وانظر الجرح والتعديل ٤٩٣تقريب التهذيب ص) ١(
٩/٢٧٠.  

  ٢٥٣ تقريب التهذيب ص )٢(
  .٤/١٨١ تهذيب التهذيب )٣(
  .٢/١٩٠سؤاالت اآلجري ) ٤(
  .٢١٧سؤاالت الحاكم ص) ٥(
  .٢/١٩٠سؤاالت اآلجري ) ٦(
  .١/٤٣٠الثقات للعجلي ) ٧(
  .٨/٢٧٨الثقات البن حبان ) ٨(
  .٢/٢٤٥المعرفة والتاريخ ) ٩(
، تذكرة الحفاظ ١٢/٢٦، تهذيب الكمال ٣/١١١٩، التعديل والتجريح ٤/١٢٩ترجمته في الجرح والتعديل ) ١٠(

  .٤/١٨١، تهذيب التهذيب ٢/٤٣٨
  .٤/١٢٩الجرح والتعديل ) ١١(
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، أو  الثقات والمشاهيرإذا روى عنه هو ثقة له مناكير يقبل حديثه :قلت. )١(الضعفاء عن مكثر
  . الضعفاءنحدث من كتابه، أو لم يرِو ع

 ،اإلرجاءب رمي ثقة ،الدمشقي ثم البصري موالهم ،األموي عبدالرحمن بن إسحاقشعيب بن 
، مسلم، والبخاري  له روى.)٢( ومائةوثمانين تسع سنة مات ،بأخرة عروبة أبي بن من وسماعه

  .ماجه ابنو ،النسائيو ،داود أبوو
 وعشرين ست سنة مات النسائي وثقه ،المدني محمد أبو ،الكندي يزيد بن السائب بن عبداهللا
  .الترمذيو ،دداو أبوو ،المفرد األدب في البخاري روى له .)٣(ومائة

 أبا سمعت :)٦(األثرم بكر أبو قالو. )٥(وذكره ابن حبان في الثقات. )٤( ابن سعدوثقه
 ،جده عن ،أبيه عن ،السائب بن عبداهللا عن ،ذئب أبي بنا حديث عن يسأل حنبل بن أحمد عبداهللا

 له أعرف وال، ال :فقال ذئب أبي بن حديث غير من تعرفه ، "أخيه عصا أحدكم يأخذ ال" 
  . هو ثقة:قلت. )٨( ثقة:وقال الذهبي. )٧(غيره

 يعرف ،األزدي أو ،الكندي األسود بن عائذ :ويقال ثمامة بن سعيد بن يزيد بن السائبهو  :وهأب
، )٩(قاسط بن النمر إنه :قال من ووهم جبل بن النمر هو يزيد أبيه خال والنمر، النمر أخت بابن

 مات ،سنين سبع بنا وهو ،الوداع حجة في به وحج ،قليلة أحاديث له ،صغير صحابي السائبو
  .)١٠(الصحابة من بالمدينة مات من آخر وهو .ذلك قبل :وقيل ،وتسعين إحدى سنة
 .)١٢(عمر واستقضاه الفتح شهد صحابي السائب والد، وهو )١١(ثمامة بن سعيد بن يزيدهو  :جده

  .صغائرها يعني األمر بعض أكفني ليزيد قال ،عمر خالفة وسط فيف
  
  

                                                 

  .١/٤٦٢الكاشف ) ١(
  .٢٦٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٣٠٤تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٥/٥٤٥الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٥/٣٢الثقات البن حبان ) ٥(
  ).٨٤تقريب التهذيب ص(  ومائتينوسبعين ثالث سنة مات ،هانئ بن محمد بن أحمدهو ) ٦(
  .٥/٢٠١، تهذيب التهذيب ١٤/٥٥٦، تهذيب الكمال ٥/١٠٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(
  .١/٥٥٦الكاشف ) ٨(
  .٣/٢٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٩(
  .٢٢٩تقريب التهذيب ص ) ١٠(
  .٣٢/١٤١، تهذيب الكمال  ٦/٦٥٨اإلصابة في تمييز الصحابة  ) ١١(
  .٦٠١تقريب التهذيب ص ) ١٢(
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  الحكم على إسناد الحديث
، بالنسبة لسليمان بن عبدالرحمن فقد روى عنـه         إسناد هذا الحديث صحيح ورواته ثقات       

باني في تعليقه على سـنن أبـي داود،          الشيخ األل  حسنه، والحديث   في هذا الحديث أحد المشاهير    
 داعـي   ىرلم أ  ف ؛وصححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد، وترجح لدي التصحيح          

  .لتنزيله عن درجة الصحة
� � �  

أي أِبِجد منكما، وهو منـصوب علـى        ،  )أِجدكُما ال تَقْضيان ِكراكُما   ( :سومنه حديث ق  
  .المصدر

        ) ) ) ) ١٩١٩١٩١٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال البيهقي في دالئل النبوة  

حا أَ نَثَدب و عبدالرح من ممد بِ حالْ ن حين بِ س ن مـ   ح ـ ن م مـد ِب وس  ى الـس ِحلمي ر اهللا  مـه 
ـ  يـس  عِ  بنٍ  حاتمٍ  بنِ  سعيدِ  بنِ  الوليدِ و العباسِ ا أب نَثَدح: اَلقَ ـ  مكـةَ ي بِ اِطسطَى الفُ ـ  حفْ ن، ِم  ِهِظ
ـ نَربأخْ: اَلي قَاِرب األخْ محمٍدى بِنيس ِع بن ا محمد نَرأخب: اَلقَ   بـنِ  محمـدٍ ى بـنِ يـس  ِع،يا أِب
يد القُ ِعساَل قَ ،يِشر :حنَثَد سليمانِ بِنلي  ا ع  ع ،ن س بنِ ليمان  ـ  ع ـ  ِل ي، عن لـي بـنِ    ع اِهللابـدِ  ع 
ـ  ع  بنِ اِهللان عبدِ اس، ع ب ع بِنا ـ  اٍسب ـ : اَل قَ ـ  مِدقَ الج ارا ود اِهللا عبـدِ  بـن و  ـ  كـان ـ  يداً س ي  ِف
ياتـاً فَأعجـب   فَلَما دخََل المسِجد َأنشَد الجـارود النَِبـي صـلى اُهللا عليـِه وسـلم َأب          .... .هوِمقَ

ـ  ي: "  النبي صلى اُهللا عليِه وسلم     اَلقَثُم  ........ ِبها ا جارـ  ود ـ  ْل، ه ـ اعـة و  مي ج  ِف  بـدِ  ع ِدفْ
فَتَحدثَ مـن ِفـي القَـوِم عـن         ..... .اِهللا ا رسولُ  ي هعرفُا نَ نَلُكُ: اَل؟ قَ ا قساً نَف لَ عِر ي نس م يالقَ

ـ ن األَ  مِ  رجلٌ حدثوكَان ِممن تَ  ........ قس ـ ار كَ صنْ ـ و ه بـل، ذُ   ج طعـةُ  قِ هأنَّ ٍةام يمـةٍ ِظ ع ،
امٍةقَو ـ  يمٍةِس ج ـ م ع )١(د دوم ، قَ ـ ، و هامتُ ـ َؤى ذُ أرخَ ـ ه، منيـف أُ   ابتُ جـش   أَ )٣(قحـد  أَ )٢(وفنُ

اَلقَ، فَ )٤(وتالص :ي ا سي د المرِلس ين، وفْصو ـ  ة ر الِمب العلَ ين ، قـد ـ  يـتُ َأ ر  ،بـاً جن قـس ع    ِم
                                                 

 الماء دام :وقيل ).١٢/٢١٢لسان العرب  ( دارت في السماء أيدومت الشمس: الشمس في كَِبد السماءدومِت ) ١(
 وسكْونُه مكْثُه: الشىء ودوام ،الهواء في بجناحيه الخَفَقَان يترك أن وهو ،الطائر تَدويم ومنه ،أنا وأدمته يدوم

  ).١/٤٤١الفائق (
لسان  (طويل َأي منيف وبناء، لمنيف إنه :غيره ىعل مشرف لكل ويقال، شْرفوَأ ارتفع :نوفاً الشيء نافَ) ٢(

  ).٢/٤٧٦غريب الحديث البن قتيبة  (َأشْرف: ِأي كذا على أنَاف: يقال. المشْرف: المنيف، و)٩/٣٤٢العرب 
  .)٣/٤١العين  (به َأحدقَ فقد بشيٍء استدار شيٍء وكُلُّ. النَظَر شدة: التَحديقُ) ٣(
 الجيم: ، قال ابن فارس)٦/٢٧٣لسان العرب  (وِغلَظ ِشدة وهي جشّة صوته في َأي :الصوِت َأجشِّ رجٍل) ٤(

معجم (تكسراً الحلْق في يتكسر أنّه وذلك أجشُّ؛: الصوت صفة في ويقولون التكسر، وهو واحد، أصٌل والشين
  ).١/٤١٤مقاييس اللغة 
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مِ دتُشٍهو  اَلقَفَ. باًرغَنه م " :وم  ه مِ أيتَا الذي ر ـ حفظْنه و ثُـم ذَكَـر ِقـصةً      ........ "نـه؟ ه ع تَ
ـ   نَا أَ إذَ فَ وتُدنَفَ: طَويلةً وقَالَ  ـ ا بقس بن س ـ اعدة ِف ـ ي ِظ ـ يـدِ ِب ، رٍةجل شَ ـ ِضه قَ اك رن َأيب ِم

ت بِ نكُي ه األرض و يترنَّ هو ذَ شعر   بِ مه ذَكرا الشعر و ...... ـ  ثُـم ـ : اَل قَ ـ    مِ دنوتُفَ  سلمتُنـه فَ
ليه فَ عرد  الـس الم ـ  عـينٍ ا بِ إذَ، و ـ  ،)١(رارٍة خَ ـ  رِضي أَ ِف ـ د بـين قَ   ِجمـس ، و )٢(وارة خَ بين، ر
َأوسد ِظين عيم ان بِ لوذَين ي يتَه، وـ ثَْأان بِ مسح ـ  حـد ا أَ إذَه، و واِب هما يـ  بقُس ـ    اِح ص اِءبه إلـى الم 
ـ   الذِ يِبالقِض بِ هربض، فَ اء الم لبطَ و رخَبعه اآل تَفَ ـ  ي ِف ِدي ي ـ ه، و ـ : اَلقَ ـ ، ثَ عارِج  مـك  أُ ككلتْ
تَّح ى يالذِ شرب  ِري وقَ د فَ. كلَبِجرثُ، ع ِرم ود ب عدـ قُفَ. ه ـ  تُلْ ـ : ه لَ ـ  م ـ ذان القَ ا ه بـ ان؟ فَ ر : اَلقَ
ذان قَ هانَي كَ  لِ خويِنرا أَ ب ا يلَعا تَ  اهللاَ اِنعبد ـ  عي فِ ى م ي ه ـ   كـانِ ذا الم ـ  اِنكَشِر، ال ي ـ  اِهللا ِب ، يئاً شَ
ـ    هم فقبرتَ هما الموتُ كَأدرفَ ين قَ ا، وهأنـا ب  ـ بريهمـا ح ـ لْى أَ تَّ ـ   ِهق بِ ح ـ م نَ مـا، ثُ مـا،  ليِه إِ رظَ
  :قوُل يجعَلا وليهم ع، فانكبوِعالدماه ِبينَرت عتغرغَفَ

  امراكَان كَيقِضا ال تَدكمجَأ    امقدتُ ردا قَمالَبا طَي هليِلخَ
  ا؟مواكُيل ِسِل خَنا ِميهِِي ِفاِلمو    در مفْاني بسمعنِّا َأري تَلمَأ

ي  قسا، إنِّ اُهللامِحر: " سلم وليِه على اُهللا ص اِهللا رسوُلقاَل فَثُم قَاَل ِعدةَ َأبياٍت،...... .
ألرو َأجبعثَن يمةً ُأ اُهللاهو ه حد "  

  وروي مختصراً، منقطعاً، عن الحسن البصري،وقد روي من وجه آخر: البيهقيقال 
 وإذا روي حديث من أوجه وإن كان بعضها ، وأبي هريرة،من حديث سعد بن أبي وقاص

  .)٣( واهللا أعلم دل على أن للحديث أصالًضعيفاً
  تخريج الحديث

 النيسابوري يعل بن الملك عبد بن أحمد صالح يأبأخرجه ابن عساكر من طريق   
  .)٤(به بلفظ مقارب الحسين بن محمد عبدالرحمن يأب عن المؤذن

  
  
  

                                                 

 :الخَرخَرةُ، و)٤/٢٣٤لسان العرب  (صوته وهو مائها ِلخَِريِر خَرارةً سميت الجاِريةُ اِءالم عين :الخَرارةُ) ١(
  ).١٩٦مختار الصحاح ص (والمختنق النائم صوت

 يخور، الثَّور خار قولُهم فاألول .ضعف على واآلخَر صوت، على يدلُّ أحدهما: أصالن والراء والواو الخاء) ٢(
 خُور وجمعه خَوارةٌ، وأرض خوار، رمح :يقال. شيء كلِّ ِمن الضعيفُ: فالخَوار خراآل وأما. صوتُه وذلك

  ).٢/٢٢٧معجم مقاييس اللغة (
  .٢/١٠٥دالئل النبوة للبيهقي  )٣(
  .٣/٤٢٨تاريخ دمشق ) ٤(
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، كالهما من طريق الشعبي عن ابن عباس )٢(، والطبراني)١(وأخرجه ابن أبي عاصم
  .مختصراً وبذكر جزء من الحديث

  .)٣(وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وذكر جزءاً من القصة
  ادرجال اإلسن

 ،الصوفية شيخ ،النيسابوري ، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلميعبدالرحمنأبو 
 لم يرِو له أصحاب .وأربعمائة عشرة اثنتي سنة مات ،وتفسيرهم ،وطبقاتهم ،تاريخهم وصاحب

  .الكتب الستة
 األحاديث يضع كان :)هـ٤٢٢توفي  (القطان يوسف بن محمد لي قال :الخطيب قال

 ما الكتب من جمع :)٤٤٨توفي  (الفارسي الغافر عبد الحافظ وقال .)٥(، وهو غير ثقة)٤(للصوفية
 ،)٦(بمرو الحديث وكتب ،أكثر أو مائة تصانيفه فهرست بلغت حتى ،ترتيبه إلى يسبق لم

 ،فيه متقناً والحديث السماع كثير كان :الحاكم وقال  وغيرها من البالد،،)٨(، والحجاز)٧(ونيسابور
: أيضاً، وقال به يتفرد مما القلب وفي :وقال الذهبي .)٩(والتصوف والزهد حديثال بيت من

 والذهبي بقوله ليس الراجح تضعيفه، كما ذهب الخطيب، :قلت .)١٠(بعمدة وليس فيه تكلموا
  .بعمدة

  . لم أقف على ترجمته:أبو العباس الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي
  . لم أقف على ترجمته:باريمحمد بن عيسى بن محمد األخ

                                                 

  .١٦٣١   /ح ٣/٢٦٠اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ١(
  . ٢٢   / ح٥٠صاألحاديث الطوال وفي  . ١٢٥٦١  / ح ١٢/٨٨المعجم الكبير للطبراني  ) ٢(
  .٢/١٠١دالئل النبوة للبيهقي  ) ٣(
  .٥/١٤٠ لسان الميزان )٤(
  .٢/٢٤٨ تاريخ بغداد )٥(
  ).٤/١٢١٦معجم ما استعجم  (معروفة بفارس مدينة ثانيه وإسكان أوله بفتح: مرو )٦(
 تسميتها في واختلف، العلماء ومنبع الفضالء دنمع ،جسيمة فضائل ذات ،عظيمةمعروفة  مدينة هي :نيسابور) ٧(

 ههنا يكون أن يصلح :فقال كثير قصب وفيها بها مر سابور ألن بذلك سميت إنما :بعضهم فقال االسم بهذا
  ).٥/٣٣١معجم البلدان  (نيسابور لها فقيل مدينة

 فهو ،باآلخر يختلط أن نهمام واحد كل منع فكأنه ،ونجد )تهامة غور( الغور بين حال ،ممتد جبل :الحجاز) ٨(
معجم البلدان ( الشام تخوم إلى ،وتبالة العبالء من ،صنعاء تخوم من الحجاز: ، وقيلبينهما حاجز

٢/٢١٨،٢١٩.(  
، ٣/٥٢٣، ميزان العتدال ٣/١٠٤٦، تذكرة الحفاظ ١/٢٢٥، الكشف الحثيث ٢/٢٤٨ ترجمته في تاريخ بغداد )٩(

  .٥/١٤٠، لسان الميزان ٦/٤٧٩سالم للذهبي ، تاريخ اإل١٧/٢٤٧سير أعالم النبالء 
  .٣/٥٢٣١٤٠ ميزان العتدال )١٠(
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  .يخرج له أصحاب الكتب الستةلم  .)١( عيسى بن محمد بن سعيد القرشيهو  :وهأب
 هو :قلت. )٣(عليه يتابع وال يعرف ال مجهول :العقيلي وقال. )٢(بقوي ليس :حاتم أبو قال

  .مجهول
  .لم أقف على ترجمته :علي بن سليمان

 السفاح الخليفتين عم ،األشراف أحد ،اشمياله عباس بن عبداهللا بن عليسليمان بن 
  .هج روى له النسائي وابن ما.)٤( ومائةوأربعين اثنتين سنة مات، مقبول ،والمنصور

  حاله يعرف ال قومه في شرفه مع هو :القطان ابن قالو. )٥(الثقات في حبان ابن ذكره
  . لتساهله في التوثيقاله هو كما قال ابن حجر، وتوثيق ابن حبان ال يغير ح:قلت .)٦(الحديث في

 عشرة ثماني سنة مات ،عابد ثقة ،محمد أبو ،الهاشمي عباس بن عباس عبداهللاعلي بن 
 ابن ،النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، والمفرد األدب في البخاري روى له .)٧(ومائة
  .ماجه

 النبي هجرة بلق ولد ، صحابي جليل،)٨(الهاشمي القرشي المطلب عبد بن عباس بن عبداهللا
  .)٩(بالطائف وستين ثمان سنة مات، وسنين بأربع وسلم عليه اهللا صلى

  الحكم على إسناد الحديث
، وفيه من لم أقف على ترجمته، ضعيفإسناد هذا الحديث ضعيف جداً، ففيه من هو   

وضعف ، وقد ذكر اإلمام البيهقي معلقاً على الحديث بعض شواهد الحديث، هو مقبولوفيه من 
 على كالمتعاضدة ضعفها على الطرق وهذه مشهور، أصله: والحديث قال فيه ابن كثير، عضهاب

 قد:  وقال فيه ابن حجر،)١١( والحديث ذكره ابن الجوزي في المضوعات،)١٠(القصة أصل إثبات

                                                 

  .٤/٤٠٤لسان الميزان ) ١(
  .٦/٢٨٦الجرح والتعديل ) ٢(
  .٣/٣٩٧الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٣(
  .٢٥٣تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٦/٣٨١الثقات البن حبان ) ٥(
، تهذيب التهذيب ١٢/٤٤، تهذيب الكمال ٤/١٣١، الجرح والتعديل ٤/٢٥ترجمته في التاريخ الكبير ) ٦(

٤/١٨٥.  
  .٦/١٩٢، الجرح والتعديل ٥/٣١٢، وانظر الطبقات الكبرى ٤٠٣تقريب التهذيب ص) ٧(
  .١/٦٣٠أسد الغابة في معرفة الصحابة  ) ٨(
  .٣/٢٠٧الثقات البن حبان ) ٩(
  .١/١٥٢السيرة النبوية البن كثير ) ١٠(
  .١/٢١٣الموضوعات البن الجوزي ) ١١(
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 ،للطبراني المطوالت في وهو ،وخطبته شعره وفيه ،قس حديث طريق الرواة بعض فردأ
  . وعلى هذا يتأكد ضعف هذا الحديث الشديد.)١(يفةضع كلها وطرقه ،وغيرها

� � �  

ما ال لبن لها من كل حلُوبة، آلفَة   :  الْجداء )ال يضحي بجداء  (وفي حديث األضاحي    ) س(
  .الصغيرة الثدي: والجداء من النساء. ذهب لبنه: وتجدد الضرع. أيبستْ ضرعها

        ))))٢٠٢٠٢٠٢٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
 أخـرى كجـدعاء     وقد ورد ألفاظ  . )٢( مسنداً، ذكره ابن منظور    )ءجدا(لم أقف على لفظ       

  .مسندة وسيمر الحقاً
 َأن ِمـن  إلَـي  َأحب سِمينٍَة ِبجذَعٍة ُأضحي َألن عمر ابِن عنوذكر ابن حزم في المحلى        
يحاٍءِبج ُأض٣(د(.  

� � �  
  

  .)سه في جدد من األرضفوِحل به فر(ومنه حديث أسر عقبة بن أبي معيط 
        ))))٢١٢١٢١٢١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :ذكر األلوسي في التفسير
 دون ذكر إسناد، ولكنه قال، .)٥(، وكذا السيوطي)٤(األرض من جدد في جمله به وحل

، وابن )٦( وذكره األلباني.روي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
  .)٧(منظور

 مسنداً لدراسة سنده، والـذي ورد أن النبـي         ولم أقف على هذا الجزء من الحديث      : قلت
  .صلى اهللا عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط صبراً، وهذا ال عالقة له بنص ابن األثير

� � �  

                                                 

  .٥/٥٥٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٣/١٠٧لسان العرب ) ٢(
  .١١/٣٠المحلى البن حزم ) ٣(
  .١٤/٨٢   لأللوسيالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح) ٤(
  .٧/٣٤٦ بالمأثور التأويل في المنثور الدر) ٥(
  .٢٠٥،٢٥٠صحيح السيرة النبوية ص) ٦(
  .١١/٧٣٢، ٣/١٠٧لسان العرب ) ٧(
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 ) عـن يِمينـي    )١(وإذا جواد مـنْهج   ( بن سالَم رضي اللّه عنه       عبداهللاوفي حديث   ) س(
وادواء الطر     : الجة، وهي سق، واحدها جادطه الطُّروقيل هي الطَّريق األعظـم التـي       . يق ووس

  .تجمع الطُّرق وال بد من المرور عليها
        ))))٢٢٢٢٢٢٢٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 عن  ، عن الَْأعمشِ  ، حدثَنَا جِرير  ، واللَّفْظُ ِلقُتَيبةَ  ، وِإسحقُ بن ِإبراِهيم   ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ   

 وِفيها  : قَالَ ، كُنْتُ جاِلسا ِفي حلَقٍَة ِفي مسِجِد الْمِدينَةِ       : قَالَ ، عن خَرشَةَ بِن الْحر    ،سلَيمان بِن مسِهرٍ  
ما قَـام قَـاَل      فَلَ : قَالَ ، فَجعَل يحدثُهم حِديثًا حسنًا    : قَالَ ، وهو عبد اللَِّه بن سلَامٍ     ،شَيخٌ حسن الْهيَئةِ  

مذَا            :الْقَوِإلَى ه نْظُرنَِّة فَلْيِل الْجَأه ٍل ِمنجِإلَى ر نْظُري َأن هرس نقَاَل فَقُلْـتُ   ، م :     نَّـهعاللَّـِه لََأتْبو 
 : قَـالَ  ، الْمِدينَِة ثُم دخََل منِْزلَـه      فَتَِبعتُه فَانْطَلَقَ حتَّى كَاد َأن يخْرج ِمن       : قَالَ ،فَلََأعلَمن مكَان بيِتهِ  

 سِمعتُ الْقَوم يقُولُون لَـك      : قَاَل فَقُلْتُ لَه   ؟ ما حاجتُك يا ابن َأِخي     : فَقَالَ ، فََأِذن ِلي  ،فَاستَْأذَنْتُ علَيهِ 
 ، فََأعجبِني َأن َأكُون معـك ،ِة فَلْينْظُر ِإلَى هذَا من سره َأن ينْظُر ِإلَى رجٍل ِمن َأهِل الْجنَّ        :لَما قُمتَ 

 : ِإذْ َأتَاِني رجٌل فَقَاَل ِلـي      ، ِإنِّي بينَما َأنَا نَاِئم    ، وسُأحدثُك ِمم قَالُوا ذَاك    ، اللَّه َأعلَم ِبَأهِل الْجنَّةِ    :قَاَل
قُم،    هعِدي فَانْطَلَقْتُ ماِلي     : قَالَ ، فََأخَذَ ِبيِشم نع ادوا فَقَاَل ِلي     : قَالَ ، فَِإذَا َأنَا ِبجلَا  : فََأخَذْتُ ِلآخُذَ ِفيه 

 ، خُذْ هاهنَـا   :فَقَاَل ِلي فَِإذَا جواد منْهج علَى يِميِني       : قَالَ ، فَِإنَّها طُرقُ َأصحاِب الشِّمالِ    ،تَْأخُذْ ِفيها 
 حتَّـى   : قَالَ ، فَجعلْتُ ِإذَا َأردتُ َأن َأصعد خَررتُ علَى اسِتي        : قَالَ ، اصعد :اَل ِلي فََأتَى ِبي جبلًا فَقَ   
 ، وَأسفَلُه ِفي الَْأرضِ   ، ثُم انْطَلَقَ ِبي حتَّى َأتَى ِبي عمودا رْأسه ِفي السماءِ          : قَالَ ،فَعلْتُ ذَِلك ِمرارا  

 : قَـالَ  ؟ كَيفَ َأصعد هذَا ورْأسه ِفي السماءِ      : قَاَل قُلْتُ  ، اصعد فَوقَ هذَا   : فَقَاَل ِلي  ،ةٌِفي َأعلَاه حلْقَ  
 وبِقيـتُ   : قَالَ ، ثُم ضرب الْعمود فَخَر    : قَالَ ، فَِإذَا َأنَا متَعلِّقٌ ِبالْحلْقَةِ    : قَالَ ، ِبي )٢(فََأخَذَ ِبيِدي فَزجلَ  

 : "" فَقَـالَ ، فََأتَيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَصصتُها علَيهِ    : قَالَ ، حتَّى َأصبحتُ  ،قًا ِبالْحلْقَةِ متَعلِّ
ي رَأيتَ عن    وَأما الطُّرقُ الَّتِ   : قَالَ ،َأما الطُّرقُ الَِّتي رَأيتَ عن يساِرك فَِهي طُرقُ َأصحاِب الشِّمالِ         

 وَأما الْعمود فَهـو     ، ولَن تَنَالَه  ، وَأما الْجبُل فَهو منِْزُل الشُّهداءِ     ،يِميِنك فَِهي طُرقُ َأصحاِب الْيِمينِ    
  .)٣("" ِبها حتَّى تَموتَ ولَن تَزاَل متَمسكًا، وَأما الْعروةُ فَِهي عروةُ الِْإسلَاِم،عمود الِْإسلَاِم

                                                 

 بوزن والمنْهج، )٢/٣٨٣لسان العرب  (وضحه :الطريِق ومنْهج، النَّهج وهو واِضح بين أي: نَهج طريقٌ) ١(
  ).١/٦٨٨مختار الصحاح  (الواضح الطريق والِمنْهاج المذهب

 وزجلْت ودفَعه رماهأي  زجالً به زجَلو يزجله الشيء زجَلو به فتَرِمي بيدك تْأخذه بالشيء الرمي :الزجل) ٢(
غريب الحديث البن الجوزي  (ِبها ىرم أي: ِبها فَزجَل الحربةَ وأخَذَ، )١١/٣٠١لسان العرب  (هرميت به
١/٤٣٢.(  

  كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم باب من فضائل عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنه صحيح مسلم) ٣(
  . ٢٤٨٤  /ح   ٢/٥٩٢
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  تخريج الحديث
فيه اختالف   بن سالم بلفظ     عبداهللاأخرجه البخاري من طريق قيس بن عباد القيسي عن          

  .)١( دون ذكر ألفاظ ابن األثيراً أيضاً، ومختصرفي ألفاظه
� � �  

  . أي وجهها)ما على جِديد األرض(وفيه ) س(
        ))))٢٣٢٣٢٣٢٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبري في التفسير
حنَثَدـشَا بنَ ثَ:لاَْ قَ،رِزا يينَ ثَ:اْل قَ،دِعا سيد،ع ـتَ قَنِك ذُ:اْل قَ،ةُادَأ"" ا نْ لَرِب نَنهللا  اَي

ُهللاى اَلَّصلَ عِهيو لَّسم،د عفْا وا ِمدننَِدفْ و جرِمان لنَّ اَنصىار،و هِذلَّ اَمينح اجوِفه ِعي يىس، 
 يِذالَّ و" :وْلقُ يان كَملَّس وِهيلَ عُهللاى اَلَّهللا ص اَيِب نَنا َأنْ لَرِكذُ و. ""اوافُخَ وكِل ذَن ع)٢(اوصكَنَفَ
 ِديِد جنعا ولُِصْؤتُاسوا لَلُعو فَلَ و،انرج نَِلهى َألَى علّد تَدقَ ابذَلع اَان كَن ِإ،هِدي ِبٍدمح مسفْنَ
  .)٣("ِضرَألاَ

  تخريج الحديث
  .)٤(السهيلي في الروض األنف لم أقف عليه مسنداً إال في هذا الموضع، وقد ذكره

  رجال اإلسناد
رشَب بن م٥( ومـائتين  وأربعين بضع سنة مات صدوق ،الضرير البصري سهل أبو العقدي اذْع(. 

  .ماجة وابن ،والنسائي ،الترمذيروى له 
 بن  مسلمة وقال .)٧(وذكره ابن حبان في الثقات    . )٦(صالح الحديث صدوق  : قال أبو حاتم    

 .والراجح ما قاله ابن حجر: قلت. )٩(وكذا قال النسائي. )٨(صالح بصري: قاسم

                                                 

كتاب وفي  ،٣٨١٣  / ح٣/٦٣صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنه ) ١(
  .٧٠١٤ / ح  ٤/٣٣٨التعبير باب التعليق بالعروة والحلقة 

)٢ (فارس ابن قال ،رجعو ،قعد باب من: نَكَص: الشيء عن اإلحجام النُّكُوص)  معجم ،٢/٦٢٥المصباح المنير 
  ).٤٧٧/ ٥مقاييس اللغة 

  .١/٨٥جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ) ٣(
      .٥/٢٠الروض األنف للسهيلي ) ٤(
  .١٢٤تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٨/١٤٤الثقات البن حبان ) ٦(
  .٢/٣٦٨الجرح والتعديل ) ٧(
  .١/٤٠١تهذيب التهذيب ) ٨(
  .٨٤مشيخة النسائي ص) ٩(
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 لـه  روى .)١( ومائـة  وثمـانين  اثنتين سنة مات ،ثبت ثقة ،معاوية أبو ،البصري زريع بن يزيد
  الجماعة

 ،تصانيف له ،حافظ ثقة ،البصري النضر أبو موالهم ،اليشكري مهران بةعرو أبي بن سعيد
 وخمسين سبع :وقيل ست سنة مات ،قنادة في الناس أثبت من وكان ،واختلط ،التدليس كثير
  .الجماعة له روى .)٢(ومائة

 وأكثر ،عنه اهللا رضي أنساً رأى: عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وقال
 يحيىقال ( وبالنسبة الختالطه .)٣(بالتدليس وغيره النسائي ووصفه ،اختلط ممن وهو ،قتادة عن

 من حدثك فمن ،وشعبة ،الدشتوائي وهشام ،عروبة أبي بن سعيد قتادة في الناس أثبت :بن معينا
 بن سعيد خلط :، وقال مرةغيره من تسمعه ال أن تبالي فال قتادة عن يعنى بحديث الثالثة هؤالء

 بعد منه سمع ومن ئةاوم وأربعين ثنتين سنة حسن بن اهللا عبد بن إبراهيم هزيمة بعد وبةعر أبي
 عبدة منه سماعا الناس وأثبت، منه السماع صحيح هارون بن يزيدو: ثم قال .بشيء فليس ذلك

 عمران بن والمعافى ،وكيع اختالطه بعد سمع أنه عرف وممن الصالح بنا وقال .سليمان بنا
 العشر فوق اختالطه مدة وطالت اختلط لكنه ،الشيخان به احتج ثقة :األبناسى لوقا .الموصلي

 اهللا عبد اختالطه قبل منه سمع وممن: وقال ابن الكيال، محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي .سنين
 ،هارون بن يزيدو ، وعبد األعلى السامي،إسحاق بن شعيب، وزريع بن ويزيد المبارك بنا
 سمع إنه :نفسه عن سليمان بن عبدة وقال ،القطان ويحيى ،الحارث بن الدوخ ،سليمان بن عبدةو

. )٤()االختالط في منه سمع بما يحدث لم وأنه اختالطه بيان بذلك يريد أنه إال االختالط في منه
والخالصة أنه ثقة كما وثقه النقاد ولكنه اختلط، وال يؤثر اختالطه في هذا الحديث فهو : قلت

  .تادة، ويزيد بن زريع ممن سمع منه قبل االختالطأثبت الناس في ق
 عشرة بضع سنة مات، ثبت ثقة ،البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة

  .، روى له الجماعة)٥(ومائة
 النعمان مثل عنأرسل ( :وقال العالئي. )٦(عده في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين

 النبي أصحاب من أحد من سمع قتادة أعلم ما :بن حنبل أحمد قال ،ونحوهما ،وسفينة ،مقرن بنا
 يحيىو ،سرجس بن عبداهللاواختلف في سماعه من  ،مالك بن أنس من إال ،وسلم عليه اهللا صلى

                                                 

  .١١/٢٨٤، تهذيب التهذيب ٣٢/١٢٤، وانظر تهذيب الكمال ٦٠٦تقريب التهذيب ص) ١(
  .٤/٥٦، تهذيب التهذيب ١١/٥، وانظر تهذيب الكمال ٢٣٩تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٣٧طبقات المدلسين ص) ٣(
  .٣٧الكواكب النيرات ص) ٤(
  .٤٥٣تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٤٣طبقات المدلسين ص) ٦(
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 أبي من وال عبدالرحمن بن حميد من يسمع لمو ، وعكرمة، والزهري، وأبو إسحاق،نعيم بنا
 سعيد منوال  ،عمرو بن خالس وال من ،طاوس منوال ، يسار بن مسلم من، وال الصائغ رافٍع
 ،قالبة أبي من وال ،األزدي علي من وال ،يسار بن سليمان من وال ،مجاهد من وال ،جبير بن
 من يسمع لمو ،بردة أبي منوال  ،برثن أم مولى عبدالرحمن من وال ،حيوة بن رجاء من وال

وال من  ،وسالم ،القاسموال من  ،الهاشمي الحارث بن عبداهللاوال من  ،الهذلي سلمة بن سنان
 إال العالية أبي من وال ،ذؤيب بن قبيصة منوال  ،اليشكري سليمان وال من ،معقل بن عبداهللا
 وال من ،نهيك بن بشير من وال ،الجرمي زهدم منوال  ،العدوية معاذوال من  ،أحاديث ثالثة
 بن عبداهللا منوال  ،عنهم اهللا رضي وعائشة ،هريرة وأبي ،موسى أبي وال ،يسار بن معقل
 بن أحمد  وقال،الزبير بن عروة من وال ،الشعبي منوال  ،عبدالرحمن بن سلمةوال من  ،بريدة
 من نحواً سعيد وبين بينه أدخل قد ؟هي كيف أدري ما المسيب بن سعيد عن قتادة أحاديث :حنبل
  . ومرسل،مدلس من الثالثةهو و  ثبت، كما قال ابن حجر،ثقة :قلت. )١()يعرفون ال رجال عشرة

  الحكم على إسناد الحديث
  .فيه بشر بن معاذ صدوقو قتادة بن دعامة، أرسلهإسناد هذا الحديث ضعيف إلرساله،   
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 وصـف الطّـست وهـي       )كإمرار الحِديد على الطّست الجِديد    (وفي قصة حنين    ) س( 
ر حقيقي فأولَه على اإلناء والظرف، أو ألن فعيال         مؤنثة، بالجِديد وهو مذكر، إما ألن تأنيثها غي       

. يوصف به المؤنث بال عالمة تأنيث، كما يوصف به المذَكَّر، نحو امرأة قَِتيل، وكَف خَـِضيب               
  ."إن رحمةَ اللِّه قَِريب ِمن المحِسِنين"وكقوله تعالى 

        ))))٢٤٢٤٢٤٢٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  

 اٍمـهم َأِبي عن ،عطَاٍء بن يعلَى َأخْبرنَا :قَاَل ،سلَمةَ بن حماد حدثَنَا :قَاَل ،عفَّان حدثَنَا
 وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل مع كُنْتُ :قَاَل ،الِْفهِري الرحمِن عبِد َأِبي عن ،يساٍر بِن اِهللا عبِد
 الشَّمس زالَِت فَلَما ،الشَّجِر ِظالَِل تَحتَ فَنَزلْنَا ،الْحِر شَِديِد قَاِئٍظ يوٍم ِفي فَِسرنَا ،ٍنحنَي غَزوِة ِفي

 ِفي وهو ،وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل ِإلَى فَانْطَلَقْت ،فَرِسي ورِكبت )٢(الَمِتي لَِبست

                                                 

  .بتصرف. ٢٥٥جامع التحصيل ص) ١(
 لبس الذي هو: والمستلئم) ١٢/٥٣٠لسان العرب  ( الدرع وجمعها لَُؤم ِمثل فُعل وهذا على غير قياس:ْألمةُالَّ) ٢(

  ).١/٣٢٥، غريب الحديث للحربي ٣/١٧٧غريب الحديث البن سسالم  (ألمته
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 َأجْل  "":فَقَاَل ،الرواح حان ،الرواح ،اِهللا ورحمةُ ،اِهللا رسوَل يا لَيكع السالَم :فَقُلْتُ  )١(فُسطَاِطِه
 وَأنَا ،وسعديك لَبيك :فَقَاَل ،طَاِئٍر ِظلُّ ِظلَّه كََأن ،سمرٍة تَحِت ِمن فَثَار ، ""ِبالَُل يا  "":فَقَاَل ،""

 ،بطَر والَ ،َأشَر ِفيِهما لَيس ،ِليٍف ِمن دفَّتَاه سرجا فََأخْرج ،""فَرِسي ِلي َأسِرج""  :فَقَاَل ،ِفداُؤك
 الْمسِلمون فَولَّى ،الْخَيالَِن فَتَشَامِت ،ولَيلَتَنَا عِشيتَنَا فَصافَفْنَاهم ورِكبنَا ،فَرِكب . ""فََأسرج""  :قَاَل

ِبِريندم قَاَل اكَم وُل فَقَاَل ،اللَّهسا""  :وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ري ادَأنَا ،اِهللا ِعب دباِهللا ع ولُهسرو 
""، ا""  :قَاَل ثُمي شَرعم اِجِرينهَأنَا ،الْم دباِهللا ع ولُهسرو"" ، ثُم موُل اقْتَحسعليه اهللا صلى اِهللا ر 

 ،وجوههم ِبِه ضرب َأنَّه ِمنِّي ِإلَيِه َأدنَى كَان الَِّذي فََأخْبرِني ،تُراٍب ِمن كَفا فََأخَذَ ،ِهفَرِس عن وسلم
 آباِئِهم؛ عن ،َأبنَاُؤهم فَحدثَِني :عطَاٍء بن يعلَى قَاَل .اللَّه فَهزمهم :قَاَل ، ""الْوجوه شَاهِت "":وقَاَل
مقَالَوا َأنَّه: قَ لَمبِمنَّا ي دتََألتْ ِإالَّ َأحام نَاهيع هفَما وابنَا ،تُرِمعسلَةً ولْص٢(ص( نياِء بمِض الساَألرو، 

  .)٣( الْحِديِد الطَّسِت علَى الْحِديِد كَِإمراِر
  تخريج الحديث

 عن ،)٦(صبهاني من طريق محمد بن العباس     األأبو نعيم   و ،)٥(وابن سعد  ،)٤(أخرجه أحمد 
  .حماد بن سلمة به بلفظ مقاربعن  عفان بن مسلم

، وأحمد من طريق بهز بـن أسـد         )٧(أبو داود من طريق موسى بن اسماعيل      أخرجه  و
العمبلفظ مقاربحماد بن سلمة به عن  ثالثتهم ،)٩( والطيالسي،)٨(ي.  

بة بـن    كالهما من طريق هد    ،)١١( بن أسامة   والحارث ،)١٠(األصبهانيأبو نعيم   أخرجه  و
  .بلفظ مقاربحماد بن سلمة به عن  خالد

                                                 

غريب  (ِرهنسوبك ِفيهن الفاء ضمِب وفُساط وفُستاط فُسطاط لُغَاِت ِستُّ وفيه الخَيِم من معروفٌ بناء :الفُسطَاِط) ١(
  ).٢/١٩٣البن الجوزي الحديث 

 :والصلْصاُل، )٢/٣١٠الفائق  (متَضاعفاً صوتا صوت إذا والحديد والرعد اللِّجام صلْصل :يقال :صلْصل) ٢(
 إذا صوته :اللجام لْصلةُوص ،الفخار فهو بالنار طُبخ فإذا جف إذا يتَصلْصُل فصار بالرمل خُلط الحر الطين

  .)٣٧٥مختار الصحاح ص  (الصوت ضوعف إذا يعني ضوِعف
  . ٣٦٩٩٨   / ح٧/٤١٩ المصنف في األحاديث واآلثار) ٣(
  . ٢٢٥٢٢   /  ح٥/٢٨٦مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  .٢/١٥٦الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٦٦١٧/  ح ٥/٢٧٨٨ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٦(
  .  ٥٢٣٣   /ح ٢/٧٨٠  لبيك: كتاب األدب أبواب النوم باب في الرجل ينادي الرجل فيقول سنن أبي داود )٧(
  .٢٢٥٢١   /  ح٥/٢٨٦مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
  . ١٤٥٣   /ح ١٩٥ ص مسند الطيالسي) ٩(
  .٦٦١٧/  ح ٥/٢٧٨٨ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني  ) ١٠(
  .٧٠١   / ح٢/٧١١ كتاب المغازي باب غزوة حنين هيثمي زوائد المسند الحارث ) ١١(
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 بن   عفان عن  علي بن عبد العزيز    من طريق  كالهما،  )٢(والمزي،  )١(الطبرانيأخرجه  و
  .بلفظ مقاربحماد بن سلمة به  عن  وحجاج بن المنهالمسلم

من طريـق    ثالثتهم    ،)٥(نياألصبهاأبو نعيم   و ،)٤( والبيهقي ،)٣(ن أبي عاصم    ابأخرجه  و
  .بنحوهحماد بن سلمة به عن  ودسليمان بن دا

  رجال اإلسناد
 اآلخر ربيع في مات ،ثبت ثقة ،البصري الصفار عثمان أبو ،الباهلي عبداهللا بن مسلم بن عفان
  .روى له الجماعة. )٦(ومائتين عشرين سنة

 حفظه وتغير ،ثابت في لناسا أثبت عابد ثقه ،سلمة أبو ،البصري دينار بن سلمةحماد بن 
، الترمذيو ،داود أبو، ومسلم، تعليقاً البخاري روى له .)٧( ومائةوستين سبع سنة مات ،بأخرة

  .ماجه ابن، والنسائيو
، واحد وآخره أمره أول في حديثه :مرة وقال. )٩( ثبت ثقة:وقال مرة. )٨(وثقه ابن معين

. )١١(حماد قول فالقول ثابت في لمةس بن حماد خالف من :وقال مرة. )١٠(وكان رجل صدق
 سلمة بن حماد( مهدي بن عبدالرحمن وقال .)١٢(الحديث حسن ،صالح  رجل:العجلي وزادوثقه و

 أيوب عن سلمة بن حماد أسند :وقال أحمد. )١٣()بشيء يلتبس ولم ،الناس أدرك ،السماع صحيح
 الطويل، حميد خاله بحديث الناس أعلم سلمة بن حماد :وقال مرة. عنه الناس يسندها ال أحاديث

                                                 

  . ١٨٥٦٦   /ح ٢٠/٢٨٨المعجم الكبير للطبراني ) ١(
  .١٦/٣٢٨تهذيب الكمال ) ٢(
  .٨٦٣   / ح٢/١٤٢ اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم) ٣(
  . ٥/١٤١دالئل النبوة للبيهقي ) ٤(
  .٦٦١٧ /  ح٥/٢٧٨٨ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٥(
، تهذيب التهذيب ٢٠/١٦٠، تهذيب الكمال ٣/١٠٤١، وانظر التعديل والتجريح ٣٩٣تقريب التهذيب ص ) ٦(

٧/٢٠٥.  
، تهذيب الكمال ٢/٥٢٣، التعديل والتجريح ٣/١٤١وانظر الجرح والتعديل  ،١٧٨تقريب التهذيب ص) ٧(

  .٣/١١، تهذيب التهذيب ١/٣٤٩، الكاشف ٧/٢٥٣
  .٤٩ ص رواية عثمان الدارمي-ين تاريخ ابن مع) ٨(
  .٧/٢٥٣تهذيب الكمال ) ٩(
  .٤/٣١٢  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ١٠(
  .٤/٢٦٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ١١(
  .١/٣١٩الثقات للعجلي  ) ١٢(
  .٣/١١تهذيب التهذيب  ) ١٣(
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 في عياش بن بكر بأبي واحتج ،حديثه جانب من ينصف لم( :قال ابن حبان و.)١(فيه وأثبتهم
 كان لما إياه تركه كان فان ،دينار بن عبداهللا بن عبدالرحمنوب الزهري، أخي وبابن ،كتابه

 قد خطأه أن زعم نفا ،يخطؤن وكانوا ودونهما ،وشعبة ،الثوري مثل أقرانه من فغيره ،يخطىء
 بن حماد بكر أبو يبلغ وأنى موجوداً ،عياش بن بكر أبى في ذلك كان فقد حفظه تغير من كثر

 أحب زيد بن وعلي ثابت في سلمة بن حماد( :وقال أبو حاتم .)٢()حماد أقران من يكن ولم سلمة
بن علي بحديث علمأ وهو ،الناس خطأ بين ،بحديثهما معلمهأو الناس ضبطأ وهو ،همام من إلي 
 من :المديني بنا قال كما وهو ،المسلمين أئمة من هو( :وقال ابن عدي. )٣()الوارث عبد من زيد
 بن حمزة وقال. )٤()فيه حنبل بن حمدأ قول وهكذا ،الدين في فاتهموه ،سلمة بن حماد في تكلم

 ثقة: لذهبيوقال ا. )٥(عطاء من السماع قديم سلمة بن حماد :) هـ٣٥٧توفي  (الكناني محمد
ثبت الناس في حميد، وثابت ، وهو أ ثقة الراجح أنه:قلت. )٦(مالك قوة في وليس ،يغلط صدوق
  .وعلي بن زيدوعطاء،  ،البناني

يلَعطَى بن عاء العروى .)٧(بعدها أو  ومائة،عشرين سنة مات ثقة ،الطائفي الليثي :ويقال ،يِرام 
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم و،اإلمام خلف القراءة جزء في البخاريله 

 روى له أبو .)٨(الثالثة من مجهول ،نافع بن عبداهللا :ويقال ،الكوفي يسار بن عبداهللا همام وأب
  .داود، والنسائي في مسند علي

 شيخ هو :المديني بنا وقال، )١٠( وثق:وقال الذهبي. )٩(ذكره ابن حبان في الثقات
  . إلخراجه عن الجهالةكما قال ابن حجر وتوثيق ابن حبان ال يكفيهو  :قلت. )١١(مجهول

  
  

                                                 

  .٤٥بحر الدم ص) ١(
  .١٥٧ار ص مشاهير علماء األمص. ٦/٢١٦الثقات البن حبان ) ٢(
  .٣/١٤١الجرح والتعديل ) ٣(
  .٢/٢٦٦الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٦١الكواكب النيرات ص) ٥(
  .١/٣٤٩الكاشف ) ٦(
  . ١/٣٥٤، تهذيب التهذيب ٣٢/٣٩٣، وانظر تهذيب الكمال ٦٠٩تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٣٣٠تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٥/٥١الثقات البن حبان ) ٩(
  .١/٦٠٩الكاشف  ) ١٠(
  . ٦/٧٧، تهذيب التهذيب ٣٢/٣٩٣ ترجمته في تهذيب الكمال ) ١١(
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  .)٢(مصر فتح ثم حنيناً  جليل، شهدصحابيوهو  .)١(اسمه في مختلف : الفهريعبدالرحمن وأب

  الحكم على إسناد الحديث
 فهـو ضـعيف، بهـذا اإلسـناد،    . مدار هذا الحديث على عبداهللا بن يسار وهو مجهول    
 إسـناد  وهـذا  ،لغيـره  حـسن  : في تعليقه في مسند أحمد     األرنؤوط شعيبفيه  قال  و ،والحديث
  . فربما تبينت له طرق أخرى فقوى بها الحديث.)٣(يسار بن اهللا عبد لجهالة ،ضعيف
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: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له       (في حديث الزبير رضي اللّه عنه       ) س (}جدر{
وقيـل  . وهو ما رفع حول المزرعة كالِجدار     . هو ها هنا المسنَّاة    )احِبس الماء حتى يبلغ الجدر    

. ويروى بالـذال  . وروي الجدر بالضم، جمع ِجدار    . وقيل هو أصل الِجدار   . هو لغة في الِجدار   
  .وسيجيء

        ))))٢٥٢٥٢٥٢٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 َأن  ، َأخْبرِني عـروةُ بـن الزبيـرِ       : قَالَ ،ن الزهِري  ع ، َأخْبرنَا شُعيب  ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ  
ريبـِه              ،الزلَيع لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسا ِإلَى رردب شَِهد اِر قَدالَْأنْص لًا ِمنجر مخَاص ثُ َأنَّهدحي كَان 
لَّمساجٍ  ،وةِ  )٤( ِفي ِشررالْح ا    كَانَا ، ِمنماِن ِبِه ِكلَاهِقيسي ،          ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر 

 يا رسوَل اللَِّه آن كَان      : فَقَالَ ، فَغَِضب الَْأنْصاِري  ، ""اسِق يا زبير ثُم َأرِسْل ِإلَى جاِرك      ""  :ِللْزبيِر
 ِتكمع ناب،  جو نفَتَلَو    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر قَاَل،ه ثُم "" : ِق ثُملُـغَ    اسبتَّـى يح ِبساح

 رـدالْج"" ،  وُل اللَِّه صسى رعتَوِرـ فَاسيبِللْز قَّهِحينَِئٍذ ح لَّمسِه ولَيع ـوُل اللَّـِه   ،لَّى اللَّهسر كَانو 
ـص لَّى اللَّه             اِريِللَْأنْـصو ٍة لَـهعْأٍي سِر ِبريبلَى الزع َأشَار َل ذَِلكقَب لَّمسِه ولَيفَـظَ     ، عـا َأحفَلَم 

 : قَاَل عـروةُ ،الَْأنْصاِري رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم استَوعى ِللْزبيِر حقَّه ِفي صِريِح الْحكْمِ        

                                                 

  .٧/٢٦٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٦٥٥تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٢٢٥٢١   /  ح٥/٢٨٦مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
 شُرج على عيجم والشرج ِشراج والجمع السهل إلى الحرة من الماء مجرى وهو الشرج من أخص: الشَّرجة) ٤(

 ).١/٣٢٠غريب الحديث البن قتيبة ( تسيل الحرة من شُعب :والشُرج، )٢/٢٣٣الفائق  (ورهن كَرهن
 عند الزبير فيها خوصم التي بالمدينة وهي ،السهل إلى الحرة من الماء مسيل وهو بالكسر :الحرة شراجو

  ).٣/٣٣١معجم البلدان  (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
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  .))٢الْآيةَ ١((}!�

  تخريج الحديث
 .)٤(بـن سـعد     مسلم من طريق الليث      و .)٣(معمر بن راشد  أخرجه البخاري من طريق       

  كالهما عن الزهري به بلفظ مقارب
� � �  

 )أخاف أن يدخُل قلوبهم أن أدِخل الجدر في البيـت         (ومنه قوله لعائشة رضي اللّه عنها       
  .يريد الِحجر، لما فيه من أصول حائط البيت

        ))))٢٦٢٦٢٦٢٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 ددسثَنَا مدح،  ثَنَا َأبدصِ  حوثُ  ،و الَْأحثَنَا َأشْعدح ،     ِزيـدِن يِد بوالَْأس نع ،   ع ـناِئـشَةَ  ـ ع
 : " قَـالَ  ؟ سَألْتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الْجدِر َأِمن الْبيِت هو           : قَالَتْ ،ي اللَّه عنْها  ـرِض
مقُلْتُ ، "نَع : ي لَم ما لَهِت فَميِفي الْب ِخلُوهالنَّفَقَةُ"  : قَاَل؟د تْ ِبِهمرِك قَصمقَو قُلْتُ "ِإن :   ـا شَـْأنفَم 

 ولَولَـا َأن قَومـِك   ، ويمنَعوا من شَـاءوا ،فَعَل ذَِلك قَومِك ِليدِخلُوا من شَاءوا   "  : قَالَ ؟باِبِه مرتَِفعا 
 وَأن ُألْـِصقَ بابـه      ،فََأخَافُ َأن تُنِْكر قُلُوبهم َأن ُأدِخَل الْجدر ِفي الْبيتِ         ،جاِهِليِةحِديثٌ عهدهم ِبالْ  

  .)٥( "ِبالَْأرِض
  تخريج الحديث

  .)٦(أخرجه مسلم من طريق سعيد بن منصور عن أبي األحوص به بنحوه
 بـاختالف بعـض     يزيد بـه   بن الزبير األسود بن      عبداهللاأخرجه البخاري من طريق     و

   .)٧(األلفاظ

                                                 

  .٦٥سورة النساء آية ) ١(
  . ٢٧٠٨  /ح  ٢/٢٤٧صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا أشار اإلمام بالصلح فأبى ) ٢(
 باب فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نساءصحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة ال) ٣(

  .٤٥٨٥  /ح  ٣/٢١٠
  . ٢٣٥٧   /ح ٢/٥٢٨ صلى اهللا عليه وسلم باب وجوب اتباعه صحيح مسلم كتاب الفضائل) ٤(
  .١٥٨٤ / ح ١/٤٠٣صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها  ) ٥(
  . ١٣٣٣   / ح١/٦٧٣صحيح مسلم كتاب الحج باب جدر الكعبة وبابها ) ٦(
  . ١٢٦  / ح١/٤٥صحيح البخاري كتاب العلم باب من ترك بعض االختيار ) ٧(
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، ومـن طريـق     )١( بن محمد بن أبي بكر     عبداهللا من طريق    ، ومسلم ،وأخرجه البخاري 
  . عن عائشة رضي اهللا عنها باختالف بعض األلفاظ كالهما،)٢( عروة بن الزبير

باختالف بعـض  عن عائشة رضي اهللا عنها  بن الزبيرعبداهللا من طريق   ،وأخرجه مسلم 
  .)٣(األلفاظ

� � �  

 شبهها بالجدِري، وهو الحب الذي يظهر في جسد الـصبي           )الكَمأة جدري األرض  (وفيه  
  .لظُهورها من بطن األرض، كما يظهر الجدِري من باطن الِجلْد، وأراد به ذَمها

        ))))٢٧٢٧٢٧٢٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الترمذي في سننه
 ، عن شَهِر بِن حوشَبٍ ، عن قَتَادةَ  ، حدثَنَا َأِبي  ، معاذُ بن ِهشَامٍ    حدثَنَا ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ   

 ، جدِري الَْأرِض)٤(الْكَمَأةُ : َأن نَاسا ِمن َأصحاِب النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالُوا         ،عن َأِبي هريرةَ  
 ، ِمن الْجنَّـةِ )٥( والْعجوةُ، وماُؤها ِشفَاء ِللْعيِن،الْكَمَأةُ ِمن الْمن""  :ه علَيِه وسلَّم  فَقَاَل النَِّبي صلَّى اللَّ   
مالس ِمن ِشفَاء ِهيى، ""وو ِعيسقَاَل َأب :  "نسِديثٌ حذَا ح٦( "ه(.  

  
  
  

                                                 

 كتاب أحاديث األنبياء باب وفي ،  ١٥٨٧/ ح ١/٤٠٣ الحج باب فضل مكة وبنيانها صحيح البخاري كتاب) ١(
 صحيح مسلم كتاب الحج باب نقض وفي ،٣٣٥٠  / ح٢/٤١٨واتخذ اهللا إبراهيم خليال : قول اهللا تعالى
  . ١٣٣٣  / ح١/٦٧٠ الكعبة وبنائها

صحيح مسلم كتاب الحج باب وفي  ، ١٥٨٦  / ح١/٤٠٣صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها ) ٢(
  . ١٣٣٣  / ح١/٦٧١نقض الكعبة وبنائها 

  .  ١٣٣٣  / ح١/٦٧١صحيح مسلم كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها ) ٣(
 تَحِصيِلِه في تَعٍب وال كسٍب غيِر من ِإسرائيل بني على سقط الذي بالمن شَبهها ):المن من الكَمَأةُ( قوله) ٤(

 الِقياس فِإن النواِدِر من وهو قياس غيِر على كَمء واحدها :الكَمَأةُ، و)٢/٣٧٥ الحديث البن الجوزي غريب(
كْسو ،العءنَبات الكَم نَقِّضي خرج كما فيخرج اَألرضي ٌؤ والجمع ،الفُطْر١/١٤٨لسان العرب ( َأكْم.(  

 هو نَوع من تَمِر : ويقال،رسه النبي صلى اهللا عليه وسلم بيده هو مما غَ: ضرب من التَّمِر يقاُل:العجوة) ٥(
 العجوةُ ضرب :وقيل ،المدينِة َأكبر من الصيحاني يضِرب إلى السواد من غَرِس النبِي صلى اهللا عليه وسلم

 :قيل ،الجنَِّة من الْعجوة الحديث في، و)١٥/٢٩لسان العرب (.من َأجوِد التَّمِر بالمدينة ونَخْلتُها تسمى ِلينَةً
  ).٢/٧٣غريب الحديث البن الجوزي  (النَّخْلَةُ العجوةُ

الذبائح أبواب الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما جاء في الكمأة والعجوة كتاب سنن الترمذي ) ٦(
  . ٢٠٦٨  / ح ٤/٤٠١
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  تخريج الحديث
، وأحمد من طريق    )١(عاذ بن هشام به   أخرجه النسائي من طريق نصير بن الفرج عن م        

 عن قتادة به، ومن طريق هشام بن      ، كالهما )٣(، ومن طريق أبان بن يزيد     )٢(سعيد بن أبي عروبة   
  .، جميعهم بألفاظ مقاربة في بعضها اختالف يسير)٤(داود عن هشام الدستوائي به
أخرجه و  ،من طريق مطر الوراق كالهما من طريق ،)٦(والبغوي ،)٥(وأخرجه ابن ماجه

 في  النسائيأخرجه  و ،من طريق جعفر بن إياس     ثالثتهم   ،)٩(والطبراني ،)٨(ابن راهوية و ،)٧(أحمد
أبو يعلى من طريق    أخرجه  و،  من طريق خالد بن مهران     كالهما   ،)١١(وابن راهويه  ،)١٠(الكبرى

بـن   والخطيب البغدادي مـن طريـق عقبـة      ،)١٣(ومن طريق يعلى بن عطاء     ،)١٢(عقبة األصم 
  . جميعهم عن شهر بن حوشب بألفاظ متقاربة،)١٤(هللاعبدا

ابن أخرجه و عبدالرحمن،من طريق أبي سلمة بن  ،)١٦(وابن عدي ،)١٥(أخرجه الترمذيو
مـن طريـق     ،)١٩(، وأحمـد  )١٨(النـسائي أخرجـه   ، و )١٧(أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد      

                                                 

  . ٦٦٧١   /ح ٤/١٥٧السنن الكبرى للنسائي كتاب الوليمة ) ١(
  .٨٦٥٣   / ح٢/٣٥٦ مسند أحمد بن حنبل) ٢(
  . ٨٦٦٦   / ح٢/٣٥٧ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
  . ١٠٦٤٧   / ح٢/٥١١ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
  .٣٤٥٥   /ح ٢/١١٤٣سنن ابن ماجه كتاب الطب باب الكمأة والعجوة  ) ٥(
  .٤٣٩٨/  ح  ١١/٣٣٣شرح السنة ) ٦(
  .٨٠٧٣   /ح ٢/٣٠٥ حنبل مسند أحمد بن) ٧(
  . ٥٠٧   /ح ١/٤٣٧سند إسحاق بن راهويه م) ٨(
  .٦٤١/   ح ١٩/٢٦١، وفي المعجم الكبير  ٣٣٨٨   / ح٣/٣٥٤ المعجم األوسط للطبراني) ٩(
  . ٦٦٧٢   /ح ٤/١٥٧السنن الكبرى للنسائي كتاب الوليمة  ) ١٠(
  . ١٤٨   /ح ١/١٩٥سند إسحاق بن راهويه م ) ١١(
  .  ٦٤٠٧   /ح  ١١/٢٩٢ أبي يعلى الموصلي مسند ) ١٢(
  .١٠٣٧/ ح  (١٩/٤٣٢، وفي المعجم الكبير  ٥٦٩٢   /ح ٦/٢٧المعجم األوسط للطبراني  ) ١٣(
  .١/٣٢٤تاريخ بغداد  ) ١٤(
الذبائح أبواب الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في الكمأة كتاب سنن الترمذي  ) ١٥(

  ).الكمأة جدري األرض(بدون لفظ .  ٢٠٦٦  / ح ٤/٤٠٠والعجوة 
  .٤/١٤٣الكامل في الضعفاء  ) ١٦(
  .٢٣٦٩٥   /ح ٥/٦٠  المصنف في األحاديث واآلثار ) ١٧(
  . ٦٦٧٠   /ح ٤/١٥٧السنن الكبرى للنسائي كتاب الوليمة  ) ١٨(
  . ٨٢٩٠   /ح ٢/٣٢٥مسند أحمد بن حنبل  ) ١٩(
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هم عن أبـي هريـرة      جميع ،)١(العقيلي من طريق ذكوان السمان    أخرجه  و ،بن غنم ا عبدالرحمن
  .بألفاظ مقاربة

 ،)الكمأة مـن المـن    (لفظ  بالقتصار على   هذا الحديث    ،)٣( ومسلم ،)٢(وقد أخرج البخاري  
  .رضي اهللا عنهكالهما من حديث سعيد بن زيد 

  رجال اإلسناد
  ).١٨( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :محمد بن بشار
. )٤(مائتين سنة مات ،وهم ربما دوقص ،البصري ،الدستوائي عبداهللا أبي بن معاذ بن هشام

  .روى له الجماعة
. )٥(حديثاً عشر ثمانية أو حديثاً عشر سبعة مجلساً إال عنه كتبت ما :قال أحمد بن حنبل

وذكره ابن . )٧( ليس بذاك القوي:وقال مرة. )٦( صدوق ليس بحجة:وقال مرة. ووثقه ابن معين
 :اآلجري وقال. )١٠( ثقة مأمون:)٩(قال ابن قانعو. )٨( كان من المتقنين:حبان في الثقات وقال

. )١١(يرضاه ال يحيى كان ،شيئاً أقول أن أكره :قال ؟حجة عندك هشام بن معاذ داود ألبي :قلت
 ،أبيه غير عن ولمعاذ ،كثير حديث ،قتادة عن ،أبيه عن ،هشام بن ولمعاذ :وقال ابن عدي

 :وقال الذهبي ،)١٢(صدوق أنه وأرجو الشيء بعد الشيء في ،يغلط ربماوهو  ،صالحة أحاديث
  . يخطئ في روايته عن أبيه،الراجح أنه صدوق :قلت. )١٣(صدوق صاحب حديث

                                                 

  . ٢٠٦   /الضعفاء الكبير للعقيلي ح) ١(
  . ٤٣٧٢   /حشفاء العين  المن الطب،صحيح البخاري كتاب ) ٢(
  . ٢٠٤٩   / ح٢/٢٨٩ باب فضل الكمأة، صحيح مسلم كتاب األشربة) ٣(
  .٥٣٦تقريب التهذيب ص) ٤(
  .١٥١بحر الدم ص) ٥(
  .٤/٢٦٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .١٠/١٧٧تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٦/١٧٧الثقات البن حبان ) ٨(
 توفي، الصحابة معجم صاحب ،البغدادي ،األموي الحسين أبو ،واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبدهو ) ٩(

  ).٣/٨٨٣تذكرة الحفاظ  (مائة وثالث وخمسين إحدى سنة
، ٢/٢٧٤، الكاشف ٢٨/١٤١، تهذيب الكمال ٢/٧١٣، التعديل والتجريح ٢/٢٤٩ترجمته الجرح والتعديل  ) ١٠(

  .١٠/١٧٧، تهذيب التهذيب ٧/٣٩١ن لسان الميزا
  .١/٣٧٨سؤاالت اآلجري  ) ١١(
  .٦/٤٣٤الكامل في الضعفاء  ) ١٢(
  .١/٣٢٥تذكرة الحفاظ  ) ١٣(
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 ،بالقدر رمي وقد ثبت ثقة ،وائيتَسالد البصري بكر أبو، سنبر عبداهللا أبي بن هشامهو  :وهأب
  .روى له الجماعة،)١(سنة وسبعون ثمان وله  ومائةوخمسين أربع سنة مات
 ومرسل ولم يرسل عن شهر بن حوشب وقد روى ، مدلس من الثالثة ثبت،ثقة :دعامة بن قتادة

  .)٢٣(، سبقت ترجمته حديث رقم عنه في هذا الحديث
 اإلرسال كثير صدوق ،السكن بن يزيد بنت أسماء مولى ،الشامي ،األشعري حوشبشهر بن 
  .سنن األربعةال روى له مسلم وأصحاب .)٢( ومائةعشرة اثنتي سنة مات ،واألوهام

: ، وقال مرةمعين بناو. بأس به ليس :مرة وقال .)٣( ما أحسن حديثه:أحمد وزادوثقه 
، )٧(، وابن عون)٦( على أن بعضهم طعن فيه:ويعقوب بن أبي شيبة وزاد. )٥(والعجلي. )٤(ثبت
 شهراً يتلق :شعبةوقال . )٨(السلطان أمر ولي ألنه فيه طعنوا وإنما أي طعنوا فيه، . تركوه:وقال
 عن الترمذي وقال .)٩(يهعل يثني كان أحمد أن بلغني :الدارمي عثمان وقال .به اعتد فلم

 يوقف ولم الناس عنه روى :محمد بن صالح وقال. )١٠(أمره ىوقو الحديث حسن شهر :البخاري
 بن الحميد عبد عنه وروى ،أحد فيها يشاركه لم بها ينفرد أحاديث روى أنه إال ،كذب على منه

 هارون يأب من يلإ أحب حوشب بن شهر :وقال أبو حاتم. )١١(عجائب طواالً أحاديث هرامب
 شهر عن زرعة أبو وسئل. بحديثه يحتج ال الزبير يأب بدون وليس ،حرب بن بشر ومن العبدي

 ممن وهو ،الحديث في بالقوي ليس هذا شهر :وقال ابن عدي. )١٢(به بأس ال :فقال ؟حوشب بنا
 من يخرج : وقال الدارقطني.)١٤( ليس بالقوي:وقال النسائي. )١٣(به يتدين وال ،بحديثه يحتج ال

                                                 

  .١١/٤٠، تهذيب التهذيب ٢/٧١٣، وانظر التعديل والتجريح ٥٧٣تقريب التهذيب ص ) ١(
  .٢٦٩تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٧٥بحر الدم ص) ٣(
  .٤/٤٣٤، ٤/٢١٦ واية الدوري ر-تاريخ ابن معين ) ٤(
  .١/٤٦١الثقات للعجلي ) ٥(
  .٤/٣٢٤ تهذيب التهذيب )٦(
تقريب  (ومائة وخمسين إحدى سنة مات، البصري ،المزني أرطبان بن عون بن اهللا عبد ،عون أبوهو ) ٧(

  ).١/١٥٧التهذيب 
  .٣/١٣٤العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
  .٤/٣٢٤ تهذيب التهذيب )٩(
  .٥/٥٨ي سنن الترمذ ) ١٠(
  .٤/٣٢٤ تهذيب التهذيب )١١(
  . ٤/٢٨٢الجرح والتعديل  ) ١٢(
  .٤/٣٩الكامل في الضعفاء  ) ١٣(
  .٥٦الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ) ١٤(
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 المعضالت الثقات عن يروي ممن كان :قال ابن حبان. )١(بهرام بن الحميد عبد روى ما حديثه
 معاذو ،وسلمان ،ذر وأبي ،الداري تميملم يسمع من ( :وقال العالئي .)٢(المقلوبات األثبات وعن

 اهللا رضي ،األحبار كعبو ،سالم بن عبداهللاو عنبسة بن عمروو ،الدرداء أبيو ،باللو ،جبل بنا
 يحدث عبدالرحمن وكان ،عنه أحدث أنا :فقال شهر حديث ترضى :المديني البن قيلو. )٣()عنهم
 :الجوزجاني وقال. تركه على عبدالرحمنو يحيى يجتمع أن إال الرجل حديث أدع ال وأنا ،عنه

 :قلت. )٤(ضعيف :) هـ٢٩٤توفي  (هارون بن موسى وقال .الناس ثحدي تشبه ال أحاديثه
  . صدوق مرسلالراجح أنه

 واسم هريرة أبي اسم في اختلفواو ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب، الدوسي هريرة وأب
  .)٥(واإلسالم الجاهلية في يضبط وال ،به يحاط ال كثيراً اختالفاً أبيه

  الحكم على إسناد الحديث
 وكذا  لتدليس قتادة ولم يصرح بالسماع في أي من روايات الحديث،؛ضعيف الحديث هذا

تقي لدرجة الحسن  وهو ير.ألن فيه معاذ بن هشام يخطئ في الرواية عن أبيه، وقد روى عنه
 لم  شهر وقتادة فهما وبالنسبة إلرساللغيره بمتابعاته، وشواهده، التي أخرجها البخاري وسلم،

صحيح : والحديث حسنه الترمذي، وقال األلباني عنه، حديث عن أحد ممن أرسال في هذا الايحدث
 وهذا .لتضعيفه شهر بن حوشب في تعليقه على مسند أحمد: ب األرنؤوط، وضعفه شعيلغيره

  .يؤكد تحسينه بمتابعاته وشواهده
� � �  

 هـي األرض    )من كانت له أرض جاِدسة    (في حديث معاذ رضي اللّه عنه       ) ه (}جدس{
  .لتي لم تُعمر ولم تُحرث، وجمعها جواِدسا

        ))))٢٨٢٨٢٨٢٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
بـن  القاسـم    و ،)٧(وابن الجوزي ،  )٦(، ذكره الزمخشري   مسنداً لم أقف على هذا الحديث      

  .)١(سالم
                                                 

  .٣٦سؤاالت البرقاني ص) ١(
  .١/٣٦١المجروحين البن حبان ) ٢(
  .١٩٧جامع التحصيل ص) ٣(
، الكاشف ١٢/٥٨١، تهذيب الكمال ٢/١٩٢كبير للعقيلي ، الضعفاء ال٤/٢٥٨ترجمته في التاريخ الكبير ) ٤(

  .٤/٣٢٤، تهذيب التهذيب ١/٤٩٠
  .٧/٤٢٥، اإلصابة في تمييز الصحابة ١/٥٧٠االستيعاب في معرفة األصحاب ) ٥(
  .١/٣٩٧الفائق في ) ٦(
  .١/١٤٣غريب الحديث البن الجوزي ) ٧(
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والشَّفة، وهـو    قطْع األنف، واُألذن  :  الجدع )نهى أن يضحي بجدعاء   (فيه  ) س (}جدع{
  .يقال رجل أجدع ومجدوع، إذا كان مقطوع األنف. غَلَب عليهباألنِْف أخص، فإذا ُأطْلق 

        ))))٢٩٢٩٢٩٢٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال النسائي في سننه

  عن شُريِح بـنِ    ، عن َأِبي ِإسحقَ   ، حدثَنَا َأبو بكِْر بن عياشٍ     : قَالَ ،َأخْبرنَا َأحمد بن نَاِصحٍ   
نَهى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ""  : رِضي اللَّه عنْه قَالَ    ،ِلٍب عن عِلي بِن َأِبي طَا     ،النُّعماِن

يحنُض لٍَةَأنقَاب٢( ِبم(،ٍةرابدم َأو )٣(،قَاءشَر َأو )٤(،قَاءخَر َأو ، اءعدج َأو)٥(.""  
  تخريج الحديث
، والحاكم من طريق أحمد بن )٧(، وأحمد)٦(أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن الصباح

، والطحاوي ومن طريق علي بن )٩(، وابن الجارود من طريق علي بن خشرم)٨(عبد الجبار
  .، جميعهم عن أبي بكر بن عياش به بمثله)١٠(سعيد

  
  
  

                                                                                                                                               

  .٤/١٣٩غريب الحديث البن سالم ) ١(
 المزنم: اإلبل من ذلك لمثل :ويقال. زنَمةٌ كأنه يبين ال معلقا يترك ثم شيء أذنُها مقدم من طعيق أن :المقابلة) ٢(

وناقة ذات ِإقبالة وِإدبارة وناقة مقابلَة مدابرةٌ َأي كريمة الطرفين من ، )١/١٠١غريب الحديث البن سالم (
  ).٤/٢٦٨لسان العرب  (ِقبل َأبيها وُأمها

وكذلك ِإن بان ذلك من اُألذن فهي ،  بمؤخر اُألذن من الشاة)ما ذكر في المقابلة ( َأن يفعل ذلك:والمدابرةُ) ٣(
  ).٤/٢٦٨لسان العرب  (مقابلَةٌ ومدابرةٌ بعد َأن كان قطع

 البن ، غريب الحديث٢/٢٣١الفائق ( مستديرا ثَقْباً المثقوبتها: والخَرقاء. باثنتين األذن المشقوقة: الشَّرقاء) ٤(
  ).١/١٠١سالم 

 كتاب ، وفي ٤٣٧٤   / ح٧/٢١٧وهي التي تخرق أذنها : السنن الصغرى كتاب الصيد والذبائح الخرقاء) ٥(
  . ٤٤٦٤   /ح ٣/٥٥الضحايا المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها  

  . ٣١٤٢  / ح ٢/١٠٥٠سنن ابن ماجه كتاب األضاحي باب ما يكره  ) ٦(
  .٦٠٩   /ح  ١/٨٠ مسند أحمد بن حنبل) ٧(
  .  ٧٥٣٢ / ح  ٤/٢٤٩  المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب األضاحي) ٨(
  / ح ٢٢٨ص كتاب البيوع والتجارات باب ما جاء في الضحايا من السنن المسندة البن الجارودالمنتقى ) ٩(

 ٩٠٦ .  
التي ال يجوز والضحايا إذا شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الصيد والذبائح واألضاحي باب العيوب  ) ١٠(

  .٥٧٣٤   /ح ٤/١٦٩كانت بها  
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مـن   جميعهم   ،)٥( يالبيهقو،  )٤(والطحاوي،  )٣(وأحمد،  )٢(النسائيو ،)١(وأخرجه أبو داود  
مـن طريـق    ثالثـتهم   ،)٨( والبيهقـي ،  )٧(أحمدو،  )٦(الدراميأخرجه  و .عاويةطريق زهير بن م   

 .من طريق زياد بـن خيثمـة       كالهما   ،)١٠(والطحاوي ،)٩(أخرجه النسائي و ،بن يونس اإسرائيل  
أحمـد  و ،)١٢(والنسائي من طريق زكريا بن أبي زائدة        ،)١١(الترمذي من طريق شريك   أخرجه  و

جميعهم عـن أبـي       .)١٤( بن موسى  عبيداهللا من طريق    ، والحاكم )١٣(علي بن صالح  من طريق   
  .)جدعاء(إسحاق به بلفظ مقارب دون ذكر 

  
  
  
  
  
  

                                                 

  . ٢٨٠٤   / ح٢/١٠٧سنن أبي داود كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا ) ١(
، وفي ٤٣٧٣   / ح٧/٢١٦وهي ما قطع من مؤخر أذنها : السنن الصغرى كتاب الصيد والذبائح المدابرة) ٢(

  ٤٤٦٣   /ح ٣/٥٥قابلة وهي ما قطع طرف أذنها  السنن الكبرى للنسائي كتاب الضحايا الم
  .١٢٧٤/   ح ١/١٤٩، ٨٥١   /ح  ١/١٠٨ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
كتاب الصيد والذبائح واألضاحي باب العيوب التي ال يجوز والضحايا إذا كانت  شرح معاني اآلثار للطحاوي) ٤(

  .٥٧٣١   /ح ٤/١٦٩بها  
   .٥٦٥٤   / ح٧/٢١١كتاب الصيد ما ال يضحى به معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) ٥(
  . ١٩٥٢   /ح ٢/١٠٦سنن الدارمي من كتاب األضاحي باب ما ال يجوز في األضاحي ) ٦(
  . ١٠٦١   /ح  ١/١٢٨ مسند أحمد بن حنبل) ٧(
   . ١٨٨٨٢   /ح ٩/٢٧٥السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ما ورد النهي عن التضحية به  ) ٨(
السنن ، وفي ٤٣٧٥   /ح ٤/٢١٧وهي مشقوقة األذن  : السنن الصغرى كتاب الصيد والذبائح الشرقاء )٩(

  . ٤٤٦٥   / ح٣/٥٥الكبرى للنسائي كتاب الضحايا الشرقاء وهي مثقوبة األذن 
كتاب الصيد والذبائح واألضاحي باب العيوب التي ال يجوز والضحايا إذا  شرح معاني اآلثار للطحاوي ) ١٠(

  .٥٧٣١   /ح ٤/١٦٩انت بها  ك
الذبائح أبواب األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما يكره من كتاب سنن الترمذي  ) ١١(

  . ١٤٩٨   /ح ٤/٨٦األضاحي 
السنن ، وفي ٤٣٧٢   / ح٧/٢١٦وهي ما قطع طرف أذنها : السنن الصغرى كتاب الصيد والذبائح المقابلة ) ١٢(

  . ٤٤٦٢   /ح ٣/٥٤ب الضحايا المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها  الكبرى للنسائي كتا
  . ١٠٦١   /ح  ١/١٢٨ مسند أحمد بن حنبل ) ١٣(
  .  ٧٥٣٢ / ح  ٤/٢٤٩ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب األضاحي ) ١٤(
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  رجال اإلسناد
  . روى له النسائي.)١(العاشرة من ،صدوق ،عبداهللا أبو ،المصيصي ناصحأحمد بن 
 :)٣( أبو أحمداكمـالح قال .)٢(بأس به ليس :آخر موضع في وقال ،صالح :النسائي قالو

كما قال ابن  هو :قلت .)٥(وذكره ابن حبان في الثقات .)٤(مستوية أحاديث مشايخه نع حدث
  .حجر

 ثقة ،اسمه أنها واألصح ،بكنيته مشهور المقرئ، ،الكوفي األسدي سالم بن عياشأبو بكر بن 
 ذلك قبل :وقيل  ومائة،وتسعين أربع سنة مات ،صحيح وكتابه ،حفظه ساء كبر لما أنه إال ،عابد
  . روى له الجماعة.)٦(المائة قارب وقد ،سنتين وأ بسنة

 :، وقال مرةوخير قرآن صاحب صدوق :، وقال مرة)٧(غلط ربما ثقة صدوق :أحمد قال
ووثقه ابن  .وابن مهدي. والثوري. وأثنى عليه ابن المبارك. )٨(كثير الخطأ إذا حدث من حفظه

 ،واألمانة الصدق أهل منوهو  ديثالح في بذاك ليس( : الدارميسعيد بن عثمان قالو. )٩(معين
 الحديث في عياش بن بكر أبا يضعف ) هـ٢٣٤توفي (نمير بن عبداهللا بن محمد وسمعت :قال
ما (: وقال أبو حاتم. )١٠()وغيره األعمش في ضعيف هو :قال األعمش في حاله كيف :قلت

 احفظ أيهما اشعي بن بكر يوأب ،شريك عن سئلو ،بدأت بأيهما أبالي ال أقربه بأبي األحوص،
 عبداهللاهو أوثق وأحفظ من : وقال أيضاً ،كتاباً أصح بكر أبا أن غير سواء الحفظ في هما :قال

 فيه وحديثه الناس أجلة عن يروي وهو مشهور كوفي :عدي بنا وقال .)١١( )يالرق بشر بنا
 الرأي ئانيسي المديني بن وعلى القطان يحيى كان( :وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )١٢(كثرة
 عنهما ينفك ال شيئان والوهم والخطأ ،روى إذا يهم فكان ،حفظه ساء سنه كبر لما أنه وذلك ،فيه

 الوهم عند فأما ،رواياته مجانبة يستحق ال صوابه على الغالب كان حتى ،هؤخط كثر فلو ،البشر
                                                 

  .٨٥تقريب التهذيب ص) ١(
  .٥٥مشيخة النسائي ص) ٢(
  ).٥٥/١٥٩تاريخ دمشق (هـ ٣٧٨توفي  ،سابوريالني إسحاق بن حمدأ بن محمد بن محمدهو ) ٣(
  .١/٧٤، تهذيب التهذيب ١/٢٠٤، الكاشف ١/٤٩٨ترجمته في تهذيب الكمال ) ٤(
  .٨/٤٦الثقات البن حبان ) ٥(
  .٦٢٤تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٢/٤٨٠العلل ومعرفة الرجال ) ٧(
  .١٨١بحر الدم ص) ٨(
  .١٢/٣٧تهذيب التهذيب ) ٩(
  . ١٠١، ٥٩، ٥٢ ص رواية عثمان الدارمي-عين تاريخ ابن م ) ١٠(
  .٩/٣٤٩الجرح والتعديل  ) ١١(
  .٤/٢٨الكامل في الضعفاء  ) ١٢(
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 أمره في ابوالصو، سماعه وصحة عدالته تقدم بعد حديثه ترك يستحق ال ،يخطئ الخطأ أو ،يهم
 في داخل ألنه ،خالفهم أو الثقات وافق سواء يرويه بما واالحتجاج فيه أخطأ أنه علم ما مجانبة
 عنه العدالة زوال بعد إال ،الجرح وال ،القدح يستحق لم عدالته صحت ومن ،العدالة أهل جملة
  .)١()خطؤه وتبين ،هــعدالت صحت ،ثقة محدث كل حكم وهكذا ،الجرح بابــأس بأحد

 ،يهم صدوق :الساجي وقال ،اضطراب حديثه في :شيبة بن يعقوب  وقال.)٢(ووثقه أبو داود 
 بالحافظ يكن لم :البزار وقال .منه غلطا أكثر أحد شيوخنا في يكن لم : األصبهانيميعنُ أبو وقال
. )٤(بأخرة اختلط عياش بن بكر أبو :البخاري وقال .)٣(حديثه واحتملوا العلم أهل عنه حدث وقد
  . ثقة أخطأ في أحاديث وتغير حفظه بأخرةالراجح أنه: قلت

، عابد مكثر ثقة ،يعيِبالس إسحاق أبو ،الهمداني ،عبيد بن عبداهللا بن عمروهو  : إسحاقوأب
   . روى له الجماعة.)٥(ومائة وعشرين تسع سنة مات ،بأخرة اختلط

 بن أحمد قال(ة الختالطه بالنسب، و)٦(عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين
 أبو اختلط :الصالح بنا قالو ،بأخرة عنه حملهم كان إنما عنه واحمل الذين أن إال ثقة :حنبل

 قالو ،موته قبل حفظه وتغير اختلط بعدما منه عيينة بن سفيان سماع إن :ويقال ،إسحاق
 عيينة بنا مع هتركو وإنما اختلط قد كان :العلم أهل بعض قال{ :) هـ٨٠٢توفي  (األبناسي
فيمن سمع منه بعد  ذكر وقد ،}شيئاً ةعبد بن رواية من الشيخان له يخرج ولم الختالطه
 وزائدة ،معاوية بن وزهير ،زائدة أبي بن زكريا و ،يونس بن إسرائيل : غير ابن عيينةاالختالط

 سرائيلإ وهم إسحاق أبي عن روايتهم من لجماعة الصحيحين في الشيخان أخرج وقد ،قدامة بن
 وأبو ،الثوري وسفيان ،معاوية بن وزهير ،زائدة أبي بن وزكريا ،إسحاق أبي بنا يونس بن

. )٧()إسحاق أبي بنا إسحاق بن ويوسف ،زائدة أبي بن وعمر ،وشعبة ،يملَس بن مالّس األحوص
ال  إسحاق ال يضره فقد عده العالئي في القسم األول من المختلطين وهو الذي ختالط أبيا :قلت

                                                 

  .٦٧٠، ٧/٦٦٩الثقات البن حبان ) ١(
  .١/٢٩٨سؤاالت اآلجري ) ٢(
، الكاشف ٣٣/١٣٢، تهذيب الكمال ٢/١٨٨، الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/١٢٥٨ترجمته في التعديل والتجريح ) ٣(

  .١٢/٣٧، تهذيب التهذيب ١/٢٦٦، تذكرة الحفاظ ٢/٤١٢
  .٨٧الكواكب النيرات ص) ٤(
  .٤٢٣تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٤٢٣تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٦٦الكواكب النيرات ص ) ٧(
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 يضره تغيره، باإلضافة  ثقة تغير بأخرة، وال: كما قال ابن حجر، فهو بذلك)١(يستوجب تضعيفاً
  .، وكذا هو مدلس من الثالثةبن عياش لم يذكر فيمن روى عنه بعد االختالطا بكر إلى أن أبا

  .روى له أصاب السنن األربعة. )٢(الثالثة من صدوق ،الكوفي ،الصائدي النعمانح بن يرشُ
 بن شريح عن يأب سألت( : بن أبي حاتمعبدالرحمنقال و. )٣(ذكره ابن حبان في الثقات

 شبيهان هما ال :قال بحديثهما يحتج :قلت ،أقربهما ما :قال ؟يريم بن وهبيرة الصائدي النعمان
 النعمان بن شريح حديث عن وسئل :قال الدارقطني و.)٥( وثق:قال الذهبيو. )٤()بالمجهولين

 إسحاق أبو يرويه حديث هو( :فقال -وذكر حديث الدراسة- األضاحي في علي عن ديئالصا
 وشريك ،إسحاق أبي بن ويونس ،خيثمة بن وزياد وزهير ،إسرائيل فرواه عنه واختلف ،السبيعي

 شريح عن إسحاق أبي عن ،وغيرهم ،معاوية بن وحديج ،صالح بن وعلي ،عياش بن بكر وأبو
 بن مظفر كامل أبو به حدث ،شريح من إسحاق أبو الحديث ذاه يسمع ولم علي عن النعمان بن

 ،عنه أشوع بن حدثني :قال شريح من سمعته إسحاق ألبي :قلت :قال الربيع بن قيس عن مدرك
 عن ،النعمان بن شريح عن ،أشوع بن سعيد عن ،إسحاق أبي عن ،الضحاك بن الجراح ورواه

 الثوري ورواه ،مرفوعاً منه سمعه ،أشوع نبا عن ،الربيع بن قيس رواه وكذلك ،مرفوعاً يلع
. )٦()أعلم واهللا الثوري قول القول يكون أن ويشبه َ،موقوفاً علي عن ،شريح عن ،شوعأ بنا عن
  .كما قال ابن حجر هو :قلت

 سنة رمضان في ماتصحابي جليل، ، )٧(الهاشمي القرشي المطلب عبد بن علي بن أبي طالب
  .)٨(السنة أهل بإجماع باألرض آدم بني من ءاألحيا أفضل يومئذ وهو أربعين

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن أبا إسحاق لم يسمع من شريح، كما قال الدارقطني، 
وليس له متابعة بهذا اللفظ عن غير أبي إسحاق، وكذا فهو مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع 

ضعفه الشيخ األلباني والحديث  ،)٩(أعله الدارقطني: حجر قال فيه ابن والحديث .في أي رواية

                                                 

  .٩٤المختلطين للعالئي ص) ١(
  .٢٦٥تقريب التهذيب ص ) ٢(
  .٤/٣٥٣الثقات البن حبان ) ٣(
  .٤/٣٣٣الجرح والتعديل ) ٤(
  .١/٤٨٤الكاشف ) ٥(
  .٢٣٩، ٣/٢٣٨علل الدارقطني ) ٦(
  .٤/٥٦٥اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٤٠٢تقريب التهذيب ص) ٨(
  .١٩٦١/  ح ٤/٢٤١التلخيص الحبير ) ٩(
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، في تعليقه على ضعيف إسناد وهذا ،حسن :األرنؤوط شعيب، وقال في تعليقه على سنن النسائي
  .كما أسلفتالراجح ضعفه و ،مسند أحمد

� � �  

  أي مقْطوعة األطراف،   )هل تُحسون فيها من جدعاء    (ومنه حديث المولود على الِفطرة      
أن المولود يولد على نَوع من الِجِبلَّة، وهي ِفطْرةُ اللّه تعالى وكَونُه            : ومعنى الحديث . أو واِحدها 

متهيئاً لقَبول الحق طبعاً وطَوعاً، لو خَلَّتْه شياطين اإلنس والجن وما يخْتار لم يخْتـر غَيرهـا،                 
تُولد مجتَِمعةَ الخلْق، وشَِوية األطـراف،      يعني أن البهيمة    . فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثال    

  .سليمةً من الجدع، لوال تَعرض الناس إليها لبِقيت كما وِلدتْ سليمة
        ))))٣٠٣٠٣٠٣٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 اندبثَنَا عداللَّهِ   ،ح دبنَا عرَأخْب ،  ونُسنَا يرَأخْب ،  ِريهالز نـِد       َأخْ ، عبع نةَ بلَمو سِني َأبرب

 ما ِمـن    : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، رِضي اللَّه عنْه   ، َأن َأبا هريرةَ   ،الرحمِن
 كَما تُنْتَج الْبِهيمـةُ بِهيمـةً       ، َأو يمجساِنهِ  ،ِه وينَصرانِ ، فََأبواه يهوداِنهِ  ،مولُوٍد ِإلَّا يولَد علَى الِْفطْرةِ    

اءعم١(ج(،     اءعدج ا ِمنِفيه ونْل تُِحسه""         نْـهع اللَّه ِضيةَ رريرو هقُوُل َأبي ِـ+      {  : ثُم��,- ِ. �2ِْـ���0 -,/ـ�
ِ.�/,- ِ3/َْ4ِ, َ5�ِ6�7َ8 �َ, ��&�
/َ�9 �:�;�,- ��َ2�َ ����	/َ�<�� �َ, ِ:�;�,- ��َ=ْ>َ? ;@ِ�,َ�# �% 
َAْ,- �@� 6,- ��ِ,َB {)C( ")٣(.  

  تخريج الحديث
، وأخرجـه   )٤(أخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به دون ذكر اآلية              

 بن وهب   عبداهللا، ومن طريق    )٥(مسلم من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري به بمثله          
  .، باختالف في بعض األلفاظ)٦(ونس بن يزيد به بمثلهعن ي

� � �  
                                                 

ء َأي سليمة من  التي لم يذهب من بدِنها شيء وفي الحديث كما تُنتَج البِهيمةُ بِهيمةً جمعا:الجمعاء من البهائم) ١(
  ).٨/٥٣لسان العرب  (العيوب مجتِمعة اَألعضاء كاملتها فال جدع بها

  .٣٠سورة الروم أية ) ٢(
 كتاب تفسير القرآن ، وفي ١٣٥٨  /  ح ١/٣٤٤صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات ) ٣(

  . ٤٧٧٣  /ح ٣/٢٧٦لدين اهللا :   باب ال تبديل لخلق اهللالرومسورة 
  . ١٣٨٥  / ح١/٣٥٠ ما قيل في أوالد المشركين :كتاب الجنائز باب صحيح البخاري) ٤(
  /ح ٢/٦٧٠كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار  صحيح مسلم) ٥(

 ٢٦٥٩ .  
  /ح ٢/٦٧٠ الكفار كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال صحيح مسلم )٦(

٢٦٥٨ .  
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 هي المقطوعة اُألذن، وقيل لم تكن ناقَتُـه         )أنه خطب على نَاقَِته الجدعاء    (ومنه الحديث   
  .مقطوعة اُألذن، وإنما كان هذا اسماً لها

        ))))٣١٣١٣١٣١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن حبان في صحيحه

يـد  ا ز نَثَدح: اَل، قَ يبةَي شَ ِب بن أَ  ثمانا ع نَثَدح: اَل، قَ ٍع مجاشِ ى بن وس بن م  انمرا عِ رنَخبَأ
 مامـةَ ا أُ ب أَ معتُس: اَل، قَ ٍراِم بن ع  ي سليم خبرِنَأ: اَل، قَ الٍح بن ص  عاويةُا م نَثَدح: اَلاب، قَ ببن الح ا

ِلاِهالب قوُلي ي :معتُس اهللاِ سوَل ر  لى اهللاُ  ص ع  سلم ليه وا ِفطبنَخَوي حِةجالو اِعدو هوـ لى نَ ع ه اقِت
دعاء،الج فِ اوَلتطَ و   يها النَّ َأ: " قاَل، فَ حِلي غرز الرقاَل، فَ  "اس اِس النَّ ِري آخِ  فِ جٌل ر :ا تقـولُ  م ،

ـ أِطوم،  كُمواِل أَ كاةَوا ز دَأم، و كُمسوا خَ لُّصم، و كُبوا ر طيع، أَ سمعونال تَ َأ: " قاَل؟ فَ ريدا تُ و م َأ وا يع
ـ   سمعتَ  يومئذ حين  م كنتَ ابن كَ : مامةَي أُ  ألبِ قلتُ، فَ "م  بكُ ر ةَنَّلوا ج خُدائكم تَ مرُأ ـ   ه  ": اَلذا؟، قَ

وأنَمعتُس الِث ثَا ابنين١( "نٍة س(.  
  تخريج األحاديث

الحاكم أخرجه ، و)٣(أحمدأخرجه ، و)٢(عبدالرحمنأخرجه الترمذي من طريق موسى بن 
، )٥( بكر بن أبي شيبةي، وابن أبي عاصم من طريق أب)٤( بكر بن يحيى بن جعفريمن طريق أب

، جميعهم عن زيد بن الحباب به بألفاظ )٦(والدارقطني من طريق أحمد بن يحيى بن سعيد القطان
  .مقاربة

 ،)١٠(، والبيهقي)٩(، والروياني)٨(الطبرانيو ،)٧(البخاري في األدب المفردوأخرجه 
  . بن صالح عن معاوية بن صالح به بألفاظ مقاربةعبداهللاجميعهم من طريق 

  
  

                                                 

  . ٤٥٦٣   /ح ١٠/٤٢٦ كتاب السير باب طاعة األئمة  صحيح ابن حبان) ١(
  . ٥٨٩   /ح  ٢/٥١٦أبواب الجمعة أبواب السفر  باب منه كتاب سنن الترمذي ) ٢(
  . ٢٢٢١٥   /ح ٢٥١/ ٥ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
  . ١٧٤١   /ح ١/٦٤٦المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب المناسك ) ٤(
  . ٢٧٧٩   / ح٥/٢٥٢ اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم) ٥(
  . ٣٥٨   / ح ٢/٢٩٤سنن الدارقطني كتاب الحج باب المواقيت ) ٦(
  . ٧٧٤   /ح  ٤/٣٢٦ التاريخ الكبير) ٧(
  . ١٩٦٧   / ح ٣/١٤٧ مسند الشاميين وفي.  ٧٦٦٤   /ح  ٨/١٥٧المعجم الكبير للطبراني ) ٨(
  . ١٢٥٠   /ح  ٣/٤٣٩ مسند الروياني) ٩(
  . ٧٠٧٧   /ح ٧/٣٥٥شعب اإليمان للبيهقي  ) ١٠(
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 كالهما .)٢(بن وهبامن طريق  والحاكم ،)١( بن مهديعبدالرحمن عنوأخرجه أحمد 
  .عن معاوية بن صالح به بألفاظ مقاربة

وأخرجه الطبراني من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن سليم بن عامر بألفاظ مقاربة 
  .)٣(فيها اختالف يسير

 ،)٨(ابن عساكرو ،)٧(والمقريزي ،)٦(الطبرانيو ،)٥(والخطيب البغدادي ،)٤(وأخرجه أحمد
  . باختالف في بعض األلفاظعن أبي أمامة من طريق لقمان بن عامرجميعهم 

 وشرحبيل بن ،أسد بن وداعةمن طريق  كالهما ،)١٠(وابن عساكر ،)٩(الطبرانيأخرجه و
  . باختالف في بعض األلفاظ،مةعن أبي أما ، ومحمد بن زياد،مسلم

 ، ومحمد بن زياد،ابن أبي عاصم من طريق شرحبيل بن مسلمأخرجه ابن أبي عاصم و

  .)١١( باختالف في بعض األلفاظ،عن أبي أمامة
  رجال اإلسناد

 وثالث خمس سنة توفى .جرجانيال ،السختياني إسحاق أبو ،عمران بن موسى بن مجاشع
  .كتب الستةلم يرِو له أصحاب ال. )١٢(مائة

  :، وقال الذهبي)١٤(زمانه في جرجان محدث صدوق :)١٣(اإلسماعيلي بكر وأب قال
  

                                                 

  .٢٢٣١٢   /ح  ٢٦٢/ ٥ مسند أحمد بن حنبل) ١(
  . ١٤٣٦   /ح ١/٥٤٧المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة ) ٢(
  . ١٨٤١   / ح ٣/٨٣ مسند الشاميين ، وفي)٧٦٧٦   /ح (٨/١٦١المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  .٢٢٣١٤   /ح ٢٦٢/ ٥ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
  .٦/١٩١تاريخ بغداد ) ٥(
  . ١٥٨١   / ح ٢/٤٠١ مسند الشاميين ، وفي٧٧٢٨   /ح  ٨/١٧٤المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .١٨/   ح ٣٤مختصر كتاب الوتر ص) ٧(
  .٤٨/٢٥٦تاريخ دمشق ) ٨(
 مسند ، وفي ٧٦٢٢   /ح ٨/١٣٨،  ٧٦١٧   / ح٨/١٣٦،  ٧٥٣٥   /ح ٨/١١٥المعجم الكبير للطبراني ) ٩(

  . ٥٤٣   /ح (١/٣١٠الشاميين 
  .٢٤/٥١تاريخ دمشق  ) ١٠(
  . ١٠٦١   /ح  ٢/٥٠٥ السنة البن أبي عاصم باب في ذكر السمع والطاعة ) ١١(
  .٢/٧٦٣تذكرة الحفاظ  ) ١٢(
 وسبعين إحدى سنة توفي، الجرجاني ،ماعيلياإلس ،العباس بن إسماعيل بن إبراهيم بن حمدأ ،بكر أبوهو ) ١٣(

  ).١٠٩، تاريخ جرجان ص٣/٩٤٧تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة
  .٣٢٢تاريخ جرجان ص ) ١٤(
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جح االر :قلت. )١(مائة وثالث خمس سنة رجب شهر في توفى ،تصانيف صاحب ثبتاً ثقةًكان 
  .توثيقه

 ،الكوفي الحسن أبو ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمانهو  :عثمان بن أبي شيبة
 روى له .)٢(سنة وثمانون ثالث وله ومائتين، وثالثين تسع سنة مات ،أوهام وله ،شهير فظحا ثقة

  .ماجه ابن، والنسائي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري
. )٤(والعجلي. )٣( ليس فيه شك، ثقة صدوق: مأمون، وقال مرة:وثقه ابن معين وزاد
، وعرضت عليه بعض األحاديث )٥(ليهع وأثنى خيراً إال علمت ما( :وسئل عنه اإلمام أحمد فقال

 :قال ثم ،موضوعة كأنها أو ،موضوعة أحاديث هذه :وقال جداً فأنكرهافيها عثمان بن أبي شيبة 
، وسئل عنه )٦()األحاديث هذه من بشيء نفسه تتطنف شيبة أبي بن عبداهللا يعني أخوه كان ما

 :، وقال أبو حاتم)٧(عنا هو أليس إنما ،عنه يسألال  مثله : بن نمير فقالعبداهللامحمد بن 
 .)٩(البخاري عنه أكثر وقد ،وغرائب أفراد له : الحافظ الكبير، وقال:وقال الذهبي .)٨(صدوق

  . وقعت بعض األوهام في حديثهابن حجر، ثقة،القول فيه ما قاله  :قلت
زيد بن الحالحسين أبو، ابب يف يخطئ صدوق وهو ،منه فأكثر الحديث في رحل ،ليكْالع 

، اإلمام خلف القراءة جزء في البخاري روى له .)١٠(ومائتين ثالثين سنة مات ،الثوري حديث
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلمو

                                                 

  .٢/٧٦٣تذكرة الحفاظ ) ١(
  .٣٨٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٧/١٣٦تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٢/١٣٠الثقات للعجلي ) ٤(
  .١٠٨بحر الدم ) ٥(
  .١/٥٥٩ل العلل ومعرفة الرجا) ٦(
، لسان الميزان ٧/١٣٦، تهذيب التهذيب ٢/٤٤٤، تذكرة الحفاظ ١٩/٤٧٨ترجمته في تهذيب الكمال ) ٧(

٧/٥١١.  
  .٦/١٦٦الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢/٤٤٤تذكرة الحفاظ ) ٩(
  .٢٢٢تقريب التهذيب ص ) ١٠(
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 .الدارقطنيو .)٤(شيبة أبي بن عثمانو .)٣(والعجلي. )٢(وابن معين .)١(المديني بنا وثقه
 بالحديث معروفاً كان :زادو. ) هـ٢٤٨توفي (المصري  صالح بن وأحمد .)٦()٥(ماكوال وابن

 كثير كان ولكن ،صالح بن معاوية األلفاظ عن يضبط وكان صدوقاً كان: وقال أحمد .)٧(صدوقاً
 كان ألنه ،بالصالح إال الحديث في نفذ ما ،صالح رجل كان : وقال في موضع آخر،)٨(الخطأ
 :حاتم أبو وقال. )١٠(بأس به يكن ولم ،الثوري حديث يقلب كان :معين بناوقال . )٩(الخطأ كثير

 حديثه يعتبر ،يخطئ ممن كان( : وقال،وذكره ابن حبان في الثقات. )١١( الحديثصالح صدوق
 بن زيد( :وقال ابن عدي. )١٢()المناكير ففيها المجاهيل عن روايته وأما المشاهير عن روى إذا

 بن الهق والذي ،صدقه في يشك ال ممن ،الكوفة مشايخ أثبات من وهو ،كثير حديث له الحباب
 ،األحاديث تلك بعض تشبه أحاديث الثوري عن له إنما ،مقلوبة الثوري عن أحاديثه أن معين

 الثوري غير وعن الثوري عن والباقي ،يرفعه وال ،يرفعه وبعضه ،اإلسناد بذلك يستغرب
 ثقة يخطئ في الراجح أنه :قلت. )١٤(يهم قد ،بأس به يكن لم :وقال الذهبي. )١٣()كلها مستقيمة
  . الثوريحديث

 ،األندلس قاضي الحمصي ،عبدالرحمن وأبو ،عمرو أبو ،الحضرمي ديرح بن معاوية بن صالح
 في البخاريروى له  .)١٥(السبعين بعد :وقيل  ومائة،وخمسين ثمان سنة مات ،أوهام له صدوق

  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، واإلمام خلف القراءة جزء

                                                 

  .١٠/٤٢تهذيب الكمال ) ١(
  .١١٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .١/٣٧٧الثقات للعجلي ) ٣(
  .٩١تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص) ٤(
 وسبعين نيف سنة، قتل ماكوال بابن المعروف ،البغدادي ،العجلي ،جعفر بن علي بن اهللا هبة بن عليهو ) ٥(

  ).٤٣/٢٦٣تاريخ دمشق  (وأربعمائة
  .٣/٣٤٧تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٣/٣٤٧تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٥٨الدم صبحر ) ٨(
  .٢/٩٠العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .٣/٣٤٧، تهذيب التهذيب ١/٣٥٠، تذكرة الحفاظ ١٠/٤٠، تهذيب الكمال ٨/٤٤٢ترجمته في تاريخ بغداد  ) ١٠(
  .٣/٥٦١الجرح والتعديل  ) ١١(
  .٨/٢٥٠الثقات البن حبان  ) ١٢(
  .٣/٢٠٩الكامل في الضعفاء  ) ١٣(
  .١/٤١٥الكاشف  ) ١٤(
  .٥٣٨ذيب تقريب الته ) ١٥(
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 ال أعلم إال :وقال مرة وأحمد بن حنبل،. )٢(سعدوابن . )١( بن مهديعبدالرحمنوثقه 
وقال  والبزار، .النسائيوثقه و . صالح: ليس برضي، وقال مرة:وابن معين، وقال مرة. )٣(خيراً
 بن يحيى قالو. )٧(وذكره ابن حبان في الثقات .)٦(وأبو زرعة .)٥(والعجلي. )٤( ليس به بأس:مرة

 هذه إيش :سعيد بن يحيى  لهقال ،صالح بن ويةمعا بحديث تحدث إذا مهدي بن كان( :معين
 بن محمد وقال. )٨()حرفاً وال الزمان ذلك في عنه نأخذ كنا ما :قال يحيى القطانو. األحاديث

 ،ال :قلت ؟صالح بن معاوية حديث جمعتم :معين بنا يحيى لي قال :) هـ٢٨٩توفي  (وضاح
 ،حديثه يكتب ،الحديث حسن ،الحديث الحص :وقال أبو حاتم .)٩(عظيماً علماً واهللا أضعتم :قال
 ،صدوق عندي وهو ،بأساً بحديثه أرى وما ،صالح حديث له( :عدي بنا وقال. )١٠(به يحتج وال
 حمل قد :) هـ٢٦٢توفي ( السدوسي شيبة بن يعقوب وقال .)١١()إفرادات حديثه في يقع أنه إال

 بنا وقال .يضعفه من ومنهم ،فبالضعي وال ،بالثبت ليس ،وسط أنه يرى من ومنهم ،عنه الناس
 يروون الناس :) هـ٢٤٢توفي  (الموصلي عمار بن عبداهللا بن محمد وقال .صدوق :)١٢(خراش

 :وقال مرة ،)١٤(إمام صدوق : وقال الذهبي.)١٣(الحديث شيء أي يدري يكن لم أنه وزعموا ،عنه
  . صدوقالراجح أنه :، قلت)١٥( الصدق معادن ومن ،العلم أوعية من وكان ،البخاري به يحتج لم

                                                 

  .٢٨/١٩١ تهذيب الكمال )١(
  .٧/٥٢١الطبقات الكبرى ) ٢(
  .١٥٢بحر الدم ص) ٣(
  .١٠/١٨٩تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٢/٢٨٤الثقات للعجلي ) ٥(
  .٨/٢٨٢الجرح والتعديل ) ٦(
  .٧/٤٧٠الثقات البن حبان ) ٧(
  .٤/٩١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .١٠/١٨٩تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٨/٢٨٢الجرح والتعديل  ) ١٠(
  .٦/٤٠٦الكامل في الضعفاء  ) ١١(
 ومائتين وثمانين ثالث سنة مات، المروزي خراش بن سعيد بن يوسف بن الرحمن عبد ،محمد أبوهو  ) ١٢(

  ).٢/٦٨٥تذكرة الحفاظ (
، ٢٨/١٩١ال ، تهذيب الكم٥٩/٤٤، تاريخ دمشق ٨/٢٨٢، الجرح والتعديل ٧/٣٣٥ترجمته التاريخ الكبير  ) ١٣(

  .١٠/١٨٩تهذيب التهذيب 
  .٢/٢٧٦الكاشف  ) ١٤(
  .١/١٧٦تذكرة الحفاظ  ) ١٥(
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النبي أدرك إنه :قال من غلط ،ثقة ،الحمصي يحيى أبو ،الخبائري ،الكالعي ليم بن عامرس 
، اإلمام خلف القراءة جزء في البخاريروى له .)١(ومائة ثالثين سنة مات ،وسلم عليه اهللا صلى

  .، وأصحاب السنن األربعةمسلمو
 اهللا صلى النبي أدرك قد وكان ،عامر نب سليم سمعت :)٢(خمير بن يزيد عن :شعبة قال

. )٣(الصحيح وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب أدرك قد وكان :رواية وفي ،وسلم عليه
 قالثم  ،األسود بن المقداد وال ،عنبسة بن عمرو يدرك لم : قوله حاتمنقل العالئي عن أبي

 هو ثقة، لم يدرك النبي :قلت .)٤(مذهبه على وكأنه مسلم صحيح في المقداد عن حديثه :العالئي
  .صلى اهللا عليه وسلم وأرسل عن من ذكرهم العالئي

 مشهورصحابي جليل،  ،وهب بن :ويقال الحارث بن عجالن بن صدىهو  : أمامة الباهليوأب
  .)٥(وثمانين ست سنة مات ،بكنيته

  الحكم على إسناد الحديث
ق، ويرتقي بالمتابعات إلى إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه معاوية بن صالح صدو

الصحيح لغيره، وبالنسبة إلرسال سليم بن عامر فال يضره وال يضعف الحديث؛ ألنه لم يرسل 
قال فيه الحاكم في و ،)٦(حسن صحيح:  قال فيه الترمذيوالحديث .عن أبي أمامة رضي اهللا عنه

 األرنؤوط شعيب هوقال في، )٨(وصححه األلباني، )٧( إسناده صحيح على شرط مسلم:المستدرك
والذي توصلت إليه أنه :  قلت،مسلم شرط على قوي إسناده :في تعليقه على صحيح ابن حبان

  .صحيح بمتابعاته الكثيرة
� � �  

  

  

                                                 

  . ٢٤٩تقريب التهذيب ص) ١(
تقريب التهذيب (، روى عن سليم بن عامر الخامسة من ،الحمصي عمر أبو ،يِبحالر ،خمير بن يزيدهو ) ٢(

  ).٣٢/١١٦، تهذيب الكمال ٦٠٠ص
  .٤/١٤٦ذيب التهذيب ، ته١١/٣٤٤تهذيب الكمال ) ٣(
  .١٩١جامع التحصيل ص ) ٤(
  .٣/٤٢٠، اإلصابة في تمييز الصحابة ٤/٣٢٦التاريخ الكبير ) ٥(
  . ٥٨٩   /ح  ٢/٥١٦سنن الترمذي ) ٦(
  . ١٧٤١   /ح ١/٦٤٦المستدرك على الصحيحين ) ٧(
  .٨٦٧/  ح ٢/٥٥٠السلسلة الصحيحة ) ٨(
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أي  )اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع األطراف        (والحديث اآلخر   ) س(
  .مقَطَّع األعضاء، والتَّشديد للتكثير

        ))))٣٢٣٢٣٢٣٢((((م م م م حديث رقحديث رقحديث رقحديث رق
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 حدثَنَا ابن   : قَالُوا ، وَأبو كُريبٍ  ، وعبد اللَِّه بن براٍد الَْأشْعِري     ،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     

ِريسةَ ،ِإدبشُع نع ،انرَأِبي ِعم ناِمِت، عِن الصِد اللَِّه ببع نع ،ع َأِبي ذَر خَِليِلـي  ""  : قَاَل،ن ِإن
 حـدثَنَا   ،حدثَنَا محمد بن بـشَّارٍ     و ، "" وِإن كَان عبدا مجدع الَْأطْرافِ     ،َأن َأسمع وُأِطيع  َأوصاِني  

 ، عن َأِبي ِعمران   ، جِميعا عن شُعبةَ   ، َأخْبرنَا النَّضر بن شُميلٍ    ،حدثَنَا ِإسحقُ  ح و  ،محمد بن جعفَرٍ  
  .)١( ""عبدا حبِشيا مجدع الَْأطْراِف : "" وقَالَا ِفي الْحِديِث،ِبهذَا الِْإسنَاِد

  تخريج الحديث
  .)٢( بن ادريس به بنحوهعبداهللا بكر بن أبي شيبة عن يأخرجه مسلم من طريق أب

� � �  

 أي خاصـمه    )قال البنه يا غُنْثَر فَجـدع وسـب       (ضي اللّه عنه    وفي حديث الصديق ر   
  .المخَاصمة: والمجادعة. وذممه

        ))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عـن   ،ثْمان حدثَنَا َأبو ع   ، قَاَل حدثَنَا َأِبي   ، قَاَل حدثَنَا معتَِمر بن سلَيمان     ،حدثَنَا َأبو النُّعمانِ  
 وَأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ، َأن َأصحاب الصفَِّة كَانُوا ُأنَاسا فُقَراء      ،عبِد الرحمِن بِن َأِبي بكْرٍ    

 وَأن َأبـا بكْـٍر    "" َأو ساِدس ، وِإن َأربع فَخَاِمس   ، من كَان ِعنْده طَعام اثْنَيِن فَلْيذْهب ِبثَاِلثٍ       : ""قَاَل
فَلَـا َأدِري   -،   فَهو َأنَا وَأِبي وُأمـي     : قَالَ ، فَانْطَلَقَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبعشَرةٍ       ،جاء ِبثَلَاثَةٍ 

ِإن َأبا بكٍْر تَعشَّى ِعنْد النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه          و ، بينَنَا وبين بيِت َأِبي بكْرٍ     -  وخَاِدم ، وامرَأِتي :قَاَل
لَّمسو،     تْ الِْعشَاءلِّيثُ صيلَِبثَ ح ثُم ،  عجر ثُم ،        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص شَّى النَِّبيتَّى تَعفَلَِبثَ ح ،  اءفَج 

 ؟ ضيِفك : َأو قَالَتْ  ؟ وما حبسك عن َأضياِفك    : قَالَتْ لَه امرَأتُه   ،ء اللَّه بعد ما مضى ِمن اللَّيِل ما شَا      
 يا :فَقَاَل ، فَذَهبتُ َأنَا فَاخْتَبْأتُ: قَاَل، قَد عِرضوا فََأبوا، َأبوا حتَّى تَِجيء   : قَالَتْ ؟ َأوما عشَّيِتيِهم  :قَاَل

                                                 

  . ١٨٣٧   /ح  ٢/٢٨٥اعة األمراء في غير معصية صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب ط) ١(
  /ح ١/٣١٢كتاب المساجد ومواضع الصالة باب كراهية تأخير الصالة عن وقتها المختار  صحيح مسلم) ٢(

٦٤٨.  
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١(غُنْثَر(، دفَج  بسو قَالَ ،عِنيًئا   : وا : فَقَالَ ، كُلُوا لَا هدَأب هماللَِّه لَا َأطْعو ،  ا كُنَّا نَْأخُذُ ِمـناللَِّه م مايو 
 ،َل ذَِلك وصارتْ َأكْثَر ِمما كَانَتْ قَب-  يعِني حتَّى شَِبعوا:قَاَل - ،لُقْمٍة ِإلَّا ربا ِمن َأسفَِلها َأكْثَر ِمنْها

       ا ِهيكَم كٍْر فَِإذَا ِهيو با َأبهِإلَي ا   ،فَنَظَرِمنْه َأكْثَر َأِتهِ  ، َأورـذَا       : فَقَاَل ِلاما هاٍس مِني ِفرا ُأخْتَ ب؟ ي 
 ِإنَّمـا  : وقَاَل،ِمنْها َأبو بكٍْر فََأكََل ، لَِهي الْآن َأكْثَر ِمنْها قَبَل ذَِلك ِبثَلَاِث مراٍت، لَا وقُرِة عيِني  :قَالَتْ

 ثُم حملَها ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّـه علَيـِه          ،ثُم َأكََل ِمنْها لُقْمةً    - يعِني يِمينَه    - كَان ذَِلك ِمن الشَّيطَانِ   
لَّمسو،  هتْ ِعنْدحبفََأص ،    قْدٍم عقَو نيبنَنَا ويب كَانلُ  ،وى الَْأجضلًا    ،فَمجر شَرقَنَا اثْنَا عكُـلِّ    ، فَفَر عم 

ُأنَاس مٍل ِمنْهجٍل،رجكُلِّ ر عم كَم لَمَأع ا قَاَل، اللَّهكَم َأو ونعما َأج٢( فََأكَلُوا ِمنْه(.  
  تخريج الحديث

، ومن )٣( بنحوهأخرجه البخاري من طريق موسى بن إسماعيل عن معتمر بن سليمان به
   .)٤( سليمان بن طرخان به بلفظ مقارب،معتمر الطريق محمد بن أبي عدي عن أبي
 ومحمد بن عبيداهللا بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراويوأخرجه مسلم من طريق 

، ومن طريق )٥( به بنحوه، واللفظ البن معاذ بن سليمان كلهم عن المعتمر،عبد األعلى القيسي
  .)٦(ريري عن أبي عثمان به بلفظ مقاربسعيد الج

� � �  
  

  

  

  

  

  

                                                 

 والنون غثر رجل :الجهل يقال وهي الغثارة من فمأخوذ الغنثر، و)٥/٧لسان العرب ( الوِخم الثقيل :الغُنْثَر) ١(
 غير عن الماء شرب الغنثرة اللغة أهل بعض لحمقها وحكى الضبع غثراء سميت وإنما زيادة الغنثر في

  ).٢/٧غريب الحديث للخطابي  (عطش
  .٦٠٢  /ح ١/١٥٦صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة باب السمر مع الضيف واألهل ) ٢(
  .  ٣٥٨١ / ح ٢/٤٧٩صحيح البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم ) ٣(
  . ٦١٤١  / ح٤/١٣٣ال آكل حتى تأكل : صحيح البخاري كتاب األدب باب قول الضيف لصاحبه) ٤(
  .٢٠٥٧  / ح ٢/٣٩٤صحيح مسلم كتاب األشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ) ٥(
  . ٢٠٥٧ / ح ٢/٣٩٥كتاب األشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره  صحيح مسلم) ٦(
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: والمجادلَـةُ . مقابلة الحجة بالحجـة   :  الجدل )ما أوِتي قَوم الجدَل إال ضلُّوا     ( فيه   }جدل{
فأما الجدل  . والمراد به في الحديث الجدل على الباطل، وطَلب المغالَبة به         . المناظَرةُ والمخاصمة 

  .}وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن{حقّ فإن ذلك محمود، لقوله تعالى إلظْهار ال
        ))))٣٤٣٤٣٤٣٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

 ذكره محمد بن صالح العثيمين      ،هذا أثر موقوف على عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه            
   .)١(في التفسير

  :فقال ذكره الحاكم في المستدرك مختلف وللحديث أصل بلفظ
ـ  ن ب رفَعأ ج بنْ، أَ اءرفَ الْ اِبهولْد ا ب ع ن ب دمحا م نَ ثَ ،ُلدع الْ وبقُع ي ن ب نسا الح نَربخَْأ ع ٍنو ،

ـ  يِبنَّ الْ اَل قَ :اَل قَ ،هنْ ع  اهللاُ يِض ر ةَامم أُ يِب أَ ن ع ،ٍباِل غَ يِب أَ ن ع ،اٍرنَي دِ ن ب اججح الْ َأبنَْأ ى اهللاُ لَّ ص 
لَعِهي و لَّسم": م قَ لَّا ض وم ب عد ه ال أُ ى إِ دوا الْ تُوجثُ "َلد قَ م َأر ر ساهللاِ ُلو  ى اهللاُ لَّ ص لَ عِهي و لَّسم  }  � �ـ�

 ����	ِE�F GH��Iَ �%�J ْ5�! ً��6�L ��,ِM ��,َ �N��!��َO{)C( هِدذا حثٌيِح صيِإ الْحنَسادلَ ومخَ يرجاه" )٣(.  
  .ولكن هذا الحديث ليس هو الذي استدل به ابن األثير فسأكتفي بذكره من باب االستئناس

  
  .يقال منه جدف يجدف تَجِديفاً.  أي تكْفُروها وتَستَِقلُّوها)ال تُجدفُوا ِبِنعم اللّه( فيه }جدف{

        ))))٣٥٣٥٣٥٣٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
، )٦(، وابن فتيبـة   )٥(، والرازي )٤( وقد ذكره الزمخشري    مسنداً، لم أقف على هذا الحديث      

  .)٧(وابن الجوزي
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٦/٧٧عثيمين تفسير القرآن لل) ١(
  .٥٨سورة الزخرف، آية ) ٢(
  .٣٦٧٤  /ح  ٢/٤٨٦ تفسير سورة الزخرف  ،المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير) ٣(
  .١/١٩٨الفائق ) ٤(
  .١١٩مختار الصحاح ص) ٥(
  .٣/٧٣٥غريب الحديث البن قتيبة ) ٦(
  .١/١٤٣غريب الحديث البن الجوزي ) ٧(
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 أي ملْقًى علـى     )أنا خاتم النبيين في أم الكتاب، وإن آدم لمنْجِدٌل في طينَِته          (وفيه  ) ه( 
  .الجدالة، وهي األرض

        ))))٣٦٣٦٣٦٣٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 عِن الِْعرباِض بـِن     ، عن سِعيِد بِن سويدٍ    ، حدثَنَا َأبو بكْرٍ   ،ٍعحدثَنَا َأبو الْيماِن الْحكَم بن نَافِ     
 لَِميةَ الساِريقُولُ        : قَالَ ،سي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعس "" :         اللَّـِه ِفـي ُأم ـدبِإنِّي ع

  ينالنَِّبي الِْكتَاِب لَخَاتَم، ِإنِدٌل ِفي ِطينَِتهِ     ونْجلَم مآد ،   ِبتَْأِويِل ذَِلك ُئكُمُأنَبسو ،     اِهيمـرِة َأِبـي ِإبوعد ، 
  همى قَوِة ِعيسِبشَارالشَّامِ            ،و ورقُص تْ لَهاءَأض ا نُورِمنْه جخَر َأتْ َأنَّهي الَِّتي را ُأمْؤيرو ،  كَذَِلكو 

  .)١( "" صلَواتُ اللَِّه علَيِهم،لنَِّبيينتَرى ُأمهاتُ ا
  تخريج الحديث

 األصبحي عن الحكم بن نافع به بلفظ عبداهللاأخرجه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن 
  .)٢(مقارب

 من طريق عبد القدوس بن عبد الحجاحكالهما  ،)٤(ابن عساكر و .)٣(وأخرجه الطبراني
  .عن أبي بكر بن أبي مريم به بنحوه

الطبراني من طريق بقية بن  و،)٥(الحاكم من طريق عثمان بن سعيد الدارميوأخرجه 
  . عن أبي بكر بن أبي مريم به بنحوهثالثتهم، )٧(الطبري من طريق محمد بن العالءو. )٦(الوليد

 بـن هـالل     عبداهللا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن          وأخرجه أحمد من طريق   
  .)٨(قارب بلفظ مالسلمي عن العرباض

  
  
  

                                                 

  . ١٧٢٠٣   /ح ٤/١٢٨مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٦/٩٠حلية األولياء  ) ٢(
  . ١٤٥٥   / ح٢/٣٤٠ مسند الشاميين للطبراني ، ١٥٤٣٤   / ح١٨/٢٥٣المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  .٢١/٩٩تاريخ دمشق ) ٤(
  .٤١٧٥   / ح٢/٦٥٦ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين) ٥(
  .١٥٤٣٤   / ح١٨/٢٥٣الكبير للطبراني المعجم ) ٦(
  .١/٦٠٦جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٧(
  .١٧١٩٠ / ح ٤/١٢٧مسند أحمد بن حنبل  ) ٨(
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، جميعهم من   )٥(، والطبري )٤(، والبيهقي )٣(، والطبراني )٢(، والحاكم )١(وأخرجه ابن حبان    
  معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد األعلى بن هالل السلمي عن العربـاض                طريق  

  .بألفاظ مقاربة
  رجال اإلسناد

 حديثه أكثر إن :يقال ،ثبت ثقة ،هبكنيت مشهور ،الحمصي ،رانيهالب  الحكم بن نافع،أبو اليمان
  . روى له الجماعة.)٧( ومائتينوعشرين اثنتين سنة مات ،)٦(مناولة شعيب عن

 زرعة وأب وقال .)٨(كلمة إال شعيب من اليمان أبو يسمع لم :داود أبى عن ،ياآلجر قال
 :قلت .)١٠)(٩(ازةإج الباقيو واحداً حديثاً إال حمزة أبى ابن شعيب من اليمان أبو يسمع لم :الرازي

  .هو ثقة تكلم في سماعه من شعيب بن أبي حمزة ولم يرِو عنه في هذا الحديث
 :وقيل ،بكير اسمه :قيل ،جده إلى ينسب وقد ،الشامي الغساني مريم أبي بن عبداهللا بن أبو بكر

 أبوروى له  .)١١( ومائةوخمسين ست سنة مات ،فاختلط بيته سرق دق وكان ضعيف ،السالم عبد
  .ماجه ابن، والترمذي، ودداو
  

                                                 

  .٦٤٠٤   / ح ١٤/٣١٢ صحيح ابن حبان كتاب التاريخ) ١(
  . ٣٥٦٦   / ح٢/٤٥٣ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير )٢(
  .١٩٣٩   /ح ٣/١٣٣مسند الشاميين وفي  .١٥٤٣٣،  ١٥٤٣٢   / ح١٨/٢٥٢براني المعجم الكبير للط) ٣(
  .١٣٨٥   /ح ٢/١٣٤شعب اإليمان للبيهقي ) ٤(
  .١٢/٨٢جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  ) ٥(
 هعن كتبت أو بخطه وكتبها انتخبها وقد حديثه من أحاديث أو رواه الذي كتابه الشيخ يدفعهي أن : المناولة) ٦(

 اصرفها ثم بها وقابل فانسخها خذها له يقول أو إليه ويدفعها عنى فاروها روايتي هذه :للطالب فيقول فعرفها
اإللماع في معرفة الرواية وتقييد السماع للقاضي (ي عن اروها أو عنى بها تحدث أن لك أجزت وقد يإل

  ).٧٩عياض ص
  . ٢/٣٧٩، تهذيب التهذيب ٧/١٤٦ الكمال ، تهذيب٣/١٢٩، الجرح والتعديل ١٧٦تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٢/٢٢٥سؤاالت اآلجري ) ٨(
 المغيب مع باللفظ إذنا أو مشافهة إماوهي أن يجيز الشيخ للتلميذ كتبة أو مروياته ليرويها عنه وهي : اإلجازة) ٩(

 ينةمع لكتب اإلجازة أعالها، وهي أنواع جميعها في والحكم، مغيبه أو بحضرته بخطه ذلك له يكتب أو
  ).٧٩اإللماع في معرفة الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ص( مفسرة مخصصة وأحاديث

  .٢/٤٦٥سؤاالت البرذعي ) ١٠(
 - تاريخ ابن معين،٢/٤٠٤، الجرح والتعديل ٧/٤٦٧وانظر الطبقات الكبرى . ٦٣٢تقريب التهذيب ص ) ١١(

، الكامل ٣/١٤٦جروحين البن حبان ، الم١/٥٦٠، العلل ومعرفة الرجال ٤/٤٢١، ٤/٤١١ رواية الدوري
، ١١٥، الضعفاء والمتروكين ص٣٣/١٠٩، تهذيب الكمال ٢/٢٣٤، سؤاالت اآلجري ٢/٣٩في الضعفاء 

  .١٢/٣٣تهذيب التهذيب 



 −�٧٢�−

  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة . الحمصي،الشامي ،الكلبي سعيد بن سويد
 قال .يعني حديث الدراسة ،حديثه يصح لم :البخاري قال. )١(الثقات في حبان بن ذكره

لم أقف فيه على ما يرجح حاله، وتوثيق ابن . )٢ (فصححاه والحاكم ،حبان بنا وخالفه :ابن حجر
  .بان ال يكفي لتبيين حالهح

 قوله فيه نزل ممن هو ،الصفة أهل من مشهور صحابي ،نجيح أبو ،العرباض بن سارية السلمي
� { :تعالى%�&َ/ِ	���َِ, َ���8ََ? ��� -َBِM �@�ِP�,- �/َ�9 َ��#{)Q( )٥(وسبعين خمس سنة مات، )٤(.  

  الحكم على إسناد الحديث
سويد عدم معرفة حال  بكر بن أبي مريم، وبيإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف أ  

  .ومدار الحديث عليه
، وضعفة البخاري، كما ذكرت في ترجمة سويد، وصححه )٦(والحديث حسنه ابن تيميه

 األرنؤوط شعيبعلق عليه ، و)٧(ضعفه األلبانيوكذا . ابن حبان والحاكم، كما ذكر ابن حجر آنفاً
 إسناد وهذا ، "علَيِهم اللَِّه صلَواتُ النَِّبيين ُأمهاتُ تَرى ِلكوكَذَ " :قوله دون ،لغيره صحيح :بقوله

  .والراجح ضعفه بهذا اإلسناد، كما أسلفت: قلت .ضعيف
� � �  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٦/٣٦١الثقات البن حبان ) ١(
، ٢١/٩٩، تاريخ دمشق ٤/٢٩، الجرح والتعديل ٣/٤٧٦، وانظر التاريخ الكبير ١٥٢ تعجيل المنفعة ص)٢(

  .٣/٣٣سان الميزان ل
  .٩٢سورة التوبة آية ) ٣(
  .٤/٤٨٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٣/٣٢١الثقات البن حبان ) ٥(
  .١٠/٧٢٨الفتاوى الكبرى ) ٦(
  .٢٠٨٥/  ح ٥/١٠٢السلسلة الضعيفة ) ٧(
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  .)وهو منْجِدل في الشَّمس(ومنه حديث ابن صياد ) ه(
        ))))٣٧٣٧٣٧٣٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه
اللَِّه ب دبثَنَا عدحِحيمةَ الْجاِويعم ةَ،نلَمس نب ادمثَنَا حدٍد، حيِن زب ِليع نِد ، عبع نع 

 يمكُثُ َأبو الدجاِل : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل، عن َأِبيِه،الرحمِن بِن َأِبي بكْرةَ
 تَنَام ، وَأقَلُّه منْفَعةً، َأضر شَيٍء،)١( ثُم يولَد لَهما غُلَام َأعور،لَاِثين عاما لَا يولَد لَهما ولَدوُأمه ثَ

هقَلْب نَاملَا يو نَاهيِه، ""عيوَأب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صستَ لَنَا رنَع اٌل""  :اَل فَقَ، ثُمِطو وهَأب، 
 فَسِمعنَا : فَقَاَل َأبو بكْرةَ، "" طَِويلَةُ الْيديِن)٣( وُأمه ِفرضاِخيةٌ، كََأن َأنْفَه ِمنْقَار،)٢(ضرب اللَّحِم

 فَِإذَا نَعتُ رسوِل ،حتَّى دخَلْنَا علَى َأبويِه فَذَهبتُ َأنَا والزبير بن الْعواِم ،ِبمولُوٍد ِفي الْيهوِد ِبالْمِدينَِة
 ثُم ، مكَثْنَا ثَلَاِثين عاما لَا يولَد لَنَا ولَد: فَقَالَا؟ فَقُلْنَا هْل لَكُما ولَد،اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفيِهما

روَأع لَنَا غُلَام ِلدٍء،وشَي رةً، َأضنْفَعم َأقَلُّهو ،هقَلْب نَاملَا يو نَاهيع ا: قَاَل، تَنَامِعنِْدِهم نَا ِمنجفَخَر ، 
 : قُلْنَا؟ ما قُلْتُما: فَقَاَل، فَتَكَشَّفَ عن رْأِسِه، ولَه همهمةٌ، ِفي قَِطيفٍَة لَه ِفي الشَّمِس)٤(منْجِدٌل هوفَِإذَا 

 هذَا حِديثٌ حسن : قَاَل َأبو ِعيسى. ولَا ينَام قَلِْبي، تَنَام عينَاي، نَعم: قَاَل؟عتَ ما قُلْنَاوهْل سِم
ةَ،غَِريبلَمِن ساِد بمِديِث حح ِإلَّا ِمن ِرفُه٥( لَا نَع(.  

  تخريج الحديث
أخرجـه  ، و )٦(أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هارون، ومن طريق عفان بـن مـسلم             

حنبل بن إسحاق مـن طريـق    أخرجه  ، و )٨( بن معاوية  عبداهللا عنالبزار  أخرجه  ، و )٧ (الطيالسي
  .، جميعهم عن حماد بن سلمة به بلفظ مقارب)٩(سريج بن النعمان

                                                 

)١ (روالع: ذهاب العينين ِإحدى ِحس ،رواُهللا وَأع ها فالن عينروت: واقال وربما وعروبصرها ذهب ِإذا  عينهاع 
  ).٣/٣٧الفائق  (أعور :وأمه أبيه من أخ له ليس للذي تقول العرب، و)٤/٦١٢لسان العرب (

  ).١/٥٤٧، لسان العرب ٣/٣٧٧الفائق  (اللَّحم الخفيف: الضرب) ٢(
 وامرَأة ،للمبالغة والياء :فرضاِخية وامرَأة ،اللحم كثير ،غليظ عريض :فرضاخ رجلو ،العريض :الِفرضاخُ )٣(

  ).٣/٣٧، الفائق ٣/٤٤لسان العرب ( عريضة لَِحيمة :فرضاخة
 األرض على ألقاه إذا جدله من: انجدل، و)٥/١٠٥لسان العرب  (اَألرض وهي بالجدالة الملْقى :المجدل) ٤(

  ).١/١٩٣الفائق  (الصلبه األرض وهي الجدالة على اإللقاء وأصلُه
  الذبائح أبواب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما جاء في ذكر ابن صيادكتابالترمذي سنن ) ٥(

  . ٢٢٤٨٦   /ح  ٤/٥١٨
  .٢٠٥٢١   / ح ٥/٤٩، ٢٠٤٣٤   / ح ٥/٤٠مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ٨٦٥   /ح  ١١٦ص  مسند الطيالسي) ٧(
  . ٣٠٦٧   /ح  ٨/٤٧٢البحر الزخار مسند البزار ) ٨(
  . ٤٠   /ح  ١٥٠ صالفتن لحنبل بن إسحاق) ٩(
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بـن  ا يزيد   عن، وابن أبي شيبة     )١(وأخرجه أحمد من طريق مؤمل بن إسماعيل القرشي       
، ثالثتهم عن حماد بن سلمة به بألفاظ )٣(يق مسلم بن إبراهيم، وحنبل بن إسحاق من طر)٢(هارون

  .مختصرة
  رجال اإلسناد

 وأربعين ثالث سنة مات ،رمعم ثقة ،البصري جعفر أبو ،يِحمالج موسى بنعبداهللا بن معاوية 
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو روى له .)٤ (المائة على زاد وقد ومائتين،

  .)٢٤ ( رقمسبقت ترجمته حديث ،ثقة :حماد بن سلمة
 سنة مات ،ضعيف ،البصري التيمي ،جدعان بن عبداهللا بن زهير بن عبداهللا بن علي بن زيد

، وأصحاب مسلم، والمفرد األدب في البخاري روى له .)٥ (قبلها :وقيل  ومائة،وثالثين إحدى
  .السنن األربعة

 وأبو  والجوزجاني، وأبو حاتم،ضعفه النقاد كابن سعد، وأحمد، وابن معين، والنسائي،
 ربما :عن نفسه قوله: وأفضل ما قيل فيه .، وغيرهم)٦( والدارقطني مرة وابن خزيمة،زرعة،
 إال ،أدري ال :فيقول ؟حدثك من أتدري سعيد أبا يا :فأقول منه أسمعه ثم ،بالحديث الحسن حدثت

 ،بالقوي وليس ،حديثه يكتبقال وذكره العجلي في الثقات و. حدثتك أنا فأقول ثقة من سمعته إني
 ما اللين وإلى ،الحديث صالح ،ثقة :شيبة بن يعقوب وقال. )٧(به بأس ال :مرة وقال ،يتشيع وكان

له ( :وقال ابن عدي. )٩(غيره يوقفه الذي الشيء رفع ربما أنه إال ،صدوق :الترمذي وقال .)٨(هو
 في يغالي وكان ،عنه الرواية من عواامتن ،وغيرهم البصريين من أحداً أر ولم ،صالحة أحاديث
 ال فيه أقف أنا :الدارقطني وقال. )١٠()حديثه يكتب ضعفه ومع ،البصرة أهل جملة في ،التشيع
 وترك عمره آخر في خلط : ابن قانعوقال. هعن الحديث يتقي يحيى كانو. لين فيه عندي يزال

                                                 

  .٢٠٥٣٩   / ح ٥/٥١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٣٧٤٨١   /  ح٧/٤٩٢ المصنف في األحاديث واآلثار) ٢(
  .٩   /ح  ١٠٣ صالفتن لحنبل بن إسحاق) ٣(
  .٦/٣٤، تهذيب التهذيب ١٦/١٦١، وانظر تهذيب الكمال ٣٢٤تقريب التهذيب ص) ٤(
  . ٤٠١يب ص تقريب التهذ) ٥(
، ١٤١ ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين ،١١١بحر الدم ص. ٧/٢٥٢انظر الطبقات الكبرى ) ٦(

، ٣/٢٣٠، الضعفاء الكبير للعقيلي ٦/١٨٦، الجرح والتعديل ٤/٣٤١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين 
  .٧/٢٨٤، تهذيب التهذيب ٢٠/٤٣٧تهذيب الكمال 

  .٢/١٥٤الثقات للعجلي ) ٧(
  .٧/٢٨٤ تهذيب التهذيب )٨(
  .١/١٤١ تذكرة الحفاظ )٩(
  .٥/٢٠٠الكامل في الضعفاء ) ١٠(
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 من مجرى يجري وليس ،عنه ةالجل لرواية ويحتمل ،الصدق أهل من كان :الساجي وقال ،حديثه
 ،اآلثار في ويخطئ ،األخبار في يهم وكان ،جليالً شيخاً كان( :حبان بنا وقال .)١(ثبته على أجمع
 ترك فاستحق ،المشاهير عن يرويها التي المناكير فيها وتبين ،أخباره في ذلك كثر حتى

 ،همام من إلي أحب زيد بن وعلي ثابت في سلمة بن حماد( :وقال أبو حاتم. )٢()به االحتجاج
 عبد من زيد بن علي بحديث علمأ وهو ،الناس خطأ بين ،بحديثهما علمهأو الناس ضبطأ وهو

 وفيه العلم أوعية من هو :، وقال مرة)٤(بالثبت وليس الحفاظ أحد: وقال الذهبي، )٣()الوارث
 كما  ضعيف أنهالراجح :، قلت)٥(بغيره مسلم قرنه لكن الشيخان به يحتج لم :قال مرة، وتشيع

  . فقد ضعفه أكثر النقاد،قال ابن حجر
 .)٦(وتـسعين  ست سنة مات ،ثقة ،البصري ،الثقفي الحارث بن عيفَنُ ،بكرة أبي بن الرحمن عبد

  .روى له الجماعة
 وكان ،الصحابة فضالء من وكان ،بكنيته مشهورصحابي ، )٧(كلدة بن الحارث بن نفيعهو  :وهأب

  .)٨(بكرة بأبي فاشتهر ،ببكرة الطائف حصن من وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى تدلى
  الحكم عل إسناد الحديث

والحديث  . ألن مدار الحديث على علي بن زيد وهو ضعيف         ؛إسناد هذا الحديث ضعيف     
وضـعفه   . ال نعرفه إال من حديث حماد بـن سـلمة  ،هذا حديث غريب: سبق فيه قول الترمذي  

 بن زيد في   لضعف علي  ؛ وضعفه شعيب األرنؤوط   نن الترمذي، لباني في تعليقه على س    الشيخ األ 
  . إليهذهبت وهذا ما تعليقه على مسند أحمد،

� � �  
  

  

  

                                                 

  .٧/٢٨٤ تهذيب التهذيب )١(
  .٢/١٠٣المجروحين البن حبان ) ٢(
  .٣/١٤١الجرح والتعديل ) ٣(
  .٢/٤٠الكاشف ) ٤(
  .١/١٤١تذكرة الحفاظ ) ٥(
  .٦/١٣٤التهذيب ، تهذيب ١٧/٥، وانظر تهذيب الكمال ٣٣٧تقريب التهذيب ص) ٦(
  .١/١٠٧٥أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٧(
  .٦/٤٦٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٨(
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 )العِقيقَة تُقْطَع جدوالً وال يكْـسر لهـا عظْـم         (وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) ه(
  .الجدول جمع جدل، بالكسر والفتح، وهو العضو

        ))))٣٨٣٨٣٨٣٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :الحاكم في المستدركقال 

ـ نْ َأ، اهللابِد عن بمياِهربا ِإنَ ثَ،ياِنبيشَّلْ اَوِبقُع ين بدمح اهللا مِدبو ع با أَ نَربخَْأ َأبـ ِز ي يـ د ب ن 
هارونْ أَ ،نَأب ع الْ ِدب ِكِلمب ِب َأنيلَ سيمان،ع ناِءطَ ع،ع ُأن كُم زر،ي كُِبَأ وذَ نَ:االَ قَ،زراِْتر  ةَُأمـر 
ـ  نَرح نَ ِنمحر الْ ِدب ع ةَُأر ام تْدلَ و ن إِ ٍركْ ب يِب أَ ِن ب ِنمح الر ِدب ع  آلِ نِم ا جزوـ قَ فَ ،ار ـ  ع تْالَ  ةُشَاِئ
ـِضراهللاُ ي  نْ علَ :"اه  الْ ِلا ب فْ أَ ةُنَّسُلض اِناتَ شَ اِملَغُ الْ ِن ع ١(ِناتََئاِفكَ م(، و عالْ ن اِرجـ  ِةي تُقْطَـع   اةٌ شَ

 ةَعبر أَ يِف فَ نكُ ي م لَ نِإ فَ ِعاِبس الْ مو ي اك ذَ نكُيلْ و ،قُدصتَي و مِعطْي و ُلكُْأي فَ جدوالً وال يكْسر لها عظْم    
شَعِإ فَرلَن مكُ يِف فَنِإي حدِرشِْعى وين""ه ِدذا حثٌيِح صيِإ الْحنَسادلَ ومخَ يرج٢("اه(.  

  تخريج الحديث
  .)٣(أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عطاء بن أبي رباح عن عائشة به بنحوه

، )٧(، وابن حبان  )٦(، وأحمد )٥(، وابن ماجة  )٤(حديث حسن صحيح  : وأخرجه الترمذي وقال  
، جميعهم من طريق حفصة بنت      )١١(، وأبو يعلى  )١٠(، والبيهقي )٩(، وابن أبي شيبة   )٨(وعبد الرزاق 

  .عبد الرحمن عن عائشة رضي اهللا عنها باخنصار
  
  

                                                 

 فهو مثله يكون حتى شيئاً ساوى شيء  وكل،بمِسنٍَّة ِإالّ عنه يعقُّ ال َأي ،السن في متَساِويتان َأي :مكاِفَئتان) ١(
  ) ٢/١٠٣ن سالم ، غريب الحديث الب١/١٣٩لسان العرب  (له مكافئ

  .٧٥٩٥/ ح. ٤/٢٦٦ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الذبائح) ٢(
  .٢٤٢٤٧   /ح٥/١١٤  كتاب العقيقةالمصنف في األحاديث واآلثار) ٣(
  باب ما جاء في العقيقة،أبواب األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الذبائحكتابسنن الترمذي ) ٤(

  .١٥١٣ /  ح٤/٩٦
  .٣١٦٣   /ح٢/١٠٥٦باب العقيقة  نن ابن ماجه كتاب الذبائحس) ٥(
  .٢٤٠٧٤   /ح ٦/٣١ مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  .٥٣١٠   / ح١٢/١٢٦باب العقيقة  كتاب األطعمة صحيح ابن حبان) ٧(
  .٧٩٥٦   /ح ٤/٣٢٨مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقيقة ) ٨(
  ٢٤٢٤٦ /ح ٥/١١٤ ة كتاب العقيقالمصنف في األحاديث واآلثار) ٩(
  /ح ٩/٣٠١  باب ما يعق عن الغالم ، جماع أبواب العقيقة، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا) ١٠(

 ١٩٠٦٤.  
  .٤٦٤٨   / ح٨/١٠٨مسند أبي يعلى الموصلي ) ١١(
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وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبيد اهللا بن أبي يزيد عن بعض أهله عن عائشة رض                
  .)١(اله عنها باختالف يسير

، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بـن سـعد عـن             )٣(، وأبو يعلى  )٢(وأخرجه البيهقي 
  . عنها باختالف بعض األلفاظ مع زيادةعائشة رضي اهللا

  رجال اإلسناد
 بابن أبوه ويعرف مرخْاَأل بنا النيسابوري ،الشيباني يوسف بن  محمد بن يعقوب،أبو عبد اهللا

 لم .مائة وثالث وأربعين أربع سنة اآلخرة جمادى في توفي، وومائتين خمسين سنة ولد الكرماني
  .يرو له أصحاب الكتب الستة

 صنف ،ويفهم يحفظ )٤(الشرقي بنا بعد ببلدنا الحديث أهل صدر كان :اكمالح قالو
 ىحأنْ من اهللا عبد أبو وكان :الحاكم قال ،الكبير المسند وصنف ،الصحيحين على مستخرجا

 عبداهللا أبا يقدم خزيمة بنا كانو .والرجال العلل في حسن كالم وله ،قط لحن عليه أخذ ما الناس
 عليه عرضه شيء في شك وإذا ،عليه نرد ما في قوله ويعتمد ،قرانهأ كافة على يعقوب بنا

 .هو ثقة إمام:  قلت.)٥(الشأن هذا أئمة من كان :وقال الذهبي
  .)٦(ومائتين وستين سبع سنة عاشوراء يوم توفي ،النيسابوري السعديإبراهيم بن عبد اهللا 

 :حاتم أبي بنا قالو .)٧(جةح بال مسلم فغمزه بمسلم يستخف كان :الحاكم اهللا عبد أبو قال
هو : ، قلت)١٠(صدوق: قال الذهبي .)٩(الثقات في حبان بنا وذكره .)٨(شيخ :فقال ؟عنه أبي سئل

  .كما قال الذهبي
  ).١٢( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة متقن عابد، :يزيد بن هارون

                                                 

  .٧٩٥٥   /ح ٤/٣٢٨مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقيقة ) ١(
 باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس ، جماع أبواب العقيقةالسنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا) ٢(

  .١٩٠٧٧   /ح ٩/٣٠٣ والتسمية
  .٤٥٢١   / ح٨/١٧مسند أبي يعلى الموصلي ) ٣(
تذكرة الحفاظ (إمام حجة : ، قال الذهبيمسلم تلميذ ،النيسابوري الحسن بن محمد بن حمدأ حامد أبوهو ) ٤(

٣/٨٢٠.(  
  .٢٨٧/ ٥٦اريخ دمشق ت.٣/٨٦٦تذكرة الحفاظ ) ٥(
  .١/٧٣٠الوافي في الوفيات ) ٦(
  .١/٧٤لسان الميزان ) ٧(
  .٢/١١٠الجرح والتعديل ) ٨(
  .٨/٨٧ الثقات البن حبان )٩(
  .١/٤٤ميزان االعتدال ) ١٠(
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ـ  مات الخامسة من أوهام له صدوق ميزرالع ميسرة،  عبد الملك بن أبي سليمان      خمـس  نةس
  .األربعةأصحاب السنن  و، ومسلمتعليقاً،روى له البخاري . )١(وأربعين

 بن إسماعيل :الناس حفاظ : بن عيينة  سفيان عنو. الملك عبد حفظ من يعجب شعبة كان
 )٣(ووثقه ابـن سـعد    . )٢(ووصفة سفيان الثوري بالميزان   . سليمان أبى بن الملك وعبد خالد، أبى

 عمار بن اهللا عبد بن محمد والنسائي، و  )٧(، وأبو حاتم  )٦(، والعجلي )٥(ن، ابن معي  )٤(أحمد بن حنبل  
ـ  بن الملك عبد :ألحمد قلت :داود وأبوقال   هـ، وأبو نعيم األصبهاني،   ٢٤٢ توفي الموصلي  يأب

 أحاديـث  رفع أنه إال الكوفة، أهل أحفظ من وكان نعم، :قال ؟يخطىء :قلت ،ثقة :قال ؟سليمان
 عليه اهللا صلى النبي عن جابر، عن عطاء، ه عن حديث شعبة، وأحمد،    وأنكر عليه . )٨(عطاء عن

 به يحدث لم حديث هو :قالهذا الحديث السابق؟ ف   عن معين ابن يحيى سئلو. )٩(الشفعة في وسلم
 ثقـة  الملـك  عبـد  ولكن الناس، عليه أنكره وقد عطاء، عن سليمان، يأب بن الملك عبد إال أحد

. سـعد  بن قيس من عطاء في أثبت وهو ضعيف، : يحيى مرة  قالو  مثله، على يرد ال صدوق
وال أدري لماذا اختلف قول ابن معين فيه، والراجح توثيقه له وقد وثقه غير واحد من النقاد منهم      

 ابن وذكره. )١٠(صدوق: الساجي وقال .به بأس ال :الرازي زرعة أبو وقال. النسائي مع تشدده  
 مـن  على والغالب هم،حفظاو الكوفة، أهل خيار من كانو أخطأ، ربما :وقال الثقات، في حبان
 يهـم  بأوهام السنة عنه صحت ثبت شيخ حديث ترك اإلنصاف من وليس يهم، أن ويحدث يحفظ

                                                 

  .٣٦٣تقريب التهذيب ص) ١(
  .١٨/٣٢٤تهذيب الكمال ) ٢(
  .٦/٣٥٠الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١/٤٠٩ العلل ومعرفة الرجال )٤(
  .١٤٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٢/١٠٣الثقات للعجلي ) ٦(
  .٥/٣٦٧الجرح والتعديل ) ٧(
  . ٢٧سؤاالت أبي داود ألحمد ص) ٨(
 روى هذا الحديث هذا حديث حسن غريب، وال نعلم أحداً: والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال معلقاً عليه) ٩(

وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل ، ، عن عطاء، عن جابرغير عبد الملك بن أبي سليمان
هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ال نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا 

، والحديث صححه )١٣٦٩   /ح٣/٦٥١  باب ما جاء في الشفعة للغائب،سنن الترمذي أبواب الجنائز (الحديث
  .لشيخ األلباني في تعليقه على سنن الترمذيا

  .٦/٣٥٢تهذيب التهذيب ) ١٠(
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 غلـب  فمـن  يفحش، لم ما فيه وهم أنه صح ما وترك بتثبت، يروى ما قبول فيه واألولى فيها،
  .ة أغرب في أحاديثوالراجح أنه ثق: قلت. )١(الترك استحق صوابه على خطؤه
 سنة مات ،اإلرسال كثير لكنه فاضل فقيه ثقة ،القرشي أسلم رباح أبي واسم، احبر أبي بنعطاء 

  .الجماعةروى له . )٢(منه ذلك يكثر ولم بأخرة تغير إنه :وقيل المشهور على  ومائة،عشرة أربع

 خالد بن زيدو ،عمر بن اهللا عبدو ،الخدري سعيد أبي: (وذكر العالئي أنه لم يسمع من
، وال الصديق بكر أبيوال من  ،مطعم بن جبيروال من  ،كرز أمو ،هانئوأم  ،سلمة أمو ،الجهني

 بن وعتبان معاذوكذا أرسل عن  ،زيد بن أسامة من وال ،خديج بن رافع منوال  ،عثمانمن 
 بن فضلال من وال الدرداء، يأب من سماعه يصح ال: وقال ابن حجر. )٣()عنهم اهللا رضي أسيد

 .سمعت :يقول أن إال بها يحتج ال عائشة عن عطاءرواية : ، وقيلعباس
 سعد بن وقيس ،جريج ابن كان :المديني ابن قول وبالنسبة الختالطه فقد ذكر الذهبي

 فعطاء وإال عنه، الكتابة بطال أنهما يعن بل ،االصطالحي الترك يعن لم ،بآخره عطاء تركا
  .وت اختالطهوالراجح عدم ثب: ، قلت)٤(ثبت
 اهللا صلى والنبي ،الحديبية يوم أسلمت ، صحابيةالمكية سعد بنا قال ،الكعبية الخزاعية زرأم كُ
  . روى لها أصحاب السنن األربعة.)٥(فأسلمت بدنه، لحوم يقسم ،وسلم عليه

 طريق من الخطيب فروى ،فهم سوء عن نشأ خطأ وهو ،الصحابة في بعضهم  ذكره: كرزوأب
 عنه يحدث كرز أبا وذكر ،حنبل بن أحمد سمعت ،السجستاني داود أبي عن ،سىمو بن إسحاق

 اسمه هذا كرز أبو :فقال )٦(الجعابي عن فنقل ،بذلك المراد بين ثم ،الصحابة في هذا :فقال ،نافع
 ،الصحابة بدور المعروف الموضع في ينزل ببغداد وكان ،الموصل من وأصله كرز بن اهللا عبد

 هذا نقل الذي فظن نافع عن يروي وكان ،الموضع ذلك فأقطعهم ،المنصور صحابة من وكانوا
إن كان هذا هو : قلت. )٧(كذلك وليس وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب بالصحابة المراد أن

  .المقصود في الحديث فهو ليس بصحابي وإن كان غيره فلم أقف عليه

                                                 

  .٧/٩٧الثقات البن حبان ) ١(
  .٣٩١تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٢٣٧جامع التحصيل ص) ٣(
  .٣/٧٠ميزان االعتدال ) ٤(
  .٧٥٨، تقريب التهذيب ص٨/٢٨٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  ).٥/٣٢٢لسان الميزان  (مائة وثالث وخمسين  خمسمات سنة الجعابي بكر أبو عمر بن محمدهو ) ٦(
  .٧/٣٤٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
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 أفقه ،المؤمنين أم ،)١(خمس أو نينس بأربع المبعث بعد ولدت، الصديق بكر أبي بنت عائشة
  .)٢(الصحيح على وخمسين سبع سنة ماتت، مطلقاً النساء

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه إبراهيم بن عبد اهللا السعدي صدوق، وبمتابعاته يرتقي                

 وهـذا   يح، حسن صـح   : وقال فيه الترمذي   إلى الصحيح لغيره، وقد صحح الحاكم هذا الحديث،       
  .يرجح تصحيحه بمتابعاته

� � �  
  

 هـي جمـع     )ُأِتي رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم ِبجدايا وضـغَاِبيس         (فيه  ) ه (}جدا{
جداية، وهي من أوالد الظّباء ما بلغ ستَة أشهر أو سبعة، ذَكَراً كان أو أنْثَى، بمنزلة الجدي مـن      

  .الْمعز
        ))))٣٩٣٩٣٩٣٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :ود في سننه داقال أبو
 حـدثَنَا   ،حدثَنَا يحيى بن حِبيبٍ    ح و  ، حدثَنَا ابن جريجٍ   ، حدثَنَا َأبو عاِصمٍ   ،حدثَنَا ابن بشَّارٍ  

حوجٍ   ،ريرِن جاب نقَالَ ، ع :  انفْيَأِبي س نو برمِني عرـ ، َأخْب ِد اللَِّه ببع نو برمع َأن   انـفْوِن ص
هرلٍ    ،َأخْبنْبِن حةَ بكَلَد نع ،            لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِإلَى ر ثَهعةَ بيُأم نب انفْوص ٍن  ، َأنِبلَب

 غَاِبيسضٍة وايدجكَّةَ       ،)٣(ولَى مِبَأع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبيفَ ، و   لِّمُأس لَمخَلْتُ وفَقَالَ ،د "" :  ِجعار 
 ِبهذَا  َ، وَأخْبرِني ابن صفْوان   : قَاَل عمرو  ،وذَِلك بعدما َأسلَم صفْوان بن ُأميةَ      ،"" السلَام علَيكُم    :فَقُْل

  .)٤(ه ولَم يقُْل سِمعتُه ِمنْ،َأجمع عن كَلَدةَ بِن حنْبٍل
  
  
  

                                                 

  .٨/١٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٧٥٠تقريب التهذيب ص) ٢(
 القثّاء صغار وهي ضغابيس إليه ُأهِدي أنَّه حديث وفي، )١/٥٥١لسان العرب  (الِقثَّاء ِصغار هي :الضغاِبيس )٣(

 نبت:  والقثاء).١/٢٧١غريب الحديث البن قتيبة  (الضعف في بسببها ضغْبوس الضعيف للرجل قيل ومنه
، لسان العرب ٢/٢٤١الفائق (، هو يشبه الخيار ويؤكل والزيِت بالخلِّ يسلَقُ ،الثُّمام أصول فى ينبت

١/١٢٨.(  
  . ٤٥٢٨   /ح  ١٥/٦١ انسنن أبي داود كتاب األدب أبواب النوم  باب كيف االستئذ )٤(
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  تخريج الحديث
والبيهقي من طريق عبد الملك بن عبـد         ،)١(أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن وكيع      

  ،)٣(أحمـد بـن حنبـل     و ، إدريـس بـن جعفـر العطـار        ، والطبراني مـن طريـق     )٢(الحميد
جميعهم عن روح بن عبادة بـه بألفـاظ    ،)٤( بن المباركعبداهللاوابن السني من طريق محمد بن      

  .مقاربة
أحمد بن ، والطبراني من طريق )٥(وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن خلف

، )٧(، والبخاري)٦(أبو حفص عمرو بن عليو ،العباس بن الفرج الرياشيو ،الحسن المصري
  .، جميعهم عن أبي عاصم به بألفاظ مقاربة)٨(المزي من طريق أحمد بن الحسن المصريو

 بن  روح، وأحمد من طريق)٩(ن محمد المصيصيوأخرجه النسائي من طريق حجاج ب
 وروح بن ،، وابن سعد من طريق أبي عاصم)١٠( بن الحارثعبداهللاو ،وأبو عاصم ،عبادة
  . عن ابن جريج به بألفاظ مقاربةجميعهم، )١١(عبادة

  .)١٢(وأخرجه البيهقي من طريق الحسن بن مكرمعن أبي عاصم به بلفظ مختصر
  رجال اإلسناد

  ،)١٨( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:ابن بشار

                                                 

الذبائح أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في كتاب سنن الترمذي ) ١(
  . ٢٧٠٤   /ح  ١٠/٢٥٣ التسليم قبل االستئذان

  /ح  ٨/٣٤٠السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في كيفية االستئذان ) ٢(
  . ٨٥١٢   /ح  ١٨/٣١٠شعب اإليمان للبيهقي وفي .  ١٦٤٢٠ 

  . ١٦١٥٢   /ح  ١٤/٦٦المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  . ٦٦٤   /ح ٦١٥ صعمل اليوم والليلة البن السني باب إخراج من دخل بغير استئذان وال تسليم) ٤(
  . ٧٣٠   /ح  ٢/٣٩٠اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ٥(
  . ١٦١٥٢   /ح  ١٤/٦٦م الكبير للطبراني المعج) ٦(
  .٧/٢٤١، وفي التاريخ الكبير  ١١٢٠   /ح  ٣٧١صاألدب المفرد للبخاري ) ٧(
  .٢٤/٢٠٩تهذيب الكمال ) ٨(
 كتاب عمل اليوم والليلة كيف وفي . ٦٥٢٦   /  ح٤/١٦٩ السنن الكبرى للنسائي كتاب الوليمة الضغابيس) ٩(

  . ٩٧٨٣   /  ح٦/٨٧ يستأذن
  . ١٥٤٦٣   /   ح٣/٤١٤ مسند أحمد بن حنبل) ١٠(
  .٥/٤٥٨الطبقات الكبرى ) ١١(
 ح  ٨/٣٣٩ كتاب السرقة جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في كيفية االستئذان السنن الكبرى للبيهقي) ١٢(

/  ١٦٤١٩ .  
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 ،البصري ،النبيل عاصم أبو ،الشيباني مسلم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك هو :أبو عاصم
  . روى له الجماعة،)١(بعدها أو  ومائتينعشرة اثنتي سنة مات ،ثبت ثقة

 يدلس وكان ،فاضل فقيه ثقة ،األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبدهو  :ابن جريج
  . روى له الجماعة،)٢(السبعين جاز وكان ، ومائةوأربعين سبع سنة  مات،لويرس

 تدليس التدليس شر :ونقل قول الدارقطنيعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين 
 بنا ذكر( :قال العالئي و.)٣(مجروح من سمعه فيما الإ يدلس ال ،التدليس قبيح فإنه ،جريج بنا

 ،حنطب بن عبداهللا بن المطلب من جريج بنا يسمع لمو ،الصحابة من اًأحد يلق لم أنه المديني
 ،زيد بن جابر :منهم جريج بنا يلق ولم :قال ثم عباس بنا أصحاب :أيضاً المديني بنا وذكر

 عطاءعن  وهوجاهد إال حرفاً أو حرفين، ولم يسمع من م ،جبير بن سعيد وال ،عكرمة وال
 ،شعيب بن عمرو منوال  ،نافع بن طلحةوال من  ،الزناد أبي من يسمع لمو ،ضعيف الخراساني

 وهذا كما قال ابن حجر، هو ثقة مدلس من الثالثة ويرسل :، قلت)٤()أنس أبي بن عمرانوال من 
ال يضره في هذا الحديث ألنه صرح بالسماع في هذه الرواية ولم يرو عن أحد ممن أرسل 

  .عنهم
، )٥(بعـدها  :وقيـل  ، ومائتين وأربعين ثمان سنة تما ،ثقة ،البصري عربي بن يحيى بن حبيب  

  .روى له مسلم، وأصحاب السنن األربعة
 مات ،تصانيف له فاضل ،ثقة ،البصري محمد أبو ،القيسي حسان بن العالء بن عبادة بن روح
  . روى له الجماعة.)٦(ومائتين سبع أو خمس سنة

 ،ثقة ،عمر :ويقال ،جده إلى ينسب دوق ،المدني الثقفي جارية بن سيدَأ بن عمرو بن أبي سفيان
  .النسائي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري روى له .)٧(الثالثة من

 .)٨(الرابعة من ،شريف صدوق ،المكي ،الجمحي خلف بن أمية بن  بن صفوانعبداهللاعمرو بن 
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبو، والمفرد األدب في البخاريروى له 

                                                 

  .٢٨٠تقريب التهذيب ص) ١(
  .٣٦٣تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٤١طبقات المدلسين ص) ٣(
  بتصرف. ٢٢٩التحصيل صجامع ) ٤(
  .٥٨٩تقريب التهذيب ص) ٥(
، تهذيب ١/٣٥٠، تذكرة الحفاظ ٩/٢٣٨، تهذيب الكمال ٧/٢٩٦، الطبقات الكبرى ٢١١تقريب التهذيب ص) ٦(

  .٣/٢٥٤التهذيب 
  .٨/٣٧، تهذيب التهذيب ٢٢/٤٤، وانظر تهذيب الكمال ٤٢٢تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٨/٥٥، تهذيب التهذيب ٢٢/١٠٠ل تهذيب الكما. ٤٢٣تقريب التهذيب ص) ٨(
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. )٣( وثق:وقال الذهبي .)٢(وذكره ابن حبان في الثقات. )١( كان قليل الحديث:عدقال ابن س
  . هو كما قال ابن حجر:قلت

 ،األسلمي حنبل بن قيس بن كلدة :قانع بنا وعند ،الحنبل بن عبداهللا بنا :ويقال كلدة بن حنبل
   .)٤(جمح بني حليفصحابي جليل،  ،الغساني :ويقال

 قتل أيام ماتصحابي جليل، . )٥(كافراً بدر يوم أبوه قتل، وهب بن خلف بن صفوان بن أمية
  .)٦(معاوية خالفة أوائل في وأربعين اثنتين أو إحدى سنة :وقيل ،عثمان

  الحكم على إسناد الحديث
 وبالمتابعات ،صدوقإسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه عمرو بن عبداهللا بن صفوان   

كما رسال وتدليس ابن جريج فال يضره في هذا الحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره، وبالنسبة إل
 ابن حديث من إال نعرفه ال ،غريب حسن حديث هذا :فيه الترمذي قالوالحديث  .أسلفت
 وقال فيه شعيب األرنؤوط في ،ودلباني في تعليقه على سنن أبي داصححه الشيخ األ .)٧(جريج

 ،سفيان أبي بن عمرو غير ،الصحيح الرج ،ثقات رجاله ،صحيح إسناده: تعليقه على مسند أحمد
  . والذي توصلت إليه تصحيحه بالمتابعات كما أسلفت.صفوان أبي بن وعمرو

� � �  
  

  .))٨(فجاءه ِبجدي وجداية(ومنه الحديث اآلخر 
        ))))٤٠٤٠٤٠٤٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداًهذا الحديثلم أقف على   
� � �  

  

                                                 

  .٥/٤٧٤الطبقات الكبرى ) ١(
  .٥/١٧٧الثقات البن حبان ) ٢(
  .٢/٨٢الكاشف ) ٣(
  .٥/٦١٩، اإلصابة في تمييز الصحابة ٧/٢٤١ التاريخ الكبير )٤(
  .٣/٤٣٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  .٢٧٦تقريب التهذيب ص) ٦(
  . ٢٧٠٤   /ح  ١٠/٢٥٣سنن الترمذي ) ٧(
لسان العرب  (جِديتاِن وهما الرحل وظَِلفَِة السرج دفَّتَي تحت المحشوة الكساء من القطعة :والجِديةُ الجديةُ )٨(

١٤/١٣٤ .(  
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ومنه ُأِخـذ جـدا   . المطر العام:  الجدا)اًاللهم اسِقنا جداً طَبق(وفي حديث االستسقاء  ] ه[ 
  .العِطيِة والجدوى

        ))))٤١٤١٤١٤١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في األوسط

دثنَح ا محمد بن  إسح  اق بن إبر اهيم ١(ناان، ثَ اذَ شَ  بن( ِأب   جاِشي، ثنا م  مرو، نا ع بن ع)٢( ابن  
ـ  حم: اَل قَ الٍك م  بنِ نِسن أَ ع،  هاٍبـ شِ ن ابنِ ، ع الٍد خَ  بن قيُلة، نا ع  هيعلُ ـ اس ع ل النَّ  هـدِ ى ع لَ
راهللاِ وُلـس  لى اهللاُ  ص ليِه ع أتَسلم، فَ  وسِل المِ اهمواقالُ، فَ ون :حطَ، قَ  اهللاِ ا رسولَ ي الم   طـر، و يـبس 

ـ إذَ: " قاَلفَ. كبا رنَسق لَاس، فاستَ أسنت النَّ ي، و اِشو الم هلكتْجر، و الشَّ ـ انا كَ و يـ م ـ  كَ ذا ذا وكَ
سـلم   عليه و  لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوُل ر رج خَ  ذلك اليوم  انا كَ لمفَ" ات  صدقَم بِ عكُخرجوا م أرجوا و فاخُ
بي صلى اهللا عليـه      النَّ مدقَتَلى، فَ صتوا الم ى أَ  حتَّ ارقَ والو كينةُم الس ليِه، ع وني ويمشُ ، يمشِ اسوالنَّ

ـ  قرُأسلم ي  عليه و  لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوُل ر كانو. راءِةالِقا بِ ميِه فِ رجهي يِنكعتَهم ر لى بِ صوسلم فَ  ي  ِف
ـ ى، و لَك األع ب ر  اسم ِح، وسب تاِب الكِ حِةفاِتى بِ ولَ األُ كعِةي الر  فِ اِء واالستسقَ يديِنالِع  كعـةِ ي الر ِف
 لـب قَ، و ِهوجِه بِ وم القَ قبَله استَ التَى ص ضا قَ لمفَ. يِةاِش الغَ ديثُ ح اكل أتَ ، وه اِبتَ الكِ فاتحِة بِ انيِةالثَّ
ا، نَ اسـقِ  اللهـم : " اَلم قَ ي، ثُ سِقستَ ي  أن بَل قَ كبيرةَ تَ ربكَ، و ديِه ي فعر، و يِهكبتَلى ر ثا ع  ج م، ثُ داءهِر
أغثنَو ٣(، رحباً  مغيثاً يثاًا غَ نَ اسقِ ا، اللهم( بيعاً، ر)٥(بقاًطَ،  دقاً، غَ ، وجداً )٤( غدقاً، م)٦( نيئاً، ه ريئـاً ، م ،
٧(ريعاًم( م ،تعاًر)٨( امالً، شَ ابالً و سبالً، م جلالً، م ائماً، د غَ افعاً، نَ رراً د ـ  ير ـ  اٍر ض غَ اجالً، ع  يـر 
يثاً، غَ )٩(ائثر ه البِ حيي بِ  تُ ، اللهمالد ه العِ  بِ تغيثَ، وباد تَ، و الغاًجعله ب ا وال نَّر مِ اِض للح  باد، اللهـم 

                                                 

  ).حدثنا(هذا اختصار لكلمة ) ١(
  ).أخبرنا(هذا اختصار لكلمة ) ٢(
)٣ (بحالصدر رحب فالن منه :يقال ،السعة :بالضم الر، بحالواسع :بالفتح والر ) مختار ١/٤١٣لسان العرب ،

  ).٢٦٧الصحاح ص
)٤ (راِبع ِبيعَأيضاً:ر بيعِبيعاً والرثُ رعلى المبالغة وربما سمي الكَُأل والغَي خِْصبالمطر الذي يكون في : م 

  ).٨/٩٩لسان العرب (الربيع 
 العام: الطَّبقُ الغَيثُ، و)١/٣٦٤ البن قتيبة غريب الحديث (طبقها إذا األرض طبق مطَر هذا: يقال :الطبق) ٥(

  ).٢/٢٦٢غريب الحديث للحربي  (عاماً يعِنى. طبقاً غَيثاً اسِقنَا: يقَاُل
  ،)٢/١٤٧، غريب الحديث البن الجوزي ١٠/٢٨٢لسان العرب ( القَطِْر الكبار المطر الدال بفتح :الغَدق) ٦(
، غريب الحديث ٨/٩٩لسان العرب  ( المغْني عن االرِتياد:ع العامبالمال والمر المخِْصب الناِجع في :المِريع) ٧(

  ).٢/٣٥٣البن الجوزي 
  ).١/٣٧٦غريب الحديث البن الجوزي  (اِإلبل فيه يرتع ما به اهللا ينبتُ أي :مرتعاً) ٨(
 وهى الَمراعة الُموِنق ذوو. القَطْر الكثير :واُلمغِْدق الغَدق. العام المطر: الَجدا. األرض إلحيائه الَمطَر: اَلحيا) ٩(

 السابل. فيه يرتَع ما المنبِت: اُلمرتع. يوأربعن بالمكان ربعت من االرتياد عن يربعهم الذي: المربع الِخصب
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، هوراًاء طَ م ماِءن الس ا مِ لينَل ع  أنزِ ها، اللهم كنَا س نَرِضي أَ ل فِ أنِزها، و ينتَا زِ نَي أرضِ ا فِ لينَل ع نِزَأ
ـ َلقبتى َأوا حرحما بفَ: قاَل". ثيرا  اسي كَ  وأنَ نعاماًنا أَ  لَ لقتَا خَ ه مم أسِقة، و  ميتَ لدةًه ب أحي بِ فَ  زع قَ
، دينِةن الم  ع قلع، ال ي  لياليهن و ياٍم أَ بعةَم س ليِه ع طرتْم م ، ثُ عٍض إلى ب  عضه ب التأم، فَ حاِبن الس ِم
ـ ، وانقَ  البيوتُ مِتتهد، و  األرض رقتْد غَ ، قَ  اهللاِ ا رسولُ ي: واقالُ فَ سلموناه الم أتَفَ طع  بُلت الـس ،
 نبـرِ لى المِ  ع هوسلم، و ليه و  ع اُهللا لى ص  اهللاِ سوُل ر كَفضِح: اَلا قَ نَّا ع هصرفَ ي ا أن نَ لَ  اهللاَ ادعـف
ح سرعِة لِ عجباًه تَ ذُواِج نَ دتْتى ب اللِة م ب  اَلم قَ ، ثُ ني آدم  ، "اللهم والينَ ح  لينَا وال ع  ا، اللهـم لـى   ع

ـ  فتـصدعتْ : َلاقَ " )٢( اآلكامِ وِرظه، و وديِة األَ بطوِن، و جِر الشَّ منابِت، و )١(راِب الظِ رءوِس ن  ع
دينِةالم لم يرو هذا الحديث عـن       " طرةَيها قَ ر فِ قِطيها وال تُ  ر مراعِ مِط تُ رِس التَّ ثِلي مِ  فِ كانتْ، و

 مجاشع بن عمرو، تفـرد  الزهري إال عقيل، وال عن عقيل إال ابن لهيعة، وال عن ابن لهيعة إال             
  .)٣("شاذان: به

  تخريج الحديث
، ومن طريق ثابت بن )٤( بن أبي طلحةعبداهللااق بن أخرجه البخاري من طريق إسح  

  .كالهما عن أنس. )٥(أسلم البناني
، ومن طريق إسحاق )٦( بن أبي نمر عن أنسعبداهللاوأخرجه مسلم من طريق شريك بن 

،  وفي غيرها من المواضع ولكن باختالف في األلفاظ، )٧( بن أبي طلحة عن أنسعبداهللابن ا
  . ذكرها الطبرانيير التيألفاظ ابن األثدون ذكر 
ولم أقف على هذه األلفاظ . )٨(وقد وردت هذه األلفاظ عند الطبراني بنفس اإلسناد بنحوه  

  . إال عند الطبراني
  رجال اإلسناد

  .لم أقف على ترجمته :محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان

                                                                                                                                               

: ائثالر. الدار: الدرر. بنباته أو بمائة األرض يجلّل الذي: اُلَمجلَّل. ماطر مطر أي سابل سبل: قولهم من
  .)١/٢٤٢الفائق (. ءيالبط

  ).١/٥٦٩لسان العرب  (المنْبِسط الجبل هو وقيل طَرفُه وحد الحجارة من نَتَأ ما كلُّ الراِء بكسر :باالظَِّر) ١(
  ).٤/٣٣٣غريب الحديث  (الظِّراب من أصغر هي اآلكام: قال ابن سالم) ٢(
  .٧٦١٩   /ح ٧/٣٢٠المعجم األوسط للطبراني  ) ٣(
  .٩٣٣  /ح ١/٢٣٤باب االستسقاء في الخطبة يوم الجمعة  صحيح البخاري كتاب الجمعة) ٤(
  . ٣٥٧٤  /ح ٢/٤٧٧باب عالمات النبوة في اإلسالم  صحيح البخاري كتاب المناقب) ٥(
  . ٨٩٧  /ح ١/٤٣١  باب الدعاء في االستسقاء صحيح مسلم كتاب صالة االستسقاء) ٦(
  . ٨٩٨  / ح١/٤٣٢  باب الدعاء في االستسقاء ستسقاءصحيح مسلم كتاب صالة اال) ٧(
  . ٢٧   /ح٦١صاألحاديث الطوال ) ٨(
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  .لم أقف على ترجمته :و إسحاق بن إبراهيم بن شاذانأب
  . لم يخرج له أصحاب الكتب الستة.يوسف أبو ،مجاشع بن عمرو

 :العقيلي وقال .الكذابين أحد رأيته قد :معين بنا قال و.مجهول منكر :البخاري قال
 :الحاكم أحمد أبو وقال. )٢(موضوع هذا :وذكر الذهبي حديثاً موضوعاً وقال .)١(منكر حديثه
 بن مجاشع نأل ،غريب :وقال دركالمست في الحاكم أورده وذكر ابن حجر حديثاً .الحديث منكر

 :قلت. )٣(مناكير له وأورد ،الضعفاء في عدي بنا وذكره ،الكتاب هذا شرط من ليس عمرو
  .الراجح أنه كذاب، رمي بالوضع

 صدوق ،القاضي المصري عبدالرحمن أبو ،الحضرمي عقبة بن لهيعة بن  عبداهللاهو :ابن لهيعة
 أربع سنة مات ،غيرهما من أعدل عنه ،وهب وابن ،ركالمبا بنا ورواية ،كتبه احتراق بعد خلط

  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، ومسلم روى له .)٤(الثمانين على ناف وقد  ومائة،وسبعين
 ابن عن أحمل ال :مهدي بن عبدالرحمن وقال .)٥(سعيد بن يحيى تركه :البخاري قال

 ابن سماع إال لهيعة ابن حديث من معتهس بشيء أعتد ما :وقال أيضاً .كثيراً وال قليالً لهيعة
 حاالً أحسن أمره أول في منه سمع ومن ،ضعيفاً كان :سعد بن محمد وقال. )٦(ونحوه المبارك

 إنيو ،بحجة لهيعة ابن حديث ما :وقال أحمد بن حنبل .)٧(خرةأب منه سمع ممن روايته في
 بن إسحاقعن  أحمد روىو. ببعض بعضه ىيقو وهو ،به أعتبر أكتب مما كثيراً ألكتب
 ، ومائةوستين أربع سنة ولقيته ، ومائةوستين تسع سنة لهيعة ابن كتب احترقت( : قوله)٨(عيسى
 داود أبا سمعت :اآلجري عبيد أبو وقال .)٩() ومائةوسبعين ثالث أو وسبعين أربع سنة ومات
 وضبطه حديثه كثرة في ،بمصر لهيعة ابن مثل كان من :يقول حنبل بن أحمد سمعت :يقول

 :قال أحمد سمعت وقال أبو داود ،-يعني كأنه يتعجب من أن يكون أحد أفضل منه- .)١٠(؟وإتقانه
 سماعه فإن سنة عشرين منذ لهيعة ابن سمع من : ومائةوسبعين تسع سنة المبارك ابن قال

                                                 

  ،٤/٢٦٤الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١(
  .٣/٤٣٦ميزان االعتدال ) ٢(
  .٥/١٥، لسان الميزان ٢١٤، الكشف الحثيث ص٦/٤٥٨ترجمته في الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .٣١٩تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٦٦، الضعفاء الصغير ص٥/١٨٢لكبير  التاريخ ا) ٥(
  .٥/٣٢٧ تهذيب التهذيب )٦(
  .٧/٥١٦الطبقات الكبرى ) ٧(
تقريب ( ومائتين عشرة أربع سنة مات ،الطباع بنا يعقوب أبو ،البغدادي نجيح بن عيسى بن إسحاق هو )٨(

  ).١٠٢التهذيب ص
  .٢/٦٧العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .٢/١٧٥سؤاالت اآلجري ) ١٠(
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 كتبت وقد ، ورشدين ليس بشيء، بن سعدرشدين من أمثل لهيعة ابن : وقال ابن معين.)١(صالح
 سواء نعم :قال سواء؟ لهيعة ابن من واآلخرين القدماء فسماع :ليحيى وقيل. لهيعة ابن ثحدي

وقال . حدثنا :له يقول شاء من كان ،)٢(بحديثه يحتج ال ،ضعيفاً كان : مرةمعين ابن وقال. واحد
 محمد بن جعفر وقال. )٤(ال أخرج حديثه إذا انفرد :خزيمة ابن وقال .)٣( ضعيف الحديث:مرة
 بن أحمد لي قال :يقول )٥(قتيبة سمع أنه يذكر أصحابنا بعض سمعت :) هـ٣٣١توفي  (ييابالفر

 ثم وهب بن عبداهللا كتاب من نكتب كنا ألنا :قلت :قال ،صحاح لهيعة ابن عن أحاديثك :حنبل
 وأثنى عليه أحمد بن صالح. البار الصادق :ووصفه ابن وهب بقوله. لهيعة ابن من نسمعه

 :فقيل له .لهيعة ابن عنما أحسن حديث أبي األسود ( : وكان يقول) هـ٢٤٨توفي  (المصري
 وقع من الكتاب، صحيح لهيعة ابن ،شيء هذا من ليس :فقال. حديث وسماع قديم سماع :يقولون

 خلل فيه جاء ،تضبط لم نسخة من كتب ومن ،صحيح فحديثه  من كتبهصحيحة نسخة على
 األحاديث من عنه روى وما ثقة، لهيعة ابن : قولهصالح بن أحمد  عنشاهين ابن نقلو. )٦()كثير
 إذا( :) هـ٤٠٩توفي  (األزدي سعيد بن الغنى عبد وقال .)٧(التخليط ذلك يطرح ،تخليط فيها

 وقال. )المقرئ، والقعنبيو وهب، وابن المبارك، ابن :صحيح فهو لهيعة ابن عن العبادلة روى
 يكتب كان( :خراش ابن  وقال.ذلك بسبب فضعف ثهحدي من ليس ما عليه يقرأ كان :قتيبة ابن

 إليه به وجاء حديثاً أحد وضع لو حتى عليه، قرأه بشيء جاء من فكان كتبه، احترقت حديثه،
 يقصد لم :الحاكم وقال. لتساهله روايته في المناكير كثرت ثم فمن :الخطيب قال. )عليه قرأه

 حديثه، على يوقف ال( :الجوزجاني وقال. أفأخط كتبه احتراق بعد حفظه من حدث وإنما الكذب،
. عمره آخر في عقله اختلط :الطبري جعفر أبو  وقال.)بروايته يغتر وال به، يحتج أن ينبغي وال

 .)٩( ضعيف:، وقال مرةبثقة ليس :النسائي وقال. )٨(الحديث ذاهب :أحمد أبو الحاكم وقال
ولم يحتج به حتى لو روى . العتبارا على حديثه يكتب مضطرب، أمره :وضعفه أبو حاتم وقال

                                                 

  .٣الت أبو داود ألحمد صسؤا) ١(
  .٤/٤٨١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .١٥٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .١/٧٥صحيح ابن خزيمة ) ٤(
تقريب التهذيب (  ومائتينأربعين سنة مات ،انيلَغْالب رجاء أبو ،الثقفي طريف بن جميل بن سعيد بن قتيبة هو )٥(

  ).٤٥٤ص
  . ٥/٣٢٧ب التهذيب  تهذي)٦(
    .١٢٥تاريخ أسماء الثقات ص) ٧(
، تهذيب ١٦٠، الكشف الحثيث ص٦٥، المختلطين للعالئي ص٢/٢٩٣ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٨(

  . ٥/٣٢٧، تهذيب التهذيب ١/٢٣٧، تذكرة الحفاظ ١٥/٤٨٧الكمال 
  .٦٤الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٩(
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 نسيان، كأنه حديثه :يعد ابن وقال. )١(يضبط ال كان :زرعة أبو قالعنه أمثال ابن المبارك، 
 أخباره سيرت( :حبان ابن وقال. )٣(مالك وثقه  أنالبر عبد ابن وحكى. )٢(حديثه يكتب ممن وهو

 قرأه إليه دفع ما ،ييبال ال كان مث رآهم، قد ثقات أقوام على ضعفاء، أقوام عن يدلس فرأيته
 لما كتبه احتراق قبل عنه المتقدمين رواية عن التنكب فوجب يكن، لم أو حديثه من كان سواء
 احتراق بعد المتأخرين برواية االحتجاج ترك ووجب المتروكين، عن المدلسة األخبار من فيها
عده ابن و. )٥(حديثه تضعيف على العمل :قال الذهبيو. )٤()حديثه من ليس مما فيها لما كتبه

 ،التدليس سوى آخر بأمر ضعف من :حجر في الطبقة الخامسة من المدلسين والتي قال فيها
 :وقال عنه. لهيعة كابن يسيراً ضعفه كان من يوثق أن الإ ،بالسماع صرحوا ولو مردود فحديثهم
 لم : قولهحاتم أبي عن :ي العالئنقلو. )٦(روايته في المناكير عنه وكثر ،عمره آخر في اختلط
 هو صدوق :قلت. )٧(الكثير عنه روى وقد :قالثم  ،شيئاً شعيب بن عمرو من لهيعة بن يسمع

 وهب، وابن المبارك، ابناختلط آخر عمره يقبل من روايته ما روى عنه القدماء كالعبادلة، وهم 
  .المقرئ، والقعنبيو
بن خالديل بن قََََََََََََع اَأل قيلعِليمصر ثم ،الشام ثم ،المدينة سكن ،ثبت ثقة ،األموي خالد أبو، ي ،

  . روى له الجماعة.)٨(الصحيح على  ومائةوأربعين أربع سنة مات
نس بـن    ولم يرسل عن أ     ولكنه مدلس من الثالثة ومرسل     ،وإتقانه جاللته على متفق :ابن شهاب 

  .)١٦(مالك سبقت ترجمته حديث رقم 
  ).٣(سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي مشهور :أنس بن مالك

  الحكم على إسناد الحديث
 عنه الختالط ابن لهيعة، ولم يرِووإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف مجاشع بن عمرو   

لم :  قال فيه الطبراني آنفاً والحديث.أحد العبادلة، وكذلك ألن فيه رواة لم أقف على ترجمتهم
 وال عن ابن لهيعة إال ،قيل إال ابن لهيعة وال عن ع،يرو هذا الحديث عن الزهري إال عقيل

                                                 

  .٥/١٤٥الجرح والتعديل ) ١(
  .٤/١٤٤الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .٢٤/١٧٦التمهيد البن عبد البر ) ٣(
  .٢/١١المجروحين البن حبان ) ٤(
  .٥٩٠/الكاشف ا) ٥(
  .٥٤طبقات المدلسين ص ) ٦(
  .٢١٥جامع التحصيل ص) ٧(
  .٧/٢٢٨، تهذيب التهذيب ٢٠/٢٤٢وانظر  تهذيب الكمال . ٢٩٦تقريب التهذيب ص) ٨(
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 مجاشع وفيه ،األوسط في الطبراني رواه: قال فيه الهيثميو ، شاذان: تفرد به،مجاشع بن عمرو
  . اإلسناد الحديث بهذا هذاضعف، وبهذا يتأكد )١(الكذابين أحد رأيته قد :معين ابن قال ،عمرو بنا

بن األثير، فهو يصح من هذه ار ألفاظ وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولكن دون ذك
  . وغيرهما في الصحيحينالتي وردتالطرق 

� � �  

رميت يوم بدر سهيَل بن عمـرو فَقَطعـتُ         : قال(وفي حديث سعد رضي اللّه عنه       ] ه [
ثَتْ جِديـة   فانْبع: ورواه الزمخشري فقال  . أوُل دفْعة من الدم   : الجِدية )نَساه، فانْثَعبتْ جِدية الدم   

  .قيل هي الطَِّريقة من الدم تُتَّبع ِليقْتَفَى أثرها. وروي فاتَّبعتْ جِدية الدم. الدم، أي سالت
        ))))٤٢٤٢٤٢٤٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الخطابي في غريب الحديث
حانَثَد محمد بن يحشَّالْ ىيياِنبي، حالْ انَثَدخَْأ ،غُاِئصبِإ انَربِهاْريم بالْ نِذنْمخًْأ ،ربانَر محمد 

 بن سهيَل بدٍر يوم رميت "":اَلقَ هنََّأ ِدعس ثَيِد ح،اٍبهِش ِناب نع ،ٍةبقْع ِنب ىسوم نع ،حيلَفُ نبا
   .)٣("" جِدية الدم)٢(فانْثَعبتْنَساه  عتسفَقَطَ .عمٍرو

  تخريج الحديث
  .)٤(خرجه الواقدي من طريق عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص بلفظ مقاربأ

  رجال اإلسناد
  .لم أقف له على ترجمة: الشيباني يحيى بن محمد
 سنة آخر في مات ،بالحديث عارف ثقة ،البغدادي محمد أبو ،الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر
  . ه أصحاب الكتب الستةلم يرو ل. )٥( سنةتسعون وله  ومائتين،وسبعين تسع

 أحمد فيه تكلم صدوق ،الحزامي ،األسدي المغيرة بن المنذر بن اهللا عبد بن المنذر بن إبراهيم
 وابن والنسائي والترمذي البخاري روى له .)٦( ومائتينوثالثين ست سنة مات ،القرآن ألجل
  .ماجة

                                                 

  .٣٢٨٣/  ح ٢/٤٥٢مجمع الزوائد ) ١(
، ١/١٤٤(غريب الحديث البن الجوزي  (سالَتْ َأي: انْثَعبتْ، والدِم من دفْعٍة َأوُل :الجِديةُ جِدية انثعبت: قوله) ٢(

  ).١/٢٣٦لسان العرب 
  .٢/٢٢٠غريب الحديث ) ٣(
  .١/١٠٥مغازي الواقدي ) ٤(
  .١٤١تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٩٤تقريب التهذيب ص) ٦(
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 وقال. بأس به ليس :النسائي  وقال.وابن وضاح. الدارقطنيو. معين بن يحيى وثقه
. )٢(صدوق :فقال عنه يأب سئل :حاتم يأب بن الرحمن عبد وقال. )١(صدوق :محمد بن صالح

 ،ويذمه فيه يتكلم كان حنبل بن أحمد أن بلغني :الساجي قالو. )٣(وذكره ابن حبان في الثقات
 بكر أبو قالو. أي أنه قصد أحمد فلم يستقبله. )٤(له يأذن فلم عليه ليسلم ببغداد إليه وقصد

 بمشهور ليس ومن المجهولين، عن تكون أن إال حديثه في توجد ما فقل المناكير أما: الخطيب
وقد . )٥(ويوثقونه يرضونه كانوا الحفاظ من وغيره معين بن يحيى فإن هذا ومع المحدثين، عند

وابن الراجح ما اتفق عليه الذهبي : قلت. )٦(صدوق: وقال الذهبي. سبق توثيق ابن معين وغيره
 .حجر
 وتسعين سبع سنة مات ،يهم صدوق ،المدني ،الخزاعي أو ،األسلمي سليمان بن فليح بن محمد
  .ماجة وابن والنسائي البخاريروى له . )٧(ومائة

 وال بثقة ليس سليمان بن فليح :قوله معين بن يحيى نقل أبو حاتم عن. )٨(وثقه الدارقطني
 محمد على يحمل معين بن يحيى كان :يقول يأب تسمع : عبد الرحمن بن أبي حاتموقال. ابنه

 في حبان ابن وذكره. )٩(يالقو بذاك ليس بأس، به ما :قال ؟فيه قولك فما: يألب فقلت ،فليح بنا
 .والراجح قول ابن حجر:  قلت.)١٠(الثقات
 ،لينه معين بنا أن يصح لم ،المغازي في إمام فقيه ثقة ،األسدي ،عياش أبي بن عقبة بن موسى

  . روى له الستة.)١١(ذلك بعد :وقيل  ومائة،وأربعين إحدى سنة مات
ولكنه مدلس من الثالثة ومرسل، ولم يرسل عـن سـعد،           ،  وإتقانه جاللته على متفق :شهاب ابن

  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم 
  
  

                                                 

  .١/٣٥٠، التعديل والتجريح ٢/٢٠٧تهذيب الكمال ) ١(
  .٢/١٣٩الجرح والتعديل ) ٢(
  .٨/٧٣الثقات البن حبان ) ٣(
  .١/١٤٥تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٦/١٧٩تاريخ بغداد ) ٥(
  .١/٢٢٥الكاشف ) ٦(
    .٥٠٢تقريب التهذيب ص) ٧(
  .١/٢٦٧سؤاالت الحاكم ) ٨(
  .٨/٥٩الجرح والتعديل ) ٩(
  .٧/٤٤٠ان الثقات البن حب) ١٠(
  .٥٥٢تقريب التهذيب ص) ١١(
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 ، صحابي شهير، وهووقاص أبي بنا ،إسحاق أبو ،الزهري ،القرشي أهيب بن مالك بن سعد
  .)١(موتاً وآخرهم ،العشرة أحد

  الحكم على إسناد الحديث
فيه محمد بن فليح صدوق يهم، ولم يتابع، باإلضافة إلى          ألن  ،  إسناد هذا الحديث ضعيف   

، باإلضافة إلى أن الزهري لم يصرح بالسماع        الشيباني يحيى بن محمدلأني لم أقف على ترجمة      
  .وإن كان تدليسه احنمله العلماء

� � �  

        يم مع الذالاجل    ::::املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
الجمار، وهـو   :  الجذَب بالتحريك  )أنه عليه السالم كان يِحب الجذَب     (فيه  ) س (}جذب{

  .شَحم النَّخْل، واحدتها جذَبة
        ))))٤٣٤٣٤٣٤٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  
� � �  

  .تَأصلُوهم قَتْالأي اس: القَطْع:  الجذُّ)جذُّوهم جذا: أنه قال يوم حنَين( فيه }جذذ{
        ))))٤٤٤٤٤٤٤٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث
دثنَح ا محمد بن  م وٍقرز دثنَ، ح ا محمد بن  اِهللابِد ع ي أبِ دثِن، ح ن ثُ ي، عم َأ: ن أنسٍ امة، عن 

  .)٢( "اًوهم جذّجذّ " :نيٍن حوم ياَلقَوسلم  ليِه على اُهللابي صالنَّ
  تخريج الحديث

  . أقف عليه مسنداً إال في هذا الموضعلم
  رجال اإلسناد

 ،مرزوق لجده ينسب وقد ،البصري ،الباهلي مرزوق بن محمد بن محمدهو  :محمد بن مرزوق
  . روى له مسلم، والترمذي، وابن ماجه.)٣( ومائتينوأربعين ثمان سنة مات ،أوهام له صدوق

  
  

                                                 

  .٣/٧٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٣/١١٧٠غريب الحديث  )٢(
  .٥٠٥تقريب التهذيب ص ) ٣(
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وقال أبو  .)٢(أخطأ ربما : وقال،ثقاتوذكره ابن حبان في ال. )١(وثقه الخطيب البغدادي
 هذين من أنكر مرزوق البن أر لم :وقال ،وذكر ابن عدي حديثين من روايته. )٣( صدوق:حاتم

 :قلت.  ولم يذكر حديث الدراسة من بينهما.)٤(ثقة مرزوق بن محمد وأبوه ،لين  وهو،الحديثين
  .كما قال ابن حجرهو 

 مات ثقة ،القاضي ،البصري األنصاري مالك بن أنس بن عبداهللا بن المثنى بن بن عبداهللامحمد 
  . روى له الجماعة.)٥( ومائتينعشرة خمس سنة

، وذكر حديثاً أنكر غالمه كتب من يحدث بعد فكان ،كتب له ذهبت : اإلمام أحمدقال
  هو ثقة:قلت .)٧(شديداً تغيراً تغير :داود أبو قالو .)٦(ذلك من الحديث هذا وأرى :عليه، وقال

  . اختلط لما ذهبت كتبهكما قال ابن حجر، لكنه
 صدوق ،البصري المثنى أبو ،األنصاري مالك بن أنس بن عبداهللا بن المثنى بن عبداهللا هو :وهأب

  .روى له البخاري والترمذ وابن ماجه .)٨(السادسة من ،الغلط كثير
ن حبان في  وذكره اب.)١٠(ضعيف :مرة وقال، الدارقطنيو .، والترمذي)٩(وثقه العجلي

 ليس :النسائي وقال. )١٢(شيخ: صالح، زاد أبو حاتم: قال أبو حاتم، وأبو زرعة. )١١(الثقات
 :يقول )١٤(سلمة أبا سمعت :، وقال في موضع آخر)١٣(حديثه أخرج ال :داود أبو قالو. بالقوي
 بنا وقال. الحديث منكر ضعيفاً وكان ،بعظيم القريتين في يكن ولم ،المثنى بن عبداهللا حدثنا

                                                 

  .٣/١٩٩تاريخ بغداد ) ١(
  .٩/١٢٦الثقات البن حبان ) ٢(
  .٨/٨٩الجرح والتعديل ) ٣(
  .٦/٢٩١الكامل في الضعفاء ) ٤(
  . ٤٩٠تقريب التهذيب ص) ٥(
، تهذيب الكمال ٧/٣٠٥، الجرح والتعديل ١٣٩، بحر الدم ص٧/٢٩٤ته في الطبقات الكبرى ترجم) ٦(

  .٩/٢٤٥، تهذيب التهذيب ٢/١٨٩، الكاشف ٢٥/٥٣٩
  .٧٦الكواكب النيرات ص) ٧(
  .٣٢٠تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٢/٥٧الثقات للعجلي ) ٩(
  .١٦/٢٥ تهذيب الكمال )١٠(
  .٥/١١الثقات البن حيان ) ١١(
  .٥/١٧٧التعديل الجرح و) ١٢(
  .١/٣٥٦ سؤاالت اآلجري )١٣(
 وعشرين ثالث سنة مات ،وباسمه ،بكنيته مشهور ،يِكذَوبالتَ سلمة أبو، يِرقَنْالِم إسماعيل بن موسى هو )١٤(

  ).٥٤٩تقريب التهذيب ص(ومائتين 
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 وقال .)١(مناكير روى ،الحديث أهل من يكن لم ،ضعف فيه :الساجي وقال. بشيء ليس :معين
الراجح فيه قول ابن : قلت. )٣(أنساً يدرك لم :حاتم أبو قالو. )٢(حديثه أكثر على يتابع ال :العقيلي

  .حجر فقد وثقه أناس، وضعفه آخرون، وأثبت له غير واحد الخطأ
 عشر سنة عزل الرابعة من صدوق ،البصري ،األنصاري مالك بن أنس بن عبداهللا بن مامةثُ

  . روى له الجماعة.)٤(بمدة ذلك بعد ومات ،ومائة
وذكره ابن حبان في . )٩(والذهبي. )٨(والعجلي. )٧(وأبو حاتم. )٦(والنسائي. )٥(وثقه أحمد

 ،يصح ال :قالف  في الصدقات؟أنس عن ثمامةل عن حديث معين بن يحيىسئل و ،)١٠(الثقات
 وأحاديثه ،به بأس ال أنه وأرجو ،أحاديث أنس عن لثمامة( :ابن عدي قالو. )١١(بشيء وليس
الراجح أنه ثقة أخطأ في  :قلت. )١٢()عندي أنس عن يرويه فيما صالح وهو ،غيره من قريب

  .أحاديث
  ).٣(صحابي مشهور سبقت ترجمته في حديث رقم  :أنس

  الحكم عل إسناد الحديث
 ومحمـد بـن    صدوق كثير الغلط، بن المثنى عبداهللا ألن فيه    ضعيف؛حديث  إسناد هذا ال    
ولم يتابعا في هذا الحديث، بل إنفردا في روايته، وهذا ما يجعل الميل             ،   صدوق له أوهام   مرزوق

  .إلى أن يكون مما أخطئا فيه
� � �  

                                                 

، ١/٥٩٢شف ، الكا١٦/٢٥، تهذيب الكمال ٢/٨٣٠، التعديل والتجريح ٥/٢٠٨ ترجمته في التاريخ الكبير )١(
  .٥/٣٣٨تهذيب التهذيب 

  .٢/٣٠٤الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٢(
  .٢١٦جامع التحصيل ص ) ٣(
  .١٣٤تقريب التهذيب ص ) ٤(
  .٣٢بحر الدم ص) ٥(
  .٢/٢٦ تهذيب التهذيب )٦(
  .٢/٤٦٦الجرح والتعديل ) ٧(
  .١/٢٦١الثقات للعجلي ) ٨(
  .١/٢٨٥الكاشف ) ٩(
  .٤/٩٦الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٢/٢٦، تهذيب التهذيب ٢/١٠٨، وانظر الكامل في الضعفاء ٤/٤٠٦تهذيب الكمال  )١١(
  .٢/١٠٨الكامل في الضعفاء ) ١٢(
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ـ     (: في حديث الزبير رضي اللّه عنه     ) س (}جذر{ لُغ الجبتَّى يِبس الماء حريـد   )ذْراحي 
وقيـل أراد أصـل     . أصل كُّل شيء  : مبلَغ تَمام الشُّرب، من جذْر الِحساب، وهو بالفتح والكَسر        

  .وقد تقدم. والمحفُوظ بالدال المهملة. الحائط
        ))))٤٥٤٥٤٥٤٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن الجارود في المنتقى
 ،يِزيد بن يونُس َأِني :قَاَل ،َأخْبرهم وهٍب ناب َأن ،الْحكَِم عبِد بِن عبداهللا بن محمد َأخْبرنَا

 عِن ،حدثَه الزبيِر بن عبداهللا َأن ،حدثَه الزبيِر بن عروةَ َأن ،ِشهاٍب ابِن عِن ،سعٍد بن واللَّيثُ
 اِهللا رسوِل مع بدرا شَِهد قَد اَألنْصاِر ِمن رجال اصمخَ َأنَّه، عنْه اللَّه رِضي الْعواِم بِن الزبيِر
 ِبِه يسِقياِن كَانَا الْحرِة ِمن ِشراٍج ِفي ،وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل ِإلَى ،وسلم عليه اهللا صلى

 عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل فَقَاَل ،علَيِه ىفََأب يمر الْماء سرِح :اَألنْصاِري فَقَاَل ،النَّخَْل ِكالهما
 َأن اِهللا رسوَل يا :قَاَل ،اَألنْصاِري فَغَِضب ، ""جاِرك ِإلَى الْماء َأرِسِل ثُم زبير يا اسِق "" :وسلم
كَان ناب ِتكمع، نفَتَلَو هجوُل وسوسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر ِق  "":اَلقَ ثُما اسي ريبز ِبِس ثُماح 

اءتَّى الْمح ِجعرى ""ِ الِْجذْر ِإلَى يعتَواسوُل وسِر وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ريبِللز قَّهح، كَانو 
 ِللزبيِر السعةَ ِفيِه َأراد ِبرْأٍي الزبيِر علَى َأشَار ذَِلك قَبَل وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل

اِريِلَألنْصفَقَاَل ،و ريبا :الزم بسِذِه َأحةَ هلَتْ ِإال اآليِفي نَز ذَِلك }  ������ �����ِ����� َ� �� !�"�# �$َ�
�%�&���
�! ������ ��	
 .)٢(اآلية)١(}.. .������	���َ �ِ

  تخريج الحديث
 ولكن بقوله ،)٢٥(، وقد سبقت دراسته حديث رقم هذا الحديث أصله في الصحيحين  

  . بالذال إال في هذا الموضع فسأكتفي بدراسة سنده)الجذر( بالدال، ولم أقف عليه بلفظ )الجدر(
  رجال اإلسناد

دمحم نِن عبداهللا بِد ببكَِم عومائتينوستين ثمان سنة مات ،ثقة ،الفقيه ،المصري أعين بن الْح  
  .روى له النسائي. )٣(انونوثم ست وله

  ).١٧( ترجمته حديث رقم  سبقتثقة، :وهٍب بنعبد اهللا 
ونُسي نب ِزيدأبي بن ي اَأل ادالنجقليالً وهماً الزهري عن روايته في أن إال ثقة ،يزيد أبو، يِلي، 
  . روى له الجماعة.)٤( ومائةوخمسين تسع سنة مات ،خطأ الزهري غير وفي

                                                 

  .٦٥سورة النساء آية ) ١(
  .١٠٢١/  ح ٢٥٥ص  من السنن المسندةالمنتقى  )٢(
  .٩/٢٣٢، تهذيب التهذيب ٢٥/٤٩٧، وانظر تهذيب الكمال ٤٨٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٦١٤يب صتقريب التهذ) ٤(
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 في الناس أثبتمن  :بن المديني عليعده  و.صحيح كتابه :مبارك، وابن مهديقال ابن ال
 ،معمر من للزهري أروى أحداً رأيت ما : مرةالمبارك ابن وقال .كتابه منإذا حدث  :الزهري

 ربما بحجة، وليس كثيره، الحديث، حلو كان :سعد بن محمد وقال ،)١(للمسند أحفظ يونس أن إال
وروى عنه وكيع  .الحفظ سيء كان :وكيع قال :حنبل بن أحمد وقال. )٢(المنكر بالشيء جاء

وقال لم يكن بعرف الحديث، وكانت تشتبه عنده أحاديث : ثالثة أحاديث، وضعف أحمد أمره مرة
 :مرة وقال. منه خطأ أقل وعقيل ،الزهري عن الخطأ كثير :وقال مرة الزهري بأحاديث سعيد،

 في الناس أثبتمن  :معين بنا وقال. )٣(ه أحمد مرةووثق.  منكراتالزهري عن هحديث في
ووثقه مرة، وقدم عليه معمر في الزهري، وقدم يونس على األوزاعي في  ،)٤(الزهري
. )٦(يونس أسند من معمر في الزهري، وهما ثقتان، عالمان في الزهري: وقال مرة. )٥(الزهري

. )١٠(الثقات في حبان ابن وذكره. )٩(به بأس ال :زرعة أبو  وقال.)٨(والنسائي. )٧(ووثقه العجلي
 يونس على الزهري في نقدم ال نحن :المصري صالح بن أحمد وقال. صدوق :خراش ابن وقال
 هو ثقة تكلم في روايته عن :قلت .)١٢(سيون على نزل )١١(أيلة قدم إذا الزهري وكان :قال ،أحداً

  .تابعه الليث فال يضره، وقد روى في هذا الحديث عن الزهري ولكن الزهري بشيء يسير

  ).٣( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة ثبت :سعٍد بن اللَّيثُ
  

                                                 

  . ٣٢/٥٥١ تهذيب الكمال )١(
  .٧/٥٢٠الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢/٥١٨، العلل ومعرفة الرجال ١٨٠بحر الدم ص) ٣(
  .١١/٣٩٥ تهذيب التهذيب )٤(
  .٤٥ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .١١/٣٩٥ تهذيب التهذيب )٦(
  .٢/٣٧٩الثقات للعجلي ) ٧(
  . ٣٢/٥٥١ تهذيب الكمال )٨(
  .٩/٢٤٨الجرح والتعديل ) ٩(
  .٧/٦٤٨الثقات البن حبان ) ١٠(
 أيلة :وقيل ،الشام وأول ،الحجاز آخر هي :وقيل الشام يلي مما القلزم بحر ساحل على مدينة بالفتح :أيلة) ١١(

 فخالفوا السبت يوم السمك صيد عليهم اهللا حرم الذين لليهود مدينة وهي ،يسير زرع بها عامرة صغيرة مدينة
  ).١/٢١٦، معجم ما استعجم ١/٢٩٢معجم البلدان  (وخنازير قردة خوافمس

، ٢/٤٠٤، الكاشف ٣٢/٥٥١، تهذيب الكمال ٣/٢٤٣، التعديل والتجريح ٨/٤٠٦ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٢(
  .٧/٤٤٩، لسان الميزان ١١/٣٩٥، تهذيب التهذيب ٤/٤٨٤، ميزان االعتدال ١/١٦٢تذكرة الحفاظ 
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 ولكنه مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع في روايـة           .وإتقانه جاللته على متفق :ِشهاٍب ابِن

  ).١٦(، ولم يرسل عن عروة بن الزبير سبقت ترجمته حديث رقم الدراسة ومرسل
 بن الزبير في هذ الحديث، سبقت عبداهللا ولم يرسل عن  لكنه مرسل،ثقة :بيِرالز بن عروةَ

  ).١٧(ترجمته حديث رقم 
 اإلسالم في مولود أول، صحابي جليل، وهو )١(األسدي القرشي العوام بن الزبيِر بن عبداهللا
  .)٢(وسبعين ثالث سنة الحجة ذي في قتل المهاجرين من بالمدينة
 عليه اهللا صلى اهللا رسول حواري ، صحابي جليل،عبداهللا أبو ،األسدي القرشي الْعواِم ِنب الزبيِر
  .)٤(الجمل وقعة من منصرفه بعد ،وثالثين ست سنة قتل، )٣ (وسلم

  الحكم على إسناد الحديث
ثقات، فقد أخرجه البخاري، في صحيحه في الموضع  ورواته ،إسناد هذا الحديث صحيح  

  . في تخريج الحديث، وقمت بهذه الدراسة، إلعتمادي رواية ابن الجارودالذي أشرت إليه
� � �  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤/٩٠مييز الصحابة اإلصابة في ت) ١(
  .٣٠٣تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٣/٥٥٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
  .٢١٤تقريب التهذيب ص) ٤(
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هو الشَّاذَروان الفارغ من    : سألْتُه عن الجذْر قال   (وحديث عائشة رضي اللّه عنها      ) س(
  .)البنَاء حول الكعبة

        ))))٤٧٤٧٤٧٤٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث

� � �  

الـضمير   )يا لَيتَِني فيها جذَعاً   : أن ورقة بن نَوفَل قال    (لمبعث  في حديث ا  ) س (}جذع{
  . أي يا ليتَني كنْتُ شابا عند ظُهورها، حتى أباِلغ في نُصرِتها وِحمايِتها: في فيها للنُّبوة

        ))))٤٨٤٨٤٨٤٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 ، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن ابِن ِشهاٍب، عن عقَيٍل،اَل حدثَنَا اللَّيثُ قَ،حدثَنَا يحيى بن بكَيٍر
 ْؤِمِنينالْم اِئشَةَ ُأمع نا قَالَتْ،عِي  : َأنَّهحالْـو ِمن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِدَئ ِبِه را بُل مَأو 

 ، ثُم حبب ِإلَيـِه الْخَلَـاء  ، فَكَان لَا يرى رْؤيا ِإلَّا جاءتْ ِمثَْل فَلَِق الصبِح،حةُ ِفي النَّوِمالرْؤيا الصالِ 
 ،هِلـهِ  قَبَل َأن ينِْزع ِإلَى أَ     ، اللَّياِلي ذَواِت الْعددِ   -وهو التَّعبد - فَيتَحنَّثُ ِفيِه    ،وكَان يخْلُو ِبغَاِر ِحراءٍ   

 ِلذَِلك دوتَزيةَ    ،وِإلَى خَِديج ِجعري ا  ، ثُمِلِمثِْله دوتَزاءٍ       ، فَيِفي غَاِر ِحر وهقُّ والْح هاءتَّى جح ،  هاءفَج 
 ثُـم   ،لَغَ ِمنِّـي الْجهـد     حتَّى ب  )١(فََأخَذَِني فَغَطَِّني "  : قَالَ ، "ما َأنَا ِبقَاِرئٍ  "  : قَالَ ، اقْرأْ :الْملَك فَقَالَ 

 ثُـم   ، حتَّى بلَـغَ ِمنِّـي الْجهـد       ، فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّاِنيةَ   ، ما َأنَا ِبقَاِرئٍ   : قُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ،َأرسلَِني
 اقْـرْأ ِباسـِم   : فَقَالَ ، ثُم َأرسلَِني  ،ثَةَ فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّالِ   ، ما َأنَا ِبقَاِرئٍ   : فَقُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ،َأرسلَِني

 فَرجع ِبها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه         " اقْرْأ وربك الَْأكْرم   .)٢( الِْإنْسان ِمن علَقٍ   .ربك الَِّذي خَلَقَ خَلَقَ   
   هفُ فَُؤادجري لَّمسِه ولَيةَ ِبنْ    ،علَى خَِديجخََل عا     فَدنْهع اللَّه ِضيِلٍد ريلُـوِني  : " فَقَـالَ  ،ِت خُوم٣( ز( 

  لَقَد خَِشيتُ علَى نَفِْسي    : " فَقَاَل ِلخَِديجةَ وَأخْبرها الْخَبر    ، فَزملُوه حتَّى ذَهب عنْه الروع     ، "زملُوِني
 وتَكْـِسب  ،)٤( وتَحِمـُل الْكَـلَّ  ، ِإنَّك لَتَِصُل الـرِحم ،للَّه َأبدا كَلَّا واللَِّه ما يخِْزيك ا  : فَقَالَتْ خَِديجةُ  "

                                                 

 الشديد العصر الغَطُّ :وقيل ).٢/١٥٨غريب الحديث البن الجوزي  (والخَنْقُ الشديد الغَطُّ وهو :فغطَّني قوله) ١(
سال الماء في الغَطُّ ومنه والكَبص٧/٣٦٢لسان العرب  (غَو.(  

 ِمن العلَقُو ،ِبِبعض بعضه علق ما وهو الْعلق :الجاِمد لِلدم يقَاُلو دم قَطْعةٌ: وعلقمة ،الَجاِمد الدم هي :لعلقَةُ ا)٢(
  ).٣/١٢١٩غريب الحديث للحربي ( حمرتُه اشْتَدتْ ما: الدم

  ).٢/٧١غريب الحديث البن سالم  (مزمل فهو ثياب في ملفوف كل، وأي لفوه في الثياب: زملوه) ٣(
، لسان ٢/٥٣٨المصباح المنير  (والد وال له ولد ال الذي :والكلُّ اليتيم :والكَلُّ العيال: والكَلُّ الثقل :بالفتح الكَلُّ) ٤(

  ).١١/٥٩٠العرب 
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ومدعفَ  ،الْميتَقِْري الضقِّ    ، واِئِب الْحلَى نَوع تُِعينو ،          ـنقَةَ برتَّى َأتَتْ ِبِه وةُ حفَانْطَلَقَتْ ِبِه خَِديج 
 وكَـان يكْتُـب     ، وكَان امرًأ قَد تَنَصر ِفي الْجاِهِليةِ      ،ابن عم خَِديجةَ   ،نَوفَِل بِن َأسِد بِن عبِد الْعزى     

 اِنيرالِْعب الِْكتَاب،         كْتُبي َأن اللَّه ا شَاءِة ماِنيرالِْإنِْجيِل ِبالِْعب ِمن كْتُبا     ، فَيخًا كَِبيـرشَـي كَانو ،   قَـد 
ِميع،    ةُ فَقَالَتْ لَهخَِديج:   مع نا ابي ،    ِن َأِخيكاب ِمن عمقَةُ، اسرو ى : فَقَاَل لَهاذَا تَـرَأِخي م نا اب؟ ي 

ـ   :فَقَاَل لَه ورقَةُ   ،لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خَبر ما رَأى      ـَفََأخْبره رسوُل اللَِّه ص    ذَا النَّامالَّـِذي   ـ ه وس
 َل اللَّهى  نَزوسلَى ما    ، عذَعا جتَِني ِفيها لَيي،      كمقَو كخِْرجا ِإذْ ييح تَِني َأكُونوُل اللَّـِه     ، لَيسفَقَاَل ر 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:  "مه خِْرِجيمقَاَل"؟ َأو :مو، نَعا ِجْئتَ ِبِه ِإلَّا عٌل قَطُّ ِبِمثِْل مجْأِت ري لَم ِدي، 
  .)٣( وفَتَر الْوحي، ورقَةُ َأن تُوفِّي)٢( ثُم لَم ينْشَب،)١(وِإن يدِركِْني يومك َأنْصرك نَصرا مَؤزرا

  تخريج الحديث
  .)٤( بن يوسف عن الليث به بلفظ مختصرعبداهللاأخرجه البخاري من طريق 

، ومسلم من طريق يونس بن )٥(يدمن طريق عقيل بن خالد ويونس بن يزأخرجه و
  .كالهما عن ابن شهاب به بنحوه. )٦(يزيد

� � �  

ضحينا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالجذَع من          (ومنه حديث الضِحية    ) ه س  (
  . وقد تكرر الجذَع في الحديث)الضأن، والثِّني من المعز

        ))))٤٩٤٩٤٩٤٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :ي المنتقىقال ابن الجارود ف

 بن عمرو )٧(اَأِن :قَاَل ،َأخْبرهم وهٍب ابن َأن ،الْحكَِم عبِد بِن اِهللا عبِد بن محمد َأخْبرنَا
 عن ،حدثَه جهِنيالْ خُبيٍب بِن اِهللا عبِد بن معاذَ َأن ،حدثَه اَألشَج بِن اِهللا عبِد بن بكَير َأن ،الْحاِرِث

                                                 

لسان العرب  (والشِّدة القُوِة اَألزر من وَأسعده َأعانه وآزره َأزره :يقال شديداً بالغاً َأي :مَؤزراً نَصراً َأنْصرك) ١(
٤/١٦.(  

لسان ( نَِشب في الشيِء ِإذا وقَع فيما ال مخْلَص له منه : يقال، َأي دخََل وتَعلَّقَ:ونَِشب بعضهم في بعض) ٢(
  .)٦/٢٦٩العين  (منه يتخلّص ال عاًموِق وقع: أي سوٍء منْشَب فالن ونَِشب، )١/٧٥٥العرب 

كتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا وفي  ، ٣   /ح ١/٥ بدء الوحي كتاب صحيح البخاري) ٣(
  . ٦٩٨٢  / ح٤/٣٢٩عليه وسلم 

  . ٣   /ح ١/٥ صحيح البخاري باب بدء الوحي بسم اهللا الرحمن الرحيم قال الشيخ ) ٤(
  .٤٩٥٤  / ح ٣/٣٣٣ كتاب تفسير القرآن سورة البقرة سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق صحيح البخاري) ٥(
  . ١٦٠  / ح ١/٨٧كتاب اإليمان باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   صحيح مسلم) ٦(
  ).أنبأنا(هذا اختصار لكلمة ) ٧(
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 ِمن )١(ِبالْجذَِع وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل مع ضحينَا"" :قَاَل ،الْجهِني عاِمٍر بِن عقْبةَ
  .)٢(""الضْأِن

  تخريج الحديث
 وابن حبان مـن طريـق حرملـة بـن     ،)٣(أخرجه النسائي من طريق سليمان بن داود    

  .بنحوه عن ابن وهب به ثالثتهم ،)٥( البر من طريق سحنونوابن عبد، )٤(يحيى
 من طريق بكر بن مضر عـن عمـرو بـن         ، كالهما )٧(، والطبراني )٦(البيهقيأخرجه  و

  .الحارث به بنحوه
، جمـيعهم مـن     )١١(، وابن عبد البـر    )١٠(، والطبراني )٩(، وعبد الرزاق  )٨(وأخرجه أحمد 

  .ه باختالف في بعض األلفاظطريق سعيد بن المسيب عن عقبة بن عامر ب
  رجال اإلسناد

  ).٤٥( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة، : بن عبد الحكمعبداهللامحمد بن 
  ).١٧( ترجمته حديث رقم  سبقتثقة، :ابن وهب

  ).١٧( ترجمته حديث رقم  سبقت،ثقة :عمرو بن الحارث
  
  

                                                 

)١ (ذَعالسن الصغير :الج ذَعبِس ليس زمن في له اسم :والجت نقُط وال تنبذَع َأما: وقيل ،تَسختلف فِإنه الجفي ي 
 ومن لسنتين :الخيل ومن لسنٍة :الغنم من والجذَع ،)٨/٤٣لسان العرب (ه والشا والبقر والخيل اِإلبل َأسنان
  ).١/١٤٦غريب الحديث البن الجوزي ، ١/٩٤المصباح المنير  (سنين َألربع :اِإلبل

  . ٩٠٥   /  ح٢٢٧ ص كتاب البيوع والتجارات باب ما جاء في الضحايان المسندةمن السنالمنتقى ) ٢(
كتاب  السنن الكبرىوفي  . ٤٣٨٢   /ح ،٧/٢١٩ السنن الصغرى كتاب الصيد والذبائح المسنة والجذعة) ٣(

  . ٤٤٧٢   / ح٣/٥٧الضحايا الجذعة من الضأن 
ذكر اإلباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في صحيح ابن حبان كتاب الحظر واإلباحة كتاب األضحية ) ٤(

  . ٥٩٠٤   / ح١٣/٢٢٥ نسيكته
  .٢٣/١٨٩التمهيد البن عبد البر ) ٥(
  ح٩/٢٧٠ ويجزي الثني، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ال يجزي الجذع إال من الضأن وحدها ) ٦(

/  ١٨٨٤٥ .  
  . ٣١٩١ /ح (٣/٢٩٢المعجم األوسط  وفي ،٩٥٢/   ح ١٧/٣٤٦المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  . ١٧٤١٨   /ح ٤/١٥٢ مسند أحمد بن حنبل) ٨(
  .٨١٥٣/   ح ٤/٣٨٤مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٩(
  .٩٥٤/   ح ١٧/٣٧٤المعجم الكبير ) ١٠(
  .٥/٢٤١االستذكار البن عبد البر ) ١١(
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 سنة مات ،ثقة ،المدني يوسف أبو أو ،عبداهللا أبو ،مخزوم بني مولى ، بن األشجعبداهللابكير بن 
  .روى له الجماعة. )١(بعدها :وقيل  ومائة،عشرين

 البخاري روى له .)٢(الرابعة من ،وهم ربما صدوق ،المدني الجهني بن خبيب عبداهللامعاذ بن 
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبو، والمفرد األدب في

 وقال. )٦(كره ابن حبان في الثقاتوذ. )٥(والذهبي. )٤( داودوأبو. )٣(وثقه ابن معين
الراجح توثيقه، فقد وثقه غير واحد، مع : قلت. )٧(مجهول :حزم بنا وقال .بذاك ليس :الدارقطني

أن الدارقطني جرحه، إال أنه لم يبين سبب الجرح، وقد تفرد بذلك، أما قول ابن حزم بجهالته، 
  .فكأنه لم يتبين له حاله

 أبي بن معاوية خالفة آخر في  في مصرتوفي .)٨(المشهور يالصحاب ،عقبة بن عامر الجهني
  .)٩(بالمقطم ودفن سفيان

  
  

  الحكم على إسناد الحديث
والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه عل       . إسناد هذا الحديث صحيح ورواته ثقات       

  .سنن النسائي، وهذا يؤكد ما توصلت إليه
� � �  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١/٤٣١ ، تهذيب التهذيب٤/٢٤٢، وانظر تهذيب الكمال ١٢٨تقريب التهذيب ص) ١(
  .٥٣٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٢٠٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .١٠/١٧٣ تهذيب التهذيب )٤(
  .٢/٢٧٣الكاشف ) ٥(
  .٥/٤٢٢الثقات البن حبان ) ٦(
  .١٠/١٧٣، تهذيب التهذيب ٢٨/١٢٥ تهذيب الكمال )٧(
  .٤/٥٢٠اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٨(
  .٧/٤٩٨الطبقات الكبرى ) ٩(
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 وفـي روايـة   )أسلَم أبو بكر وأنَا جذْعمةٌ (نه  في حديث علي رضي اللّه ع     ) ه (}جذعم{
أي حِديث السن، فزاده في آخره ِميماً توِكيداً، كما قـالوا           :  أراد وأنا جذَع   )أسلَمتُ وأنا جذْعمة  (

  . والهاء للمبالغة،زرقم وستْهم
        ))))٥٠٥٠٥٠٥٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن قتيبة في غريب الحديث  
يالْ ٍورِبريع بافْنَ نالْ عيِبلَح عِإ نباِهرِمي ِنب يحالْ ىيِدمِنيي عن ِحاِلص موَأالتَّ ىلَوِف، ةُمي 

ِدحِثي ِلعي نْهاُهللا ع ِضيَأ رلَم :اَلقَ نَّهة وأنا بكر أبو واللّه َأسمذْعمع فال أقول ،جسقولي ي، 
  .)١(؟ٍركْب يِبَأ اِمقَمب َأحقَّ أكون فيكف

 تخريج الحديث

،وابـن  )٣(والـرازي  ،)٢(وقد ذكره الزمخشري  مسنداً إال في هذا الموضع،       لم أقف عليه  
  .)٤(الجوزي

  .فلم أقف عليه )أسلَمتُ وأنا جذْعمة(أما حديث 
  رجال اإلسناد

روى له . )٥( ومائتينوأربعين إحدى سنة مات عابد حجة ثقة، توبة أبو ،الحلبي نافع بن الربيع
  .ماجة وابن والنسائي داود وأبي ومسلم خاريالب
 إسحاق أبو ،األسلمي يحيى أبي بن محمد بن إبراهيمتبين لي أنه  :المديني يحيى بن براهيمإ

  . روى له ابن ماجة.)٦(وتسعين إحدى :وقيل  ومائة،وثمانين أربع سنة مات متروك ،المدني
 صدوق ،مةَأوالتَّ مولى ،المدني محمد أبو ،المدني نبهان بن صالحهو  :)٧(مةَأوالتَّ مولى صالح
 .)٨(له أخرج البخاري أن زعم من أخطأ وقد  ومائة،وعشرين ست أو خمس سنة مات ،اختلط
  .ماجه وابن والترمذي داود أبو له وروى

                                                 

  .٢/١٢٤غريب الحديث ) ١(
  .١/١٩٩الفائق ) ٢(
  .١/١١٩مختار الصحاح ) ٣(
  . ١/١٤٦غريب الحديث ) ٤(
  .١/٢٠٧تقريب التهذيب ) ٥(
، الضعفاء الكبير ١/٢١٧، الكامل في الضعفاء١١٣، وانظر الضعفاء الصغير ص٩٣تقريب التهذيب ص) ٦(

  .٤٠، الكشف الحثيث للحلبي ص١/٦٢للعقيلي 
  ).٢/٣٦٤العلل ومعرفة الرجال  (خلف بن أمية ابنة التوأمة: مام أحمدقال اإل) ٧(
  .٢٧٤تقريب التهذيب ص) ٨(
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. بثقة يكن لم : يحيى القطانقالو. مختلط وهو لقيته : قولهعيينة بن سفيانروي عن 
 منه سمع من كبير، وهو اختلط وقد أدركه قد مالك كان : بن حنبلوقال أحمد. وكذا قال مالك

 قال. )١(بأساً به أعلم ما الحديث، صالح وهو المدينة، أهل أكابر عنه روى وقد فذاك، قديماً
 أبو عنه حدث: قلت الحديث، في يبقو ليس :فقال عنه، معين بن يحيى سألت : بن أحمدعبداهللا

 :هـ٢٥٣ توفي مريم يأب بن سعد بن أحمد وقال. )٢(آخر لرج ذاك ال، :قال عياش؟ بن بكر
 منه، السماع ترك مالكاً إن :له قلت حجة، ثقة التوأمة، مولى صالح :يقول معين بن يحيى سمعت

 فسمع خرف، أن بعد أدركه إنما الثوري وسفيان ،وخرف كبر أن بعد أدركه إنما مالكا إن :فقال
 .يخرف أن قبل منه سمع ذئب يأب ابن ولكن خرف، ابعدم وذلك منكرات، أحاديث سفيان منه

 لسنه؛ مقبول عنه ذئب يأب ابن فحديث ،أخيراً تغير :الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم وقال
 :مرة زادو. )٤(ثقة :معين بن يحيى قالو. )٣(التغير بعد فجالسه الثوري وأما عنه، القديم وسماعه

 تابعي: العجلي وقال. )٥(ثبت فهو يختلط أن قبل منه سمع فمن يموت، أن قبل خرف كان وقد
 وقال. )٨(ضعيف: النسائي وقال. )٧(يبقو ليس :حاتم أبو وقال. ضعيف :زرعة أبو وقال. )٦(ثقة
 قديماً منه سمعوا إذا به بأس ال: يعد بن أحمد أبو وقال. مالك قاله بثقة، ليس :آخر موضع في
 مثل مختلط وهو بأخرة منه سمع ومن. يرهموغ ،سعد بن وزياد ،جريج وابن ذئب، يأب ابن مثل
 إذا منكراً حديثا له أعرف ال االختالط، قبل به حدث الذي وحديثه. وغيرهما ،الثوريو مالك
 البالء يكون وال عنه، فيروى ،ضعيفاً فيكون ذئب، يأب ابن دون ممن البالء وإنما ثقة، عنه روى

 يأتي وجعل خمس، سنة تغير: حبان ابن وقال. )٩(وحديثه وبرواياته به بأس ال وصالح قبله، من
 يتميز ولم القديم بحديثه األخير حديثه فاختلط الثقات عن الموضوعات تشبه التي باألشياء
قد اختلفت أقوال العلماء فيه بين التوثيق والتضعيف فقد وثقه ابن معين : قلت. )١٠(الترك فاستحق

 وأبو زرعة، والراجح ما ذهب إليه ابن مرة، والعجلي، وغيرهما وضعفه النسائي وأبو حاتم
 .حجر إال أنه يقبل من حديثه ما تبين أنه قبل االختالط

                                                 

  .٤/٣٥٥تهذيب التهذيب . ١٣/١٠١تهذيب الكمال ) ١(
  .٣/٢٣العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .٢/٢٠٤، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤٩، الكواكب النيرات ص١٣/١٠٢تهذيب الكمال ) ٣(
  .١٣٣ ص رواية عثمان الدارمي-عين تاريخ ابن م )٤(
  .٣/١٧٦  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .١/٤٦٦الثقات للعجلي ) ٦(
  .٤/٤١٧الجرح والتعديل ) ٧(
  .٥٧الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٨(
  .٤/٥٧الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .١/٣٦٥المجروحين البن حبان ) ١٠(
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  الحكم على إسناد الحديث
، باإلضافة متروك يحيى أبي بن محمد بن إبراهيمإسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه 

  .ى فيهإلى إختالط صالح مولى التوأمة، ولم يتبين حال إبراهيم بن محمد بن أبي يحي
� � �  

 الِجـذل   )يبصر أحدكم القَذَى في عين أخيه، وال يبصر الِْجذْل في عينه          (فيه  ) ه (}جذل{
  .أصُل الشَّجرة يقْطع، وقد يجعل العود ِجذْالً: بالكسر والفَتْح

        ))))٥١٥١٥١٥١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :ورد في كتاب الزهد البن المبارك

  بـن  حمـد ا م دثنَح: اعد ص  ابن اَلقَ: االراق قَ ر الو كو ب أبيويه، و  ح مر بن و ع م أب خبركَُأ
ع وف الحمص ي، وم ِرحمد بن إداِزيس الري أباالم، قَاِتو ح :دثنَحـ ِبا الر ـ : اَليع بن روح قَ ا دثنَح
م حمد بن ح  مير، ع ن ج  رقَعفر بن ب ان، ع يد األَ ِزن يص ن أبِ م، ع ريرةَي ه  ،ـ    النَّ أن لى اهللاُ بـي ص 
ليِهع اَلسلم قَ  و" :" ي ر أَ بصفِ )١(ذىم القَ كُحد  يِهين أخِ ي ع و ،ينس ى الجـ   ذع ـ : اَل أو قَ ـ  الج ي ذل ِف
٢(""يِهيِنع(.  

  تخريج الحديث
. ، ثالثتهم من طريق كثير بـن عبيـد        )٥(، والبيهقي )٤(، والقضاعي )٣(أخرجه ابن حبان      
، جمـيعهم عـن     )٦( ويحيى بن عثمان   ،محمد بن حفص  من طريق     األصبهاني  أبو نعيم  وأخرجه

   .محمد بن حمير به بألفاظ مقاربة
  رجال اإلسناد

 عمر أبو معاذ بن يحيى بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمدهو  :أبو عمر بن حيويه
 وثمانين إحدى سنة ماتو ،ومائتين وتسعين خمس سنة  ولد.حيويه بابن المعروف الخزاز

  .ب الكتب الستةولم يرو له أصحا .وثالثمائة

                                                 

 أخرجته :بالتثقيل وقَذَّيتُها ،القَذَى فيها ألقيت باأللف وَأقْذَيتُها الوسخ فيها ارص تعب باب من قَذى :العين قَِذيِت) ١(
 عينُه وقَِذيت، وقُِذي َأقذاء وجمعه به تَرمي وما العين في يقع ما :القَذى، و)٢/٤٩٥المصباح المنير  (منها
  ،)١٥/١٧٢لسان العرب  (فيها صار َأو القذَى فيها وقع تَقْذى

  . ٢١٢   /ح  ٧٠صد البن المبارك  باب اإلخالص والنية الزه )٢(
  . ٥٧٦١   / ح ١٣/٧٣ صحيح ابن حبان كتاب الحظر واإلباحة باب الغيبة) ٣(
  . ٦١٠   / ح١/٣٥٦ مسند الشهاب القضاعي) ٤(
  . ٦٧٦١   /ح  ٥/٣١١شعب اإليمان للبيهقي ) ٥(
  . ٢١٧   /ح  ٢٥٨ صحديث ال فيمثالوفي األ ، ٤٩٦٨ /   ح ٤/٩٩حلية األولياء ) ٦(
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 كان :قالو )١(األزهريووثقه  .الكبار المصنفات روى: وثقه الخطيب البغدادي، وقال
 .ثقة ذلك مع وكان ،أصله غير من هفيقرأ شيئاً يقرأ أن أراد ربما ،تسامح فيه وكان ،مكثراً

 صالحاً ثقةً كان :وقال ،ذلك في وبالغ جميالً ذكراً وذكره، حسناً ثناء عليه فأثنى )٢(العتيقيوذكره 
 .فيه تساهل: )٥( وقال ابن أبي الفوارس.)٤(حجة ثبت ثقة هو :)٣(البرقاني وقال .مروة ذا ديناً
  .هو ثقة فقد وثقه غير واحد :قلت

 سنة ماتو ،ومائتين وتسعين ثالث سنة  ولد.العباس بن إسماعيل بن محمدهو  :أبو بكر الوراق
  .حاب الكتب الستة ولم يرِو له أص.وثالثمائة وسبعين ثمان

 فيه وكان، المعرفة حسن ،متيقظاً كان :الفوارس أبي بنا وقال .ثقة ثقة :البرقاني قال
 نهأ إال حافظاً كان :األزهري وقال .أصوالً فاستحدث ،ضاعت كتبه كانت ،التساهل بعض

 مرهأ وكان ،قديماً الحديث يفهم وكان ،ضاعت كتبه كانت :العتيقي قال و.)٦(الرواية في سرفأ
 ،أصوله ذهبت ،أصول غير من يحدث لكنه ،مكثر فاضل محدث: )٨( وقال الذهبي.)٧(مستقيماً

الراجح أنه ثقة، اختلف لما ضاعت كتبه، فأصبح يحدث من  :قلت .وطم عم قد التساهل وهذا
  .غير أصول
 محمد أبو ،المنصور جعفر أبي مولى ،كاتب بن صاعد بن محمد بن يحيىهو  :ابن صاعد

  .، ولم يرِو له أصحاب الكتب الستةوثالثمائة عشرة ثمان سنة مات .البغدادي الهاشمي
 قرانأ في بالعراق يكن لم :)٩(النيسابوري علي أبو قالو .حافظ ثبت ثقة :الدارقطني قال

 ،الحديث حفاظ أحد كان :وقال البرقاني. الحفظ من أجل عندنا والفهم ،فهمه في أحد صاعد بنا

                                                 

 وثالثين خمس سنة مات الصيرفي، البغدادي زهرياأل عثمان، بن أحمد بن اهللا عبيد القاسم، أبو هو )١(
  ).١٧/٥٧٨سير أعالم النبالء  (ئةاوأربعم

 إحدى مات سنة بالعتيقى المعروف ،المجهز الحسن أبو ،منصور بن محمد بن حمدأ بن محمد بن حمدأ هو )٢(
  ).٤/٣٧٩تاريخ بغداد  (أربعمائةو وأربعين

 وعشرين خمسمات ستة ، الشافعي ،البرقاني ،الخوارزمي غالب بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو هو )٣(
  ).٣/١٠٧٤تذكرة الجفاظ  (وأربعمائة

  . ٥/٢١٤، لسان الميزان ٣/١٢٢ترجمته في تاريخ بغداد ) ٤(
تذكرة الحفاظ (، ابن أبي الفوارس البغدادي سهل بن فارس بن محمد بن حمدأ بن محمد ،الفتح أبو هو )٥(

٣/١٠٥٣.(  
  .١٦/٣٨٨، سير أعالم النبالء ٢/٥٣ تاريخ بغداد  )٦(
  .٢/٥٥، تاريخ بغداد  ٥/٨٠لسان الميزان ) ٧(
  .٣/٤٨٤ ميزان االعتدال )٨(
تذكرة  (مائة ثوثال وأربعين تسع سنة توفي ، أبو علي،النيسابوري داود بن يزيد بن علي بن الحسين هو )٩(

  ).٣/٩٠٢الحفاظ 
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، وقال الثقة اإلمام الحافظ :وقال الذهبي.  ثقة:وقال البغوي. )١(طلبه يف ورحل ،به عنى وممن
  .هو إمام ثقة:  قلت.)٢(تبحره على يدل والعلل الرجال في متين كالم صاعد البن: أيضاً

 ثالث أو اثنتين سنة مات ،حافظ ثقة ،الحمصي جعفر أبو ،الطائي سفيان بنمحمد بن عوف 
  .النسائي في مسند عليروى له أبو داود، و. )٣(وسبعين

 وسبعين سبع سنة مات ،الحفاظ أحد ،الرازي حاتم أبو ،الحنظلي المنذر بنإدريس محمد بن 
  .روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في التفسير. )٤(ومائتين

 روى له أبو داود .)٥(التاسعة من ثقة، الحمصي ،الالحوني وحر أبو ،الحضرمي روحالربيع بن 
  .والنسائي

، البخاريروى له . )٦(مائتين سنة مات ،صدوق ،الحمصي ،ليحيالس أنيس بن حميرمحمد بن 
  .ماجه ابن، والنسائي، والمراسيل في داود أبوو

وذكره ابن  .)٩(خيرا إال علمت ما : بن حنبلأحمد قالو. )٨(ودحيم. )٧(وثقه ابن معين
 بنا وقال .)١٢(به بأس ال :الدارقطني وقال. )١١(بأس به ليس :النسائي وقال .)١٠(حبان في الثقات

 ، بن الوليدوبقية ،حرب بن ومحمد ،به يحتج وال ،حديثه يكتب : أبو حاتمقالو. )١٣(صالح :قانع
الراجح ما فاله ابن حجر أنه  :قلت .)١٥(بالقوي ليس :سفيان بن يعقوب وقال .)١٤(منه إلي أحب

  .ه وهي تعني ثقة عندهال بأس ب: صدوق، فقد وثقه غير واحد، وقال فيه النسائي

                                                 

  ،٦٤/٣٥٨، تاريخ دمشق ١٤/٢٣١تاريخ بغداد ) ١(
  .٢/٧٧٦ تذكرة الحفاظ )٢(
  .٥٠٠تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٩/٢٨، تهذيب التهذيب ٢٤/٣٨١، وانظر تهذيب الكمال ٤٦٧تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٣/٢١٠، وانظر تهذيب التهذيب ٢٠٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٤٧٥هذيب صتقريب الت) ٦(
  .٢٠٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٢٥/١١٦ تهذيب الكمال )٨(
  .١٣٦بحر الدم ص) ٩(
  .٧/٤٤١الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٩/١١٧ تهذيب التهذيب )١١(
  .٥٨صسؤاالت البرقاني ) ١٢(
  .٩/١١٧تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٧/٢٣٩الجرح والتعديل ) ١٤(
  .٢/١٧٧المعرفة والتاريخ ) ١٥(
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 خمسين سنة مات ،الزهري حديث في يهم صدوق ،الرقي عبداهللا أبو ،الكالبي ،قانرببن جعفر 
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، والمفرد األدب في البخاريروى له . )١(بعدها :وقيل ومائة،

 قال، و)٣(مدأحو. )٢(حديثه في الخطأ كثير وكان ،صدوقاً ثقة كان : ابن سعد وقالوثقه
يحيى بن وثقه و .)٤(األصم بن ويزيد ميمون لحديث ضابطٌ وهو الزهري، حديث في يخطئ :مرة

 عن روايته أصح وما ،صدوقاً ثقة كان :وقال مرة .)٦( ضعيف في الزهري:وقال مرة. )٥(معين
 ،يرنم بن وا.)٩( يحتج به: وزاد،والدارقطني. )٨(العجليوثقه و. )٧(وأصحابه مهران بن ميمون
 وذكره ابن حبان في .)١١(سفيان بن يعقوبوثقه و. )١٠(مضطربة الزهري عن أحاديثه :وزاد

 الزهري حديث في :قال ثم ،بأس فال الزهري غير عن حدث إذا :وقال أبو حاتم. )١٢(ثقاتال
 من معروف مشهور( :ابن عدي قال و.)١٣(حديثه يكتب ،الصدق محله :أيضاً، وقال يخطئ
 بن ميمون في وثبتوه ،الزهري غير عن روايته ويقيم ،خاصة الزهري في ضعيف هو ،الثقات
 عن غيره ألن ،الزهري في ضعيف :قيل وإنما ،حسنة مستقيمة وأحاديثه ،وغيره مهران

 عنده :الساجي وقال .)١٥(الزهري عن روايته في ضعيف : وقال العقيلي.)١٤()منه أثبت الزهري
 معين بن يحيى له أثبت وقد ،الزهري من يسمع لم :مدأح اإلمام قال( :وقال العالئي. )١٦(مناكير

                                                 

  .١٤٠تقريب التقريب ص) ١(
  .٧/٤٨٢الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٤بحر الدم ص) ٣(
  .٢٤بحر الدم ص) ٤(
  .٨٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٤/٤٤٦  رواية الدوري- تاريخ ابن معين ،٤٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  . ٥/١٥ تهذيب الكمال )٧(
  .١/٢٦٨جلي الثقات للع) ٨(
  .٢٣صسؤاالت البرقاني ) ٩(
  .٢/٤٧٤الجرح والتعديل ) ١٠(
  . ٢/٢٦٢المعرفة والتاريخ ) ١١(
  .٦/١٣٦ الثقات البن حبان )١٢(
  .٢/٤٧٤الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٢/١٤٠الكامل في الضعفاء ) ١٤(
  .١/١٨٤الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٥(
  . ٢/٧٣ تهذيب التهذيب )١٦(
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 رجالً بينهما ولعل ،الزبير أبي من السماع له يصح ال :حاتم أبو وقال ،منه السماع وغيره
  . هنا عن الزهري، لكنه ضعيف في الزهري، ولم يرِو ثقةالراجح أنه :قلت. )١()ضعيفاً

 أخت بنا وهو ،عوف أبو، ائيكّالب يةمعاو بن عبيد بن عمرو  األصم،واسم ،األصم بن يزيد
روى له . )٢(ومائة ثالث سنة مات ثقة وهو ،يثبت وال رؤية له :يقال ،المؤمنين أم ميمونة

  .،وأصحاب السنن األربعةمسلم، والمفرد األدب في البخاري
  ).٢٧(صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم  : هريرةوأب

  الحكم على إسناد الحديث
: قال قيه أبو نعيمديث حسن؛ ألن فيه محمد بن حمير صدوق، والحديث إسناد هذا الح  
 صححه الشيخ ، والحديث)٣(جعفر عن ،حمير بن محمد به تفرد ،يزيد حديث من غريب
 .ولكني أميل إلى تحسينه كما أسلفت: ، قلت)٤(األلباني

� � �  

  .)هاثم مرت ِبِجذل شجرة فتَعلَّق به ِزمام(ومنه حديث التَّوبة 
        ))))٥٢٥٢٥٢٥٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 عبيـد   ، َأخْبرنَا :قَاَل يحيى  و ، حدثَنَا : قَاَل جعفَر  ، وجعفَر بن حميدٍ   ،حدثَنَا يحيى بن يحيى   

 :قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : قَاَل، عن الْبراِء بِن عاِزبٍ ، عن ِإيادٍ  ،اللَِّه بن ِإياِد بِن لَِقيطٍ    
 ""      اِحلَتُهر ٍل انْفَلَتَتْ ِمنْهجِح رِبفَر فَ تَقُولُونٍض قَفْرٍ    ،كَيا ِبَأرهامِزم رلَـا       )٥( تَجو ـاما طَعِبه سلَي 

ابشَر،    ابشَرو امطَع ا لَههلَيعتَّى شَ   ، وا حههِ  فَطَلَبلَيـا       ،قَّ عهاملَّقَ ِزمٍة فَتَعرتْ ِبِجذِْل شَجرم ثُم، 
 َأمـا   : "" فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ، شَِديدا يا رسوَل اللَّهِ    : قُلْنَا ،""؟  فَوجدها متَعلِّقَةً ِبهِ  

 عـن   ، حدثَنَا عبيد اللَِّه بن ِإيادٍ     : قَاَل جعفَر  ، ""ِة عبِدِه ِمن الرجِل ِبراِحلَِتهِ     لَلَّه َأشَد فَرحا ِبتَوب    ،واللَِّه
  .)٦(َأِبيِه

  
                                                 

  .١٥٤جامع التحصيل ص ) ١(
  .١١/٢٨٣، تهذيب التهذيب ٢٣/٨٣، وانظر تهذيب الكمال ٥٩٩تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٤٩٦٨ /   ح ٤/٩٩حلية األولياء ) ٣(
  .١٣٩٧٣/  ح ١٣٩٨صحيح وضعيف الجامع الصغير ص ) ٤(
غريب الحديث  (عنْهم تَفَرد ِإذَا :اَهِلِه نِم واَقْقَر ،خَالِيةٌ ِبها ماء الَ الَِّتى الفَالَةُ االَرض: القَفْر :قفْر ِبَأرٍض: قوله) ٥(

 لم :الرجل وأقفر ،خلت :الدار وأقْفَرِت ،قفارا خبزه أكل :يقال أدم بال الخبز بالفتح :والقَفَار، )٢/٣٦٩للحربي 
  ).١/٥٦٠مختار الصحاح  (أدم عنده يبق

  . ٢٧٤٦  /ح ٢/٧٠٩صحيح مسلم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها ) ٦(
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  تخريج الحديث
  .م البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما

� � �  

  . أي بعود)لأنه أشاط دم جزور ِبِجذْ(وحديث سفينة 
        ))))٥٣٥٣٥٣٥٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال البزار في مسنده
دثنَح ا م حمد بن اَلى، قَ ثنَ الم : نا عثمان بن  اَلمر، قَ  ع : نا ع لي بن الم بار ك، ع ن ي حيى بن 

ـ نـه    ع ي اهللاُ ِضينة، ر ِفن س هيب، ع ن ص ون، ع ار ه مرو بن ن ع ير، ع ِثي كَ أِب ـ ه أَ أنّ م  د )١(اطشَ
جفَ ذلج بِ )٢(ورز النَّ أَلس  عليهِ لى اهللاُ بي ص  و  ن ذَ سلم عاَل قَ لك :" " نَ: اَلقَ" م؟  أنهر الدـ  عم  رهأم، فَ
  .)٣(""ها أكِلِب

  تخريج الحديث
 من طريق يحيى بن السري عن علي بن المبارك ،أخرجه البخاري في التاريخ الكبير

  .)٤(بقوله بسوط بدل بجذل
عن  من طريق عبد األعلى بن حماد كالهما ،)٦(م الحربيوإبراهي ،)٥(وأخرجه أبو يعلَى

  . بنحوهعثمان بن عمر به
، ومن طريق محمد بن )٧(ومحمد بن بشار، عمرو بن عليالروياني من طريق أخرجه و

  .ثمان بن عمر به بنحوه عن ع ثالثتهم،)٨(إسحاق

                                                 

 الشيء بها ولَِصقَ احترقت :وقيل احتَرقَتْ: الِقدر وشاطَِت ،الزيتَ به بعضهم وخص احترق :الشيء شاطَ) ١(
مختار  (أهلكه :غيره وأشاطَه، هلك شَاطَ: ، وقيل)٧/٣٣٧لسان العرب  (ذهب َأي :فالن دم شاطَ قولهم ومنه

غريب الحديث  (فبطل أبطَله أي فشاط دمه أشاط :يقال ،سفكه أي :جزور دم أشاط قوله، و)٣٥٤الصحاح ص
  ).١/٣٢٢البن قتيبة 

)٢ (ورزالج:رزةُ والجمع جزائر وجورزجالناقة الم )  ٢/٤٦٣، غريب الحديث للخطابي ٤/١٣٣لسان العرب( ،
  ).١/١٤٣يب المعرب المغرب في ترت (ذلك فاعُل والجزار نَحرها الجزور جزر ومنه القَطع الجزرو

  .٣٨٣١   /ح  ٩/٢٨٣البحر الزخار مسند البزار ) ٣(
  .٢٩٦٨/   ح ٤/٣١٧التاريخ الكبير ) ٤(
  . ١٠٦   /ح  ١٠٤صالمفاريد ألبي يعلى الموصلي ) ٥(
  .٣/١١٥١غريب الحديث ) ٦(
  . ٦٦٠   /ح  ١/٤٣٥مسند الروياني ) ٧(
  . ٦٦١   /ح  ١/٤٣٥مسند الروياني ) ٨(
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 كالهما من ،)٢(، وعبد الرزاق بلفظ مقارب)١(وأخرجه أحمد باختالف في بعض األلفاظ
  .طريق يحيى بن أبي كثير عن سفينة

  رجال اإلسناد
، )٣(ثبت ثقة ،وباسمه بكنيته مشهور ،البصري موسى أبو ،زينَالع عبيد بن المثنىمحمد بن 
  .روى له الجماعة. )٤( اثنين وخمسين ومائتينتوفي سنة

 سنة مات ،يرضاه ال سعيد بن يحيى كان :قيل ،ثقة ،بصري ،يِدبالع فارس بن عثمان بن عمر
  .روى له الجماعة. )٥(ومائتين تسع

 :والعجلي وغيرهم، إال أن ابن قانع قال. وابن معين. وأحمد. وثقه النقاد كابن سعد
  .فيبقى على توثيقه، وقد وثقه كبار النقاد :قلت. )٦(وقيل إن يحيى بن سعيد ال يرضاه. صالح

 واآلخر ،سماع أحدهما ،كتابان كثير أبي نب يحيى عن له كان ،ثقة ،نائياله علي بن المبارك
  . روى له الجماعة.)٧(السابعة كبار من ،شيء فيه عنه الكوفيين فحديث ،إرسال

 كثير أبى ابن يحيى من سمعها بعضها كتب عنده كانت :وقال وثقه أحمد بن حنبل،
 هشام مثل كثير أبى بن يحيى في أحد ليس :، وقال)١٠( وابن معين.)٩)(٨(عرض وبعضها

 ليس يحيى في المبارك بن علي :مرة قال، و)١١(المبارك بن يعل وبعدهما ،واألوزاعي الدستوائي
 عن كتابان المبارك بن يعل عند كان( :آخر موضع في وقال ،)١٣(داود وأبووثقه . )١٢(بأس به

                                                 

  .٢١٩٧٠   /ح  ٥/٢٢٠حمد بن حنبل مسند أ )١(
  .٨٦٢٥/   ح ٤/٤٩٧مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٢(
  .٥٠٥تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٢٦/٣٦٣تهذيب الكمال ) ٤(
  .٣٨٥تقريب التهذيب ص) ٥(
، تهذيب الكمال ٣/٣٤٣، التعديل والتجريح ٦/١٥٩، الجرح والتعديل ٦/٢٤٠ترجمته في التاريخ الكبير ) ٦(

  .٧/١٢٩يب التهذيب ، تهذ١٩/٤٦١
  .٤٠٤تقريب التهذيب ص) ٧(
 عما عبارة :العرض: ، قال السيوطي)٢٥٩الكفاية في علم الرواية ص(هو القراءة على المحدث : العرض) ٨(

  ).٢/١٢تدريب الراوي  (القراءة من أخص فهو بحضرته غيره مع أو معه شيخه أصل الطالب به ضيعر
  .١/٥٢٩العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .١٤٦ ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين )١٠(
  .٤/١٨٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١١(
  .٤/٤٥٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٢(
  .١/٣٠٦سؤاالت اآلجري ) ١٣(
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 كتاب يعرف كيف :)١(العنبري لعباس فقلت ،إرسال وكتاب سماع كتاب؛ كثير أبى بن يحيى
 كتاب من هذا :قال عكرمة، عن يحيى عن يعل عن وكيع عند الذي :قالف ؟اإلرسال
 بن يعقوبو. )٤( ال بأس به:والعجلي، وقال مرة .)٣(نمير وابن .المديني ابنوثقه و. )٢()اإلرسال

 سمع وقد ،وهاء فيها خاصة كثير أبى بن يحيى عن روايته: (وقال ،)٢٦٢توفي ( السدوسيشيبة
 عنه ويحدث ،إليه به كتب بما عنه ويحدث ،منه سمع بما عنه حدثي وكان ،سعيد بن يحيى منه
 ،الثقاتفي  حبان ابن وذكره .)٥(بأس به ليس :النسائي وقال). عنده تركه يحيى كان كتاب من

 وهو ،فيه متقدم ،يحيى في ثبت وهو ،أحاديثله  :عدى ابن وقال .)٦(ضابطاً متقناً كان :وقال
 روى ما وأما ،سمع فما عنه نحن رويناه ما أما :سعيد بن يحيى  وقال.)٧(به بأس ال عندي

 كما قال  ثقةالراجح أنه: قلت. )٩( وثقوه:قال الذهبيو. )٨(يسمع لم الذي الكتاب فمن عنه الكوفيون
  . أبي كثير في حديث الكوفيين عنه أرسل عن يحيى بنابن حجر، وقد

 اثنتين سنة مات ،ويرسل يدلس لكنه ،ثبت ثقة ،اليمامي نصر أبو ،ياِئالطَّ يحيى بن أبي كثير
  . روى له الجماعة.)١٠( ومائةوثالثين

 له يصح لم :ويقال ،اإلرسال كثير : وقال من المدلسين،عده ابن حجر في المرتبة األولى
 يوأب ،وأنس ،جابر منهم ،الصحابة من جماعة عن روى( :قال العالئي، و)١١(صحابي من سماع
 فإنه ،مالك بن أنس إال الصحابة من أحداً يدرك لم :قيلو ،لممس صحيح في عنه وحديثه ،أمامة
  ابن معينله أثبتو وعروة، .وقيل لم يسمع من السائب بن يزيد ،منه يسمع ولم رؤية رآه

 عبدالرحمن من وال ،الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبي لم يسمع من: وقيل ،عروة من السماع
ولم يسمع من أبي سالم جد  ،زيد من السماع حاتم أبو له أثبتو ،سالم بن زيد من وال ،األعرج

                                                 

تقريب ( ومائتين أربعين سنة مات ،البصري الفضل أبو ،العنبري إسماعيل بن العظيم عبد بن عباس هو )١(
  ).٢٩٣التهذيب 

  .١/٣٠٨سؤاالت اآلجري ) ٢(
  .٣٧٦ / ٧ التهذيب تهذيب) ٣(
  .٢/١٥٦الثقات للعجلي ) ٤(
، ١٤١، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص٢١/١١٣، تهذيب الكمال ٦/٢٩٥ترجمته في التاريخ الكبير ) ٥(

  .٧/٣٢٨تهذيب التهذيب 
  .٧/٢١٣الثقات البن حبان ) ٦(
  .٥/١٨١الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .٣٧٦ / ٧ التهذيب هذيبت) ٨(
  .٢/٤٥الكاشف ) ٩(
  .٥٩٦تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٢٦طبقات المدلسين ص) ١١(
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. )١()حنبل بن أحمد هذا وأنكر ،قالبة أبي من يسمع لم :وقيل ،البكالي نوف من يسمع لمزيد، و
 أما إرساله فيرد حديثه ، وتدليسه ال يضر، ويدلس،يرسلو  كما قال ابن حجر،،ثقة ثبت :قلت

  .ه إرسال ليس مما فيالدراسة أرسل عنهم، وحديثعمن 
 بن يحيى عنه روىو سفينة عن صهيب عن روى :يقال�.)٢(األموي هارون بن يزيد بن عمرو

يس  فهو ل، لم أقف فيه على جرح أو تعديل:قلت.  ولم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)٣(كثير أبى
  .عمرو بن هارون المقرئ المعروف، وهو مجهول

 يزيد بن عمرو عنه روى سفينة عن روىي صهيب :ذكره ابن حبان في الثقات، وقال :صهيب
 ولم يرِو له أصحاب الكتب .)٥( عمرو بن هارون: ولكنه قال:وكذا قال أبو حاتم. )٤(األموي

�.، فهو مجهول لم أقف فيه على جرح أو تعديل: قلت. الستة �
 وكان ،قوال وعشرون واحداختلف في اسمه على ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولى سفينة
 عليه اهللا صلى النبي يخدم أن عليه واشترطت ،أعتقته ثم سلمة أم فاشترته ،فارس من أصله
  .)٦ (وسلم

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن فيه عمر بن هارون، وصهيب،  مجاهيل، وإرسال علي 

ديث قال بن المبارك ال يضر؛ ألن من روى عنه ليس كوفياً كما هو واضح من ترجمته، والحا
، ولم يذكر اإلمام أحمد ضعيف معضل إسناده: في تعليقه على مسند أحمد األرنؤوط شعيبفيه 

في سنده عمر بن هارون، وصهيب، بل قال يحيى بن أبي كثير عن سفينة مباشرة، كما هو 
  .ف هذا الحديث بهذا اإلسناديوبهذا يتأكد ضع. واضح في التخريج

� � �  
  

  

                                                 

  بتصرف. ٢٦٦جامع التحصيل ص ) ١(
  .٦/٣٨١التاريخ الكبير ) ٢(
  .٦/٢٨٠الجرح والتعديل ) ٣(
  .٤/٣٨٢الثقات البن حبان ) ٤(
  .٤/٤٤٥الجرح والتعديل ) ٥(
  .٣/١٣٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٦(
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 هو تَصِغير ِجذْل، وهو العود الذي ينْصب لإلبل )أنا جذَيلُها المحكَّك(وحديث السقيفة ) ه(
أي أنا ممن يستَشْفى برأيه كما تَستَشْفى اإلبُل الجربـى          : الجربى لتَحتَك به، وهو تَصِغير تَعِظيم     

  .باالحِتكاك بهذا العود
        ))))٥٤٥٤٥٤٥٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  : البخاري في صحيحهقال اإلمام  
 عن ، عن ابِن ِشهاٍب، عن صاِلحٍ  ، حدثَِني ِإبراِهيم بن سعدٍ    ،حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَّهِ     

ه عمـر   هذا حديث طويل، تحدث في    ( ، عن ابِن عباسٍ   ،عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ بِن مسعودٍ        
َأنَـا   فَقَاَل قَاِئٌل ِمن الَْأنْـصاِر       :وكان مما قال  ) بن الخطاب رضي اهللا عنه عما دار يوم السقيفة        ا

 كَّكحا الْملُهذَيج،  بجرا الْمقُهذَيع١( و(،       ٍشيقُـر شَرعا مي َأِمير ِمنْكُمو اللَّغَـطُ  ، ِمنَّا َأِمير فَكَثُـر )٢(، 
 ، فَبسطَ يده فَبايعتُـه    ، ابسطْ يدك يا َأبا بكْرٍ     : فَقُلْتُ ، حتَّى فَِرقْتُ ِمن اِلاخِْتلَافِ    ،الَْأصواتُوارتَفَعتْ  

وناِجرهالْم هعايبو،ارالَْأنْص تْهعايب ٣(الحديث......  ثُم(.  
  تخريج الحديث
  .مام مسلم ولم يخرجه من طرق أخرىاإلانفرد اإلمام البخاري بتخريج هذا الحديث عن 

� � �  

 أي مقطوع اليِد،    )من تَعلَّم القرآن ثم نَِسيه لَِقي اللّه يوم القيامة وهو أجذَم          ( فيه   }جذم{
  .القَطْع: من الجذْم

        ))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 ، حدثَِني يِزيد يعِني ابن َأِبي ِزيـادٍ       ،يعِني ابن مسِلمٍ   حدثَنَا عبد الْعِزيِز     ،حدثَنَا عبد الصمدِ  
 ما ِمن : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل، عن عبادةَ بِن الصاِمِت،عن ِعيسى بِن فَاِئدٍ  

                                                 

)١( ِجيبهنا التَّر: ها جانب من النَّخلِة ِإرفادنَعمقو من ِليِشيرةً لي ِإن َأي طالسني عدضني تُعنَعني وتَمِفدوتُر، 
  ).٤/١٥٤، غريب الحديث البن سالم ١/٤١١لسان العرب  (النخلة وهي بالفتح عذٍْق تصغير :والعذَيقُ

 لسان العرب (معناه يفهم ال وضجة صوت :اللغطُو تُفهم الوالتي  المخْتَلطة المبهمة اَألصواتُ :واللَّغَطُ اللَّغْطُ )٢(
  ).٢/٣٢٥، غريب الحديث البن الجوزي ٧/٣٩١

  . ٦٨٣٠  / ح٤/٢٨٩ صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )٣(
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  الِْقي موْؤتَى ِبِه يٍة ِإلَّا يشَرغْلُولًاَأِميِر عِة م١(ام(لُهدا ِإلَّا عِمنْه فُكُّهلَا ي ، آنالْقُر لَّمٍل تَعجر ا ِمنمو، ثُم 
ه٢(نَِسي( ،ذَمِة َأجامالِْقي موي اللَّه ِإلَّا لَِقي "")٣(.  

  تخريج الحديث
  .)٤ (ي زياد به بنحوهبأخرجه أحمد من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أ

، جميعهم من حديث سعد بـن       )٨(، والبيهقي )٧(، وأحمد )٦(، والدارمي )٥(رجه أبو داود  وأخ
  .عبادة رضي اهللا عنه

 رجال اإلسناد

 صدوق ،البصري سهل أبو ،يوِرنُّالتَ موالهم ،ريبنْالع سعيد بن الوارث عبد بن عبد الصمد
  .روى له الجماعة. )٩(، مات سنة سبع ومائتينشعبة في ثبت

 .)١١(وابن نمير. يخطئ: وقال ،قانع وابن. مأمون: ، وزادوالحاكم. )١٠(عدس ابن وثقه
 صدوق :حاتم أبو قالو. )١٣(شعبة في ثبت: المديني ابن وقال. )١٢(الثقات في حبان ابن وذكره
  . الراجح أنه ثقة له أخطاء:قلت. )١٥( حجة: وقال الذهبي،)١٤(الحديث صالح

                                                 

 غالٌّ عيروب الغُلّة بين ومغْتَّل وغَِليل مغْلول رجل و،كثر َأو قلَّ وحرارته العطش شدة كله :والغَِليُل والغُلّةُ الغُلُّ) ١(
  ).٤٨٨، مختار الصحاح ص١١/٤٩٩لسان العرب  (العطش شديد عطشان

 به أريد النسيان وإن ،فيه بما العمل وترك ،القرآن ترك في ذلك إن : الحديثهذا معنى في عيينة ابن قال) ٢(
 من وليس :قال )٣٤ آية الجاثيةورة س (}الْيوم نَنساكُم كَما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا  { :قوله نحو ،الترك ههنا

التمهيد البن  (له بناس ليس هذا ألن ؛حرامه ويحرم حالله يحل كان إذا ،له بناس منه توتفلَّ حفظه اشتهى
  ).١٤/١٣٢عبد البر 

  . ٢٢٨١٠   /ح ٥/٣٢٣ مسند أحمد بن حنبل  )٣(
  . ٢٢٨٣٣   / ح٥/٣٢٧مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  . ١٤٧٤   /ح ١/٤٦٥  التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه:باب الةسنن أبي داود كتاب الص )٥(
  .٣٣٤٠   / ح٢/٥٢٩ من تعلم القرآن ثم نسيه: باب سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن )٦(
  .٢٢٥١٦/  ح ٥/٢٨٥،  ٢٢٥٠٩   /ح ٥/٢٨٤مسند أحمد بن حنبل  )٧(
  . ١٩٦٩   /ح ٢/٣٣٦ شعب اإليمان للبيهقي )٨(
  .٣٥٦صتقريب التهذيب ) ٩(
  .٧/٣٠٠الطبقات الكبرى ) ١٠(
  .٦/٢٩١، تهذيب التهذيب ١٨/٩٩ تهذيب الكمال )١١(
  .٨/٤١٤الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٦/٢٩١ تهذيب التهذيب )١٣(
   ،٢/٤٢٠التعديل والتجريح ) ١٤(
  .١/٦٥٣الكاشف ) ١٥(
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 سنة مات ،وهم ربما ،عابد ثقة ،البصري ،المروزي زيد أبو ،يلّمسالقَ مسلمعبد العزيز بن 
  .النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري روى له .)١( ومائةوستين سبع

 ،الثقات في حبان ابن ذكرهو .)٥( والذهبي.)٤(وابن نمير. )٣(والعجلي. )٢(وثقه ابن معين
 صالح :حاتم أبو وقال .)٦(حفظال رديء كان :وقال في موضع آخر. فأفحش وهم ربما :مرة وقال

 في :وقال العقيلي. )٨(صدوق :خراش ابن وقال. بأس به ليس :النسائي وقال. )٧(ثقة الحديث،
  .كما قال ابن حجر، فهو ثقة، وأثبت له غير واحد الوهم هو :قلت. )٩(الوهم بعض حديثه

 ،شيعياً وكان ،قنيتل وصار ،فتغير كبر ،ضعيف ،الكوفي موالهم ،الهاشمي زيادبن أبي  يزيد
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، وتعليقاً البخاريله  روى .)١٠( ومائةوثالثين ست سنة مات

 وقال. ارم به :المبارك بن عبداهللا  وقال.)١١(رفاعاً زياد أبى بن يزيد كان :شعبة قال
 أنه إال نفسه، في ثقة كان :سعد ابن وقال. )١٣(الكبار الشيعة أئمة من كان :)١٢(فضيل بن محمد
  وقال في.)١٥(بالحافظ يكن لم :حنبل بن أحمد وقال. )١٤(بالعجائب فجاء ،عمره آخر في اختلط

  
  
  

                                                 

  .٣٥٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .١٨٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٢/٩٨ات للعجلي الثق) ٣(
  .١٨/٢٠٢ تهذيب الكمال )٤(
  .١/٦٥٨الكاشف ) ٥(
  .١٥٨، مشاهير علماء األمصار ص٧/١١٦انظر الثقات البن حبان ) ٦(
  .٥/٣٩٤الجرح والتعديل ) ٧(
  .٦/٣١٧، تهذيب التهذيب ١٨/٢٠٢، تهذيب الكمال ٢/٨٩٥ترجمته في التعديل والتجريح ) ٨(
  .٣/١٧الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
  .٦٠١تقريب التهذيب ص) ١٠(
  ).٢/٥٩النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  (موقوفاً الغير يرويه ما يرفع أي:  رفاعاً)١١(
تقريب ( ومائتين وتسعين خمس سنة مات ،الكوفي الرحمن عبد أبو ،الضبي انوزغَ بن فضيل بن محمد هو )١٢(

  ).٥٠٢التهذيب ص
  .١١/٢٨٧لتهذيب ، تهذيب ا٣٢/١٣٥ تهذيب الكمال )١٣(
  .٦/٣٤٠الطبقات الكبرى ) ١٤(
  .١/٣٦٨العلل ومعرفة الرجال ) ١٥(
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  ليس :مرة وقال. )٢(بحديثه يحتج ال :معين بنا وقال. )١(بذاك ليس حديثه :موضع آخر
   .)٣(يبالقو
 يحتج وال ،يثهحد يكتب لين، :زرعة أبو وقال. )٤(يلقن بأخرة وكان الحديث، جائز :العجلي وقال

 يإل أحب وغيره حديثه، ترك أحداً أعلم ال :داود وأب وقال. )٥(يبالقو ليس :حاتم أبو وقال. به
 ابن وقال. )٧(حديثه يكتب ضعفه ومع الكوفة، أهل شيعة من هو :يعد بنا وقال. )٦(منه

 في المناكير قعفو ،لقن ما يتلقن فكان ،وتغير حفظه ساء كبر لما أنه إال ،صدوقاً يزيد كان(:حبان
 قبل منه سمع من فسماع ،حفظه لسوء ؛حديثه من ليس فيما وإجابته ،،إياه غيره تلقين من حديثه
 تغير بعد الكوفة قدومه آخر في منه سمع من وسماع ،صحيح سماع عمره أول في الكوفة دخوله
 : قاليالمصر صالح بن أحمد :شاهين ابن نقلو. )٨()بشيء ليس سماع يلقن ما وتلقنه حفظه
. )١٠(منه القلب في :خزيمة ابن وقال. )٩(فيه تكلم من قول يعجبني وال ثقة، زياد يأب بن يزيد
 يخطئ ضعيف؛ الصحيح في عنه يخرج ال :الدارقطني وقال. )١١(بالقوى ليس :النسائي وقال
 لوقا. حديثه يضعفون سمعتهم :الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم وقال .)١٢(لقن إذا ويلقن ،كثيراً
 يزيد( :سفيان بن يعقوب وقال. )١٣(عندهم بالقوى ليس :أحمد أبو الحاكم وقال. ضعيف :قانع ابن
، فهو منصور و الحكم مثل يكن لم وإن والثقة، العدالة على فهو لتغيره فيه يتكلمون كانوا وإن

. )١٥( مقروناًيترك لم ،الحفظ رديء صدوق ،فهم عالم شيعي : وقال الذهبي.)١٤()مقبول القول ثقة

                                                 

  .٢/٤٨٤العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٤/٥٩  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٢٢٨، ٩٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٢/٣٦٤الثقات للعجلي ) ٤(
    .٩/٢٦٥الجرح والتعديل ) ٥(
  .١/٣٠٣ اآلجري سؤاالت) ٦(
  .٧/٢٧٥الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .٣/١٠٠المجروحين البن حبان ) ٨(
  .٢٥٦تاريخ أسماء الثقات ص) ٩(
  .٤/٢٠٣صحيح بن خزيمة ) ١٠(
  .١١١الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ١١(
  .٧٢سؤاالت البرقاني ص) ١٢(
، تهذيب ٣٢/١٣٥تهذيب الكمال .٤/٣٧٩، الضعفاء الكبير للعقيلي ٨/٣٣٤ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٣(

  .١١/٢٨٧التهذيب 
  .٣/١٧٣المعرفة التاريخ ) ١٤(
  .٢/٣٨٢الكاشف ) ١٥(
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 إن لم ، ما كان في أول عمره، وال يقبل من حديثه إال اختط آخر عمره،صدوقالراجح أنه  :قلت
 .يخالف الثقات

 روى له أبو .)١(مرسلة الصحابة عن وروايته السادسة من ،مجهول ،الرقة أمير ،عيسى بن فائد
  .داود

 النقباء أحد وكان دراًب شهدصحابي جليل،  ،الوليد أبو ،الخزرجي ،األنصاري الصامتعبادة بن 
  .)٢(بالعقبة

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ الختالط يزيد بن أبي زياد، وجهالة عيسى بن فائد، وإرساله 

 بعضهم وفي ،ثقات ورجاله ،أحمد بن اهللا عبد رواه: والحديث قال فيه الهيثمي .عن الصحابة
ألرنؤوط في تعليقه سنن أبي داود، وضعفه شعيب ا، وضعفه األلباني في تعليقه على )٣(خالف

  .والراجح تضعيف هذا اإلسناد كما أسلفت: قلت. على مسند أحمد
� � �  

  .) فقد قَطع سببهه ِبيِد اللّه وسبب بأيديكم، فمن نَِسيبالقرآن سب( :قوله
        ))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

 ال تنطبق على معنى الحديث      لم أقف على هذا الحديث مسنداً، والذي ورد بألفاظ مخالفة         
  .الذي إستدل به ابن األثير، وهذه إحدى رواياته

  :قال ابن حبان في صحيحيه
ـ  عن ع،رمحَأ الٍْداِل خَوبا َأنَثَد ح،ةُبي شَيِب َأِن بِركْو ببا َأنَثَد ح،انيفْ س ن ب نسحا الْ نَربخَْأ ِدب 

ـ يلَ ع جر خَ :اَل قَ ،ياِعزخُ الْ ٍحير شُ يِب أَ ن ع ،يِربقْم الْ ٍديِعي س ِب أَ ِن ب ِديِع س ن ع ٍرفَع ج ِن ب ِديِمحالْ ا نَ
رساهللاِ ُلو  ى اهللاُ لَّ ص لَ عِهي و لَّسأَ :"اَلقَ فَ ،م ِشبر َأوا وِشبلَ أَ ،واريشْ تَ سهدأَ ون لَ ال إِ نا اُهللالّ ِإه،ـ َأ و ي نْ
رنَ :واالُ قَ "؟اْهللا وُلس عِإ فَ :"اَل قَ ،من قُالْا  ذَ هرآن سبطَ ب فُربِ ه اهللاِ ِدي ، طَ وفُرَأ بِ هِديكُيتَ فَ ،ممِهوا بِ كُس، 
  .)٤("ادب َأهدعوا بكُِله تَنلَ و،والُِّض تَن لَمكُنَِّإفَ

ته من باب اإلستئناس، وقـد       األثر، فذكر  ولكن هذا الحديث ليس هو الذي استدل به ابن          
  .صححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان

                                                 

، تهذيب ٦/٢٨٤، الجرح والتعديل ٦/٣٨٦وانظر ترجمته في التاريخ الكبير . ٤٤٠تقريب التهذيب ص) ١(
  .٧/٣٣٢، لسان الميزان ٨/٢٠٣، تهذيب التهذيب ٢/١١٢، الكاشف ٢٣/٢١الكمال 

  .٣/٥٤٦، الطبقات الكبرى ٣/٦٢٤بة في تمييز الصحابة اإلصا) ٢(
  .١١٦٨٢/  ح ٧/٣٤٦مجمع الزوائد ) ٣(
  . ١٢٢   /ح ١/٣٢٩ صحيح ابن حبان كتاب العلم) ٤(
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  .أي المقْطُوعة )كل خُطْبة ليست فيها شهادة فهي كاليِد الجذْماء(ومنه الحديث ) س(
        ))))٥٧٥٧٥٧٥٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده
 فَّانثَنَا عدح،     ِزي ناِحِد بالْو دبثَنَا عدبٍ    : قَالَ ،اٍد حكُلَي نب اِصمنَا عرثَِني َأِبي  ، َأخْبدقَالَ ، ح : 

كُلُّ خُطْبٍة لَيس ِفيهـا شَـهادةٌ        : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ،سِمعتُ َأبا هريرةَ  
  .)١("" كَالْيِد الْجذْماِء

  تخريج الحديث
وابن حبان من طريق حبان  ،)٢(بو داود من طريق مسدد وعيسى بن إسماعيلأخرجه أ

، والبيهقي من طريق حامد بن عمر )٤(، وابن أبي شيبة من طريق يونس بن محمد)٣(بن زيادا
  عن عبد الواحد بن زياد به بنحوه، جميعهم  ،)٥(البكراوي
 عن عبد ن مهدي بعبدالرحمنمن طريق  كالهما ،)٧(واألصبهاني ،)٦(أحمدأخرجه و

  الواحد بن زياد به بنحوه، 
 عن ، من طريق المغيرة بن سلمةكالهما، )٩(وإسحاق بن راهويه ،)٨(أخرجه ابن حبانو

  .عبد الواحد بن زياد به بنحوه
  
  
  

                                                 

  . ٨٤٩٩    /   ح٢/٣٤٣ مسند أحمد بن حنبل) ١(
  . ٤٨٤١   / ح ٢/٦٧٧سنن أبي داود كتاب األدب باب في الخطبة ) ٢(
 ٧/٣٦ إلمامة والجماعة باب صالة الجمعة ذكر تمثيل المصطفى صلى اهللا عليه وسلمصحيح ابن حبان باب ا) ٣(

  .٢٧٩٦   /ح(
  . ٢٦٦٨١   / ح ٥/٣٣٩المصنف في األحاديث واآلثار ) ٤(
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة جماع أبواب آداب الخطبة باب ما يستدل به على وجوب التحميد في ) ٥(

  . ٥٥٦٠   /ح  ٣/٢٠٩ خطبة الجمعة
  . ٨٠٠٥   /ح   ٢/٣٠٢ مسند أحمد بن حنبل) ٦(
  .٩/٤٣حلية األولياء ) ٧(
 ٧/٣٦ صحيح ابن حبان باب اإلمامة والجماعة باب صالة الجمعة ذكر تمثيل المصطفى صلى اهللا عليه وسلم) ٨(

  .٢٧٩٧   /ح(
  .٢٦٥/   ح ١/٢٩٠مسند إسحاق بن راهويه ) ٩(
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، كالهما من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن )٢(، والبيهقي)١(وأخرجه الترمذي
  .كليب به بنحوه

  رجال اإلسناد
  ).٢٤( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، :سلمعفان بن م

 سنة مات ،مقال وحده األعمش عن حديثه في ثقة ،البصري موالهم ،العبدي زيادعبد الواحد بن 
  .روى له الجماعة .)٣( ومائةوسبعين ست

 أبو عوانة أحب إلى منه، : وابن معين وقال.)٥(حاتم وأبو .زرعة أبوو .)٤( ابن سعدوثقه
 عبد وبعده ،الضرير معاوية أبو :وشعبة ،سفيان بعد :قال ؟األعمش أصحاب بتأث من :يل لهقو

 .)٧(فوصلها األعمش يرسلها كان أحاديث إلى عمد :ووثقه أبو داود، وزاد ،)٦(زياد بن الواحد
 ال ،أجمعوا :البر عبد ابن وقال. مأمون :، وزادالدارقطنيو .)٨(الحديث حسن :وزاد وثقه العجلي

 متقناً كان وقال )١٠(الثقات في حبان ابن  وذكره.)٩(ثبت ثقة زياد بن الواحد عبد أن ،بينهم خالف
 حدث وقد ،البصرة أهل أجلة من( :وقال ابن عدي. )١٢(بأس به ليس :النسائي وقال. )١١(اًضابط

 في يصدق ممن وهو ،وغيره األعمش عن ،مستقيمة بأحاديث ،المعروفون الثقات عنه
 ،بالبصرة قط حديثاً يطلب زياد بن الواحد عبد رأيت ما( :سعيد نب يحيى وقال. )١٣()الروايات

                                                 

ئز عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبواب النكاح عن رسول اهللا صلى اهللا أبواب الجنا كتاب سنن الترمذي) ١(
  . ١١٠٦   /ح  ٣/٤١٤  ما جاء في خطبة النكاح:عليه وسلم باب

السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة جماع أبواب آداب الخطبة باب ما يستدل به على وجوب التحميد في ) ٢(
  .٥٥٦١   /ح  ٣/٢٠٩ خطبة الجمعة

  .٣٦٧تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٧/٢٨٩الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٦/٢٠الجرح والتعديل ) ٥(
  .١٨/٤٥٣تهذيب الكمال ) ٦(
  .٦/٤٣٥تهذيب التهذيب . ١٨/٤٥٠ترجمته في تهذيب الكمال ) ٧(
  .٢/١٠٧الثقات للعجلي ) ٨(
  .٦/٤٣٥تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٧/١٢٣الثقات البن حبان ) ١٠(
  .١٦٠مشاهير علماء األمصار ص) ١١(
  .١٨/٤٥٣تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٥/٣٠٠الكامل في الضعفاء ) ١٣(
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 منه يعرف فال ،األعمش حديث أذاكره الصالة بعد الجمعة يوم بابه على نجلس وكنا ،بالكوفة وال
  . ثقة يرسل عن األعمشالراجح أنه: قلت .)١()حرفاً

 سنة مات ،جاءباإلر رمي صدوق ،الكوفي ،الجرمي المجنون بن شهاب بن كليبعاصم بن 
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، وتعليقاً البخاريروى له . )٢( ومائةوثالثين بضع

 .)٥(، وزاد مرة مأمونمعين بنوا. )٤(وأحمد. )٣(به يحتج ثقة : ابن سعد وقالوثقه
، وقال في )٩(وذكره ابن حبان في الثقات. )٨(وأحمد بن صالح المصري. )٧(والعجلي. )٦(والنسائي
 :وقال أبو حاتم. )١١(بحديثه بأس ال :وقال أحمد بن حنبل. )١٠(الكوفيين متقني من: خرموضع آ

 .دانفر إذا به يحتج ال المديني ابن قالو. )١٣(الكوفة أهل أفضل كان :قال أبو داود. )١٢(صالح
تكلم  ، ثقةالراجح أنه :قلت .)١٥(العافية اهللا نسأل ،مرجئاً كليب بن عاصم كان :)١٤(شريك قالو

  .جل قوله باإلرجاءفيه أل
  .)١٦(الصحابة في ذكره من ووهم ،الثانية من ،صدوق، شهاب بن كليبهو  :وهأب

  .)١٨( وأبو زرعة.)١٧(به ويحتجون حديثه يستحسنون رأيتهم :وثقه ابن سعد وقال
  

                                                 

  .١٨/٤٥٣تهذيب الكمال ) ١(
  .٢٨٦تقريب التهذيب ص) ٢(
    .٦/٣٤١الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٨١بحر الدم ص) ٤(
  .١٥٠تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص) ٥(
  .٥/٤٩تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٢/٩الثقات للعجلي ) ٧(
  .١٥٠الثقات البن شاهين صتاريخ أسماء ) ٨(
  .٧/٢٥٦الثقات البن حبان ) ٩(
  .١٦٥مشاهير علماء األمصار ص) ١٠(
  .٨١ بحر الدم ص)١١(
  .٦/٣٤٩الجرح والتعديل ) ١٢(
  .١/١٦٧سؤاالت اآلجري ) ١٣(
  ).٢٦٦تقريب التهذيب ص( ومائة وسبعين ثمان أو سبع سنة مات ،الكوفي ،النخعي اهللا عبد بن شريك هو )١٤(
، الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣/٣٣٤، الضعفاء الكبير للعقيلي ٦/٣٤٩ه في الجرح والتعديل ترجمت) ١٥(

  .٥/٤٩، تهذيب التهذيب ١٣/٥٣٧، تهذيب الكمال ٢/٧٠
  .٤٦٢تقريب التهذيب ص) ١٦(
  .٦/١٢٣الطبقات الكبرى ) ١٧(
  .٧/١٦٧الجرح والتعديل ) ١٨(
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 له إن :يقال : في موضع آخر، وقال)٢(الثقات في حبان ابن وذكره. )١( تابعي ثقة:والعجلي، وقال
 ليس جده عن أبيه عن كليب بن عاصم :يقول داود أبا سمعت :اآلجري عبيد أبو وقال .)٣(صحبة
 ،)٥(خيثمة يأب ابن وقال .)٤(ذاك هو ليس ،أبيه عن كليب :يقولون يغلطون الناس ،بشيء
 ،)٦(البر عبد وابن نعيم، وأبو مندة، ابن وذكره.وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي لحق قد :يوالبغو

 :وقال الذهبي. )٧(تابعي كليباً بان واحد وغير والبخاري الرازي حاتم أبو جزمو. الصحابة في
  . لم تثبت له صحبة، ثقةالراجح أنه :قلت. )٨(وثق

  ).٢٧(صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم  : هريرةوأب
  الحكم على إسناد الحديث

 صحيح نحس: والحديث قال فيه الترمذي .إسناد هذا الحديث صحيح، ورجاله ثقات  
، وقال فيه شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند )١٠(وصحح الشيخ األلباني سنده ،)٩(غريب
، وهذا يؤكد ما توصلت عاصم والد كليب غير ،الصحيح رجال ،ثقات رجاله ،قوي إسناده: أحمد
  .إليه

� � �  
  

  

  

  

  

                                                 

  .٢/٢٢٨الثقات للعجلي ) ١(
  .٥/٣٣٧ الثقات البن حبان) ٢(
  .٣/٣٥٦الثقات البن حبان ) ٣(
   .٢٤/٢١٣، تهذيب الكمال ١/١٦٧سؤاالت اآلجري  )٤(
تذكرة الحفاظ  (الكبير التاريخ صاحب ،بكر أبو، )حرب بن زهيروأبو خيثمة هو ( ،خيثمة أبي بن حمد هو أ)٥(

٢/٥٩٦.(  
  .١/٤١٢االستيعاب في معرفة األصحاب ) ٦(
  .٥/٦٦٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٢/١٤٩الكاشف ) ٨(
  . ١١٠٦   /ح  ٣/٤١٤ سنن الترمذي) ٩(
  .٣٣٤تمام المنه في التعليق على فقه السنة ص) ١٠(
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الذي أصابه الجـذَام،    : ذوم المج )ارِجع فَقد بايعتُك  : أنه قال ِلمجذُوم في وفد ثَِقيف     (وفيه  
  . وهو الداء المعروف، كأنه من جِذم فهو مجذُوم

        ))))٥٨٥٨٥٨٥٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام النسائي في سننه

   وبَأي نب ادنَا ِزيرقَالَ ،َأخْب :  مشَيثَنَا هدطَاءٍ    ، حِن علَى بعي نع ،   ٍل ِمنجر نالشَِّريِد   آل  ع 
 قَاُل لَهي: و عرَأِبيهِ  ،م نقَالَ ، ع :   فِْد   كَانِفي و   ذُومجٌل مجفِْد ثَِقيٍف رو      لَّى اللَّهص ِه النَِّبيَل ِإلَيسفََأر 

لَّمسِه ولَيع""  تُكعايب فَقَد ِجع١( ""ار(.  
  تخريج الحديث

 بن بشير به     هشيم  عن ،يحيى بن يحيى  من طريق    كالهما   ،)٣(والبيهقي ،)٢(أخرجه مسلم 
  .بلفظ مقارب

، وابن ماجه من طريق عمـرو بـن         )٤(النسائي من طريق الحسن بن إسماعيل     أخرجه  و
وقد صرح هشيم بالسماع في هـذه       ( والطبري من طريق يعقوب بن ابراهيم        ،)٦(، وأحمد )٥(رافع

  . بن بشير به بألفاظ مقاربة هشيم عنجميعهم، )٧( )الرواية
 بـه   عن يعلى بن عطـاء     عبداهللام بن بشير وشريك بن      هشيعن   ابن أبي شيبة  أخرجه  و

  .)٨(بلفظ مقارب
  
  
  
  

                                                 

السنن الكبرى للنسائي كتاب وفي  . ٤١٨٢   /  ح٧/١٥٠ السنن الصغرى كتاب البيعة بيعة من به عاهة) ١(
  . ٧٨٠٥   /  ح٤/٤٢٩ بيعة من به عاهة، البيعة

   . ٢٢٣١   / ح ٤/١٧٥٢  كتاب السالم باب اجتناب المجذوم ونحوهصحيح مسلم) ٢(
  /ح(كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح  السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

  . ١٣٥٧   / ح ٢/١٢٢ شعب اإليمان للبيهقيوفي  ). ١٣٣٢٤ 
   . ٧٥٩٠   /ح  ٤/٣٧٥ السنن الكبرى للنسائي كتاب الطب المجذوم) ٤(
  . ٣٥٤٤   /  ح٢/١١٧٢ سنن ابن ماجه كتاب الطب باب الجذام) ٥(
  .١٩٤٩٢/  ح ٤/٣٩٠مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ١٢٨٧   / ح٣/١٨تهذيب اآلثار للطبري ) ٧(
   .٢٦٤٠٦/   ح ٥/٣١١،  ٢٤٥٤٢   / ح٥/١٤٢ المصنف في األحاديث واآلثار) ٨(
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هشيم بـن    عن   ، بكر بن أبي شيبة    ي من طريق أب    كالهما ،)٢(، والبيهقي )١(وأخرجه مسلم 
  . به بألفاظ مقاربة،عن يعلى بن عطاء ،عبداهللا وشريك بن ،بشير

 جميعهم من طريق شـريك      ،)٦(، والبغوي )٥(، والطبراني )٤(وابن الجعد ،  )٣(وأخرجه أحمد 
  . عن يعلى بن عطاء به بألفاظ مقاربةعبداهللابن ا

  رجال اإلسناد
 حافظ ثقة ،الصغير شعبة أحمد لقبه ،األصل طوسي ،هاشم أبو ،البغدادي زياد بن أيوبزياد بن 

، داود أبو، والبخاري روى له ،)٧(وثمانون ست وله  ومائتين،وخمسين اثنتين سنة مات
  .سائيالن، والترمذيو

 كثير ،ثبت ثقة الواسطي، خازم أبي بن معاوية أبو ،يِملَالس دينار بن القاسم بن بشير بن هشيم
روى له ، )٩(الثمانين قارب وقد  ومائة،وثمانين ثالث سنة مات ،)٨(الخفي واإلرسال ،التدليس
  .الجماعة

 بن يزيد من سمعلم ي( :قال العالئيو. )١٠( من المدلسينعده ابن حجر في المرتبة الثالثة
ال و ،الصغير العمري وال من ،عبيداهللا بن الحسن من وال ،كليب بن عاصم من وال ،زياد أبي
 بن زياد من وال ،سيار من وال ،جعفر بن خليد من وال ،األعرج القاسم من وال خلدة، أبيمن 
 ،زيد بن علي من وال ،مرة بن ضرار سنان أبي من وال ،منصور والد زاذان من وال ،عمر أبي
 كما ،بشر أبي عن يدلس وكان ،بيان من وال ،الجهني موسى من وال المشرفي، أبي ليث من وال

، وله أحاديث كثيرة دلسها ذكر بعضها حسان بن هشامولم يسمع من  ،حصين عن يدلس
  .هو كما قال ابن حجر: قلت. )١١()العلماء

  ).٢٤ ( رقم سبقت ترجمته حديث، ثقة:يعلى بن عطاء
                                                 

  . ٢٢٣١   / ح ٤/١٧٥٢ اب المجذوم ونحوهصحيح مسلم كتاب السالم باب اجتن) ١(
  /ح كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح  السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

  . ١٣٥٧   / ح ٢/١٢٢ شعب اإليمان للبيهقيوفي  . ١٣٣٢٤ 
  .١٩٤٨٦/  ح ٤/٣٨٩ مسند أحمد بن حنبل )٣(
  . ٢١٠٦ /ح  ٣١١ص مسند ابن الجعد ) ٤(
  .٧٢٤٧   /ح  ٧/٣١٧المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
  .٣٢٥٠/  ح ١٢/١٧٢شرح السنة ) ٦(
  .٢١٨تقريب التهذيب ص) ٧(
  ).١٦طبقات المدلسين ص (محتملٍة بصيغٍة شيئاً ،له لقيه يثبت ولم ،عاصره عمن يرو هو أن ي)٨(
  .٥٧٤تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٤٧طبقات المدلسين ص) ١٠(
  .٢٩٤صجامع التحصيل ) ١١(
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 أبو، و مسلم، و البخاريروى له   . )١(الثالثة من ثقة ،الطائفي الوليد أبو ،الثقفي ،ريدالشَ بن عمرو
  .ماجه ابن، والنسائي، والشمائل في الترمذي، وداود

 ألنه الشريد فسمي مالكاً اسمه كان :ويقال ،صحبة له إن: قيل الثقفي سويد بن الشريدهو  :وهأب
  .)٣(حضرموت من إنه :يقالو .)٢(الثقفيين رفقته قتل لما شعبة بن المغيرة من شرد

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات، وبالنسبة لتدليس هشيم فقد صرح بالسماع في   

رواية الطبري كما ورد في التخريج، وبالنسبة إلرساله فقد حدث عن يعلى بن عطاء ولم يذكره 
ححه الشيخ األلباني في تعليقه على السنن، وقال فيه العالئي فيمن أرسل عنهم، والحديث ص

   .، في تعليقه على مسند أحمدمسلم شرط على صحيح إسناده: شعيب األرنؤوط
� � �  

: أنه أخَذ بيِد مجذوم فوضعها مع يده في القَصعة، وقـال          (الحديث اآلخر    :ويعضد ذلك 
ك ِليعِلم النَّاس أن شيئا من ذلك ال يكون إال بتَقْدير اللّـه             وإنما فَعل ذل   )كُْل ِثقَةً باللّه وتَوكُّال عليه    

  .تعالى، ورد األول لئال يَأثم فيه الناس، فإن يقينَهم يقصر عن يقينه
        ))))٥٩٥٩٥٩٥٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

   :ود في سننهقال أبو دا
 عن حِبيـِب  ،دثَنَا مفَضُل بن فَضالَةَ   ح ، حدثَنَا يونُس بن محمدٍ    ،حدثَنَا عثْمان بن َأِبي شَيبةَ    

َأخَـذَ ِبيـِد    َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم  ، عن جاِبٍر، عن محمِد بِن الْمنْكَِدرِ    ،بِن الشَِّهيدِ ا
  .)٥( "" وتَوكُّلًا علَيِه، ِباللَِّهكُْل ِثقَةً""  : وقَاَل،)٤(مجذُوٍم فَوضعها معه ِفي الْقَصعِة

  تخريج الحديث
وابن ماجه  ،)٦( وإبراهيم بن يعقوب،أحمد بن سعيد األشقرأخرجه الترمذي من طريق 

من  ، وابن حبان)٧( ومحمد بن خلف العسقالني،ومجاهد بن موسى ، بن محمدعبداهللامن طريق 
                                                 

  .٢٢/٦٣، تهذيب الكمال ٢/١٧٧، الثقات للعجلي ٥/١٨٠، وانظر الثقات البن حبان ٤٢٣تقريب التهذيب ص) ١(
  .٣/١٨٨، الثقات البن حبان ٣/٣٤٠اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
 هود قبر وبها باألحقاف تعرف كثيرة رمال وحولها البحر بقرب عدن شرقي في واسعة ناحية :حضرموت) ٣(

  ).٢/٢٧٠معجم البلدان ( السالم هعلي
لسان العرب ( العشرة تشْبع الضخْمةُ القَصعةُ:  وقيل،ِقصاع  ِقصع والجمع ،معروفة القاف بفتح: القَصعة) ٤(

  ).٥٦٠، مختار الصحاح ص٣/٥، الفائق ٨/٢٤٧
  . ٣٩٢٥   /ح  ٢/٤١٣ سنن أبي داود كتاب الطب باب في الطيرة )٥(
   . ١٨١٧   /ح  ٤/٢٦٦ الذبائح أبواب األطعمة باب ما جاء في األكل مع المجذومكتاب سنن الترمذي ) ٦(
  . ٣٥٤٢   / ح ٢/١١٧٢سنن ابن ماجه كتاب الطب باب الجذام ) ٧(
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البيهقي و ،)٣(وابن أبي شيبة، )٢( بن محمدوالحاكم من طريق العباس ،)١(طريق مجاهد بن موسى
، )٦(،وابن أبي الدنيا من طريق محمد بن حاتم)٥(، وعبد بن حميد)٤(من طريق أحمد بن الخليل

  .جميعهم عن يونس بن محمد به بنحوه
 بكر بن أبي يمن طريق أب ثالثتهم ،)٩(، وابن السني)٨(وأبي يعلى ،)٧(الطحاويأخرجه و

  . به بنحوهعن يونس بن محمد شيبة
عن يونس بن محمد به  من طريق محمد بن إسماعيل كالهما ،)١١(والعقيلي ،)١٠(والبيهقي

  .بنحوه
  رجال اإلسناد

  ).٣١( سبقت ترجمته حديث رقم ،له أوهام ثقة :عثمان بن أبي شيبة
 .)١٢(ومـائتين  سبع سنة مات ،ثبت ثقة ،المؤدب محمد أبو ،البغدادي مسلم بن محمديونس بن   

  .لجماعةروى له ا
 روى له أبو داود، .)١٣(السابعة من ضعيف ،البصري مالك أبو ،أمية أبي بن فضالة بن المفضل

  .والترمذي، وابن ماجه

                                                 

 / ح  ١٣/٤٨٨ صحيح ابن حبان كتاب الحظر واإلباحة كتاب الطب ذكر اإلباحة للمرء مؤاكلة ذوي العاهات) ١(
٦١٢٠ .  

  . ٧١٩٦   /  ح٤/١٥٢  الصحيحين للحاكم كتاب األطعمة وأما حديث عمرالمستدرك على) ٢(
  . ٢٤٥٣٦   /  ح٥/١٤١ المصنف في األحاديث واآلثار) ٣(
   . ١٣٥٦   /  ح٢/١٢٢شعب اإليمان للبيهقي ) ٤(
  . ١٠٩٢   / ح ٣٢٩ص مسند عبد بن حميد ) ٥(
  . ٨٣   /ح  ١١٠ صالتواضع والخمول البن أبي الدنيا باب التواضع) ٦(
  / ح٤/٣١٠ شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الكراهة باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم ال؟) ٧(

 ٦٥٦٣ .  
  . ١٨٢٢   /ح  ٣/٣٥٤  مسند جابر  مسند أبي يعلى الموصلي) ٨(
  .  ٤٦٣   /ح  ٤١٢صعمل اليوم والليلة البن السني باب ما يقول إذا أكل مع ذي عاهة ) ٩(
كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح  لكبرى للبيهقيالسنن ا )١٠(

  .١٤٠٢٨   /ح  ٧/٢١٩
  .٤/٢٤٢ الضعفاء الكبير للعقيلي) ١١(
  . ٣٢/٥٤٠، تهذيب الكمال ٩/٢٤٦، وانظر الجرح والتعديل ٦١٤تقريب التهذيب ص) ١٢(
    .٥٤٤ تقريب التهذيب ص)١٣(
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. )٣(حديثه يكتب : أبو حاتمقالو. )٢(ليس هو بذاك : ابن معينوقال ،)١(وثقه ابن حبان
 حديثه في :قال أنه ي بن المدينعلي عن بلغني داود وأب وقال. )٤(ليس بالقوي :وقال النسائي

 مفضل غير كان فإذا ،المصري هو ليس هذا المفضل نإ قيل( : وقال ابن عدي،)٥(نكارة
، الحديث هذا من أنكر حديثه في أر لم :ذكر حديث الدراسة وقال، ثم مجهوالً كان المصري

 .)٧(روأشه هذا من أوثق ،المصري فضالة بن والمفضل :الترمذي وقال، )٦()وباقي حديثه مستقيم
 :قال علي بن محمد وحدثنا :قالو ، ثم ذكر حديث الدراسة،بالنقل بمشهور ليس( :وقال العقيلي

 الشهيد بن حبيب عن شعبة حدثنا :قال زياد بن عبدالرحمن حدثنا :قال منصور بن سعيد حدثنا
 إلى يبعث ثم طعاماً يشترى ثم بيديه يعمل سلمان كان :يقول بريدة بن عبداهللا سمعت :قال

 :قلت .)١٠(وضعفه الذهبي ،)٩()أولى الرواية وهذه الحديث أصل هذا .)٨(معه فيأكلون مينوالمجذ
  .، فقد ضعفه غير واحدهو ضعيف

 وهـو   ومائة، وأربعين خمس سنة مات ،ثبت ثقة ،البصري محمد أبو ،األزدي حبيب بن الشهيد  
  .روى له الجماعة. )١١(وستين ست بنا

 أو  ومائة،ثالثين سنة مات ،فاضل ثقة ،المدني ،التيمي الهدير بن عبداهللا بن محمد بن المنكدر
  .روى له الجماعة. )١٢(بعدها
 ،عبدالرحمن وأبا ،عبداهللا أبا :يكنى ،السلمي ،األنصاري حرام بن عمرو بن عبداهللا بن جابر
  .)١٤(يعم أن بعد وسبعين تسع أو ثمان سنة ماتصحابي مشهور، . )١٣(محمد وأبا

                                                 

  .٧/٤٩٦ الثقات البن حبان .١٣/٤٨٨صحيح ابن حبان ) ١(
  .٤/٢١٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٨/٣١٧الجرح والتعديل ) ٣(
  .٩٦الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٤(
  .٢٨/٤١٤تهذيب الكمال ) ٥(
  .٦/٤٠٩الكامل في الضعفاء ) ٦(
   . ١٨١٧   /ح  ٤/٢٦٦سنن الترمذي ) ٧(
هذا أثر موقوف على سلمان الفارسي رضي اهللا : قلت.  ٢٤٥٣٣   /ح ٥/١٤١ المصنف في األحاديث واآلثار )٨(

  .عنه وإسناده صحيح ورجاله ثقات
  .٤/٢٤٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
  .٨/٢٨١سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .١٥١تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٥٠٨تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .١/٤٣٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٣(
  .٣/٥١ الثقات البن حبان) ١٤(
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  لحديثالحكم على إسناد ا
 هذا: قال فيه الترمذي     إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف المفضل بن فضالة، والحديث 

: ، وقال أيضاًفضالة بن المفضل عن ،محمد بن يونس حديث من إال نعرفه ال ،غريب حديث
عن عبداهللا ، روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد:  فقال؟ عن هذا الحديثسألت محمداً

 ،)١ (وأصح عندي أثبت شعبة وحديث،  من هذاعمر أخذ بيد مجذوم شيئاًابن  أن ،بن بريدةا
  . والحديث ضعفه الشيخ األلباني في تعليقه علي سنن أبي داود، وهذا يؤكد ضعفه

� � �  

ألنه إذا أدام النَّظَر إليـه حقَـره،         )ال تُديموا النَّظر إلَى المجذُومين    (ومنه الحديث   ) س(
  .ضال وتأذَّى به المنْظُور إليهورأى لنَفْسه فَ

        ))))٦٠٦٠٦٠٦٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن ماجه في سننه

    اِهيمرِإب نِن بمحالر دبثَنَا عدنَاِفعٍ     ،ح ناللَِّه ب دبثَنَا عدنَادِ    ، حِن َأِبي الزاب نثَنَا    ، عدح و ح 
 جِميعا عن محمِد بِن عبِد ،ن عبِد اللَِّه بِن سِعيِد بِن َأِبي ِهنٍْد ع، حدثَنَا وِكيع،عِلي بن َأِبي الْخَِصيِب

    انثْمِن عِرو بمِن عنِ     ،اللَِّه بيسةَ ِبنِْت الْحِه فَاِطمُأم ناسٍ   ، عبِن عاب نِه      ، علَيع لَّى اللَّهص النَِّبي َأن 
  .)٢( ""يموا النَّظَر ِإلَى الْمجذُوِمينلَا تُِد : ""وسلَّم قَاَل

  تخريج الحديث
، والمزي من طريق أحمـد بـن        )٤(، وابن أبي شيبة بمثله    )٣(وأخرجه أحمد بلفظ مقارب   

، والبيهقي من   )٦(وأخرجه أحمد من طريق إسحاق بن عيسى       . ثالثتهم عن وكيع به    )٥(حنبل بمثله 
، اكر من طريق ابن وهب، وأبو قتيبـة       وابن عس  ،)٨(، والطيالسي )٧( داود السجستاني  يطريق أب 

  . بنحوه بن أبي الزناد بهعبدالرحمن، جميعهم عن )٩(بلفظ مقارب،داود بن عمروو
                                                 

  .٤/٢٦٦، سنن الترمذي ٥٦٣/ ح ٣٠٢صعلل الترمذي ) ١(
  . ٣٥٤٣   /ح  ٢/١١٧٢ سنن ابن ماجه كتاب الطب باب الجذام) ٢(
  . ٢٠٧٥   / ح ١/٢٣٣مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
   .٢٦٤٠٧/   ح ٥/٣١١،  ٢٤٥٤٤   /ح  ٥/١٤٢ المصنف في األحاديث واآلثار) ٤(
  .٣٥/٢٥٨تهذيب الكمال ) ٥(
  . ٢٧٢١   / ح ١/٢٩٩ند أحمد بن حنبل مس) ٦(
 كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح السنن الكبرى للبيهقي) ٧(

  .١٤٠٢٥     /ح ٧/٢١٨
  . ٢٦٠١   / ح ٣٣٩ص مسند الطيالسي ) ٨(
  .١١٣١٣/   ح ٥٣/٣٨٠تاريخ دمشق ) ٩(
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من طريق سعيد بن الحكم      كالهما   ،)٢(البيهقي  ، و )١(البخاري في التاريخ الكبير   وأخرجه  
  . بنحوه بن أبي الزناد بهعبدالرحمنعن  بن أبي مريم

والبخاري في التاريخ    ،)٤(عبدالرحمن، والبيهقي من طريق المغيرة بن       )٣(وأخرجه أحمد 
  . بنحوهبه  بن أبي هند بن سعيدعبداهللا ، جميعهم عن)٥(الكبير من طريق حميد الرؤاسي

 بن عمـرو بـن      عبداهللا بن عامر عن محمد بن       عبداهللاوأخرجه ابن عساكر من طريق      
  .)٦(عثمان به بزيادة ألفاظ

  .)٧(ني من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس به بلفظ مقاربوأخرجه الطبرا
، ومن حديث معاذ بن جبل      )٨(وللحديث شاهد من حديث الحسين بن علي رضي اهللا عنه         

  .)٩(رضي اهللا عنه
  رجال اإلسناد

 ثقة ،اليتيم بن يمحد لقبه سعيد أبو ،الدمشقي موالهم ،العثماني عمرو بن إبراهيم بن عبدالرحمن
 أبو، والبخاري روى له ،)١٠(وسبعون خمس وله  ومائتين،وأربعين خمس سنة مات ،قنمت حافظ
  .ماجه ابن، والنسائي، وداود

 ،لين حفظه في الكتاب صحيح ثقة ،المدني محمد أبو موالهم ،يوِمزخْالم ائِغالص نافع بن عبداهللا
، مـسلم ، و فـرد الم األدب فـي  البخـاري  روى له    .)١١(بعدها :وقيل ،ومائتين ست سنة مات

  .وأصحاب السنن األربعة

                                                 

  .١/١٣٨التاريخ الكبير ) ١(
 كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح برى للبيهقيالسنن الك) ٢(

  .١٤٠٢٦     /ح ٧/٢١٨
  . ٢٠٧٥   / ح ١/٢٣٣مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
كتاب النكاح جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ال يورد ممرض على مصح  السنن الكبرى للبيهقي) ٤(

  .١٤٠٢٧   /ح   ٧/٢١٩
  .١/١٣٨تاريخ الكبير ال) ٥(
  .١١٣١٤/   ح ٥٣/٣٨٠تاريخ دمشق ) ٦(
  . ١١١٩٣   /ح  ١١/١٠٦المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  . ٢٨٩٧   /ح   ٣/١٣١ المعجم الكبير للطبراني) ٨(
  . ٩٢٦٣   /ح   ٩/١٠٧ المعجم األوسط للطبراني) ٩(
  .٣٣٥تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٣٢٦تقريب التهذيب ص) ١١(
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 حبان ابن وذكره. )٣(العجليو. )٢(بأس به ليس :مرة وقالوالنسائي،  .)١(معين بنا وثقه
 كان :سعد بنا وقال. )٤(أخطأ ربما حفظه من حدث وإذا ،الكتاب صحيح كان :وقال الثقات، في
 لم: حنبل بن أحمدوقال . )٥(معن دون وهو أحد، عليه يقدم ال شديداً لزوماً أنس بن مالك لزم قد

 .به بأس ال :زرعة أبو وقال. )٦(بذاك الحديث في يكن ولم فيه، ضيقاً كان ،حديث صاحب يكن
 :البخاري وقال. )٧(أصح وكتابه ،وتنكر حفظه تعرف ،لين هوو ،بالحافظ ليس :حاتم أبو وقال
 وقال. )٩(حأص وكتابه وينكر، حفظه يعرف :آخر موضع في وقال .)٨(شيء حفظه في

 مستقيم رواياته في وهو غرائب، مالك عن روى :يعدابن  وقال. )١٠(به يعتبر  فقيه:الدارقطني
 كان :يقول أحمد سمعت :داود وأبوقال . عندهم بالحافظ ليس :الحاكم أحمد أبو وقال. )١١(الحديث

 لم :الخليلي وقال .شك بآخرة دخله ثم كله مالك حديث يحفظ كان وحديثه، مالك برأي الناس أعلم
 :قانع ابن وقال، ثالثة أو حديثين عنه وروى ،الشافعي عليه أثنى ثقة وهو حفظه، يرضوا
  .القول فيه ما قاله ابن حجر :قلت .)١٢(صالح

 صدوق ،قريش مولى ،المدني ذكوان بن عبداهللا ،الزناد أبي بن عبدالرحمنهو  :ابن أبي الزناد
 وسبعون أربع وله  ومائة،وسبعين أربع سنة مات ،فقيهاً وكان ،بغداد قدم لما حفظه تغير
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)١٣(سنة

  .)١٥(عنه بالكتابة ويأمر يوثقه أنس بن مالك كان :وقال والترمذي. )١٤(ثقه العجليو
  

                                                 

  .١٥٢ ص رواية عثمان الدارمي-ن معين تاريخ اب) ١(
  .٦/٢٠٨ تهذيب الكمال )٢(
  .٢/٦٣الثقات للعجلي ) ٣(
  .٨/٣٤٨الثقات البن حبان ) ٤(
  .٥/٤٣٨الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٩١بحر الدم ص) ٦(
  .٥/١٨٣الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢/٣٠٩التاريخ الصغير ) ٨(
  .٥/٢١٣التاريخ الكبير ) ٩(
  .٤٠سؤاالت البرقاني ص) ١٠(
  .٤/٢٤٢الكامل في الضعفاء ) ١١(
  .٦/٤٧، تهذيب التهذيب ٦/٢٠٨ترجمته في تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٣٤٠تقريب التهذيب ص) ١٣(
  .٢/٨٦الثقات للعجلي ) ١٤(
  .١٧٥٥/   ح ٤/٢٣٣سنن الترمذي ) ١٥(
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 .)٤(أبيه نع لروايته يضعف كان : وقال ابن سعد.)٣(والنسائي. )٢( وابن معين،)١(ضعفه أحمدو
 أصحاب به يحتج ممن ليس : مرةمعين بنا وقال، مضطرب الحديث:  أحمد مرةوقال

 فهو بالمدينة حدث ما: المديني بن يعل وقال.  وقيل إن عبد الرحمن بن مهدي تركه،)٥(الحديث
 يعقوب وقال، ضعيفاً أصحابنا عند كان :مرة وقال البغداديون، أفسده ببغداد، حدث وما صحيح،

 .)٧(به يحتج وال ،حديثه يكتب :حاتم أبو وقال .)٦(ضعف حديثه وفى صدوق، ثقة، :يبةش بنا
 وكثرة ،حفظه سوء من ذلك وكان ،األثبات عن بالمقلوبات ينفرد ممن كان( :وقال ابن حبان

 ،الروايات في صادق فهو الثقات وافق فيما فأما ،انفرد إذا بخبره االحتجاج يجوز فال ،خطئه
 صالح وقال .ببغداد حدث مما أصح بالمدينة حدث وما ضعف، فيه :يالساج وقال .)٨()به يحتج

 أين :وقال، أنس بن مالك فيه تكلم و .غيره يروها لم أشياء أبيه عن روى :يالبغداد محمد بنا
 .)١٠(حديثه يكتب ممن هو، عليه يتابع ال يرويه، ما بعض :عدى بنا وقال. )٩(؟هذا عن نحن كنا

الراجح فيه قول ابن حجر، فقد وثقه أناس،  :قلت. )١١(عندهم بالحافظ ليس :أحمد أبو الحاكم وقال
  .وضعفه آخرون، وأثبت له غير واحد االختالط لما قدم بغداد

 وخمسين ثمان سنة مات ،أخطأ ربما صدوق ،الكوفي القرشي ،يبِصالخَ أبي بن محمد بنعلي 
  . روى له ابن ماجه.)١٢(ومائتين

 بالكوفة منه سمعنا :وقال أبو حاتم، )١٣( ربما أخطأ:قات وقالذكره ابن حبان في الث
  .هو كما قال ابن حجر :قلت. )١٤(الصدق ومحله

                                                 

  .٢/٣٤٠الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١(
  .٣/٢٥٧، ٢/١٩٧  رواية الدوري- معين  تاريخ ابن،١٥١ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٦٨الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٣(
  .٧/٣٢٤الطبقات الكبرى ) ٤(
  .١٧/٩٨تهذيب الكمال ) ٥(
  .٦/١٥٦، تهذيب التهذيب ١٧/٩٨ انظر تهذيب الكمال )٦(
  .٥/٢٥٢الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢/٥٦المجروحين البن حبان ) ٨(
  .٦٨ صالضعفاء والمتروكين) ٩(
  .٤/٢٧٥الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٢/٧٢٩وانظر التعديل والتجريح . ٦/١٥٦تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٤٠٥تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .٨/٤٧٥الثقات البن حبان ) ١٣(
  .٦/٢٠٢الجرح والتعديل ) ١٤(
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 ست سنة آخر في مات ،عابد حافظ ثقة ،الكوفي سفيان أبو ،ؤاسيالر يحلَم بن الجراح بن وكيع
  .روى له الجماعة. )١(سنة سبعون وله  ومائة،وتسعين سبع سنة وأول

 سنة مات ،وهم ربما صدوق ،المدني بكر أبو موالهم ،الفزاري هند سعيد بن أبي  بنعبداهللا
  . روى له الجماعة.)٢( ومائةوأربعين بضع

. )٦( وابن معين،)٥(مأمون ثقة :مرة وقال، ثقة ثقة :، وقال مرة)٤(أحمدو .)٣(وثقه ابن سعد
 سئل :اآلجرى عبيد أبو وقال. )٩)(٨(ىِقرالب وابن ،المدينى ابنو. وسفيان .ويعقوب. )٧(العجلىو

 رفعه كما يرفعه ولم عنه روى يحيى ثقة، :فقال هند، أبى بن سعيد بن عبداهللا عن داود أبو
 وقال. )١٠(بأس به ليس: النسائي وقال. وتنكر تعرف صالحاً كان :سعيد بن يحيى وقال .غيره

 كان :وقال ،)١٢(قاتالث في حبان ابن وذكره. )١١( ووهنه أبو زرعة.ثيالحد ضعيف: حاتم أبو
 . يغرب ثقةالراجح أنه :قلت. )١٤( صدوق: وقال الذهبي.)١٣(الشيء بعد الشيء في يهم

 سنة قتل صدوق ،الديباج يلقب ،المدني األموي عفان بن  بن عمرو بن عثمانعبداهللامحمد بن 
  .روى له ابن ماجه. )١٥( ومائةوأربعين خمس

  
  

                                                 

  .٥٨١تقريب التهذيب ص) ١(
  .٣٠٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٥/٢١٠تهذيب التهذيب ) ٣(
  .١/٤٠١ل العلل ومعرفة الرجا) ٤(
  .٨٦بحر الدم ص) ٥(
  .١٤٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٢/٣١الثقات للعجلي ) ٧(
 صاحب ،المصري موالهم ،الزهرى سعيد بن الرحيم عبد بن اهللا عبد بن محمد ،اهللا عبد أبو هو: ابن البرقي )٨(

  ).٢/٥٦٩تذكرة الحفاظ  (ومائتين وأربعين تسع سنة مات، الضعفاء كتاب
  .٥/٢١٠تهذيب التهذيب ) ٩(
  .١٥/٤٠تهذيب الكمال ) ١٠(
  .٥/٧٠الجرح والتعديل ) ١١(
  .٧/١٢الثقات البن حبان ) ١٢(
  .١٣٧مشاهير علماء األمصار ص) ١٣(
  .١/٥٥٨الكاشف ) ١٤(
  .٤٨٩تقريب التهذيب ص) ١٥(
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 كان سعد بنا قالو. بالقوي ليس :آخر وضعم في  وقال والنسائي مرة،.)١( العجليوثقه
وذكره ابن حبان . )٤(مرسل : مرةزادو. )٣( عنده عجائب:وقال البخاري. )٢(عالماً الحديث كثير

 قليل حديثه :وقال ابن عدي. )٥(المناكير بعض الزناد أبى عن حديثه وفي :في الثقات وقال
 الراجح أنه: قلت. )٨(حديثه على يتابع يكاد ال :)٧(الجارود بنا وقال. )٦(يكتب له ما ومقدار

  .صدوق له مناكير
 بن الحسن بن الحسن زوج ،المدنية الهاشمية طالب أبي بن علي بن الحسين فاطمة بنت :أمه
 ووقع. )١٠( حبان في الثقاتذكرها ابن .)٩(أسنت وقد ،المائة بعد ماتت ،الرابعة من ،ثقة ،علي

، )١٢(تدركها لم و الزهراء فاطمة جدتها عنترسل  و.)١١(الجنائز في البخاري صحيح في ذكرها
  .ماجه ابن، وعلي مسند في النسائي، والترمذي، وداود أبوروى لها  .)١٣(وعن بالل المؤذن

  ).١٩(صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  :ابن عباس
 الحكم على إسناد الحديث

صدوق له مناكير،  وهو محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمانمدار هذا الحديث على 
وقد أثبت له ابن حبان المناكير عن أبي الزناد، ولم يحدث في هذا الحديث عنه، فإسناد الحديث 
حسن، ويرتقي بمتابعته وشواهده إلى الصحيح لغيره، فقد تابعه عمرو بن دينار عن ابن عباس 

 وبقية ،حسن ديثهوح ،لهيعة ابن وفيه ،الطبراني رواه: عند الطبراني بإسناد قال فيه الهيثمي
  .فيمكن األخذ بحديث ابن لهيعة في المتابعات: ، قلت)١٤(ثقات رجاله

                                                 

   ٢/٢٤٢الثقات للعجلي ) ١(
  . ٩/٢٣٩، تهذيب التهذيب ٢٥/٥١٦انظر تهذيب الكمال ) ٢(
  .١٠٢الضعفاء الصغير ص) ٣(
  .١/١٣٨التاريخ الكبير ) ٤(
  .٧/٤١٧الثقات البن حبان ) ٥(
  .٦/٢١٨الكامل في الضعفاء ) ٦(
 سنة توفي، النيسابوري الجارود بن علي بن اهللا عبد ،محمد أبو وهو ،المنتقى كتاب صاحب ،الجارود بن هو ا)٧(

  ).٣/٧٩٤تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة سبع
  .٩/٢٣٩التهذيب تهذيب ) ٨(
  .٧٥١تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٥/٣٠٠الثقات البن حبان ) ١٠(
  .١/٤٤٦صحيح البخاري ) ١١(
  .٣١٨جامع التحصيل ص) ١٢(
  .١٢/٤٦٩تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٨٣٨٨/  ح ٥/١٧٢مجمع الزوائد ) ١٤(
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، وهذا يخالف حكمه على محمد بن عبد اهللا )١(سنده ضعيف: والحديث قال فيه ابن حجر
والحديث ، )٢(ثقات رجاله إسناد هذا: بن عمرو في التقريب، بأنه صدوق، وقال فيه البوصيري

 شعيبوقال فيه . )٣(الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح: فيهصححه األلباني وقال 
 إليه أن هذا أميلوعلى هذا يتأكد ما : قلت. ضعيف إسناده : في تعليقه على مسند أحمداألرنؤوط

  .اهده، وهو ما توصل إليه الشيخ األلباني رحمه اهللالحديث صحيح بمتابعته وشو
� � �  

األصل، َأراد بِقية حائط أو ِقطْعة      :  الِجذْم ) حائط فأذَّن  فَعالَ ِجذْم (وفي حديث األذان    ) ه (
  .من حائط

        ))))٦١٦١٦١٦١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 عن  ، عن عمِرو بِن مرةَ    ، عِن الَْأعمشِ  ،ابن عياشٍ   َأنْبَأنَا َأبو بكْرٍ   ،حدثَنَا َأسود بن عاِمرٍ   
 جاء رجٌل ِمن الَْأنْصاِر ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّـه       : قَالَ ، عن معاِذ بِن جبلٍ    ، بِن َأِبي لَيلَى   عبِد الرحمنِ 

 ِإنِّي رَأيتُ ِفي النَّوِم كََأنِّي مستَيِقظٌ َأرى رجلًا نَزَل ِمن الـسماِء علَيـِه بـرداِن                 :علَيِه وسلَّم فَقَالَ  
 مثْنَـى   : فَقَـالَ  ، ثُم َأقَام  ، ثُم جلَس  ، مثْنَى مثْنَى   فََأذَّن ،ِمن الْمِدينَةِ  علَى ِجذِْم حاِئطٍ   نَزَل   ،ضراِنَأخْ

  .)٤(بقَِني قَد رَأيتُ ِمثَْل ذَِلك ولَِكنَّه س: قَاَل عمر: قَاَل، "" علِّمها ِبلَالًا، ِنعم ما رَأيتَ: "" قَاَل،مثْنَى
  تخريج الحديث

  .)٥(أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن يونس عن األسود بن عامر به بلفظ مقارب
، جمـيعهم مـن طريـق       )٩(، والطبرانـي  )٨(، والبيهقـي  )٧(، وأحمد )٦(وأخرجه أبو داود  

  .  عن عمرو بن مرة بذكر هذا الحديث كجزء من حديث طويل بن عتبةعبداهللا بن عبدالرحمن
  

                                                 

  .١٠/١٥٩فتح الباري ) ١(
  .٤/٧٨مصباح الزجاجة ) ٢(
  .١٠٦٤/  ح ٣/٥١السلسلة الصحيحة ) ٣(
  . ٢٢٠٨٠   /ح ٥/٢٣٢مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  . ٨٠٤   / ح١/٢٤٢ باب ذكر اإلقامة واختالف الروايات فيها سنن الدارقطني كتاب الصالة) ٥(
  .٥٠٧   /ح ١/١٩٤ باب كيف األذان  كتاب الصالة سنن أبي داود) ٦(
   .٢٢١٧٧   /ح  ٥/٢٤٦مسند أحمد بن حنبل ) ٧(
 ذكر جماع أبواب األذان واإلقامة باب استقبال القبلة باألذان واإلقامة  ب الصالةالسنن الكبرى للبيهقي كتا) ٨(

  . ١٨٣٠   / ح ١/٤٢٠  باب ما روي في تثنية األذان واإلقامةوفي ..١٧٠٦   /ح ١/٣٩١
  . ١٧٠٨٥   /ح ٢٠/١٣٢المعجم الكبير للطبراني ) ٩(
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  ل اإلسنادرجا
 ثمان سنة أول في مات ،ثقة ،شاذان ويلقب ،عبدالرحمن أبا يكنى ،الشامي عامر بن األسود
  . روى له الجماعة.)١(ومائتين

  ).٢٩( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة أخطأ في أحاديث، وتغير حفظه بأخرة:أبو بكر بن عياش
 عارف ،حافظ ثقة ،وفيالك محمد أبو ،الكاهلي األسدي مهران بن سليمان هو :األعمش

  . روى له الجماعة،)٢ ( ومائةوأربعين سبع سنة مات ،يدلس لكنه ،ورع ،بالقراءات
 لم أنه الترمذي ذكر( : وقال العالئي.)٣(عده ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين

 ،ومسروق ،واألسود ،علقمة ،مسعود بن عبداهللا أصحابلم يلق  :وقيل، الصحابة أحد من يسمع
يسمع لمو وهو مرسل عن أنس، وابن عمر، ،الهمداني والحارث ،شرحبيل بن وعمرو ،بيدةوع 
 بن مصعب منوال  ،هانئ أم مولى صالح أبي من وال ،أوفى أبي بنا منوال  ،بريدة بنا من

 وال من الحارث بن هشام، وال عن خيثم بن الربيع من وال ،الشخير بن مطرف ال منو ،سعد
 شمر من وال ،عبداهللا بن سالم من وال ،سيرين بنا من وال ،عكرمةوال من  ديزي بن عبدالرحمن

 ومرسل عن الصحابة وغيرهم، ولم يرو عن أحد ممن ، مدلس من الثانيةهو :قلت. )٤()عطية بن
   .أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره

 كان ،عابد ثقة ،عمىاأل الكوفي عبداهللا أبو ،المرادي ليمالج طارق بن عبداهللا بن عمرو بن مرة
  .روى له الجماعة .)٥(قبلها وقيل ومائة عشرة ثماني سنة مات ،باإلرجاء ورمي ،يدلس ال

 مات ،عمر من سماعه في اختلف ثقة ،الكوفي ثم ،المدني ،األنصاري أبي ليلى بن عبدالرحمن
  .روى له الجماعة .)٦(وثمانين ثالث سنة

في موضع  وقال. المقداد من يسمع لم :مرة الوق. )٧(لم ير عمر: وقال، معين بنا وثقه
 :وقال أبو حاتم. )١٠(وذكره ابن حبان في الثقات. )٩(العجليووثقه  ،)٨(عثمان من يسمع لم :آخر

                                                 

  .١/٢٩٧ب التهذيب ، تهذي٣/٢٢٦، وانظر  تهذيب الكمال ١١١تقريب التهذيب ص) ١(
  .٢٥٤تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٣٣طبقات المدلسين ص) ٣(
  .١٨٩، ١٨٨جامع التحصيل ص) ٤(
  .٤٢٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٣٤٩تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٣/٩٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٦/٢٣٤ تهذيب التهذيب )٨(
  .٢/٨٦الثقات للعجلي ) ٩(
  .٥/١٠٠الثقات البن حبان ) ١٠(



 −�١٣٤�−

 من يسمع لم: الترمذي وقال. )٢(ال أم يصح أدرى وال عمر، رأى :داود وأب وقال. )١(ال بأس به
إن كان : وقال أبو حاتم ،مرسل عن أبي بكر :ةزرع أبو وقال. )٣(ربه عبد بن زيد بن عبداهللا

 أسيد عن روى و.جبل بن معاذ من يسمع لم: وقال ابن المديني. قدر رأى بالل كان رآه صغيراً
  .الراجح أنه ثقة مرسل، ولم يسمع من معاذ الذي روى عنه هنا:  قلت.)٤(مرسالً حضير بن

 وكان ،بعدها وما بدراً شهد، )٥(جيالخزر ،األنصاري عبدالرحمن أبو، عمرو بن معاذ بن جبل
  .)٦(عشرة ثماني سنة بالشام مات ،والقرآن ،باألحكام العلم في المنتهى إليه

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف إلرساله؛ ومداره من رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ   

 ،ثقات رجاله: في تعليقه على المسندبن جبل رضي اهللا عنه، والحديث قال فيه شعيب األرنؤوط 
 أبي ابن على فيه اختلف وقد ،منقطع فهو ،معاذ من يسمع لم ليلى أبي ابنو ،الشيخين رجال
، وحديث األذان ثابت من عدة طرق أحدها ما أخرجه ابن خزيمة من طريق عبداهللا بن ليلى

  .)٧(محيرز عن أبي محظورة باختالف في هذه القصة
� � �  

 يريـد األهـَل     )لم يكُن رجل من قُريش إالَّ ولَه ِجذْم بمكـة         (ديث حاِطب   ومنه ح ) س(
  .والعِشيرة

        ))))٦٢٦٢٦٢٦٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال عبد اهللا بن اإلمام أحمد في المسند

 َأخْبرنَـا   ،مةَ حدثَنَا َأبو ُأسا   ، وسِمعتُه َأنَا ِمن عبِد اللَِّه بِن محمدٍ       ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمدٍ    
َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم ُأِتـي           ،   َأخْبرِني ابن عمر   ، َأخْبرِني ساِلم  ،عمر بن حمزةَ  

           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر ةَ فَقَاَل لَهلْتَعِن َأِبي باِطِب بَأنْتَ كَ  : "ِبح   ذَا الِْكتَابتَ هقَالَ "؟  تَب : 
مقَلِْبي          ،نَع ِمن انالِْإيم را تَغَيوَل اللَِّه مسا راللَِّه يا وَأم ،   لَِكنو          لَـهٍش ِإلَّـا ويقُر ٌل ِمنجر كُني لَم

                                                 

  .٥/٣٠١الجرح والتعديل ) ١(
  .١/١٩٣سؤاالت اآلجري ) ٢(
  .١/٣٧٠سنن الترمذي ) ٣(
، ١٠٢، مشاهير علماء األمصار ص٢/٨٨١، التعديل والتجريح ٢/٣٣٧ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(

ظ ، تذكرة الحفا١/٦٤١، الكاشف ١٧/٣٧٢، تهذيب الكمال ٢٢٦، جامع التحصيل ص١٠/١٩٩تاريخ بغداد 
  .٦/٢٣٤، تهذيب التهذيب ١/٥٨

  .٦/١٣٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  .٥٣٥ تقريب التهذيب ص)٦(
  . ٣٧٧   /ح١/١٩٥باب الترجيع في األذان مع تثنية اإلقامة  صحيح ابن خزيمة كتاب الصالة) ٧(
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تٍ  ،ِجذْميُل بَأهو ،   لَهَأه لَه وننَعمتُ     ، يوجا رتُ ِكتَابكَتَبِلي    وَأه ِبذَِلك اللَّه نَعمي فَقَاَل،َأن : اْئذَن رمع 
وما يدِريك لَعلَّه قَد اطَّلَع اللَّـه       "  : قَالَ ، "نَعم ِإن َأِذنْتَ ِلي   "  : قَالَ "؟  َأو كُنْتَ قَاِتلَه  "  : قَالَ .ِلي ِفيهِ 

  .)١( "  اعملُوا ما ِشْئتُم:ِإلَى َأهِل بدٍر فَقَاَل
  تخريج الحديث

، وأبو يعلى عن الحـسين بـن        )٢ (بذكر الجزء األخير من الحديث     أخرجه ابن أبي شيبة   
، )٤(، وابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة بذكر الجزء األخير من الحديث              )٣(األسود بنحوه 

 األثيـر   وابراهيم الحربي عن أبي بكر بن أبي شيبة بذكر موضع اإلستدالل الذي استدل به ابن              
  .، جميعهم عن حماد بن أسامة به)٥(فقط

، من حديث علي رضي اهللا عنه بـاختالف فـي           )٧(، ومسلم )٦(والحديث أخرجه البخاري  
  .ألفاظ مع إطالة فيه

. )٨(وأخرجه كذلك أحمد من حديث جابر رضي اهللا عنه باختالف في بعـض األلفـاظ              
  .وأخرجه غيرهم

  رجال اإلسناد
 ،حافظ ثقة ،األصل الواسطي عثمان بن إبراهيم ،و بكر بن أبي شيبةأب هو :عبد اهللا بن محمد

  . روى له الجماعة سوى الترمذي،)٩( ومائتينوثالثين خمس سنة مات ،تصانيف صاحب
 ،ثبت ثقة ،بكنيته مشهور أسامة أبو ،الكوفي موالهم ،القرشي أسامة بن حمادهو  :أبو أسامة

 .)١٠(ثمانين بنا وهو ،ومائتين إحدى سنة مات ،غيره كتب من يحدث بأخرة وكان ،دلس ربما
  .روى له الجماعة

                                                 

  .٥٨٧٨   /ح٢/١٠٩مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٣٦٧٢٨   /ح ٧/٣٦٤  كتاب المغازيالمصنف في األحاديث واآلثار) ٢(
  .٥٥٢٢   / ح٩/٣٩٢مسند أبي يعلى الموصلي ) ٣(
  .٣٤١   /ح ١/٢٥٩اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ٤(
  .٢/٤٢٩غريب الحديث ) ٥(
  . ٢٨٦٦   / باب الجاسوس ح صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير) ٦(
  / فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم ح باب من كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم صحيح مسلم) ٧(

 ٤٦٥٤ .  
 صحيح إسناده : معلقاً عليهاألرنؤوط، وإسناده صحيح قال شعيب ١٤٨١٦/  ح ٣/٣٥٠مسند أحمد بن حنبل ) ٨(

  .مسلم شرط على
، التعديل والتجريح ٥/١٦٠، الجرح والتعديل ٦/٤١٣، وانظر الطبقات الكبرى ٣٢٠تقريب التهذيب ص) ٩(

  ، ١/١١٨تهذيب ، تهذيب ال٢/٨٢٨
  .١٧٧تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 وحكى .)١(كتبه دفن وكان الكتب، يستعير أن أسامة أبا نهيت :وكيع قال :داود أبو قال
ورد  وينسخها، فيأخذها، ،الرواة كتب يتتبع أسامة أبو كان :قال )٢(وكيع بن سفيان عن ياألزد

 :وكيع بن وسفيان أليق، به وهو وكيع، بن سفيان عن إال األزدي ينقله لم :ابن حجر ذلك فقال
 كل أقول العلماء على توثيقه :قلت .)٤(وعده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين. )٣(ضعيف

  .مدلس من الثانيةوهو  ولم يتكلم فيه سوى ما ذكرت، وهذا ليس بجرح يثبت،
روى . )٥(السادسة من ضعيف المدني ،العمري الخطاب بن عمر بن اهللا عبد  بنعمر بن حمزة

  .ماجة وابن والترمذي داود وأبي ومسلم التعاليق في البخاريله 
: والنسائي، وقال مرة. )٧( وضعفه ابن معين مرة، .)٦(مناكير أحاديثه: حنبل بن أحمدقال 

 بن أحمد أبو وقال. )٩(يخطىء ممن كان :وقال الثقات، في حبان ابن وذكره. )٨ (بالقوي ليس
 كلها أحاديثه :وقال المستدرك، في حديثه الحاكم وأخرج. )١٠(حديثه يكتب ممن وهو :يعد

  . قلت الراجح تضعيفه كما قال ابن حجر وغيره.)١١(مستقيمة
 أحـد  ،المـدني  عبداهللا أبو أو ،عمر أبو ،العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن عبداهللا بن سالم

 في مات ،والسمت الهدي في ،بأبيه يشبه كان ،افاضلً ابداًع ثبتاً وكان  في المدينة،  السبعة الفقهاء
   .روى له الجماعة. )١٢(الصحيح على  ومائةست سنة آخر

 مظعـون  بنـت  زينب أمه ،العدوى القرشي يلفَنُ بن الخطاب بن عمر بن عبداهللاهو   :ابن عمر 
الج١٣(وسبعين ثالث سنة مات، النبوي المبعث من ثالث سنة ولد ،حيةم(.  

                                                 

  .١/٢٣١سؤاالت اآلجري ) ١(
 عليه فأدخل بوراقه ابتلي أنه إال ،صدوقاً كان ،الكوفي ،الرؤاسي محمد أبو ،الجراح بن وكيع بن سفيان هو )٢(

  ).٢٤٥تقريب التهذيب ص (العاشرة من ،حديثه فسقط ،يقبل فلم فنصح ،حديثه من ليس ما
  .٣/٣ذيب تهذيب الته) ٣(
  .٣٠طبقات المدلسين ص) ٤(
  .٤١١تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٢/٥٠٦العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
  .١٤٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٨٣الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٨(
  .٧/١٦٨الثقات البن حبان ) ٩(
  .٥/١٩الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٧/٣٨٤تهذيب التهذيب ) ١١(
، الثقات البن حبان ٤/١٨٤، الجرح والتعديل ٤/١١٥، وانظر التاريخ الكبير ٢٢٦تقريب التهذيب ص) ١٢(

  . ٣/٣٧٨، تهذيب التهذيب ١/٨٨، تذكرة الحفاظ ١٠/١٤٥، تهذيب الكمال ٤/٣٠٥
  .٥/٢التاريخ الكبير  ،٤/١٨١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٣(
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  على إسناد الحديثالحكم 
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف عمر بن حمزة، والحديث يصح من طرق أخرى 
أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا إسناد ضعيف، ولم يرد نص ابن األثير من الطرق 

 بهذه ضعيف إسناده: الصحيحية، فيبقى على ضعفه، وهكذا علق عليه شعيب األرنؤوط بقوله
: ، وعلق الهيثمي عليه قائالًالشيخين رجال ثقات رجاله وبقية حمزة بن عمر لضعف السياقة
  .ولكن الراجح ضعف هذا اإلسناد. )١(الصحيح رجال أحمد ورجال

� � �  

الجذَاِمي، فَقال : ما هذا؟ فَِقيل: ، فقال)٢(أنه أِتي بتَمر من تَمر اليمامة(وفيه ) ه س (
ذَاميو)اللّهم بارك في الْجر اللَّون ِقيل همر أحتَم .  

        ))))٦٣٦٣٦٣٦٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني

 بن ِعكِْرمةُ حدثَنَا الْقُرِشي، فَاِئٍد بن عثْمان حدثَنَا شُرحِبيُل، حدثَنَا عِلي، بن الْحسن حدثَنَا
 قَوِمي ِمن رجٌل وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل ِإلَى َأهدى :قَاَل ،ِزياٍد بِن الِْهرماِس عِن عماٍر،
  .)٣( ""الْجذَاِمي ِفي باِرك اللَّهم""  :قَاَل، الْجذَاِمي هذَا: قَاَل  ""هذَا؟ التَّمِر َأي"" : فَقَال تَمرا،

  تخريج الحديث
  .)٤( فائد القرشي به بمثلهأخرجه الطبراني من طريق يوسف بن جميل عن عثمان بن

  رجال اإلسناد
 سنة مات ،تصانيف له ،حافظ ثقة ،لوانيالح الخالل علي أبو ،الهذلي محمد بن علي بن الحسن
  .الجماعة سوى النسائيروى له . )٥( ومائتينوأربعين اثنتين

  .لم أقف على ترجمته :شرحبيل
  . روى له ابن ماجه.)٦(اسعةالت من ضعيف ،البصري لبابة أبو ،عثمان بن فائد القرشي

                                                 

  .٤/٢٥٠مجمع الزوائد ) ١(
 اليمم من مأخوذ هو :وقيل بيمامتك الحق :يقالو ،يمامة واحدته اليمام :له يقال طائر اسم نع منقول :اليمامة) ٢(

 أيام في الكذاب مسيلمة وقتل فتحها كان، وتعمدته إذا الشيء يممت من فعالة يكون أن ويجوز، طائر واليمم
 من معدودة وهي أيام ةعشر والبحرين اليمامة وبين ،عنوة الوليد بن خالد عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي
  .٠)٤٤٣، ٥/٤٤١معجم البلدان  (نجد

  . ١٢٥٣   /ح  ٢/٤٥٣ اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم) ٣(
  . ٥٣٦   / ح٢٢/٢٠٤المعجم الكبير للطبراني  )٤(
  .٦/٢٦٢، تهذيب الكمال ٣/٢١وانظر الجرح والتعديل . ١٦٢تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٣٨٦تقريب التهذيب ص) ٦(
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 جماعة عن روى :الحاكم  وقال.نظر حديثه في :البخاري وقال .بشيء ليس :دحيم قال
 وقال .)٢(بمحفوظ ليس يرويه ما وعامة ،الحديث قليل :عدي بنا وقال .)١(المعضالت الثقات من

 ال ،تعمداً يعملها كان أنه القلب إلى يسبق حتى ،المعضالت باألشياء الثقات عن يأتي( :حبان بنا
كما قال  هو :قلت. )٤(شيء ال ،المناكير الثقات عن روى :نعيم أبو وقال. )٣()به االحتجاج يجوز

  .ابن حجر
 كثير أبي بن يحيى عن روايته وفي ،يغلط صدوق ،اليمامي عمار أبو ،العجلي عمار بن عكرمة

، مسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٥( ومائةالستين قبيل مات ،كتاب له يكن ولم ،اضطراب
 .وأصحب السنن األربعة

 مضطرب :أيضا وقال، كثير أبى بن يحيى عن الحديث مضطرب :حنبل بن أحمد قال
 أبو وقال . صالحسلمة بن إياس عن حديثه ه يرىنأوك، )٦(سلمة بن إياس غير عن الحديث
 عن عمار بن وعكرمة عتبة، بن أيوب رواية يضعف حنبل بن أحمد سمعت :الدمشقي زرعة
 صدوق، :وقال مرة ،)٨( ووثقه ابن معين،)٧(الرجلين أوثق عكرمة: وقال، كثير أبى بن يحيى
 :المديني بن على وقال .)١٠(أيوب ضعيف:  وقدمه على أيوب بن عتبة وقال،)٩(بأس به ليس

 سعيد بن يحيى كان ،رمناكي بذاك، ليست كثير أبى ابن يحيى عن عمار بن عكرمة أحاديث
 عمار بن عكرمة مثل اليمامة أهل رواية يضعف يحيى كان :آخر موضٍع في وقال، ايضعفهم
 :البخاري وقال، )١٣( ووثقه العجلي.)١٢(ثبتاً ثقةً أصحابنا عند كان :أيضا وقال، )١١(وضربه

لما اجتمع  ثقة :داود أبا وقال .)١٤(كتاب عنده يكن ولم ،كثير أبى بن يحيى حديث في مضطرب
                                                 

  .٧/١٣٤ التهذيب تهذيب) ١(
  .٥/١٥٩الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .٢/١٠١المجروحين البن حبان ) ٣(
  .١١٥الضعفاء لألصبهاني ص) ٤(
  .٣٩٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .١١٠بحر الدم ص) ٦(
  .١١٠، بحر الدم ص٢٠٢٥٩تهذيب الكمال ) ٧(
  .٤/١٢٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٢٠٢٥٩تهذيب الكمال ) ٩(
  .١٤٤، ٦٧ ص رواية عثمان الدارمي-اريخ ابن معين ت) ١٠(
  .٧/٢٣٣تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١٣٣سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ١٢(
  .٢/١٤٤الثقات للعجلي ) ١٣(
  .٢٠/٢٦١تهذيب الكمال ) ١٤(
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 مالزم عليه يقدم حنبل بن أحمد كان اضطراب، كثير أبى بن يحيى عن يثهحدفي و ،عليه الناس
 حديثه، في وهم وربما ،صدوقاً كان :حاتم أبو وقال .)١(الحديث مضطرب :وقال مرة، عمرو بنا

، وذكره )٣(يالدارقطن ووثقه. )٢(األغاليط بعض كثير أبى بن يحيى عن حديثه فيو ،دلس وربما
 غير من يحدث كان اضطراب ففيه كثير أبى بن يحيى عن روايته :ابن حبان في الثقات وقال

 وأحتج ،ثقة إنه أقول أنا: صالح بن أحمد قال ، صدوق،ليس به بأس :شاهين ابن وقال .)٤(كتابة
 بأس به ليس :النسائي وقال .)٦(ثقة عنه روى إذا الحديث مستقيم :يعد بنا وقال. )٥(وبقوله به
 بن محمدووثقه  صدوق، :يالساج يحيى بن زكريا وقال. كثير ىأب بن يحيى عن حديثه في إال

 فيها يشركه ولم طوال، بأحاديث ينفرد كان( :محمد بن صالح وقال. الموصلي عمار بن عبداهللا
 ،صدوقاً كان :خراش ابن وقال .)الناس عنه روى ،شيئاً حديثه في أن إال صدوق هو :وقال، أحد
 في إال ،ثقة :وقال الذهبي. )٨(في المرتبة الثالثة من المدلسينوعده ابن حجر . )٧(نكرة حديثه فيو

ولكنه مضطرب في  ، مدلس من الثالثة، الراجح أنه ثقة:قلت .)٩(فمضطرب كثير أبي بن يحيى
  .يحيى بن أبي كثير
 من بها مات من آخر وهو ،اليمامة سكن  جليل،صحابي .)١٠(الباهلي دالهرماس بن زيا

  .)١١(المائة بعد الصحابة
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف عثمان بن فائد ولم أقف على متابع له ومدار الحديث   
، وهذا )١٢(ضعيف وهو ،فائد بن عثمان وفيه ،الطبراني رواه: عليه، والحديث قال فيه الهيثمي

  .يؤكد ضعف هذا الحيث بهذا اإلسناد
� � �  

                                                 

  .٢/٣٩، سؤاالت اآلجري ٣٧٨/ ١سؤاالت اآلجري ) ١(
  .٧/١٠الجرح والتعديل ) ٢(
  .٥٥البرقاني ص، سؤاالت ٩/٢٨٠العلل للدارقطني ) ٣(
  .٥/٢٣٣الثقات البن حبان ) ٤(
  .١٧٧تاريخ أسماء الثقات ص) ٥(
  .٥/٢٧٦الكامل في الضعفاء ) ٦(
  .٢٦٢، ٢٠/٢٦١تهذيب الكمال ) ٧(
  .٤٢طبقات المدلسين ص) ٨(
  .٢/٣٣الكاشف ) ٩(
  .٦/٥٣٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٠(
  .٥٧١تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٨٠١١ / ح ٥/٥١مجمع الزوائد ) ١٢(
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يقال جذَتْ تَجـذُو،    .  هي الثَّابتَة المنْتَصبة   )كاألرزة المجِذية مثَل المنَاِفق   (فيه  ) ه (}جذا{
  .وأجذَتْ تُجِذي

        ))))٦٤٦٤٦٤٦٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 حـدثَنَا   : قَالَـا  ، وعبد الرحمِن بن مهِدي    ، حدثَنَا ِبشْر بن السِري    ،حدثَِني زهير بن حربٍ   
سانفْي،    اِهيمرِن ِإبِد بعس ناِلكٍ       ، عِن مِب بِن كَعِن بمحِد الربع نَأِبيهِ  ، ع نوُل اللَِّه    : قَالَ ، عسقَاَل ر 

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهةِ    : ""صثَِل الْخَامْؤِمِن كَمثَُل الْم١( م(  ِعرالز ا ، ِمنتُِفيُئه )٢( احيةً   ، الررا مهعرتَص
 حتَّى يكُون   ، الَِّتي لَا يِصيبها شَيء    ،ومثَُل الْمنَاِفِق مثَُل الَْأرزِة الْمجِذيةِ     ، حتَّى يْأِتيه َأجلُه   ،وتَعِدلُها
  .)٤( "" مرةً واِحدةً)٣(انِْجعافُها

  تخريج الحديث
، ومسلم من طريق زكريا بن أبي )٥( عن أبيه بن كعبعبداهللاأخرجه البخاري من طريق 

  .، باختالف في بعض األلفاظ)٦(زائدة عن سعد بن إبراهيم به
� � �  

  

  

  

  

  

                                                 

، ١/٢٥٩غريب الحديث البن الجوزي  (النَّباِت من الرطْبةُ ضةُغال الخَامةُ :الزرِع خَامِة مثل المْؤِمِن مثَُل قوله )١(
  ).١/١٨٤المصباح المنير 

  )١/١٢٤لسان العرب  (وِشماالً يميناً وتُِميلُها تُحركُها َأي تُفَيُئها الريح َأتَتْها )٢(
، ٩/٢٧لسان العرب  (َأي انِْقالعها وسيٌل جعافٌ يجعفُ كل شيء َأي يقِْلبه :ى يكون انِْجعافُها مرةً واحدةًحت )٣(

   ).١/١٥٩غريب الحديث البن الجوزي 
 ٢/٧٤٧كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز  صحيح مسلم) ٤(

  . ٢٢١٠  /ح
  . ٥٦٤٣  / ح٤/٢٦صحيح البخاري كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ) ٥(
 ٢/٧٤٦كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز  صحيح مسلم) ٦(

  . ٢٨١٠   /ح



 −�١٤١�−

         اجليم مع الراء::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
أي متَسلِّطين عليه غَير    :  بوزن علَماء، جمع جِريء    )آء عليه ءوقومه جر (ومنه الحديث   

  .والمعروف حرآء، بالحاء المهملة، وسيجيء. ض المتأخرينهكذا رواه وشرحه بع. هائبين له
        ))))٦٥٦٥٦٥٦٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
    ِقِريعفٍَر الْمعج نب دمثَِني َأحددٍ    ،حمحم نب رثَنَا النَّضدارٍ    ، حمع نةُ بثَنَا ِعكِْرمدثَنَا  ، حدح 

 ولَِقي شَداد َأبـا     : قَاَل ِعكِْرمةُ  ، عن َأِبي ُأمامةَ   ، ويحيى بن َأِبي كَِثيرٍ    ،ِه َأبو عمارٍ  شَداد بن عبِد اللَّ   
 قَاَل عمرو   : عن َأِبي ُأمامةَ قَالَ    ، وَأثْنَى علَيِه فَضلًا وخَيرا    ، وصِحب َأنَسا ِإلَى الشَّامِ    ،ُأمامةَ وواِثلَةَ 

ع نبلَِميةَ السسلَالٍَة:بلَى ضع النَّاس َأن ِة َأظُناِهِليَأنَا ِفي الْجكُنْتُ و ، مهٍء ولَى شَيوا عسلَي مَأنَّهو 
 ثَانالَْأو وندبعكَّةَ   ،يٍل ِبمجتُ ِبرِمعا  )١( فَسارَأخْب خِْبرتُ       ، ياِحلَِتي فَقَـِدملَى رتُ عدـِه فَـِإذَا     فَقَعلَيع

 ، فَتَلَطَّفْتُ حتَّى دخَلْتُ علَيِه ِبمكَّـةَ ،جرءاء علَيِه قَومه ،رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مستَخِْفيا 
 ا َأنْتَ  :فَقُلْتُ لَهقَالَ ؟ م " :  فَقُلْتُ ، " َأنَا نَِبي :  ا نَِبيملَ"  : قَالَ ؟ وسَأر ٍء     : فَقُلْتُ ، "ِني اللَّهشَـي ِبـَأيو 
لَكسامِ  "  : قَالَ ؟َأرحلَِني ِبِصلَِة الَْأرسثَانِ  ،َأرِر الَْأوكَسو ،       ءِبِه شَي كشْرلَا ي اللَّه دحوي َأنقُلْـتُ    " و 

ذَا    :لَهلَى هع كعم نقَالَ ؟ فَم " :  دبعو رقَالَ  " ح :  ي هعمكْـرٍ    وو بِئٍذ َأبمِبلَـالٌ  ،وو ،     ـنآم ـنِمم 
  . )٢(الحديث.........ِبِه

  تخريج الحديث
  .انفرد بإخراجه اإلمام مسلم عن اإلمام البخاري ولم يذكره إال في هذا الموضع

� � �  

قال أتيتُ النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأدخَلْت يِدي فـي   ( في حديث قُرة المزني      }جرب{
رانهجان بالضم وتَشْديد الباء)ببرالقَميص، واأللف والنُّون زائدتان:  الج بيج.  

        ))))٦٦٦٦٦٦٦٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال النسائي في السنن الكبرى

رة، اوية بن قُعن م عرةُا قُنَدثَح: اَلير قَِر ج بنهبا ودثنَح: اَليد قَِع س بنحمدا َأخبرنََأ
لنَّ اتيتَُأ: اَل قَبيِهن َأعلى اُهللابي صليِه عفَسلم و ،أذنتُتَاسدخَلن ُأ َأهاَلم قَاتَس الخَأِمدي فَ ي :

                                                 

 الزدحام مكة سميت إنما :ويقال ،نخوتهم تذهب أي الجبارين تمك ألنها مكة سميت، الحرام اهللا بيت :مكة) ١(
 وغير بها الناس الزدحام بكة وسميت شديدا مصا مصه إذا أمه ضرع الفصيل امتك قد قولهم من بها الناس
  ).٥/١٨١معجم البلدان (ذلك 

  . ٨٣٢   /ح ١/٤٠٠باب إسالم عمرو بن عبسة  صحيح مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها) ٢(
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لى  عوجدتُفَ: " اَلقَ" ي ا ِلعن دلمسه َأا َأ، وأنَهنعا ممو فَيدعه لَ، وإنَّهاِنربي ِجدي ِف يأدخلتُفَ""
  .)٢(""وةباتم النُّ خَلعِة السثَلفه ِمِت كَ)١(غضنَ

   الحديثتخريج
، والطبراني  )٤(، والطيالسي بنحوه  )٣(أخرجه أحمد من طريق روح بن عبادة بلفظ مقارب        

، )٦(، ومن طريق وهب بـن جريـر بنحـوه         )٥(من طريق زيد بن الحباب بلفظ مقارب مختصر       
 بن عبد المجيـد  عبيداهللا، والبزار من طريق )٧(والبيهقي من طريق سليمان بن داود بلفظ مقارب       

  .، جميعهم عن قرة بن خالد به)٨(بعض األلفاظباختالف في 
، )١٣(والطبرانـي  ،  )١٢(، وابـن الجعـد    )١١(، وابن حبان  )١٠(، وأحمد )٩(وأخرجه أبي داود  

 بن قشمير عـن     عبداهللامن طريق عروة بن     جميعهم  ،  )١٦(، وابن سعد  )١٥( والترمذي )١٤(والبيهقي
  .معاوية بن قرة به باختالف في بعض األلفاظ

  
  
  

                                                 

)١ (والنّاِغض ِفه: وقيل،ِتف َأعلى الكهو: النُّغْضِقيقُ الذي على طرالر ظْمهو الع )  غريب ، ٧/٢٣٨لسان العرب
  ).٢/١٩٦الحديث البن قتيبة 

السنن الكبرى للنسائي كتاب المناقب مناقب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المهاجرين  )٢(
   . ٨٣٠٧   /ح  ٥/٨٣واألنصار  

  .٢٠٣٨٥/   ح ٥/٣٥،  ١٥٦٢٠   /ح   ٣/٤٣٤ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
  . ١٠٧١  / ح  ١٤٤ صمسند الطيالسي) ٤(
  . ١٥٧٢٠  / ح   ١٩/٢٤المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
  . ١٥٧٢١  / ح   ١٩/٢٥المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .١/٢٦٤دالئل النبوة للبيهقي ) ٧(
  .  ٣٣١٤  / ح  ٨/٢٥٠البحر الزخار مسند البزار ) ٨(
  . ٤٠٨٢  /   ح٢/٤٥٣ تاب اللباس باب في حل األزرارك سنن أبي داود) ٩(
  .٢٠٣٨٤/   ح ٥/٣٥،  ١٦٢٨٨   /ح  ٤/١٩،  ١٥٦١٩   /ح  ٣/٤٣٤  مسند أحمد بن حنبل) ١٠(
/   ح١٢/٢٦٦ صحيح ابن حبان كتاب اللباس وآدابه ذكر اإلباحة للمرء أن يكون مطلق اإلزار في األحوال) ١١(

 ٥٤٥٢ .  
  . ٢٦٨٢ /ح  ٣٩٢ ص مسند ابن الجعد) ١٢(
  . ١٥٧١٢  / ح  ١٩/٢١ المعجم الكبير للطبراني) ١٣(
  .٦٢٤٣، ٦٢٤٢  / ح  ٥/١٧١شعب اإليمان للبيهقي  ) ١٤(
  . ٥٩  / ح ٦٩ ص الشمائل المحمدية للترمذي باب ما جاء في لباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١٥(
  .٤٦٠، ١/٤٢٦الطبقات الكبرى ) ١٦(
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  رجال اإلسناد
 ست سنة مات ،حافظ ثقة ،األشقر عبداهللا أبو ،المروزي ،الرباطي إبراهيم بن سعيد بن مدأح

  .النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري روى له ،)١( ومائتينوأربعين
 .)٢(ومائتين ست سنة مات ثقة ،البصري األزدي عبداهللا أبو ،زيد بن حازم بن جرير بن وهب

  .روى له الجماعة
، روى لـه    )٣( ومائـة  وخمـسين  خمس سنة مات ،ضابط ثقة ،البصري السدوسي خالد بن قرة

  .الجماعة
 عشرة ثالث سنة مات ،ثقة ،البصري إياس أبو ،المزني هالل بن إياس بن قرة بن معاوية
  .روى له الجماعة، )٤(سنة وسبعين ست بنا وهو ،ومائة

 قالو ،)٥(وايته عن عثمان منقطعة ر: أنه لم يلق ابن عمر، وقال الشافعي:قال أبو حاتم
 اهللا رضي بالالً يلق لم :الخطيب وقال ،مرسل عنه اهللا رضي علي عن حديثه :زرعة أبو
 فلم يروي عن أحد من ، وال يضره ذلك في هذا الحديث، ثقة مرسلالراجح أنه: قلت .)٦(عنه

  .أرسل عنهم
 يسكن  وكان،)٧(صحبة له :يالبخار قال ،المزني رياب بن هالل بن إياس بن قرةهو  :وهأب

  .)٩(وستين أربع سنة مات، )٨(البصرة
  الحكم على إسناد الحديث

، والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه على        إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات       
  . سنن أبي داود، وكذا شعيب األرنؤوط، في تعليقه على المسند

� � �  
  

                                                 

  .٧٩تقريب التهذيب ص) ١(
، تهذيب التهذيب ٢١/١٢٣، تهذيب الكمال ٩/٢٨، وانظر الجرح والتعديل ٥٨٥تقريب التهذيب ص) ٢(

١١/١٤٢.  
  .٤٥٥تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٥٣٨تقريب التهذيب ص ) ٤(
  .١٠/١٩٥تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٢٨٢جامع التحصيل ص) ٦(
  .٥/٤٣٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .١/٩١٠أسد الغابة ) ٨(
  .٤٢ير علماء األمصار صمشاه) ٩(
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  .أي في غمده )اِنهوالسيف في جرب(ومنه الحديث 
        ))))٦٧٦٧٦٧٦٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  
� � �  

 هما قريتان بالشَّام بينَهمـا      )ما بين جنْبيه كما بين جرباء وأذْرح      (وفي حديث الحوض    
ِرب لهـا    بالهاء، فَقَرية بالمغْ   هثالث لياٍل، وكتب لهما النبي صلّى اللّه عليه وسلم أماناً، فأما جرب           

  .ذكر في حديث رويِفع بن ثابت
        ))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
اِنيرهِبيِع الزو الرثَنَا َأبدح،ِريدحو كَاِمٍل الْجَأبٍد: قَالَا، ويز ناب ادمثَنَا حدثَنَا ، حدح 

وبنَاِفٍع،َأي نع ،رمِن عاب نَل قَا، ع:لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر "" : ا ِإنضوح كُمامَأم، 
اءبرج نيا بِه كَمتَينَاِحي نيا ب١(م(حَأذْرو )٣("")٢(.  

  تخريج الحديث
، وأخرجه مسلم من )٤(أخرجه البخاري من طريق أيوب بن أبي تميمة نافع بلفط مقارب

، ومن طريق عمر بن محمد عن )٥( بن عمر وموسى بن عقبه عن نافع به بنحوهبيداهللاعطريق 
  .)٦(نافع به بزيادة ألفاظ

� � �  

                                                 

 وإسكان أوله بفتح، المحدث يثبالجر مسلم بن يزيد ينسب باليمن قرية :ثانيه وإسكان أوله بضم قوله جرباء )١(
  ).١/٣٧٥معجم ما استعجم  (بواحدة معجمة باء بعدها المثلثة الثاء وفتح ثانيه

 بن الحسن بايع وبأذرح، بفلسطين أذرح :يل، وقالشام أدانى من الشراة تلقاء مدينة أذرع وزن :أذرح قوله )٢(
 الشام إلى عباس بن عبداهللا بن علي انتقل ولما، دينار ألف مئة معاوية وأعطاه سفيان بيأ بن معاوية علي

 مدينتا وأذرح مآب: ، وقيل)١/١٣٠معجم ما استعجم  (قصرا بها وبنى الحميمة ونزل أذرح مدينة اعتزل
معجم البلدان  (طالب أبي بن جعفر قبر بها بمؤتة تعرف ضيعة ذرحأ من ميال عشر اثني على الشراة

٥/٢٢٠.(   
  .٢٢٩٩  /ح ٢/٥٠٦ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته  )٣(
   . ٦٥٧٨  /ح ٤/٢٣٣كتاب الرقاق باب في الحوض  صحيح البخاري) ٤(
  . ٢٢٩٩  / ح٢/٥٠٧وض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات ح) ٥(
  . ٢٢٩٩  / ح٢/٥٠٧صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته ) ٦(
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:  األسد بسكون السين)األسد جرثومة العرب، فمن أضلَّ نَسبه فَلْيـأتهم  (فيه  ) ه (}جرثم{
  .األصل: والجرثومة. األزد، فأبدل الزاي سينا

        ))))٦٦٦٦٩٩٩٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  : مسنداً الحديثهذالم أقف على   

 اهللا صلى النبي قال وقد ،زديةأ فهي الشافعي أم ماأو :قال ابن عساكر في تاريخ دمشق
  . ولم يذكر إسناداً، )١(العرب جرثومة زداأل وسلم عليه

  .)٢(امبن سلَّالقاسم والحديث ذكره 
� � �  

  .هي الجرثومة، وجمعها جراثيم: رثُمة الج)تَميم برثُمتُها وجرثُمتُها(وفي حديث آخر 
        ))))٧٠٧٠٧٠٧٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الخطابي في غريب الحديث
 بن ماِشه نا ،ياِنرالقطْ مروع بن حمدَأ نا ،ياِنالكر اناذَشَ بن حمدم بن اِهللابدع اخبرنََأ

 نع ئَلس هنََّأ بيالنَّ ديِثح ي ِف""،ادرج بن اِهللابِدع همع نع ،قدشْاَأل علىي نا ،يالحراِن ماِسالقَ
جوهرها نانةُكَ :قاَلفَ ضرم، ِل أسدوهاانُس يرِبالع، قيسو األرِض يِف اِهللا انفرس، َأ هموصابح 

مالِحالم، وتُها تميمثُمر٣(ب(تُهاثُمروج  "")٤(.  
  تخريج الحديث

، )٥( ابـن الجـوزي  وذكـره لم أقف على هذا الحديث مسنداً إال فـي هـذا الموضـع،              
 .)٦(والزمخشري

  رجال اإلسناد
  .لم أقف على ترجمته :الكراني شاذان بن محمد بن عبداهللا

  

                                                 

  .١/٣٥تاريخ دمشق ) ١(
  .١/٦٤غريب الحديث ) ٢(
، لسان ١/٥٢٤ الحديث للخطابي غريب (المخالب وهي البراثن إحدى بالنون البرثنة هي إنما :برثمتها قوله) ٣(

  ).١٣/٥٠العرب 
  .١/٥٢٤غريب الحديث للخطابي ) ٤(
  .١/٦٣غريب الحديث ) ٥(
  .١/٢٩الفائق ) ٦(
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 خمس سنة مات .بكر  أبو،القطراني البصري النعمان، بن عمر بن حفص بن عمرو بن أحمد
  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١(نومائتي وتسعين

 الراجح :قلت الثقة، المعمر، المحدث، الشيخ، :هبي وقال الذ.)٢(الثقات حبان ابن ذكره
  .توثيقه فلم ينزل عن درجة الثقة

 ،العاشرة كبار من ،تغير صدوق ،محمد أبو ،قريش مولى ،الحراني شيبة بن القاسم بن هاشم
  . روى له ابن ماجه.)٣(الصحابة لقي أنه ادعى الذي ،المتروك األشدق بن يعلى من سمع

. )٤(الصدق محله حديثه، ببعض ،يأب وإلى ،يإل كتب :حاتم يأب بن عبدالرحمن قال
 كبر حتى ذلك بعد عاش ثم ،قديماً عنه كتبنا :)٦(عروبة أبو وقال. )٥(الثقات في حبان ابن وذكره
  .كما قال ابن حجر هو :قلت. )٧(وتغير

يالستةلم يرِو له أصحاب الكتب ،الحراني الجزري الهيثم أبو ،العقيلي األشدق بن ىلَع .  
 أحاديث فذكر ،صحبة لعمه أن وزعم ،جراد بن عبداهللا عمه عن روى :عدي بنا قال

 :حبان بنا وقال .حديثه يكتب ال :البخاري وقال. )٨(معروفين غير ،وعمه ،وهو ،منكرة كثيرة
. )١٠( في شيءيصدق ال ،بشيء ليس :زرعة أبو وقال .)٩(يدر ولم بها فحدث أحاديث له وضعوا

  . متروك أنهالراجح: قلت
  . المنتفق بن جراد بن عبداهللا

 عداده :منده بنا وقال ،صحبة له جراد بن عبداهللا :ماكوال وابن حبان وابن البخاري قال
   أربع سنة مات ،صحبة له إن :يقال: ، وقال ابن حبان)١١(الطائف أهل في

                                                 

  .٥/٢٤٠، تاريخ اإلسالم للذهبي ١٣/٥٠٧ترجمته في سير أعالم النبالء ) ١(
  .٨/٥٥الثقات البن حبان ) ٢(
  .٥٧٠تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٩/١٠٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٩/٢٣٤الثقات البن حبان ) ٥(
تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة عشرة ثماني، مات سنة الحراني السلمي مودود ،معشر أبي بن محمد بن الحسينهو ) ٦(

٢/٧٧٥.(  
، ١١/١٨، تهذيب التهذيب ٤/٢٩٠، ميزان االعتدال ٣٠/١٢٩، وانظر تهذيب الكمال ١/٨٣الكواكب النيرات ) ٧(

  ، ٧/٤١٦لسان الميزان 
  . ٧/٢٨٧الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٣/١٤١المجروحين البن حبان ) ٩(
  .٦/٣١٢، لسان الميزان ٤/٤٥٦، ميزان االعتدال ٨/٤١٩وانظر التاريخ الكبير . ٩/٣٠٣الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٥/٣٥، التاريخ الكبير ٤/٣٩اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١١(
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قـال  ، فقد   جح أن له صحبة   االر: قلت. )١(بصحيحة عندي صحبته وليست ،ومائة وستين
  .بذلك البخاري وغيره

  الحكم على إسناد الحديث
متروك، وكذا فإني لم أقف على      الإسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه يعلى األشدق            
  . بن محمد الكرانيعبداهللاترجمة ل
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 هكذا رواه بعضهم بِجيمين، من      )وقُِتلَتْ سرواتُهم وجِرجوا  ( في مناقب األنصار     }جرج{
 جِرحـوا يقال جِرج الخَاتَم إذا جال وقَِلقَ، والمشهور في الروايـة           . االضِطراب والقَلَق : الجرج

  .بالجيم والحاء، من الجراحة
        ))))٧١٧١٧١٧١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  ).جرجوا( بلفظ ابن األثير .مسنداًلم أقف على هذا الحديث   
  : عند اإلمام البخاري حيث قال في صحيحه)جرحوا(وقد ورد لفظ   
 عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه     ، عن َأِبيهِ  ، عن ِهشَامٍ  ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ   ،ي عبيد بن ِإسماِعيلَ   حدثَِن  

  فَقَِدم رسـوُل اللَّـهِ     ، كَان يوم بعاثَ يوما قَدمه اللَّه ِلرسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           : "" قَالَتْ ،عنْها
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص،   ملَُؤهقَ مافْتَر قَدو ،  ماتُهورقُِتلَتْ سوا ،)٢(وحرجلَّى     ، ووِلِه صسِلر اللَّه همفَقَد 

  .)٣( ""اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي دخُوِلِهم ِفي الِْإسلَاِم
  تخريج الحديث

  .)٤( بن سعيد عن أبي أسامة به بنحوهأخرجه البخاري من طريق عبيد اهللا
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٣/٢٤٤الثقات البن حبان ) ١(
  ).٢/٦٢٧، النهاية ١٤/٣٧٧لسان العرب  ( َأي َأشْرافُهم:سرواتُهمقُِتلَت  )٢(
  /باب القسامة في الجاهلية حوفي  ،٣٧٧٧   /باب مناقب األنصار ح، صحيح البخاري كتاب المناقب )٣(

 ٣٨٤٧ .  
  . ٣٩٣٠   /باب مقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه المدينة ح، صحيح البخاري كتاب المناقب )٤(
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 )الذي يشْرب في إنَاء الذَّهب والِفضة إنما يجرِجر في بطِْنه نار جهنم           (فيه  ) ه (}جرجر{
  . أي يحِدر فيها نار جهنم، فجعل الشُّرب والجرع جرجرة، وهي صوت وقُوع الماء في الجوف

        ))))٧٢٧٢٧٢٧٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :م مسلم في صحيحهقال اإلما  

   ِزيدي نب ديثَِني زدح،   قَّاِشيٍن الرعو ماِصمٍ   ، َأبو عثَنَا َأبدةَ    ، حرم نب انثْمع نثَنَا   ، عـدح 
من ""  :ه علَيِه وسلَّم قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّ: قَالَتْ، عن خَالَِتِه ُأم سلَمةَ،عبد اللَِّه بن عبِد الرحمنِ  

  .)١( "" فَِإنَّما يجرِجر ِفي بطِْنِه نَارا ِمن جهنَّم،شَِرب ِفي ِإنَاٍء ِمن ذَهٍب َأو ِفضٍة
  تخريج الحديث

بن ا عبداهللا بن عمر عن  عبداهللا زيد بن    ، كالهما من طريق   )٣(، ومسلم )٢(أخرجه البخاري 
  .ذهببه دون ذكر  عبدالرحمن
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 أي حلُوقَهم، سماها جراجـر      )قوم يقْرأون القرآن ال يجاوز جراجرهم     (والحديث اآلخر   
  .ِلجرجرة الماء

        ))))٧٣٧٣٧٣٧٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٤( وإنما ذكره ابن قتيبة)جراجرهم(لم أقف على تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ 

  .ن ذكر هذا اللفظوقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث بطرق متعددة دو
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 ، عن ابِن َأِبي نُعمٍ    ، عن َأِبيهِ  ، َأخْبرنَا سفْيان  ، حدثَنَا عبد الرزاقِ   ،حدثَِني ِإسحاقُ بن نَصرٍ   
   ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نِن ِإلَى النَّ      : قَالَ ،عمِبالْي وهو ِليثَ ععٍة ِفـي         ببيِبذُه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي

 ، وبين عيينَةَ بِن بدٍر الْفَزاِري، ثُم َأحِد بِني مجاِشٍع، فَقَسمها بين الَْأقْرِع بِن حاِبٍس الْحنْظَِلي،تُربِتها
    اِمِريلَاثَةَ الْعِن عةَ بلْقَمع نيبِني ِكلَابٍ    ،وِد بَأح ثُم ،    ِل الطَّاِئيِد الْخَييز نيبو ،     ـانهِني نَبِد بَأح ثُم ، 

                                                 

صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال  ) ١(
  . ٢٠٦٥  /ح ٢/٣٩٩

  . ٥٦٣٤  / ح٤/٢٣صحيح البخاري كتاب األشربة باب آنية الفضة ) ٢(
وغيره على الرجال صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب ) ٣(

  . ٢٠٦٥  / ح٢/٣٩٩
  .١/١٧١غريب الحديث البن قتيبة ) ٤(
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  ارالَْأنْصشٌ ويظَتْ قُرٍد: فَقَالُوا،فَتَغَيِل نَجَأه نَاِديدِطيِه صعنَا)١( يعديقَاَل، و "" :ما َأتََألَّفُهَل ، "" ِإنَّمفََأقْب 
 يا محمـد  : فَقَاَل، محلُوقُ الرْأسِ ، مشِْرفُ الْوجنَتَينِ  ، كَثُّ اللِّحيةِ  ، نَاِتُئ الْجِبينِ  ، غَاِئر الْعينَينِ  رجٌل

 اتَِّق اللَّه،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَِّبي "" :     تُهيصِإذَا ع اللَّه ِطيعي نفَم ،  ـْأمـِل      فَيلَـى َأهنُِني ع
 فَمنَعه النَِّبي صلَّى اللَّه -ُأراه خَاِلد بن الْوِليِد-،   فَسَأَل رجٌل ِمن الْقَوِم قَتْلَه     ، "" ولَا تَْأمنُوِني  ،الَْأرِض

 لَّمسِه ولَيلَّى  ،عا وفَلَم ،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِضْئِضئِ   : "" قَاَل النَِّبي ِمن ذَا )٢( ِإنه ،   ونءقْرا يمقَو
   مهنَاِجرح اِوزجلَا ي آنِة،الْقُرِميالر ِم ِمنهوقَ السرلَاِم مالِْإس ِمن قُونرمـلَامِ  ، يـَل الِْإسَأه قْتُلُوني ، 

  .)٣( ""نَّهم قَتَْل عاٍد لَِئن َأدركْتُهم لََأقْتُلَ،ويدعون َأهَل الَْأوثَاِن
  تخريج الحديث

 عن أبي سعيد الخـدري بزيـادة        عبدالرحمن سلمة بن    يأخرجه البخاري من طريق أب    
  .)٥(، ومن طريق عبد الرزاق بن همام عن سفيان الثوري به بزيادة ألفاظ)٤(ألفاظ

 األحوص عن سعيد بن مسروق به باختالف في بعض يوأخرجه مسلم من طريق أب
 وعطاء بن يسار عن أبي سعيد عبدالرحمن، ومن طريق أبي سلمة بن )٦(اظ مع زيادةاأللف

  .)٨(، ومن طريق عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم به بلفظ مقارب)٧(الخدري به باختصار ألفاظ
  . الحديث، فال داعي لذكرهاوقد وردت روايات أخرى ولكن دون ذكر هذا الجزء من
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 والجماعة ،وأشرف منها غلظ وما ،وصالبها األرض قفاف النجد :النضر قال ،ثانيه وسكون أوله بفتح :نجد) ١(
 برق دنج منها عدة نجود هي: ، وقيلنجد فهو تهامة عن ارتفع ما وكل، صالبة أو قفا إال يكون وال النجاد

  ).٥/٢٦١معجم البلدان  (النجد أهل من والحجاز هذيل لغة وفي نجد أهل من فالن :ويقال ،باليمامة واد
 قوم هذا ِضْئِضِئ من يخرج: "الحديث وفي. األصل وهو الضْئضُئ، وهي صحيحة، كلمة والهمزة الضاد) ٢(

غريب الحديث البن  (ومعدنه الشيء صلأ هو الِضئِضئ، و)٣/٣٥٧معجم مقاييس اللغة  ("الدين من يمرقون
   ).٣/١١٠سالم 

 .وَأما عاد فَُأهِلكُوا ِبِريٍح صرصٍر عاِتيٍة: كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهللا عز وجل صحيح البخاري) ٣(
  . ٣٣٤٤   /ح  ٢/٤١٥

  . ٣٦٠٠  /ح  ٢/٤٨٣باب عالمات النبوة في اإلسالم  صحيح البخاري كتاب المناقب) ٤(
  .٧٤٣٢  /ح ٤/٤٣٢تعرج المالئكة والروح إليه : باب قول اهللا تعالى صحيح البخاري كتاب التوحيد) ٥(
  . ١٠٦٤  / ح١/٥١٥ باب ذكر الخوارج وصفاتهم كتاب الزكاة صحيح مسلم) ٦(
  . ١٠٦٥  / ح١/٥١٨باب ذكر الخوارج وصفاتهم   صحيح مسلم كتاب الزكاة) ٧(
  . ١٠٦٤   / ح١/٥١٦باب ذكر الخوارج وصفاتهم  صحيح مسلم كتاب الزكاة) ٨(
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 أي  )ثم جرجم بعضها على بعـض     ( ث قتادة، وذكر قصة قوم لُوط     في حدي ) ه (}جرجم{
  .المصروع: والمجرجم. أسقَط

        ))))٧٤٧٤٧٤٧٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٣(، والزمخشري)٢(، وابن الجوزي)١( ذكره ابن قتيبة مسنداًً،لم أقف على هذا الحديث  
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 الجيم على المصدر الَ غير، قاله  الجرح ها هنا بفَتْح)العجماء جرحها جبار  ( فيه   }جرح{
  .فأما الجرح بالضم فهو االسم: األزهري

        ))))٧٥٧٥٧٥٧٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 وَأِبـي   ، عن سِعيِد بِن الْمسيبِ    ، حدثَنَا ابن ِشهابٍ   ، حدثَنَا اللَّيثُ  ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ    
 ةَ بلَمِنسمحِد الربةَ،ِن عريرَأِبي ه نقَاَل، ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر َأن "" : ـاءمج٤( الْع( 

اربا جهحر٥(ج(، اربج الِْبْئرو،اربج ِدنعالْمو ،سكَاِز الْخُمِفي الرو "" )٦(.  
  تخريج الحديث

من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب به بلفظ مقـارب دون ذكـر               أخرجه البخاري   
 وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد كلهم عـن      ،)٧(جرحها

الليث به، ومن طريق يونس بن يزيد وإسحاق بن عيسى ومالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري               

                                                 

  .٢/٦٠٦غريب الحديث البن قتيبة ) ١(
  .١/١٤٨غريب الحديث البن الجوزي ) ٢(
  .٣/٣٣٥الفائق ) ٣(
، )١/٢٨١غريب الحديث البن سالم  (تتكلم ال ألنها عجماء سميت وإنما البهيمة يعني :جبار العجماء: قوله) ٤(

 معها وليس َأتلفته أو شيئاً َأفسدت بهيمة كّل فِانَّها " جبار العجماء: " وسلَّم علَيِه اللّه ىصلَّ النَِّبى قول: وقيل
  ).٢/٦٤٨غريب الحديث البن قتيبة  (راكب وال سائق وال قائد

)٥ (بارالج :رده ذهب :يقال الهماراً دبَأو ِإنساناً تهاانفال في فتصيب العجماء البهيمة تنفلت َأن حديثال ومعنى ج 
 أما: ، وقيل)٤/١١٣لسان العرب  (هدر فَدمه فَيهِلك ِإنسان فيها يسقط العاِدية البئر وكذلك، هدر فجرحها شيئاً

غريب ( راكب وال سائق وال قائد لها ليس منفلتة كانت إذا هدرا العجماء جرح جعلو الَهدر فهو الجبار
  ).١/٢٨٢الحديث البن سالم 

  . ٦٩١٢  /  ح٤/٣٠٩ المعدن جبار والبئر جبار: صحيح البخاري كتاب الديات باب) ٦(
  . ١٤٩٩   / ح١/٣٨٣كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس  صحيح البخاري) ٧(
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، وأخرجه من طريق محمد     )١( جميعهم بمثله  به، ومن طريق ابن عيينة عن سعيد بن المسيب به         
  .)٢(بن رمح بن المهاجر عن الليث به ومن طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ مقاربا
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 أي ما جـرد عنـه       )أنه كان أنْور المتَجرد   (في صفته صلى اللّه عليه وسلم       ] ه [}جرد{
  . الجسدالثّياب من جسده وكُِشف، يريد أنه كان مشِْرقَ

        ))))٧٦٧٦٧٦٧٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير

 عبِد بن عمر بن جِميع ثنا النَّهِدي، ِإسماِعيَل بن ماِلك غَسان َأبو ثنا الْعِزيِز، عبِد بن عِلي حدثَنَا
 سَألْتُ: قَاَل عِلي، بن الْحسِن عِن التَِّميِمي، هالَةَ َألِبي ابٍن عِن ِبمكَّةَ، رجٌل حدثَِني: قَاَل الِْعجِلي، الرحمِن

 َأن َأشْتَِهي وَأنَا وسلَّم، علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِحلْيِة عن وصافًا، وكَان التَِّميِمي هالَةَ َأِبي بن ِهنْد خَاِلي
 وجهه يتَْألُأل )٣(مفَخَّما فَخْما وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل كَان"" :فَقَاَل ِبِه، قَُأتَعلَّ شَيًئا ِمنْها ِلي يِصفَ
 ،متَجرِدالْ َأنْور ،)٤(الْكَراِديِس ضخْم الْمنِْكبيِن بين ما بِعيد الصدِر عِريض....... الْبدِر، لَيلَةَ الْقَمِر تَْأللَُؤ

  .)٦(""الحديث....... ،كالْخَطِّ يجِري ِبشَعٍر، والسرِة )٥(اللَّبِة بين ما موصوَل
  تخريج الحديث

، من  )٩(، والعقيلي )٨(وأخرجه ابن أبي عاصم    .)٧(أخرجه أبو نعيم عن الطبراني به بنحوه      
 :جل من بني تميم، يقال لـه      عن ر ،  جميع بن عمر العجلي     عن عمرو بن محمد العنقزي    طريق

به باختالف في بعض     من ولد أبي هالة، عن أبيه، عن الحسن بن علي            ،يزيد بن عمرو التميمي   
  . األلفاظ

                                                 

  . ١٧١٠  / ح٢/٢١٠كتاب الحدود باب جرح العجماء  صحيح مسلم) ١(
  . ١٧١٠  / ح٢/٢١٠كتاب الحدود باب جرح العجماء  صحيح مسلم) ٢(
: ، وقيلالضخامة جسمه في ِخلْقته تكن ولم ،والعيون الصدور في معظَّماً عظيماً َأي :مفَخَّماً فَخْماً: قوله) ٣(

، غريب الحديث البن الجوزي ١٢/٤٤٩لسان العرب  (والمهابِة الجماِل مع وامِتالَُؤه نُبلُه :في الوجِه الفَخَامةُ
٢/١٧٩.(  

غريب الحديث البن الجوزي  (العظاِم رؤوس والكراديس ،اَألعضاِء ضخم أي :الكَراِديس خْمض: قوله) ٤(
  ).١/٤٤٩، غريب الحديث البن قتيبة ٢/٢٨٥

  ).١/٣٦٤، غريب الحديث للخطابي ٨/٣١٨العين ( المنحر وهي ،الِقالدة موضع: الصدر من اللَّبة) ٥(
  . ٤١٤   / ح٢٢/١٥٥المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .٦٥٥٣   /ح ٥/٢٧٥١ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٧(
  .١٢٣٢  /ح ٢/٤٣٨اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ٨(
  .٣/١٩٧الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
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جميع عن  سفيان بن وكيع    ، من طريق    )٢(، وابن عساكر  )١(وأخرجه الترمذي في الشمائل   
  عن ابن ألبي هالـة     يكنى أبا عبد اهللا    ن بني تميم من ولد أبي هالة      رجل م عن  بن عمر العجلي    

  .به باختصار بعض األلفاظعن الحسن بن علي 
، كالهما  )٤(بن الربيع اللخمي  الحسين بن حميد    ، والبيهقي من طريق     )٣(وأخرجه ابن سعد  

  . به بنحوه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهديعن
به الحسن بن علي    عن   علي بن الحسين     ، من طريق  )٦(، وابن عساكر  )٥(وأخرجه البيهقي 

  .بلفظ مقارب
  رجال اإلسناد

ِليِد بن عبِزيِز عبن الْع المرزبن انب سالمسند ومصنف ،الحرم شيخ ،البغوي الحسن أبو ،وراب .
  . لم يرِو له أصحاب الكتب السته.)٧(ومائتين وثمانين ست سنة ماتو

 كان لكنه ثقة: الذهبيقال  و.)٩(مأمون ثقة :الدارقطني قال .)٨(صدوق :حاتم أبي بنا قال
 على يأخذ كان لكونه ،فمقته يائنسال ما أ:أيضاً وقال .)١٠(محتاج بأنه ويعتذر التحديث ىعل يطلب

  .الراجح توثيقه وما ذكر فيه ليس قادحاً: قلت. )١١(فقيراً كان نهأ شك وال ،الحديث
اِلكاِعيَل بن ممِإس ِديو ،النَّهَأب انسبع سنة مات ،عابد الكتاب صحيح متقن ثقة ،الكوفي ،غَس 

  . روى له الجماعة.)١٢( ومائتينعشرة
ِميعبن ج رمِد بن عبِن عمحالر ِليلـم   .)١٣(الثامنة من ،رافضي ضعيف ،الكوفي بكر أبو ،الِْعج 

  .يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة، إال الترمذي في الشمائل

                                                 

  .٢٢٦/ ح١٨٤، ص ٨   /ح ٣٤ صالشمائل المحمدية باب ما جاء في خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  .٣/٣٤٣مشق تاريخ د) ٢(
  .١/٤٢٢الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١٤٣٠   /ح ٢/١٥٤شعب اإليمان للبيهقي ) ٤(
  .١/٢٨٧دالئل النبوة للبيهقي  ) ٥(
  .٣/٣٣٨تاريخ دمشق ) ٦(
  .٢/٦٣٢تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .٦/١٩٦الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢٦٧سؤاالت حمزة ص) ٩(
  .٤/٢٤١، وانظر لسان الميزان ٣/١٤٣ميزان االعتدال ) ١٠(
  .٢/٦٣٢تذكرة الحفاظ ) ١١(
  .٥١٦تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .١٤٢تقريب التهذيب ص) ١٣(
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 بن يحيى بن أيوب بن محمد رواه فيما فاسقا كان :وقال ،)١(يئالمال نعيم أبو عنه روى
 وقال .)٣(الثقات في حبان بنا وذكره. )٢(عنه الجمال، مهران بن محمد جعفر يأب عن ،الضريس

: العجلي وقال. )٤(كذاباً يكون أن أخشى هالة يأب بن هند حديث راوي عمر بن جميع: داود وأب
 .الراجح ضعفه كما قال ابن حجر: قلت. )٥(يبالقو وليس حديثه، يكتب به، بأس ال جميع

 ،هالة أبي ولد من ،التميمي اهللا عبد أبويزيد بن عمر، : الروايات أنهجاء في بعض : ِبمكَّةَ رجٌل
  .لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة، إال الترمذي في الشمائل. )٦(السادسة من مجهول

 .يبقى على جهالتهلم يتبين حاله ف: قلت. )٧(الثقات في حبان ابن ذكره
جاء في بعض الروايات أنه الذي قبله، فإن لم يكن هو فلم أقـف علـى        : التَِّميِمي هالَةَ َألِبي ابٍن
  .حاله

 وقد ،وريحانته ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سبط ،الهاشمي طالب أبي بن عِلي بن الْحسِن
 بل :وقيل ،وأربعين سبع بنا وهو بعينوأر تسع سنة ،بالسم شهيداً ماتو ،عنه وحفظ ،صحبه

  .)٨(بعدها :وقيل خمسين سنة مات
الَةَ َأِبي بن ِهنْده اهللا صلى النبي زوج خديجة أمه وسلم عليه اهللا صلى النبي ربيب ،التَِّميِمي 
  .)١٠(ذلك بعد عاش :وقيل  رضي اهللا عنه،علي مع الجمل يوم استشهد :قيل، )٩(وسلم عليه

  د الحديثالحكم على إسنا
 رواه: قال الهيثمي إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لعدم الوقوف على حال بعض رجاله، وقد            

  .)١٢(اًموضوع يكون أن أخشى: أبو داود عن هذا الحديث  وقال.)١١(يسم لم من وفيه الطبراني
                                                 

 ،المالئي نعيم أبو ،الطلحي ،التيمي القرشي درهم بن زهير بن حماد بن عمرو واسمه، دكين بن الفضلهو ) ١(
  ).٢٣/١٩٧تهذيب الكمال ( هـ ٢١٨، توفي الكوفي

  .٥/١٣٣تهذيب الكمال ) ٢(
  .٨/١٦٦ان الثقات البن حب) ٣(
  .٢/٩٥تهذيب التهذيب ) ٤(
  .١/٢٧٢الثقات للعجلي ) ٥(
  .٦٥٤تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٧/٦٢٦الثقات البن حبان ) ٧(
  .٢/٦٨، اإلصابة في تمييز الصحابة ١٦٢تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٦/٥٥٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٩(
  .٥٧٤تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٨/٤٩٤مجمع الزوائد ) ١١(
  .١/٢٨١االت اآلجري سؤ) ١٢(
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كـن   الذي ليس على بدنه شَعر، ولم ي       : األجرد )أنه أجرد ذُو مسربة   (وفي صفته أيضا    
                اقَين، فـإنين، والسبة، والساِعدرر كان في أماكن من بدنه، كالمسالشَّع كذلك، وإنَّما أراد به أن

رنه شَعوهو الذي على جميع بد ،رد األشْعراألج ِضد.  
        ))))٧٧٧٧٧٧٧٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه
 وَأحمد بـن عبـدةَ      ، ِمن قَصِر الَْأحنَفِ   ،ي حِليمةَ حدثَنَا َأبو جعفٍَر محمد بِن الْحسيِن بِن َأبِ       

يبرٍ   ،الضجح نب ِليعو ،  اِحدنَى وعقَالُوا، الْم :ونُسي نى بثَنَا ِعيسدِد اللَّـهِ ، حبع نب رمثَنَا عدح ، 
كَان عِلي رِضي اللَّـه    : قَاَل، ِمن ولَِد عِلي بِن َأِبي طَاِلبٍ     ، حدثَِني ِإبراِهيم بن محمدٍ    ،مولَى غُفْرةَ 

       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَ النَِّبيصِإذَا و نْهِغـطِ     : " قَالَ ،عمِبالطَِّويـِل الْم كُني لَـا ِبالْقَـِصيِر   ، لَمو 
 ولَم يكُـن    ، رِجلًا ، كَان جعدا  ، ولَا ِبالسِبطِ  ، ولَم يكُن ِبالْجعِد الْقَطَطِ    ،ِم وكَان ربعةً ِمن الْقَو    ،الْمتَردِد
 ، َأهـدب الَْأشْـفَارِ    ، َأدعج الْعينَينِ  ، َأبيض مشْرب  ، وكَان ِفي الْوجِه تَدِوير    ، ولَا ِبالْمكَلْثَمِ  ،ِبالْمطَهِم

 ِإذَا مشَى تَقَلَّع كََأنَّما يمِشي ِفـي        ، شَثْن الْكَفَّيِن والْقَدمينِ   ،َجرد ذُو مسربةٍ   أ ، والْكَتَدِ ،جِليُل الْمشَاشِ 
ـ      ، وهو خَاتَم النَِّبيـين    ، بين كَِتفَيِه خَاتَم النُّبوةِ    ، وِإذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ معا    ،صبٍب  اً َأجـود النَّـاِس كَفَّ

 ، هابـه  ، من رآه بِديهةً   ، وَأكْرمهم ِعشْرةً  ، وَألْينُهم عِريكَةً  ، وَأصدقُ النَّاِس لَهجةً   ،وَأشْرحهم صدرا 
 هذَا حـِديثٌ    : ِعيسى  قَاَل َأبو  ، " لَم َأر قَبلَه ولَا بعده ِمثْلَه      : يقُوُل نَاِعتُه  ، َأحبه ،ومن خَالَطَه معِرفَةً  

 غَِريب نستَِّصلٍ   ،حِبم هنَادِإس سفَرٍ   ، لَيعو جقَاَل َأب :  ِعيمتُ الَْأصِمعقُوُل ِفي تَفِْسيِرِه ِصـفَةَ      )١( سي 
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِغطُ :النَِّبيمطُولًا  : الْم الذَّاِهب ،   ا ياِبيرتُ َأعِمعسةٍ   :قُوُل وغَّطَ ِفي نُشَّابتَم ،  َأي 

 ، فَالشَِّديد الْجعـودةِ   : وَأما الْقَطَطُ  ، فَالداِخُل بعضه ِفي بعٍض ِقصرا     : وَأما الْمتَردد  ،مدها مدا شَِديدا  
 : وَأما الْمكَلْثَم، فَالْباِدن الْكَِثير اللَّحِم: الْمطَهم وَأما، َأي ينْحِني قَِليلًا،والرِجُل الَِّذي ِفي شَعِرِه حجونَةٌ    

 ، الـشَِّديد سـواِد الْعـينِ      : والَْأدعج ، فَهو الَِّذي ِفي نَاِصيِتِه حمرةٌ     : وَأما الْمشْرب  ،فَالْمدور الْوجهِ 
بدالَْأهالْكَتَ ، الطَِّويُل الَْأشْفَارِ  :وو نِ  :دالْكَِتفَي عتَمجالْكَاِهُل، م وهةُ، وبرسالْمِقيقُ   ، والـد رالـشَّع وه 

 ، والْقَـدمينِ  ، الْغَِليظُ الَْأصاِبِع ِمن الْكَفَّـينِ     : والشَّثْن ،الَِّذي هو كََأنَّه قَِضيب ِمن الصدِر ِإلَى السرةِ       
التَّقَلُّعشِ  :ومي ةٍ  َأنِبقُو ي، ببالصو : وردقُولُ ، الْحبٍ    : يبصوٍب وبنَا ِفي صردانْح ،  لُـهقَوِليـُل   : وج 

                                                 

 صدوق ،البصري ،األصمعي ،الباهلي سعيد أبو ،أصمع بن علي بن الملك عبد بن كريب بن الملك عبدهو ) ١(
  ).٣٦٤تقريب التهذيب ص(  ومائتبنعشرة ست سنة مات ،سني
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 ، الْمفَاجـَأةُ  : والْبِديهـةُ  ، الصاِحب : والْعِشير ، الصحبةُ : والِْعشْرةُ ، يِريد رءوس الْمنَاِكبِ   :الْمشَاِش
  .)١(مٍر َأي فَجْأتُه بدهتُه ِبَأ:يقَاُل

  تخريج الحديث
، )٣( والحكم بن موسـى     سعيد بن منصور   ، وابن سعد من طريق    )٢(أخرجه ابن أبي شيبة   

محمد بن أبي بكر بن ، والبيهقي من طريق )٤(وابن شبة عن عبد اهللا بن مسلمة والحكم بن موسى
 عن عيسى بن يونس بـه  ، جميعهم)٦(، ومن طريق عبد اهللا بن مسلمة وسعيد بن منصور      )٥(علي

  .بنحوه
، )١٠(، وابـن حبـان      )٩(، والطيالـسي  )٨(، والبخاري فـي التـاريخ     )٧(وأخرجه الترمذي 

، جميعهم من طريق نافع بن جير عـن         )١٤(، والبيهقي )١٣(، وأحمد )١٢(، وابن أبي شيبة   )١١(والحاكم
  .علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه باختالف في بعض األلفاظ

 جبير بن مطعم عن علي رضي اهللا عنه باختالف في بعض            وأخرجه البزار من طريق   
  .)١٥(األلفاظ

  
                                                 

 اهللا عليه  باب صفة النبي صلى الذبائح أبواب المناقب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكتابسنن الترمذي ) ١(
  . ٧   /ح ٣٢صالشمائل المحمدية للترمذي ، ٣٦٣٨ /  ح٥/٥٩٩وسلم 

 ٦/٣٢٨ صلى اهللا عليه وسلم باب ما أعطى اهللا تعالى محمداً كتاب الفضائل المصنف في األحاديث واآلثار )٢(
  .٣١٨٠٥   /ح

  .١/٤١١الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٢/٦٠٣تاريخ المدينة البن شبة  ) ٤(
  .١٤١٦/  ح ٢/١٥٠ن للبيهقي شعب اإليما) ٥(
  .١/٢٧٠دالئل النبوة للبيهقي  ) ٦(
باب صفة النبي صلى اهللا بواب المناقب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أ الذبائحكتاب سنن الترمذي ) ٧(

  .٣٦٣٧   /ح ٥/٥٩١عليه وسلم 
  .١/٨التاريخ الكبير ) ٨(
  .١٧١   / ح٢٤صمسند الطيالسي ) ٩(
    . ٦٣١١   /ح١٤/٢١٦ كتاب التاريخ انصحيح ابن حب )١٠(
  .٤١٩٤   /ح ٢/٦٦٢ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين) ١١(
 ٦/٣٢٨ صلى اهللا عليه وسلم باب ما أعطى اهللا تعالى محمداً كتاب الفضائلالمصنف في األحاديث واآلثار ) ١٢(

  .٣١٨٠٧   /ح
  .٩٤٧/  ح ١/١١٧ حنبل مسند أحمد بن) ١٣(
  .١٤١٤/  ح ٢/١٤٨شعب اإليمان للبيهقي ) ١٤(
  .٤٧٤/  ح ٢/١١٨البحر الزخار مسند البزار ) ١٥(
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، ثالثتهم من طريق محمد بن الحنفيـة        )٤(، وأبو يعلى  )٣ (، والبزار )٢(، وابن سعد  )١(وأخرجه أحمد 
  .عن علي رضي اهللا عنه باختالف في بعض األلفاظ

  رجال اإلسناد
 روى له .)٥(عشرة الحادية من ،مقبول ،جعفر أبو ،البصري ،حليمة أبي بن الحسين بن محمد

  .الترمذي
 خمس سنة مات ،بالنصب رمي ثقة ،البصري اهللا عبد أبو ،الضبي موسى بن عبدة بن أحمد

ولم يتكلم فيه أحد . ، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)٦( ومائتينوأربعين
  .)٧(إال ابن خراش من أجل مذهبه

 وأربعين أربع سنة مات ،حافظ ثقة ،الحسن أبو ،المروزي ،السعدي ياسإ بن رجح بن علي
  .روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. )٨(جازها أو المائة قارب وقد ومائتين،

 :وقيل  ومائة،وثمانين سبع سنة مات ،مأمون ثقة ،يعيِبالس إسحاق أبي بن يونس بن عيسى
  .ة روى له الجماع.)٩(وتسعين إحدى سنة
ـ غُ مولى ،المدني اهللا عبد بن عمر  أو خمـس  سنة مات ،اإلرسال كثير وكان ،ضعيف ،)١٠(رةفْ
  . روى له أبو داود والترمذي.)١١( ومائةوأربعين ست

 أحمد قال. )١٢(حديثه يرسل وكان يسند، يكاد ليس ،الحديث كثير ثقة، كان :سعد بن اقال
 أحد من يسمع لم :معين بن يحيى وقال .)١٣(مراسيل حديثه أكثر ولكن بأس، به ليس: حنبل بن

                                                 

  .٦٨٤/  ح ١/٨٩مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .١/٤١٠الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٦٤٥/  ح ٢/٢٤٤البحر الزخار مسند البزار ) ٣(
  .٣٧٠/  ح ١/٣٠٤مسند أبي يعلى ) ٤(
  .٢/١٦٥، الكاشف ٩/١٠٧، تهذيب التهذيب ٢٥/٨١، وانظر تهذيب الكمال ٤٧٤تهذيب صتقريب ال) ٥(
  .٨٢تقريب التهذيب ص) ٦(
  .١/٥١تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٣٩٩تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٤٤١تقريب التهذيب ص) ٩(
  ).٢١/٤٢٠تهذيب الكمال ( باح ربن بالل أخت رباح بنت غفرة هي )١٠(
  .٤١٤تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٢١/٤٢٢تهذيب الكمال  )١٢(
  .٣/١٠٧العلل ومعرفة الرجال ) ١٣(
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وضعفه . )٢(بأس به يكن لم :وقال مرة. وضعفه مرة. )١(وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من
 ابن عن وأحاديثه بأس، به يكن لم :البزار بكر أبو قالو .مالك تركه :الساجي وقال. )٣(النسائي
 حديث يشبه ال ما الثقات عن ويروي ،األخبار يقلب ممن كان :حبان بن ا وقال،)٤(مرسلة عباس

 :العجلي وقال. )٥(االعتبار سبيل على إال ،الكتب في ذكره وال ،به االحتجاج يجوز ال ،األثبات
 عباس ابن عن وحديثه أنسا، يلق لم: حاتم وأب قال :قال العالئيو. )٦(يبالقو وليس حديثه، يكتب
 معين مرة، وابن حبان، والنسائي، وتبعهم الراجح ضعفه، وهو ما ذهب إليه ابن:  قلت.)٧(مرسل

 .بذلك ابن حجر
 ،روى له الترمذي. )٨(الخامسة من ،صدوق ،الهاشمي ،طالب أبي بن علي بن محمد بن إبراهيم

  . وابن ماجه،على مسند يف والنسائى
  .أميل إلى قول ابن حجر: قلت. )١٠(الثقات في حبان ابن وذكره. )٩(وثقه العجلي
  ).٢٩(صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم  :علي بن أبي طالب

  الحكم على إسناد الحديث
 األلباني في تعليقه ، والحديث ضعفهرةفْغُ مولى عمرالحديث ضعيف؛ لضعف إسناد هذا  

ولم يرد لفظ ابن األثيـر إال مـن         . ليس إسناده بمتصل  : على سنن الترمذي، وقال فيه الترمذي     
  .تابعاته إلى الحسن لغيره، ولكن بغير لفظ ابن األثيرطريقه فيبقى على ضعفه، وهو يتقوى بم
� � �  

  

  

  

  
                                                 

  .٣/٢٢٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٧/٤١٤تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٨١الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٣(
  .٧/٤١٤تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٢/٨١المجروحين البن حبان ) ٥(
  .٢/١٦٨الثقات للعجلي ) ٦(
  .٢٤٢ جامع التحصيل )٧(
  .٩٣تقريب التهذيب ص) ٨(
  .١/٢٠٣الثقات للعجلي ) ٩(
  .٦/٤الثقات البن حبان ) ١٠(
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  .)أهل الجنة جرد مرد(ومنه الحديث ) س(
        ))))٧٨٧٨٧٨٧٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه
ـ   ، حدثَنَا معاذُ بن ِهشَامٍ    : قَالَا ُ، وَأبو ِهشَاٍم الرفَاِعي   ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ     عـن   ،ِه عن َأِبي

 : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل، عن َأِبي هريرةَ، عن شَهِر بِن حوشٍَب،عاِمٍر الَْأحوِل
 ""  درنَِّة جُل الْج١(َأه( درم )٢( ٌلكُح )٣(،   مهابفْنَى شَبلَا ي ،   مهابلَى ِثيلَا تَبى    قَالَ ، "" وو ِعيـسـذَا   : َأبه 

غَِريب نسِديثٌ ح٤(ح(.  
  تخريج الحديث

  .)٥(أخرجه الدارمي عن محمد بن يزيد الرافعي عن معاذ بن هشام به بمثله
، جميعهم من طريق    )٩(، واألصبهاني )٨(، والطبراني )٧(، وابن أبي شيبة     )٦(وأخرجه أحمد 

    .ظ وفيه زيادةسعيد بن المسيب عن أبي هريرة باختالف في بعض األلفا
  رجال اإلسناد

  .)١٨( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:محمد بن بشار

                                                 

، )١/٥٠٠غريب الحديث البن قتيبة  (أيضاً المجرد وهو بدنه من الثوب عنه جرد ما :والمتَجرد المتجرد) ١(
ريدالثياب من التعرية والتَّج درالتعري والتَّج درفيه دج أي لألمر وتَج دروالن انسحق أي الثوب وانج 

  ).١١٩مختار الصحاح ص(
)٢( درالخدين من الشعر:الم ق، نَقاءرن من الوونَقاء الغُص ،درشاربه : واَألم يته وطَرالذي بلغَ خروج ِلح الشاب 

في الحديث َأهل الجنة جرد و ،هه بقي زماناً ثم التحى بعد ذلك وخرج وج: ومِرد مرداً وتَمرد،ولم تبد لحيته
 لمروداو، شجرة مرداء ذهب ورقها َأجمع: وقيل ،د كذلكر وغصن َأم،وشجرة مرداء ال ورق عليها، مرد
  ).٦٤٢، مختار الصحاح  ص٣/٤٠٠لسان العرب ( عليه المرون الشيء على

 سواد الكَحُل: ، وقيل)٣/١١٩٦النهاية  (وكَِحيٌل أكْحُل لوالرج ِخلْقة العين أجفان في سواد :بفَتْحتين الكَحل) ٣(
  ). ٢/٢٨٢غريب الحديث البن الجوزي  (اِإلنساِن ذراِع في يِبين ِعرقٌ اَألكْحُل، وِخلْقَةً العيِن هدِب

 ثياب أهل الذبائح أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في صفةكتاب الترمذي ) ٤(
  . ٢٥٣٩ /ح  ٤/٦٧٩ الجنة

  . ٢٨٢٦  /  ح ٢/٤٢١في أهل الجنة ونعيمها : كتاب الرقاق باب سنن الدارمي) ٥(
  .٩٣٤٦/   ح ٢/٤١٥، ٨٥٠٥  /   ح٢/٣٤٣،  ٧٩٢٠  /   ح٢/٢٩٥مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ٣٤٠٠٦  /   ح٧/٣٥ المصنف في األحاديث واآلثار) ٧(
  . ٨٠٨  / ح  ٢/٧٥المعجم الصغير وفي  . ٥٤٢٢  /   ح٥/٣١٨ني المعجم األوسط للطبرا) ٨(
  .  ٥٨٢  /   ح٣/١٠٧٩ العظمة ألبي الشيخ األصبهاني) ٩(
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، بالقوي ليس ،المدائن قاضي ،العجلي كثير بن محمد بن يزيد بن محمدهو  :أبو هشام الرفاعي
 قال قد لكن ،عنه روى البخاري بأن الخطيب وجزم ،البخاري شيوخ في عدي بنا وذكره

 أبو، ومسلم روى له .)١( ومائتينوأربعين ثمان سنة مات ،ضعفه على مجمعين رأيتهم :البخاري
  .ماجه ابن، وداود

ضعفه النقاد كالبخاي، والنسائي، وأبو حاتم، والحاكم أبو أحمد، إال أن ابن معين قال 
 يخطئ كان :وقال الثقات،في  حبان ابن وذكره. )٣(وكذا قال العجلي. )٢(بأساً به أرى ما: فيه

 في حديثه أخرج أن يالدارقطن الحسن أبو أمرني ،ثقة :يالبرقان بكر أبو قالو .)٤(ويخالف
 شيوخ في ذكره أنه يعد ابن عن نقل وما :وقال ابن حجر .به بأس ال :مسلمة وقال .الصحيح
 ابن من غلط أنه بعد بين وقد ،البخاري به استشهد :قال يعد ابن لكن ،يلق كما هو البخاري

 البخاري فرق وقد ،الكوفي يالحزام يزيد بن محمد هو إنما البخاري عنه روى الذي وأن ،يعد
 .الراجح أنه ضعيف، فقد ضعفه كبار النقاد :قلت. )٥(هشام يأب وبين ،بينه وغيره

  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  يخطئ في روايته عن أبيه،صدوق :معاذ بن هشام
  .)٢٧(ترجمته حديث رقم  سبقت ثقة ثبت، روي بالقدر، هو هشام الدستوائي، :وهأب

 الذي األحول عامر وهو ،السادسة من يخطئ، صدوق ،البصري األحول الواحد عبد بن عامر
 القراءة جزء في البخاري روى له .)٦(يدركه ولم ،الصحابي المزني عمرو بن عائذ عن يروي
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، واإلمام خلف

 ،)٧(عديدة، وقد نقل ذلك عنه أبو داود، والذهبيضعفه أحمد، بعبارات عديدة في مواطن 
 عامر عن أبى سألت : ابن أبي حاتمعبدالرحمنقال  و.)٨(بأس به ليس :معين بن يحيى وقال

 ال :يعد بنا وقال. )٩(به بأس ال :قال ؟بحديثه يحتج :قلت ،به بأس ال ،ثقة هو :فقال ؟األحول

                                                 

  .٥١٤تقريب التهذيب ص) ١(
، الثقات ٨/١٢٩، الجرح والتعديل ٦/٢٧٤، الكامل في الضعفاء ٩٥ انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص)٢(

  . ٩/٤٦٤، تهذيب التهذيب ٢٧/٢٥، تهذيب الكمال ٣/٣٧٩ ، تاريخ بغداد٩/١٠٩البن حبان 
  .٢/٤٣٤الثقات للعجلي ) ٣(
  .٩/١٠٩الثقات البن حبان ) ٤(
  .٩/٤٦٤، تهذيب التهذيب ٢٧/٢٧ تهذيب الكمال )٥(
  .٢٨٨تقريب التهذيب ص) ٦(
، ١/٤١١ ، سؤاالت اآلجري١٤/٦٦، تهذيب الكمال ٨١، بحر الدم ص٢/١٨٢، ٢/٤٤العلل ومعرفة الرجال ) ٧(

  .١/٥٢٤الكاشف 
  .١٦١ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٦/٣٢٦الجرح والتعديل ) ٩(
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 وهو لصدقه، يحتمل :يالساج وقال .)٢(قاتالث في حبان ابن وذكره .)١(بأساً برواياته أرى
الراجح ما قاله ابن حجر أنه صدوق يخطئ، فقد  :قلت. )٤(بالقوى ليس :النسائي وقال .)٣(صدوق

  .توسط فيه ابن معين وأبو حاتم وغيرهم، وضعفه أحمد والنسائي
 رضي اهللا عنه فيمن أرسل عنهم سبقت  ولم يذكر أبو هريرة، صدوق مرسل:شهر بن حوشب

  .)٢٧(ترجمته حديث رقم 
  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير: هريرةوأب

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف أبي هشام الرفاعي، وكذا ألن فيه عامر األحول 

يرتقي ووكذا ألن فيه معاذ بن هشام صدوق يخطئ في روايته عن أبيه، صدوق يخطئ، 
سن لغيره، حيث ورد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في عدة  إلى الحبالمتابعات

  .مواطن
، والحديث سبق فيه قول الترمذي حسن غريب، وقد حسنه الشيخ األلباني في تعليقه عليه

 وإسناده ،واألوسط الصغير في الطبراني رواه: وقد حسن الهيثمي متابعته عند الطبراني فقال
  . بمتابعاته، وبهذا يتبين تحسينه)٥(حسن

� � �  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٥/٨٢الكامل في الضعفاء ) ١(
  .٥/١٩٣الثقات البن حبان ) ٢(
  .٥/٦٧تهذيب التهذيب ) ٣(
  .١٤/٦٦تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٨٦٥٨/  ح ١٠/٧٣٦مجمع الزوائد ) ٥(
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 أي ليس فيه غلٌّ وال غشٌّ، فهو        )قلْب أجرد فيه مثل السراج يزهر     : القُلوب أربعة (وفيه  
  .على أصل الفطْرة، فُنور اإليمان فيه يزهر

        ))))٧٩٧٩٧٩٧٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 عـن َأِبـي     ، عن عمِرو بِن مـرةَ     ، عن لَيثٍ  ،يبان حدثَنَا َأبو معاِويةَ شَ    ،حدثَنَا َأبو النَّضرِ  
خْتَِريِعيدٍ   ،الْبَأِبي س نقَالَ ، ع :    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسةٌ""  : قَاَل رعبَأر الْقُلُوب: درَأج قَلْب 

   ِهرزاِج يرَأغْلَفُ  ،ِفيِه ِمثُْل الس قَلْب١( و(   ِلَى ِغلَاِفهوطٌ عبرم ،  نْكُوسم قَلْبو )٢(،   فَحـصم قَلْبو )٣(، 
  درالَْأج ا الْقَلْبْؤِمنِ  :فََأمالْم فَقَلْب :   هِفيِه نُور هاجالَْأغْلَفُ   : ِسر ا الْقَلْبَأمالْكَاِفرِ  : و فَقَلْب ،   ا الْقَلْبَأمو 

نْكُوسنَا  :الْمالْم ِفِق فَقَلْب،   َأنْكَر فَ ثُمرع ،   فَحصالْم ا الْقَلْبَأمِنفَـاقٌ      : وو ـانِفيِه ِإيم ثَـُل   ، فَقَلْبفَم 
فََأي  ، ومثَُل النِّفَاِق ِفيِه كَمثَِل الْقُرحِة يمدها الْقَيح والدم، يمدها الْماء الطَّيب،الِْإيماِن ِفيِه كَمثَِل الْبقْلَِة

  .)٤( ""الْمدتَيِن غَلَبتْ علَى الُْأخْرى غَلَبتْ علَيِه
  تخريج الحديث

، كالهما من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن شـيبان           )٦(، وأبو نعيم  )٥(أخرجه الطبراني 
  . النحوي به بنحوهعبدالرحمنبن ا

  رجال اإلسناد
 ،قيصر ولقبه ،بكنيته مشهور ،البغدادي همموال ،الليثي مسلم بن القاسم بن هاشمهو   :أبو النضر 

  .، روى له الجماعة)٧(وسبعون ثالث وله ومائتين سبع سنة مات ،ثبت ثقة

                                                 

 لُبسةٌ عليه الذي اَألغْلَفُ، و)٩/٢٧١لسان العرب  (شيئاً يِعي ال فهو بغالف غُشِّي كَأنه الغُلْفة بين :َأغْلفُ قلب) ١(
  ).٢/١٦٠غريب الحديث البن الجوزي  (يخْتَن لم َأغْلَفُ وغُالَم منها ِذراعه يخِْرج لم

)٢ (رَأسه على الشيء قلب :النَّكْس ه ونَكَسَأماله رَأس ) نْكوس قلب: ، وقيل)٦/٢٤١لسان العربفذاك م قَلْب 
 مقلوب ألنه رأسه قبل رجاله خرج إذا منْكُوس ولد قيل ومنه ،)٢/٣٠٥الفائق  (اإليمان بعد الكُفْر إلى رجع

  ).٢/٦٢٥المصباح المنير  (للعادة مخالف
 ،السيف بصفح ضربه وقد ،صفحين ذو أي مصفح سيف :يقال ،صفحان له وجهين ذو أي :مصفح قوله ) ٣(

غريب الحديث للخطابي  (عنه أعرضت إذا الرجل عن صفحت قولهم هذا ومن، وجهه بصفح إليه ونظر
 وصدر، صدره عرض: الرجِل وصفْحةُ. وجههاه: السيف وصفْحا. شيٍء كلِّ من الجنْب: الصفْح و،)٢/٣٣١

فَحصريض أي: م٣/١٢٢العين  (ع.(  
  .١١١٤٥/   ح ٣/١٧ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
  . ١٠٧٥  /   ح٢/٢٢٨ المعجم الصغير للطبراني) ٥(
  .٤/٣٨٥حلية األولياء  ) ٦(
  .١١/١٨، وانظر تهذيب الكمال ٥٧٠تقريب التهذيب ص) ٧(
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 صاحب ،ثقة. )١(الكوفة نزيل ،النحوي موالهم ،التميمي عبدالرحمن بن شيبانهو  :أبو معاوية
 . روى له الجماعة.)٢( ومائةوستين أربع سنة مات ،كتاب

 الترمذي و.)٥(البزار بكر وأبو .النسائيو. يحيى بن معينو. )٤( وأحمد.)٣(سعد بنثقه او
 حنبل بن أحمد قالو .)٨(الثقات في حبان ابن قال ذكرهو. )٧(والعجلي. )٦(كتاب صاحب :وقال
 عن الكتاب صحيح :ابن معينوقال  .)٩(المشايخ كل في ثبت :مرة وقال. حديثه أقرب ما: مرة

 وقال .)١٢(صدوقاً كان :خراش بنا وقال .)١١(شيء كل في ثقة: مرة وقال، )١٠(كثير أبي بن يحيى
 صدوق،( :يالساج وقال .)١٣(، وال يحتج بهحديثه يكتب الحديث، صالح الحديث، حسن :حاتم أبو

 عنه، يحدث مهدي ابن وكان. أحمد عليه وأثنى ،بها تفرد األعمش عن وأحاديث ،مناكير وعنده
 :وقال الذهبي .)١٤(الحديث حسن ،صدوقاً معلماً كان :ةشيب أبى بن عثمان قالو. )به يفخرو

   .الراجح أنه ثقة كما قال ابن حجر فلم فقد وثقه أكثر النقاد :قلت. )١٥(حجة
 يتميز ولم جداً اختلط ،صدوق ،ذلك غير :وقيل ،أيمن أبيه واسم ،زنيم بن سليم أبي بن الليث
، وأصحاب مسلم، وتعليقا البخاري روى له .)١٦( ومائةوأربعين ثمان سنة مات ،فترك حديثه

  .السنن األربعة

                                                 

 قول من أخذا الستدارتها الكوفة سميتو ،العراق سواد من بابل بأرض المشهور المصر بالضم :الكوفة) ١(
 من بها الناس الجتماع كوفة الكوفة سميت :وقيل ،المستديرة للرميلة وفتحها الكاف بضم كوفانا رأيت العرب
  ).٤/٤٩٠معجم البلدان  (الرمل تكوف قولهم

  .٢٦٩تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٦/٣٧٧الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٣٩بحر الدم ص) ٤(
  .٤/٣٢٧، تهذيب التهذيب ١٢/٥٩٤ تهذيب الكمال )٥(
  ).٢٣٧٠/ ح  (٤/٥٨٥سنن الترمذي ) ٦(
  .١/٤٦٢الثقات للعجلي ) ٧(
  .٦/٤٤٩الثقات البن حبان ) ٨(
  .٧٦بحر الدم ص) ٩(
  .٤/٤٥٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٠(
  ٥٢ ص رواية عثمان الدارمي-اريخ ابن معين ت) ١١(
  .١٢/٥٩٦تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٤/٣٥٦الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٤/٣٢٧، تهذيب التهذيب ١٢/٥٩٤ الكمال ، تهذيب٧/٣٢٢ترجمته في الطبقات الكبرى ) ١٤(
  .١/٤٩١الكاشف ) ١٥(
  .٤٦٤تقريب التهذيب ص ) ١٦(
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 بن وعطاء ،سليم أبى بن ليث :يقول مهدي بن عبدالرحمنقال عبد الرحمن بن مهدي 
 صالحاً رجالً كان :سعد ابن قال و.)١(عندي حاالً أحسنهم ليث ،زياد أبى بن ويزيد ،السائب
 ،الشيء عن ومجاهداً ووساًوطا عطاء يسأل كان :يقال ،الحديث في ضعيفاً وكان ،عابداً

 الحديث، مضطرب :أحمد بن حنبل وقال .)٢(تعمد غير من ،اتفقوا أنهم فيروى ،فيه فيختلفون
 ليث، في منه أحد في رأيا أسوأ سعيد بن يحيى رأيت ما :أيضا وقال، )٣(الناس عنه حدث ولكن

 ليث :بن معين يحيى وقال ،)٤(فيهم يراجعه أن أحد يستطيع ال وهمام، إسحاق، بن ومحمد
 ،ضعيف سليم أبى بنا ليث :أيضاً وقال، الحديث في فوقه ويزيد ،زياد أبى بن يزيد من أضعف

 يأب بن عبدالرحمن وقال. )٥(سنة صاحب وكان ،الحديث منكر :، وقال مرةحديثه يكتب أنه إال
 يكتب احةس أبرأ كان زياد، أبى بن يزيد من يإل أحب سليم أبى بن ليث :يقول يأب سمعت :حاتم

 به، يشتغل ال ليث :يقوالن زرعة وأبا أبى، سمعت :أيضاً وقال، الحديث ضعيف وكان حديثه،
 ال الحديث، لين سليم أبى بن ليث :يقول زرعة أبا سمعت :أيضا وقال.الحديث مضطرب هو

 رآخ في اختلط ولكن ،العباد من كان( :حبان ابن وقال. )٦(بالحديث العلم أهل عند الحجة به تقوم
 الثقات عن ويأتي ،المراسيل ويرفع ،األسانيد يقلب فكان ،به يحدث ما يدري ال كان حتى عمره

 وأحمد ،مهدي وابن ،القطان يحيى تركه ،اختالطه في منه كان ذلك كل ،أحاديثهم من ليس بما
 :قالو بأس، به ليس :فقال ،ليث عن يحيى سألت :داود أبو قال. )٧()معين بن ويحيى ،حنبل بن
 أحاديث له( :يعد بن أحمد أبو وقال .)٨(يعرفون ال ليث شيوخ عامة :يقول يحيى عتسم

 يكتب فيه الذي الضعف ومع الناس، ثقات من وغيرهما ،الثوريو شعبة، عنه روى وقد ،صالحة
 بين الجمع عليه أنكروا إنما :قال ثم ،حديثه يخرج ،سنة صاحب :الدارقطني وقال .)٩()حديثه

، والجوجزاني، أحمد أبو الحاكمو. )١١(وضعفه النسائي. )١٠(حسبف جاهدمو وطاووس، عطاء،
 وقال .حفظه سوء على مجمع :عبداهللا أبو الحاكم وقال. ويعقوب بن أبي شيبة، وزاد صدوق

                                                 

  .٢٤/٢٨٥تهذيب الكمال ) ١(
  .٦/٣٤٩الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢/٣٧٩العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
  .٣/٢١٦العلل ومعرفة الرجال ) ٤(
  .٨/٤١٨، تهذيب التهذيب ١٥٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  )٥(
  .٧/١٧٨الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/٢٣١المجروحين البن حبان ) ٧(
  .١/١٦٠سؤاالت اآلجري ) ٨(
  .٦/٨٩الكامل في الضعفاء ) ٩(
   ،٥٨سؤاالت البرقاني ص) ١٠(
  .٩٠الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ١١(
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 بهذا، العلم أهل فيه تكلم وإنما حديثه، فاضطرب اختالط أصابه أنه إال ،العباد أحد كان( :البزار
 كثير ،الحفظ سيء كان ضعف، فيه صدوق( :يالساج وقال. )حديثه ترك أحداً نعلم فال وإال

 كتاب في حديثه يدخل ال داود أبو وكان، عنه يحدث ال بآخره القطان يحيى كان الغلط،
 من يسمع لم :وقال العالئي. )٢(بحجة وليس ،صدوق ثقة: يبةش أبى بن عثمان قالو. )١()"السنن"

 .)٤(به احتج وبعضهم ،حفظه سوء من يسير ضعف يهف :وقال الذهبي. )٣(مرسل هو بل مكحول
  .، ألنه اختلط ولم يتميز حديثه، وقد ضعفه غير واحد من النقادضعيفالراجح أنه  :قلت

  ).٦١( سبقت ترجمته حديث رقم ، ولكنه رمي باإلرجاء،ثقة عابد :عمرو بن مرة
 تشيع فيه ،ثبت ثقة ،الكوفي موالهم ،الطائي عمران أبي بنا ،فيروز بن سعيدهو  :ريتَخْالب وأب

  .روى له الجماعة. )٥(وثمانين ثالث سنة مات ،اإلرسال كثير ،قليل
 ولم ،وغيرهم ،وحذيفة ،مسعود وابن ،وعلي ،عمر عن اإلرسال كثير( :قال العالئي

 سعيد أبا وال ،خديج بن رافع وال ،ثابت بن زيد وال ،ذر وأب وال ،وال سلمان ،يره ولم يعل يدرك
 ثبت، كما قال ابن  ثقةهو :قلت. )٦() رضي اهللا عنهم أجمعينعائشة عن ومرسل ،الخدري
 وصفه به العجلي، وقد روى في هذا ، وهو مرسل عمن ذكرهم العالئي، وفيه تشيعحجر،

  .ي ولم يسمع منهرالحديث عن أبي سعيد الخد
  ).٩( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير : الخدري سعيدوأب

   الحديثالحكم على إسناد
إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد، وكذا لضعف الليث                 

 وال ،الـوهبي  خالـد  بن أحمد إال شيبان عن يروه لم: والحديث قال فيه الطبراني   .بن أبي سليم  
 ،الـصغير  في والطبراني أحمد رواه:  فيه الهيثمي  وقال،  )٧(اإلسناد بهذا إال سعيد أبي عن يروى
  :، وقال فيه الـسيوطي    )٩(حسن جيد هإسناد:  وقال فيه ابن كثير    . )٨(سليم أبي بن ليث إسناده وفي

  

                                                 

  .٨/٤١٨، تهذيب التهذيب ٢٤/٢٨٥تهذيب الكمال ) ١(
  .١٩٦ صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين) ٢(
  .٢٦١جامع التحصيل ) ٣(
  .٢/١٥١الكاشف ) ٤(
  .٢٤٠تقريب التهذيب ص) ٥(
  .بتصرف. ١٨٣جامع التحصيل ص) ٦(
  . ١٠٧٥  /   ح٢/٢٢٨ المعجم الصغير للطبراني) ٧(
  .٢٢٤/  ح ١/٢٢١مجمع الزوائد ) ٨(
  .١/١٩٣تفسير القرآن العضيم ) ٩(
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 بن ليث لضعف ؛ضعيف إسناده: بقوله األرنؤوط شعيب وعلق عليه، )١(أخرجه أحمد بسند جيد
والذي : ، قلتاتثق رجاله وباقي ،الخدري سعيد أبا يدرك لم البختري أبو ،والنقطاعه ،سليم أبي

  .أميل إليه ضعفه كما أسلفت
� � �  

 أي لـم    )وبها سرحة سر تَحتها سبعون نَِبيا لم تُعبْل ولم تُجـرد          (ومنه الحديث   ) س (
إذا أكلها  : وِقيل هو من قَولهم جِردت األرض فهي مجرودة       . تُِصبها آفة تُهِلك ثَمرتها وال ورقها     

  .الجراد
        ))))٨٠٨٠٨٠٨٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :ى بن معينيقال يح  
  حا أَ نَثَدب و ماِوعةُي، ع َأ الْ نعشُم، ع ي الْ ِب أَ ناِدنَز، ع ن ِن اب ع مقَلَ :"اَل قَ رد س ـ  ر ـ  ي ِف  لِّ ِظ

سر٢(ٍةح(س بعوِب نَنلَاًي تُم عْلب)٣(،لَ وتُم جرد)٤(،لَ وتُم سرح)٦(")٥(.  
  تخريج الحديث

، كالهما  )٨(، والفاكهي عن حامد بن أبي حامد      )٧(أخرجه أبي يعلى عن الحسن بن حماد        
  .عن أبي معاوية به بلفظ مقارب

يعهم من طريق عمران     جم ،)١٢(، وابن حبان    )١١(، وأحمد )١٠(، ومالك )٩(وأخرجه النسائي 
  . فيهاألنصاري عن ابن عمر باختالف في بعض األلفاظ مع إطالة

                                                 

  .١/٢١٥الدر المنثور ) ١(
لسان العرب ، ٤/٢٥٩غريب الحديث البن سالم  ( من عظام الشجر وهي،الشجر من ضرب هي :السرحة) ٢(

٢/٤٧٨.(  
  ).٤/٢٥٧غريب الحديث البن سالم  ( لم يسقُط ورقُهاأي: لم تُعبل) ٣(
  ).٢/١٧٥الفائق  (اَلجراد يصبها لم أى :تُجرد لم) ٤(
)٥( حرفيْأكل َأغصانها وورقهأي: لم تُس حرحة،ا لم يصبها السرلم يْؤخذ منها أي : وقيل هو مْأخوذ من لفظ الس 

  ).٢/٦٢٢، النهاية ٢/٤٧٨لسان العرب  (شيء
  . ٢١   /ح  ١١٣ ص جزء يحيى بن معين) ٦(
  .٥٧٣٣  /  ح١٠/٨٧مسند أبي يعلى الموصلي ) ٧(
  .٢٣٣١   / ح٤/٣١أخبار مكة للفاكهي ) ٨(
 إشعار الهدي  السنن الكبرى كتاب المناسكوفي  .٢٩٩٥   / ح٥/٢٤٨ السنن الصغرى كتاب مناسك الحج) ٩(

  .٣٩٨٦   /ح ٢/٤١٧
  .٩٤٩   /ح ١/٤٢٣باب جامع الحج   كتاب الحج رواية يحيى الليثيموطأ مالك) ١٠(
  .٦٢٣٣   / ح٢/١٣٨مسند أحمد بن حنبل ) ١١(
  .٦٢٤٤   /ح١٤/١٣٧ كتاب التاريخ صحيح ابن حبان) ١٢(
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  رجال اإلسناد
 لحديث الناس أحفظ ،ثقة ،صغير وهو عمي ،الكوفي ،الضرير خازم بن محمدهو  :عاويةأبو م

 ،سنة وثمانون اثنتان وله  ومائة،وتسعين خمس سنة مات ،غيره حديث في يهم وقد ،األعمش
  .روى له الجماعة. )١(باإلرجاء رمي وقد

 األعمش ثحدي غير يف الضرير معاوية أبو:  أحمد بن حنبللم فيه قولكُوالذي تُ
 عمر بن اهللا عبيد عن معاوية أبو روى: ، وقول ابن معين)٢(جيداً حفظاً يحفظها ال مضطرب

 فيه غيره وفى ثقة، األعمش يف وهو صدوق،: وقول ابن خراش. )٣(مناكير أحاديث
 بن أحمد عنونقل العالئي . )٥(عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسينو. )٤(اضطراب

فهو ثقة كما قال ابن : قلت. )٦(واحداً حديثاً إال تغلب بن أبان عن معاوية أبو يرو لم : قولهحنبل
حجر وغيره، ولكنه يخطئ في غير حديث األعمش، وهو مدلس من الثانية، وأرسل أبان بن 
تغلب، ورمي باإلرجاء، وكل هذا ال يضره فهو أثبت الناس في األعمش، وقد روى عنه في هذا 

  .الحديث
 ومرسل عن الصحابة وغيرهم، ولم يرو عن أحد ،مدلس من الثانيةهو ، وثقة حافظ :األعمش

  ).٦١(، سبقت ترجمته حديث رقم ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره
 ثالثين سنة مات ،فقيه ثقة ،المدني عبدالرحمن أبو ،القرشي ذكوان بن عبداهللاهو  : الزنادأبو

  .ماعة روى له الج.)٧(بعدها :وقيل ومائة،
 ،مرسل وذلك ،سلمة أبي بن وعمر ،عمر بنا عن وروى أنس من سمع  :قال العالئي

  .)٨(عنهما اهللا رضي عمر بنا يدرك لم :حاتم أبو وقال
  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :ابن عمر

  
  
  

                                                 

  .٤٧٥تقريب التهذيب ص) ١(
  .١/٣٧٨ل ومعرفة الرجال العل) ٢(
  .٣/٢٩٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٩/١٢٠تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٣٧طبقات المدلسين ص) ٥(
  .٢٦٣جامع التحصيل ص) ٦(
  .٥/١٧٨، تهذيب التهذيب ١٤/٤٧٦، تهذيب الكمال ٥/٤٩، وانظر الجرح والتعديل ٣٢٠تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٢١٠جامع التحصيل ص) ٨(
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  الحكم على إسناد الحديث
 ابن عمر، والحديث قال إسناد هذا الحديث ضعيف؛ النقطاعه، فأبو الزناد لم يسمع من

 رجاله وبقية ،أعرفه ولم ،ذكوان بن اهللا عبد عن األعمش رواية من ،يعلى أبو رواه: فيه الهيثمي
 رجاله: ، وقال حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى)٢( ضعفه الشيخ األلباني،)١(ثقات
  .، ولم أقف له على متابعة تصلح لتقويتهمنقطع أنه غير ثقات

� � �  

  . جمع جِريدة)كُِتب القرآن في جرائد(ومنه الحديث ) ه(
        ))))٨١٨١٨١٨١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .)٣(لم أقف على هذا الحديث مسنداً، ذكره ابن الجوزي
� � �  

 أي مواِضع )وكانت فيها أجاِرد أمسكَت الْماء(وفي حديث أبي موسى رضي اللّه عنه 
  .د وأرض جرداءمكان أجر: يقال. منْجِردة من النَّبات

        ))))٨٢٨٢٨٢٨٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
ولم أقف علـى لفـظ    ،)١( وقد سبق تخريجه حديث رقم   أجادباألصل في هذا الحديث       

  . مسنداً)أجارد(
� � �  

إنكم فـي   : تَفْتَح األرياف فيخْرج إليها الناس، ثم يبعثُون إلى أهاليهم        (ومنه الحديث   ) ه(
  . وهي كل أرض ال نبات بها- بالتَّحريك -جرد قيل هي منسوبة إلى ال )أرض جرِدية

        ))))٨٣٨٣٨٣٨٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن سعد في طبقاته    
ن يد، ع يد بن ز  ِزن ي ، ع الٍح بن ص  حمدا م خبرنََأ: اَل، قَ عنٍب بن قَ  سلمةَ بن م  اِهللابدا ع خبرنََأ  

ـ ، فَ  حمـزةَ  بـرِ لى قَ سلم ع  و ليِه ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوِلع ر أنا م : " اَلدي، قَ اِعسيد الس ي أُ أِب وا جعلَُ

                                                 

  .١٣٨٠٩/  ح ٨/٣٨٦مجمع الزوائد ) ١(
  .٢٧٠١/  ح ٦/٢٠٢السلسلة الضعيفة ) ٢(
  .١/١٤٩غريب الحديث البن الجوزي  ) ٣(
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يجرقَ فُتنكِش فَ )١( النمرةَ ون دماه يجرونَ، و فُِشينكَدميه فَ لى قَ ها ع و قاَل، فَ جهه اهللاِ سوُل ر  لى اهللاُ  ص 
ليِهع اجعلُ: " سلم ووه ا عجهِهلى واجعلُ، وِمدميِهلى قَوا ع فَ: اَلقَ". جر ذا الشَّن هرفعاِهللاسـولُ  ر  
لى اهللاُ ص ليِه ع و  سلم رأسا أَ إذَ فَ هصحقاَلون فَ ه يبكُ اب " :ا يبكيكُ ميَل، قِ "؟  م :ي د ِج، ال نَ   اهللاِ سوَلا ر

ـ ي عأِت يهإنَّ" : قاَل، فَسعه يداًاِح ووباً ثَ اليوم كعمِل ـ  يمـان  زاِسلى النَّ خرجـ  ون اف  إلـى األري
 إنكما فَ وا إلينَ مِله: همهِل إلى أَ  ونيكتبراكب، فَ م: " اَلأو قَ "   ومركباً  وملبساً  فيها مطعماً  ونيصيبفَ
 نتُحد إال كُ  ها أَ ِتدِش و )٢(هالى ألوائِ ر ع صِبون، ال ي  علمانوا ي و كَ هم لَ  لَ يرالمدينة خَ  و ردية ج أرِضِب
  .)٣( "يامةَ الِقوم ييداًِه، أو شَفيعاً شَهلَ

  تخريج الحديث
، كالهما من طريق علي بن عبد العزيـز، وأخرجـه           )٥(، والشاشي )٤(الطبرانيأخرجه  

 بن مسلمة به بألفاظ فيها اختالف يسير دون ذكر لفظ عبداهللا، جميعهم عن )٦(البخاري في التاريخ
  .)جردية(

  رجال اإلسناد
 ،ةالمدين من أصله ،البصري عبدالرحمن أبو ،الحارثي القعنبي ،مسلمة بن قعنب بن عبداهللا
 في مات، أحداً الموطأ في عليه يقدمان ال ،المديني وابن معين بنا كان ،عابد ثقة ،مدة وسكنها

   .النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري روى له .)٧( ومائتينوعشرين إحدى سنة
 وستين ثمان سنة ماتيخطئ،  صدوق ،األنصار مولى ،المدني ارالتم دينار بن محمد بن صالح

  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبو روى له .)٨(ومائة
  
  
 

                                                 

 النمرة: ، وقيل)٥/٢٣٤لسان العرب  ( اُألنثى من النَِّمر: والنَِّمرةُ، بردةٌ مخَطَّطَةٌ: والنَِّمرةُ، العصبةُ:النَِّمرةُ) ١(
 واإلماء األعراب تلبسها بردة: النَّمرة: ، وقيل)٢/٢٩٦ الحديث للخطابي غريب (تلبس صوف من بردة

  ).١/٢٥٧الفائق (
 المِعيشة وِضيق الشِّدة: الْألواء:  وقيل،)٣/٢٩٣الفائق (أي في شدة  ولَوالء ْألواء في القوم وقع: يقال. ألو) ٢(

  ).٤/١٢٤٣النهاية (
  .٣/١٥الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١٦٢٥٧  / ح  ١٩/٢٦٥،  ٢٩٤٠  / ح  ٣/١٤٤كبير للطبراني المعجم ال) ٤(
  .  ١٥٢٠  / ح  ٣/٣٩٨ المسند للشاشي) ٥(
  .٨/٣٣٥التاريخ الكبير ) ٦(
  .٣٢٣تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٤٨٤تقريب التهذيب ص) ٨(
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 في حبان ابن وذكره. )٣(والعجلي. )٢(وأبو داود. )١(ثقة ثقة : وقال،أحمدو. وثقه ابن سعد
. )٦(متروك :الدارقطني وقال. )٥(حديثه يعجبني وال ،يبالقو ليس شيخ :حاتم وأبوقال . )٤(الثقات

  .فهو صدوق  التوسط فيه والراجحلدارقطني لتركه، وأبو حاتم لتضعيفه ا ولم أجد ما دفع:قلت

  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة. )٧(أسيد أبي مولى ،المدني زيديزيد بن 
  .هو مجهول: قلت .)٩(متروك مجهول :الدارقطنيقال و ،)٨(ذكره ابن حبان في الثقات

 مات ،بكنيته مشهورصحابي  جي،، الخزراألنصاري ربيعة بن مالكهو  : أسيد الساعديوأب
 خمس ابن وهو مات :وقيل. جداً متباين خالف وهذا ،ثالثين سنة :وقيل .ستين سنة بالمدينة
   .)١٠(سنة وسبعين

  الحكم عل إسناد الحديث
، )١١(والحديث حسن إسناده الهيثمي. يزيد بن زيدلجهالة ؛إسناد هذا الحديث ضعيف  

والذي تبين إلي ضعفه كما أسلفت، فقد يكون : ، قلت)١٢(يرهحسن لغ: وكذلك الشيخ األلباني، وقال
  .الشيخ األلباني رحمه اهللا، قد وقف عليه من طريق آخر فحسنه

� � �  
  

  

  

                                                 

  .١٣٨بحر الدم ص) ١(
  .٩/٢٠٠تهذيب التهذيب . ٢٥/٣٧٧ترجمته في تهذيب الكمال ) ٢(
  .٢/٢٤٠ي الثقات للعجل) ٣(
  .٧/٣٩٠الثقات البن حبان ) ٤(
  .٧/٢٨٧الجرح والتعديل ) ٥(
  .٦٠سؤاالت البرقاني ص) ٦(
  .٦/٢٨٧لسان الميزان ) ٧(
  .٥/٥٤٠الثقات البن حبان ) ٨(
  .٧١سؤاالت البرقاني ص) ٩(
، اإلصابة في تمييز ١/٤٢٠ في معرفة األصحاب ب، االستيعا٢٢ انظر مشاهير علماء األمصار ص)١٠(

  .٥/٧٢٣بة الصحا
  .٥٧٨٨/  ح ٣/٦٤٦ مجمع الزوائد )١١(
  .١١٩١/   ح ٢/٢٥ صحيح الترغيب والترهيب )١٢(
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 أي وشَطه، وهو موضع القَفا )فرميتُه على جريداء متْنـه (وفي حديث ابن حدرد  ) س (
  .المتجرد عن اللحم، تَصغير الجرداء

        ))))٨٤٨٤٨٤٨٤ ( ( ( (حديث رقمحديث رقمحديث رقمحديث رقم
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 قُوبعثَنَا يدثَنَا َأِبي  ،حدفَرٍ     ، حعِن جِد اللَِّه ببع ننٍ  ، عـوِن َأِبي عاِحِد بِد الْوبع نع ،  ـنع 
تَى رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه        فَأَ ، َأنَّه تَزوج امرَأةً   : َأنَّه ذَكَر  ، عِن ابِن َأِبي حدرٍد الَْأسلَِمي     ،جدِتِه

 لَـو كُنْـتُم     : "" قَـالَ  ، ِماَئتَي ِدرهمٍ  : قَاَل قُلْتُ  ""؟   كَم َأصدقْتَ  : "" فَقَالَ ،وسلَّم يستَِعينُه ِفي صداِقها   
      تُما ِزدذَا مه اِديكُمو ِمن اِهمرالد طِ    ،تَغِْرفُونا ُأعا ِعنِْدي مم كَثْتُ : قَالَ ، ""يكُموُل    ، فَمساِني رعد ثُم 

 اخْرج ِفي هِذِه السِريِة لَعلَّك      : "" فَقَالَ ،اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَبعثَِني ِفي سِريٍة بعثَها نَحو نَجدٍ          
   ًئا فَُأنَفِّلَكَهشَي تُِصيب نَ : قَالَ  ""َأنجفَخَر     ِسينمم اِضرتَّى ِجْئنَا الْحةُ الِْعشَاِء     : قَالَ ،ا حمتْ فَحبا ذَهفَلَم 

 ، ِإذَا كَبرتُ وحملْتُ فَكَبـروا واحِملُـوا       : وقَالَ ، فََأحطْنَا ِبالْعسكَرِ  : قَالَ ،بعثَنَا َأِميرنَا رجلَيِن رجلَينِ   
   لَيجثَنَا رعب قَاَل ِحينلَا تَفْتَِرقَا  :ِنو ،          هِعنْـد هاِحِبِه فَلَا َأِجدِر صخَب نا عا ِمنْكُماِحدو َألَنلََأسلَـا   ، وو 

 فَتَفَاءلْتُ  ، فَلَما َأردنَا َأن نَحِمَل سِمعتُ رجلًا ِمن الْحاِضِر صرخَ يا خَضرةُ           : قَالَ ،تُمِعنُوا ِفي الطَّلَبِ  
 فَمر ِبـي    : قَالَ ، وكَبرنَا وحملْنَا  ، كَبر َأِميرنَا وحملَ   ، فَلَما َأعتَمنَا  : قَالَ ،ِصيب ِمنْهم خَضرةً  ِبَأنَّا سنُ 

    تُهعفُ فَاتَّبيِدِه السٌل ِفي يجاِحِبي   ،رِفي ا          : فَقَاَل ِلي ص ِعنلَا نُم نَا َأنِإلَي ِهدع نَا قَدَأِمير لطَّلَـبِ  ِإن، 
ِجعقَالَ  ،فَار هَأتَِّبع تُ ِإلَّا َأنَأيا رـتَ  : فَلَميَأب َأنَّـك نَّهلَُأخِْبرِه وِإلَي نِجعلََأر َأو نِجعاللَِّه لَتَرقَـاَل  ، و 
 ، فَوقَـع  ميتُه ِبسهٍم علَى جريداِء متِْنـهِ     ر حتَّى ِإذَا دنَوتُ ِمنْه      ، فَاتَّبعتُه : قَالَ ، واللَِّه لََأتَِّبعنَّه  :فَقُلْتُ
 رماِني ِبالسيِف ،)١( فَلَما رآِني لَا َأدنُو ِإلَيِه ورميتُه ِبسهٍم آخَر فََأثْخَنْتُه، ادن يا مسِلم ِإلَى الْجنَّةِ  :فَقَاَل

 ثُـم   : قَـالَ  ، وغَنَمـا  ، وشَددنَا نَعما كَِثيرةً   ،واحتَززتُ ِبِه رْأسه   ، وَأخَذْتُ السيفَ فَقَتَلْتُه   ،فََأخْطََأِني
 فَجعلَتْ تَلْتَِفتُ   : قَالَ ، فََأصبحتُ فَِإذَا بِعيِري مقْطُور ِبِه بِعير علَيِه امرَأةٌ جِميلَةٌ شَابةٌ          : قَالَ ،انْصرفْنَا

 را فَتُكَبا  فَقُلْتُ ،خَلْفَهلَه :   تَلْتَِفِتين نلٍ  : قَالَتْ ، ِإلَى َأيجِإلَى ر ،     ا خَالَطَكُميح كَان اللَِّه ِإنقَاَل قُلْـتُ   ، و ، 
نَـا   الَِّذي أَ  )٢( وهو معلَّقٌ ِبقَتَِب الْبِعيرِ    ، وهذَا سيفُه  ، قَد واللَِّه قَتَلْتُه   ،وظَنَنْتُ َأنَّه صاِحِبي الَِّذي قَتَلْتُ    

 فَدونَك هذَا   : قَالَتْ ، فَلَما قُلْتُ ذَِلك لَها    ، وِغمد السيِف لَيس ِفيِه شَيء معلَّقٌ ِبقَتَِب بِعيِرها        : قَالَ ،علَيِه

                                                 

)١ (تَثْخَنياٍء َأو نَوٍم من ثقَُل :الرجُل اسإع، في وَأثْخَن ودنَتْه الِجراحةُ وَأثْخَنَتْه بالَغَ العهويقال َأو: َأثْخَن في فالن 
 ثَِخين فهو وصلب غلظ أي ظرف باب من الشيء ثَخُن: ، وقيل)١٣/٧٧ن العرب لسا (َأكثره إذا قَتْالً األرض

  ).٩٠مختار الصحاح ص(
)٢ (الِقتْب له ويقال ،البعير ِإكافُ :والقَتَب للسانية يكون وِإنما الِقتْب)  غريب الحدث ١/٦٦٠لسان العرب ،

غريب الحديث البن سالم  (الحوايا وهي استدار يعني البطن من تحوى ما الِقتْب: وقيل ،)٢/٨٩٤للحربي 
٢/٣١.(  
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 : قَالَ ،ا رَأتْ ذَِلك بكَتْ    فَلَم : قَالَ ، فَِشمتُه ِفيِه فَطَبقَه   ، فََأخَذْتُه : قَالَ ،الِْغمد فَِشمه ِفيِه ِإن كُنْتَ صاِدقًا     
  .)١(فَقَِدمنَا علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فََأعطَاِني ِمن ذَِلك النَّعِم الَِّذي قَِدمنَا ِبِه

  تخريج الحديث
  .)٢(ابن عساكر من طريق أحمد بن حنبل به بنحوهأخرجه 

، )٧(، وابن أبي شيبة   )٦(، وسعيد بن منصور   )٥(د الرزاق ، وعب )٤(، والحاكم   )٣(أخرجه أحمد 
، جميعهم من طريق محمد بـن ابـراهيم         )١٠(، والحارث بن أبي أسامة    )٩(، والطيالسي )٨(والبيهقي

  .التميمي عن أبي حدرد األسلمي بلفظ مقارب ولكن باإلقتصار إلى قوله مازدتم في أول الحديث
 ولكن باإلقتصار إلى قوله ،بلفظ مقارب ،وأخرجه الطبراني من طريق عطاء بن يسار

 باختالف في بعض ، بن أسلمعبداهللاوالبيهقي من طريق جعفر بن . )١١(مازدتم في أول الحديث
  . بهعن أبي حدردكالهما . )١٢(األلفاظ

  .)١٣( بن أبي حدرد بنحوهعبداهللالواقدي من طريق سهل بن أبي خيثمة عن أخرجه و
  رجال اإلسناد

 ،المدني يوسف أبو ،الزهري عوف بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن يعقوب
  .روى له الجماعة. )١٤(ومائتين ثمان سنة مات ،فاضل ثقة
 ثقة ،المدني إسحاق أبو ،الزهري عوف بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيمهو  :وهأب

  . له الجماعة روى.)١٥( ومائةوثمانين خمس سنة مات ،قادح بال فيه تكلم ،حجة

                                                 

  . ٢٣٩٢٨   /  ح٦/١١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٢٧/٣٤١تاريخ دمشق ) ٢(
  . ١٥٧٤٤  /   ح٣/٤٤٨مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  . ٢٧٣٠  / ح  ٢/١٩٤ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح) ٤(
  . ١٠١٠٩  /  ح ٦/١٧٧مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٥(
  . ٦٠٤  /   ح١/١٦٨ سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا باب ما جاء في الصداق) ٦(
  .١٦٣٨٥  /   ح٣/٤٩٤ المصنف في األحاديث واآلثار )٧(
  . ١٤١٣٣  /   ح٧/٢٣٥ باب ما يستحب من القصد في الصداق السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصداق) ٨(
  . ١٣٠٠  /   ح١٨٤صمسند الطيالسي ) ٩(
  . ٤٨٥  /   ح١/٥٤٣  كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق زوائد الهيثميمسند الحارث) ١٠(
  .١٨٧٣٦  / ح  ٢٢/٣٥٢، وفي المعجم الكبير  ٧٥٦٣  / ح  ٧/٣٠٢المعجم األوسط للطبراني ) ١١(
  .٤/٢٠٣دالئل النبوة للبيهقي ) ١٢(
  . ٢/٧٩٧المغازي ) ١٣(
  .٦٠٧تقريب التهذيب ص) ١٤(
  .٨٩ب صتقريب التهذي) ١٥(



 −�١٧٢�−

إال أن ابن . )١(وثقه النقاد كأحمد، وابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، وابن عدي، وغيرهم
 كان ألنه بذاك، ليس الزهري من سماعه :محمد بن صالح وقال. )٢(بأس به ليس :معين قال مرة

 :أحمد بن عبداهللا عني عد ابن وذكر. صدوق :خراش بنا وقال. الزهري من سمع حين صغيراً
 يضعفهما، كأنه فجعل ،سعد بن وإبراهيم ،عقيل سعيد بن يحيى عند ذكر( :يقول أبى سمعت
 ابن قالو. )يحيى يخبرهما لم ثقات هؤالء هذا، ينفع أيش :يأب قال ثم، وإبراهيم عقيل :يقول
 عن أحد يتخلف ولم غيره وعن الزهري عن مستقيمة صالحة أحاديث سعد بن إلبراهيم( :عدى

، كما قال ابن حجر، فال  حجة الراجح أنه ثقة:قلت .)٥())٤(وبغداد )٣(والبصرة بالكوفة عنه الكتابة
  .ينزله ذلك عن الثقة

 به ليس ،ميرخْالم ،المدني محمد أبو ،مخرمة بن المسور بن عبدالرحمن بن  بن جعفرعبداهللا
، مسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٦(وسبعون بضع وله  ومائة،سبعين سنة مات ،بأس

  .وأصحاب السنن األربعة
 : مرة أحمد وقال،)٧(غمزه مالك :فقال ،ذكره أحمد سمعت :وقال أبو داودوثقه أحمد، 

 بأس، به ليس :معين بنا وقال .)٩(ووثقه العجلي. )٨( ليس بحديثه بأس:، وقال مرةثقة ثقة
 ،مدني :لترمذيا وقال .)١٢(بأس به ليس :النسائيو ،)١١(حاتم أبو وقال. )١٠(بثبت وليس صدوق،

                                                 

، ١/٢٤٦، الكامل في الضعفاء ٤٢ ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين ،١٤انظر بحر الدم ص) ١(
، الكاشف ٢/٧١، تهذيب الكمال ٢/١٠١، الجرح والتعديل ١/٢٠١، الثقات للعجلي ٦/٨٤تاريخ بغداد 

  .١/١٠٦، تهذيب التهذيب ١/٢١٢
  .٣/٢٠٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
معجم البلدان  (والبصرة فالكوفة البصرتان وأما، بالمغرب وأخرى ،بالعراق العظمى بصرتان وهما: البصرة )٣(

  ).١/٢٥٤معجم ما استعجم  (البياض إلى تضرب الرخوة الحجارة هي البصرة: ، وقيل)١/٤٣٠
 من بدال بالميم ومغدان بالنون وبغدان األخيرة معجمة ذوبغدا مهملتين بدالين بغداد لغات أربع فيها :بغداد) ٤(

، وهي مدينة معروفة، البالد وسيدة ،الدنيا أم بغداد: ، وقيل)١/٢٦١معجم ما استعجم  (وتؤنث تذكر ،الباء
  ).١/٤٥٦معجم البلدان (ومشهرة في العراق 

  .١/٢٤٩الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .٢٩٨تقريب التهذيب ص) ٦(
    .١٢ سؤاالت أبي داود ألحمد ص)٧(
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب . ١٤/٣٧٤يب الكمال انظر تهذ) ٨(
  .٢/٢٣الثقات للعجلي ) ٩(
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٥/٢٢الجرح والتعديل ) ١١(
  .٥/١٣٥السنن الصغرى ) ١٢(
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: خراش ابن وقال .)١(ثقة صدوق :إسماعيل بن محمد عن : أيضاًوقال ،الحديث أهل عند ثقة
 جعفر بابن وليس مأمون، ثقة :الحاكم  وقال.ثبت :البرقي وقال. )٢(ووثقه أبو المطرف. صدوق

 حتى ،راألخبا في الوهم كثير كان( :حبان ابن وقال .)٣(الضعيف يالمدائن :يعنى عنه المسكوت
 ،مقلوبة أنها شهد صناعته الحديث من سمعها فإذا ،األثبات حديث يشبه ال ما الثقات عن يروي

ولعله :  قلت.)٥(عليه فالتبس غيره أراد وكأنه قال، كذا : معقباًوقال ابن حجر .)٤()الترك فاستحق
قه أناس وتوسط الراجح أنه صدوق فقد وث: قلت .)٦( صدوق: وقال الذهبيالذي ذكره الحاكم آنفاً،

  .فيه غير واحد
 روى له .)٧( ومائةوأربعين أربع سنة مات ،ءيخطى صدوق ،المدني عبد الواحد بن أبي عون

  .ماجه ابن، وتعليقاً البخاري
 ثقات من :حاتم أبو وقال. )١٠(والذهبي. )٩(الدارقطنيو .)٨(البزارو .وثقه ابن معين

 في حبان ابن وذكره. )١٢(بأس به ليس :ئيالنسا وقال. )١١(حديثه يجمع ممن ،الزهري أصحاب
  . ثقة له أخطاءالراحج أنه: قلت. )١٣(يخطئ :وقال الثقات،
  .لم أقف لها على ترجمة :جدته

  
  
  

                                                 

  .٤/٦٦٩سنن الترمذي ) ١(
تقريب التهذيب  (العاشرة من ،البصري ،الوزير أبي بن المطرف أبو ،مطرف بن عمر بن محمد هو )٢(

  ).٤٩٨ص
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٢/٢٧المجروحين ) ٤(
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب ) ٥(
  .١/٥٤٣الكاشف ) ٦(
  .٢٦٧تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٢/٢٢٥البحر الزخار مسند البزار ) ٨(
  .٤٦سؤاالت البرقاني ص) ٩(
  .١/٦٧٢الكاشف ) ١٠(
  .٦/٢٢الجرح والتعديل ) ١١(
  .١٨/٤٦٤تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٧/١٢٣حبان الثقات البن ) ١٣(
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 أبي بن عمير بن عبيد وقيل ،سالمة واسمه حدرد أبي بن عبداهللاهو  :ابن أبي حدرد األسلمي
 إحدى بنا وهو وسبعين دىإح سنة توفى ،)١(صحبة وألبيه له ،محمد أبو ،األسلمي سالمة

  .)٢(سنة وثمانين
  الحكم على إسناد الحديث

ولـم  . إسناد هذا الحديث ضعيف؛ فلم أقف على ترجمة لجدة عبد الواحد بن أبي عـون              
أقف على إسناد يصلح لتقويته إال ما أخرج من طريق محمد بن إبراهيم التميمي عن أبي حدرد                 

قوله مازدتم في أول الحديث، فيصبح هذا الجزء من         األسلمي بلفظ مقارب ولكن باالقتصار إلى       
  .الحديث حسن لغيره أما بقية الحديث فيبقى على ضعفه

، وضعف  )٣(ثقات رجاله وبقية ،يسم لم راو وفيه ،أحمد رواه: والحديث قال فيه الهيثمي   
  .وأميل إلى ما توصلت إليه آنفاً. إسناده شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند

� � �  

 هما مغَنّيتان كانتَا بمكة في الـزمن األول         )دتَانافَغنَّتْه الجر (وفي قصة أبي ِرغال     ) س(
  .مشهورتان بحسن الصوت والِغنَاء

        ))))٨٥٨٥٨٥٨٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده

 فَّانثَنَا عدنِْذرِ    : قَالَ ،حو الْمَأب لَّامثَنَا سدح ،    هِن باِصِم بع نلَةَ عاِئـلٍ  ،دَأِبـي و نـِن  ، عع 
  انسِن حاِرِث بذَةِ   : قَالَ ،الْحبوٍز ِبالرجتُ ِبعررا)٤( مِبه نْقَِطعِني تَِميٍم، مب فَقَالَـتْ : قَاَل، ِمن :  ـنَأي 

ونفَقُلْتُ : قَالَ ؟تُِريد :       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر الَتْ قَ ، نُِريد:  كُمعِملُوِني مِه    ، فَاحِلي ِإلَي فَِإن 
 ما شَْأن   : فَقُلْتُ ، وِإذَا رايةٌ سوداء تَخِْفقُ    ، فَدخَلْتُ الْمسِجد فَِإذَا هو غَاص ِبالنَّاسِ      : فَقُلْتُ : قَالَ ،حاجةً

 موقَالُوا ؟النَّاِس الْي :       لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسذَا را         ههجاِص والْع نو برمثَ ععبي َأن ِريدي لَّمسِه ولَيع، 
 فَِإنَّهـا   ، يا رسوَل اللَِّه ِإن رَأيتَ َأن تَجعَل الدهنَاء ِحجازا بينَنَا وبين بِني تَِميٍم فَافْعـلْ               : فَقُلْتُ :قَاَل

 يا رسوَل اللَّـِه َأيـن تَـضطَر         : فَقَالَتْ ، وَأخَذَتْها الْحِميةُ  ،تْ الْعجوز  فَاستَوفَز : قَالَ ،كَانَتْ لَنَا مرةً  
كرضا           : قُلْتُ ؟مما كَاِئنَةٌ ِلي خَصَأنَّه رلَا َأشْعِذِه ولْتُ هموَل اللَِّه حسا روذُ ِباللَّـِه    : قُلْتُ : قَالَ ، يَأع 

 علَـى   : قَالَ ""؟   وما قَاَل الَْأولُ   : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ،وُلَأن َأكُون كَما قَاَل الْأَ    

                                                 

  .٤/٥٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٢٦مشاهير علماء األمصار ص) ٢(
  .١٠٣٥١/  ح ٦/٣٠٥مجمع الزائد ) ٣(
 مكة تريد فيد من رحلت إذا الحجاز طريق على عرق ذات من قريبة أيام ثالثة على المدينة قرى من :الربذة) ٤(

  ).٣/٢٤معجم البلدان ( عنه اهللا رضي الغفاري ذر أبي قبر الموضع وبهذا
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لرسوُل صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم علَـى الْخَِبيـِر           : يقُولُ ، هذَا َأحمقُ  :يقُوُل سلَّام -،  الْخَِبيِر سقَطْتَ 
 ِإن عادا   : قَالَ ، يستَطِْعمه الْحِديثَ  ، "" ِهيه : ""رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      قَاَل   : قَالَ -سقَطْتَ

 فَـانْطَلَقَ   ،وتُغَنِّيِه الْجرادتَانِ  ، فَنَزَل علَى معاِويةَ بِن بكٍْر شَهرا يسِقيِه الْخَمر        ،َأرسلُوا واِفدهم قَيلًا  
 فَاسـِق  ، ولَا ِلمـِريٍض فَُأداِويـه  ، اللَّهم ِإنِّي لَم آِت ِلَأِسيٍر ُأفَاِديِه: فَقَاَل،ى َأتَى علَى ِجباِل مهرةَ   حتَّ

   هاِقيا كُنْتَ سم كدبا     ،عركٍْر شَهب نةَ باِويعِق ماسو ،   ها ِعنْـدهالَِّتي شَـِرب رالْخَم لَه شْكُرـ ، ي  :اَل قَ
  وداتٌ سابحتْ سرا    ،فَمادما رخُذْه َأن ١( فَنُوِدي(، اِددِرم )ا     ،)٢داٍد َأحع ِمن اِئـلٍ    . لَا تَذَرو وقَاَل َأب : 

  .)٣(فَبلَغَِني َأن ما ُأرِسَل علَيِهم ِمن الريِح كَقَدِر ما يجِري ِفي الْخَاتَِم
  تخريج الحديث

النسائي من طريق ، و)٤(اني من طريق علي بن عبد العزيز، بلفظ مقاربأخرجه الطبر
  . كالهما عن عفان بن مسلم به،)٥(ابراهيم بن يعقوب، بذكر الجزء األول من الحديث

 .)٧(األزدي من طريق سفيان بن عيينة، و)٦(الترمذي من طريق زيد بن حبابوأخرجه 
  .عض األلفاظ بالختالف في ب،عن سالم أبو المنذر بهكالهما 

كالهما من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم . )٩(، والطبري)٨(وأخرجه األصبهاني
  .بن بهدلة عن الحارث بن حسان، باختالف في بعض األلفاظ

  
  
  

                                                 

 من جنس والثالث األلوان، من لون واآلخَر األمراض، من مرض أحدها: أصول ثالثة والدال والميم الراء) ١(
 بسكون الهالك، وهو الرمد، ومنه. وَأرمد رِمد وهو رمداً، يرمد رِمد يقال العين، رمد الرمد :فاألول .السعي
  ).٢/٤٣٨جم مقاييس اللغة مع (الميم

)٢ (صار مادِدداً الرأي ِرم قَّ هباءيكون ما أد مادقاق والرراقة من الفحم دالنّار ح)  ِددو). ٨/٣٨العينمالر: 
  ).٣/١٨٥لسان العرب  (والدقة االحتراق في المتناهي بالكسر

  . ١٥٩٩٥   /ح  ٣/٤٨١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .٣٣٢٥   / ح٣/٢٥٤لكبير للطبراني المعجم ا) ٤(
  .٨٦٠٧   / ح٥/١٨١ صفة الراية  السنن الكبرى للنسائي كتاب السير) ٥(
ومن سورة :   باب،أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  الذبائحكتاب  ،سنن الترمذي )٦(

  . ٣٢٧٣   /ح ٥/٣٩١ الذاريات
  . ٧١ صفتح األزديالمخزون في علم الحديث ألبي ال) ٧(
  . ٨٢١   / ح٤/١٣٢٢العظمة ألبي الشيخ األصبهاني ) ٨(
  .٥/٥٢٣جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  ) ٩(
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، )٥(، والبيهقـي  )٤(، وابن أبي عاصـم    )٣(، وابن أبي شيبة   )٢(، وأحمد )١(وأخرجه ابن ماجه  
 بهدلة عن الحارث بن حسان، بذكر جـزء      عاصم بن جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش عن         

   .قصير من الحديث
  رجال اإلسناد

  .)٢٤( سبقت ترجمته حديث ثقة ثبت، : بن مسلمعفان
 إحدى سنة مات ،يهم صدوق ،البصري النحوي ،القارىء المنذر أبو ،المزني سليمان بن سالم

  . روى له الترمذي، والنسائي.)٦(ن ومائةوسبعي
 من ،عاصم لحديث أحفظ ،المنذر أبو سالم : قولهسلمة بن مادح عنروي  :البخاري قال

  .ال :قال ؟هو أثقة ،، وسئل مرةبه بأس ال :فقال ه؟عن معين بن يحيى وسئل. )٧(زيد بن حماد
 عنه؟ داود أبو وسئل. )٩(الحديث صالح ،صدوق :حاتم أبو وقال .)٨(لصدقه يحتمل :مرة قالو

 الطويل بسالم هذا وليس ،يخطئ كان :لوقا. الثقات في نحبا ابن وذكره .)١٠(بأس به ليس :فقال
 :قلت. )١٢(الحديث في بمتقن ليس يهم، صدوق :الساجي وقال. )١١(صدوق وهذا ،ضعيف ذاك

 .الراجح أنه صدوق يخطئ، وهو ما ذهب إليه ابن حجر
 له صدوق ،المقرىء بكر أبو ،الكوفي موالهم ،األسدي ،النجود أبي بنا وهو ،عاصم بن بهدلة

 .)١٣( ومائةوعشرين ثمان سنة مات ،مقرون الصحيحين في وحديثه ،القراءة في حجة ،أوهام
  .روى له الجماعة

                                                 

  . ٢٨١٦   /ح ٢/٩٤١ باب الرايات واأللوية  كتاب الجهاد سنن ابن ماجه) ١(
  .١٥٩٩٤   / ح٣/٤٨١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٣٣٦٠٢   /ح ٦/٥٣٢  المصنف في األحاديث واآلثار)٣(
  . ١٦٦٦   /ح ٣/٢٨٦اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ٤(
السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير ) ٥(

  .١٢٨٤٧   /ح ٦/٣٦٣ الموجف باب ما جاء في عقد األلوية والرايات
  .٢٦١تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٤/١٣٤لتاريخ الكبير ا) ٧(
  . ٤/٢٤٩، تهذيب التهذيب ١٢/٢٨٨ تهذيب الكمال )٨(
  .٤/١٥٩الجرح والتعديل ) ٩(
  .١/٤٠٧سؤاالت اآلجري ) ١٠(
  .٦/٤١٦الثقات البن حبان ) ١١(
، الكاشف ١٢/٢٨٨، تهذيب الكمال ٩/١٩٧، تاريخ بغداد ٢/١٦٠ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٢(

  . ٤/٢٤٩يب ، تهذيب التهذ١/٤٧٤
  .٢٨٥تقريب التهذيب ص) ١٣(
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 واألعمش :ووثقه أحمد، وقال. )١(حديثه في الخطأ كثير كان أنه إال :وثقه ابن سعد وقال
 رجل ، ثقة:ةوقال أحمد مر. الحديث تثبيت في عليه، األعمش يختار شعبة وكان ،)٢(منه أحفظ
واألعمش أحفظ  به، بأس ال ثقة: وقال مرة.  ثقة:، وقال مرةبه بأس ال :معين بنا وقال. صالح

 أبو وقال. )٤(القراءة، في رأسا ثقة، وكان للقرآن، وقراءة ،سنة صاحب :العجلي وقال. )٣(منه
 ثقة، إنه :اليق أن هذا، محله ليس :فقال ،ذلك ألبي حاتم فذكرووثقه أبو زرعة، . صالح :حاتم
 محل عندي محله :قالو. الحفظ سيء ،عاصم اسمه كان من كل :فقال. )٥(علية ابن فيه تكلم وقد

 وذكره. )٧(شيء حفظه في :الدارقطني وقال. )٦(الحافظ بذاك يكن ولم الحديث، صالح الصدق،
 هحديث في :سفيان بن يعقوب وقال. بأس به ليس :النسائي وقال .)٨(الثقات في حبان ابن

 سوء إال فيه يكن لم :العقيلي وقال. نكرة حديثه في :خراش ابن وقال. ثقة وهو اضطراب،
. مشهور وهو ذلك، على حديثه ترك أحدا نعلم وال ،بالحافظ يكن لم :البزار بكر أبو وقال. الحفظ
 ،شيئاً أنس من يسمع لم( :قال العالئي .)٩(عمره آخر في خلط :سلمة بن حماد قال :قانع ابن وقال

 أن والصحيح ،البكري حسان بن والحارث ،حوشب بن شهر  أنه روى عن:ونقل عن ابن حجر
  .الراجح أنه صدوق يخطئ، مع حالوته في قراءة القرآن :قلت. )١٠()وائل أبا بينهما

 عبد بن عمر خالفة في مات ،مخضرم ثقة ،الكوفي ،األسدي سلمة بن  شقيقهو : وائلوأب
  .وى له الجماعة ر.)١١(سنة مائة وله العزيز

: قال. )١(مرسل بكر يأب عن وائل أبو :زرعة أبو قال :المراسيل في حاتم يأب ابن قال
 :يألب وقلت :قال. مسروقاً وبينها بينه أدخل ربما أدرى، ال :قال ؟عائشة من سمع :يألب وقلت

                                                 

  .٦/٣٢٠الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣/١٣٠، ١/٤٢٠العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .٥/٣٥، تهذيب التهذيب ١/٥١٨، الكاشف ١٣/٤٧٣تهذيب الكمال . ١٥٠انظر تاريخ أسماء الثقات ص) ٣(
  .٢/٥الثقات للعجلي ) ٤(
 وعلية ،األعالم أحد ،البصري موالهم ،األسدي مقسم بن راهيمإب بن إسماعيل بشر أبو ،علية بن إسماعيل هو )٥(

  ).١/٣٢٢تذكرة الحفاظ  (ومائة وتسعين ثالث سنة، مات أمه هي
  .٦/٣٤٠الجرح والتعديل ) ٦(
  .٤٩سؤاالت البرقاني ص) ٧(
  .٧/٢٥٦الثقات البن حبان ) ٨(
، تهذيب ٣/٣٣٦اء الكبير للعقيلي ، الضعف٣/٩٩٤، التعديل والتجريح ٦/٤٨٧ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  . ٥/٣٥، تهذيب التهذيب ١/٥١٨، الكاشف ١٣/٤٧٣الكمال 
  .٢٠٣جامع التحصيل ص) ١٠(
  .٢٦٨تقريب التهذيب ص) ١١(
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. )٢( ال :قال ؟يدلس كان :قلت ،عنه شيء سماع يحكى وال أدركه :قال ؟الدرداء يأب من سمع
 هو :قلت .)٣()منهم وسمع عنهم اهللا رضي العشرة أدرك ممن وائل أبا الحاكم عد( :وقال العالئي

  . ولم يرسل عن الحارث بن حسانقة، كما قال ابن حجر، ولكنه مرسل،ث
 له وكانت، البادية يسكن كان :البغوي قال ،الذهلي البكري يزيد بنا :ويقال ،الحارث بن حسان

  .)٤(صحبة
  لى إسناد الحديثالحكم ع

 ألن فيه عاصم بن بهدلة وسالم أبو المنذر وهما صدوقان، ولم ،إسناد هذا الحديث حسن
  .يذكر أنهما أخطئا في هذا الحديث

 الترمذي، وحسنه األلباني في تعليقه عليه، وكذا شعيب األرنؤوط في سكت عنهوالحديث 
  .تعليقه على المسند، وهذا يؤيد ما خلصت إليه
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الِجنَاية والـذَّنْب،   :  الجِريرة )ِبجِريرة حلَفَائك : قال يا محمد ِبم أخَذْتَني؟ قال     ( فيه   }رجر{
وذلك أنه كان بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبين ثَِقيف موادعة، فلما نَقَضوها ولم ينِْكـر    

وقيـل  .  العهد، فأخَذ ِبجريرِتهم   عليهم بنو عقيل، وكانوا معهم في العهد، صاروا مثْلَهم في نَقْض          
معناه ُأِخذْت لتُدفع بك جِريرة حلَفائك من ثَِقيف، ويدل عليه أنه فُِدي بعد بالرجلَين اللَّذين أسرتْهما                

  .ثَِقيف من المسلمين
        ))))٨٦٨٦٨٦٨٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
ِعيُل بن ا حدثَنَا ِإسم  : قَالَا ، واللَّفْظُ ِلزهيرٍ  ،حجٍر السعِدي  وعِلي بن    ،حدثَِني زهير بن حربٍ   

اِهيمرِإب،  وبثَنَا َأيدةَ   ، حَأِبي ِقلَاب نلَّبِ   ، عهَأِبي الْم ننٍ    ، عيصِن حب انرِعم نكَانَتْ ثَِقيفُ   : قَالَ ، ع 
 وَأسـر   ،ثَِقيفُ رجلَيِن ِمن َأصحاِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم           فََأسرتْ   ،حلَفَاء ِلبِنى عقَيلٍ  

 فََأتَى علَيِه ، وَأصابوا معه الْعضباء،َأصحاب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجلًا ِمن بِني عقَيٍل
""  ؟مـا شَـْأنُك   ""  : فَقَالَ ، فََأتَاه ،يا محمد  : قَالَ ،اللَّه علَيِه وسلَّم وهو ِفي الْوثَاقِ     رسوُل اللَِّه صلَّى    

  ثُم، ثَِقيفََأخَذْتُك ِبجِريرِة حلَفَاِئك : "" فَقَاَل ِإعظَاما ِلذَِلك؟ وِبم َأخَذْتَ ساِبقَةَ الْحاج،ِبم َأخَذْتَِني :فَقَاَل
نْهفَ عرانْص،اهفَقَاَل، فَنَاد :دمحا مي ،دمحا ما، يِحيمر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر كَانو   

                                                                                                                                               

  .٨٩المراسيل البن أبي حاتم ص) ١(
  .٤/٣٧١الجرح والتعديل ) ٢(
  .١٩٧جامع التحصيل ص) ٣(
  .١٤٥يب ص ، تقريب التهذ١/٥٦٩اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
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مِلك َأمرك َأفْلَحتَ  لَو قُلْتَها وَأنْتَ تَ  : "" قَالَ ، ِإنِّي مسِلم  : قَالَ ،""؟   ما شَْأنُك  : "" فَقَالَ ،رِقيقًا فَرجع ِإلَيهِ  
 ِإنِّـي   : قَالَ ""؟  ما شَْأنُك ""  : فََأتَاه فَقَالَ  ، يا محمد  ، يا محمد  : فَنَاداه فَقَالَ  ، ثُم انْصرفَ  ، ""كُلَّ الْفَلَاحِ 

 وُأِسرتْ امرَأةٌ ِمن    : قَالَ ،الرجلَيِن فَفُِدي بِ  ، ""هِذِه حاجتُك ""  : قَالَ ، وظَمآن فََأسِقِني  ،جاِئع فََأطِْعمِني 
 فَكَانَتْ الْمرَأةُ ِفي الْوثَاِق وكَان الْقَوم يِريحون نَعمهم بـين يـدي             ،)١( وُأِصيبتْ الْعضباء  ،الَْأنْصاِر
وِتِهميثَاِق فََأتَتْ الِْإبِ       ،بالْو لٍَة ِمنغَا      ،َل فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيِعيِر رالْب نَتْ ِمنلَتْ ِإذَا دعتَّـى    ، فَجح كُهفَتَتْر 

 فَانْطَلَقَـتْ   )٣( ثُم زجرتْها  ، فَقَعدتْ ِفي عجِزها   ،)٢( ونَاقَةٌ منَوقَةٌ  : قَالَ ، فَلَم تَرغُ  ،تَنْتَِهي ِإلَى الْعضباءِ  
   متْهزجا فََأعوها فَطَلَبوا ِبهنَِذرا: قَاَل،ونَّهرا لَتَنْحهلَيع ا اللَّهاهنَج تْ ِللَِّه ِإننَذَرِدينَةَ ، وتْ الْما قَِدمفَلَم 

 ِإنَّها نَذَرتْ ِإن نَجاهـا      : فَقَالَتْ ، الْعضباء نَاقَةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        :رآها النَّاس فَقَالُوا  
سبحان اللَِّه  ""  : فَقَالَ ، فََأتَوا رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَذَكَروا ذَِلك لَه          ،لَّه علَيها لَتَنْحرنَّها  ال

 ولَا ِفيما لَا يمِلك     ، ِفي معِصيةٍ   لَا وفَاء ِلنَذْرٍ   ، نَذَرتْ ِللَِّه ِإن نَجاها اللَّه علَيها لَتَنْحرنَّها       ،ِبْئسما جزتْها 
دبرٍ    "".الْعجِن حِة ابايِفي ِروِة اللَّهِ     : "" وِصيعِفي م لَا نَذْر "" ،    تَِكيِبيِع الْعو الرثَنَا َأبدح ،   ادمثَنَا حدح 

 ِكلَاهمـا عـن   ، عن عبِد الْوهاِب الثَّقَِفـي ،ي عمر  وابن َأبِ  ،حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم    ح و  ،بن زيدٍ 
وبَأي،   هونَاِد نَحذَا الِْإساٍد قَالَ    ، ِبهمِديِث حِفي حلٍ  : وقَيِني عب ٍل ِمنجِلر اءبضكَانَتْ الْع ، كَانَتْ ِمنو 

 اجاِبِق الْحوا   ،سضِديِثِه َأيِفي حةٍ    فََأتَتْ : وسرجلَى نَاقٍَة ذَلُوٍل مع ،   ِديِث الثَّقَِفيِفي حنَاقَـةٌ    ، و ِهيو 
  .)٤(مدربةٌ

  تخريج الحديث
  . البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام
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 اليد القصيرة وهى عضباء ناقة: قولهم من منقول وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول لناقة علَم : العضباء)١(
  ). ٢/١٧٣الفائق (

 وتَنَوق منَوقة ناقة :وقوله ،ويصلحها اُألمور يروض الذي :الرجال من والنَّواق ،المشي علِّمت :منوقة وناقة) ٢(
  ).١٠/٣٦٢لسان العرب  (فيه تَأنَّق َأي األمر في

 كالردع وهو ،فانْزجر السوِء عن فالناً وزجرتُ ،زجراً َأزجرهو ،ومضى ثَار حتى البعير زجرتُ: يقال) ٣(
 وكذلك ،وغيرها للطير والزجر النَّهر الزجر :وقيل ،له زجراً يكون بلفظ كالحث فهو للبعير وَأما ،لِإلنسان
رج٤/٣١٨لسان العرب (والسباع واِإلبل للدواب الز.(  

  .  ١٦٤١   /ح ٢/١٦٤ كتاب النذر باب ال وفاء لنذر في معصية اهللا  صحيح مسلم) ٤(
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أي ال يؤخَذ ِبجريرة غيره من  )ثم بايعه على أن ال يجر إالّ نفْسه     (وفي حديث لَقيط    ) ه (
  .ولد أو والد أو عِشيرة

        ))))٨٧٨٧٨٧٨٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٢(، وابن قتيبة)١(ذكره الزمخشريعلى هذا الحديث مسنداً، لم أقف   
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 أي ال تَجِن عليه وتُلِْحق به جِريرة، وقيل         )ال تُجار أخاك وال تُشَاره    (والحديث اآلخر   ) ه(
ويروى بتخفيف  . الجر وهو أن تَلِْويه بحقِّه وتَجره من محلّه إلى وقت آخر          معناه ال تُماطلْه، من     

  .أي ال تُطاِولْه وال تُغَاِلبه: الراء، من الجري والمسابقة
        ))))٨٨٨٨٨٨٨٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت  
  دثنَح ا أحمد بن  خبرنَميل، أَ  ج ا عاِهللابد  بن الم رنَخبارك، أَ ب ا أب ـ  ِبكر بن أَ  و ب ـ  ي م ن ريم، ع

ريِثح  بن ع  ضي اهللاُ مرو ر اَلقَ: اَلنه قَ  ع اهللاِ سوُل ر  لى اهللاُ  ص ليِه ع سلم و " : ـ ار أَ ال تج ، )٣(اكخَ
٤(ارهشَال تُو(ال تُ، وارهم)٦(" )٥(.  

  تخريج الحديث
وال (ذكر فيـه  عبداهللا بن المبارك به، ولم يأخرجه الخطابي من طريق عبد الوارث عن      

  .)٧()تماره
  
  

                                                 

  .١/٤٨٩الفائق ) ١(
  .١/٢٢٩غريب الحديث البن قتيبة ) ٢(
 تغالبه وال تطاوله ال يقول، للمسابقة جالنالر يتجارى أن وهو الخيل في الجراء من هو :أخاك تجار ال قوله) ٣(

 :قيلو عليه تجن ال المعنى الجريرِة من هو :أخاك تُجار ال الحديث في، و)١/٣٤٠غريب الحديث للخطابي (
 وال تُطَاوله ال أي: ، وقيل)١/١٥٠غريب الحديث البن الجوزي  (وقٍت ِإلى وقٍت من حقَّه تَجر ِبَأن تُماِطلْه ال
  ).١/٢٠٣الفائق  (السباق في اُلمجاِرى فْعَل غالبهت

 قد :يقال، تالجه ال أي تشاره ال قوله، و)١/٢٠٣الفائق  (عدوه في الفرس اْستشْراء: ومنها المالجة: المشاراة) ٤(
  ،)١/٣٤٠غريب الحديث للخطابي ( األمر في لج إذا الرجل استشرى

 معناه :وتماره، )٥/١٦٥لسان العرب  (وهو يمار البعير َأي يريده ليصرعه، ه َأي تَلتَوي عليه وتخاِلفُ:تُماره) ٥(
  ). ١/٣٤٠غريب الحديث للخطابي  (المفتول وهو الممر الشيء ومنه، عليه تلوى

  . ١٤٢  / ح ١٠٦ ص الصمت البن أبي الدنيا باب ذم المراء) ٦(
  .١/٣٤٠غريب الحديث للخطابي ) ٧(
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  رجال اإلسناد
 بعدها أو قبلها أو ومائتين ثالثين سنة مات ،بغداد نزيل ،يوسف أبو ،المروزي جميل بن أحمد
  .، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستةبقليل

 بن عبداهللا ووثقه ، صدوق لم يكن بالضابط: وقال يعقوب بن شيبة.ن معينوثقه اب
 ورأيت ،بأس به ليس :قال ؟المرزوي جميل بن أحمد عن أسمع وأنا يىيح سئل :وقال. )١(أحمد
  .الراجح أنه صدوق :قلت. )٣(وذكره ابن حبان في الثقات. )٢(معه شاهد وأنا ،منه يسمع أبي

 فيه جمعت ،مجاهد جواد عالم فقيه ثبت ثقة ،حنظلة بني مولى ،المروزي المبارك بن عبداهللا
  .روى له الجماعة .)٤(وستون ثالث وله  ومائةنينوثما إحدى سنة مات ،الخير خصال

  ).٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ،ضعيف :أبو بكر بن أبي مريم
، )٦(صحبة له :، قال ابن حبان)٥(المخزومي ،القرشي عبداهللا بن عثمان بن عمرو بن حريث
  . روى له الجماعة.)٧(له فدعا وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى عمراً ابنه حمل

   على إسناد الحديثالحكم
والحـديث ضـعفه الـشيخ       . لضعف أبي بكر بن أبي مريم      ؛إسناد هذا الحديث ضعيف     
  .، وهذا يؤكد ضعفه بهذا اإلسناد)٨(األلباني

� � �  
  

  

  

  

  

  

                                                 

  .١/١٤٧لسان الميزان ) ١(
  .٢/٦٠١العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .٨/١١الثقات البن حبان ) ٣(
  .٣٢٠تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢/٥٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  .٣/٩٧الثقات البن حبان ) ٦(
  .١/٢٥٣أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٧(
  .٤٧٧٣/  ح ١٠/٢٧٥السلسلة الضعيفة ) ٨(
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 أي التي تُجر بأِزمتها وتُقَاد، فاعلة بمعنى        )ال صدقةَ في اِإلبل الجارة    (ومنه الحديث   ) ه( 
  .أي مغْمورة بالماء، أراد ليس في اإلبل العوامل صدقة: مفعولة، كأرٍض غاِمرة

        ))))٨٩٨٩٨٩٨٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
، وابـن  )٣(، وابن قتيبـة )٢(، والرازي)١(المطرزي مسنداً، ذكره  الحديثلم أقف على هذا    
  .)٥(وابن فارس ،)٤(الجوزي

� � �  

ـ   (ومنه حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) ه( ل أنه شهد الفتح ومعه فَرس حرون وجم
وررول بمعنى مفعول )جنْقاد، فعهو الذي ال ي.  

        ))))٩٠٩٠٩٠٩٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن سعد في طبقاته

ي ِبن ابن َأيينة، ع عي ابنعِنفيان يا سدثنَح: اَلرقي قَليد األز الوحمد بن م بنا أحمدخبرنََأ
 نجيح، ع ن مِهشَ: اَلاهد قَ ج  د ابن ع مكةَ مر فتح  ، وهو شر عِ  ابنين نة   س ،وهو ـ    ع رس لـى فَ

رورج ،ومعه يلِقمح ثَ  ر، عليِه و فَ: اَلقَ ، )٦(لوتردة فَ  بأبصالنَّ ره  عليهِ لى اهللاُ بي ص  و  سلم و هـو 
٧(هفرِسي ِلختِلي( ، فقاَل " :إنع اِهللابداِهللا، إن عبد " يراًي أثنى عليه خَعِني)٨(.  

  تخريج الحديث
من طريـق    وابن عساكر  .)١٠(هي من طريق محمد بن أبي عمر      الفاك و .)٩(أخرجه أحمد 

  . باختالف في بعض ألفاظه،عن سفيان بن عيينة به .)١١(أحمد بن حنبل
  

                                                 

  .١/١٣٩المغرب في ترتيب المعرب ) ١(
  . ١١٩مختار الصحاح ص) ٢(
  . ١/١٨٩غريب الحديث البن قتيبة ) ٣(
  . ١/١٥٠غريب الحديث البن الجوزي ) ٤(
  .١/٤١٢معجم مقاييس اللغة ) ٥(
  ).٢/٢٠٤غريب الحديث البن الجوزي  (بها اشْتَمل ِإذا يِدِه من تُفَلَّتُ صِغيرةٌ أنها المراد، فَلْوتٌ بردةٌ) ٦(
، لسان العرب ٤/٢٥٧غريب الحديث البن سالم  (الخَلى: الحشيش واسم له يحتشُّ يعني :لفرسه يخْتَلي) ٧(

١٤/٢٣٧.(  
  .٤/١٧٢ الطبقات الكبرى  )٨(
  . ١٧٠٠   /ح ٢/٨٩٤فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  ) ٩(
  . ٢٢٢٧   /ح ٣/٣٧١أخبار مكة للفاكهي ذكر من كره قطع شجر الحرم ) ١٠(
  .٣١/٩٧تاريخ دمشق ) ١١(
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  رجال اإلسناد
 سنة مات ،ثقة ،الوليد وأبو ،محمد أبو ،الغساني ،األزرقي عقبة بنأحمد بن محمد بن الوليد 

  .روى له البخاري .)١( ومائتينوعشرين اثنتين سنة :وقيل عشرة سبع
 ه،اختالطه ال يضرو اختلط، وهو مدلس من الثانية، ثقة حافظ إمام حجة، هو :سفيان بن عيينة

  ).١٥(سبقت ترجمته حديث رقم 
 رمي ،ثقة موالهم ،الثقفي يسار أبو ،المكي يسار ،نجيح أبي بن عبداهللاهو  :ابن أبي نجيح

  . روى له الجماعة.)٢(بعدها أو  ومائةوثالثين إحدى سنة مات ،دلس وربما ،بالقدر
 يرى كان : مرةقالو. )٤(وأحمد .)٣(بالقدر يقول كان أنه ويذكرون :وقال ،سعد ابن وثقه

. )٦(معين بن وا.)٥(قدرياً وكان ،فأفسده عبيد بن عمرو يجالس كان ،بآخره أفسدوه القدر
وقال أبو . زرعة أبو و.)٨(عبيد بن عمرو أفسده القدر، يرى كان: والعجلي وقال. )٧(والنسائي

 هو :قالو. الثقات في حبان ابن وذكره .)١٠( والذهبي.)٩(الحديث صالحيقال فيه القدر، وهو : حاتم
وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من  .)١١(سماع غير من مجاهد عن رويا ،جريج ابن نظير

  . ثقة رمي بالقدر مدلس من الثالثة كما قال ابن حجر، هو: قلت.)١٢(المدلسين
 أو إحدى سنة مات ،العلم وفي التفسير في إمام ،ثقة ،المخزومي الحجاج أبو، جبر بن مجاهد
  . روى له الجماعة.)١٣(وثمانون ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتين

                                                 

. ٢/٧٠الجرح والتعديل . ٥/٥٠٢، الطبقات الكبرى ٢/٣وانظر التاريخ الكبير . ٨٤ريب التهذيب صتق) ١(
  .١/٦٨، تهذيب التهذيب ١/٢٠٣، الكاشف ١/٤٨٠، تهذيب الكمال ٨/٧الثقات البن حبان 

  . ٦/٤٩، تهذيب التهذيب ١٦/٢١٥، وانظر تهذيب الكمال ٣٢٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٥/٤٨٣الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٩١بحر الدم ص) ٤(
  .٢/٥٣٨العلل وعرفة الرجال ) ٥(
  .١٤٠، ١٠٣ ص  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  . ١٦/٢١٥ تهذيب الكمال )٧(
  .٢/٦٤الثقات للعجلي ) ٨(
  .٥/٢٠٣الجرح والتعديل ) ٩(
  .١/٦٠٣الكاشف ) ١٠(
  .٧/٥الثقات البن حبان ) ١١(
  .٣٩طبقات المدلين ص) ١٢(
، الجرح والتعديل ٥/٤٦٦، الطبقات الكبرى ٧/٤١١، وانظر التاريخ الكبير ٥٢٠ب التهذيب صتقري) ١٣(

  .١٠/٣٨، تهذيب التهذيب ٢٧/٢٢٨، تهذيب الكمال ٨/٣١٩
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وأنكر سماعه  ،أمية بن يعلى منوال  ،عنها اهللا رضي عائشة من لم يسمع( :قال العالئي  
 وال ،الخريت بن زيد من يسمع لمو ،جابر صحيفة عن يحدث اهداًمج نأ يرون وكانوا من علي،

 ،معاذ وعن ،مسعود بنا وعن ،وقاص أبي بن سعد ومرسل عن ،طالب أبي بنت هانئ أم من
 وال عجرة بن كعب يدرك  ولم،عنهم اهللا رضي ،سراقة وعن ،معاوية وعن ،ذر أبي عنو

 بنا عنهم اهللا رضي الصحابة منح له وقيل ص ،الزرقي عياش أبي من هسماع يعرف الو ،سعداً
وال  ،عمرو بن عبداهللا عن روايته في واختلف ،فيه خالف على هريرة وأبو ،عمر وابن ،عباس

 عن من هو مرسل: قلت .)١()خديج بن رافع من يسمع ولم ،الخدري سعيد أبي يصح سماعه من
  .ولم يرسل عن ابن عمر ،ذكرهم العالئي

  ).٦٢( ترجمته حديث رقم  سبقت،صحابي شهير :ابن عمر
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لتدليس ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو مدلس  من الثالثة، ولم   
  .يصرح بالسماع في أي من روايات هذا الحديث

� � �  

جِريـر   لنزعتُ معكم حتَّى يـؤثِّر ال      - يعني زمزم    -لَوال أن يغْلبكم الناس عليها      (وفيه  
  .حبل من أدٍم نحو الزمام، ويطْلَق على غيره من الِحبال المضفورة:  الجِرير)ِبظهِري

        ))))٩١٩١٩١٩١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٣(، وابن قتيبة)٢( ذكره الزمخشري مسنداً،لم أقف على هذا الحديث  

� � �  

  .)ما من عبد ينَام بالليل إالَّ على رأسه جِرير معقُود(ومنه الحديث 
        ))))٩٢٩٢٩٢٩٢((((ث رقم ث رقم ث رقم ث رقم حديحديحديحدي

  :قال أبو يعلى في مسنده
دثنَح نُ ا ابن ِبا َأدثنَمير، حي، عن األعمن أِبش، عي سفيان، عاَلقَ: اَلر قَاِبن جاِهللاوُل رس  

عليهِ لى اهللاُ ص  سلم و" :" ا مِ م ن م سلم و ذَ: سلمٍةال م نثَال أُ كر و ى يالليِل بِ نام  لَ إال ع أِسى ر رير ه ج

                                                 

  .بتصرف. ٢٧٣جامع التحصيل ص) ١(
  .١/٦٥الفائق ) ٢(
  .٢/٧٧غريب الحديث البن قتيبة ) ٣(
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فِ ،)١(ودعقُم  ذَظ فَ يقَو استَ إن هانحلتْ  اهللاُ كر  ام تَ إن قَ ، فِ قدةُ ع وضأ وهـا لى انحلـت عقـده كلُّ     ص، 
وأصبد َأ قَشيطاً نَحصيراً خَاب .وو نَإن هَأ،ذكر اهللاام ال ي ٢(""  عقده ثقيالًليِهصبح ع(.  

  تخريج الحديث
مة من طريق حفص بـن      ، وابن خزي  )٣(أخرجه أحمد من طريق محمد بن خازم التميمي       

، ومن طريق عيسى    )٥(، وابن ِحبان من طريق حفص بن غياث       )٤(عبدالرحمنِغياث، وشيبان بن    
  .، جميعهم عن األعمش به باختالف في بعض األلفاظ مع زيادة في بعضها)٦(بن يونسا

  .)٧(وأخرجه الطبراني من طريق محمد بن مسلم عن جابر باختالف في بعض األلفاظ
  نادرجال اإلس

 ،فاضل حافظ ثقة ،عبدالرحمن أبو ،الكوفي دانيالهم نمير بن عبداهللا بن محمدهو  :ابن نمير
  .روى له الجماعة، )٨( ومائتينوثالثين أربع سنة مات

 مات ،السنة أهل من ،حديث صاحب ،ثقة ،الكوفي هشام أبو الهمداني نمير بن عبداهللاهو  :وهأب
  . روى له الجماعة.)٩(مانونوث أربع وله ، ومائةوتسعين تسع سنة

، ولم يرو عن أحد  ومرسل عن الصحابة وغيرهم،مدلس من الثانيةهو ، وثقة حافظ :األعمش
  ).٦١(، سبقت ترجمته حديث رقم ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره

 .)١٠(الرابعة من صدوق ،مكة نزل ،اإلسكاف سفيان أبو ،الواسطي نافع بن طلحةهو  : سفيانوأب
  .ى له الجماعةرو

                                                 

)١( ل الجريربالح :َأن ريرٍم من الجٍن َأدتَّيثْنَى مالنجيبِة َأنِْف على ي)  ١/١٥٠غريب الحديث البن الجوزي( ،
  ).١/٢٠٢الفائق  (أدم من حبُل هو جرر: وقيل

  . ٢٢٩٨   / ح  ٤/١٩٥مسند أبي يعلى الموصلي ) ٢(
  .١٤٤٢٧  / ح   ٣/٣١٥ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
جماع أبواب صالة التطوع بالليل باب الدليل  نصحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السن) ٤(

  .١١٣٣  /  ح٢/١٥٧ كعقدة على أن الشيطان يعقد على قافية النساء
صحيح ابن حبان باب اإلمامة والجماعة باب الحدث في الصالة ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على قافية ) ٥(

  .٢٥٥٤  / ح  ٦/٢٩٤ رءوس النساء كعقده
باب الحدث في الصالة ذكر إثبات الخير لمن أصبح على تهجد كان   باب اإلمامة والجماعةصحيح ابن حبان) ٦(

  . ٢٥٥٦  / ح  ٦/٢٩٦ منه بالليل
  .٩٢٠١  / ح  ٩/٨٥ المعجم األوسط للطبراني) ٧(
  .٤٩٠تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٣٢٧تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٢٨٣تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 وقال ،)٢(شيء ال: معين بن يحيى وقال. بأس به ليس :النسائيو .)١(لأحمد بن حنب قال
 أحب الزبير أبو :له فقيل الناس، عنه روى :يقول زرعة أبا سمعت :حاتم أبى بن عبدالرحمن

 :لأقو أن أتريد :فقال فيه، حضر من بعض فعاوده أشهر، الزبير أبو :قال ؟سفيان أبو أو إليك
 بن أحمد أبو وقال. )٣(منه إلى أحب الزبير أبو :حاتم أبو وقال. وسفيان شعبة الثقة ثقة، هو
 عن اورواه ،عنه األعمش ارواه ،صالحة أحاديث جابر عن روى وقد ،جابر صاحب( :يعد

 إنما جابر، عن سفيان، يأب حديث :عيينة بن سفيان وقال. )٤()به بأس ال وهو الثقات األعمش
 :، وقال)٧(الثقات في حبان ابن وذكره. )٦(ثقة نفسه في هو :البزار بكر أبو وقال. )٥(صحيفةهي 
 أربعة إال جابر من يسمع لم سفيان أبو المديني بنقال او .)٨(الشيء بعد الشيء في يهم كان

 سفيان أبو يسمع لم :شعبة عن حاتم أبو وقال .)٩(بالقوي وليس ،حديثه يكتب سفيان أبو، وأحاديث
 أحاديث أربعة سوى له البخاري يخرج لم :وقال ابن حجر رداً. )١٠(أحاديث أربعة إال ابرج من
 بأبي قرنه )١١(األشربة في حديثان منها. المديني ابن يعل شيخه عناها التي وأظنها ،جابر عن

 بسالم قرنه ،)١٣(الجمعة سورة تفسير في والرابع ،)١٢("العرش اهتز":حديث الفضائل فيو صالح،
 لم: (قال العالئيو. )١٤( وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين.الجعد أبى بن

سمع منه أربعة : واختلف في سماعه من جابر فقيل ،يحتمل فإنه أنس وأما ،أيوب أبي من يسمع
 :قلت. )١٦(بآخر مقروناً البخاري له خرجو ،بأس به ليس جماعة قال :وقال الذهبي. )١٥()أحاديث

                                                 

  .٢/٤٧٤العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .١٣/٤٣٩، تهذيب الكمال ٣/٤٩١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )٢(
  .٤/٤٧٥الجرح والتعديل ) ٣(
  .٤/١١٣الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .١٣/٤٤٠تهذيب الكمال ) ٥(
  .٥/٢٤تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٤/٣٩٣الثقات البن حبان ) ٧(
  .١٠٩مشاهير علماء األمصار ص) ٨(
  .٥/٢٤تهذيب التهذيب ) ٩(
  .١٠٠مراسيل البن أبي حاتم صال) ١٠(
  . ٥٢٨٣  /   ح٥/٢١٢٧ باب شرب اللبن كتاب األشربة صحيح البخاريانظر ) ١١(
  .٣٥٩٢  /   ح٣/١٣٨٤ باب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه كتاب المناقب صحيح البخاريانظر ) ١٢(
 / ح  ٤/١٨٥٩  أو لهواصحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة البقرة باب وإذا رأوا تجارةانظر ) ١٣(

 ٤٦١٦  .  
  .٣٩طبقات المدلسين ص) ١٤(
  .١٠٠، المراسيل البن أبي حاتم ص٢٠٢جامع التحصيل ص) ١٥(
  .١/٥١٤الكاشف ) ١٦(
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 مدلس من الثالثة أرسل عن غير واحد، أما القول بأنه لم ما قال ابن حجر، وهو كهو صدوق
  .ييسمع من جابر إال أربعة أحاديث، فأذهب إلى أنها التي أخرجها له البخار

  ).٥٢( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير : بن عبد اهللاجابر
  الحكم على إسناد الحديث

ة بن نافع صـدوق، ويرتقـي بالمتابعـات إلـى           إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه طلح        
الصحيح لغيره، وبالنسبة لطلحة بن نافع فقد تابعه أبو الزبير، باإلضافة إلى أنه صرح بالـسماع     

  .من جابر رضي اهللا عنه عند ابن خزيمة وابن حبان
 في تعليقه على مسند أبي      أسد سليم حسين ، وقال فيه  )١(والحديث صححه الشيخ األلباني   

  .وهذا يؤكد تصحيحه بالمتابعات. الصحيح رجال رجاله: يعلى
� � �  

فـي  : إنّي رجل مغِْفل فأين أِسم؟ قـال   : أنه قال له نُقادة األسدي    (والحديث اآلخر   ) س(
رير من السضع الجونُق)ِلفةاَمفحة العم صقَدم على إبله.  أي في مسغِْفل الذي ال ووالم.  

        ))))٩٣٩٣٩٣٩٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :اري في التاريخ الكبيرقال البخ

ـ  بيِح بن ص  بد العزيزِ ي ع خبرِنَأ: اَلحمد قَ  بن م  وبعقُى، نا ي  وسى بن م  حي ي )٢(نا دي  األس
  عليهِ لى اهللاُ  ص ي النبي  لِ اَلقَ: اَلقادة، قَ نَن  ه، ع دن ج ، ع بيِهن أَ م، ع اِص بن ع  يينةُي ع دثِنح: القَ

 يِنالفتَ بالس عليكجم، و جوه الع حرق و ال تَ : " اَللى، قَ ب: اَلقَ" ؟  جِه أرك تسم في الو    لمَأ: " وسلم
موضع فَ"  ")٣(يرِر الجفِ وسم  تيِنالِفي الس تيِنلقَ ح فَ يِننبتَذَ م ،وسم ر مِ ٌلج  ن ب  ـ نـي ي وع سـمته،   رب
نـي  هـا بتيـرة ب    لَ:  يقالُ كانها، و نب ذَ طعقَمه فَ ن ميس  م منعراء، فَ عض األم ة ب قادليه نَ ى ع عداستَفَ

٤("وع يرب(.  
  تخريج الحديث

، )٦(، وابن قانع من طريق عبد اهللا بـن شـبيب          )٥(أخرجه الطبري عن إسحاق بن وهب     
  .كالهما عن يعقوب بن محمد، به، باختالف في بعض األلفاظ

                                                 

  .٦١٤/  ح ١/١٤٩صحيح الترغيب والترهيب ) ١(
  ).أخبرنا(هذا اختصار للفظة ) ٢(
غريب الحديث للخطابي  (البدن تتقدم هاألن سالفة وسميت العنق صفحة مقدم والسالفة الزمام :الجرير )٣(

١/١١٧.(  
  .٧/٧٣ التاريخ الكبير) ٤(
  .٦٦٠/  ح ١/٣٥٢تهذيب اآلثار للطبري ) ٥(
  .٣/١٦٧معجم الصحابة البن قانع ) ٦(
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  رجال اإلسناد
 سنة مات ،ثقة ،يانيالسخت ،البلخي زكريا أبو ،الحداني سالم بن ربه عبد بن موسى بن يحيى

  .النسائي، والترمذي، وداود أبو، والبخاريروى له . )١( ومائتينأربعين
 ،الوهم كثير صدوق ،بغداد نزيل ،المدني ،الزهري الملك عبد بن عيسى بن محمد بن يعقوب

  .ماجه ابن، وتعليقاً البخاريروى له . )٢(ومائتين عشرة ثالث سنة مات ،الضعفاء عن والرواية
 يسوي ليس ،بشيء ليس :قال أحمد بن حنبلو .)٣(للحديث حافظاً وكان :سعد بن اقال

 الشيوخ من يعرف ال وما فاكتبوه، الثقات عن حدثكم ما :معين بن يحيى وقال. )٤(شيء
 هو :حاتم أبو وقال .)٧( منكر الحديث:وقال مرة. )٦(الحديث واهي :زرعة أبو وقال. )٥(فدعوه
 محمد بن صالح وقال. )٩(ووثقه حجاج بن الشاعر. )٨(عنه كتبأ فلم أدركته عدل، يدي على
 .)١١(الثقات في حبان ابن وذكره .)١٠(حديثه تركوا يعنى ،يالواقد أحاديث تشبه أحاديثه :ياألسد
 وقال. مأمون ثقة :الحاكم وقال. فيه يتكلم المديني ابن وكان الحديث، منكر :الساجي وقال

 هو من إال عليه يتابعه وال كثير، وهم حديثه في :لعقيليا وقال .)١٢(لين حديثه في :البغوي
 .هو كما قال ابن حجر :قلت. )١٣(نحوه

 روى ،عاصم بن عيينة سمع ،األسدي مسيح بن العزيز عبدهو  :عبد العزيز بن صبيح األسدي
ف فيه على لم أق و.لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .)١٤(الحجاز في حديثه ،محمد بن يعقوب عنه

  . ، فهو مجهول تعديلأوجرح 

                                                 

  .٣٢/٧، وانظر تهذيب الكمال ٥٩٧تقريب التهذيب ص ) ١(
  .٦٠٨تقريب التهذيب  ص) ٢(
  .٥/٤٤١الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٣/٢٩٦لل ومعرفة الرجال الع) ٤(
  .٣٢/٣٧٠تهذيب الكمال ) ٥(
  .٩/٢١٤الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/٤٤٩، ٢/٦٩١سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ) ٧(
  .٩/٢١٤الجرح والتعديل ) ٨(
تذكرة الحفاظ  ( ومائتين وخمسين تسع سنة مات، البغدادي الثقفى حجاج بن يوسف بن حجاج ،محمد أبوهو ) ٩(

٢/٥٤٩.(  
  .٣٢/٣٧١هذيب الكمال ت) ١٠(
  .٩/٢٨٤الثقات البن حبان  )١١(
  .١١/٣٤٨تهذيب التهذيب   ) ١٢(
  .٤/٤٤٥الضعفاء الكبير للعقيلي   ) ١٣(
  .٨/٣٩٣، الثقات البن حبان ٥/٣٦٩، الجرح والتعديل ٦/٢٦التاريخ الكبير    ) ١٤(
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  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة و.)١(األسدي نقادة بن سعر بن عاصم بن عيينة
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وذكر جزء من حديث          . )٢(ذكره ابن حبان في الثقات    

  .هو مجهول، وتوثيق ابن حبان ال يكفي:  قلت.)٣(الدراسة
ف فيه على لم أق و.لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .)٤(سدياأل نقادة بن سعر بن عاصمهو  :وهأب

  . فهو مجهول تعديلجرح أو
 ف فيه على جرح أو    لم أق  و .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة      .)٥(األسدي نقادة بن سعرهو   :جده

  .فهو مجهولتعديل 
 ،مالك بنا :وقيل ،سعر بنا :قيل خلف بنا :وقيل ،عبداهللا بنا ،األسلمي :ويقال ،األسدي نقادة
  .)٦(البصرة نزلو ،البادية سكن ،الحجاز أهل في معدود وهو ،صحبة له :البخاري قال

  الحكم عل إسناد الحديث
 رواة مجهولين كما هو واضح من الدراسة، وقد قال ألن فيه ؛إسناد هذا الحديث ضعيف
  .)٨(، وكذا قال الهيثمي)٧(هولُونمج وهُؤالء ،منْكَر حِديثٌ هذَا :أبو حاتم في العلل عن هذا الحديث

� � �  

 رضي اللّه عنهم ِزمامـه،      عبداهللاأن الصحابة نازعوا جِرير بن      (والحديث اآلخر   ) س(
  . أي دعوا لَه ِزمامه)خَلُّوا بين جِرير والْجِرير: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

        ))))٩٤٩٤٩٤٩٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .نداًمسلم أقف على هذا الحديث 

� � �  
  

  

                                                 

    .٧/٧٣التاريخ الكبير ) ١(
  .٨/٥٢٦الثقات البن حبان ) ٢(
  .٧/٣١الجرح والتعديل ) ٣(
  .٦/٣٤٤، الجرح والتعديل ٦/٤٩٢التاريخ الكبير ) ٤(
  .٦/٤٣١، الثقات البن حبان  ٤/٢٠٠التاريخ الكبير ) ٥(
  .١/٤٨٥، االستيعاب في معرفة األصحاب ٦/٤٦٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٦(
  . ٤٧١ صحاتم أبي البن الحديث علل) ٧(
  . ١٣٢٤٤/  ح ٨/٢٠٥مجمع الزوائد ) ٨(
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من أصبح على غير ِوتر أصبح وعلى رأسـه         (وحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما       ) ه(
  .)جِرير سبعون ذراعا

        ))))٩٥٩٥٩٥٩٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال عبد الرزاق في مصنفه

عالثَّ ن ِروي، ع ن آد م ِن ب ِل عاْل قَ ي: ِم ستُع اب ن ع مر قُ يلو": مأَ ن صبح ى غَ لَ عِري ـ  و  ٍرتْ
  .)٢("اًاعر ِذنيِعب سرد قَ)١(ريِر جِهِسْأى رلَ عحبصَأ

  تخريج الحديث
  .)٣( عن سفيان الثوري به بنحوهالعرني الحكم بن القاسمأخرجه ابن قتيبة من طريق   

  رجال اإلسناد
 وكان ،حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة ،الكوفي عبداهللا أبو ،الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان
عده ابن حجر في المرتبة و. )٤(وستون أربع وله  ومائة،وستين إحدى سنة مات ،دلس ربما

  . روى له الجماعة.)٥(الثانية من المدلسين
آدمِن بِل عالنسائيو البخاري له روى. )٦(الثالثة من ،صدوق ،الشيباني ،العجلي ي.  

 وقال .)١٠(الثقات في حبان ابن وذكره.)٩(والذهبي. )٨(ويعقوب الفسوي . )٧(وثقه ابن معين  
 .الراجح أنه ثقة: قلت. )١٢(شيخ: وقال أبو حاتم. )١١(بأس به ليس :النسائي

ابنع م٦٢(صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم  :ر.(  
  الحكم على إسناد الحديث

                                                 

  ).١/٢٠٢، الفائق ٤/١٢٥لسان العرب  ( حبٌل من َأدٍم يخْطَم به البعير:رالجِري)١(
  ). ٤٦٠٨   /ح (٢/١٢ مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصالة باب فوت الوتر) ٢(
  .٢/٣٠٤غريب الحديث البن قتيبة ) ٣(
  .٤/٩٩هذيب التهذيب ، ت١١/١٥٤، تهذيب الكمال ٤/٢٢٢، وانظر الجرح والتعديل ٢٤٤تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٣٢طبقات المدلسين ص) ٥(
  .٨٦تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٣/٤٤٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .١/١٧٢تهذيب التهذيب ) ٨(
  .١/٢٣٠الكاشف ) ٩(
  .٤/٥١الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٢/٣٠٩تهذيب الكمال ) ١١(
  .٢/٢٦٦الجرح والتعديل ) ١٢(
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  .)١(إسناده جيد: إسناد هذا الحديث صحيح ورواته ثقات، وقد قال ابن حجر  
أن رجال كان يجر الجِرير فأصاب صاعين من تَمـر، فتَـصدق            (ديث اآلخر   والح) س( 
  .يريد أنه كان يستَقي الماء بالحبل )بأحدهما

        ))))٩٦٩٦٩٦٩٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير

دثنَح ا م اِهللا عبدِ حمد بن الح ضر  مي، ثنا أب و كري  ب، ثنا ز يد بن الح ب بـن  اد اِل خَ يدثِناب، ح
يس ن ابن أبِ  ار، ع ي ع هن أبيه، أنَّ  قيل، ع :ب ات يج  لى ظَ ر الجرير عِره ه ع لى صـ  اع مـر  ن تَ ين ِم
ـ  عه إلى اِهللا ِبقربتَ يِراآلخَ ِباءه وجون ِبعِفنتَه يهِلهما إلى أَ  أحِد بِ لبانقَفَ ه إلـى  ى ِبأتَ، فَلز وج
راهللاِ وِلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع سلم فَ  وأخبلَ اَلقَ، فَ ره ه ر اهللاِ وُلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع سلم و " : ـ  انثـره ي  ِف

فيهِ قاَل، فَ  "دقِةالص  افقُنَ المون ِخ وسنهوا مِ ر :نَان أغْ ا كَ م ى ه ذا أن قَتَ ين تَ  مِ صاٍع بِ  إلى اهللاِ  ربٍرم 

������   {:  وجل  عز  اهللاُ َلأنزفَْ� ����ِ��ْ�� ���ِ��
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  تخريج الحديث

ـ  عبـداهللا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن محمد عن محمد بـن              ضرمي بـه    الح
  .)٥(والطبري من طريق سفيان بن وكيع عن زيد بن الحباب به بلفظ مقارب. )٤(باختصار

 بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العالء        يأبو نعيم من طريق أب    و. )٦(وأخرجه ابن أبي شيبة   
  .بلفظ مقاربعن موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار به كالهما . )٧(عن زيد بن الحباب

من حديث أبي مسعود عقبة بن ثعلبة رضي اهللا عنه أخرجه البخـاري             وللحديث شاهد   
  .)٨(يجر الجريرومسلم بلفظ مقارب دون ذكر لفظ 

  

                                                 

  .٣/٢٥فتح الباري ) ١(
  .٧٩ التوبة آية سورة) ٢(
  . ٣٥٩٨    /ح ٤/٤٥المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  . ٢٢٦٩  / ح  ٢/٨٧٥معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني  ) ٤(
  .٦/٤٢٩جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٥(
  .  ٥٨٥ / ح٢/١٦٤مسند ابن أبي شيبة ) ٦(
  .٢٢٦٩  / ح ٢/٨٧٥معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٧(
، وفي  ١٣٤٩   /ح ٢/٥١٣  والقليل من الصدقة،اتقوا النار ولو بشق تمرة: باب صحيح البخاري كتاب الزكاة )٨(

  .١٠١٨   /ح ١/٤٩٤ باب الحمل أجرة يتصدق بها،  كتاب الزكاة،صحيح مسلم
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  رجال اإلسناد
 ومائتين اثنتين سنة ولد ،)١(الكوفة محدث نيطَم الحافظ ،الحضرمي سليمان بن عبداهللا بن محمد
  . لم يرِو به أصحاب الكتب الستة. سبع وسبعين ومائتينسنة اآلخر ربيع شهر في ومات

 بن محمد عليه خط: (وقال ابن حجر. )٣( صدوق: وقال أبو حاتم.)٢(وثقه الدارقطني
 اهللا بحمد نعتد وال ،القطيعة لىإ أمرهما وآل ،شيبة أبي بنا على وخط ،شيبة أبي بن عثمان
 أوعية من كان :بيقال الذهو. )٤()الناس وثقه مطينو ،بعض في بعضهم األقران كالم من بكثير
 حال وبكل ،بعض في بعضهم األقران كالم الى يلتفت فال ،أوهام ثالثة من نحواً له  وعدد،العلم

  . له كالم كثير في الرجال وهو ثقة هو إمام:قلت. )٥(مطلقاً ثقةٌ فمطين
 سبع سنة مات ،حافظ ثقة ،بكنيته مشهور ،الهمداني كريب بن العالء بن محمدهو  :أبو كريب

  .روى له الجماعة. )٦(سنة وثمانين سبع بنا  وهوومائتين، بعينوأر
 ولم يرو عن الثوري في هذا الحـديث سـبقت   ، ثقة يخطئ في حديث الثوري :زيد بن الحبـاب   

  ).٣١(ترجمته حديث رقم 
  . له أصحاب الكتب الستةلم يرِو ،خالد بن يسار

 عقيل بن عن يروى ،)٨(المقاطيع يروى :قال ابن حبان و.)٧( مجهول:قال أبو حاتم
 عن يروى مساور بن خالد :وقال في موضع آخر. )٩(الربذي عبيدة بن موسى عنه روى ،وغيره

 مجهول :وقال ابن حجر .)١٠(يسار بن خالد :قيل وقد ،الحبحاب بن شعيب عنه روى ،هريرة أبى
روى عن ابن أبي حاتم، وابن حجر، هو الذي والذي ورد عند : قلت. )١١(حاتم أبي بنا له وبيض

                                                 

  .٥/٢٣٣ نلسان الميزا) ١(
  .٧٢سؤاالت حمزة ص) ٢(
  .٧/٢٩٨الجرح والتعديل ) ٣(
  .٥/٢٣٣ نلسان الميزا) ٤(
  .٢/٦٦٢تذكرة الحفاظ ) ٥(
  .٥٠٠تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٣/٣٦٢الجرح والتعديل ) ٧(
، فتح ١/٢٢٤توجيه النظر إلى أصول األثر للجزائري  (بعدهم فمن التابعين عن الواردة هي: المقطوعات) ٨(

  ).١/٣٣المغيث للسخاوي 
  .٤/١٩٩الثقات البن حبان ) ٩(
  .٤/٢٠٤الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٢/٣٩٢لسان الميزان ) ١١(
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 وعلى أي الحالين فهو :، قلت)١(قبله الذي لعله  :أبي هريرة، قال ابن ماكوال وقد ذكر اإلثنين
  .مجهول

 روى .)٢(الرابعة من ثقة ،الكوفي ،ريكُشْالي عقيل أبي بن عبداهللا بن المغيرةهو  :ابن أبي عقيل
  .النسائي، والشمائل في الترمذي، وداود أبو، ومسلمله 
. )٣(بالمشهور ليس المغيرة ابنه وعنه ،المنتفق بن عن ،اليشكري عقيل أبي بن اهللاعبدهو  :وهأب

 يعني ،صحبة وله ،أبيه عن عقيل أبي ابن عن يروي :قال ابن ماكوال عند ذكر خالد بن يسار

��.�-ِ,ِ+� { نزلت فيه :وقال عقيل ألبيْ� ��ِ- �+ِ/������
ْ� ����ِ��ْ�� ���ِ��
�.....;�<�{)٥()٤(.  

  الحكم على إسناد الحديث
 يسار مجهول، وهذا الحديث يصح من طرق إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه خالد بن  

أخرى، والتي أخرج أحدها البخاري ومسلم، كما هو واضح في التخريج، ولكن دون لفظ ابـن                
  ).يجر الجرير(األثير 

� � �  

ت على باب حجرتي عباءة، وعلَى      نَصب: قالت(وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) ه(
 هو الموضع المعتِرض في البيت الذي تُوضع عليه أطراف العواِرض،           :الْمجر )مجر بيتي ِستْراً  
  .ويسمى الجائز

        ))))٩٧٩٧٩٧٩٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الخطابي في غريب الحديث

حانَثَد مكرم بَأ نحمد بن كْمرنا ،م محمد بِإ نساِعمالْ ُليلَسمنا ،ي ابيِبَأ ن مريأنا ،م يحىي 
بَأ نيوب، حِنثَدي عمةُارب ِز غَنَأ ،ةَين محمد بِإ نباِهريم بالْ نثُاِرح حثَده، عيِبَأ ن لَسةَم، عن 
 حجرتي اِبى بلَنَصبت ع :تْالَقَ ةَشَاِئع نَأ" " صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّميِبنَّالْ ِثيِدح ي ِف،ةَريره يِبَأ

 ،ضرعالْ كتَهفَ تَيبالْ َلخَدفَ ،ٍكوبتَ وَأ ربيخَ ِةوزغَ نِم ِهِمِدقْم ،عباءة، وعلَى مجر بيتي ِستْراً
ىتَّح قَوَأالْ ىلَِإ ع٦(""ِضر(. 

                                                 

  .١/٣١٥نى اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والك) ١(
، تهذيب الكمال ٢/٢٩٤، الثقات للعجلي ٥/٤١٠وانظر الثقات البن حبان . ٥٤٣تقريب التهذيب ص) ٢(

٢٨/٣٧٨.  
  .٢٢٩تعجيل المنفعة ص) ٣(
  .٧٩سورة التوبة آية ) ٤(
  .١/٣١٥نى فع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكاإلكمال في ر) ٥(
  .١/٨٥غريب الحديث للخطابي ) ٦(
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  ج الحديثتخري
، النسائي في الكبرى عن أحمد بـن        )١(أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف بن سفيان          

، ثالثتهم عن ابن أبي مريم به  )٣(، والبيهقي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي       )٢(سعد بن الحكم    
  .ولكنه لم يذكر أبو هريرة باختالف يسير

  رجال اإلسناد
 في توفي.)٤(البزاز البغدادي بكر أبو المحدث، يالقاض ،مكرم بن محمد بن أحمد بن مكرم

وثقه الخطيب، هذا ماوقفت عليه في حاله فيبقى . مئة وثالث وأربعين خمس سنة االولى جمادى
  .على توثيقه

 أبـي  كالم يتضح لم ،حافظ ثقة ،الترمذي إسماعيل أبو ،السلمي يوسف بن إسماعيل بن محمد
  . روى له الترمذي والنسائي.)٥( ومائتينثمانين سنة مات ،فيه حاتم

، ولم يتبين سبباً لـذلك القـول،        )٦(فيه وتكلموا بمكة منه سمعت: وكالم أبو حاتم أنه قال      
  .فيبقى على توثيقه

 ثبـت  ثقـة  ،المصري محمد أبو ،الجمحي سالم بن محمد بن الحكم بن سعيدهو   :مريم أبي ابن
  .روى له الجماعة. )٧(سنة ثمانون وله  ومائتين،وعشرين أربع سنة مات ،فقيه

 وستين ثمان سنة مات ،أخطأ ربما صدوق ،المصري العباس أبو ،الغافقي أيوب بن يحيى
  . روى له الجماعة.)٨(ومائة

 كان :ويعقوب بن سفيان وزاد ،)١٠(والعجلي. )٩(وثقه البخاري، وابن معين مرة
 .)١٣(مصر أهل ثقات من :وقال. الثقات في حبان ابن  وذكره.)١٢(وإبراهيم الحربي. )١١(حافظاً

                                                 

  .٤٩٣٢   / ح٢/٧٠١  باب في اللعب بالبنات سنن أبي داود كتاب األدب) ١(
  .٨٩٥٠   /ح ٥/٣٠٦إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات  السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء) ٢(
  .٢٠٧٧١   / ح١٠/٢١٩ ما جاء في اللعب بالبنات: باب الكبرى للبيهقي كتاب الشهاداتالسنن ) ٣(
  .٦/٩١، تاريخ اإلسالم للذهبي ١٥/٥١٤سير أعالم النبالء ) ٤(
  .٤٦٨تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٧/١٩٠الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢٣٤تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٥٨٨تقريب التهذيب ) ٨(
  . ٣١/٢٣٣ تهذيب الكمال )٩(
  .٢/٣٤٧الثقات للعجلي ) ١٠(
  .٢/٢٥٩المعرفة والتاريخ ) ١١(
  . ١١/١٦٤، تهذيب التهذيب ٣١/٢٣٣ تهذيب الكمال )١٢(
  .١٦٠مشاهير علماء األمصار ص ،٧/٦٠٠الثقات البن حبان ) ١٣(
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 :معين بن يحيى وقال. )٢(الحفظ سيء :حنبل بن أحمد قالو. )١(الحديث منكر :سعد ابن قالو
 :اآلجري عبيد أبو وقال. )٤(به يحتج وال ،حديثه يكتب الصدق،محله  :حاتم وأب وقال .)٣(صالح
 وقال. )٦(يالقوبذاك  ليس :النسائي وقال. )٥(صالح هو :قال ؟ثقة أيوب بن يحيى :داودي ألب قلت
 بن أحمدوقال  .اضطراب حديثه بعض في :الدارقطني وقال. بأس به ليس :آخر موضع في

 ليس :الثقات في شاهين ابن وقال .)٧(حفظه في خل وربما البصرة، أهل وجوه من كان :صالح
 في أرى ال( :عدى ابن وقال .)٨(فيها يخالف أشياء له : قولهصالح بنأحمد  ونقل عن به بأس،

 صدوق :الساجي وقال .)٩()به بأس ال صدوقعندي  وهو ،منكراً حديثاً ثقة عن روى ذاإ حديثه
 من حدث إذا :أحمد أبو الحاكم وقال. كثيراً خطًأ يخطئ أيوب ين يحيى :يقول أحمد كان يهم،

 :قلت. )١١( صالح الحديث:وقال الذهبي. )١٠(بأس به فليس كتاب من حدث وما ،يخطئ حفظه
  . تكلم فيه إذا حدث من حفظه، صدوقنهالراجح أ

عمةُارب ِز غَنمرسلة أنس عن وروايته ،به بأس ال ،المدني ،المازني ،األنصاري الحارث بن ةَي، 
  .واألربعة ومسلم التعاليق في  البخاري. ومائةأربعين سنة مات

، )١٥(ساًلم يلحق أن: ، والدارقطني وزاد)١٤(، وأبو زرعة)١٣(، وأحمد)١٢(وثقه ابن سعد
  . )١٧(الثقات في حبان ابن وذكره، )١٦(والعجلي

                                                 

  . ١١/١٦٤ تهذيب التهذيب )١(
  .٣/٥٢العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  . ١١/١٦٤ تهذيب التهذيب )٣(
  .٩/١٢٧ديل الجرح والتع) ٤(
  .٢/١٨٠سؤاالت اآلجري ) ٥(
  .١٠٧الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٦(
  . ١١/١٦٤ تهذيب التهذيب )٧(
  .٢٦٠تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص) ٨(
  .٧/٢١٦الكامل في الضعفاء ) ٩(
تهذيب .٤/٣٩١، الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/١٢٠٣، التعديل والتجريح ٨/٢٦٠ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٠(

  . ١١/١٦٤، تهذيب التهذيب ١/٢٢٧، تذكرة الحفاظ ٣١/٢٣٣الكمال 
  .٢/٣٦٢الكاشف ) ١١(
  .٣/١٧٨ميزان االعتدال ) ١٢(
  .٣/١١٣العلل ومعرفة الرجال ) ١٣(
  .٦/٣٦٨الجرح والتعديل ) ١٤(
  .٥٣سؤاالت البرقاني ص) ١٥(
  .٢/١٦٣الثقات للعجلي ) ١٦(
  .٥/٢٤٤الثقات البن حبان ) ١٧(



 −�١٩٦�−

 بحديثه ما :حاتم أبو وقال. )٢(ليس به بأس: ، وقال مرة)١(صالح :معين بن يحيى وقال
  وقال.)٤(ضعيف : بقولهحزم ابن وانفرد.  بأس به ليس :النسائي وقال. )٣(صدوقاً كان بأس،

 .الراجح أنه ثقة: قلت. )٥(غيره ضعفه أحداً علمت ما مشهور  صدوق:الذهبي
 سنة مات ،أفراد له ثقة ،المدني اهللا عبد أبو ،التيمي خالد بن الحارث بن إبراهيم بن محمد

  .روى له الجماعة .)٦(الصحيح على  ومائة،عشرين
 أو مناكير أحاديث يروى شىء، حديثه فى: ، والذي تكلم فيه، أحمد بقولهوثقه النقاد

  .بن حجرهو كما قال ا: قلت. )٧(منكرة
 ثقة ،إسماعيل :وقيل ،عبداهللا اسمه :قيل ،المدني ،الزهري عوف بن عبدالرحمن بن سلمة أبو

  . روى له الجماعة.)٨(ومائة أربع أو وتسعين أربع سنة مات، مكثر
 زيد ولم يثبت له لقاء ،عبيداهللا بن طلحة من وال ،شيئاً أبيه من يسمع لم: (قال العالئي

. األشعري موسى يأب من يسمع لم( :وقيل، )٩()شيئاً العاص بن مروع من يسمع لمو ،ثابت بن
 عمر عنو. مرسل بكر يأب عن هوو. يالبياض صخر بن سلمة من وال. حبيبة يأب وال من
 من وال الصامت، بن عبادة من وال طلحة من يسمع لمو. أمية بن عمرو من يسمع لمو. منقطع
 مرسل عن من ما ثقة كما قال ابن حجر، وهوهو ك: قلت .)١٠()الدرداء يأب من وال ،عثمان
  . هريرة من بينهمولم يذكر أبو ذكرتهم

  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :هريرة وأب
  ).٣٨( سبقت ترجمتها حديث رقم ،أم المؤمنين :عائشة

  الحكم على إسناد الحديث
. حدث من حفظـه    تكلم فيه إذا     صدوقإسناد هذا الحديث حسن ألن فيه يحيى بن أيوب          

  . والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن أبي داود
� � �  

                                                 

  .٢١/٢٦٠الكمال تهذيب ) ١(
  .١٦٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٦/٣٦٨الجرح والتعديل ) ٣(
  .٧/٣٧٠تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٣/١٧٨ميزان االعتدال ) ٥(
  .٤٦٥تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٩/٦تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٦٤٥تقريب التهذيب ص) ٨(
  . ٢١٣جامع التحصيل ص) ٩(
  . ١٢/١٢٧تهذيب التهذيب ) ١٠(
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هـي  :  المجـرة )المجرة باب الـسماء (وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما      ) س (
  .البياض المعتَِرض في السماء، والنَّسران من جاِنبيها

        ))))٩٨٩٨٩٨٩٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال البخاري في األدب المفرد

حنَثَد اِرا عاَل قَ م: ح ا أَ نَثَدب و عةُانَو، ع ِرشْي بِ ِب أَ ن، ع ن ِع سِدي ِن ب ج بٍري، ع ن ِن اب ع اٍسب : "
  .)١( "هنْ ِمقُّشَنْ تَيِذ الَّاِءمس الْاب ب:ةُرجمالْو ،ِقرغَ الْن ِمِضرَأ الِْلهَأ ِلانم َأ:سوقَالْ

  تخريج الحديث
من طريق األعمش عن جعفر بن إياس بذكر جـزء مـن            أبو الشيخ األصبهاني    خرجه  أ
  .)٣(، ومن طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس به باختالف في بعض األلفاظ)٢(الحديث

  .)٤(وأخرجه أبو نعيم من طريق أبو صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس بلفظ مقارب
  رجال اإلسناد

 آخر في تغير ،ثبت ثقة ،عارم لقبه ،البصري النعمان أبو ،السدوسي الفضل بن محمدهو  :عارم
  .روى له الجماعة. )٥( ومائتينوعشرين أربع أو ثالث سنة مات ،عمره

أن : قال البخاري والدارقطني وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم اختلط آخر عمره، وقيل
سنة ستة عشر : ئتين، وقيلسنة ثالثة عشر وما: سنة اختالطه هي سنة عشرين ومائتين، وقيل

 ،الذهلي يحيى بن ومحمد ،البخاري عنه رواه فما ،بأخرة اختلط :الصالح بنا قالوومائتين، 
 االختالط قبل منه سمع وممن .اختالطه قبل عنه مأخوذاً يكون أن ينبغي ،الحفاظ من وغيرهما

 خالد بن أحمد بن محمد علي وأبو ،الرازي حاتم وأبو ،المسندي محمد بن اهللا وعبد ،أحمد
 ،السنجي معبد بن سليمان داود وأبو ،الشاعر بن وحجاج ،الدارمي سعيد بن أحمدو ،الذربقي

، الرازي زرعة أبو االختالط بعد منه سمع وممن ،الحمال اهللا عبد بن وهارون ،حميد بن وعبد
  .يقبل من حديثه ما كان قبل مدة اختالطه:  قلت.)٦(البغوي العزيز عبد بن وعلي

 مات، ثبت ثقة ،بكنيته مشهور ،البزاز ،الواسطي اليشكري عبداهللا بن احوضهو ال :بو عوانةأ
  . روى له الجماعة.)٧( ومائةوسبعين ست أو خمس سنة

                                                 

  .٧٦٧/ ح٢٦٩األدب المفرد ص) ١(
  ٧٩٢   /ح ٤/١٢٩٩ العظمة ألبي الشيخ األصبهاني) ٢(
  .٧٩٤   /  ح٤/١٣٠١العظمة ألبي الشيخ األصبهاني ) ٣(
  .٤٩/ ح . ١/٢٨٨ أخبار أصبهان ألبي نعيم األصبهاني ) ٤(
  .٥٠٢تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٧٤الكواكب النيرات ص) ٦(
  .٥٨٠تقريب التهذيب ص) ٧(
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، )٣(، وابن معين)٢( وأحمد.)١(منه أحفظ ووهيب ،صدوقاً ثقةً كان :وقالوثقه ابن سعد، 
 صدوق :خراش ابن قال و.)٦(حفظه من حدث إذا يهم ربما كان: قالو، )٥(، وابن حبان)٤(والعجلي

 إذا :وقال كتابه، من حدث فيما حجة ثبت ثقة أنه على أجمعوا :البر عبد ابن وقال. الحديث في
 حدث إذا :قال ؟شريك أو أثبت عوانة أبو :حنبل بن أحمد سئل و.)٧(غلط ربما حفظه من حدث

 كتبه :حاتم أبو وقال .)٨(وهم ربما هكتاب غير من حدث وإذا أثبت، فهو كتابه من عوانة أبو
 من حدث ثقة إذا :زرعة أبو  وقال.ثقة صدوق وهو ،كثيراً غلط حفظه من حدث وإذا صحيحة،

 : فقال،وقد أشار ابن المديني إلى الضابط في سوء حفظه. )١٠( ثقة متقن:وقال الذهبي .)٩(كتابه
 في أغرب وقد ،سعيد من أحفظ وكان ،كتابه ذهب قد كان ألنه ،ضعيفاً قتادة في عوانة أبو كان(

  .حدث عن قتادة في هذا الحديثي ولمهو ثقة، تكلم في حديثه عن قتادة،  :قلت. )١١()أحاديث

 وضعفه ،جبير بن سعيد في الناس أثبت من ثقة ،ةيِشحو أبي بنا ،إياس بن  جعفر: بشروأب
 روى له .)١٢( ومائةينوعشر ست :وقيل خمس سنة مات ،مجاهد وفي ،سالم بن حبيب في شعبة

  .الجماعة
 أنو سالم، بن حبيب من بشرلم يسمع أبو  :والذي نقله أمد بن حنبل عن شعبة فوله

هو أثبت الناس في سعيد بن جبير وقد :  قلت.)١٣(مجاهد عن بشر يأب حديث يضعف  كانشعبة
  .روى عنه في هذا الحديث

  

                                                 

  .٧/٢٨٧الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٠/٤٤١ تهذيب الكمال )٢(
  .١٨٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٢/٣٤٠الثقات للعجلي ) ٤(
  .٧/٥٦٢الثقات البن حبان ) ٥(
  .١٦٠مشاهير علماء األمصار ص) ٦(
، تهذيب التهذيب ١/٢٣٦، تذكرة الحفاظ ٢٠/٤٤١، تهذيب الكمال ٨/١٨١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(

١١/١٠٣ ،  
  .١٨٢بحر الدم ص) ٨(
  .٩/٤٠الجرح والتعديل ) ٩(
  .٢/٣٤٩الكاشف ) ١٠(
  .١١/١٠٤تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١٣٩تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .٢/٧١تهذيب التهذيب ) ١٣(
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 قتل ،مرسلة ،ونحوهما ،موسى وأبي ،شةعائ عن وروايته ،فقيه ثبت ثقة ،األسدي جبير بن سعيد
  .روى له الجماعة. )١(الخمسين يكمل ولم ،وتسعين خمس سنة ،الحجاج يدي بين

 وقال روي عن أحمد وأبو حاتم أنه لم يسمع من عائشة رضي اهللا عنها،            : (قال العالئي 
ن عبد  وروي عن أبي داود، أن سعيد لم يسمع م         .)٢()مرسل عنه اهللا رضي علي عن :زرعة أبو

  .ولم يرد أنه لم يسمع من ابن عباس. )٣(اهللا بن معقل، والمن عدي بن حاتم
  ).١٩(صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  :ابن عباس

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث صحيح، ورواته ثقات، وبالنسبة الختالط عارم، فإن البخاري سـمع             

  .)٤(والحديث صححه الشيخ األلباني. حمنه قبل االختالط كما قال ابن الصال
� � �  

ما يخِْرجه البعير مـن بطِْنـِه       :  الِجرة ) وهي تَقْصع بِجرِتها   ،أنه خَطب على نَاقته   (وفيه  
  .شدة المضغ: والقَصع. اجتَر البعير يجتر: يقال. ليمضغَه ثم يبلَعه

        ))))٩٩٩٩٩٩٩٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الترمذي في سننه

 عن عبِد الـرحمِن بـِن       ، عن شَهِر بِن حوشَبٍ    ، عن قَتَادةَ  ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ   ،تَيبةُحدثَنَا قُ 
 وَأنَـا تَحـتَ     ،َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خَطَب علَى نَاقَِتـهِ          ، عن عمِرو بِن خَاِرجةَ    ،غَنٍْم

 ِإن اللَّه َأعطَى كُلَّ     : "" فَسِمعتُه يقُولُ  ، وِإن لُعابها يِسيُل بين كَِتفَي     ،)٥( تَقْصع ِبِجرِتها  وِهي ،ِجراِنها
  قَّهقٍّ حاِرثٍ   ،ِذي حةَ ِلوِصيلَا واشِ  ، وِللِْفر لَدالْوو ،  رجاِهِر الْحِللْعِر َأِبيـهِ      ، وى ِإلَى غَيعاد نمو   َأو 

     منْهةً عغْباِليِه روِر مى ِإلَى غَينَةُ اللَّهِ   ،انْتَمِه لَعلَيفًا     ، فَعرص ِمنْه ُل اللَّهقْبلًا   ، لَا يـدلَا عقَـالَ   "" و : 
 : قَـالَ ،وشَـبٍ  لَا ُأباِلي ِبحِديِث شَهِر بـِن ح : قَاَل َأحمد بن حنْبلٍ  :سِمعت َأحمد بن الْحسِن يقُولُ    و

   مِإس نب دمحَألْتُ مسشَبٍ    اووِن حِر بشَه ن؟ِعيَل ع ثَّقَهقَالَ ، فَونٍ     : ووع نِفيِه اب تَكَلَّما يى   ، ِإنَّمور ثُم 

                                                 

  .٢٣٤تقريب التهذيب ص) ١(
  .١٨٢جامع التحصيل ص) ٢(
  .٤/١٢، تهذيب التهذيب ١/١٥٥سؤاالت اآلجري ) ٣(
  .٢٨٤صحيح األدب المفرد ص) ٤(
)٥( عة قَصة :الِجرِغ شدالمض بعض على اَألسنان بعض وضم)  تها تقصع: قوله، )٨/٢٧٤لسان العرببِجر 

غريب الحديث البن سالم  (القملة قصع ومنه؛ تهشمه أو تقتله حتى الشيء على الشيء ضمك: القصع
٣/٢١.(  
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ذَا حـِديثٌ حـسن   ه"  : قَاَل َأبو ِعيسى، عن شَهِر بِن حوشٍَب، عن ِهلَاِل بِن َأِبي زينَب     ،ابن عونٍ 
ِحيح١( "ص(.  

  تخريج الحديث
 بن عبد الوهاب عبداهللا، والطبراني من طريق )٢(أخرجه أحمد من طريق عفان بن مسلم

، جميعهم عن أبي عوانة به بألفاظ )٤(، وأبو يعلى الموصلي من طريق خلف بن هشام)٣(الحجبي
  .مقاربة

 بلفظ مقارب،   )٧(، والطبراني )٦(يالسي، والط )٥(وأخرجه الدارمي باختصار بعض األلفاظ    
  .ثالثتهم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به

، وأخرجه بذكر جزء من )١٠(، وابن سعد)٩(، وأحمد)٨(وأخرجه بلفظ مقارب ابن ماجه
، )١٥(، والدارقطني)١٤(، وابن أبي عاصم)١٣(، والطبراني)١٢(، وابن أبي شيبة)١١(الحديث النسائي

  .بن أبي عروبة عن قتادة بهجميعهم من طريق سعيد 
وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة به بلفظ 

  .)١٦(مقارب
                                                 

 الوصايا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء ال وصية لوارث الذبائح أبوابكتاب سنن الترمذي ) ١(
  .٢١٢١   /ح  ٤/٤٣٤

  .١٧٧٠١  / ح  ٤/١٨٦مسند أحمد بن حنبل  ) ٢(
  . ٦١  / ح  ١٧/٣٢المعجم الكبير للطبراني  ) ٣(
  . ٢٠  / ح  ٣٤صالمفاريد ، وفي  ١٥٠٨  / ح  ٣/٧٨ مسند أبي يعلى الموصلي )٤(
 كتاب وفي . ٢٥٢٩  /  ح ٢/٣١٧في الذي ينتمي إلى غير مواليه :  باب مي ومن كتاب السيرسنن الدار) ٥(

  . ٣٢٦٠  /   ح٢/٥١١ الوصية للوارث: الوصايا باب
  . ١٢١٧  / ح  ١٦٩ صمسند الطيالسي) ٦(
  . ٦٠  / ح  ١٧/٣٢المعجم الكبير للطبراني  ) ٧(
  .٢٧١٢  /   ح٢/٩٠٥ باب ال وصية لوارث سنن ابن ماجه كتاب الوصايا) ٨(
/   ح ٤/٢٣٨، ١٧٧٠٦، ١٧٧٠٥  / ح  ٤/١٨٧، ١٧٧٠٠  / ح  ٤/١٨٦مسند أحمد بن حنبل ) ٩(

  .١٨١١٢/   ح ٤/٢٣٩، ١٨١٠٦،١٨١١١
  .٢/١٨٣الطبقات الكبرى ) ١٠(
  . ٦٤٦٩  /  ح ٤/١٠٧السنن الكبرى للنسائي كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث ) ١١(
  . ٥٨٥٩  /   ح٢/٩  واآلثارالمصنف في األحاديث) ١٢(
  . ٢١٣١  / ح  ٥٨٥ صالدعاء ، وفي  ٦٥  / ح  ١٧/٣٤المعجم الكبير للطبراني  ) ١٣(
  .  ٧٨٨  / ح  ٢/٩٠اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ١٤(
  .  ١٣  / ح  ٤/١٥٢ سنن الدارقطني كتاب الوصايا) ١٥(
  . ١٢٣١٩  /  ح ٦/٢٦٤لوالدين واألقربين الوارثين باب نسخ الوصية ل السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوصايا) ١٦(
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، كالهما من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به بلفظ )٢(، والطبراني)١(وأخرجه أحمد
   .مقارب

  عن قتادة به باختصار بعضعبدالرحمنوأخرجه الطبراني من طريق طلحة بن 
  .)٣(األلفاظ

 عن قتادة عن شهر بن عبدالرحمنوأخرجه سعيد بن منصور من طريق طلحة بن 
  .)٤(حوشب عن عمرو بن خارجة به بلفظ مقارب

، كالهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة )٦(، والطبراني)٥(وأخرجه النسائي
  .عن عمرو بن خارجة بذكر جزء من الحديث

طريق سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن خارجة به وأخرجه ابن أبي شيبة من 
  . )٧(باختصار بعض األلفاظ

وأخرجه عبد الرزاق من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن 
  .)٨(خارجة بلفظ مقارب

  رجال اإلسناد
 .علي :وقيل ،يحيى اسمه :يقال ،النيغْالب رجاء أبو ،الثقفي طريف بن جميل بن سعيد بن قتيبة

  .روى له الجماعة .)٩(سنة تسعين عن ،ومائتين أربعين سنة مات ،ثبت ثقة
 حبيب أبي بن يزيد عن الليث عن رواه الذي والحديث ،مأمون ثقة قتيبة( :الحاكم قال

 وما( :قال ابن حجرو ،)موضوع الصالتين بين الجمع في جبل بن معاذ عن الطفيل أبي عن
 من به استأنس ما مقتضى فإن ،بشيء ليس :وعموض بأنه ذلك على الحكم من الحاكم اعتمده
 إمامته مع الليث نسبة ففيه ،الليث عن الحديث هذا أدخل خالداً أن البخاري عن التي الحكاية
 بن سعيد أبو قاله ما والصواب ،حديثه من ليس ما خالد عليه يدخل حتى ،الغفلة إلى وجاللته

                                                 

  .١٨١٠٨، ١٨١٠٧/   ح ٤/٢٣٨، )١٧٧٠٢  / ح  ٤/١٨٧مسند أحمد بن حنبل  ) ١(
  . ٦٤  / ح  ١٧/٣٤المعجم الكبير للطبراني  ) ٢(
  . ٦٢ / ح   ١٧/٣٣المعجم الكبير وفي  .٧٧٩١  / ح  ٨/٨المعجم األوسط للطبراني  ) ٣(
  .٤٢٨  /   ح١/١٢٦ نصور كتاب الوصايا باب ال وصية لوارثسنن سعيد بن م) ٤(
السنن الكبرى كتاب وفي  . ٣٦٤٣  /   ح٦/٢٤٧ إبطال الوصية للوارث: السنن الصغرى كتاب الوصايا باب) ٥(

  . ٦٤٧٠  /   ح٤/١٠٧ باب إبطال الوصية للوارث الوصايا
  . ٦٨  / ح  ١٧/٣٥المعجم الكبير للطبراني  ) ٦(
  .٢٦١٠٧  /   ح٥/٢٨٣ في األحاديث واآلثارالمصنف ) ٧(
  . ١٦٣٠٦  /   ح٩/٤٧مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ٨(
  .٧/١٤٠، الجرح والتعديل ٧/١٩٥، وانظر التاريخ الكبير ٤٥٤تقريب التهذيب ص) ٩(
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 عليه والحكم: ثم قال ،الزبير أبي عن حيحالص وأن ،قتيبة من غلط حبيب أبي بن يزيد أن يونس
   . لم يتكلم فيه إال في هذا الحديثهو ثقة ثبت كما قال ابن حجر، : قلت.)١()جداً بعيد بالوضع

ثقة، تكلم في حديثه عن قتادة، وقد حدث عن قتادة  ،يِركُشْالي عبداهللا بن احوضهو ال :أبو عوانة
  ).٩٨(، سبقت ترجمته حديث رقم في هذا الحديث

 ومرسل ولم يرسل عن شهر بن حوشب وقد روى ، مدلس من الثالثةثقة ثبت، :دعامة بن قتادة
  .)٢٣(، سبقت ترجمته حديث رقم عنه في هذا الحديث

 فيمن أرسل عنهم سبقت ترجمته  بن غنمعبدالرحمن صدوق مرسل ولم يذكر :شهر بن حوشب
  .)٢٧(حديث رقم 
 على قدم ممن كان :)٢(يونس بنا وقال ،صحبة له :البخاري قال ،األشعري، منْغَ بن عبدالرحمن

 له :سعد بن والليث ،لهيعة بنوقال ا ،السفينة في اليمن من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ثقات كبار في العجلي وذكره ،صحبته في مختلف : وقال ابن حجر.، وكذا قال غيرهم)٣(صحبة
  .الراجح أنه صحابي، فقد قال بذلك غير واحد :، قلت)٥(وسبعين ثمان سنة مات )٤(التابعين
 ،وأنصاري أشعري إنه :وقيل ،سفيان أبي آل حليف ،األسدي المنتفق بن خارجة بن عمرو
  .)٦(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى سفيان أبي رسول وكان

  الحكم عل إسناد الحديث
تادة وهو ضعيف فيه، ؛ وذلك ألنه من رواية أبي عوانة عن قذا الحديث ضعيفإسناد ه  

ومن ناحية أخرى تدليس قتادة وهو من الطبقة الثالثة ولم يصرح بالسماع، وهو يرتقي 
فقد تابع هشام الدستوائي وغيره أبو عوانة في الرواية عن قتادة، . بالمتابعات إلى الحسن لغيره

قال فيه حسن  ويؤيد ذلك أن الترمذي وتابع مطر الوراق قتادة في الرواية عن شهر بن حوشب،
  .صحيح، وصححه الشيخ األلباني في تعليقه عليه

� � �  

                                                 

، التعديل ٣/٤٨٨، الضعفاء الكبير للعقيلي ١٢/٤٦٤، تاريخ بغداد ٧/١٥٩ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
،  تهذيب التهذيب ٢/٤٦٦، تذكرة الحفاظ ٢/١٣٤، الكاشف ٢٣/٥٢٣، تهذيب الكمال ٢/١٠٧٢التجريح و
٨/٣٢١.  

 سنة، مات المصري الصدفي األعلى عبد بن يونس االمام بن حمدأ بن الرحمن عبد ،يونس بن سعيد أبو هو )٢(
  ).٣/٨٩٨تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة وأربعين سبع

   ٤/٣٥٠حابة اإلصابة في تميز الص) ٣(
  .٢/٨٤الثقات للعجلي ) ٤(
  .٣٤٨تقريب التهذيب ص ) ٥(
  .٤/٦٢٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٦(
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  .)فضرب ظَهر الشَّاة فاجتَرت ودرت(ومنه حديث أم معبد 
        ))))١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  : قال أبو نعيم في معرفة الصحابة
، عن هريحمد الزوب بن معقُثنا ي: اَلان، قَنَ ِسد بنحمن َأم، عاِتي حن ابن أِب عرتُبأخْ

كر و بوأب،  وسلمليِه على اُهللابي ص النَّرجما خَلَ: " اَلر، قَاِبيه، عن جة، عن أِبقب بن عالرحمِنعبِد
ماِجهِخرا ِبرين مُأاء بم مالنَّبعثَفَ ، دعب لى اُهللابي صليِه ععبداً وسلم م ، وكاناَل قَيراًِغ ص " :ادع 
اَلم قَ، ثُ "ذه الشاةَه " :الم ا غُي ،فَ "رقاًات فَه ،لت أن ال لَأرسقاَليها، فَ ِفبنالنبي لى اُهللا صليِه ع 
سلمو " :فَ، "ات همسحفَ، ها هِرلى ظَ عثُدرتاجترت و ،م حلبشَ وربقَ، وسا أبا بامرا، كر، وع

عبد بن أِبومعبد، ثُي مم١(اةَد الشَ ر(.  
  تخريج الحديث

يم بتخريج هذا الحديث من حديث جابر رضي اهللا عنه، وللحديث شواهد انفرد أبو نع
ومن حديث حبيش ين  ،)٣(، ومن حديث أبي معبد)٢( من حديث أم معبد،أخرجها غير واحد

  .واخترت حديث جابر ألنه أقرب األلفاظ لنص ابن األثير ،)٤(خالد
  رجال اإلسناد

 بنا ،الثبت الحافظ ،الرازي إدريس بن محمد ،حاتم أبي بن عبدالرحمنهو  :ابن أبي حاتم
 لم يرِو له أصحاب الكتب .)٦(مائة وثالث وعشرين سبع سنة المحرم في مات. )٥(الثبت الحافظ
  .الستة
 تسع سنة مات ،حافظ ثقة ،الواسطي القطان جعفر أبو ،انبِح بن أسد بن اننَِس بن أحمد

  .الترمذيالجماعة سوى روى له . )٧(قبلها وقيل ، ومائتينوخمسين
  ).٩٣( سبقت ترجمته حديث رقم ،كثير الوهم صدوق :يعقوب بن محمد الزهري

  
  
  

                                                 

  .  ٦١٢٣  / ح ٥/٢٥٢٩ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني) ١(
  . ٣٤٥٨   / ح٦/٢٥٢اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )٢(
  .١/٢٣٠ الطبقات الكبرى  )٣(
  . ٣٦٠٥   /ح ٤/٤٨راني المعجم الكبير للطب )٤(
  .٣/٤٣٢لسان الميزان ) ٥(
  .٣/٨٣١تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .٨٠تقريب التهذيب ص) ٧(
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 حدثه أنه ،أبيه عن روى ،األنصاري عبداهللا بن )١(جابر بن عبدالرحمن بن عقبة بن عبدالرحمن
 )٢(الطائف فدخال مهاجرين بكر وأبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج لما :قال ،أبيه عن

ذكره ابن حبان . )٣(الزهري محمد بن يعقوب عنه روى ،مختصرة معبد أم قصة وفيه الحديث
  .لم يتبين حاله، وثوثيق ابن حبان اليكفي لبيان حاله :قلت. )٤(تفي الثقا

 ،)٥ (جابر جده عن روى ،المدني األنصاري عبداهللا بن جابر بن عبدالرحمن بن عقبةهو  :وهأب
 عبدالرحمن بن محمد عن يروى ،التهذيب في المذكور عبدالرحمن بن عقبة هو :قال ابن حجر

يعني  (يصح ال نه أالبخاري عن ونقل ،جابر عن أيضاً روى نهأ المزي ذكر فقد ،ثوبان بن
  .لم يتبين حاله : قلت.)٧( من أهل المدينة:، وذكره ابن حبان في الثقات وقال)٦()روايته عن جابر
  ).٥٩( صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم :جابر بن عبداهللا

  الحكم على إسناد الحديث
لم يتبين حالهما في  بن عقبة وأبيه، منعبدالرح ألن فيه ؛إسناد هذا الحديث ضعيف  
  . لتقويتهما يصلح، ولم أقف على كثير الوهمفيه يعقوب بن محمد وهو صدوق والحديث، 

� � �  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٥/٢٦٨الجرح والتعديل ) ١(
  ).٤/٨معجم البلدان  (مكة إلى للهابط يوم ونصف مكة من للطالع يوم مسيرة  علىهي :الطائف) ٢(
  ، ٦/٢١١، تهذيب التهذيب ٥/٣٢٩يخ الكبير انظر التار) ٣(
  .٧/٧٧الثقات البن حبان ) ٤(
  .٦/٣١٤، الجرح والتعديل ٦/٤٣٥انظر التاريخ الكبير ) ٥(
  .٢٨٨تعجيل المنفعة ص) ٦(
  .٥/٢٢٧الثقات البن حبان ) ٧(
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جار إتْباع لحار، ومنهم من يرِويه بار، وهـو         : )أنه حار جار  (وفي حديث الشُّبرم    ) ه( 
  .إتْباع أيضا

        ))))١٠١١٠١١٠١١٠١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :مذي في سننهقال التر

 حدثَِني عتْبةُ بن    ، حدثَنَا عبد الْحِميِد بن جعفَرٍ     ، حدثَنَا محمد بن بكْرٍ    ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ   
 ِبـم   : ""سـَألَها  َأن رسوَل اللَّـِه صـلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم              ، عن َأسماء ِبنِْت عميسٍ    ،عبِد اللَّهِ 
ِشينتَم١(؟تَس(""، ِْم : قَالَترِبالشُّب)قَالَ ،)٢ "" :  ارج ارنَا   : قَالَتْ ، ""حتُ ِبالسشَيتَماس ثُم ،     فَقَـاَل النَِّبـي 

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفِ         ""  :ص ِت لَكَانوالْم ِمن ِفيِه ِشفَاء ًئا كَانشَي َأن نَا لَوى   ، ""ي السو ِعيسقَاَل َأب : 
سِديثٌ حذَا حهغَِريب ٣(ن(.  

  تخريج الحديث
 بكر الحنفي عن يمن طريق أب ثالثتهم ،)٦(، والطبراني)٥(، والبيهقي)٤(أخرجه الحاكم

  .عبد الحميد بن جعفر به بنحوه
  ، )١٠(، وإسـحاق بـن راهويـه      )٩(، وأحمـد  )٨(، وابن أبي شـيبة    )٧(وأخرجه ابن ماجه    

 عن مـولى    عبدالرحمن زرعة بن    ، جميعهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن        )١١(والطبراني
  . به باختالف يسيرلمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس

                                                 

)١ (ِشيشَى :يقال :المتَمِإذا اس شَِرب ِشيواء المِشيه والدمي)  ٦٤٢، مختار الصحاح ص١٥/٢٨١لسان العرب( ،
  ).٤/١٣٢١النهاية  (بطنَك تُسِهِلين بم أيبم تستمشين : وقيل

: ، وقيل)١/٥١٥غريب الحديث البن الجوزي  (الرجاِل من القصير والشُّبرم ،ِبِه يتَداوى شَيء هو :الشُّبرم )٢(
 القصير: الشُّبرم: ويقال، الشَّجر ِدقِّ من نباتٌ هو رمالشُّب: ، وقيل)٢/٢١٩الفائق  (الشِّيح من نوع: الشُّبرم
  ). ٦/٣٠٣العين  (اللّئيم

  ٤/٤٠٨الذبائح أبواب الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في السنا كتاب سنن الترمذي ) ٣(
  . ٢٠٥٨   /ح

  .٨٢٣٣/   ح ٤/٤٤٨، ٧٤٤١  /  ح ٤/٢٢٤ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب) ٤(
 ب الحجام  باب أدوية النبي صلى اهللا عليه وسلمتاجماع أبواب ك السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا) ٥(

   .١٨٢١٠  /  ح ٩/٣٤٦
  .٣٩٨  / ح ٢٤/١٥٥ المعجم الكبير للطبراني) ٦(
  .٣٤٦١  / ح ٢/١١٤٥سنن ابن ماجه كتاب الطب باب دواء المشي ) ٧(
  . ٢٣٤٣٥  / ح ٥/٣٣ اديث واآلثارالمصنف في األح) ٨(
  .٢٧١٢٥  / ح   ٦/٣٦٩ مسند أحمد بن حنبل) ٩(
  . ٢١٤٠  /   ح٥/٣٧سند إسحاق بن راهويه م) ١٠(
  .٣٩٧  / ح ٢٤/١٥٤ المعجم الكبير للطبراني) ١١(
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  رجال اإلسناد
  .)١٨( رقم  سبقت ترجمته حديث، ثقة:محمد بن بشار

 مات التاسعة من ،ئيخط قد صدوق ،البصري عثمان أبو ،انيسرالب عثمان بن بكر بن محمد
 . روى له الجماعة.)٢(ومائتين أربع سنة

 ابن وذكره. )٧(وابن قانع. )٦(والعجلي .)٥(داود وأبو .)٤(معين بن يحيىو. )٣(ابن سعد وثقه
 أبو وقال. )٩(يبالقو ليس :النسائي وقال. الحديث صالح :حنبل بن أحمد قال و.)٨(الثقات في حبان
 يكن لم :)٢٤٢توفي (الموصلي عمار بن عبداهللا بن محمد وقال. )١٠(الصدق محله ،شيخ: حاتم

 من كغيره يكن لم أنه ييعن :الخطيب بكر أبو قالو. )١١(منه نسمع لم تركناه حديث، صاحب
وقال . )١٢(وأشباههما مهدي بن رحمنعبدالو القطان، سعيد بن يحيى :وهم ،وقته في الحفاظ
، ولكنه لم  فقد وثقه غير واحد من األئمةالراجح توثيقه،: قلت. )١٣(حديث صاحب ،ثقة :الذهبي

 .يصل إلى درجة ابن مهدي أو يحيى القطان، وهذا ليس سبباً للجرح
 وربما ،بالقدر رمي صدوق ،األنصاري رافع بن الحكم بن عبداهللا بن جعفر بن الحميد عبد
، وأصحاب السنن مسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)١٤( ومائةوخمسين ثالث سنة مات ،وهم

  .األربعة
 كان :يقول سعيد بن يحيى سمعت بأس، به ليس ثقة :حنبل بن أحمد قال .وثقه ابن سعد

 سعيد بن يحيى كان بأس، به ليس ثقة، :معين بنا وقال. )١٥(القدر أجل من يضعفه سفيان

                                                                                                                                               

  .٣٩٧  / ح ٢٤/١٥٤ المعجم الكبير للطبراني) ١(
  .٤٧٠تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٧/٢٩٦الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٢١٤ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٤(
  .٢/٤١سؤاالت اآلجري ) ٥(
  .٢/٢٣٢للعجلي الثقات ) ٦(
  .٩/٦٧تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٩/٣٨الثقات البن حبان ) ٨(
  .٩/٦٧تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٧/٢١٢الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٢٤/٥٣٣تهذيب الكمال ) ١١(
  .٢/٩٣تاريخ بغداد ) ١٢(
  .٢/١٦٠الكاشف ) ١٣(
  .٣٣٣تقريب التهذيب ص) ١٤(
  .١٦/٤١٨تهذيب الكمال ) ١٥(
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 : وقالمرة ووثقه، )١(شيئاً عنده يساوون كانوا ما قوم عن ييرو وكان نه،ع روىو، يضعفه
 عن خيثمة، أبى بن بكر أبو وقال. )٣(قدرياً وكان بأس به ليس :وقال مرة. )٢(القدر يرى وكان
 :قال ؟فيه أنت تقول ما :قلت، يضعفه سفيان وكان يوثقه، سعيد بن يحيى كان :معين بن يحيى
 أبو وقال ،)٥(أخطأ ربما : وقال،الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(صالح وهو بأس، بحديثه ليس
 ابن يعل وقال .)٨(بقوى ليس :مرة  وقال.)٧(بأس به ليس :النسائي وقال. )٦(الصدق محله :حاتم

 بنا وقال .)٩(وشأنه شأنه كان ما أدرى وما عليه، يحمل سفيان كان :سعيد بن يحيى عن ،المديني
، ضعفه صدوق ثقة :الساجي وقال. )١٠(حديثه يكتب ممن وهو به، أسب ال أنه أرجو :عدى

  ربما أخطأ هو ثقة:قلت. )١٢(للقدر الثوري غمزه ثقة :قال الذهبيو .)١١(نمير ابن ووثقه. الثوري
 .رمي بالقدر

 من مجهول ،عبدالرحمن بن زرعة اسمه :ويقال  حجازي،،عبيداهللا بن أو عبداهللا بن عتبة
  .الترمذي روى له .)١٣(السادسة

 له روىو ،بالسنا االستمشاء في حديثاً عميس بنت أسماء عن روى( :قال ابن حجر
 بن زرعة عن ،الحميد عبد حديث من هماج بنا رواه وقد ،الواحد الحديث هذا الترمذي

 عتبة هو المبهم هذا يكون أن فيحتمل :قال ،أسماء عن ،التيمي لمعمر مولى عن ،عبدالرحمن
 أن يقتضي ،)١٤(زرعة ترجمة في تاريخه في البخاري كالم فإن ،)المبهم هو ليس :ثم قال ،هذا

                                                 

  .٤/١٩٧ الدوري رواية -تاريخ ابن معين ) ١(
  .١٧٠، ص٩٦ ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين ،٣/١٦٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٣/١٩٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٦/١٠١تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٧/١٢٢الثقات البن حبان ) ٥(
  .٦/١٠الجرح والتعديل ) ٦(
  .٦/١٠١تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٧٢اء والمتروكين للنسائي صالضعف) ٨(
  . ١٦/٤١٩، تهذيب الكمال ٣/٤٣انظر الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
  .٥/٣١٨الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٦/١٠١تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٣٣٣تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .١٩/٣١٢، وانظر تهذيب الكمال ٣٨١تقريب التهذيب ص) ١٣(
  .٣/٤١٤التاريخ الكبير ) ١٤(
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 منقطعة الترمذي فرواية هذا وعلى ،الحميد عبد على اسمه في اختلف ،المذكور عتبة هو زرعة
  .مجهولأ،ه  هو : قلت.)٢( وقال الذهبي ال يعرف.)١(منها المولى لسقوط
، )٣(،وسلم عليه اهللا صلى النبي زوج يمونةم أخت وهي ،الحارث بن معد بن عميس بنت أسماء
 وولدت ،طالب أبي بن علي ثم ،بكر أبو تزوجها ثم ،طالب أبي بن جعفر تحت أوالً وكانت

  .)٤(لهم
  الحكم على إسناد الحديث

  .إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عتبة بن عبداهللا مجهول، ومدار هذا الحديث عليه  
 هذا حديث حسن غريب، وضعفه الشيخ األلباني في :والحديث سبق فيه قول الترمذي

، قلت والراجح ما )٥(يخرجاه ولم ،اإلسناد صحيح حديث هذا :تعليقه عليه، وقال فيه الحاكم
  .ه، وقاله الشيخ األلباني وهو الضعفتوصلت إلي
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: رار الجر والجِ  )أنه نهى عن نبيذ الجر، وفي رواية، نبيذ الجرار        (وفي حديث األشربة    
جمع جرة، وهو اإلناء المعروف من الفَخَّار، وأراد بالنَّهي عن الِجرار المدهونة؛ ألنها أسرع في        

  .الشّدة والتَّخِْمير
        ))))١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
نَهى رسوُل  : قُلْتُ ِلابِن عمر: قَاَل، عن ثَاِبٍت، َأخْبرنَا حماد بن زيٍد،حدثَنَا يحيى بن يحيى

       رنَِبيِذ الْج نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَقَالَ : قَالَ ِ،اللَِّه ص :  ""  وا ذَاكمعز قُلْـتُ  ، ""قَد :     نْـهـى عَأنَه 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل؟ر :  ""وا ذَاكمعز ٦( ""قَد(.  

  
  
  
  

                                                 

  .٧/٩٠ذيب تهذيب الته) ١(
  .١/٦٩٦الكاشف ) ٢(
  .١/٥٧٥االستيعاب في معرفة األصحاب ) ٣(
  .١٢/٤٢٧تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٨٢٣٣/   ح ٤/٤٤٨، ٧٤٤١  /  ح ٤/٢٢٤ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب) ٥(
  /ح  ٢/٣٦٢ كتاب األشربة باب النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير  صحيح مسلم) ٦(

١٩٩٧ .  
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  تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير، ومن طريق طاووس بن كيسان، ومن طريـق               

، جميعهم عـن    )١(محارب بن دينار، ومن طريق جبلة بن سحيم، ومن طريق سعيد بن المسيب            
  . بن عمر باختالف في بعض األلفاظ مع زيادةعبداهللا

� � �  

  . أي أسفَله)ٍد عنْد جر الجبلرأيته يوم أح( عبدالرحمنوفي حديث ] ه [
        ))))١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداً، وإنما ورد لفظ مقارب)جر الجبل(بن األثير الم أقف على لفظ 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير

دثنَحا محمدبن أب ان األصهاِنبدثنَي، حا محمدبن بادةَ عِطاِس الوي، ح وحدثنا مبن حمد 
بن ازيز  العبِدحمد، ثنا عوب بن معقُثنا ي: االطي، قَاِسنان الو ِس بني، ثنا أحمدضرِم الحاِهللاعبِد
: اَليد، قَِبود بن لَحمن م، عةَادتَ بن قَمر بن عاصٍمن عار، عينَ ِدح بناِلحمد بن صن ممران، عِع
هل : " حد وهو في الشعب ُأومسلم ي وليِه على اُهللا ص اِهللاسوُلي رِنألَس: مة بن الصارثُ الحاَلقَ

ن  ِم)٢(كر عليِه، وعبِلر الجه إلى حأيتَر،  اِهللاسوَلا رعم ينَ: لتُقُ" رأيت عبدالرحمن بن عوف؟ 
شِرالمإليه ألمنَهربتُ، فَكين ك فَرأيتُ، فَعهعدالنَّقاَلفَ. كلت إلي عليِهلى اُهللابي ص سلم و " :أما إن 
ُلقاِت تُالئكةَالماَلقَ ".  معهفَالرحمِن إلى عبِدرجعتُفَ: ارثُ الح أجدهفر سبعٍة نَ بينص قلتُى، فَرع 
ا تلتهما، وأما قَأنَا فَذَيل، وهرحِبا هذا ألرطاة بن شَأم: اَل قتلت؟ قَ هؤالِءكَل، َأكمينُرت يِفظَ: هلَ
فَؤالِءه م َأن لَقتلهم مرقلتُ. ه :اُهللا دقَص٣(هولُ ورس(.  

  تخريج الحديث
 محمد بن  عن محمد بن أبان األصبهاني عنسليمان بن أحمدأخرجه أبو نعيم من طريق 

به بلفظ  الحضرمي عبداهللا محمد بن  عن سليمان بن أحمدومن طريق  به،عبادة الواسطي
  .)٤(مقارب

  

                                                 

  /ح ٣٦٤، ٢/٣٦٣باب النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير  كتاب األشربة صحيح مسلم) ١(
١٩٩٧ .  

 أي عليه عكر، والكَرة والعكْرة كرار عطّاف الحرب في عكَّار ورجل وانصرف كَرأي : الشيء على عكَر) ٢(
  ).٢/٢٣٨ب الحديث للخطابي ، غري٤/٥٩٩لسان العرب ( عليه عطف

  .٣٣٨٥/  ح ٣/٢٧١المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  .  ٢٠٥٣   / ح٢/٧٧١ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني) ٤(
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  رجال اإلسناد
 توفي، الفقهاء أحد وكان ،مكثر ثقة: ذهبي، قال الاألصبهاني المديني مسلم أبو ،أبان بن محمد
  .، لم يروى له أصحاب الكتب الستة)١( ومائتينوتسعين ثالث سنة

، داود أبو، ولبخارياروى له . )٢(عشرة الحادية من ،فاضل صدوق ،الواسطي ادةبع بن محمد
  .ماجه ابنو

 وأب وقال. )٣(صدوق :فقال عنه، يأب سئل ،صدوق ثقة :حاتم يأب بن عبدالرحمن قال
  .الراجح توثيقه:  قلت.)٥(الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(ثقة :داود

 سبقت ترجمته حـديث      هو إمام له كالم كثير في الرجال وهو ثقة         : الحضرمي عبداهللامحمد بن   
  ).٩٦(رقم 

  ).١٠٠( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة حافظ، :أحمد بن سنان الواسطي
  ).٩٣(بقت ترجمته حديث رقم  سكثير الوهم، صدوق :يعقوب بن محمد

 ،متروك ،ثابت أبي بابن يعرف ،األعرج ،المدني الزهري العزيز عبد بن عمران بن العزيز عبد
 روى له .)٦( ومائةوتسعين سبع سنة مات ،غلطه فاشتد ،حفظه من فحدث كتبه احترقت
  .الترمذي

  ).٨٣( سبقت ترجمته حديث رقم ، صدوق:محمد بن صالح بن دينار
 ،بالمغازي عالم ،ثقة ،المدني عمر أبو ،األنصاري األوسي النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم
  . روى له الجماعة.)٧(ومائة العشرين بعد مات

وانفرد الذهبي  .)٨ (، وغيرهموثقه النقاد كابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي
 الزكاة في حديثاً المستدرك في كمالحا له ذكر :وقال الحلبي. )٩( عالمة بالمغازي، صدوق:بقوله

                                                 

  .٥/٢٧٨تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١(
  .٤٨٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٨/١٧الجرح والتعديل ) ٣(
  . ٩/٢١٩، تهذيب التهذيب ٢/١٨٤ترجمته في الكاشف ) ٤(
  .٩/١٢٦الثقات البن حبان ) ٥(
، الضعفاء ٣/١٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ٧٤، وانظر الضعفاء الصغير ص٣٥٨تقريب التهذيب ص) ٦(

، تهذيب التهذيب ١٨/١٧٨، تهذيب الكمال ٢/١٣٩، المجروحين البن حبان ٧٢والمتروكين للنسائي ص
٦/٣١٢ .  

  .٢٨٦تقريب التهذيب ص) ٧(
، تهذيب الكمال ٦/٣٤٦، الجرح والتعديل ٥/٢٣٤، الثقات البن حبان ٦/٤٧٨ الكبير ترجمته في التاريخ) ٨(

  .٥/٤٧، تهذيب التهذيب ١٣/٥٢٨
  .١/٥٢٠الكاشف ) ٩(
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 بل معقباً :الذهبي قال ،مسلم شرط على :قال ثم ،)١(ساعياً بعثه في عبادة بن سعد بن قيس عن
 على بتدليس وليس ،ظاهر إرسال هذا نأ تقدم فقد كذلك كان وإذا .قيساً يدرك لم عاصم؛ منقطع
 تكلم في روايته عن قيس بن  ثقة هو: قلت.)٢(المدلسين مع عاصم يذكر نأ ينبغي وال ،األصح

   .سعد ولم يرِو عنه في هذا الحديث
 له :البخاري قال ،األشهلي ،األوسي ،األنصاري القيس امرئ بن رافع بن لبيد بن محمود
 أخرج ،أحاديث عنه وروى وسلم عليه اهللا صلى النبي حياة في ولد :، قال العالئي)٣(صحبة
 ال لبيد بن محمود :يقول أبي سمعت :حاتم أبي بنا قالو .)٤(مراسيل وهي حديثاً منها النسائي
 ما أكثر :، وقال)٦(بصحبته حبان بنا جزمو .)٥( ثقة:، وسئل أبو زرعة عنه فقالصحبة له نعرف
 يروى :وقال في موضع آخر. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من سمعه يروى

 عبد ابن قالو .)٨(ةثق :سفيان بن يعقوب قالو. )٧(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن المراسيل
 ،سبع سنة :وقيل وتسعين ست سنة مات .)٩(صحبته إثبات فى يعنى ،أولى البخارى قول :البر
  .هو صخابي كما قال البخاري وغيره : قلت.)١٠(سنة وتسعون تسع وله

 ،إسحاق وابن ،عقبة بن موسى ذكره ،جهيم أبي والد ،عتيك بن عمرو بن ةمالِص بن الحارث
  .)١١(بدر أهل في وغيرهما

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ لترك عبد العزيز بن عمران، ولم يرد إال من طريقـه،                

، وهـذا يؤكـد ضـعفه       )١٢(ضعيف وهو عمران بن العزيز عبد فيه: والحديث قال فيه الهيثمي   
  .الشديد

� � �  
                                                 

  .١٤٥٠/  ح ١/٥٥٥المستدرك على الصحيحين كتاب الزكاة ) ١(
  .١٢٠التبيين ألسماء المدلسين للحلبي ص) ٢(
  .٦/٤٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
  .٢٧٥جامع التحصيل ص) ٤(
  .٨/٢٨٩الجرح والتعديل ) ٥(
  .٢/٣٩٧، الثقات البن حبان ٢٨مشاهير علماء األمصار ص) ٦(
  .٥/٤٣٤الثقات البن حبان ) ٧(
  .٣/٣٦٦المعرفة والتاريخ ) ٨(
  .١٠/٥٩، تهذيب التهذيب ٢٧/٣٠٩ترجمته في تهذيب الكمال ) ٩(
  .٥٢٢تقريب التهذيب ص) ١٠(
  ، ١/٥٧٨، اإلصابة في تمييز الصحابة ٣/٧٤الثقات البن حبان ) ١١(
  . ١٠٠٨٢/  ح ٦/١٦٣مجمع الزوائد ) ١٢(
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  . أي من أجلها) ِهرةءأن امرأة دخلت النار من جرا(وفيه 
        ))))١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 هذَا مـا  : قَاَل، عن هماِم بِن منَبٍه، حدثَنَا معمر ، حدثَنَا عبد الرزاقِ   ،حدثَنَا محمد بن راِفعٍ   

 وقَاَل رسوُل اللَّـِه     ، فَذَكَر َأحاِديثَ ِمنْها   ، اللَّه علَيِه وسلَّم    عن رسوِل اللَِّه صلَّى    ،حدثَنَا َأبو هريرةَ  
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهةٍ      : ""صاِء ِهررج ِمن َأةٌ النَّاررخَلَتْ اما دلَه ،  ِهر ا    ، َأوتْهمَأطْع ا فَلَا ِهيطَتْهبر ، 
ا تُرلَتْهسَأر لَا ِهيوِرم١(م(ِضخَشَاِش الَْأر لًا، ِمنزاتَتْ هتَّى مح "" )٢(.  

  تخريج الحديث
، ومـن طريـق     )٣(أخرجه مسلم من طريق عروة بن الزبير بن العوام عن أبي هريرة             

  .، باختالف بعض األلفاظ)٤( عنن أبي هريرةعبدالرحمنحميد بن 
� � �  

بينا هو يِسير على أرض جرٍز مجِدبة       أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم        ( فيه   }جرز{
  .األرض التي ال نبات بها وال ماء:  الجرز)مثل األيم

        ))))١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٥( ذكره الزمخشريمسنداً، هذا الحديثلم أقف على   

� � �  

والْجـرس فـي    . الجواِرس: يقال للنَّحل .  أي أكلت  )جرستْ نحلُه العرفُطَ  ( فيه   }جرس{
  .والعرفُط شجر. صوت الخَِفيال: األصل

        ))))١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 عـن  ، عن َأِبيِه، عن ِهشَاِم بِن عروةَ، حدثَنَا عِلي بن مسِهرٍ    ،حدثَنَا فَروةُ بن َأِبي الْمغْراءِ    
 ،وُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يِحب الْعـسَل والْحلْـواء           كَان رس  : قَالَتْ ،عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها   

                                                 

، النهاية ١٢/٢٥١لسان العرب ( َأكلت إذا األرض من وارتَمتْ الشاة رمِت من وَأصلها تْأكل أي: ترمرم) ١(
٢/٥٤٨.(  

 ٢/٦٥٣ الحيوان الذي ال يؤذي باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب) ٢(
  . ٢٦١٩ / ح

  . ٢٢٤٣  /ح ٢/٤٨٢باب تحريم قتل الهرة  صحيح مسلم كتاب السالم) ٣(
  . ٢٧٥٦  /ح ٢/٧١٤باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه  صحيح مسلم كتاب التوبة) ٤(
  .١/٨٠الفائق ) ٥(
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 ، فَدخََل علَى حفْصةَ ِبنِْت عمر، فَيدنُو ِمن ِإحداهن،وكَان ِإذَا انْصرفَ ِمن الْعصِر دخََل علَى ِنساِئِه
    تَِبسحي ا كَانم َأكْثَر ستَبتُ فَ ،فَاحِغر،   ذَِلك نَألْتُ عكَّةً       : فَِقيَل ِلي  ، فَسا عِمهقَو َأةٌ ِمنرا امتْ لَهدَأه 

 فَقُلْتُ ِلسودةَ   ، َأما واللَِّه لَنَحتَالَن لَه    : فَقُلْتُ ، فَسقَتْ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمنْه شَربةً        ،ِمن عسلٍ 
 مةَِبنِْت زنُو ِمنْكِ   :عديس نَا ِمنِْك فَقُوِلي    ، ِإنَّهغَاِفير  : فَِإذَا دقُوُل لَكِ   )١( َأكَلْتَ ميس لَا :َ فَِإنَّه ،   فَقُوِلي لَـه : 

ِمنْك الَِّتي َأِجد يحِذِه الرا هقُوُل لَِك؟ميس ٍل: فَِإنَّهسةَ عبةُ شَرفْصقَتِْني حس ،فَقُوِلي لَه : رج لُهتْ نَحس
 فَواللَِّه ما هو ِإلَّا َأن قَـام        : تَقُوُل سودةُ  : قَالَتْ ، وقُوِلي َأنِْت يا صِفيةُ ذَاكِ     ، وسَأقُوُل ذَِلكِ  ،)٢(الْعرفُطَ

 يا رسـوَل  : قَالَتْ لَه سودةُ،ها فَلَما دنَا ِمنْ، فَرقًا ِمنِْك، فََأردتُ َأن ُأباِديه ِبما َأمرِتِني ِبهِ  ،علَى الْبابِ 
  غَاِفيرقَالَتْ"  لَا   : " قَالَ ،اللَِّه َأكَلْتَ م:      ِمنْك الَِّتي َأِجد يحِذِه الرا هةَ      : قَالَ ؟ فَمبةُ شَـرفْـصقَتِْني حس 

 فَلَما دار ِإلَى صِفيةَ قَالَتْ لَه       ،ه نَحو ذَِلك   قُلْتُ لَ  ، فَلَما دار ِإلَي   ، جرستْ نَحلُه الْعرفُطَ   : فَقَالَتْ ،عسٍل
 ةَ قَالَتْ     ،ِمثَْل ذَِلكفْصِإلَى ح ارا دفَلَم :      ِمنْه ِقيكوَل اللَِّه َألَا َأسسا رةَ ِلـي ِفيـهِ     ""  : قَالَ ؟ ياجلَا ح""  

  .)٣( اسكُِتي:تُ لَها قُلْ، واللَِّه لَقَد حرمنَاه: تَقُوُل سودةُ:قَالَتْ
  تخريج الحديث

، كالهما من طريق حماد بن أسامة عن هشام بن عروة بـه       )٥(، مسلم )٤(أخرجه البخاري   
  .بنحوه
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  . أي الصوت)فأقبل القوم يِدبون ويخْفُون الجرس(ومنه الحديث ) س (
        ))))١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابراهيم الحربي في غريب الحديث  
 ،اللّه عبد بِن إسحاقَ عن ،سبرةَ أبي ابِن عن ،عمر بن محمد عن ،صالح بن محمد احدثَنَ

نمالٍك بن كعِب اِبن ع،: وَل َأنلَّى اللّه رسر""   وسلَّمعليه اللّه صةَ َأمقُطْب َأن ِسيرُل ياللَّي، نويكْم 
ارَل ،النَّهفََأقْب مالقَو ونِدبو يخْفُوني سر٦( ""الج(.  

                                                 

غريب ( العضاةُ والعرفُطُ ،منْكَرةٌ ريح وله ،كالنَّاِطف حلو العضاة من فطالعر ينِْضجه شَيء هو :مغَاِفير َأكَلْتَ )١(
 ومغْفور مغْثور الواحد ومغاِثير مغاِفير والعرفط الرمث لصمغ :يقال، و)٢/١٥٩الحديث البن الجوزي 

  ). ٥/٢٥لسان العرب  (منكرة كريهة ريح هول المثلثة بالثاء مغاِثير :َأيضاً له ويقال ،الميم بكسر وِمغْثَر وِمغْفَر
غريب الحديث البن الجوزي ( المغاثير :له يقال صمغٌ وله الطَّلِْح شَجر وهو :العرفُط نَخْلَةُ جرستْ قوله) ٢(

  ).٣/٢٢١الفائق  (شاك شجر: العرفط: ، قال الزمخشري)٢/٨٧
  . ٥٢٦٨  / ح٣/٤٠٣ لك كتاب الطالق باب لم تحرم ما أحل اهللا صحيح البخاري) ٣(
  . ٦٩٧٢   / ح٤/٣٢٦صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ) ٤(
  .١٤٧٤   / ح٢/٥٧صحيح مسلم كتاب الطالق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ) ٥(
  .١/٧  إلبراهيم الحربيغريب الحديث) ٦(
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  تخريخ الحديث
  .لم أقف عليه مسنداً إال في هذا الموضع  

  رجال اإلسناد
 صدوق ،احالتي أبو ،الهاشمي النطاح بن جعفر أبو ،البصري مهران بن صالح بن محمد

 . روى له ابن ماجه.)١( ومائتينوخمسين اثنتين سنة مات ،أخباري
 راوية وكان بها، وحدث ،بغداد قدم :الخطيب بكر أبو الوق. )٢(الثقات في حبان ابن ذكره

  .، كما قال ابن حجر هو صدوق:قلت .)٣(للسير
 سعة مع ،متروك ،بغداد نزيل ،القاضي ،المدني ،الواقدي ،األسلمي واقد بن عمر بن محمد
  . روى له ابن ماجه.)٤(وسبعون ثمان وله ومائتين سبع سنة مات ،علمه

في الواقدي بين موثق وبين من جعله أمير المؤمنين في الحديث، اختلفت أقوال األئمة   
ولكن كبار وبين من جعله متروك، أو كذاب، وبين من ضعفه، أو قال ليس بثقة، أو ليس بشيء، 

يا، زكر بن  وإسماعيل، والنسائي، والحاكم،مسلمو ،المبارك وابن ،نمير وابن ،أحمدك النقاد 
 وعن األثبات ،يروي عن الثقات المقلوبات( :ن حبانحتى قال اب. )٥(أجمعوا على تركه

 رأيتهم مجمعين :وقال الذهبي. )٦()المعضالت، حتى ربما سبق إلى القلب أنه المتعمد في ذلك
  .متروك فأكثر النقاد على تركهالراجح أنه  :قلت. )٧(على ترك حديثه
 العزى عبد بنا ،رهم أبي بنا ،رةبس أبي بن محمد بن عبداهللا بن بكر أبوهو  :ابن أبي سبرة

 ،بالوضع رموه جده إلى ينسب وقد ،محمد :وقيل عبداهللا اسمه :قيل ،المدني العامري ،القرشي
  . روى له ابن ماجه.)٨( ومائةوستين اثنتين سنة مات

  
                                                 

  .٢٥/٢٨١نظر تهذيب الكمال ، وا٤٨٤تقريب التهذيب ص) ١(
  .٩/١٢٥الثقات البن حبان ) ٢(
  .٥/٣٥٧تاريخ بغداد ) ٣(
  .٤٩٨تقريب التهذيب ص) ٤(
، الضعفاء ٨/٢٠، الجرح والتعديل ١/١٧٨، التاريخ الكبير ٢٠٤ترجمته في الضعفاء الصغير للبخاري ص) ٥(

، الكشف الحثيث للحلبي ٤/١٠٧ي ، الضعفاء الكبير للعقيل٣/٣، تاريخ بغداد ٩٢والمتروكين للنسائي ص
، ١/٣٤٨، تذكرة الحفاظ ٢/٢٠٥، الكاشف ٢٦/١٨٠، تهذيب الكمال ٥٤/٤٣٢، تاريخ دمشق ٢٤٣ص

  . ٧/٥٢١، لسان الميزان ٩/٣٢٣تهذيب التهذيب 
  .٢/٢٩٠المجروحين الن حبان ) ٦(
  .١/٣٤٨ تذكرة الحفاظ )٧(
، تاريخ دمشق ٣/١٤٧، المجروحين البن حبان ٧/٢٩٥انظر الكامل في الضعفاء . ٦٣٢تقريب التهذيب ص) ٨(

  .١٢/٣٢، تهذيب التهذيب ٢/٤١١، الكاشف ٣٣/١٠٤، تهذيب الكمال ٦٦/٢٢
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 وأربعين أربع سنة مات ،متروك ،المدني موالهم ،األموي فروة أبي بن عبداهللا بن إسحاق
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو روى له. )١(ومائة

 من ثقة ،المدني الخطاب أبو ،األنصاري مالك بن كعب بن عبدالرحمنهو  :ابن كعب بن مالك
 عهد في ولد ،)٣(والعسكري ،الجعابي قال. )٢( بن عبد الملكسليمان خالفة في مات ،التابعين كبار
: قلت. )٥(شيئاً عنه يرِولم : وقيل. )٤(الصحابة في البغوي وذكره ،وسلم عليه اهللا صلى النبي

  .اختلف في صحبته، والراجح توثيقه، وعدم صحبته
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن أكثر رواته متروكين، باإلضافة إلى أنه مرسل،   
  . بن كعب بن مالك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يسمع منهعبدالرحمنأرسله 
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 أي مجربـة    )وكانت ناقـةً مجرسـة    (وفي حديث ناقة النبي صلى اللّه عليه وسلم         ) ه( 
  .الذي قد جرب األمور وخَبرها: والمجرس من الناس. مدربة في الركوب والسير

        ))))١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

ِعيُل بن ا حدثَنَا ِإسم  : قَالَا ، واللَّفْظُ ِلزهيرٍ  ، السعِدي  وعِلي بن حجرٍ   ،حدثَِني زهير بن حربٍ   
اِهيمرِإب،  وبثَنَا َأيدةَ   ، حَأِبي ِقلَاب نلَّبِ   ، عهَأِبي الْم ننٍ    ، عيصِن حب انرِعم نكَانَتْ ثَِقيفُ   : قَالَ ، ع 

 ........، رجلَيِن ِمن َأصحاِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم           فََأسرتْ ثَِقيفُ  ،حلَفَاء ِلبِنى عقَيلٍ  
   تَِكيِبيِع الْعو الرثَنَا َأبدح،    ادمثَنَا حددٍ  حيز نح و  ،ب    اِهيمرِإب نقُ بحثَنَا ِإسدح،   رمَأِبي ع نابو ،  نع 

  كَانَتْ الْعضباء  : وِفي حِديِث حماٍد قَالَ    ، ِبهذَا الِْإسنَاِد نَحوه   ، ِكلَاهما عن َأيوب   ،ِفيعبِد الْوهاِب الثَّقَ  
فََأتَـتْ علَـى نَاقَـٍة ذَلُـوٍل         : وِفي حِديِثِه َأيضا   ، وكَانَتْ ِمن سواِبِق الْحاج    ،ِلرجٍل ِمن بِني عقَيلٍ   

  .)٦( وِهي نَاقَةٌ مدربةٌ، حِديِث الثَّقَِفي وِفي،مجرسٍة
  
  

                                                 

  .١/٢٣٧، الكاشف ١٠٢تقريب التهذيب ص) ١(
  .٣٤٩تقريب التهذيب ص) ٢(
وثالثمائة اثنتين وثمانين ، مات سنة التصانيف صاحب العسكري، سعيد بن اهللا عبد بن الحسن أحمد، أبو  هو)٣(

  ).١٦/٤١٨سير أعالم النبالء (
  .٥/٤٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٦/٢٣٣تهذيب التهذيب ) ٥(
  .  ١٦٤١   /ح ٢/١٦٤ كتاب النذر باب ال وفاء لنذر في معصية اهللا  صحيح مسلم) ٦(
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  تخريج الحديث
،  أخرى انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق            

  ).٨٦( حديث رقم  كامالً هذا الحديثإيرادسبقت 
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 هو الجلْجل الذي يعلَّق على الـدواب،        ) رفقَةً فيها جرس   ال تَصحب المالئكةُ  (وفيه  ) س(
وكان عليه السالم يحب أن ال يعلم العدو به حتى          . قيل إنما كَِرهه ألنه يدلُّ على أصحابه ِبصوته       

  .وقيل غير ذلك. يأتيهم فجأة
        ))))١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 عن ، حدثَنَا سهيٌل،بن مفَضٍل  حدثَنَا ِبشْر، فُضيُل بن حسيٍن الْجحدِريحدثَنَا َأبو كَاِمٍل

 )١(لَا تَصحب الْملَاِئكَةُ رفْقَةً : "" َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل، عن َأِبي هريرةَ،َأِبيِه
 حدثَنَا عبد ،حدثَنَا قُتَيبةُ ح و، حدثَنَا جِرير،حدثَِني زهير بن حرٍب و، ""ا جرسِفيها كَلْب ولَ

ِديراورِزيِز الدٍل،الْعيهس نا عمنَاِد، ِكلَاهذَا الِْإس٢( ِبه(.  
  تخريج الحديث

إال فـي هـذا     ري ولم يخرجـه     انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخا        
  .الموضع
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: وهو بفَتْحهما. ِمخْالف من مخَاليف اليمن:  هو بضم الجيم وفتح الراء)جرش(وفيه ِذكر 
  .بلد بالشام، ولهما ذكر في الحديث

        ))))١١٠١١٠١١٠١١٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 سِعيِد عن ،حِبيٍب عن الشَّيباِنى عِن ،مسِهٍر بن ىعِل حدثَنَا ،شَيبةَ َأِبى بن بكِْر َأبو حدثَنَا
 ،جِميعا والزِبيب التَّمر يخْلَطَ َأن وسلم عليه اهللا صلى النَِّبى نَهى "" :قَاَل عباٍس ابِن عِن ،جبيٍر بِن

َأنخْلَطَ وي رسالْب رالتَّما وِميعج، كَتَبِل ىِإلَ وشَ َأهرج ماهنْهي نِر خَِليِط عِبيِب التَّمالز٣(" "و(.   
  

                                                 

 رافقته :لايق ضببع بعضهم ويرتفق معا ويرحلون معا فينزلون يترافقون الجماعة وهي رفقة جمع :الرفاق) ١(
  )٣/٣٧٩، الفائق ٢٦٧مختار الصحاح ص (رفقاء رفيق وجمع ومرافقي رفيقي وهو وترافقنا

  . ٢١١٣  /ح ٢/٤٢٦كتاب اللباس والزينة باب كراهة الكلب والجرس في السفر   صحيح مسلم) ٢(
  . ٢٠١٧  /ح ٢/٣٧٥كتاب األشربة باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين  صحيح مسلم) ٣(
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  تخريج الحديث
  .خرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم ي
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هل ينْتَظر أهل بضاضة الشَّباب إالَّ علَز القَلق        ( في حديث علي رضي اللّه عنه        }جرض{
وقد تكرر في   . أن تَبلُغ الروح الحلْق، واإلنسان جريض     :  الجرض بالتحريك  )صص الجرض وغَ

  .الحديث
        ))))١١١١١١١١١١١١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .هذا الحديث مسنداًلم أقف على   
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 تروى بالضم   )ما ِبه حاجة إلى هذِه الجرعة     ( في حديث المقداد رضي اللّه عنه        }جرع{
 مِسير، والفتح   االسم م : والفتح، فالضة الواحدة منه  : ن الشُّرب الْيه بالحـديث    . المروالضم أشْـب .

  .ويروى بالزاي وسيجيء
        ))))١١٢١١٢١١٢١١٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 ، عن ثَاِبٍت، حدثَنَا سلَيمان بن الْمِغيرِة، حدثَنَا شَبابةُ بن سواٍر،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ 

 َأقْبلْتُ َأنَا وصاِحباِن ِلي وقَـد ذَهبـتْ َأسـماعنَا      : عن الِْمقْداِد قَالَ   ،عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى     
 علَيِه وسلَّم فَلَيس     فَجعلْنَا نَعِرض َأنْفُسنَا علَى َأصحاِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه         ِ،وَأبصارنَا ِمن الْجهد  

 فَقَاَل النَِّبي ، فَِإذَا ثَلَاثَةُ َأعنٍُز، فََأتَينَا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَانْطَلَقَ ِبنَا ِإلَى َأهِلِه،َأحد ِمنْهم يقْبلُنَا
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهذَا اللَّ   : ""صوا هتَِلبنَنَا  احيب ناٍن ِمنَّـا          : قَالَ ، ""بكُـلُّ ِإنْـس بشْرفَي تَِلبفَكُنَّا نَح 

هنَِصيب،       هنَِصيب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِللنَِّبي فَعنَرـوِقظُ         : قَالَ ، وا لَا يِليمتَس لِّمسِل فَياللَّي ِمن ِجيءفَي 
 فََأتَـاِني الـشَّيطَان   ، ثُم يْأِتي شَرابه فَيشْرب، ثُم يْأِتي الْمسِجد فَيصلِّي  : قَالَ ،ظَان ويسِمع الْيقْ  ،نَاِئما

ما ِبِه حاجـةٌ   ، محمد يْأِتي الَْأنْصار فَيتِْحفُونَه ويِصيب ِعنْدهم      : فَقَالَ ،ذَاتَ لَيلٍَة وقَد شَِربتُ نَِصيِبي    
 ةِ ِإلَى هعرا  ،ِذِه الْجتُها فَشَِربتُهطِْني     ، فََأتَيغَلَتْ ِفي بو ا َأنِبيلٌ     ، فَلَما سهِإلَي سلَي تُ َأنَّهِلمعقَـالَ ، و : 

علَيـك   فَيِجيء فَلَا يِجده فَيـدعو       ، َأشَِربتَ شَراب محمدٍ   ؟ ويحك ما صنَعتَ   :نَدمِني الشَّيطَان فَقَالَ  
   تُكآِخرو اكنْيد بفَتَذْه ِلكْأِسي        ،فَتَهر جخَر يملَى قَدا عتُهعضلَةٌ ِإذَا وشَم لَيعا    ، وتُهـعضِإذَا وو 

   ايمقَد جْأِسي خَرلَى رع،    مِجيُئِني النَّوَل لَا يعجا  ، ونَعصي لَما وفَنَام اياِحبا صَأمتُ   وـنَعـا صم، 
 ثُم َأتَى شَرابه    ، ثُم َأتَى الْمسِجد فَصلَّى    ، فَجاء النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَسلَّم كَما كَان يسلِّم          :قَاَل

 : "" فَقَـالَ  ،آن يدعو علَي فََأهِلـك     الْ : فَقُلْتُ ، فَرفَع رْأسه ِإلَى السماءِ    ،فَكَشَفَ عنْه فَلَم يِجد ِفيِه شَيًئا     
 وَأخَـذْتُ  ، فَعمدتُ ِإلَى الشَّملَِة فَشَددتُها علَـي : قَاَل، "" وَأسِق من َأسقَاِني ،اللَّهم َأطِْعم من َأطْعمِني   
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 فَـِإذَا ِهـي     ،ا ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        َأيها َأسمن فََأذْبحه   ،الشَّفْرةَ فَانْطَلَقْتُ ِإلَى الَْأعنُزِ   
 فَعمدتُ ِإلَى ِإنَاٍء ِلآِل محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما كَانُوا يطْمعون             ، وِإذَا هن حفٌَّل كُلُّهن    ،)١(حاِفلَةٌ

 فَِجْئتُ ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم          ،تُ ِفيِه حتَّى علَتْه رغْوةٌ     فَحلَب : قَالَ ،َأن يحتَِلبوا ِفيهِ  
 يـا   : فَقُلْتُ ، فَشَِرب ثُم نَاولَِني   ، يا رسوَل اللَِّه اشْرب    : قُلْتُ : قَالَ ، ""َأشَِربتُم شَرابكُم اللَّيلَةَ  ""  :فَقَاَل

 ، فَلَما عرفْتُ َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم قَـد رِوي             ، فَشَِرب ثُم نَاولَِني   ،ربرسوَل اللَِّه اشْ  
 تَهوعتُ دبَأصضِ     ،وتَّى ُألِْقيتُ ِإلَى الَْأرِحكْتُ حقَالَ ، ض :        ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَِّبي "" : 

 ى سدِإح  ادا ِمقْدي آِتككَذَا        : فَقُلْتُ ، ""وِري كَذَا وَأم ِمن وَل اللَِّه كَانسا رلْتُ كَذَا، يفَعو ،  فَقَاَل النَِّبـي 
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ      : ""ص ةٌ ِمنمحِذِه ِإلَّا را هنَا     ، مياِحباِن   ، َأفَلَا كُنْتَ آذَنْتَِني فَنُوِقظَ صـِصيبفَي

 وَأصبتُها معك مـن َأصـابها ِمـن     ، والَِّذي بعثَك ِبالْحقِّ ما ُأباِلي ِإذَا َأصبتَها       : فَقُلْتُ : قَالَ ، ""ِمنْها
 ِبهـذَا   ، بن الْمِغيـرةِ    حدثَنَا سلَيمان  ، َأخْبرنَا النَّضر بن شُميلٍ    ، و حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم     .النَّاِس
  .)٢(الِْإسنَاِد

  تخريج الحديث
  . يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم
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  هر بالَْأجرِعموكَري على الُ  ،  وفي قصة العباس بن ِمرداس وشعره)س(
  .ونة المكان الواسع الذي فيه حزونَة وخُشُ:األجرع

        ))))١١٣١١٣١١٣١١٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن سعد في طبقاته

لى  ص اِهللاوُلسى رعطََأ: اَل قَي الزناِد أِب بِنالرحمِنا عبددثنَح: اَلمر قَ ع بنحمدا مخبرنََأ
 ن اإلبِل ِم أربعةَاهأعطَهم، فَلوب قُؤلفِةن المى ِمعطَن َأ معرداس م بن ِمباسسلم الع وليِه عاُهللا
  :هالَ قَعٍري ِش وسلم ِفليِه على اُهللا صبي النَّباتَعفَ

  ِعروم باألجلى القَري عكَو                     هايتُالفَا تَهابت نَانَكَ
وحنُثي الجِلود دِلكي يإذَ                واجا هالقَجع م أهجع لَ)٣(وم  
  رع واألقْيينةَ عين ب                     يِدِب العنهبي وهِب نَحبأصفَ

                                                 

 وحفََل ،مجتَمعه الماء ومحِفل ،جنْبيه ِئِبمل جاء واحتَفَل بالسيل الوادي وحفَل ،محِفِله في الماء اجتماع :الحفْل )١(
ع في اللَّبنر١١/١٥٦لسان العرب ( الض(، فَل يقالوح مجلسهم في اجتمعوا إذا واحتفَلوا، النّاس)  معجم

  .)٢/٨١مقاييس اللغة 
  . ٢٠٥٥   / ح٢/٣٩٣كتاب األشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره  صحيح مسلم) ٢(
)٣ (عجه ِجيعاً القوموا َأي تَهمنَو روم ِجيعساعةٌ َأي الليِل من ه)  ٨/٣٦٧لسان العرب.(  
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  ع األربِهِماِئوديد قَع                           اهي أعطيتُل ِلاِئال قََأ
وا كَمانب در وساِبال ح                ان ِموقَفُياس ِفردي المجعم  
ِفتُنْد كُقَو لم َأفَ                درأ ذا تَرِبي الحعمنَم َأولَ يئاً شَِطع  
وا كُمنت دئ ِم امِروننهام    من تَ وضعال يرفع اليوم   

 ليِه على اُهللابي ص النَّقاَلفَ، سلم  و عليِهلى اُهللابي صه إلى النَّاتَكر أبيو ب أبعرفَفَ: اَلقَ
ولَ قَرأيتََأ: " سلم للعباِسوَأ: كهِب نَصبحي وِبنهب العاألقْيد بين رع وقاَل، فَ "يينةَعأب ي أِبِب: كرو ب
أِموي يا رلَ اِهللاوَلس يسشَأنْ؟ فَ "اَل قَيفَكَ: " قاَلفَ: اَلا، قَكذَ هدهأب كر كَو باَلا قَمع اَلقَاس، فَب 
 نتَي َأأِبِب: كرو ب أبقاَل، فَ "عيينةَ أو ِبرِعاألقْ ِبدأتَرك بضا يواء مس: " سلم وليِه على اُهللابي صالنَّ
ٍرشاِع ِبا أنتَمو ال راوية واِهللا رسوُلقاَلك، فَي لَنبِغال ي عليِهلى اُهللا ص طَاقْ: " سلم وعي ِنوا ع
 ينمِسخَ: يقاُلو ، ِلن اإلِب ِمائةً ِماهعطََأفَ. ه ِبُلمثُاس يبعر ِبمَأ: واالُقَو ، اسنَا ُأنه ِمعزفَفَ " هسانَِل
  .)١(ِلإلِبن اِم

  تخريج الحديث
وذكره ابن عساكر نقالً عن . )٢(بلفظ مختصر أخرجه الخطابي مرسل من حديث الزهري  

  .)٣(محمد بن عمر الواقدي بلفظ مختصر
  رجال اإلسناد

  ).١٠٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، متروك:محمد بن عمر
  ).٦٠(رجمته حديث رقم سبقت ت ،بغداد قدم لما حفظه تغير صدوق : بن أبي الزنادعبدالرحمن

 والد ،أمية بن حرب وشريكه أبوه مات ،السلمي الهيثم أبو ،عامر أبي بن مرداس بن العباس
 يوم بعد أسلم ،مشهور صحابي .)٤(قصة ذلك في ولهما ،الجن قتلهما ،واحد يوم في سفيان أبي

  .)٥(البصرة وسكن األحزاب
  الحكم على إسناد الحديث

 عبدالرحمن باإلضافة إلى أنه مقطوع بين ، الواقديلترك؛ داً جإسناد هذا الحديث ضعيف
، بل ما ورد فيه بن أبي الزناد والعباس بن مرداس رضي اهللا عنه، ولم أقف له على سند متصلا

  .مرسالً من مراسيل الزهري، عند الخطابي
� � �  

                                                 

  .٤/٢٧٢ الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢/١٦غريب الحديث للخطابي ) ٢(
  .٢٦/٤١٤تاريخ دمشق ) ٣(
  .٣/٦٣٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٢٩٤تقريب التهذيب ص) ٥(
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جيم والـراء،  جمع جرعة بفتح ال:  هو بكسر الجيم)بين صدور ِجرعان(وفي حديث قس  
  .وهي الرملة التي ال تُنِْبت شيئاً وال تُمسك ماء

        ))))١١٤١١٤١١٤١١٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)١٩(لم أقف على تخريج هذه اللفظة، وحديث قس سبقت دراسته حديث رقم 
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 أراد بها ها هنا اسـم موضـع         )ِجئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس     (ومنه حديث حذيفة    
  .من عثمان بن عفَّان رضي اللّه عنهبالكُوفة كان به ِفتْنة في ز

        ))))١١٥١١٥١١٥١١٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن  ، حدثَنَا ابن عونٍ   ، حدثَنَا معاذُ بن معاذٍ    : قَالَا ، ومحمد بن حاِتمٍ   ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   
 ، لَيهراقَن الْيوم هاهنَا ِدمـاء : فَقُلْتُ، فَِإذَا رجٌل جاِلس  ،م الْجرعةِ ِجْئتُ يو  : قَاَل جنْدب  : قَالَ ،محمٍد

 ،كَلَّـا "  : قَاَل، بلَى واللَِّه: قُلْتُ، "كَلَّا واللَّهِ "  : قَالَ ، بلَى واللَّهِ  : قُلْتُ ، "كَلَّا واللَّهِ "  :فَقَاَل ذَاك الرجلُ  
 ِبْئس الْجِليس ِلي َأنْتَ منْذُ الْيوِم       : قُلْتُ ، "حِديثُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حدثَِنيهِ       واللَِّه ِإنَّه لَ  

 ِني ُأخَاِلفُكعماِني           ،تَسفَلَا تَنْه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن تَهِمعس قَدقُلْتُ  ، و ـذَا     : ثُمـا هم 
بِه؟الْغَضلَيلْتُ عفََأقْب ،َألُهَأسفَةُ، وذَيُل حج١( فَِإذَا الر(.  

  تخريج الحديث
  .م البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما
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 أي ِكسره، الواحدة ) وِجرفُ الخُبزليس البن آدم إالَّ بيتٌ يِكنُّه، وثَوب يواِريه،       (وفيه  ) ه(
  . ويروى بالالم بدل الراء،ِجرفة

        ))))١١٦١١٦١١٦١١٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
  دثنَح ا علي العزيزِ  عبدِ  بن   ثنا م ،سلم بن  اِه إبر  ريثُيم، ثنا ح بن  ِباِئ الس  ثنا الح ،سن ن ، ع

: سلم و ليِه ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوُل ر اَلقَ: ال، قَ نه ع ي اهللاُ ِضان ر فَّ ع ان بن ثمن ع ان، ع مران بن أب  ِح
  ابنِ ورةَع: اَل أو قَ  - جِل الر ورةَي ع واِر ي وِبثَ، و بِز الخُ رِفج، و يٍت ب ِلن ظِ  ع َلض فَ يٍء شَ لُّكُ" 

آدم -٢( "ضل عن ذا لم يكن البن آدم فيه حق شيء فَكُل و(.  
                                                 

  . ٢٨٩٣  / ح٢/٧٨١صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الفتنة التي تموج كموج البحر ) ١(
  . ١٤٧  / ح  ١/٩١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
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  تخريج الحديث
 الهروي عن علي بن عبد العزيز به عبداهللاجه البيهقي من طريق حامد بن محمد بن أخر

  .)١(بلفظ مقارب لكن بقوله كسر الخبز
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي وأبو خالد عبد العزيز بـن  وأخرجه البيهقي من طريق    

 إسـماعيل   ، وابن بشر من طريق محمد بـن       )٣(والعقيلي من طريق إبراهيم بن محمد      ،)٢(معاوية
  .به باختالف في بعض األلفاظ مسلم بن إبراهيم جميعهم عن ،)٤(الصائغ

 عـن  من طريق إسحاق بن الحسن الحربـي       كالهما   ،)٦(وأبو نعيم  ،)٥(أخرجه البيهقي   و
  .به باختالف في بعض األلفاظمسلم بن إبراهيم 

ـ  )١٠(، وعبد بن حميد   )٩(، والحاكم   )٨(، وأحمد )٧(وأخرجه الترمذي  ، وابـن   )١١(ي، والبيهق
، جميعهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن حريث بن السائب به بلفظ فيـه                 )١٢(عساكر

  .اختالف يسير
  .)١٣(عن حريث بن السائب به باختالف في ألفاظه وأخرجه الطيالسي

عـن  الطيالـسي    من طريق سليمان بـن داود        كالهما ،)١٥(، والمزي )١٤(البزاروأخرجه  
  .ف في ألفاظهحريث بن السائب به باختال

  .)جرف الخبز( ولم يقع في أي من هذه الروايات لفظ ابن األثير :قلت
  

                                                 

   . ٦١٧٩   / ح ٥/١٥٦شعب اإليمان للبيهقي ) ١(
  .٦١٨٠   /ح  ٥/١٥٧بيهقي  شعب اإليمان لل) ٢(
  .١/٢٨٧الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٣(
  .٨٢   /ح  ٥٢صالزهد وصفة الزاهدين ألحمد بن بشر ) ٤(
  .١٠٣٦٧   /ح  ٧/٢٩٥شعب اإليمان للبيهقي ) ٥(
  .  ٢٨٥   /ح   ١/٧٤ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني) ٦(
  .٢٣٤١   /ح  ٤/٥٧١ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبواب الزهد عن رس الذبائحكتاب سنن الترمذي ) ٧(
  .٢١صزهد وفي ال . ٤٤٠   /ح  ١/٦٢مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
  . ٧٨٦٦   /ح  ٤/٣٤٧ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الرقاق) ٩(
  . ٤٦   /ح  ٤٦صمسند عبد بن حميد ) ١٠(
  .٦١٨٠   /ح  ٥/١٥٧شعب اإليمان للبيهقي  ) ١١(
  .١٥/١٧٣ تاريخ دمشق) ١٢(
  . ٨٣   /ح  ١٤  صمسند الطيالسي) ١٣(
  . ٤١٤   /ح ٢/٧٠ البحر الزخار مسند البزار) ١٤(
  .٥/٥٦١تهذيب الكمال ) ١٥(
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  رجال اإلسناد
  ).٧٦(ثقة، سبقت ترجمته حديث رقم : العزيز عبد بن علي
 مات ،بأخرة عمي ،مكثر مأمون ثقة ،البصري عمرو أبو ،الفراهيدي األزدي إبراهيم بن مسلم
   .ى له الجماعة رو.)١( ومائتينوعشرين اثنتين سنة

 .)٢(السابعة من ئ،يخط صدوق ،المؤذن ،البصري الهاللي :وقيل ،التميمي السائب بن حريث
  .الترمذي، والمراسيل في داود أبو، والمفرد األدب في البخاريروى له 

 متقني من :وقال .)٥(الثقات في حبان ابن وذكره .)٤(صالح :، وقال مرة)٣(معين بناوثقه 
 أصله من ثانياً كتبت : ابن أبي حاتموقال ،الحديث ضعيف :أبو حاتمل وقا. )٦(البصرة أهل

 بأس ال :العجلي وقال. )٨( ليس بشيء:وقال أبو داود. )٧(بأس به ما :فقال )يقصد من أصل أبيه(
 الذي ضعفائه كتاب في الساجي أدخله وقد ،الحديث من اليسير إال هل ليس : وقال ابن عدي.)٩(به

 منكراً حديثاً عثمان عن حمران عن الحسن عن روى :أحمد قال :لساجيا قال و.)١٠(خرجه
 عن( منكراً حديثاً روى بصري شيخ هذا: فقال حريث، عن أحمد سئلو. )حديث الدراسة قصدي(

 أهل من رجل عن حمران عن الحسن عن قتادة( ،يخالفه قتادةو ،)عثمان عن حمران عن الحسن
 الحسن عن السائب بن حريث رواه كذا( :فقال ؟ الحديثوسئل الدارقطني عن هذا. )١١()الكتاب

 عن الحسن عن والصواب ،فيه ووهم ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عثمان عن حمران عن
  .الراجح فيه قول ابن حجر :قلت. )١٣( ثقة:وقال الذهبي. )١٢()البيت أهل بعض عن حمران

                                                 

  .٥٢٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .١٥٦تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٤/١٣٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٥/٥٦١تهذيب الكمال ) ٤(
  .٦/٢٣٤الثقات البن حبان ) ٥(
  .١٥٤مشاهير علماء األمصار ص )٦(
  .٣/٢٦٤الجرح والتعديل ) ٧(
  .١/٣٦٤سؤاالت اآلجري ) ٨(
  .١/٢٩٠الثقات للعجلي ) ٩(
  .٢/٢٠٠الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٢/٢٠٤تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٣/٢٩العلل للدارقطني ) ١٢(
  .١/٣١٨الكاشف ) ١٣(
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 وكان ،مشهور فاضل فقيه ثقة ،األنصاري يسار أبيه واسم ،البصري الحسن أبي بن الحسن
  .روى له الجماعة. )١(التسعين قارب وقد ،ومائة عشر سنة مات ،ويدلس ،كثيراً يرسل

 ،خطبته وسمع عثمان رأى :عده ابن حجر من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وقال
 وصفه ،أحد كل عن كثيراً ويرسل ،الحديث من مكثراً كان ،منه سماعه يثبت ولم ،علياً ورأى

 اهللا رضي ،والزبير ،وطلحة ،وعلي ،عثمان رأى( :قال العالئي. )٣(النسائي )٢(اإلسناد بتدليس
 عنهم اهللا رضي ،عبادة بن سعدعن و ، وعليوعثمان ،وعمر ،بكر أبي عن روايتهو ،عنهم

 موسى أبي من وال ، ولم يسمع من أم سلمة،البدريين من أحداً الحسن شافه ما :وقيل ،مرسلة
 أبي من وال ،جابر من وال ،سفيان بن الضحاك من وال ،سريع بنا األسود من وال ،عرياألش
 يسمع ولم ،تغلب بن عمرو من وال ،عمر بن عبداهللا من وال ،عباس بنا من وال ،الخدري سعيد
 ثعلبة أبي منوال  ،بشير بن النعمان من وال ،حصين بن عمران من وال ،األسلمي برزة أبي من

 عقبة من وال ،زيد بن أسامة منال و ،عمرو بن عائذ من وال ،عاصم بنا قيس من وال ،الخشني
 صحيح في عنه وله ،بكرة أبي من يسمع لم :وقال الدارقطني ،عنهم اهللا رضي ،عامر بن

 بن األحنف عن أحاديث روى الحسن أن :الدارقطني به اعتل ما وغاية ،أحاديث عدة البخاري
 أبي من الحسن سماع الرازي زرعة أبو وصحح ،سماعه من عيمن ال وذلك بكرة أبي عن قيس
في  وقيل واختلف في روايته عن أبي هريرة،. ولم يقتنع أحمد في روايته عن سراقة ،برزة

 ،فنعم الكوفيين حديث في وأما ،فال البصريين حديث في أما :حصين بن عمران سماعه من
،وال الدرداء أبي، وال من سنان بن قلمع ولم يسمع من ،يسار بن معقلمن  واختلف في سماعه

وبين  ،دغفل من وال ،غزوان بن عتبة من ، والمسلمة بن محمد منوال  ،الحنظلية بن سهل من
 وال من ،المطلب عبد بن العباسمن  وقيل لم يسمع، قتادة بن جونالحسن وبين سلمة بن المحبق 

 بن وعمرو ،مغفل بن بداهللاعو ،عمر وابن ،مالك بن أنس من سمع إنه: وقيل ،كعب بن أبي
 اهللا صلى نبيكم إن تقول وهي ،عنها اهللا رضي عائشة من سمع أنه الحسن عن ويروى ،تغلب
 وعمرو ،جزء بن وأحمر ،برزة أبي من سماع له يصح:  وقيل،دينه فرق ممن بريء وسلم عليه
ر من  ومرسل عن كثي، مدلس من الثانيةهو :قلت.  )٤()سمرة بن عبدالرحمنو ،تغلب بن

  .الصحابة
                                                 

  .١٦٠تقريب التهذيب ص) ١(
 ،يلقه ولم عاصره عمن وأ ،منه سمعه أنه موهما ،منه يسمعه لم ما لقيه عمن يروى نأ هو :اإلسناد تدليس )٢(

الشذا الفياح من علوم ابن الصالح  (أكثر يكون وقد ،واحد بينهما يكون قد ثم ،منه وسمعه ،لقيه قد أنه موهما
  ).١/١٧٣لألبناسي 

  .٢٩طبقات المدلسين ص) ٣(
  .١٦٥-١٦٢جامع التحصيل ص) ٤(



 −�٢٢٤�−

خمس سنة مات ،ثقة ،الصديق بكر أبي زمن في اشتراه ،عفان بن عثمان مولى ،أبان بن مرانح 
  .روى له الجماعة. )١(ذلك غير :وقيل ،وسبعين

 .)٢(بحديثه يحتجون أرهم ولم ،الحديث كثير كان :لم يتكلم فيه بجرح إال ابن سعد فقال
  .بن سعد لم يورد سبب الجرحولكن القول فيه ما قاله ابن حجر، ألن ا

 صحابج شهير، ،)٣(عمر وأبو ،عبداهللا أبو ،األموي لقرشيا العاص أبي بن عفان بن عثمان
 اثنتي خالفته فكانت ،وثالثين خمس سنة األضحى عيد بعد الحجة ذي في  رضي اهللا عنهاستشهد
  .)٤ (ثمانون وعمره ،سنة عشرة

  الحكم على إسناد الحديث
، وهذا الحديث مما    صدوق يخطئ ث ضعيف، ألن فيه حريث بن السائب        إسناد هذا الحدي    

  .رجمته فيه كما هو واضح في تأخطأ
: ، وقال فيه الترمـذي    يخرجاه لم و ،اإلسناد صحيح حديث هذا: والحديث قال فيه الحاكم   

: ، وضعفه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن الترمـذي، وقـال مـرة             صحيح حسن حديث هذا
 مـن  الحـديث  أن فثبـت : عد أن عرض أقوال العلماء واختالفهم في حريث قـال         ، وب )٥(منكر

 : في تعليقه على المـسند     األرنؤوط شعيب وقال فيه    .رفعه في هذا الحريث أخطأ ،اإلسرائيليات
والـراجح أن هـذا الحـديث       : قلت. سلم و عليه اهللا صلى النبي عن يصح وال ،ضعيف إسناده

  .ضعيف أخطأ فيه حريث بن السائب
� � �  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١٧٩صتقريب التهذيب ) ١(
  .٥/٢٨٣الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٤/٤٥٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
  .٣٨٥تقريب التهذيب ص) ٤(
  .١٠٦٣/  ح ٣/١٧٥السلسلة الضعيفة ) ٥(
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أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فَحرم من             ( فيه   }جرم{
  .وقد جرم، واجترم، وتجرم. الذَّنب:  الجرم)أجل مسألته

        ))))١١٧١١٧١١٧١١٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن  ، عن عاِمِر بِن سعدٍ    ، عن ابِن ِشهابٍ   ، سعدٍ  َأخْبرنَا ِإبراِهيم بن   ،حدثَنَا يحيى بن يحيى   
 ،)١(ِإن َأعظَم الْمسِلِمين ِفي الْمسِلِمين جرمـا       : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ،َأِبيِه

ِلِمينسلَى الْمع مرحي ٍء لَمشَي نَأَل عس نَألَِتِه،مسِل مَأج ِمن ِهملَيع مر٢( "" فَح(.  
  تخريج الحديث

، وأخرجه مـسلم    )٣(أخرجه البخاري من طريق عقَيل بن خالد عن ابن شهاب به بنحوه           
من طريق سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد ثالثتهم عـن ابـن شـهاب                   

  .)٤(الزهري به بنحوه
� � �  

يقال . ) تَذْهب مائةُ سنَة وعلى األرض عين تَطِْرف، يريد تَجرم ذلك القَرن     ال(وفيه  ) س(
ويروى بالخاء المعجمة مـن     . القَطْع: وأصلُه من الجرم  . أي انْقَضى وانْصرم  : تَجرم ذلك الْقَرن  

  .القَطْع: الخَرم
        ))))١١٨١١٨١١٨١١٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده
   دمحثَنَا مداِبقٍ حس نب،    انمطَه نب اِهيمرثَنَا ِإبدورٍ  ، حنْصم نـٍرو ، عمِن عاِل بِن الِْمنْهع ، 
 دخََل َأبو مسعوٍد عقْبةُ بن عمٍرو الَْأنْصاِري علَى عِلي بـِن َأِبـي              : َأنَّه قَالَ  ،عن نُعيِم بِن ِدجاجةَ   

لَا يْأِتي علَى النَّاِس ِماَئةُ سـنٍَة وعلَـى          : عِلي َأنْتَ الَِّذي تَقُولُ    : فَقَاَل لَه  ، عنْه  رِضي اللَّه  ،طَاِلٍب

                                                 

)١( مرالذنب : ، والجرماإلثم واكتسب أذنب باب من جرما ج) ١٢/٩٠، لسان العرب ١/٩٧المصباح المنير.(  
  . ٢٣٥٨ /  ح٢/٥٢٩توقيره صلى اهللا عليه وسلم صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ) ٢(
 ٤/٣٩٩كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه  صحيح البخاري) ٣(

  .٧٢٨٩/ ح
  . ٢٣٥٩  /ح  ٢/٥٣صحيح مسلم كتاب الفضائل باب توقيره صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(
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لَا يْأِتي علَى النَّاِس ِماَئةُ سنٍَة     : "" ِإنَّما قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        ؟الَْأرِض عين تَطِْرفُ  
  .)٢( هِذِه الُْأمِة بعد ِماَئِة عاٍم)١(اءخَ واللَِّه ِإن ر، "" ِممن هو حي الْيومرِض عين تَطِْرفُوعلَى الَْأ

  .مسنداً لم أقف عليه تَجرم ذلك القَرنقوله 
  تخريج الحديث

بن عن المنصور  من طريق جرير بن عبد الحميد كالهما  ،)٤(، وأبو يعلى  )٣(أخرجه أحمد 
  . بلفظ مقاربالمعتمر به

والطبرانـي مـن طريـق فـضيل بـن       ،)٥(وأخرجه أحمد من طريق ورقاء بن عمرو 
 عن المنصور بن المعتمر به بألفـاظ  ثالثتهم. )٧( حفص األباري، والمزي من طريق أب   )٦(عياض
  .مقاربة

، كالهما من طريق مطرف بن طريف عن المنهال ابن          )٩(، وأبو يعلى  )٨(وأخرجه الحاكم 
  .عمرو به بلفظ فيه زيادة واختالف

  رجال اإلسناد
 مات ،صدوق ،بغداد نزيل ،الكوفي البزاز ،سعيد أبو أو ،جعفر أبو ،التميمي سابق بن محمد
  .روى له الجماعة سوى ابن ماجه .)١٠(عشرة أربع :وقيل  ومائتين،عشرة ثالث سنة

 يوصف ممن وليس ثقة، صدوقاً شيخاً كان :شيبة بن يعقوب وقال. )١١(العجلي ثقهو
 في حبان ابن وذكره. )١٣(به بأس ال خياراً كان :)١٢(صالح بن محمد وقال. للحديث بالضبط

                                                 

)١( خاءة: الرعش سييٍش في هو: يقال العع خيشيء، ور  َخَى ،هش أي وفتحها الراء بكسر :ِرخْوالستر وأر: 
 الرخَاِء بين الحال واسع أي :البال رِخي ورجل ،المطر أبطأ :السماء وتَراخَى ،الشيء واستَرخَى ،أرسله
  ،)٤/٣٠٠، العين ٢٦٧مختار الصحاح ص  (بالمد

   .٧١٤   /ح  ١/٩٣ مسند أحمد بن حنبل) ٢(
  . ١٢٣٥   /ح  ٢/٧٢١فضائل الصحابة وفي  . ١١٨٧   /ح  ١/١٤٠مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  . ٥٨٤   /  ح١/٤٣٨مسند أبي يعلى الموصلي ) ٤(
  . ٧١٨   /ح  ١/٩٣مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
  . ٥٨٥٩   /ح  ٦/٨١  المعجم األوسط للطبراني) ٦(
  .٢٩/٤٨٤تهذيب الكمال ) ٧(
  .٨٥٢٠/   ح ٤/٥٤٣لصحيحين للحاكم كتاب الفتن والمالحم المستدرك على ا) ٨(
  . ٤٦٧   /  ح١/٣٦٠مسند أبي يعلى الموصلي ) ٩(
  .٤٧٩تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٢/٢٣٨الثقات للعجلي ) ١١(
  ).٤٨٤تقريب التهذيب ص (هـ٢٧١ سنة مات ،ةجلَيكَ لقبه ،البغدادي الرحمن عبد بن صالح بن محمد هو )١٢(
  .٢٥/٢٣٥ل تهذيب الكما) ١٣(
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 بن وضعفه ا.)٢(به يحتج وال حديثه يكتب :حاتم أبو وقال. بأس به ليس :النسائي وقال. )١(الثقات
  .، كما قال ابن حجر الراجح أنه صدوق:قلت .)٣(معين

 رجع :ويقال ،لإلرجاء فيه وتكلم ،يغرب ثقة ،مكة ثم سعيد، أبو ،انيالخراس طهمان بن إبراهيم
 . روى له الجماعة.)٤( ومائةوستين ثمان سنة مات ،عنه

وابن  ،)٦(الجهمية على شديداً وكان اإلرجاء، يرى كان :مرة وقال، )٥(أحمد ثقهو
 حسن ،صدوق :في موضع آخر  وقال،)٩(وأبو حاتم. )٨(به بأس ال :، وقال مرة)٧(معين

، وقال في )١٢( صحيح الكتب:مرةً، وفي )١١(الحديث صحيح: المبارك ابن قالو. )١٠(الحديث
 سعيد بن عثمان وقال. )١٤( ال بأس به:العجلي قالو. )١٣( صحيح العلم والحديث:موضع آخر

 أبو وقال. ويوثقونه فيه ويرغبون حديثه، يشتهون األئمة يزل لم الحديث، في ثقة كان :الدارمي
 إلى شيئاً يميل الحديث، حسن ثقة :محمد بن صالح وقال. )١٥(سرخس أهل من وكان ثقة :داود

            كان :راهويه بن إسحاق وقال. الرواية جيد الناس، إلى حديثه اهللا حبب اإليمان، في )١٦(اإلرجاء

                                                 

  .٩/٦١الثقات البن حبان ) ١(
  .٩/١٥٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٨٣الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٥/٢٣٣، تهذيب الكمال ٧/٢٨٣الجرح والتعديل ) ٣(
  .٩٠تقريب التهذيب ص) ٤(
  .١٥، بحر الدم ص٢/٥٣٨العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
 الجمادات بمنزلة هو بل كاسبة وال مؤثرة ال الأص للعبد قدرة ال قالوا صفوان بن جهم أصحاب هم :الجهمية) ٦(

  ).١٠٨التعريفات ص  (تعالى اهللا سوى موجود يبقى ال حتى أهلهما دخول بعد تفنيان والنار والجنة
  .٤/٣٤٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٧٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٢/١١١تهذيب الكمال ) ٩(
  .٢/١٠٧لتعديل الجرح وا) ١٠(
  .٢/١١١تهذيب الكمال ) ١١(
  .٢/١٠٧الجرح والتعديل ) ١٢(
  .١/١١٣تهذيب التهذب ) ١٣(
  .١/٢١١الثقات للعجلي ) ١٤(
)١٥ (سخَربينها الطريق وسط في ومرو نيسابور بين وهي واسعة كبيرة خراسان نواحي من قديمة مدينة :س 

 الموضع هذا سكن كيكاوس زمن في الذعار من رجل باسم سميت :قيل ،مراحل ست منهما واحدة كل وبين
  ،)٣/٢٠٨معجم البلدان  (اإلسكندر القرنين ذو مدينته وأحكم عمارته تمم ثم وعمره

 بل باإليمان، يضر ال العمل ترك وأن عمل، بال قول اإليمان أن الخبيث المذهب هذا إرجاؤهم يكن لم: قيل) ١٦(
. بالذنوب الناس يكفرون الذين وغيرهم الخوارج على رداً ان،الغفر الكبائر ألهل يرجون أنهم إرجاؤهم كان
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 عمار بن عبداهللا بن محمد وقال. )١(ثقة وهو السماع كثير الرواية، حسن الحديث، صحيح
 قد( : وقالالثقات في حبان ابن ذكرهو. الحديث مضطرب ،ضعيف :) هـ١٦٢توفي (الموصلي

 وقال. )٢()معضالت بأشياء الثقات عن تفرد وقد ،األثبات أحاديث تشبه مستقيمة أحاديث روى
 ،الحديث صحيح ،ثقة أنه فيه الحق( :وقال ابن حجر. لإلرجاء فيه تكلموا إنما ،ثقة: الدارقطني

 رجع أنه الحاكم ذكر بل ،إليه داعية كان وال ،اإلرجاء في غلوه بتيث ولم ثقة، عنه روى إذا
 ثقة رمي باإلرجاء ولم يثبت غلوه فيه، :الراجح فيه قول ابن حجر في التهذيب أنه :قلت. )٣()عنه

 .وقد رجع
 وثالثين اثنتين سنة مات ،ثبت ثقة ،الكوفي عتاب أبو ،السلمي عبداهللا بن المعتمر بن منصور

  .وى له الجماعةر، )٤(ومائة
 . روى له الجماعة سوى مسلم.)٥(الخامسة من ،وهم ربما صدوق ،األسدي عمرو بن المنهال

 بن أحمد قال و.)٩(صدوق :الدارقطني وقال .)٨(والعجلي. )٧(والنسائي. )٦(معين بناوثقه 
 نم سمع ألنه :حاتم أبى بن عبدالرحمن قالو .)١٠(عمد على عمرو بن المنهال شعبة ترك :حنبل
 وروى عمرو بن المنهال عن شعبة روى :ابن معينوقال  .)١١(بالتطريب قراءة صوت داره
 بن إبراهيم وقال. )١٣(القطان يحيى غمزه :الحاكم وقال .)١٢(المنهال عن منصور عن شعبة

                                                                                                                                               

 أهل لجميع نرجو نحن: أمره آخر في الثوري سفيان ، قالكذلك ونحن بالذنوب، يكفرون وال يرجئون وكانوا
  ).٢/١١١تهذيب الكمال  (عمل أي عملوا وإن ،صالتنا ويصلون ديننا، يدينون الذين الكبائر

  .١١٣، ٢/١١٢تهذيب الكمال ) ١(
  .٦/٢٧الثقات البن حبان ) ٢(
  .١/١١٣تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٥٤٧تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٥٤٧تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٣/٤٠٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٢٨/٥٧١تهذيب الكمال ) ٧(
  .٢/٣٠٠الثقات للعجلي ) ٨(
  .٢٧٣سؤاالت الحاكم ص) ٩(
  .١/٤٢٧العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٨/٣٥٦لجرح والتعديل ا) ١١(
  .٤/١٨٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٢(
  .٤/٢٣٦الضعفاء الكبير للعقيلي . ١٠/٢٨٣تهذيب التهذيب ) ١٣(
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الراجح فيه  :قلت .)١(حديثه جرى وقد المذهب، سيء عمرو بن المنهال :يالجوزجان يعقوب
 . واحد، منهم ابن معين والنسائيالتوثيق فقد وثقه غير

 .)٢(الثانية من ،مقبول ،الكوفي ،األسدي دجاجة بن نعيم
 :وقد ذكر المزي حديثاً بسنده أن نعيم بن دجاجة قال. )٣(الثقات في حبان ابن ذكره

 :وعلق ابن حجر قائالً. )٤(سمعت عمر بن الخطاب يقول بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم
 في صنف من شرط على وهو ،وسلم عليه اهللا صلى النبي أدرك قد يكون أن هذا فمقتضى
 لم وإن ،رجالً وعمر بكر أبى عهد على كان من كل يذكرون فإنهم ،البر عبد كابن الصحابة

 :قلت. )٦( ثقة: وقال الذهبي.)٥(زمنه في أسلم أو ،وسلم عليه اهللا صلى النبي رأى أنه يثبت
  . حبان والذهبي، ولم يرد فيه جرحاً واضحاً، فقد وثقه ابنثقةالراجح أنه 
، )٧(بكنيته مشهورصحابي جليل،  ،البدري ،األنصاري الخزرجيعمرو  عقبة بن ،أبو مسعود

  .)٨(بعدها :وقيل األربعين قبل مات
  ).٢٩( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :علي بن أبي طالب

  الحكم على إسناد الحديث
ن فيه محمد بن سابق صدوق، وبالمتابعات يرتقي إلى إسناد هذا الحديث حسن؛ أل  

الصحيح لغيره، وقد ورد من طريق غير واحد عن منصور بن المعتمر، كما هو واضح من 
  .التخريج

، )٩(رجاله ثقات: والحديث لم يتكل فيه الحاكم، وسكت الذهبي عنه، وقال فيه الهيثمي
 قوي إسناده: في تعليقه على المسند طاألرنؤو شعيب، وقال فيه )١٠(وصححه الشيخ األلباني

إسناده : ، وقال في موضع آخر وفيه نعيم بن دجانةدجاجة بن نعيم غير ،الصحيح رجال رجاله
  .وهذا يؤيد تصحيحه بالمتابعات كما أسلفتقوي، 

� � �  
                                                 

  .٢٨/٥٧١تهذيب الكمال ) ١(
  .٥٦٥تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٥/٤٧٨الثقات البن حبان ) ٣(
  .٢٩/٤٨٣تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٠/٤١٣تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٢/٣٢٤ الكاشف) ٦(
  .٤/٥٢٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٣٩٥تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٩٢٦/  ح ١/٤٥٦مجمع الزوائد ) ٩(
  .٢٩٠٦/  ح ٧/١٠٧السلسلة الصحيحة ) ١٠(
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  .نالبد: الِجرم:  قال ثعلب)اتقوا الصبحة فإنها مجفَرة منْتَنَة ِللِجرم(وفي حديث علي 
        ))))١١٩١١٩١١٩١١٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  
� � �  

، ووضعت )٢( عند بيِت أبي أيوب، وأرزمتْ)١(أن ناقته عليه السالم تَلَحلَحتْ( فيه }جرن{
  .باطن العنُق: الِجران )ِجرانَها

        ))))١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبري في تاريخ األمم والملوك

ابن انَدثَح اَلقَ يد،ِمح: ادثنَح لمةُس، ابن نع نَأ اق،إسح اِهللا سوَلر عليِه اُهللا لىص سلمو 
ره،اقتَنَ كب هالَ ىرخََأو تَ ال جعلتفَ ام،ِمالزِب رمنِم ارد ورد إال اِراألنص دهلَُأ اهعالنُ إلى اهوِلز 
: سلمو ليِهع اُهللا لىص هملَ وليقُفَ ،نعِةوالم دِةالعو العدِد إلى ! اِهللا سوَلر اي ملُه :هلَ واالُقَو ندهم،ِع
 هوو ،دهِجسم اِبب لىع ركتْبفَ ،اليوم دهِجسم عوِضم إلى ىهانتَ ىتّح ،ورةأمم هاإنَّفَ امامهِز والّخَ
ومئذي مِل ربديِنغالم ِتينِم ينيم النَّ نيبِح يِف ارجِرج مبِن اذع راءفْع، هماألحِد القَي: هلس، 

 لنِزي ملَ ركتب املَفَ. جارالنَّ بن كاِلم بن نمغَ بن بةلَعثَ بن ادعب بن مروع انَاب ل،يهس :ولآلخر
نْعاه راِهللا وُلس اُهللا لىص ليِهع ومثُ م،لّس فَ بتثَوسغَ تارري يد،ِعب وراِهللا ولس اُهللا لىص ليِهع 
سلمو اِضولَ عِز اهال امهام مثُ ها،فَلْخَ تتفَالتَ مثُ ،هِب يهاِنثْي رجإلى تْع مبَأ اركهلو فَ رة،مبكتر 

 ه،حلَر وبيَأ وبَأ مَلاحتَفَ سلم،و ليِهع اُهللا لىص اِهللا وُلسر نهاع نزَلو ،هااِنجر تعضوو فيِه
"" : سلمو ليِهع اُهللا لىص اِهللا وُلسر قاَلفَ ليهم،ع ولزالنُّ إلى ارصاألنْ تهعدفَ ه،يِتب يِف هعضوفَ

المرء عم نَفَ ،""هحِلرَلز َأ يِبَأ لىعبن داِلخَ وبي زيِف يب،لَكُ بن دي النَّ بن منَغَ يِنب٣(ارج(.  
  تخريج الحديث

، نقالً عن ابـن     وغيرهم،  )٥(، وابن كثير  )٤(هذا الحديث ذكره أصحاب السير كابن هشام      
  .إسحاق مرسالً

                                                 

 لسان العرب (مكانها تَبرح فلم بركَت ِإذا الناقة وَألَحت ،يِلح َألَح قولك من وَأصله وثبتت َأقامت َأي: تلحلحت) ١(
  ).٣/٣٠٩الفائق  (يبرح ولم مكانه ثبت إذا ؛ تَحلَحْل ضد: تلحلح، و)٢/٥٧٧

، غريب الحديث ١٢/٢٣٨لسان العرب  (فاها به تفتح ال حلْقها من تخرجه صوت وهو :إرزاماً الناقة َأرزمت) ٢(
  ).١/٣٩٢، غريب الحديث البن الجوزي ١/٤١٥البن قتيبة 

  .٢/٨تاريخ األمم والملوك ) ٣(
  .١/١٤٨تهذيب سيرة ابن هشام ) ٤(
  .٢/٢٧٢سيرة ابن كثير ) ٥(
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  رجال اإلسناد
 الرأي حسن معين بنا وكان ،ضعيف حافظ ،الرازي حيان بن حميد بن محمدهو  :حميد ابن
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبوروى له . )١( ومائتينوأربعين ثمان سنة مات ،فيه

 يحتاج حميد ابن فاته من :يقول زرعة وأب وقال. حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين
 حميد بن محمد دام ما علم بالري يزال ال :حنبل بن أحمد وقال .حديث آالف عشرة في ينزل أن
 وجرير المبارك ابن عن حديثه أما :فقال  بن أحمد أبيه عن شيء من حديثه؟عبداهللاوسأل . حياً
 بأس، به ليس ،ثقة :وسئل عنه ابن معين فقال. أعلم فهو الري أهل عن حديثه وأما صحيح، فهو

 قبل من هو إنما قبله، من هو ليس بها يحدث التي األحاديث وهذه ،ثقة :مرة وقال. كيس رازى
 وقال). هـ٢٨٢توفي  (الطيالسي عثمان أبى بن جعفر وثقهو. عنهم يحدث الذين الشيوخ
 :حبان ابن وقال. )٣(نظر فيه :البخاري  وقال.)٢(، ورضيه أحمد، ويحيىحافظاً كان :الخليلي

 كثير: شيبة بن يعقوب وقال. )٤() والسيما إن حدث عن شيوخ بلده،بالمقلوبات الثقات عن ينفرد(
 غير ،المذهب رديء :الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم وقال. بثقة ليس :النسائي وقال. المناكير

 ييد بين العطار إسحاق بن وعبيد حميد بن محمد على أشهد :)٥(منصور بن إسحاقوقال . ثقة
 وقال. فيه نتهمه كنا حميد ابن يحدثنا كان شيء كل( :محمد بن صالح وقال. كذابان أنهما اهللا

 فيقلب الناس أحاديث يأخذ كان منه، اهللا على أجرأ أحداً رأيت وما ،تزيد أحاديثه تكان :أيضاً
 ،يالشاذكون سليمان :رجلين من بالكذب جبلة أحدا رأيت ما :أيضاً وقال. بعض على بعضه

وذكر أبو حاتم قصة دلت .  إلى أنه كان يتعمد الكذبوأشار أبو زرعة ).الرازي حميد بن محمدو
 حاتم أبا سمعت( :)هـ٣٢٣توفي (يعد بن محمد بن الملك عبد نعيم أبو وقال. )٦(على تغافله

 ،الري أهل مشايخ من وجماعة ،خراش بن يوسف بن عبدالرحمن وعنده ،منزله في الرازي
 بما يحدث وأنه ،جداً الحديث في ضعيف أنه على فأجمعوا حميد ابن فذكروا ،للحديث وحفاظهم

                                                 

  .٤٧تقريب التهذيب ص) ١(
  . ٩/١١١، تهذيب التهذيب ٢٥/٩٧، تهذيب الكمال ٧/٢٣٢انظر الجرح والتعديل ) ٢(
  .١/٦٩التاريخ الكبير ) ٣(
  .٢/٣٠٣المجروحين البن حبان ) ٤(
تقريب ( ومائتين وخمسين إحدى سنة مات ،المروزي ،ميميالت يعقوب أبو ،بهرام بن منصور بن إسحاق هو )٥(

  ).١٠٣التهذيب ص
  .٧/٢٣٢الجرح والتعديل ) ٦(
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الراجح  :قلت. )١()الرازيين عن بها فيحدث والكوفة البصرة ألهل أحاديث يأخذ وأنه يسمعه، لم
 .أنه ضعيف، كثير المناكير

 سعينالت بعد مات ،الخطأ كثير صدوقٌ ،الري قاضي ،األنصار مولى ،األبرش الفضل بن سلمة
  .التفسير في ماجه ابن، والترمذي، وداود أبوروى له . )٢(المائة جاز وقد ومائة،

 بنا  وقال.خيراً إال أعلم ال :فقال ،وسئل عنه أحمد. )٣(اصدوقً ثقةً كان :سعد بنا وقال
 سمعت :في موضع آخر وقال. )٥(يتشيع وكان بأس، به ليس: ، وقال مرة)٤(عنه كتبنا ،ثقة :معين

 بن سلمة من إسحاق ابن في أثبت )٧(خراسان تبلغ أن إلى بغداد لدن من ليس :يقول )٦(جريراً
 أبو وقال .)١٠(ويخالف يخطئ :وقال الثقات، في حبان ابن وذكره .)٩ (ووثقه أبو داود. )٨(الفضل

 حديثه يكتب ،هذا من بأكثر فيه لساني أطلق أن يمكن ال إنكار، حديثه في الصدق، محله :حاتم
 من خرجنا ما :يعل قال ، بنن المدينييعل وهنه ،رمناكي عنده :البخاري قال و.)١١(به يحتج وال

 لمعاٍن فيه يرغبون ال الري أهل كان( :الرازي زرعة وأب وقال .)١٢(بحديثه رمينا حتى الري
 :النسائي وقال. )١٣()الكذب يريد لسانه إلى زرعة أبو وأشار ،ومعاٍن وظلم ،رأيه سوء من فيه،

  قد حديثاً حديثه في أجد ولم وإفرادات، غرائب عنده( :يعد بن أحمد أبو وقال. )١٤(ضعيف

                                                 

، تاريخ ٤/٦١، الضعفاء الكبير للعقيلي ٦/٢٤٧، الكامل في الضعفاء ٧/٢٣٢ترجمته في الجرح والتعديل ) ١(
، ٢/٤٩٠ة الحفاظ ، تذكر٢/١٦٦، الكاشف ٢٥/٩٧، تهذيب الكمال ٢٧، الكشف الحثيث ص٢/٢٥٩بغداد 

  ، ٧/٤٩٢، لسان الميزان ٩/١١١، تهذيب التهذيب ٣/٥٣٠ميزان االعتدال 
  .٢٤٨تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٧/٣٨١الطبقات الكبرى ) ٣(
  . ٤/١٣٥، تهذيب التهذيب ١١/٣٠٥ تهذيب الكمال )٤(
  .٤/٣٦٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
 ومائة وثمانين ثمان سنة مات ،وقاضيها الري نزيل ،الكوفي ضبيال، طرقُ بن الحميد عبد بن جرير هو )٦(

  ).١٣٩تقريب التهذيب (
 من أمهات على وتشتمل ،الهند يلي مما حدودها وآخر، العراق يلي مما حدودها أول واسعة بالد :خراسان) ٧(

  ). ٤٩٠، ٢/٤٨٩، معجم ما استعجم ٢/٣٥٠معجم البلدان  (ومرو ،وهراة ،نيسابور منها ،البالد
  . ٤/١٣٥ تهذيب التهذيب )٨(
  .٢/١٦٦سؤاالت اآلجري ) ٩(
  .٨/٢٦٧الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٤/١٦٩الجرح والتعديل ) ١١(
  .٤/٨٤التاريخ الكبير ) ١٢(
  .٢/٣٦٢سؤاالت البرذعي ) ١٣(
  .٤٧الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ١٤(
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 بالقوى ليس :الحاكم أحمد أبو وقال. )١()محتملة متقاربة وأحاديثه، اإلنكار في الحد جاوز
 .الراجح فيه قول ابن حجر صدوق كثير الخطأ :قلت. )٢(عندهم

  ).١٦(جمته حديث رقم  سبقت تر ومرسل من الرابعة،صدوق مدلس :إسحاق ابن
  الحكم على إسناد الحديث

 ولم أقف على  ضعيف، كثير المناكير، ابن حميدألن فيهإسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛   
ضافة إلى أنه مرسل من ابن إسحاق، وكذا ألن فيه سلمة بن الفضل صدوقٌ كثير إسناد آخر، باإل

  .الخطأ
� � �  

 هـو موضـع تَجفيـف       )ر حتى يؤِويه الجِرين   ال قَطْع في ثَم   (وفي حديث الحدود    ) س(
  .التَّمِر، وهو له كالبيدر للِحنْطة، ويجمع على جرن بضمتَين

        ))))١٢١١٢١١٢١١٢١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام الشافعي في مسنده    
لم س و ليِه ع لى اهللاُ بي ص ن النَّ ب، ع يعرو بن شُ  من ع ين، ع سي ح ِبن ابن أَ  ك، ع اِلا م رنَخبَأ  

  .)٣(""عطْيه القَِف الجرين فَإذا آواهق، فَلَّع مِرمي ثَع ِفطْ ال قَ"": اَله قَنََّأ
  تخريج الحديث

  .)٤(أخرجه البيهقي من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي به بمثله
ن عمرو بـن     ب عبداهللاوقد ورد الحديث، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده             

، )٦( )الجـرين (، وقد ورد من حديث رافع بن خديج، ولكن دود ذكر            )٥(الفالعاص بلفظ فيه إخت   

                                                 

  .٣/٣٤٠الكامل في الضعفاء ) ١(
  ، ٤/١٣٥، تهذيب التهذيب ١/٤٥٤، الكاشف ١١/٣٠٥ترجمته في تهذيب الكمال ) ٢(
  . ١٥٤٩   /ح ٣٣٥صمسند الشافعي ) ٣(
 باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق ،السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة جماع أبواب القطع في السرقة) ٤(

سرق من  باب القطع في كل ما له ثمن إذا  السنن الصغير كتاب الحدود، وفي  ١٦٩٨١   /ح  ٨/٢٦٣من 
  ح ٦/٤٠٥ما يكون حرزا وما ال يكون   معرفة السنن واآلثار كتاب السرقة، وفي٣٣٤٤   / ح٧/٢٩٢ حرز

/  ٥١٦٥  .  
  .وحسنه الشيخ األلباني.  ٤٩٥٧   / ح٨/٨٤، الثمر المعلق يسرق  كتاب قطع السارق للنسائي،السنن الصغرى )٥(
سنن الترمذي أبواب الجنائز عن ،  ٤٤٦٦   / ح١٠/٣١٦،  باب حد السرقة  كتاب الحدود،صحيح ابن حبان )٦(

، مسند أحمد بن  ١٤٤٩  /ح ٤/٥٢  باب ما جاء ال قطع في ثمر وال كثر، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وصححه األلباني، وشعيب األرنؤوط، وسكت عنه الترمذي. ١٧٣٢٠/  ح ٤/١٤٢حنبل 
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 ومن حديث ابن    ،)١()الجرين( دون ذكر     باختالف في بعض ألفاظه    أبي هريرة وروي من حديث    
 بن أبي حـسين     عبدالرحمن بن   عبداهللا  ومرسالً من طريق     .)٢(عمر باختالف في بعض ألفاظه    

، والنص الذي ذكرته أقرب األلفاظ لـنص ابـن          )٣(يه وسلم  أرسله عن النبي صلى اهللا عل      المكي
   .األثير

  رجال اإلسناد
 دار إمام ،الفقيه ،المدني عبداهللا أبو ،األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك

 نافع عن مالك :كلها األسانيد أصح :البخاري قال حتى ،المتثبتين وكبير ،المتقنين رأس ،الهجرة
 بلغو  ومائة،وتسعين ثالث سنة مولده وكان  ومائتين،وسبعين تسع سنة مات ،عمر بنا عن

  .روى له الجماعة .)٤(سنة تسعين
روى . )٦(السادسة من ثقة. )٥(المكي، القرشي حسين أبي بن سعيد بن عمرهو  :ابن أبي حسين

  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، والمراسيل في داود أبو، ومسلم، والبخاريله 
 عشرة ثماني سنة مات صدوق ،العاص بن عمرو بن عبداهللا بن محمد بن شعيب بن روعم

 .، وأصحاب السنن األربعةاإلمام خلف القراءة جزء في البخاري روى له .)٧(ومائة
وثقه جماعة من النقاد كابن المديني، وابن معينمرة، والنسائي مرة، والعجلي، وأحمد بن 

ه آخرون، والخالف فيه يطول، ويدور حول روايته عن أبيه ، وتكلم فيسعيد الدارمي وغيرهم
عن جده، وقد بين هذا الخالف غير واحد من العلماء، منهم الدارقطني، وابن حبان، وابن حجر، 

 من وغيرها المسيب، بن وسعيد طاووس عن عمرو روى إذا( :حبان ابن قالوغيرهم حتى 
 عبداهللا يلق لم شعيباً فإن جده عن أبيه، عن روى وإذا به، االحتجاج يجوز ثقة، فهو ،الثقات
ورد ابن . )٨() أو منقطعمرسال فيكون ،له صحبة ال فهو ،محمداً بجده أراد وإن ،منقطعاً فيكون

 ثم .)٩(فتترك روايته في المناكير فأما الثقات، كتاب إلى عمرو يحول أن والصواب :حجر قائالً
 الجمهور، ووثقه ،مطلقاً ناس ضعفه شعيب نب عمرو( : خالصة في هذا الخالفقال ابن حجر

                                                 

  .صحيح لغيره: ، وقال األلباني ٢٥٩٠   /في ثمر وال كثر ح باب ال يقطع ، سنن ابن ماجه كتاب الحدود )١(
  . ١٣٢٩٨   / ح١٢/٣٤٤ المعجم الكبير للطبراني )٢(
  . ١٥١٨   / ح٢/١٨١ باب ما يجب فيه القطع،  كتاب المدبر رواية يحيى الليثي،- موطأ مالك )٣(
  .٥١٦تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢١/٣٦٤تهذيب الكمال ) ٥(
  .٤١٣ تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٤٢٣تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٢/٧٢المجروحين البن حبان ) ٨(
  .٨/٤٦ تهذيب التهذيب )٩(
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 عن روايته على فمحمول مطلقاً ضعفه ومن حسب،ف جده عن أبيه، عن روايته بعضهم وضعف
 أبى، حدثني :قال فإذا عن، :بلفظ الصحيفة في ما دلس فربما أبيه عن روايته فأما ،جده عن أبيه
 ال عمرو بن عبداهللا األعلى الجد بها ييعن فإنما ،جده عن أبيه رواية وأما صحتها، في ريب فال

وذكر ابن . منه سماعه وصح أماكن، في عبداهللا من بسماعه شعيب صرح وقد. عبداهللا بن محمد
 هو الجد بأن تصرح أحاديث جملة من قطعة وهذه :حجر طائفة من األحاديث، وعلق قائالً

  الثاني؟صحيفة الباقيو ابعضه سمع أم عنه، روى ما جميع منه سمع هل لكن عمرو، بن عبداهللا
 وأما. زرعة يوأب الدارقطني كالم ينحط وعليه فيه، األقوال الختالف الجامع وهو ،عندي أظهر

 به يختص ال الرواة جميع في معتبر الشرط فهذا ثقة، عنه الراوي يكون أن بعضهم اشتراط
 من تقدم بما مردود وذلك عمرو بن عبداهللا من سمع شعيب يكون أن جماعة أنكر وقد. عمرو

 صحيفة هي أو سماع نسخته أن في معروف الخالف( :وقال العالئي. )١()األحاديث التي ذكرها
 كرز أم عن وروى ،ظاهر وهو ،عنه اهللا رضي عمر بنا  عنعمرو أرسل وقد ،عنده كانت
 وزينب ،معوذ أم بنت الربيع الصحابة من شعيب بن عمرو منهم سمع والذي ،أيضاً مرسل وهو
 تكلم في روايته عن أبيه عن ، مرسلوالراجح أنه ثقة، :، قلت)٢()عنهما اهللا رضي سلمة مأ بنت
 .ماذكره ابن حجر آنفاً: ، بخالف كبير بين العلماء خالصتهجده

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألنه مرسل فقد أرسله عمرو بن شعيب عن النبي صلى اهللا   

يه راويان محذوفان على األقل، ولكن هذا الحديث يصح من طرق أخرى ما فعليه وسلم وبينه
  .والتي ذكرتها في التخريج، من حديث أبي هريرة وابن عمر ورافع بن خديج رضي اهللا عنهم

� � �  

  .)أنه كان له جرن من تَمر(ومنه ُأبي مع الغُول ) س(
        ))))١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في العجم الكبير  
  حنَثَد ا العببن الفَ  اس ض اِطفَل األس  ي، ثنا موس  يل، ثنا أَ  اِعى بن إسمب ِزان بن ييد، عحيى ن ي

ِثي كَ  أبِ بن ير، ع ن الحضِمر الحِ ي بن   حمد بن أُ  ق، عن مببن كَ  ي ع ه كَ نََّأ،  يِهِبن أَ ب، علَ ان جرن  ه 

                                                 

، بحر ١٦، سؤاالت أبي داود ألحمد ص٧٤، الضعفاء الصغير ص٦/٣٢٤انظر أقوال العلماء التاريخ الكبير ) ١(
قات للعجلي ، الث٥/١١٥، الكامل في الضعفاء ٤/٤٦٢  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ، ١١٨الدم ص

، تاريخ ٣/٢٧٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ١٠٤، سؤاالت ابن أبي شيبة ص ١٦، سؤاالت السلمي ص٢/١٧٧
  .٨/٤٦، تهذيب التهذيب ٣/٢٦٣، ميزان االعتدال ٢٢/٦٨، تهذيب الكمال ٧٥ / ٤٦دمشق 

  .٢٤٤جامع التحصيل ص) ٢(
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 ليِه ع در، فَ يِهلَ ع مسلّم، فَ ِلحتَالم الم ه الغُ ب شَ دابٍةو بِ ا ه إذَ فَ ،يلٍة لَ اتَ ذَ هحرس، فَ صنِق ي كان فَ ،ٍرِمن تَ ِم
قاَلالم، فَ الس :اَلسي؟ قَ م إنْ ي أَ نّ، جِ ا أنتَ م : نَفَ: اَلقَ. ينّل جِ ال بِنلْاو نَفَ. دكي يلَاوه ي إذَ، فَ ده ا يده ي د 
ي، نِّ مِ  أشد جٌليهم ر ا فِ  م ن أن  الج لمتَد ع قَ: اَلن، قَ الج لقَا خَ كذَه: اَل، قَ  كلبٍ ه شعر عرشَ، و ٍبلْكَ
م؟ نكُا مِ ينَنِجا ي مفَ: اَلقَ. كاِمعن طَ  مِ صيبا نُ جئنَقة، فَ د الص حب تُ كا أنَّ لغنَب: اَل؟ قَ ك بِ اءما ج فَ: اَلقَ

َ 	ِ�َـ��   {: قرِة الب ورِةي س ي فِ  التِ ذه اآليةُ ه: اَلقَ ��ّ��   ��� 
� ���� �ْ����� ��ْ�َ�ـ�ِ	 ....{ )١( ها ِحالَن قَميني مـسِ  ي
ـ ى ر ح أتَ ِبصما أَ لَي، فَ مِستى ي ا ح نَّ مِ جيرصبح أَ  ي ينها حِ الَمن قَ ح، و صِبتى ي نا ح  مِ جيرُأ اهللاُ وُلس  

لى اُهللاصليِه عذَسلم فَ والقَه فَلك لَ ذَكر" :"٢(""بيث  الخَدقَ ص(.  
  ج الحديثتخري

، جميعهم مـن    )٦(، والشاشي )٥(، والحاث بن أبي أسامة    )٤(، وابن حبان  )٣(أخرجه النسائي 
  .طريق األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ مقارب

، ثالثتهم من طريق حرب بن شداد عن )٩(، والشاشي)٨(، والحاكم)٧(وأخرجه النسائي
 يب عمرو بن أبي بن كعب عن جده ُأمحمد بنيحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن الحق عن 

  . باختالف يسيربن كعبا
  .)١٠( بن كعب عن أبيه به بلفظ مقاربيبُأ بن عبداهللاوأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق 

  رجال اإلسناد
قال ، البصري ،األسفاطي الفضل أبو ،بشر بن الفضل ابن :ويقال ،محمد بن الفضل بن العباس

 لم يرِو له .)١١(ومائتين وثمانين ثالث سنة مات .الحديث حسن قاًصدو كان: الخطيب البغدادي
  .، كما قال الخطيب هو صدوق: قلت.أصحاب الكتب الستة

                                                 

  .٢٥٥سورة البقرة آية ) ١(
  . ٥٤١   /ح  ١/٢٠١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٩٦٠ ح٥٣٣عمل اليوم والليلة ص) ٣(
  . ٧٨٤   /ح ٣/٦٣باب قراءة القرآن  صحيح ابن حبان كتاب الرقائق) ٤(
  . ١٠٥١   / ح٢/٩٥٢ باب ما جاء في آية الكرسي  كتاب األذكار زوائد الهيثميمسند الحارث) ٥(
  . ١٤٤٨   / ح٣/٣٣٧المسند للشاشي ) ٦(
  . ١٠٧٩٧   /ح ٦/٢٣٩  كتاب عمل اليوم والليلةالسنن الكبرى للنسائي) ٧(
  . ٢٠٦٤   /ح ١/٧٤٩ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب فضائل القرآن) ٨(
  .١٤٤٩   / ح٣/٣٣٩المسند للشاشي ) ٩(
  . ١٧٤   /ح ١٠٨ص   البن أبي الدنياالهواتف) ١٠(
  .٣٩١، ٢٦ تاريخ دمشق )١١(
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 التفات وال ،ثبت ثقة وباسمه ،بكنيته مشهور ،يِكذَوبالتَّ سلمة أبو ،ريقَنْالِم إسماعيل بن موسى
  . روى له الجماعة.)١( ومائتينوعشرين ثالث سنة مات ،فيه الناس تكلم :خراش بنا قول إلى

 وثقه النقاد إال ماقاله ابن خراش وال        :قلت. صدوق وهو فيه الناس تكلم :خراش ابن قال
  .ثقة ثبت: وال ينزله عن قول ابن حجريضره 

روى له . )٢( ومائةالستين حدود في مات ،أفراد له ثقة ،يزيد أبو ،البصري العطار يزيد بن أبان
  .النسائي، والترمذي، وداود وأب، ومسلم، والبخاري

 عن )٤(يالكديم وروى. )٣(المشايخ كل في ثبت :حنبل بن أحمد قالو. وثقه ابن المديني
 بنوثقه او .بمعتمد ليس يوالكديم :قال ابن حجر. عنه أروى ال أنا :قال القطان عن المديني ابن

 وال ،القدر يرى كان: ل وقاالعجليو. )٥(النسائيو .عنه يروى سعيد بن يحيى كان : وقالمعين
 بن يحيى في همام من إلى أحب هو :حاتم أبو وقال. )٧(الثقاتفي  حبان ابن وذكره. )٦(فيه يتكلم

 : بعد أن ذكر حديثاً أخطأ فيهيعد ابن  وقال.)٨(شيبان من إلى أحب هو :أيضاً وقال. كثير يأب
 وغيره، قتادة عن ،صالحة أحاديث وله حديثه، يكتب ،متماسك ،الحديث حسن وهو روايات، له(

الرااجح أنه ثقة، فقد وثقه كبان النقاد  :قلت. )٩()الصدق أهل من أنه وأرجو ،مستقيمة وعامتها
 .كأحمد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم

 ومرسل ولم يرسل عـن الحـضرمي سـبقت          ،مدلس من األولى  ثبت،   ثقة   :يحيى بن أبي كثير   
  ).٥٣(ترجمته حديث رقم 

 روى له أبو داود .)١٠(السادسة من به بأس ال ،القاص ،اليمامي ،التميمي حقالالحضرمي بن 
  .والنسائي

                                                 

، ٨/١٣٦، الجرح والتعديل ١٣/٦٢، تاريخ بغداد ٧/٢٨٠كبير ، وانظر التاريخ ال٥٤٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .١٠/٢٩٦، تهذيب التهذيب ٢٩/٢١تهذيب الكمال 

  .٨٧تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١٢بحر الدم ص) ٣(
 ست سنة مات ،ضعيف ،البصري ،السامي العباس أبو ،الكديمي سليمان بن موسى بن يونس بن محمد هو )٤(

  ).٥١٥ب صتقريب التهذي( ومائتين وثمانين
  ، ١/٨٧، تهذيب التهذيب ١/٢٠٧، الكاشف ٢/٢٤انظر التاريخ تهذيب الكمال ) ٥(
  .١/١٩٩الثقات للعجلي ) ٦(
  .٦/٦٨الثقات البن حبان ) ٧(
  .٢/٢٩٩الجرح والتعديل ) ٨(
  .١/٣٩٠الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .١٧١تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 عبداهللا وقال. )١(التيمي سليمان غير عنه يروى أعلم ال ،قاصاً كان :حنبل بن أحمد قال
 به ليس :فقال ،التيمي سليمان عنه روى الذي الحضرمي عن معين بن يحيى سألت :بن أحمد

 بن حضرميو ،اليمامي حضرمي( :حاتم أبو وقال. )٢(الحق بن ضرميبالح هو وليس بأس،
وذكره ابن . )٣()مرسل عباس وابن ،مرسل عمر بنا عن روى :، وقالواحد عندي هو الحق

 ،التيمي سليمان عنه يروى الذي حضرميو الحق، بن الحضرمي بين وفرق. حبان في الثقات
 الذيو :المزيال ق. المديني ابن قال وكذلك. )٤(هو من ابن وال هو، من أدرى ال :الثاني في فقال

 الذي يروي عنه يحيى  الحضرمي بن الحق:قلت. )٦( وثق:قال الذهبيو. )٥(اثنان أنهما لي يظهر
  .بن أبي كثير ثقة، فليس هو حضرمي المجهول

 ثالث سنة الحرة يوم قتل ،رؤية له ،المدني معاذ أبو ،األنصاري  بن كعبيبمحمد بن ُأ
  . روى له النسائي.)٧(وستين

 أم وأمه ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في ولد :والجعابي حاتم أبي وابن سعد بنا قال
وذكره ابن حبان . )٩(الحديث قليل ثقة : وقال ابن سعد.)٨(السدوسي عمرو بن الطفيل بنت الطفيل

  .الراجح أنه صحابي، فله رؤية كما قال ابن حجر :قلت. )١٠(في الثقات
 العقبة أصحابكان من  ،الطفيل وأبو ،المنذر أبو ،األنصاري قيس بن كعب بن يب ُأهو :وهأب

  .)١١(كلها والمشاهد بدراً وشهد ،الثانية
  الحكم على إسناد الحديث

وبالمتابعات . إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه العباس بن الفضل األسفاطي، صدوق
حرب بن شداد، واألوزاعي عن يحيى بن أبي يرتقي إلى الصحيح لغيره، فقد ورد من طريق 

                                                 

  .٢/٣٠٩العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٣/٢١فة الرجال العلل ومعر) ٢(
  .٣/٣٠٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .٦/٢٤٩الثقات البن حبان ) ٤(
  ، ٢/٣٤٠، تهذيب التهذيب ٦/٥٥٣، تهذيب الكمال ٣/١٢٥ترجمته في التاريخ الكبير ) ٥(
  .١/٢٤٠الكاشف ) ٦(
  .٤٦٦تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٦/٢٤٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٨(
  .٥/٧٦الطبقات الكبرى ) ٩(
  .٥/٣٥٧لثقات البن حبان ا) ١٠(
  .١/٢٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١١(
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 الطبراني رواه: وقال فيه الهيثمي، يخرجاه لم و اإلسناد صحيح: والحديث قال فيه الحاكم. كثير
  .، وهذا يؤيد تصحيحه بالمتابعات)٢(، وصححه الشيخ األلباني)١(ثقات ورجاله

� � �  

  .)ا جرنَهما على األرضفإذا جمالن يصِرفان، فَدنا منهما فوضع(ومنه الحديث 
        ))))١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن حبان في صحيحه  
امة، سو ُأا أبدثنَح: اَلي، قَِروه الجعيداهيم بن سا إبردثنَح: اَلفيان، قَ بن سسنا الحخبرنََأ  

سلم  و عليِهلى اُهللا ص اِهللاوَلس رن َأريرةَي هن أِب، علمةَي سِبن َأمرو، عحمد بن عا مدثنَح: اَلقَ
َلخَدِمطاًاِئ ح ط اَألواِئن حا ِفإذَفَار نصيه جمالن يِرضاِنبوي تَاقْ فَداِنرعربر اِهللاوُلس لى اُهللا ص 
ليِهعسلم ِم ونها فَموضعا جانُراَلقَ فَرِضاَأل ِب)٣(اهمم عهن م :سجلَاد اَلقَ فَهر اِهللاوُلس لى اُهللا ص 
ليِهعسلم و " :منْا يَأي ألحٍدِغب ن يسجألحٍدد و كَلَ، واني َأنبِغ أحد ين يسجألحٍدد رتُ ألمرأةَ الم 
  .)٤("ه قِّن حليها ِمعظم اهللاُ ها لما عزوِجد ِلسجن تََأ

  تخريج الحديث
  .)٥(لهأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن عمرو به بمث

، ثالثتهم من طريق النضر بن شميل       )٨(، واألصبهاني )٧(، والبيهقي )٦(وأخرجه الترمذي   
  .عن محمد بن عمرو به باالقتصار على الجزء األخير من الحديث

  
  

                                                 

  .١٧٠١٢/  ح ١٠/١٥٩مجمع الزوائد ) ١(
  .٦٦٢/  ح ١/١٦١صحيح الترغيب والترهيب ) ٢(
 ،٢/٢٩٥الفائق  (بركا أي َ:، ووضعا جرانهما على األرضمنحره إلى مذْبحه من البعير عنق مقدم: الِجران) ٣(

 البعير يبرك َأن فيه واَألصل البرك وكذلك الصدر: الِجران: ، وقيل)١/٥١٥لخطابي غريب الحديث ل
  ).٢/٤٧٩غريب الحديث البن قتيبة  (اَألرض بصدره فيضرب

  . ٤١٦٢   /ح  ٩/٤٧٠كتاب الحج باب الهدي  صحيح ابن حبان) ٤(
  . ٥٣٤  / ح  ٢/٧٢٧ العيال البن أبي الدنيا باب حق الرجل على زوجته) ٥(
أبواب الرضاع عن رسول اهللا صلى اهللا  سنن الترمذي أبواب الجنائز عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٦(

  . ١١٥٩  / ح  ٣/٤٦٥ عليه وسلم  باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
 /  ح ٧/٢٩١السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ) ٧(

١٤٤٨١ .  
  .١٥٨دالئل النبوة لألصبهاني ص) ٨(
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، كالهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن )٢(، والبيهقي )١(وأخرجه الحاكم   
  .اظ به باختالف في بعض األلفعبدالرحمن

  رجال اإلسناد
 لم .)٤(وثالثمائة ثالث سنة مات ،)٣(النسوي ،الشيباني العباس أبو ،عامر بن سفيان بن الحسن

  .يرِو له أصحاب الكتب الستة
 والفقه والفهم والكثرة الثبت في متقدماً ،عصره في خراسان محدث كان :الحاكم قال

 ثقة : أيضاًوقال، الكبير المسند صاحب  ،خراسان شيخ ماماإل الحافظ: وقال الذهبي. )٥(واألدب
  .لم يرد فيه مايستدعي تنزيله عن درجة الثقة :قلت .)٦(بأساً به علمت ما ،مسند

 حدود في مات ،حجة بال فيه تكلم ،حافظ ثقة ،الطبري إسحاق أبو ،الجوهري سعيد بن إبراهيم
  . روى له الجماعة سوى البخاري.)٧( ومائتينالخمسين

. )٨(والخطيب البغدادي وغيرهم. والعجلي. وابن حبان. والدارقطني. لنسائيد كااوثقه النق
 )هـ٢٥٩توفي (الشاعر بن حجاج سمعت( :قال خراش ابن عن الخطيب تاريخ فيإال أنه ورد 

 .)٩()فيه يقع الحجاج وكان ،نائم وهو ،يقرأ نعيم وأبو نعيم يأب عند سعيد بن إبراهيم رأيت :يقول
 الجزء ذلك سمع قد كان يالجوهر ولعل رافضى، خراش وابن : قائالًورد ابن حجر على ذلك

 الراجح ما قاله ابن حجر، أنه ثقة حافظ، فقد وثقه كبار النقاد، :قلت  .)١٠(ذلك قبل نعيم يأب من
  .وما ذكره الخطيب ورده ابن حجر هو الذي تكلم فيه ولم يثبت

  ).٦٢(نية، سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، مدلس من الثا ،أسامة بن حمادهو  :أبو أسامة

                                                 

  .٧٣٢٤/   ح ٤/١٨٩، ٢٧٦٨  /  ح ٢/٢٠٦المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح ) ١(
السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب من تخلى لعبادة اهللا إذا ) ٢(

  . ١٣٢٦٣  / ح  ٧/٨٤ لم تتق نفسه إلى النكاح
  .١٣/٩٩تاريخ دمشق ) ٣(
  .٢/٧٠٥تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .٢/٢١١لسان الميزان ) ٥(
  .١/٤٩٢، ميزان االعتدال ٢/٧٠٣تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .٨٩تقريب التهذيب ص) ٧(
، تهذيب الكمال ٨/٨٣، الثقات البن حبان ١/٢٠١، الثقات للعجلي ٢/١٠٤ترجمته في الجرح والتعديل ) ٨(

  . ٢/٥١٥فاظ ، تذكرة الح٢/٩٥
  .٦/٩٤تاريخ بغداد ) ٩(
  .١/١٠٧تهذيب التهذيب ) ١٠(
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 خمس سنة مات ،أوهام له صدوق ،المدني الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد
 . روى له الجماعة.)١(الصحيح على  ومائةوأربعين

 يضعفه سعيد بن يحيى كان :ووثقه علي بن المديني وقال. يستضعف :سعد ابن قال
وقدم يحيى . للحديث الناس بأحفظ ليس ،صالح رجل : مرةالقطان يحيى قال و،)٢(الضعف بعض

 اإلسناد أصحاب اشتهاها حتى هحديث يكتبون يكونوا لم: بن معيد محمد بن عجالن عليه وقال
 محمد من إلى أحب هوو ،همن إلى أحب عجالن بن محمد :وقال مرة. )٤(ووثقه مرة. )٣(فكتبوها

 يعقوب بن إبراهيم وقال. هو ما لضعفا وإلى وسط، هو :شيبة بن يعقوب وقال ،)٥(إسحاق بن
 حديثه، يكتب الحديث، صالح :حاتم أبو وقال. )٦(حديثه ويشتهى ،الحديث يبقو ليس :الجوزجاني

 يكن لم :المبارك ابن وقال. ثقة :آخر موضع في  وقال،بأس به ليس :النسائي وقال. )٧(شيخ وهو
 كل الثقات من جماعة عنه حدث وقد صالح، حديث له( :يعد بن أحمد أبو وقال. )٨(بأس به

في  حديث غير مالك عنه ويروى بعض، على بعضهم ويغرب بنسخة، عنه ينفرد منهم واحد
، وقال )١٠(يخطئ كان :وقال الثقات، في حبان ابن وذكره. )٩()به بأس ال أنه وأرجو، الموطأ

 .الراجح فيه قول ابن حجر :قلت. )١١(ومتقنيهم المدينة أهل جلة من :مرة
 هريرة فيمن أرسل عنهم، سبقت  ولم يذكر أبو، مرسلوهو مكثر، ثقة :عبدالرحمن بن سلمة أبو

  ).٩٧(ترجمته حديث رقم 
  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير: هريرةوأب

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد الحديث حسن ألن فيه محمد بن عمرو صدوق له أوهام، ولم يذكر هذا الحديث   

 والحديث حسنه . ولم يرد لهذا الحديث متابعة تقويه بهذا اللفظ، فيبقى على حسنهيه،مما وهم ف
                                                 

  .٤٩٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .٩٤سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ٢(
  .٣/٢٢٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٩/٣٣٣ تهذيب التهذيب )٤(
  .٣/٢٢٦  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٢٦/٢١٧تهذيب الكمال ) ٦(
  .٨/٣٠لتعديل الجرح وا) ٧(
تهذيب . ٤/١٠٩، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/٦٦٩، التعديل والتجريح ١/١٩١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٨(

  .٩/٣٣٣تهذيب التهذيب . ٢٦/٢١٦الكمال 
  .٦/٢٢٤الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .٧/٣٧٧الثقات البن حبان ) ١٠(
  .١٣٣مشاهير علماء األمصار ص) ١١(
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وهذا يؤيد . ، وحسن إسناده شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان)١(الشيخ األلباني
  .ماذهبت إليه في تحسين هذا الحديث
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ويجمع علـى   . ِقثَّاء وقيل الرمان أيضا   ِصغار ال :  الِجرو )أنه ُأِتي بِقنَاع ِجرو   ( فيه   }جرا{
  .أجٍر

        ))))١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  

 ِكيعثَنَا ودشَِريكٍ  ،ح نِقيلٍ   ، عِن عِن ابذٍ    ، عوعِع ِبنِْت ميبالر نلَّى    : قَالَتْ ، عص تُ النَِّبيَأتَي
 ، تَحلَّي ِبهـذَا   : "" فَقَالَ ، فَوضع ِفي يِدي شَيًئا    ،)٣( ِفيِه رطَب وَأجر زغْبٍ    )٢(اللَّه علَيِه وسلَّم ِبِقنَاعٍ   

  .)٤( ""واكْتَِسي ِبهذَا
  تخريج الحديث

، )٦(، والترمذي من طريق علي بن حجـر )٥( سلمة الخزاعييأخرجه أحمد من طريق أب      
، )٧(د بن عيسى وزكريـا بـن يحيـى        والطبراني من طريق هشام بن عبد الملك الباهلي ومحم        

، وابن سعد من طريق األسود بن عـامر وإسـحاق بـن             )٨(والبيهقي من طريق يحيى بن يحيى     
، جميعهم عن شريك به بألفاظ مقاربة فـي  )١٠(، وابن عساكر من طريق داود بن عمرو       )٩(عيسى

  .بعضها اختالف يسير

                                                 

  . ٧/٥٤إرواء الغليل ) ١(
)٢ (والِقناع الِقنْع:قُ الذي يْؤكل عليه الطعامويجعل فيه الفاِكهةُ:وقيل ، الطب )  ٨/٢٩٧لسان العرب.(  
)٣( راَألج الِقثَّاِء ِصغَار غْبها الَّتي والزلَيغَب عز، غَبتُ ما أول والزنْبيِش من يالر)  غريب الحديث البن

  ).١/٤٣٧الجوزي 
  .٢٧٠٦٥   /ح  ٦/٣٥٩بن حنبل مسند أحمد ) ٤(
  . ٢٧٠٦٨   /ح  ٦/٣٥٩مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
، وفي  ٢٠٤  / ح  ١٦٨ ص الشمائل المحمدية للترمذي باب ما جاء في فاكهة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٦(

  . ٣٥٧  / ح  ٢٩٥ صباب ما جاء في خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . ٢٠٧١٥  / ح  ٢٠/٢٧٣اني المعجم الكبير للطبر) ٧(
  . ٥٩٨٦  /    ح٥/١٠٦ شعب اإليمان للبيهقي) ٨(
  .١/٣٩٣الطبقات الكبرى ) ٩(
  .٤/٣٤تاريخ دمشق ) ١٠(
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 بن محمـد بـن      داهللاعبوأخرجه ابن راهويه من طريق شريك عن هشام بن عروة عن            
  .)١(عقيل به بلفظ مقارب

 من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن          كالهما،  )٣(، والطبراني )٢(وأخرجه الترمذي 
  .ياسر عن الربيع بنت معوذ به باختالف في بعض األلفاظ مع زيادة

  رجال اإلسناد
  ).٦٠( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة حافظ عابد، :وكيع
 يخطىء صدوق ،عبداهللا أبو ،الكوفة ثم ،)٤(بواسط القاضي الكوفي ،نخعيال عبداهللا بن شريك
 ،البدع أهل على شديداً عابداً فاضالً عادالً وكان ،بالكوفة القضاء ولي منذ حفظه تغير ،كثيراً
، وأصحاب السنن مسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٥( ومائةوسبعين ثمان أو سبع سنة مات

  .األربعة
 ابن يعل وقال. الثوري سفيان من الكوفيين بحديث أعلم شريك :باركالم ابن قال

توفي ( الفالس يعل بن عمرو قالو. منه حظاً أقل وإسرائيل إسرائيل، من أعلم شريك :المديني
 ،)٦(عنه يحدث  بن مهديعبدالرحمن وكان ،شريك عن يحدث ال  القطانيحيى كان :)هـ٢٤٩

  فيوشريك ،قديماً إسحاق يأب من شريك سمع :حنبل بن أحمد قالو.)٧(جداً حديثه  يحيىوضعف
 بنا وقال. )٩(إسرائيل أثبت منه: وقال مرة .)٨(وزكريا وإسرائيل زهير من أثبت إسحاق أبى

 يحيى عند شريك يكن لم :مرة وقال ،منه إلينا أحب فغيره خالف إذا أنه إال ،ثقة صدوق: معين
 ،وشعبة سفيان على بنفسه ويذهب ،ويغلط يتقن ال هأن إال ،ثقة :، وقال مرةثقة ثقة وهو ،بشيء

 حسن كان : وقال،ووثقه العجلي ،)١٠(شريك :قال ؟األحوص أبو أو أثبت شريك ليحيى قيلو
                                                 

  .٧/   ح ٥/١٤٤ مسند إسحاق بن راهويه) ١(
  . ٢٠٣  / ح  ١٦٨ ص الشمائل المحمدية للترمذي باب ما جاء في فاكهة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(
  .  ٢٠٧١٨  / ح  ٢٠/٢٧٤لمعجم الكبير للطبراني ا) ٣(
 ألن بذلك سميت ،والبصرة بغداد بين بنى التي الحجاج مدينة فواسط مواضع عدة على يقع اسم هذا :واسط) ٤(

 بحمى :أيضاً وواسط، ذلك مثل المدائن وبين وبينها، ذلك مثل البصرة وبين وبينها ،فرسخاً الكوفة وبين بينها
معجم ما استعجم  (مجدل له :يقال الذي وهو ،السمين بني حصن واسط، وبالبادية كالب نيب بالد في ضرية

٤/١٣٦٣ .(  
  .٢٦٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .١٢/١٦٩تهذيب الكمال ) ٦(
  .٢/١٩٣الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٧(
  .٧٣، بحر الدم ص١/٣٧٩ العلل ومعرفة الرجال )٨(
  .٤/٢٩٥تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٣/٣٦٩  رواية الدوري-معين تاريخ ابن ) ١٠(
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 سماعه ففي القضاء يول بعدما منه سمع ومن صحيح، فحديثه قديماً منه سمع ومن الحديث،
 ليس :ي النسائي والدارقطنقالو. بالمتين ليس :الحاكم أحمد أبو وقال. )١(االختالط بعض
 عن زرعة أبا سألت: حاتم أبى بن عبدالرحمن وقال. بأس به ليس :النسائي مرة وقال. )٢(بالقوى
 سألت :أيضا وقال ،أحياناً يغلط وهو ،وهٍم صاحب الخطأ، كثير كان :قال بحديثه؟ يحتج شريك

 كان وقد ،صدوق شريك ،يإل أحب شريك :قال ؟إليك أحب أيهما األحوص يوأب شريك عن يأب
 من كثير حديث ولشريك( :قال ثم حديثه، من قطعة يعد بن أحمد أبو له وروى .)٣(أغاليط له

 أتكلم لم ما بعض فيو منه، طرفاً وأخباره حديثه من ذكرت وإنما: وأضاف ،والمسند المقطوع
 في يقع الذيو واالستواء، الصحة حديثه على والغالب اإلنكار، بعض أمليت مما حديثه من عليه

 إلى فيه ينسب أن يستحق مما شيئاً يتعمد أنه ال حفظه سوء من فيه أتى إنما ،النكرة من حديثه
 :الجوزجاني وقال. جداً الحفظ سيء ،ثقة صدوق :شيبة بن يعقوب وقال. )٤()الضعف من شيء
 على يخطئ :، وقالداود وأبو .الحربي إبراهيم ووثقه. مائل الحديث، مضطرب ظ،فالح سيء

 :الساجي وقال .)٥(بعده عياش بن بكر وأبو منه، حديثاً أصح وإسرائيل فوقه، زهير األعمش،
 كان :األزدي وقال ،فقيهاً وكان ذلك، خالف عنه حكى وقد المفرط، التشيع إلى ينسب كان

. )٦(الحديث مضطرب الوهم، كثير الحفظ، سيء ،المذهب غالى القصد، عن مائل أنه إال ،صدوقاً
 كان( :وضابط اختالطه كما قال ابن حبان. )٧( ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسينذكرهو

 ،بواسط سمعوا الذين عنه يننالمتق فسماع ،حفظه عليه تغير ،يروي فيما يخطىء عمره آخر في
 فيه بالكوفة عنه المتأخرين وسماع ،األزرق وإسحاق ،هارون بن يزيد مثل ،تخليط فيهم ليس

الراجح فيه ما قاله ابن  :قلت. )٩(مرة بن عمرو من يسمع لم :قال العالئيو. )٨()ة كثيرأوهام
  .مدلس من الثانية وكذلك اختلط بأخرةوهو ،صدوق يخطئأنه : حجر

                                                 

  .١/٤٥٣الثقات للعجلي ) ١(
  ٤/٢٩٥تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٤/٣٦٦الجرح والتعديل ) ٣(
  .٤/٢٢الكامل في الضعفاء ) ٤(
، تهذيب الكمال ٢/١٩٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ٩/٢٧٩، تاريخ بغداد ٤/٣٢٧ترجمته في التاريخ الكبير ) ٥(

  .٤/٢٩٤تهذيب التهذيب ، ١/٢٣٢، تذكرة الحفاظ ١٢/٤٧٠
  .٤/٢٩٥تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٣٣طبقات المدلسين ص) ٧(
  .٤٧وانظر الكواكب النيرات ص. ٦/٤٤٤ الثقات البن حبان )٨(
  .١٦٩جامع التحصيل ص) ٩(
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 زينب أمه ،المدني محمد أبو ،الهاشمي طالب أبي بن عقيل بن محمد بن عبداهللاهو  :ابن عقيل
روى له . )١( ومائةاألربعين بعد اتم ،بأخرة رتغي :ويقال ،لين حديثه في صدوق ،علي بنت

 .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، والمفرد األدب في لبخاريا
 يحيى وال أنس، بن مالك عنه يرو لم :مرة قالو .)٢(ضعيفاً كان :المديني بن يعل قال

 كان :يلق و.تغير قد أنه على فحملته نفسه يحدث رأيته :عيينة بن سفيان قال و.القطان سعيد بن
 عن يحدثان جميعاً عبدالرحمنو يحيى سمعت :يعل بن عمرو وقال. حفظه يحمد ال عيينة ابن

 ال الحديث، منكر ناك :وقال ابن سعد. عليه يختلفون والناس عقيل، ابن محمد بن عبداهللا
 : مرة ابن معينقال و.)٣(الحديث منكر :حنبل بن أحمد وقال. العلم كثير وكان بحديثه، يحتجون
 وقال .)٥(بحديثه يحتج ال :في موضع آخر وقال .)٤(بذاك ليس :مرة  وقال.الحديث ضعيف
 عنه، توقف :الجوزجاني وقال. )٧(الحديث جائز :العجلي وقال. )٦(الحفظ سيء كان :الخطيب

 قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم وقد صدوق، :الترمذي وقال .)٨(غريب يرويه ما عامة
 بالقوى، ليس الحديث، لين :حاتم أبو وقال. األسانيد في عنه يختلف :عةزر أبو وقال .)٩(حفظه

 من جماعة عنه روى :يعد بن أحمد أبو وقال .)١٠(حديثه يكتب بحديثه، يحتج بمن وال
 التوهم على يحدث الحفظ، رديء كان( :حبان ابن وقال .)١١(حديثه ويكتب ،الثقات المعروفين

 مسعود وقال. )١٢()، واالحتجاج بضدهاأخباره جانبةم فوجب سننه، غير على بالخبر فيجيء
 بكر أبو وقال. النسائي ضعفهو. )١٣(التخمين على فحدث حفظه فساء عمر :الحاكم عن ،يالسجز

 بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان :أحمد أبو الحاكم وقال. حفظه لسوء به أحتج ال :خزيمة بن
 وقال. فيه الناس تكلم :خراش ابن وقال .المعتمد المتين بذاك ليس بحديثه، يحتجان إبراهيم

                                                 

  .٣٢١تقريب التهذيب ص) ١(
  .٨٨سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ٢(
  .٢/٢١٠العلل ومعرفة الرجال . ٩٠بحر الدم ص) ٣(
  .٦/١٣، تهذيب التهذيب ١٦/٧٨الكمال  تهذيب )٤(
  .٣/٢٥٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .١٠/١٨تاريخ بغداد ) ٦(
  .٢/٥٧الثقات للعجلي ) ٧(
  .٦/١٣تهذيب التهذيب ) ٨(
  .١/٨سنن الترمذي ) ٩(
  .٥/١٥٣الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٤/١٢٩الكامل في الضعفاء ) ١١(
  .٢/٣المجروحين البن حبان ) ١٢(
  .١٠٤ؤاالت السجزي للحاكم صس) ١٣(
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 مستقيم :آخر موضع في قالو. الحديث في بمتقن يكن ولم الصدق، أهل من كان :الساجي
 وهذا :، ورد ابن حجر ذلك وقالفيه تكلم من كل من أوثق هو :البر عبد ابن  وقال.الحديث
 . ضعيف سيء الحفظالراجح أنه :قلت .)١(إفراط
 اهللا صلى النبي صبحت قد :، وقيل)٢(رؤية لها ،النجارية ،األنصارية فراءع بن معوذ بنت الربيع
  .)٣(عظيم قدر ولها وسلم عليه

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه ابن عقيل وهو ضعيف سيء الحفظ، وكذا فإن فيه   

ويته، فمتابعة أبو عبيدة شريك بن عبد اهللا صدوق يخطئ كثيراً، ولم أقف على متابعة تصلح لتق
بن محمد بن عمار بن ياسر، البن عقيل في الرواية عن الربيع عند الترمذي وغيره، قال فيها 

، )٥(، والحديث حسنه الهيثمي)٤(، وكذا فقد ضعف هذا اإلسنادبالعلل مسلسل  ضعيف:األلباني
  .والراجح ضعفه كما أسلفت. وضعفه شعيب األرنؤط في تعليقه على المسند

� � �  

  .الطَّبق: والِقنَاع الذي ِزْئِبره عليه:  الزغْب)أنه أهِدي له َأجٍر زغْب(ومنه الحديث ] ه[
        ))))١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده
   اِعيةَ الْخُزلَمو سثَنَا َأبدقَالَ ،ح :  نَا شَِريكرَأخْب ،       ِن عِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نـِن   ،ِقيـلٍ  عع 

    اءفْرِن عِذ ابوعِع ِبنِْت ميبتُ   : قَالَتْ ،الريدِإَأه            ـا ِمـنِقنَاع ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى ر
  .)٦( ""تَحلَّي ِبهذَا "" : فَقَاَل، ذَهبا: َأو قَاَل، فََأعطَاِني ِمْلء كَفَّيِه حِليا: قَالَتْ،وَأجٍر زغٍْب ،رطٍَب

  تخريج الحديث
هذا الحديث هو نفس الحديث السابق فيمكن مراجعته، وقد ذكرت هذه الرواية لتـضمنها           

  .لفظة أهديت التي ذكره ابن األثير
� � �  

                                                 

، ١٦/٧٨، تهذيب الكمال ٣٢/٢٥٤، تاريخ دمشق ٥/١٥٣، الجرح والتعديل ٥/١٨٣ترجمته التاريخ الكبير ) ١(
  .٦/١٣تهذيب التهذيب 

  .٧/٦٤١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
  .١/٥٩٣ االستيعاب في معرفة األصحاب )٣(
  .٥٤١٢/  ح ١١/٦٨٧ السلسلة الضعيفة )٤(
  .١٤١٨٣/  ح ٨/٥٧٢جمع الزوائد  م)٥(
  . ٢٧٠٦٨   /ح  ٦/٣٥٩مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
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  . أي رسوال)فأرسلُوا جِريا(وفي حديث أم اسماعيل عليه السالم 
        ))))١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :حيحهقال اإلمام البخاري في ص  
 ، عـن َأيـوب الـسخِْتياِني   ، َأخْبرنَا معمر  ، حدثَنَا عبد الرزاقِ   ،حدثَِني عبد اللَِّه بن محمدٍ    

 قَاَل ابن ،ٍر عن سِعيِد بِن جبي، يِزيد َأحدهما علَى الْآخَِر،وكَِثيِر بِن كَِثيِر بِن الْمطَِّلِب بِن َأِبي وداعةَ
 ، اتَّخَذَتْ ِمنْطَقًا لَتُعفِّي َأثَرها علَى سارةَ      ، َأوَل ما اتَّخَذَ النِّساء الِْمنْطَقَ ِمن ِقبِل ُأم ِإسماِعيلَ         :عباٍس

   اِهيمرا ِإبِبه اءج اِعيلَ  ،ثُمما ِإسِنهِبابو ،هِضعتُر ِهيو ،مهعضتَّى وـتِ  حيالْب ا ِعنْد،............... 
فَكَانَتْ كَذَِلك،مهرج فْقَةٌ ِمنر تْ ِبِهمرتَّى مح ،مهرج ٍت ِمنيُل بَأه اٍء، َأوطَِريِق كَد ِمن قِْبِلين١( م(، 

 لَعهدنَا ِبهـذَا    ،ذَا الطَّاِئر لَيدور علَى ماءٍ     ِإن ه  : فَقَالُوا ،)٢( فَرَأوا طَاِئرا عاِئفًا   ،فَنَزلُوا ِفي َأسفَِل مكَّةَ   
   اءا ِفيِه مماِدي وا  ،الْوِريلُوا جسنِ  فََأريِريج اءِ      ، َأوِبالْم موهروا فََأخْبعجاِء فَرِبالْم ملُوا ، فَِإذَا هفََأقْب ، 

  .)٣(الحديث......... وُأم ِإسماِعيَل ِعنْد الْماِء:قَاَل
  تخريج الحديث

، ومن طريق جرير بن حازم عـن        )٤ ( جداً  مختصرٍ أخرجه البخاري بنفس اإلسناد بلفظٍ    
  .)٥( جداً مختصٍرأيوب السختياني به بلفٍظ

� � �  
  

  

  

  

  

  
                                                 

 بضم :وكدى، إليها طوى ذي من وسلم عليه اهللا صلى النبي دار ،المحصب عند ،مكة بأعلى الممدودة :كداء )١(
 لمن هو فإنما ،مصغراً كدي وأما، الشافعين شعب بقرب ،طوى ذي عند مكة بأسفل ،الدال وتنوين الكاف
  ).٤/٤٣٩معجم البلدان  (اليمن إلى مكة من خرج

 الماِء حوَل حامأ ِإذا يِعيفُ عافَ :يقال ،فَيشْرب فُرصةً ِليِجد الماِء على حائماً أي :عاِئفاً طيراً ورَأوا قوله) ٢(
  ).٢/١٣٩غريب الحديث البن الجوزي (كَِره ِإذا يِعيفُ وعافَ

  .٣٣٦٤  / ح٢/٤٢١واتخذ اهللا إبراهيم خليال :  أحاديث األنبياء باب قول اهللا تعالىكتاب صحيح البخاري) ٣(
  .٢٣٦٨  / ح٢/١٥٢صحيح البخاري كتاب المساقاة باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ) ٤(
  .٣٣٦٠  / ح٢/٤٢١واتخذ اهللا إبراهيم خليال : صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهللا تعالى )٥(
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 أي ال يـستَغِْلبنَّكم فيتَِّخـذكم       )قُولوا ِبقَوِلكم وال يستَجِرينَّكُم الشيطان    (ومنه الحديث   ) ه( 
وذلك أنهم كانوا مدحوه فكَِره لهم المبالغَة في المدح، فنَهـاهم عنـه،             . أي رسوال ووِكيالً  : ياجر
تَكَلَّموا بما يحضركُم من القول، وال تَتَكَلفُوه كأنكم وكَالء الشيطان ورسلُه، تَنْطقُـون عـن         : يريد
  .لسانه

        ))))١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :قال أبو داود في سننه  

 ، عن َأِبي نَـضرةَ    ، حدثَنَا َأبو مسلَمةَ سِعيد بن يِزيد      ، حدثَنَا ِبشْر بن الْمفَضلِ    ،نَا مسدد حدثَ
 ، انْطَلَقْتُ ِفي وفِْد بِني عاِمٍر ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم   : قَاَل َأِبي  : قَالَ ،عن مطَرفٍ 

:  فَقَالَ ، وَأعظَمنَا طَولًا  ، وَأفْضلُنَا فَضلًا  : قُلْنَا ، "" السيد اللَّه تَبارك وتَعالَى    : "" فَقَالَ ، َأنْتَ سيدنَا  :قُلْنَافَ
"" ِلكُمقُولُوا ِبقَو،ِلكُمِض قَوعب َأو ، طَانالشَّي نَّكُمِريتَجسلَا ي١( ""و(.  

  تخريج الحديث
  .)٢(عن مسدد به بنحوه أخرجه البخاري في األدب المفرد

، كالهما عن بشر )٤(، وابن أبي عاصم)٣(وأخرجه النسائي من طريق حميد بن المسعدة
  .بن المفضل به بلفظ مقاربا

 من طريق غيالن بن جرير ثالثتهم، )٧(وابن أبي الدنيا ،)٦(، والنسائي )٥(وأخرجه أحمد
  .عن مطرف بلفظ مقارب

، كالهما من طريق قتادة عن مطرف به باختالف في )٩(، والنسائي)٨(جه أحمدوأخر
  .بعض ألفاظه

                                                 

  . ٤٨٠٦   /ح  ٢/٦٦٩كتاب األدب باب في كراهية التمادح  سنن أبي داود) ١(
  . ٢١١  / ح  ٨٣ص األدب المفرد للبخاري ) ٢(
 / ح ٦/٧٠سيدنا وسيدي : ذكر اختالف األخبار في قول القائل كتاب عمل اليوم والليلة السنن الكبرى للنسائي) ٣(

 ١٠٠٧٦.  
  .١٤٨٢  / ح  ٣/١٥٣بن أبي عاصم  اآلحاد والمثاني ال) ٤(
  .١٦٣٥٩/   ح ٤/٢٥، ١٦٣٥٤/   ح ٤/٢٥مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
 ح  ٦/٧٠سيدنا وسيدي : ذكر اختالف األخبار في قول القائل كتاب عمل اليوم والليلة السنن الكبرى للنسائي) ٦(

 / ١٠٠٧٥.  
  .٧٣ / ح  ١/٧٨ الصمت البن أبي الدنيا باب النهي عن فضول الكالم) ٧(
  .١٦٣٥٠/   ح ٤/٢٤مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
 ح  ٦/٧٠سيدنا وسيدي : ذكر اختالف األخبار في قول القائل كتاب عمل اليوم والليلة السنن الكبرى للنسائي) ٩(

 / ١٠٠٧٤.  
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  .)١( بن الشخير عن أبيه بلفظ مقاربعبداهللاوأخرجه ابن أبي عاصم من طريق هانئ بن 

  رجال اإلسناد
 إنه :يقال ،حافظ ثقة ،الحسن أبو ،البصري ،األسدي مستورد بن مسربل بن مسرهد بن مسدد
 بن الملك عبد اسمه :ويقال  ومائتين،وعشرين ثمان سنة مات ،بالبصرة المسند صنف من أول
 .النسائي، والترمذي، وداود أبو، والبخاري روى له .)٢(لقب ومسدد ،العزيز عبد
 أو ست سنة مات ،عابد ثبت ثقة ،البصري إسماعيل أبو ،الرقاشي الحق بن المفضل بن بشر
  .الجماعةروى له . )٣( ومائةوثمانين سبع

 .)٤(الرابعة من ثقة ،القصير البصري ،الطاحي ثم ،األزدي مسلمة بن أبو مسلمة سعيد بن يزيد
 .روى له الجماعة

 مات ،ثقة ،بكنيته مشهور ،البصري ،وقيالع العبدي ،ةطعقُ بن مالك بن المنذرهو  : نضرةوأب
 .حاب السنن األربعة، وأصمسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٥(ومائة تسع أو ثمان سنة

 .)٨(معين بن يحيىو. )٧(حنبل بن أحمدو. )٦(به يحتج أحد كل  ليس:، وقالسعد بنوثقه ا
. )١٢(خيراً إال علمت ما : مرةحنبل بن أحمد قال و.)١١(العجلي و.)١٠(والنسائي .)٩(زرعة وأبو
 من كان :لوقا .الثقات في حبان ابن وذكره .)١٣(يالعوف عطيةهو أحب إلي من : و حاتمأب وقال

 فتغير ،عمره آخر في )١٥(أفلج : في موضع آخر:وقال. )١٤(يخطئ ممن وكان، الناس فصحاء

                                                 

  .١٤٨٢  / ح ٣/١٥٣اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ١(
  .١٠/٩٨، تهذيب التهذيب ٢٧/٤٤٦، وانظر تهذيب الكمال ٥٢٨تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١٢٤تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٤/٧٧، تهذيب التهذيب ٤/٧٣، وانظر الجرح والتعديل ٢٤٢تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٥٤٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٧/٢٠٨الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٢٣٥تاريخ أسماء الثقات ص) ٧(
  .٤/١٥١  رواية الدوري-خ ابن معين تاري، وفي ٢٣٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٨/٢٤١الجرح والتعديل ) ٩(
  .٢٨/٥١٠تهذيب الكمال ) ١٠(
  .٢/٢٩٨الثقات للعجلي ) ١١(
  .١٥٥بحر الدم ص) ١٢(
  .٨/٢٤١الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٥/٤٢٠الثقات البن حبان ) ١٤(
  ).٢/٣٤٦ن العرب لسا (َأيضاً التفليج وهو ،تَفَرقٌ َأسناِنه في كان ِإذا :َأفْلَج رجل )١٥(
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 من شيئاً له أر ولم ،الحديث مستقيم فهو ثقة عنه حدث إذا: (وقال ابن عدي. )١(حفظه عليه
 وأظن :ورد ابن حجر قائالً. )٢()منكراً حديثاً ثقة عنه روى إذا له أجد لم ألني ،المنكرة األحاديث

 ذر وأبي علي عن( :وقال العالئي. )٣(البخاري به يحتج لم ولهذا سعد، ابن إليه أشار لما ذلك
 :قلت .)٥(يخطىء ثقة :وقال الذهبي. )٤()مرسل الصحابة قدماء من وغيرهما عنهما اهللا رضي

  .الراجح أنه ثقة وما ذكر من كالم ابن سعد وغيره ال يعد جرحاً واضحاً
 مات ،فاضل عابد ثقة ،البصري عبداهللا أبو ،شيرالح العامري ،ريخِّالِش بن عبداهللا بن مطرف

  .روى له الجماعة. )٦(وتسعين خمس سنة
 ،، صحابي جليلويزيد ،مطرف أبو وهو ،)٧(كعب بن عوف بن ريخِّالِش بن عبداهللاهو  :وهأب

  .)٨(ذلك بعد البصرة ونزل ،عنه وروى وسلم عليه اهللا صلى النبي صحب
  كم على إسناد الحديثالح

، وكذا شعيب )٩(والحديث صححه الشيخ األلباني. إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات
  .وغيرهم، وهذا ما خلصت إليه، األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد

� � �  

 أي دارة متَِّصلة، )صدقة جاِرية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث؛ منها(وفيه 
كالودة ألبواب الِبرصرقُوف الم.  

        ))))١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

وبَأي نى بيحثَنَا يدِعيٍد،حس نةُ ببقُتَيٍر، وجح نابقَالُوا، و :مثَنَا ِإسدفٍَرا حعج نِعيُل ب، نع 
ِإذَا ماتَ الِْإنْـسان    ""  : رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        َأن َ، عن َأِبي هريرة   ، عن َأِبيهِ  ،الْعلَاِء

                                                 

  .٩٦مشاهير علماء األمصار ص) ١(
  .٦/٣٦٧الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .١٠/٢٦٨تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٢٨٧جامع التحصيل ص) ٤(
  .٢/٢٩٥الكاشف ) ٥(
  .١٠/١٥٧، تهذيب التهذيب ٢٧/٦٧، وانظر تهذيب الكمال ٥٣٤تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٤/١٢٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٧/٣٤طبقات الكبرى ال) ٨(
  .١٠٩٧/  ح ٣/٨٣، السلسلة الصحيحة ٩٤صحيح األدب المفرد ص) ٩(



 −�٢٥١�−

 َأو ولَـٍد صـاِلٍح يـدعو        ، َأو ِعلٍْم ينْتَفَع ِبهِ    ، ِإلَّا ِمن صدقٍَة جاِريةٍ    :انْقَطَع عنْه عملُه ِإلَّا ِمن ثَلَاثَةٍ     
١(""لَه(.  

  تخريج الحديث
  .م البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلماانفرد ا

� � �  

  . أي دارة متَِّصلة)األرزاق جاِرية(ومنه الحديث ) ه (
        ))))١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .اللفظ مسنداًلم أقف على هذا   
� � �  

 فـي المنَـاظَرة     أي يجري معهم   )من طَلَب العلم ِليجاِري به العلَماء     (وفي حديث الرياء    
  .والِجدال ليظِْهر ِعلْمه إلى الناس ِرياء وسمعة

        ))))١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الترمذي في سننه  

       ِريصالْب ِلياِم الِْعجالِْمقْد نب دمِث َأحو الَْأشْعثَنَا َأبدخَاِلدٍ    ،ح نةُ بيثَنَا ُأمدقُ    ، حـحثَنَا ِإسدح 
 سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه : قَاَل، عن َأِبيِه، حدثَِني ابن كَعِب بِن ماِلكٍ  ، بِن طَلْحةَ  بن يحيى 

 وجوه   َأو يصِرفَ ِبهِ   ، ِبِه السفَهاء  )٢( َأو ِليماِري  ،من طَلَب الِْعلْم ِليجاِري ِبِه الْعلَماء      : ""وسلَّم يقُولُ 
 ، لَا نَعِرفُه ِإلَّا ِمن هذَا الْوجـهِ       ، هذَا حِديثٌ غَِريب   : قَاَل َأبو ِعيسى   ، "" َأدخَلَه اللَّه النَّار   ،النَّاِس ِإلَيهِ 

  .)٣(ِظِه تُكُلِّم ِفيِه ِمن ِقبِل ِحفْ، لَيس ِبذَاك الْقَِوي ِعنْدهم:وِإسحقُ بن يحيى بِن طَلْحةَ
  تخريج الحديث

  .)٤(أخرجه ابن أبي الدنيا بنفس اإلسناد بمثله
  
  
  

                                                 

  . ١٦٣١  / ح٢/١٥٩ صحيح مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته) ١(
ن مريتُ َأصله في اللغة الِجدال وَأن يستخرج الرجُل من مناظره كالماً ومعاني الخصومة وغيرها م: المراء) ٢(

  )١٥/٣٧٥لسان العرب  ( ال يدافع عن الحق  أيوال يماري، الشاةَ ِإذا حلبتها واستخرجت لبنها
 الذبائح أبواب العلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه كتابسنن الترمذي ) ٣(

  . ٢٦٥٤   /ح  ٥/٣٢  الدنيا
  . ٣   /  ح١٥صأبي الدنيا ذم الغيبة والنميمة البن ) ٤(
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 أربعتهم من طريـق     )٤(، والخطيب البغدادي  )٣(، والعقيلي )٢(، والبيهقي )١(وأخرجه الحاكم   
  .سليمان بن بالل عن إسحاق بن يحيى به بألفاظ مقاربة

  .)٥( بزيادة ألفاظوأخرجه الطبراني من طريق خالد بن يزيد عن إسحاق بن يحيى به
  .)٦(وأخرجه الحاكم من حديث جابر

  رجال اإلسناد
 في داود أبو طعن ،حديث صاحب ،صدوق ، أحمد بن المقدام العجلي البصري،أبو األشعث

، البخاري روى له .)٧(وتسعون بضع وله ، ومائتينوخمسين ثالث سنة مات ،مروءته
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذيو

 بن بكر أبو وقال. البغدادي محمد بن صالحو. )٨(البر عبد وابن .قاسم نب مةلَسم وثقه
 أحدث ال أنا :داودأبو  وقال. بأس به ليس :النسائي وقال. حديث صاحب ،كيساً كان :خزيمة

 صالح :حاتم أبو قالو. )٩(وذكر قصة عن أبي األشعث خارمة للمروءة عند أبي داود ،هعن
 أهل من هو( :عدى بنا وقال. )١١(الثقات في حبان ابن وذكره. )١٠(الصدق محله ،الحديث
 عنه وكتب لقيه، حين ويفتخر عليه، يثنى )١٢(عروبة وأب وسمعت الناس، أئمة عنه حدث الصدق،
. )١٣()الصدق أهل من ألنه فيه، يؤثر ال داود أبو قاله وما به، يصدرون غيره ورأيت إسناده،

 .فقد وثقه غير واحد من النقادالراجح توثيقه : قلت.  )١٤( ثقة:وقال الذهبي

                                                 

  . ٢٩٣   /ح ١/١٦١ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم) ١(
  . ١٧٧٢   / ح ٢/٢٨٣ شعب اإليمان للبيهقي) ٢(
  . ١٧٧   /ح  ١/١٠٣الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٣(
  . ٢٤   /ح ١/٨٧الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  ) ٤(
  . ١٩٩   /  ح١٩/١٠٠ لكبير للطبرانيالمعجم ا) ٥(
  .رواه ابن وهب فأرسله: ، وقال فيه الذهبي ٢٩٠   /ح ١/١٦١ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم) ٦(
  .٨٥تقريب التهذيب ص) ٧(
  .١/٧٠تهذيب التهذيب ) ٨(
  .١/٤٨٩تهذيب الكمال ) ٩(
  .٢/٧٨الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٨/٣٢الثقات البن حبان ) ١١(
  ).٢/٧٧٥تذكرة الحفاظ (هـ ٣١٨ سنة، مات الحراني السلمي مودود معشر أبي بن محمد بن الحسين هو )١٢(
  .١/١٧٩الكامل في الضعفاء ) ١٣(
  .١/٢٠٤الكاشف ) ١٤(
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 إحدى أو مائتين سنة مات ،صدوق، البصري عبداهللا أبو ،القيسي األسود بن خالد بن أمية
  .النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم روى له .)١(ومائتين

وذكره ابن حبان . )٥(والذهبي. )٤(والعجلي .)٣(والترمذي .)٢(حاتم وأبو .زرعة أبو وثقه
أن أحمد بن حنبل لم  العقيلي وروى. خيراً إال  عليهعلمت ما :يالدارقطن وقال. )٦(في الثقات

 أبدى وما :وقال ابن حجر. )٧(كتاباً يخرج ال ،حفظه من يحدث كان إنما :قال الحديث، في يحمده
الراجح توثيقه فقد وثقه غير واحد  :قلت. )٨(غيره وأرسله وصله، واحٍد حديٍث غير فيه العقيلي
 .ر النقادمن كبا
 روى .)٩(ةومائ وستين أربع سنة مات ،فضعي ،التيمي عبيداهللا بن طلحة بن يحيى بن إسحاق

  .ماجه ابن، والترمذيله 
ضعفه النقاد كيحيى بن سعيد، وابن سعد، وأحمد، وابن معين، وعمرو بن علي، 

ي لدارقطنوا العقيلي،و ،داود وأبو ي،والساج ، والعجلي،والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم
 في يهم: في موضع آخر وقال. )١١(حفظه في يتكلمون: البخاري وقال. )١٠( بألفاظ متعددةوغيرهم
 فيه تكلموا وقد ،عندهم يالقو بذاك ليس: الترمذي وقال .)١٢(صدوق أنه إال ،الشيء بعد الشيء

 رعما ابن قالو. جداً مضطرب وحديثه ،به بأس ال: شيبة بن يعقوب وقال. )١٣(حفظه قبل من
 ويروى، يعلم وال يخطئ ،الفهم سيء ،الحفظ رديء كان(: حبان ابن وقال. صالح: الموصلي

                                                 

  .١١٤تقريب التهذيب ص) ١(
  .٢/٣٠٢الجرح والتعديل ) ٢(
  .٥/١٨٨سنن الترمذي ) ٣(
  .١/٢٣٦الثقات للعجلي ) ٤(
  .١/٢٥٥الكاشف ) ٥(
  .٨/١٢٣الثقات البن حبان ) ٦(
  .١/١٢٨الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٧(
  .١/٣٢٤تهذيب التهذيب ) ٨(
  . ١٠٣تقريب التهذيب ص) ٩(
 - تاريخ ابن معين ،٢١، بحر الم ص٢/٤٨٢، العلل ومعرفة الرجال ١٤٢ انظرسؤاالت ابن أبي شيبة ص )١٠(

، الضعفاء والمتروكين ٢/٢٣٦لتعديل ، الجرح وا١/٣٣٢الكامل في الضعفاء . ٣/١٧١ رواية الدوري
، تهذيب التهذيب ٢/٤٨٩، تهذيب الكمال ٨/٢٩٤، تاريخ دمشق ١/٢٢٠، الثقات للعجلي ١٨للنسائي ص

١/٢٢٢.  
  .١/٤٠٦، التاريخ الكبير ١٧الضعفاء الصغير ص) ١١(
  .١/٢٢٢ تهذيب التهذيب )١٢(
  .٥/٣٢سنن الترمذي ) ١٣(
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 ثم اإليهام، من فيه كان لما؛ الضعفاء في أدخلناه وقد ويهم، يخطئ(:الثقاتفي  وقال. )١()يفهم وال
وقال . )٢()الثقات وافق بما ويحتج، عليه يتابع لم ما يترك أن إلى االجتهاد فأدى أخباره سبرت
 هي :فقال ؟عبادة عن طلحة بن يحيى بن إسحاق أحاديث :زرعة ألبي قيلو. )٣(ضعفوه: الذهبي

  . الراجح ضعفه فقد ضعفه أكثر النقاد، وما ذكر فيه من األقوال ال ترفع درجته:قلت. )٤(مراسيل
 اتم ،رؤية له :يقال ،ثقة ،المدني األنصاري مالك بن كعب بن عبداهللاهو  :ابن كعب بن مالك

  . روى له الجماعة سوى الترمذي.)٥(وتسعين ثمان أو سبع سنة
 في حبان ابن وذكره. )٨(تابعي: والعجلي، وقال .)٧(وابن سعد. )٦(وثقه أبو زرعة

 عليه اهللا صلى النبي لحق فيمن العسكري وذكره. عمر عن روى أنه البخاري وذكر .)٩(الثقات
الراجح أنه ال صحبة  : قلت.)١٠(وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد على ولد :يالواقد قالو. وسلم

  .له، وهو ثقة كما قال النقاد
 وهو ،مشهور صحابي ،)١١(السلمي األنصاري عبداهللا أبو ،كعب أبي بن مالك بن كعبهو  :وهأب

  .)١٢( رضي اهللا عنهعلي خالفة في مات ،خلفوا الذين الثالثة أحد
  الحكم عل إسناد الحديث

والحديث . ؛ لضعف إسحاق بن يحيى، ولم أقف على متابع لهإسناد هذا الحديث ضعيف
 من إال هذا يعرف  ال:سبق فيه قول الترمذي وتضعيفه إياه، وذكره ابن الجوزي في العلل وقال

 ،اإلسناد بهذا الحديث هذا:  وقال فيه ابن عدي،)١٣(، وذكر تضعيف العلماء إلسحاقاسحاق حديث
 يحيى بن إلسحاق الشيخان يخرج لم: قال فيه الحاكم، و)١٤(يحيى بن إسحاق غير به يأتي ال

                                                 

  .١/١٣٣المجروحين البن حبان ) ١(
  .٦/٤٥ثقات البن حبان ال) ٢(
  .١/٢٣٩الكاشف ) ٣(
  .١٤٤جامع التحصيل ص) ٤(
  .٣١٩تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٥/١٤٢ الجرح والتعديل )٦(
  .٥/٢٧٢الطبقات الكبرى ) ٧(
  .٢/٥٢الثقات للعجلي ) ٨(
  .٥/٦الثقات البن حبان ) ٩(
  .٥/٣٢٣، تهذيب التهذيب ١٥/٤٧٣انظر تهذيب الكمال ) ١٠(
  .٥/٦١١ييز الصحابة اإلصابة في تم) ١١(
  .٤٦١تقريب التهذيب ص) ١٢(
  .٨٦/  ح ١/٨١العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) ١٣(
  .١/٣٣٣الكامل في الضعفاء ) ١٤(
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، وحسنه الشيخ األلباني في تليقه على سنن )١(شرطهما من قدمت لما شاهداً جعلته إنما و ،شيئاً
والراجح تضعيفه كما أسلفت فالشاهد الذي أورده : ، قلت)٢(صحيح لغيره: الترمذي، وقال مرة

خ األلباني لهذا الحديث، فربما تبين له غير ذلك، فوقف الحاكم ال يصلح لتقويته، أما تحسين الشي
  .على مايصلح لتقويته
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 أي يتواقَعـون فـي      )تَتَجارى بهم األهواء كما يتجارى الكَلَب بـصاِحبه       (ومنه الحديث   
عـرض  داء معروف ي  : والكَلَب بالتحريك . األهواء الفاسدة، ويتَداعون فيها، تَشِْبيها ِبجري الفَرس      

  .للكَلْب، فَمن عضه قَتَله
        ))))١٣١١٣١١٣١١٣١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم الكبير
  حا أَ نَثَد  بِدحمد بن ع الو اب بن نَ  ه جدة الح  وطي، ثنا أب ـ   ِغو الم ـ  دثنَيرة، ح وح ا أب ـ و ز د ي

الح  وطي، ثنا أب و الي االع، قَ اِفكم بن نَ  مان الح : فْثنا صو  ان بن ع ن أَ مرو، عـ  اِهللار بن عبدِ  زه ن ، ع
ر بخْة أَ كَا م دمنَما قَ لَفيان، فَ ي س ِبعاوية بن أَ   م عا م جنَجح: اَلحي، قَ  بن لُ  اِهللار الهوزني عبدِ  اِمي ع أِب
هـذا   بِ مـرتُ ُأ: قـالَ ، فَ اويـةُ عل إليـه م   رسَأوم، فَ خزي م ولى لبنِ ، م كةَ م هِللى أَ ص ع قُقاص ي ِب

 قاَل، فَ اه اهللاُ لمنَ ع ماًلْر عِ شُنْنَ: اَلير إذن؟، قَ  غَص بِ قُن تَ لى أَ ملك ع ا ح مفَ: َلاال، قَ : اَلالقصص؟، قَ 
قدمتُنت تَ و كُ لَ: عاويةُم قَ  إليك َلب دِت مثُائفاًك طَنْ ِمقطعتُذه لَي ه ،قَم ام حَمكـةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ هر ِبى الظُلّتى ص ،
ـ ين و تَنْلى ثِ وا ع قُتر افْ اِبتَ الكِ ِله أَ نِإ" : "اَلم قَ لّسه و لِيلى اهللا ع   ص  اهللاَُ وَلس ر إن: اَلم قَ ثُ سين ِعب
ـ اْ و الّار إِ لنَّي اْ لها فِ كُواء، و هي األَ عِنلة، ي ين مِ ِعبس و الٍثى ثَ لَق ع ِرتَفْتَة س مه األُ ِذ ه نِإة، و لَِّم دة ِح
ِهو ي الجمةاع"" نَّإ: " القَ، وه س خْيج مِ رأُ ن قْي أَ ِتمرى بِ جاْتَتَ وامَألم اْ هواء كَ هم تَا يج٣ (بِلى الكَ ار( 
ـ موا ِبومقُم تَن لَِئب لَرر العشْاع ياِهللا، و"له خَال د ل إِ صفْال م  و رقٌه عِ نْقى مِ بال ي فَه،  ِبِحاْصِب ا جاء 
  .)٤ (ِهوم ِبقُ ال ينرى َأحاس َأن النَّم ِمركُيغَم ِللَّس ويِهلَى اهللا علَّ صمدحه مِب

  
  
  
  

                                                 

  . ٢٩٣   /ح ١/١٦١ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم) ١(
  .١٠٦/  ح ١/٢٥صحيح الترغيب والترهذيب ) ٢(
)٣( الكَلَب: نُونوقيل ،الِكالِب ج: الكَلَب نُوِن شبيهولم ،بالج خُصالِكالب ي)  ١/٧٢١لسان العرب.(  
  .١٦٥٥٤   /ح  ١٩/٣٧٦المعجم الكبير للطبراني ) ٤(
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  تخريج الحديث
جميعهم  ،)٣(، وأحمد)٢(، والدارمي)١(أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى       

  .عن أبي المغيرة به باختصار
، من )٦(وابن عساكر، )٥(ي، والطبران)٤(وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق

جميعهم عن الحكم بن نافع  ،)٧(طريق أبي زرعة الدمشقي، والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان
  .به بلفظ مقارب

من طريق بقية    كالهما   ،)٩( بلفظ مقارب  وابن أبي عاصم   ،)٨(باختصاروأخرجه أبو داود    
  طريق إسماعيل بـن عيـاش      من كالهما   ،)١١(، وابن أبي عاصم   )١٠(الطبرانيأخرجه  و بن الوليد 

  .عن صفوان بهجميعهم  باختالف يسير،
  رجال اإلسناد

 وسبعين تسع سنة مات ،صدوق ،عبداهللا أبا يكنى ،طيوالح نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد
  . روى له النسائي.)١٢(ومائتين
  . كما قال الدارقطني وابن حجر هو صدوق: قلت،)١٣( ال بأس به:قال الدارقطني  
 عشرة اثنتي سنة مات ،ثقة ،يالحمص ،يالخوالن الحجاج بن القدوس عبدهو  :يرةأبو المغ
  .روى له الجماعة، )١٤(ومائتين

                                                 

  .  ٤٥٩٧   / ح٢/٦٠٨ سنن أبي داود كتاب السنة باب شرح السنة) ١(
  .٢٥١٨   /ح  ٢/٣١٤في افتراق هذه األمة  : باب   كتاب السيرالدراميسنن ) ٢(
  . ١٦٩٧٩   / ح ٤/١٠٢مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  . ٤٤٣   /ح ١/٢١٨في توقير العالم : فصل المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم) ٤(
  . ١٠٠٥ /  ح٢/١٠٨ مسند الشاميين للطبراني) ٥(
  .٣٢/١٣١تاريخ دمشق ) ٦(
  .٦/٥٤٢دالئل النبوة للبيهقي ) ٧(
  . ٤٥٩٧   / ح٢/٦٠٨رح السنة سنن أبي داود كتاب السنة باب ش) ٨(
  . ١٥   / ح ٨٥ص  البن أبي عاصم المذكر والتذكير، وفي٢   / ح ١/٧السنة البن أبي عاصم ) ٩(
  .١٦٥٥٥   / ح ١٩/٣٧٧المعجم الكبير للطبراني ) ١٠(
  . ١٤   / ح ٨٦صالمذكر والتذكير البن أبي عاصم ،  ١   / ح ١/٧السنة البن أبي عاصم ) ١١(
  .١/٥٠، تهذيب التهذيب ١/٣٩٦، وانظر  تهذيب الكمال ٨٢هذيب صتقريب الت) ١٢(
  .١٦صسؤاالت البرقاني ) ١٣(
، تهذيب التهذيب ١٨/٢٣٧، تهذيب الكمال ٦/٥٦، وانظر الجرح والتعديل ٣٦٠تقريب التهذيب ص) ١٤(

٦/٣٢٩ .  
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أبو زيد الحلم أقف فيه على  لم يرٍو له أصحاب الكتب الستة، و،)١(عبدالرحيم بن حمدهو أ :طيو
  .جرح وال تعديل

 ولم يروي عنه في ، بن أبي حمزة تكلم في سماعه من شعيب،ثقة  :أبو اليمان الحكم بن نافع
  ).٣٦( ترجمته حديث رقم هذا الحديث

 وخمسين خمس سنة مات ،ثقة ،الحمصي عمرو أبو ،يِكسكْالس هرم بن عمرو بن صفوان
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، والمفرد األدب في البخاريروى له . )٢(بعدها أو ،ومائة
 بأنه البخاري وجزم ،للنصب فيه تكلموا ،صدوق مصيح ،الحرازي يعمج بن عبداهللا بن أزهر

 :وقيل ،ثمان سنة ماتترجمة أزهر بن سعيد  في :وقال ابن حجر. )٣(الخامسة من ،سعيد بنا
  .النسائي، والترمذي، وداود أبوروى له  . ومائةوعشرين تسع

. نه رضي اهللا ععليا يسب كان  إنه:قيل .)٤(يالحراز أزهر ألبغض إني :داود أبو وقال
. )٦(العجلي وثقه وقد .)٥(مذهبه في إال يتكلموا لم :قال ابن حجر. فيه يتكلمون :قال األزدي وقال

 .)٨( ناصبي:وقال الذهبي. )٧ (عبداهللا بن وأزهر سعيد بن أزهر بين الثقات في حبان ابن وفرق
  .بن حجرالراجح فيه قول ا :قلت. )٩(عنه اهللا رضي الداري تميم منيسمع  لم :وقال العالئي

، داود أبو روى له .)١٠(الثانية من ،مخضرم ثقة ،الحمصي يحلُ بن عبداهللا ، عامر الهوزنيوأب
  .ماجه ابن، والنسائيو

 قبل أسلم ،صحابي جليل ،)١١(األموي القرشي أمية بن حرب بن صخر ،سفيان أبي بن معاوية
  .)١٢(الثمانين قارب وقد ستين سنة رجب في ومات ،الوحي وكتب ،الفتح

                                                 

  .٧/٤٩لسان الميزان ) ١(
  ، ٤/٣٧٦، تهذيب التهذيب ١٣/٢٠١ الكمال ، تهذيب٤/٣٠٨، وانظر التاريخ الكبير ٢٧٧تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٩٨تقريب التهذيب ص ) ٣(
  .١/٢٠سؤاالت اآلجري ) ٤(
  .١/١٧٩، تهذيب التهذيب ٢/٣٢٧انظر تهذيب الكمال ) ٥(
  .١/٢١٤الثقات للعجلي ) ٦(
  .٤/٣٩الثقات البن حبان ) ٧(
  .١/٢٣١الكاشف ) ٨(
  .١٤٣جامع التحصيل ص) ٩(
، تهذيب التهذيب ١٥/٤٨٥، تهذيب الكمال ٥/١٤٥نظر الجرح والتعديل وا. ٣١٩تقريب التهذيب ص) ١٠(

٥/٣٢٧ .  
  .٦/١٥١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١١(
  .٥٣٧تقريب التهذيب ص) ١٢(
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  الحكم على إسناد الحديث

 ضعيف ألن فيه أبو زيد الحوطي لم أقف فيه على جرح أو إسناد هذا الحديث
تعديل،ويرتقي إلى الحسن لغيره، فقد تابعه غير واحد في الرواية عن الحكم بن نافع، منهم وله 

، )١(نيوالحديث حسنه الشيخ األلبا. متابعة في نفس الحديث، من طريق أبي المغيرة عن صفوان
  .وحسنه كذلك شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند، وهذا يؤيد ما خلصت إليه
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  .حالة الجريان:  هي بالكسر)وأمسك اللّه ِجرية الماء(ومنه الحديث 
        ))))١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
      ٍد النَّاِقدمحم نو برمثَنَا عدح،   ِإب نقُ بحِإسو  نْظَِليالْح اِهيمِعيدٍ    ،رس ناللَِّه ب ديبعو ،  دمحمو 

   كِّيالْم رمَأِبي ع ننَةَ    ،بييِن عاب نع مكُلُّه ،    رمِن َأِبي عاللَّفْظُ ِلابنَةَ    ، وييع نب انفْيثَنَا سدثَنَا   ، حـدح 
 ِإن نَوفًا الِْبكَاِلي يـزعم َأن موسـى         : قُلْتُ ِلابِن عباسٍ   : قَالَ ، جبيرٍ  عن سِعيِد بنِ   ،عمرو بن ِدينَارٍ  

 كَذَب عدو   : فَقَالَ ، لَيس هو موسى صاِحب الْخَِضِر علَيِه السلَام       ،علَيِه السلَام صاِحب بِني ِإسراِئيلَ    
 قَـام موسـى   : "" سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل:ٍب يقُولُ  سِمعتُ ُأبي بن كَع    ،اللَِّه

 فَعتَب اللَّه علَيـِه  : قَاَل، َأنَا َأعلَم : فَقَالَ ؟ فَسِئَل َأي النَّاِس َأعلَم    ،علَيِه السلَام خَِطيبا ِفي بِني ِإسراِئيلَ     
  دري هِ  ِإذْ لَمِإلَي الِْعلْم ،             ِمنْـك لَمَأع وِن هيرحِع الْبمجاِدي ِبمِعب ا ِمندبع ِه َأنِإلَي ى اللَّهحقَـاَل   ، فََأو 

 ثَـم  ، فَحيثُ تَفِْقد الْحـوتَ فَهـو      ،)٢( احِمْل حوتًا ِفي ِمكْتَلٍ    : فَِقيَل لَه  ؟ َأي رب كَيفَ ِلي ِبهِ     :موسى
 وانْطَلَقَ ، فَحمَل موسى علَيِه السلَام حوتًا ِفي ِمكْتٍَل، وهو يوشَع بن نُوٍن، وانْطَلَقَ معه فَتَاه،انْطَلَقَفَ

          فَتَاهلَام وِه السلَيى عوسم قَدةَ فَرخْرا الصتَّى َأتَياِن حِشيمي فَتَاهو ووتُ فِ   ،هالْح بطَري الِْمكْتَِل   فَاض
  .)٣(""الحديث .......وَأمسك اللَّه عنْه ِجريةَ الْماِء : قَاَل،حتَّى خَرج ِمن الِْمكْتَِل فَسقَطَ ِفي الْبحِر

  
  
  

                                                 

  .٥١/  ح ١/١٢صحيح الترغيب والترهيب ) ١(
 فيه كَأن ،الكبير لزبيلا الميم بكسر هو ،تمر من بِمكْتَل ُأِتيو ،صاعاً عشر خمسة يسع الزبيل شبه :الِمكْتَل )٢(

 وغيره التمر فيه يحمل الزبيُل الِمكْتَُل: ، وقيل)١١/٥٨٢لسان العرب ( مجتمعة ِقطعاً َأي التمر من كُتَالً
  ).٢/٣٦٨غريب الحديث البن الجوزي (

  .٢٣٨٠   / ح٢/٥٤٠صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السالم ) ٣(
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  تخريج الحديث

، ومن طريق علي )١( بن محمد عن سفيان بن عيينة بهعبداهللاأخرجه البخاري من طريق 
، ومن )٣(، ومن طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة يه)٢( عيينة به عن سفيان بنعبداهللابن 

 عبداهللا، وأخرجه مسلم من طريق عمرو بن )٤(طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان الثوري به
  .، جميعهم بنحوه)٥(الهمداني عن سعيد بن جبير به

� � �  

        اجليم مع الزاي    ::::املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع
النَِّصيب والقطعة مـن الـشيء، والجمـع       :  الجزء )يلمن قَرأ جزءه من الل    ( فيه   }جزأ{

  .قَسمتُه، وجزأتُه للتَّكِْثير: وجزأتُ الشَّيء. أجزاء
        ))))١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال النسائي في سننه
 عـن  ،هـِري  عن الز ، َأنْبَأنَا معمر  : قَالَ ، حدثَنَا عبد الرزاقِ   : قَالَ ،َأخْبرنَا محمد بن راِفعٍ   
    ٍد الْقَاِريبِن عِن بمحِد الربقُولُ     ،عالْخَطَّاِب ي نب رمع َأن :       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر : 

 ،بِح ِإلَى صـلَاِة الظُّهـرِ      فَقَرَأه ِفيما بين صلَاِة الص     ،جزِئِه ِمن اللَّيلِ   :من نَام عن ِحزِبِه َأو قَالَ     "" 
  .)٦( ""فَكََأنَّما قَرَأه ِمن اللَّيِل

  تخريج الحديث
  .)٧(أخرجه النسائي بنفس اإلسناد ولكنه قال عن الزهري عن عروة به بنحوه

                                                 

كتاب وفي  . ١٢٢   / ح١/٤٣أي الناس أعلم؟ : اب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئلكت صحيح البخاري) ١(
  . ٣٤٠٠  / ح٢/٤٣٣أحاديث األنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السالم 

  . ٣٤٠١  / ح٢/٤٣٤صحيح البخاري  كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السالم ) ٢(
ال أبرح حتى أبلغ مجمع :  باب وإذ قال موسى لفتاهالكهفي كتاب تفسير القرآن سورة صحيح البخار) ٣(

  . ٤٧٢٥ / ح ٣/٢٥٣
 ٣/٢٥٦آتنا غداءنا لقد لقينا من :  باب فلما جاوزا قال لفتاهالكهفكتاب تفسير القرآن سورة  صحيح البخاري) ٤(

  . ٤٧٢٧  /ح
  . ٢٣٨٠  / ح٢/٥٤٣يه السالم صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر عل) ٥(
  / ح٣/٢٥٩السنن الصغرى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل  )٦(

 ١٧٩١ .  
  . ١٤٦٤   /ح ١/٤٥٨ من نام عن حزبه أو عن شيء منه  السنن الكبرى للنسائي األمر بالوتر) ٧(
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 بن عبدالرحمنن عروة بن الزبير عن ع معمر عن الزهري عنوأخرجه عبد الرزاق 
  .)١(عبد القاري بنحوه

 ،)٦(، والنـسائي  )٥(، وأبـو داود   )٤(، وابـن حبـان    )٣(، وابـن خزيمـة    )٢(سلموأخرجه م 
، جميعهم مـن    )١٢(، وأبو يعلى  )١١(، والبيهقي )١٠(، وأحمد )٩(، والدارمي )٨(، وابن ماجه  )٧(والترمذي

، عـن  عبـداهللا  بـن  عبيـداهللا ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيـد،         طريق  
فظ مقارب، وقد صرح الزهري بالسماع من السائب وعبيد فـي   به بل بن عبد القاري عبدالرحمن

  .أكثر هذه المواضع
 بن هرمز عن عبدالرحمن، كالهما من طريق )١٤(، ومالك)١٣(وأخرجه النسائي

  . بن عبد القاري بلفظ مقاربعبدالرحمن
  
  

                                                 

  . ٤٧٤٨   /ح ٣/٥٠ ؟مصنف عبد الرزاق الصنعاني) ١(
  . ٧٤٧   / ح١/٣٦٣ باب جامع صالة الليل  صحيح مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها) ٢(
  باب ذكر لجماع أبواب صالة التطوع باللي جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن صحيح ابن خزيمة) ٣(

  . ١١٧١   /ح ٢/١٩٥ الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصالة
 ٦/٣٦٩باب الحدث في الصالة  ذكر البيان بأن من نام عن حزبه  بن حبان باب اإلمامة والجماعةصحيح ا) ٤(

  . ٢٦٤٣  /ح
  . ١٣١٣   / ح ١/٤١٩  أبواب قيام الليل  باب من نام عن حزبه كتاب الصالة سنن أبي داود) ٥(
  /ح ٣/٢٥٩ من الليل باب متى يقضي من نام عن حزبه السنن الصغرى كتاب قيام الليل وتطوع النهار) ٦(

  .١٤٦٣،  ١٤٦٢   /ح ١/٤٥٧من نام عن حزبه أو عن شيء منه ، السنن الكبرى األمر بالوتر، وفي  ١٧٩٠
  /ح ٢/٤٧٤  أبواب السفر باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار سنن الترمذي أبواب الجمعة) ٧(

 ٥٨١ .  
  .١٣٤٣   / ح١/٤٢٦اب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة  ب) ٨(
  . ١٤٧٧   /ح ١/٤١٢باب إذا نام عن حزبه من الليل  كتاب الصالة سنن الدارمي) ٩(
  .٣٧٧/  ح ١/٥٣،  ٢٢٠   /ح ١/٣٢ مسند أحمد بن حنبل) ١٠(
هما بعد طلوع الشمس جماع أبواب صالة التطوع باب من أجاز قضاء السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصالة) ١١(

  .٤٣٤٠،  ٤٣٣٤   / ح ٢/٤٨٤ إلى أن تقام الظهر
  . ٢٣٥   / ح١/٢٠٢مسند أبي يعلى الموصلي ) ١٢(
  / ح٣/٢٦٠ باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل  كتاب قيام الليل وتطوع النهار السنن الصغرى) ١٣(

  / ح ١/٤٥٨ حزبه أو عن شيء منهمن نام عن ،  السنن الكبرى للنسائي األمر بالوتر، وفي١٧/٩٢ 
 ١٤٦٥ .  

  . ١٦٩   /ح ١/٢٥٨ صالة الليلباب الصالة  كتاب  رواية محمد بن الحسنموطأ مالك) ١٤(
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ب بن يزيد عن ئوأخرجه الطبراني من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن السا
  .)١( به بلفظ مقارب القاريعبدالرحمن

  رجال اإلسناد
 روى له .)٢( ومائتينوأربعين خمس سنة مات ،عابد ثقة ،النيسابوري ،القشيري رافع بن محمد

  .النسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري
 في عمي ،شهير مصنف ،حافظ ثقة ،الصنعاني بكر أبو ،الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد
  .)٣(وثمانون خمس وله  ومائتين،عشرة إحدى سنة مات ،يتشيع وكان ،يرفتغ عمره آخر

 :حنبل بن أحمد قالوبالنسبة الختالطه  .)٤(عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين
 :أيضا وقال، شيء ال نالمائتي بعد منه سمع من فسماع ،فيتلقن يلقن وكان ،عمره آخر في عمي
. السماع ضعيف فهو بصره ذهب بعدما منه سمع ومن ،البصر يحصح وهو ،نالمائتي قبل أتيته
 حديث من كثيراً استنكر إنه :الصالح ابن وقال .)٥(بأخرة عنه كتب لمن نظر فيه: النسائي وقال

 : قلت.)٦(اإلطالق على حجة فهو وبالجملة ،عمره آخر في عنه كتب ألنه ،عنه الدبري إسحاق
  . ورمي بالتشيع،الثانية تغير بعدما عمي، ومدلس من هو ثقة،

 في أن إال ،فاضل ثبت ثقة ،اليمن نزيل ،البصري عروة أبو موالهم ،األزدي راشد بن معمر
 أربع سنة مات ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،شيئاً عروة بن وهشام واألعمش ثابت عن روايته

  .)٧(سنة وخمسين ثمان بنا وهو  ومائة،وخمسين
ن يدور عليهم اإلسناد وأنه من أثبت الناس في الزهري، ولم  أنه مم:وثقه النقاد، وقالوا

 عن معمر حدثك إذا :وقوله أيضاً. ضعيف ثابت عن معمر :أجد فيه قادحاً إال قول ابن معين
 الكوفة أهل فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن طاووس، وابن ،الزهري عن إال ،فخالفه العراقيين

 ثابت عن معمر  وحديث:وقوله أيضاً. شيئاً ألعمشا حديث في عمل وما فال، البصرة وأهل
 وقول أبو .األوهام كثير ،مضطرب :الضرب وهذا ،عروة بن وهشام ،النجود يأب بن وعاصم

                                                 

  . ٩٦٢   / ح٢/١٦٤المعجم الصغير للطبراني ) ١(
  .٧/٢٥٤، وانظر الجرح والتعديل ٤٧٨تقريب التهذيب ص) ٢(
، تهذيب الكمال ٦/٣٨، الجرح والتعديل ٩٩الدم ص، وانظر ترجمته في بحر ٣٥٤تقريب التهذيب ص) ٣(

  .٦/٢٧٨، تهذيب التهذيب ١/٦٥١، الكاشف ١٨/٥٢
  .٣٤طبقات المدلسين ص) ٤(
  .٦٩الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٥(
  .٥١، الكواكب النيرات ص٧٤المختلطين للعالئي ص) ٦(
  .٥٤١تقريب التهذيب ص) ٧(
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فعلى هذا هو ثقة إال فيمن تكلم . )١(الحديث صالح وهو أغاليط، فيه بالبصرة معمر حدث  ما:حاتم
  .حديث عن الزهري، وهو من أثبت الناس فيهبه فيهم وفي روايته بالبصرة، وقد روى في هذا ال

 بن عبد عبدالرحمنولم يرسل عن ، ولكنه مدلس من الثالثة، وإتقانه جاللته على متفق :الزهري
  ).١٥(القاري سبقت ترجمته حديث رقم 

 قول واختلف ،التابعين ثقات في العجلي وذكره ،رؤية له :يقال ،القاري عبد بن عبدالرحمن
  .)٢(وثمانين ثمان سنة مات ،تابعي وتارة ،صحبة له :تارة لقا ،فيه الواقدي

. )٥(ثقة تابعي مدني :العجلي وقال. )٤(وذكره ابن حبان في الثقات. )٣(معين بن يحيى وثقه
 أهل  تابعيجلة من وهو عمر، زمن المال بيت على كان :قال ثم صحبة، له :الواقدي وقال

 فمسح صغيران وهما ،وسلم عليه اهللا صلى النبي بهما  أتى:وقال ابن حجر. )٦(وعلمائهم المدينة،
  . صغير صحابيالراجح أنه :، قلت)٧(رؤوسهما على
 ذي في استشهد، )٨(،المؤمنين أمير ،حفص أبو ،العدوي ،القرشي يلفَنُ بن الخطاب بن عمر

  .)٩(ونصفاً سنين عشر الخالفة وولي ،وعشرين ثالث سنة ،الحجة
  الحكم على إسناد الحديث

هذا الحديث صحيح، ورواته ثقات، وبالنسبة لتدليس الزهري، فقد إحتمل العلماء سناد إ
تدليسه، باإلضافة إلى أنه صرح بالسماع في روايات كثيرة من هذا الحديث، أخرج أحدها اإلمام 

والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه على السنن، وكذا شعيب األرنؤوط . مسلم في صحيحه
  .على المسند، وهذا يؤكد تصحيحهفي تعليقه 

� � �  
  

  

                                                 

، ٢/٢٨٢، الكاشف ٢٨/٣٠٣، تهذيب الكمال ٨/٢٥٥لجرح والتعديل ، ا٧/٣٧٨ترجمته في التاريخ الكبير  ) ١(
  .١٠/٢١٨تهذيب التهذيب 

  .٣٤٥تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٦/٢٠٢، تهذيب التهذيب ١٧/٢٦٣ تهذيب الكمال )٣(
  .٥/٧٩الثقات البن حبان ) ٤(
  .٢/٨٢الثقات للعجلي ) ٥(
  ، ٦/٢٠٢هذيب التهذيب ، ت١٧/٢٦٣، تهذيب الكمال ٥/٥٧ترجمته في الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٥/٤٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٤/٥٨٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٨(
  .٤١٢تقريب التهذيب ص) ٩(
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 وإنما خص هذا )الرؤيا الصالحة جزء من ِستَّة وأربعين جزءا من النُّبوة(ومنه الحديث 
 كان ثَالَثاً وستّين - في أكثر الروايات الصحيحة -العدد ألن عمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 

ثا وعشرين سنَة؛ ألنه بعث عند استيفاء األربعين، وكان في أول سنَة، وكانت مدة نُبوته منها ثال
األمر يرى الوحي في المنام، ودام كذلك ِنصفَ سنة، ثم رأى الملَك في اليقَظة، فإذَا نُِسبتْ مدة 

فَ  إلى مدة نُبوته، وهي ثالث وِعشْرون سنة، كانت ِنص- وهي ِنصف سنَة -الوحي في النَّوم 
وقد تعاضدت . وذلك جزء واحد من ستَّة وأربعين جزءا. جزء من ثالثة وِعشْرين جزءا

 )جزء من خمسة وأربعين جزءا(الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد، وجاء في بعضها 
ومات في أثْناء السنة ووجه ذلك أن عمره صلى اللّه عليه وسلم لم يكُن قد استَكْمل ثالثا وستين، 

الثالثة والستين، وِنسبة ِنصف السنة إلى اثْنَتَين وعشرين سنَة وبعِض األخْرى ِنسبةُ جزء من 
ويكون محموالً على من روى  )جزء من أربعين(وفي بعض الروايات . خَمسة وأربعين جزءا

بة ِنصره كان ستّين سنة، فيكون ِنسمبة جزٍء إلى أربعينأن عنة كنسنة إلى عشرين سف س.  
        ))))١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 عن عبِد اللَّـِه     ، عن يِزيد  ، والدراورِدي ، حدثَِني ابن َأِبي حاِزمٍ    ،حدثَِني ِإبراِهيم بن حمزةَ   

الرْؤيـا  ""  : يقُولُ ، َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        :دِري عن َأِبي سِعيٍد الْخُ    ،بِن خَبابٍ 
  .)١("" الصاِلحةُ جزء ِمن ِستٍَّة وَأربِعين جزءا ِمن النُّبوِة

  تخريج الحديث
يد الخـدري   من حديث أبي سع    ،أخرجه اإلمام البخاري بهذا اللفظ في هذا الموضع فقط        

  .ولم يخرجه اإلمام مسلم من حديث أبي سعيد
� � �  

  )جزء من خمسة وأربعين جزءا(وجاء في بعضها : قوله
        ))))١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
     كِّيالْم رمَأِبي ع نب دمحثَنَا مدح،    اِب الثَّقَِفيهالْو دبثَنَا عدح ،  وبَأي نع  اِنيخِْتيالس ،   ـنع 

  ِن ِسيِرينِد بمحةَ   ،مريرَأِبي ه نع ،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نقَالَ ، ع "" :     لَم انمالز بِإذَا اقْتَر 
   ِلِم تَكِْذبسا الْمْؤير ِديثًا    ،تَكَدح قُكُمدا َأصْؤير قُكُمدَأصؤْ ، ورِلِم    وسا الْمي     ِعـينبَأرٍس وخَم ِمن ءزج

                                                 

  / ح٤/٣٣٠الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة : كتاب التعبير باب صحيح البخاري) ١(
٦٩٨٩.  
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 ، ورْؤيا تَحِزين ِمـن الـشَّيطَانِ      ، فَرْؤيا الصاِلحِة بشْرى ِمن اللَّهِ     : والرْؤيا ثَلَاثَةٌ  ، ِمن النُّبوةِ  جزءا
    هنَفْس ءرثُ الْمدحا يا ِممْؤير؛و    م كُمدَأى َأحر فَِإن        ا النَّاسثْ ِبهدحلَا يلِّ وصفَلْي قُمفَلْي هكْرقَالَ ،ا ي : 

" دالْقَي ُأِحبالْغُلَّ  ،و هَأكْرو ،دالْقَييِن: واتٌ ِفي الدـِديثِ   "" ثَبِفـي الْح وِري هفَلَا َأد ،   ـناب قَالَـه َأم 
١(ِسيِرين(.   

  تخريج الحديث
  .ريج هذا اللفظ عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام مسلم بتخ

� � �  

  )جزء من أربعين(وفي بعض الروايات : قوله
        ))))١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الشاشي في مسنده  
حنَثَد ا محمد ب ن ع اهللاِ ِدب  ب ن لَ سيمان الح ضِمري،  نا م حمد ب ن ع الْ ِدب ِزعِزي ِب أَ ِن برِ ي زةَم، 

ـ  ٍدوعس م ِن اب ن ع ،ِهيِب أَ ن ع ،ِعيِبر الْ ِن ب ِنيكَر الْ ن ع ،ٍرعس مِ ن ع ،ىسو م ن ب ُلضفَنا الْ  ـ  :ال قَ  اَل قَ
رساِهللاُلو ى اُهللالَّ صلَ عِهيو لَّسالْ " :مْؤرا الْياِلصةُحج زِمء َأن رِعبينج زا ِمءنُّ الْنب٢( "ِةو(.  

  الحديثتخريج 
  .لم أقف على هذا اللفظ من حديث ابن مسعود إال في هذا الموضع

، وأخرجه أبـو  )٣(وقد أخرجه الترمذي من حديث لقيط بن صبرة العقيلي رضي اهللا عنه          
  .، كالهما باختالف يسير)٤(يعلى من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه

  رجال اإلسناد
  ).٩٦(بقت ترجمته حديث رقم  س،ثقة: محمد بن عبد اهللا بن سليمان الحضرمي

 إحـدى  سـنة  مـات  ،ثقة ،المروزي عمرو أبو،  انوزغَ ،مةزِر أبي بن العزيز عبد بن محمد
  .روى له البخاري وأصحاب السنن األربعة. )٥( ومائتينوأربعين
 اثنتين سنة مات ،أغرب وربما ،ثبت ثقة ،المروزي اهللا عبد أبو ،ينانيالِس موسى بن الفضل

  .روى له الجماعة. )٦(ئة وماوتسعين
                                                 

  . ٤٢٩٥   /ح كتاب الرؤيا صحيح مسلم )١(
  .٨١٠   /ح ٢/٢٤٠المسند للشاشي  ) ٢(
 ما جاء في تعبير الرؤيا:  باب، الذبائح أبواب الرؤيا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكتابسنن الترمذي  ) ٣(

  .وقد صححه الشيخ األلباني. ٢٢٧٨   /ح٤/٥٣٦
  .رجاله ثقات: قال حسين سليم أسد. ٦٧٠٦   /ح ١٢/٦٣ مسند أبي يعلى الموصلي) ٤(
  .٤٩٣ تقريب التهذيب ص)٥(
  .٤٤٧ تقريب التهذيب ص)٦(
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. ضعيف منكر :فقال ابن المديني سئل عن حديث من روايتهوالذي تكلم فيه أن : قلت
  .فالقول فيه ما قاله ابن حجر. )١(مناكير الفضل روى : على الفضل وقالتميلة وأب قدمو

 خمـس  أو ثالث سنة مات ،فاضل ثبت ثقة ،الكوفي سلمة أبو ،الهاللي ظهير بن امدِك بن مسعر
  .روى له الجماعة. )٢( ومائةوخمسين

 وثالثـين  إحـدى  سـنة  مـات  ،ثقة ،الكوفي الربيع أبو ،الفزاري ،ةلَيِمع  بن الركين بن الربيع  
  .واألربعة ومسلم المفرد األدب في البخاريروى له . )٣(ومائة
  .روى له مسلم واألربعة. )٤(الثانية من ،ثقة ،كوفي ،عميلة بن الربيعهو  :أبوه
توفي ستة   ،)٥(األولين السابقين أحدصحابي جليل،    ،الرحمن عبد أبو ،الهذلي مسعود بن اهللا عبد

  .)٦(اثنتين وثالثين
  الحكم على إسناد الحديث

  .إسناد هذا الحديث صحيح ورواته ثقات
� � �  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٨/٢٥٧تهذيب التهذيب ) ١(
، تهذيب الكمال ٨/٣٤٨، الجرح والتعديل ٦/٣٦٤، وانظر الطبقات الكبرى ٥٢٨تقريب التهذيب ص) ٢(

  .١٠/١٠٢، تهذيب التهذيب ٢٧/٤٦١
  .٢١٠تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٢٠٦تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٤/٢٣٣ الصحابة اإلصابة في تمييز) ٥(
  .٣٢٣تقريب التهذيب ص) ٦(
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الهدي الصالح والسمتُ الصالح جزء من خمسة وعشرين جـزءا مـن            (ومنه الحديث   
أي إن هذه الِخالَل من شمائل األنبياء، ومن جملة الِخصال المعدودة من ِخصالهم، وأنَّها               )بوةالنُّ

وليس المعنى أن النُّبوة تَتَجزأ،     ] عليها[جزء معلُوم من أجزاء أفْعاِلهم، فاقْتَدوا بهم فيها وتاِبعوهم          
وال مجتَلبـة   . بوة، فإن النبوة غيـر مكْتَـسبة      والَ أن من جمع هذه الخالَل كان فيه جزء من الن          

ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ها هنا ما جـاءت بـه            . باألسباب، وإنَّما هي كرامة من اللّه تعالى      
أي أن هذه الخالل جزء من خمسة وعشرين جزءا مما جـاءت            . النبوة ودعت إليه من الخيرات    

  .به النبوة ودعا إليه األنبياء
        ))))١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧((((يث رقم يث رقم يث رقم يث رقم حدحدحدحد

  :قال أبو داود في سننه
ِليثَنَا النُّفَيدر،حيهثَنَا زدح ،ٌانيَأِبي ظَب نب وسثَنَا قَابدح ،ثَهدح اهَأب َأن ، ناللَِّه ب دبثَنَا عدح 

 ، الـصاِلح  )١( والـسمتَ  ،الْهـدي الـصاِلح    ِإن   : "" َأن نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        ،عباٍس
اداِلاقِْتصِة ،ووالنُّب ا ِمنءزج ِعشِْرينٍة وسخَم ِمن ءز٢( ""ج(.  

  تخريج الحديث
  .)٣(أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أبي داود السجستاني عن النفيلي به بمثله

، ثالثتهم من طريـق     )٦(، والطبراني )٥(، والبيهقي   )٤(وأخرجه البخاري في األدب المفرد    
  .أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية به بلفظ مقارب

  .)٧(عن زهير بن معاوية به بلفظ مقارب وأخرجه أحمد من طريق حسن بن موسى
  
  
  
  

                                                 

 والمذْهب القَصِد حسن َأي السمت لحسن وِإنه سمتاً يسمِتُ سمتَ والفعُل الديِن مذْهِب في النَّحو حسن :السمتُ) ١(
  ). ٢/١٩٨فائق ، ال٢/٤٢لسان العرب  (المحجة ولزوم النهج أخْذُ: السمت و،ودنْياه دينه في

  . ٤٧٧٦   / ح ٢/٦٦٢سنن أبي داود كتاب األدب باب في الوقار ) ٢(
  . ٢٠٧   /ح ١/١٥٥الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  ) ٣(
  .٧٩١   / ح ٢٧٦ص  ،٤٦٨/ ح١٦٥ صاألدب المفرد للبخاري) ٤(
  ١٠/١٩٤  األخالق ومعاليها التي من كان متخلقا بهابيان مكارم: باب السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات )٥(

  . ٨٤١٩/  ح٦/٣٣٨، ٨٠١٠ /  ح ٦/٢٤٠،  ٦٥٥٥   / ح ٥/٢٥٢شعب اإليمان للبيهقي وفي  .٢٠٥٩٠   /ح
  . ١٢٦٠٩   / ح ١٢/١٠٦المعجم الكبير للطبراني  ) ٦(
  . ٢٦٩٨   / ح ١/٢٩٦مسند أحمد بن حنبل ) ٧(
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، والطبراني من طريق    )١( من طريق عبيدة بن حميد      المفرد وأخرجه البخاري في األدب   
  .، ثالثتهم عن قابوس به بنحوه)٣(، وأبو نعيم من طريق مسعر)٢(سفيان الثوري

، كالهما من طريق كريب بن مسلم عـن ابـن           )٥(، والقضاعي )٤(وأخرجه ابن األعربي  
  .عباس به باختالف في بعض األلفاظ

  رجال اإلسناد
 سنة مات ،حافظ ثقة ،الحراني ،النفيلي جعفر أبو، نفيل بن علي بن محمد بن عبداهللاهو  :النفيلي

  .روى له الجماعة سوى مسلم، )٦( ومائتينوثالثين أربع
 أن إال ،ثبت ثقة ،)٧(الجزيرة نزيل ،الكوفي ،الجعفي خيثمة أبو ،حديج بن معاوية بن زهير

 روى له .)٨( ومائةوسبعين أربع أو ثالث أو اثنتين سنة مات ،بأخرة إسحاق أبي عن سماعه
  . الجماعة
 األدب في البخاري روى له .)٩(السادسة من ،لين فيه ،الكوفي ،يِبنْالج ،ْانيبظَ أبي بن قابوس
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، والمفرد

 فيه :سعد ابن وقال. حدث عنه يحي القطان، ولم يحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي شيئاَ
  .)١١(عنه الناس روى وقد بذاك، ليس :حنبل بن أحمد وقال .)١٠(به يحتج وال ضعف،

  

                                                 

  .٧٩١   / ح ٢٧٦صاألدب المفرد للبخاري ) ١(
  . ١٢٦٠٨   / ح ١٢/١٠٦المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٧/٢٦٣حلية األولياء ) ٣(
  .٣٤٠/  ح ١/١٩٤،  ١٣٦   /ح ١/٩٢معجم ابن األعرابي ) ٤(
  . ٣٠٦   / ح ١/٢٠٢لقضاعي لمسند الشهاب ) ٥(
  . ٦/١٥ب التهذيب ، تهذي١٦/٨٨، تهذيب الكمال ٥/١٥٩، وانظر الجرح والتعديل ٣٢١تقريب التهذيب ص) ٦(
 سميت بكر وديار مضر ديار على تشتمل لشامل مجاورة والفرات دجلة بين التي وهي بالقاف :أقور جزيرة) ٧(

، البربر بالد البر من وقبالتها باألندلس مشهورة مدينة :الخضراء الجزيرةو ،والفرات دجلة بين ألنها الجزيرة
 البحر بها يحيط عريضة كبيرة وهي الهند بحر من لزنجا بأرض عظيمة جزيرة :أيضا الخضراء والجزيرة

  ).٢/١٣٥،١٣٦معجم البلدان  (جانب كل من الملح
، ٦/٤٢٠، تهذيب الكمال ٣/٥٨٨، الجرح والتعديل ٣/٤٢٧، وانظر التاريخ الكبير ٢١٨تقريب التهذيب ص) ٨(

  .٣/٣٠٣تهذيب التهذيب 
  .٤٤٩تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٦/٣٣٩الطبقات الكبرى ) ١٠(
  .١/٣٨٩العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
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 بن جرير ، عنالبخاري ونقل. )٢(سفيان بن يعقوبوثقه و .ضعفه مرةو. )١(ثقه ابن معين مرةوو
 يكتب ،لين ،الحديث  ضعيف:حاتم أبو وقال .)٣(هفساد بعد أتيناه :)هـ١٨٨توفي  (الحميد عبد

 وقال .)٦(به بأس ال أنه أرجو :يعد بنا وقال ،)٥(ضعفه النسائيو. )٤(به يحتج وال حديثه،
 :الدارقطني وقال. )٨(به بأس ال :العجلي وقال. )٧(عثمان على عليا يقدم بثبت، ليس :يالساج

 له، أصل ال بما أبيه عن ينفرد الحفظ، رديء كان( :حبان ابن وقال. )٩(يترك ال ولكن ضعيف،
 فقد ضعفه غير ضعيفالراجح  :قلت .)١٠()ثقة وأبوه الموقوف، وأسند ،المراسيل رفع فربما

  .واحد من النقاد
 :وقيل ،تسعين سنة مات ،ثقة ،الكوفي انيظَْ أبو ،يِبنْالج الحارث بن جندب بن حصينهو  :وهأب

  .ى له الجماعة رو.)١١(ذلك غير
 اهللا رضي الفارسي سلمان من سمع ظبيان أبو يكون أن ينكر شعبة كان: (قال العالئي

 ،عباس بنا له يثبت والذي ،منه سمع أظنه وال مسعود بنا أدرك قد: وقال أبو حاتم ،عنه
  .)١٢()عنهم اهللا رضي علي من سماعه لي تبين وال ،عبداهللا بن وجرير
  ).١٩(صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  : بن عباسعبداهللا

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف قابوس بن أبي ظبيان، وبالمتابعات يرتقي إلى الحسن 

ريب بن مسلم عن ابن عباس عند القضاعي، وابن األعرابي، لغيره، فقد روي من طريق ك
 رجال رجاله وبقية ،ضعف وفيه ثقة وهو ،ظبيان أبي بن قابوس فيه: والحديث قال فيه الهيثمي

                                                 

  .٣/٢٧٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٣/٢١٢المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٧/١٩٣التاريخ الكبير ) ٣(
  . ٧/١٤٥الجرح والتعديل ) ٤(
  .٨٨الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٥(
  .٦/٤٩الكامل في الضعفاء ) ٦(
، تهذيب التهذيب ٢٣/٣٢٧، تهذيب الكمال ٧/١٤٥جرح والتعديل ، ال٧/١٩٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(

٨/٢٧٤ .  
  .٢/٢٠٩الثقات للعجلي ) ٨(
  .٥٨سؤاالت البرقاني ص) ٩(
  .٢/٢١٦المجروحين البن حبان ) ١٠(
، تهذيب التهذيب ٦/٥١٤، تهذيب الكمال ٣/١٩٠، وانظر الجرح والتعديل ١٦٩تقريب التهذيب ص) ١١(

٢/٣٢٧ .  
  .١٦٦جامع التحصيل ص) ١٢(
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: وحسنه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن أبي داود، وقال فيه شعيب األرنؤوط. )١(الصحيح
  . يؤيد تحسينه بالمتابعاتحسن لغيره في تعليقه على المسند، وهذا
� � �  

أن رجال أعتَقَ ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غَيرهم، فدعاهم             (ومنه الحديث   
أي  )وأرقَّ أربعـة فأعتق اثنين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فَجزأهم أثْالثا، ثم أقْرع بينَهم           

جِزئة أنه قَسمهم على عبرة الِقيمة دون عدِد الرؤس، إالَّ أن ِقيمتهم            فَرقَهم أجزاء ثالثةً، وأراد بالتَّ    
وعِبيد أهل الحجاز إنَّما هم الزنُوج والحبش غالبا،        . تَساوت فيهم فخرج عدد الرؤس مساِوياً للِْقيم      

يتُه في ثُلث ماِله، والثُّلثُ إنما يعتَبـر        والِقيم فيهم متساوية أو متَقَاِربة، وألن الغَرض أن تَنْفُذ وصِ         
يعِتق : وقال أبو حنيفة رحمهم اللّه    . وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد     . بالِقيمة ال بالعدد  

  ٠.ثُلُثُ كُّل واحد منهم، ويستَسعى في ثُلَثَيه
        ))))١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 ِليثَنَا عدح   ِديعٍر السجح نةَ     ، ببَأِبي شَي نكِْر بو بَأببٍ   ، ورح نب ريهزثَنَا   : قَالُوا ، وـدح 

مةَ  ِعيُلاِإسلَيع نب،  وبَأي نةَ   ، عَأِبي ِقلَاب نلَّبِ   ، عهَأِبي الْم ننٍ     ، عيـصِن حب انرِعم نع   ،""  َأن
 فَدعا ِبِهم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه ، لَم يكُن لَه ماٌل غَيرهم  ،تَّةَ مملُوِكين لَه ِعنْد موِتهِ    رجلًا َأعتَقَ سِ  

 لَّمسِه ولَيَأثْلَاثًا  ،ع مَأهزفَج ،   منَهيب عَأقْر نِ  ، ثُمتَقَ اثْنَيةً  ، فََأععبقَّ َأرَأرو ،   قَو قَاَل لَها   ولًا شَـِديد"" ، 
 ، عن الثَّقَِفـي   ، وابن َأِبي عمر   ،قُ بن ِإبراِهيم  احدثَنَا ِإسح  ح و  ، حدثَنَا حماد  ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ   

 وَأما الثَّقَِفي فَِفي حِديِثِه َأن رجلًا ،ةَ َأما حماد فَحِديثُه كَِروايِة ابِن علَي،ِكلَاهما عن َأيوب ِبهذَا الِْإسنَاِد
 وَأحمد بن ،حدثَنَا محمد بن ِمنْهاٍل الضِرير و، فََأعتَقَ ِستَّةَ مملُوِكين،ِمن الَْأنْصاِر َأوصى ِعنْد موِتِه

 عن ِعمران بـِن  ، عن محمِد بِن ِسيِرين،ثَنَا ِهشَام بن حسان  حد ، حدثَنَا يِزيد بن زريعٍ    : قَالَا ،عبدةَ
  .)٢( ِبِمثِْل حِديِث ابِن علَيةَ وحماٍد، عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم،حصيٍن

  تخريج الحديث
لم يخرجـه إال فـي هـذا        م البخاري و  انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما       

  .الموضع، وقد بين طرقه
� � �  

                                                 

  .١٣١١٨/  ح ٨/١٧١مجمع الزوائد ) ١(
  .١٦٦٨   / ح٢/١٨١صحيح مسلم كتاب األيمان باب من أعتق شركا له في عبد ) ٢(
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أي :  أي لن تَكْفي، يقال أجزأني الشيء)ولن تُجِزئ عن أحد بعدك(وفي حديث األضحية    
  .كَفَاني، ويروى بالباء، وسيجيء

        ))))١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أبو داود في سننه

 ددسثَنَا مدو الْأَ   ،حثَنَا َأبدِص حوح،  ورنْصثَنَا مدح ،  ِبيالشَّع ناءِ  ، عرالْب ننَـا   : قَالَ ، عخَطَب 
 )١( ونَـسك ، من صلَّى صـلَاتَنَا : "" فَقَاَل، بعد الصلَاِة،رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوم النَّحرِ      

 يا : فَقَام َأبو بردةَ بن ِنياٍر فَقَاَل، "" فَِتلْك شَاةُ لَحٍم،من نَسك قَبَل الصلَاِة و ، فَقَد َأصاب النُّسك   ،نُسكَنَا
 ، وعرفْتُ َأن الْيوم يـوم َأكْـٍل وشُـربٍ         ، واللَِّه لَقَد نَسكْتُ قَبَل َأن َأخْرج ِإلَى الصلَاةِ        ،رسوَل اللَّهِ 
  ِتلْك شَاةُ لَحمٍ    "": فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ، وَأطْعمتُ َأهِلي وِجيراِني   ،َأكَلْتُفَتَعجلْتُ فَ 

ولَـن   ،نَعم""  : قَالَ ؟ فَهْل تُجِزُئ عنِّي   ، وِهي خَير ِمن شَاتَي لَحمٍ     ، ِإن ِعنِْدي عنَاقًا جذَعةً    : فَقَالَ ،""
كدعٍد بَأح نِزَئ ع٢( ""تُج(.  

  تخريج الحديث
 بلفظ فيه   ، عن البراء بن عازب    ، ومسلم من طريق عامر بن شرحبيل      ،أخرجه البخاري 

، ومن طريق وهب بن     )٤( عن الشعبي به بلفظ مقارب     ،، ومن طريق زبيد بن الحارث     )٣(اختالف
  .)٥( عن البراء بلفظ مختصر فيه اختالفعبداهللا،

  
  
  

                                                 

 التي والذَّبيحة. ناسك ورجٌل. تعالى اهللا إلى وتقرب ِعبادٍة على يدلُّ صحيح أصٌل ،والكاف والسين النون) ١(
معجم مقاييس  (القُربان في إالَّ ذلك يكون وال النَّساِئك، فيه يذبح الموضع: كوالمنْسِ. نَِسيكة اهللا إلى بها تَتقرب
  ).٥/٤٢٠اللغة 

  . ٢٨٠٠   /ح ٢/١٠٥باب ما يجوز من السن في الضحايا  سنن أبي داود كتاب الضحايا )٢(
 كتاب  وفي ٥٥٥٦  / ح٤/٧ باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي بردة كتاب األضاحي صحيح البخاري) ٣(

باب وقتها  صحيح مسلم كتاب األضاحيوفي  . ٥٥٦٢  / ح٤/٩ باب من ذبح قبل الصالة أعاد األضاحي
  . ١٩٦١  / ح٢/٣٢٤

باب استقبال ، وفي  ٩٦٥  /ح ١/٢٤٢ أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد صحيح البخاري كتاب الجمعة) ٤(
  ٥٥٤٥  /ح ٤/٥باب سنة األضحية   كتاب األضاحيوفي . ٩٧٦  /ح ١/٢٤٥ اإلمام الناس في خطبة العيد

 باب وقتها صحيح مسلم كتاب األضاحيوفي  . ٥٥٦٠  /ح ٤/٨باب الذبح بعد الصالة   كتاب األضاحيوفي
  .١٩٦١  / ح ٢/٣٤٣

وفي  .٥٥٥٦  / ح٤/٦باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي بردة  صحيح البخاري كتاب األضاحي) ٥(
  .١٩٦١   /ح ٢/٣٤٣باب وقتها   األضاحيصحيح مسلم كتاب
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، )١()تجـزي ( عن منصور به بلفظ      ،ه البخاري من طريق جرير بن عبد الحميد       وأخرج
 بن عون عن الشعبي به بلفظ فيـه         عبداهللا، ومن طريق    )٢()تجزي(وأخرجه بنفس اإلسناد بقوله     

  .)٣( يسيراختالف
 به باختالف في بعض ، عن الشعبي،وأخرجه مسلم من طريق داود بن أبي هند القشيري

  .)٥( به بلفظ مختصر جداً، عن الشعبي،ريق عاصم األحول، ومن ط)٤(األلفاظ
 هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم لذا لم أقم بدراسة رجاله وأكتفـي بتخريجـه               :قلت  

هو واضـح    وكما   )تجزئ(منهما وقد اعتمدت رواية أبي داود ألنها تشتمل على لفظ ابن األثير             
 نفس طريق أبي داود وهذا دليل علة صحة          فقد أخرج اإلمام البخاري  الحديث من       من التخريج، 

  .رواية أبو داود
� � �  

 أي ليس يكْفـي، يقـال   )ليس شيء يجِزئ من الطَّعام والشراب إال اللَّبن  (ومنه الحديث   
  .أي اكْتَفَتْ: جزأت اإلبُل بالرطْب عن الْماء

        ))))١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه

 ددسثَنَا مدح، ددٍ    حيز نب ادمم    ح و  ،ثَنَا حِإس نى بوسثَنَا مدةَ    ،ِعيَلاَحلَمس نب ادمثَنَا حدح ، 
 فَـدخََل   ، كُنْتُ ِفي بيـِت ميمونَـةَ      : قَالَ ، عن ابِن عباسٍ   ، عن عمر بِن حرملَةَ    ،عن عِلي بِن زيدٍ   

   لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِليدِ      رالْو نب خَاِلد هعمو لَّمسِه ولَينِ     ، عتَياملَى ثُمِن عيشِْويِن ميبوا ِبضاء٦( فَج(، 
  "": قَـالَ  ، تَقْذُره يا رسوَل اللَّـهِ     )٨( ِإخَالُك : فَقَاَل خَاِلد  ، رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      )٧(فَتَبزقَ

ْلَأج""،          ٍن فَشَِربِبلَب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر ُأِتي ـِه      ، ثُملَيع لَّى اللَّـهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر 

                                                 

  . ٩٥٥  / ح ١/٢٤١ صحيح البخاري كتاب الجمعة أبواب العيدين  باب األكل يوم النحر) ١(
  . ٩٨٣  /ح ١/٢٤٧أبواب العيدين  باب كالم اإلمام والناس في خطبة العيد  صحيح البخاري كتاب الجمعة) ٢(
  . ٦٦٦٤  /ح ٤/٢٥١إذا حنث ناسيا في األيمان باب  صحيح البخاري كتاب األيمان والنذور) ٣(
  .١٩٦١   /ح ٢/٣٤٣باب وقتها  صحيح مسلم كتاب األضاحي) ٤(
  .١٩٦١   /ح ٢/٣٤٤باب وقتها  صحيح مسلم كتاب األضاحي) ٥(
)٦ (ة:الثُّمامو شجر واحدته ثُمامة وثُم ،دِشي به وسبه الثُّمام نبت ضعيف له خوص َأو شبيه بالخُوص وربما ح 

  ).١/٨٤، المصباح المنير ٩٠، مختار الصحاح ص١٢/٧٩لسان العرب  (خَصاص البيوت
، غريب الحديث ٧٣مختار الصحاح ص (ويبصق يبسق ويجوز، نصر باب من بزقَ وقد ،البصاق :البزاقُ) ٧(

  ).٣/١١٢٤للحربي 
لسان العرب (استعماالً وأكثر أفصح والكسر والفتح بالكسر إخاُل ِخلْتُ: يقال، وَأظنك ما َأي: إخالك) ٨(

  ).١/٤٢٥، النهاية ١١/٢٢٦
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لَّمسقُْل: ""وا فَلْيامطَع كُمدلَنَا ِفيِه: ِإذَا َأكََل َأح اِركب ماللَّه ،ا ِمنْهرنَا خَيَأطِْعمقُْل، ونًا فَلْيلَب ِقيِإذَا سو : 
 قَاَل َأبو   ، ""لَيس شَيء يجِزُئ ِمن الطَّعاِم والشَّراِب ِإلَّا اللَّبن        فَِإنَّه   ، وِزدنَا ِمنْه  ،اللَّهم باِرك لَنَا ِفيهِ   

  .)١( هذَا لَفْظُ مسدٍد:داود
  تخريج الحديث

، أربعتهم من طريق إسماعيل بن      )٥(، والمزي )٤( وابن سعد  ،)٣(، وأحمد )٢(أخرجه الترمذي 
  .ابراهيم عن علي بن زيد به بزيادة ألفاظ

، كالهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن علـي          )٧(، وابن السني  )٦(وأخرجه النسائي   
  .بن زيد به باختصارا

ن زيد  ، كالهما من طريق شعبة بن الحجاج عن علي ب         )٩(، والطيالسي )٨(وأخرجه أحمد   
  .به بلفظ مقارب

، ومن )١٠(وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به بلفظ مقارب
  .)١١(طريق سليمان بن داود عن حماد بن زيد به باختصار

، كالهما من طريق سفيان بن عيينة عن علـي          )١٣(، والحميدي )١٢(وأخرجه عبد الرزاق    
  .ادةبن زيد به باختالف في بعض األلفاظ مع زي

                                                 

  . ٣٧٣٠   /  ح٢/٣٦٥ سنن أبي داود كتاب األشربة باب ما يقول إذا شرب اللبن) ١(
 أبواب الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما يقول إذا أكل طعاما سنن الترمذي الذبائح) ٢(

 الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة شراب رسول اهللا صلى اهللا عليه وفي  ، ٣٤٥٥   /ح  ٥/٥٠٦
  . ٢٠٦   /ح ١٧٠ص

  . ١٩٧٨   /ح ١/٢٢٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  . ٨٧٦   / ح ١/٣٩٧الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٢١/٢٩٧تهذيب الكمال ) ٥(
، وفي عمل اليوم  ١٠١١٨   /ح ٦/٧٩للبن  ما يقول إذا شرب ا السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة) ٦(

  .٢٨٦/ ح٢٦٤والليلة ص
  . ٤٧٤  /ح ٤٢٥ صعمل اليوم والليلة البن السني  باب ما يقول إذا شرب اللبن) ٧(
  . ٢٥٦٩   /  ح١/٢٨٤ مسند أحمد بن حنبل) ٨(
  . ٢٧٢٣   / ح ٣٥٥صمسند الطيالسي ) ٩(
  .  ٥٩٥٧   / ح ٥/١٠٤شعب اإليمان للبيهقي ) ١٠(
  . ٦٠٤١   / ح ٥/١٢٣ شعب اإليمان للبيهقي )١١(
  .٨٦٧٦   /ح ٤/٥١١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ١٢(
  .٤٨٢   / ح ١/٢٢٥مسند الحميدي ) ١٣(
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وأخرجه إسحاق بن راهويه من طريق النضر بن شميل عن حماد بن سلمة به باختالف               
  .)١(في بعض األلفاظ

 بن عتبـة عـن ابـن عبـاس بلفـظ            عبداهللا بن   عبيداهللاوأخرجه ابن ماجه من طريق      
  .)٢(مختصر

  رجال اإلسناد
  ).١٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، حافظثقة :مسدد
 كان إنه :قيل ،فقيه ثبت ثقة ،البصري إسماعيل أبو ،الجهضمي ،دياألز درهم بن زيد بن حماد

 إحدى وله  ومائة،وسبعين تسع سنة مات ،يكتب كان أنه صح ألنه ،عليه طرأ ولعله ضريراً
وهو ( المهزم أبي من يسمع لم :حاتم أبو قال :قال العالئيو. روى له الجماعة. )٣(سنة وثمانون

  .يرِو عنه هناولم . )٤(شيئاً )يزيد بن سفيان
  ).١٢٢( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثبتثقة :موسى بن إسماعيل

  .)٢٤( حديث ،سبقت ترجمته ثقة :بن سلمةحماد 
  ).٢٦(سبقت ترجمته حديث رقم  ،ضعيف :علي بن زيد

روى . )٥(الرابعة من ،مجهول، البصري عمرو،: ويقال حرملة، يأب ابن: ويقال ،حرملة بن عمر
  .النسائي، ومذيالتر، وداود أبوله 

  .الراجح ما قاله ابن حجر: قلت. )٧(وثق: قال الذهبي و.)٦(الثقات في حبان ابن ذكره
  ).١٩( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عباس

  الحكم على إسناد الحديث
 لضعف علي بن زيد، وجهالة عمر بن حرملة، ويرتقي ،إسناد هذا الحديث ضعيف

يره، فقد روي من طريق عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس بالمتابعات إلى الحسن لغ
  .عند ابن ماجه بسند حسنه الشيخ األلباني في تعليقه عليه

                                                 

  . ٣٠   / ح٤/٢٢٨سند إسحاق بن راهويه م) ١(
  .٣٣٢٢   /ح ٢/١١٠٣باب اللبن  سنن ابن ماجه كتاب األطعمة) ٢(
، ٧/٢٣٩تهذيب الكمال .٣/١٣٧، الجرح والتعديل ٣/٢٥ الكبير ، وانظر التاريخ١٧٨تقريب التهذيب ص) ٣(

  .٣/٩تهذيب التهذيب 
  .١٦٧جامع التحصيل ص) ٤(
  . ٧/٣٧٩، تهذيب التهذيب ٢١/٢٩٦، تهذيب الكمال ٦/١٠٢، وانظر الجرح والتعديل٤١١تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٥/١٤٩، الثقات البن حبان ٦/١٤٩التاريخ الكبير ) ٦(
  .٢/٥٦الكاشف ) ٧(
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 حسن: وهذا الحديث حسنه الترمذي، والشيخ األلباني، وذكر طرق الحديث وقال
  . وهذا يؤيد تحسين الحديث،)١(الطريقين بمجموع

� � �  

 أي فَعل فعال ظَهر أثَره، وقام       )أ ِمنَّا اليوم أحد كما أجزأ فُالن      ما أجز (وفي حديث سهل    
  .وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث. فيه مقَاماً لم يقُمه غيره وال كفَى فيه ِكفَايتَه

        ))))١٤١١٤١١٤١١٤١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي      ، عن َأِبي حاِزمٍ   ،بِد الرحمنِ  حدثَنَا يعقُوب بن ع    ،حدثَنَا قُتَيبةُ 
  نْهع اللَّه ِضير:          شِْركُونالْمو والْتَقَى ه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر ـاَل    ، فَاقْتَتَلُوا ، َأنا مفَلَم 

 وِفـي َأصـحاِب     ، وماَل الْآخَرون ِإلَى عـسكَِرِهم     ، وسلَّم ِإلَى عسكَِرهِ   رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ    
 ، ِإلَّا اتَّبعها يضِربها ِبـسيِفهِ     )٣( ولَا فَاذَّةً  )٢(رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجٌل لَا يدع لَهم شَاذَّةً          

 َأما ِإنَّه ِمن : "" فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم،نَّا الْيوم َأحد كَما َأجزَأ فُلَان    ما َأجزَأ مِ   :فَقَاَل
ا  وِإذَ ، كُلَّما وقَفَ وقَـفَ معـه      ، فَخَرج معه  : قَالَ ، َأنَا صاِحبه  : فَقَاَل رجٌل ِمن الْقَومِ    ، ""َأهِل النَّارِ 

  هعم عرَأس عرا    : قَالَ ،َأسا شَِديدحرُل ججالر ِرحتَ   ، فَجـوَل الْمجتَعِفِه     ، فَاسـيَل سنَـص ـعضفَو 
 صـلَّى   فَخَرج الرجُل ِإلَى رسوِل اللَّهِ    ، ثُم تَحامَل علَى سيِفِه فَقَتََل نَفْسه      ،ِبالَْأرِض وذُبابه بين ثَدييهِ   

  لَّمسِه ولَيع وُل اللَّهِ    : فَقَالَ ،اللَّهسر َأنَّك دقَالَ ، َأشْه :  "" ا ذَاكمتَ آِنفًـا      : قَالَ ، ""وُل الَِّذي ذَكَرجالر 
 ،م جِرح جرحا شَـِديدا     فَقُلْتُ َأنَا لَكُم ِبِه فَخَرجتُ ِفي طَلَِبِه ثُ        ، فََأعظَم النَّاس ذَِلك   ،َأنَّه ِمن َأهِل النَّارِ   

              هِه فَقَتََل نَفْسلَيَل عامتَح ِه ثُمييثَد نيب هابذُبِض وِفِه ِفي الَْأريَل سنَص عضتَ فَووَل الْمجتَعفَقَاَل  ،فَاس 
       ذَِلك ِعنْد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر"" :  جالر و ِللنَّـاِس         ِإندبا ينَِّة ِفيمِل الْجَل َأهمُل عمعَل لَي

  .)٤( "" وِإن الرجَل لَيعمُل عمَل َأهِل النَّاِر ِفيما يبدو ِللنَّاِس وهو ِمن َأهِل الْجنَِّة،وهو ِمن َأهِل النَّاِر
  
  
  

                                                 

  .٢٣٢٠/  ح ٥/٤١١السلسلة الصحيحة ) ١(
، متَفَرقوهم: النّاس وشُذّاذ، شاذّة وكَِلمةٌ ،شاذٌّ فهو منْفرد شيء وكّل، عنهم انْفَرد أي :أصحابه من الرجُل شذّ )٢(

  .)٦/٢١٥العين  (الحصى شُذّان وكذلك
 عنهم شذَّ ِإذا َأصحابه عن الرجل فذ، وواحداً ولداً ولدت فْذاذاًِإ الشاة وَأفَذَّت ،وفُذوذ َأفذاذ والجمع الفَرد ُ:الفَذّ )٣(

  ).٣/٥٠٢لسان العرب  (فرداً وبقي
  . ٢٨٩٨  /ح ٢/٣٠٢صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب ال يقول فالن شهيد ) ٤(
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  تخريج الحديث
، )١(بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم به بنحـوه         أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز       

  .)٢(وأخرجه مسلم من طريق قتيبة به بنحوه
� � �  

زعم راِويه أنـه    :  قال الخطّابي  )أنه صلى اللّه عليه وسلم ُأِتي ِبِقنَاع جزء       (وفيه  ) س(
ـ               ن الطَّعـام،   اسم الرطَب عند أهل المدينة، فإن كان صحيحا فكأنهم سموه بذلك لالجِتزاء به ع

  .وقد تقدم.  بالراء وهو الِقثَّاء الصغار)ِبِقناع ِجرٍو(والمحفوظ 
        ))))١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن حبان في صحيحه
 ن ع،ةُملَ سن بادم حن ع،عيِبر الْن بانسا غَنَثَد ح:ال قَ،ىنَّثَم الْن بيِل عن بدمحا َأنَربخَْأ

 ،ٍءز جاِعنَِق ِبيِت، ُأملَّس وِهيلَ عى اُهللالَّ ص اِهللاَلوس رنَأ :ٍكاِل من بٍسنَ َأن ِع،ابحبح الِْنب ِبيعشُ
� { :القَفَ�� !"�� �ِ# ��$�%&'َ#�( )*ِ+�َ, ��$ُ&.َ/ ٍ1�23�4َ ٍ5'�6�7َ8 ً1�23�4َ ً1� َِ8 :;َ<�= ،ِ+ ٍ?ِ@ �Aُ8 ��$َُ8ُ/ �ِB&CُB��$3+�D ِEْFِG{)H( ،
ِ ��= ِK&DَL� ِM&�َ# Jِ= &*�<ُN&O� ٍ1<َ�ِ2�P ٍ5�'�6�7َ8 ٍ1<َ�ِ2�P ٍ1� ��$َ� D��'َI Jِ=ٍ{  "ةُلَخْنَّ الْيِه " :القَفََ8 ُA<�=�({)Q(َال، ق: " 
  .)٦(عمسا نَنَّ كُكِلذَ كَاْلقَ فَ،)٥(ةياِلعا الْب َأكِلذَ ِبتُربخَْأ فَ:بيع شُاَلقَ ، "ةُلَظَنْح الْيِه

  تخريج الحديث
  .)٧(أخرجه أبو يعلى الموصلي عن غسان بن الربيع به بلفظ مقارب

 عن حمـاد بـن      من طريق النضر بن شميل     كالهما   ،)٩(الطبري  و ،)٨(وأخرجه النسائي 
  .سلمة به باختالف في بعض اإللفاظ

                                                 

  . ٤٢٠٧  / ح٣/١٢٦صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ) ١(
  .١١٢  / ح١/٦٢ باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه صحيح مسلم كتاب اإليمان) ٢(
  .٢٥، ٢٤سورة إبراهيم آية ) ٣(
  .٢٦سورة إبراهيم آية ) ٤(
تقريب . (وتسعين ثالث :وقيل ،تسعين سنة مات ،اإلرسال كثير ثقة ،ياحيالر العالية أبو ،انرهم نب عيفَرهو ) ٥(

   ).٢١٠التهذيب ص
  . ٤٧٥   /ح ٢/٢٢٢ واإلحسان باب حسن الخلق صحيح ابن حبان كتاب البر ) ٦(
  . ٤١٦٥   / ح٧/١٨٢مسند أبي يعلى الموصلي ) ٧(
  . ١١٢٦٢   /ح ٦/٣٧١كلمة طيبة كشجرة طيبة : قوله تعالى السنن الكبرى للنسائي سورة الرعد) ٨(
  .٧/٤٣٧جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٩(
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كم من طريق العالء بن عبـد     ، والحا )١(الترمذي من طريق هشام بن عبد الملك      أخرجه  و
 ،)٤( بـن سـوار    عبداهللا، والطبري من طريق     )٣(، ومجاهد من طريق آدم بن أبي إياس       )٢(الجبار

، جميعهم عن حماد بن سلمة به باختالف فـي بعـض       )٥(واألصبهاني من طريق روح بن عبادة     
  .األلفاظ

  رجال اإلسناد
 سبع سنة مات ،)٦(الموصل أهل نم ،يعلى أبو ،التميمي يحيى بن المثنى بن على بن أحمد

  .، لم يرِو له أصحاب الكتب الستةوثالثمائة
 وأسباب ،الدين رعاية على والمواظبين ،الروايات في المتقنين من: قال ابن حبان

  . ثقة، هو صاحب المسند: قلت.)٨(الجزيرة محدث الثقة الحافظ :قال الذهبيو. )٧( ،الطاعات
 كان :قال ابن حجر .)٩(ومائتين وعشرين ست سنة مات .البصري األزدي الربيع بن غسان
  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .)١٠(الحديث في بحجٍة ليس ،ورعاً صالحاً

 :مرة قالو ،الدارقطني ضعفهو. )١٢(فاضالً ثقة كان :وقال، )١١(ذكره ابن حبان في الثقات
  .الراجح ضعفه :قلت. صالح

  ).٢٤(قم ثقة سبقت ترجمته حديث ر :حماد بن سلمة
  
  

                                                 

ومن سورة إبراهيم : سير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب الذبائح أبواب تف كتابسنن الترمذي) ١(
  . ٣١١٩   /ح ٥/٢٩٥ عليه السالم

  . ٣٣٤١   /ح ٢/٣٨٣تفسير سورة إبراهيم عليه السالم  المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير) ٢(
  .١/٣٣٧تفسير مجاهد  ) ٣(
  .٧/٤٣٧جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٤(
  . ٣٥٧   / ح ٤٠٧ ص ألبي الشيخ األصبهاني األمثال في الحديث) ٥(
 وعظما كبرا النظير قليلة اإلسالم بالد قواعد إحدى العظيمة المشهورة المدينة الصاد وكسر بالفتح :الموصل) ٦(

 احومفت العراق باب فهي البلدان جميع إلى يقصد ومنها الركبان رحال محط فهي رقعة وسعة خلق وكثرة
  ).٤/١٢٧٨، معجم ما استعجم ٥/٢٢٣معجم البلدان  (أذربيجان إلى يقصد ومنها خراسان

  .٨/٥٥الثقات البن حبان ) ٧(
  .٢/٧٠٧تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .٣٣٠، تعجيل المنفعة ص٧/٥٢، الجرح والتعديل ١٢/٣٢٩ترجمته في تاريخ بغداد ) ٩(
  .٤/٤١٨لسان الميزان ) ١٠(
  .٩/٢الثقات البن حبان ) ١١(
  .٣٣٠تعجيل المنفعة ص) ١٢(
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 أو  ومائةوثالثين إحدى سنة مات، ثقة ،البصري صالح أبو موالهم ،األزدي الحبحاب بن شعيب
  .النسائيو الترمذيو داود أبوو مسلمو البخاري روى له .)١(قبلها

  ).٣(صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  :أنس بن مالك
  الحكم على إسناد الحديث

فيه غسان بن الربيع ال يحتج بحديثه، ويرتقي بالمتابعات إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن   
له عن حماد بن سلمة، وهي واضحة من خالل التخريج، إلى الحسن لغيره، والحديث حسنه 

 عنشعيب األنؤوط في تعليقه على صحيح بن حبان، والحديث ساق فيه الترمذي إسناداً آخر 
، سلمة بن حماد حديث من أصح وهذا ،لعاليةا أبي قول يذكر ولم ،يرفعه لم:  وقالمالك بن أنس

 فهو لم يضعف .)٢(سلمة بن حماد غير رفعه أحداً نعلم وال ،موقوفاً هذا مثل واحد غير وروى
وقال الحاكم عن إحدى متابعاته والتي وردت في . هذا الحديث وإنما قال الموقوف أصح

عقبه الذهبي في تعليقه في ، وت)٣(يخرجاه لم و ،مسلم شرط على صحيح حديث هذا: المستدرك
  .على شرط مسلم، وهذا كله يؤكد تحسينه بالمتابعات، فهي تصلح لتقويته: التلخيص بقوله

� � �  

  )ِبِقناع ِجرٍو(والمحفوظ : قوله
        ))))١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  ).١٢٤( حديث رقم ،هذا اللفظ سبقت دراسته، في باب الجيم مع الراء
� � �  

 أي أعِطنَـا شـاة      ) فَمروا بأعراِبي له غَنَم، فقالوا أجِزرنا      أنه بعث بعثاً  (ومنه الحديث   
  .تَصلُح للذَّبح

        ))))١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الخطابي في غريب الحديث

 عن شهر   ، عن عبداهللا بن عثمان    ، حدثني عبدالرحيم بن سليمان    ،حدثني محمد بن العالء   
 ٍضرْأوا ِبحبصم َأهنَّأ وثاًع بثَِع ب هنََأفي حديث النبي    ،   عن أسماء بنت يزيد األشعرية     ،بن حوشب 

عزبِ ٍةوب ذَِإ فَ ،)٤(اءجر َأم بِ ا هعي قُ ي فِ اِبرلَ ٍةب نَ غَ ه م بي ن يفَ ،هِيد جـ ه الْ اء ـ وم فَ قَ رنـا  ِزجَأ :االوقَ
                                                 

  .٤/٣٠٦، تهذيب التهذيب ١٢/٥٠٩، وانظر تهذيب الكمال ٢٦٧تقريب التهذيب ص) ١(
  .٥/٢٩٥سنن الترمذي ) ٢(
  . ٣٣٤١   /ح ٢/٣٨٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣(
)٤ (راءجوبة بزى قليلَِته:ععرَأي بَأرٍض بعيدِة الم )  عزبو، )١/٥٩٥لسان العرب وبةالعالمضرب البعيدة : ز 

  ).٢/٤٢٤الفائق  (للتأنيث ال للمبالغة التاء ودخول بعد إذا عزب من، الكأل إلى
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ل ح فَ الّي إِ ِمنَي غَ ي فِ ِقا ب  م :لاَقَ م ثُ ،اوهحطُسى فَ رخْم أُ ه لَ جرخْ أَ م ثُ )١(اوهحطُس فَ اةًم شَ هج لَ رخَْأفَ
ـ  أَ نح نَ :االوقَ فَ ،ةبقُي الْ ه فِ منَي غَ اِبرعال األَ قَد أَ قَ و ،واقُرتَوم اح قَ الْ )٢(رهبما أَ لَّ فَ ،ىِباة ر  شَ وَأ قُح 
ـ  الْ يي فِ ِمنَون غَ رجخْى تَ تَم م كُنّ إِ :القَ فَ ،انَا ع هجِرخْم أَ نَغَ الْ نل مِ الظِِّب ـ  ح ـ تَ و )٣(ضِمرر تَ رح طْ
   .)٤(لوه طُِي ِفثاًيِدر حكَذَ و،يتُلَّص ويتُكَد زل قَجي رنِّإا وهالدوَأ

  تخريج الحديث
 به بذكر ، بن عثمان بن خيثمعبداهللا عن ،أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن سليم  

ن طريق ابن خيثم عن شهر بن ، وأخرجه ابن حجر م)٥()حرزناأ( : ولكنه قال،الحديث بطوله
 ابن حجر عن أبي يعلى هوقد أخرج، )أجزرنا( : وقال، به بذكر الحديث بطوله،حوشب

  . ولم أقف عليه في مسند أبي يعلى.)٦(الموصلي
  رجال اإلسناد

  ).٩٦( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة حافظ، :محمد بن العالء
 سنة مات ،تصانيف له ثقة ،المروزي األشل علي أبو ،الطائي أو ،الكناني سليمان بن عبدالرحيم

  . روى له الجماعة.)٧( ومائةوثمانين سبع
 وثالثـين  اثنتـين  سـنة  مـات  صدوق ،عثمان أبو ،المكي ،القاري خثيم بن عثمان بن عبداهللا
  .، وأصحاب السنن األربعةمسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٨(ومائة

 : قولهمعين بن يحيىونقل ابن عدي عن  .)٩(حسنة أحاديث وله :وثقه ابن سعد، وقال
  أحاديث وأحاديثه الحديث، عزيز وهو : ابن عديوقال بالقوية، ليست أحاديثه :وقوله .حجة ثقة
  

                                                 

، ٧/٣١٢لسان العرب  (يذْبح مما غيره وكذلك وِحياً ذَبحاً ذبحه سحطَه :وقيل، الذبح وهو الذَّعِط مثل :السحطُ) ١(
  ).٣/٤٢٤الفائق 

لسان ، ٣/٤٢٤الفائق ( النهار بهرِة في صاروا َأي  وأبهرو،الوسط: والبهرة النهار سطواتوأي :  القومأبهر) ٢(
  ).١/٩٢، غريب الحديث البن الجوزي ٤/٨١العرب 

، غريب الحديث البن ٣/٦٤غريب الحديث للخطالبي ، ٣/٤٢٤الفائق  (الرمضاء فى تحترق: تَرمض) ٣(
  ).١/٤١٤الجوزي 

   .٤٥٣ /١ابي غريب الحديث للخط )٤(
  . ٢٠٢٧٠   / ح٢٠/١٦٤المعجم الكبير للطبراني  )٥(
  .٢٦٤٨/  ح ٧/١٨٠كتاب األدب باب الزجر عن الكذب والظلم  المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالني )٦(
  .٦/٢٧٤، تهذيب التهذيب ١٨/٣٦، تهذيب الكمال ٥/٣٣٩وانظر الجرح والتعديل . ٣٥٤تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٥/١٧٥، تهذيب التهذيب ١٥/٢٧٩، وانظر  تهذيب الكمال ٣١٣قريب التهذيب صت) ٨(
  .٥/٤٨٧ الطبقات الكبرى )٩(
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 لم : أيضاًقالو ،يبالقو ليس :مرة قال، ووالنسائي .)٢(ووثقه العجلي .)١( مما يكتب حديثهحسان
 :قال المديني بن يعل أن إال خثيم، ابن ثحدي  بن مهدي،عبدالرحمن وال  القطان،يحيى يترك
. الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(الحديث صالح ،بأس به ما :حاتم أبو وقال .)٣(الحديث منكر

 .الراجح أنه صدوق يخطئ :قلت .)٥(يخطئ كان :قالو
  ).٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، أسماءا عنصدوق مرسل ولم يرسل هن :شهر بن حوشب

 ،سلمة أم تكنى وكانت ،األشهلية ثم ،األوسية ،األنصارية ، األشعريةالسكن بن يزيد بنت أسماء
  .)٧(أحاديث لها صحابية ،)٦(النساء خطيبة :اله يقال كانو

  الحكم عل إسناد الحديث
 ألن فيه شهر بن حوشب وابن خيثم وهما صدوقان، وبالنـسبة            ،إسناد هذا الحديث حسن   

ل أنه أخطأ في هذا الحديث، ويؤيد هذا ما قاله الهيثمي معلقاً          لخطأ ابن خيثم، فلم أقف على ما يدل       
  .)٨(ثقات رجاله وبقية ،ضعف وفيه وثق وقد ،حوشب بن شهر فيه: على الحديث

� � �  

  .)يا راعي أجِزرني شاةً: فقال(والحديث اآلخر ] ه[
        ))))١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن ماجه في سننه
 عن عِلي بِن    ، عن حماِد بِن سلَمةَ    ، حدثَنَا الْحسن بن موسى    ،يبةَحدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَ     

 مثَـُل   : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن َأوِس بِن خَاِلدٍ    ،زيٍد
   الِْحكْم عمسي ِلسجالَِّذي ي         عمسا يم اِحِبِه ِإلَّا ِبشَرص نثُ عدحلَا ي ـا      ،ةَ ثُماِعيٍل َأتَـى رجثَِل ركَم ، 

 فَذَهب فََأخَذَ ِبُأذُِن كَلْـِب  ، اذْهب فَخُذْ ِبُأذُِن خَيِرها: قَاَل، شَاةً ِمن غَنَِمك)٩( يا راِعي َأجِزرِني  :فَقَاَل

                                                 

  .٤/١٦١ الكامل في الضعفاء )١(
  .٢/٤٦الثقات للعجلي ) ٢(
  .٥/٢٤٧السنن الصغرى ) ٣(
  .٥/١١١الجرح والتعديل ) ٤(
  .٥/٣٤الثقات البن حبان ) ٥(
  .٧/٤٩٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٦(
  .٤٧٣تقريب التهذيب ص) ٧(
  .١٠٣٥٤/  ح ٦/٣٠٨مجمع الزوائد ) ٨(
  ).٤/١٣٣لسان العرب  ( َأجزرت القوم ِإذا َأعطيتهم شاة يذبحونها نعجةً َأو كبشاً َأو عنزاً:يقال) ٩(
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 حدثَنَا حماد فَـذَكَر  ، حدثَنَا موسى،ِعيُل بن ِإبراِهيما حدثَنَاه ِإسم ، الْحسِن بن سلَمةَ    قَاَل َأبو  ، ""الْغَنَِم
هوقَاَل ِفيِه،نَحا شَاةً: "" وِره١( "" ِبُأذُِن خَي(.  

  تخريج الحديث
 ،)٣(، وعن يزيـد بـن هـارون       )٢(أخرجه أحمد عن الحسن بن موسى وعفان بن مسلم        

 ،والبيهقي من طريق سليمان بن حرب ،)٥(، وإسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة )٤(والطيالسي
، جميعهم عن حماد بن سلمة      )٧(،والرامهرمزي من طريق سليمان بن حرب     )٦(وحجاج بن المنهال  

  .به بألفاظ مقاربة
ن حماد  ع من طريق عبد األعلى بن حماد      كالهما   ،)٩(واألصبهاني ،)٨(أبو يعلى أخرجه  و
  . به بلفظ مقارببن سلمة

  رجال اإلسناد
  ).٦٢ (سبقت ترجمته حديث رقم ،تصانيف صاحب ،حافظ ثقة :أبو بكر بن أبي شيبة

 أو تسع سنة مات ،ثقة ،وغيرها الموصل قاضي ،البغدادي علي أبو، األشيب موسى بن الحسن
  . روى له الجماعة.)١٠(ومائتين عشر

  ).٢٤( حديث رقم  سبقت ترجمته، ثقة:حماد بن سلمة
  ).٣٧(سبقت ترجمته حديث رقم  ، ضعيف:علي بن زيد

 أبو إنه :وقيل ،مجهول ،خالد أبا يكنى ،الحجازي خالد :أوس أبي واسم ،أوس أبي بن أوس
  .ماجه ابن، والترمذيروى له .)١١(كنيتين له فلعل صح فإن ،الجوزاء

  
  

                                                 

  . ٤١٧٢   /ح ٢/١٣٩٦سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الحكمة ) ١(
  .٩٢٤٩/  ح ٢/٤٠٥ ،٨٦٢٤   /ح ٢/٣٥٣مسند أحمد بن حنبل  ) ٢(
  . ١٠٦١٤   /ح ٢/٥٠٨مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  .٢٥٦٣/  ح ٣٣٤مسند الطيالسي ص) ٤(
  . ١٣٠   / ح١/١٨١سند إسحاق بن راهويه م) ٥(
  . ١٧٨٨  / ح ٢/٢٨٧، ١٧٢٢   / ح٢/٢٦٨شعب اإليمان للبيهقي ) ٦(
  .٥٧/  ح ٩٢ األصبهاني ص ألبي الشيخاألمثال في الحديث) ٧(
  . ٦٣٨٨ /ح ١١/٢٧٥ أبي يعلى الموصلي  مسند) ٨(
  . ٢٦٠   / ح٣٤١ األصبهاني ص ألبي الشيخاألمثال في الحديث)٩(
، تذكرة الحفاظ ٦/٣٢٨، تهذيب الكمال ٢/٤٧٧وانظر التعديل والتجريح . ١٦٤تقريب التهذيب ص) ١٠(

  .٢/٢٧٩، تهذيب التهذيب ١/٣٦٩
  .١١٦تقريب التهذيب ص) ١١(
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 في مرسل سمرة عن رويهي ما عامة( :البخاري قالو .)١(الثقات في حبان ابن ذكره
 :األزدي وقال .)النظر بعض فيه يوعل زيد، بن على إال عنه ييرو ال أوساً ألن كالم، إسناده
 :قلت .)٢(منكرة هريرة يأب عن أحاديث ثالثة له الحال، مجهول :القطان ابن وقال. الحديث منكر

 .الراجح ما ذهب إليه ابن حجر أنه مجهول
    ).٢٧(ت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير سبق:أبي هريرة

  الحكم على إسناد الحديث
 ولم يتابعا في    ،خالد بن أوس  لجهالة  و ،زيد بن علي لضعف ،ضعيف  هذا الحديث  إسناد

 والحديث ضعفه الشيخ األلباني في تعليقه على السنن، وكذ شعيب األرنؤط، وكـذ              .ا الحديث هذ
  .كد تضعيفهحسين سليم أحد في تعليقه على مسند أبي يعلى، وهذ يؤ
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: يقال. أي تُذْبح ِلألكْل  :  أي شَاٍة صاِلحة ألن تجزر     )أبِشر ِبجزرة سِمينة  (وحديث خَوات   
  .أجزرتُ القوم إذا أعطَيتَهم شاة يذْبحونَها، وال يقال إالَّ في الغَنَم خاصة

        ))))١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الواقدي في المغازي  

 اللِّه رسوُل دعاِني: جبيٍر بن خَواتُ قَاَل :قَاَل ،كَعٍب ابِن عن ،خَواٍت بن حصاِل حدثَِني
 تَرى هْل فَانْظُر ،قُريظَةَ بِني إلَى انْطَِلقْ""  فَقَاَل الْخَنْدِق، محاِصرو ونَحن وسلّم علَيِه اللّه صلّى

مةً لَهغُر خَلَلًا َأو ِضٍع ِمنوِني مت :قَاَل .""فَتُخِْبرجفَخَر ِعنِْدِه ِمن وِب ِعنْدِس غُرت ،الشّملّيفَتَد ِمن 
 عبِد علَى ثُم ،)٤(راِتٍج ِفي َأخَذْت حتّى خَرجت ثُم الْمغِْرب فَصلّيت الشّمس ِلي وغَربتْ ،)٣(سلٍْع

 )٦(ورمقْت فَكَمنْت. لَهم َأكْمن :قُلْت الْقَوِم ِمن دنَوت فَلَما .)٥(بعاثَ لَىع ثُم زهرةَ، ِفي ثُم الَْأشْهِل،
ونصةً الْحاعس ثُم بِبي ذَه مالنّو فَلَم رٍل إلّا َأشْعجِبر لَِني قَدتَمَأنَا احو ِني نَاِئمعضلَى فَونُِقِه عع ثُم 

 ،قُريظَةَ ِمن طَِليعةٌ َأنّه فَعرفْت عاِتِقِه علَى ِبي يمِشي ورجٌل ،فَفَِزعت :اَلقَ. يمِشي انْطَلَقَ
                                                 

  .٤/٤٣الثقات البن حبان ) ١(
  .١/٣٣٤، تهذيب التهذيب ١/٢٥٧، الكاشف ٣/٣٨٨انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) ٢(
 كهيئة الجبل في شقٌّ وهو السلْع؛ ذلك من. وانفتاحه الشيء انصداع على يدلُّ أصٌل والعين والالم السين) ٣(

  ).٣/٩٥معجم مقاييس اللغة  (سلوع والجمع الصدع،
  ).٣/١٢معجم البلدان  (به الناحية وتسمى بالمدينة وداليه آطام من أطم :راتج) ٤(
معجم البلدان  (الجاهلية في والخزرج األوس بين وقائع به كانت المدينة نواحي في موضع بالضم :بعاث) ٥(

١/٤٥١.(  
لسان العرب ( نظر ِإليه ورمقْتُه ببصري ورامقْتُه ِإذا َأتْبعته بصرك تتعهده وتنظر ِإليه وتَرقُبهأي : رمقَه) ٦(

١٠/١٢٥.(  
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 ثَغْرا ضيعت حيثُ شَِديدا، ِحياء وسلّم علَيِه اللّه صلّى اللِّه رسوِل ِمن الساعةَ ِتلْك واستَحييت
 فَعرفْته، ِبالْيهوِديِة فَتَكَلّم ،حصوِنِهم إلَى ِبي يرقَُل والرجُل :قَاَل.النّوِم غَلَبةَ ذَكَرت ثُم ِبِه َأمرِني

 ِمنْهم يخْرج لَا ِبِهم وعهِدي - ِبيِدي َأضِرب وجعلْت ،وذَكَرت :قَاَل ،سِمينٍَة ِبجزرٍة َأبِشر :قَاَل
دا َأحدٍلِمِب إلّا َأبوِطِه يِف عسقَاَل ،و: عِدي فََأضلَى يِل عوالِْمع هشُِغَل ،فََأنْتَِزعٍل ِبكَلَاِم وجر ِق ِمنفَو 

 آطَاِمها علَى النّار الْيهود فََأوقَدتْ ،السبع وصاح فَاستَرخَى كَِبده ِبِه فَوجْأت ،فَانْتَزعته الِْحصِن
  .)١(ِمنْها ِجْئت الِّتي طَِريِقي ِمن وَأقْبَل ُأدرك لَا فَكُنْت ،وانْكَشَفَ ميتًا وقَعو ،السعِف شُعِلِب

  تخريج الحديث
 ،)٢(، وذكره الزمخشريالحديث مسنداً إال في هذا الموضعلم أقف على هذا   

  .)٣(والخطابي
  رجال اإلسناد

  ).١٠٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، متروك:الواقدي
 .)٤(الثامنة من مقبول صالح بن خوات بن جبير، حفيد ،خوات بن صالح بن خوات نب صالح

  .روى له البخاري في األدب المفرد حديثاً واحداً
 فهو مجهول وتوثيق ابن حبان ، لم أقف ما يبين حاله:قلت .)٥(ذكره ابن حبان في الثقات

  .له ال يكفي في إخراجه من الجهالة لتساهله في التوثيق
  .لم أقف على ترجمته :بكع ابن

 شهد إنه :قيل  جليلصحابي، )٦(صالح وأبو ،عبداهللا أبو ،األنصاري النعمان بن جبير بن خوات
  .)٧(وسبعون أربع وله بعدها أو أربعين سنة مات ،بدراً

  الحكم على إسناد الحديث
  ضعيف لترك الواقدي، ولجهالة صالح بن خوات، ولعدم معرفة ابن،إسناد هذا الحديث  

  .كعب
� � �  

                                                 

  .٤٦١،  ١/٤٦٠مغازي الواقدي ) ١(
  .١/٢١٢الفائق ) ٢(
  .٢/٣٩٠غريب الحديث للخطاب ) ٣(
  .٢٧١تقريب التهذيب ص) ٤(
، ١٣/٣٦، تهذيب الكمال ٤/٣٩٩، الجرح والتعديل ٤/٢٧٦وانظر التاريخ الكبير . ٨/٣١٦الثقات البن حبان ) ٥(

  .٤/٣٣٩تهذيب التهذيب 
  .٢/٣٤٦في تمييز الصحابة اإلصابة ) ٦(
  .١٩٦تقريب التهذيب ص) ٧(
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  . وتُجمع على جزر بالفَتْح)فإنما هي جزرة أطْعمها أهلَه(ومنه حديث األضحية 
        ))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 الْبراِء بِن  حدثَِني يزيد بن، حدثَنَا َأبو جنَاٍب الْكَلِْبي، حدثَنَا زاِئدةُ،حدثَنَا معاِويةُ بن عمٍروذ

 فََأتَانَا رسوُل اللَِّه صلَّى     ، كُنَّا جلُوسا ِفي الْمصلَّى يوم َأضحى      : قَالَ ، عِن الْبراِء بِن عاِزبٍ    ،عاِزٍب
 فَتَقَدم فَصلَّى   : قَالَ ، ""لَاةُ ِإن َأوَل نُسِك يوِمكُم هذَا الص      : "" ثُم قَالَ  ،اللَّه علَيِه وسلَّم فَسلَّم علَى النَّاسِ     

 فَحِمد اللَّه وَأثْنَـى     ، وُأعِطي قَوسا َأو عصا فَاتَّكََأ علَيهِ      ، ثُم استَقْبَل النَّاس ِبوجِههِ    ، ثُم سلَّم  ،ركْعتَيِن
 ِإنَّمـا   ،فَِإنَّما ِهي جزرةٌ َأطْعمه َأهلَـه     جَل ذَبحا    من كَان ِمنْكُم ع    : "" وقَالَ ، وَأمرهم ونَهاهم  ،علَيِه

 َأنَا عجلْتُ ذَبح شَاِتي يا رسوَل اللَّـِه    : فَقَالَ ، فَقَام ِإلَيِه خَاِلي َأبو بردةَ بن ِنيارٍ       ، ""الذَّبح بعد الصلَاةِ  
 ، وِعنِْدي جذَعةٌ ِمن معٍز ِهي َأوفَى ِمـن الَّـِذي ذَبحـتُ     ، ِإذَا رجعنَا  ِليصنَع لَنَا طَعام نَجتَِمع علَيهِ    

 ، ""يا ِبلَـالُ  ""  : ثُم قَالَ  : قَالَ ، "" نَعم ولَن تُغِْني عن َأحٍد بعدك      : "" قَالَ ،َأفَتُغِْني عنِّي يا رسوَل اللَّهِ    
 يا معشَر النِّسواِن    : "" فَقَالَ ،ُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتَّى َأتَى النِّساء         فَمشَى واتَّبعه رسو   :قَاَل

قْندتَص،   لَكُن رقَةُ خَيدةً       : قَالَ ، "" الصقْطُوعةً ممخَد ا قَطُّ َأكْثَرموتُ يَأيا رفَم ،     طًا ِمـنقُرةً وِقلَادو 
  .)١(يوِمذَِلك الْ

  تخريج الحديث
 من طرق كثيرة، وقد سبق تخريجه مـن         ،هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما       

لم تـرد  التي  )جزرة(باختالف في بعض األلفاظ، دون ذكر لفظ  ،  )١٣٩(الصحيحين حديث رقم    
  .إال في هذه الرواية

  رجال اإلسناد
 بابن ويعرف ،البغدادي عمرو أبو ،يِنعالم ،األزدي عمرو بن المهلب بن عمرو بن معاوية

 روى له .)٢(سنة وثمانون ست وله ،الصحيح على  ومائتينعشرة أربع سنة مات ،ثقة ،الكرماني
  .الجماعة

 ، ومائةستين سنة مات ،سنة صاحب ،ثبت ثقة ،الكوفي الصلت أبو ،الثقفي قدامة بن زائدة
  .روى له الجماعة. )٣(بعدها :وقيل

                                                 

  . ١٨٥١٣   / ح ٤/٢٨٢مسند أحمد بن حنبل ) ١(
، ٢/٧١٦، التجريح والتعديل ٨/٣٨٦، الجرح والتعديل ١٥٢، وانظر بحر الدم ص٥٣٨تقريب التهذيب ص) ٢(

  .١٠/١٩٤، تهذيب التهذيب ٢٨/٢٠٧، تهذيب الكمال ١٣/١٩٧تاريخ بغداد 
  . ٣/٢٦٤، تهذيب التهذيب ٣/٦١٣، الجرح والتعديل ٣/٤٣٢، وانظر التاريخ الكبير ٢١٣لتهذيب صتقريب ا) ٣(
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سنة مات ،تدليسه لكثرة ضعفوه كنيته،ب مشهور ،الكلبي حية أبي بن يحيىهو  :بي الكلاِبنَأبو ج 
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود بوروى له أ. )١(قبلها أو  ومائةخمسين

، )٥(، وعثمان بن سعيد الدارمي)٤(، وابن معين مرة)٣(، وابن سعد)٢(ضعفه يحي القطان
، وأبو داود، وعمرو بن علي، )٩(، والعجلي)٨(، وأبو حاتم)٧(، والنسائي)٦(ويعقوب بن سفيان

وكذا قال . )١١(يدلس كان أنه غير صدوق،: زرعة أبو قالو، بألفاظ مختلفة، )١٠(والحاكم أبو أحمد
 في: ، وزادخراش بنا و،نمير بن عبداهللا بن محمدو ،هارون بن يزيد، وكذا )١٢(ابن معين مرة

 به ليس:  مرةمعين بنا وقال. )١٤(مناكير اديثأح أحاديثه: أحمد بن حنبل قالو. )١٣(نكرة حديثه
 سمعت ما:  مرة، وزادنعيم أبو ، وكذا قال)١٦(، وكذا قال العجلي مرة)١٥(يدلس كان أنه إال بأس
 منكر صدوق،: يالساج  وقال.يدلس وكان ثقة، كان: مرة قالو. حدثنا :فيه قال شيئاً إال شيئاً منه

 من سمع ما الثقات عن يدلس كان( :مرة وقال، )١٨(الثقات في حبان ابن وذكره .)١٧(الحديث
 .)١٩()اشديد احملً أحمد عليه فحمل المشاهير، عن يرويها التي المناكير تلك به فألزقت الضعفاء،

                                                 

  .٥٨٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .٨/٢٦٧التاريخ الكبير ) ٢(
  .٦/٣٦٠الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١١/١٧٧ تهذيب التهذيب )٤(
  .٢٣٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٣/١٩١المعرفة والتاريخ ) ٦(
  .١٠٩الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٧(
  .٩١٣٨الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢/٣٩٢الثقات للعجلي ) ٩(
  .١١/١٧٧ تهذيب التهذيب )١٠(
  .٩١٣٨الجرح والتعديل ) ١١(
  .٢٣٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٢(
  .١١/١٧٧، تهذيب التهذيب ٣١/٢٨٤ تهذيب الكمال )١٣(
  .٣/١١٤لرجال العلل ومعرفة ا) ١٤(
  .٣/٣٥٠  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٥(
  .٢/٣٥٠الثقات للعجلي  ) ١٦(
، ٤/٣٩٨،الضعفاء الكبير للعقيلي ٧/٢١٢، الكامل في الضعفاء ١١٩ترجمته في الضعفاء الصغير ص) ١٧(

  .١١/١٧٧، تهذيب التهذيب ٢/٣٦٤، الكاشف ٣١/٢٨٤تهذيب الكمال 
  .٧/٥٩٧الثقات البن حبان ) ١٨(
  .٣/١١١المجروحين البن حبان  ) ١٩(
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، وعده ابن حجر في المرتبة الخامسة من )١(العالية أبا يلق لم :حاتم أبو قال: وقال العالئي
الراجح أنه ضعيف مدلس ال يقبل حديثه، فقد : قلت، )٢(مدلساً كانو ،ضعفوه: المدلسين وقال

 .ضعفه أكثر النقاد
 روى له أبو داود، .)٣(الثالثة من ،صدوق ،الكوفي ،األنصاري عازب بن البراء بن يزيد

  .والنسائي
الراجح أنه  :قلت. )٦( وثق:وقال الذهبي. )٥(الثقات في حبان ابن ذكرهو. )٤(وثقه العجلي
  .زله عن الثقةثقة، فلم يرد فيه ما ين

 وألبيه له ،عمرو أبو :ويقال ،عمارة أبا يكنى ،األوسي األنصاري الحارث بن عازب بن البراء
  .)٨(وسبعين اثنتين سنة ماتو ،بدر يوم استصغر ،)٧(صحبة

  الحكم على إسناد الحديث
من طرقـه    لضعف أبي جناب الكلبي، وهذا الحديث صحيح         ؛إسناد هذا الحديث ضعيف     

 من طريق األعمش عن البـراء بـن         ، البخاري ومسلم وغيرهما   التي أخرجها يرة  األخرى الكث 
إلى الحسن لغيـره، بمتابعاتـه، التـي فـي            هذا الحديث  يرتقي ولكن بغير هذا اللفظ، و     عازب،

  .الصحيحين
� � �  

 الموضع الذي تُنْحر فيـه      : المجِزرة )أنه نهى عن الصالة في المجِزرة والمقْبرة      (وفيه  
بل وتُذْبح فيه البقَر الشَّاء، نهى عنْها ألجل النَّجاسة التي فيها ِمن ِدمـاء الـذَّبائح وأرواِئهـا،                  اإل

  .وجمعها المجاِزر
        ))))١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه  
   لَانغَي نب ودمحثَنَا مدقِْرئُ  ،حثَنَا الْمدح ،  وبَأي نى بيحثَنَا يدح ،ةَ عِبيرِن جِد بيز ن،  ـنع 

نَهـى َأن   َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم   ""،  عن ابِن عمر، عن نَاِفعٍ  ،داود بِن الْحصينِ  
                                                 

  .٢٩٧جامع التحصيل ص) ١(
  .٥٧طبقات المدلسين ص) ٢(
  .١١/٢٧٦، تهذيب التهذيب ٣٢/٩٣، وانظر تهذيب الكمال ٦٠٠تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٢/٣٦٠الثقات للعجلي ) ٤(
  .٥/٥٣٤الثقات البن حبان ) ٥(
  .٢/٣٨٠الكاشف ) ٦(
  .١/٢٧٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .١٢١تقريب التهذيب ص) ٨(
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 وِفي  ، وِفي الْحمامِ  ،ِة الطَِّريقِ  وقَاِرع ، والْمقْبرةِ ،والْمجزرِة ، ِفي الْمزبلَةِ  ، سبعِة مواِطن  يصلَّى ِفي 
 عـن   ، حدثَنَا سويد بن عبِد الْعِزيزِ     ، حدثَنَا عِلي بن حجرٍ    ، "" وفَوقَ ظَهِر بيِت اللَّهِ    ،معاِطِن الِْإِبلِ 

 عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        ،ر عن ابِن عم   ، عن نَاِفعٍ  ، عن داود بِن حصينٍ    ،زيِد بِن جِبيرةَ  
هونَح، نَاهعثَدٍ     : قَالَ ، ِبمرَأِبي م ناب عِفي الْباِبرٍ ، وجَأنَسٍ ، وو ،   همثٍَد اسرو منٍ   : َأبيصح نب كَنَّاز ، 

 وقَد تُكُلِّم ِفي زيِد بِن جِبيرةَ ِمن ِقبـِل          ،ك الْقَِوي  وحِديثُ ابِن عمر ِإسنَاده لَيس ِبذَا      :قَاَل َأبو ِعيسى  
 وقَد  ، وقَد سِمع ِمن ابِن عمر     ، وزيد بن جبيٍر الْكُوِفي َأثْبتُ ِمن هذَا وَأقْدم        : قَاَل َأبو ِعيسى   .ِحفِْظِه

      نِديثَ عذَا الْحٍد هعس نثُ بى اللَّيور     ِريمالْع رمِن عِد اللَِّه ببنَاِفعٍ  ، ع نع ،   رمِن عاب نع ،   ـنع 
رمع،       ِمثْلَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نلَّى       ، عص النَِّبي نع رمِن عاب ننَاِفٍع ع نع داوِديثُ دحو 

  هَأشْب لَّمسِه ولَيع ٍداللَّهعِن سِث بِديِث اللَّيح ِمن حَأصو،  ـضعب فَهعض ِريمالْع رمع ناللَِّه ب دبعو 
  .)١( ِمنْهم يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّان،َأهِل الْحِديِث ِمن ِقبِل ِحفِْظِه

  تخريج الحديث
يزيد بـن سـنان   طحاوي عن ، وال )٢(أخرجه ابن ماجه عن محمد بن إبراهيم بن العالء          

، )٤(، والبيهقي من طريق علي بن الحـسين الهاللـي         )٣( وبكر بن إدريس   عبدالرحمنوصالح بن   
 بن يزيـد    عبداهللا جميعهم عن    )٦( بن أحمد بن أبي ميسرة     عبداهللا، والعقيلي عن    )٥(وعبد بن حميد  

  . المقرئ به بألفاظ مقاربة
  .)٧( أيوب به بلفظ مقاربوأخرجه البيهقي من طريق ابن وهب عن يحيى بن

وقد روي هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب، كما أشار الترمذي سابقاً وقد أخرجه              
  .)٨(ابن ماجه
  
  

                                                 

أبواب الصالة عن رسول اهللا صلى اهللا  سنن الترمذي أبواب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )١(
  . ٣٤٦   /ح ٢/١٧٧ عليه وسلم باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه

  . ٧٤٦   /ح ١/٢٤٦صالة  باب المواضع التي تكره فيها ال كتاب المساجد والجماعات سنن ابن ماجه) ٢(
  . ٢٠٩٨   /ح ١/٣٨٣ شرح معاني اآلثار للطحاوي باب الصالة في أعطان اإلبل) ٣(
  .٢٤٩/  ح ١/١٨٢  باب التيمم السنن الصغير للبيهقي جماع أبواب الطهارة) ٤(
  . ٧٦٥   / ح٢٤٦ صمسند عبد بن حميد) ٥(
  .  ٦٠٤   / ح ٣/١٣٧الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٦(
 جماع أبواب سجود التالوة باب النهي عن الصالة على ظهر الكعبة سنن الكبرى للبيهقي كتاب الصالةال) ٧(

  . ٣٦١٣   /ح ٢/٣٢٩
  . ٧٤٧   / ح١/٢٤٦ باب المواضع التي تكره فيها الصالة، سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات )٨(
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  رجال اإلسناد
 وثالثين تسع سنة مات ،ثقة ،بغداد نزيل ،المروزي أحمد أبو موالهم ،العدوي غيالن بن محمود
 . أبو داودروى له الجماعة سوى. )١(ذلك بعد وقيل ومائتين
 ،األهواز أو ،البصرة من أصله ،المقرىء عبدالرحمن أبو ،المكي يزيد بن عبداهللاهو  :المقرئ

 وهو ،المائة قارب وقد ، ومائتينعشرة ثالث سنة مات ،سنة وسبعين نيفاً القرآن أقرأ ،فاضل ثقة
  .روى له الجماعة، )٢(البخاري شيوخ كبار من

  ).٩٧(، سبقت ترجمته حديث رقم  حدث من حفظهصدوق تكلم فيه إذا :أيوب بن يحيى
 من متروك ،المدني جبيرة أبو ،األنصاري الضحاك بن جبيرة أبي بن محمود بن رةيِبج بن زيد

  .روى له الترمذي، وابن ماجه .)٣(السابعة
 برأي ورمي ،عكرمة في إال ثقة ،المدني سليمان أبو موالهم ،األموي الحصين بن داود

  .روى له الجماعة. )٤( ومائةوثالثين خمس نةس مات ،الخوارج
 بن يعل  وقال.، وابن أبي خيثمة)٧(والعجلي. )٦(معين بن يحيىو .)٥(سعد ابن ثقهو

 بن داود حديث نتقى كنا :عيينة بن سفيان قالو. الحديث فمنكر عكرمة، عن روى ما :المديني
 مالك كره وإنما الحصين، بن داود عن مالك، روى وقد .بأس به ليس( :النسائي وقال. الحصين

 أبو وقال. لين :زرعة أبو وقال. )٨()عكرمة يكره مالك وكان عكرمة، عن يحدث كان ألنه له،
 عكرمة عن أحاديثه :داود أبو وقال. )٩(حديثه لترك عنه روى مالكاً أن ولوال ،يبالقو ليس :حاتم

 روى إذا الحديث، صالح( :يعد ابن أحمد أبو وقال. )١٠(مستقيمة شيوخه عن وأحاديثه مناكير،

                                                 

، ٢٧/٣٠٥، تهذيب الكمال ٢/٧٣٦ والتجريح ، التعديل١٣/٨٩، وانظر تاريخ بغداد ٥٢٢تقريب التهذيب ص) ١(
  . ١٠/٥٨، تهذيب التهذيب ٢/٤٧٥تذكرة الحفاظ 

، تهذيب ٨/٣٤٢، الثقات البن حبان ٥/٢٠١، الجرح والتعديل ٥/٢٢٨، التاريخ الكبير ٣٣٠تقريب التهذيب ) ٢(
  .١٢/١٧٢، تهذيب التهذيب ١/٦٠٩، الكاشف ١٦/٣٢٠الكمال 

، الكامل في ١/٣٠٩، المجروحين البن حبان ٣/٥٥٩ر الجرح والتعديل ، وانظ٢٢٢تقريب التهذيب ص) ٣(
  . ٣/٣٤٦، تهذيب التهذيب ١٠/٣٤، تهذيب الكمال ٢/٧١، الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/٢٠٢الضعفاء 

  .١٩٨تقريب التهذيب ) ٤(
  . ٣/١٥٧ تهذيب التهذيب )٥(
  .٣/١٩٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .١/٣٤٠الثقات للعجلي ) ٧(
  . ٣/١٥٧ تهذيب التهذيب )٨(
  .٣/٤٠٨الجرح والتعديل ) ٩(
  . ٨/٣٧٩ تهذيب الكمال )١٠(



 −�٢٨٨�−

 حبان ابن وذكره. )١()منه البالء فيكون ضعيف، عنه يروى أن إال الرواية صالح فهو ثقة عنه
 لم ألنه؛ وهم اإلطالق على حديثه ترك من وكل ،)٢(اةالشر مذهب يذهب كان( :وقال ،تالثقا في
 يشبه ماال الثقات عن نمنكري حديثينحدث ( :وقال في المجروحين. )٣()مذهبه إلى داعية يكن

 منكر :الساجي وقال. )٤()به انفرد بما االحتجاج ونفى ،روايته مجانبة تجب ،األثبات حديث
. )٥( وال شك فيه،والصدق الثقة أهل هو :صالح بن أحمد وقال. الخوارج برأي يتهم الحديث،

 الرواية الكم على واحد غير وعاب :قال ابن حجر. حديثه الناس يحمد ال :يانجالجوز وقال
 ثقة تكلم فيه إذا روى  كما قال ابن حجر، هو:قلت. )٦(إبراهيم بن سعد عن الرواية وتركه عنه،

  .عن عكرمة ولم يرِو عنه في هذا الحديث
 أو ومائة ةعشر سبع سنة مات ،مشهور فقيه ثبت ثقة ،عمر بنا مولى ،المدني عبداهللا أبو نافع
  . روى له الجماعة.)٧(ذلك بعد

  ).٦٢(صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم  :ابن عمر
  الحكم على إسناد الحديث

: متروك، وقد قال فيه الترمذي آنفاً ألن فيه زيد بن جبيرة ؛إسناد هذا الحديث ضعيف  
إسناده ليس بذاك القوي، وقد ضعفه الشيخ األلباني في تعليقه عليه، ولم يرد له متابعة أو شاهد 

 ابن ماجه من حديث عمر، ضعيف فقد ضعفه الشيخ األلباني في يصلح لتقويته، فما روي عند
تعليقه على سنن ابن ماجه، والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل بطريقيه ثم روى عن أبيه 

  .)٨(هما جميعاً واهيان: قوله
� � �  

                                                 

  .٣/٩٢الكامل في الضعفاء ) ١(
 ويتبرؤن والكبائر الصغائر في،  المعاصى أصحاب يكفرون الذين، الخوارج من العاشرة  الفرقةهم: الشراة )٢(

 النساء يسبون وال الناس أموال يستحلون ال وهم وعمر بكر أبا الشيخين ويتولون وعلي عثمان الختنين من
  ).٥٤ صالتنبيه والرد على أهل األهواء والبدع (سنة وال دين في يخالفون وال

  .٦/٢٨٤الثقات البن حبان ) ٣(
  .١/٢٩١المجروحين البن حبان ) ٤(
  .٨١تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص) ٥(
، ١/٣٧٩، الكاشف ١١٢، الكشف الحثيث ص٢/٥٦٥تعديل والتجريح ، ال٣/٢٣١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٦(

  . ٧/٢١١، لسان الميزان ٣/١٥٧، تهذيب التهذيب ٨/٣٧٩تهذيب الكمال 
  .١٠/٣٦٨، تهذيب التهذيب ١/٩٩، تذكرة الحفاظ ١٩/٢٩٨، وانظر تهذيب الكمال ٥٥٩تقريب التهذيب ص) ٧(
  .١٤٨العلل البن أبي حاتم ص) ٨(
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زار ما ياخُذ الج  :  الجزارة بالضم  )ال أعِطي منها شيئاً في جزارِتها     (وفي حديث الضحية    
الـرأس، واليـدان،    : أطْراف البِعيـر  . وأصل الجزارة . من الذَِّبيحة عن أجرته، كالعمالِة للْعاِمل     

والرجالن، سميت بذلك ألن الجزار كان يأخذها عن أجرته، فَمِنع أن يأخذ من الضحية جزءا في              
  .مقَابلة األجرة

        ))))١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  : صحيحهقال اإلمام البخاري في

 عن عبـِد    ، عن مجاِهدٍ  ، قَاَل َأخْبرِني ابن َأِبي نَِجيحٍ     ، َأخْبرنَا سفْيان  ٍ،حدثَنَا محمد بن كَِثير   
وسلَّم فَقُمتُ   بعثَِني النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه       : "" قَالَ ، عن عِلي رِضي اللَّه عنْه     ،الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى   

 وحـدثَِني   : قَاَل سفْيان  ، "" ثُم َأمرِني فَقَسمتُ ِجلَالَها وجلُودها     ، فََأمرِني فَقَسمتُ لُحومها   ،علَى الْبدنِ 
َأمرِني ""  : قَاَل،للَّه عنْه عن عِلي رِضي ا، عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى، عن مجاِهٍد،عبد الْكَِريِم

  .)١( ""ولَا ُأعِطي علَيها شَيًئا ِفي ِجزارِتها ،النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأن َأقُوم علَى الْبدِن
  تخريج الحديث

أخرجه البخاري من طريق قبيصة عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح به دون ذكـر                
، وأخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة كالهما عن عبد )٢( ابن األثيرألفاظ

 عن ابن عبداهللا ومن طريق سفيان بن عيينة وهشام بن أبي ،الكريم الجوزي عن مجاهد به بنحوه
، ومن طريق الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجوزي عن )٣(أبي نجيح به دون ذكر ألفاظ بن األثير

  .)٤( به بلفظ مقاربمجاهد
� � �  

  . أي آخُذُ منها شاة أذْبحها)أرأيتَ إن لَِقيتُ غَنَم ابن عمي أأجتَِزر منْها شاة(وفيه ] ه[
        ))))١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الخرائطي في مساوئ األخالق  
حدثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا عبداهللا بن محمد بن علي الحراني، ثنا حاتم بن إسـماعيل،                  

بد الملك بن حسن، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمـرو بـن    ثنا ع 
 الّ َإيءيه شَِخل أَ اَن م  مِ ٍئِرل الم ِح ي الَ: " القَلم فَ سّه و ِيلَى اهللا ع  لّول اهللا ص  سا ر نَبطَخَ: يثربي قال 

                                                 

  . ١٧١٦   / ح١/٤٣٤ال يعطى الجزار من الهدي شيئا : كتاب الحج باب صحيح البخاري) ١(
كتاب الوكالة باب وكالة الشريك ، وفي  ١٧٠٧  / ح١/٤٣٢الجالل للبدن : كتاب الحج باب صحيح البخاري) ٢(

  .٢٢٩٩   / ح٢/١٣٤في القسمة وغيرها 
  . ١٣١٧  / ح١/٦٦٠لها كتاب الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجال صحيح مسلم) ٣(
  . ١٣١٧  /ح ١/٦٦٠كتاب الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاللها  صحيح مسلم) ٤(
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: لاَ قَ؟اةًا شَهنْزر ِمتَجَأي، َأ ِلم عِنبم ِانَيت غَِق لَنِإ تَيَأرأَََ، ول اِهللاسا ري: لتُقُفَ ". هنْ مِ ٍسفْ نَ يِبِطِب
ـ " ها  جه تَ الَ فَ )٣(يشِمجت الْ خب بِ )٢(اًادنَزَأ، و )١(ةرفْ شَ مُلحة تَ جعها نَ يتَقْ لَ نِإ"  ـ  اَلقَ ـ خَ: " مِتاْ ح ت ب
  .)٤("ازجِحالْة، وكْن مياء برحص: يشِمجالْ

  تخريج الحديث
، ثالثتهم من طريق محمد بن عباد المكـي     )٧(، والروياني )٦(، والدارقطني )٥(خرجه أحمد أ

   .عن حاتم بن إسماعيل به بألفاظ مقاربة في بعضها إختالف في بعض األلفاظ
، وأبو نعيم مـن طريـق سـعيد بـن           )٨(وأخرجه الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج      

  . مقارب، كالهما عن حاتم بن إسماعيل به بلفظ)٩(عمرو
، ثالثتهم من طريق عبد الملك بن       )١٢(، والبيهقي )١١(، وابن أبي عاصم   )١٠(وأخرجه أحمد 

  .عمرو العقدي عن عبد الملك بن حسن به بألفاظ مقاربة
وأخرجه الدارقطني من طريق زيد بن الحباب عن عبد الملك بـن الحـسن بـه بلفـظ               

  .)١٣(مقارب
                                                 

، غريب الحديث البن قتيبة ٤/٤١٨لسان العرب  (حدها حروفُ السيوف وشَفَراتُ العريضة السكين ُ:الشَّفْرة) ١(
١/٤٤٨.(  

غريب  (لها تعرضن فال واتخاذها لذبحها إليه تحتاج بما القَواء الموضع هذا في الناقة أتَت إن يريد ِمقْدحة أي) ٢(
  ).٦/٢٧٥لسان العرب  ( قوله تحمل شفرة وزناداً َأي معها آلة الذبح وآلة الشي).١/٤٤٨الحديث البن قتيبة 

 الخبتو ،،رمل يهف األرض من المطمئن األصل في :وهو مثناة تاء وآخره ثانيه وتسكين أوله بفتح :خبت) ٣(
 من تطامن ما الخبت :وقيل ،العضاه ضروب ينبت الوطيء العميق الوادي هو :وقيل ،الحرة في سهل

 والمدينة مكة بين لصحراء علم وهو ،الخبوت والجمع ،سعة إلى أفضيت منه خرجت فإذا وغمض األرض
  ).٢/٣٤٣معجم البلدان  (الجميش خبت له يقال

  .  ٦٤١   /ح ١٨٤ ص باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يأخذ شيئا ألخيه كأنمساوئ األخالق للخرائطي) ٤(
  . ٢١١١٩/  ح ٥/١١٣مسند أحمد بن حنبل  ) ٥(
  . ٩٠  /ح ٣/٢٦ سنن الدارقطني كتاب البيوع) ٦(
  .١٤٧٥   / ح ٢/٤٥٦مسند الروياني ) ٧(
  /ح ٤/٢٤١ أن يأكل منه أم ال؟ باب الرجل يمر بالحائط أله شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الكراهة) ٨(

 ٦١٤٩.  
  . ٥٠١٤   /ح ٤/١٩٩٧معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني  ) ٩(
  . ٢١١٢٠/  ح ٥/١١٣،  ١٥٥٢٧   /ح ٣/٤٢٣مسند أحمد بن حنبل  ) ١٠(
  . ٩٧٩   / ح٢/٢٢٥اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ١١(
  /ح ٦/٩٧د بالجناية شيئا جنى عليه إال أن يشاء باب ال يملك أح السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب) ١٢(

 ١١٣٠٥ .  
  . ٨٩   /ح ٣/٢٥ سنن الدارقطني كتاب البيوع) ١٣(
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  رجال اإلسناد
 بوفاة له ظفرأ لم :، قال الذهبيإسحاق أبو ،العالم الحافظ ،لختليالجنيد ا بن عبداهللا بن إبراهيم
  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١ (ومائتين الستين حدود في وكأنها

، وكتب عنه أبو )٣(، وابن حجر)٢(والرقائق الزهد في كتب له :وقال الخطيب وثقه
  .لم ينزله أحد عن درجة الثقة :، قلت)٤(حاتم

  ).١٣٧( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة حافظ، :النفيلي  الحراني،د بن علي بن محمعبداهللا
 الكتاب صحيح ،الكوفة من أصله ،موالهم الحارثي إسماعيل أبو ،المدني إسماعيل بن حاتم

  . روى له الجماعة.)٥( ومائةوثمانين سبع أو ست سنة مات يهم صدوق
 .)٨(العجليو. )٧(ابن معينووثقه . )٦(الحديث كثير مأمونا ثقة كان :سعد بنا قال
وذكره ابن حبان في . )١١(صدوق مشهور ثقة :وقال أيضاً. )١٠(والذهبي. )٩(والجرجاني

 أن زعموا ،)١٤)(١٣(يالدراورد من إلى أحب إسماعيل بن حاتم :حنبل بن أحمد قالو. )١٢(الثقات
. )١٥(سالم بن سعيد من إلى أحب هو :حاتم أبو وقال. صالح كتابه أن إال غفلة، فيه كان حاتماً
           ابن وقال .)١٦(بالقوى ليس :ونقل الذهبي في الميزان عنه أنه قال. بأس به ليس :النسائي وقال

                                                 

  ، ٢/٥٨٦، تذكرة الحفاظ ٧/٥انظر تاريخ دمشق ) ١(
  .٦/١٢٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .١/٤٥لسان الميزان ) ٣(
  .٢/١١٠الجرح والتعديل ) ٤(
  .١٤٤تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٥/٤٢٥كبرى الطبقات ال) ٦(
  .٩٥ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .١/٢٧٥الثقات للعجلي ) ٨(
  .٣٦٧تاريخ جرجان ص) ٩(
  .١/٢٠٠الكاشف ) ١٠(
  .١/٤٢٨ميزان االعتدال ) ١١(
  .٨/٢١٠الثقات البن حبان ) ١٢(
 غيره كتب من يحدث كان ،صدوق ،الجهني محمد أبو ،الدراوردي عبيد بن محمد بن العزيز عبد هو )١٣(

  ).٣٥٨تقريب التهذيب ص( ومائة وثمانين سبع أو ست سنة مات ،فيخطىء
  .٣٥بحر الدم ص ) ١٤(
  .٣/٢٥٨الجرح والتعديل ) ١٥(
  .١/٤٢٨ميزان االعتدال ) ١٦(
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 :معين بنا قال( :وقال العالئي. )١(أسندها مراسيل أحاديث أبيه عن جعفر عن روى: المديني
 بن عون لقي لم :حاتم أبو وقال ،شيئاً منهما يسمع ولم المنكدر بن ومحمد أسلم بن زيد رأى

  .الراجح أنه ثقة فقد وثقه أكثر النقاد :قلت. )٢()عتبة بن عبداهللا
 روى .)٣(السابعة من ،به بأس ال ،الحارثي :ويقال ،الجاري حكيم أبي بن الحسن بن الملك عبد

  .له النسائي
 وقال. )٥(، وقال مرة صالح)٤(ثقة :معين بن يحيى وقال. به بأس ال :حنبل بن أحمد قال

 ابن وقال .)٧(والمراسيل المقاطيع، يروى : وقال.الثقات في حبان ابن وذكره. )٦(شيخ :محات أبو
  .الراجح ما قاله غير واحد أنه ال بأس به :قلت. )٩( صدوق:وقال الذهبي. )٨(معروف :المديني

 اثنتي سنة مات ،ثقة ،الخزرجي األنصاري مالك بن سعد ،الخدري سعيد أبي بن عبدالرحمن
  .األربعة ، وأصحاب السننومسلم تعليقاً، البخاري روى له .)١٠(وسبعون سبع وله ومائة، عشرة

إال أن ابن   . )١٤(الثقات في حبان ابن وذكره. )١٣( والذهبي .)١٢( والعجلي .)١١(النسائي وثقه
، وال   الراجح أنه ثقـة    :قلت. )١٥(به يحتجون وال روايته، ويستضعفون ،بثبت هو ليس :قالسعد  

 .فلم يذكر سبب الجرح والنقاد على توثيقهينظر لجرح ابن سعد، 

                                                 

، ٥/١٨٧، تهذيب الكمال ٢/٥٢٤، التعديل والتجريح ٦/٣٩٠، تاريخ بغداد ٣/٧٧ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
  .٢/١١٠تهذيب التهذيب 

  .١٥٧جامع التحصيل ص) ٢(
  .٣٦٢تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٦/٣٤٨، تهذيب التهذيب ١٨/٣٠١ تهذيب الكمال )٤(
  .١٥٨تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ) ٥(
  .٥/٣٤٨الجرح والتعديل ) ٦(
  .٧/٩٩الثقات البن حبان ) ٧(
، تهذيب التهذيب ١٨/٣٠١مال ، تهذيب الك١٠/٤٣٠، تاريخ بغداد ٥/٤١١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٨(

٦/٣٤٨.  
  .١/٦٦٤الكاشف ) ٩(
  .٣٤١تقريب التهذيب ص ) ١٠(
  .٦/١٦٦، تهذيب التهذيب ١٧/١٣٤ تهذيب الكمال )١١(
  .٢/٧٨الثقات للعجلي ) ١٢(
  .١/٦٢٩الكاشف ) ١٣(
  .٥/٧٧الثقات البن حبان ) ١٤(
  .٥/٢٦٧الطبقات الكبرى ) ١٥(
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 النبي خطبة شهدت :يقول سمعه أنه يثربي بن عمرو عن روى ،الضمري حارثة بن عمارة
  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١(وسلم عليه اهللا صلى

  . لم أقف فيه على غير توثيق ابن حبان، فهو مجهول: قلت.)٢(ثقاتال في حبان بنا ذكره

  .)٣(الفتح عام أسلم صحبة له :السكن بنا وقال ،الحجاز أهل في يعد ،الضمري ربييث بن عمرو
  الحكم على إسناد الحديث
 هذَا: والحديث قال فيه البوصيري.  إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لجهالة عمارة بن حارثة

 أحمد ورجال ،أيضاً زياداته من وابنه أحمد رواه: وقال فيه الهيثمي، )٤(ِثقَاتٌ ِرجالُه حِديثٌ
 عنه بالرواية انفرد الضمري حارثة بن عمارة:  عليه بقولهاألرنؤوط شعيب، وقد علق )٥(ثقات
: ، قلتثقات رجاله وبقية حبان ابن غير عن توثيقه يؤثر ولم ،الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد

ي لرفع الجهالة والراجح ما أسلفت به ضعف هذا الحديث بهذا اإلسناد؛ ألن توثيق ابن حبان اليكف
  .عن عمارة بن الحارث

� � �  

هو اسم  :  قال أبو عبيد   )إن الشيطان يِئس أن يعبد في جِزيرة العرب       (ومنه الحديث   ) ه(
صقْع من األرض، وهو ما بين حفْر أبي موسى األشعري إلى أقْصى اليمن في الطُّول، وما بين                 

    ماونْقَطَع السرين إلى مبل يمض  ررن إلى ِريف الِعراق طُوالً،        : وقيل. ة في العدى عهو من أقْص
سميت جزيرة ألن بحر فارس : قال األزهري. ومن جدة وساِحل البحر إلى أطراف الشام عرضا       

أراد : وقال مالك بن أنس . وبحر السودان أحاطا ِبجاِنبيها، وأحاط بالجاِنب الشّمالي دجلة والفُرات        
وإذا أطِْلقت الجزيرة في الحديث ولم تُضف إلى العرب فِإنَّما يراد           . جزيرة العرب المدينة نفْسها   ب

  .بها ما بين دجلة والفُرات
        ))))١٥١١٥١١٥١١٥١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 :قَـاَل عثْمـان    و ، َأخْبرنَا :قُا قَاَل ِإسح  ،قُ بن ِإبراِهيم  ا وِإسح ،حدثَنَا عثْمان بن َأِبي شَيبةَ    

 ِريرثَنَا جدشِ  ،حمالَْأع نع ،  انفْيَأِبي س ناِبٍر، عج نقَاَل، ع :  ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص تُ النَِّبيِمعس 

                                                 

  . ٢٩٤، تعجيل المنفعة ص٦/٣٦٤لتعديل ، الجرح وا٦/٤٩٧انظر التاريخ الكبير ) ١(
  .٥/٢٤٤الثقات البن حبان ) ٢(
  .٤/٦٩٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
  .٢٩٠٦/  ح ٣/٣٦٠إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) ٤(
  .٦٨٦٣/  ح ٤/٣٠٥مجمع الزوائد ) ٥(
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 )١( ولَِكن ِفي التَّحِريِش بينَهم    ،الْعرِبِإن الشَّيطَان قَد َأِيس َأن يعبده الْمصلُّون ِفي جِزيرِة           : ""يقُوُل
 ِكلَاهمـا  ، حدثَنَا َأبو معاِويةَ ،حدثَنَا َأبو كُريبٍ   ح و  ، حدثَنَا وِكيع  ،حدثَنَاه َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ      و ،""

  .)٢(عن الَْأعمِش ِبهذَا الِْإسنَاِد
  تخريج الحديث

اري ولـم يـورده إال فـي هـذا          إلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخ       انفرد ا   
  .الموضع

� � �  

 هكذا جاء فـي بعـض الروايـات         )إنا إلى جزاز النَّخْل   ( في حديث ابن رواحة      }جزز{
والمـشهور فـي    . وأصلُه من الجز وهو قَص الـشَّعر والـصوف        . ِبزايين، يريد به قَطْع التَّمر    

  .تَيناَروايات بدالَين مهمال
        ))))١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .، وهذه إحدى رواياتهآخرلفظ ب وقد ورد ،)جزاز النخل(لم أقف على لفظ ابن األثير 
�   :قال أبو داود في سننه�

قِّيٍد الرمحم نب وبثَنَا َأيدح،وبَأي نب رمثَنَا عدقَا، حرب نب فَرعثَنَا جدح وِن ،نميم نع 
انرِن ِمهٍم،بِمقْس ناٍس، عبِن عاب نقَاَل، ع :  ""ربخَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر افْتَتَح، 

ضالَْأر لَه طَ َأناشْتَرو،اءفْركُلَّ صو ،اءضيبو ،ربُل خَيقَاَل َأه : لَمَأع ننَح ِض ِمنْكُمِبالَْأر، 
 فَلَما كَان ِحين ، فَزعم َأنَّه َأعطَاهم علَى ذَِلك، ولَنَا ِنصفٌ،فََأعِطنَاها علَى َأن لَكُم ِنصفَ الثَّمرِة

مرصةَ)٣(ياحور ناللَِّه ب دبع ِهمثَ ِإلَيعالنَّخَْل، النَّخُْل ب ِهملَيع رزِدينَِة ، فَحُل الْميِه َأهمسالَِّذي ي وهو 
صكَذَا: فَقَاَل،الْخَركَذَا و ةَ: قَالُوا، ِفي ِذهاحور نا ابنَا يلَيتَ عالنَّخِْل: فَقَاَل، َأكْثَر رزفََأنَا َأِلي ح ، 

 قَد رِضينَا َأن نَْأخُذَه ،وم السماء والَْأرض وِبِه تَقُ، هذَا الْحقُّ: قَالُوا،وُأعِطيكُم ِنصفَ الَِّذي قُلْتُ
 ، عن جعفَِر بِن برقَان، حدثَنَا زيد بن َأِبي الزرقَاِء، حدثَنَا عِلي بن سهٍل الرمِلي "".ِبالَِّذي قُلْتَ

نَاهعمنَاِدِه وقَاَل،ِبِإس  :رزفَح،قَاَل ِعنْدو اءضيبو اءفْركُلَّ صِلِه وقَو  :عيةَ لَهالِْفضو بِني الذَّه .
اِريالَْأنْب انملَيس نب دمحثَنَا مدِهشَاٍم،ح نب ثَنَا كَِثيردح ،قَانرِن بفَِر بعج نع ،ونميثَنَا مدح ، نع 
                                                 

 بغيره إنساناً إغراؤك: والتحريش الحرشو، يشُالتَّحِر بعض والتَّْأِريش على بعضهم حمل :بينهم التحريش) ١(
  ).٣/٩٤، العين ٦/٢٦٣لسان العرب (

صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل ) ٢(
  . ٢٨١٢  /ح ٢/٧٤٨إنسان  

 صرم إذا :وقيل، )٣/٣٤٤معجم مقاييس اللغة  (طْعالقَ وهو مطَّرد، صحيح واحد أصٌل والميم والراء الصاد) ٣(
 والكسر بالفتح ذلك جميع في :يقال ،والجداد ،والجزام ،والجزار ،والجزاز ،والجزال ،القطاع فذلك النخل

  ).٢/٤٣غريب الحديث للخطابي (
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 ، فَحزر النَّخَْل: قَاَل، فَذَكَر نَحو حِديِث زيٍد، اللَّه علَيِه وسلَّم ِحين افْتَتَح خَيبر َأن النَِّبي صلَّى،ِمقْسٍم
  .)١( "" وُأعِطيكُم ِنصفَ الَِّذي قُلْتُ،فََأنَا َأِلي جذَاذَ النَّخِْل""  :وقَاَل

  تخريج الحديث
  .)٢(أخرجه ابن ماجه بنفس اإلسناد بنحوه  

، كالهما من طريق المعافى بن عمران عن جعفر بن )٤(، والطبراني)٣(رجه البيهقيوأخ
  .برقان به بلفظ مقارب

وأخرجه إبراهيم الحربي عن إسحاق بن إبراهيم الحربي عن عمر بن أيوب به   
  .)٥(مختصراً
، ومن حديث )٦(شةمن حديث عائوقد روي هذا الحديث باختالف في ألفاظه مع اختصار   
  .، رضي اهللا عنهما)٧(ابن عمر

  رجال اإلسناد
 روى .)٨( ومائتينوأربعين تسع سنة مات ،ثقة ،الرقي محمد أبو ،الوزان زياد بن محمد بن أيوب

  .له أبو داود والنسائي وابن ماجه
روى له . )٩( ومائةوثمانين ثمان سنة مات ،أوهام له صدوق ،الموصلي العبدي أيوب بن عمر
  .ماجه ابن، وئيالنسا، وداود أبو، ومسلم

ثقة : معين بن يحيى قالو. )١٠(بأس به ليس : وقال مرة،ثقة مأمون :حنبل بن أحمد قال
 حبان ابن وذكره. )١٢(صالح :حاتم أبو  وقال.)١١(يمدحه أحمد كان ثقة، :داود أبو وقال .مأمون

                                                 

  .٣٤١٢   / ح٢/٢٨٤ باب في المساقاة  سنن أبي داود كتاب البيوع) ١(
  . ١٨٢٠   /ح ١/٥٨٢باب خرص النخل والعنب  زكاةسنن ابن ماجه كتاب ال) ٢(
 ح ٦/١١٤باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا  كتاب المساقاة السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

/  ١١٤٠٨ .  
  . ١٢٠٦٢   /ح ١١/٣٨٠ المعجم الكبير للطبراني ) ٤(
   .٣/١١٩٩غريب الحديث  ) ٥(
  .وضعفه الشيخ األلباني. ١٦٠٦   /ح ١/٥٠٥باب متى يخرص التمر ، اةسنن أبي داود كتاب الزك )٦(
، ٣٠٠٦   /ح ٢/١٧٣ باب ما جاء في حكم أرض خيبر ، كتاب الخراج واإلمارة والفيء،سنن أبي داود )٧(

  .وحسن إسناده الشخ األلباني
  .٣/٤٨٩، تهذيب الكمال ٢/٢٥٨وانظر الجرح والتعديل . ١١٨تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٤١٠تقريب التهذيب ص) ٩(
  .١١٥بحر الدم ص) ١٠(
  .٧/٣٧٥، تهذيب التهذيب ٢١/٢٧٨ تهذيب الكمال )١١(
  .٦/٩٨الجرح والتعديل ) ١٢(
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 ابن وقال .)١(عنه الثقات رواية ومن الثقات، عن روايته من حديثه يعتبر :قالو في الثقات،
وقال . )٢(ثقة عنده وكان ،الموصلي أيوب بن عمر حدثنا شيبة، يأب بن بكر أبو حدثنا :وضاح
  . إن روى عنه ضعفاء أو روى عنهم، إال ثقةالراجح أنه :قلت. )٣(ثبت حافظ :الذهبي

 سبقت ترجمته  فال يضره، هنا عن الزهري، ولم يرِو ضعيف في الزهري، ثقة:جعفر بن برقان
   ).٥١(حديث رقم 

 وكان ،العزيز عبد بن لعمر الجزيرة ولي ،فقيه ثقة ،أيوب أبو ،الجزري مهران بن ميمون
، وأصحاب مسلم، والمفرد األدب في البخاري روى له .)٤( ومائةعشرة بعس سنة مات ،يرسل

  .السنن األربعة
 ،عمر وابن عباس بنا عن ويروي ،حزام بن حكيم لم يلق: قال أحمد( :قال العالئي

 وهو عنهما اهللا رضي والزبير عمر عن أيضاً روىو ،مرسل سعد عن حديثه :زرعة أبو وقال
  .)٥()يدركهما لم مرسل

 عباس بنا مولى له :ويقال ،الحارث بن عبداهللا مولى القاسم أبو ،جدةنَ :ويقال رةجب بن سمقِْم
  .لمروى له الجمعة سوى مس. )٦(ومائة إحدى سنة مات ،يرسل وكان صدوق ،له للزومه

 الستة ؟عباس ابن أصحابدون  أحمد،  وعده.)٧(ضعيفاً ،الحديث كثير كان :ابن سعد قال
 وقال .جبير بن وسعيد وعكرمة، زيد، بن وجابر رباح، يأب بن وعطاء وطاووس، مجاهد، :وهم
. )٩(فيه شك ال ثبت، ثقة :المصري صالح بن أحمد وقال .)٨(به بأس ال الحديث، صالح :حاتم أبو

 بعض في الناس تكلم :الساجي وقال. والدارقطني. )١١(ويعقوب بن سفيان. )١٠(لعجليووثقه ا

                                                 

  .٨/٤٣٩الثقات البن حبان ) ١(
  .٧/٣٧٥، تهذيب التهذيب ٢١/٢٧٨، تهذيب الكمال ٦/١٤٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ٢(
  .٢/٥٥الكاشف ) ٣(
، تهذيب ٢/٨٩، الكاشف ٢٢/٢٥٤، تهذيب الكمال ٨/٢٣٣ وانظر الجرح والتعديل ،٥٥٦تقريب التهذيب ص) ٤(

  .٨/٩٥التهذيب 
  .٢٨٩جامع التحصيل ص) ٥(
  .٥٤٥تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٥/٤٧١الطبقات الكبرى ) ٧(
  .٨/٤١٤الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢٣٢تاريخ أسماء الثقات ص) ٩(
  .٢/٢٩٥الثقات للعجلي ) ١٠(
  .٣/٢٦٥ المعرفة والتاريخ) ١١(
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 ابن قالو. )١(عائشة وال ،ميمونة وال ،سلمة أم من سماع لمقسم يعرف ال :البخاري وقال. روايته
 .الراجح فيه قول ابن حجر فقد وثقه أناس وضعفه آخرون :قلت. )٢(يبالقو ليس :حزم

  ).١٩(ر سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي مشهو:ابن عباس
  الحكم على إسناد الحديث

 بن بجرة صدوق، وبالنسبة أليوب بن عمر فلم مقسمفيه إسناد هذا الحديث؛ حسن ألن   
: يرِو عن ضعيف ولم يرِو عنه ضعيف، والحديث قال فيه الشيخ األلباني في تعليقه على السنن

، )٣(إسناده جيد: ن ماجه، وقال فيه مرةحسن في تعليقه على سنن اب: وقال مرة. حسن صحيح
  .وهذا يؤيد ما ذهبي إليه في تحسين الحديث بهذا اإلسناد

� � �  

ما :  الِجزة بالكسر  )وإن دخَل حلْقَك ِجزةٌ فال يضرك     (ومنه حديث حماد في الصوم      ) س(
  .جز، وجمعها ِجززيجز من صوف الشَّاة في كّل سنَة، وهو الذي لم يستَعمل بعد ما 

        ))))١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  

� � �  

 أي قَطَعـه، وال     )أنه وقَفَ على محسر فَقرع راِحلَته فَخبتْ حتى جزعـه         () ه (}جزع{
  .منْقَطَعه: يكون إالَّ عرضاً، وِجزع الوادي

        ))))١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
 وهو اليحتوي على لفـظ ابـن األثيـر          ، بهذا اللفظ  لم أقف على هذا الحديث مسندا إال      

  .)٤( وقد ذكر لفظ ابن األثير الزمخشري).جزعه(
  .وإنما ورد بلفظ مقارب في عدة مواضع وهذه الرواية أحدها

  :قال الترمذي في سننه
 عن عبـِد الـرحمِن بـِن    ،يان حدثَنَا سفْ ، حدثَنَا َأبو َأحمد الزبيِري    ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ   

 عـن  ، عن عبيِد اللَِّه بِن َأِبي راِفٍع، عن َأِبيِه، عن زيِد بِن عِلي   ،الْحاِرِث بِن عياِش بِن َأِبي رِبيعةَ     
      نْهع اللَّه ِضيِن َأِبي طَاِلٍب رب ِليلَّ    : قَالَ ،عوُل اللَِّه صسقَفَ رفَةَ فَقَالَ      ورِبع لَّمسِه ولَيع ى اللَّه"" : 

 وَأردفَ  ، ثُم َأفَاض ِحين غَربـتْ الـشَّمس       ، "" وعرفَةُ كُلُّها موِقفٌ   ، وهذَا هو الْموِقفُ   ،هِذِه عرفَةُ 
                                                 

  .١٠/٢٥٦، تهذيب التهذيب ٢/٢٩٠، الكاشف ٢٨/٤٦١ انظر تهذيب الكمال )١(
  .٢/١٨٩المحلى ) ٢(
  .٣/٢٨٢ الغليل إرواء )٣(
  .١/٦٧الفائق ) ٤(
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 : "" يلْتَِفتُ ِإلَيِهم ويقُوُل،ضِربون يِمينًا وِشمالًا والنَّاس ي،ُأسامةَ بن زيٍد وجعَل يِشير ِبيِدِه علَى ِهينَِتِه
 فَلَما َأصبح َأتَى قُـزح      ، ثُم َأتَى جمعا فَصلَّى ِبِهم الصلَاتَيِن جِميعا       ، ""يا َأيها النَّاس علَيكُم السِكينَةَ    

 ثُم َأفَاض حتَّى انْتَهى ِإلَـى       ، "" وجمع كُلُّها موِقفٌ   ،هو الْموِقفُ  و ، هذَا قُزح  : "" وقَالَ ،فَوقَفَ علَيهِ 
ــسٍر حاِدي مو،ــه ــرع نَاقَتَ ــتْ،)١( فَقَ ٢( فَخَب( اِديــو ــاوز الْ ــى ج ــفَ وَأردفَ  ، حتَّ فَوقَ

 حِديثُ عِلي حـِديثٌ حـسن   :بو ِعيسى قَاَل أَ ، وِفي الْباب عن جاِبرٍ    : قَالَ .الحديث........،الْفَضَل
ِحيحهِ         ،صجذَا الْوه ِإلَّا ِمن ِليِديِث عح ِمن ِرفُهـِن          ، لَا نَعـاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربِديِث عح ِمن 
  .)٣( ...... عن الثَّوِري ِمثَْل هذَا، وقَد رواه غَير واِحٍد،عياٍش

  يج الحديثتخر
  .)٤(أخرجه أحمد من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري به بلفظ مقارب

، والبيهقي من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي بذكر الجزء )٥(وأخرجه أحمد بنحوه
، وعن محمد )٧( بن عمر بلفظ مقاربعبيداهللاوأبو يعلى عن ، )٦(المقارب لنص ابن األثير فقط

  . جميعهم عن أبي أحمد الزبيري به،)٨(األلفاظبن المثنى باختصار بعض ا
 بن الحارث عن أبيه به باختالف عبدالرحمنوأخرجه أحمد من طريق المغيرة بن 

 بن الحارث به باختالف يسير مع عبدالرحمنومن طريق مسلم بن خالد الزنجي عن  .)٩(يسير
  .)١٠(اختصار بعض األلفاظ

  رجال اإلسناد
  .)١٨(ته حديث رقم  سبقت ترجم ثقة:محمد بن بشار

                                                 

)١( عقَر ها أي نَاقَتَهبرطه ضوبس)  ٢/٢٣٤غريب الحديث البن الجوزي.(  
 ،الحرة في سهل الخَبتُ :وقيل ،سعٍة ِإلى َأفْضيتَ منه خَرجتَ فِإذا وغَمض ضراألَّ من اطْمَأن ما :الخَبتُ )٢(

  ).١/٢١٠الفائق ، ٢/٢٧لسان العرب  (الوطيء العميقُ الوادي هو :وقيل
سنن الترمذي أبواب الجمعة أبواب الحج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء أن عرفة كلها ) ٣(

  . ٨٨٥   /ح ٣/٢٣٢موقف 
  . ١٢٩٨   /مسند أحمد بن حنبل  ح) ٤(
  . ٥٦٢   /ح ١/٧٥مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
جماع أبواب دخول مكة باب اإليضاع في وادي  السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحج والعمرة) ٦(

  .٩٣٠٨   /ح٥/١٢٥ محسر
  . ٣١٢   / ح١/٢٦٤مسند أبي يعلى الموصلي ) ٧(
  . ٥٤٤   /ح ١/٤١٣موصلي  مسند أبي يعلى ال) ٨(
  . ٥٦٤   /ح ١/٧٦ مسند أحمد بن حنبل ) ٩(
  . ٦١٣   /ح ١/٨١مسند أحمد بن حنبل  ) ١٠(
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 ثبت ثقة ،الكوفي ،األسدي درهم بن عمر بن الزبير بن عبداهللا بن محمدهو  :أبو أحمد الزبيري
  . روى له الجماعة.)١(ومائتين ثالث سنة مات ،الثوري حديث في يخطىء قد أنه إال

 كان :سعد ابن وقال. كله أحفظه إني سفيان كتاب منى يسرق أن يأبال ال :عن نفسه قال
 :وقال أيضاً .سفيان حديث في الخطأ كثير كان :حنبل بن أحمد وقال. )٢(الحديث كثير صدوقاً

 به ليس :مرة وقال. ثقة :معين بن يحيى وقال. )٣(بأس به وما الناس عامة يرويه ال بما يأتي
 فظحا :حاتم أبو وقال .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات. )٥(يتشيع وكان ثقة، :العجلي وقال. )٤(بأس

زاد ابن . صدوق :، وابن نميرخراش وابن زرعة، أبو وقال. )٧(أوهام له مجتهد، عابد ،للحديث
 وقال .الكتاب صحيح ثقة ،خيراً إال علمت ما ،الثوري أصحاب من الثالثة الطبقة في وهو: نمير

 .الراجح أنه ثقة يخطئ في حديث الثوري :قلت. )٨(ثقة :قانع ابن وقال. بأس به ليس :النسائي

  ).٩٥(مدلس من الثانية، سبقت ترجمته حديث رقم  ،حجة إمام فقيه حافظ ثقة :الثوري سفيان
 ،المدني الحارث أبو ،المخزومي ربيعة أبي بن عياش بن عبداهللا بن الحارث بن عبدالرحمن

 روى له البخاري في .)٩(سنة وستون ثالث وله  ومائةوأربعين ثالث سنة مات ،أوهام له صدوق
  .مفرد، وأصحاب السنن األربعةاألدب ال

. )١٣(متروك :أحمد وقال .)١٢(الثقات في حبان ابن وذكره .)١١(والعجلي .)١٠(وثقه ابن سعد
 :النسائي وقال .)١(شيخ :حاتم أبو وقال. )١٥(صالح :مرة قال و.)١٤(بأس به ليس :معين ابن وقال

                                                 

  .٤٨٧تقريب التهذيب ص) ١(
  .٦/٤٠٢الطبقات الكبرى ) ٢(
  .١٣٩بحر الدم ص) ٣(
  .٦١ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٤(
  .٢/٢٤٢الثقات للعجلي ) ٥(
   .٩/٥٨ن حبان الثقات الب) ٦(
  .٧/٢٩٧الجرح والتعديل ) ٧(
  .٩/٢٢٧، تهذيب التهذيب ١/٣٥٧، تذكرة الحفاظ ٢٥/٤٧٦، تهذيب الكمال ٥/٤٠٢ترجمته في تاريخ بغداد ) ٨(
  .٣٣٨تقريب التهذيب ص) ٩(
  . ٦/١٤١، تهذيب التهذيب ١٧/٣٧ تهذيب الكمال )١٠(
    .٢/٧٥الثقات للعجلي ) ١١(
  .٧/٦٩الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٩٤بحر الدم ص) ١٣(
  .١٦٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٤(
  . ٦/١٤١ تهذيب التهذيب )١٥(
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الراجح  :قلت .)٢(المديني بن يعل ضعفه و.حديثه ترك على أقدم ال :نمير ابن وقال. يبالقو ليس
 .أنه صدوق، فقد وثقه جماعة وضعفه آخرون

 إليه ينسب الذي وهو ،ثقة ،المدني الحسين أبو ،طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد
، داود أبو روى له .)٣(ثمانين سنة مولده وكان ومائة، وعشرين اثنتين سنة ،بالكوفة قتل ،الزيدية

  .ماجه ابن، وعلي مسند يف النسائي، والترمذيو
  ).١٥(سبقت ترجمته حديث رقم  ،مشهور فاضل فقيه عابد ثبت ثقةين، سهو علي بن الح :وهأب

  .روى له الجماعة .)٤(الثالثة من ،ثقة وهو ،علي كاتب كان ،المدني رافع أبي بن عبيداهللا
  ).٢٩( صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم :علي بن أبي طالب

  د الحديثالحكم على إسنا
 بن الحارث صدوق، وبالنسبة لخطأ أبي عبدالرحمن ألن فيه ،إسناد هذا الحديث حسن

عبدالرحمن بن الحارث  المغيرة بن فقد ورد متابعاً له من طريق فقد ،أحمد الزبيري في سفيان
حسن صحيح، وحسنه الشيخ األلباني في تعليقه عليه، : والحديث سبق فيه قول الترمذي .عن أبيه

  .ا ما ذهبت إليهوهذ
� � �  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

  .٥/٢٢٤الجرح والتعديل ) ١(
  . ٦/١٤١، تهذيب التهذيب ١٧/٣٧، تهذيب الكمال ٥/٢٧١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٢(
  .٣/٣٦٢، تهذيب التهذيب ١٠/٩٥كمال ، تهذيب ال٣/٥٦٨، وانظر الجرح والتعديل ٢٢٤تقريب التهذيب ص) ٣(
، الطبقات الكبرى ٢/١٠٩، الثقات للعجلي ٥/٣٠٧، وانظر الجرح والتعديل ٣٧٠تقريب التهذيب ص) ٤(

٥/٢٨٢.  
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  .)ثم جزع الصفَيراء(ومنه حديث مسيره إلى بدر 
        ))))١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قَاَل الْخَطَاِبي ِفي غَريب الْحِديث
يرِقواْي الْ و دي حِثد ني ين النُ يى بِ حاِرفَِغمان الْ ع ي عِف،  يهِب أَ ن ـ  ي فِ نِبديث الَّ ي ح ي مره سي

ـ  ،)٢(اءرفيص الْ عز ج مثُ اَارسا ي هلَعج و )١(وفيِخع الْ طَى قَ تَّى ح ضم "هنََّأر  دى ب لَِإ ـ  م ثُ ص ـ  ب ي  ِف
  .)٦(")٥(نيتَمد الصن ِم)٤(قِتفْى َأتّ ح)٣(انرقِْد

  تخريج الحديث
 ،)٨(، وابن هـشام   )٧( ذكره ابن كثير   ،لم أقف على إسناد لهذا الحديث إال في هذا الموضع           

  .)٩(والزمخشري
  رجال اإلسناد

  ).١٠٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، متروك:الواقدي
  .لم أقف على ترجمته :يحيى بن النعمان الغفاري

  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.الغفاري النعمانهو  :و يحيى بن النعمانأب
  :، والذهبي حاتم أبو وقال .)١١(الثقات في حبان بنا ذكرهو. )١٠( ال أعرفه  :قال ابن معين  

  .، كما قال غير واحد هو مجهول:قلت .)١(مجهول
                                                 

وَأخْيفَ القوم وَأخافوا إذا نزلوا الخيفَ خيفَ منًى ، الجبل عن وانحسر السيل موضع عن ارتفع ما هو :الخيف) ١(
  ).٢/٦١٣، معجم ما استعجم ٩/١٠١ لسان العرب (َأو َأتوه

  )٣/٣٦٣معجم ما استعجم  (األصافر لها ويقال بدر بناحية شعب: الصفُيراء) ٢(
 في ينصب خَشَب :الدقْران، و)٢/٤٥٩معجم البلدان  (ببدر شعب :وقيل ،بالصفراء واد أوله بفتح :دقران) ٣(

  ).٤/٢٨٩لسان العرب  (الكرم عليه يعرش اَألرض
 السحاب أفتق :ويقال، منها واتسع انفرج ما وهو األرض من فتق إلى الوادي مضيق من خرج معناه :أفتق )٤(

  ).١/٤٠٤، الفائق ١/٦٧٨غريب الحديث للخطابي  (السحابتين بين فرجة منه فكانت انكشافة انكشف إذا
)٥ (تانمدصادمانيت كأنهما يسقهما الذي الملك لضيق النهما ؛ الوادي جانبا: الص ) غريب الحديث للخطابي

  ). ١/٤٠٤، الفائق ١/٦٧٨
  .١/٦٧٨غريب الحديث للخطابي ) ٦(
  .٢/٣٩٠سيرة ابن كثير ) ٧(
  .٣/١٦٠السيرة النبوية ) ٨(
  .١/٤٠٤الفائق ) ٩(
  .٢٤٣ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٠(
  .٥/٤٧٣الثقات البن حبان ) ١١(
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  الحكم على إسناد الحديث
 والنعمان الغفـاري مجهـول،      ،؛ ألن فيه الواقدي متروك     جداً إسناد هذا الحديث ضعيف     

  .وليس بصحابي، باإلضافة إلى أني لم أقف على ترجمة يحيى بن النعمان الغفاري
� � �  

وأصـله  .  أي اقْتَسموها  )فتَفَرق الناس إلى غُنَيمة فتجزعوها    ( ومنه حديث الضحية  ) ه (
  .القَطْع: من الجزع

        ))))١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال البخاري في صحيحه  

 قَاَل : قَاَل، عن َأنَِس بِن ماِلكٍ  ، عن ابِن ِسيِرين   ، عن َأيوب  ، َأخْبرنَا ابن علَيةَ   ،حدثَنَا صدقَةُ 
 يـا   : فَقَام رجٌل فَقَالَ   ، "" من كَان ذَبح قَبَل الصلَاِة فَلْيِعد      ِ"": ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوم النَّحر      النَّ

       مى ِفيِه اللَّحشْتَهي موذَا يه وَل اللَِّه ِإنسر،  انَهِجير ذَكَرـ      ، و  ؟،اتَي لَحـمٍ   وِعنِْدي جذَعةٌ خَير ِمن شَ
   ِفي ذَِلك لَه خَّصلَا        ،فَر َأم اهِسو نةُ مخْصلَغَتْ الرِري بفَلَا َأد ،       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص انْكَفََأ النَِّبي ثُم 
  .)٢(فَتَجزعوها : َأو قَاَل،ٍ فَتَوزعوهاوقَام النَّاس ِإلَى غُنَيمة ،ِإلَى كَبشَيِن فَذَبحهما

  تخريج الحديث
. )٣( بن جعفر عن إسماعيل بن ابراهيم بلفظ مقارب        عبداهللاأخرجه البخاري عن علي بن      

 عن إسماعيل بن إبراهيم بـه        يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا         مسلم عن و
  .)٤(بنحوه

� � �  
  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

  . ٦/١٦٨لسان الميزان ، ٤/٢٦٦ميزان االعتدال ، ٤٢٢ترجمته في تعجيل المنفعة ص) ١(
  . ٥٥٤٩ / ح ٤/٦باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر  كتاب األضاحي صحيح البخاري )٢(
  . ٥٥٦١  / ح٤/٩ باب من ذبح قبل الصالة أعاد كتاب األضاحي صحيح البخاري) ٣(
  . ١٩٦٢  / ح٢/٣٤٤ باب وقتها صحيح مسلم كتاب األضاحي) ٤(
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حين فَذَبحهما، وإلى جزيعة من الغَنم فقَـسمها        ثم انْكفَأ إلى كَبشَين أملَ    (والحديث اآلخر   
جزع له  : يقال. الِقطْعة من الغَنم، تَصِغير ِجزعة بالكسر، وهو القَِليل من الشيء         :  الجزيعة )بيننَا

 والذي جاء في المجمل ،أي قَطع له منه ِقطْعة، هكذا ضبطه الجوهري مصغَّرا    : ِجزعة من المال  
هي الِقطْعة من الغَنَم، كأنها فَِعيلة بمعنى مفْعولة، وما         : قال. فارس بفتح الجيم وكسر الزاي    البن  

  .سِمعناها في الحديث إال مصغّرة
        ))))١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
    ِميضهالْج ِليع نب رثَنَا نَصدعٍ    ،حيرز نب ِزيدثَنَا يدح ، نٍ      حـوع ناللَِّه ب دبثَنَا عد،   ـنع 

  ِن ِسيِرينِد بمحةَ      ،مكْرِن َأِبي بِن بمحِد الربع نَأِبيهِ  ، ع نلَـى       : قَالَ ، عع ـدقَع موالْي ذَِلك ا كَانلَم 
 حتَّى  ، اللَّه ورسولُه َأعلَم   : قَالُوا ،""؟  ٍم هذَا  َأتَدرون َأي يو   : "" فَقَالَ ،)١( وَأخَذَ ِإنْسان ِبِخطَاِمهِ   ،بِعيِرِه

فََأي ""  : قَالَ ، بلَى يا رسوَل اللَّهِ    : قُلْنَا ،""؟   َألَيس ِبيوِم النَّحرِ   : "" فَقَالَ ،ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِسوى اسِمهِ    
 ، بلَى يا رسـوَل اللَّـهِ      : قُلْنَا ،""؟  َألَيس ِبِذي الِْحجةِ  ""  : قَالَ ،م اللَّه ورسولُه َأعلَ   : قُلْنَا ،""؟  شَهٍر هذَا 

 : "" قَالَ ، حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِسوى اسِمهِ      : قَالَ ، اللَّه ورسولُه َأعلَم   : قُلْنَا ،""؟  فََأي بلٍَد هذَا  ""  :قَاَل
 علَـيكُم   ، وَأعراضـكُم  ، وَأموالَكُم ، فَِإن ِدماءكُم  : "" قَالَ ، بلَى يا رسوَل اللَّهِ    :لْنَا قُ ،""؟  َألَيس ِبالْبلْدةِ 

امرذَا   ،حه ِمكُموِة يمرذَا   ، كَحه ِركُمذَا   ، ِفي شَهه لَِدكُمِفي ب ،    الْغَاِئـب لِّغْ الشَّاِهدبقَـالَ  ، "" فَلْي :   ثُـم 
   .)٣( وِإلَى جزيعٍة ِمن الْغَنَِم فَقَسمها بينَنَا، ِإلَى كَبشَيِن َأملَحيِن فَذَبحهما)٢(انْكَفََأ

  تخريج الحديث
من طريق أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين به          ، كالهما   )٥(، وسلم )٤(أخرجه البخاري 

   .باختالف في بعض األلفاظ دون ذكر نص ابن األثير

                                                 

 الطرف فيها يسلك حلقة طرفيه أحد في فَيجعل شعر أو ليف من حبل يؤخذ أن البعير به يخطم الذي :خطامال )١(
  ).١/٢٨٩غريب الحديث البن الجوزي ( كالحلقة يصير حتى اآلخر

   ).٢٦٧الفائق د ، ١/١٣٩لسان العرب  ( ماَل ورجع:انْكَفََأ )٢(
اص والديات باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال كتاب القسامة والمحاربين والقص صحيح مسلم) ٣(

  . ١٦٧٩  / ح٢/١٩٢
 كتاب المغازي باب حجة وفي ، ١٠٥   / ح١/٤٠ليبلغ العلم الشاهد الغائب : كتاب العلم باب صحيح البخاري) ٤(

  . ٥٥٥٠  / ح٤/٦ األضحى يوم النحر : كتاب األضاحي باب من قالوفي ، ٤٤٠٦  / ح٣/١٦٥الوداع 
صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال ) ٥(

   . ١٦٧٩  / ح٢/١٩١
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ومن طريق قرة بن     ،)١(ري من طريق بشر بن المفضل عن ابن عون به           أخرجه البخا و
 عن أبي بكـرة     عبدالرحمن بن أبي بكرة وحميد بن       عبدالرحمنخالد عن محمد بن سيرين عن       

  .جميعهم باختالف في بعض األلفاظ دون ذكر نص ابن األثير ،)٢(رضي اهللا عنه
� � �  

إن محمدا يأِتي األنْصار    : اني الشيطان فقال  أت(ومنه حديث الِمقْداد رضي اللّه عنه       ) س(
هكذا ذكره  .  هي تَصِغير جزعة، يريد القليل من اللَّبن       )فيتِْحفُونه؛ ما به حاجةٌ إلى هذه الجزيعة      

ما به حاجة إلى هذه الِجزعة، غير مصغَّرة،        : أبو موسى وشرحه، والذي جاء في صحيح مسلم       
  .الجرعة ِبضم الجيم وبالراء، وهي الدفْعة من الشُّرب: اب مسلموأكْثر ما يقْرأ في كت

        ))))١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 ، عن ثَاِبٍت، حدثَنَا سلَيمان بن الْمِغيرِة، حدثَنَا شَبابةُ بن سواٍر،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ 
 َأقْبلْتُ َأنَا وصاِحباِن ِلي وقَـد ذَهبـتْ َأسـماعنَا      : عن الِْمقْداِد قَالَ   ، الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى    عن عبدِ 

يس  فَجعلْنَا نَعِرض َأنْفُسنَا علَى َأصحاِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَلَ            ِ،وَأبصارنَا ِمن الْجهد  
 فَقَاَل النَِّبي ، فَِإذَا ثَلَاثَةُ َأعنٍُز، فََأتَينَا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَانْطَلَقَ ِبنَا ِإلَى َأهِلِه،َأحد ِمنْهم يقْبلُنَا

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهنَنَا    : ""صيب نذَا اللَّبوا هتَِلباٍن ِمنَّـا          : قَالَ ، "" احكُـلُّ ِإنْـس بشْرفَي تَِلبفَكُنَّا نَح 
هنَِصيب،       هنَِصيب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِللنَِّبي فَعنَرـوِقظُ         : قَالَ ، وا لَا يِليمتَس لِّمسِل فَياللَّي ِمن ِجيءفَي 
 فََأتَـاِني الـشَّيطَان   ، ثُم يْأِتي شَرابه فَيشْرب،ي الْمسِجد فَيصلِّي ثُم يْأتِ  : قَالَ ، ويسِمع الْيقْظَان  ،نَاِئما

ما ِبِه حاجـةٌ   ، محمد يْأِتي الَْأنْصار فَيتِْحفُونَه ويِصيب ِعنْدهم      : فَقَالَ ،ذَاتَ لَيلٍَة وقَد شَِربتُ نَِصيِبي    
 : قَـالَ ، وعِلمتُ َأنَّه لَيس ِإلَيها سِبيلٌ     ، فَلَما َأن وغَلَتْ ِفي بطِْني     ،تُها فَشَِربتُها  فََأتَي ،ِإلَى هِذِه الْجرعةِ  

 فَيِجيء فَلَا يِجده فَيـدعو علَيـك        ، َأشَِربتَ شَراب محمدٍ   ؟ ويحك ما صنَعتَ   :نَدمِني الشَّيطَان فَقَالَ  
  .)٣(الحديث..........،هب دنْياك وآِخرتُكفَتَهِلك فَتَذْ

  تخريج الحديث
م البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى،       انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما       

  ).١١٢( حديث رقم سبق إيراد هذا الحديث كامالً
� � �  

                                                 

  . ٦٧   /ح ١/٢٨ "رب مبلغ : " كتاب العلم باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم صحيح البخاري) ١(
  / ح١/٤٤٠" بعدي كفاراًال ترجعوا : "وسلمصحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى اهللا عليه ) ٢(

١٧٤٢ .  
  . ٢٠٥٥   / ح٢/٣٩٣كتاب األشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره  صحيح مسلم) ٣(
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ـ (وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها   ] ه[ :  الجزع بالفتح)ارانْقَطع ِعقْد لها من جزع ظَفَ
  .الخَرز اليماني، الواحدة جزعة، وقد كثرت في الحديث

        ))))١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 َأخْبرِني عروةُ بـن  : قَاَل، عن ابِن ِشهاٍب، عن يونُس، حدثَنَا اللَّيثُ،حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ 
 عن  ، وعبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ بِن مسعودٍ         ، وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ   ،وسِعيد بن الْمسيبِ   ،الزبيِر

 ،ِك ما قَالُوا زوِج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِحين قَاَل لَها َأهُل الِْإفْ،حِديِث عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها
 وِإن كَـان    ، وبعض حِديِثِهم يصدقُ بعضا    ، وكُلٌّ حدثَِني طَاِئفَةً ِمن الْحِديثِ     ،فَبرَأها اللَّه ِمما قَالُوا   

 َأن عاِئشَةَ رِضـي   ، الَِّذي حدثَِني عروةُ عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها        ،بعضهم َأوعى لَه ِمن بعضٍ    
 كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِإذَا َأراد   :اللَّه عنْها زوج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَتْ        

  عَأقْر جخْري بِ       )١(َأن جا خَرهمهس جخَر نتُهاِجِه فََأيوَأز نيب         ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسا ره
هعاِئشَةُ  ،ما     : قَالَتْ عاهٍة غَزونَنَا ِفي غَزيب عـلَّى         ، فََأقْروِل اللَِّه صسر عتُ مجِمي فَخَرهس جفَخَر 

     ابَل الِْحجا نَزمدعب لَّمسِه ولَيع ُل فِ   ،اللَّهمُل ِفيهِ    فََأنَا ُأحُأنْزِجي ودوغَ        ،ي هتَّـى ِإذَا فَـرنَا حفَـِسر 
               ِدينَـِة قَـاِفِلينالْم نَا ِمننَودقَفََل وو ِتِه ِتلْكوغَز ِمن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسلَـةً    ،رلَي آذَن 

     شَيِحيِل فَمآذَنُوا ِبالر تُ ِحينِحيِل فَقُمشَ   ِبالريتُ الْجزاوتَّى جلْتُ ِإلَـى       ،تُ حتُ شَْأِني َأقْبيا قَضفَلَم 
 وَأقْبَل الـرهطُ    ، وحبسِني ابِتغَاُؤه  ، فَالْتَمستُ ِعقِْدي  ،فَِإذَا ِعقْد ِلي ِمن جزِع ظَفَاِر قَد انْقَطَع       رحِلي  

 وهم يحِسبون   ، فَرحلُوه علَى بِعيِري الَِّذي كُنْتُ رِكبتُ      ،هودِجيالَِّذين كَانُوا يرحلُون ِلي فَاحتَملُوا      
  .)٢(الحديث................َأنِّي ِفيِه

  
  
  
  
  
  

                                                 

 قَرع: األبطال ومقارعة. ضربتُه: أقرعه الشيء قَرعتُ يقال. الشيء ضرب الباِب معظم والعين والراء القاف) ١(
 فالناً وقارعتُ. يضرب كأنَّه شيء ألنَّها بذلك وسميت. المساهمة هي: والمقارعة واإلقراع، بعضاً بعِضهم
  ). ٥/٧٢معجم مقاييس اللغة  (دونَه القُرعةُ أصابتني أي فقرعتُه،

  ح٣/٢٦٦ باب لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمناتالنور سورة  صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن) ٢(
/ ٤٧٥٠ .   
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  تخريج الحديث
 النميري والليث عن يونس بن يزيـد     عبداهللاأخرجه البخاري عن حجاج بن المنهال عن        

ن سليمان عن ابن شهاب به باختالف في بعض         ، ومن طريق فليح ب    )١(به بذكر جزء من الحديث    
  . )٣(، ومن طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب به باختالف في بعض األلفاظ)٢(األلفاظ

 ومـن طريـق عبـد       ، بن المبارك عن يونس بن يزيد      عبداهللاوأخرجه مسلم من طريق     
ب الزهري   عن ابن شها   ) ومعمر بن راشد   ،يونس بن يزيد  (الرزاق عن معمر بن راشد كالهما       

به بلفظ مقارب، ومن طريق فليح بن سليمان وصالح بن كيسان كالهما عن الزهري به باختالف 
  .)٤(في بعض األلفاظ

� � �  

وهو الذي   )أنه كان يسبح بالنَّوى المجزع    (وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه        ) س(
  .وبقي الباقي على لونه، تَشِْبيهاً بالجزعحك بعضه بعضا حتى ابيض الموضع المحكوك منه 

        ))))١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال البخاري في الكنى

 ،هنْع يِوري راِمع نب ديِعس انكَو ،ملَعَأالْ نب ىلَّعمالْ يِنثَدح ،دوسَأالْ ىِبَأ ِنب اِهللا ِدبع اَلقَ
ـ َأ تُيَأر :تالَقَ ؟عنَصي ةَيِفص ابَأ ِتيَأر ااذَم :ِهمُأِل ُلوقُي ،ٍديبع نب سِنوي تُعِمس :القَ ـ  اب ِفصةَي، 
كَوِم انالْ نمِراِجهيِم ،نَأ نصِبنَّالْ اِبحي اُهللا ىلَّص لَعِهي ولَّسم، يسبنَّالِْب ح٥(ىو(.  

  تخريج الحديث
بي هريرة، فذكرته من بـاب االسـتئناس،        لم أقف على هذا الحديث مسنداً من حديث أ        

  . لذا اكتفيت بذكرهولكنه ليس الذي استدل به ابن األثير
  .)٨(، والزمخشري)٧(، وأبو عبيد)٦( ذكره ابن الجوزي من رواية أبي هريرةوالحديث

                                                 

 ، وفي ٢٦٣٧  / ح٢/٢٢٤ ال نعلم إال خيرا: باب إذا عدل رجل أحدا فقال كتاب الشهادات حيح البخاريص) ١(
  . ٢٨٧٩  /ح ٢/٢٩١باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه  كتاب الجهاد والسير

تفسير كتاب ، وفي  ٢٦٦١  / ح٢/٢٣٢ باب تعديل النساء بعضهن بعضا صحيح البخاري كتاب الشهادات) ٢(
  . ٤٧٥٠  /ح ٣/٢٦٦ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر: قال:   باب قولهالمؤمنونسورة  القرآن

  . ٤١٤١  /ح ٣/١١٢باب حديث اإلفك  صحيح البخاري كتاب المغازي) ٣(
  . ٢٧٧٠  / ح٢/٧٢٦ باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف صحيح مسلم كتاب التوبة) ٤(
  .٤٤الكنى للبخاري ص) ٥(
  .١/١٥٥غريب الحديث البن الجوزي  )٦(
  .٢٠٢ /٤غريب الحديث البن سالم ) ٧(
  ١/٦٨الفائق ) ٨(
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ن حديث أبـي    ن ابن سعد أخرجه في الطبقات م      أ ،)٢(، والشوكاني )١(وذكر المباركفوري 
  .ف عليه عند ابن سعد أقهريرة، ولكني لم

� � �  

المجهول القَدر، مِكيالً كـان أو      :  الجزف والجزاف  )ابتَاعوا الطعام جزافاً  ( فيه   }جزف{
  .وقد تكرر في الحديث. موزونا

        ))))١٦١١٦١١٦١١٦١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 َأخْبرِني ساِلم   ، عن ابِن ِشهابٍ   ،برِني يونُس  َأخْ ، حدثَنَا ابن وهبٍ   ،حدثَِني حرملَةُ بن يحيى   
 ِإذَا ابتَاعوا قَد رَأيتُ النَّاس ِفي عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم          ""  : َأن َأباه قَالَ   ،بن عبِد اللَّهِ  

 قَـاَل ابـن     ، "" وذَِلِك حتَّى يْؤووه ِإلَى ِرحاِلِهم     ،ِفي مكَاِنِهم  يضربون ِفي َأن يِبيعوه      ،الطَّعام ِجزافًا 
 فَيحِملُه ِإلَـى    ، َأن َأباه كَان يشْتَِري الطَّعام ِجزافًا      ، وحدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عمر        :ِشهاٍب
  .)٣(َأهِلِه

  تخريج الحديث
أخرجه البخاري من   و ،من طريق معمر بن راشد    ، كالهما   )٥(، ومسلم )٤(ريأخرجه البخا 

  .بلفظ مقاربعن الزهري به  كالهما ،)٦(طريق األوزاعي
 ،)٧(من طريق الليث عن يونس بن يزيد به باختالف في بعض األلفاظ           أخرجه البخاري   و

  ، )٨(وأخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر باخالف في بعض األلفاظ
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٩/٣٢٢تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ) ١(
  .٣/٢٥٨ األوطار نيل) ٢(
  . ١٥٢٧  / ح٢/٩٥صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ) ٣(
  . ٦٨٥٢  / ح٤/٢٩٦كم التعزير واألدب : كتاب الحدود باب صحيح البخاري) ٤(
  . ١٥٢٧   / ح٢/٩٥كتاب البيوع باب بطالن بيع المبيع قبل القبض  صحيح مسلم) ٥(
  . ٢١٣١  / ح٢/٩٣كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة  صحيح البخاري) ٦(
  . ٢١٣٧  / ح٢/٩٤إذا اشترى طعاما جزافا  : كتاب البيوع باب من رأى صحيح البخاري) ٧(
  . ١٥٢٦  / ح٢/٩٥ صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطالن بيع المبيع قبل القبض) ٨(
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 الِجزلَـة  )أنه يضرب رجال بالـسيف فيقْطَعـه ِجـزلَتَين   (في حديث الدجال   ) ه (}جزل{
  .القطْعة، وبالفتح المصدر: بالكسر

        ))))١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

دثَِني عبد الرحمِن بن يِزيد بِن       ح ، حدثَنَا الْوِليد بن مسِلمٍ    ،حدثَنَا َأبو خَيثَمةَ زهير بن حربٍ     
 عن َأِبيِه جبيِر ، حدثَِني عبد الرحمِن بن جبيٍر، حدثَِني يحيى بن جاِبٍر الطَّاِئي قَاِضي ِحمص،جاِبٍر

  ِميرضٍر الْحِن نُفَيالْ      ،ب انعمس نب اسالنَّو ِمعس َأنَّه ح و  ،ِكلَاِبي     اِزيالـر انرِمه نب دمحثَِني مدح، 
 اللَّفْظُ لَهِلمٍ   ،وسم نب ِليدثَنَا الْوداِبٍر، حِن جب ِزيدي نِن بمحالر دبثَنَا عدـاِبٍر    ، حـِن جـى بيحي نع 

الطَّاِئي،      ِر بيبِن جِن بمحِد الربع نرٍ  عرٍ ،ِن نُفَيِن نُفَيِر بيبَأِبيِه ج نع ،  انعـمـِن ساِس بالنَّو نع ، 
 حتَّى ظَنَنَّاه ِفي    ، فَخَفَّض ِفيِه ورفَّع   ، ذَكَر رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الدجاَل ذَاتَ غَداةٍ          :قَاَل

 قُلْنَا يا رسوَل اللَّـِه ذَكَـرتَ        ،""؟  ما شَْأنُكُم ""  : فَقَالَ ،نَا ِإلَيِه عرفَ ذَِلك ِفينَا     فَلَما رح  ،طَاِئفَِة النَّخْلِ 
 غَير الـدجاِل َأخْـوفُِني      : "" فَقَالَ ،الدجاَل غَداةً فَخَفَّضتَ ِفيِه ورفَّعتَ حتَّى ظَنَنَّاه ِفي طَاِئفَِة النَّخْلِ         

كُملَيع، ِإن    َأنَا ِفيكُمو جخْري ،   ونَكُمد هِجيجفََأنَا ح ،    تُ ِفيكُملَسو جخْري ِإننَفْـِسهِ     ، و ِجـيجٌؤ حرفَام ، 
ـ  ، عينُه طَاِفَئةٌ)١( ِإنَّه شَاب قَطَطٌ،واللَّه خَِليفَِتي علَى كُلِّ مسِلمٍ   ،ٍن كََأنِّي ُأشَبهه ِبعبِد الْعزى بـِن قَطَ

 )٢( فَعـاثَ  ، ِإنَّه خَاِرج خَلَّةً بين الشَّْأِم والِْعراقِ      ،فَمن َأدركَه ِمنْكُم فَلْيقْرْأ علَيِه فَواِتح سورِة الْكَهفِ       
""  : قَـالَ  ؟ ِفي الْـَأرضِ    وما لَبثُه  ، يا رسوَل اللَّهِ   : قُلْنَا ، "" يا ِعباد اللَِّه فَاثْبتُوا    ، وعاثَ ِشمالًا  ،يِمينًا

 يا رسوَل اللَِّه    : قُلْنَا ، "" ويوم كَجمعٍة وساِئر َأياِمِه كََأياِمكُم     ، ويوم كَشَهرٍ  ، يوم كَسنَةٍ  ،َأربعون يوما 
 يا رسوَل اللَِّه وما     : قُلْنَا ، "" اقْدروا لَه قَدره   لَا""  : قَالَ ؟فَذَِلك الْيوم الَِّذي كَسنٍَة َأتَكِْفينَا ِفيِه صلَاةُ يومٍ       

 ، فَيْأِتي علَى الْقَوِم فَيدعوهم فَيْؤِمنُـون ِبـهِ       ، كَالْغَيِث استَدبرتْه الريح   : "" قَالَ ،ِإسراعه ِفي الَْأرضِ  
 لَه ونتَِجيبسيو،   ِطرفَتُم اءمالس رْأمفَتُنِْبتُ  ، فَي ضالَْأرا كَانَـتْ        ،وَل مَأطْو متُهاِرحس ِهملَيع وحفَتَر 

 فَينْـصِرفُ   ، ثُم يْأِتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردون علَيِه قَولَـه        ، وَأمده خَواِصر  ، وَأسبغَه ضروعا  ،ذُرا
   سلَي ِحِلينمم ونِبحصفَي منْهع    اِلِهموَأم ِمن ءشَي ِديِهمةِ  ، ِبَأيِبالْخَِرب رميـا   ، وقُوُل لَهَأخِْرِجـي   : فَي 

 فَيضِربه ِبالسيِف فَيقْطَعه    ،ثُم يدعو رجلًا ممتَِلًئا شَبابا     ، النَّحلِ )٣(كُنُوزِك فَتَتْبعه كُنُوزها كَيعاِسيبِ   
                                                 

، المصباح المنير ٧/٣٨٠لسان العرب  (قَطَطٌ وامرَأة ،قَطَطٌ وشعر ،قَطَطٌ رجل :يقال ،الزنِْجي شعر :القَطَطُ )١(
٢/٥٠٨ .(  

 فال الغنم في يعيث والذِّْئب، الصيف في السوس من، المال في َألعيثُ إنَّك: تقول، الفساِد في أي َأسرع: عاثَ )٢(
  ). ٢/٢٣٢العين  (قتله إالّ شيئاً يأخذ

يعاِسيِب النَّحل جمع يعسوٍب َأي تَظْهر له ، وكَثُر ذلك حتى سموا كل رئيٍس يعسوباً، و َأمير النَّحِل:اليعسوب )٣(
 به تمثل النحل فحل: اليعسوب: ، وقيل)١/٥٩٨لسان العرب  (ع النحُل على يعاِسيبهاوتجتمع عنده كما تجتم

  ).٢/١٥٦الفائق  (فتتبعه طارت ِإذا النحل يتقدم الَيعسوب ألن غيره اإلسالم إلى سبقه في
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 فَبينَما هو كَذَِلك ِإذْ بعثَ اللَّـه        ، ثُم يدعوه فَيقِْبُل ويتَهلَُّل وجهه يضحك      ،)١(يةَ الْغَرضِ رم ،جزلَتَيِن
ميرم ناب ِسيحاِء ،الْمضيِة الْبنَارالْم نِْزُل ِعنْد٢(فَي(َشْقِدم ِقيالحديث......... شَر"")٣(.  

  تخريج الحديث
  .د اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفر

� � �  

  .)لَّما انْتَهى إلى العزى ليقْطَعها فَجزلها باثْنَتَين(ومنه حديث خالد رضي اللّه عنه 
        ))))١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الواقدي في المغازي
 علَيِه اللّه صلّى اللِّه رسوُل قَِدم :قَاَل الْهذَِلي عمٍرو ِنب سِعيِد عن ،يِزيد بن عبداهللا حدثَِني

لّمسكّةَ وم موِة يعمشِْر الْجاٍل ِلعلَي ِقينب ِمن انضمثّ را فَبايرٍه كُّل ِفي السجو مهرَأم وا َأنِغيري 
 بن خَاِلد وخَرج ،)٤(يلَملَم قَبَل ِماَئتَيِن ِفي الْعاِص بن ِهشَام رجفَخَ .الِْإسلَاِم علَى يكُن لَم من علَى
 خَاِلد فَخَرج ،يهِدمها الْعزى إلَى الْوِليِد بن خَاِلد وبعثَ .)٥(عرنَةَ قَبَل ثَلَِثِماَئٍة ِفي الْعاِص بِن سِعيِد

 وسلّم علَيِه اللّه صلّى النِّبي إلَى رجع ثُم .وهدمها إلَيها انْتَهى حتّى صحاِبِهَأ ِمن فَاِرسا ثَلَاِثين ِفي
 رَأيت هْل " :وسلّم علَيِه اللّه صلّى اللِّه رسوُل فَقَاَل .اللِّه رسوَل يا نَعم :قَاَل ؟ "هدمت  ":فَقَاَل
 فَلَما متَغَيظٌ وهو خَاِلد فَرجع ." فَاهِدمها إلَيها فَارِجع ،تَهِدمها لَم فَِإنّك  ":قَاَل .لَا :قَاَل   "؟ما شَيًئا

 .ِبها يِصيح الساِدن فَجعَل الرْأِس نَاِشرةُ عريانَةٌ سوداء امرَأةٌ إلَيِه فَخَرجتْ سيفَه جرد إلَيها انْتَهى
  :يِصيح فَجعَل ،ظَهِري ِفي اقِْشعرار وَأخَذَِني :خَاِلد َلقَا

  وشَمِري الِْقنَاع َألِْقي خَاِلٍد علَى      تُكَذِّبي لَا شَدةً شُدي عز َأيا
  تَنَصِري َأو عاِجٍل ِبذَنٍْب فَبوِئي               خَاِلدا الْمرء تَقْتُِلي لَم إن عز َأيا

                                                 

 الهدف وقيل معناه وصف الغَرض ههنا الهدف َأراد َأنه يكون بعد ما بين الِقطعتين بقدر رميِة السهم ِإلى )١(
 رمية القطعتين بين ما بعد أن يريد: ، وقيل)٧/١٩٣لسان العرب  (الضربة َأي تصيبه ِإصابةَ رميِة الغرض

 فيقطعه: قوله معنى ألنه ؛الغرض رمية مثل فَصالً نصفيه بين فيفصل: قال نهأك الكالم وتقدير غرض
  .)١/٢١٠الفائق (ن نصفي بين فيفصل أو ِجزلتين

 ،الدم مغارة الدعاء فيها يستجاب التي بدمشق الشريفة المواضع إن :ويقال ،دمشق شرقي من البيضاء المنارة )٢(
 كانت إنها يقال النيرب جبل في التي والمغارة ومصالهم األنبياء مأوى كانت إنها :ويقال، قاسيون جبل في

  ).٢/٤٦٤معجم البلدان  (السالم عليه عيسى مأوى
  . ٢٩٣٧  / ح٢/٨٠٠لم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه صحيح مس) ٣(
 معاذ مسجد وفيه اليمن أهل ميقات وهو مكة من ليلتين على موضع ، وهوالمجموع والململم ألملم :يقال :يلملم) ٤(

  ).٥/٤٤١دان معجم البل (هناك واد هو :وقيل ،ثالث أو ليلتين على الطائف من جبل هو :وقيل جبل بنا
  ).٤/١١١معجم البلدان ( عرفة مسجد عرنة بطن :وقيل عرفات بحذاء واد  وهوعرنة بطنهو  :عرنة) ٥(
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  :يقُوُل وهو إلَيها ِبالسيِف خَاِلد وَأقْبَل :َلقَا
  َأهانَك قَد اللّه وجدت إنّي       )١(سبحانَك لَا كُفْرانَك ىعز يا
 ِتلْك نَعم  ":فَقَاَل ،فََأخْبره اللِّه رسوِل إلَى رجع ثُم ِباثْنَيِن )٢(فَجزلَها ِبالسيِف فَضربها :قَاَل

 َأكْرمنَا الِّذي ِللِّه الْحمد اللِّه رسوَل َأي :خَاِلد قَاَل ثُم . "َأبدا ِبِبلَاِدكُم تُعبد َأن يِئستْ وقَد الْعزى
 فَيذْبحها والْغَنَِم ِلالِْإِب ِمن ِماَئةً ِ)٣(ِبِحتِْره الْعزى إلَى يْأِتي َأِبي َأرى كُنْت إنّي الْهلَكَِة ِمن وَأنْقَذَنَا
 الرْأي وذَِلك َأِبي، علَيِه ماتَ ما إلَى فَنَظَرت مسرورا، إلَينَا ينْصِرفُ ثُم ثَلَاثًا ِعنْدها ويِقيم ِللْعزى،

 ولَا يضر ولَا يبِصر ولَا يسمع لَا ِلحجٍر يذْبح صار حتّى خُِدع كَيفَ فَضِلِه ِفي يعاشُ كَان الِّذي
نْفَعوُل فَقَاَل .يسلّى اللِّه رص ِه اللّهلَيع لّمسو:""  ذَا إنه راللِّه إلَى الَْأم نفَم هرسى يدِللْه رستَي نمو 

هرسلَالَِة يِللض ا كَانِفيه "". كَانا وهمدِس هاٍل ِلخَمِقي لَيبن ِمن انضمنَةَ راٍن سثَم. كَانا واِدنُهس 
َأفْلَح نٍر بنَض اِنيبالشّي ِني ِمنٍم بلَيا سفَلَم تْهرضفَاةُ حخََل الْوِه دلَيع وهو ِزينفَقَاَل ح و لَهٍب َأبلَه: 
 َأقُوم فََأنَا تَحزن فَلَا لَهٍب َأبو: لَه قَاَل .بعِدي ِمن ىالْعز تَِضيع َأن َأخَافُ :قَاَل ؟حِزينًا َأراك ِلي ما

 ،علَيها ِبِقياِمي ِعنْدها يدا اتّخَذْت قَد كُنْت الْعزى تَظْهر إن :قَاَل لَِقي من كُّل فَجعَل .بعدك علَيها
ِإنو رظْهي دمحلَى مى عزلَا - الْعو َأراه رظْهي - نَل َأِخي فَابفََأنْز اللّه زّل عج2َّ*& { وB ��S�T �ِ+َ/ 
ٍU�$َ�{ )Q() ٥(. 

  تخريج الحديث
، كالهما من طريق محمد بن إدريس الشافعي، وأخرجه )٧(، والخطابي)٦(أخرجه األزرقي

  .، ثالثتهم عن الواقدي به بنحوه)٨(ابن عساكر من طريق محمد بن شجاع
  

                                                 

غريب  (السوء عن نزهته أي اهللا سبحت مصدر سبحانك وقوله وكفرانا كفرا الرجل كفر مصدر :كفرانك) ١(
  ).٢/٣٨٢الحديث البن الخطابي 

 ضرب :ويقال ،باثنتين قطعته جزالً الصيد وجزلْت ،القَطْع والجزل ،ِنصفين َأي ينِجزلَتَ قَطَعه :بالسيف جزلَه) ٢(
 نصفين قطعها أي باثنين فجزلها قولهو). ١١/١٠٩لسان العرب  (ِقطْعتين قَطَعه َأي ِجزلتين فَجزله الصيد
  ).٢/٣٨٢غريب الحديث للخطابي  (قطعته إذا الشيء جزلت يقال

 حتَرتُ ما :ويقولون ،والدعوات الوالئم أقلُّ الوكيرة ألن ببعيد؛ وليس ،لنا حتِّر :يقال ،الوِكيرة حتْرةال :يقال )٣(
٢/١٣٣معجم مقاييس اللغة  (ذُقْت ما أي شيئاً اليوم.(  

  .١سورة المسد آية ) ٤(
  .١/٨٧٣مغازي الواقدي ) ٥(
  .١/١٢٧زى أخبار مكة لألزرقي باب ما جاء في الالت والع) ٦(
  .٢/٣٨١غريب الحديث للخطابي ) ٧(
  .١٦/٢٣٢تاريخ دمشق ) ٨(
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  اإلسنادرجال 
  ).١٠٧( متروك سبقت ترجمته حديث رقم :الواقدي
 ،مالك شيوخ من ،سفيان بن األسود مولى ،األعور ،المقرىء المدني المخزومي يزيد بن عبداهللا

  .روى له الجماعة .)١( ومائةوأربعين ثمان سنة مات ،ثقة
  .لم أقف له على ترجمة :الْهذَِلي عمٍرو بِن سِعيِد

  اد الحديثالحكم على إسن
إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف الواقدي، باإلضافة إلى أني لم أقف علـى ترجمـة               

  .لسعيد بن عمرو الهذلي
� � �  

ويجوز أن تكـون    .  أي تامة الخَلْق   )قالت امرأة منْهن جزلَة   (وفي حديث موِعظة النِّساء     
  .أي قَِوي شديد: ذاتَ كالم جزل

        ))))١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  : مسلم في صحيحهقال اإلمام  

      ِرياِجِر الِْمصهِن الْمِح بمر نب دمحثَنَا مدثُ  ،حنَا اللَّيرادِ   ، َأخْبِن الْهاب نِد اللَّـِه     ، عبع نع 
 يـا معـشَر     : ""قَاَل عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه          ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر     ،بِن ِدينَارٍ 

 قْنداِء تَصالنِّس،  ِتغْفَاراِلاس نَأكِْثرِل النَّارِ     ، وَأه َأكْثَر تُكُنَأيلَةٌ    ،"" فَِإنِّي رزج نَأةٌ ِمنْهرا  :فَقَالَتْ اممو 
 ومـا رَأيـتُ ِمـن       ،)٢( وتَكْفُرن الْعِشير  ، تُكِْثرن اللَّعن  : "" قَالَ ؟لَنَا يا رسوَل اللَِّه َأكْثَر َأهِل النَّارِ      

      ِمنْكُن ِلِذي لُب ِديٍن َأغْلَبقٍْل واِت عينِ       : قَالَتْ ، ""نَاِقصالدقِْل والْع انا نُقْصموَل اللَِّه وسا رقَالَ ؟ ي  :
""       ادِدُل شَهِن تَعَأتَيرةُ امادقِْل فَشَهالْع انا نُقْصلٍ  َأمجقْلِ   ،ةَ رالْع انذَا نُقْصـا      ، فَهـاِلي مكُثُ اللَّيتَمو 

 عـن  ، َأخْبرنَا ابن وهـبٍ ،حدثَِنيِه َأبو الطَّاِهِر و، ""تُصلِّي وتُفِْطر ِفي رمضان فَهذَا نُقْصان الدينِ    
  رضِن مكِْر بادِ   ،بِن الْهاب ننَادِ  ، عذَا الِْإسِبه  و ، ِمثْلَه     اِنيلْوالْح ِليع نب نسثَِني الْحدح،    نكِْر بو بَأبو 

حقَالَا ،قَاِإس :    ميرَأِبي م نثَنَا ابدفَرٍ    ، حعج نب دمحنَا مرقَاَل، َأخْب :  ـلَمَأس ـنب ديِني زرَأخْب ،  ـنع 
حدثَنَا يحيى بن  ح و. عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم،ي سِعيٍد الْخُدِري عن َأِب،ِعياِض بِن عبِد اللَِّه

وبةُ ،َأيبقُتَيرٍ  ، وجح نابقَالُوا ، و :  مثَنَا ِإسدفَر  ا حعج نـٍرو      ٍ،ِعيُل بمِن َأِبي عِرو بمع نع ،   ـنع 

                                                 

  .٦/٧٥، تهذيب التهذيب ١٦/٣٢٠، وانظر تهذيب الكمال ٣٣٠تقريب التهذيب ص) ١(
المطلع على أبواب الفقه  (النعمة كفر أعلم واهللا هنا والمراد إحسانه يجحدن أي الزوج يعني :العشير تكفرن )٢(

غريب الحديث البن سالم  (وتعاشره يعاشرها ألنه عشيرا سمي الزوج يعني العشير تكفرن: ، وقي)١/٩٣
٢/٢٤٧.(  
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ِريقْبَأِبي    ،الْم نةَ عريره،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نع ،      ـرمِن عِديِث ابنَى حعِبِمثِْل م ،   ـنع 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ١(النَِّبي(.  

  تخريج الحديث
خاري ولم يخرجـه إال فـي هـذا         انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام الب        

  .كر طرقهالموضع وقد ذ
� � �  

  . أي غَِليظا قَِويا)اجمعوا لي حطبا جزال(ومنه الحديث 
        ))))١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 بن عقْبةُ :قَاَل :قَاَل ربعي عن ،عميٍر بن الْمِلِك عبد حدثَنَا ،عوانَةَ َأبو حدثَنَا ،عفَّان حدثَنَا  

 سِمعتُه : قَاَل:يقُوُل وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسوِل ِمن سِمعتَ ما تُحدثُنَا َأالَ. ِلحذَيفَةَ وعمٍر
 يرى يالَِّذ وَأما باِرد فَماء نَار َأنَّها النَّاس يرى يالَِّذ ونَاراً ماء خَرج ِإذَا الدجاِل مع ِإن  "":يقُوُل

 باِرد عذْب ماء فَِإنَّها نَار َأنَّها يرى يالَِّذ يِف فَلْيقَع ِمنْكُم ذَِلك َأدرك فَمن تُحِرقُ فَنَار ماء َأنَّه نَّاسال
 هْل :لَه فَقَاَل نَفْسه ِليقِْبض ملَك َأتَاه قَبلَكُم كَان ِممن رجالً ِإن "" :يقُوُل وسِمعتُه :حذَيفَةُ قَاَل ""

 النَّاس ُأباِيع كُنْتُ يَأنِّ غَير شَيئاً َأعلَم ما :قَاَل .انْظُر :لَه ِقيَل ،َأعلَم ما :فَقَاَل ؟خَيٍر ِمن عِملْتَ
ماِزفُهُأج٢(و( فَُأنِْظر ِسرعالْم زاوَأتَجِن وِسِر ععالْم. خَلَهفََأد اللَّه زلَّ عجنَّةَ وقَاَل"" الْج : تُهِمعسو 

 حطَباً لي فَاجمعوا ِمتُّ َأنَا ِإذَا َأهلَه َأوصى الْحياِة ِمن َأِيس فَلَما الْموتُ حضره رجالً ِإن "" :يقُوُل
 فَخُذُوها )٣(فَامتَحشَتْ عظِْمى ِإلَى وخَلَص حِمىلَ َأكَلَتْ ِإذَا حتَّى نَاراً ِفيِه َأوِقدوا ثُم جزالً كَِثيراً

 :قَاَل ،خَشْيِتك ِمن :قَاَل ؟ذَِلك فَعلْتَ ِلم :لَه وقَاَل ِإلَيِه وجلَّ عز اللَّه فَجمعه فَفَعلُوا. الْيم يِف فَاذْروها
فَغَفَر اللَّه ةُ قَاَل""  لَهقْبع نٍرو بمَأنَا :ع تُهِمعقُوُل سي ذَِلك كَاناشاً و٥)(٤(نَب(.  

  
  

                                                 

  . ٧٩  /ح ١/٤٨ كتاب اإليمان باب بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات صحيح مسلم) ١(
المصباح ( المساهلة وهو البيع في ةُوالمجازفَ، والشراِء البيِع في الحدس: والمجازفَةُ مثَلَّثَتَيِن والجزافَةُ الجزافُ) ٢(

  ).١/٩٩المنير 
 ومحشَته احترق الخُبز وامتَحش ينِْضجه وال َأعاِليه فيشَيطُ العظْم ويبدي الِجلد يحِرق لَهب من تَناوٌل :المحشُ) ٣(

شَتْه النارتَحقَتْه وامر٦/٣٤٤لسان العرب  (َأح.(  
لسان العرب  (الفاعُل والنباشُ استخراجهم الموتى ونَبشُ الدفْن بعد استخرجه ً:نَبشا هينْبشُ الشيء نَبشَ) ٤(

  ).٢/٢٨٣، المغرب في ترتيب المعرب ٦٨٨، مختار الصحاح ص٦/٣٥٠
  . ٢٢٤٠١   /ح  ٥/٣٩٥مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
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  تخريج الحديث
، وعن مسدد بذكرالجزء األخير     )١(أخرجه البخاري عن موسى بن إسماعيل بلفظ مقارب       

  .، كالهما عن أبي عوانة به)٢(من الحديث
 ، أربعتهم من طريـق منـصور بـن        )٥(، واألصبهاني )٤(، والنسائي )٣(وأخرجه البخاري 

لفاظ وذكرالجزء األخيـر مـن      المعتمر عن ِربِعي بن ِحراش عن حذيفة باختالف في بعض األ          
  .الحديث

، والطبراني من طريق زكريا بن أبي       )٦(وأخرجه ابن حبان من طريق شعبة بن الحجاج       
، كالهما عن عبد الملك بـن       )٧()وقد صرح عبد الملك بالسماع من ربعي في هذه الرواية         (زائدة  

  .بذكرالجزء األخير من الحديثعمير به 
، والبزار من طريق نعيم بن أبي هنـد         )٨( مالك األشجعي  يوأخرجه أحمد من طريق أب    

  .، كالهما عن ِربِعي بن ِحراش به باختالف يسير)٩(األشجعي
  رجال اإلسناد

فَّان٢٤( سبقت ترجمته حديث رقم  ثبت،ثقة : بن مسلمع.(  
دة فضعيف، ولم يروي عن قتادة في هذا الحديث سبقت ترجمته حديث            ثقة إال في قتا    :عوانَةَ َأبو

  ).٩٨(رقم 
 مات ،دلس وربما ،حفظه تغير عالم فصيح ،ثقة ،الكوفي ،اللخمي سويد بن عمير بن الملك عبد
  . روى له الجماعة.)١٠(سنين وثالث مائة وله ، ومائةوثالثين ست سنة

  
  
  

                                                 

  .٣٤٥٢  /ح ٢/٤٥١باب ما ذكر عن بني إسرائيل  صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء) ١(
  . ٣٤٧٩  /ح ٢/٤٥٨باب حديث الغار  كتاب أحاديث األنبياء صحيح البخاري) ٢(
  . ٦٤٨٠  /ح ٤/٢١٣باب الخوف من اهللا  صحيح البخاري كتاب الرقاق) ٣(
السنن الكبرى كتاب الجنائز ، وفي  ٢٠٨٠   / ح ٤/١١٣ أرواح المؤمنين السنن الصغرى كتاب الجنائز) ٤(

  . ٢٢٠٧   / ح١/٦٦٦ أرواح المؤمنين
  .٨/١٢٤حلية األولياء ) ٥(
  . ٦٥١   /ح ٢/٤٢١باب الخوف والتقوى  صحيح ابن حبان كتاب الرقائق) ٦(
  .٣٦٦٥   / ح ٤/٨١المعجم األوسط للطبراني ) ٧(
  . ٢٣٣٠١   / ح٥/٣٨٣مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
  .  ٢٤٧٩   /ح ٧/٣٢٨البحر الزخار مسند البزار ) ٩(
  .٣٦٤ذيب صتقريب الته) ١٠(
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 كان ثقة ثبتاً : وقال،وابن نمير.  والنسائي.ويعقوب الفسوي.  والعجلي، ابن معين:وثقه
 أثبت وأوثق من عبيداهللا أبو عون محمد بن :وقال أحمد بن حنبل. )١(الذهبيوثقه  و،في الحديث

 اختلف عليه الحفاظ فيما روى ، مضطرب الحديث جداً:وقال مرة .)٢(عبد الملك بن عمير
ومنهم عبد الملك بن عمير وهو : ظ وقال، وذكره ابن رجب الحنبلي في تراجم أعيان الحفا)٣(عنه
 :بن معيناقال  و.)٥( كان مدلساً: وقال،وذكره ابن حبان في الثقات .)٤( متفق علي حديثه،ثقة

وعده العالئي في  .)٦( وهو صالح، تغير حفظه قبل موته، ليس بحافظ: أبو حاتمقالو. مخلط
 إما ،، ولم يحط من مرتبتهصالًمن لم يوجب ذلك ضعفا أ: قال و،القسم األول من المختلطين
 ، مثل سفيان بن عيينة، وجعل عبد الملك بن عمير في هذا القسم،لقصر مدة االختالط وقلته

وقال ابن  .)٧( ألنه لم يأت فيه بذكر حديث منكر، ذكر بعض الحفاظ أن اختالطه احتمل:وقال
 من وال ،حاتم بن عدي من يسمع لم(: قال العالئيو. )٨( إال أنه أخطأ في حديثين، ثقة:حجر

 رضي عليا رأى وقد ،مرسل عنه اهللا رضي الجراح بن عبيدة أبي عن حديثهو ،رويبة بن عمارة
 مشهور :، وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال)٩()منه يسمع ولم عنه اهللا

احتج ( :لباريوقال ابن حجر في فتح ا. )١٠(بالتدليس وصفه به الدارقطني وابن حبان وغيرهما
 ومن رواية بعض ، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في االحتجاج،به الجماعة

 ألنه عاش مائة وثالثين ، وإنما عيب عليه تغير حفظه لكبر سنه،المتأخرين عنه في المتابعات
 أرسل عمن ، ثقةالراجح أنه :قلت. )١١() ولم يذكره ابن عدي في الكامل وال ابن حبان،سنة

 ، واختلط ولكن اختالطه ال يضره،ذكرهم العالئي، ولم يرِو عن واحد منهم في هذا الحديث
  . باإلضافة إلى أنه مدلس من الثالثة

                                                 

 تهذيب الكمال  ،٢/١٠٤الثقات للعجلي  ،٥/٣٦٠، وانظر الجرح والتعديل ٣/٣٧٤ميزان االعتدال ) ١(
  .٤/٢٨٢، تهذيب التهذيب ٥/٤٣٨، سير أعالم النبالء ١٨/٣٧٥

  .١/٢٤٩العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
    .٣٠١ سؤاالت أبي داود ألحمد ص )٣(
  .١/٤٣٩شرح علل الترمذي ) ٤(
  .٥/١١٧البن حبان الثقات ) ٥(
  .٥/٣٦٠الجرح والتعديل ) ٦(
  .٣المختلطين للعالئي ص ) ٧(
  .٦/٣٦٠تهذيب التهذيب ) ٨(
  .١٣٠جامع التحصيل ص) ٩(
  .٤١طبقات المدلسين ص ) ١٠(
  .١/٤٢٢فتح الباري ) ١١(
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 غير: وقيل ،مائة سنة مات ،مخضرم عابد ثقة ،الكوفي العبسي مريم أبو ،اشرِح بن يِعبِر
  . روى له الجماعة.)١(ذلك

 ،أدري ال :فقال ؟اليسر أبي من ربعي سمع هل معين بن يحيى سئل (:قال العالئي
قيل أنه أرسل : قلت. )٢()وغيره عنه اهللا رضي عمر سمع ،كبير تابعي فإنه ،منه سماعه الظاهر

  .عن أبي اليسر، وهو ثقة كما قال ابن حجر
  )١١٨( سبقت ترجمته حديث رقم  جليل،صحابي :عمٍرو بن عقْبةُ

 ست سنة علي خالفة أول في ماتصحابي شهير،  .)٣(عبسيال عبداهللا أبو، اليمان بن حذيفة
  .)٤(وثالثين

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث صحيح، ورواته ثقات، وبالنسبة لعبد الملك بن عمير فقد بينـت فـي                

فقد صرح بالسماع عند الطبراني، كما هوواضح : ترجمته أن اختالطه اليضره، وبالنسبة لتدليسه
  . باإلضافة أنه تابعه غير واحد في هذا الحديثفي التخريج،

 شـرط  علـى  صحيح إسناده: شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند     والحديث قال فيه    
  .، وهذا يؤكد تصحيح الحديث)٥(، وصححه الشيخ األلبانيالشيخين

� � �  

عنّي هذا  يقال جزى   .  أي ال تَقِْضي   )ال تَجِزي عن أحد بعدك    ( في حديث الضحية     }جزا{
ى: األمرأي قَض.  

        ))))١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 : قَـالَ  ، عن الْبراءِ  ، عن عاِمرٍ  ، عن ِفراسٍ  ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ   ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ   
 فَلَـا   ، واستَقْبَل ِقبلَتَنَا  ، من صلَّى صلَاتَنَا   : "" فَقَالَ صلَّى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ذَاتَ يومٍ        

 هـو شَـيء     : "" فَقَـالَ  ، يا رسوَل اللَِّه فَعلْتُ    : فَقَام َأبو بردةَ بن ِنياٍر فَقَالَ      ، ""يذْبح حتَّى ينْصِرفَ  

                                                 

، ٩/٥٤، تهذيب الكمال ٨/٤٣٣، تاريخ بغداد ٣/٥٠٩، وانظر الجرح والتعديل ٢٠٥تقريب التهذيب ص) ١(
  .٣/٢٠٥، تهذيب التهذيب ١/٦٩ذكرة الحفاظ ت

  .١٧٤جامع التحصيل ص) ٢(
  .٢/٤٤، اإلصابة في تمييز الصحابة ١/٢٤٧أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٣(
  .١٥٤تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٣٨٣٧/  ح ٣٨٤صحيح وضعيف الجامع الصغير ص) ٥(
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لْتَهجقَالَ ،""ع :     خَي ةً ِهيذَعِعنِْدي ج ا    فَِإنهحِن آذْبِسنَّتَيم ِمن قَالَ ؟ر "" : منَع ،   ٍد     ثُمَأح نِزي علَا تَج
كدعب ""،اِمرِه: قَاَل عنَِسيكَتَي رخَي ١( ِهي(.  

  تخريج الحديث
  .وهذه إحدى رواياته إحدى رواياته) ١٣٩(هذا الحديث سبق تخريجه حديث رقم 

� � �  

 كُن ِنساء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم يِحـضن،            قَد(ومنه حديث صالة الحائض     
  ِزينجأن ي نرهفأم(  قِْضيناه اللّه خيرا  : ومنه قولهم . أي يـلَف مـن        : جزاء ما أسزطاه جأي أع

  .أي قَضت: أجزأت عنه شاة، بالهمز: وبنو تميم يقولون: قال الجوهري. طاعته
        ))))١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :م في صحيحهقال اإلمام مسل
 سـِمعتُ   : قَـالَ  ، عن يِزيد  ، حدثَنَا شُعبةُ  ، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ    ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   

قَـد كُـن    ""  ؟ َأنْتِ )٢( َأحروِريةٌ : فَقَالَتْ عاِئشَةُ  ؟ َأنَّها سَألَتْ عاِئشَةَ َأتَقِْضي الْحاِئض الصلَاةَ      ،معاذَةَ
       نِحضي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر اءِنس،   ِزينجي َأن نهرفَـرٍ     ""؟   َأفََأمعج نب دمحقَاَل م : 

قِْضينِني ي٣(تَع(.  
  تخريج الحديث

، وأخرجه مسلم مـن طريـق       )٤(أخرجه البخاري من طريق قتادة عن معاذة العدوية به        
، ومن طريق عاصم    )٥( بن يزيد الجرمي عن معاذة ومن طريق حماد عن يزيد الرشك به            عبداهللا

  .، جميعهم باختالف في بعض األلفاظ)٦(بن سليمان عن معاذة به
� � �  

  

  

  

                                                 

  . ٥٥٦٢  / ح٤/٩ باب من ذبح قبل الصالة أعاد صحيح البخاري كتاب األضاحي) ١(
 وانقسمت ، من الخوارج الذين قاتلهم عِلي وكان عندهم من التشديد في الدين ما هو معروفهم: الحروِريةُ )٢(

  ).٢٨، تلبيس إبليس البن الجوزي ص٤/١٧٧لسان العرب (الحرورية إلى اثنتي عشرة فرقة 
  . ٣٣٥  / ح١/١٧٥ دون الصالة صحيح مسلم كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض) ٣(
  .٣٢١  / ح١/٩٠ال تقضي الحائض الصالة : كتاب الحيض باب صحيح البخاري )٤(
  . ٣٣٥  / ح١/١٧٥كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة  صحيح مسلم) ٥(
  . ٣٣٥  / ح١/١٧٦صحيح مسلم كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة ) ٦(
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  .)الصوم لي وأنا أجِزي به(ومنه الحديث 
        ))))١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  و نُعثَنَا َأبدٍمحشُ  ،يمثَنَا الَْأعداِلحٍ   ، حَأِبي ص نةَ   ، عريرَأِبي ه نع ،      لَّى اللَّـهص النَِّبي نع 

 يدع شَهوتَه وَأكْلَه وشُربه ِمن      ،الصوم ِلي وَأنَا َأجِزي ِبهِ     : يقُوُل اللَّه عز وجلَّ    : ""علَيِه وسلَّم قَالَ  
 )٢( ربه ولَخُلُوفُ  ، وفَرحةٌ ِحين يلْقَى   ، فَرحةٌ ِحين يفِْطر   : وِللصاِئِم فَرحتَانِ  ،)١(الصوم جنَّةٌ  و ،َأجِلي

  .)٣( ""فَِم الصاِئِم َأطْيب ِعنْد اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك
  تخريج الحديث

صـالح الـسمان بـه      أخرجه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي            
، )٥(من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه باختـصار             أخرجه  ، و )٤(بنحوه

  .)٦(من طريق ضرار بن مرة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري باختصاروأخرجه مسلم 
� � �  

لحول لـم    أراد أن الذّمي إذا أسلم وقد مر بعض ا         )ليس على مسلم ِجزية   (ومنه الحديث   
وقيل أراد أن الذّمي إذا أسلم وكان في يده أرض          . يطَالَب من الِجزية ِبحصة ما مضى من السنَة       

ِضه الخَراجة وعن أريِته الِجزقَبع عن رليها ِبخَراج تُوضولح عص.  
        ))))١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 ِريرثَنَا جدح،  وسقَاب نع ، َأِبيهِ  ع اٍس،نبِن عِن ابِه : قَاَل، علَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر 

لَّمسٍض: ""ولَتَاِن ِفي َأرِقب لُحةٌ ، لَا تَصيِلٍم ِجزسلَى مع سلَي٧( ""و(.  
                                                 

غريب الحديث ، ١٣/٩٢لسان العرب  (الصوم جنَّةٌ َأي يقي صاحبه ما يؤِذيه من الشهوات والجنَّةُ الِوقايةُ )١(
  ).١/١٧٨البن الجوزي 

)٢( لُهاِئِم فَِم لَخُلُوفُ قَوالص: ةٌ الخَاءوممضوهو م هرِئَل تَغَيِموسوبالص ِليعن السالم عليه ع اِئِم لَِةقُبما فقال الص 
كبويقال ِفيها خُلُوٍف ِإلى َأر موخِلفَةٌ يىمحةٌ أي ِللْفَِم الضرغَي١/٢٩٨غريب الحديث البن الجوزي  (م.(  

  . ٧٤٩٢  /ح ٤/٤٤٩يريدون أن يبدلوا كالم اهللا : كتاب التوحيد باب قول اهللا تعالى صحيح البخاري) ٣(
صحيح مسلم كتاب وفي  . ١٩٠٤  / ح٢/٣٨هل يقول إني صائم إذا شتم : الصوم بابكتاب  صحيح البخاري) ٤(

  . ١١٥١  / ح١/٥٦٣الصيام باب فضل الصيام 
صحيح مسلم كتاب الصيام وفي  . ٥٩٢٧  / ح٤/٨٨صحيح البخاري كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك ) ٥(

  . ١١٥١  / ح١/٥٦٣ باب فضل الصيام 
  . ١١٥١  / ح١/٥٦٣صيام باب فضل الصيام كتاب ال صحيح مسلم) ٦(
  . ١٩٤٩   /ح  ١/٢٢٣مسند أحمد بن حنبل ) ٧(
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  تخريج الحديث
، وعن )١(ديثأخرجه أبو داود عن سليمان بن داود باإلقتصار على الشطر الثاني من الح

، وابن )٣(، والترمذي عن يحيى بن أكثم ومحمد بن العالء بلفظ مقارب)٢(عبد هللا بن الجراح بنحوه
، جميعهم )٥(، وابن الجارود من طريق الهيثم بن جميل بن الطباع بلفظ مقارب)٤(أبي شيبة بمثله

  .عن جرير بن عبد الحميد به
، والدارقطني من طريق سفيان )٦(بوأخرجه أحمد من طريق جعفر بن زياد بلفظ مقار

، والبيهقي من طريق )٧( باالقتصار على الشطر الثاني من الحديث، ويحيى بن المهلب،الثوري
  .جميعهم عن قابوس بن أبي ظبيان به ،)٨(يحيى بن المهلب بلفظ مقارب

وأخرجه الطبراني من طريق األعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب به باالقتصار 
  .)٩( األخير من الحديثعلى الجزء

  رجال اإلسناد
 قيل الكتاب صحيح ثقة ،وقاضيها )١٠(الري نزيل ،الكوفي ،الضبي طرقُ بن الحميد عبد بن جرير
  .سنة وسبعون إحدى وله  ومائةوثمانين ثمان سنة مات ،حفظه من يهم عمره آخر في كان

                                                 

  . ٣٠٣٢   / ح٢/١٨٠ باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب كتاب الخراج واإلمارة والفيء سنن أبي داود) ١(
  ح٢/١٨٧ ليه جزيةسنن أبي داود كتاب الخراج واإلمارة والفيء باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل ع) ٢(

 / ٣٠٥٣ .  
 أبواب الزكاة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  باب ما جاء ليس على  أبواب الجمعة سنن الترمذي) ٣(

  . ٦٣٣   /ح ٢/٢٧المسلمين جزية 
  . ١٠٥٧٧   /ح ٢/٤١٦ المصنف في األحاديث واآلثار) ٤(
  .١١٠٧   / ح٢٧٩ ص  الجزيةباب  كتاب البيوع والتجاراتمن السنن المسندةالمنتقى ) ٥(
  . ٢٥٧٦   / ح١/٢٨٥مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ٧، ٦   / ح١٥٧، ٤/١٥٦ خبر الواحد يوجب العمل سنن الدارقطني كتاب الوصايا) ٧(
  ح ٩/٣٠٨ باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية وال يعشر ماله إذا اختلف السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجزية) ٨(

/  ١٨٥٣٢ .  
  . ٦٦٥٢   / ح٦/٣٨٣المعجم األوسط للطبراني ) ٩(
 والخيرات الفواكه كثيرة المدن وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة هي ثانيه وتشديد أوله بفتح :الري) ١٠(

 وإلى فرسخا وستون مائة نيسابور وبين بينها الجبال بالد وقصبة السابلة طريق على الحاج محط وهي
  ).٣/١١٦معجم البلدان  (افرسخ وعشرون سبعة قزوين
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 :أحمد بن حنبل وقدمه. )٢(وثقه العجليو .)١(إليه يرحل العلم، كثير ثقة كان :سعد بنا قال
 بن يونس من عروة بن هشام في يإل أحب هو :ووثقه أبو حاتم وقال .)٣(على شريك بن عبد اهللا

 على مجمع :)٥(يالاللكائ القاسم أبو وقال. صدوق :اشرِخ بنا وقال. النسائي وثقهو. )٤(بكير
 عمار بن عبداهللا بن محمد وقال .عليه متفق ثقة :الخليلي وقال. ثقة عندهم هو :الحاكم وقال. ثقته

 إلى عمره آخر في نسب :يالبيهق وقال .)٦(صحاحاً كتبه كانت ،حجة :)هـ٢٤٢توفي (الموصلي
 ،أشعث حديث عليه اختلط( :وقال أبو البركات.)٨(الثقات في حبان ابن ذكرهو. )٧(الحفظ سوء

 قبل تغير دوقص : قولهحاتم يأب نقل عنو ،فعرفه بهز عليه قدم حتى ،األحول وعاصم
 ولم يحدث عن أحد ، اختلط آخر عمره في حديث أشعث وعاصم األحول، هو ثقة: قلت.)٩()موته

  .منهما في هذا الحديث
  ).١٣٧( سبقت ترجمته حديث رقم ،ضعيف : بن أبي ظبيانقابوس

 ولم يرسل عن ابن عباس سبقت ترجمته حـديث رقـم   ، مرسلحصين بن جندب، ثقةهو   :وهأب
)١٣٧.(  

  ).١٩( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :باسابن ع
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان ولم أقف على متابعة صحيحة 
. تقويه، فلم يتابعه إال األعمش عند الطبراني، ولكن إسناده ضعيف أيضاً، فيبقى على ضعفه

هذا من قابوس، لم يكن قابوس : لهذا الحديث، فقال أبو حاتموذكر ابن أبي حاتم إسنادين مختلفين 
وهذا يؤكد ما ذهبت . والحديث ضعف إسناده شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند. )١٠(بالقوي

  .إليه في تضعيفه
                                                 

  يد.٧/٣٨١الطبقات الكبرى ) ١(
  .١/٢٦٧الثقات للعجلي ) ٢(
  .٣٣بحر الدم ص) ٣(
  .٢/٥٠٦الثقات البن حبان ) ٤(
تذكرة  (وأربعمائة عشرة ثمان سنة، مات الرازي الطبري منصور بن الحسن بن اهللا هبة ،القاسم أبو هو )٥(

  ).٣/١٠٨٣الحفاظ 
، تهذيب الكمال ٧/٢٥٣، تاريخ بغداد ١/٢٠٠، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/٢١٤ الكبير ترجمته في التاريخ) ٦(

  .٢/٦٥، تهذيب التهذيب ١/٢٧١، تذكرة الحفاظ ٤/٥٤٠
  .٦/٨٧السنن الكبرى ) ٧(
  .٦/١٤٥الثقات البن حبان ) ٨(
  .٢٢الكواكب النيرات ص) ٩(
  .٩٤٣/  ح ٣١٤العلل البن أبي حاتم ص) ١٠(



 −�٣٢٠�−

 أراد به الخَراج الذي يؤدى عنهـا، كأنـه الزم           )زيتهاجمن أخذ أرضاً بِ   (ومنه الحديث   
هو أن يسلم ولـه     : هكذا قال الخطَّابي، وقال أبو عبيد     . تَلْزم الِجزية الذّمي  لصاحب األرض كما    

  .أرض خَراج فتُرفع عنه ِجزية رأسه وتُتْرك عليه أرضه يؤدي عنها الخراج
        ))))١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال أبو داود في سننه
    ِميرضٍح الْحيشُر نةُ بويثَنَا حدح،  ِقيثَنَا بدثَاءِ      ،ةُ حَأِبي الـشَّع نةُ ابارمثَنَا عدثَِني   ، حـدح 

 قَـاَل   : قَـالَ  ، حدثَِني َأبو الدرداءِ   ، حدثَِني يِزيد بن خُميرٍ    ، حدثَِني شَِبيب بن نُعيمٍ    ،ِسنَان بن قَيسٍ  
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر:  "" نامِتهيا ِبِجزضَأخَذَ َأر، تَـهرتَقَاَل ِهجاس فَقَد ،   عنَـز ـنمو 

          هرظَه لَاملَّى الِْإسو نُِقِه فَقَدِفي ع لَهعنُِقِه فَجع كَاِفٍر ِمن غَارقَالَ ، ""ص :         ـنب ِمنِّـي خَاِلـد ِمعفَـس 
اندعِديثَ  )١(مذَا الْحفَقَاَل ِلي  ، ه : يَأشُب  ثَكدح قُلْتُ ؟ب : مقَالَ ، نَع :         ِإلَـي كْتُـبفَلْي لْهتَ فَـسفَِإذَا قَِدم 

 فَلَما قَرَأه تَرك ما     ، فََأعطَيتُه ، فَلَما قَِدمتُ سَألَِني خَاِلد بن معدان الِْقرطَاس       ، فَكَتَبه لَه  : قَالَ ،ِبالْحِديِث
 لَيس هو صاِحب    ، هذَا يِزيد بن خُميٍر الْيزِني     : قَاَل َأبو داود   ،ين ِحين سِمع ذَِلك   ِفي يِدِه ِمن الَْأرضِ   

  .)٢(شُعبةَ
  تخريج الحديث

، )٣(بمثلـه أخرجه البيهقي من طريق أبي داود السجستاني عن حيوة بـن شـريح بـه                  
  .)٤( باختالف في بعض األلفاظوالطبراني من طريق محمد بن مصفى عن بقية بن الوليد به

  رجال اإلسناد
 وعشرين أربع سنة مات ،ثقة ،الحمصي العباس أبو ،الحضرمي يزيد بن شريح بن حيوة

 .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، والبخاريروى له . )٥(ومائتين

                                                 

تقريب ( ومائة ثالث سنة مات ،كثيراً يرسل عابد ثقة ،اهللا عبد أبو ،الحمصي ،الكالعي انمعد بن خالد هو )١(
  ).١٩٠التهذيب ص

  /ح( ٢/١٩٦ سنن أبي داود كتاب الخراج واإلمارة والفيء باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج) ٢(
 ٣٠٨٢ .(  

رض إذا كانت صلحا رقابها ألهلها وعليها جماع أبواب السير باب األ السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير) ٣(
  . ١٨١٧٦   /ح ٩/١٢٩ خراج يؤدونه فأخذها

  .٨٢٤٤   / ح٨/١٥٣المعجم األوسط للطبراني ) ٤(
، تهذيب ١/٣٦٠، الكاشف ٧/٤٨٢، تهذيب الكمال ٣/١٢١، وانظر التاريخ الكبير ١٨٥تقريب التهذيب ص) ٥(

  .٣/٦٢التهذيب 



 −�٣٢١�−

 مات ،ءالضعفا عن التدليس كثير ،صدوق ،دِمحي أبو ،الكالعي كعب بن صائد بن الوليد بن بقية
، وأصحاب السنن مسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)١( ومائةوثمانون سبع وله وتسعين سبع سنة

  .األربعة
 :أيضاً وقال، أركان له ليس ولكن حديثك، أحسن ما :شعبة لي قال :عن نفسه قال

 كان :المبارك ابن قالو. أجنحة لها كان لو حديثك أجود ما :فقال بأحاديث، زيد بن حماد ذاكرت
  فيكان ما بقية من تسمعوا ال :عيينة بن سفيان وقال. وأدبر أقبل عمن يكتب كان ولكنه ،صدوقاً

الثقات، عن روايته في ثقةً كان :سعد بنا وقال. )٢(وغيره ثواب في كان ما منه واسمعوا نة،س 
  :فقال ،عياش بن وإسماعيل بقية عن أحمد بن حنبل سئلو. )٣(الثقات غير عن روايته في ضعيفاً

 ما :، وقال في موضع آخرتقبلوه فال بمعروفين ليسوا قوم عن حدث وإذا ،يإل أحب بقية
 أحمد وقال. مناكير عمر بن عبيداهللا عن بقية روى :يقول أحمد سمعت: داود أبو  وقالأقربهما،

 عن المناكير يحدث هو فإذا المجاهيل، عن إال المناكير يحدث ال بقية أن توهمت :حنبل بن
، )٦( مرةووثقه ابن معين. )٥(التدليس من أتى :، قال ابن حجر)٤(أتى أين من فعلمت لمشاهير،ا
 حدث إذا وأما وغيره، عمرو بن صفوان مثل الثقات عن حدث إذا( :فقال ؟بقية عنمرة  سئلو

  :مرة وقال )شيئاً يساوى فليس الرجل، اسم يسم ولم الرجل، كنى وإذا. فال المجهولين أولئك عن
 .)٧(مأمون ثقة :الحاكم وقال .بالفقه شعبة يذاكر كان صحاح، أحاديث شعبة، عن حديث ألفا دهعن

 أبو وقال. )٨(بشيء فليس المجهولين عن روى وما المعروفين، عن روى فيما ثقة :العجلي وقال
 عن فيحدث المجهولينفي  فأما الثقات، في هذا، ثقة فهو ،الثقات عن روى إذا عجب بقية :زرعة

 فأما المجهولين، عن روايته كثرة إال عيب له ما :أيضاً وقال. يضبطون وال يعرفون ال مقو
 وال حديثه، يكتب :حاتم أبو وقال. ثقة فهو الثقات عن حدث إذا الصدق، من يؤتى فال الصدق،

 رواياته بعض في يخالف( :يعد بنا وقال .)٩(عياش بن إسماعيل من يإل أحب وهو به، يحتج
 عن روى وإذا خلط، غيرهم عن روى وإذا ثبت، فهو الشام، أهل عن روى اوإذ الثقات،

                                                 

  .١٢٦تقريب التهذيب ص) ١(
  .٤/١٩٢هذيب الكمال  ت)٢(
  .٧/٤٦٩الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٣/٥٣، العلل ومعرفة الرجال ٣٠، بحر الدم ص٢٣-٢٢سؤاالت أبي داود ألحمد ص ) ٤(
  .١/٤١٦ تهذيب التهذيب )٥(
  .٧٩ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .١/٤١٦ تهذيب التهذيب )٧(
  .١/٢٥٠الثقات للعجلي ) ٨(
  .٢/٤٣٥ديل الجرح والتع) ٩(



 −�٣٢٢�−

 عنه ويروى والكبار، الصغار عن ويروى حديث، صاحب وبقية منه، ال منهم فالعهدة المجهولين
 فال فالن عن :قال وإذا، ثقة فهو وأخبرنا، حدثنا :قال إذا :النسائي وقال. )١()الناس من الكبار
  وقال.به بأس فال ،الثقات عن حدث إذا :الجوزجاني وقال. أخذه عمن درىي ال ألنه عنه، يؤخذ
 أخرجوا قد األئمة من وجماعة مسلماً أن مع ،وهمه لكثرة؛ به محتج فغير بالرواية تفرد إذا :مرة
 ابن وقال. )٢(ببقية أحتج ال :خزيمة ابن وقال .أصالً تفرده جعلوا أنهم ال ،واستشهاداً اعتباراً عنه

 وتتبعت الوجه، على النسخ وكتبت أحاديثه، فتتبعت بقية، شأن همي وأكبر ،حمص دخلت( :حبان
 عمر، بن عبيداهللا عن دلس ،مدلساً كان ولكنه ،مأموناً ثقةً فرأيته ،بنزول يعنى بعلو أجد لم ما

 موسى بن وعمر ،الحميد عبد بن السريو عمرو، بن المجاشع مثل عن أخذه ما وشعبة ومالك،
 فكان عنهم، الضعفاء هؤالء من سمع ما رآهم الذين الثقات أولئك عن فروى وأشباههم، ،يالميتم
 وأسقط مالك، عن بقية وعن ،عبيداهللا عن بقية عن فحملوا مالك، وقال ،عبيداهللا قال :يقول

 كانوا له بتالميذ بقية وامتحن الوسط، من الواضع وتخلص ببقية، الوضع فألزق بينهما، الواهي
  يخطئ:وقال في موضع آخر .)٣()به كله ذلك فالتزق ويسوونه، حديثه، من عفاءالض يسقطون
 إال اللهجة، صدوق :العقيلي وقال. )٤(المدلسة األشياء غير أبيه عن روى إذا حديثه يعتبر ويغرب

 عن حدث إذا حديثه في ثقة( :الحاكم أحمد أبو وقال. بشيء فليس وأدبر، أقبل عمن يأخذ أنه
 أحاديث العمري عبيداهللاو يالزبيد ياألوزاع مثل أقوام عن روى ربما لكنه ،يعرف ال الثقات
 الضعفاء، من وغيرهما السفر بن ويوسف عبدالرحمن بن محمد عن أخذها بالموضوعة، شبيهة

 إال ،مناكير حديثه في :الخطيب وقال. )٥()عنهم بها حدثوه من عن ويرويها الوسط، من ويسقطهم
 الشام، أهل عن روى فيما صالح :المديني ابن وقال. )٦(صدوقاً وكان ،المجاهيل عن أكثرها أن

 .وكذا قال الخليلي. اختالف فيه :الساجي وقال. جداً فضعيف والعراق، ،الحجاز أهل عن وأما
 الضعفاء، عن يدلس بقية :القطان ابن وقال. بحجة ليس بقية أن على أجمعوا :البيهقي وقال

 ،نقية أحاديثه ليست بقية :)٧(يالغسان مسهر أبو  وقال.لعدالته سدمف صح إن وهذا ذلك، ويستبيح

                                                 

  .٢/٨٠الكامل في الضعفاء ) ١(
  .١/٤١٦ تهذيب التهذيب )٢(
  .١/٢٠٠المجروحين البن حبان ) ٣(
  .٨/٥٢٧الثقات البن حبان ) ٤(
  .١/١٦٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٥(
  .٧/١٢٣تاريخ بغداد ) ٦(
تقريب التهذيب (تين  ومائعشرة ثماني سنة مات ،الدمشقي مسهر أبو ،الغساني مسهر بن األعلى عبد هو )٧(

  ).٣٣٢ص



 −�٣٢٣�−

 يسمع لم :حاتم أبو قال وقد ،انقطاعه تبين مما أرسل ما قل : قال العالئي.)١(تقية على منها نافك
 كثير كان :وعده ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين وقال. )٢(شيئاً عجالن بنا من بقية

فيما رواه عن أهل الشام، وضعيف جداً فيما  هو ثقة :قلت. )٣(والمجهولين اءالضعف عن التدليس
  .مدلس من الرابعةرواه عن أهل العراق والحجاز وهو 

لـم  : قلـت . روى له أبو داود   . )٤(السابعة من ،بقية شيوخ من ،مجهول ،الشعثاء أبي بن عمارة
  .غير ذلكأقف فيه على 

ذكره ابن حبـان    .  روى له أبو داود    .)٥(سيار :ويقال ،ةالسابع من ،مقبول شامي ،قيس بن سنان
  . هو مجهول، وتوثيق ابن حبان ال يكفي إلخراجه من الجهالة:قلت. )٦(في الثقات

 روى لـه أبـو داود       .)٧(الـصحابة  في عده من أخطأ الثالثة من ،ثقة ،روح أبو ،نعيم بن شبيب
  .والنسائي

 ال رجل شبيب :)١٠(القطان ابن قال .)٩(دوثقه أبو داوو. )٨(الثقات في حبان ابن ذكره
 جاللتهما في عمير بن الملك وعبد شعبة هذا :)١١(الذهلي يحيى بن محمد وقال .عدالة له تعرف
 حديثه روى أنه عنه شعبة برواية الذهلي أراد وإنما :قال ابن حجر. روح يأب شبيب عن يرويان

 .الراجح توثيقه :قلت. )١٢(عنه الملك دعب عن هي إنما شعبة رواية إذ ،مشافهة عنه روى أنه ال

                                                 

، تذكرة ١/٢٧٣، الكاشف ٤/١٩٢، تهذيب الكمال ١/١٥٠، تاريخ دمشق ٢/١٥٠ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
  .١/٤١٦، تهذيب التهذيب ١/٢٨٩الحفاظ 

  .١٥٠جامع التحصيل ص) ٢(
  .٤٩طبقات المدلسين ص) ٣(
، لسان ٧/٣٦٦، تهذيب التهذيب ٢/٥٤كاشف ، ال٢١/٢٤٨وانظر  تهذيب الكمال . ٤٠٩تقريب التهذيب ص) ٤(

  .٧/٣١٥الميزان 
، ١٢/١٥٤، تهذيب الكمال ٤/٢٥٣، الجرح والتعديل ٤/١٦٦، وانظر التاريخ الكبير ٢٥٦تقريب التهذيب ص) ٥(

  .٤/٢١٢تهذيب التهذيب 
  .٦/٤٢٤الثقات البن حبان ) ٦(
  .٢٦٣تقريب التهذيب ص ) ٧(
  .٤/٣٥٩الثقات البن حبان ) ٨(
  .٢/٢٤٨الت اآلجري سؤا) ٩(
تذكرة  (القطان بابن الشهير ،الحميري إبراهيم بن يحيى بن الملك عبد بن محمد بن علي ،الحسن أبو هو )١٠(

  ).٤/١٤٠٧الحفاظ 
تقريب ( وثالثمائة وخمسين ثمان سنة مات ،النيسابوري ،الذهلي خالد بن اهللا عبد بن يحيى بن محمد هو )١١(

  ).٥١٢التهذيب ص
  . ٤/٢٧١، تهذيب التهذيب ١/٤٨٠، الكاشف ١٢/٣٧١ذيب الكمال ترجمته ته) ١٢(



 −�٣٢٤�−

 خالفة في مات الصحابة في ذكره من ووهم الثالثة من ،ثقة ،الحمصي ،يِنزالي خمير بن يزيد
  . روى له أبو داود.)١(معاوية

. )٤( وثق:وقال الذهبي. )٣(، وعده ابن شاهين في الصحابة)٢(ذكره ابن حبان في الثقات
  . لم تثبت صحبته ثقة:أنهالراجح ما قاله ابن حجر : قلت

 عامر هو :فقيل اسمه في واختلف ،جميعاً وباسمه بكنيته مشهور ،عويمرهو  :أبو الدرداء
  .)٦(ذلك بعد عاش :وقيل ،عثمان خالفة أواخر في مات ،جليل صحابي ،)٥(لقب وعويمر

  الحكم على إسناد الحديث
، الـشعثاء  أبـي  بن مارةعإسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه راويين مجهولين، وهما            

 هـذان : وسنان بن قيس، ولم يرد إال من طريقهما، والحديث قال فيه البيهقي بعد هذا الحـديث               
، وقد ضعف الشيخ األلباني     )٧(بمثلهما يحتجا لم ومسلم والبخاري شامي إسناد إسنادهما الحديثان

  .هذا اإلسناد في تعليقه على السنن
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  .٦٠٠تقريب التهذيب ص) ١(
  .٥/٥٣٥الثقات البن حبان ) ٢(
، لسان الميزان ١١/٢٨٣، تهذيب التهذيب ٣٢/١١٩، تهذيب الكمال ٨/٣٢٩ترجمته في التاريخ الكبير ) ٣(

٧/٤٤٠.  
  .٢/٣٨١الكاشف ) ٤(
  .٤/٧٤٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  .٤٣٤تقريب التهذيب ص ) ٦(
  . ١٨١٧٦   /ح ٩/١٢٩السنن الكبرى للبيهقي ) ٧(
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        . اجليم مع السني::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
التَّفْتيش عن بواِطن األمور وأكْثَر ما يقـال        :  التَّجسس بالِجيم  )ال تجسسوا ( فيه   }جسس{
 وس. في الشَّراسوالج :  الشَّر صاحب سر .وسس بـا  . صاحب سر الخير  : والنَّامسلجيم وقيل التَّج

االسِتماع، : الْبحثُ عن العورات، وبالحاء   : وقيل بالجيم . أن يطْلُبه ِلغَيره، وبالحاء أن يطْلُبه لنَفِْسه      
  .وقيل معناها واِحد في تَطَلُّب معرفة األخبار

        ))))١٧١١٧١١٧١١٧١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 عـن َأِبـي     ، عن هماِم بِن منَبـهٍ     ، َأخْبرنَا معمر  ، عبد اللَّهِ   َأخْبرنَا ،حدثَنَا ِبشْر بن محمدٍ   
 ولَـا   ، فَِإن الظَّن َأكْذَب الْحـِديثِ     ، ِإياكُم والظَّن  : "" قَالَ ، عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،هريرةَ

 وكُونُـوا ِعبـاد اللَّـِه       ، ولَا تَباغَـضوا   ،)٢( ولَا تَدابروا  ،لَا تَحاسدوا  و ،ولَا تَجسسوا  ،)١(تَحسسوا
  .)٣(""ِإخْوانًا

  تخريج الحديث
   . بمثله من طريق األعرج عن أبي هريرة، كالهما)٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاري

 صـالح   ومسلم من طريـق أبـي     ،  )٦(من طريق طاووس بن كيسان    أخرجه البخاري   و
  .عن أبي هريرة بمثله كالهما .)٧(نالسما

� � �  
                                                 

غريب الحديث  (عنها ويسألون يطلبونها أي ويتنحسون ويتحسبون األخبار يتحسسون القوم خرج :يقال) ١(
 شر صاحب والجاسوس الشَّر في يقال ما وأكثر األموِر بواِطن عن البحث :التَّجسس، و)١/٨٤للخطابي 
يب الحديث غر (لنفسِه يطلبه أن وبالحاء لغيره يطلبه أن بالجيم التَّجسس : وقيلالخير ِسر صاحب والناموس

  ).١/١٥٦البن الجوزي 
)٢( و عاقبته إليه تئول ما إلى النظر األمر في :التدِبير ربو فيه التفكر التَّد ِبيرفهو دبر عن العبد عتق أيضا التَّد 

ربدوا و مرابوا ، و)١/٢١٨مختار الصحاح  (تقاطعوا تَدوا وال تَقاطَعرابصاوال تَدالم رابالتَّد رانةُ والِهجمر
  ).٤/٢٦٨لسان العرب  (مْأخوذ من َأن يولِّي الرجُل صاِحبه دبره وقفاه ويعِرض عنه بوجهه ويهجره

  . ٦٠٦٤  /ح ٤/١١٦صحيح البخاري كتاب األدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ) ٣(
 ح ٤/١١٦ " الظن إثمنبوا كثيرا من الظن إن بعضيا أيها الذين آمنوا اجت"صحيح البخاري كتاب األدب باب ) ٤(

/ ٦٠٦٦ .  
  . ٢٥٦٣  /  ح٢/٦٢٨صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب تحريم الظن ) ٥(
  . ٦٧٢٤  / ح٤/٢٦٧كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض  صحيح البخاري) ٦(
  . ٢٥٦٣  / ح٢/٦٢٨صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب تحريم الظن ) ٧(
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يعني الدابة التي رآها في جزيرة البحـر،         )أنا الجساسة (ومنه حديث تميم الداِري     ) س(
  .وإنما سميت بذلك ألنها تَجس األخْبار للدجال

        ))))١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ناِرِث بالْو دبثَنَا عداِرِثحِد الْوبِن عِد بمِد الصبالشَّاِعِر،ع نب اججحِد ، وبع نا عمِكلَاه 
 ، عن الْحسيِن بِن ذَكْوان، عن جدي، حدثَنَا َأِبي)واللَّفْظُ ِلعبِد الْواِرِث بِن عبِد الصمِد( ،الصمِد

 َأنَّه سَأَل فَاِطمةَ ِبنْتَ قَيٍس ُأخْتَ ،ثَِني عاِمر بن شَراِحيَل الشَّعِبي شَعب همدان حد،حدثَنَا ابن بريدةَ
 حدِثيِني حِديثًا سِمعِتيِه ِمن رسوِل اللَِّه : فَقَاَل، وكَانَتْ ِمن الْمهاِجراِت الُْأوِل،الضحاِك بِن قَيٍس

 ، َأجْل حدِثيِني: فَقَاَل لَها، لَِئن ِشْئتَ لََأفْعلَن: فَقَالَتْ؟يِه وسلَّم لَا تُسِنِديِه ِإلَى َأحٍد غَيِرِهصلَّى اللَّه علَ
  فَُأِصيب ِفي َأوِل الِْجهاِد مع، وهو ِمن ِخياِر شَباِب قُريٍش يومِئٍذ، نَكَحتُ ابن الْمِغيرِة:فَقَالَتْ

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساِب ،رحَأص ٍف ِفي نَفٍَر ِمنوع نِن بمحالر دبِني عتُ خَطَبما تََأيفَلَم 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَ،رع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِني رخَطَبِن  وةَ بامُأس لَاهوى م

، "" من َأحبِني فَلْيِحب ُأسامةَ : "" وكُنْتُ قَد حدثْتُ َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل،زيٍد
 انْتَِقِلي : "" فَقَاَل،يِدك فََأنِْكحِني من ِشْئتَ َأمِري ِب:فَلَما كَلَّمِني رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قُلْتُ

 ينِْزُل علَيها ، عِظيمةُ النَّفَقَِة ِفي سِبيِل اللَِّه، وُأم شَِريٍك امرَأةٌ غَِنيةٌ ِمن الَْأنْصاِر،ِإلَى ُأم شَِريٍك
يفَانُل: فَقُلْتُ، ""الضَأفْعِل: "" فَقَاَل، سيفَاِن،ي لَا تَفْعةُ الضَأةٌ كَِثيررشَِريٍك ام ُأم ِإن ، َأن هفَِإنِّي َأكْر 

 ولَِكن ، فَيرى الْقَوم ِمنِْك بعض ما تَكْرِهين، َأو ينْكَِشفَ الثَّوب عن ساقَيِك،يسقُطَ عنِْك ِخمارِك
وهو رجٌل ِمن بِني ِفهٍر ِفهِر قُريٍش ( ، "" عمِرو ابِن ُأم مكْتُوٍمانْتَِقِلي ِإلَى ابِن عمِك عبِد اللَِّه بِن

ِمنْه طِْن الَِّذي ِهيالْب ِمن وهِه،)ونَاِدي ، فَانْتَقَلْتُ ِإلَينَاِدي مالْم اءتُ ِندِمعِتي ستْ ِعدا انْقَضفَلَم 
لَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسنَاِديري لَّمسةً:ِه واِمعلَاةَ جوِل ، الصسر عتُ ملَّيِجِد فَصستُ ِإلَى الْمجفَخَر 

 فَلَما قَضى رسوُل اللَِّه ،اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَكُنْتُ ِفي صفِّ النِّساِء الَِّتي تَِلي ظُهور الْقَوِم
لَيع لَّى اللَّهصكحضي وهِر ولَى الِْمنْبع لَسج لَاتَهص لَّمسفَقَاَل،ِه و "" :لَّاهصاٍن مكُلُّ ِإنْس ملْزِلي "" ، 

غْبٍة  ِإنِّي واللَِّه ما جمعتُكُم ِلر: "" قَاَل، اللَّه ورسولُه َأعلَم: قَالُوا،""؟ َأتَدرون ِلم جمعتُكُم: ""ثُم قَاَل
 وحدثَِني حِديثًا ، فَجاء فَبايع وَأسلَم، كَان رجلًا نَصراِنياتَِميما الداِري ولَِكن جمعتُكُم ِلَأن ،ولَا ِلرهبٍة

ٍة بحِريٍة مع ثَلَاِثين رجلًا ِمن  حدثَِني َأنَّه رِكب ِفي سِفينَ،وافَقَ الَِّذي كُنْتُ ُأحدثُكُم عن مِسيِح الدجاِل
ذَامجِر،)١(لَخٍْم وحا ِفي الْبرشَه جوالْم ِبِهم غِْرِب ، فَلَِعبتَّى مِر ححٍة ِفي الْبِزيرفَُئوا ِإلَى جَأر ثُم 

                                                 

 بن ُأد بن مر بن َأراشَة ولد من إنهما: النَّسابين بعض ويقول ،سبأ بن عمرو بن عِدي بناا أخَوان: وجذَام لَخْم) ١(
  ).٣/٤٣٢الفائق  (باليمن لحق وَأراشَة إلياس بن طَاِبخَة
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 لَا يدرون ، كَِثير الشَّعِر،)١(ِقيتْهم دابةٌ َأهلَب فَلَ، فَدخَلُوا الْجِزيرةَ، فَجلَسوا ِفي َأقْرب السِفينَِة،الشَّمِس
  .)٢(""الحديث.......،َأنَا الْجساسةُ : فَقَالَتْ؟ ويلَِك ما َأنِْت: فَقَالُوا،ما قُبلُه ِمن دبِرِه ِمن كَثْرِة الشَّعِر

  تخريج الحديث
ر من طريق الشعبي عن فاطمة بنت قيس أورد له اإلمام مسلم في نفس الموضع سنداً آخ

  .بنحوه، ولم يخرجه اإلمام البخاري
� � �  

        . اجليم مع الشني::::املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
 هو الغليظ الخـِشن     )أنه عليه الصالة والسالم كان يأكل الْجشْب من طعام        ( فيه   }جشب{
  .وكلُّ بشع الطَّعم جشْب. وقيل غير الْمأدوم. من الطعام

        ))))١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  . مسنداًلم أقف على هذا الحديث  

� � �  

 هكـذا ذكـره     ).لو وجد عرقاً سِميناً أو ِمرماتين جِشبتَين ألجاب       (وفي صالة الجماعة    
: وقـال . ولو دِعي إلى ِمرماتَين جِشبتَين أو خَِشبتَين ألجـاب        . بعض المتأخرين في حرف الجيم    

. انتهى كالمه. والمرماة ِظلْف الشَّاة ألنه يرمى به. لخشبالْيابس، من ا: الجِشب الغليظ، والخِشب
 ِمرمـاتين حـسنَتَين، مـن الحـسن         - وهو المتداوُل بين أهل الحديث       -والذي قرأناه وسمعناه    

والجودة، ألنه عطَفَهما على العرق السِمين، وقد فسره أبو عبيد ومن بعده مـن العلمـاء، ولـم                  
  .وقد حكَيتُ ما رأيتُ، والعهدة عليه. ير الجِشب والخَِشب في هذا الحديثيتعرضوا إلى تفس

        ))))١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
 )حـسنتين ( مسنداً، وقد أخرج البخاري ومسلم الحديث بلفظ    )جشبتين(لم أقف على لفظ     

  .وهذه إحدى رواياته
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عـن َأِبـي     ، عن الَْأعرجِ  ، عن َأِبي الزنَادِ   ، َأخْبرنَا ماِلك  : قَالَ ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ    
 لَقَـد هممـتُ َأن آمـر        ، والَِّذي نَفِْسي ِبيِدهِ   : "" قَالَ ، َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ،هريرةَ

                                                 

)١ (لَباَأله: سالفَر لِْب الكثيرورجل اله لَبر غليظُ َأهرجل لتهذيبا وفي الشَّع لَبكان ِإذا َأه رِه شَعيعِده َأخْدسوج 
 اذا الفَرس هلَبت يقال الشَعر: والهلْب ،)١/٧٨٦لسان العرب  (والجسِد الرْأس شَعر الكثير واَألهلَب ِغالظاً

  ).٢/٦٠٤غريب الحديث البن قتيبة  (هلْباء وامرأة َأهلَب رجٌل: ويقال. ذَنَبه شعر َأخذت َأنت
  . ٢٩٤٢  /  ح٢/٨٠٥قصة الجساسة صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ) ٢(



 −�٣٢٩�−

 طَبحطٍَب فَيلَاِة فَ    ،ِبحِبالص رآم ا  ثُملَه َؤذَّني،     النَّاس ُؤملًا فَيجر رآم ـاٍل        ، ثُمُأخَـاِلفَ ِإلَـى ِرج ثُم 
 موتَهيب ِهملَيقَ عرفَُأح، مهدَأح لَمعي ِدِه لَوالَِّذي نَفِْسي ِبيقًـا  ورع ِجدي ـِمينًا )١(َأنَّهِن  ، سـاتَيمِمر َأو 

  .)٢( ""ِعشَاءحسنَتَيِن لَشَِهد الْ
  تخريج الحديث

، وأخرجه  )٣(أخرجه البخاري من طريق إسماعيل األصبحي عن مالك بن أنس به بنحوه           
  . )٤(مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به باختالف في بعض األلفاظ

� � �  

  .)وِمنَّا من هو في جشْره(ومنه الحديث 
        ))))١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :حيحهقال اإلمام مسلم في ص  
 حـدثَنَا   :قَاَل زهيـر   و ، َأخْبرنَا : قَاَل ِإسحقُ  ، وِإسحقُ بن ِإبراِهيم   ،حدثَنَا زهير بن حربٍ   

ِريرشِ  ،جمالَْأع نبٍ    ، عهِن وِد بيز نـةِ        ، عبالْكَع بِد ربِن عِن بمحِد الربع نخَلْـتُ   : قَـالَ  ، عد 
سهِ              الْملَيع ونتَِمعجم النَّاسِة وبِفي ِظلِّ الْكَع اِلساِص جِن الْعِرو بمع ناللَِّه ب دبفَِإذَا ع ِجد،  متُهفََأتَي 

لًا فَِمنَّا من يصِلح  فَنَزلْنَا منِْز، كُنَّا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي سفٍَر: فَقَاَل،فَجلَستُ ِإلَيِه
هاء٥(ِخب(،   ُنْتَِضلي نِمنَّا مو )٦(،     ِشَِرهِفي ج وه نِمنَّا مو)٧(،         لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسنَاِدي رى مِإذْ نَاد 

 لَّمسِه ولَيةً  :عاِمعلَاةَ جلَ       ، الصع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسنَا ِإلَى رعتَمفَاج  لَّمسِه وفَقَالَ ،ي :  ""    كُـني لَم ِإنَّه
              ـملَه هلَمعا يِر ملَى خَيع تَهلَّ ُأمدي ِه َأنلَيا عقح ِلي ِإلَّا كَانقَب نَِبي،         ـهلَمعـا يم شَـر مهنْـِذريو 

مو،  ""الحديث........،لَه     بَأِبي شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدرٍ  ،ةَحينُم نابو ،   ِعيٍد الَْأشَجو سَأبثَنَا  : قَالُوا ، ودح 

                                                 

 واعترقْتُه العظْم عرقْتُ: يقال نادر جمع وهو عراق: وجمعه اللَّحم معظَم عنه ُأخذ إذا العظْم: بالسكون العرق) ١(
  ).٣/٤٤٥النهاية  (بأسنَانك اللحم عنه أخَذْتَ إذا وتعرقْتُه

  . ٦٤٤  / ح١/١٦٦ أبواب صالة الجماعة واإلمامة باب وجوب صالة الجماعة صحيح البخاري كتاب األذان) ٢(
  /ح ٤/٣٨٥باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة  كتاب األحكام صحيح البخاري) ٣(

٧٢٢٤.  
  . ١٠٧٥   / ح١/٤٥١ باب فضل صالة الجماعة كتاب المساجد ومواضع الصالة صحيح مسلم) ٤(
)٥( اءفهو ذلك فوق وما ثالثة أو عمودين على وهو شعر من يكون وال صوف أو وبر من األخِْبيِة واحد :الِخب 

مختار  (غيرها أخْباها و طفئت أي سما باب من النار خَبِت و فيه ودخلنا نصبناه أي الخباء استَخْبينا و بيت
  ).١/١٩٦الصحاح 

  ). ٣/٤٢٩الفائق ( تراموا أي ؛ تَناضلوا :القوم انْتَضل )٦(
 المال: الجشْر، و)٤/١٣٧لسان العرب  (عنهم غاب َأي َأهله عن جشَر :يقال عنه تباعد َأي :جشَره قوله) ٧(

  ).٣/٤٣٩الفائق  (الراعي
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ِكيعبٍ   ح و  ،ويو كُرثَنَا َأبدةَ   ،حاِويعو مثَنَا َأبدشِ   ، حمالَْأع نا عمه   ، ِكلَاهونَاِد نَحذَا الِْإسثَِني  و ُ، ِبهدح
 حدثَنَا  ،قَ الْهمداِني ا حدثَنَا يونُس بن َأِبي ِإسح     ،ِعيُل بن عمر  انِْذِر ِإسم  حدثَنَا َأبو الْم   ،محمد بن راِفعٍ  

 رَأيـتُ   : قَالَ ، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد رب الْكَعبِة الصاِئِدي        ، عن عاِمرٍ  ،عبد اللَِّه بن َأِبي السفَرِ    
  .)١(لْكَعبِة فَذَكَر نَحو حِديِث الَْأعمِشجماعةً ِعنْد ا

  تخريج الحديث
إال فـي هـذا     انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجـه             

  .الموضع، وقد بين طرقه
� � �  

 )من تَرك القرآن شهرين لم يقْرأه فقد جشَره(وحديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه      ) س(
  .جشَر عن أهله؛ أي غاب عنهم: يقال.  تباعد عنهأي

        ))))١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٢( ذكره القرطبي مسنداً،لم أقف على هذا الحديث  

� � �  

  .)أشْدقُ أجشُّ الصوت(ومنه حديث قُس 
        ))))١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
وتمـت دراسـته،    ) ١٩(يادي حـديث رقـم      هذا اللفظ مر في حديث قس بن ساعدة األ        

  . مراجعته في مكانهوالحديث طويل يمكن
� � �  

هـي أن   )أولَم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على بعض أزواجه بجِشيشَة   ( وفيه) ه(
 : وتُطْبخ، وقد يقال لهـا      أو تَمر  ا، ثم تُجعل في القُدور ويلقَى عليها لَحم        جِليلً تُطْحن الِحنْطَة طَحناً  

  .دِشيشَة بالدال
        ))))١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قَاَل ابن عِدي ِفي الْكَاِمل  
 انَثَ رومع نِب نسالح انَثَ ياِنرفَعالز يدِعس نِب رومع انَثَ اندبع اقرو مانثْع نِب مدحم انَثَ  

   اِهللا لىص اِهللا وَلسر ن َأ"" ةشَاِئع نع هِمُأ نع ةفيص نِب ورصنْم نع بيِطم نِب ماِسقَالْ
  

                                                 

  . ١٨٤٤   / ح٢/٢٨٨صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء  ) ١(
  .٦٥٨ة في أمور الموتى وأحوال اآلخرة صالتذكر) ٢(
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ليهع مولََأ سلمو لىع ١("" جشيشٍةِب هساِئِن عِضب(.  
  تخريج الحديث

   . مسنداً إال عند ابن عديعلى لفظ ابن األثيرلم أقف   
  رجال اإلسناد

  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .معمر بصري ،الدارع سويد أبي بن عثمان بن محمد
 ،الكذب يتعمد ال نهأ رجووأ ،عليه يشتبه فكان ،بكتبه صيبأ( :وقال عدي بنا ضعفه

 رآهم قوم عن ،حديثه من ليس ما نسخة من عليه يقرأ وكان ،عليه يتابع ال بما الثقات عن حدثو
  .الراجح ضعفه :قلت. )٣(ضعيف :الدارقطني وقال. )٢()ويقرئه األسانيد فيقلب ،يرهم ولم

  . لم أقف فيه على جرح أو تعديل:الزعفراني سعيد بن عمرو
 لم يرِو له أصحاب .)٤(العاشرة من ،متروك ،البصري علي أبو ،سيف بن عمرو بن الحسن

  .الكتب الستة
 في حبان بنا وذكره. )٦(الحديث متروك :أحمد أبو الحاكم وقال. )٥(كذاب :البخاري قال

 به، بأس ال أنه وأرجو حسان، وأحاديثه غرائب، له( :يعد بنا وقال. )٧(يغرب :وقال الثقات
 وهو عنه نكتب ولم بالبصرة رأيناه :وقال أبو حاتم. )٨()رضيه قد ينمع بن يحيى أن على

 قالو. )١٠( عنده غرائب:وقال البيهقي. )٩(يكذبه فيه يتكلم المديني بن علي كانو ،الحديث متروك
هو متروك كما قال أكثر النقاد، وال اعتبار لتوثيق ابن :  قلت.)١١(المديني ابن كذبه :يالجوز ابن

  .حبان
 روى له البخاري في األدب .)١٢(الخامسة من ،لين فيه ،البصري ،العجلي ،بيطَم بن القاسم
  .المفرد

                                                 

  .٢/٣٢٨الكامل البن عدي ) ١(
  .٥/٢٧٩، لسان الميزان ٦/٣٠٤الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .٩٢سؤاالت حمزة ص) ٣(
  .١٦٣تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢/٢٩٨التاريخ الكبير ) ٥(
  . ٢/٢٦٩، تهذيب التهذيب ٧/١٩٦، لسان الميزان ٦/٢٨٧انظر تهذيب الكمال ) ٦(
  .٨/١٧١الثقات البن حبان ) ٧(
  .٢/٣٢٨الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٣/٢٦الجرح والتعديل ) ٩(
  .٧/٢٨٧السنن الكبرى للبيهقي ) ١٠(
  .١/٢٠٨الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١١(
  .٤٥٢تقريب التهذيب ص) ١٢(
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 ذلك كثر كما الترك فاستحق ،روايته قلة على يروي عمن يخطئ( :حبان بنا قال
  . ضعيفالراجح أنه :قلت. )٢(معين بن يحيى ضعفهو. )١()منه

 ،ثقة ،شيبة بنت صفية بنا وهو ،مكيال ،العبدري الحارث بن طلحة بن عبدالرحمن بن منصور
 روى له الجماعة سوى .)٣( ومائةوثالثين ثمان أو سبع سنة مات ،تضعيفه في حزم بنا أخطأ

  .الترمذي
 .)٦(ووثقه ابن سعد. )٥(عليه يثنى عيينة ابن كان :وقال ،)٤(أثنى عليه أحمد بن حنبل

 صالح :حاتم أبو وقال .)٨(تقنينوقال كان من الم. الثقات في حبان ابن وذكره .)٧(النسائيو
  . كما انفرد ابن حزم بتضعيفه هو ثقة: قلت.)١٠(يبالقو ليس :حزم ابن وقال .)٩(الحديث

 عائشة عن وحدثت .رؤية لها ،العبدرية طلحة أبي بن عثمان بن ،شيبة بنت صفيةهي  :أمه
 وأنكر ،وسلم هعلي اهللا صلى النبي من بسماعها التصريح البخاري وفي ،الصحابة من وغيرها

 في مختلف: قال ابن حجر. )١٢(الثقات من التابعين في حبان ابن ذكرهاو. )١١(إدراكها الدارقطني
  .الراجح أنها صحابية: قلت.  وروى لها الجماعة.)١٣(لها رؤية ال :قال من وأبعد صحبتها
  ).٣٨(سبقت ترجمتها حديث رقم  ،المؤمنين أم :بكر أبي بنت عائشة

  الحديثالحكم على إسناد 
  . فأكثر رواته ضعفاء ومتروكون؛إسناد هذا الحديث ضعيف جداً  

� � �  
  

                                                 

  .٢/٢١٣المجروحين البن حبان ) ١(
، ٢٤/٤٤٧، تهذيب الكمال ٧/١٢١، الجرح والتعديل ٧/١٦٨، وانظر التاريخ الكبير ٧/٣٤٠لسان الميزان ) ٢(

  .٨/٣٠٣تهذيب التهذيب 
  .٥٤٧تقريب التهذيب ص) ٣(
  .١٥٦بحر الدم ص) ٤(
  .٢٨/٥٣٨ تهذيب الكمال )٥(
  .٥/٤٨٧الطبقات الكبرى ) ٦(
  . ١٢/٤١٣ تهذيب التهذيب )٧(
  .١٤٧، مشاهير علماء األمصار ص٧/٤٧٦الثقات البن حبان ) ٨(
  .٨/١٧٤ والتعديل الجرح) ٩(
  . ١٢/٤١٣، تهذيب التهذيب ٢/٢٩٧، الكاشف ٢٨/٥٣٨، تهذيب الكمال ٧/٣٤٤ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٠(
  .٨٤٩تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٤/٣٨٦الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٧/٧٤٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٣(
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  . أي طَحنَتْه)فَعمدتْ إلى شَِعير فجشَّتْه(ومنه حديث جابر رضي اللّه عنه 
        ))))١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .هذا الحديث مسنداًلم أقف على   
� � �  

أيكُم يِحب أن يعِرض اللّه     : ثم أقْبل علينا فقال   ( في حديث جابر رضي اللّه عنه        }جشع{
  .الجزع لِفراق اإللْف. والجشَع. أي فَِزعنَا )فَجِشعنَا: عنه؟ قال

        ))))١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 والسياقُ - الْحِديِث لَفِْظ في وتَقَاربا - عباٍد بن ومحمد ،معروٍف بن هارون حدثَنَا
ونارثَنَا :قَاالَ ِلهدح اِتمح ناِعيَل بمِإس، نع قُوبعِن ياِهٍد بجةَ َأِبى ،مرزح نةَ عادبِن عِليِد بالْو، 

 َأن قَبَل اَألنْصاِر ِمن الحي هذَا في الِْعلْم نَطْلُب وَأِبى َأنَا خَرجتُ :قَاَل ،الصاِمِت بِن عبادةَ بِنا
 لَه غُالَم ومعه -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رسوِل صاِحب الْيسِر َأبا لَِقينَا من َأوُل فَكَان يهِلكُوا

هعةٌ مامِضم ٍف ِمنحلَى صعِر َأِبى وسةٌ الْيدرب اِفِرىعملَى وعةٌ غُالَِمِه ودرب اِفِرىعماَلفَقَ )١(و لَه 
 فُالٍَن بِن فُالَِن علَى لي كَان َأجْل :قَاَل. غَضٍب ِمن سفْعةً وجِهك في َأرى إني عم يا :َأِبى

اِمىراٌل الْحتُ مفََأتَي لَهتُ َأهلَّمفَقُلْتُ فَس ثَم والَ قَالُوا ه .جفَخَر لَىع ناب لَه فْرفَقُلْتُ ج َأ :لَهني 
وكقَاَل َأب ِمعس تَكوخََل صفَقُلْتُ. أمي َأِريكَةَ فَد جاخْر ِإلَى تُ فَقَدِلمع نَأنْتَ َأي. ......نَا ثُميضم 
 حتَّى لْقَوما فَتَخَطَّيتُ ِبِه مشْتَِمالً واِحٍد ثَوٍب في يصلِّى وهو مسِجِدِه في عبداهللا بن جاِبر َأتَينَا حتَّى

 ِبيِدِه فَقَاَل قَاَل جنِْبك ِإلَى وِرداُؤك واِحٍد ثَوٍب في َأتُصلِّى اللَّه يرحمك فَقُلْتُ الِْقبلَِة وبين بينَه جلَستُ
 كَيفَ فيراني ِمثْلُك مقُاَألح علَى يدخَُل َأن َأردتُ وقَوسها َأصاِبِعِه بين وفَرقَ هكَذَا صدري في

نَعَأص نَعصفَي وُل َأتَانَا. ِمثْلَهسِجِدنَا في -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رسذَا مِفى هِدِه وي ونجرع 
 َأن يِحب َأيكُم « :قَاَلفَ علَينَا َأقْبَل ثُم ِبالْعرجوِن فَحكَّها نُخَامةً الْمسِجِد ِقبلَِة في فَرَأى طَاٍب ابِن

ِرضعي اللَّه نْهنَا قَاَل. » عفَخَشَع قَاَل ثُم » كُمَأي ِحبي َأن ِرضعي اللَّه نْهنَا قَاَل. » عفَخَشَع قَاَل ثُم 
» كُمَأي ِحبي َأن ِرضعي اللَّه نْهنَا الَ قُلْنَا. » عا َأيوَل يسقَاَل. اللَِّه ر » فَِإن كُمدِإذَا َأح لِّى قَامصي 

فَِإن اللَّه كارالَى تَبتَعَل وِهِه ِقبجفَالَ و قَنصبَل يِهِه ِقبجالَ وو نِميِنِه عقْ يصبلْيو ناِرِه عستَ يتَح 

                                                 

 ينسب باليمن مخالف لهم ،الحارث بن مالك بن ريعف بن معافر وهو اليمن من قبيلة اسم وهو بالفتح :معافر) ١(
معجم البلدان  (خطأ عنده فهو معافري :وقال نسب فمن منسوب غير معافر ثوبو المعافرية الثياب إليه
٥/١٥٣ .(  
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 « :فَقَاَل بعٍض علَى بعضه ثَوبه طَوى ثُم. » هكَذَا ِبثَوِبِه قُْلفَلْي باِدرةٌ ِبِه عِجلَتْ فَِإن الْيسرى ِرجِلِه
  .)١(الحديث....» عِبيرا أروني

  تخريج الحديث
  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى

، وابـن  )٢(نما ذكره الـذهبي وإ) فجـشعنا (والحديث لم أقف عليه مسندا بلفظ ابن األثير   
والذي وقفـت  : قلت. )٤(بالجيم ]فَجـِشعنا [ مسلم كتاب في جاء والذي: ، قال ابن األثير   )٣(منظور

  .فخشعناعليه في صحيح مسلم 
� � �  

  .)فَبكى معاذ جشَعاً لِفراق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم(ومنه الحديث ) ه (
        ))))١٨١١٨١١٨١١٨١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  : في مسندهقال اإلمام أحمد  
 عن معاِذ   ، عن عاِصِم بِن حميدٍ    ، حدثَِني راِشد بن سعدٍ    ، حدثَنَا صفْوان  ،حدثَنَا َأبو الْمِغيرةِ  

 رسـوُل اللَّـِه      خَرج معه  ،)٥( لَما بعثَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى الْيمنِ          : قَالَ ،بِن جبلٍ 
 ورسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يمـِشي تَحـتَ           ، ومعاذٌ راِكب  ،صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوِصيهِ    

و لَعلَّـك َأن تَمـر       أَ ، يا معاذُ ِإنَّك عسى َأن لَا تَلْقَاِني بعد عاِمي هـذَا           : "" قَالَ ، فَلَما فَرغَ  ،راِحلَِتِه
 ثُـم   ، ِلِفراِق رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        )٦(فَبكَى معاذٌ جشَعا   ، "" َأو قَبِري  ،ِبمسِجِدي هذَا 

  .)٧( ""ون من كَانُوا وحيثُ كَانُوا ِإن َأولَى النَّاِس ِبي الْمتَّقُ: ""الْتَفَتَ فََأقْبَل ِبوجِهِه نَحو الْمِدينَِة فَقَاَل
  
  
  
  

                                                 

  .٢٠٠٦  / ح٢/٨٣١صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ) ١(
  .١/٤٤٨سير أعالم النبالء ) ٢(
  .٨/٤٩لسان العرب ) ٣(
  .٢/٩١النهاية ) ٤(
 ،اليمن سميت منهم تيامن فمن العرب تفرقت :عباس ابن قال ،إليها لتيامنهم اليمن سميت إنما بالتحريك :اليمن) ٥(

معجم  (بذلك فسميت األرض أيمن وهي اليمن إلى يمن بنو فالتأمت ،تحملهم فلم بمكة كثروا الناس إن :ويقال
  ).٥/٤٤٧البلدان 

)٦ (شَعالج عواِإللِْف ِلفراق الجز ،شَعالحرص  منأشد الج ) ١١٩، مختار الصحاح ص٨/٤٩لسان العرب(  
  .٢٢١٠٥   / ح٥/٢٣٥ مسند أحمد بن حنبل  )٧(
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  تخريج الحديث
، وابن أبي عاصم من طريق محمد بـن  )١(أخرجه ابن حبان من طريق هارون بن رهيم  

  .، كالهما عن أبي المغيرة به بزيادة ألفاظ)٢(عوف
ن ، جميعهم من طريق الحكم ب     )٦(، وأبو نعيم  )٥(، والطبراني )٤(، والبيهقي )٣(وأخرجه أحمد 

  .نافع عن صفوان به باختالف في بعض األلفاظ
، والطبراني من طريق كثير بـن       )٧(وأخرجه البزار من طريق عبد القدوس به الحجاج       

  .، كالهما عن صفوان به بلفظ مقارب)٨(اليمان
، ثالثتهم من طريق يزيد بن قطيب عـن       )١١(، والطبراني )١٠(، والبيهقي   )٩(وأخرجه أحمد 

  .حديثمعاذ بذكر بعض ألفاظ ال
  رجال اإلسناد

  ).١٣١( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة،هو عبدالقدوس بن عبدالحجاج  :المغيرةأبو 
  ).١٣١( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :عمرو بن صفوان

 عشرة ثالث :وقيل ثمان سنة مات ،اإلرسال كثير ،ثقة ،الحمصي ،يِئرقْالم سعد بن راشد
  .مفرد، وأصحاب السنن األربعة روى له البخاري في األدب ال.)١٢(ومائة

إال أن . وثقه األئمة كابن سعد، وابن معين، والنسائي، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم
 عنه يحدث لم إذا به يعتبر به، بأس ال :وقال يالدارقطن ، وكذابه بأس ال : قالحنبل بن أحمد

 يسمع لم( : العالئي وقال.)١٣(حزم ابن ضعفه وكذا. ضعفه الدارقطني أن الحاكم وذكر .متروك

                                                 

  . ٦٤٧   / ح٢/٤١٤ باب الخوف والتقوى صحيح ابن حبان كتاب الرقائق) ١(
  . ١٨٣٧   /ح ٣/٤٢٠اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ٢(
  . ٢٢١٠٧   / ح٥/٢٣٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  .١٩٩٣٨   /ح  ١٠/٨٦ السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي )٤(
  . ٩٩١   / ح ٢/١٠٢مسند الشاميين للطبراني ) ٥(
  .٥٩٥٧/ح٥/٢٤٣٦معرفة الصحابة ألبي نعيم ) ٦(
  . ٢٢٩٧   /ح ٧/١٢٢ مسند البزار البحر الزخار) ٧(
  . ٢٤٢   / ح٢٠/١٢١بير للطبراني المعجم الك) ٨(
  . ٢٢١٠٦   / ح٥/٢٣٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٩(
  . ١٧٥٧٣   / ح٩/٢٠السنن الكبرى للبيهقي ) ١٠(
  .٩٨٣   /ح ٢/٩٣مسند الشاميين ، وفي  ١٧١   / ح ٢٠/٨٩المعجم الكبير للطبراني ) ١١(
  .٢٠٤تقريب التهذيب ص) ١٢(
، تاريخ دمشق ٤/٢٣٣، الثقات البن حبان ٧/٤٥٦طبقات الكبرى ، ال٣/٢٩٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٣(

  .٣/١٩٥، تهذيب التهذيب ١/٣٨٨،  الكاشف ١٧/٤٥٠
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وقال ابن حجر في حديثه عن أبي الدرداء . )١()مرسل وقاص أبي بن سعد عنوهو  ،ثوبان من
، كما قال ابن حجر، وال اعتبار لتفرد الدارقطني وابن حزم  مرسل، هو ثقة:قلت. )٢(نظر

  . ولم يحدث عن أحد ممن أرسل عنهم في هذا الحديثبتضعيفه، وقد وثقه كبار النقاد،
، داود أبو روى له .)٣(الثانية من ،مخضرم صدوق ،الحمصي ،ونيكُالس يدمح بن اصمع
  .ماجه ابن، والنسائي، والشمائل في الترمذيو

 يروى حميد بن فعاصم: يللدارقطن قلت: البرقاني وقال. )٤(الثقات في حبان ابن ذكره
 منه، سمع أعلمه وال ،ذمعا عن روى: البزار قالو. )٥(، ثقةأصحابه من هو: قال ؟معاذ عن

 أنه نعرف ال: القطان ابن وقال. حديثه به يعتبر ما الحديث من له يكن ولم مالك، بن عوف وعن
: قلت. )٧(وثق: قال الذهبيو. )٦(عوف من بسماعه وصرح عمر، من سماعه صح وقد. ثقة

  . ثقة من أصحاب معاذ وهذا يدفع القول بعدم سماعه منهالراجح أنه
  ).٦١( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :معاذ بن جبل

  الحكم على إسناد الحديث
، وقد  )٨(رجاله ثقات : والحديث قال فيه الهيثمي   . إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات       

  .)٩(صححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند، وكذا الشيخ األلباني
� � �  

  .) ِقتَاٌل جِشعتْ نَفِْسي فكَِرهت الموتَأخاف إذا حضر(ومنه حديث ابن الخَصاِصية 
        ))))١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم األوسط  
  َأ ادثنَحاَلقَ ،حمد ادثنَح وأب اَلقَ ،عفرج ادثنَح عبن اِهللابيد مروع، نعيٍد ز،بن بلٍةن ِج ع 

سن أِبحيم، عثنّي المبِدى العي، عية اِصـصير بن الخَِشن بالستيتَُأ: اَلوسي قَداِهللاوَلـس ر  
لى اُهللاصليِه عُأسلم ِل وتَاشْايعه، فَبتَ: " ليرط عَأشهد نَأ ال إله إال اهللا، ونم حداُمع بدهو ره، ولُس

                                                 

  .١٧٤جامع التحصيل ص) ١(
  .٣/١٩٥ تهذيب التهذيب )٢(
  /.٢٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٥/٢٣٥الثقات البن حبان ) ٤(
  .٤٩سؤاالت البرقاني ص) ٥(
  .٥/٣٦، تهذيب التهذيب ١٣/٤٨١، تهذيب الكمال ٦/٣٤٢ترجمته في الجرح والتعديل ) ٦(
    .١/٥١٨الكاشف ) ٧(
  .٤٠٣٦/  ح ٣/١٠٣مجمع الزوائد  ) ٨(
  .٢٤٩٧/  ح ٥/٦٦٥السلسلة الصحيحة ) ٩(



 −�٣٣٧�−

تُوي الخَلِّصمتَس، وصوم رمضؤِدتُان، وكَي الزتَاة، والبيتَحج تُ، واِهـجِفد تُلْقُفَ".  اِهللايِلِبي س :
يقَِطال ُأان فَتَنَ، أما اثْ اِهللاا رسوَليواِهللافَ: اهما ِل مشْي إال عَأ، رسِل)١(وٍد ذُر ِلهي وحتُولَمَأهم، وا م

ي، ِس نفْعتْشَال جتَ ِقرضا ح إذَافُخََأفَ، ن اِهللا ِمٍبضغَاء ِبى بلّن وه ِمنَّون َأمعيزاد، فَهالِج
ِركَوقَ فَ.وتهت المبضاِهللاسوُل ر لى اُهللا صليِه عو ده، ثُسلم يم حاَلم قَها، ثُكَر " :دقةَال صال  و
  .)٢(هنلُ كُنيِهلَه عايعتُبفَ" ة؟ ل الجنَّدخُ تَمِباد، فَهِج

  تخريج الحديث
ـ ، كالهما من طريق زكريا بن عدي عن         )٤(، والمروزي )٣(أخرجه أحمد     بـن   داهللاعبي

  .عمرو به بنحوه
 بن جعفر عـن     عبداهللا، ثالثتهم من طريق     )٧(، والطبراني )٦(، والبيهقي )٥(وأخرجه الحاكم 

  . بن عمرو به بلفظ مقاربعبيداهللا
  رجال اإلسناد

  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.الفوارس أبا يكنى ،الحراني عقال بن عبدالرحمن بن أحمد
 حديث أنس في النهي عن عدي بنوذكر ا. دينه على ؤتمنبم ليس :)٨(عروبة أبو قال

 ،هذا من أنكر له أر ولم ،بالضد هو فرواه ،عنه وغيره النفيلي رواه كذا( : وقال الشرب قائماً،
  .هو ضعيف، فلم أقف فيه على مدح: قلت. )٩()حديثه يكتب ممن وهو
  ).١٣٧( حديث رقم  ترجمته سبقتلي، ثقة حافظ، بن محمد النفيهو عبداهللا :جعفر أبو

 سنة مات ،وهم ربما ،فقيه ثقة ،األسدي وهب أبو ،الرقي الوليد أبي بن عمرو بن عبيداهللا
  . روى له الجماعة.)١٠( سنة إال ثمانين  عن،ومائة ثمانين

                                                 

 ذود خمس من أقل في ليس :قالوا ألنهم ،مؤنثة والذَّود ،ذَود العشر إلى الثالث بين ما: اإلبل منالذود ) ١(
  ).٢٢٦، مختار الصحاح ص١/٢١١المصباح المنير  (ذْوادَأ والجمع ،صدقة

  . ١١٣٦   / ح٢/٢٨ المعجم األوسط للطبراني) ٢(
  . ٤٥١   /ح ١/٤٤٠تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي ) ٣(
  . ٢٢٠٠٢   / ح٥/٢٢٤مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  . ٢٤٢١  / ح  ٢/٨٩ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد) ٥(
  .٣٢٩٦   / ح ٣/١٨٦ شعب اإليمانوفي  . ١٧٥٧٤   / ح ٩/٢٠السنن الكبرى للبيهقي ) ٦(
  . ١٢٣٣   /  ح٢/٤٤ المعجم الكبير للطبراني) ٧(
تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة عشرة ثماني، مات سنة الحراني السلمي مودود ،معشر أبي بن محمد بن الحسينهو ) ٨(

٢/٧٧٥.(  
  . ١/٢١٣، لسان الميزان ١/١١٦، ميزان االعتدال ١/٢٠٣الكامل البن عدي ) ٩(
  .٣٧٣تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 روى من أحفظ وكان أخطأ، وربما الحديث، كثير ،صدوقاً .ثقة كان( :سعد بنا وقال
 ابن وذكره .)٣(العجليو .)٢(نمير وابن. النسائيو. .ه ابن معينووثق. )١()الجزري الكريم عبد عن

 وهو ،منكراً حديثاً له أعرف ال صدوق، ثقة الحديث، صالح :حاتم أبو وقال ،)٤(الثقات في حبان
، فقد وثقه كبار النقاد ولم يصفه بالخطإ سوى ابن  هو ثقة:قلت .)٥(محمد بن زهير من إلى أحب
  .عدي
 أربع سنة :وقيل عشرة تسع سنة مات أفراد له ثقة ،أسامة أبو ،لجزريا نيسةُأ أبي بن زيد

  .روى له الجماعة. )٦(سنة وثالثون ست وله ، ومائةوعشرين
 به ليس :النسائي وقال .وغيرهم. والعجلي.  وأبو داود.وابن معين. وثقه النقاد كابن سعد

 وهو النكرة، لبعض فيه وإن ،مقارب حسن حديثه( :قال أنه أحمد عن العقيلي روى إال أن.  بأس
 .الراجح توثيقه :قلت. )٧(بذلك هو وليس ،صالح : مرةوقال. )الحديث حسن ذلك على

جبلة بن سروى له الجماعة ،)٨( ومائةوعشرين خمس سنة مات ،ثقة كوفي ، التيمي،يمح.  
  . ماجه روى له ابن.)٩(الثالثة من ،مقبول ،ازةفَع بن رِثْؤمهو  : المثنى العبديوأب

لم يرد  :قلت. )١٢( وثق:وقال الذهبي .)١١(الثقات في حبان ابن وذكره .)١٠(وثقه العجلي
  .فيه جرح، فالراجح أنه ثقة

                                                 

  .٧/٤٨٤الطبقات الكبرى ) ١(
، ١/٦٨٥، الكاشف ١٩/١٣٦، تهذيب الكمال ٢/٨٩٢، الجرح والتعديل ٥/٣٩٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ٢(

  .٧/٣٨، تهذيب التهذيب ١/٢٤١تذكرة الحفاظ 
  .٢/١١٢الثقات للعجلي ) ٣(
  .٧/١٤٩الثقات البن حبان ) ٤(
  .٥/٣٢٨الجرح والتعديل ) ٥(
  .٢٢٢تقريب التهذيب ص) ٦(
 ،٢/٢٧٢، سؤاالت اآلجري ٤/٤١١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ، ٣/٣٨٨ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(

ل ، الجرح والتعدي١/٣٧٦، الثقات للعجلي ١٨٥، مشاهير علماء األمصار ص٦/٣١٥الثقات البن حبان 
، الكاشف ١٠/١٨، تهذيب الكمال ٢/٧٤، الضعفاء الكبر للعقيلي ٢/٥٨٤، التعديل والتجريح ٣/٥٥٦
  ، ٣/٣٤٣، تهذيب التهذيب ٧/٢٢٣، لسان الميزان ١/١٣٩، تذكرة الحفاظ ١/٤١٥

، ٤/١٠٩، الثقات البن حبان ٦/٣١٢، الطبقات الكبرى ٢/٢١٩، وانظر التاريخ الكبير ١٣٨تقريب التهذيب ) ٨(
  .٢/٥٣، تهذيب التهذيب ٤/٤٩٨، تهذيب الكمال ٢/٥٠٨، الجرح والتعديل ١/٢٦٥ثقات للعجلي ال

، تهذيب الكمال ٨/٤٢٩، الجرح والتعديل ٦/٢٠٣الطبقات الكبرى وانظر  .٥٤٩تقريب التهذيب ص ) ٩(
  .١٠/٢٩٤، تهذيب التهذيب ٢٩/١٥

  .٢/٣٠٣الثقات للعجلي ) ١٠(
  .٥/٤٦٣الثقات البن حبان ) ١١(
  .٢/٢٠٠لكاشف ا) ١٢(
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 ،)١(صاصيةالخَ بابن المعروف ،السدوسي معبد بن نذير بن :ويقال ،معبد بن بشير
 في بخاريال روى له .)٢(وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى هاجر ممن كان ،أمه :صاصيةوالخَ

  .ماجه ابن، والنسائي، وداود أبو، والمفرد األدب
  الحكم على إسناد الحديث

 ضعيف، وقد تابعه ،إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه أحمد بن عبدالرحمن بن عقال  
، وتبعه )٣(وهذا الحديث صححه الحاكم في المستدرك .غير واحد، فيرتقي إلى الحسن لغيره

 أبي غير الشيخين رجال ،ثقات رجاله( :األرنؤوط شعيبص، وقال فيه الذهبي معلقاً في التلخي
وما أميل إليه هو تحسينه بالمتابعات، وهو ). سحيم بن جبلة غير عنه يرو فلم ،العبدي المثنى

  .يصح من الطرق األخرى، التي ذكرتها كمتابعات
� � �  

        . اجليم مع الظاء::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
: قيل يارسول اللّه.  جاء تَفِْسيره في الحديث)ظٍّ مستَكِْبٍرجَكُلُّ أهُل النَّاِر (فيه ) ه (}جظ{

  .الضخْم: وما الجظُّ؟ قال
        ))))١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال أبو يعلى في مسنده
  دثنَحاق بن أِبا إسحي إسردثنَائيل، حا حجاج بن محمد، عن إسرن أِبائيل، عحيى ي ي

 أهِلبئك ِبنَال ُأَأ: " سلم وليِه على اِهللا ص اِهللاوُلس راَلقَ: الريرة، قَي هن أِبد، عجاِهن مات، عالقتَ
لتُقُ" ة ؟ نَّالج :بلى يُلكُ: " اَلقَ.  اِهللاسوَلا رعيٍف ضتَ مي ِطعف ِذضمال يؤبه لَ)٤(ينر قْو َأ، لَهسم 
لى اِهللاعألب رال ُأ، َأهلتُقُ"  ؟ اِر النَّهِلَأ ِبنبئك :بلى يجٍظُلكُ" : اَلقَ.  اِهللاسوَلا ر عٍظ جركِبستَ م " 
  .)٥(ِهِسفْي نَيم ِفِظالع: اَلا الجعظ ؟ قَم: لتُقُ: اَلقَ. خمالض: اَلا الجظ ؟ قَم: ريرةَي ه ألِبلتُقُ: اَلقَ

  
  
  

                                                 

  .١/٣١٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٤٠مشاهير علماء األمصار ص) ٢(
  . ٢٤٢١  / ح  ٢/٨٩المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣(
  ).٤/٥٠٢، لسان العرب ٣/٣٠٦النهاية  (الخَلَق الثوب: الطِّمر) ٤(
  . ٦١٢٧   / ح١٠/٥١٠ مسند أبي يعلى الموصلي) ٥(
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  تخريج الحديث
من طريق مالك بن ، والبيهقي )١(أخرجه الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي 

، ثالثتهم عن إسرائيل بن يونس به بلفظ )٣(، والعقيلي من طريق يحيى بن أبي كثير)٢(إسماعيل
  .مقارب مع زيادة ألفاظ
 بن عبداهللا، أربعتهم من طريق )٧(، والعقيلي)٦(، والبيهقي)٥(، والطيالسي)٤(وأخرجه أحمد

  .شقيق عن أبي هريرة باختالف في بعض ألفاظه
  .حارثة بن وهب الخزاعي، شاهداً من حديث )٩(، ومسلم)٨(البخاريوقد أخرج 

  رجال اإلسناد
 فيه تكلم ،صدوق ،المروزي يعقوب أبو ،راجاِمكَ بن إبراهيم واسمه ،إسرائيل أبي بن إسحاق

 .)١٠(سنة وتسعون خمس وله ،ست :وقيل ، ومائتينوأربعين خمس سنة مات ،القرآن في لوقفه
  .النسائي، وداود أبو، والمفرد دباأل في البخاريروى له 

 حديث صاحب أنه إال ،مشئوم يواقف :مرة وقال ،)١١(ثقة شيخ :أحمد بن حنبل قال
يكن لم إسرائيل يأب بن إسحاق(:  الدارميقالو، في عدة مواضع، معين بنا وثقهو. )١٢(سكي 

 كتبنا ويوم ،بعد عليه ظهرت التي األشياء وهذه ،عنه معين بن يحيى سألت حين الوقف أظهر
 عن فوقفنا القرآن في فوقف ،عنه كتبنا( :الرازي حاتم أبو وقال .)١٣()عنه مستوراً كان عنه

 :زرعة أبو وقال. )أحد يقربه ال وحيد وهو بمسجده أمر كنت حتى الناس تركه وقد حديثه،

                                                 

  . ٤٢٦٣   / ح٤/٣٠٢  للطبرانيالمعجم األوسط) ١(
  . ٨١٧٦   / ح٦/٢٨٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٢(
  .٢/٣٣٠الضعفاء الكبير للعقيلي  ) ٣(
  . ١٠٦٠٦   /ح ٢/٥٠٨ .٨٨٠٧   / ح٢/٣٦٩مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  .٢٥٥١   / ح٣٢٢صمسند الطيالسي ) ٥(
  . ٩٩١٢   / ح٧/١٧٨شعب اإليمان للبيهقي ) ٦(
  .٢/٣٣٠ر للعقيلي  الضعفاء الكبي) ٧(
  . ٦٢٨١   /ح باب الكبر،  كتاب األدب،صحيح البخاري )٨(
 باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ،  وصفة نعيمها وأهلها، كتاب الجنة،صحيح مسلم )٩(

  . ٢٨٥٣   /ح ٢/٧٦٢
  .١٠٠تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٢/٢٨٤مسند أحمد بن حنبل ) ١١(
  .١/١٩٥ تهذيب التهذيب )١٢(
  .١٠٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٣(
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 ماته ممن كان :وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره .)١(منكر بحديث وحدث ،يكذب ال أنه عندي
 يأب بن وإسحاق صدوق صالح شيخ يونس بن سريج :شيبة بن يعقوب وقال .)٢(المحنة أيام

. العقل قليل كان أنه إال ،مأمون: ، زاد البغوييالبغوو .ووثقه الدارقطني. منه أثبت إسرائيل
 وقال. ويقف اهللا كالم القرآن :يقول كان أنه إال الحديث في صدوق :محمد بن صالح وقال

ووثقه . )٣(مذهبه في يتكلمون :األزدي وقال. صدوقاً وكان ،الوقف لموضع كوهتر :الساجي
  .الراجح أنه ثقة تكلموا في مذهبه :قلت. )٤(الذهبي
 قدم لما عمره آخر في اختلط لكنه ،ثبت ثقة ،محمد أبو ،األعور ،يصيصالِم محمد بن حجاج
  .ماعةروى له الج، )٥(ومائتين ست سنة ببغداد مات ،موته قبل بغداد

 وعده العالئي في القسم األول من ، ولم يتكلم فيه إال من قبل اختالطه،وثقه النقاد
 آخر في بغداد حجاج قدم لما( :نقل عن ابن معين و، وهم الذين ال يضر اختالطهم،المختلطين

طه  فيبقى على توثيقه واختال.)٦ ()أحداً عليه تدخل ال: البنه فقال يخلط، معين ابن فرآه خلط، مرة
  .اليضر

 بال فيه تكلم ،ثقة ،الكوفي يوسف أبو ،دانيماله ،بيعيالس إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل
  . روى له الجماعة.)٧(بعدها :وقيل ، ومائةستين سنة مات ،حجة

 جائز : وقال مرة،بن معين، ويعقوب بن أبي شيبة، والعجلياوثقه غير واحد كأحمد، و
، وتكلم )٩( ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق:با حاتم قال وغيرهم، حتى أن أ)٨(الحديث

 من ومنهم ،كثيراً حديثاً الناس عنه وحدث ثقة، كان :سعد ابن قال ،فيه جماعة ولم يثبت قولهم
 ابن، ويالمدين بن علي أطلقو. بأخرة منه سمع لين، فيه :حنبل بن أحمد قالو. )١٠(يستضعفه

 :شيبة بن يعقوب وقال. الحديث يسرق لصإسرائيل  :ىمهد بن عبدالرحمن ه، وقالضعف حزم
                                                 

  .٢/٢١٠الجرح والتعديل ) ١(
  .٨/١١٦الثقات البن حبان ) ٢(
، تهذيب التهذيب ٢/٣٩٨، تهذيب الكمال ١/٣٤٣، الكامل في الضعفاء ٦/٣٥٦ترجمته في تاريخ بغداد ) ٣(

  .٧/١٧٤يزان ، لسان الم١/١٨٢، ميزان االعتدال ٢/٤٨٤، تذكرة الحفاظ ١/١٩٥
  .١/٢٢٤الكاشف ) ٤(
، ١/٢٨٥، الثقات للعجلي ٨/٢٠١، الثقات البن حبان ٢/٣٨٠، وانظر التاريخ الكبير ١٥٣تقريب التهذيب ص) ٥(

  .٢/١٨٠، تهذيب التهذيب ٥/٤٥١تهذيب الكمال .٢/٥١٨، التعديل والتجريح ٣/١٦٦الجرح والتعديل 
  .١٩المختلطين للعالئي ص) ٦(
  .١٠٤ب صتقريب التهذي) ٧(
  .١/٢٢٢الثقات للعجلي ) ٨(
  .٢/٣٣٠الجرح والتعديل ) ٩(
  .٦/٣٧٤الطبقات الكبرى ) ١٠(
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 الحديث، يف بالقوى وليس صدوق، ثقة :آخر موضع فى وقال. لين حديثه وفى، الحديث صالح
 ، مناكير عنه روى :قال القتات، يحيى يأب حال فى عليه يحمل القطان يحيى كان و.بالساقط وال
 المهاجر بن إبراهيم عن روى :بن سعيد ليحيى قيلو بشىء، يحيى عنه حدث ما :أحمد قالو

 :قال ابن حجر ،جميعاً منهما يأت منه، يوت لم :فقال ئة،اثالثم القتات يحيى يأب وعن ،ئةاثالثم
 من وال ،ثابت أبي بن حبيب من يسمع لم( :قال العالئيو. )١(بذلك له القطان لتضعيف رد فهذا
 فلم لم يثبت ما قيل فيه،و :قلت. )٢()مصرف بن طلحة من وال ،زبيد من وال ،كهيل بن سلمة

  . وقد وثقه كبار النقاد فيبقى على توثيقهيذكر فيه سبب للجرح، وتبين أن السبب في غيره،
 .)٣(السادسة من ،الحديث لين ،مسلم :وقيل ،دينار :وقيل ،زاذان اسمه ،الكوفي  يحيى القتاتوأب

  .ماجه ابن، ويالترمذ، وداود أبو، والمفرد األدب في البخاريروى له 
 :مرة قالو. )٥(هيضعف شريك كان :حنبل بن أحمد قالو. )٤(ضعف فيه :سعد ابن قال

وثقه و. )٦ (بن معين مرةضعفه او كثيرة، جداً مناكير أحاديث القتات يحيى يأب عن إسرائيل روى
 حتى ،وهمه وكثر ،خطؤه فحش ممن( :حبان ابن وقال. )٨(بالقوى ليس :النسائي وقال .)٧(مرة
 انفرد ما يتنكب أن يجب ،أسبابه في السبيل قصد وجانب ،الروايات في العدول مسلك غير سلك

 بموافقته يحكم أن غير من ،ضير فال اآلثار من الثقات وافق بما اعتبر وإن ،األخبار من به
 فيو حديثه وإسرائيل األعمش، عنه روى :عدى بنا وقال .)٩()همن أحد على النقل في اً،واحد
حسن :  وقال مرة.به بأس ال :سفيان بن يعقوب وقال. )١٠(حديثه يكتب أنه إال فيه ما بعض حديثه

                                                 

، مشاهير ٦/٧٩، الثقات البن حبان ٦/٢٠، تاريخ بغداد ٢١، بحر الدم ص٢/٥٦ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
فاء الكبير للعقيلي ، الضع١/٤٠٢، التعديل والتجريح ١/٤٢١، الكامل في الضعفاء ١/١٦٩علماء األمصار 

، تهذيب ١/٢٠٨، ميزان االعتدال ١/٢١٤، تذكرة الحفاظ ١/٢٤١، الكاشف ٢/٥١٥، تهذيب الكمال ١/١٣١
  . ١/٢٢٩التهذيب 

  .١٤٤جامع التحصيل ص) ٢(
  .٦٨٤تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٦/٣٣٩الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٢/٥١العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  .٣/٣٦١ دوري رواية ال-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٢٤٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .١١٦الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٨(
  .٢/٥٣المجروحين البن حبان ) ٩(
  .٣/٢٣٨الكامل في الضعفاء ) ١٠(
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الراجح  :قلت. )٣( ضعيف الحديث:وقال الذهبي. )٢(بأساً به نعلم ال :البزار وقال .)١(الحديث
 .ضعفه، كما ذهب أكثر النقاد

 ،يته عن أبي هريرة سبقتإال أنه مرسل، واختلف في روا ،التفسير في إمام ،ثقة: مجاهد بن جبر
  ).٩٠(ترجمته حديث رقم 

  ).٢٧( صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم :أبي هريرة
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف إلرسال مجاهد، وضعف أبي يحيى القتات، ولم أقف على 
 عدة مواظن، كما متابعة تصلح لتقويته، فقد ورد من طريق عبداهللا بن شقيق عن أبي هريرة، في

 حنْبٍل، بن وَأحمد الطَّياِلِسي، رواه: هو واضح في التخريج، ولكن بأسانيد قال فيها البوصيري
اردما وِهمينَادلَى ِإساِء عرِن الْبِد ببِن اِهللا عب ،ِزيدي وهِعيفٌ وولكن يمكن تقويته، بما ورد .)٤(ض 

ديث حارثة بن وهب الخزاعي، والحديث قال فيه شعيب األرنؤوط في في الصحيحين من ح
  .صحيح لغيره، ولذا أذهب إلى القول بأنه حسن لغيره: تعليقه على المسند

� � �  

        . اجليم مع العني::::املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع
وقـد  . الِكنَانة الَّتي تُجعل فيهـا الـسهام      :  الجعبة )فانْتَزع طَلَقاً ِمن جعبِته   ( فيه   }جعب{

  .تكررت في الحديث
        ))))١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 حـدثَِني   ، حدثَنَا ِعكِْرمةُ بن عمارٍ    ، حدثَنَا عمر بن يونُس الْحنَِفي     ،حدثَنَا زهير بن حربٍ   

 غَزونَا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم          :قَاَل ، سلَمةُ بن الَْأكْوعِ   و حدثَِني َأب  ،ِإياس بن سلَمةَ  
اِزنور                ،همٍل َأحملَى جٌل عجر اءِإذْ ج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عى محنَتَض ننَا نَحيفَب ،َ 
  قَِبهِ    فََأنَاخَهح طَلَقًا ِمن عانْتَز لَ   ،ثُممِبِه الْج دمِ     ، فَقَيالْقَو عى متَغَدي متَقَد ِفينَـا      ، ثُمو نْظُـرَل يعجو 

 وقَعـد   ، فََأطْلَقَ قَيده ثُم َأنَاخَه    ، فََأتَى جملَه  ، ِإذْ خَرج يشْتَد   ، وبعضنَا مشَاةٌ  ،ضعفَةٌ وِرقَّةٌ ِفي الظَّهرِ   

                                                 

  .٣/١٠٠، ٢/١٨٨المعرفة والتاريخ ) ١(
، ميزان االعتدال ٣٤/٤٠١كمال ، تهذيب ال٣/٤٣٢، الجرح والتعديل ٣/٤٣٨ترجمته في التاريخ الكبير ) ٢(

  .٣٠٣/ ١٢١، تهذيب التهذيب ٤/٥٨٦
  .٢/٣٠ميزان االعتدال ) ٣(
  .٧٩٣٤/  ح ٨/٢٦٥إتحاف الخيرة المهرة ) ٤(
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 وخَرجتُ َأشْتَد فَكُنْـتُ     : قَاَل سلَمةُ  ،)١( فَاتَّبعه رجٌل علَى نَاقٍَة ورقَاء     ،اره فَاشْتَد ِبِه الْجملُ    فََأثَ ،علَيِه
جمـِل   ثُم تَقَدمتُ حتَّى َأخَذْتُ ِبِخطَـاِم الْ       ، ثُم تَقَدمتُ حتَّى كُنْتُ ِعنْد وِرِك الْجملِ       ،ِعنْد وِرِك النَّاقَةِ  

ِفي       ،فََأنَخْتُهيطْتُ سِض اخْتَرِفي الَْأر تَهكْبر عضا ولِ   ، فَلَمجالر ْأستُ ربرفَض ، رِجْئـتُ     ، فَنَد ثُـم 
    هِسلَاحو لُهحِه رلَيع هِل َأقُودمِبالْج،         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسلَِني رتَقْبفَاس  هعم النَّاسفَقَالَ ،و  :

  .)٢( "" لَه سلَبه َأجمع: "" قَاَل، ابن الَْأكْوِع: قَالُوا""؟ من قَتََل الرجَل""
  تخريج الحديث

 ،انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى             
، وقـال   )٤(، وابـن منظـور    )٣(ذكره ابن الجوزي  ، و )جعبته( بلفظ   عليه مسنداً والحديث لم أقف    

 والعين بالجيم )جعبته( من مسلم في السمرقندي رواية في ووقع( :النووي في شرح صحيح مسلم
  .)٦( )جعبته(، وذكره الحميدي بلفظ )٥()وجه فله تصحيفا يكن ولم صح فإن

� � �  

لون الجنـة؛ ِمـنهم     ِستَّة ال يدخ  (في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما        ) س (}جعثل{
. هو مقْلُوب الجثعل، وهو العِظيم الْـبطن      :  وقيل )الفَظُّ الغَِليظ : ما الجعثَل؟ قال  : الجعثَل، فَقيل له  

  .إنما هو العثْجل، وهو العِظيم البطْن، وكذلك قال الجوهري: وقال الخَطّابي
        ))))١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  : قال الخطابي في غريب الحديث
يِور ِزييد بن هاروخَْأ نبانَر اِلسم بن عبٍدي عيِبَأ ن عاهللا ِدب عشَ نِره بن حٍبشَو عن ِناب 

عبنََّأ اسخلوِن""  :القَ هدالِْستَّة ال ي كَذَفَ ةَنَّجالْ :رج٧(اظَو(، ثََلوعالج، اتَتَّقَالْو)فَِق ،)٨لََلي ه :ا م
  .)٩(""ُ ظالفَظُّ الغَِلي: ال؟ قَُلالجعثَ

  
                                                 

  )١٠/٣٧٤لسان العرب  ( وناقة ورقاء، جمل َأورقُ: السمرة يقال:الورقة )١(
  .١٧٥٤  /  ح٢/٢٣٢ لقتيلكتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب ا صحيح مسلم) ٢(
  .١/١٥٧غريب الحديث البن الجوزي ) ٣(
  .١/٢٦٧لسان العرب ) ٤(
  .٦/٢٨٦شرح النووي على مسلم ) ٥(
  .١/٥٧٠الجمع بين الصحيحين ) ٦(
لسان العرب (المنُوع الجموع هو: وقيل، الكَفُور ،البِطر ،الشَّروب ،اَألكول ،الجِسيم ،الطويل :الجواظُ) ٧(

  ).١/٢٤٧ الفائق ،٧/٤٣٨
  ).١/٢٤٧ الفائق ،٢/٤٥١غريب الحديث للخطابي  (النَّمام: القَّتات )٨(
  .٤٥٠/غريب الحديث للخطابي ) ٩(
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  تخريج الحديث
  ، )١(الزمخشريوقد ذكره،  هذا الحديث مسنداً إال في هذا الموضع،لم أقف على   

  رجال اإلسناد
  ).١٢(سبقت ترجمته حديث رقم  ،عابد متقن ثقة :هارون بن يزيد
 بن يزيد عنه يروى دعبي بن سالم :بن معين يحيى لم أقف فيه إال على قول :عبيد بن سالم

 عبيد بن سالم :و قول أبو زرعة الرازي. )٢(الحديث في يغلط كان أنه إال ،بأس به ليس، هارون
 أبو من أدري وال منكر حديث بغير مرة عن اهللا عبد أبي عن يحدث هارون بن يزيد عنه روى
  . فهو كما قال ابن معين.)٣(هذا اهللا عبد
  .لم أقف على ترجمته: اهللا عبد وأب
 رضي اهللا عنه فيمن أرسل عنهم سبقت ابن عباس ولم يذكر ،صدوق مرسل :بشَوح بن رهشَ

  .)٢٧(ترجمته حديث رقم 
  ).١٩(صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  :عباس ابن

  الحكم على إسناد الحديث
 ألن فيه أبي عبد اهللا لم أقف على حاله، وسلم بن عبيد يغلط              ؛إسناد هذا الحديث ضعيف     

  .في الحديث كما قال ابن معين
� � �  

 هو أصل النَّبات، وقيل أصل الـصلِّيان        )ويِبس الِجعِثن (في حديث طَهفة    ) س (}جعثن{
  .خاصة، وهو نَبتٌ معروف

        ))))١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن األعرابي في معجمه  

ِثاِرنا الحبِدي، نا عحمِنالربن ي ِعحيى بن سي، ناِرذْيد العشريك خِع النُاِهللابِد بن عن ي، ع
العووشَام بن حب، عسن بن أِبن الحسن الِبي الحن ِعصري، عمرِدقَ: اَلن قَان بن حصيمفْ ود 

دي ين يي بهدير النَّي زهية بن أِبِه طَامقَسلم فَ وليِه على اُهللا ص اِهللاوِلسلى ريد عهد بن زبني نَ
اِهللاسوِلر لى اُهللا صليِه عتينََأ: اَلقَسلم، فَ واكي وري تُن غَ ِم اِهللاسوَلا ر٤(امةه(كواِرلى َأ ع 

                                                 

  .١/٧٩الفائق ) ١(
  .٤/٣٨٣ رواية الدوري –تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٢/٣٦٩سؤاالت البرذعي ) ٣(
معجم مقاييس اللغة  (األرض من مرتَِفع: والنَّجد. النَّجد الفُِخ ألنَّها بذلك سميت اليمن، يلي وما ِتهامةُ :الغَور) ٤(

  ). ٤/٢١٦معجم البلدان  (الغور صفة من فهو تهامة به وصفنا ما كل، )٤/٤٠١
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١(يِسالم(َا الِعنَي ِبِمرتَ تيس)٢(َن ،حِلتَسبِب الصير)٣(حيُلستَنَ، والر هام)٤(تَ، والِجيُلتِحس هام)ن  ِم)٥
ن  ِموجملُ اَألطَسقَ، وعثن الجسِبي، و)٦(دهن المشفَد نَأ، قَوِط المليظةَ المنطأ، غَائلٍة غَرِضَأ

 ثِنن الو ِم اِهللاسوَلا را يرئنَ، ب)١٠( الوديماتَ، و)٩(دي الهلكه، و)٨(وجسلُ العاتَم، و)٧( كارِةالِب
العنِنوو ،مثُحِدا يالز فَ ، مناإلسالِم وشريعةُ اإلسالِمعوةُما د م ١١(ا طما البحر( َوقتعادام )١٢( ،
١٣(الفَعم همل أغْا ِنلنَو(َال ت ،اللِب ِببض)١٤(و ،ِلير قَِقوِث كَسِليل الرالرسِلير )َأ)١٥ ،صنَابةٌنَا س 
حمرؤزلة لَاء مه ِع ِبيساَلقَ، فَ)١٦(هلال ِنلل ور اِهللاوُلس لى اُهللا صِهـلي عسلم و :ـبك  لَك اُهللاار

                                                 

غريب الحديث  (كواراأل منه تعمل صلب خشب :والميس البعير، رحل وهو بالضم كور جمع :الميس أكوار) ١(
  ). ٤/٣٨٥ة ، النهاي٣٨١، ٢/٣٠٤البن الجوزي 

)٢ (س جمع الِعيسياء َأعسياِإلبُل وهي وع ها يخالطُ البيضاضيةٌ بقليلةٌ شُقْر)  غريب الحديث البن الجوزي
٢/١٣٨.(  

  ).١/٥٧٨بن الجوزي غريب الحديث ال (متَراِكب َأبيض سحاب والصِبير نَستَِدره أي: نستحلب الصبير) ٣(
  ).١٢/٢٥٧لسان العرب  (الضعيفة األمطار وهي هامالر نستحيل) ٤(
  ).١/٣٣٩، الفائق ١/٢٥٤غريب الحديث البن الجوزي  (تَحرك أي تَحوَل فهل إليه نَنْظُر أي الجهام نَستَِحيُل) ٥(
، ١٣/١٦٠ان العرب لس (نَِشفَ المدهن ويبس الِجعِثن هو نقرة في الجبل يستنِقع فيها الماء ويجتمع فيها المطر )٦(

  ).٢/٣٦٠النهاية 
 السمن فسمى اُألملُوج برعِي السمِن من عالها ما عنها سقط َأي اِإلبل من السمين الفَتي وهو بكٍْر جمعالبكارة ) ٧(

، غريب الحديث للخطابي ١/٣٨٧، النهاية ٢/٣٦٩لسان العرب  (االستعارة سبيل على ُأملُوجاً نفسه
١/٧١٣.(  

 اَألغصان َأن يريد الطُّلوع الحديث القَضيب هو :وقيل ،طَراوته وذهبتْ يِبس ِإذا الغصن هو العسلوج مات) ٨(
  ).٢/٢٧٩، الفائق ٢/٣٢٤لسان العرب  (الجدب من وهلَكَتْ يِبست

)٩ (لَكه ِديتْ اِإلِبَل يعني الهيماً سِديه ا ألنى ما ِمنْهدهي يِتللب)  ٢/٤٩٤غريب الحديث البن الجوزي.(  
، غريب ١٥/٣٥٣لسان العرب  (النَّخِْل فَِسيُل هو الوِدي، وماتَ الوِدي َأي يِبس من ِشدِة الجدب والقَحط) ١٠(

  ).٢/٤٦٠الحديث البن الجوزي 
  ).٤٧٧التعاريف ص (ماؤه زاد البحر طما) ١١(
  ).٢/٣٣معجم البلدان ( قيس بالد في جبل ،أصح واألول ،مةالمعج بالغين ويروى بالكسر: ِتعار) ١٢(
لنا نَعم همٌل َأغْفاٌل ال سمات عليها وقيل اَألغْفال ههنا التي ال َألبان لها واحدها غُفْل وقيل الغُفْل الذي ال ) ١٣(

  ).١١/٤٩٧لسان العرب  (يرجى خيره وال يخشى شره
)١٤ (ما َأي ِبِبالٍل تَِبض قْطُرهامن ي نلَب)  ١/٣٤٤النهاية.(  
غريب  (اللبن قليلة العدد كثيرة أنها يريد المرعى إلى منها يرسل ما والرسل اللبن والرسل الغنم الوقير) ١٥(

  ).١/٧١٣الحديث للخطابي 
  ).١١/١٣لسان العرب  (التكثير على بالتشديد مَؤزلة ويروى باَألزل آتية َأي مْؤِزلة حمراء) ١٦(
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م هجر لَ، وافِْرمع الثَّياِن، وِرثُلى الديها عاِعس رها، واحِبقوِت، و)١(هاها، ومذِقها، ومخِضي محِضِف
ن ، مافالً غَكنم ي لَكاةَى الزن آتَم، وناًؤِم مان كَالةَ الصامن أقَ، مِدلَي الوم ِفهك لَاِرب، و)٢(مدالثَّ
ال د وهن عكُم يع الملك، لَاِئضورك، وع الشِّداِئ وهٍدي نَِنا بم يكُ، لَماًسِل مانن ال إله إال اهللا كَ َأدِهشَ
مِعواقُثَال تَد ول عالِةن الصِف)٣(ال نلطط، و كاِةي الزي الحياِةد ِفلِحال نُ، وقَن َأ، مِبر فَالِماإلس له 
ي هذا الكتاِبا ِفمو ،قَن َأمعليِهفَ زيِةالِج ِبرالر بوة، وِمله ن راِهللاوِلس لى اُهللا صليِه عو سلم الوفاء 
 حمٍدن م، ِمحيِم الرحمِن الر اِهللاِمسِب: ي زهيرِبية بن َأِهع طَ م اِهللاوُلس ربتَكَ ومِةالذِّ وهِدالعِب

ي م ِفليكُ، عِهوِلسر واِهللا ِبنآمى، ود الهبعن اتَّلى م عالميد، السهد بن زي نَِن إلى ب اِهللارسوِل
والفَِةيفَِظالو ِةريضكُلَ، واِرم العِرالفَض، وذُيض، واِننَو العوِبكُ الرِب الضل كلكم، وال ؤكَيس، ال ي
قَيطعكُ سرجم، وال يحبس دركم، وعضد طَال يم تُا لَلحكم، م٤("وا الرباقَلُأكُ، وتَر الرماقُضم(.  

  تخريج الحديث
 بن محمد الحـارثي     عبدالرحمنأخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن محمد بن زياد عن            

  .)٥(به بنحوه
  رجال اإلسناد

 لم .ومائتين وسبعين إحدى سنة مات ،الحارثي  بن منصورمحمد بن عبدالرحمنهو  :الحارثي
  .يرِو له أصحاب الكتب الستة

 بن موسى كان : أيضاًقال، والقطان يحيى عن دثح من آخر هو :يقال :عدي بنا قال
  .)٨(مشهور ثقة :قاسم بن مةلَسم وقال. فيه الرأي حسن كان :أنه وقيل .)٧(يرضاه )٦(هارون

  

                                                 

غريب الحديث  (مذيقٌ فهو اللَّبن مذَقت :يقال مِزج ما المذْقو ،زبده وُأِخذ اللبن من مِخض ما أي: المخض) ١(
  ).٤/٦٤٤النهاية ، ٢/٣٤٩البن الجوزي 

)٢ (رلهم وافْج دَأي القليل الماء بالتحريك وهو الثَّم هركثيراً يصير حتى لهم افْج) غريب الحديث البن الجوزي
  ).٣/١٠٥سان العرب ، ل١/١٢٨

 ولَطَّ ،الحقّ ومنَع دافَعأي  ،َأجود واُألولى ،وَألَطَّ ،الباِطل دون بالحقّ الغَريم ولَطَّ ،َألْزقَه :لَطّاً يلُطُّه الشيء لَطَّ) ٣(
  ).٧/٣٨٩لسان العرب  (تَمنَعها ال َأي الزكاِة في تُلِْططْ ال، وجحده عليه ولطّ حقَّه

  .  ٢٠٤٠   /ح ٣/٩٥٩بن األعرابي معجم ا) ٤(
  .  ٣٩٧٢   /ح ٣/١٥٧١معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٥(
تقريب التهذيب  (ومائتين وتسعين أربع سنة مات، كبير حافظ ثقة ،الحمال اهللا عبد بن هارون بن موسى هو )٦(

  ).٥٥٤ص
  .٤/٣١٩الكامل في الضعفاء ) ٧(
  ، ٣/٤٣٠، لسان الميزان ١٠/٢٧٣ترجمته في تاريخ بغداد ) ٨(
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 لم بأشياء حدث :قال الذهبي .)٢(الثقات في حبان بنا وذكره .)١(بالقوي ليس :الدارقطني وقال
  . صدوقالراجح أنه :قلت .)٣(عليها يتابع
  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة ، بن يحيى بن سعيد العذريالرحمنعبد

 وقال .بقوي هو وليس :وقال الداقطني  ،)٤(جهته من الحديث يقيم ال مجهول :العقيلي قال
 ال :أحمـد  أبو الحاكموقال  . بحديثه يحتج ال متروك :األزدي وذكره. ضعيف :آخر موضع في

  .داً هو ضعيف ج:قلت. )٥(روايته على يعتمد
 باإلضافة إلى أنه مدلس من الثانية وكـذلك اخـتلط           ، صدوق يخطئ  : النخعي عبداهللاشريك بن   

  ).١٢٤( سبقت ترجمته حديث رقم ،بأخرة
 ثمـان  سـنة  مات ،فاضل ثبت ثقة ،الواسطي عيسى أبو ،الشيباني يزيد بن حوشب بن العوام

  .روى له الجماعة. )٦( ومائةوأربعين
ه مدلس مـن الثانيـة ومرسـل،        ، لكن مشهور فاضل فقيه ثقة :يالحسن بن أبي الحسن البصر    

  ).١١٦( في سماعه من عمران بن حصين سبقت ترجمته حديث رقم واختلف
 عام إسالمه وكان ،نجيد أبا يكنى ،صحابي جليل ،الخزاعي خلف بن عبيد بن حصين بن عمران
 وخمسين اثنتين نةس مات ،)٧(الفتح يوم خزاعة راية صاحب وكان ،غزوات عدة وغزا ،خيبر

  .)٨(بالبصرة
  الحكم على إسناد الحديث

، ولم أقف على جابر العذري يحيى بن عبدالرحمنإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف 
 مجهولون وفيه يصح ال هذا :يصلح لتقويته فقد أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال

  .)٩(وضعفاء
� � �  

                                                 

  .١٢٨سؤاالت الحاكم ص) ١(
  .٨/٣٨٣الثقات البن حبان ) ٢(
  .٢/٥٨٦ميزان االعتدال ) ٣(
  .٢/٣٥١الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(
  ، ٣/٤٤٣، لسان الميزان ٢/٥٩٧ترجمته في ميزان االعتدال ) ٥(
  .٨/١٤٥ التهذيب ، تهذيب٢/١٠٠، الكاشف ٢٢/٤٢٧، تهذيب الكمال ٤٣٣تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٤/٧٠٥اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
  .٤٢٩تقريب التهذيب ص) ٨(
  .١/١٨٥العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) ٩(



 −�٣٤٩�−

 الجعد في ِصفات الرجال يكون مدحا )ن جاءت به جعداًإ(في حديث المالَعنَة  ) ه (}جعد{
فالمدح معناه أن يكون شَِديد األسِر والخَلْق، أو يكون جعد الشَّعر، وهو ضد الـسبط، ألن                : وذَما

 البِخيـل  وقد يطْلق على. وأما الذَّم فهو القَصير المتَردد الخَلْق   . السبوطة أكْثَرها في شُعور العجم    
  .رجل جعد اليدين، ويجمع على الِجعاد: أيضا، يقال

        ))))١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 سَألْتُ َأنَس بـن     : عن محمٍد قَالَ   ، حدثَنَا ِهشَام  ، حدثَنَا عبد الَْأعلَى   ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   
 ، ِإن ِهلَاَل بن ُأميةَ قَذَفَ امرَأتَه ِبشَِريِك ابـِن سـحماء           : فَقَالَ ،ا ُأرى َأن ِعنْده ِمنْه ِعلْما      وَأنَ ،ماِلٍك

ُل اللَِّه   فَقَاَل رسو  ، فَلَاعنَها : قَالَ ، وكَان َأوَل رجٍل لَاعن ِفي الِْإسلَامِ      ،وكَان َأخَا الْبراِء بِن ماِلٍك ِلُأمهِ     
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِبطًا     ""  :صس ضيتْ ِبِه َأباءج ا فَِإنوهِصرنِ  ،َأبنَييالْع ِن    ،)١( قَِضيءِلِهلَاِل ب وفَه 

 فَُأنِْبْئـتُ   : قَالَ ، "" فَهو ِلشَِريِك ابِن سحماء    ،)٣(حمشَ الساقَينِ  ، جعدا ،)٢(وِإن جاءتْ ِبِه َأكْحلَ    ،ُأميةَ
  .)٤(َأنَّها جاءتْ ِبِه َأكْحَل جعدا حمشَ الساقَيِن

  تخريج الحديث
 أنس رضـي اهللا عنـه عـن اإلمـام           حديثانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث من        

  .البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى
� � �  

  .)ا فَعل النَّفَر السود الِجعاد؟م: أنه سأل أبا رهم الِغفَاِري(ومنه الحديث 
        ))))١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال البخاري في األدب المفرد  
  دثنَح بِدا ع اَل قَ اِهللا بن عبدِ  زيِز الع :نَدثَح بن سعدٍ  ا إبراهيم   كَ ِنالح بِ ، عن ص ي ن ابنِ سان، ع 

 كـان  و - مها ر أب عِمه س نَّ أَ اري،فَوم بن الحصين الغِ   لثُم كَ هي ر ي أبِ ِخي ابن أَ  خبرِنَأ: اَلهاب قَ ِش
ـ : وُلقُ ي - جرِة الشَّ حتَ تَ وهايع ب لم الذين س و ليِه ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ وِلساب ر ن أصح ِم ـ  زوتُغَ ع  م

                                                 

  )٣/٨٥غريب الحديث البن سالم  (الثوب قضئ قد: قوله ومنه. الفاسدها هو :العين القضئ )١(
مختار الصحاح  (اكْتحاٍل غير من الكحل مثل سواد ينيهع جفون يعلو الذي وهو :الكَحِل بين أكْحُل رجل )٢(

١/٥٨٦.(  
 دقيقة حمشَة وِلثَةٌ الدقَّة والحموشة والحمش جمعه الشيء حمشَ، و)١/٣١٩الفائق (دقيقهما  أي :الساقين حمش )٣(

  ).٦/٢٨٨لسان العرب  (والقوائم الساق وكذلك والذّراعين الساقَين حمشُ وهو حسنة
  . ١٤٩٦  /ح ٢/٧٨صحيح مسلم كتاب اللعان ) ٤(
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ي ألقَ، فَ نه مِ ريباً قَ رتُِص، فَ )٢(األخضِر بِ يلةً لَ متُِن، فَ )١(وٍكب تَ زوةَسلم غَ  و  عليهِ لى اهللاُ  ص  اهللاِ رسوِل
ا النُ لينَعظُيِقستَ أَ طفقتُ، فَ عاس و  تْنَقد د ي مِ لِتاِح ر ه، فَ لِتاِحن رعِنيفز نُي دـ  وه ـ   أَ شيةَا خَ  صيبن تُ
 احلةَي ر لِتاِحاحمت ر ز، فَ يِل اللَّ عضيني ب ي ع ِنلبتْتى غَ ي ح احلِت ر رؤِخ أَ طفقتُ، فَ رِزي الغَ  فِ هجلَِر

ـ قَ إال بِ  ظْسـتيقِ لـم أَ  ، فَ جله رِ تُبصَأ، فَ رِزي الغَ  فِ جلهِر و سلم، و ليِه ع لى اهللاِ  ص  اهللاِ رسوَل : " هوِل
ـ : " سـلم  و  عليهِ لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوُل ر اَلقَي، فَ  لِ رغِف، استَ  اهللاِ سوَلا ر ي: تُـقل، فَ ")٣(سِح ". ر  ِس
 هو و - اَلقَ، فَ رهبأخْار فَ فَي غِ ِنن ب ف مِ خلّن تَ ن م ي ع لِنسَأسلم ي  و ليِه ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوُل ر قَطِففَ
يِنلُسَأي " :النَّ عَلا فَ م  مر الطِ فر الحفَ: اَلقَ" ؟  )٤(ال الثطاط وفَ: " اَلهم، قَ ِفلُخَتَه بِ تُثْحدعَلا فَ م  الـس ود 

ـ ذْلم أَ ار، فَ فَي غِ ِني ب هم فِ كرتُذَتَفَ"  ؟   )٦(رخكة شَ بشَهم نعم بِ   لَ ار الذين ص القِ )٥(عادالِج تـى  رهم ح كُ
، ئـك حـد أولِ  َأمنعا يمفَ: " اَلم، قَسلَن َأ م ، أولئك  اهللاِ سوَلا ر ي: قلتُم، فَ سلَن أَ هط م هم ر كرت أنَّ ذَ
ن لـي أَ  ي ع هِل أَ زإن أع  ؟ فِ   اهللاِ بيِلي س  فِ شيطاً نَ له امرءاً ن إبِ ِم عيٍرلى ب  ع حمَلن ي ، أَ تخلفُ ي ينِح
تخلفَيِن عي المراِجهن قُ ِموناألنْريش وصفَِغار، وَأار و٧("لمس(.  

  تخريج الحديث
  . )٨(أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه به بلفظ مقارب

                                                 

 ونخل عين به حصن وهو ،عذرة بني من سعد ألبناء بركة :وقيل ،والشام القرى وادي بين موضع :كوبتَ) ١(
  ).٢/١٤معجم البلدان  (وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى ينسب ،وحائط

 اهللا رسول نزله قد كان ،القرى وادي وبين بينه ،تبوك قرب منزل ،األلوان من األخضر بلفظ: األخضر) ٢(
معجم البلدان  (وسلم عليه اهللا صلى النبي مصلى فيه مسجد وهناك ،تبوك إلى مسيره في وسلم عليه اهللا صلى

١/١٣٣.(  
معجم  (وشبهه توجٍع عند صوٍت حكايةُ والثاني غيره، أو بقتل الشيء غلبة فاألول: أصالن والسين الحاء) ٣(

  ).٢/٩اللغة مقاييس 
لسان العرب  (حنَِكه َأسفل في طاقاٍت ِإالَّ الشعر من وجهه عِري الذي الكوسج وهو ثَطٍّ جمع هو: الثَّطاطُ) ٤(

  ).١/٦٠٢، النهاية ٧/٢٦٩
و  فالن جعد اليدين َأ: جعد فَأما ِإذا قيل:ويقال للكريم من الرجال،  في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً:الجعد) ٥(

، غريب الحديث ٣/١٢١لسان العرب (  وهو المراد هناالقصار  أيضاًوالجعاد، جعد اَألنامل فهو البخيل
  ).١/٣٠٣للخطابي 

 المعجمة بالشين شدخ شبكة،  هو بفتح الشين وسكون الراِء موضع بالحجاز وبعضهم يقوله بالدال:شَبكَِة شَرٍخ) ٦(
، معجم البلدان ٣/٢٩لسان العرب  (غفار بني من ألسلم ماء سما المعجمة والخاء مفتوحتين المهملة والدال

  ).٣/٧٧٩، معجم ما استعجم ٣/٣٢٢
  . ٧٥٤   / ح ١/٢٦٤ األدب المفرد للبخاري) ٧(
  . ٤١٦   / ح١٩/١٨٣المعجم الكبير للطبراني  ) ٨(
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، جميعهم )٥(، والطبراني)٤(، وابن أبي عاصم)٣(، والحاكم)٢(، وابن حبان  )١(وأخرجه أحمد 
  .فاظها مقاربة في بعضها ابختالف يسيرمن طريق معمر بن راشد عن الزهري به بأل

، )٧(، ومن طريق محمد بن إسحاق)٦( بن أبي زيدعبيداهللاوأخرجه الطبراني من طريق 
  .، جميعهم عن الزهر به بألفاظ مقاربة)٨(ومن طريق شعيب بن أبي حمزة

  رجال اإلسناد
 القاسم أبو ،يسياألو سرح أبي بن سعد بن أويس بن عمرو بن يحيى بن عبداهللا بن العزيز عبد

  .روى له الجماعة. )٩(العاشرة كبار من ،ثقة ،المدني
، أبا داود قال مرة ن إال أ،وثقه النقاد كأبي داود، ويعقوب بن شيبة، والدارقطني وغيرهم  
  . كما قال النقاد، وال اعتبار لتفرد أبي داود بالتضعيفهو ثقة: ، قلت)١٠( وتفرد بذلك،ضعيف

  ).٨٤( سبقت ترجمته حديث رقم ،ة حجثقة :إبراهيم بن سعد
  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، :صالح بن كيسان

ولكنه مدلس من الثالثة ومرسل، ولم يرسل عن ابن أخي          ،  وإتقانه جاللته على متفق :ابن شهاب 
  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم أبي رهم، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية 

   ابن أخي أبي رروى له البخـاري فـي األدب        .)١١(الثالثة من ،الزهري شيوخ من ،مقبول ،مه 
  .كما قال ابن حجر هو :قلت. )١٢( اليعرف، تفرد عنه الزهري:قال الذهبي  .المفرد

  
  

                                                 

  .١٩٠٩٧/  ح ٤/٣٥٠مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٧٢٥٧   /ح ١٦/٢٤٦صحيح ابن حبان  ) ٢(
  .٦٥١٨   / ح٣/٦٨٥ المستدرك على الصحيحين للحاكم) ٣(
  . ٩٩١   / ح٢/٢٣٧اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ٤(
  . ٤١٥   / ح١٩/١٨٣المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
  . ٤١٧   / ح١٩/١٨٤المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  . ٤١٨   / ح١٩/١٨٥المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  . ٣٢٢٤   /ح ٤/٢٦٠ني  مسند الشاميين للطبرا) ٨(
  .٣٥٧تقريب التهذيب ص) ٩(
، الكاشف ١٨/١٦٠، تهذيب الكمال ٥/٣٨٧، الجرح والتعديل ٥/٤٣٩ترجمته في الطبقات الكبرى ) ١٠(

  .٦/٣٠٨، تهذيب التهذيب ١/٦٥٦
، ١٢/٣٤٠، تهذيب التهذيب ٣٤/٤٨٥، تهذيب الكمال ٨/٤٣٠، التاريخ الكبير ٧٠٤تقريب التهذيب ص) ١١(

  .٧/٥٠٣ميزان لسان ال
  .٤/٥٩٨ميزان االعتدال ) ١٢(
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 تحت بايع ممن كان ،وكنيته باسمه مشهور ،الغفاري حصين بن كلثوم اسمه ،الغفاري رهم أبو
  .)٢(غفار ببنى منزل له وكان ،أحداً شهد و،)١(الشجرة

  الحكم على إسناد الحديث
والحديث قال فيه . إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه ابن أخي أبا رهم مقبول، ولم يتابع

، وضعفه شعيب األرنؤوط، في تعليقه على )٣(أعرفه ولم رهم أبي أخي ابن إسناده في: الهيثمي
  .وهذا يؤكد ضعفه. )٤(وكذا الشيخ األلباني. المسند

� � �  

  .وقَد تكررت في الحديث.  أي مجتَِمعة الخَلْق شَِديدٍة)على ناقة جعدة(حديث اآلخر وال
        ))))١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
ن  ع، َأخْبرنَا داود بن َأِبي ِهنٍْد، حدثَنَا هشَيم: قَالَا، وسريج بن يونُس،حدثَنَا َأحمد بن حنْبلٍ 

 : "" فَقَـالَ  )٥( َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مر ِبواِدي الَْأزرقِ          ، عن ابِن عباسٍ   ،َأِبي الْعاِليةِ 
لَام هاِبطًا ِمـن     كََأنِّي َأنْظُر ِإلَى موسى علَيِه الس      : "" قَالَ ، هذَا واِدي الَْأزرقِ   : فَقَالُوا ،""؟َأي واٍد هذَا  

 : قَالُواِ""؟َأي ثَِنيٍة هِذه""  : فَقَاَل،)٧( ثُم َأتَى علَى ثَِنيِة هرشَى، "" ِإلَى اللَِّه ِبالتَّلِْبيِة)٦( ولَه جَؤار،الثَِّنيِة
 علَيـِه   ،علَى نَاقٍَة حمراء جعدةٍ    ،لسلَام كََأنِّي َأنْظُر ِإلَى يونُس بِن متَّى علَيِه ا        : "" قَالَ ،ثَِنيةُ هرشَى 

 يعِنـي   : قَاَل هشَيم  : قَاَل ابن حنْبٍل ِفي حِديِثهِ     ، "" وهو يلَبي  ،)٨( ِخطَام نَاقَِتِه خُلْبةٌ   ،جبةٌ ِمن صوفٍ  
  .)٩(ِليفًا

  
  

                                                 

  .٧/١٤١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٧/١٦٣الجرح والتعديل ) ٢(
  .١٠٣١٥/  ح ٦/٢٨٥مجمع الزوائد ) ٣(
  .٩٥ضعيف األدب المفرد ص) ٤(
 بميل مكة إلى أمج خلف وهو، تيماء دون الشام حاج طريق في ماء األزرق و بالحجاز :األزرق وادي )٥(

  )١/١٦٨، معجم البلدان ١/١٤٦عجم ما استعجم م(
)٦( ؤارجأر يقال كالخوار :الج رو بالجيم } جؤار له جسدا عجال { بعضهم وقرأ صاح أي جؤارا يجأر الثَّو َأرج 

  ).١/١١٩مختار الصحاح  (بالدعاء تضرع اهللا إلى
  ).٥/٤٤٩عجم البلدان م (والمدينة مكة طريق منتصف على ،الحجاز أرض من هي :هرشى ثنية )٧(
  ).١/٣٦٣لسان العرب ( خُلْبة نفسه الحبل يسمى وقد، وخُلُبة خُلْبة والليفَة ،الليِف من الحلْقة :الخُلْبة )٨(
  . ١٦٦  / ح١/٩٤كتاب اإليمان باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات  صحيح مسلم) ٩(
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  تخريج الحديث
هنـد بـه دون ذكـر لفظـة     ود بن أبـي   مسلم من طريق ابن أبي عدي عن دا    أخرجه

  .)١()جعدة(
� � �  

هما لَحمتَان يكْتَِنفَان أصل الذنَب، وهما       )أنه وسم الْجاِعرتَين  ( في حديث العباس     }جعر{
  .من اإلنسان في موضع رقْمتي الِحمار

        ))))١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطيالسي فِي مسنده  

 اللَّه رِضي الْمطَِّلِب، عبِد بِن الْعباِس جدِه عن تَماٍم، بِن جعفَِر عن ِذْئٍب، َأِبي ابن حدثَنَا
نْهع، وَل َأنسلَّى اِهللا رلَيه اهللا صلَّم عى  ""وسِن نَهِم عسِه ِفي )٢(الْوجفَقَاَل ،"" الْو اسبالَ :الْع َأِسم 
  .)٣(رتَيِنالْجاِع ِفي فَوسم ،عظٍْم آِخِر ِفي ِإالَّ

  تخريج الحديث
، وأبو يعلى عن موسى بـن       )٤( بن محمد  عبداهللاأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن       

  . ، كالهما عن سليمان بن داود الطيالسي به بنحوه)٥(محمد
  رجال اإلسناد

  ).١٨(سبقت ترجمته حديث رقم  ،فاضل فقيه ثقة ،عبدالرحمن بن حمدمهو  :ابن أبي ذئب
  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة ،الهاشمي المطلب عبد بن العباس بن امتم بن جعفر

 هو ثقة، :قلت. )٦(عنه الزرادعلي  رواية يثبت لم :قال ابن حجر ،ثقة :زرعة أبو قال
 ،ولم يروي عنه علي الزراد في هذا الحديث، ولم أقف على ما يثبت رواية جعفر عن جده

  .والذي ثبت روايته عن أبيه عن العباس
  

                                                 

  . ١٦٦  / ح١/٩٤ان باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات صحيح مسلم كتاب اإليم) ١(
)٢ (مسالو: َأثر الكَي ) ٧٤٠، مختار الصحاح ص١٢/٦٣٥لسان العرب.(  
  .١٠١٩   /ح ٢/١٧٨ مسند الطيالسي )٣(
  .٢/١٨٧التاريخ الكبير ) ٤(
  . ٦٥٥٧   / ح١٢/٥٩مسند أبي يعلى الموصلي ) ٥(
، تعجيل ٢/٤٧٥، الجرح والتعديل ٦١٣٢، الثقات البن حبان ٥/٣١٦، الطبقات الكبرى ٢/١٨٧ الكبر  التاريخ)٦(

  .٧٠المنفعة ص
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول قبل ولد ،القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس
 بنا وهو ي اهللا عنه،رض عفان بن عثمان خالفة في ،وثالثين ثنتين سنة ومات ،)١(بسنتين وسلم
  .)٢(سنة وثمانين ثمان

  الحكم على إسناد الحديث
 تمام لم يدرك جده العباس، وقد روى إسناد هذا الحديث ضعيف النقطاعه؛ ألن جعفر بن    

ابـن  ره، بما روي من حـديث        الحديث يتقوى إلى درجة الحسن لغي      وهذا. عنه في هذا الحديث   
وفيما روي من حديث أبي هريرة بلفظ مقـارب عنـد           . )٣(عند اإلمام مسلم بلفظ مخالف    ،  عباس

  .)٤(صِحيح حِديثٌ هذَا: وقال فيه البوصيريالبزار، 
� � �  

  .)أنه كَوى ِحمارا في جاِعرتَيه( الحديث ومنه
        ))))١٩١١٩١١٩١١٩١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 عن يِزيد بِن َأِبي     ، َأخْبرِني عمرو بن الْحاِرثِ    ، َأخْبرنَا ابن وهبٍ   ،حدثَنَا َأحمد بن ِعيسى   

رَأى رسوُل اللَِّه َ "" : سِمع ابن عباٍس يقُوُل َأنَّه،ى ُأم سلَمةَ حدثَه    مولَ ، َأن نَاِعما َأبا عبِد اللَّهِ     ،حِبيٍب
 فَواللَِّه لَا َأِسمه ِإلَّا ِفـي َأقْـصى         : قَالَ ، "" فََأنْكَر ذَِلك  ،صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِحمارا موسوم الْوجهِ      

  .)٥( فَهو َأوُل من كَوى الْجاِعرتَيِن،َأمر ِبِحماٍر لَه فَكُِوي ِفي جاِعرتَيِهفَ ،شَيٍء ِمن الْوجِه
  تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى
� � �  

  

  

                                                 

  .٣/٦٣١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٩مشاهير علماء األمصار ص) ٢(
  / ح٢/٤٢٧صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ) ٣(

 ٢١١٨.  
  .٥٤٩٩/  ح ٦/١٣٧إتحاف الخيرة المهرة ) ٤(
  / ح٢/٤٢٧صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ) ٥(

 ٢١١٨.  
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ضرب مـن   :  الجعرور ) حبيق أنه نهى عن لَونَين من التَّمر؛ الجعرور ولَون       (وفيه  ) ه(
  .الدقَل يحِمل رطَباً ِصغَاراً ال خَير فيه

        ))))١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الحاكم في المستدرك

دثنَحا عليمشَ بن حاذ العدل، ثنا أبثنَّو المى، ومحمداالوب، قَ بن أي :ثنا أبليد، ثنا و الو
سِث بن كَليمانير، عن الزي ُأن أِبهري، عمامة بن سهل بن حَأ" ، ن أبيِهنيف، عالنَّن لى اُهللابي ص 
ليِهعسلم نَ وهمِرن التَّ ِميِنونَن لَى ع :الجعرور، ولون الحباَلقَ" )١(قي :ونَكان اسِت يشَيممون ر 

َ������� { {: نزلتْ، فَمِرن التَّين ِمونَن لَوا عهنُ فَدقِةي الصها ِفونَيخرجهم، فَماِرِث َ��� ���ِ� ���ِ�َ��ْ� ْ�

���ُ�ِ��ُ
{)٢( ،هديثٌذا حص وقد تابعه سفيان بن حسين "  البخاري، ولم يخرجاه  على شرِطحيح
  .)٣(ومحمد بن حفصة، عن الزهري

  تخريج الحديث
 ، والدارقطني من طريق يوسف بن     )٤(أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن أبي داود       

والطبراني من طريق    ،)٦(، والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن مرزوق         )٥ (موسى
، جميعهم عن أبي الوليد به بألفاظ مقاربة فـي بعـضها            )٧(محمد بن يعقوب والفضل بن الحباب     

  .اختصار
وأخرجه أبو داود من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري به بلفظ مقارب بعدم ذكـر                

  .)٨(اآلية
  
  

                                                 

 ضرب من الدقَل رديء وهو مصغّر هو نوع من التمر رديء منسوب إلى ابن حبيق وهو تمر :ِعذْقُ الحبيق) ١(
، غريب الحديث البن قتيبة ١٦٧، مختار الصحاح ص١٠/٣٧لسان العرب  ( طول فيهَأغبر صغير مع

١/٤٤١.(  
  .٢٦٧سورة البقرة آية ) ٢(
  .٣١٢٥/  ح ٢/٣١٢،  ١٤٦١   /ح ١/٥٥٩ كتاب الزكاة المستدرك على الصحيحين للحاكم) ٣(
  . ١٤٦٤   /ح ١/٥٥٩  المستدرك على الصحيحين للحاكم  كتاب الزكاة) ٤(
  . ١٧٩٢   / ح٢/١٣١ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض لدارقطني كتاب الزكاةسنن ا) ٥(
 أبواب صدقة الورق باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي  السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز) ٦(

  .٧٣١٦   / ح٤/١٣٦ الصدقة
  . ٥٥٦٦   /ح ٦/٧٦المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  . ١٦٠٧   /ح ١/٥٠٥باب ما ال يجوز من الثمرة في الصدقة  ب الزكاةكتا سنن أبي داود) ٨(
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، )٥(، والبيهقـي  )٤(، والـدارقطني  )٣(، والطحـاوي  )٢(، وابن خزيمـة   )١(وأخرجه الحاكم 
  .، جميعهم من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري به بزيادة ألفاظ)٦(والطبراني

  .)٧(وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن حفصة عن الزهري به بلفظ مقارب
  رجال اإلسناد

، لم يرِو له أصحاب     وثالثمائة وثالثين ثمان سنة مات ،بوريالنيسا الحسن أبو ،حمشاذ بن علي
  .الكتب الستة

 فـي  أثبـت  مشايخنا في رأيت ما :، وقال عنه أيضاً   تعظيمه في وبالغروى عنه الحاكم    
: قـال الـذهبي    الليـل  قيام ترك أبي علمت ما :ولده وقال،  عنه وروى ،منه والتصنيف الرواية
  .ثقةإمام  هو :قلت. )٨(التصانيف صاحب ،الكبير الحافظ

 ثمـان  سنة مات ،العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن المثنى بن معاذهو  :أبو المثنى 
  .، لم يرِو له أصحاب الكتب الستةومائتين وثمانين

لم أقف فيه علـى      :قلت،  )١٠(ثقة جليل :  وقال الذهبي  .)٩(ثقة كان : البغدادي قال الخطيب 
  .جرح فهو ثقة

لم يرِو له أصحاب . ومائتين وتسعين أربع سنة مات .الضريس بن يحيى نب أيوب بن محمد
  .الكتب الستة
 هو :وقال ،الخليلي وثقهو. )١١(صدوقاً ثقة وكانروينا عنه  : بن أبي حاتمعبدالرحمنقال 

  .لم أقف فيه على جرح فهو ثقة :قلت .)١٢(محدث بنا محدث

                                                 

  .٣١٢٥، ٣١٢٤/  ح ٢/٣١٢،  ١٤٦٢   /ح ١/٥٥٩  المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة) ١(
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور  صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة) ٢(

  . ٢٣١٣   / ح٤/٣٩ لصدقةالرديئة في ا
  . ٥٨٨٦   /ح ٤/٢٠١باب أكل الضباب  شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الصيد والذبائح واألضاحي) ٣(
  . ١٧٩١   / ح٢/١٣٠ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض كتاب الزكاة سنن الدارقطني) ٤(
 ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي  أبواب صدقة الورق باب السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز) ٥(

  . ٧٣١٧   / ح٤/١٣٦ الصدقة
  . ٥٥٦٧   /ح ٦/٧٦المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  . ١٤٦٣   /ح ١/٥٥٩  المستدرك على الصحيحين للحاكم  كتاب الزكاة) ٧(
  .٣/٨٥٦تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .١٣/١٣٦تاريخ بغداد ) ٩(
  .٢١/٣٠٨تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١٠(
  .٧/١٩٨جرح والتعديل ال) ١١(
  .٢/٦٤٣تذكرة الحفاظ ) ١٢(
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 سـبع  سـنة  مـات  ،ثبت ثقة ،البصري ،لسيالطيا ،الباهلي الملك عبد بن هشامهو   :أبو الوليد 
  .روى له الجماعة. )١(وتسعون أربع وله  ومائتين،وعشرين
 مات، الزهري غير في به بأس ال ،محمد وأبو ،داود أبو ،البصري ،العبدي كثير بن سليمان

  . روى له الجماعة.)٢( ومائةوثالثين ثالث سنة
 .)٣(عليه يخطئ فإنه ،الزهري في إال بأس به ليس :النسائي وقال. معين بن يحيى ضعفه

 :العقيلي وقال. )٥(به بأس ال الحديث، جائز :العجلي وقال. )٤(حديثه يكتب :حاتم أبو وقال
 ،كثيراً يخطئ كان( :حبان ابن وقال. )٦(أثبت غيره في وهو شهاب، ابن عن ،الحديث مضطرب

  .)٧()الثقات عن به ينفرد بشيء يحتج فال صحيفته، عليه اختلطت فقد الزهري عن روايته فأما
الراجح ما  : قلت.)٨(به بأس وال صالحة، أحاديث غيره وعن ،الزهري عن له :عدى ابن وقال

  .، وضعيف في الزهري، وقد روى عنه في هذا الحديث صدوقذهب ظغبيه غير واحد أنه

  أمامـة   ولكنه مدلس من الثالثة ومرسل ولم يرسل عن أبي         متفق على جاللته وإتقانه،    :الزهري
  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم 

 النبي وفاة قبل ولد ،بكنيته مشهور ،األنصاري واهب بن حنيف بن سهل بن أسعدهو :  أمامةوأب
 ،ألمه جده باسم وسماه ،فحنكه وسلم عليه اهللا صلى النبي به وأتى ،بعامين وسلم عليه اهللا صلى
 وروى أرسلها، أحاديث وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى وقد ،زرارة بن أسعد أمامة أبي
  .وتسعون اثنتان وله ،مائة سنة مات ،)٩(الصحابة من جماعة عن

أدرك النبي صلى اهللا عليه : وقال الدارقطني.)١٠( ال يسأل عن مثله:قال أبو حاتم
 عليه اهللا صلى النبي صحب :داود وأب وقال. منه يسمع لم :وكذا قال البخاري، وزاد. )١١(وسلم

                                                 

  . ١١/٤٢، تهذيب التهذيب ٢/٣٣٧، الكاشف ٣٠/٢٢٦، وانظر تهذيب الكمال ٥٧٣تقريب التهذيب ص) ١(
  ، ٢٥٤تقريب التهذيب ص) ٢(
  . ٤/١٨٩، تهذيب التهذيب ١٢/٥٦ تهذيب الكمال )٣(
  .٤/١٣٨الجرح والتعديل ) ٤(
  .١/٤٣٠الثقات للعجلي ) ٥(
  .٢/١٣٧الضعفاء الكبير للعقيلي  )٦(
  .١/٣٣٤المجروحين البن حبان ) ٧(
  .٣/٢٣٨الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .١/١٨١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٩(
  .٢/٣٤٤الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٤سؤاالت السلمي ص  ) ١١(
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 عليه اهللا صلى النبي من يسمع ولم ،رؤية له الصحابة في معدود :قال ابن حجر ،)١(وسلم
الراجح :  قلت،)٣( لم يسمع من عمر رضي اهللا عنه:، ونقل العالئي عن أبي زرعة قوله)٢(وسلم

  .لنبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يرِو عنه أنه أدرك ا، وغيره،ما قاله البخاري
 أهل من ،عبداهللا وأبا سعد أبا يكنى ،األوسي األنصاري واهب بن حنيف بن سهلهو  :وهأب

  .)٥(خالفته في ومات البصرة على علي واستخلفه، )٤(بدر
  الحكم على إسناد الحديث

ضعيف، لضعف سليمان ابن كثير في الزهري، وقد روى عنه، ولكنه           إسناد هذا الحديث    
لرواية عن الزهري، ذكرهم الحاكم     يرتقي بمتابعاته إلى الحسن لغيره، فقد تابعه غير واحد في ا          

بعد تعليقه على الحديث، وبالنسبة لتدليس الزهري ولم يصرح بالسماع، فقـد إحتمـل العلمـاء                
وكذا فقد صحح الحاكم هذا الحديث وقال على شرط الـشيخين، وتابعـه الـذهبي فـي                . تدليسه

  .التلخيص، وما أميل إليه هو تحسين الحديث، كما أسلفت
� � �  

 قد تكرر ذكرها في الحديث، وهو موضع قريب من مكة،           )أنه نزل الِجعرانة  (ه  وفي) ه (
  .وهي في الِحّل، وِميقاتٌ لِإلحرام، وهي ِبتَسِكين العين والتَّخِْفيف وقد تُكْسر العين وتُشدد الراء

        ))))١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  
  دثنَح ا م  سِنحمد بن الح األس اَلقَ، ي  د :دثنَح همان   بن طَ  ا إبراهيم ،ن أبِ ع بيِري الز ، ن ع

عة  تب-ولَم  ى ابن عاسب- ن ابنِ  ع ع لَ: " اَلقَ، اس  بِدا قَ مم ر اهللاِ وُلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع ـ   و ن سلم ِم
  .)٧("ال ون شَا ِمقيتَ بيِنلتَيلَذلك ِلو، نها  ِمرمم اعتَ ثُنائمها الغَ ِبمقس فَ)٦(عرانةَ الجزَلنَ ائِفالطَ
  
  

                                                 

، تهذيب ١/٢٤١لكاشف ، ا٢/٥٢٥، تهذيب الكمال ٣/٢٠، الثقات البن حبان ٢/٦٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
  ، ١/٢٣١التهذيب 

  .١٠٤٧تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١٤٤جامع التحصيل ص) ٣(
  .٣/١٩٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٢/٥٧تقريب التهذيب ) ٥(
 الطائف بين ماء وهي ،راءه ويشددون عينه يكسرون الحديث أصحاب إن ثم إجماعا أوله بكسر :الجعرانة) ٦(

  ).٢/١٤٢معجم البلدان  (هوازن غنائم قسم لما وسلم عليه اهللا صلى النبي نزلها قربأ مكة إلى وهي ومكة
  . ٢٦٩٦٣   /  ح٧/٤١٢المصنف في األحاديث واآلثار ) ٧(
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  تخريج الحديث
والطبراني من طريق عثمان بن أبي      . )١(أخرجه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة به         

وابن سعد من طريق محمد بن سابق عن ابراهيم بن طهمان به . )٢(شيبة عن محمد بن الحسن به     
  .بمثله جميعهم .)٣(بمثله

  رجال اإلسناد
 .)٤(مائتين سنة مات ،لين فيه صدوق، التل لقبه ،الكوفي ،األسدي الزبير بن سنالح بن محمد

  .ماجه ابن، والنسائي، والبخاريروى له 
 وقال .)٦(بشيء وليس ،أدركته قد :آخر موضع في وقال. )٥(شيخ :معين بن يحيى قال

 بن عثمان قالو .)١٠(به بأس ال :العجلي وقال. )٩(الدارقطنيو ،)٨(البزارووثقه  .)٧(شيخ :حاتم أبو
 :داودأبو  وقال. )١١(، وهو ضعيففال حجة أما :قال حجة؟ هو :قيل صدوق، ثقة هو :شيبة أبى

 الحسن بن ومحمد ،يالهمدان الحسن بن محمد :سفيان بن يعقوب وقال. )١٢(حديثه يكتب صالح،
ن ذكر بعض  بعد أيعد بنا وقال. )١٤(حديثه على يتابع ال :العقيلي وقال. )١٣(ضعيفان :ياألسد
 بحديثه أر ولم ،الناس من الثقات عنه وحدث وأفراد، أحاديث ذكرت ما غير وله: (حديثه

 يرفع ممن ،الخطأ فاحش كان :، وقال في المجروحين)١٦(وذكره ابن حبان في الثقات. )١٥()اًبأس

                                                 

  . ٢٣٧٤   /ح  ٤/٢٦١ مسند أبي يعلى الموصلي) ١(
  . ١٢٢٢٣   /ح ١١/٤٣١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٢/١٧١الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٤٨٤التهذيب صتقريب ) ٤(
  .٢٥/٦٧ تهذيب الكمال )٥(
  .٣/٣٤٩  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٧/٢٢٥الجرح والتعديل ص) ٧(
  .٩/١٠٢ تهذيب التهذيب )٨(
  .٨٠سؤاالت حمزة  ص) ٩(
  .٢/٢٣٥الثقات للعجلي ) ١٠(
  .٣١٠تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص) ١١(
  .٢/٢٨٠سؤاالت اآلجري ) ١٢(
  .٣/١٥٦التاريخ المعرفة و) ١٣(
  .٤/٥٠الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٤(
  .٦/١٧٣الكامل في الضعفاء ) ١٥(
  .٩/٧٨الثقات البن حبان ) ١٦(
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 وقال. عندهم بالقوى ليس :الحاكم وقال .)١(به يحتج ممن ليس ،األسانيد ويقلب ،المراسيل
الراجح فيه ما : قلت. )٢(أحاديث أبيه عن عنه وكتبت ،عمر ابنه أدركت وقد ضعيف، :لساجيا

  .قاله ابن حجر، أنه صدوق فيه لين
  ).١١٨( سبقت ترجمته حديث رقم ، رمي باإلرجاء ولم يثبت غلوه فيه، ثقة:إبراهيم بن طهمان

 أنه إال ،صدوق ،المكي زبيرال أبو موالهم ،األسدي سردتَ بن مسلم بن محمدهو  : الزبيروأب
  . روى له الجماعة.)٣( ومائةوعشرين ست سنة مات ،يدلس

 زعم لشيء ،تركه شعبة أن إال :وقالوابن سعد . )٤(ثبت ثقة :قالو المديني بنوثقه علي 
 وذكره .)٧(والعجلي. والنسائي. ، وقال مرة صالح)٦(وابن معين مرة. )٥(معاملة في فعله رآه أنه
 هوواحتمله الناس،  :أحمد بن حنبل قالو .)٨(فيه قدح من ينصف لم :وقال الثقات، في حبان ابن

 أيوب كان :عبد اهللا بن أحمد وقال. )١٠(بأس به ليس :وقال أيضاً، )٩(سفيان يأب من يإل أحب
 :قال يضعفه؟ كأنه :يألب قلت! الزبير أبو الزبير وأبو الزبير، أبو حدثنا :يقولي السختيان

، )١٣(سفيان يأب من يإل أحب الزبير أبو :معين بنا وقال. )١٢(عيينة ابنعن  رويكذا و. )١١(نعم
 بن يعقوب وقال ،)١٤(العاص بن عمرو بن عبداهللا من يسمع لم الزبير أبو :وقال في موضع آخر

 عنه روى قد األحكام، في حجة صدوق، :الساجيوقال . هو ما الضعف وإلى ،صدوق ثقة :شيبة

                                                 

  .٢/٢٧٧المجروحين البن حبان ) ١(
، ٢/١٦٤، الكاشف ٢٥/٦٧، تهذيب الكمال ٢/٦٢٧، التعديل والتجريح ١/٦٦ترجمته في التاريخ الكبير ) ٢(

  .٩/١٠٢تهذيب التهذيب 
  .٥٠٦يب التهذيب صتقر) ٣(
  .٨٧سؤاالت بن أبي شيبة ص) ٤(
  .٥/٤٨١الطبقات الكبرى ) ٥(
  .١٩٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٢/٢٥٣الثقات للعجلي ) ٧(
  .٥/٣٥٢الثقات البن حبان ) ٨(
  .١٤٢بحر الدم ص) ٩(
  .٢/٤٨٠العلل ومعرفة الرجال   ) ١٠(
  .١/٥٤٢العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
  .٢٦/٤٠٢ تهذيب الكمال )١٢(
  .٣/٨٩  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٣(
  .٣/١٣٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٤(
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 من يإل أحب وهو به، يحتج وال حديثه، يكتب :حاتم أبو وقال. )١(به جواواحت وقبلوه النقل أهل
 بحديث يحتج إنما :قال بحديثه؟ يحتج :وسئل ،الناس عنه روى :أبو زرعة وقال. سفيان يأب

 عن رجل به ينفرد حديث كل ،أفراداُ أحاديث شعبة عنه حدث قد( :يعد بنا  وقال. )٢(الثقات
 فإن مالك، عنه يحدث أن صدقاً الزبير بأبي وكفى أحاديث، بيرالز يأب عن مالك وروى شعبة،
 ،عنه كتب وقد إال ،الزبير يأب عن تخلف الثقات من أحداً أعلم وال ثقة، عن إال يروى ال مالكاً
وعده . )٣()الضعيف جهة من ذلك فيكون الضعفاء بعض عنه ييرو أن إال ثقة، نفسه في وهو

 بن عمرو بن عبداهللا من يسمع لم (:وقال العالئي. )٤(مدلسينابن حجر في الطبقة الثالثة من ال
 وقال ،عباس بنا من يسمع لم :وقيل ،عائشة من يسمع ولم ،رؤية عباس بنا رأىو ،العاص
الراجح أنه  هو : قلت.)٥()مسلم صحيح في وعائشة ،عباس وابن ،عمر بنا عن حديثه :العالئي

  . ومرسل عن من ذكرتهم، مدلس من الثالثةثقة،
  .لم أقف على ترجمته :مولى ابن عباس عتبة

  ).١٩( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عباس
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عتبة مولى ابن عباس لم أقف فيه علـى جـرح أو                    
والحديث قـال   . تعديل، باإلضافة إلى أن أبا الزبير مدلس، ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث            

وهـذ يؤكـد مـا      . )٦(أعرفه ولم ،عباس ابن مولى عتبة رواية من يعلى أبو رواه: فيه الهيثمي 
  .خلصت إليه

� � �  
  

  

  

  

                                                 

، ٢/٢١٦، الكاشف ٢٦/٤٠٢، تهذيب الكمال ٢/٦٤٠، التعديل والتجريح ١/٢٢١ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
  .٩/٣٩٠، تهذيب التهذيب ١/١٢٦تذكرة الحفاظ 

  .٨/٧٥تعديل الجرح وال) ٢(
  .٦/١٣١الكامل في الضعفا) ٣(
  .٤٥طبقات المدلسين ص) ٤(
  .٢٦٩جامع التحصيل ص) ٥(
  .٥٦٦٨/  ح ٣/٦٠٨مجمع الزوائد ) ٦(
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لما أنْفَذه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى        ( في حديث عثمان رضي اللّه عنه        }جعسس{
سألني أن ُأخْلي مكة    : عمك؟ فقال ما أتَاك به ابن     : مكة نزل على أبي سفيان، فقال له أهل مكة        

  .اللّئام في الخَلْق والخُلُق، الواحد جعسوس بالضم: الْجعاِسيس )لجعاِسيس يثِْرب
        ))))١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الخطابي في غريب الحديث
يِور محمد بن عَأالْ ِدبالْ ىلَعنْصاِنعي، عن ممِرتَع بن لَسيمتَّالْ انِميي، عِبَأ نِهي، ِدحثَي 

 يِبَأ ىلَع َلزنَفَ ،ةَكَّم ِلهَأ ىلَِإ الًوسر انفَّع نب انمثْع ثَعب هنََّأ""   صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّميِبنّالْ
فْساني نب حٍبر، وغَلَّبِر هتَالَسَأ اَلقَفَ ،هُله يِبَأِل ةَكَّم فْساٍني: تََأ امِهِب اك ابن عماِنتََأ :اَلقَ ؟كي 
  .)١( ""ثِْرب يِلهَأ ِسيلجعاسِِ ةَكَّم يلِّخَُأ نَأ يِنلََأس ،ٍرشَِب

  تخريج الحديث
   .)٢(ذكره الزمخشريو لم أقف على هذا الحديث مسنداً إال في هذا الموضع،

  رجال اإلسناد
روى له . )٣( ومائتينوأربعين خمس سنة مات ،ثقة ،بصري ال،الصنعاني األعلى عبد بن محمد
  .ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،القدر في داود وأبي ،مسلم

  ومائة،وثمانين سبع سنة مات ،ثقة ،الطفيل يلقب ،البصري محمد أبو، التيمي سليمان بن معتمر
  . روى له الجماعة.)٤(الثمانين جاوز وقد
 وأربعين ثالث سنة مات ،عابد ثقة ،البصري المعتمر أبو ،التيمي طرخان بن سليمانهو  :أبيه

  . روى له الجماعة.)٥(وتسعين سبع بنا وهو ومائة،
: ذكر العالئي أنه لم يسمع من، و)٦(عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين

 من وال من الحسن البصري، وال ،الطويل حميدوال من  ،المسيب بن سعيد، وال من عكرمة(

                                                 

  .١/٤٠٦غريب الحديث ) ١(
  .١/٦٩الفائق ) ٢(
  .٤٩١تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٥٣٩تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢٥٢تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٣٣طبقات المدلسين ص) ٦(
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أنه لم يسمع : )٢( وذكر ابن حجر عن أبو غسان النهدي.)١()وسلم عليه اهللا صلى النبي مولى عبيد
  .)٣(من نافع وال من عطاء

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ النقطاعة، فسليمان بن المعتمر لم يدرك عثمان رضـي اهللا                

  .عنه
� � �  

  .)فُنَا بجعاِسيس يثِْربأتُخَو(ومنه الحديث اآلخر ) ه (
        ))))١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .)٤( ذكره ابن الجوزي مسنداً،لم أقف على هذا الحديث  
� � �  

وقيـل  . العِظيم في نفسه  :  الجعظ )أال أخِْبركم بأهل النار؟ كل جظٍّ جعظ      (فيه  ) ه (}جعظ{
  .السيء الخُلُق الذي يتَسخَّط عند الطَّعام

        ))))١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :أبو يعلى في مسندهقال 

 عن أبي يحيى ، عن إسرائيل، حدثنا حجاج بن محمد،حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل  
أال أنبئك بأهل  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال، عن أبي هريرة، عن مجاهد،القتات
 لو أقسم ، ال يؤبه له)٥(كل ضعيف متضعف ذي طمرين " : قال. بلى يا رسول اهللا:قلت " ؟الجنة

 " مستكبر جظ جعظكل  " : قال. بلى يا رسول اهللا:قلت " ؟النار بأهل أال أنبئك ،على اهللا ألبره
  .)٦( العظيم في نفسه: قال؟ ما الجعظ: قلت: قال. الضخم: قال؟ ما الجظ: قلت ألبي هريرة:قال

  الحكم على إسناد الحديث
 حديث سن لغيره، سبقت دراستههذا الحديث إسناده ضعيف، ويتقوى بالمتابعات إلى الح

  .، يمكن مراجعته)١٨٣(رقم 
� � �  

                                                 

  .١٨٨جامع التحصيل ص) ١(
  ).٥١٦تقريب التهذيب ص( ومائتين عشرة سبع سنةمات  ،الكوفي غسان أبو ،النهدي إسماعيل بن مالكهو ) ٢(
  .٤/١٧٦تهذيب التهذيب ) ٣(
  .١/١٥٩غريب الحديث ) ٤(
  ).٤/٥٠٢، لسان العرب ٣/٣٠٦النهاية  (الخَلَق الثوب: الطِّمر) ٥(
  . ٦١٢٧   / ح١٠/٥١٠ مسند أبي يعلى الموصلي) ٦(
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وقيـل  . الفَظُّ الغِليظ المتَكَبر  :  الجعظَِري )أهل النار كل جعظَِري جواظ    (فيه  ] ه [}جعظر{
  .هو الذي ينْتَِفخ بما ليس عنده وفيه ِقصر

        ))))١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  

ـ  ، سِمعتُ َأِبي، حدثَنَا موسى بن عِلي، عبِد الرحمِنحدثَنَا َأبو  ِه بـِن   يحدثُ عن عبـِد اللَّ
 كُلُّ جعظَـِري     ""َأهِل النَّارِ  ِعنْد ِذكِْر    : َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        ،عمِرو بِن الْعاصِ  

  .)٣("")٢( منَّاٍع)١(كِْبٍر جماٍعمستَجواٍظ 
  تخريج الحديث

  .)٤(أخرجه الحارث بن أبي أسامة بنفس اإلسناد بنحوه
 المقرئ  عبدالرحمن بن أحمد بن أبي مسرة عن أبي         عبداهللاوأخرجه البيهقي من طريق     

  .)٥(به بلفظ مقارب
مبارك عن موسـى     بن ال  عبداهللامن طريق    كالهما   ،)٧(وابن أبي الدنيا   ،)٦(وأخرجه أحمد 

  .بنحوه بن علي به
  .)٨(بزيادة ألفاظ ،الحاكم من طريق عبداهللا بن أبي رباح عن موسى بن علي بهأخرجه و

  رجال اإلسناد
  ).١٤٨(سبقت ترجمته حديث رقم  ،فاضل ثقة : المقرئعبدالرحمنأبو 

 سنة مات ،أخطأ ربما صدوق ،المصري عبدالرحمن أبو ،اللخمي رباح بن علي بن موسى
، وأصحاب مسلموروى له البخاري في األدب المفرد، . )٩(وسبعون نيف وله  ومائة،وستين ثالث

  .السنن األربعة

                                                 

 من اُألشابةُ والجماع. جمعاً الشيء جمعتُ يقال. الشَّيء تَضام على يدلُّ واحد، أصٌل والعين والميم الجيم) ١(
والمقصود بها هنا هو الذي يجمع األموال ويمنع منها : ، قلت)١/٤٧٩معجم مقاييس اللغة  (شتَّى قبائَل

 ورجل غيره يمنَع منُوع رجل، واِإلعطاِء خالفُ وهو يريده الذي الشيء وبين الرجل بين تَحوَل نَأ :المنْع) ٢(  . الفقراء
ِنع٦٤٢، مختار الصحاح ص٨/٣٤٣لسان العرب  (نفسه يمنع م.(  

  . ٦٥٨٠   /ح ٢/١٦٩مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  . ١٠٩٨   /ح ٢/٩٨٥باب فيمن هو جماع مناع    كتاب الزهد زوائد الهيثميمسند الحارث) ٤(
  . ٨١٧٢   / ح٦/٢٨٤شعب اإليمان للبيهقي ) ٥(
  .٧٠١٠   / ح٢/٢١٤مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ٢٢٠   /ح ٢٦٦صالتواضع والخمول البن أبي الدنيا  ) ٧(
  .٣٨٤٤   /ح ٢/٥٤١تفسير سورة ن والقلم   المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير) ٨(
  .٥٥٣تقريب التهذيب ص) ٩(
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 .)٣( والنسائي.معين بن يحيىو ،)٢(ثقة ثقة :وقال ،حنبل بن وأحمد. )١(وثقه ابن سعد
 ال يثه،حد يتقن اصالح ارجلً كان :حاتم أبو وقال ،)٥(الثقات في حبان ابن وذكره ،)٤(والعجلي

 .)٧( صالح ثبتٌ:وقال الذهبي .)٦(المصريين ثقات من وكان الحديث، صالح ينقص، وال يزيد
 به انفرد ما :البر عبد ابن وقال. يبالقو يكن لم : مرةمعين بنا قالو .صدوق :الساجي وقال
ن معين ، وقد وثقه كبار النقاد، ولم ينفرد بتضعيفه إال اب الراجح أنه ثقة:قلت. )٨(يبالقو فليس

  .مرة، وابن عبد البر وقيده إذا انفرد
 بضع سنة مات ،ثقة ،المصري عبداهللا أبو ،اللخمي قصير بن رباح بن يلَعهو  :وهأب

روى ، )١٠( وذلك مرسل،عنهما اهللا رضي علي وعن ،بكر أبي عن :قال العالئي .)٩(ومائة عشرة
  .ة، وأصحاب السنن األربعمسلموله البخاري في األدب المفرد، 

 أحد  صحابي جليل، وهو،)١١(محمد أبو كنيته ،السهمي ،القرشي العاص بن عمرو بن عبداهللا
  .)١٢(بالطائف مات ،الفقهاء العبادلة

  الحكم على إسناد الحديث
على شرط مسلم، : والحديث قال فيه الحاكم. إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات  

: وقال فيه الهيثمي. نؤوط في تعليقه على المسندوكذا تبعه الذهبي في تعليقه، وكذا شعيب األر
  .)١٣(رجاله رجال الصحيح

� � �  

                                                 

  .٧/٥١٥الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢/٢٠٨العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .١٠/٣٢٣ تهذيب التهذيب )٣(
  .٢/٣٠٥الثقات للعجلي ) ٤(
  .٧/٤٥٣الثقات البن حبان ) ٥(
  .٨/١٥٣الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/٣٠٦الكاشف ) ٧(
  .١٠/٣٢٣، تهذيب التهذيب ٢٩/١٢٢، تهذيب الكمال ٧/٢٨٩ترجمته في التاريخ الكبير ) ٨(
، ٢٠/٤٢٦، تهذيب الكمال ٦/١٨٦، الجرح والتعديل ٦/٢٧٤، وانظر التاريخ الكبير ٤٠١تقريب التهذيب ص) ٩(

  .٢/٣٩، الكاشف ٧/٢٨٠تهذيب التهذيب 
  .٢٤٠جامع التحصيل   ) ١٠(
  .٤/١٩٢اإلصابة في تمييز الصحابة   ) ١١(
  .٣١٥تقريب التهذيب ص  ) ١٢(
  .١٨٦١٧/  ح ٧٢١ / ١٠مجمع الزوائد   ) ١٣(
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 أي  )مثَل المنافق مثل اَألرزة المجِدية حتَّـى يكـون انِْجعافُهـا مـرة            (فيه  ) ه (}جعف{
  .انِْقالعها، وهو مطاوع جعفَه جعفاً

        ))))١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 حـدثَنَا   : قَالَـا  ، وعبد الرحمِن بن مهِدي    ، حدثَنَا ِبشْر بن السِري    ،زهير بن حربٍ  حدثَِني  
انفْيس،    اِهيمرِن ِإبِد بعس ناِلكٍ       ، عِن مِب بِن كَعِن بمحِد الربع نَأِبيهِ  ، ع نوُل اللَِّه    : قَالَ ، عسقَاَل ر 

 تَـصرعها مـرةً     ، تُِفيُئها الرياح  ، مثَُل الْمْؤِمِن كَمثَِل الْخَامِة ِمن الزرعِ      : ""للَّه علَيِه وسلَّم  صلَّى ا 
حتَّـى   ،ء الَِّتي لَا يِصيبها شَـي     ،)١(ومثَُل الْمنَاِفِق مثَُل الَْأرزِة الْمجِذيةِ     ، حتَّى يْأِتيه َأجلُه   ،وتَعِدلُها

   .)٢( "" واِحدةًيكُون انِْجعافُها مرةً
  تخريج الحديث

  .وهذه إحدى رواياته). ٦٤(، حديث رقم  سبق تخريجههذا الحديث
� � �  

  . أي مصروع)أنه مر بمصعب بن عمير وهو منْجِعف(ومنه الحديث ) س(
        ))))١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :ورد في كتاب الجهاد البن المبارك
  دثنَح ا مَل قاَ حمد :نَدثَح  اَلحمة، قَ ا ابن ر :معتُس  ابن الم ب ارك، ع ـ  طَ بن قَ  هِبن و ن ن، ع

بيِدع  اَلمير قَ  بن ع " :قفَو اهللاِ سوَل ر  لى اهللاُ  ص ليِه ع و  سلم ع صعِبلى م   بـن ع   ميـر، و هـو 
نْمعفٌج ع  لى وِهِهج ي اًهيد شَ حٍد أُ وم و ،كان ص واِء لِ احب اهللاِ سوِل ر  لى اهللاُ  ص ليِه ع و قـالَ ، فَ سلم 
اِهللاسوُلر  :}  ���ِ ��َ
 ��ُ�� �! "���� �#$َِ%��� &�� '�(��ِ��� ����)َ* +َ,َ- &�� '�(��ِ�َ. ِ��َ/�0 �1/�� ��� �2"�0 "�� ��ُ-� �3 ٌ5"�6ِ7 �8ِ�ِ��9���ْ� �&ِ�{);(،  
لى  ع َلقبم أَ ثُ. يامِة القِ وم ي  اهللاِ ند عِ داءهم شُ كُنَّم أَ ليكُ ع شهد ي سلمو  عليهِ لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوَل ر م إن ثُ

ليهم م ع ِلس، ال ي  يدِهي بِ ِسفْي نَ والِذم، فَ ليِهوا ع مِلم وس وهورزوهم و  ائتُ اسها النَّ يا أَ ي: " قاَل، فَ اِسالنَّ
  .)٤("المالس ليِهوا عد إال رِةيام الِقوِم إلى يدحَأ
  

                                                 

 جذُواً يجذُو وجذَا يجذي الشيء َأجذَى يقال الزم الحديث هذا في اإلجذاء :وقيل اَألرض على الثابتة :المجِذية) ١(
  ).١٤/١٣٦لسان العرب  (واستقام انتصب إذا

 ٢/٧٤٦ كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز  صحيح مسلم) ٢(
  . ٢٨١٠   /ح

  .٢٣سورة األحزاب أية ) ٣(
  . ٩٤   /ح  ٩٥ صبن المباركالالجهاد ) ٤(
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  تخريج الحديث
 بن أبي فروة عن قَطَن بن وهب به باختالف بعـض            عبداهللاأخرجه أبو نعيممن طريق     

  .)٢( عن وهب بن قَطَن به بنحوهعبداهللا، وأخرجه ابن سعد من طريق معاذ بن )١(األلفاظ
  .)٤(شاهداً من حديث أبي ذر والبيهقي. )٣(وأخرج الحاكم له شاهداً من حديث أبي هريرة
  رجال اإلسناد

  .لم أقف على ترجمته. محمد بن سفيان بن موسى الصفار أبو يوسف المصيصيهو  :محمد
 كتـاب  راوي وهو ،المبارك بنا عنروى   ،المصيصي نعيم بن رحمة بن سعيدهو   :ابن رحمة 

  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)٥(عنه الجهاد
 ال ،الشام أهل عنه روى ،عليه يتابع مل ما حمير بن محمد عن يروي( :قال ابن حبان  

 هو ضعيف كما قال ابن حبان ال :قلت. )٦()الروايات في األثبات لمخالفته ،به االحتجاج يجوز
  .يجوز اإلحتجاج به

سـبقت ترجمتـه     ، جمعت فيه خصال الخير،    فقيه ثبت ثقةهو عبداهللا بن المبارك      :ابن المبارك 
  ).٨٨(حديث رقم 
 من صدوق المدني الحسن أبو الخزاعي أو الليثي يمروع بن وهب بن نطَقَهو   :نطَوهب بن قَ  

  .، روى له مسلم، والنسائي)٧(السادسة
 فـي  حبـان  ابـن  وذكره. بأس به ليس :النسائي وقال. )٨(الحديث صالح :حاتم أبو قال

وهذا الخالف الذي ورد في اسمه، قد ورد في التخريج، وربما هو تصحيف أو               :قلت. )٩(الثقات
، صـدوق خطأ والراجح ماذهبت إليه، فقطن بن وهب هو الذي روى عن عبيد بن عمير، وهو                

 .كما قال ابن حجر
عبيد بن عبن عبيد نأ البخاري وذكر ،صحبة ألبيه ،المكي عاصم أبو ،الليثي قتادة بن يرم 

، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد على ولد :مسلم وقال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي رأى عمير

                                                 

  .١/١٠٨حلية األولياء ) ١(
  .٣/١٢١الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٩٧٧/  ح ٢/٢٧١المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .١١٦٣/  ح ٣/٣٣٤دال ئل النبوة للبيهقي ) ٤(
  .٣/٢٨لسان العرب ) ٥(
  .١/٣٢٨بان المجروحين البن ح) ٦(
  .٨/٣٤٢، تهذيب التهذيب ٢/١٣٨، الكاشف ٢٣/٦٢١، وانظر تهذيب الكمال ٤٥٦تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٧/١٣٨الجرح والتعديل ) ٨(
  .٧/٣٤٤الثقات البن حبان ) ٩(
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 .وستين ثمان سنة مات .)١(عمر بنا قبل مات ثقته على مجمع ،التابعين كبار في غيره وعده
  .روى له الجماعة

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف سعيد بن رحمة، وجهالة محمد بن سفيان،  وإرسال                

  . عبيد بن عمير، وهو لم تثبت صحبيه
فيه عبد األعلى بن عبد اهللا بن أبي فـروة          : من حديث ابن عمر وقال    وقد أورد الهيثمي    

  حديث :وأما الشاهد الذي ورد عند الحاكم من حديث أبي هريرة قال فيه الحاكم بقوله             . )٢(متروك
أنـا  : ، ولكن تعقبه الذهبي في تعليقه في التلخيص بقوله        يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح

ر الشخ األلباني أن يكون موضوعاً كما قال الذهبي، وبعد أن سـاق             وقد أنك ،  )٣(أحسبه موضوعاً 
روايات الحديث، ورد كالم الهيثمي وأنه أخطأ مرتين، مرة بإيراده الحديث من حديث ابن عمر،               

وقد قال  (وهو من حديث عبيد بن عمير، ومرة، لوهمه بقوله عبد الألعلى بن أبي فروة متروك،                
والراجح أنه ال  . )٥(وبالجملة فهو إسناد مضطرب   : قال الشيخ األلباني  ). )٤(ثقة فقيه : فيه ابن حجر  

  .يمكن تقويته بهذه الشواهد
� � �  

  . وقد تكرر في الحديث)بمصعب بن الزبير(وفي حديث آخر 
        ))))سسسس٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  .ن األثير بمصعب بن الزبير منجعف مسنداًلم أقف على لفظ اب  
 بن مصعبهو :  عليه وسلم، قال ابن حجرمصعب بن الزبير لم يدرك النبي صلى اهللاو

 .)٦(عثمان خالفة في وثالثون ثالث سنة ولد ،اهللا عبد أبو ،األسدي القرشي العوام بن الزبير
 مروان بن الملك عبد قتله ،سنة وثالثون تسع وله ،وسبعين إحدى سنة قتل: وقال ابن حبان

  .)٧(بيده
  . ألبين ذلكفهذا الحديث ليس له حكم الرفع، وإنما ذكرته  

                                                 

، ١٩/٢٢٣، تهذيب الكمال ٢/١١٨، الثقات للعجلي ٥/١٢٢وانظر البن حبان . ٣٧٧تقريب التهذيب ص) ١(
  .٧/٦٥، تهذيب التهذيب ٥/٦٠، اإلصابة في تمييز الصحابة ١/٥٠تذكرة الحفاظ 

  .١٠١٢٠/  ح ٦/١٧٩مجمع الزوائد ) ٢(
  .٢٩٧٧/  ح ٢/٢٧١المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .٣٣١تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٥٢٢١/  ح ١١/٣٦٥السلسلة الضعيفة ) ٥(
  .٤٠٣تعجيل المنفعة ص ) ٦(
  .٥/٤١٠الثقات البن حبان ) ٧(
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  .حيوان معروف كالْخُنْفُساء:  الجعل)كما يدهِده الجعل بأنفه(وفيه 
        ))))٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
  دثنَح ا ع عبدِ لي بن  زيِز الع  ثنا م ،سلم بن  إبر   اهيم، ثنا الحسن أبِ  بن  ي ج ـ ن أَ عفر، ع وب، ي

كِرن عِ عم ة، ع  ن ابن عاَلقَ: اَلاس، قَ ب ر اهللاِ وُلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع ـ تَفْال تَ : " سلم و ـ وا بِ رِخ م كُاِئآب
الذينم وا ِفضاِهي الجِهيِدي ِبِسفْي نَوالِذ، فَِةلي للخرء ي١(هدهد(خَِهِفنَْأ الجعل ِب نْ ِميرمه" )٢(.  

  تخريج الحديث
، )٨(، وأبو نعـيم  )٧(، والبيهقي )٦(والطبراني،  )٥(، والطيالسي )٤(، وابن حبان  )٣(أخرجه أحمد 

  .جميعهم من طريق هشام الدستوائي عن أيوب به بنحوه
  )٩(وأخرجه الفاكهي من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بلفظ مقارب

  رجال اإلسناد
  ).٧٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :علي بن عبد العزيز

  ).١١٦(ه حديث رقم سبقت ترجمت ،مكثر مأمون ثقة :مسلم بن إبراهيم
 سبع سنة مات ،وفضله عبادته مع الحديث ضعيف ،البصري ،يِرفْالج جعفر أبي بن الحسن
  . روى له الترمذي، وابن ماجه.)١٠(ومائة وستين

  ، وأحمد، )١٣(، والبخاري)١٢(، وعلي بن المديني)١١(ضعفه يحيى بن سعيد القطان

                                                 

)١ (هدهتُها الحجارة تُديدهتَها إذا ودجرحُل خير،دعالج ِدههده من   يِرجحدمن الذين ماتوا في الجاهلية هو ما ي
  ).١/٣٥٥، غريب الحديث البن الجوزي ١٣/٤٨٩لسان العرب  (السرجين

  . ١١٨٦١   /ح ١١/٣١٧  المعجم الكبير للطبراني) ٢(
  .٢٧٣٩  / ح ١/٣٠٢مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  . ٥٧٧٥   /ح ١٣/٩١ باب التفاخر  صحيح ابن حبان كتاب الحظر واإلباحة) ٤(
  . ٢٦٨٢   / ح٣٤٩ صمسند الطيالسي) ٥(
  . ١١٨٦٢   /ح ١١/٣١٧المعجم الكبير وفي  . ٢٥٧٨   / ح٣/٨٧ المعجم األوسط للطبراني) ٦(
  . ٥١٢٦   /ح ٤/٢٨٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٧(
  .٣/١٣حلية األولياء  ) ٨(
  .٢٤٨١/  ح ٤/١٤٩أخبار مكة للفاكهي ) ٩(
  .١٥٩تقريب التهذيب ص  ) ١٠(
  . ٦/٧٣ تهذيب الكمال )١١(
  .٦٢سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ١٢(
  .٢/٢٨٨التاريخ الكبير   ) ١٣(
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: على بن عمرو: قالو.  بألفاظ مختلفة.)٣(وأبو داود. )٢(العجلي و،.)١(والنسائي، والساجي
 بنا. )٤(عنه يحدث عبدالرحمن وكان عنه، يحدث ال سعيد بن يحيى كان الحديث، منكر صدوق،

 نسخة عنه له ادة،حج بن محمد عن وخاصة، الغرائب يروى وهو صالحة، أحاديث له(: يعد
 الكذب، يتعمد ال ممن يعند وهو ،صالحة مستقيمة أحاديث ادة،حج ابن غير عن وله كبيرة،

 أو ،توهماً توهمها عليه أنكرت التي األحاديث هذه ولعل ،يعل بنا عمرو قاله كما صدوق وهو
 حديثه بعض وفى ،شيخاً وكان الحديث، في بقوى ليس :حاتم وأب وقال .)٥()فغلط عليه شبه

: حبان ابن وقال. )٧(الدارقطني قال وكذا. )٦(الحديث في بالقوى ليس: زرعة يأب عن وقال. إنكار
 حتى يعلم، ال وهو األسانيد، وقلب وهم، حدث فإذا وحفظه، الحديث، صناعة عن غفل ممن(

الراجح ضعفه كما : قلت. )٩(ضعفوه: وقال الذهبي. )٨()افاضلً كان وإن به، يحتج ال ممن صار
 .قال أكثر النقاد

 الفقهاء كبار من ،حجة ثبت ثقة ،البصري بكر أبو ،تيانيخْالس سانيكَ ،يمةِمتَ أبي بن أيوب
  .روى له الجماعة. )١٠(وستون خمس وله ،ومائة وثالثين إحدى سنة مات ،العباد

 االحتجاج على متفق ،األئمة  أحد:عده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين وقال
  .)١١(بالعنعنة أحاديث بعدة عنه فحدث ،منه يسمع ولم أنساً رأى ،به

 بنا عن تكذيبه يثبت لم ،بالتفسير عالم ،ثبت ثقة ،عباس بن  عبداهللامولى ،عبداهللا أبو عكرمة
  . روى له الجماعة.)١٢(ذلك بعد :وقيل ومائة أربع سنة مات ،بدعة عنه تثبت وال ،عمر

   أمحل ومن :تكلم فيه ولكن لم يثبت ذلك فمن تكلم فيه أقل منه درجة كما قال ابن حبان

                                                 

  . ٢/٢٢٧، تهذيب التهذيب ٦/٧٣انظر تهذيب الكمال ) ١(
  .١/٢٩٢الثقات للعجلي ) ٢(
  .١/٤٢١سؤاالت اآلجري ) ٣(
  . ٢/٢٢٧، تهذيب التهذيب ١/٢٢١ر الضعفاء الكبير للعقيلي انظ) ٤(
  .٢/٣٠٤الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .٣/٢٩الجرح والتعديل ) ٦(
  . ٢/٢٢٧ تهذيب التهذيب )٧(
  .١/٢٣٦المجروحين البن حبان ) ٨(
  .١/٣٢٢الكاشف ) ٩(
هذيب التهذيب ، ت٣/٤٥٧، تهذيب الكمال ٢/٢٥٥، وانظر الجرح والتعديل ١١٧تقريب التهذيب ص) ١٠(

١/٣٤٨ .  
  .١٩طبقات المدلسين ص) ١١(
  .٣٩٧تقريب التهذيب ص) ١٢(



 −�٣٧١�−

 النبي أزواج من أحد من لم يسمع (:قال العالئي و.)١(المجروح بكالم العدل يجرح أن المحال
 ،الصديق بكر أبي عن وهو ،عائشة من وال ،وقاص أبي بن سعد من، وال وسلم عليه اهللا صلى
 مقروناً مسلم له روى، )٣(إباضي لكنه ثبت :قال الذهبي، و)٢()مرسل عنهما اهللا رضي علي وعن

  .أرسل عن من ذكرهم العالئيو ، فقد انفرد بها الذهبي،لم تثبت بدعته:  قلت.)٤(مالك هوتحايد
  ).١٨( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عباس

  الحكم على إسناد الحديث
 ويرتقي بالمتابعات إلى الحسن ،إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبي جعفر  

ائي، وسفيان بن عيينة، في الرواية عن أيوب بن أبي تميمة، ومن ، فقد تابعه هشام الدستولغيره
، وهذا يؤيد تحسينه )٥(متابعاته ماورد عند أحمد في المسند وصححها شعيب األرنؤوط

  � � �                       .بالمتابعات
  . هي النَِّبيذ المتَّخَذ من الشَّعير)أنه نهى عن الِْجعة(فيه ) ه (}جعه{

        ))))٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  

  دثنَح ا أب و األحو ن أبِ ص، ع ي إسح اق، ع ن هبي رة، ع ـ  نَ ": "اَللي، قَ ن ع ه ـ ى ر اهللاِ وُلس  
لى اُهللاصليِه عو سلم٦(""ن الجعة  ع(.  

  تخريج الحديث
وأخرجـه    .)٧(أخرجه أحمد عن أبـي بكـر بـن أبـي شـيبة بـه بزيـادة ألفـاظ                  

  .، كالهما من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي األحوص به بزيادة ألفاظ)٩(والترمذي،)٨(النسائي

                                                 

  .٥/٢٣٠الثقات البن حبان ) ١(
  .٢٣٩جامع التحصيل ص) ٢(
 بن محمد بن عبداهللا إليه فوجه محمد بن مروان أيام في خرج الذي إباض بن عبداهللا أصحابهم : اإلباضية) ٣(

  ). ١/١٣٣الملل والنحل للشهرستاني (، وهم فرقة من فرق الخوارج قاتلهف عطية
  .٢/٣٣الكاشف ) ٤(
  .٢٧٣٩   /ح ١/٣٠٢مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
   .٢٣٧٦٥   /ح  ٥/٦٩المصنف في األحاديث واآلثار ) ٦(
  . ١١٠٢   / ح١/١٣٢مسند أحمد بن حنبل ) ٧(
خاتم  كتاب الزينة، السنن الكبرىوفي  . ٥١٦٥   / ح٨/١٦٥ خاتم الذهب كتاب الزينة، السنن الصغرى) ٨(

  . ٩٤٦٧   / ح ٥/٤٤١ الذهب
لبس   أبواب األدب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في كراهية،الذبائحكتاب  ،سنن الترمذي) ٩(

  . ٢٨٠٨   /ح  ٥/١١٦ المعصفر للرجل والقسي
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، جميعهم من طريق )٥(، والبزار)٤(، والطيالسي)٣(، والبيهقي)٢(، وأحمد)١(وأخرجه النسائي
  .زهير بن معاوية عن أبي إسحاق به بزيادة ألفاظ

  رجال اإلسناد
 ،حديث صاحب ،متقن ثقة الكوفي األحوص بوأ موالهم الحنفي يملَس بن سالم :أبو األحوص

  . روى له الجماعة.)٦( ومائةوسبعين تسع سنة مات
 ولـيس   ، وسماع أبي األحوص منه فـي الـصحيحين        ، اختلط بأخرة  ، ثقة :أبو إسحاق السبيعي  

  ).٢٩( سبقت ترجمته ، وهو مدلس من الثالثةبأخره
هبن يرةب الشَّ ،عظيم وزن، يمِريوقد ،به بأس ال ،الكوفي الحارث أبو ،يِفاِرالخَ :ويقال ،ياِمب 

  . روى له أصحاب السنن األربعة.)٧(الثانية من ،بالتشيع عيب
 عنهم روى الذين يعنى غيره من استقامة أحسن هو بحديثه، بأس ال :حنبل بن أحمد قال

 في حبان ابن وذكره.)١٠( أرجو أن ال بأس به:وقال ابن عدي، )٩( العجليوثقهو .)٨(إسحاق أبو
 :معين بنا وقال. بذاك وليس ،معروفاً وكان هفوة، منه كانت :سعد ابن قال و.)١١(الثقات

 عبدالرحمنو ويحيى بأس، به يكون ال أن أرجو :مرة وقال. يبالقو ليس :النسائي وقال. مجهول
 يحتج ال :أبو حاتم وقال .)١٢(خراش ابن ضعفه و.منكر حديث غير روى وقد حديثه، يتركا لم

  . صدوقالراجح ماقاله ابن حجر أنه :قلت .)١٣(بالمجهولين شبيه هوو به،

                                                 

السنن الكبرى كتاب الزينة خاتم الذهب وفي  . ٥٦٧   / ح٨/١٦٥خاتم الذهب  السنن الصغرى كتاب الزينة) ١(
  . ٩٤٦٩   / ح ٥/٤٤١

  . ١١٤   / ح ٢٥ صاألشربة ألحمد بن حنبل) ٢(
السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة كتاب األشربة والحد فيها باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل ) ٣(

  . ١٧١٤٧   /ح ٨/٢٩٣  تحريمها
  . ١٤٢   / ح١/٢١سي مسند الطيال) ٤(
  . ٧٢٧   /ح ٢/٢٠٢البحر الزخار مسند البزار  ) ٥(
  .٤/٢٤٨، تهذيب التهذيب ١٢/٢٨٢وانظر تهذيب الكمال . ٢٦١تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٥٧٠تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٣/١١٨، العلل ومعرفة الرجال ١٦٣بحر الدم ص) ٨(
  .٢/٣٢٥الثقات للعجلي ) ٩(
  .٧/١٣٣الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٥/٥١١الثقات البن حبان ) ١١(
، الكاشف ٢٠١٥٠، تهذيب الكمال ١٠٧، مشاهير علماء األمصارص٨/٢٤١ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٢(

  .١١/٢٣، تهذيب التهذيب ٢/٣٣٤
  .٣/١٠٩الجرح والتعديل ) ١٣(
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  ).٢٩( سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير:علي بن أبي طالب
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث حسن ألن فيه هبيرة صدوق؛ وبالنسبة لتدليس أبي إسحاق فقد صرح   
  .بالسماع من هبيرة في الرواية عند البزار

حسن صحيح، وقال الشيخ األلباني في تعليقه على سنن : ديث قال فيه الترمذيوالح
 وقال فيه .، في تعليقه على سنن النسائي)٢(وصححه مرة مطلقاً. )١(صحيح المتن: الترمذي

، اإلسناد بهذا ،اللفظ بهذاصلى اهللا عليه وسلم،  النبي عن علي، عن إال يروى نعلمه ال: البزار
 ،الشيخين رجال ثقات رجاله ،حسن إسناده: رنؤط في تعليقه على مسند أحمدوقال فيه شعيب األ

  .وهذا يؤيد ما خلصت إليه: قلت. )٣(يريم بن هبيرة غير
� � �  

        .الفاء    اجليم مع    ::::املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس
 أي مـن زبـد      )خلق اللّه األرض السفْلى من الزبد الجفَاء      (في حديث جرير    ) ه (}جفأ{

  .ال جفأ الواِدي جفَاء إذا رمى بالزبد والقَذَىاجتَمع للماء، يق
        ))))٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن شبة في تاريخ المدينة  
  دثنَح ا م حمد بن اَل قَ سِن الح :دثنَح اَلي قَ اِشقَا الر :دثنَح بن نُ  مزةَا ح  صير البـ  وِذير : اَلي قَ

دثنَح ا الزيان بن  ع ب ِب شَ اد بن حجي  ذْل الم-هِلن أَ ربي مِ ع ص ٤(-نعاء( ع ، ن عم ر بن م وس ن ى، ع
الز هري، ع اِهللابيِدن ع  اِهللابِد بن ع  بن ع   تبة بن موٍدسع ن ابنِ ، ع ع ب ضي اهللاُ اس ر نْ عهـ  م : " اَلا قَ
: وماًا ينَ لَقاَل فَمسلشَّ ا طلعى تَ تَّ ح صاله م برحم ي  لَ داةَى الغَ لَّا ص  إذَ سلم و ليِه ع لى اهللاُ بي ص  النَّ انكَ
 "يطلع م مِ ليكُ ع ير ذِ ن خَ ج مِ ذا الفَّ ن ه ي يم ليِهن ع سحةَ م فَ: اَلقَ" لك   مطلع ج رير  بـن  اِهللابـدِ  ع 
جلي فِ الب ي أحد ع شر كَوا ِرعقلُ، فَِهوِمن قَ مِ اكباً رهم ثُابلُخَم دوا المقاَل فَسجدج َأ: ريريناِهللاسوُل ر  
لى اهللاُ ص ليِه ع و  سلم ي ا ماِشعقاَلريش ؟ فَ   قُ ر اهللاِ سوُل ر لى اُهللا صليِه عو سلم " :ذَها راِهللاوُلس ا  ي
جأَ رير ،تَ سلم  سلم ي ا جأَ رير ،الثاًها ثَ الَ قَ -سلم   تَ سلم - ي  ا جإنَّ رير ،حقْستَم تَ  لَ ك ـ  يقةَِق ح اِن اإليم ،

                                                 

  . ٢٨٠٨   /ح  ٥/١١٦سنن الترمذي ) ١(
  . ٥١٦٥   / ح٨/١٦٥ السنن الصغرى) ٢(
  . ١١٠٢   / ح١/١٣٢د أحمد بن حنبل مسن) ٣(
 غير على، صنعاني إليها والنسبة وعجزاء حسناء امرأة كقولهم ذاتها في الصنعة جودة إلى منسوبة :صنعاء) ٤(

 من بالغوطة قرية وأخرى ،العظمى وهي باليمن :أحدهما موضعان وصنعاء بهراني بهراء إلى كالنسبة قياس
  ).٣/٨٤٣ما استعجم ، معجم ٣/٤٢٦معجم البلدان  (دمشق
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لَوتَ ن يعةَر شَ غَلُب الِم اإلس تى تَ  حاألوثَ دع ان ي ، وِبلُ القُ ، إن غلظَ  ا جرير فَالِج و اء وفـي   )١(وِبالح 
ـ ها و اِعض ر حالوِةا و ني الد كرِذحي أُ ِن، إِ ريرا ج ، ي وِف والص بِر الو أهِل مقـالَ فَ" هـا   اِمطَ فِ ِةرار 
جرير :ي اهللاِ سوَلا ر  ئتَي جِ ا الذِ ، م ألُ أسك ع سأُل تَ ئتَِج: " اَل ؟ قَ  نه ع  ق الوالدِ ن ح ع  ِهلـدِ لى و ،
وع ِقن ح لِد الو ع  ِهِداِللى و ِم، و ِقن ح ِداِل الو ع  أَ ِهلِدلى و  خْن يلَ ضع ضِبي الغَ  فِ ه عِبالتَّ و مـن  ، و
قِّح لِد الو ع  ه أَ الِدلى و حِسن يأَ ن دبه و أن  ال ي حد نَ جسبه إن ، افئ لَ كَ المبِ يس نَّل، إِ اِصالو ُلاِصما الو 
طَا قَن إذَ مِحعت رمهو النَّقاَلفَ: اَلقَ". ها لَص لى اُهللابي صليِه عو سلم " :يا جَأرير ،ون ؟ لُنِز تَين" 
ـ  )٦(، وحمض وعالك  )٥(، وسهل ودكداك  )٤( وأراك )٣( سلم ين ب )٢(يشٍة بِ اِفكنَي أَ  فِ ُلنِزنَ: اَلقَ ي، بن 
ـ    ا يمِ نَاُؤم، و )٧(يعِرا م نَيعِبرع، و ِيِبا ر نَاُؤتَلة، شِ نخْ و خلٍةنَ يـع، ال يض ٨(اتحهـا ام م( و ،ال ي عـزب 
اِرسحه ا، و ال يحس اِحر صب٩(اه( َالنَّ اَلقَ ف  لى اهللاُ بي ص ليِه ع َأ: " سلم وم خَ ا إن ير بم الـشَّ  اِء الم)١٠( ،
خَوير نَ الغَ اِل الم خَم، وي ر المى األَ رعـ  خلفَا أَ اك والسلم، إذَ  ر ـ ، وإذَ)١١(جينـا  لَان كَ ـ قطَا س  ان كَ

                                                 

)١ (وباِإلثم العظيم:الح  ،ل تََأثَّمب الرجوب من كذَا َأي يتََأثَّم وتَحتَحووفالن ي)  مختار ١/٣٣٧لسان العرب ،
  ).١/٤٥٥، النهاية ١٦٧الصحاح ص

 من وبها يمنال يلي مما مكة عمل من وبيشة، اليمن بالد من األهل كثير واد في غناء قرية اسم بالهاء :هبيش) ٢(
، معجم ما ١/٥٢٩معجم البلدان  (األسد كثير مشجر موضع بيشة وادي وفي كثير شيء والفسيل النخل

  ).١/٢٩٥استعجم 
)٣ (لَمظ وورقها الِعضاه من شجر السغُ الذي القَربدبه ي وبه اَألديم يمة الرجل سلْملَماٍت على ويجمع َ سس)  لسان

  ،١٢/٢٨٩العرب 
  ).١٠/٣٨٨لسان العرب  (بفُروعه يستاك السواك شجر وهو معروف شجر :َألراكا) ٤(
  ).١/٤٣٢الفائق  (حزونة ذات ليست أرضهم أن أي كثيرا، يرتفع ولم باالرض الرمل من تلبد ما :الدكداك) ٥(
تيبة ، غريب الحديث البن ق١٠/٤٨٦لسان العرب  (بالنون ويروى الحجاز بناحية ينبت شجر: العالك) ٦(

١/٤٥٣(  
، غريب الحديث ٨/٩٩لسان العرب  ( المخِْصب الناِجع في المال والمرِبع العام المغْني عن االرِتياد:المِريع) ٧(

  ).١/٥٤٣البن قتيبة 
)٨ (فليس اَألرض وجه على جاٍر ماءها َأن َأراد البئر َأعلى من المستقي :الماتح يحتاج الماتح َألن ماتح بها يقام 

  ).١/٥٤٤، غريب الحديث البن قتيبة ١/٤٣٢، الفائق ٢/٥٨٨لسان العرب  (ليستقي اآلبار على ِإقامته لىِإ
 وانْقطَعت كللْت إذا حِسيراً فَأنا كذا من حسرت :يقال يِكّل وال يعِي ال أنه يريد :صابحها يحِسر وال قولُه) ٩(

  ). ١/٤٣٢، الفائق ١/٥٤٤غريب الحديث البن قتيبة (
)١٠ (  مالشَّب: دريقال الماء ب ماء ومطر شَِبم ٍم ذاتُ وغَداةٌ شَِبموقوله،شَب : راِء خَيالم وهو الشَِّبم اِردالب)  لسان

  ).١/٥١٧، غريب الحديث البن الجوزي ١٢/٣١٦العرب 
)١١ (  طُ الشَّجر ورقُ :اللَّجينخْبخْلطُ ثم يلفُ شعير َأو بدقيق يعون فهو نحوه َأو ورق لوك لإلبل فيلْجم)  لسان

  ).١/٤٣٣، الفائق ١٣/١٧٨العرب 
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١(ارينَد( كَ كَلا أَ إذَ، و يناِب لَ ان)قاَلفَ " )٢ ج رير :برِنخْ، أَ  اهللاِ ا رسولَ ي ي ع  ن الـس  ماء الـدني عـن  ا و
 وماًجا ر علهج، و جوِمالنُّها بِ فَّح، و وِففُاح الكُ لون أَ نيا مِ  الد ماء الس  اهللاُ لقَخَ: " اَلى قَ فلَ الس األرِض

ـ  فلَ الس ضر األَ لقَخَويم،  ِج ر اٍنطَيل شَ ن كُ ها مِ حفظَ، و يِناِطلشيِل ـ  الجِ ن الزبـدِ  ى ِم ـ  و اءفَ اء الم
٣(اءالكب( و علَج ها ع رِةخْلى ص هِرن ظَ  ع وٍت ح ي مِ خرج  لو انخَ اء، فَ نها الممِ قَر ـ  نه رق ألذرت  ا خَ

األرضو من عليها، سبقاَلفَ: اَلقَ". وِرق النُّاِل خَحانج رير :يابسطْ اِهللاسوَلا ر ،دكَ  يى ُأتَّحبايعك 
 دشهن تَ  أَ قدأعتَ: " اَل اعتقد قَ   اهللاِ سوَلا ر ي: رير ج قاَل فَ هد ي مسلَّ و ليِه ع لى اهللاُ ي ص ِب النَّ بسطَفَ: اَلقَ
: اَل قَ عمنَ: اَلقَ " كاةَي الز ؤِتتُ، و الةَ الص قيمتُو: " اَل قَ عمنَ: اَلقَ "  اهللاِ سوُلي ر نَِّأن ال إله إال اهللا و     َأ

 "تَوصوم ر نَ: اَلقَ " مضاناَل قَ عم " :مِ غتسَلتَو  نابِةن الج تَ، ونَ: اَلقَ "  البيتَ حجاَل قَ عم " :تَوسمع 
تُوطيعكَإن و انبداً عح نَ: اَلقَ " ياًِشب٤( عم(.  

  تخريج الحديث
أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن مهران عن زيان بن عباد المذحجي عن عمرو 

  .)٥(بن موسى به باختالف يسير في بعض األلفاظا
 المذحجي عن عبداهللاوأخرجه ابن قتيبة من طريق إسمماعيل بن مهران عن زيان بن 

  .)٦(سى به بذكر الجزء األول من الحديث دون القصةعمرو بن مو
وأخرجه الطبراني من طريق أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس باإلقتصار على 

  .)٧(بداية الحديث دون ذكر القصة
  رجال اإلسناد

  ).٥(ثقة سبقت ترجمته حديث رقم  :محمد بن الحسن
  .لم أقف على ترجمته :الرقاشي

  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .)٨(التاسعة من ،الحال مجهول ،يالبيورد نصير بن حمزة
  .لم أقف له على ترجمة :ل المذحجيبالزيان بن عباد بن ِش

                                                 

  ).١/٣٢٥، غريب الحديث البن الجوزي ١/٤٣٣الفائق   (قدم إذا المرعى حطَام: الدرين) ١(
  ).١/٥٤٦، غريب الحديث البن قتيبة ١/٤٣٣الفائق  ( الَّلبن سقيتُهم إذا القوم لَبنَتُ من ؛ الَّالبن بمعنى: اللبين) ٢(
، ١٥/٢١٣لسان العرب  ( فالن كابي الرماد أي عظيم الرماد: هو العظيم العالي ومنه يقال:الماء الكُباء) ٣(

  ).٢/٢٨٠غريب الحديث البن الجوزي 
  . ٨٥٦   /ح ٢/٥٦٧ ةتاريخ المدينة البن شب) ٤(
  . ٣   /ح ١٩ص للطبرانياألحاديث الطوال ) ٥(
  .١/٥٤٢غريب الحديث البن قتيبة ) ٦(
  .٢٢١٠   /ح ٢/٢٩١المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  .٣/٣١، تهذيب التهذيب ٧/٣٤٣، وانظر تهذيب الكمال ١٨٠تقريب التهذيب ص) ٨(
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  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١(الشامي ،األنصاري ،الوجيهي ،الوجيه بن موسى بن عمر
 المناكير يروي منم نكا (:، وقال في المجروحين)٢(الحديث يضع كان :حبان بنا قال

 حد عن خرج حتى ،األثبات حديث يشبه ماال الثقات عن روايته في كثر فلما ،المشاهير عن
 في وهو ،الضعفاء في األمر نبي وهو : ابن عديقالو .)٣()الترك فاستحق ،حرالج إلى العدالة
 ليس حديثه :رةوقال م ،)٥(بثقة ليس :معين بنا وقال. )٤(وإسناداً متناً الحديث يضع من عداد

 متروك والدارقطني )٨(النسائي وقال، )٧(بشيء ليس كذاب :في موضع آخر وقال، )٦(بشيء
  . هو وضاع:قلت. )١٠(الحديث يضع كان الحديث ذاهب :حاتم أبو وقال. )٩(الحديث
ولكنه مدلس من الثالثة ومرسل ولم يرسل عن عبيداهللا بـن            جاللته وإتقانه متفق على    :الزهري
  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم ن عتبة، عبداهللا ب
 ولكنه مرسل ولم يرسل عن ابن عباس      ،  ثبت فقيه ثقة : بن عتبة بن مسعود    عبداهللا بن   عبيداهللا

  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم 
  ).١٩( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عباس

  الحكم على إسناد الحديث
  .لى عمر بن موسى، وهو وضاع فمداره ع،اق موضوعهذا الحديث بهذا السي

� � �  
  

  

  

  

                                                 

  .٣٠٣ تعجيل المنفعة )١(
  .٤/٣٣٢ لسان الميزان )٢(
  .٢/٨٦المجروحين البن حبان ) ٣(
  .٥/١٢الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٤/٤٢٣ ي رواية الدور-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .٤/٤٤١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .٣٠٣ تعجيل المنفعة )٧(
  .٨٢الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٨(
، تعجيل ١٩٩، الكشف الحثيث ص٣/١٩٠، الضعفاء الكبير للعقيلي ٦/١٩٧ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  .٤/٣٣٢، لسان الميزان ٣٠٣المنفعة 
  .٦/١٣٣الجرح والتعديل ) ١٠(
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 )انْطَلق جفَاء من الناس إلى هذا الحي من هـوازن         ( ومنه حديث البراء يوم حنين    ) ه (
والذي قرأناه في   . أراد سرعان الناس وأوائلَهم، شَبههم بجفَاء السيل، هكذا جاء في كتاب الهروي           

سـرعان  (وفي كتاب الترمـذي     .  جمع خَِفيف  )اء من الناس  انْطَلَق أِخفَّ (كتاب البخاري ومسلم    
  .)الناس

        ))))٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
وابـن   ،)٢(، وابن قتيبة  )١( ذكره الزمخشري  ، إال في كتب اللغة    )جفاء(لم أقف على ذكر       

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه   .)٣(الجوزي نقالً عن ابن قتيبة
نَاٍب الِْمصج نب دمثَنَا َأحدحيِصي،ونُسي نى بثَنَا ِعيسدح ،اءكَِريز نع ،حَأِبي ِإس نقَا ع، 

 َأشْهد علَى نَِبي اللَّـِه      : فَقَالَ ؟ َأكُنْتُم ولَّيتُم يوم حنَيٍن يا َأبا عمارةَ       : جاء رجٌل ِإلَى الْبراِء فَقَالَ     :قَاَل
 وحسر ِإلَـى هـذَا الْحـي ِمـن          ،انْطَلَقَ َأِخفَّاء ِمن النَّاسِ    ولَِكنَّه   ،م ما ولَّى  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ   

اِزنواةٌ   ،)٤(همر مقَو مهادٍ        ، ورج ٌل ِمنا ِرجٍل كََأنَّهنَب ِبِرشٍْق ِمن مهومفَانْكَشَفُوا ، فَر ،    مَل الْقَـوفََأقْب 
 فَنَـزَل ودعـا     ،لَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وَأبو سفْيان بن الْحاِرِث يقُود ِبـِه بغْلَتَـه             ِإلَى رسوِل ال  

رتَنْصاسقُولُ  ،وي وهو "" :    لَا كَِذب َأنَا النَِّبي ،    طَِّلبِد الْمبع نَأنَا اب ،     كرْل نَـصنَـز مقَـاَل   ، "" اللَّه 
رالْباء:  ""    ْأسالْب رماللَِّه ِإذَا احاِذي ِبهِ      ، نَتَِّقي ِبهِ  )٥(كُنَّا وحِمنَّا لَلَِّذي ي اعالشُّج ِإنو ،     ِنـي النَِّبـيعي 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه٦( ""ص(.  
  تخريج الحديث

  ، ومـن طريـق شـعبة بـن         )٧(أخرجه البخاري ومسلم من طريق زهير بن معاويـة        
  .، كالهما عن أبي إسحاق به باختالف في بعض األلفاظ)٨(الحجاج

                                                 

  .١/٧١الفائق ) ١(
  .٢/١٣٢غريب الحديث ) ٢(
  .١/٤٥٧كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٣(
 يضاف اليمن من حي نوهواز ،هوازن وجمعه طائر اسم وهو ونون الزاي وفتح السكون ثم بالفتح :زناهو) ٤(

  ).٥/٤٢٠معجم البلدان  (باليمن مخالف إليه
مختار الصحاح  (شديدة حمراء وسنة } البأس احمر إذا كنا { يثالحد ومنه بالشدة يوصف أحمر موتٌ) ٥(

  ).٥/٤٨٤النهاية  (وقاية لَنا وجعلْناه به العدو استَقْبلْنا الحرب اشْتَدت إذا أي:  وقيل). ١٦٧ص
  . ١٧٧٦   /ح ٢/٢٤٧باب في غزوة حنين  صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير) ٦(
وفي  .٢٩٣٠   /ح ٢/٣١٠ باب من صف أصحابه عند الهزيمة  اد والسيرصحيح البخاري كتاب الجه) ٧(

  . ١٧٧٦  /ح ٢/٢٤٧باب في غزوة حنين  صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير
  }ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم شَيئاً{ :  باب قول اهللا تعالى كتاب المغازي صحيح البخاري) ٨(

  . ٣٤١٤   /ح ٣/١٤٠٠باب في غزوة حنين  صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيروفي.  ٤٠٦٣   /ح ٤/١٥٦٨
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ومن طريق إسرائيل بـن  . )١()سرعان (أخرجه البخاري من طريق سفيان الثوري بقوله     
  .، كالهما عن أبي إسحاق به)٢(يونس باختالف في بعض ألفاظه

� � �  

أي تَقْتَِلعوه وتَرموا به، من      ) بقْال ما لم تَجتَفُئوا  : متى تَِحلُّ لنا الميتَةُ؟ قال    (ومنه الحديث   
  .جفَأِت القدر إذا رمتْ بما يجتَمع على رأسها من الوسخ والزبد

        ))))٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الدوالبي في الكنى واألسماء  
  ا أَ دثنَححمد بن  ي ثَ :اَلودي قَ ى األَ حي ، نا مـ  ِماِس بن القَ  حمد ـ   األس و إبـراهِ  دي أبـ  يم ن  ع

ي  اِعاألوز ،ع ن حس  ية  ِطان بن ع ،ِبن أَ ع يِثد اللَّ اِقي و ي واسمه ثُاِر الح بن  بي لنَّا لِ لنَقُ: اَل قَ ،الك م
لى اهللاُ ص ليِه ع و أرٍضا بِ إنَّ: سلم خَ ممفَ ٍةصم ا مِ نَ لَ ُلِحا ي ن المم تَ ا لَ إذَ " اَلقَ ؟   ِةتَيطَصوا  بحـ و م لَ
  .)٤("ا هذَم ِبكُشأنَ فَقالًوا بجتفُئم تَلَ و)٣(واغتبقُتَ

  تخريج الحديث
، والطبري عن األعلى بن     )٦(، والبيهقي من طريق سهل بن عمار العتكي       )٥(أخرجه أحمد 

  .، ثالثتهم عن محمد بن القاسم األسدي به بنحوه)٧(واصل األسدي
وزاعي به   عن األ  من طريق الضحاك بن مخلد     كالهما   ،)٩(والحاكم ،)٨(وأخرجه الدارمي 

  .بلفظ مقارب

                                                 

 .٢٨٧٤  /ح ٢/٢٩٧ باب بغلة النبي صلى اهللا عليه وسلم البيضاء  صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير) ١(
  / ح٣/١٤٥ }تْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم شَيئاً ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجب{ :  باب قول اهللا تعالى كتاب المغازيوفي 

٤٣١٥.  
  . ٣٠٤٢  / ح٢/٣٣٧ خذها وأنا ابن فالن:  باب من قال صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير) ٢(
لسان  (ميتةال من تجمعوهما َأن لكم فليس يقول العشاء وهو والغَبوقُ الغداء وهو الصبوح منها لكم ِإنما معناه) ٣(

  ).١/٥٧٧، غريب الحديث البن الجوزي ١/٦١، غريب الحديث البن سالم ٢/٥٠٢العرب 
  .٥١٠/  ح ١/٣٩٣الكنى واألسماء للدوالبي ) ٤(
  . ٢١٩٤٨   /ح ٥/٢١٨مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
ة باب ما يحل السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا جماع أبواب ما ال يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميت) ٦(

  . ١٩٤٢٠   /ح ٩/٣٥٦  من الميتة بالضرورة
  .٩/٥٣٨جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٧(
  . ١٩٩٦   /ح ٣/١٢٠ باب في أكل الميتة للمضطر  سنن الدارمي من كتاب األضاحي) ٨(
  . ٧١٥٦   /ح ٤/١٣٩ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب األطعمة) ٩(
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عـن   من طريق الوليد بن مـسلم      ثالثتهم   ،)٣(، والطبراني )٢(والبيهقي ،)١ (أحمدأخرجه  و
  .األوزاعي به بألفاظ مقاربة

، )٥( بن كثير  عبداهللامن طريق   الطبراني  و ،)٤(من طريق محمد بن كثير    أخرجه البيهقي   و
  . عن األوزاعي به بألفاظ مقاربةكالهما

  .)٦(، رضي اهللا عنهالعامري لفجيعا شاهداً من حديث وأخرج أبو داود
  رجال اإلسناد

 وسـتين  أربـع  سـنة  مـات  ،ثقـة  العابد ،الكوفي جعفر أبو ،األودي زكريا بن يحيى بن أحمد
  .روى له النسائي .)٧(ومائتين
 روى له ابن .)٨(ومائتين سبع سنة مات ،كذبوه ،الكوفي القاسم أبو ،األسدي القاسم بن محمد
  .ماجه

، بألفاظ )١١(والدارقطني، الحاكم، والبغوي، واألزدي،)١٠( والنسائي.)٩(ضعفه وتركه أحمد
 وقال .)١٣(وسئل عنه مرة، فلم يرضه .)١٢(عنه كتبت قد: وقال ،مختلفة، ووثقه ابن معين مرة

   وال بقوى، ليس :حاتم أبو وقال .)١٥(ليس بالحافظ: الترمذي قالو. )١٤(صدوقاً شيخاً كان :العجلي

                                                 

  . ٢١٩٥١   /ح ٥/٢١٨نبل مسند أحمد بن ح) ١(
كتاب الضحايا جماع أبواب ما ال يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة باب ما يحل  السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

  . ١٩٤٢٠   /ح ٩/٣٥٦ من الميتة بالضرورة
  .٣٣١٥   /ح ٣/٢٥١المعجم الكبير للطبراني  ) ٣(
ما ال يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة  باب ما السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا جماع أبواب ) ٤(

  . ١٩٤٢٢   /ح ٩/٣٥٦  يحل من الميتة بالضرورة
  .٣٣١٦   /ح ٣/٢٥١المعجم الكبير للطبراني  ) ٥(
  . ٣٨١٧   /ح ٢/٣٨٦سنن أبي داود كتاب األطعمة باب في المضطر إلى الميتة  ) ٦(
  .١/٧٧، تهذيب التهذيب ١/٥١٧، تهذيب الكمال ٢/٨١وانظر الجرح والتعديل . ٨٥تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٥٠٢تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٢/١٧٠العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .٩٥الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ١٠(
، تهذيب التهذيب ٢٦/٣٠١، تهذيب الكمال ٦/٤٠١، الطبقات الكبرى ١/٢١٤ترجمته في التاريخ الكبير   ) ١١(

٩/٣٦١.  
  .٩/٣٦١تهذيب التهذيب   ) ١٢(
  .٤/٤٨  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١٣(
  .٢/٢٥٠الثقات للعجلي ) ١٤(
  .٢/١٩١سنن الترمذي ) ١٥(
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 ،األسدي القاسم بن محمد عن داود أبا سألت( :أبو عبيد اآلجري وقال. )١(حديثه بنييعج
 بن عبيد أراد داود أبا وأظن :عبيد أبو قال ،موضوعة أحاديثه مأمون، وال ثقة، غير :فقال

 عن يروي ممن كان (:وقال ابن حبان .)٢(عليه يتابع ال حديثه عامة :يعد بنا وقال). القاسم
 وال ،به االحتجاج يجوز ال ،يحدثوا لم بما األثبات عن ويأتي ،أحاديثهم من سلي ما الثقات
 الراجح أنه :قلت. )٥( ضعفوه:وقال الذهبي .)٤(وينكر يعرف :العقيلي وقال. )٣()بحال عنه الرواية

  .ضعيف جداً ال يتابع على روايته
 مات ،جليل ثقة ،لفقيها عمرو أبو ،األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن عبدالرحمنهو  :األوزاعي

  . روى له الجماعة.)٦( ومائةوخمسين سبع سنة
 من يسمع ولم ،زكريا أبي بن عبداهللا يدرك لمو ،حنيفة أبي من يسمع لم (:قال العالئي

  .)٧()سيرين بنا من ولم يسمع ،اللجالج بن خالد من يسمع لمو ،مصبح أبي
 العـشرين  بعـد  مـات  ،عابـد  فقيه ةثق ،الدمشقي بكر أبو موالهم ،المحاربي عطية بن حسان
  . روى له الجماعة.)٨(ومائة

قـال   و . وتكلم فيـه أنـه قـدري       .)٩( وغيرهم ، والعجلي ، وابن معين  ،وثقه النقاد كأحمد    
. )١٠()صالعـا  بن عمرو، ولم يسمع من     منه يسمع لم إنه :وقيل ،إمامة أبي عن روى( :العالئي

 ،منه يسمع ولم الليثي واقد وأبي ،يدركه ولم الدرداء وأبي :وقال المزي في سرده لشيوخ حسان     
أبي واقد الليثي وقد روى     : هممنغير واحد    تكلم في سماعه من       كما قال ابن حجر،     هو ثقة  :قلت
  . هذا الحديثعنه

                                                 

  .٨/٦٥الجرح والتعديل ) ١(
  .٦/٢٤٩الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .٢/٢٨٨المجروحين البن حبان ) ٣(
  .٤/١٢٦الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(
  .٢/٢١١الكاشف ) ٥(
، ٢/٨٢، الثقات للعجلي ٧/٦٢، الثقات البن حبان ٥/١٦٦وانظر الجرح والتعديل . ٣٤٧تقريب التهذيب ص) ٦(

  .٦/٢١٦، تهذيب التهذيب ١/١٧٨، تذكرة الحفاظ ١/٦٢٨، الكاشف ١٧/٢٠٧تهذيب الكمال 
  . ٣٢٥جامع التحصيل ص) ٧(
  .١٥٨تقريب التهذيب ص) ٨(
، الثقات البن حبان ٢/٢٣٦ح والتعديل ، الجر٧/٤٨٨، الطبقات الكبرى ٣/٣٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  .٢/٢١٩، تهذيب التهذيب ١/٣٣٠، الكاشف ٦/٣٤، تهذيب الكمال ١/٢٩١، الثقات للعجلي ٦/٢٢٣
  .١٦٢جامع التحصيل ص) ١٠(
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 كـان ،  غير ذلك  :وقيل مالك بن الحارث :قيل اسمه في مختلف  جليل، صحابي،  الليثي واقد أبو
  .)١(د بدراً، واختلف في كونه شهأسد بن حليف

  الحكم على إسناد الحديث
سان بن عطية لم هذا الحديث متروك؛ لضعف محمد بن القاسم، ولقول المزي أن ح
. ضعيف اإلسناد: يسمع من أبي واقد، والشاهد الذي أورده أبو داود قال فيه الشيخ األلباني

 عطية بن حسان معيس لم :قال المزي  أنإال ،الصحيح رجالرجاله : والحديث قال فيه الهيثمي
فيه إنقطاع، وكذا قال : وصححه الحاكم، وعلق عليه الذهبي في التلخيص بقوله .)٢(واقد أبي من

، وشواهده بطرقه حسن: حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي، وقال شعيب األرنؤوط
  .والراجح ما خلصت إليه أن هذا الحديث ضعيف بهذا اإلسناد: قلت

� � �  

ويروى .  أي فَرغُوها وقَلَبوها   )أنه حرم الحمر األهلية فَجفأوا القُدور     (خيبر  وفي حديث   
  . وهي لغة فيه قليلة مثل كَفَأوا وأكْفَأوا)فأجفَأوا(

        ))))٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
، وابـن   )٣(بن سـالم  ، ذكره القاسم    )فأجفأوا(، أو لفظ    )فجفأوا القدور (لم أقف على لفظ       
  . الصحيحين، وهذه إحدى الروايات وتخريجها، وحديث خيبر مشهور في)٤(الجوزي

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 سِمعتُ ابن َأِبي َأوفَى : قَاَل، حدثَنَا الشَّيباِني، حدثَنَا عبد الْواِحِد،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل

 وقَعنَا ِفي الْحمِر )٥( فَلَما كَان يوم خَيبر، لَياِلي خَيبر َأصابتْنَا مجاعةٌ:رِضي اللَّه عنْهما يقُوُل
َأكِْفُئوا  : "" فَلَما غَلَِت الْقُدور نَادى منَاِدي رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَانْتَحرنَاها،الَْأهِليِة
ورالْقُد، وا ِمنمًئا فَلَا تَطْعِر شَيموِم الْحاللَِّه، ""لُح دبِه : فَقُلْنَا: قَاَل علَيع لَّى اللَّهص ى النَِّبيا نَهِإنَّم 

ستُخَم ا لَمِلَأنَّه لَّمسقَاَل،و :ونقَاَل آخَرتَّةَ: "" وا َألْبهمرٍر فَقَاَل، "" حيبج نب ِعيدَألْتُ سسو :  ""
مرتَّةَحا َألْب٦( ""ه(.  

                                                 

  .٧/٤٥٦اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٦٨٢٧/  ح ٤/٢٩٣مجمع الزوائد ) ٢(
  .٢/٢٧٥غريب الحديث البن سالم ) ٣(
  .١/١٦٠ث البن الجوزي غريب الحدي) ٤(
 يريد لمن المدينة من برد ثمانية على ناحية وهي وسلم عليه اهللا صلى النبي غزاة في المذكور الموضع :خيبر) ٥(

معجم  (كثير ونخل ومزارع حصون سبعة على الوالية هذه وتشتمل الوالية على االسم هذا يطلق الشام
  ).٢/٤٠٩البلدان 

  .٣١٥٥  /ح ٢/٣٦٨ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب  لخمسصحيح البخاري كتاب فرض ا) ٦(
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  تخريج الحديث
 بن أبي عبداهللا و،أخرجه البخاري، ومسلم، كالهما من طريق عدي بن ثابت عن البراء

، وأخرجه البخاري من طريق عباد بن العوام عن سليمان الشيباني به باختالف )١(أوفى باختصار
بن زياد به بنحوه، ومن وأخرجه مسلم من طريق فُضيل بن حصين عن عبد الواحد . )٢(يسير

  .)٣(طريق علي بن مسهر عن سليمان الشيباني به بلفظ مقارب
� � �  

كان يِشب في اليـوم  (في حديث حليمة ِظئر النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت       ] ه [}جفر{
وأصلُه في  .  استَجفَر الصبي إذا قَِوي على األكل      )شَباب الصِبي في الشهر، فبلغ ِستا وهو جفْر       

  .أوالد المعز إذا بلَغ أربعة أشْهر وفُِصل عن أمه وأخَذ في الرعي قيل له جفْر، واألنثى جفْرة
        ))))٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال أبو يعلى في مسنده  
 .مسروٍق حِديِث ِمن ونَسخْتُه .حماٍد بن والْحسن .الْكُوِفي الْمرزباِن بن مسروقُ حدثَنَا

 بِن اللَِّه عبِد عن .جهٍم َأِبي بِن جهِم عن .ِإسحاقَ بن محمد حدثَنَا .زاِئدةَ بِن زكَِريا بن يحيى حدثَنَا
 :قَالَتْ .َأرضعتْه لَِّتيا السعِديِة وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسوِل ُأم الْحاِرِث ِبنِْت حِليمةَ عن .جعفٍَر

 اهللا صلى وكَان :قَالَتْ ........ِبمكَّةَ الرضعاء نَلْتَِمس بكٍْر بِن سعِد بِني ِمن ِنسوٍة ِفي خَرجتُ"" 
 .سنٍَة ِفي ِبيالص شَباب الشَّهِر ِفي ويِشب .الشَّهِر ِفي الصِبي شَباب الْيوِم ِفي يِشب وسلم عليه
  .)٤(""الحديث....... .جفْر غُالم وهو ِستا فَبلَغَ

  تخريج الحديث
، والطبراني من طريق محمد بن   )٥(أخرجه ابن حبان عن أحمد بن علي بن المثنى بنحوه         

  . كالهما عن مسروق بن المرزبان به. )٦(عبد اهللا الحضرمي دون ذكر آلفاظ بن األثير

                                                 

صحيح مسلم كتاب الصيد وفي . ٤٢٢١  / ح٣/١٢٩ باب غزوة خيبر  كتاب المغازييصحيح البخار) ١(
 ي صحيح البخار، ١٩٣٨  /ح ٢/٣٣٣ باب تحريم أكل لحم الحمر اإلنسية والذبائح وما يؤكل من الحيوان

  .٤٢٢٢، ٤٢٢١  / ح٣/١٢٩ يبرباب غزوة خ كتاب المغازي
  .٤٢٢٠  / ح٣/١٢٨باب غزوة خيبر  صحيح البخاري كتاب المغازي) ٢(
  /ح ٢/٣٢ باب تحريم أكل لحم الحمر اإلنسية  صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان) ٣(

 ١٩٣٧ .  
  .إسناده ضعيف: اً، قال حسين سليم أسد معلق٦٣٣٥   /ح ١٤/٢٤٣مسند أبي يعلى الموصلي ) ٤(
  .في سنده انقطاع: معلقاً األرنؤوط، قال شعيب ٧١٦٣ / ح ١٣/٧٤  صحيح ابن حبان كتاب التاريخ) ٥(
  .٥٤٥   /ح٢٤/٢١٢المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
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 زياد بن عبد اهللا البكائي     و عبد الرحمن بن محمد المحاربي    ني من طريق    وأخرجه الطبرا 
وقد صرح ابـن  (، والبيهقي من طريق يونس بن بكير بلفظ مقارب، )١(دون ذكر آلفاظ بن األثير    

  .، جميعهم عن محمد بن إسحاق به)٢()إسحاق بالسماع في هذه الرواية من جهم بن أبي الجهم
  رجال اإلسناد

مسروق بن المرز٣(ومائتين أربعين سنة مات ،أوهام له صدوق ،الكوفي سعيد أبو ،الكندي انب(. 
  .روى له ابن ماجه

 حاتم أبو وقال. )٥(الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(حديثه يكتب ،يبقو ليس :حاتم أبو قال
. )٧(صدوق: محمد بن صالح وقال. )٦(المرزبان بن مسروق مثل هو: الرفاعي هشام يأب في
هو كما قال ابن حجر، فقد وثقه ابن حبان، وهو متساهل في : قلت. )٨(وثق: ل الذهبيوقا

  .التوثيق، وضعفه أبو حاتم مع تشدده
 سنة مات ،صدوق ،سجادة يلقب ،البغدادي علي أبو ،الحضرمي كسيب  بنالحسن بن حماد

  . روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.)٩( ومائتينوأربعين إحدى
الراجح توثيقه، فلم : قلت. )١١(الثقات في حبان بنا  وذكره.)١٠(الخطيب كرب أبووثقه 

  .ينزل عن درجة الثقة
 أربـع  أو ثـالث  سـنة  مات ،متقن ثقة ،الكوفي سعيد أبو ،ياِندماله يحيى بن زكريا بن زائدة    

  .روى له الجماعة. )١٢(سنة وستون ثالث وله ،ومائة وثمانين
 سبقت   ومرسل ولم يرسل عن جهم بن أبي الجهم،        ،رابعةصدوق مدلس من ال    :محمد بن إسحاق  

  ).١٦(ترجمته حديث رقم 
  . لم يرو له الجماعة.حاطب بن الحارث مولى ،الجهم أبي بن جهم

                                                 

  .٥٤٥   /ح٢٤/٢١٢المعجم الكبير للطبراني ) ١(
  .١/١٣٤ دالئل النبوة للبيهقي) ٢(
  .٥٢٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٨/٣٩٧رح والتعديل الج) ٤(
  .٩/٢٠٦الثقات البن حبان ) ٥(
  .فيه يتكلمون ضعيف: ، والذي قاله أبو حاتم في أبي هشام الرفاعي٨/١٢٩الجرح والتعديل ) ٦(
  .١٠/١٠٢تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٢/٢٥٦الكاشف ) ٨(
  .١٦٠تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٧/٢٩٥تاريخ بغداد ) ١٠(
  .٨/١٧٥الثقات البن حبان ) ١١(
  .٥٩٠قريب التهذيب صت) ١٢(
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. )٣ (مجهـول : وقال ابن حجر  . )٢(ال يعرف : وقال الذهبي . )١(الثقات في حبان بنا ذكره
  .خراجه من الجهالةقلت هو كما قال ابن حجر، فتوثيق ابن حبان ال يكفي إل

 بنا وهو ،ثمانين سنة ماتصحابي جليل، . )٤(المطلب عبد بن طالب أبي  بنعبد اهللا بن جعفر
  .)٥( سنةثمانين

 أبـي  بنـت  هـي  وسلم عليه اهللا صلى النبي مرضعة ،السعدية حليمةهي   :حليمة بنت الحارث  
  .)٦(ذؤيب

  الحكم على إسناد الحديث
 جهم بن أبي الجهم مجهول ولم يرد إال من طريقه، إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه

 وال أدري ما الذي دفع .)٧(ثقات ورجالهما ،والطبراني ،يعلى أبو رواه:  الهيثميوالحديث قال فيه
  .الهيثمي إلى توثيق رجاله، فربما اعتمد توثيق ابن حبان في جهم بن أبي الجهم

� � �  

  .)لَه جفْرفخَرج إلي ابن (ومنه حديث أبي اليسر 
        ))))٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
 والسياقُ - الْحِديِث لَفِْظ في وتَقَاربا - عباٍد بن ومحمد ،معروٍف بن هارون حدثَنَا

ونارثَنَا :قَاالَ ِلهدح اِتمح ناِعيَل بمِإس، نع قُوبعِن ياِهٍد بجةَ َأِبى ،مرزح نةَ عادبِن عِليِد بالْو، 
 َأن قَبَل اَألنْصاِر ِمن الحي هذَا في الِْعلْم نَطْلُب وَأِبى َأنَا خَرجتُ :قَاَل ،الصاِمِت بِن عبادةَ بِنا

 لَه غُالَم ومعه -وسلم عليه اهللا ىصل- اللَِّه رسوِل صاِحب الْيسِر َأبا لَِقينَا من َأوُل فَكَان يهِلكُوا
هعةٌ مامِضم ٍف ِمنحلَى صعِر َأِبى وسةٌ الْيدرب اِفِرىعملَى وعةٌ غُالَِمِه ودرب اِفِرىعمفَقَاَل و لَه 
 فُالٍَن بِن فُالَِن علَى لي كَان َأجْل :قَاَل. غَضٍب ِمن سفْعةً وجِهك في َأرى إني عم يا :َأِبى

اِمىراٌل الْحتُ مفََأتَي لَهتُ َأهلَّمفَقُلْتُ فَس ثَم والَ قَالُوا ه .جفَخَر لَىع ناب لَه 
فْر٨(الحديث............ج(.  

                                                 

  .٤/١١٣الثقات البن حبان ) ١(
  .١/٤٢٦ميزان االعتدال ) ٢(
  .٧٤تعجيل المنفعة ص) ٣(
  .٤/٤٠اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٢٩٨تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٧/٥٨٤اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٦(
  .٨/١٦٠مجمع الزوائد ) ٧(
  .٢٠٠٦  / ح٢/٨٣١ث جابر الطويل وقصة أبي اليسر صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب حدي) ٨(
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  تخريج الحديث
 ،ىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخر             

  ).١٨٠(في حديث رقم إيراده هذا الحديث سبق 
� � �  

  . مدحتْه بِقلَّة األكِْل)يكِْفيه ِذراع الجفْرة(وحديث أم زرع ) ه(
        ))))٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

   :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 حـدثَنَا   ،نَا ِعيسى بن يـونُس     َأخْبر : قَالَا ، وعِلي بن حجرٍ   ،حدثَنَا سلَيمان بن عبِد الرحمنِ    

 جلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً     : عن عاِئشَةَ قَالَتْ   ، عن عروةَ  ، عن عبِد اللَِّه بِن عروةَ     ،ِهشَام بن عروةَ  
 ،)١( زوِجي لَحم جمٍل غَثٍّ    :الَتْ الُْأولَى  قَ ،فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن لَا يكْتُمن ِمن َأخْباِر َأزواِجِهن شَيًئا        

 ِإنِّـي  ، خَبـره )٢( زوِجي لَا َأبثُّ : قَالَتْ الثَّاِنيةُ  ، ولَا سِميٍن فَينْتَقَلُ   ، لَا سهٍل فَيرتَقَى   :علَى رْأِس جبلٍ  
     هَأذْكُر ِإن هلَا َأذَر َأخَافُ َأن،   هرجبو هرجع ٣( َأذْكُر(،  ُـشَنَّقُ   : قَالَتْ الثَّاِلثَةِجي الْعوز )َأنِْطـقْ    ،)٤ ِإن 

 ولَـا   )٦( ولَا مخَافَةَ  ، لَا حر ولَا قُر    ،)٥( زوِجي كَلَيِل ِتهامةَ   : قَالَتْ الراِبعةُ  ، وِإن َأسكُتْ ُأعلَّقْ   ،ُأطَلَّقْ

                                                 

 تُفْسده ال َأي تَغِْثيثاً طَعامنا تُِغثُّ وال َأيضاً حديثها وفي مهزول َأي غَثٍّ جمٍل لَحم زوجي زرع ُأم حديث في )١(
 لمشقةبا إال ينال ال الصعب الجبل قُلة في كالشيء القلة مع وبعده خيره قلة تصف، و)٢/١٧٠لسان العرب (

  ).٢/٢٨٩غريب الحديث البن سالم  (فينتقى سمين وال فيرتقى سهل ال: لقولها
غريب  (واِحد والمعنى تَنُثُّ ويروى تَبِثيثاً حِديثَنَا تَبثُّ ومثله، َأنْشُره ال أي خَبره أبثُّ ال زرٍع ُأم حديِث في )٢(

  ).٢/١١٤لسان العرب  (آثاره حلقُب َأنْشُره ال، و)١/٥٤الحديث البن الجوزي 
 خاصة البطن في أنها إال نحوها والبجر. الجسد من ناتئة تراها حتى العروق أو العصب يتعقد أن :العجر )٣(

 بجرة لفالن: ويقال ؛ بجر وجمعها بجراء وامرأة البطن أعظم كان إذا أبجر رجل: قيل ومنه بجرة واحدتها
  ).٢٩١، ٢/٢٩٠غريب الحديث البن سالم ( عظيمها السرة ناتئ كان إذا أبجر رجل: ويقال

 العشاِنقُ والجمع كذلك عشَنَّقةٌ ونعامةٌ ،العنق طويلة :عشَنَّقَةٌ وامرَأة الجسم الطويل :والعشَنَّقُ ،الطول :العشْنَقة )٤(
 الممتد الطويل هو العشَنَّقُ، عشاِنقَة قوم من ضخم وال بمثْقٍَل ليس الذي الطويل العشَنَّقُ ،والعشَنَّقُون والعشانيقُ

لسان العرب ( الخلق السيء هو :وقيل السفَه دليل الغالب في الطول َألن مخْبٍر بال منْظَراً له َأن َأرادت القامة
  )٢/٢٩١، غريب الحديث البن سالم ٢/٩٧غريب الحديث البن الجوزي ، ١٠/٢٥٢

 فقد مصعدا عمان خلفت إذا :وقيل والعروض تهامة بين حجز ما حجازوال مكة منها البحر تساير :تهامة )٥(
 لك عرضت وإذا ،البحر إلى أتهمت فقد ذلك فعلت فإذا عرق ذات ثنايا في تنزل حتى منجدا تزال فال أنجدت
 وإنما أتهمت فقد والمرخ األراك واستقبلك العرج ثنايا من تصوبت وإذا ،الحجاز فتلك منجد وأنت الحرار
  ).٢/٦٣معجم البلدان  (ونجد تهامة بين حجز ألنه حجازا حجازال سمي

 أذى فيه كالهما والبرد الحر ألن مثل هذا وإنما مكروه وال أذى عنده ليسأي :  قوله ال حر وال قر وال مخافة)٦(
  ).٢/٢٩٢غريب الحديث البن سالم ( أخافه شر وال غائلة عنده ليست: تقول مخافة وال. اشتدا إذا
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 قَالَـتْ   ، ولَا يـسَأُل عمـا عِهـد       َ، وِإن خَرج َأِسد   ، فَِهد  زوِجي ِإن دخَلَ   : قَالَتْ الْخَاِمسةُ  ،)١(سآمةَ
 ولَا يـوِلج الْكَـفَّ ِلـيعلَم        ، وِإن اضطَجع الْتَفَّ   ، وِإن شَِرب اشْتَفَّ   ، زوِجي ِإن َأكََل لَفَّ    :الساِدسةُ

 َأو  ، شَـجكِ  ،)٤( كُلُّ داٍء لَـه داء     ،)٣( طَباقَاء -  عياياء َأو -  زوِجي غَياياء  : قَالَتْ الساِبعةُ  ،)٢(الْبثَّ
 قَالَـتْ   ،)٥( والريح ِريـح زرنَـبٍ     ، زوِجي الْمس مس َأرنَبٍ    : قَالَتْ الثَّاِمنَةُ  ، َأو جمع كُلا لَكِ    ،فَلَِّك

 : قَالَتْ الْعاِشرةُ  ، قَِريب الْبيِت ِمن النَّادِ    ، عِظيم الرمادِ  ، طَِويُل النِّجادِ  ، زوِجي رِفيع الِْعمادِ   :التَّاِسعةُ
 اِلكِجي موز،  اِلكا ممذَِلكِ    ؟ و ِمن رخَي اِلكاِركِ    ، مباتُ الْمِإِبٌل كَِثير اِرحِ    ، لَهـسِإذَا  ، قَِليلَـاتُ الْمو 

 ومـا َأبـو     ، زوِجي َأبو زرعٍ   : قَالَتْ الْحاِديةَ عشْرةَ   ،ن هواِلك  َأيقَن َأنَّه  ،)٦(سِمعن صوتَ الِْمزهرِ  
 وجدِني ِفـي  ،)٧( وبجحِني فَبِجحتْ ِإلَي نَفِْسي  ، وملََأ ِمن شَحٍم عضدي    ، َأنَاس ِمن حِلي ُأذُنَي    ؟زرٍع

 وَأرقُد  ، فَِعنْده َأقُوُل فَلَا ُأقَبح    ، وداِئٍس ومنَقٍّ  )٩( َأهِل صِهيٍل وَأِطيطٍ    فَجعلَِني ِفي  ، ِبِشقٍّ )٨(َأهِل غُنَيمةٍ 
حبفََأتَص،  فََأتَقَنَّح بَأشْر١٠( و(،   ٍعرَأِبي ز عٍ    ، ُأمرَأِبي ز ا ُأما ؟ فَمهكُومع )١١( احدر ،   احا فَـستُهيبو ، 

                                                 

 صحبته تُملَّ أن يوِجب خُلُق وال يخاف شَر فيه ليس تعني: ، وقيل)٧/٣٢٤العين  (مِللْته سآمةً الشيء متسِئ )١(
  ).٣/٥٠الفائق (

  ).١/٥٤غريب الحديث البن الجوزي  (يمسه ال فَهو عيب ِبجسِدها كََأنَّه البثَّ ِليعلَم النُّسوِة بعِض قوُل )٢(
 من والعياياء. بالعين ] عياياء [ هو وإنما بشيء وليست أعرفها فال معجمة بالغين غياياء فأما: سالمقال ابن ) ٣(

، الناقة يضرب أن يحسن لم إذا عياياء بعير: يقالو الرجال من هو وكذلك يلقح وال يضرب ال الذي اإلبل
 مسلٍَك إلى يهتَِدي ال وظُلْمة َأبداً يايٍةغَ في كَأنه َأي، )٢/٢٩٥غريب الحديث ( الفَدم األحمق العي: والطباقاء

لسان  (فيه إشْراقَ ال الذي المِظلِم المتكاِثِف كالظِّلِّ وَأنه الروِح بِثقَِل وصفَتْه قد تكون َأن ويجوز فيه ينفذ
  ).١٥/١٤٣العرب 

  ).٢/٢٩٥غريب الحديث البن سالم ( أدوائه ومن فيه فهو الناس أدواء من شيء كل )٤(
)٥( نَبرالز: برالنَّباِت من ض بائحة طَيلٌَل وهو الروقيل فَع نَبرالز برشجر هو وقيل الطِّيِب من ض بطَي 

  ).١/٤٤٨لسان العرب  (الزعفران هو :وقيل الريح
 لألضياف والنَّحر بالكَرم فتهوص أوقدها أي ؛ وأزهرها النار زهر يقال النار يزِهر الذي وقيل العود: الِمزهر )٦(

 لهم نَحر به نزلوا إذا الضيوفَ أن اعتادت وقد للِقرى معدةً لتكون ِبفنائه باركة األحوال أكثر في إبلَه وأن
  ).٣/٥٢الفائق  (بالمعاِزف وأتاهم الشراب وسقاهم

غريب الحديث البن سالم  (فرح اإذ يبجح الرجل بجح وقد ففَِرحت فرحني أي فَبجحت بجحني: قولها) ٧(
٢/٢٠٠.(  

  ).٤/٢١٦معجم البلدان  (العرب بالد في موضع غنيمة جمع تصغير بلفظ غنيمات )٨(
غريب ( واألطيط صوت الناقة الخيل أصوات الصهيل ألن وإبل خيل أهل وهم أهله إلى بي ذهب أنه تعني )٩(

  ).٢/٢٠١بن سالم الحديث ال
 رأسي فأرفع أشرب: والمعنى يشْرب ولم رأسه رفع إذا قموحاً البِعير قمح من تَفَعل: حوالتقم قَنْحاً قَنَحتُ )١٠(

  ).٣/٥٢الفائق  (وتملؤا ِريا
)١١( كُوملَة اَألحماُل :العدعاحةُ واَألمتعة اَألثاِث من الحشو الكثيرة الثقيلة والرداح المدداحةُ والربيت ِدعامة والر 
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 ِبنْـتُ َأِبـي     ،ويشِْبعه ِذراع الْجفْرةِ   ،)١( مضجعه كَمسلِّ شَطْبةٍ   ؟ فَما ابن َأِبي زرعٍ    ،ابن َأِبي زرعٍ  
 جاِريةُ َأِبـي    ، وغَيظُ جارِتها  ، وِمْلء ِكساِئها  ، وطَوع ُأمها  ، طَوع َأِبيها  ؟ فَما ِبنْتُ َأِبي زرعٍ    ،زرٍع
 ، ولَا تَملَُأ بيتَنَا تَعِشيـشًا    ، ولَا تُنَقِّثُ ِميرتَنَا تَنِْقيثًا    ، لَا تَبثُّ حِديثَنَا تَبِثيثًا    ؟يةُ َأِبي زرعٍ   فَما جارِ  ،زرٍع
اِن ِمـن    يلْعب ، معها ولَداِن لَها كَالْفَهدينِ    ، فَلَِقي امرَأةً  ،)٢( خَرج َأبو زرٍع والَْأوطَاب تُمخَض     :قَالَتْ

 ، وَأخَـذَ خَطِّيـا  ، رِكب شَِريا، فَنَكَحتُ بعده رجلًا سِريا ، فَطَلَّقَِني ونَكَحها  ،تَحِت خَصِرها ِبرمانَتَينِ  
 : قَالَتْ ،يِري َأهلَكِ  كُِلي ُأم زرٍع ومِ    : وقَالَ ، وَأعطَاِني ِمن كُلِّ راِئحٍة زوجا     ،وَأراح علَي نَعما ثَِريا   

 قَاَل رسوُل اللَِّه صـلَّى   : قَالَتْ عاِئشَةُ  ،فَلَو جمعتُ كُلَّ شَيٍء َأعطَاِنيِه ما بلَغَ َأصغَر آِنيِة َأِبي زرعٍ          
  لَّمسِه ولَيع عٍ      : ""اللَّهرز ٍع ِلُأمرد اللَّ    ، "" كُنْتُ لَِك كََأِبي زبو عةَ    :ِه قَاَل َأبلَمس نب ِعيدقَاَل س :   ـنع 

  .)٣( وهذَا َأصح، فََأتَقَمح ِبالِْميِم: وقَاَل بعضهم: قَاَل َأبو عبد اللَِّه، ولَا تُعشِّشُ بيتَنَا تَعِشيشًا،ِهشَاٍم
  تخريج الحديث

نس عن عيسى بن يـو  علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب      أخرجه مسلم من طريق     
  . )٤( ومن طريق سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة به باختالف يسير،به بنحوه

� � �  

يقال .  أي مقطَعة للنكاح، ونَقْص للْماء     )صوموا ووفَروا أشْعاركُم فإنها مجفَرة    (وفيه  ) ه(
  .إذا أكثر الضراب وعدل عنه وتركه وانقطع: جفَر الفحُل يجفُر جفُورا

        ))))٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠((((م م م م حديث رقحديث رقحديث رقحديث رق
  :قال أبو داود في مراسيله    
  دثنَح ا محمد بن  ثنَّ الم نَدثَى، حأِبا ابن دثنَي عدي، حا حسينالم علمتادةَن قَ، عع ،سن، ن الح

  .)٥("" ها مجفرةإنَّكم، فَارعشْوا َأوفَُأوا وومص ": "اَل قَسلم وليِه على اُهللا ص اِهللاسوَل رنَأ
  ديثتخريج الح

  .لم أقف عليه مسنداً إال في هذا الموضع  
  رجال اإلسناد

  ).٥٣( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، :محمد بن المثنى
                                                                                                                                               

  ).٢/٤٤٧لسان العرب ( حجارة من هي
 ِدقَاقُ قُضبان ِمنْه تُشَقَّقُ َأنَّه وذَِلك األخْضر سعفُه وهو النَّخِْل جِريِد من شَطُب ما وهو شَطْبٍة كَِمسلِّ مضجعةٌ )١(

  ).١/٥٩٣غريب الحديث البن الجوزي  (متَنعم لَين اللَّحِم ضرب َأنَّه َأرادتْ
  ).٣/٢٠٥غريب الحديث البن سالم  (وطب واحدها اللبن أسقية وطاباأل )٢(
  . ٥١٨٩  /ح ٣/٢٨٦صحيح البخاري كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع األهل ) ٣(
  . ٢٤٤٨  / ح٢/٥٧١صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم باب ذكر حديث أم زرع ) ٤(
  .١٩٩   /ح  ١٧٩ صمراسيل أبي داود ) ٥(
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 أبو إبراهيم هو :وقيل ،لجده ينسب وقد ،عدي أبي بن إبراهيم بن محمدهو  :ابن أبي عدي
  . الجماعة روى له.)١(الصحيح على ، ومائتينوتسعين أربع سنة مات ،ثقة ،البصري عمرو

ل أن اوثقه النقاد كابن سعد والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، وذكر الذهبي في ميزان االعتد  
  .فالينزله ذلك عن الثقة لتفرده، وقد وثقه مره، )٢( ال يحتج به:أبا حاتم قال مرة

 .)٣( ومائةوأربعين خمس سنة مات ،وهم ربما ثقة ،البصري ،ذيوالع ،المعلم ذكوان بن الحسين
  .وى له الجماعةر

  إال أن.والنسائي، والعجلي وغيرهم حاتم، وأبو معين، بن يحيىكابن سعد، و وثقه النقاد
 عن بريدة بن عبداهللا عن المعلم حسين يرو لم :داود أبو وقال. بأس به ليس : فقط قالزرعة اأب

. أبيه غير عن دةبري بن عبداهللا عن يروى إنما :يعنى ،شيئاً وسلم عليه اهللا صلى النبي عن أبيه
 عن وكلها ،واحداً حرفاً إال أبيه عن بريدة ابن عن المعلم الحسين يرو لم :المديني ابن وقال
 سعيد بن يحيى ونقل عن الحديث، مضطرب ضعيف( :وانفرد العقيلي بقوله. )٤(أخر رجال
 ولم ،عن أبيه بن بريدة عبداهللا هو ثقة، إال فيما يرويه عن :قلت. )٥()اضطراب فيه :قوله القطان

  .يرِو عنه في هذا الحديث
 سبقت ترجمته    ومرسل ولم يرسل عن الحسن      ولكنه مدلس من الثالثة    ثقة ثبت، : قتادة بن دعامة  

  ).٢٣(حديث رقم 
 ، لكنه مدلس من الثانية ومرسل عن كثير من الصحابة         مشهور فاضل فقيه ثقة: الحسن البصري 

  ).١١٦(سبقت ترجمته حديث رقم 
  ناد الحديثالحكم على إس

لبصري، أرسله عن النبي     فهو من مراسيل الحسن ا      ضعيف؛ إلرساله  إسناد هذا الحديث  
  .صلى اهللا عليه وسلم

� � �  
  

  
                                                 

، ٢/١٥٤، الكاشف ٢٤/٣٢١، تهذيب الكمال ٧/٤٤٠وانظر الثقات البن حبان . ٤٦٥تقريب التهذيب ص) ١(
  .٩/١٢، تهذيب التهذيب ١/٣٢٤تذكرة الحفاظ 

  .٣/٦٤٧ميزان االعتدال ) ٢(
  .١٦٦تقريب التهذيب ص) ٣(
، الثقات للعجلي ٦/٢٠٦، الثقات البن حبان ٢/٥٢، الجرح والتعديل ٢/٣٨٧ترجمته في التاريخ الكبير ) ٤(

  .٢/٢٩٣، تهذيب التهذيب ١/٣٣٢، الكاشف ٦/٣٧٢، تهذيب الكمال ١/٣٠٤
  .١/٢٥٠الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٥(



 −�٣٨٩�−

  

  .)عليك بالصوم فإنه مجفَرة: أنه قال لعثمان بن مظْعون(ومنه الحديث ) ه(
        ))))٢١١٢١١٢١١٢١١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
  دثنَح ا ع لي بن الم  بارك الصي، ثنا إسماعيلُ  اِننع أبِ  بن   ِندثَي أويس، ح بِدي ع بـنِ  لـكِ  الم  

ـ ن أَ ون، ع ظع بن م  دامةَ قُ نتُ بِ ائشةَن ع ين، ع سمر بن ح  ن ع ع، و يِهِبن أَ ي، ع ِحمامة الج دقُ ا، بيه
ِخن أَ ع يه عثم  ان بن ماَله قَ نَّون، أَ ظع :ي إنِّ  اهللاِ سوَلا ر ،قُش تَجٌلي رـ   ع لـي هـ زبـةِ ذه الع ي  ِف
ِتي االخْ ي فِ ن لِ ذََأتَي، فَ غاِزالمال،   ": "اَلي ؟ قَ  ِصتَأخْ فَ اِءص لَو كن عليك ي  ا ابن ـ ظْ م ون بِ ع الـصام ي
  .)١("" جفرةٌه مإنَّفَ

  تخريج الحديث
، )٣(، وأخرجه ابن سعد   )٢(أخرجه أبو نعيم عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك به           

  .، كالهما عن إسماعيل بن أبي أويس به بنحوه)٤(خاري في التاريخ الكبيروالب
  رجال اإلسناد

  .لم أقف له على ترجمة :علي بن المبارك الصنعاني
 أبي بن عبداهللا أبو ،األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن عبداهللا بن عبداهللا بن إسماعيل

 روى له .)٥( ومائتينوعشرين ست سنة تما ،حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق ،المدني أويس
  .الجماعة سوى النسائي

 :يحيى مرة وقال. )٧(معين بن يحيى قال وكذلك. )٦(به بأس ال :حنبل بن أحمد قال
 من يقرأ أو يؤديه، أن يعرف وال الحديث، يحسن ال أنه يعنى بذاك، ليس العقل، ضعيف صدوق

 يسرقان وأبوه أويس يأب ابن :مرة وقال. ضعيفان وابنه أويس أبو :مرة وقال. كتابه غير
 .)٩(امغفلً وكان الصدق، محلة :حاتم أبو وقال. )٨(بشيء ليس يكذب، مخلط، :مرة وقال. الحديث

                                                 

  . ٨٣٢٠   /ح  ٩/٣٨ المعجم الكبير للطبراني) ١(
  .٤٩٢٣   / ح ٤/١٩٥٧معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٢(
  .٣/٢٩٦  الطبقات الكبرى) ٣(
  .٦/٢١٠ الكبير التاريخ) ٤(
  .١٠٨تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٢٣بحر الدم ص ) ٦(
  .٢٣٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .١/٢٧١، تهذيب التهذيب ٣/١٢٤ تهذيب الكمال )٨(
  .٣/١٨٠الجرح والتعديل ) ٩(
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 مالك خاله عن روى هذا أويس يأب وابن( :يعد بنا وقال، )١(وذكره ابن حبان في الثقات
 حدث وقد شيوخه، من وغيرهما بالل، بن سليمان وعن ،اعليه أحد يتابعه ال غرائب، أحاديث

 يأب أبيه من خير وهو الكثير، عنه يحدث البخاريو وأحمد، معين، ابن عليه وأثنى الناس، عنه
 القاسم أبو وقال .بثقة ليس :آخر موضع في وقال. )٣(ضعيف :النسائي وقال. )٢()أويس

 يبن لم ما له بان علهول تركه، إلى يؤدى أن إلى عليه، الكالم في النسائي بالغ( :)٤(يالاللكائ
 سلمة بن النضر سمعت: )٥(يالدوالب وقال. )ضعيف أنه إلى يؤول كلهم هؤالء كالم ألن لغيره،
 وقال. وهب ابن بمسائل مالك عن يحدث كان كذاب، أويس يأب ابن :يقول )٦(يالمروز

 الهخ في ثبتاً كان :قال حاتم أبا أن الخليلي اإلرشاد ونقل. )٧(الصحيح في أختاره ال :الدارقطني
 الشيخان وأما :وقال ابن حجر. الثقات من كان :قال حاتم أبا  في موضع آخر أنوردو. )٨(مالك
خالف  :، قلت)٩(الثقات فيه شارك الذي ،حديثه من الصحيح إال عنه أخرجا أنهما بهما أظن فال

  .واضح بين العلماء في الحكم على ابن أبي أويس والراجح ما ذهب إليه ابن حجر
 .)١٠(السابعة من ،ضعيف ،المدني ،الجمحي حاطب بن محمد بن إبراهيم بن قدامة بن الملك عبد

  .روى له ابن ماجه

                                                 

  .٨/٩٩الثقات البن حبان ) ١(
  .١/٣٢٣الكامل في الضعفاء ) ٢(
  .١٧لنسائي صالضعفاء والمتروكين ل) ٣(
تذكرة  (وأربعمائة عشرة ثمان سنة، مات الرازي الطبري منصور بن الحسن بن اهللا هبة ،القاسم أبو هو )٤(

  ).٣/١٠٨٣الحفاظ 
 عشر سنة مات، الدوالبي ،الرازي ،األنصاري مسلم بن سعيد بن حماد بن حمدأ بن محمد بشر أبو هو )٥(

  ).٢/٧٦٠تذكرة الحفاظ  (وثالثمائة
 عنه الرواية يحل ال ،الحديث يسرق ممن كان :قال ابن حبان ،بشاذان يعرف ،المروزي سلمة بن لنضرا هو )٦(

  ).٢/٥١المجروحين البن حبان  (لالعتبار اال
  .١/٢٧١ تهذيب التهذيب )٧(
  .١/٣٤٨اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٨(
، تهذيب التهذيب ٣/١٢٤تهذيب الكمال ، ١/٣٧٠، التعديل والتجريح ١/٣٤٦ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  .١/٢٤٧، الكاشف ١/٢٧١
  .٣٦٤تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 ثقة :البر عبد ابن وقال. )٣(ووثقه العجلي. )٢( صالح:، وقال مرة)١(وثقه ابن معين مرة
 عنه، داود وأب وسئل. )٥(بالقوى ليس :النسائي وقال. )٤(نكريو عرفي :البخاري وقال. شريف

 ابن  وقال.)٦(عنه يحدث مالك كان :وقيل. نكارة حديثهفي و عليه، يثنى عبدالرحمن كان :قالف
 فيحيله ،التوهم على بالشيء يأتي حتى ،وهمه وكثر خطؤه فحش أنه إال ،صدوقاً كان( :حبان
 :حاتم أبو وقال. )٧()الثقات يوافق لم فيما به االحتجاج يجوز ال ،سننه عن ويقلبه ،معناه عن

 غير أشياء له :يعد ابن قالو. )٨(الثقات عن بالمناكير يحدث ،يبالقو ليس الحديث، ضعيف
 .)١٠(نعيم وأبو الحاكم قال وكذا. مناكير دينار بن عبداهللا عن عنده :العقيلي وقال. )٩(محفوظة

وافق ضعيف، يقبل من حديثه ما هو :قلت. )١٢(ضعيف: وقال الذهبي. )١١(يترك :الدارقطني وقال
 .الثقات

 مـن  ،مقبـول  ،لجـده  ينـسب  وقـد  ،الجمحي حاطب بن محمد بن إبراهيم بن امةدقُهو   :وهأب
 هو  :قلت. )١٥( وثق :وقال الذهبي . )١٤(ذكره ابن حبان في الثقات    .  روى له ابن ماجة    .)١٣(الرابعة

  .كما قال ابن حجر، وتوثيق ابن حبان ال يكفي لرفع درجته
 روى لـه    .)١٦(الرابعـة  من ،ثقة ،المكي قدامة أبو موالهم ،الجمحي عبداهللا بن حسين بن عمر

  .التفرد كتاب في داود وأبمسلم، و

                                                 

  .٣/٧٤  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٦/٣٦٧ تهذيب التهذيب )٢(
  .٢/١٠٤الثقات للعجلي ) ٣(
  .٥/٤٢٨التاريخ الكبير ) ٤(
  .٦٩الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٥(
  .٦/٣٦٧، تهذيب التهذيب ١٨/٣٨٠انظر تهذيب الكمال ) ٦(
  .٢/١٣٥المجروحين البن حبان  )٧(
  .٥/٣٢٦الجرح والتعديل ) ٨(
  .٥/٢٠٩الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .٣/٣٠الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٠(
  .٤٥سؤاالت البرقاني ص) ١١(
  .١/٦٦٨الكاشف ) ١٢(
، تهذيب التهذيب ٢٥/٣٤٢، تهذيب الكمال ٧/١٢٧، وانظر الجرح والتعديل ٤٥٤تقريب التهذيب ص) ١٣(

٨/٣٢٥ .  
  .٧/٣٤٠الثقات البن حبان ) ١٤(
  .٢/١٣٤الكاشف ) ١٥(
  .٧/٣٨٠، تهذيب التهذيب ٢/٥٦، الكاشف ٢٩٨، وانظر تهذيب الكمال ٤١١تقريب التهذيب ص  ) ١٦(
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 عليه اهللا صلى النبي رأت ،)١(صحابية جليلة  ،الجمحية ،القرشية مظعون بن قدامة بنت عائشة
  .)٢(ميت وهو الجمحي مظعون بن عثمان عمها يقبل وسلم

 ،عمرو أبا يكنى ،عثمان أخو ،الجمحي القرشي وهب بن حبيب بن مظعون بن قدامةهو  :وهاأب
 ست سنة مات، )٣(بدراً وشهد ،الهجرتين هاجر ،األولين السابقين دأح كانصحابي جليل، 

  .)٤(ي رضي اهللا عنهعل خالفة في وثالثين
 اثنتين سنة مات  صحابي جليل،.)٥(الجمحي حبيب بن مظعون بن عثمانهو  :عثمان بن مظعون

  .)٦(بالبقيع دفن من أول وهو ميت وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي وقبله الهجرة من
  لحكم على إسناد الحديثا

إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، ألن فيه عبد الملك بن قدامة وهو ضعيف، ولم أجد له 
 ،وغيره معين ابن وثقة ،الجمحي قدامة بن الملك عبد فيه: والحديث قال فيه الهثمي. متاباً يقويه

ذا يؤكد ضعفه وأن ، وه)٨(، والحديث ضعفه الشيخ األلباني)٧(ثقات رجاله وبقية ،جماعة وضعفه
  .لم يرد إال من هذا الطريق
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الِكنانَة والجعبـة   :  الجفير )من اتخذ قَوساً عربية وجفيرها نفى اللّه عنه الفَقْر        (وفيه  ] ه[
  .التي تُجعل فيها السهام، وتَخِْصيصه الِقِسي العربية كَراهة ِزي العجم

        ))))٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :جمهقال ابن األعربي في مع  
   نا إبراهيم  عاِو بن م  ية بن جصِرة البِ لَب  ي، نا م  ِزردويه بن ي  يد، نا الربيع  ـ  ِب بن ص ن يح، ع

الحس نَََن أَ ن ع  اَلقَ: اَلك قَ اِلس بن م ر اهللاِ وُلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع و سلم :""وسـاً خذ قَ ن اتَّ م ربيـةً  ع 
جِفويرهتُانَنَي ِكعِنا ياُهللافَّا كَه ع نه٩("" الفقر(.  
  

                                                 

  .٨/٢٢اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٣/٣٢٣الثقات البن حبان ) ٢(
  .٥/٤٢٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
  .٣/٣٤٣الثقات البن حبان ) ٤(
  . ٤/٤٦١، اإلصابة في تمييز الصحابة ٣/٣٩٤الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٣٨٣تعجيل المنفعة ص) ٦(
  .٧٣٢١/  ح ٤/٧٦٦مجمع الزوائد ) ٧(
  .٣٨٩٣/  ح ٨/٣٩٥السلسلة الضعيفة ) ٨(
  .١١٤٢/  ح ٢/٥٨٠ معجم ابن األعرابي) ٩(
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  تخريج الحديث
  .)١(أخرجه الخطابي عن ابن األعرابي به بمثله

  رجال اإلسناد
إبراهيم بن معاوية بن جلم أقف له على ترجمة :ة البصريلَب.  

 وثالثين خمس سنة مات ،مردويه عبداهللا أبو ،الصائغ يزيد بن الصمد عبدهو   :مردويه بن يزيد  
  .له رجأخ من يذكر  لم.ومائتين

 الحسين وقال .)٣(مسنداً شيئاً له نعرف ال :عدي بنا وقال. )٢(الثقات في حبان بنا ذكره
 يعلى أبو قال و.يكذب ممن ليس ،به بأس ال :معين بن يحيى  وقال.ثقة كان :)٤(فهم بنا

 له تقول كنت: قال، أطراف: قال ؟فضيل كالم سمعت كيف: لمردويه معين ابن قال: الموصلي
.  والورع السنة أهل من ،ثقة كان: وقال ابن حجر. يحيى ضعفه أي :قال ؟كذا وقلت ،كذا قلت

  . صدوقالراجح أنه :قلت .)٥( يروي الحكايات:وقال الذهبي
 ستين سنة مات ،مجاهداً عابداً وكان ،الحفظ سيء صدوق ،البصري ،السعدي بيحص بن الربيع
  .ماجه بنا، والترمذي، وتعليقاً البخاري روى له .)٦(ومائة

. عنه يحدث  بن مهديعبدالرحمن وكان عنه، يحدث الو. يرضاه ال سعيد بن يحيى كان
 تكلم ما : الطيالسيالوليد يأب عن ،داود أبو وقال. )٨(مقلوبة كلها أحاديثه :)٧(مسلم بن عفان وقال
ئل وس. )١٠(صالح رجل ،به بأس ال :أحمد بن حنبلوقال  .)٩(فوقه والربيع إال الربيع في أحد

ود عن ابن ، وكذا روى أبو دا)١١( ما أقربهما: فقال بن فضالة؟أحمد عن الربيع ومبارك
  . )١٢(المديني

                                                 

  .١/١١٢غريب الحديث للخطابي ) ١(
  .٨/٤١٥الثقات البن حبان ) ٢(
  .٥/٣٣٦كامل في الضعفاء ال) ٣(
 بن محمد بن الحسين :الخطيب وقال ،بالقوي ليس :الحاكم قال ،سعد بن محمد صاحب ،فهم بن الحسين هو )٤(

  ).٢/٣٠٨لسان الميزان ( مات سنة تسع وثمانين ومائتين ،مجوز بن فهم بن الرحمن عبد
  .٦/٢٩٣التهذيب ، تهذيب ٢/٦٢١، ميزان االعتدال ١١/٤٠ترجمته في تاريخ بغداد ) ٥(
  .٢٠٦تقريب التهذيب ص) ٦(
  ).٣٩٣تقريب التهذيب ص( ومائتين عشرة تسع سنة مات ،الباهلي اهللا عبد بن مسلم بن عفان هو )٧(
  .٩/٨٩ تهذيب الكمال )٨(
  .٢/١٠٨سؤاالت اآلجري ) ٩(
  .١/٤١٢العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٢/٣٨العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
  .٢/٤٦سؤاالت اآلجري ) ١٢(
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 وقال. )٢(بأس به ليس :مرة وقال ،)١( مرةابن معينووثقه وكذا روي عن ابن معين، 
. )٤(وضعفه ابن سعد، والنسائي، والساجي .)٣(به بأس ال :العجلي وقال .الحديث ضعيف :مرة
 صالحة أحاديث له( :يعد بنا وقال. )٥(يبالقو وليس صالح، عندنا هو :المديني ابن وقال

 :حبان ابن وقال. )٦()برواياته وال به، بأس ال أنه وأرجوا ،جداً اًمنكر حديثاً له أر ولم مستقيمة،
 نأ إال التهجد، كثرة من النحل ببيت بالليل بيته يشبه وكان وزهادهم، البصرة أهل عباد من كان(

 حيث من المناكير حديثه في وقع حتى ،كثيراً يروى فيما يهم فكان صناعته، من يكن لم الحديث
 أبو وقال. صدوق صالح شيخ :زرعة أبو وقال. )٧()انفرد إذا به االحتجاج يعجبني ال يشعر، ال

 صالح رجل :شيبة بن يعقوب وقال .)٨(منه إلى أحب فضالة بن والمبارك صالح، رجل :حاتم
 يرد من حديثه ما خالف ، يروي المناكير،صدوقالراجح أنه  :قلت. )٩(جداً ضعيف ثقة، صدوق

 .فيه الثقات
، لكنه مدلس من الثانية ومرسل عن كثير من الصحابة،          مشهور فاضل فقيه ثقة: الحسن البصري 

  ).١١٦(ولم يذكر أنس رضي اهللا عنه فيمن أرسل عنهم سبقت ترجمته حديث رقم 
  ).٣(بي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم  صحا:أنس بن مالك

  الحكم على إسناد الحديث
 وقد تفرد به عن الثقات فلم       ، من رواية الربيع بن صبيح     ه ألن ،إسناد هذا الحديث ضعيف   

  .أجده إال من طريقه
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٤/٨٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .١١١ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(
  . ٣/٢١٤ تهذيب التهذيب )٣(
  .٣/٢١٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٧٧الطبقات الكبرى   انظر)٤(
  .٥٩سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ٥(
  .٢/١٣٣الكامل في الضعفاء ) ٦(
  .١/٢٩٦المجروحين البن حبان ) ٧(
  .٣/٤٦٤الجرح والتعديل ) ٨(
  . ٣/٢١٤، تهذيب التهذيب ١/٣٩٢، الكاشف ٩/٨٩، تهذيب الكمال ٢/٥٢ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٩(
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وهـي  :  هي جمع جفْرة بالضم    )فَوجدناه في بعض تلك الِجفَار    (وفي حديث طلحة    ) س(
  .ومنه الجفْر، للبئر التي لم تُطْوحفرة في األرض، 

        ))))٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطيالسي في مسنده  
  دثنَح ا ابن الم  بارك، ع ن إسح اق بن ي  لحةَ طَ حيى بن  ي عِ خبرِنَأ: اَل، قَ اِهللابيِد بن عى بن  يس

ـ  كرا ذَ  إذَ  عنه ضي اهللاُ كر ر و ب  أب انكَ: التْا قَ نه ع ضي اهللاُ  ر ةَشَاِئ ع نينؤِمم الم ن أَ ، ع ةَحلْطَ ي وم 
 رأيـتَ حـد فَ  ُأوم ياءن فَول م َأنتُكُ: اَلث، قَدحأ يشَنْم َأ، ثُلحةَطَوم َ  ي هلُّ كُ اكذَ: اَلم قَ ى، ثُ كَحد ب ُأ
رالًج اِتقَ ي ل م ع راهللاِ وِلس  لى اهللاُ  ص ليِه ع و سلمونَ دهَأ، وراَل قَاه :لحـةَ ن طَكُ: لتُقفَ: اَل، قَحميِهي 
ِناتَ فَ يثُح لتُقُي، فَ ِناتَا فَ ي م :كُيون ر ي أَ وِمن قَ  مِ الًجحب إلي  بيِن و ي و ـ  بـين شرِق الم ـ  ر ال  ٌلج 
، خطفه ال َأطفاً خَشي المخطفُ يهو، ونه ِمسلم و عليِهلى اُهللا ص اِهللاوُلس إلى رربقْا َأأنَ، وهفُعِرَأ
، هاعيتُب ر سرتْ كُ قد و سلم و ليِه ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ سوِلا إلى ر  هينَانتَراح، فَ بيدة بن الج  و ع  أب وا ه إذَفَ
شُوِفج جهِهي وو ِفخَلقد د ١(يِهتَجنَي و(ِماِنلقتَ ح ِرغفَ الِملِقن ح)قاَل، فَ)٢اِهللاسوُل ر لى اُهللا صليِه ع 
وسلم " :ليكُعم احبكُا صا  م"  ،يلحةَ طَ ريد فَ زفَقد نَ ، و ، وِل إلى قَ  فتْلتَلم ي ألنزِ هبتُذَه، و ذَ ع ن  مِ اك
قاَل، فَ ِهجِهو أب  قسمتَُأ: بيدةو ع ع ِركًي لما تركتني، فتركته فً    حِق بِ ليكأَ ه  تنَن يي يـؤذِ ، فَ يدِهلهما بِ او
، لقِةع الح ه م يتُِن ثَ تْعقَو، و يِنتَقَلَى الح حد إِ جاستخر فَ فيِها بِ مأزم عليهِ ، فَ سلم و ليِه ع لى اهللاُ بي ص النَّ
ذهبتُو ألص نع م  ا صقسمتَُأ: قاَل فَ نع ع ثَل مِ فعَلفَ: اَلي لما تركتني قَ   حِق بِ ليك ـ  ِفعَلا فَ م رِةي الم 
 أِنن شَ ا مِ لحنَأص هتما فَ  ِسا النَّ حسِنن أَ  مِ بيدةَو ع  أب كان فَ لقِةع الح ى م رخْ األُ هنيتُعت ثَ وقََى فَ ولَاُأل
و  أَ قَلو أَ ون أَ سبع و ضعه بِ ا بِ إذَ فَ فاِر الجِ لك تِ عِضي بِ  فِ لحةَا طَ تينََأم  ، ثُ سلم و ليِه ع لى اهللاُ بي ص النَّ
  .)٣(ِهأِنن شَا ِملحنَأصعه فَ إصبطعتْد قَا قَإذَ وضربٍة ورميٍة وعنٍة طَ بينكثرَأ

  تخريج الحديث
  .)٤( نعيم عن أبي داود الطيالسي به بألفظ مقاربةأخرجه أبو

  
  

                                                 

  ).٧٤٠، مختار الصحاح ص١٣/٤٤٣لسان العرب ( الخَديِن من ارتفع ما :الوجنَةُ) ١(
)٢ (غ يضةالب َأسفَل الرجل يجعلُها ِحلَقٌ :الِمغْفَربكان وربما، فتَِقيه العنُق على تُس َأنها غير القلنسوة مثَل الِمغْفَر 

 :الغفر، والعاتقين على يرفُّل الِمغْفر فذلك فوقها البيضة يلْبس ثم الدرع فتبلغ رْأسه على الرجل يلِْقيها َأوسع
، غريب الحديث للخطابي ٥/٢٥لسان العرب  (ويستره الرأس يغطي ألنه وذلك المغفر سمي ومنه ،الستر

٢/١٩٥(  
  .٦/ ح١/٨ مسند الطيالسي) ٣(
   .١/٨٧حلية األولياء  ) ٤(
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 بن المبارك بـاختالف فـي       عبداهللاأخرجه الحاكم من طريق أبي سلمة بن موسى عن          و
  .)١(بعض ألفاظه

، ثالثتهم من طريق شبابة بن سـوار        )٤(، وابن المبارك  )٣(، والبزار )٢(وأخرجه ابن حبان  
  . زيادةاأللفظ مععن إسحاق بن يحيى به باختالف بعض 

، كالهما من طريق سعيد بن سليمان عن إسـحاق بـن يحيـى بـه               )٦(، والطبراني )٥(وأخرجه الحاكم   
  .باختالف في بعض األلفاظ مع زيادة
 عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي طلحة بن يحيى بن إسحاق بن  محمدوأخرجه الحاكم من طريق

  .)٧(اهللا عنها به باختالف في بعض ألفاظه
  رجال اإلسناد

 سـبقت ترجمتـه   ثقة ثبت فقيه، جمعت فيه خصال الخيرهو عبداهللا بن المبارك  :ابن المبـارك  
  .)٨٨(حديث رقم 

  ).١٣٠( سبقت ترجمته حديث رقم ،ضعيف :عبيداهللاإسحاق بن يحيى بن طلحة بن 
روى لـه   . )٨(مائة سنة مات ،فاضل ثقة ،المدني محمد أبو ،التيمي عبيداهللا بن طلحة بن عيسى
  .ةالجماع
  ).٣٨( سبقت ترجمتها حديث رقم أم المؤمنين :عائشة

  الحكم على إسناد الحديث
 هذا الحديث ضعيف، ألن فيه إسحاق بن يحيى ضعيف، ولم أقف علـى متابعـة                دإسنا

فالمتابعة التي وردت عند الحاكم من طريق موسى بن طلحة عن عائشة، علـق              . تصلح لتقويته 
، وقد أسقط الذهبي من التلخيص أيضاً الحيث باإلسناد         )٩(وكابن إسحاق متر  : عليها الذهبي بقوله  

                                                 

  . ٥١٥٩   /ح ٣/٢٩٨ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم) ١(
  . ٦٩٨٠   /ح ١٥/٤٣٧صحيح ابن حبان  كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة ) ٢(
  . ٦٣   / ح١/١٣٢البحر الزخار مسند البزار ) ٣(
  . ٩١   / ح٧٨ صبن المباركالالجهاد ) ٤(
  .٥٦١٠   /ح ٣/٤٢٣ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم) ٥(
  . ٦٣   /ح ٩١  صاألوائل للطبراني باب أول من فاء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه) ٦(
  . ٤٣١٥   /ح ٣/٢٩  تدرك على الصحيحين للحاكم كتاب المغازي والسراياالمس) ٧(
، والثقات للعجلي ٥/٢١٢، الثقات البن حبان ٦/٢٧٩، وانظر الجرح والتعديل .٤٣٩تقريب التهذيب ص) ٨(

  . ٨/١٩٢، تهذيب التهذيب ٢٢/٦١٥، تهذيب الكمال ٢/١٩٩
  . ٤٣١٥   /ح ٣/٢٩المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٩(
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: ، مع أن الحاكم قد صحح الحديث في الموضعين وقـال          )١(األول الذي ورد عند الحاكم لضعفه     
  .على شرط الشيخين ولكن هذا تساهل منه، والراجح ما خلصت إليه وهو ضعف هذا الحديث

� � �  

 )أنه جعل في جف طَلْعِة ذَكَـر      (ه عليه وسلم    في حديث ِسحر النبي صلّى اللّ     ) ه (}جفف{
  .ويروى في جب طلْعة، وقد تقدم. ِوعاء الطَّلْع، وهو الِغشاء الذي يكون فَوقَه: الجفّ

        ))))٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 ِدييمثَنَا الْحدح،  انفْيثَنَا سدةَ    ، حورع نب ثَنَا ِهشَامدَأِبيهِ  ، ح نع ،      اللَّـه ِضياِئشَةَ رع نع 
 قَالَـتْ   ، مكَثَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَذَا وكَذَا يخَيُل ِإلَيِه َأنَّه يْأِتي َأهلَه ولَا يْأِتي               : قَالَتْ ،عنْها

 َأتَاِني رجلَاِن فَجلَـس     ، اللَّه َأفْتَاِني ِفي َأمٍر استَفْتَيتُه ِفيهِ       يا عاِئشَةُ ِإن   : "" فَقَاَل ِلي ذَاتَ يومٍ    :عاِئشَةُ
  لَيِرج ا ِعنْدمهدْأِسي   ،َأحر ِعنْد الْآخَرْأِسي     ، ور ِللَِّذي ِعنْد لَيِرج ـلِ : فَقَاَل الَِّذي ِعنْدجاُل الرا ب؟ م 

ِفي جـفِّ    : قَالَ ؟ وِفيم : قَالَ ، لَِبيد بن َأعصم   : قَالَ ؟ ومن طَبه  : قَالَ ، يعِني مسحورا  ، مطْبوب :قَاَل
 فَجاء النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ، "" ِفي ِبْئِر ذَروان)٢( تَحتَ رعوفٍَة، ِفي مشٍْط ومشَاقٍَة،طَلْعٍة ذَكٍَر

 ، "" وكََأن ماءها نُقَاعةُ الِْحنَّاِء، كََأن رءوس نَخِْلها رءوس الشَّياِطيِن،لَِّتي ُأِريتُهاهِذِه الِْبْئر ا""  :فَقَاَل
       فَُأخِْرج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبِه النَِّبي راِئشَةُ  ،فََأمِنـي          : فَقُلْتُ : قَالَتْ علَّـا تَعـوَل اللَّـِه فَهسا ري 

 وَأما َأنَا فََأكْره َأن ُأِثيـر علَـى         ، َأما اللَّه فَقَد شَفَاِني    : "" فَقَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ؟رتَتَنَشَّ
  .)٣( رجٌل ِمن بِني زريٍق حِليفٌ ِليهود، ولَِبيد بن َأعصم: قَالَتْ، ""النَّاِس شَرا

  تخريج الحديث
 أسامة  ، ومن طريق أبي   )٤( والليث بن سعد   ،أخرجه البخاري من طريق عيسى بن يونس      

 ،من طريق حماد بن أسـامة     أخرجه مسلم   ، و )٦(، ومن طريق أنس بن عياض     )٥(حماد بن أسامة  
  .جميعهم عن هشام بن عروة بألفاظ مقاربة. )٧(عبداهللا بن نميرو

� � �  
                                                 

  . ٥١٥٩   /ح ٣/٢٩٨المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١(
)٢( نعاَألر: جوونة، اَألهعقُ والرمرجل الح نعناء وامرَأة َأرعنا ريونة بعن الرعنه وما َأيضاً والرعوقد َأر 

  ).١٣/١٨٢لسان العرب  (ورعناً رعونة يرعن بالضم رعن
  . ٦٠٦٣  / ح٤/١١٦إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان  : كتاب األدب باب قول اهللا تعالى يصحيح البخار) ٣(
  . ٣٢٨٧  / ح٢/٣٩٩كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده  صحيح البخاري) ٤(
  . ٥٧٦٥  / ح٤/٥٤كتاب الطب باب السحر  صحيح البخاري) ٥(
  . ٦٣٩١  /ح ٤/٩٢كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء  صحيح البخاري) ٦(
  . ٢١٨٩  /ح ٢/٤٥٦كتاب السالم باب السحر  صحيح مسلم) ٧(
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يريد أن ما كُِتب في اللوح المحفوظ من المقَـاِدير           )جفَّت األقالم وطُِويت الصحف   (وفيه  
  .والكائنات والفراغ منها؛ تمثيالً بفراغ الْكاتب من كتابته ويبس قَلمه

        ))))٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
  حثَد ن شُ لب بِ طْنا منَزدي، ثَ يب األَ ع ا عداهللا بِ ب اِلن ص ني اللّ دِثح، حـ  ي ـ  ث، ع ـ  ين قَ ن س ِب

الحج اج، ع ش الْ نَن حصاِننع ي، عابِ ن  ن عكَ: هنّاس أَ بلَ خَ ان ف رول اهللاِ س لّ ص  لِيى اهللا ع ـ ه و م، لّس
ـ ك اح فظَح ي ظ اهللاَ فَن، اح ظهفَاح فَ اٍتمِلمك كَ ِلعي م نِّم إِ الَا غُ  ي ": "هفَلْديف خَ ا ر نََأي و ال لِ قَفَ  ظ اهللاَ فَ
لى وا ع معتَو اج  لَ مةَ األُ ن أَ لماع، و اِهللا بِ تعناس فَ تَنْعتَا اس ذَِإ، و ل اهللاَ َأاس فَ تَلَْأذا س ِإ و ك،اهج تِ دهجتَ
ن يى بِ حثنا ي دح" "حف  ويت الص طُ، و قالِمفت األَ جك   لَ  اهللاُ بهتَد كَ ء قَ شٍيال بِ  إِ وكفعنْ ي م لَ وكفعنْ ي نَأ
ـ  برخْزيد، أَ ن ي  بِ عاِفا نَ نَلى، أَ عبد األَ ن ع مد بِ حيسي م راِطة القَ دقَو ص با أَ نَالف، ثَ عيوب الْ َأ  سيني قَ
ـ يـف ر  د ر تُنْكُ: لقو ي باٍسن ع  بِ داِهللاب ع عِمه س نَّي أَ اِنعنْ الص ٍشنَ ح ناج، ع جح الْ بِنا   اهللاِ وِلـس

ى اُهللالّصليِه عو ذَم، فَلّسكرم ِبيِث اللَّيثِدثل ح ن س١(ٍدع(.  
  تخريج الحديث

، وأبو  )٣(، وأحمد )٢( بن المبارك وهشام بن عبد الملك      عبداهللاأخرجه الترمذي من طريق     
، جميعهم عـن    )٥( والبيهقي من طريق هشام بن عبد الملك       ،، كالهما عن يونس بن محمد     )٤(يعلى

   .الليث به بنحوه
 وهمام بن   ،بيهقي من طريق نافع بن يزيد     ، وال )٦(أحمد من طريق نافع بن يزيد     أخرجه  و

  .، جميعهم عن قيس بن الحجاج به بلفظ مقارب)٧( وابن لهيعة، وكهمس بن الحسن،يحيى
  .)٨(وأخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن عمير عن ابن عباس بزيادة ألفاظ

  
  

                                                 

 ح ٣٤ ص الدعاء باب الحث على الدعاء في الرخاءوفي. ١٢٩٨٨   /ح ١٢/٢٣٨  المعجم الكبير للطبراني) ١(
/  ٤٢ .  

  .٢٥١٦   /ح ٤/٦٦٧ سنن الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه) ٢(
  . ٢٥٧٢   /ح ١/٢٩٣مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .٢٥٥٦   /ح ٤/٤٣٠مسند أبي يعلى الموصلي  ) ٤(
  . ١٩٥   /ح ١/٢١٦شعب اإليمان للبيهقي  ) ٥(
  . ٢٧٦٣   /  ح١/٣٠٣ مسند أحمد بن حنبل) ٦(
  .  ١٠٧٤   /ح ٢/٢٧شعب اإليمان للبيهقي  ) ٧(
  .٦٣٠٣   /ح ٣/٦٢٣  الصحابة رضي اهللا عنهمالمستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة) ٨(
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 ابن أبي ، جميعهم من طريق)٤(، والبيهقي)٣(، والقضاعي)٢(، والطبراني)١(وأخرجه الحاكم
  .مليكة عن ابن عباس بزيادة ألفاظ

، ثالثتهم من طريق عطاء بـن       )٧(، والطبراني )٦(، وعبد بن حميد   )٥(وأخرجه ابن الجعد    
  .أبي رباح عن ابن عباس بلفظ مقارب

وأخرجه الطبراني من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس بـاختالف فـي               
  .)٨(بعض األلفاظ

 المدني عن   عبداهللا، كالهما من طريق عمر بن       )١٠(اد بن السري  ، وهن )٩(وأخرجه البيهقي 
  .ابن عباس به بنحوه

  رجال اإلسناد
 اثنتين سنة مات .األزد موالي من نهإ :ويقال ،مصر سكن مروزي ،لب بن شعيب األزديمطّ

  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١١(الحديث في ثقة كان :، قال ابن حجرومائتين وثمانين
ثم  وذكر حديثاً من حديث أبي هريرة، ،هذا ىسو منكراً حديثاً له أر لم: (عدي بنا قال

 وهو ،هذا مطلب عن الطبراني أكثر وقد ،مستقيمة صالح أبي عن أحاديثه وسائر :قال
  .الراجح أنه صدوق :قلت. )١٢()صدوق
 كثير صدوق ،الليث كاتب ،المصري صالح أبو ،الجهني مسلم بن محمد بن صالح بن عبداهللا
 وثمانون خمس وله  ومائتين،وعشرين اثنتين سنة مات ،غفلة فيه وكانت ،كتابه في ثبت ،الغلط
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، وتعليقاً البخاري روى له .)١٣(سنة

                                                 

  .٦٣٠٤   /ح ٣/٦٢٣المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم ) ١(
 ح ٣٣ صالدعاء باب الحث على الدعاء في الرخاءوفي  .١١٢٤٣   /ح ١١/١٣٣المعجم الكبير للطبراني  ) ٢(

/  ٤١ .  
  . ٧٤٥   /ح  ١/٢٣٤مسند الشهاب القضاعي ) ٣(
  . ١٠٠٠١   /  ح٧/٢٠٣ شعب اإليمان للبيهقي) ٤(
  .٣٤٤٥   / ح ٤٩٤صمسند ابن الجعد ) ٥(
  .٦٣٦   / ح٢١٤صمسند عبد بن حميد ) ٦(
  . ١١٤١٦   / ح١١/١٧٨ المعجم الكبير وفي.  ٥٤١٧   /ح ٥/٣١٦المعجم األوسط للطبراني  ) ٧(
  . ١١٥٦٠   /ح ١١/٢٢٣المعجم الكبير للطبراني  ) ٨(
  . ١٠٠٠٠   / ح ٧/٢٠٣شعب اإليمان للبيهقي ) ٩(
  .٥٣٦/  ح ٢٠٤الزهد لهناد ص  ) ١٠(
  ، ٤/١٢٨، وانظر ميزان االعتدال ٦/٥٠ لسان الميزان )١١(
  .٦/٤٦٤الكامل في الضعفاء ) ١٢(
  .٣٠٨تقريب التهذيب ص) ١٣(
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 بنوقال ا مأمون، ثقة صالح، أبو ):هـ٢٤٨توفي  (الليث بن شعيب بن الملك عبد قال
 حفظ، ثبت ثبتان هما :وقال مرة .له فأجازها الليث على الكتب ههذ قرأ أنهه، أحوال أقل :معين
 وقال .به بأس ال كان :قاسم بن مسلمة وقال. كتاب ثبت الليث كاتب صالح وأبو كتاب، وثبت

 . حسن فحديثه ،فيه مختلف أنه إال حديثه، له يسقط ما عليه يثبت ولم صدوق، هو :القطان ابن
 بن أحمد وقال. )١(شيئاً عنه أروى وما صالح بن عبداهللا ثحدي على ضربت :المديني ابن وقال
 إنه :وقال ، مرةوكرهه ذمه و،)٢(بشيء هو وليس بأخرة، فسد ثم متماسكاً أمره أول كان :حنبل
 يأب ابن من سمع الليث يكون أن وأنكر أحاديث، أو كتاباً ذئب يأب ابن عن الليث، عن روى
 عليه، فأنكروها عمره آخر في صالح أبو أخرجها التي ديثاألحا( :حاتم أبو وقال. )٣(شيئاً ذئب
 الناحية، سليم صالح أبو وكان ،يصحبه صالح أبو وكان نجيح، بن خالد افتعل مما هذا أن أرى
 وزن صالح يأب وزن يكن ولم الناس، كتب في ويضعه الكذب يفتعل نجيح بن خالد وكان

 يكن لم :فقال عنه، زرعة أبا سألت :حاتم يبأ بن عبدالرحمن وقال. )اصالح ارجلً كان الكذب،
 إال ،الحديث مستقيم عندي هو( :يعد بنا وقال .)٤(الحديث حسن وكان ،الكذب يتعمد ممن عندي

. )٥()معين بن يحيى عنه روى وقد الكذب، يتعمد وال غلط، ومتونه أسانيده في حديثه في يقع أنه
 صدوقاً وكان الثقات، حديث من ليس ما ثباتاأل عن يروى ،جداً الحديث منكر( :حبان ابن وقال
 بن عبداهللا شيخ على الحديث يضع كان له جار قبل من حديثه في المناكير وقعت وإنما نفسه، في

 فيحدث خطه أنه عبداهللا فيتوهم كتبه، بين داره في ويرميه ،عبداهللا خط يشبه بخط ويكتب صالح،
 عن روى أحداً أعلم ال :المصري صالح بن مدأح وقال .)٧(بثقة ليس :النسائي وقال .)٦()به

 وقال. شديداً اقولً فيه وقال ،بشيء ليس متهم : مرةقالو. صالح اأب إال ذئب يأب ابن عن الليث،
 رواها ألحاديث عليه يتفقوا لم كبير، الليث كاتب :الخليلي وقال. الحديث ذاهب :أحمد أبو الحاكم
، فيرد ما خالف  ولم يكن الخطأ منه،خطأ في أحاديث صدوق أالراجح أنه :قلت. )٨(فيها يخالف

 .فيه الثقات

                                                 

  .٥/١٢٥، تهذيب التهذيب ١٥/٩٨انظر تهذيب الكمال ) ١(
  .٣/٢١٢ العلل ومعرفة الرجال) ٢(
  .٣/٢٤٠العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
  .٥/٨٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٤/٢٠٧الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .٢/٤٠المجروحين البن حبان ) ٦(
  .٦٣الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٧(
، الكاشف ١٥/٩٨، تهذيب الكمال ٣/٢٦٧، الضعفاء الكبير للعقيلي ٥/١٦١ترجمته في التاريخ الكبير ) ٨(

  .٥/١٢٥، تهذيب التهذيب ١/٥٦٢
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  ).٣( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت،هو الليث بن سعد  :الليث
 روى له .)١( ومائةوعشرين تسع سنة مات ،صدوق ،المصري ،الكالعي اجالحج بن قيس

  .الترمذي وابن ماجه
   .هو كما قال ابن حجر :قلت. )٣(تالثقا في حبان ابن وذكره. )٢(صالح :حاتم أبو قال

عمرو بن علي بنا :ويقال ،يعبداهللا الصنعان بن شنَح السسنة مات ،ثقة ،دينشِْر أبو ،يِإب 
  . روى له الجماعة سوى البخاري.)٤(مائة

  ).١٩( صحابي مشهور سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عباس
  الحكم على إسناد الحديث

يه ثالثة رواة في مرتبة الصدوق، وبالنسبة لعبد اهللا بن إسناد هذا الحديث حسن، ألن ف
صالح فهو لم يخالف الثقات في هذا الحديث فقد تابعه غير واحد من الثقات في الرواية عن الليث 

  .بن سعد
، ولكن )٥(بمعتمد ليس القرشي محمد بن عيسى: وقد علق الذهبي على أحد متابعاته بقوله

 ابن عن عمير بن الملك عبد حديث من عال كبير حديث هذا: الحاكم قال فيه في موضع آخر
 في القداحميمون  ال و ،خراش بن شهاب يخرجا لم ،الشيخين أن إال ،عنهما اهللا رضي عباس

، ولكن هذا الحديث بهذا اإلسناد )٦(هذا غير عباس ابن عن بأسانيد الحديث روي وقد ،الصحيحن
حسن صحيح، وصححه الشيخ األلباني في : ترمذيمن الليث بن سعد إلى ابن عباس قال فيه ال

، وكذا شعيب األرنؤوط )٨(، وكذا حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى)٧(تعليقه عليه
، وهذا يؤكد على أن )١٠(إسناده قوي: ، وقال في موضع آخر)٩(في تعليقه على مسند أحمد

  .ير واحدالحديث يرتقي بالمتابعات إلى الصحيح لغيره وقد صححه غ
� � �  

                                                 

  .٤٥٦تقريب التهذيب ص) ١(
  .٧/٩٥الجرح والتعديل ) ٢(
  .٧/٣٢٩الثقات البن حبان ) ٣(
  .٧/٤٢٩، تهذيب الكمال ٣/٥٠، تهذيب التهذيب ٣/٢٩١، وانظر الجرح والتعديل ١٨٣تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٦٣٠٤   /ح ٣/٦٢٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٥(
  .٦٣٠٣   /ح ٣/٦٢٣على الصحيحين للحاكم المستدرك ) ٦(
  .٢٥١٦   /ح ٤/٦٦٧سنن الترمذي ) ٧(
  .٢٥٥٦   /ح ٤/٤٣٠مسند أبي يعلى الموصلي  ) ٨(
  . ٢٥٧٢   /ح ١/٢٩٣مسند أحمد بن حنبل ) ٩(
  . ٢٧٦٣   /  ح١/٣٠٣ مسند أحمد بن حنبل) ١٠(
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العـدد الكثيـر    :  الجـفَّ والجفَّـة    )الجفَاء في هذين الجفَّين ربيعة ومضر     (وفيه  ) س(
الجماعة مـن   : الجفَّة بالفتح : وقال الجوهري . والجماعة من الناس، منه قيل لبكْر وتميم الجفّان       

  .الناس
        ))))٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 يبلُغُ ِبِه   ، عن َأِبي مسعودٍ   ، عن قَيسٍ  ، عن ِإسماِعيلَ  ، حدثَنَا سفْيان  ،عِلي بن عبِد اللَّهِ   حدثَنَا  

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص قَالَ ،النَِّبي "" :     تْ الِْفتَناءنَا جا هه ـشِْرقِ   ، ِمنالْم ونَح ،  فَـاءالْجِغلَـظُ   وو 
  .)٣( "" ومضر،ِفي رِبيعةَ ، ِعنْد ُأصوِل َأذْنَاِب الِْإِبِل والْبقَِر،)٢( َأهِل الْوبر)١(ِفي الْفَداِدينلُوِب الْقُ

  تخريج الحديث
، ومن طريق شعبة بن     )٤(أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان دون ذكر لفظ الجفاء         

 ومعتمر  ، بن نمير  عبداهللا و ، بن إدريس  عبداهللا، وأخرجه مسلم من طريق      )٥(الحجاج بلفظ مقارب  
  جميعهم عن إسماعيل بن أبي خالد به. )٦( دون ذكر لفظ الجفاء، وحماد بن أسامةـبن سليمان
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فجاء يقوده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم علَـى فـرس             (وفي حديث الحديِبية    
وقد يلْبسه اإلنسان   . رك على الفرس يقيه اَألذَى     أي عليه ِتجفاف، وهو شيء من سالح يتْ        )مجفٍَّف

  .أيضا، وجمعه تَجافيف
        ))))٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 َأخْبرنَا  ،حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم    ح و  ، حدثَنَا هاِشم بن الْقَاِسمِ    ،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     

 و عَأب قَِديارٍ     ،اِمٍر الْعمِن عةَ بِعكِْرم نا عمح و  ، ِكلَاه          اِرِميِن الـدمحِد الـربع ناللَِّه ب دبثَنَا عدح
                                                 

 :الفَداِدين في الجفَاء قوله، )٣/٩٣الفائق ( لنَقيِقها الفَدادة: للضفْدع قيل ومنه فَِديدا يِفد فَد :يقال ؛ الجلَبة: الفَِديد )١(
 اشْتَد إذا فَِديداً يِفد الرجُل فَد :يقال ومواِشيِهم َأمواِلِهم في حروِثِهم في َأصواتُهم تَعلُوا الِّذين وهم مشَدد الفَدادون
تُهوا :وقيل صون دونالفدكِْثرفَاةٌ وهم اِإلِبِل من المالٍء ذوو ح٢/١٨٠غريب الحديث البن الجوزي  (خُي(  

 بيوتهم َألن اِإلبل وبِر من وهو والقُرى والمدِن البوادي َأهل َأي :والمدِر الوبِر َأهل من ِإلي َأحب قوله) ٢(
  ).٥/٢٧٠لسان العرب  (منه يتخذونها

  . ٣٤٩٨  / ح٢/٤٦٢يا أيها الناس إنا خلقناكم من : تاب المناقب باب قول اهللا تعالىصحيح البخاري ك) ٣(
، وفي  ٣٣٠٢  / ح٢/٤٠٤خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال : كتاب بدء الخلق باب صحيح البخاري) ٤(

  . ٥٣٠٣  / ح٣/٤١٤كتاب الطالق باب اللعان 
  . ٤٣٨٧  /ح ٣/١٦٢شعريين وأهل اليمن صحيح البخاري كتاب المغازي باب قدوم األ) ٥(
  . ٥١   /ح ١/٣٧كتاب اإليمان باب تفاضل أهل اإليمان فيه   صحيح مسلم) ٦(
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 ِديثُهذَا حهو،    نَِفيالْح ِليو عنَا َأبرِجيدِ     ، َأخْبِد الْمبع ناللَِّه ب ديبع ،     نةُ بثَنَا ِعكِْرمداٍر حمثَِني  ،عدح 
 ونَحـن   ، قَِدمنَا الْحديِبيةَ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم          : قَالَ ، حدثَِني َأِبي  ،ِإياس بن سلَمةَ  

للَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم        فَقَعد رسوُل ا   : قَالَ ، وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُرِويها     ،َأربع عشْرةَ ِماَئةً  
 ثُم ِإن الْمشِْرِكين راسلُونَا الـصلْح حتَّـى         .........، وِإما بصقَ ِفيها   ، فَِإما دعا  )١(علَى جبا الرِكيةِ  

 ، وَأحسه ، َأسِقي فَرسه  ، عبيِد اللَّهِ   وكُنْتُ تَِبيعا ِلطَلْحةَ بنِ    : قَالَ ،مشَى بعضنَا ِفي بعٍض واصطَلَحنَا    
هَأخِْدماِمهِ   ،وطَع آكُُل ِمنو ،           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِلِه صسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهاِلي ممِلي وكْتُ َأهتَرو ، 

 ، شَـوكَها  )٢( َأتَيتُ شَجرةً فَكَـسحتُ    ،عضنَا ِببعضٍ  واخْتَلَطَ ب  ، فَلَما اصطَلَحنَا نَحن وَأهُل مكَّةَ     :قَاَل
 فَجعلُوا يقَعون ِفي رسوِل     ، فََأتَاِني َأربعةٌ ِمن الْمشِْرِكين ِمن َأهِل مكَّةَ       : قَالَ ،فَاضطَجعتُ ِفي َأصِلها  

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَ  ،اللَِّه ص متُهغَضى    فََأبٍة ُأخْررلْتُ ِإلَى شَجووا    ،تَحعـطَجاضو مهلَّقُوا ِسلَاحعو ، 
 )٣( فَاخْتَرطْـتُ  : قَالَ ، يا ِللْمهاِجِرين قُِتَل ابن زنَيمٍ     :فَبينَما هم كَذَِلك ِإذْ نَادى منَاٍد ِمن َأسفَِل الْواِدي        

 ثُـم   : قَالَ ، فََأخَذْتُ ِسلَاحهم فَجعلْتُه ِضغْثًا ِفي يِدي      ٌ،َأربعِة وهم رقُود  سيِفي ثُم شَددتُ علَى ُأولَِئك الْ     
 ثُم ِجْئـتُ    : قَالَ ، والَِّذي كَرم وجه محمٍد لَا يرفَع َأحد ِمنْكُم رْأسه ِإلَّا ضربتُ الَِّذي ِفيِه عينَاه              :قُلْتُ

   موقُهَأس ِبِهم      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَـاتِ    : قَالَ ،ِإلَى ربالْع ٍل ِمـنجِبر اِمري عمع اءجو، 
 قَاُل لَهي: زِمكْر ،        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِإلَى ر هقُودفٍَّف     ، يجٍس ملَى فَرع    ِمن ِعينبِفي س
 دعوهم يكُن لَهم بـدء الْفُجـوِر        : "" فَنَظَر ِإلَيِهم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ         ،ِكينالْمشِْر
ِثنَاهو"" ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر منْهفَا ع٤(""الحديث........... فَع(.  

  تخريج الحديث
لبخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع به باالقتصار              أخرجه ا 

  .)٥(على جزء بسيط من الحديث
                                                 

  ).١/١٣٤غريب الحديث البن الجوزي  (البئِر حوَل ما وهو :الرِكية جبا على قَعد قوله) ١(
 و نقيته إذا) كَسحتُه (فقيل غيره و النهر و البئر نقيةلت استعير ثم كنسته نفع باب من) كَسحاً (البيت كَسحتُ )٢(

 الميم بكسر) الِمكْسحةُ (و يكسح ما وهي الكناسة مثل بالضم) الكُساحةُ (و أذهبته و قطعته الشيء) كَسحتُ(
  ).٢/٥٣٣المصباح المنير  (المكنسة

لسان العرب  (الخَرِط من افْتَعَل وهو ِغمِدِه من سلَّه َأي سيفَه اخْتَرطَو،ِغمِدِه من سلَّه: السيفَ اخْتَرطَ )٣(
٧/٢٨٠.(  

  . ١٨٠٧  / ح٢/٢٦٥صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها ) ٤(
 ، ٢٩٧٥  / ح٢/٣٢١كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في لواء النبي صلى اهللا عليه وسلم  صحيح البخاري) ٥(

 كتاب المغازي باب وفي ، ٣٠٤١  /ح ٢/٣٢٦يا صباحاه : فنادى بأعلى صوتهباب من رأى العدو وفي 
 كتاب األدب باب ما ، وفي ٤١٩٦  / ح٣/١٢٤ باب غزوة خيبر ، وفي ٤١٩٤  / ح٣/١٢٣غزوة ذي قرد 

صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير وفي .  ٦١٤٨   / ح٤/١٣٥يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
  / ح٢/٢٦٥ كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها ، وفي١٨٠٢   / ح٢/٢٦٢بر باب غزوة خي
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 )لما قَِدم رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة انْجفَل الناس ِقبله           (فيه  ) س (}جفل{
  .جفَل، وأجفل، وانْجفل: يقال. أي ذَهبوا مسِرعين نَحوه

        ))))٢١٢١٢١٢١٨٨٨٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال ابن ماجه في سننه  

 حدثَِني  ، عن زرارةَ بِن َأوفَى    ، عن عوفٍ  ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ   ،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     
 قَد  : وِقيلَ ،ةَ انْجفََل النَّاس ِقبلَه   لَما قَِدم النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمِدينَ        : قَالَ ٍ،عبد اللَِّه بن سلَام   

      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر وُل اللَِّه ثَلَاثًا       ،قَِدمسر قَِدم وُل اللَِّه قَدسر قَِدم فَِجْئتُ ِفي النَّاِس ، قَد 
ِلَأنْظُر،      هجو فْتُ َأنرع ههجنْتُ ويا تَبِه كَذَّابٍ    فَلَمجِبو سلَي ه،       ِبـِه َأن تَكَلَّم تُهِمعٍء سُل شَيَأو فَكَان 

 ، وصلُّوا ِباللَّيِل والنَّاس ِنيام، وِصلُوا الَْأرحام، وَأطِْعموا الطَّعام، َأفْشُوا السلَام، يا َأيها النَّاس: ""قَاَل
  .)١( ""ٍمتَدخُلُوا الْجنَّةَ ِبسلَا

  تخريج الحديث
  .بنفس اإلسناد بلفظ مقارب. )٣(، وابن أبي شيبة)٢(أخرجه ابن أبي عاصم

، من طريق يحيى القطان، وابن أبي عدي، وعبد )٥(ه، وابن ماج)٤(وأخرجه الترمذي
، وأحمد )٦( ومحمد بن جعفر، وأخرجه الدارمي من طريق سعيد بن عامر،الوهاب بن عبد المجيد

، وأخرجه )٨(، والحاكم من طريق هوذة بن خليفة)٧( ويحيى بن سعيد،جعفرعن محمد بن 
، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأخرجه البيهقي من )١(، والطبراني)١٠(، والبيهقي)٩(الحاكم

                                                                                                                                               

 كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا وفي.  ١٨٠٦
  . ٢٤٠٧  /ح ٢/٥٥٥عنه 

  . ٣٢٥١   /  ح٢/١٠٨٣ سنن ابن ماجه كتاب األطعمة باب إطعام الطعام) ١(
  . ٧٩   / ح٨١ صاألوائل البن أبي عاصم) ٢(
  .٣٥٨٧٤/  ج ٧/٢٥٧،  ٣٥٣٨٩   / ح٥/٢١٧المصنف في األحاديث واآلثار ) ٣(
  /ح ٤/٦٥٢ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  الذبائحيسنن الترمذ) ٤(

 ٢٤٨٥ .  
  .١٣٣٤   /ح ١/٤٢٣يام الليل سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة باب ما جاء في ق) ٥(
في :  باب  كتاب االستئذانوفي .١٤٦٠  /ح ١/٤٠٥ باب فضل صالة الليل  سنن الدارمي كتاب الصالة) ٦(

  . ٢٦٣٢   /ح ٢/٣٥٧ إفشاء السالم
  .٢٣٨٣٥   /ح ٥/٤٥١مسند أحمد بن حنبل  ) ٧(
     . ٤٢٨٣   /ح ٣/١٤ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الهجرة )٨(
  . ٧٢٧٧  /ح ٤/١٧٦ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البر والصلة )٩(
  . ٧٤   /ح ٤٠ صاآلداب باب في أكل الطعام وسقي الماءوفي  . ٣٣٦١   / ح٣/٢١٦شعب اإليمان للبيهقي ) ١٠(
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وأخرجه عبد بن حميد عن ، )٣( ومن طريق خالد بن الحارث،)٢(طريق معاذ بن معاذ البصري
، والقضاعي من )٥( ومعاذ بن عوذ اهللا،ن طريق هوذة بن خليفة، والطبراني م)٤(سعيد بن عامر

، وابن أبي الدنيا من )٧(، وابن السني من طريق مروان بن معاوية)٦( بن يزيدعبداهللاطريق 
، وتمام )٩(بن أبي زائدةوالمروزي من طريق يحيى بن زكريا ، )٨( بن المباركعبداهللاطريق 

، جميع هؤالء عن عوف بن أبي جميلة به بألفاظ )١٠(ذنالرازي من طريق عثمان بن الهيثم المؤ
  .مقاربة في بعضها اختالف يسير

 بن سالم به باختالف في عبداهللاوأخرجه الطبراني من طريق رفيع بن مهران عن 
  .)١١(بعض ألفاظه

  رجال اإلسناد
  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :أبو بكر بن أبي شيبة

  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة مدلس من الثانيةالقرشي أسامة بن حمادهو  :أبو أسامة
 أو ست سنة مات ،وبالتشيع ،بالقدر رمي ،ثقة ،البصري ،العبدي ،األعرابي جميلة أبي بن عوف
  . روى له الجماعة.)١٢(وثمانون ست وله  ومائة،وأربعين سبع

 عن ليجئ إنه :أمره يرفع بعضهم وقال :قال ،الحديث كثير ثقة، كان :سعد بنا قال
 كان :األنصاري قوله عبداهللا بن محمد عنوروى . يتشيع وكان ،أحد به يجيء ما بشيء الحسن
 وقال. معين بن يحيىو. الحديث صالح :زادو ،)١٤(ووثقه أحمد بن حنبل. )١٣(جميعاً أثبتهم

                                                                                                                                               

  .٣٤/  ح ٦٢األوائل للطبراني ص) ١(
  /ح ٢/٥٠٢ باب الترغيب في قيام الليلجماع أبواب صالة التطوع   السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصالة) ٢(

 ٤٤٣٣ .  
  . ٨٧٤٩   /ح ٦/٤٢٤شعب اإليمان للبيهقي ) ٣(
  . ٤٩٦   / ح١٧٩ صمسند عبد بن حميد) ٤(
  .. ١٣٧٩٧   / ح١٨/٤٤٠المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
  . ٦٦٩   / ح١/٤١٨لقضاعي لمسند الشهاب ) ٦(
  . ٢١٤   /ح ٤٠٥ ص ي إفشاء السالمعمل اليوم والليلة البن السني باب الفضل ف) ٧(
  .١١١صالتهجد وقيام الليل البن أبي الدنيا  ) ٨(
  . ٢٠   /ح ٢٧صقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ) ٩(
  . ١٠٦٧   /ح ٢/٣٦فوائد تمام  ) ١٠(
  . ٥٥١٠   /ح ٥/٣١٣المعجم األوسط للطبراني  ) ١١(
  ، ٢/١٤٨، تهذيب التهذيب ١/١٠١، الكاشف ٢٢/٤٣٧، وانظر تهذيب الكمال ٤٣٣ تقريب التهذيب ص)١٢(
  .٧/٢٥٨الطبقات الكبرى ) ١٣(
  .١٢١بحر الدم ص) ١٤(



 −�٤٠٦�−

. )٣(الثقات في حبان ابن وذكره .)٢( الحديثصالح صدوق، :حاتم أبو وقال. )١(ثبت ثقة :النسائي
 فيه كانت حتى ،واحدة ببدعة عوف رضي ما واهللا( :قال المبارك ابن عن العقيلي وحكى
 يقرأ وهو بندار قال :الذهبي وقال. )٥( ليس بذاك:قال الدار قطنيو. )٤()شيعي ،قدري :بدعتان

 .هو كما قال ابن حجر :قلت. )٦(شيطاناً رافضياً قدرياً كان لقد :عوف حديث لهم
 في فجأة مات ،عابد ثقة ،قاضيها البصري حاجب أبو ،الحرشي ،العامري أوفى بن زرارة
  . روى له الجماعة.)٧(وتسعين ثالث سنة ،الصالة

 وزرارة ،بالشام كان تميم تميما زرارة لقي أحسب ما :حنبل بن أحمد قال( :قال العالئي
 ،شيء هافي ليس :قال ؟عباس بنا من زرارة سمع القطان  يحيىوسئل  ،قاضيها كان بصري
 من زرارة سمع وقد ،المسند في يدخل ولكنه ،أراه ما :قال ؟سالم بن عبداهللا من سمع هل وسئل

 ، ثقة مرسلالراجح أنه : قلت.)٨() رضي اهللا عنهمعباس وابن ،هريرة وأبي ،حصين بن عمران
  . بن سالم الذي روى عنه في هذا الحديثعبداهللاأنه أرسل عن : وقيل

 ،األنصاري ثم اإلسرائيلي ،الخزرج من القوافل حليف ،يوسف أبو ،الحارث بن سالم بن عبداهللا
 غيره  ولما أسلمالحصين اسمه كان :يقالصحابي جليل،  ،قينقاع بني من وكان ،لهم حليفا كان

  .)٩(وسلم عليه اهللا صلى النبي
  الحكم على إسناد الحديث

 القطان في إرسال زرارة صحيح ورجاله ثقات، وبالنسبة لقول يحيىإسناد هذا الحديث   
عن عبد اهللا بن سالم، فعبارته لم تكن جازمة، ولم أجد من تكلم في هذا من العلماء بل هذا 

وكذا حسين سليم أسد في ، )١١(، واأللباني في تعليقه على السنن)١٠(صححه الترمذي الحديث

                                                 

  ، ٢/١٤٨، تهذيب التهذيب ٢٢/٤٣٧ انظر تهذيب الكمال )١(
  .٧/١٥الجرح والتعديل ) ٢(
  .٧/٢٩٦الثقات البن حبان ) ٣(
  .٣/٤٢٩الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(
  .٢٦١سؤاالت الحاكم ص ) ٥(
  .٢/٣٠٥ االعتدال ميزان) ٦(
، تهذيب الكمال ٣/٦٠٣، الجرح والتعديل ٧/١٥٠، وانظر الطبقات الكبرى ٢١٥تقريب التهذيب ص) ٧(

  . ٣/٢٧٨، تهذيب التهذيب ٩/٣٣٩
  .١٧٦جامع التحصيل ص) ٨(
  .٤/١١٨اإلصابة في تميز الصحابة ) ٩(
  . ٢٤٨٥   /ح ٤/٦٥٢ يسنن الترمذ) ١٠(
  .٥٦٩/  ح ٢/١١٣، السلسلة الصحيحه ١٣٣٤   /ح ١/٤٢٣سنن ابن ماجه ) ١١(
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 رجال ،ثقات هرجال ،صحيح إسناده: وقال األرنؤوط شعيبوكذا ، )١(تعليقه على سنن الدارمي
  .)٢(الحاكم، والذهبي في تعليقه في التلخيصصححه ، والشيخين

� � �  

 )فنعس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على راِحلته حتى كاد ينْجفل عنهـا             (فيه  ) ه(
أي ألْقـاه علـى     : يقال ضربه فَجفَلَه  . أي ينْقَلب عنها ويسقُط   : هو مطاوع جفله إذا طَرحه وألقاه     

  .األرض
        ))))٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 ، عن عبِد اللَِّه بِن ربـاحٍ      ، حدثَنَا ثَاِبتٌ  ، حدثَنَا سلَيمان بن الْمِغيرةِ    ،حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ   

 ِإنَّكُم تَـِسيرون عـِشيتَكُم      : "" فَقَالَ ،سلَّم خَطَبنَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و       : قَالَ ،عن َأِبي قَتَادةَ  
لَتَكُملَيا      ،وغَد اللَّه شَاء ِإن اءالْم تَْأتُوندٍ       ، "" ولَى َأحع دلِْوي َأحلَا ي ةَ    ، فَانْطَلَقَ النَّاسو قَتَـادقَاَل َأب : 

      سِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسا رنَميفَب   ارهتَّى ابح ِسيري لُ )٣(لَّمنِْبهِ   ، اللَّيَأنَا ِإلَى جقَـالَ  ، و :   سفَـنَع
 حتَّـى   ، فََأتَيتُه فَدعمتُه ِمن غَيِر َأن ُأوِقظَـه       ،رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَماَل عن راِحلَِتهِ        

 فَدعمتُه ِمن غَيـِر َأن      : قَالَ ، ماَل عن راِحلَِتهِ   ، ثُم سار حتَّى تَهور اللَّيلُ     : قَالَ ،اعتَدَل علَى راِحلَِتهِ  
 ماَل ميلَةً ِهي َأشَـد      ، ثُم سار حتَّى ِإذَا كَان ِمن آِخِر السحرِ        : قَالَ ،ُأوِقظَه حتَّى اعتَدَل علَى راِحلَِتهِ    

 َأبـو  : قُلْتُ،""؟ من هذَا: "" فَقَاَل، فََأتَيتُه فَدعمتُه فَرفَع رْأسه،حتَّى كَاد ينْجِفلُ   ، الُْأولَيينِ ِمن الْميلَتَينِ 
ـ ""  : قَالَ ، ما زاَل هذَا مِسيِري منْذُ اللَّيلَةِ      : قُلْتُ ""؟متَى كَان هذَا مِسيرك ِمنِّي    "" : قَالَ ،قَتَادةَ ك حِفظَ

هِفظْتَ ِبِه نَِبيا حِبم ٤(""الحديث ............اللَّه(.   
  تخريج الحديث

  .)٥( بن أبي قتادة عن أبيه بلفظ مختصرعبداهللاأخرجه البخاري من طريق 
� � �  

                                                 

   .١٤٦٠  /ح ١/٤٠٥سنن الدارمي ) ١(
     . ٤٢٨٣   /ح ٣/١٤المستدرك على الصحيحين للحاكم  )٢(
غريب الحديث البن سالم  (وسطه أي الشيء بهرِة من مأخوذ وهو الليُل انتصف يعني " اللَيُل ابهار " قوله) ٣(

  ).١/١٣٦، الفائق ١/٨٣
  .٦٨١   /ح ١/٣٢٠باب قضاء الصالة الفائتة  يح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالةصح) ٤(
  كتاب التوحيدوفي ،٥٩٥  / ح١/١٥٤ باب األذان بعد ذهاب الوقت صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة) ٥(

  .١٤٧١   /ح ٤/٤٤٤وما تشاءون إال أن يشاء اهللا : باب في المشيئة واإلرادة
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ما يِلي رجل شيئاً من أمور الناس إالّ ِجيء به فيجفَل على شَـفير              (ومنه الحديث   ) س(
  .)جهنم

        ))))٢٢٢٢٢٢٢٢٠٠٠٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  . وقد ورد حديث بمعناه وهذه إحدى رواياته،)١()فيجفل(لم أقف على نص ابن األثير 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه

 عاِصٍم، بِن ِبشِْر عن الراِسِبي، بِن محمِد عن غَزوان، بن فُضيُل حدثَنَا نمير، ابن حدثَنَا
 وسلَّم علَيه اهللا صلَّى اِهللا رسوَل سِمعتُ ِإنِّي ِفيِه، ِلي حاجةَ الَ: فَقَاَل عهدةً ِإلَيِه عمر كَتَب :قَاَل

 ِللَِّه مطَاِوعا كَان فَمن ،جهنَّم  )٢(شَِفيِر علَى فَيِقفُون ،الِْقيامِة يوم ِبِهم يجاء الْوالَةَ ِإن""  :يقُوُل
لَهتَنَاو ِميِنِه اللَّهتَّى ِبيح ،هنِْجيي نمى وصع قَ اللَّهِبِه انْخَر راٍد ِإلَى الِْجسو نَاٍر ِمن، بتَلَها يابالِْته 

 ِمن الْحِديثَ هذَا سِمعتَ َأنْتَ: ذَر َألِبي فَقَاَل سلْمان، وِإلَى ذَر َأِبي ِإلَى عمر فََأرسَل :قَاَل ،""
سلَّى اِهللا وِلرلَيه اهللا صلَّم عقَاَل ؟وس: ماِهللا نَعو، دعباِدي واٍد الْوو آخَر َأَل :قَاَل ،نَاٍر ِمنسو 

انلْمس فَكَِره َأن هخِْبرٍء، يفَقَاَل ِبشَي رمع :ا نمْأخُذُها يا، ِبمو فَقَاَل ِفيهَأب ذَر :نلَتَ مس َأنْ اللَّهفَه 
  .)٣(اَألرِض ِإلَى خَده وَأصدع وعينَيِه

  تخريج الحديث
  .)٤(أخرجه أبو نعيم عن ابن أبي شيبة به بنحوه

، ثالثتهم من طريق أبي وائل )٧(، وأبو نعيم)٦(، والطبراني)٥(وأخرجه ابن أبي عاصم
، جميعهم )٨(شامشقيق بن سلمة، وأخرجه عبد بن حميد عبد بن حميد من طريق رجل من أهل ال

أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن عاصم على الصدقة فذكر الحديث باختالف في بعض 
  .ألفاظه

                                                 

، لسان ١/٧٨٠النهاية  ( جفَلَت اِإلبل جفُوالً ِإذا شَردت نادة: يقال،ة الذهاب والنُّدود في اَألرض سرع:الجفُول) ١(
  ).١١/١١٣العرب 

 كالوادي وشَِفيره شُفْره شيء كل وحرفُ حرفه شيء كل وشفير وحرفها جانبها َأي جهنم شفير على وقفوا) ٢(
  ).٦/٢٥٣، العين ٤/٤١٨لسان العرب  (ونحوه

  .٣٤١٨٠   / ح٧/٥٧، ٣٢٥٤٦   / ح٦/٤٢٠المصنف في األحاديث واآلثار ) ٣(
  . ١١٨٦   /ح ١/٣٩٠ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني) ٤(
  .١٥٩١   /ح ٣/٢٣٠  اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم) ٥(
  . ١٢١٩   / ح٢/٢٩المعجم الكبير للطبراني ) ٦(
  .١١٨٥   / ح١/٣٨٩معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٧(
  . ٤٣٠   /ح ١٦٠صمسند عبد بن حميد ) ٨(
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، كالهما من طريق هشام بن حبيب عن بشر بن )٢(، والبيهقي)١(وأخرجه الطبراني
  .عاصم عن أبيه عن عمر باختالف في بعض ألفاظه

  رجال اإلسناد
سبقت ترجمته حديث ، السنة أهل من حديث صاحب ثقة ،نمير بن عبداهللا بن محمدهو  :ابن نمير

  ).٩٢(رقم 
 أربعين سنة بعد مات ثقة ،الكوفي الفضل أبو موالهم ،الضبي جرير بن غزوان بن فضيل
  .روى له الجماعة .)٣(ومائة
 في مات ،لين فيه صدوق وهو ،مكفوفاً كان :قيل ،البصري ،الراسبي هالل أبو سليم بن محمد
  . روى له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن األربعة.)٤( ومائةوستين عسب سنة آخر

 ابن وقال ،)٥(عنه يحدث عبدالرحمن وكان عنه، يحدث ال يحيى كان :يعل بن عمرو قال
 وهو قتادة، في يخالف أنه إال حديثه، في يحتمل :حنبل بنا أحمد وقال ،)٦(ضعف فيه :سعد

 هالل وأبو :عليه حماد بن سلمة في قتادة، وقالوقدم يحيى بن معين . )٧(الحديث مضطرب
 :حاتم يأب بن عبدالرحمن وقال. )٩(كتاب بصاحب وليس بأس، به ليس :مرة وقال. )٨(صدوق
 هالل أبو :داود وأب وقال. )١٠(منه يحول :يقول يأب وسمعت ،الضعفاء كتاب في البخاري أدخله
وقال ابن . )١٣( ثقة:وقال الدارقطني. )١٢(يبالقو ليس :النسائي وقال  .)١١(كتاب له يكن ولم ثقة،

 المراسيل يرفع صار حتى ،تعمد غير من كثيراً يخطئ كان أنه إال ،صدوقاً شيخاً كان( :حبان
 وقال ً.)١٤()حفظه سوء من حديثه في المناكير فوقع ،حفظه من يحدث كان ما وأكثر ،يعلم وال

                                                 

  . ١٤٣٠٩   /ح ١٧/١٧٥ المعجم الكبير للطبراني) ١(
  . ٧٣٨٣   /ح ٦/٢٠شعب اإليمان للبيهقي  ) ٢(
  .٤٤٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٤٨١تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢٥/٢٩٢ تهذيب الكمال )٥(
  .٧/٢٧٨الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٩/١٧٣ تهذيب التهذيب )٧(
  .٤٩ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٩/١٧٣ تهذيب التهذيب )٩(
  .٧/٣٧٣الجرح و التعديل ) ١٠(
  .٢/١٦٢سؤاالت اآلجري ) ١١(
  .٩٠الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ١٢(
  .٢٦٩سؤاالت الحاكم ص  ) ١٣(
  .٢/٢٨٣المجروحين البن حبان ) ١٤(



 −�٤١٠�−

 :الساجي وقال. )١(حديثه يكتب ممن وهو الثقات، عليه يوافقه ال ما رواياته بعض في: يعد ابن
 به استشهدو. حافظ غير وهو حديثه، الناس احتمل :البزار  وقال.منكر حديث عنه يرو

  . صدوق له مناكيرالراجح أنه :قلت .)٢(الصحيح في البخاري
روى له أبو داود، والترمذي،  .)٣(السادسة من ،ثقة ،الطائفي ،الثقفي سفيان بن عاصم بن بشر

 .ماجهوابن 

  ).١٣٣( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :عمر بن الخطاب
  الحكم على إسناد الحديث

 له مناكير، ولم أقف على ؛ ألن فيه محمد الراسبي صدوقضعيفإسناد هذا الحديث 
  .)٤(تضعيف الشيخ األلباني لهذا الحديث. متابعة تصلح لتقويته

� � �  

  . أي كثيره)أنه جفَاُل الشَّعر(وفي صفة الدجال 
        ))))٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
قُ ا ِإسـح : قَاَل،قُ بن ِإبراِهيما وِإسح، ومحمد بن الْعلَاِء،حدثَنَا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نُميرٍ     

 قَاَل رسوُل : قَاَل، عن حذَيفَةَ  ، عن شَِقيقٍ  ،الَْأعمِش عن   ، َأبو معاِويةَ  ، حدثَنَا :قَاَل الْآخَرانِ  و ،َأخْبرنَا
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاُل : ""اللَِّه صجى   الدرسِن الْييالْع رورِ  ، َأعفَاُل الشَّعج،   نَارنَّةٌ وج هعم ،   هفَنَـار 

  .)٥( "" وجنَّتُه نَار،جنَّةٌ
  تخريج الحديث

فرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث بهذا اللفظ عن اإلمام البخاري ولم يخرجـه مـن        ان
  .طرق أخرى

� � �  

                                                 

  .٦/٢١٥الكامل في الضعفاء ) ١(
، ٢/٢٨٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ١٠٢، الضعفاء الصغير للبخاري ص١/١٠٥رجمته في التاريخ الكبير ت) ٢(

  .٩/١٧٣، تهذيب التهذيب ٢٥/٢٩٢تهذيب الكمال 
  .١٢٣تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٤٦٢١/  ح ٤٦٣ صالصغير الجامع وضعيف صحيح )٤(
  . ٢٩٣٤  /ح ٢/٧٩٩فته وما معه صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وص) ٥(
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رأيـت قومـاً   : أن رجال قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم يوم حنين (ومنه الحديث   ) س(
أي : المنـزعج : ِفـل وقيـل الجا  . القائم الشَّعر المنْتَِفـشُه   :  الجافل )جاِفلَةً جباههم يقْتُلون الناس   

  .منْزعجةً ِجباههم كما يعِرض للغَضبان
        ))))٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداً الحديثهذالم أقف على   
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 كانـت العـرب     )نْة الغَراء فأنت كذا، وأنت كذا، وأنت الج     : أنه قيل له  (فيه  ) ه (}جفن{
أي : البيضاء: والغَراء. ا فَسمي باسمها  ألنه يضعها ويطْعم الناس فيه    ،  تَدعو السيد الِمطعام جفْنَة   

  .أنها مملُوءة بالشَّحم والدهن
        ))))٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 عن مطَرِف بـِن     ، حدثَنَا غَيلَان  ، حدثَنَا مهِدي  : قَالَا ، وعبد الصمدِ  ،حدثَنَا سويد بن عمٍرو   

 ، َأنَّه وفَد ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي رهٍط ِمن بِني عاِمرٍ             ، عن َأِبيهِ  ، بِن الشِّخِّيرِ  عبِد اللَّهِ 
 وَأنْـتَ   :اَل يـونُس   قَ ، وَأنْتَ َأطْوُل علَينَا   ، وَأنْتَ سيدنَا  ،َأنْتَ وِلينَا  فَقُلْنَا   ، فََأتَينَاه فَسلَّمنَا علَيهِ   :قَاَل

 ولَـا   ، قُولُوا قَـولَكُم   : "" فَقَالَ ، وَأنْتَ الْجفْنَةُ الْغَراء   ، وَأنْتَ َأفْضلُنَا علَينَا فَضلًا    ،َأطْوُل علَينَا طَولًا  
طَانالشَّي نَّكُمتَِجرسا قَاَل: قَاَل، ""يمبرو "" :نَّكُمِويتَهسلَا ي١( "" و(.  

  تخريج الحديث
من سنن أبي داود وتم تخريجه، وسأكتفي ) ١٢٧(هذا الحديث سبقت دراسته حديث رقم   

  .اإلمام أحمدفي هذا الموضع بدراسة سند 
  رجال اإلسناد

 أفحش ،ومائتين ثالث أو أربع سنة مات ،ثقة ،العابد الكوفي الوليد أبو ،الكلبي عمرو بن سويد
  .ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، ومسلم روى له .)٢(بدليل يأت ولم ،فيه القول حبان بنا

                     ،الحديث في ثبت  ثقة:والعجلي وقال. )٥(يـوالدارقطن .)٤(ائيـالنسو .)٣(معين بن ىـيحي وثقه
  

                                                 

  . ١٦٣٥٤   /ح ٤/٢٥مسند أحمد بن حنبل  ) ١(
  .٢٦٠تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١١٨ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٤/٢٤٣، تهذيب التهذيب ١٢/٢٦٣ تهذيب الكمال )٤(
  .٣٥سؤاالت البرقاني ص) ٥(
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 الصحاح األسانيد على ويضع ،األسانيد يقلب كان( :حبان ابن وقال .)١(متعبداً صالحاً ارجلً وكان
 أيوب عن سلمة بن حماد ، ثم ذكر حديثاً رواه عنبحال به االحتجاج يجوز  ال،الواهية تونالم

 أبي حديث من ليس الحديث وهذا :، وعقب قائالًرفعه هريرة أبي عن ،سيرين بنا عن ،وهشام
 ،سلمة بن حماد حديث من وال ،وهشام أيوب حديث من وال ،سيرين بنا حديث من وال ،هريرة
 : وقال الذهبي.)٢()فاحش خطأ  وهو...فقط ،عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي قول هو وإنما
كالم ابن حبان ربما يمكن اعتماده في الحديث وأما  ، ثقة كما قال ابن حجر هو:قلت. )٣(وثقوه

   . وفي هذا الحديث لم ينفرد عن الثقات، أو فيما تفرد به عن الثقات،الذي ذكره
  ).٥٥( سبقت ترجمته حديث رقم  له أخطاء،ثقة: عبد الصمد بن عبد الوارث

 .)٤( ومائةوسبعين اثنتين سنة مات ،ثقة ،البصري يحيى أبو ،يِلوعالِم ،األزدي ميمون بن مهدي
  .روى له الجماعة

روى لـه   .)٥( ومائـة  وعشرين تسع سنة مات ثقة ،البصري ،األزدي ،يِلوعالِم جرير بن النيغَ
  .الجماعة

م١٢٧(سبقت ترجمته حديث رقم  ،فاضل عابد ثقة :يرخّن الشِّ بعبداهللاف بن طر.(  
  ).١٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  جليل، صحابييرخّعبداهللا بن الشِّهو  :وهأب

  الحكم على إسناد الحديث
، ولم أقف على ما يدل أنه ربما أخطأ في هذا إسناد هذا الحديث صحيح ورواته ثقات  
  .الحديث
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وقيل أراد  .  أي الذي يطِْعمهم ويشِْبعهم    )جفْنةَ الركبِ  يا نَاِد(ي قتادة   ومنه حديث أب  ) س (
  .فحذف المضاف للعلم بأن الجفنة ال تُنادى وال تُجيب. يا صاحب جفْنةَ الركب

        ))))٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .هذا الحديث مسنداً لم أقف على  

� � �  
                                                 

  .١/٤٤٣الثقات للعجلي ) ١(
  .١/٣٥٢ حبان المجروحين البن) ٢(
  .١/٤٧٣الكاشف ) ٣(
، تهذيب الكمال ٢/٣٠١، الثقات للعجلي ٧/٤٧٣، وانظر الثقات البن حبان ٥٤٨تقريب التهذيب ص) ٤(

  .١٠/٢٩٠، تهذيب التهذيب ٢/٢٠٠، الكاشف ٢٨/٥٩٢
،  الثقات البن حبان ٧/٥٢، الجرح والتعديل ٧/١٠١، وانظر التاريخ الكبير ٤٤٣تقريب التهذيب ص) ٥(

  . ٨/٢٢٧، تهذيب التهذيب ١/١١٨، الكاشف ٢٣/١٣٠، تهذيب الكمال ٢/٢٠٢، الثقات للعجلي ٥/٢٩١
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أغمادها، واِحدها : لُسيوف جفون ا)سلّوا سيوفكم من جفونهـا (وفي حديث الخوارج    ] ه[
  .وقد تكرر في الحديث. جفن

        ))))٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 حدثَنَا ، حدثَنَا عبد الْمِلِك بن َأِبي سلَيمان      ، حدثَنَا عبد الرزاِق بن همامٍ     ،حدثَنَا عبد بن حميدٍ   
كُه نةُ بلَمٍلسي،ِنيهٍب الْجهو نب ديثَِني زدح ، اللَّه ِضير ِليع عكَانُوا م ِش الَِّذينيِفي الْج كَان َأنَّه 

نْهاِرجِ    ،عوا ِإلَى الْخَوارس الَِّذين ،     نْهع اللَّه ِضير ِليـ       : فَقَاَل ع ِه  َأيها النَّاس ِإنِّي سِمعتُ رسوَل اللَّ
 يخْرج قَوم ِمن ُأمِتي يقْرءون الْقُرآن لَيس ِقراءتُكُم ِإلَـى ِقـراءِتِهم   : ""صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ  

 الْقُـرآن    يقْـرءون  ، ولَا ِصيامكُم ِإلَى ِصـياِمِهم ِبـشَيءٍ       ، ولَا صلَاتُكُم ِإلَى صلَاِتِهم ِبشَيءٍ     ،ِبشَيٍء
        مهاِقيتَر ملَاتُهص اِوزلَا تُج ِهملَيع وهو ملَه َأنَّه ونِسبحي،        ِمن مهقُ السرما يلَاِم كَمالِْإس ِمن قُونرمي 

 ،يِهم صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم       لَو يعلَم الْجيشُ الَِّذين يِصيبونَهم ما قُِضي لَهم علَى ِلساِن نَبِ           ،الرِميِة
 ِمثْـُل   ، ولَيس لَه ِذراع علَى رْأِس عـضِدهِ       ، وآيةُ ذَِلك َأن ِفيِهم رجلًا لَه عضد       ،لَاتَّكَلُوا عن الْعملِ  

وَأهِل الشَّاِم وتَتْركُون هُؤلَاِء يخْلُفُـونَكُم       فَتَذْهبون ِإلَى معاِويةَ     ، "" علَيِه شَعراتٌ ِبيض   ،حلَمِة الثَّديِ 
 كُماِريِفي ذَر، اِلكُموَأمو ،       مُؤلَاِء الْقَوكُونُوا هي و َأنجاللَِّه ِإنِّي لََأرو ،       امـرالْح مفَكُوا الـدس قَد مفَِإنَّه ، 

 فَنَزلَِني زيد بن وهٍب منِْزلًا      : قَاَل سلَمةُ بن كُهيلٍ    ،ِم اللَّهِ  فَِسيروا علَى اس   ،وَأغَاروا ِفي سرِح النَّاسِ   
 فَقَاَل  ، وعلَى الْخَواِرِج يومِئٍذ عبد اللَِّه بن وهٍب الراِسِبي        ، فَلَما الْتَقَينَا  ،حتَّى قَاَل مررنَا علَى قَنْطَرةٍ    

ملَه:  احما    ، َألْقُوا الرفُوِنهج ِمن وفَكُميلُّوا سسو،           مـوي وكُمـا نَاشَـدكَم وكُمنَاِشدي فَِإنِّي َأخَافُ َأن 
اءوررح،   اِحِهمشُوا ِبِرمحوا فَوعجوفَ  ،)١( فَريلُّوا السسو ،   اِحِهمِبِرم النَّاس مهرشَجقُِتـَل   : قَالَ ، وو 

 الْتَِمسوا  : فَقَاَل عِلي رِضي اللَّه عنْه     ، وما ُأِصيب ِمن النَّاِس يومِئٍذ ِإلَّا رجلَانِ       ،بعضهم علَى بعضٍ  
 جخْدالْم ِفيِهم،   وهِجدي فَلَم وهسفَالْتَم ،             مهضعقُِتَل ب ا قَدتَّى َأتَى نَاسِبنَفِْسِه ح نْهع اللَّه ِضير ِليع فَقَام 
 ، وبلَّـغَ رسـولُه    ، صدقَ اللَّه  : فَكَبر ثُم قَالَ   ، فَوجدوه ِمما يِلي الَْأرض    ، َأخِّروهم : قَالَ ،علَى بعضٍ 

ـ          : فَقَالَ ، فَقَام ِإلَيِه عِبيدةُ السلْماِني    :قَاَل ِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه َأِللَّه ْؤِمِنينالْم ا َأِميري ـذَا     ،وتَ هِمعلَـس 
       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِديثَ ِمناللَّهِ  : فَقَالَ ،الْحِإي و ،     وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه ،   لَفَهتَحتَّى اسح 

ِلفُ لَهحي وه٢(ثَلَاثًا و(.  
  

                                                 

 قد بعيدا زجا فزجه شيء بيده كان إذا للرجل يقال، منهم بعد على قدما بها رموا أي :برماحهم وحشوا قوله )١(
 برماحهم الناس وشَجرهم السيوف واسلُّوا بِرماحهم فَوحشُوا، )٢/١٩٧غريب الحديث للخطابي  (به وحش
  ). ٤/٤٧الفائق  (على بعضهم فقُِتلُوا

  . ١٠٦٦  / ح١/٥١٩صحيح مسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ) ٢(
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  تخريج الحديث
، وأخرجه مسلم من طريق عبيدة بن       )١(أخرجه البخاري ومسلم من طريق سويد بن غفلة       

، جميعهم عن علـي رضـي اهللا عنـه          )٣( بن أبي رافع   عبيداهللا، ومن طريق    )٢(عمرو السلماني 
  .باإلقتصار على جزء من الحديث
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  . أي يباِعدهما)أنه كان يجاِفي عضديه عن جنْبيه للسجود(فيه ) ه (}جفأ{
        ))))٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :في سننهقال ابن ماجه   
 عـن  ، عن حاِرثَةَ بِن َأِبي الرجـالِ ، حدثَنَا عبدةُ بن سلَيمان،حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     

ان النَِّبـي    كَ : قَالَتْ ؟ سَألْتُ عاِئشَةَ كَيفَ كَانَتْ صلَاةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           :عمرةَ قَالَتْ 
 ثُـم يقُـوم     ، ويسِبغُ الْوضـوء   ، سمى اللَّه  ،صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا تَوضَأ فَوضع يديِه ِفي الِْإنَاءِ         

ويجـاِفي   ، يديِه علَـى ركْبتَيـهِ      فَيضع ، ثُم يركَع  ، فَيكَبر ويرفَع يديِه ِحذَاء منِْكبيهِ     ،مستَقِْبَل الِْقبلَةِ 
 ثُم يسجد فَيضع يديِه ، ويقُوم ِقياما هو َأطْوُل ِمن ِقياِمكُم قَِليلًا، فَيِقيم صلْبه، ثُم يرفَع رْأسه،ِبعضديِه

 ، ثُم يرفَع رْأسه فَيجِلس علَى قَدِمِه الْيـسرى        ،يما رَأيتُ ما استَطَاع فِ  ويجاِفي ِبعضديِه    ،تُجاه الِْقبلَةِ 
  .)٤( ويكْره َأن يسقُطَ علَى ِشقِِّه الَْأيسِر،وينِْصب الْيمنَى

  تخريج الحديث
اسحاق أخرجه ، و)٥(أخرجه ابن ماجه بنفس اإلسناد بلفظ مقارب وذكر جزءاً من الحديث          

  .، ولم يذكر نص ابن األثير إال في هذه المواضع)٦(ن عبدة بن سليمان به بنحوهبن راهويه ع
  
  

                                                 

 /  ح٣/٣٥٧صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر ) ١(
 والمعاندين وقتالهم باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم  كتاب استتابة المرتدين، وفي ٥٠٥٨

  /ح ١/٥١٨صحيح مسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج  وفي  ، ٦٩٣١   / ح٤/٣١٤
 ١٠٦٦  .  

  . ١٠٦٦   / ح١/٥١٩صحيح مسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ) ٢(
  . ١٠٦٦  / ح١/٥٢٠ة باب التحريض على قتل الخوارج صحيح مسلم كتاب الزكا) ٣(
  . ١٠٦٢   /ح ١/٣٣٨سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة باب إتمام الصالة  )٤(
  .٨٧٤   / ح١/٢٨٣ سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة باب وضع اليدين على الركبتين) ٥(
  . ١٠٠٨   / ح ٢/٤٤١سند إسحاق بن راهويه ) ٦(
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، كالهما طريق ابن أبي زائدة عن حارثة بـن أبـي            )٢(، والطبراني )١(وأخرجه أبو يعلى  
  .الرجال به بذكر الجزء األول من الحديث

ه بلفـظ   وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سليمان بن حيان عن حارثة بن أبي الرجال ب              
  .)٣(مختصر

  رجال اإلسناد
  ).٦٢(ثقة سبقت ترجمته حديث رقم  :أبو بكر بن أبي شيبة

عسبع سنة مات ،ثبت ثقة ،عبدالرحمن اسمه :يقال ،الكوفي محمد أبو ،الكالبي دة بن سليمانب 
  .روى له الجماعة. )٤(بعدها :وقيل ، ومائةوثمانين
 وأربعين ثمان سنة مات ،ضعيف ،المدني ،النجاري ثم ،األنصاري الرجال أبي بن حارثة
  .روى له الترمذي وابن ماجه .)٥(ومائة
 ماتت ،ثقة ،عائشة عن أكثرت ،المدنية ،األنصارية زرارة بن سعد بن عبدالرحمن بنت عمرة

  .روى له الجماعة. )٦(بعدها :ويقال ،المائة قبل
  ).٣٨( سبقت ترجمتها حديث رقم أم المؤمنين :عائشة

  سناد الحديثالحكم على إ
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال، ومدار الحديث عليه في   

جميع طرقه، وهذا الحديث يصح من طرق أخرى فله شاهد أخرجه اإلمام البخاري بمعناه، من 
والحديث علق عليه الشيخ األلباني، في تعليقه على . )٧(حديث أبي حميد الساعدي رضي اهللا عنه

، ولكن )٨(صحيح:  ماجه ضعيف جداً، ولكنه قال عن نفس اإلسناد بلفظ مختصر للحديثسنن ابن
 ويؤيد .ما يمكن اعتماده هو القول األول الذي علق فيه على حديث الدراسة، أنه ضعيف جداً

                                                 

  .٤٨٦٤/  ح ٨/٢٧٨، ٤٧٩٦/  ح ٨/٢٢٧، ٤٦٨٧   /ح ٨/١٤٢  الموصليمسند أبي يعلى) ١(
  . ٣٨٣   /ح ١٣٩ص الدعاء للطبراني باب القول عند افتتاح الوضوء ) ٢(
  .٢٧١٢   / ح١/٢٣٦،  ٢٥٢٧   /ح ١/٢٢٠المصنف في األحاديث واآلثار ) ٣(
  ، ٦/٥٠٤ذيب التهذيب ، ته١/٦٧٧، الكاشف ١٨/٥٣٠، وانظر تهذيب الكمال ٣٦٩تقريب التهذيب ص) ٤(
، ٢٩، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٣٨، وانظر الضعفاء الصغير للبخاري ص ١٤٩تقريب التهذيب ص) ٥(

، تهذيب ٢/١٩٨، الكامل في الضعفاء ١/٢٦٨، المجروحين البن حبان ١/٢٨٨الضعفاء الكبير للعقيلي 
  .٢/١٤٤، تهذيب التهذيب ٥/٣١٣الكمال 

، الثقات للعجلي ٥/٢٨٨، الثقات البن حبان ٢/٣٨٧، وانظر الطبقات الكبرى ٧٥٠تقريب التهذيب ص) ٦(
  . ١٢/٤٦٦، تهذيب التهذيب ٢/٥١٤، الكاشف ٣٥/٢٤١، تهذيب الكمال ٢/٤٥٦

  . ٨٢٨  /ح١/٢١٠  أبواب صفة الصالة باب سنة الجلوس في التشهد صحيح البخاري كتاب األذان) ٧(
  .٨٧٤   / ح١/٢٨٣سنن ابن ماجه ) ٨(
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 وأصله ،تضعيفه على اتفقوا وقد ،الرجال أبي بن حارثة فيه إسناد هذا: ذلك ما قاله البوصيري
  .)١(الصحيحين في

� � �  

  . أي تَعاهدوه وال تَبعدوا عن ِتالَوِته)اقْرأوا القرآن وال تَجفُوا عنه(ومنه الحديث ) س(
        ))))٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
   اِهيمرِإب ناِعيُل بمثَنَا ِإسدح،   اِئيتُوسِهشَاٍم الد نأَ : قَالَ ، ع نى بيحثَِني يدِبي كَِثيٍر ح،  ـنع 

  اِنيرباِشٍد الْحلٍ     : قَالَ ،َأِبي رِشب نِن بمحالر دبقَاَل ع :         ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعس 
  .)٣( "" ولَا تَستَكِْثروا ِبِه، ولَا تَْأكُلُوا ِبِه،ولَا تَجفُوا عنْه ،)٢( ولَا تَغْلُوا ِفيِه،اقْرءوا الْقُرآن : ""يقُوُل

  تخريج الحديث
، كالهما من طريق وكيع بن الجـراح عـن هـشام           )٥(، وابن أبي شيبة   )٤(أخرجه أحمد   

  .الدستوائي به بمثله
  .)٦(وأخرجه الطبراني من طريق أيوب بن أبي تميمة عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه

، ثالثتهم من طريـق ممطـور األسـود         )٩(، والطحاوي )٨(، وأبو يعلى  )٧(وأخرجه أحمد 
  .الحبشي عن أبي راشد الحبراني به بمثله

  ، )١٣(، وعبد بن حميد)١٢(، وابن أبي عاصم)١١(، وعبد الرزاق)١٠(وأخرجه أحمد
  

                                                 

  .١/١٠٩ ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح )١(
  ).١٥/١٣١لسان العرب  (التَّعدي من َأفْحشُ عندهم وهو يحب ما لقدر التجاوز هو :لغُلُوا) ٢(
  . ١٥٥٦٨   / ح٣/٤٨٢ مسند أحمد بن حنبل) ٣(
  .١٥٥٧٤   /  ح٣/٤٢٨ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
  .٧٧٤٣/  ح ٢/١٦٨المصنف في الحديث واآلثار ) ٥(
  . ٢٥٧٤   /  ح٣/٨٦ المعجم األوسط للطبراني) ٦(
  . ٦٤  / ح ٣/٤٤٤مسند أحمد بن حنبل  ) ٧(
  . ١٥١٨   / ح٣/٨٨ مسند أبي يعلى الموصلي ، وفي ٣٠   /ح ٤١صالمفاريد ألبي يعلى الموصلي  ) ٨(
  .٣٩٧٦، ٣٩٧٥   /ح ٣/١٨باب التزويج على سورة من القرآن  شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب النكاح) ٩(
  . ١٥٧٠٤   / ح ٣/٤٤٤مسند أحمد بن حنبل ) ١٠(
  .١٩٤٤٤/  ح ١٠/٣٨٧مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ١١(
  . ٢١١٦   /ح ٤/١٣٥اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ١٢(
  .٣١٤/  ح ١٢٩مسند عبد بن حميد ص) ١٣(



 −�٤١٧�−

 بن شبل به بلفظ عبدالرحمنجميعهم من طريق ممطور األسود الحبشي عن  ،)١(والبيهقي
  . بن شبل أن حدث الناسمنعبدالرحمقارب بقول ممطور أرسل معاوية إلى 

  رجال اإلسناد
 ثقة ،ةيلَع بابن المعروف ،البصري بشر أبو موالهم ،األسدي مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل

  .روى له الجماعة .)٢(وثمانين ثالث بن وهو  ومائة،وتسعين ثالث سنة مات ،حافظ
  ).٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت رمي بالقدر، :هشام الدستوائي

ثقة مدلس من األولى ومرسل ولم يرسل عن أبي راشد الحبرانـي سـبقت               :يحيى بن أبي كثير   
  ).٥٣(ترجمته حديث رقم 

 روى له .)٣(الثانية من ،ثقة ،النعمان :وقيل ،أخضر اسمه :قيل الشامي، ياِنرب راشد الحوأب
 .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، والمفرد األدب في البخاري

 قال ،األنصار نقباء أحد ، صحابي جليل،األوسي ،األنصاري عمرو بن شبل بن نعبدالرحم
  .)٥(معاوية أيام في مات. )٤(المدينة أهل في عداده :منده بنا وقال ،صحبة له :البخاري

  الحكم على إسناد الحديث
 في الطبراني رواه: والحديث قال فيه الهيثمي. إسناد هذ الحديث صحيح ورجاله ثقات

 حديث:  وقال فيه شعيب األرنؤوط،)٦(ثقات ورجاله ،وغيره أحمد رواها طرق وله ،األوسط
 وكذا صححه حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي ،ثقات رجاله ،قوي إسناد وهذا ،صحيح

  .)٧(يعلى
� � �  

  

  

  

                                                 

 وجوب تعلم ما تجزئ به الصالة من جماع أبواب صفة الصالة باب كتاب الصالة السنن الكبرى للبيهقي) ١(
   .٢٦٢٤   /ح ٢/٥٣٢شعب اإليمان للبيهقي  وفي  . ٢١٠٣   /ح  ٢/١٧ التكبير والقرآن والذكر

  .١/٢٤١، تهذيب التهذيب ٣/٢٣وانظر تهذيب الكمال . ١٠٥تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١٢/٩٩ التهذيب ، تهذيب٢/٤٢٥، الكاشف ٣٣/٢٩٩، وانظر تهذيب الكمال ٦٣٩تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٤/٣١٥اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤(
  .٣٤٢تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٧٦٧٢/  ح ٤/٧٥٧مجمع الزوائد ) ٦(
  . ١٥١٨   / ح٣/٨٨مسند أبي يعلى الموصلي  )٧(
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  .ة والِْبرتَرك الصلَ:  والجفَاء أيضاً)غَير الْجاِفي عنْه وال الْغَاِلي فيه(والحديث اآلخر 
        ))))٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال أبو داود في سننه
 َأخْبرنَا عوفُ بـن َأِبـي       ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن حمران     ،حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراِهيم الصوافُ    

 قَاَل رسـوُل اللَّـِه      : قَالَ ،َأشْعِري عن َأِبي موسى الْ    ، عن َأِبي ِكنَانَةَ   ، عن ِزياِد بِن ِمخْراقٍ    ،جِميلَةَ
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَاِل اللَّهِ   ""  :صِإج ِمن ِلمِ    ،ِإنسِة الْمبِذي الشَّي امآنِ  ، ِإكْراِمِل الْقُرحِر الْغَاِلي    وغَي 

  .)١(" " وِإكْرام ِذي السلْطَاِن الْمقِْسِط، والْجاِفي عنْه،ِفيِه
  تخريج الحديث

  .)٢(أخرجه البيهقي من طريق أبي داود السجستاني به بلفظ مقارب
  .)٣(وأخرجه والبزارعن إسحاق بن ابراهيم الصواف به بنحوه

، )٥( بن المبارك  عبداهللالبخاري في األدب المفرد من طريق       و،  )٤(وأخرجه وابن المبارك  
  .عوف بن أبي جميلة به بنحوه، كالهما عن )٦(وابن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ

  .)٨(، ومن حديث أبي أمامة)٧(وللحديث شاهد من حديث طلحة بن عبيد اهللا
  رجال اإلسناد

 ثالث سنة مات ثقة ،البصري يعقوب أبو ،الباهلي ،الصواف محمد بن إبراهيم بن إسحاق
 . وأبو داود، روى له البخاري.)٩( ومائتينوخمسين

عبداهللا بن حخمس أو ست سنة مات ،اقليلً يخطىء صدوق ،البصري الرحمنعبد أبو ،رانم 
  .النسائي، وداود أبو، ومسلم، وتعليقاًً البخاري روى له .)١٠(ومائتين

                                                 

  ،  ٤٨٤٣   /  ح٢/٦٧٧ سنن أبي داود كتاب األدب باب في تنزيل الناس منازلهم) ١(
كتاب قتال أهل البغي باب النصيحة هللا ولكتابه ورسوله وألئمة المسلمين   القسامةالسنن الكبرى للبيهقي كتاب )٢(

  . ٢٦٨٥   / ح٢/٥٥٠  شعب اإليمان للبيهقي، ١٦٤٣٥   / ح٨/١٦٣ وعامتهم
  . ٣٠٧٠   / ح٨/٧٤البحر الزخار مسند البزار ) ٣(
  . ٣٨٨   /ح ١٣١ صالزهد والرقائق البن المبارك باب حفظ اللسان) ٤(
  . ٣٧٠   / ح دب المفرد للبخاري باب إجالل الكبيراأل) ٥(
  .٢١٩٢٢   /ح ٤/٤٤٠المصنف في األحاديث واآلثار ) ٦(
  .فيه انقطاع: وقال البيهقي. ١٠٤٨/  ح ٧/٤٢٦ شعب اإليمان للبيهقي )٧(
  )٤٢٠تقريب التهذيب ص(وفيه عمرو بن الحصين، متروك . ٩٠١٧/   ح ٦/٤٩١ شعب اإليمان للبيهقي )٨(
  .٩٩تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٣٠٠تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 :حاتم أبو وقال. صالح صدوق :معين بن يحيى قالو. )٢(، وابن شاهين)١(وثقه الدارقطني
. )٥( وثق:وقال الذهبي. )٤(يخطئ :وقال .الثقات في حبان ابن وذكره. )٣(صدوق ،الحديث مستقيم

 . الراجح أنه صدوق:قلت
  ).٢١٨( سبقت ترجمته حديث رقم  ثقة تكلم فيه بشيء من البدعة:عوف بن أبي جميلة

 روى له البخاري .)٦(الخامسة من ثقة ،البصري الحارث أبو موالهم ،المزني راقخِْم بن زياد
  .في األدب المفرد، وأبو داود

 ولم ،قرة بن معاوية هو :ويقال ،الثالثة من ،مجهول ،موسى بيأ عن ،القرشي كنانة أبو
  .، كما قالوا هو مجهول:قلت. )٨( ليس بمعروف:قال الذهبيو . روى له أبو داود.)٧(يثبت

 باسمه مشهور صحابي، األشعري موسى أبو، سليم بن قيس بن عبداهللاهو  : موسى األشعريوأب
  .)١٠(بعدها :وقيل ،خمسين سنة مات ،بصفين الحكمين أحد وهو .)٩ (معا وكنيته

  الحكم على إسناد الحديث
 ومدار الحديث عليه فـي جميـع طرقـه،     إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لجهالة أبو كنانة،      

جح ضعفه ولم أقـف علـى   اوالحديث حسنه الشسخ األلباني في تعيلقه على سنن أبي داود، والر  
  .متابعة أو شاهد تصلح لتقويته

� � �  
  

  

  

                                                 

  . ٥/١٣٤، تهذيب التهذيب ١٤/٤٣١انظر تهذيب الكمال ) ١(
  .١٢٩تاريخ أسماء الثقات ص) ٢(
  .٥/٤١الجرح والتعديل ) ٣(
  .٨/٣٣٣الثقات البن حبان ) ٤(
  .١/٥٤٧الكاشف ) ٥(
، تهذيب الكمال ٦/٣٢٩بن حبان ، الثقات ال٣/٥٤٥وانظر الجرح والتعديل . ٢٢٠تقريب التهذيب ص) ٦(

  .٣/٣٣٠، تهذيب التهذيب ١/٤١٢، الكاشف ٩/٥٠٨
، ٣٤/٢٢٧، تهذيب الكمال ٢/٤٥٤، الكاشف ٩/٤٣٠، وانظر الجرح والتعديل ٦٦٩تقريب التهذيب ص) ٧(

  .١٢/٢٣٤تهذيب التهذيب 
  .٤/٥٦٥ميزان االعتدال ) ٨(
  .٤/٢١١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٩(
   .٣١٨يب صتقريب التهذ) ١٠(
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  . الفُحش من القَول- بالذال المعجمة -البذَاء  )البذَاء من الجفَاِء( الحديث ومنه) س(
        ))))٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه  
 عن محمِد بِن    ، ومحمد بن ِبشْرٍ   ، وعبد الرِحيمِ  ، حدثَنَا عبدةُ بن سلَيمان    ،حدثَنَا َأبو كُريبٍ  

 الْحيـاء   : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، حدثَنَا َأبو سلَمةَ   ،عمٍرو
 وِفي  :ى قَاَل َأبو ِعيس   ، "" والْجفَاء ِفي النَّارِ   ،)١(والْبذَاء ِمن الْجفَاءِ   ، والِْإيمان ِفي الْجنَّةِ   ،ِمن الِْإيمانِ 

رمِن عاب ناب عةَ،الْبكْرَأِبي بةَ، وامَأِبي ُأمٍن، ويصِن حب انرِعمو ،ِحيحص نسِديثٌ حذَا ح٢( ه(.  

  تخريج الحديث
، كالهما عن محمـد     )٤(، والحاكم من طريق عثمان بن أبي شيبة       )٣(أخرجه ابن أبي شيبة   

  .بن بشر به بمثلها
  .)٥( السِري عن عبدة بن سليمان به بمثلهوأخرجه هنّاد بن

، )٧(، والبيهقي من طريق إسماعيل بن عبد الملـك        )٦(وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون     
 المزني،  عبداهللا، ومحمد بن نصر من طريق خالد بن         )٨(وابن حبان من طريق الفضل بن موسى      

  .، جميعهم عن محمد بن عمرو به بمثله)٩(ومن طريق يزيد بن زريع
  .)١٠(وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبي هالل عن أبي سلمة به بمثله

  رجال اإلسناد
  ).٩٦( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة حافظ،هو محمد بن العالء  :أبو كريب

                                                 

)١ (فاءفََأه ما :الجى ِإذا الوادي جمفَْأتُ به رفَْأتُ الوادي عن الغُثاء وجوج رتُ َأي الِقدحسدها مبقَها الذي زمن فَو 
  ).١/٢٢٠، الفائق ١/٤٩لسان العرب  (زبدها عال ِإذا الِقدر َأجفََأِت :ويقال غَلِْيها

 ٤/٣٦٥اب البر والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في الحياء سنن الترمذي الذبائح أبو) ٢(
  . ٢٠٠٩   /ح

  .٣٠٣٩٢   / ح٦/١٦٧،  ٢٥٣٤٥   / ح٥/٢١٣المصنف في األحاديث واآلثار ) ٣(
  . ١٧٢   / ح١/١١٩ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اإليمان) ٤(
  .١٣٥١   /ح ٢/٦٢٦ الزهد لهناد بن السري باب الحياء) ٥(
  .١٠٥١٩   /  ح٢/٥٠١ مسند أحمد بن حنبل) ٦(
  . ٧٧٠٧   / ح٦/١٢٣شعب اإليمان للبيهقي ) ٧(
  . ٦٠٨   /ح ٢/٣٧٢باب الحياء  صحيح ابن حبان كتاب الرقائق) ٨(
  . ٤٤٧،٤٤٨   /ح ٤٣٨صتعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي ) ٩(
  . ٦٠٩   /ح ٢/٣٧٤لحياء  باب ا صحيح ابن حبان كتاب الرقائق  ) ١٠(
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  ).٢٢٦( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، :عبدة بن سليمان
  ).١٤٤( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:عبد الرحيم بن سليمان

 روى له .)١(ومائتين ثالث سنة مات ،حافظ ثقة ،الكوفي عبداهللا أبو ،العبدي بشر بن محمد
  .الجماعة

 اشيًئ منه سمع ما واهللا :معين بن يحيى وقال رومي بن مجاهد عن روى(قال العالئي 
  .ولم يرِو عنه في هذا الحديث: قلت. )٢()مرسل ولكنه قط

  .)١٢٣( سبقت ترجمته حديث رقم ، له أوهامصدوق : بن علقمةمحمد بن عمرو
 ولكنه مرسل ولم يذكر أبو هريرة من بينهم فال يضره في            ثقة مكثر،  :أبو سلمة بن عبدالرحمن   

  .)٩٧( سبقت ترجمته حديث رقم هذا الحديث
  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير: هريرةوأب

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث حسن، ألن فيه محمد بن عمرو صدوق له أوهام، ويرتقي بالمتابعات              
إلى الصحيح لغيره، فقد تابعه سعيد بن أبي هالل في الرواية عن أبي سلمة، بسند قال فيه شعيب             

وكذا علق على   . )٣(مسلم شرط على صحيح إسناده:  على صحيح ابن حبان    األرنؤوط في تعليقه  
، والحديث  )٤(صحيح وهذا إسناد حسن   : هذا الحديث وفيه محمد بن عمرو عند اإلمام أحمد بقوله         

  .حسن صحيح، وقد صححه الشيخ األلباني في تعليقه عليه: سبق فيه قول الترمذي
� � �  

أي مـن سـكَن     : خَرج إلى الباِديـة   :  بالدال المهملة  )من بدا جفَا  (والحديث اآلخر   ) س(
  .ِغلَظُ الطبع: والجفَاء. الباِدية غَلُطَ طَبعه ِلِقلَّة مخالَطة الناس

        ))))٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  

دمحثَنَا مدا: قَاَل،حكَِريز ناِعيُل بمثَنَا ِإسدِن، حسِن الْحع كَِم النَّخَِعيِن الْحِن ، بب ِديع نع 
مـن بـدا     : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن َأِبي حاِزمٍ   ،ثَاِبٍت

                                                 

، التعديل ٧/٤٤١، الثقات البن حبان ٦/٢٩٤ى وانظر ترجمته في الطبقات الكبر. ٤٦٩تقريب التهذيب ص) ١(
  .٩/٦٤، تهذيب التهذيب ٢٤/٥٢٠، تهذيب الكمال ٢/٢٦٠والتجريح 

  .٢٦٢جامع التحصيل ) ٢(
  . ٦٠٩   /ح ٢/٣٧٤صحيح ابن حبان ) ٣(
  .١٠٥١٩   /  ح٢/٥٠١ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
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 ، وما ازداد عبد ِمن السلْطَاِن قُربا      ، افْتُِتن  ومن َأتَى َأبواب السلْطَانِ    ،)١( ومن اتَّبع الصيد غَفَلَ    ،جفَا
  .)٢( ""ِإلَّا ازداد ِمن اللَِّه بعدا

  تخريج الحديث
كالهما . )٤(، والقضاعي من طريق القوسي    )٣(أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن مهران      

  .عن محمد بن الصباح به بمثله
  .)٥(الزهراني عن إسماعيل بن زكريا بمثلهوأخرجه البيهقي من طريق أبي الربيع 

من طريق الحسن بن الحكم النخعي عن عدي        . )٧(، وإسحاق بن راهويه   )٦(وأخرجه أحمد 
  .بن ثابت عن شيخ من األنصار عن أبي هريرة بنحوها

  .)٩( ومن حديث البراء بن عازب،)٨(وللحديث شواهد من حديث ابن عباس
  رجال اإلسناد

 وعشرين سبع سنة مات ،حافظ ثقة ،البغدادي جعفر أبو ،الدوالبي زالبزا الصباح بن محمد
  . روى له الجماعة.)١٠( ومائةخمسين سنة مولده وكان ومائتين

 القاف وضم المعجمة بفتح ،وصاقُشَ لقبه ،الكوفي زياد أبو ،قانيلْالخُ مرة بن زكريا بن إسماعيل
 روى له .)١١(قبلها :وقيل  ومائة،وتسعين أربع سنة مات ،اقليلً يخطىء صدوق ،وبالمهملة الخفيفة

  .الجماعة
  ا،ـيرويه التي ورةـالمشه األحاديث أما :مرة قال، و)١٢(ه أخرىـوضعف .دـوثقه أحم

  

                                                 

لسان  (تولي عليه حتى تصير فيه غَفْلة والتَّغافُُل تَعمد الغَفْلة َأي يشْتَِغُل به قلبه ويس:من اتَّبع الصيد غَفََل) ١(
  ).١/٨٧، الفائق ١١/٤٩٧العرب 

  . ٨٨٢٣  /  ح٢/٣٧١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
كتاب آداب القاضي باب كراهية طلب اإلمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما  السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

  . ٢٠٠٤٢   /ح ١٠/١٠١والتسرع 
  . ٣٣٩   /ح ١/٢٢٢  مسند الشهاب القضاعي) ٤(
  .٩٤٠٣   / ح٧/٤٧شعب اإليمان للبيهقي ) ٥(
  . ٩٦٨١   / ح٢/٤٤٠مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
  . ٤٢٩   /ح ١/٢٩٤سند إسحاق بن راهويه  م) ٧(
  .وقد ضعفه شعيب األرنؤوط، في تعليقه. ٣٣٦٢   / ح١/٣٥٧مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
  .ضعيف الضطرابه: وقد قال فيه شعيب األرنؤوط. ١٨٦٤٢   / ح٤/٢٩٧د بن حنبل مسند أحم) ٩(
  .٢٥/٣٨٨ تهذيب الكمال )١٠(
  .١٠٧تقريب التهذيب ص) ١١(
  .١/٢٦٠تهذيب التهذيب ) ١٢(
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 به كان ما :مرة وقال .)٢(له الصدر ينشرح ليس ولكن صالح، ،)١(الحديث مقارب فيها فهو
 صالح :آخر موضع في قالو. بأس به ليس :مرة وقال. )٤(ووثقه ابن معين مرة .)٣(بأس

قدم عليه و. )٥(الحديث ضعيف :مرة وقال. آخر يءش الحجة :قال ؟هو أفحجة :له قيل .الحديث
. )٨(مقارب وحديثه صالح، :حاتم أبو وقال. )٧( ووثقه أبو داود.)٦(يحيى بن زكريا بن أبي زائدة

 وإلسماعيل :يعد بنا وقال. )١٠(الحديث ضعيف :العجلي وقال. )٩(الثقات في حبان ابن ذكرهو
 يكون ال أن أرجو :النسائي وقال. )١١(حديثه يكتب ،الحديث حسن وهو صالح، صدر الحديث من
 قلت .)١٣( صدوق:وقال الذهبي. )١٢(صدوق :خراش بنا وقال. بالقوى ليس :مرة  وقال.بأس به

  .هو صدوق
 .)١٤( ومائةلخمسينا قبيل مات ،يخطىء صدوق ،الكوفي الحكم أبو ،عيخَالنَّ مكَالح بن الحسن

  .ماجه ابن، وعلي مسند في النسائي، والترمذي، وداود أبوروى له 
 :قال ابن حبانو. )١٦(الحديث صالح :حاتم أبو وقال. وأحمد بن حنبل. )١٥(وثقه ابن معين

 ثابت أبي بن عدي عن روى ،انفرد إذا بخبره االحتجاج يعجبني ال ،شديداً ويهم ،كثيراً يخطىء(
 الزهراني الربيع أبو ثنا سفيان بن الحسن حدثناه :وذكر حديث الدراسة، وقال. ..حازم أبي عن
 ازداد إال كتابي في سفيان بن الحسن :قال النخعي الحكم بن الحسن عن زكريا بن إسماعيل ثنا

                                                 

  .٢/٤٩٥العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٢٣بحر الدم ص) ٢(
  .٤٢سؤاالت أبي داود ألحمد ص) ٣(
  .٣/٢٦٦ ي رواية الدور-تاريخ ابن معين ) ٤(
  .١/٢٦٠تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٧٦ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(
  .١/٢٣٣سؤاالت اآلجري ) ٧(
  .٢/١٧٠الجرح والتعديل ) ٨(
  .٦/٤٤الثقات البن حبان ) ٩(
  .١/٢٢٥الثقات للعجلي   ) ١٠(
  .١/٣١٨الكامل في الضعفاء   ) ١١(
، تهذيب الكمال ١/٣٦٧، التعديل والتجريح ٧/٣٢٦ الكبرى ، الطبقات١/٣٥٥ترجمته التاريخ الكبير   ) ١٢(

  .١/٢٦٠، تهذيب التهذيب ٣/٩٢
  .١/٢٤٦ الكاشف ) ١٣(
  .١٦٠ تقريب التهذيب ص) ١٤(
  . ٢/٢٢٩، تهذيب التهذيب ١/٣٢٢، الكاشف ٦/٨٠، تهذيب الكمال ٢/٢٩٠ ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٥(
  .٣/٧ الجرح والتعديل ) ١٦(
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ونقل العالئي عن أبي حاتم أنه لم يلق أنس . )١()الربيع أبو به يتكلم ولم ،بعداً وجل عز اهللا من
  .ما قاله ابن حجر الراجح : قلت.)٢( عنهرضي اهللا

إال  لم يتكلم .)٣( ومائةعشرة ست سنة مات ،بالتشيع رمي ثقة ،الكوفي األنصاري ثابت بن عدي
  .روى له الجماعة في تشيعه،أنه 

روى له .)٤(المائة رأس على مات ،ثقة ،الكوفي ،األشجعي حازم أبو سلمانهو  : حازموأب
  .الجماعة

  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم بي شهير صحا: هريرةوأب
  الحكم على إسناد الحديث

 ومدار الحديث عليه في يخطئصدوق إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن الحسن بن الحكم   
هد الحديث التصلح لتقويته، وهذا الحديث بهذا اإلسناد ضعفه شعيب اجميع طرقه، وشو

  .األرنؤوط في تعليقه على المسند
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  من النَّاس   (نين  وفي حديث ح فَاءج جعاَن   : قالوا.  هكذا جاء في ِرواية    )وخَرـرناه سعم
  .النَّاس وَأوائلُهم، تَشِْبيها ِبجفَاء السيل، وهو ما يقِْذفُه من الزبد والوسخ ونَحِوِهما

        ))))٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ،قَا عن َأِبي ِإسح، عن زكَِرياء، حدثَنَا ِعيسى بن يونُس،ِمصيِصيحدثَنَا َأحمد بن جنَاٍب الْ
 َأشْهد علَى نَِبي اللَّـِه      : فَقَالَ ؟ َأكُنْتُم ولَّيتُم يوم حنَيٍن يا َأبا عمارةَ       : جاء رجٌل ِإلَى الْبراِء فَقَالَ     :قَاَل

 ، وحسر ِإلَى هذَا الْحي ِمن هواِزن      ،انْطَلَقَ َأِخفَّاء ِمن النَّاسِ    ولَِكنَّه   ، وسلَّم ما ولَّى   صلَّى اللَّه علَيهِ  
  فََأقْبَل الْقَوم ِإلَى رسـولِ     ، فَانْكَشَفُوا ، فَرموهم ِبِرشٍْق ِمن نَبٍل كََأنَّها ِرجٌل ِمن جرادٍ        ،وهم قَوم رماةٌ  

           غْلَتَهِبِه ب قُوداِرِث يالْح نب انفْيو سَأبو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص،    رتَنْـصاسا وعدَل وفَنَز ،  ـوهو 
كُنَّا واللَِّه ِإذَا   ""  :براء قَاَل الْ  ، "" اللَّهم نَزْل نَصرك   ، َأنَا ابن عبِد الْمطَِّلب    ، َأنَا النَِّبي لَا كَِذب    : ""يقُوُل

  .)٥( "" يعِني النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وِإن الشُّجاع ِمنَّا لَلَِّذي يحاِذي ِبِه،احمر الْبْأس نَتَِّقي ِبِه
                                                 

  .١/٢٣٣بن حبان  المجروحين ال) ١(
  .١٦٢ جامع التحصيل ص) ٢(
، تهذيب الكمال ٢/١٣٢، الثقات للعجلي ٥/٢٧٠، وانظر الثقات البن حبان ٣٨٨تقريب التهذيب ص) ٣(

  .٧/١٤٩، تهذيب التهذيب ٢/١٥، الكاشف ١٩/٥٢٢
 ، تهذيب التهذيب١١/٢٥٩، تهذيب الكمال ٤/٢٩٧، وانظر الجرح والتعديل ٢٤٦تقريب التهذيب ص) ٤(

٤/١٢٣.  
  . ١٧٧٦   /ح ٢/٢٤٧باب في غزوة حنين  صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير) ٥(
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  تخريج الحديث
  .جفاءولم أقف على لف  )٢٠٤(حديث رقم هذا الحديث سبق تخريجه 
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        .اجليم مع الالم    ::::املبحث السادساملبحث السادساملبحث السادساملبحث السادس
أحدهما في الزكاة، وهـو أن      :الجلَب يكُون في شَيئين    )الَ جلَب وال جنَب   (فيه  ) ه(} جلب{

يقْدم المصدق على أهل الزكاة فَينِْزَل موِضعا، ثم يرِسَل من يجِلب إليه األموال من أماِكِنها ليأخذ                
الثاني أن يكـون فـي      .  ذلك، وُأِمر أن تُؤخَذَ صدقَاتُهم على ِمياِههم وأماكنهم        صدقَتها، فنُِهي عن  

وهو أن يتْبع الرجُل فرسه فيزجره يجِلب عليه ويصيح حثا لَه على الجري، فنِهي عـن                : السباق
  .ذلك

        ))))٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه  

 عن  ، عن عمِرو بِن شُعيبٍ    ،قَاعن ابِن ِإسح  ،   حدثَنَا ابن َأِبي عِدي    ،يٍدحدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِ   
 ولَا تُْؤخَذُ صدقَاتُهم    ،)١( ولَا جنَب  ،لَا جلَب  : "" عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       ، عن جدهِ  ،َأِبيِه

 وِرِهم٢(""ِإلَّا ِفي د(.  
  تخريج الحديث

، من طريق ابراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به بزيادة )٤(، والبيهقي )٣(أخرجه أحمد
  .ألفاظ

          لى بن ـ، وابن خزيمة من طريق عبد األع)٥(ارونـد عن يزيد بن هـه أحمـوأخرج
  
  
  

                                                 

)١( ِكبالغايِة ر بلَغَ قُرفِإذا ب سِس فَرخَلْفَ الفَر نَبجعنه َأن ي بالتحريك الذي نُِهي نَبالج)  لسان العرب
  ).٣/١٢٧، غريب الحديث البن سالم ١/٢٧٥

 . ١٥٩١   /ح ١/٥٠١باب أين تصدق األموال  الزكاةسنن أبي داود كتاب ) ٢(

  . ٧٠٢٤   / ح٢/٢١٦مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
 ٤/١١٠ جماع أبواب صدقة الغنم السائمة  باب أين تؤخذ صدقة الماشية السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز) ٤(

ص ومن ال قصاص باب جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصا  كتاب النفقاتوفي .٧١٥٢   /ح
  .١٥٦٩   /ح ٨/٢٩ فيمن ال قصاص بينه باختالف الدينين

  . ٦٦٩٢   / ح٢/١٨٠مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
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يبة مـن   ، وابن أبي ش   )٢(، وابن الجارود من طريق أحمد بن خالد الوهبي        )١(عبد األعلى 
  . جميعهم عن محمد بن إسحاق به بزيادة ألفاظ)٣(طريق عبد الرحيم بن سليمان

 بن الحارث عن محمد بن إسـحاق بـه بزيـادة            عبدالرحمنوأخرجه أحمد من طريق     
  .)٤(ألفاظ

  رجال اإلسناد
  ).٩٩( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت، :قتيبة بن سعيد

  ).٢١٠(ترجمته حديث رقم  سبقت ، ثقة:عدي أبي بن إبراهيم بن محمد
 سـبقت    ومرسل ولم يرسل عن عمرو بن شـعيب        صدوق مدلس من الرابعة    :محمد بن إسحاق  

  ).١٦(ترجمته حديث رقم 
 سبقت ترجمتـه حـديث رقـم         ثقة مرسل تكلم في روايته عن أبيه عن جده،         :عمرو بن شعيب  

)١٢١.(  
 من ،جده من سماعه بتث ،صدوق العاص بن عمرو بن عبداهللا بن محمد بن شعيبو ه :وهأب

  .وأصحاب السنن األربعة، اإلمام خلف القراءةجزء  في البخاري روى له .)٥(الثالثة
 بن محمد وقال. وعمر بن عبداهللا جده من سمع أنه واحد وغير داود وأبو ،البخاري ذكر

 عمرو أبيه عن فحديثه شعيب، بن عمرو ابنه عنه وروى عمرو، بن عبداهللا جده عن روى :سعد
 بإسناد إلى عمرو بن وروى المزي حديثاً. عمرو بن عبداهللا جده، عن أبيه وحديث ،شعيب بنا

 ومن عمرو، بن عبداهللا جده من سمع شعيباً بأن التصريح وفيه ،صحيح إسناد هذا :شعيب وقال
 يذكر ولم ،عبداهللا جده عن يروى شعيباً أن واحٍد غير قال هكذا، وعمر ابن ومن ،عباس ابن
 إال ترجمة هذا شعيب والد عبداهللا بن لمحمد أحد يذكر ولم محمد، أبيه عن يروى أنه هممن اًأحد

 متصل صحيح جده عن أبيه، عن شعيب بن عمرو حديث أن على ذلك فدل المصنفين، من القليل
 بدليل عليها  يأتيحتى مردودة فدعواه ذلك، خالف فيه ادعى من وأن إليه، اإلسناد صح إذا

 ابن عن نافع عن كأيوب جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو :راهويه بن قإسحاوقال . صحيح

                                                 

جماع أبواب صدقة المواشي من اإلبل والبقر والغنم باب النهي عن الجلب  صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة) ١(
  . ٢٢٨٠  / ح ٤/٢٦عند أخذ الصدقة من المواشي 

  . ١٠٥٢   /ح ٢٦٣صباب من يجوز أمانه   كتاب البيوع والتجاراتمن السنن المسندةتقى المن) ٢(
  .٣٢٦٢٥/  ح ٦/٤٢٧المصنف في األحاديث واآلثار ) ٣(
  . ٧٠١٢   /ح ٢/٢١٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٤(
  .٢٦٧تقريب التهذيب ص) ٥(
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 عندي ذلك وليس عمرو، بن عبداهللا جده من سمع إنه :يقال( :الثقات في حبان ابن قال  .)١(عمر
ال قو. )٢()عمرو بن عبداهللا من سماعه يصح ال أبيه، عن يروى :في موضع آخر وقال. بصحيح

 هل مشهور فيه الخالف (:قال العالئيو. )٤( صدوق:وقال الذهبي. )٣(مردود قول وهو :ابن حجر
 عباس وابن ،عمر بنا ومن ،عمرو بن عبداهللا ،جده من سمع أنه واألصح ،ال أم مرسل حديثه
 إلى عائد ،جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو قولهم في بجده المتصل والضمير ،عنهم اهللا رضي
 صغير وشعيب عمرو بن عبداهللا أبيه حياة في تما شعيب والد ومحمد ،عمرو إلى ال شعيب
 الصامت بن عبادة عن شعيب روىو ،كتاب ذلك إن :قال من ومنهم ،كثيراً منه وسمع جده فكفله
  .القول فيه ما قاله ابن حجر قلت .)٥()منه يسمع لم مرسل هو
  ).١٩٧( سبقت ترجمته حديث رقم  جليل،صحابي ،العاص بن عمرو بن عبداهللاهو  :جده

  لحكم على إسناد الحديثا
 ألن فيه راويان صدوقان وهما ابن إسحاق وشعيب بن محمد،           ؛إسناد هذا الحديث حسن   

 ابن إسحاق فقد صرح بالسماع عند البيهقي وعند أحمد، وبالنسبة لرواية عمرو             لتدليسوبالنسبة  
الصدوق، فيبقى  عن أبيه عن جده فلم يثبت الكالم فيها، ومتابعات هذا الحديث ليس فيها ما يقوي                

حسن صحيح في تعليقه على سـنن أبـي داود،          :  والحديث قال فيه األلباني    .إسناد الحديث حسناً  
صحيح وهذا إسناد حسن، وهـذا يؤكـد مـا          : وقال فيه شعيب األرنؤط في تعليقه على المسند       

  .)٦(خلصت إليه في تحسين الحديث
� � �  

  

  

  

  

                                                 

، ١٢/٥٣٤تهذيب الكمال . ٢/٢٥٨ ، تدريب الراوي٤/٣٥١، الجرح والتعديل ٤/٣١٨انظر التاريخ الكبير ) ١(
  .٤/٣١١تهذيب التهذيب 

  .٦/٤٣٧، ٤/٣٥٧الثقات البن حبان ) ٢(
  . ٤/٣١١ تهذيب التهذيب )٣(
  .١/٤٨٨الكاشف ) ٤(
  .١٦٩جامع التحصيل ) ٥(
  . ٧٠٢٤   / ح٢/٢١٦مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
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أي ) أن تُحاربوا العرب والعجـم مجِلبـة      إنكم تبايعون محمدا على     (ومنه حديث العقبة    
مجتَمعين على الحرب، هكذا جاء في بعض الروايات بالباء، والرواية باليـاء تحتهـا نقطتـان،          

  .وسيجيء في موضعه
        ))))٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قَاَل ابن سعٍد ِفي الطَّبقَات  
َأخْبرنَا علي ِبن زيد، عن عبـادةَ       :  قَالَ َأخْبرنَا حماد ِبن سلَمةٍ   : َأخْبرنَا عفان ِبن مسلٍم قَالَ      

َأن َأسعد بن زرارة رِحمه اهللا َأخذَ ِبيِد رسول اِهللا صـلَّى اُهللا      : " ابن الوليِد عن عبادةَ بن الصاِمت     
ِإنَّكُـم  تُبـايعون محمـداً ؟   يا َأيها النَّاس، هل تَدرون علَى ما     : علِيه وسلم، يعِني لَيلةَ الْعقبِة فَقَال     

نَحن حرب ِلمن حارب،    :  فَقَالوا تُبايعونَه على َأن تُحاربوا العرب والعجم والجن واِإلنس مجلبةً،        
ـ          : وِسلم ِلمن سالم، فَقاَل َأسعد بن زرارة       ُل اِهللا صسـوفَقَالََ ر ،ليول اِهللا، اشْتَرط عسا رلى اُهللا  ي

تُبايعوِني على َأن تَشْهدوا َأال ِإله ِإال اهللا، وَأنِّي رسول اِهللا، وتُقُيموا الصالة، وتُؤتوا              : " علِيه وسلَّم 
، "يكُم  الزكاةَ، والسمع والطَّاعة، والَ تنَازعوا اَألمر َأهلَه، وتَمنَعوِني ِمما تَمنَعون ِمنه َأنفسكُم وَأهلِ            

  .)١("الْجنة والنَّصر : " نَعم، هذَا لَك يا رسول اِهللا، فَما لَنَا ؟ قَاَل: نَعم، قَاَل قَاِئٌل اَألنصار: قَالوا
  تخريج الحديث

أخرجه الطبراني من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة به باختصار في بعض   
  .)٢(ألفاظه

  رجال اإلسناد
  .)٢٤( سبقت ترجمته حديث ،ثقة ثبت :عفان بن مسلم
  .)٢٤(سبقت ترجمته حديث  ، ثقة:حماد بن سلمة

  ).٣٧( سبقت ترجمته حديث رقم ،ضعيف :علي بن زيد
روى . )٣(الرابعة من ،ثقة ،عبداهللا :له ويقال ،األنصاري الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة

  .له الجماعة سوى الترمذي
  ).٥٥(ت ترجمته حديث رقم  سبق،صحابي شهير :عبادة بن الصامت

 ، صحابياإلسالم قديم ،النجاري الخزرجي ،األنصاري أمامة أبو ،عدس بن زرارة بن أسعد
  .)٤(العقبة ليلة بايع من أول أنه :ويقال ،قبيلته على نقيباً وكان ،العقبتين شهد

                                                 

  .٣/٦٠٩الطبقات الكبرى  ) ١(
  .٤٥٣٨/  ح ٥/١٣المعجم األوسط للطبراني ) ٢(
  .٢٩٢تقريب التهذيب ص) ٣(
  .١/٥٤، اإلصابة في تمييز الصحابة ٣/١ الثقات البن حبان )٤(
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  الحكم على إسناد الحديث
ليه، ولم أقف على  لضعف علي بن زيد ومدار الحديث ع،إسناد هذا الحديث ضعيف

 وهو ،زيد بن علي وفيه ،األوسط في الطبراني رواه: والحديث قال فيه الهيثمي .متابع له
 بهز إال سلمة بن حماد عن الحديث هذا يرِولم : وعلق عليه الطبراني بقوله. )١(وثق وقد ضعيف

  . يعني في الرواية عن بهز، وهذا يؤكد ضعفه)٢( بن سعيدقتيبة به تفردو ،أسد بن
� � �  

كان إذا اغْتَسل من الجنابة دعا بـشيء ِمثْـل          (وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) ه(
أراه أراد بالجالَّب ماء الورد، وهو فارسي معـرب، واللّـه           : قال األزهري  )الجالَّب فأخَذ بكَفِّه  

  . أعلم
        ))))٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

 )الِْحلَاِب( والذي ورد    ،)٣(كره الزمخشري ذ مسنداً،) الجالَّب(لم أقف على لفظ ابن األثير         
  .وهذا نصه

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 ، عـن عاِئـشَةَ    ، عن الْقَاِسمِ  ، عن حنْظَلَةَ  ، حدثَنَا َأبو عاِصمٍ   : قَالَ ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   

 فََأخَذَ  ، دعا ِبشَيٍء نَحو الِْحلَابِ    ،ِإذَا اغْتَسَل ِمن الْجنَابةِ   "" م   كَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ      :قَالَتْ
  .)٤( "" فَقَاَل ِبِهما علَى وسِط رْأِسِه، ثُم الَْأيسِر، فَبدَأ ِبِشقِّ رْأِسِه الَْأيمِن،ِبكَفِِّه

  تخريج الحديث
  .)٥(أخرجه اإلمام مسلم من نفس الطريق بمثله

 في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة والالم الحالب :قال األزهري( :قال ابن حجر  
الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه، وإنما هو الجالب بضم الجيم وتشديد الالم وهو ماء 

 وقد أنكر جماعة على األزهري هذا الوجه من جهة أن المعروف في ،الورد فارسي معرب
 الطيب يستعمل بعد الغسل : قال ابن األثير، ومن جهة المعنى أيضاً،التخفيفالرواية بالمهملة و

  .)٦()ه قبله وأولىنأليق م
� � �  

                                                 

  .٩٨٩٥/ ح ٦/٦٠ مجمع الزوائد )١(
  .٤٥٣٨/  ح ٥/١٣المعجم األوسط للطبراني ) ٢(
  .١/٣٠٧الفائق ) ٣(
  . ٢٥٨/  ح ١/٧٦صحيح البخاري كتاب الغسل باب من بدأ بالحالب أو الطيب عند الغسل ) ٤(
  . ٣١٨/  ح ١/١٦٨صحيح مسلم كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة ) ٥(
  .١/٤٠٥فتح الباري ) ٦(
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 نَهى النبـي  :قَِدم أعرابي ِبجلُوبة فنزل على طلحة، فقال طلحة     (وفي حديث سالم    ) س (
ب للبيع من كل شيء، وجمعه      ما يجلَ :  الجلُوبة بالفتح  )صلّى اللّه عليه وسلم أن يبيع حاِضر ِلبادٍ       

اإلِبُل التي تُجلَب إلى الرجل النَّاِزل على الماء ليس له ما يحتَِمل عليـه     : وقيل الجالئب . الجالَئب
هكذا جاء في كتـاب     . والمراد في الحديث األوُل، كأنه أراد أن يبيعها له طلحة         . فيحملونه عليها 

 وهي الناقة التي تُحلَـب،      )بحلُوبة(ي قرأناه في سنن أبي داود       أبي موسى في حرف الجيم، والذ     
  .وسيجيء ذكرها في حرف الحاء

        ))))٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
 وذكره ابن   ،، نقالً عن النهاية   )١(العظيم أبادي وذكره  ،  )بجلوبة(لم أقف عليه مسنداً بلفظ      

  .في عدة مراضع) بحلوبة(وقد ورد بلفظ  ،)٢(حزم نقالًًًً عن أبي داود
  :ل أبو داود في سننهقا

   مِإس نى بوسثَنَا مدِعيَلاح،  ادمثَنَا حدح ،    حِن ِإسِد بمحم نقَا ع،     كِّـيـاِلٍم الْمس نع ،  َأن
 ثَهدا حاِبيرلَّ            ،َأعسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِد رهلَى عع ٍة لَهلُوبِبح قَِدم ةَ     َأنَّهلَى طَلْحَل عفَنَز م
 ولَِكن اذْهب   ، "" نَهى َأن يِبيع حاِضر ِلبادٍ     : ""ِإن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : فَقَالَ ،بِن عبيِد اللَّهِ  

كاِيعبي نم وِق فَانْظُرِإلَى الس،اكَأنْه َأو كرتَّى آمِني ح٣( فَشَاِور(.  
  تخريج الحديث

، والبيهقي من طريق عبـد الواحـد بـن          )٤(أخرجه أبو يعلى عن عبد األعلى بن حماد         
  .عن حماد بن سلمة به بمثله كالهما .)٥(غياث

  رجال اإلسناد
  ).١٢٢( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:موسى بن إسماعيل

  .)٢٤( حديث رقم ،سبقت ترجمته ، ثقة:حماد بن سلمة
 سبقت ترجمته  ومرسل ولم يرسل عن سالم المكي، صدوق مدلس من الرابعة:قمحمد بن إسحا

  ).١٦(حديث رقم 
 من ،فمجهول وإال ،شوال بنا أو الخياط هو ،صحبة له أعرابي عنروى  ،المكي سالم

  .ال يمكن القول إال بجهالته :قلت. )٢(هذا الحديث، وهو واحداً حديثاً داود أبو له روى .)١(الرابعة
                                                 

  .٢٢١/ ٩عون المعبود  ) ١(
  .٨/٤٥٤المحلى البن حزم ) ٢(
  . ٣٤٤١ /  ح ٢/٢٩١سنن أبي داود كتاب البيوع أبواب اإلجارة  باب في النهي أن يبيع حاضر لباد  ) ٣(
  . ٦٤٣   / ح٢/١٥مسند أبي يعلى الموصلي ) ٤(
السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك باب الرخصة في ) ٥(

  . ١٠٦٩٣   /ح ٥/٣٤٧ معونته ونصيحته إذا استنصحه
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  .لفظ مبهم ولكنه أعرابي له صحبة :أعرابي
 الجمل يوم استشهد  صحابي جليل،،)٣(محمد أبو ،التيمي ،القرشي عثمان بن عبيداهللا بن طلحة
  .)٤(وستين ثالث بن وهو ،وثالثين ست سنة

  الحكم على إسناد الحديث
، والحديث ضعف  ولم يرد إال من طريقه،إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة سالم المكي

  .ده الشيخ األلباني في تعليقه على السننإسنا
� � �  

 - الجلْبـان    )صاِلحوهم على أن ال يدخُلوا مكة إالَّ بجلْبان السالح        (وفي حديث الحديبية    
ِشبه الِجراب من اَألدم يوضع فيه السيف مغْمـودا، ويطْـرح فيـه         : -بضم الجيم وسكُون الالَّم     

   عاته، ويسوطَه وأد ة التي            الراِكبه، وهى الجلْدلْبلِّقه في آخره الكُور أو واسطته، واشِتقَافه من الج
هو أوِعيةُ السالح بمـا     : ورواه القتيبى بضم الجيم والالم وتَشِْديد الباء، وقال       . تُجعل على القَتَب  

وفي بعض الروايات   فيها وال ُأراه سمي به إالَّ لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية جلُبانة،              
السيِف والقَوِس ونحوه، يريد ما يحتاج في إظْهاره والِقتَال بـه           : )وال يدخُلها إال بجلُبان السالح    (

وإنما اشْترطوا ذلك ليكُون علَمـاً      . إلى معانَاة، ال كالرماح ألنها مظْهرة يمكن تعجيل األذى بها         
  .وأمارة للسلم؛ إذ كان دخولهم صلْحا

        ))))٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦((((رقم رقم رقم رقم حديث حديث حديث حديث 
  )ِبجلُباِن( لفظ

   :قال اإلمام البخاري في صحيحه
 قَاَل سِمعتُ الْبراء بن     ، عن َأِبي ِإسحاقَ   ، ُ  حدثَنَا شُعبة  ، حدثَنَا غُنْدر  ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ   

 اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأهَل الْحديِبيِة كَتَب         لَما صالَح رسولُ  ""  : رِضي اللَّه عنْهما قَالَ    ،عاِزٍب
 لَا تَكْتُـب محمـد      :ِركُونـ الْمشْ   فَقَالَ ،اِلٍب بينَهم ِكتَابا فَكَتَب محمد رسوُل اللَّهِ      ـعِلي بن َأِبي طَ   

ما َأنَا ِبالَِّذي َأمحـاه فَمحـاه        : فَقَاَل عِلي  ،امحه : فَقَاَل ِلعِلي  ،لْكرسوُل اللَِّه لَو كُنْتَ رسولًا لَم نُقَاتِ      
ولَـا   وصالَحهم علَى َأن يدخَُل هو وَأصحابه ثَلَاثَـةَ َأيـاٍم        ،رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبيِدهِ      

  .)٥( "" الِْقراب ِبما ِفيِه:فَقَاَل ،فَسَألُوه ما جلُبان السلَاِح ، السلَاِحاِنِبجلُبيدخُلُوها ِإلَّا 

                                                                                                                                               

  .٢٢٧تقريب التهذيب ص) ١(
  . ٣/٣٨٥، تهذيب التهذيب ١٠/١٧٨ترجمته في تهذيب الكمال ) ٢(
  .٣/٥٢٩ي تمييز الصحابة اإلصابة ف) ٣(
  .٢٨٢تقريب التهذيب ص) ٤(
  . ٢٩٦٨  / ح٢/٢٤٤ ما صالح فالن بن فالن: كيف يكتب هذا: باب صحيح البخاري كتاب الصلح) ٥(
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  تخريج الحديث
، )١(أخرجه البخاري من طريق إسرائيل بن يونس باختالف بعض األلفاظ مع زيادة فيه  

بن سعيد ، ومن طريق سفيان )٢(ومن طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق به بلفظ مقارب
  .جميعهم عن أبي إسحاق به، )٣(باختصار ألفاظ

، ومن طريق زكريا )٤(مسلم من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة به بلفظ مقاربأخرجه و
  .)٥(بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به باختالف في بعض األلفاظ

  )ِبجلْباِن( لفظ
  :قال أبو داود في سننه
 سِمعتُ  : قَالَ ،عن َأِبي ِإسحقَ   ، حدثَنَا شُعبةُ  ،دثَنَا محمد بن جعفَرٍ    ح ،حدثَنَا َأحمد بن حنْبلٍ   

صالَحهم علَى َأن لَـا      ، لَما صالَح رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأهَل الْحديِبيةِ           "":الْبراء يقُولُ 
  .)٦("" الِْقراب ِبما ِفيِه: قَاَل؟ فَسَألْتُه ما جلْبان السلَاِح السلَاِحلْباِنِبجيدخُلُوها ِإلَّا 

  .وسأكتفي بإيراد نص أبي داود دون دراسة، لعدم إختالف سنده عن سند اإلمام البخاري  
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ذكـر   أي إزاِرها، وقـد تكـرر        )ِلتُلِْبسها صاِحبتُها من ِجلْبابها   (ومنه حديث أم عطية     
  .الجلباب في الحديث

        ))))٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 : قَالَتْ، عن ُأم عِطيةَ  ، عن محمدٍ  ، حدثَنَا يِزيد بن ِإبراِهيم    : قَالَ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ   
 ودعـوتَهم   ،واِت الْخُدوِر فَيشْهدن جماعـةَ الْمـسِلِمين       وذَ ،ُأِمرنَا َأن نُخِْرج الْحيض يوم الِْعيدينِ     

نلَّاهصم نع ضيتَِزُل الْحعيَأةٌ،ورقَالَتْ ام :ابا ِجلْبلَه سانَا لَيدوَل اللَِّه ِإحسا را  : "" قَاَل؟ يهِلتُلِْبس
  .)٧( ""صاِحبتُها ِمن ِجلْباِبها

  
                                                 

 ، وفي ٢٦٩٩  / ح٢/٢٤٤ ما صالح فالن بن فالن: كيف يكتب هذا:  باب صحيح البخاري كتاب الصلح) ١(
  . ٤٢٥١  /ح ٣/٨٣٣باب عمرة القضاء  كتاب المغازي

  . ٣١٨٤  /ح ٢/٣٧٧اب المصالحة على ثالثة أيام  بصحيح البخاري كتاب الجزية) ٢(
  .  ٢٧٠٠  / ح٢/٢٤٥الصلح مع المشركين : باب صحيح البخاري كتاب الصلح) ٣(
  .١٧٨٣  /ح ٢/٢٥٢ باب صلح الحديبية في الحديبية  كتاب الجهاد والسير صحيح مسلم) ٤(
  . ١٧٨٣  /ح ٢/٢٥٢ باب صلح الحديبية في الحديبية  هاد والسيركتاب الج صحيح مسلم) ٥(
  . ١٨٣٢   /ح ١/٥٦٨سنن أبي داود كتاب المناسك باب المحرم يحمل السالح ) ٦(
  . ٣٢٤/  ح ١/٩١صحيح البخاري كتاب الصالة باب وجوب الصالة في الثياب ) ٧(
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  ريج الحديثتخ

 بـن   عبـداهللا من طريق   و،  )١(أخرجه البخاري من طريق أيوب بن أبي تميمة باختصار        
، وأخرجه مسلم من طريق أيوب بن أبي تميمة باختالف في           )٢(عون باختالف في بعض األلفاظ    

  .جميعهم عن ابن سيرين به، )٣(بعض األلفاظ
  .)٤(من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوهأخرجه مسلم و
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إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ِليغِْفر لك اللّه ما تقدم ِمن ذنبك وما             : ""لما نزلَت (فيه  ) ه (}جلج{
سـألت  :  قال أبـو حـاتم     )بِقينا نَحن في جلٍَج ال نَدِري ما يصنع بنَا        . ، قالت الصحابة  )٥(""تأخّر

رؤوس الناس، واحـدتها جلَجـة،      : لَجالج: األصمعي عنه فلم يعرفه، وقال ابن األعرابي وسلمة       
  .إنَّا بقينا في عدِد رؤِس كثير من المسلمين: المعنى

        ))))٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٧(وابن الجوزي ،)٦(لم أقف على هذا الحديث مسندا، ذكرة الزمخشري  
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وص في   أي يغُ  )يخْسف به فهو يتَجلْجُل فيها إلى يوم القيامة       (وفي حديث الخُيالَء    ) ه (
  .حركة مع صوت: والجلْجلَة. األرض حين يخْسفُ به

        ))))٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

 َأن  ، َأخْبرِني سـاِلم   ، عن الزهِري  ، َأخْبرنَا يونُس  ، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ   ،حدثَنَا ِبشْر بن محمدٍ   
  ثَهدح رمع نقَالَ       ،اب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي لَـاءِ         : "" َأنالْخُي ِمـن هارِإز ـرجٌل يجا رنَميب ، 

                                                 

  . ٩٧١/  ح١/٢٤٤اء والحيض إلى المصلى صحيح البخاري كتاب الجمعة أبواب العيدين  باب خروج النس) ١(
  . ٩٨١/  ح ١/٢٤٧صحيح البخاري كتاب الجمعة أبواب العيدين  باب اعتزال الحيض المصلى ) ٢(
صحيح مسلم كتاب صالة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ) ٣(

  .٨٩٠/  ح ١/٤٢٦
دين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة صحيح مسلم كتاب صالة العي) ٤(

  . ٨٩٠ /  ح ١/٤٢٦
  .٢، ١سورة الفتح آية ) ٥(
  .١/٢٢٥الفائق ) ٦(
  .١/١٦٤غريب الحديث البن الجوزي ) ٧(
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 عـن   ، تَابعه عبد الرحمِن بـن خَاِلـدٍ        "" فَهو يتَجلْجُل ِفي الَْأرِض ِإلَى يوِم الِْقيامةِ       ، ِبهِ )١(خُِسفَ
ِريه٢(الز(.  

  تخريج الحديث
  .)٣( بن خالد عن الزهري به بنحوهعبدالرحمنأخرجه البخاري من طريق 
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 هو الجرس الصغير الذي يعلَّق      )ال تَصحب المالئكةُ رفْقَةً فيها جلْجلٌ     (وفي حديث السفر    
  .في أعناق الدواب وغيرها

        ))))٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال النسائي في سننه  

 : قَـالَ  ، حدثَنَا يِزيد بن هارون    : قَالَ ،ا عبد الرحمِن بن محمِد بِن سلَّاٍم الطُّرسوِسي       َأخْبرنَ
    ِحيمالْج رمع نب َأنَا نَاِفعى     ،َأنْبوسِن مكِْر بَأِبي ب نِد اللَّهِ      : قَالَ ، عبِن عاِلِم بس عثَ   ، كُنْتُ مـدفَح 

  .)٤( ""لَا تَصحب الْملَاِئكَةُ رفْقَةً ِفيها جلْجٌل : "" عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل، عن َأِبيِه،مساِل
  تخريج الحديث

، كالهما عن يزيد بن هارون )٦(، وأبو يعلى عن زهير بن حرب)٥(أخرجه أحمد بن حنبل
  .به بنحوه

، ومن طريـق أبـي      )٧(ريق إبراهيم بن أبي الوزير بلفظ مقارب      وأخرجه النسائي من ط   
  . كالهما عن نافع بن عمر به)٨(هشام المخزومي بمثله

                                                 

 هو َأنَّه والمعنى كَِثير ماء منها فَخَرج ِحجارٍة في حِفرتْ التي البئر وهي الخَِسيف من مْأخُوذٌ :خَسفَ قوله )١(
غريب الحديث البن الجوزي  (القَنَاِة فَم والفقير الفَِقيِر من فَتَح أي فافْتَقَر وقوله الشِّعِر عين لهم استَنْبطَ الذي

١/٢٧٧.(  
  .٣٤٨٥/   ح ٢/٤٥٩صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار ) ٢(
  .٥٧٩٠/  ح ٤/٦٠اللباس باب من جر ثوبه من الخيالء صحيح البخاري كتاب ) ٣(
 السنن الكبرى كتاب الزينة، وفي  ٥٢٢٠ /  ح ٨/١٨٠السنن الصغرى المجتبى للنسائي كتاب الزينة الجالجل ) ٤(

  . ٩٥٥٤   /ح ٥/٤٥٨ الجالجل
  . ٤٨١١   /ح ٢/٢٧مسند أحمد بن حنبل  ) ٥(
  .٥٤٤٦   /ح ٩/٣٣٤ مسند أبي يعلى الموصلي ) ٦(
 الجالجل السنن الكبرى كتاب الزينةوفي  ،٥٢١٩ /  ح ٨/١٧٩السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الجالجل ) ٧(

  . ٩٥٥٣   /ح ٥/٤٥٨
 الجالجل السنن الكبرى كتاب الزينة، وفي  ٥٢٢١ /  ح ٨/١٨٠السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الجالجل ) ٨(

  . ٩٥٥٥   /ح ٥/٤٥٨
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  .)١( بن عمر عن أبي بكر بن موسى بمثلهعبيداهللاوأخرجه الحربي من طريق 
وأخرجه . هما من طريق نافع عن ابن عمر به، كال)٣(، والطبراني)٢(وأخرجه أحمد

  ).جرس(بقوله  جميعهم .)٤( بن دينار عن ابن عمرعبداهللايق الطبراني من طر
  .)٥(أخرجه اإلمام مسلم) جرس(وله شاهد من حدريث أبي هريرة بلفظ 

  رجال اإلسناد
 ال ،جده إلى ينسب وقد ،هاشم بني مولى القاسم أبو ،ام الطرسوسي بن محمد بن سلَّعبدالرحمن

  .د والنسائي روى له أبو داو.)٦(عشرة الحادية من ،به بأس
 وقال. ثقة :آخر موضع في وقال، به بأس ال :النسائي وقال. )٧(شيخ :حاتم أبو قال
  .الراجح توثيقه :قلت .)٩(خالف ربما :وقال الثقات، في حبان ابن وذكره. )٨(ثقة :الدارقطني
  ).١٢( حديث رقم سبقت ترجمته.عابد متقن ثقة: هارونيزيد بن 

. )١٠( ومائةوستين تسع سنة مات ،ثبت ثقة ،المكي ،الجمحي يلجم بن عبداهللا بن عمر بن نافع
  .روى له الجماعة

 روى له .)١١(السابعة من ،مقبول ،موسى بن بكير :له ويقال ،السهمي شيخ أبي بن بكر أبو
  . مقبول، كما قال ابن حجر هو:قلت. )١٢( ال يعرف:قال الذهبي .النسائي

 حديث رقم ،سبقت ترجمتهً، فاضال عابداً ثبتاًعة، أحد الفقهاء السب: عمر بن عبداهللا بن سالم
)٦٢.(  

  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي شهير،هو عبد اهللا بن عمر: أبوه
  
  

                                                 

  .١/١١٢  ربي للحغريب الحديث) ١(
  . ٢٧٤٤١   / ح٦/٤٢٦مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٩١٨٢   /ح ٩/٧٩المعجم األوسط للطبراني ) ٣(
  . ٧٩٣١   /  ح٨/٥٠ المعجم األوسط للطبراني ) ٤(
  .٣٩٤٩/ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر ح ) ٥(
  .٣٤٩تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٥/٢٨٢لتعديل الجرح وا) ٧(
  . ٦/٢٣٩، تهذيب التهذيب ١/٦٤٢، الكاشف ١٧/٣٩٠ترجمته في تهذيب الكمال ) ٨(
  .٨/٣٨٣الثقات البن حبان ) ٩(
  . ١٠/٣٦٥، تهذيب التهذيب ٢/٣١٥، الكاشف ٢٩/٢٨٧، وانظر تهذيب الكمال ٥٥٨تقريب التهذيب ص) ١٠(
  .٧/٤٥٤، لسان الميزان ١٢/٣٠ التهذيب ، تهذيب٣٣/٩٨، وانظر تهذيب الكمال ٦٢٣تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٤/٥٠٣ميزان االعتدال ) ١٢(
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  الحكم عل إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن فيه أبي بكر بن موسى مقبول، وبالمتابعات يرتقي إلـى               

بن عمر عند اإلمام أحمد وغيره، وقال فيه شـعيب          الحسن لغيره، فقد ورد من طريق نافع عن ا        
،  والحديث صححه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن النسائي، وقال )١(صحيح لغيره: األرنؤوط

وهذا الحديث  . )٢(ضعيف إسناد وهذا ،لغيره صحيح: فيه شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند      
  . صحيحهصحيح من طرق أخرى أخرج أحدها اإلمام مسلم في
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.  هي الَّتي ال قَـرن لهـا       )ليس فيها عقْصاء وال جلْحاء    (في حديث الصدقة    ) ه (}جلح{
  .الذي انْحسر الشَّعر عن جاِنبي رأسه: واألجلَح من الناس

        ))))٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

     ِويِلِك الُْأمِد الْمبع نب دمحثَِني مدخْتَارِ     ،حالْم نِزيِز بالْع دبثَنَا عدَأِبي     ، ح نُل بيهثَنَا سدح 
 ما ِمن صاِحِب    : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن َأِبيهِ  ،صاِلٍح

   كَاتَهي زَؤدمِ  ،كَنٍْز لَا يِإلَّا ُأح نَّمهِه ِفي نَاِر جلَيع ي،اهنْبا جى ِبهكْوفَي فَاِئحُل صعجفَي ،ِبينُهجتَّى ، وح 
 ثُم يرى سِبيلَه ِإما ِإلَى الْجنَِّة وِإما ِإلَى         ،يحكُم اللَّه بين ِعباِدِه ِفي يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنَةٍ          

 كََأوفَِر ما كَانَـتْ تَـستَن       ،)٣( ِإلَّا بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقَرٍ     ، وما ِمن صاِحِب ِإِبٍل لَا يَؤدي زكَاتَها       ،ِرالنَّا
ان ِمقْداره   حتَّى يحكُم اللَّه بين ِعباِدِه ِفي يوٍم كَ        ، كُلَّما مضى علَيِه ُأخْراها ردتْ علَيِه ُأولَاها       ،علَيِه

 وما ِمن صاِحِب غَنٍَم لَا يـَؤدي        ، وِإما ِإلَى النَّارِ   ، ثُم يرى سِبيلَه ِإما ِإلَى الْجنَّةِ      ،خَمِسين َألْفَ سنَةٍ  
 لَيس ِفيها   ،وتَنْطَحه ِبقُروِنها  ،)٤( فَتَطَُؤه ِبَأظْلَاِفها  ، كََأوفَِر ما كَانَتْ   ، ِإلَّا بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقَرٍ     ،زكَاتَها

اءقْصع،  اءلْحلَا جا    ،)٥( واهِه ُأخْرلَيى عضا ما   ،كُلَّمِه ُأولَاهلَيتْ عدـاِدِه       ، رِعب نيب اللَّه كُمحتَّى يح 
        وندا تَعنٍَة ِممَألْفَ س ِسينخَم هارِمقْد ٍم كَانوِفي ي،  ي نَّـةِ       ثُما ِإلَـى الْجِإم ِبيلَهى سـا إِ   ،رِإملَـى   و

                                                 

  . ٢٧٤٤١   / ح٦/٤٢٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٤٨١١   /ح ٢/٢٧مسند أحمد بن حنبل  ) ٢(
)٣( ِطحقٍَر ِبقاٍع له بميلَه كنت عمر حديث وفي المستوي المكان هو :قَروة في زِر قَرقَرةِِ غَزغزوة هي الكُد 

 ِبقَاٍع لها بِطح قوله: ، وقيل)٥/٨٢لسان العرب  (المستوية اَألرض والقَرقَر سليم لبني ماء والكُدر روفةمع
  ).١/٧٦غريب الحديث البن الجوزي  (وجِهِه على ُألِْقي أي :قَرقٍَر

   ).٢/٥٦غريب الحديث البن الجوزي  (لِإلنساِن كالظُّفُِر للبعير والخُفُّ للبقر :الظِّلْفُ بِإظْالَفها أتَطُؤه قوله )٤(
. الشّعر عقْص من ؛ القَرن الملتوية: العقْصاَء. عطْفاء وال عضباء: وروى جلْحاء وال عقْصاء فيها ليس )٥(

 سليمة هى أى ؛ القَرن المنكسرة: العضباء. الرأس جلح ِمن كالجماء اَلجلْحاء. االنِعطاف من ؛ مثلُها والعطْفاء
   ).٣/١٣الفائق  (للمنطوح أجرح لتكون ؛ مستويتها رونالق
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 ، عن سهيلٍ  ، حدثَنَا عبد الْعِزيِز الدراورِدي    ،حدثَنَاه قُتَيبةُ بن سِعيدٍ   و،  ""الحديث   ............النَّاِر
 حـدثَنَا  ، حدثَنَا يِزيد بن زريـعٍ ، عبِد اللَِّه بِن بِزيٍعحدثَِنيِه محمد بن و،ِبهذَا الِْإسنَاِد وساقَ الْحِديثَ   

 : وقَـالَ ، عـضباء : وقَاَل بدَل عقْصاء، ِبهذَا الِْإسنَادِ ، حدثَنَا سهيُل بن َأِبي صاِلحٍ     ،روح بن الْقَاِسمِ  
هنْبا جى ِبهكْوفَي،هرظَهذْ، وي لَمو ِبينُه١(كُر ج(.  

  تخريج الحديث
 بن هرمز األعرج عـن أبـي هريـرة بلفـظ            عبدالرحمنأخرجه البخاري من طريق     

 صالح السمان به باإلقتصار علـى جـزء مـن           ، ومن طريق زيد بن أسلم عن أبي       )٢(مختصر
  .)٤(، وأخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان بنحوه)٣(الحديث
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  .)حتَّى يقْتص للشَّاة الجلْحاء من القَرناء(حديث ومنه ال
        ))))٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
   وبَأي نى بيحثَنَا يدةُ ،حبقُتَيرٍ  ، وجح نابقَالُوا ، و :  مثَنَا ِإسدفَرٍ  ا حعج نلَاءِ  ،ِعيُل بالْع نع ، 

 لَتَُؤدن الْحقُوقَ ِإلَى َأهِلهـا  "":  َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل،يرةَ عن َأِبي هر  ،عن َأِبيهِ 
  .)٥( "" ِمن الشَّاِة الْقَرنَاِء،حتَّى يقَاد ِللشَّاِة الْجلْحاِء ،يوم الِْقيامِة

  تخريج الحديث
  . عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث
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أالَ لَيتَ ِشعِري    : أي واِسعين، قال   )فإذا بنَهرين ِجلْواخَين  (في حديث اإلسراء    ) ه (}جلخ{
  .بأبطح ِجلْواٍخ بأسفَِله نَخُْل* هْل أِبيتَن لَيلَة 

        ))))٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٣(، وابن قتيبة)٢(، وابن الجوزي)١( الزمخشريامسندة، ذكره هذه األلفاظلم أقف على   

                                                 

  . ٩٨٧/  ح ١/٤٧٨صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة  ) ١(
وفي كتاب تفسير القرآن سورة  . ١٤٠٢/  ح ١/٣٥٧صحيح البخاري كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ) ٢(

  . ٤٦٥٩/  ح ٣/٢٣١ ينفقونها في سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة وال: االتوبة باب قوله
وفي كتاب  ،٢٣٧١/  ح ٢/١٥٣صحيح البخاري كتاب المساقاة باب شرب الناس والدواب من األنهار ) ٣(

  .٧٣٥٦/  ح ٤/٤١٤االعتصام بالكتاب والسنة باب األحكام التي تعرف بالدالئل  
  .٩٨٧/  ح ١/٤٧٧صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ) ٤(
  . ٢٥٨٢/  ح ٢/٦٣٦صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب تحريم الظلم ) ٥(
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  .القُوة والصبر:  الجلَد)ِليرى المشِْركون جلَدهم( في حديث الطَّواف }جلد{
        ))))٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
   اِنيرهِبيِع الزو الرثَِني َأبددٍ    ،حيز نب ادمثَنَا حدح ، نع  وبرٍ    ، َأييبِن جِعيِد بس نع ،   ـنع 

 ، وقَد وهنَتْهم حمى يثْـِرب ، قَِدم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وَأصحابه مكَّةَ  : قَالَ ،ابِن عباسٍ 
 شِْركُونقَاَل الْم:       هو قَد ما قَوغَد كُملَيع مقْدي ِإنَّه مى )٤(نَتْهمةً   ، الْحا ِشدلَقُوا ِمنْهِلـي     ، وا يوا ِمملَسفَج 

راطٍ          ،الِْحجلُوا ثَلَاثَةَ َأشْومري َأن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي مهرَأمنِ      ، وكْنَيالـر نـيا بشُوا مميو ، 
  مهلَدج شِْركُونى الْمرفَقَ ،ِلي  شِْركُوناَل الْم:       منَتْههو ى قَدمالْح َأن تُممعز ُؤلَاِء الَِّذين؟ ه   لَدُؤلَاِء َأجه 

 ِإلَّـا الِْإبقَـاء     ، ولَم يمنَعه َأن يْأمرهم َأن يرملُوا الَْأشْـواطَ كُلَّهـا          :  قَاَل ابن عباسٍ   ،ِمن كَذَا وكَذَا  
ِهملَي٥(ع(.  

  تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيـد بـه بحـذف بعـض                  

، وأخرجه البخاري، ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح عـن ابـن عبـاس بلفـظ               )٦(األلفاظ
  .)٧(مختصر جداً
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  .١/٢٢٤الفائق ) ١(
  .١/١٦٥غريب الحديث البن الجوزي ) ٢(
  .١/١٣٥،٣٧٤غريب الحديث البن قتيبة ) ٣(
 يتعدى وال يتعدى ِهللا) وهنَه (و ضعِف إذا وهن: يقال. الضعف: الوهن من أضعفتهِم أي ": الحمى وهنَتْهم )٤(

  ).٢/٣٧٥المغرب في ترتيب المعرب (
  . ١٢٦٦/  ح ١/٦٣٨صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة  ) ٥(
، وفي كتاب المغازي باب عمرة  ١٦٠٢/  ح ١/٤٠٨كيف كان بدء الرمل : صحيح البخاري كتاب الحج باب) ٦(

  . ٤٢٥٦/  ح ٣/١٣٤القضاء 
، وفي صحيح مسلم كتاب الحج باب  ٤٢٥٧ /  ح ٣/١٣٤صحيح البخاري كتاب المغازي باب عمرة القضاء ) ٧(

  . ١٢٦٦/  ح ١/٦٣٨استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
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  . أي قَِويا في نَفْسه وجسمه)كان أجوفَ جِليداً(ومنه حديث عمر 
        ))))٢٢٢٢٤٥٤٥٤٥٤٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
    نْظَِليالْح اِهيمرِإب نقُ بحثَنَا ِإسدلٍ   ،حيشُم نب رنَا النَّضرِميلَـةَ  ، َأخْبَأِبي ج نفُ بوثَنَا عدح 

اِبيرالَْأع،    طَاِرِدياٍء الْعجَأِبي ر ننِ    ، عيصِن الْحب انرِعم نـلَّى       كُ : قَالَ ، عوِل اللَِّه صسر عنَّا م
 وقَعنَا ِتلْك الْوقْعةَ    ، حتَّى ِإذَا كَان ِمن آِخِر اللَّيِل قُبيَل الصبحِ        ، فَسرينَا لَيلَةً  ،اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي سفَرٍ    

 فَلَما استَيقَظَ عمر بـن      .........،ا ِإلَّا حر الشَّمسِ    فَما َأيقَظَنَ  ،الَِّتي لَا وقْعةَ ِعنْد الْمساِفِر َأحلَى ِمنْها      
 حتَّى استَيقَظَ   ، فَكَبر ورفَع صوتَه ِبالتَّكِْبيرِ    ،وكَان َأجوفَ جِليدا   ، ورَأى ما َأصاب النَّاس    ،الْخَطَّاِب

 فَلَما استَيقَظَ رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه         ،دِة صوِتِه ِبالتَّكِْبيرِ  رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلشِ      
لَّمسو،    مهابِه الَِّذي َأصا ِإلَيشَكَو ،       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر "" :  رـيتَِحلُـوا ، لَـا ضار  

  .)١(الْحِديثَ.........،""
  ريج الحديثتخ

  .)٢( عن عوف بن أبي جميلة به بنحوهأخرجه البخاري من طريق يحيى القطان،
، ومسلم من طريق عبيد اهللا بن عبد        )٣(كمن طريق هشام بن عبد المل     أخرجه البخاري   و

  . رجاء العطاردي به بلفظ مقارب، كالهما عن سلم بن زرير العطاردي عن أبي)٤(المجيد
� � �  

ردوا : أنَّه استَحلف خَمسة نَفٍَر، فَدخَل رجل من غَيرهم فقـال         (سامة  وفي حديث القَ  ] ه[
 ،وهو ِجسم اإلنْسان وشَخْـصه    : واألجاِلد جمع األجالَد  . أي عليهم أنْفُِسهم   )األيمان على أجاِلِدِهم  

. أي شَخْصه وِجـسمه   :  أِبيه يقال فُالن عِظيم األجالَد، وضِئيل األجالَد، وما أشبه أجالَده بأجالَد         
  .ويقال له أيضا التَّجاِليد

        ))))٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  .)٧(، واألزهري)٦(، وابن الجوزي)٥( ذكره الزمخشري مسنداً،الحديثهذا لم أقف على   

                                                 

  . ٦٨٢/  ح ١/٣٣١صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب قضاء الصالة الفائتة  ) ١(
  .٣٤٤ /  ح ١/٩٦عيد الطيب وضوء المسلم  الص: صحيح البخاري كتاب التيمم باب) ٢(
  . ٣٨٤ /  ح ١/٩٩صحيح البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم ) ٣(
  . ٦٨٢/  ح ١/٣٣١صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب قضاء الصالة الفائتة  ) ٤(
  .٣/١٩٢الفائق ) ٥(
  .١/١٦٥غريب الحديث البن الجوزي ) ٦(
  .٣/٤٧٩ب اللغة تهذي) ٧(
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  . أي من أنْفُِسنا وعِشرِتنا)قَوم من ِجلْدِتنا(وفي الحديث 
        ))))٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
دثَنَّى   حالْم نب دمحِلمٍ    ،ثَِني مسم نب ِليدثَنَا الْودـاِبرٍ        ، حِن جب ِزيدي نِن بمحالر دبثَنَا عدح ، 

     ِميرضِد اللَِّه الْحيبع نب رسثَِني بدقُولُ  ،حي لَاِنيالْخَو ِريسا ِإدَأب ِمعس ذَ : َأنَّهتُ حـِمعـ  س ةَ بـن  يفَ
 وكُنْتُ َأسَألُه عـن     ، كَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الْخَيرِ           :الْيماِن يقُولُ 

ِركَِني   ،الشَّردي خَافَةَ َأنفَقُلْتُ ، م :        شَرٍة واِهِليوَل اللَِّه ِإنَّا كُنَّا ِفي جسا رـرِ     فَ ، يذَا الْخَيِبه نَا اللَّهاءج، 
    ِر شَرذَا الْخَيه دعْل بقَالَ ؟فَه "" :   مرٍ      :فَقُلْتُ،  "" نَعخَي ِمن الشَّر ذَِلك دعْل بقَاَل؟ ه "" : ـمِفيـِه  ، نَعو 

خَنقُلْتُ ، "")١(د :  خَنُها دمنَّتِ   ""  : قَالَ ؟ وِر سِبغَي تَنُّونسي مِيي   ،يقَودِر هِبغَي وندهيو ،    مِرفُ ِمـنْهتَع 
تُنِْكرفَقُلْتُ ، ""و :      شَر ِر ِمنالْخَي ذَِلك دعْل بقَالَ ؟ ه "" : منَع ،    نَّمهاِب جولَى َأباةٌ ععد ،    مهـابَأج نم 

  ويتَكَلَّمون ِبَألِْسنَِتنَا  ،قَوم ِمن ِجلْدِتنَا   ، نَعم : "" قَالَ ؟نَا يا رسوَل اللَِّه ِصفْهم لَ     : فَقُلْتُ ،ِإلَيها قَذَفُوه ِفيها  
 ، ""تَلْزم جماعةَ الْمـسِلِمين وِإمـامهم     ""  : قَالَ ؟ يا رسوَل اللَِّه فَما تَرى ِإن َأدركَِني ذَِلك        : قُلْتُ ،""

 ولَو َأن تَعـض علَـى       ، فَاعتَِزْل ِتلْك الِْفرقَ كُلَّها    : "" قَالَ ؟ ولَا ِإمام   فَِإن لَم تَكُن لَهم جماعةٌ     :فَقُلْتُ
  .)٢( "" وَأنْتَ علَى ذَِلك،َأصِل شَجرٍة حتَّى يدِركَك الْموتُ

  تخريج الحديث
 كالههما ،)٤(، ومن طريق محمد بن المثنى)٣(أخرجه البخاري من طريق يحيى بن موسى

  . الوليد بن مسلم به بنحوهعن
وأخرجه مسلم من طريق ممطور األسود الحبشي عن حذيفة بن اليمان بحـذف بعـض               

  .)٥(األلفاظ
� � �  

  
                                                 

: الدخَن، و)١/٣٢٩غريب الحديث البن الجوزي  (الدخان والدخن صفاء غير على أي :دخٍَن على هدنَةٌ )١(
 تحت الباطن الفساد من بينهم لما مثال ضربه وفَسدت دخانها فكَثُر حطَب عليها ُألقى إذا النار دِخنت مصدر

  ).٤/٩٥الفائق  (الظاهر الصالح
/  ح ٢/٢٩٠يح مسلم كتاب اإلمارة باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر صح) ٢(

١٨٤٧.  
  . ٣٦٠٦/  ح ٢/٤٨٤صحيح البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم ) ٣(
  . ٧٠٨٤/  ح ٤/٣٥٣كيف األمر إذا لم تكن جماعة : صحيح البخاري كتاب الفتن باب) ٤(
 ٢/٢٩٠ صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب مالزمة الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )٥(

  . ١٨٤٧/ ح 
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  . أي صلْبة)حتَّى إذا كُنَّا بأرٍض جلْدة(وفي حديث الهجرة ] ه[
        ))))٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قَاَل ابن الِجعِد ِفي مسندِه  
ان ِلويِن، نَا حديج ِبن معاويةَ، َأخُو زهير، عن َأِبي ِإسـحاقَ، عـن             حدثَنا محمد بن سلَيم     

جاء َأبو بكٍر فَاشتَرى ِمن َأِبي رحال، فَقاَل ابعثْ مِعي مـن يحملـه ِإلـى                : الْبراِء ِبن عاِزٍب قَالَ   
يا َأبـا بكـٍر،     :  بكٍر فَاتْبعنا عازب، فَقالَ    ِإحِمله، فَحملتُه فَانْطلقتُ مع َأِبي    : فَقاَل َأبي : منْزِلي قَالَ 

ُأسِرينَا لَيلتِنا ويوِمنا حتى قَـام      : " َأخْبرِني عن لَيلِة ُأسريتَ َأنتَ والنَّبي صلى اُهللا عليِه وسلَّم فَقَال          
 كََأنَّها مجصـصةٌ    رٍض صلبٍة، حتى ِإذا كُنَا ِبأَ   فَارتَحلنَا  ............ قَاِئم الظَِّهيرِة انْقطع الطَّريِق،     

: " يا رسول اِهللا، قَد َأتينَا فَقـالَ : جاء سراقَة بن ماِلٍك بن جعشُم، فَبكى َأبو بكٍر علِيه السالِم، فَقَالَ  
قَد َأعلم َأن قَد    : ه قَالَ فَدعا النَّبي صلَّى اُهللا علِيه وسلم ِبدعواٍت فَارتَطم فَرسه ِإلَى بطنِ          : قَاَل" كَالَ  

فَدعوا لَه، فَرِجـع،    : دعوتُما علي، فَادعوا ِلي ولكُما علي َأن َأرد النَّاس عنكُما، والَ َأضركما قَالَ            
   النَّاس ردعَل يحدثنا محمد بن سليمان، نا الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير، عن             " فَوفَى، فَج

حتـى إذا كنـا      عن البراء، نحوه، وذكر أبا بكر، وذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم              أبي إسحاق، 
 فَرسه )١(يا رسول اِهللا، قَد َأتَينَا فَارتَطمت:  التفت فإذا سراقة بن مالك بن جعشُم فقلت     بأرض جلدة 

  .)٢(فَخرجت يدا فَرسه: ِإلى بطِنها فَذكر نَحوه قَاَل
  تخريج الحديث

. )٣( من طريق شعبة بن الحجاج بذكر جـزء مـن الحـديث            ، ومسلم ،البخاريأخرجه  
عـن أبـي     كالهما   ،)٤(من طريق إسرائيل بن يونس باختصار بعض األلفاظ       أخرجه البخاري   و

من طريق أحمد بن يزيد الحراني عن زهيـر بـن معاويـة بـه             أخرجه البخاري    و ،إسحاق به 
  .)٥(باختالف في بعض األلفاظ

                                                 

 رطْمه في ووقع حبستَه إذا وتَرطَّمته فالنا ارتطمت: قولهم من وهو الوحل في ارتَطَم: يقال ارتبك أى :رطم) ١(
  ).٢/٦٥الفائق  (جهتُه يعرف ال أمِر في وقع إذا وارتطام

  .٢٥٧٥ /  ح ٣٧٦مسند ابن الجعد ص) ٢(
باب  صحيح مسلم كتاب األشربة، وفي  ٥٦٠٧  /ح ٤/١٨باب شرب اللبن  صحيح البخاري كتاب األشربة) ٣(

  . ٢٠٠٩  /ح ٢/٣٧٠جواز شرب اللبن 
  .٢٤٣٩  /ح٢/١٧٢ صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) ٤(
  .٣٦١٥   /ح ٢/٤٨٦صحيح البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم ) ٥(
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طريق الحسن بن أعين عن زهير به بلفظ مقارب ولكنه قال في جلد             وأخرجه مسلم من    
  .)١(من األرض

اكتفيت بتخريج هذا الحديث من الصحيحين، فقد أخرجاه من عدة طرق، واعتمدت هـذه      
  .الرواية الشتمالها على لفظ ابن األثير

  رجال اإلسناد
 ،ثقة ،نيولُ لقبه ،صيصيالم ثم الكوفي ،العالف جعفر أبو ،األسدي حبيب بن سليمان بن محمد
  . روى له أبو داود، والنسائي.)٢(المائة جاز وقد  ومائتين،وأربعين ست أو خمس سنة مات

 عشر سنة مات ،صدوق ،جده إلى ينسب وقد ،علي أبو ،الحراني أعين بن محمد بن الحسن
  . روى له البخاري، ومسلم، والنسائي.)٣(ومائتين

 :وقال الذهبي. )٥(الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(عنه بأكت ولم أدركته، :حاتم أبو قال
  .الراجح توثيقه كما قال الذهبي فلم يرد فيه جرح ظاهر :قلت. )٦(ثقة

 وقد روى عنه فـي  ، إال في حديثه عن أبي إسحاق روى عنه بأخرة ثقة ثبت،  :معاوية بن زهير
  ).١٣٧(هذا الحديث، سبقت ترجمته حديث رقم 

ثقة تغير بأخرة، وتغيره ال يضره فهو في الطبقة األولى من المختلطـين              :أبو إسحاق السبيعي  
 وقد صرح بالسماع في روايات الصحيحين فـال يـضره           ،عند العالئي، وهو مدلس من الثالثة     

  ).٢٩(تدليسه سبقت ترجمته حديث رقم 
  ).١٤٧(صحابي سبقت ترجمته حديث رقم  : بن عازبالبراء

  الحكم على إسناد الحديث
 هذا الحديث صحيح ورواته ثقات، وبالنسبة الختالط أبي إسحاق ورواية زهير بن إسناد  

معاوية عنه في اختالطه، فهو ال يضر كما أوضحت، باإلضافة إلى تخريج البخاري ومسلم هذا 
  .الحديث من طريق زهير عن أبي إسحاق
� � �  

                                                 

  /ح ٢/٨٣٤باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء  صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق) ١(
 ٢٠٠٩.  

التهذيب ، تهذيب ٢٥/٢٩٧، تهذيب الكمال ٧/٢٦٨، وانظر الجرح والتعديل ٤٨١تقريب التهذيب ص) ٢(
٩/١٧٦.  

  .١٦٣تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٣/٣٥الجرح والتعديل ) ٤(
  .٨/١٧١الثقات البن حبان ) ٥(
  .١/٣٢٩الكاشف ) ٦(
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  .)األرضوِحَل بي فَرِسي وإنّي لَِفي جلٍَد من (ومنه حديث سراقة ) س (
        ))))٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  
 َأن الْحسِن، عِن زيٍد، بِن عِلي عن سلَمةَ، بن حماد حدثَنَا: قَاَل عاِمٍر، بن َأسود حدثَنَا

 بكٍْر وَأِبي وسلم عليه اهللا صلى اِهللا سوِلر ِفي جعلَتْ قُريشًا َأن حدثَهم؛ الْمدِلِجي، ماِلٍك بِن سراقَةَ
ِعينبةً، َأرا: قَاَل ُأوِقينَميَأنَا فَب اِلسِني ِإذْ جاءٌل، ججفَقَاَل ر :ِن ِإنلَيجِن الرلَتْ الَّذَيعشٌ جيا قُرِفيِهم 

 َأخَذْتُ ثُم ِبِه، فَنَفَرتُ الرعي، ِفي وهو فَرِسي، َأتَيتُفَ: قَاَل، وكَذَا كَذَا ِبمكَاِن ِمنْك، قَِريب جعلَتْ ما
 فَلَما: قَاَل الْماِء، َأهُل ِفيِهما يشِْركَِني َأن مخَافَةَ الرمح َأجر فَجعلْتُ: قَاَل فَرِكبتُه، :قَاَل رمِحي،
 اكِْفنَاه اللَّهم  "":فَقَاَل وسلم، عليه اهللا صلى النَِّبي ِإلَي فَالْتَفَتَ، بِغينَاي باٍغ هذَا: بكٍْر َأبو قَاَل رَأيتُهما،

: فَقُلْتُ فَانْقَلَبتُ، حجٍر، علَى فَوقَعتُ، اَألرِض ِمن جلٍَد لَِفي وِإنِّي فَرِسي، فَوِحَل :قَاَل ، ""ِشْئتَ ِبما
عَل الَِّذي ادِسي فَعا ِبفَرى مَأر ا َأنهخَلِّصي ،هداهعو الَ َأن ،هِصيعا: قَاَل يعفَد لَه ،فَخَلَّص ،سالْفَر 
"" : قَاَل ، ""فَهاهنَا"" : فَقَاَل نَعم،: فَقُلْتُ""  ِلي؟ َأنْتَ َأواِهبه""  :وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل فَقَاَل
منَّا فَعع ١(الحديث"............  "النَّاس(.  

  تخريج الحديث
أخرجه الحارث بن أبي أسامة من طريق بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة به                

  . )٢(بلفظ مقارب
، )٧(، والطبرانـي  )٦(، وابـن أبـي عاصـم      )٥(اكم، والح )٤(، وابن حبان  )٣(وأخرجه أحمد 

قة بن مالك باختالف في بعض      عن سرا ، جميعهم من طريق مالك بن مالك المدلجي         )٨(والبيهقي
  .ألفاظه

  رجال اإلسناد
  ).٦١( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :أسود بن عامر
  .)٢٤(سبقت ترجمته حديث  ، ثقة:حماد بن سلمة

                                                 

  . ٣٦٦١١   /ح ٧/٣٤٤ المصنف في األحاديث واآلثار) ١(
  .٦٧٨   /ح٢/٦٩٢باب ما جاء في الهجرة إلى المدينة وغيرها  كتاب المغازيزوائد الهيثمي مسند الحارث ) ٢(
  . ١٧٦٢٧   /ح ٤/١٧٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  . ٦٢٨٠   / ح١٤/١٨٤ صحيح ابن حبان كتاب التاريخ) ٤(
  .٤٢٦٩   /ح ٣/٧ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الهجرة) ٥(
  .١٠٢٩   / ح٢/٢٤٧اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) ٦(
  .٦٦٠٣، ٦٦٠٢، ٦٦٠١   /ح ١٣٣ - ٧/١٣٢المعجم الكبير للطبراني  ) ٧(
  .٧٣٩   /ح ٢/٣٤٨ دالئل النبوة وفي  .٢٨٧صاالعتقاد للبيهقي ) ٨(
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  ).٥٣(ضعيف، سبقت ترجمته حديث رقم  :علي بن زيد
سـل   مدلس من الثانية، ومرسل وذكر سراقة فيمن أر        ،مشهور فاضل فقيه ثقة: الحسن البصري 

  ).١١٦(عنهم، سبقت ترجمته حديث رقم 
صحابي  ،سفيان أبا يكنى ،جده إلى ينسب وقد ،المدلجي الكناني جعشم بن مالك بن سراقة
  .)٢(بعدها وقيل وعشرين أربع سنة عثمان خالفة في مات. )١(جليل

  الحكم على إسناد الحديث
 إلى والشواهد، إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف علي بن زيد، ويرتقي بالمتابعات

فقد روي من مالك بن مالك المدلجي، عن سراقة بن مالك، في عدة مواضع، وقال . الحسن لغيره
 في حسن وإسناده ،حسن إسناد وهذا ،لغيره صحيح: فيها شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند

 في الحديث ، وقد سبق تخريجها)٤( في صحيح البخاري شاهداًقد وردت و،)٣ (والشواهد المتابعات
   .يؤكد ما خلصت إليه، أن هذا اإلسناد حسن لغيرهوهذا  .السابق من حديث البراء بن عازب
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أن رجال طَلَب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يصلّي معه بالليل، فأطـال               (وفيه  ] ه[
يقال جِلـد   . ط من ِشدِة النَّوم    أي سقَ  )النبي صلى اللّه عليه وسلم في الصالة، فَجلد بالرجل نَوماً         

  .أي رِمي به إلى األرض: به
        ))))٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  . مسنداً الحديثهذالم أقف على   
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 أي إلى موضع الِْجالَد، وهـو       )اآلن حِمي الوطيس  : فنَظر إلى مجتَلَِد القَوم فقال    (وفيه  
  . والسوط ونَحوه إذا ضربتَه بهيقال جلَدته بالسيف: الضرب بالسيف في القتال

))))٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم      
  :قال البيهقي في دالئل النبوة  
: أنبأنا أحمـد، قـال    : حدثنا أبو العباس، قال   : أخبرنا أبو عبداهللا، وأبو بكر القاضي، قال        

حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جـابر،           : حدثنا يونس، عن ابن إسحاق، قال     
                                                 

  .٣/٤١اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .٢٢٩تقريب التهذيب ص) ٢(
  . ١٧٦٢٧   /ح ٤/١٧٥مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  .٣٦١٥   /ح٢/٤٨٧باب عالمات النبوة في اإلسالم   صحيح البخاري كتاب المناقب) ٤(
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 ِحـين رَأى ِمـن      )١(بر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَاَل يوم حنينٍ            عن أبيه جا  
لَبيك لَبيك، : ، فَأجابوه"يا معشَر اَألنْصار، يا َأصحاب السمرِة : يا عباس اصرخْ  : " النَّاِس ما رَأى  

       عيِره فَالَ يِليعطفَ ب ذهبي جِل ِمنهمفَجعَل الر         فهييأخذُ سنِقه، وِمن ع هفَيقذفَ ِدرع ،لى ذَلكع قْدر
وقَوسه ثُم يؤم الصوت، حتَى اجتمع ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علِيه وسلَّم ِمنهم ِمائةٌ، فَاستَعرضوا                

ثُم جعلت آِخراً ِبالخَزرج، وكَانُوا صـبراً  النَّاس، فَاقتتلوا، فَكانَت الدعوةُ َأوَل ما كَانَت ِباَألنْصاِر،      
: "  فَنَظر ِإلَى مجتَلِد الْقَوم، فَقَالَ     ِعند الحرِب، وَأشرفَ رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي ِركَائِبه          

اَألسارى ِعند رسول اِهللا صلَّى     فَواِهللا ما رِجعتْ راِجعةَ النَّاِس ِإالَ و      : ، قَالَ  ")٢(اآلن حِمي الوِطيسِ  
اُهللا علِيه وسلَّم مكَتفُون، فَقَتَل اُهللا ما قَتََل ِمنْهم، وانْهزم من انْهزم ِمنْهم، وَأفاء اُهللا علَـى رسـوِله               

  .)٣("َأموالهم، ونساءهم، وَأبنَاءهم
  تخريج الحديث

، كالهما من طريق عمرو بن دينار عن جابر بـن           )٥(، واألصبهاني )٤(أخرجه الطبراني 
  . بلفظ مختصرعبداهللا

  .)٧(، ومسلم)٦(وله شاهد من حديث أنس ابن مالك رضي اهللا عنه أخرجه البخاري
  رجال اإلسناد

  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة رمي بالتشيع ،الضبي عبداهللا بن محمد :عبداهللاأبو 
  .ى ترجمةلم أقف له عل :أبو بكر القاضي

  ).١٥( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقةيعقُوب بن محمدهو  :أبو العباس
 مدلس من   صدوق يخطئ كثيراً، يرد من حديثه ما خالف فيه الثقات، وهو           :أحمد بن عبد الجبار   

  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،الثالثة
  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،صدوق يخطئ :يونس بن بكير

                                                 

 ،الطائف قبل واد هو :وقيل ،مكة من قريب وهو ،الكريم كتابه في وعز جل ذكره الذي اليوم هو :حنين )١(
 عشر بضعة مكة وبين بينه :وقيل ،ليال ثالث مكة وبين بينه :الواقدي وقال ،المجاز ذي بجنب واد :وقيل
 تصرفه ولم أنثته والبقعة البلدة به قصدت وإن ،وصرفته ذكرته البلد به قصدت فإن ويؤنث يذكر وهو ميال

  ).٢/٣١٣معجم البلدان (
لسان العرب  (التنور يشْبه شيء أو التنُّور الوطيس أن :ويقال بحوافرها تَِطسها الخيل َألن المعركة :الوِطيس) ٢(

  ).١/٣٦٨، غريب الحديث البن فتيبة ٦/٢٥٥
  .٥/١٢٩دالئل النبوة للبيهقي ) ٣(
  . ٤٥٥٨   /ح ٥/٢٠  المعجم األوسط للطبراني) ٤(
  .٢١٨   /ح ٢٥٩ص الحديث ألبي الشيخ األصبهاني   فيمثالاأل) ٥(
  . ٣٩٩٣/ صحيح البخاري كتاب المغازي، باب غزوة الطائف ح ) ٦(
  .١٧٥٦/ صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم ح ) ٧(
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 سـبقت   ، ومرسل ولم يرسل عن عاصم بن عمر،        الرابعة  مدلس من  ، صدوق : بن إسحاق  محمد
  ).١٦(ترجمته حديث رقم 

  ولم يرِو عنه في هذا الحديث،      ، تكلم في روايته عن قيس بن سعد       ،ثقة :عاصم بن عمر بن قتادة    
  ).١٠٣(سبقت ترجمته حديث رقم 

 في سعد بنا يصب لم ،ثقة ،دنيالم عتيق أبو ،األنصاري عبداهللا بن جابر بن عبدالرحمن
  . روى له الجماعة.)١(الثالثة من ،تضعيفه

 وليس ضعف، أخيه ورواية روايته في :سعد بنا وقال .)٣(والنسائي. )٢(وثقه العجلي
  . هو ثقة:قلت. )٦( ثقة:وقال الذهبي. )٥(الثقات في حبان ابن وذكره. )٤(بهما يحتج

  ).٩٦(ته حديث رقم  صحابي شهير سبقت ترجم:عبداهللاجابر بن 
  الحكم عل إسناد الحديث

وأحمد بن بن عبد نس بن بكير صدوق يخطئ،  ألن فيه يو؛ضعيفإسناد هذا الحديث   
ه فقد روي من طريق عبد اهللا بن دينار عن جابر متابعاتويرتقي بالجبار صدوق يخطئ كثيراً، 

 من حديث أنس رضي رضي اهللا عنه، وبشواهده التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين
  .الحسن لغيرهإلى اهللا عنه، 
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أيما رجٍل من المسلمين سببتُه أو لَعنْتُه أو        (ومنه حديث أبي هريرة في بعض الرويات        
  . هكذا رواه بإدغام التَّاء في الدال، وهي لُغَية)جلَدتُّه

        ))))٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 ثَنَا مدر     حيِن نُمِد اللَِّه ببع نب دمثَنَا َأِبي  ٍ،حدشُ  ، حمثَنَا الَْأعداِلحٍ   ، حَأِبي ص نَأِبـي    ، ع نع 
فََأيمـا رجـٍل ِمـن       ، اللَّهم ِإنَّما َأنَا بـشَر     : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ،هريرةَ

الْم تُهببس ِلِمينس،  نْتُهلَع َأو ،  تُهلَدج ةً    ، َأومحركَاةً وز ا لَهلْهعرٍ   و ، "" فَاجينُم نثَنَا ابدثَنَا َأِبي  ،حدح ، 
""  ِإلَّا َأن ِفيـِه      ،ثْلَه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مِ       ، عن جاِبرٍ  ، عن َأِبي سفْيان   ،حدثَنَا الَْأعمشُ 

                                                 

  .٣٣٧ تقريب التهذيب ص)١(
  .٢/٧٤ الثقات للعجلي )٢(
  .٦/١٣٩، تهذيب التهذيب ص١٧/٢٣ تهذيب الكمال )٣(
  .٥/٢٧٥الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٥/٧٧الثقات البن حبان ) ٥(
  .١/٦٢٣الكاشف ) ٦(
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حـدثَنَا   ح و  ،دثَنَا َأبو معاِويـةَ    ح : قَالَا ، وَأبو كُريبٍ  ، حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ      ، ""زكَاةً وَأجرا 
حاِإس  اِهيمرِإب نقُ ب،    ونُسي نى بنَا ِعيسرشِ   ، َأخْبمالَْأع نا عمرٍ     ، ِكلَاهيِن نُمِد اللَِّه ببنَاِد عِمثَْل  ، ِبِإس 

ِفي ""  ورحمةً  "" ِفي حِديِث َأِبي هريرةَ وجعَل، ""وَأجرا"" جعَل   غَير َأن ِفي حِديِث ِعيسى،حِديِثِه
  .)١(حِديِث جاِبٍر

  تخريج الحديث
 وأخرجه مـسلم مـن طريـق        ،)٢(أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب       

  .عن أبي هريرة بلفظ مقارب كالهما .)٣( بن هرمز األعرجعبدالرحمن
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هو الماء الجاِمـد مـن       )حسن الخُلق يِذيب الخطايا كما تُِذيب الشَّمس الجِليد       (وفيه  ) ه(
  .البرد

        ))))٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال البيهقي في شعب اإليمان  
ني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنا محمد بن أبي سـويد، ونـا               أخبرنا أبو سعد المالي     

نا شيبان، نا عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، وقال           : عبداهللا بن محمد بن عبد العزيز، قاال      
سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبـي صـلى اهللا عليـه    : ابن عبد العزيز  

وِإن : " زاد ابن عبِد العزيزِ    " الْخَطَايا كَما تُذيب الشَّمس الْجليد    حسن الخُلِق يِذيب    : " وسلم، قال 
تفرد به عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب " الخُلقَ السيء يفْسد العمَل، كَما يفْسد الخَُل العسَل   

  .)٤(وكان ضعيفا، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة
  تخريج الحديث

  .)٥( سويد به بنحوه أبيدي عن محمد بنأخرجه ابن ع
  رجال اإلسناد

  ).٥( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:أبو سعد الماليني
  ).٥( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :أبو أحمد بن عدي الحافظ

                                                 

  . ٢٦٠١/   ح ٢/٦٤٣صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب من لعنه النبي صلى اهللا عليه وسلم ) ١(
، وفي  ٦٣٦١/  ح ٤/١٨٥" من آذيته: "  صلى اهللا عليه وسلمصحيح البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي) ٢(

  .٢٦٠١/  ح ٢/٦٤٣صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب من لعنه النبي صلى اهللا عليه وسلم  
  . ٢٠٦١/  ح ٢/٦٤٣صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب من لعنه النبي صلى اهللا عليه وسلم  ) ٣(
  .٨٠٣٦ /  ح ٦/٢٤٧بيهقي شعب اإليمان لل) ٤(
  .٥/٢٤١الكامل في الضعفاء ) ٥(
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  ).١٧٨( سبقت ترجمته حديث رقم ،ضعيف :محمد بن أبي سويد
 عن ،وثالثمائة عشرة سبع سنة ماتو ،البغوي المرزبان بن العزيز عبد بن محمد بن عبداهللا

  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة .سنين وأربع سنة مائة
 :وقال مرة ،ووثقه الدارقطني. )١(عارفاً فهماً مكثراً ثبتاً ثقةً كان: قال الخطيب البغداديي

توفي  (الحمال هارون بن موسى وقال .)٢(خطأ المشائخ أقل ،ثبت ،األئمة من مامإ ،جبل ثقةٌ
 وأبو. قاسم بن مةلَسم وثقهو. القاسم ألبي لقيل الثقة فوق نهأ نسانلإل يقال نأ جاز لو ):هـ٢٩٤
ذمه ابن و. )٤(نعم :قال ؟الصحيح في يدخل القاسم أبي عن حاتم أبي بنا سئلو .)٣(النقاش بكر

 متهم :)٦(السليمانى فيه قالو. )٥(عدي مرة، ومدحه في نهاية حديثه، بكالم طويل ال مجال لذكره
 :وقال الذهبي. )٨(السليمانى بقول عبرة فال ،مطلقاً ثقةٌ الرجل :وقال ابن حجر. )٧(الحديث بسرقة
. )١٠(عصره مسند الصدوق، الحافظ: ، وقال في موضع آخر)٩(العالم مسند الكبير الثقة الحافظ

  .، وما ذكر فيه من جرح فهو مردود هو ثقة إمام:قلت
 سنة مات ،بالقدر ورمي ،يهم صدوق ،محمد أبو ،يلّباُأل ،يِطبحال شيبة أبي وخفر بن بانيشَ

  . روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي.)١١(سنة وتسعون بضع وله  ومائتينوثالثين خمس أو ست
 واضطر ،القدر يرى كان :حاتم أبو وقال. صدوق :زرعة أبو وقال. )١٢(وثقه أحمد

 :قانع ابنقال  و.ووثقه مسلمة بن قاسم .)١٤(ثقاتوذكره ابن حبان في ال .)١٣(بأخرة إليه الناس

                                                 

  .١٠/١١١تاريخ بغداد ) ١(
  .١٥سؤاالت السلمي ص) ٢(
  وثالثمائة وخمسين إحدى سنة مات، النقاش، الموصلي زياد بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو هو )٣(

  ).٣/٩٠٩تذكرة الحفاظ (
  .٢/٤٩٢ ميزان االعتدال )٤(
  .٤/٢٧٦ضعفاء الكامل في ال) ٥(
تذكرة  (وأربعمائة أربع سنة وتوفي، السليماني، البخاري ،البيكندي عمرو بن علي بن حمدأ الفضل أبو هو )٦(

  ).٣/١٠٣٦الحفاظ 
  .٢/٤٩٢، ميزان االعتدال ٣٢/٢٤٩، تاريخ دمشق ٢٦٢ترجمته في تاريخ جرجان ص) ٧(
  .٣/٣٣٩لسان الميزان ) ٨(
  .٢/٧٣٧تذكرة الحفاظ ) ٩(
  .٢/٤٩٢ان االعتدال ميز) ١٠(
  .٢٦٩تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٧٦بحر الدم ص) ١٢(
  .٤/٣٥٧الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٨/٣١٥الثقات البن حبان ) ١٤(
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الراجح  :قلت. )٢( اإلمام الثقة:وقال الذهبي. )١(صدوقاً كان أنه إال ،قدري :الساجي وقال .صالح
  .أنه ثقة فقد وثقه غير واحد، ورمي بالقدر

 .)٣(الـسادسة  من ،ضعيف ،بالواسطي يعرف ،محمد بن القاسم مولى ،المدني ميمون بن عيسى
  .ى له الترمذي وابن ماجهرو

 ،الصحيح على أربعين سنة ولد ،عالم ثقة ،حمزة أبو،  القُرظيأسد بن سليم بنبن كعب محمد 
 قبل :وقيل  ومائة،عشرين سنة مات ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في ولد قال من ووهم
  .روى له الجماعة. )٤(ذلك

 وذلك عنهم اهللا رضي الدرداء وأبي مسعود وابن والعباس علي عن روى( :قال العالئي
 الترمذي وحكى ،الصحيح هو وهذا ،مسعود وابن علي من سمع :داود أبو قالو ،يلقهم لم ،مرسل

 ورد ابن حجر ذلك :قلت. )٥()وسلم عليه اهللا صلى النبي حياة في ولده أن سعيد بن قتيبة عن
  .)٦(وبين أن أباه الذي ولد على عهذ النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ).١٩( سبقت ترجمته حديث رقم شهير، صحابي :ابن عباس
  الحكم على إسناد الحديث

 لضعف عيسى بن ميمون، وضعف محمد بن أبي سويد؛  جداً؛إسناد هذا الحديث ضعيف
، وقد بين ذلك البيقي في تعليقه على الحديث آنفاً ولم أقف على شاهد أو متابعة تصلح لتقويتة

وكذا فقد قال فيه الشيخ . يمون، وروي من وجه آخر ضعيفتفرد به عيسى بن م: بقوله
  .وهذا يؤكد ضعفه. )٧(ضعيف جداً: األلباني
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، تهذيب التهذيب ١/٤٩١، الكاشف ١٢/٥٩٨، تهذيب الكمال ٥/١٥٥ترجمته في الكامل في الضعفاء ) ١(
٤/٣٢٨ ،  

  .٢/٤٤٣تذكرة الحفاظ ) ٢(
، ٧٦، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٨٦وانظر الضعفاء الصغير للبخاري . ٤٤١تقريب التهذيب ص) ٣(

، تهذيب ٥/٢٤٠، الكامل في الضعفاء ٣/٣٨٧، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/١١٨المجروحين البن حبان 
  .٢/١١٣، الكاشف ٢٣/٤٨الكمال 

  .٥٠٤تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢٦٨جامع التحصيل ص) ٥(
  .٢٦/٣٤٠، تهذيب الكمال ٨/٦٧وانظر الجرح والتعديل ، ٩/٣٧٣ تهذيب التهذيب )٦(
  .٤٤٠/  ح ١/٦٣٤ السلسلة الضعيفة )٧(
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السير الـذي   :  الِْجالَز )إني أِحب أن أتَجمل ِبِجالَِز سوِطي     : قال له رجل  (فيه  ) ه (}جلز{

  .الن، بالنون، وهو غلطج: رواه يحي بن معين: قال الخطّابي. يشَد في طَرف السوط
        ))))٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطحاوي في مشكل اآلثار  
حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا علي بن عياش، حدثنا حريز بن عثمان، حدثنا سـعيد بـن                   

سمعت كُريب بن أبرهـة،  : مرثد الرحبي، عن عبدالرحمن بن حوشب، عن ثوبان األشعري قال        
سـمعت أبـا   : ، وذكروا الكبر، فقال كريـب   )١(ر المران وهو جالس مع عبد الملك في سطح بدي       

ِإنَّه الَ يدخَل الجنـةَ شـيء ِمـن         : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : ريحانة يقول 
النَّبـي   نَعلي، فَقَاَل    )٢(، وِبشَسعِ ِإنِّي ُأحب َأن َأتَجمُل ِبجالز سوِطي     يا نَِبي اِهللا،    : ، فَقاَل قَائلٌ  "الِْكبِر

ِإن ذَلك لَيس ِبالكبِر، ِإن اِهللا تَعالَى جميٌل يحب الجماِل، وِإنَّما الِْكبر ِمـن              : " صلَّى اُهللا علِيه وسلَّم   
  .)٥(")٤(، وغَِمص النَّاس)٣(سِفه الْحق

  تخريج الحديث
، )٧ (بمثله ةابن عساكر من طريق أبي زرع     ، و )٦( )بجالن(أخرجه يحيى بن معين بقوله      

  . به عن علي بن عياشكالهما
، من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن   )١(، وابن عساكر  )٩(، والطبراني )٨(أخرجه أحمد   

  .حريز به بنحوه

                                                 

  ).٥/٩٥معجم البلدان  (أسود لهم جبل عند لغطفان ماءان الحلو ضد المر تثنية : المران )١(
)٢ (عالذي ِقبالُها :النعل ِشس شَدِزماِمها ِإلى ي ماموالز رالذي السي قَدعفيه ي عوالجمع الشِّس وعشُس ) لسان العرب

  )٣/١١٨٢، غريب الحديث للحربي ٨/١٨٠
)٣ (ِفهو، نفسه جهل من :وقيل جهله من َأي :الحقَّ سفَهشُ الِخفَّة اَألصل في السويقال ،والطَّي: ِفهس إذا رْأيه فالن 

  ).١/٣١٦، غريب الحديث البن سالم ١٣/٤٩٧لسان العرب  (جهله
 أي الفُتْيا َأتَغِْمطُ، وشيئاً يرهم ولم احتَقَرهم َأي الناس غَمصو ،شيئاً يره ولم واستَصغَره حقَّره :تَمصهاغْ) ٤(

تَِهينا َأتَس٢/١٦٣، غريب الحديث البن الجوزي ٧/٦١لسان العرب  (ِبه.(  
  .  ٤٨٤٥ /  ح ١٢/٢٣٥مشكل اآلثار للطحاوي ) ٥(
  .٣/٢٥ الدوري ايةرو - معين ابن تاريخ )٦(
  .١١/١٧٦ تاريخ دمشق )٧(
  . ١٧٢٤٥   /ح ٤/١٣٣مسند أحمد بن حنبل  ) ٨(
  . ١٠٧١   /ح٢/١٤٢مسند الشاميين للطبراني ) ٩(
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وأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن الحكم بن نافع وعلي بن عياش عـن                
  .)٢(حريز بنحوه

 )٤(ابن سعد من طريق الحكم بـن نـافع        ، و )٣(وأخرجه أحمد من طريق عاصم بن خالد        
  .كالهما عن حريز به بنحوه

  .)٥(وأخرجه الطبرانيمن طريق مجاهد بن جبر المكي عن أبي ريحانة به باختالف يسير
  رجال اإلسناد

 .ومائتين وسبعين خمس سنة بمصر توفي، النحاس الكوفي محمد أبو ،يحيى بن سليمان بن فهد
  .لم يرِو له أصحاب الكتب الستة

 كان ثقة :وقال ابن عساكر. )٦(منه السماع لنا يقض ولم ،فوائده كتبت :قال ابن أبي حاتم
  .، كما قال ابن عساكر فلم يرد فيه جرح هو ثقة ثبت:قلت. )٧(ثبتاُ

روى له الجماعة . )٨( ومائتينعشرة تسع سنة مات ،ثبت ثقة ،الحمصي ،انيهلْاَأل عياش بن علي
  .سوى مسلم

نعثما بن يزِرح الروله  ومائةوستين ثالث سنة مات ،بالنصب رمي ثبت ثقة ،الحمصي ،بيح 
  . روى له الجماعة سوى مسلم.)٩(سنة وثمانون ثالث
  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١٠(، وهو شاميدعس اسمه :ويقال ،الرحبي مرثد بن سعيد

  .فلم يرد فيه جرحهو ثقة : قلت. )١٢(وذكره ابن حبان في الثقات. )١١(وثقه العجلي  
  . لم يرِو له أصحاب الكتب الستة.)١٣( الشامي،الحمصي ،ريصالن بشَوح بن عبدالرحمن

                                                                                                                                               

  .١١/١٧٧ تاريخ دمشق ) ١(
  . ٨١٥٣   /ح٦/١٧٩شعب اإليمان للبيهقي ) ٢(
  . ١٧٢٤٦   /ح ٤/١٣٤مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  .٧/٤٢٥الطبقات الكبرى ) ٤(
  . ١٨٥٤   / ح٢/٢٣٤المعجم األوسط للطبراني ) ٥(
  .٧/٨٩الجرح والتعديل ) ٦(
  .٤٨/٤٦٠تاريخ دمشق ) ٧(
  . ٧/٣٢٢، تهذيب التهذيب ٢/٤٥، الكاشف ٢١/٨١، تهذيب الكمال ٤٠٤تقريب التهيب ص) ٨(
، الكاشف ٥/٥٦٨، تهذيب الكمال ١/٢٩١، الثقات للعجلي ٣/١٨٩، الجرح والتعديل ١٥٦تقريب التهذيب ص) ٩(

  .٢/٢٠٧، تهذيب التهذيب ١/٣١٩
  ، ١٥٥، تعجيل المنفعة ص٤/٦٣، الجرح والتعديل ٣/٥١٥انظر التاريخ الكبير ) ١٠(
  . ١/٤٠٣الثقات للعجلي ) ١١(
  . ٦/٣٧١الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٢٤٨ تعجيل المنفعة ص)١٣(
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. )٣(الثقات في حبان ابن وذكره .)٢(ووثقه العجلي. )١(الشاميين في حديثه :البخاري قال
  .، فلم يرد فيه جرح هو ثقة:قلت

  . الستة لم يرِو له أصحاب الكتب.)٤(األشعري شهر بن ثوبان
، وروى ابن عساكر عن )٦(المراسيل يروي الثقات في حبان بنا قالو. )٥(العجليوثقه 

، فلم يرد فيه جرح، إال قول ابن حبان يروي  هو ثقة:قلت. )٧( ثقة:أحمد بن صالح أنه قال
  .المراسيل، وقد تفردبه

  .)٨(صحبة له :يقال رشدين أبو ،األصبحي يكنف بن مرثد بن الصباح بن ،كُريب بن أبرهة
وقال . )١٠(التابعين خيار من ،ثقة تابعي :وقال العجلي. )٩(ذكره ابن حبان في الثقات

 رواية له نجد ولم ،نظر صحبته في :البر عبد بنا قال :قال العالئيو. )١١( أحد األشراف:الذهبي
  . لم تثبت صحبته، ثقةالراجح أنه :قلت. )١٢(الصحابة عن إال

 :وقيل األنصاري :وقيل ،األزدي ريحانة أبو ،خنافة بن يزيد بن شمعونهو  :أبو ريحانة
  .)١٤(المقدس بيت وسكن ،مصر وقدم ،دمشق فتح شهد  جليل،صحابي، )١٣(القرشي

  
  
  

                                                 

  .٢٤٨ل المنفعة ص، تعجي٥/٢٢٦، الجرح والتعديل ٥/٣٧٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
  .٢/٧٦الثقات للعجلي ) ٢(
  .٧/٧٣الثقات البن حبان ) ٣(
  .٦٤ تعجيل المنفعة ص)٤(
  .١/٢٦١الثقات للعجلي ) ٥(
  .٤/١٠٠الثقات البن حبان ) ٦(
، تعجيل المنفعة ١١/١٧٦، تاريخ دمشق ٢/٤٧٠، الجرح والتعديل ٢/١٨٢ ترجمته في التاريخ الكبير )٧(

  .٦٤ص
تعجيل . ٥/٦٤١، اإلصابة في تمييز الصحابة ٧/١٦٨، الجرح والتعديل ٧/٣٢١لتاريخ الكبير ترجمته في ا) ٨(

  . ٣٥١المنفعة ص
  .٥/٣٣٩الثقات البن حبان ) ٩(
  .٢/٢٢٦الثقات للعجلي ) ١٠(
  .٢/١٧٤تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١١(
  .٢٥٩جامع التحصيل ص) ١٢(
  .٣/٣٥٨ييز الصحابة ، اإلصابة في تم١/٥٠٨أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ١٣(
  .٢٦٨تقريب التهذيب ص  ) ١٤(
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  الحكم على إسناد الحديث

رواه أحمد ورجاله : والحديث قال فيه الهيثمي. إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات  
 ؛ضعيف إسناد وهذا ،لغيره صحيح: في تعليقه على المسند وطاألرنؤ شعيب، وقال فيه )١(ثقات

لى توثيقهم فلم يرد ما وقد ذهبت إ:  قلت.شهر بن ثوبان وجهالة ،حوشب بن الرحمن عبد لجهالة
، التي ورد أحدها في صحيح مسلم من حديث )٢(يقدح فيهم، وقد صصحه الشيخ األلباني بشواهده

 ولكني أميل إلى تصحيح هذا اإلسناد، فلم ينفرد ابن حبان .)٣(عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
  . لنحكم عليهم بالجهالة بل إنضم إليه العجليشهر بن وثوبان ،حوشب بن الرحمن عبدبتوثيق 

� � �  

:  الجلْس)أنه أقْطَع ِبالل بن الحارث معاِدن الجبِليِة غَوريها وجلِْسيها(فيه ) ه (}جلس{
وفي . إذا أتى نَجداً: وجلَس يجِلس فهو جاِلس. ويقال لنَجٍد جلْس أيضا.  من األرضكل مرتَِفع

وقيل . معاِدن الجبِلية، والمشهور معادن القَبلية بالقاف، وهي ناحية قُرب المدينة: ِكتاب الهروي
  .هي من ناحية الفُرع

        ))))٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه  

داِتمٍ     حِن حِد بمحم نب اسبثَنَا الْع، هرغَيو ،  اسبدٍ    : قَاَل الْعمحم نب نيسثَنَا الْحدنَـا   ، حرَأخْب 
 النَِّبـي   َأن، عن جـدهِ ، عن َأِبيِه، حدثَنَا كَِثير بن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن عوٍف الْمزِني      ،َأبو ُأويسٍ 

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهةِ      صِليالْقَب اِدنعم ِنيزاِرِث الْمالْح نِبلَاَل ب ٤(َأقْطَع(    ـاهِريغَوا وهلْـِسيج )٥( - 
 هرقَاَل غَيا  :وهرغَوا وهلْسسٍ     -  جقُد ِمن عرالز لُحصثُ ييحقَّ   ، وِطِه حعي لَمِلمٍ  وسم ،    لَـه كَتَبو 

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي"" :             نوُل اللَِّه ِبلَاَل بسر دمحطَى ما َأعذَا مِحيِم هِن الرمحِم اللَِّه الرِبس 
 ِنيزاِرِث الْمالْح،     هِريغَوا وهلِْسيِة جِليالْقَب اِدنعم طَاها َأع""   هرقَاَل غَيا  : "" وهرغَوا وهلْسثُ  ، جيحو 

                                                 

  .٨٥٨٨/  ح ٥/٢٣٣مجمع الزوائد ) ١(
  .١٦٢٦/  ح ٤/١٦٥السلسلة الصحيحة ) ٢(
  .١٣١/  ح ١/٦٥صحيح مسلم كتاب اإليمان، باب تحيرم الكبر وبيانه ) ٣(
 إلى منها سال ما وينبع لمدينةا بين فيما سراة القبلية :وقيل بالمدينة الفرع نواحي من هو بالتحريك :القبلية) ٤(

  ).٤/٢٠٧معجم البلدان ( المدينة أودية إلى منها سال وما بالغور سمي ينبع
)٥ (اَألرض من انخفض ما :الغَور لْسيقال منها ارتفع ما والج َأتى إذا غار رالغَو قليلة لغة وهي َأيضاً وَأغار 

  ).٣/٣٢٠، النهاية ٥/٣٤لسان العرب (
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 وحدثَِني ثَور بن زيٍد مولَى بِني       : قَاَل َأبو ُأويسٍ   ، "" ولَم يعِطِه حقَّ مسِلمٍ    ،يصلُح الزرع ِمن قُدسٍ   
  .)١(ِن عباٍس ِمثْلَه عن اب، عن ِعكِْرمةَ،الديِل بِن بكِْر بِن ِكنَانَةَ

  تخريج الحديث
، والبيهقي من طريق محمـد بـن        )٣(، وأحمد )٢( حدثنا غير واحد   :أخرجه أبو داود وقال   

  .، جميعهم عن حسين بن محمد به بنحوه)٤(إسحاق
  .)٥(وأخرجه البزار من طريق إسحاق بن كثير عن كثير بن عد اهللا به باختصار ألفاظ

 ابني يحيى بن بالل بن الحارث عن جدهما         ،مارة وبالل وقد روي الحديث من طريق ع     
  . )٦(بالل بن الحارث بلفظ مقارب

وقد روي من حدرث ابن عباس رضي اهللا عنه وأورده أبو داود فـي نهايـة الحـديث                  
  .)٧(وكذا أخرجه البيهقي. سابقاً

  رجال اإلسناد
 وسبعين إحدى سنة اتم ،حافظ ثقة ،البغدادي الفضل أبو ،الدوري العباس بن محمد بن حاتم

  .روى له أصحاب السنن األربعة .)٨(سنة وثمانين ثمانياً بلغ وقد ومائتين،
 ثالث سنة مات ،ثقة ،المروذي ،علي أبو أو ،أحمد أبو ،التميمي بهرام بن محمدالحسين بن 

  . روى له الجماعة.)٩(سنتين أو بسنة بعدها أو  ومائتين،عشرة
 صدوق ،المدني ،األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن عبداهللا بن عبداهللاهو  :أبو أويس

  . روى له الجماعة سوى البخاري.)١٠( ومائةوستين سبع سنة مات ،يهم
 :قال أو بأس، به ليس :حنبل بن أحمد عن ،ونقل أبو داود. صالح :حنبل بن أحمد قال

 من سماعه إن : يقال.واحداً شيئاً كان أنس بن مالك وسماع سماعه أن زعمواو عنه، كتبوا ثقة،
                                                 

  . ٣٠٦٢ /  ح ٢/١٩٠ داود كتاب الخراج واإلمارة والفيء باب في إقطاع األرضين سنن أبي) ١(
  . ٣٠٦٣ /  ح ٢/١٩٠ باب في إقطاع األرضين  سنن أبي داود كتاب الخراج واإلمارة والفيء) ٢(
  .٢٧٨٦ / ح ١/٣٠٦مسند أحمد بن حنبل  ) ٣(
  . .١١٥٧٧   /ح ٦/١٤٥ع باب كتابة القطائ كتاب إحياء الموات السنن الكبرى للبيهقي) ٤(
  .  ٢٨٨٤   /ح ٨/١٧٧البحر الزخار مسند البزار  ) ٥(
، وقال ٦١٩٩   /ح ٣/٥٩٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ،  ١١٤١   /ح ١/٣٧٠المعجم الكبير للطبراني ) ٦(

/  ح ٥/٦٢٧مجمع الزوائد  (متروك وهو ،زبالة بن الحسن بن محمد وفيه ،الطبراني  رواه:فيه الهيثمي
٩٧٨٧.(  

  .وفي إسناده أبو أويس أيضاً. ١١٦٢٢/  ح ٦/١٥١السنن الكبرى للبيهقي ) ٧(
  . ٥/١١٤، تهذيب التهذيب ٢٣/٣٧٢، تهذيب الكمال ١٢/١٤٤وانظر تاريخ بغداد . ٢٩٤ تقريب التهذيب ص)٨(
  .٢/٣١٥، تهذيب التهذيب ٦/٤٧١، تهذيب الكمال ٣/٦٤، وانظر الجرح والتعديل ١٦٨تقريب التهذيب ص) ٩(
  .٣٠٩تقريب التهذيب ص) ١٠(
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 .)٣(بحجة وليس صدوق، :مرة وقال .)٢( ثقة:معين بن يحيىوقال  .)١(مالك بسماع شبيه الزهري
 موضع في وقال. )٤(يبقو ليس :مرة وقال. الجائز بذاك ليس حديثه ولكن صالح، :مرة وقال
 روى ما :اريالبخ وقال. )٦(ضعيفاً أصحابناً عند كان :المديني بن يعل وقال .)٥(ضعيف :آخر
 .)٩(يبالقو ليس :النسائي وقال. )٨(الحديث صالح :داود أبو وقال. )٧(أصح فهو كتابه أصل من

 وليس به، يحتج وال حديثه، يكتب :حاتم أبو وقال. لين كأنه صدوق، ،صالح :زرعة أبو وقال
 يكتب :يعد ابن وقال .)١١(شيء الزهري عن حديثه بعض في :الدارقطني وقال. )١٠(يبالقو

وقال ابن . )١٢(أحد عليه يوافقه ال ما ومنها عليه، الثقات ويوافقه يصح ما أحاديثه وفي. حديثه
 سنن سلك ممن هو وال ،الترك استحق حتى خطؤه يفحش لم ،كثيراً يخطىء ممن كان (:حبان

 بما واالحتجاج ،أخباره من الثقات خالف ما تنكب أمره في أرى والذي ،مسلكهم فيسلك الثقات
 وقال. الصدق أهل من عندهم وهو ضعف، فيه :يعل بن عمرو وقال. )١٣()منها ألثباتا وافق

 يخالف :أحمد أبو الحاكم وقال. هو ما الضعف وإلى الحديث، صالح صدوق، :شيبة بن يعقوب
. األمر مقارب وهو يضعفه، من ومنهم ،حفظه رضي من منهم :الخليلي وقال. حديثه بعض في

 الوهم، عنه يحتمل من محل األئمة عند ومحله الوهم، كثرة إلى نسب قد :عبداهللا أبو الحاكم وقال
  . ضعيف فيما خالفهم، صدوق فيما وافق الثقاتالراجح أنه: قلت .)١٤(الصحيح عنه ويذكر

                                                 

  .٥/٢٤٥، تهذيب التهذيب ١٥، سؤاالت أبي داود ألحمد ص٨٧بحر الدم ص) ١(
  .٣/١٥١  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  .٣/٢٢٥  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .٥/٢٤٥تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٣/٢٣١  رواية الدوري- ابن معين  تاريخ،١٩٠ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٥(
  .١٣٥سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ٦(
  .٥/١٢٧التاريخ الكبير ) ٧(
  .٢/٣٠١سؤاالت اآلجري ) ٨(
  .١١٦الضعفاء والمتروكين للنسائي ص) ٩(
  .٥/٩٢الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٧٣سؤاالت البرقاني ص) ١١(
  .٤/١٨٣الكامل في الضعفاء   ) ١٢(
  .٢/٢٤المجروحين البن حبان   ) ١٣(
، تهذيب التهذيب ١/٥٦٥، الكاشف ١٥/١٦٦، تهذيب الكمال ٢/٢٧٠ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٤(

٥/٢٤٥.  
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 من ،الكذب إلى نسبه من أفرط ،ضعيف ،المدني ، بن عمرو بن عوف المزنيعبداهللاكثير بن 
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، واإلمام خلف القراءة جزء في البخاري روى له .)١(السابعة

 نسخة جده عن أبيه عن يروي ،جداً الحديث منكر( :قال ابن حبانحتى . )٢(ضعفه النقاد
   .)٣()عنه الرواية وال ،الكتب في ذكرها حلي ال ،موضوعة

روى له  .)٤(الثالثة من ،مقبول ،المدني ،المزني زيد بن عوف بن عمرو بن عبداهللاهو  :أبوه
  .ماجه ابن، والترمذي، وداود أبو، واإلمام خلف القراءة جزء في البخاري

  .كما قال ابن حجرهو مقبول، : قلت. )٦( وثق:وقال الذهبي. )٥(الثقات في حبان ابن ذكره
 قدم إنه :يقال جليل، ، صحابيالمزني عبداهللا أبو ،مليحة بن زيد بن عوف بن عمروهو  :جده
 والية في مات، )٧(الخندق مشاهده أول إن: ويقال ،المدينةب وسلم عليه اهللا صلى النبي مع

  .)٨(معاوية
  الحكم على إسناد الحديث

داهللا وروايته الموضوعات عن أبيه عن إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف كثير بن عب  
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، : والحديث قال فيه شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند. جده

وحسنه الشيخ األلباني في تعليقه على سنن أبي داود، وقال األلباني بعد أن ذكر طرق الحديث 
، )٩(المعادن من الزكاة أخذ في ال ،عاقطا في ثابت طرقه بمجموع فالحديث  وبالجملة:ومتابعاته

  .وما أميل إليه هو ضعف هذه الرواية وعدم وجود ما يصلح لتقويتها: قلت
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٤٦٠هذيب صتقريب الت) ١(
 ٦/٥٧، الكامل في الضعفاء ٨٩، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٧/١٥٤ انظر ترجمته الجرح والتعديل )٢(

  .٨/٣٧٧، تهذيب التهذيب ٢/١٤٥، الكاشف ٢٤/١٣٦تهذيب الكمال 
  .٢/٢٢١المجروحين البن حبان ) ٣(
  .٣١٦تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٥/٤١الثقات البن حبان ) ٥(
  .١/٥٨٠الكاشف ) ٦(
  .١/٨٦١أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٧(
  .٤٢٥تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٣/٣١٣إرواء الغليل ) ٩(
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.  أي أهل المجِلس، على حذف المضاف      )وأن مجِلس بني عوف ينْظُرون إليه     (وفيه  ) ه(
  .يقال داِري تَنْظُر إلى دار فُالن، إذا كانت تُقَاِبلُها

        ))))٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦((((ث رقم ث رقم ث رقم ث رقم حديحديحديحدي
  :قال الخطابي في غريب الحديث

 صنع :أنه جابر عن ،العنزي نبيح عن ،قيس بن األسود عن ،عوانة أبي حديث ومن
وأن مجِلس بني عوف ينْظُرون  ،شبعوا حتى فأكلوا حواريه ودعا فدعاه طعاما اهللا لرسول

  .)١(إليه
 تخريج الحديث

  . هذا الموضعلم أقف على هذا الحديث مسنداً إلى في  
  رجال اإلسناد

 سبقت  ، ولم يحدث عنه في هذا الحديث      ، ضعيف في قتادة   ،هو الوضاح اليشكري ثقة    :عوانة وأب
  ).٩٨(ترجمته حديث رقم 

 روى له .)٢(الرابعة من ،ثقة ،قيس أبا يكنى ،الكوفي ،العجلي :ويقال ،العبدي قيس بن األسود
  .الجماعة

 روى لـه أصـحاب الـسنن        .)٣(الثالثة من ،مقبول ،الكوفي مروع أبو ،زينَالع عبداهللا بن نبيح
  .األربعة

وذكـره   .)٥( ثقة:وقال العجلى .)٤( ثقة، لم يرو عنه غير األسود بن قيس:قال أبو زرعة
 فى جملة المجهولين الذين يروى عنهم األسـود         ي بن المدين  يوذكره عل  .)٦(ابن حبان فى الثقات   

. )٨( ثقـة  :وقال الذهبي . )٧( حديثه  والحاكم ، وابن حبان  ،مةابن خزي و ،وصحح الترمذى . بن قيس 
  .الراجح توثيقه وقد وثقه غير واحد :قلت

  ).٩٦( سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي شهير:جابر بن عبداهللا
                                                 

  .١/١٣٨غريب الحديث للخطابي ) ١(
  .١/٢٩٨، تهذيب التهذيب ٣/٢٢٩وانظر تهذيب الكمال . ١١١تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٥٥٩تقريب التهذيب ص) ٣(
  .٨/٥٠٨الجرح والتعديل ) ٤(
  .٢/٣١١عجلي الثقات لل) ٥(
  .٥/٤٨٤الثقات البن حبان ) ٦(
  . ١٠/٣٧٢، تهذيب التهذيب ٢٩/٢١٩، تهذيب الكمال ٨/١٣٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(
  .٢/٣١٦الكاشف ) ٨(
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  الحكم على إسناد الحديث
مع أن رواته ثقات، ولكن هناك انقطاع في أوله فلـم يـرِو               ضعيف، إسناد هذا الحديث    
  .هـ١٧٥هـ عن أبي عوانة المتوفى ٣٣٨خطابي المتوفى اإلمام ال

� � �  

  .الصلْب الشديد:  الجلْعد،فِحمَل الْهم ِكنَازاً جلْعدا :في شعر حميد بن ثور) س (}جلعد{
        ))))٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
، ثنا يعلَى بـن األشـدق بـن    حدثنا أنس بن سلم الخوالني، ثنا هاشم بن القاسم الحراني      

  :جراد، حدثني حميد بن ثور الهاللي أنه حين أسلم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأنشده
                    ِإن خَطَأ ِمنْها وِإن تَعمدا  َأصبح قَلِبي ِمن سليمى مقِصدا

   جلْعداً)١(مَل الهم كَناَزاًفَح             ِمن ساعة لَم تَك ِإالَ مقعدا          
   ما عدا)٢(        دمى ِبسقِْيها خَدب  تَرى الدالَ ِفي علِّيها مؤكداً            

  وَأبحر الماء الذِّي تَوردا               ِإذَا السراب ِبالفَالِة اطْردا
  صدر ِمن َأوردما وِرق م      تَورد السيد َأراد المرصدا
  الجد ِفيما ينْبِغي وَأوجدا      ما يشتَفي ِمنكُم طَبيبُ َأبدا
  )٣(يتلُُُُو ِمن اِهللا ِكتَابا مرِشدا      حتى َأتَيتَ المصطَفى محمداً

  تخريج الحديث
 أحمد بن عيـسى بـن       عن، واألزدي   )٤( سليمان بن أحمد الطبراني    عنعيم  أخرجه أبو نُ    

  . كالهما باختصار.)٥(كين عن هاشم بن الفتح الحراني بهالس
  رجال الإسناد

لم لم يرِو له أصحاب الكتب الستة، و. )٦(الخوالني عقيل أبو ،السلم بن الحسن بنأنس بن سلْم 
  .أقف فيه على جرح أو تعديل

                                                 

)١ (الِكناز تَِمعجه اللحم المكْتَِنٍز وكلُّ القَِويم بالالم ِكالزاً ويروى مجتمع)  ٤/٣٧١، النهاية ٥/٤٠١لسان العرب(  
 وهو الخَدب فاألول. الشيء في شقٌّ واآلخَر وِلين، الشيء في اضطراب أحدهما: أصالن والباء والدال الخاء) ٢(

 ومنه. ذكرناه ما على ويدلُّ حروبه، في ذلك ولعلَّ هوج؛ أي" خَدب بنَعامةَ كان: "العرب أخبار وفي الهوج،
ِعيرب ،بكثُر وإذا لَحٍم كثرِة في ذلك يكون ِخد مالن اللَّح ب٢/١٦٣معجم مقاييس اللغة  (واضطر .(  

  .٣٦٠٢ /   ح ٤/٤٧المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
  . ٢٣٣٠   / ح٢/٩٠٣معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٤(
  . ٦٠   /ح ٧٥صالمخزون في علم الحديث ألبي الفتح األزدي ) ٥(
  .٥/١٨٦ للذهبي ، تاريخ اإلسالم٩/٣١٤تاريخ دمشق ) ٦(



 −�٤٥٩�−

  ).٧٠(سبقت ترجمته حديث رقم  صدوق تغير :هاشم بن القاسم الحراني
  ).٧٠(سبفت ترجمته حديث رقم  متروك :ق بن جراديعلَى بن األشد

 من الرابعة الطبقة في )١(الجمحي سالم بن محمد ذكره ،المثنى أبو ،الهاللي ثور بن حميد
 من وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى فيمن خيثمة أبي بنا وذكره ،اإلسالميين الشعراء
 أدرك إنه :وقيل ،شعراً وأنشده وسلم عليه اهللا صلى النبي أدرك إنه :قيل .)٢(اإلسالميين الشعراء
  .)٣( رضي اهللا عنهالخطاب بن عمر خالفة في :الشعر وقال ،الجاهلية

  الحكم على إسناد الحديث
 ولم يأت إال من ،إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، ألن فيه يعلى بن األشدق متروك  

  .طريقه فال يتقوى
� � �  

 وأصلُه من الِجلْف، وهي الشَّاةُ المسلوخة التـي    )اٍففجاء رجل ِجلْفٌ ج   (فيه  ) ه (}جلف{
  .أيضا جلْفٌ، شُبه األحمقُ بهما لضعف عقْله] الفارغ[ويقال للدن . قُِطع رأسها وقَوائمها

        ))))٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطبراني في المعجم الكبير  
نا عبـداهللا بـن     : دري قال نا أبو كامل الجح   : حدثنا محمد بن علي بن األحمر الناقد قال         

كنا عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : أخبرني عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر قال       : جعفر قال 
، فتخطى )٤(افياً جلفاً، ِج، وأنتن الناس ريحاً، وأقبح الناس ثياباً أقبح الناس وجهاًفجاء رجٌلوسلم، 

". اُهللا  : " من خَلَقَك ؟ قَـالَ    : سلم، فَقَالَ رقاب الناس، فجلس بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و          
فَمن خَلقَ اَهللا؟   : قَاَل". اُهللا  : " فَمن خَلقَ اَألرض ؟ قَالَ    : قَاَل". اُهللا  : " فَمن خَلقَ السماء ؟ قَالَ    : قَاَل

ِبجبهتِه، فَقام الرجُل فَـذَهب،  مرتين وَأمسك " سبحان اَهللا : " فَقَاَل رسوُل اِهللا صلى اُهللا علِيه وسلَّم  
فَقاَل رسـوُل اِهللا    . ، فَطَلبنَاه، فَكَأن لَم يكُن    "علَي ِبالرجِل   : " فَقاَل رسوُل اِهللا صلى اُهللا علِيه وسلَّم      

  .)٥("هذَا ِإبليس، جاء يشَككُكم ِفي ِديِنكُم: " صلَّى اُهللا علَِيه وسلَّم
  

                                                 

 كتاباً وصنف ،األدب أهل من كان ،الجمحي ،البصري اهللا عبد أبو ،سالم بن اهللا عبيد بن سالم بن محمد هو )١(
  ).٥/٣٢٧تاريخ بغداد  (ومائتين وثالثين إحدى سنة مات، الشعراء طبقات في

  .٢/١٢٧اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
  .١٥/٢٦٩تاريخ دمشق ) ٣(
لسان ( الغضب عند والتحامِل المعاملة في والخُرِق الِعشْرة غليظَ كَزاً كان ِإذا الخُلُق وجاِفي الِخلْقة جاِفي رجل) ٤(

  ).١٤/١٤٧العرب 
  . ٥٩٦٦ /   ح ٦/١١٤المعجم األوسط للطبراني ) ٥(
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  الحديثتخريج 

  .)١( به بلفظ مقارب، بن جعفرعبداهللا عن ،أخرجه البيهقي من طريق الخصيب بن ناصح  
  رجال اإلسناد

  .لم أقف على ترجمته :محمد بن علي بن األحمر الناقد
 وثالثين سبع سنة مات ،حافظ ثقة ،الجحدري طلحة بن حسين بن فضيلهو  :أبو كامل الجحدري

  .النسائي، وداود أبو، ومسلم، وتعليقاً البخاري روى له .)٢(سنة ثمانين من أكثر وله ومائتين
 ،ضعيف بصري ،علي والد ،المديني جعفر أبو موالهم ،السعدي نجيح بن جعفر بن عبداهللا

  . روى له الترمذي، وابن ماجه.)٣( ومائةوسبعين ثمان سنة مات ،بأخرة حفظه تغير :يقال
 بن أحمد قالو. )٤(الدراوردي من يإل أحب وهو صدوق، يأب :المديني بن يعل قال

يحيى بن  قالو .)٥(عليه اجز :قال ،المديني جعفر بن عبداهللا حديث على أتى إذا وكيع كان :حنبل
 كان :مرة وقال. بشيء ليس :مرة وقال. أمره تبينت أن بعد شيئاً حديثه من أكتب كنت ما :معين

 معين، بن يحيى ضعفه  يضعف،:لترمذيا وقال. )٦(عمره آخر في يبل ولكنه الحديث، أهل من
 لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال " :فقال عنه، هارون بن يزيد سئل( :حاتم أبو وقال .)٧(وغيره
 يحتج وال حديثه، يكتب بالمناكير، الثقات عن يحدث ،جداً الحديث منكر :حاتم أبو وقال ". تسؤكم

 كان فلما عنه، يحدث ال أباه، يعق يعل :يقولون قوم وكان أبيه، عن يحدثنا ال يعل وكان به،
 ضعفه مع وهو عليه، أحد يتابعه ال حديثه عامة :عدى بن أحمد أبو وقال. )٨()عنه حدث بأخرة،

. يعل بن وعمرو .)١١(العقيليوضعفه . )١٠(الحديث متروك :النسائي وقال. )٩(حديثه يكتب ممن

                                                 

  .٧/١٢٥دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
، تهذيب التهذيب ٢٣/٢٦٩ب الكمال ، تهذي١٠/٥١وانظر التعديل والتجريح . ٤٤٧تقريب التهذيب ص) ٢(

٨/٢٦١ .  
  .٢٩٨تقريب التهذيب ص) ٣(
  . ١٤/٣٧٩ تهذيب الكمال )٤(
  .٢/٥٢٦العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  . ٥/١٥٢ تهذيب التهذيب )٦(
  .٥/٣٨٩سنن الترمذي ) ٧(
  .٥/٢٢الحرح والتعديل ) ٨(
  .٤/١٧٦الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .٦٢الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ١٠(
  .٢/٢٣٩الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١١(
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 ممن كان( :حبان ابن وقال .)١(ناكيرالم بعض ،حديثه في :الحاكم أحمد أبو وقال .الجوزجانيو
 أبيه عن يعل سئل وقد معمولة، كأنها اآلثار في يخطئو مقلوبة، بها يأتي حتى األخبار في يهم
 وقد :حبان ابن قال.  أبي ضعيفالدين هو :فقال رأسه رفع ثم فأطرق فأعادوا غيري سلوا :فقال
الراجح  :قلت. )٣( ضعفوه:ال الذهبيوق  .)٢()ذكرها يطول لها أصول ال وأكثرها نسخته كتبنا

  .ضعفه فقد ضعفه النقاد وال اعتبار لقول علي بن المدين صدوق مرة، فقد تراجع عنها
 سبع سنة مات ،ثقة ،عمر بنا مولى ،المدني عبدالرحمن أبو موالهم ،العدوي دينار بن عبداهللا

  . روى له الجماعة.)٥(لم يسمع من عمر رضي اهللا عنه :قال العالئي .)٤( ومائةوعشرين
  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير :ابن عمر

  الحكم على إسناد الحديث
عبداهللا بن جعفر، ومدار الحديث عليه، ويوكد ذلـك         إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف      

  .)٦(أن ابن حبان ذكر هذا الحديث مستدلًا على ضعف عبد اهللا بن جعفر
� � �  

إن كل شيء سوى ِجلِْف الطَّعام، وِظّل ثَـوب،         (للّه عنه   وفي حديث عثمان رضي ا    ) ه(
ويروى بفَتْح الالم . وقيل الخُبز الغَليظُ اليابس. الخُبز وحده ال ُأدم معه:  الِجلْفُ)وبيٍت يستُر فَضٌل

ف، ِمثْـل الخُـرج     الِجلْف ها هنا الظَّر   : وقال الهروي .  وهي الِكسرةُ من الخُبز    - جمع ِجلْفَة    -
  .والجواِلق، يريد ما يتْرك فيه الخُبز

        ))))٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الطيالسي في مسنده  
حدثني حمران بن أبان، أن عثمـان       : حدثني الحسن، قال  : حدثنا حِريث بن السائب، قال      

لَـف هـذَا    كُُل شَيٍء سوٍى ج   : " رضي اهللا عنه، حدثه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           
  .)٧("، لَيس الِبِن آدم ِفيِه فَضُل الطَّعام والماء العذب وبيتُ يِظلُه فَضل

  
                                                 

، تهذيب التهذيب ١٤/٣٧٩، تهذيب الكمال ٦٤، الضعفاء الصغير ص٥/٦٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
٥/١٥٢ .  

  .٢/١٥المجروحين البن حبان ) ٢(
  .١/٥٤٣الكاشف ) ٣(
  .٥/١٧٧ذيب التهذيب ، ته١٤/٤٧١، تهذيب الكمال ٥/٤٦وانظر الجرح والتعديل . ٣٠٢تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢١٠جامع التحصيل ص) ٥(
  .٢/١٥المجروحين البن حبان ) ٦(
  . ٨٣ /  ح ١٤مسند الطيالسي ص) ٧(



 −�٤٦٢�−

  
  الحكم على إسناد الحديث

  . وهذه إحدى رواياته،)١١٦( سبقت دراسته حديث رقم  ضعيف،هذا الحديثإسناد   
� � �  

 هي الـسنة    )ابتْ مالَه جاِلفَةٌ  ورجل أص (وفي بعض روايات حديث من تَِحلُّ له المسألة         
  .التي تَذْهب بأموال النَّاس، وهو عام في كُّل آفٍَة من اآلفات المذِْهبة للمال

        ))))٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  ).جائحة(، وقد ورد بلفظ )جالفة(لم أقف على الحديث مسنداً بلفظ بن األثير   

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه
   ي نى بيحثَنَا يدىحيِعيدٍ   ،حس نةُ ببقُتَيدٍ     ، ويِن زاِد بمح نا عمـى   ، ِكلَاهيحنَـا   : قَاَل يرَأخْب 

 عن قَِبيصةَ بـِن مخَـاِرٍق       ، حدثَِني ِكنَانَةُ بن نُعيٍم الْعدِوي     ، عن هارون بِن ِريابٍ    ،حماد بن زيدٍ  
قَالَ ،الِْهلَاِلي : مالَةً  تَحما         ،)١(لْتُ حِفيه َألُهَأس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رفَقَالَ ، فََأتَي "" :   َأِقـم 

 ،َأحِد ثَلَاثَةٍ  ِإن الْمسَألَةَ لَا تَِحلُّ ِإلَّا لِ      ، يا قَِبيصةُ  : "" ثُم قَالَ  : قَالَ  "" فَنَْأمر لَك ِبها   ،حتَّى تَْأِتينَا الصدقَةُ  
 اجتَاحـتْ   )٢( ورجٌل َأصابتْه جاِئحةٌ   ، فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى يِصيبها ثُم يمِسك       ،رجٍل تَحمَل حمالَةً  

الَهشٍ        ،ميع ا ِمنامِقو ِصيبتَّى يَألَةُ حسالْم لَّتْ لَهفَح   ،-      ا ِمنادقَاَل ِسد ٍش   َأويع-  تْهابٌل َأصجرو
 فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّـى      ، لَقَد َأصابتْ فُلَانًا فَاقَةٌ    ، حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ ِمن ذَِوي الِْحجا ِمن قَوِمهِ        ،)٣(فَاقَةٌ

 ،ِمن الْمسَألَِة يا قَِبيصةُ سـحتًا      فَما ِسواهن    -  َأو قَاَل ِسدادا ِمن عيشٍ     -،  يِصيب ِقواما ِمن عيشٍ   
  .)٤( ""يْأكُلُها صاِحبها سحتًا

  تخريج الحديث
  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى

� � �  
  

                                                 

 قوٍم بين تقع الحرب أن: ، ومثاله من ِدية َأو غَرامة،ما يتَحمله اِإلنسان عن غيرههي  :تحمل حمالة عن قوم) ١(
فَكسفيها في مالديات تلك رجٌل فيحتمُل ،الد، ِلحصن ذاتُ ليغريب الحديث البن ١١/١٧٤لسان العرب  (البي ،

  ).١/٢٤٣الجوزي 
غريب الحديث البن الجوزي  (تَستَْأِصُل أي تَجتَاح المصيبةُ الجاِئحةُ :مالَه فاجتَاحتْ جاِئحةٌ َأصابتْه َأو فوله) ٢(

  ).١/١١٣، المصباح المنير ١/١٧٩
  ).١٠/٣١٥لسان العرب  (المحتاج :والمفْتاق ،والفقر الحاجة :اقةُالف) ٣(
  . ١٠٤٤/  ح ١/٥٠٤صحيح مسلم كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة ) ٤(
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  .العظَمه:  الجالل.)ذُو الجالل واإلكرام( في أسماء اللّه تعالى }جلل{
        ))))٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه  
    اِنيجوزالْج قُوبعي نب اِهيمرثَنَا ِإبداِلحٍ    ،حص نب انفْوثَنَا صدِلمٍ     ، حـسم نب ِليدثَنَا الْودح ، 

 قَاَل رسوُل اللَِّه    : قَالَ ،ةَ عن َأِبي هرير   ، عن الَْأعرجِ  ، عن َأِبي الزنَادِ   ،حدثَنَا شُعيب بن َأِبي حمزةَ    
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها      : ""صماس ِعينِتسةً وعالَى ِتسِللَِّه تَع اِحد   ، ِإنو رخَـَل     ٍ، ِماَئةً غَيا داهصَأح نم 

ك الْقُدوس السلَام الْمْؤِمن الْمهيِمن الْعِزيـز        هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الرحمن الرِحيم الْملِ          ،الْجنَّةَ
الْجبار الْمتَكَبر الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور الْغَفَّار الْقَهار الْوهاب الرزاقُ الْفَتَّاح الْعِليم الْقَاِبض الْباِسطُ             

   الْم ِعزالْم اِفعالر الْخَاِفض          الْغَفُـور ِظـيمالْع ِليمالْح ُل اللَِّطيفُ الْخَِبيردالْع كَمالْح ِصيرالْب ِميعِذلُّ الس
             وددالْو ِكيمالْح اِسعالْو ِجيبالْم ِقيبالر ِليُل الْكَِريمالْج ِسيبِقيتُ الْحِفيظُ الْمالْح الْكَِبير ِليالْع الشَّكُور

ِجيدِيـي              الْمحالْم ِعيدِدُئ الْمبِصي الْمحالْم ِميدالْح ِليالْو ِتينالْم ِكيُل الْقَِويقُّ الْوالْح اِعثُ الشَِّهيدالْب 
ر الْـَأوُل الْـآِخر     الْمِميتُ الْحي الْقَيوم الْواِجد الْماِجد الْواِحد الصمد الْقَاِدر الْمقْتَِدر الْمقَدم الْمـَؤخِّ           
 ذُو الْجلَاِل والِْإكْرامِ  الظَّاِهر الْباِطن الْواِلي الْمتَعاِلي الْبر التَّواب الْمنْتَِقم الْعفُو الرءوفُ ماِلك الْملِْك            

ور الْهاِدي الْبِديع الْبـاِقي الْـواِرثُ الرِشـيد        الْمقِْسطُ الْجاِمع الْغَِني الْمغِْني الْماِنع الضار النَّاِفع النُّ       
وربى   ، ""الصو ِعيسقَاَل َأب :   ِديثٌ غَِريبذَا حاِلحٍ    ، هِن صب انفْوص ناِحٍد عو رثَنَا ِبِه غَيدلَـا  ، حو 

 وقَد رِوي هذَا الْحِديثُ ِمـن       ، َأهِل الْحِديثِ   وهو ِثقَةٌ ِعنْد   ،نَعِرفُه ِإلَّا ِمن حِديِث صفْوان بِن صاِلحٍ      
 ولَا نَعلَم ِفي كَِبيِر شَيٍء ِمن الرواياِت ، عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     ،غَيِر وجٍه عن َأِبي هريرةَ    

 وقَد روى آدم بن َأِبي ِإياٍس هذَا الْحِديثَ ِبِإسنَاٍد ،ا الْحِديِث ِإلَّا ِفي هذَ،لَه ِإسنَاد صِحيح ِذكْر الَْأسماِء
 ولَيس لَه ِإسـنَاد     ، وذَكَر ِفيِه الَْأسماء   ، عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، عن َأِبي هريرةَ   ،غَيِر هذَا 
ِحيح١(ص(.  

  تخريج الحديث
، )٢(بخاري ومسلم، كالهما من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهأخرجه ال

      وأخرجه مسلم  ، )١(حمزة به عن شعيب بن أبي   بن نافع  البخاري من طريق الحكم وأخرجه 

                                                 

سنن الترمذي كتاب الذبائح أبواب الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في عقد التسبيح ) ١(
  . ٣٥٠٧ /  ح ٥/٥٣٠باليد  

صحيح مسلم كتاب ، وفي  ٦٤١٠  /ح ٤/١٩٧هللا مائة اسم غير واحد : باب كتاب الدعوات  صحيح البخاري)٢(
  .٢٦٧٧  /ح ٢/٦٨١باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها  الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
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  .، جميعهم بلفظ مقارب دون ذكر األسماء)٢(من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة

 ولكن دون ذكر األسماء فاكتفيت ،سلم وغيرهما هذا الحديث أخرجه البخاري وم:قلت
  . ومن ثم تخريجه من الكتب التي ذكرت األسماء فقط،بتخرجه منهما

 عن ،من طريق محمد بن أحمد بن الوليد كالهما ،)٤(البيهقيو ،)٣(الحاكمأخرجه و
 .بنحوهصفوان بن صالح به 

 ومحمد بن أحمد ،ة ومحمد بن الحسن بن قتيب،الحسن بن سفيانأخرجه ابن حبان عن و
، ومن طريق الحسن )٦(والبيهقي من طريق جعفر بن محمد بن المستفاض ،)٥(بن عبيد بن فياض

أحمد بن المعلى ، والطبراني من طريق )٨(وأبو نعيم من طريق الحسن بن سفيان ،)٧(بن سفيان
 .ظ مقاربة، جميعهم عن صفوان بن صالح به بألفا)٩(ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي الدمشقي و

، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وفي )١١(، والبيهقي)١٠(وأخرجه الحاكم
 من هو  كذلك وفيه،)١٢(متروك:  وقال النسائيسنده عبد العزيز بن الحصين ضعفه غير واحد،

  .مجهول
  رجال اإلسناد

 وخمسين تسع سنة مات ،)١(بالنصب رمي ،حافظ ثقة ،ياِنجوزالج إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم
  . روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي.)٢(ومائتين

                                                                                                                                               

 ، وفي٢٧٣٦  / ح٢/٢٦٠باب ما يجوز من االشتراط والثنيا في اإلقرار   كتاب الشروط صحيح البخاري) ١(
  . ٧٣٩٢  / ح٤/٤٢٤ إن هللا مائة اسم إال واحدا:  باب كتاب التوحيد

 ٢/٦٨١كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها  صحيح مسلم) ٢(
  .٢٦٧٧  /ح

  . ٤١   /ح ١/٦٢ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اإليمان) ٣(
  .١٥/ ح  ٥٠ صد للبيهقي باب ذكر أسماء اهللا وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤهاالعتقا) ٤(
  . ٨٠٨   / ح٣/٨٨ باب األذكار صحيح ابن حبان كتاب الرقائق) ٥(
  .١٩٦٠٢   /ح ١٠/٣٧  باب أسماء اهللا عز وجل ثناؤه السنن الكبرى للبيهقي كتاب األيمان) ٦(
  . ١٠٢   / ح١١٤ صشعب اإليمان للبيهقي) ٧(
  . ١٣   /ح ١٠١ص حديث إن هللا تسعة وتسعين اسما ألبي نعيم األصبهاني )٨(
  . ١١١   / ح٥١ صالدعاء للطبراني باب الدعاء بأسماء اهللا الحسنى) ٩(
  . ٤٢   /ح ١/٦٢ كتاب اإليمان المستدرك على الصحيحين للحاكم) ١٠(
  .١٦/  ح ٥١صاالعتقاد للبيهقي   ) ١١(
  .٧٢صالضعفاء والمتروكين للنسائي ) ١٢(
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 عن انحراف فيه لكن، الثقات والمخرجين المصنفين الحفاظ من كان( :الدارقطني قال
 ،يذبحها من تجد فلم لتذبحها فروجة له جارية فأخرجت ،الحديث أصحاب بابه على اجتمع ،يعل

 ألف وعشرين نيفاً ضحوة في يذبح يوعل ،هايذبح من يوجد ال فروجة اهللا سبحان :فقال
 . وهذا يؤكد شدة تحامله على علي رضي اهللا عنه.)٣()مسلم

 تدليس يدلس وكان ،ثقة ،الدمشقي الملك عبد أبو ،الثقفي صفوان بن صالح بن صفوان
 أبو روى له .)٥(سنة سبعون وله مائتين، ووثالثين تسع أو سبع أو ثمان سنة مات ،)٤(التسوية

  .التفسير في ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود
 وقال. )٨(الثقات في حبان ابن وذكره. )٧(حجة :داود أبو وقال. )٦(صدوق :حاتم أبو قال

 كان : الدمشقيزرعة وأب وقال. )١٠(،قاسم بن مسلمة ووثقه .)٩(الحديث أهل عند ثقة هو :الترمذي
 تدليس يدلسان يعنى ،بقية بن الوليد، كالحديث يسويان مصفى بن ومحمد ،صالح بن صفوان
  .كما قال ابن حجر هو : قلت.)١٢(وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين. )١١(التسوية

                                                                                                                                               

شرح قصيدة ابن القيم  (عادوه أي له نصبوا ألنهم عنه اهللا رضي علي ببغضه المتدينون هم: النصب أهل) ١(
١/٤٨٢.(  

  .٩٥تقريب التهذيب ص) ٢(
  .١/١٥٨، تهذيب التهذيب ٢/٢٤٤، تهذيب الكمال ٢/١٤٨وانظر الجرح والتعديل . ٣٢سؤاالت السلمي ص) ٣(
 الضعيف وذلك ،ضعيف شيخ من سمعه والثقة ،ثقة شيخ من حديثا المدلس يسمع أن وهو: تدليس التسوية) ٤(

 بلفظ الثاني الثقة عن ،الثقة شيخه رواية من ويجعله ،الضعيف شيخه شيخ المدلس فيسقط ،ثقة عن يرويه
 سمعه قد ألنه ؛شيخه وبين بينه باالتصال هو ويصرح ،ثقات كله اإلسناد فيصير ،ونحوها كالعنعنة محتمل

الشذا الفياح من علوم  (بالعلل والمعرفة النقد ألهل إال ،قبوله عدم يقتضي ما اإلسناد في حينئذ يظهر فال ،منه
 التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح(هو شر أنواع التدليس : ، وفال عنه العراقي)١/١٧٤ ابن الصالح

  ).٩٥ص
  .٢٧٦تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٤/٤٢٥الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/١٩٢الت اآلجري سؤا) ٧(
  .٨/٣٢١الثقات البن حبان ) ٨(
  .٥/٥٣٠سنن الترمذي ) ٩(
  .٤/٤٧٤، تهذيب التهذيب ١٣/١٩١، تهذيب الكمال ٤/٣٠٩ترجمته في التاريخ الكبير ) ١٠(
  .٤٥طبقات المدلسين ص ) ١١(
  .٣٩طبقات المدلسين ص) ١٢(
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 يشركه لم صحيحة أحاديث الوليد أغرب وقد مثله، الشاميين من رأيت ما: قال علي بن المديني
 كان :، وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال)٢( والعلمالحديث كثير ثقة، كان سعد بنا وقال. )١(أحد فيها

في  وقال ،منكرات له وكانت يسمع، لم وما سمع ما أحاديث عليه اختلطت :مرة وقال. رفاعاً
وقال . مسهر وأبو والوليد، محمد، بن مروان :حديث أصحاب ثالثة عندكم كان :موضع آخر

ووثقه  .)٤(الحديث صالح :أبو حاتم وقال .)٣( كثير الخطأ: كان صاحب تسهيل، وقال مرة:مرة
 بن الوليد لنا قال :الحميدي وقال .)٧(وذكره ابن حبان في الثقات. )٦(ويعقوب بن شيبة. )٥(العجلي

 كان: وقيل. تسألون بما نحدثكم فاسألوا أبيتم وإن شيوخنا، ثقات عن حدثتكم تركتموني إن :مسلم
 بن الهيثم ذكرو. عنهم يدلسها ثم الكذابين عن األوزاعي بأحاديث يحدث مسلم بن الوليد

 موقفاً مفاده أن الوليد كان يروي عن األوزاعي، عن شيوخ ضعفاء فيسقط الضعفاء، )٨(خارجة
 أحاديث عشرة مالك عن روى الوليد: أبو داود وقال. )٩(وبنحوه قال الدارقطني . بذلكولم يبالي

 : وعده ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين وقال.)١٠(نافع عن أربعة منها أصل، لها ليس
 ما حديثه من فيتقى مدلساً كان :وقال الذهبي. )١١(الصدق مع الشديد بالتدليس موصوف معروف

  . مدلس من الرابعة كما قال النقاد، وهو هو ثقة:قلت. )١٢(نع فيه قال
 بنا قال ،عابد ثقة ،الحمصي بشر أبو ،دينار أبيه واسم موالهم ،األموي حمزة أبي بن شعيب
 روى له .)١٣(بعدها أو  ومائة،وستين اثنتين سنة مات ،الزهري في الناس أثبت من :معين

  .الجماعة

                                                 

  .  ٣١/٨٦مال  تهذيب الك)١(
  .٧/٤٧٠الطبقات الكبرى ) ٢(
  .  ١١/١٣٣، تهذيب التهذيب ١٦٩بحر الدم ص) ٣(
  .٩/١٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٢/٣٤٢الثقات للعجلي ) ٥(
  .  ١١/١٣٣ تهذيب التهذيب )٦(
  .٩/٢٢٢الثقات البن حبان ) ٧(
  ).٥٧٧تهذيب صتقريب ال( ومائتين وعشرين سبع سنة مات ،المروذي خارجة بن الهيثم هو )٨(
، تهذيب الكمال ٦٣،٢٧٤، تاريخ دمشق ٣/١١٨٩، التعديل والتجريح ٨/١٥٢ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  .  ١١/١٣٣، تهذيب التهذيب ١/٣٠٢، تذكرة الحفاظ ٣١/٨٦
  .٢/١٨٣سؤاالت اآلجري ) ١٠(
  .٥١طبقات المدلسين ص) ١١(
  .٢/٣٥٥الكاشف ) ١٢(
، تهذيب التهذيب ١٢/٥١٦، تهذيب الكمال ٤/٣٤٤جرح والتعديل ، وانظر ال٢٦٧تقريب التهذيب ص) ١٣(

٤/٣٠٧ .  
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  )٨٠( سبقت ترجمته حديث رقم ،فقيه ثقة ،القرشي نذكوا بن عبداهللاهو  : الزنادأبو
 ثبت ثقة ،الحارث بن ربيعة مولى ،المدني داود أبو ،األعرج هرمز بن عبدالرحمنهو  :األعرج

  .روى له الجماعة. )١( ومائةعشرة سبع سنة مات ،عالم
  .)٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم  صحابي شهير:أبو هريرة

  الحكم على إسناد الحديث
 هذا الحديث ضعيف؛ لتدليس صفوان بن صالح وتفرده، وقد تحدث العلماء في هذا إسناد

ليس لذكر األسماء إسناد صحيح، وقال فيه ابن : الحديث بكالم كثير، فقد سبق فيه قول الترمذي
 وقد ،)٢(فيه مدرج الحديث هذا في األسماء سرد أن ،الحفاظ من جماعة عليه عول والذي: كثير

رجاله : ، وقال في شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان)٣(بانيضعفه الشيخ األل
، ومدار هذه األقول ضعف سرد األسماء أما الحديث دون ذكر األسماء فهو صحيح )٤(ثقات

  .مخرج في الصحيحين
� � �  

  .)أِلظُّوا بيا ذَا الجالل واإلكرام(ومنه الحديث 
        ))))٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

   :قال اإلمام أحمد في مسنده
 ِمن َأهـِل    -  عن يحيى بِن حسان    ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن الْمباركِ     ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن ِإسحاقَ   

 سِمعتُ رسـوَل اللَّـِه     : قَالَ ، عن رِبيعةَ بِن عاِمرٍ    -  حسن الْفَهمِ  ، وكَان شَيخًا كَِبيرا   ،بيِت الْمقِْدسِ 
قُوُلصي لَّمسِه ولَيع ٥(َأِلظُّوا : ""لَّى اللَّه(اِمالِْإكْرلَاِل وا ذَا الْجِبي "" )٦(.  

  
  
  
  

                                                 

، ١٧/٤٦٧تهذيب الكمال . ٥/٢٩٧، الجرح والتعديل ٥/٣٦٠، وانظر التاريخ الكبير ٣٥٢تقريب التهذيب ص) ١(
  . ٦/٢٦٠، تهذيب التهذيب ١/٦٤٧الكاشف 

  .٣/٥١٥تفسير ابن كثير ) ٢(
  .٢٥٦٣/  ح ٦/٦٤السلسلة الضعيفة ) ٣(
  . ٨٠٨   / ح٣/٨٨صحيح ابن حبان ) ٤(
لسان  ( اإللحاح اإللْظاظُ : وقيل،دعائكم في به والتلفُّظ قوله من وَأكِثروا عليه واثبتُوا هذا الزموا َأي : َألظوا) ٥(

  ).٢/١٩٥، غريب الحديث البن سالم ٦١٢، مختار الصحاح ص٧/٤٥٩العرب 
  . ١٧٦٣٢   / ح٤/١٧٧مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
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  تخريج الحديث

عـن    بن عثمـان   عبداهللامن طريق    كالهما   ،)٢( في الكبرى  ، والنسائي )١(أخرجه الحاكم   
  . بن المبارك به بمثلهعبداهللا

 بـن ِسـنَان     عبـداهللا ، والروياني من طريـق      )٣(عن محمد بن عيسى   أخرجه النسائي   و
، )٦(، والقضاعي من طريق على بن الحـسين       )٥(، والطراني من طريق يحيى الِحماني     )٤(الهروي

 بن المبارك   عبداهللا، جميعهم عن    )٧( وعبد الحميد بن صالح    ،وأبو نُعيم من طريق يحيى الِحماني     
  .به بمثله

  رجال اإلسناد
 ،جده إلى نسب وربما ،مرو نزيل ،انيقَالْالطَّ إسحاق أبو ،انينَالب عيسى بن إسحاق بن إبراهيم
  . روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي.)٨( ومائتينعشرة خمس سنة مات ،يغرب صدوق

 ثبت ثقة :شيبة بن يعقوب وقال. بأس به ليس :آخر موضع في وقال وثقه ابن معين،
 :)هـ٢٦٦توفي  (الدارمي عبدالرحمن بن راهيمإب  وقال.صدوق :حاتم أبو وقال. باإلرجاء يقول
 يخطئ :، وقالالثقات في حبان ابنوذكره . )٩(غرائب أحاديث المبارك ابن عن روى

 .له غرائبو ، رمي باإلرجاء، ثقةالراجح أنه: قلت. )١١( ثبت مرجئ:وقال الذهبي. )١٠(ويخالف
  ).٨٨( ترجمته حديث رقم  سبقتجمعت فيه خصال الخير،/ ثقة ثبت فقيه : بن المباركعبداهللا

                                                 

  / ح١/٦٧٦لمستدرك على الصحيحين للحاكم بسم اهللا الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك كتاب الدعاء ا) ١(
 ١٨٣٦ .  

  /ح ٦/٤٩٧ ذي الجالل واإلكرام: السنن الكبرى للنسائي سورة الرحمن تبارك وتعالى  قوله تعالى) ٢(
 ١١٥٦٣ .  

  . ٧٧١٦   /ح ٤/٤٠٩السنن الكبرى للنسائي كتاب النعوت ذو الجالل واإلكرام ) ٣(
  .١٤٧٨   /ح ٢/٤٥٨مسند الروياني  ) ٤(
  . ٩٢   /ح ٤٧ صالدعاء للطبراني باب ما يستفتح به الدعاءوفي  . ٤٥٩٣   /ح٥/٦٤المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
  .٦٩٣   / ح١/٤٠٢مسند الشهاب القضاعي ) ٦(
  .٢٧٦٠   / ح٢/١٠٩٣معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ) ٧(
  .٨٧قريب التهذيب صت) ٨(
، ٣/٣٩، تهذيب الكمال ٦/٢٤، تاريخ بغداد ٢/٨٦، الجرح والتعديل ١/٢٧٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٩(

  .١/٨٩تهذيب التهذيب 
  .٨/٦٨الثقات البن حبان ) ١٠(
  .١/٢٠٨الكاشف ) ١١(
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، المفرد األدب في البخاريروى له . )١(الخامسة من ،ثقة ،البكري ،الفلسطيني حسان بن يحيى
  .النسائيو

 جـده  ،عمر أبو وسمي ،فلسطين أهل في يعد ،الدئلي :ويقال ،األزدي ،بجاد بن عامر بن ربيعة
  .)٢( الدراسة، وهو حديثالوجه هذا من ،الحديث هذا إال له يعرف ال ،الهاد

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث صحيح، ورجاله ثقات، وبالنسبة إلبراهيم بن إسحاق، فهـذا الحـديث         

يس من غرائبه فقد تابعه غير واحد، ويؤكد ذلك أن شعيب األرنؤوط صحح إسناده في تعليقـه                 ل
  .على المسند
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أراد : وقيـل .  أي قُولُوا ياذَا الجالل واإلكرام     )لَكُمأِجلُّوا اللّه يغِْفر    (ومنه الحديث اآلخر    
ويروى بالحاء المهملة، وهو كالم أبـي       . أي أسِلموا : وجاء تفسيره في بعض الروايات    . عظِّموه

  .الدرداء في األكثر
        ))))٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
   داود نى بوسثَنَا مدح،  بثَنَا عدح      انبِن ثَوثَاِبِت ب نِن بمحالر اِنئٍ    ،دِن هِر بيمع نع ،  نع 

َأِجلُّوا اللَّـه يغِْفـر     "" : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، عن َأِبي الدرداءِ   ،َأِبي الْعذْراءِ 
لَكُم"" ،انبثَو نِن"  :قَاَل ابعوايِلم٣( "ي َأس(.  

  تخريج الحديث
 بن الحسين المصيصي عن موسى بن داود الـضبي        عبداهللاأخرجه الطبراني من طريق     

  .)٤(به بمثله
، من طريق مسلمة المعدل عن عمير بن هانئ ولكنه          )٦(، وأبو نُعيم  )٥(وأخرجه الطبراني 

  .قال عن أبي العذراء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء بمثله
  

                                                 

التهذيب ، تهذيب ٣١/٢٦٩، تهذيب الكمال ٩/١٣٥، وانظر الجرح والتعديل ٥٨٩تقريب التهذيب ص) ١(
١١/١٧٤.  

  .٢/٤٦٨اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
  .٢١٧٨٢ /  ح ٥/١٩٩مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  . ٢٢١   / ح١/١٣٨مسند الشاميين للطبراني  ) ٤(
  . ٦٧٩٨   /ح ٧/٤٣ المعجم األوسط للطبراني) ٥(
  .١/٢٢٦  حلية األولياء) ٦(
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  ال اإلسنادرج

، قانيلْالخُ طرسوس قضاء ولي ثم بغداد نزل ،الطرسوسي عبداهللا أبو ،الضبي داود بن موسى
، داود أبو، ومسلم روى له .)١( ومائتينعشرة سبع سنة مات ،أوهام له زاهد ،فقيه صدوق

  .ماجه ابن، والنسائيو
 ومحمد. نمير بن عبداهللا بن ومحمد. )٣( والعجلي.)٢(صاحب حديث: وثقه ابن سعد، وقال

 :حاتم أبو وقال .)٤(مأموناً ،مكثراً ،مصنفاً كان :الدارقطني  وقال.الموصلي عمار بن عبداهللا بن
. )٧(مصنف زاهد ،ثقة :قال الذهبيو .)٦(الثقات في حبان ابن وذكره. )٥(اضطراب حديثه في شيخ،
  .الراجح أنه ثقة، فقد وثقه غير واحد :قلت

 وتغير ،بالقدر ورمي ،يخطىء صدوق ،الزاهد الدمشقي ،العنسي انثوب بن ثابت بن عبدالرحمن
 األدب في البخاريروى له . )٨(سنة تسعين بنا وهو  ومائة،وستين خمس سنة مات ،بأخرة
  .، وأصحاب السنن األربعةالمفرد

 وقال. )٩(الحديث في بالقوى يكن لم :مرة وقال. مناكير أحاديثه :حنبل بن أحمد قال
 به ليس :مرة وقال. )١٠(، وأبوه ثقةضعيف :آخر موضع في وقال. صالح :معين بن يحيى
. )١٥( وأبو داود.)١٤(الرازي زرعة وأبو ،)١٣(العجليو ،)١٢(المديني بن يعل قال وكذلك. )١١(بأس

                                                 

  .٥٥٠تقريب التهذيب ص) ١(
  .٧/٣٤٥الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢/٣٠٣الثقات للعجلي ) ٣(
، تهذيب التهذيب ١/٣٧٨، تذكرة الحفاظ ٢٩/٥٧، تهذيب الكمال ٧/٢٨٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٤(

١٠/٣٠٥ ،  
  .٤١ ٨/١الجرح والتعديل ) ٥(
  .٩/١٦٠الثقات البن حبان ) ٦(
  .٢/٣٠٣الكاشف ) ٧(
  .٣٣٧تقريب التهذيب ص) ٨(
  .٨/١٣٣، تهذيب التهذيب ٩٤بحر الدم ص) ٩(
  .٨/١٣٣، تهذيب التهذيب ١٤٦ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٠(
  .٤/٤٦٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١١(
  .١٧/١٢ تهذيب الكمال )١٢(
  .٢/٧٣الثقات للعجلي ) ١٣(
  .٦/٢١٩الجرح والتعديل )١٤(
  .٢/٢٢٧سؤاالت اآلجري ) ١٥(
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 حياته، آخر في عقله وتغير القدر، من شيء يشوبه :آخر موضع في وقال .)١(ثقة :حاتم أبو وقال
 معين بن يحيى فأما فيه، أصحابنا اختلف :يالسدوس شيبة بن يعقوب وقال. الحديث مستقيم وهو
 وقد به، بأس ال صدق، رجل وكان فيه، الرأي حسن فكان المديني بن على وأما يضعفه، فكان
 ،األوزاعي :منهم نفرا إال ضعيف، كلهم الشاميين حديث :يعل بن عمرو وقال. عنه الناس حمل

وضعفه النسائي . بالقدر يرمى ثقة، :دحيم وقال. آخرين روذك. ثوبان بن ثابت بن عبدالرحمنو
وقال  القدر، مذهب مذهبه أن إال صدوق، شامي :البغدادي محمد بن صالح وقال .بعدة ألفاظ

 بن أحمد أبو وقال .)٢(لين حديثه في :خراش ابن وقال .شيئاً عبداهللا بن بكر من يسمع لم :مرة
 وذكره. )٣()ثقة وأبوه ضعفه، على حديثه ويكتب ،لحاًصا ارجلً وكان ،صالحة أحاديث له( :عدى
 في والصدق والعبادة بالزهد يذكر ممن كان :الخطيب بكر أبو وقال. )٤(الثقات في حبان ابن

 بالقدر رمي :ووثقه الذهبي، وقال .)٦(شيئا منه يسمع ولم امكحولً أدرك :وقال العالئي. )٥(الرواية
  .، وصفه أبو حاتم باالختالط رمي بالقدر،صدوق الراجح أنه :قلت. )٧(بعضهم ولينه
 :وقيل ، ومائةوعشرين سبع سنة قتل ،ثقة ،الداراني الدمشقي الوليد أبو ،يِسنْالع هانئ بن عمير

  . روى له الجماعة.)٨(ذلك قبل
، لم يرِو له أصحاب الكتـب       هانئ بن عمير وعنه ،عنه اهللا رضي الدرداء أبى عن ،العذراء أبو

  .هو مجهول كما قاال :قلت. )١٠( مجهول:وقال الذهبي. )٩(مجهول :حاتم أبو قالو .الستة
  ).١٧٠( سبقت ترجمته حديث رقم ،صحابي شهير : الدرداءأبو
  
  
  

                                                 

  .٦/٢١٩الجرح والتعديل ) ١(
، تهذيب التهذيب ١٧/١٢، تهذيب الكمال ٣٤/٢٤٦، تاريخ دمشق ٢/٣٢٦عفاء الكبير للعقيلي ترجمته في الض) ٢(

٦/١٣٦.  
  .٤/٢٨٢الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .٧/٩٢الثقات البن حبان ) ٤(
  .١٠/٢٢٣تاريخ بغداد ) ٥(
  .٢٢٢جامع التحصيل ص) ٦(
  .١/٦٢٣الكاشف ) ٧(
  ،٨/١٣٣، تهذيب التهذيب ٢٢/٣٨٨وانظر تهذيب الكمال . ٤٣١تقريب التهذيب ص) ٨(
، ٦٣، الكنى للبخاري ص٩/٤٢٠، الجرح والتعديل ٧/٨١، لسان الميزان ٥٠٤ترجمته في تعجيل المنفعة ص) ٩(

  .٦٧/٨٥تاريخ دمشق 
  .٤/٥٥١ميزان االعتدال ) ١٠(
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  الحكم على إسناد الحديث

 ومدار الحديث في جميع طرقه عليه، إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لجهالة أبي العذراء،
في إسناده أبو : وقال الهيثمي، والبوصيري. على المسندوكذا قال شعيب األرنؤوط في تعليقه 

  .)١(راء وهو مجهولالعذ
� � �  

 وهو الموصوف ِبنُعوت الجالل، والحاِوي جِميعها هـو         )الجليل(ومن أسماء اللّه تعالى     
العِظـيم  الجليل المطْلَق، وهو راِجع إلى كمال الصفات، كما أن الكَبير راجع إلى كمال الذَّات، و              

  .راِجع إلى كَمال الذَّات والصفات
        ))))٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه    
    اِنيجوزالْج قُوبعي نب اِهيمرثَنَا ِإبداِلحٍ    ،حص نب انفْوثَنَا صدِلمٍ     ، حـسم نب ِليدثَنَا الْودح ، 

 قَاَل رسوُل اللَِّه    : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن الَْأعرجِ  ، َأِبي الزنَادِ   عن ،حدثَنَا شُعيب بن َأِبي حمزةَ    
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها      : ""صماس ِعينِتسةً وعالَى ِتسِللَِّه تَع اِحد   ، ِإنو رخَـَل     ٍ، ِماَئةً غَيا داهصَأح نم 

ِذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الرحمن الرِحيم الْمِلك الْقُدوس السلَام الْمْؤِمن الْمهيِمن الْعِزيـز               هو اللَّه الَّ   ،الْجنَّةَ
قَاِبض الْباِسطُ  الْجبار الْمتَكَبر الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور الْغَفَّار الْقَهار الْوهاب الرزاقُ الْفَتَّاح الْعِليم الْ           

             الْغَفُـور ِظـيمالْع ِليمالْح ُل اللَِّطيفُ الْخَِبيردالْع كَمالْح ِصيرالْب ِميعِذلُّ السالْم ِعزالْم اِفعالر الْخَاِفض
 ِسيبِقيتُ الْحِفيظُ الْمالْح الْكَِبير ِليالْع ِليُلالشَّكُور٢(الحديث.........الْج(.  

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث، ضعيف، وهذا الحديث صحيح دون ذكر األسـماء سـبق تخريجـه               

  ).٢٦١(ودراسته حديث رقم 
� � �  

  

  

  

                                                 

  .٧٩/ ح ١/١٠٩إتحاف الخيرة المهرة . ٧٤/  ح ١/١٨١مجمع الزوائد ) ١(
أبواب الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في عقد التسبيح سنن الترمذي كتاب الذبائح ) ٢(

  . ٣٥٠٧ /  ح ٥/٥٣٠باليد  
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: ويقـال .  أي صِغيره وكَِبيره   )اللهم اغِْفر لي ذَنْبي كلَّه؛ ِدقَّه وِجله      (وفي حديث الدعاء    
  .ماله ِدقٌّ وال ِجلٌّ

        ))))٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 َأخْبرِني يحيى بـن     ، َأخْبرنَا ابن وهبٍ   : قَالَا ، ويونُس بن عبِد الَْأعلَى    ،حدثَِني َأبو الطَّاِهرِ  
وبةَ    ،َأيِن غَِزيةَ بارمع نكْرٍ     ، علَى َأِبي بوم يمس ناِلحٍ   ، عَأِبي ص نَأِبـي   ، ع نةَ   عـريره ،  َأن 

 ،ِدقَّـه  ، اللَّهم اغِْفر ِلي ذَنِْبـي كُلَّـه       "": رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يقُوُل ِفي سجوِدهِ         
ِجلَّه١(و(،لَهَأوو ،هآِخرو ،تَهلَاِنيعو ،هِسرو "" )٢(.  

  تخريج الحديث
  .ريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخ

� � �  

.  أي الِعظَام الِكبار من اإلبل     )أخَذْتَ ِجلَّةَ أموالهم  (ومنه حديث الضحاك بن سفيان      ) س(
معظَمه، فيجـوز أن    : وجلُّ بالضم . هو ما بين الثَِّني إلى الباِزل     : وقيل. هي المسان منها  : وقيل

واِلهم: يكون أرادظَم أمعأخَذْت م.  
        ))))٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام إبراهيم الحربي في غريب الحديث  
 بعثَ: دعموٍص بن قُرةُ موالَى حدثَِنى ،شَيٍخ عن ،حاِزٍم بن جِرير حدثَنَا ،عفَّان حدثَنَا

 ،عاِمٍر بن ِهالََل َأتَيتُ: قَاَل جاء فَلَما ،ساِعياً سفْيان بن الضحاك عليه اللّه صلَّى اللّه رسول
 الِّتى من ِإلى َأحب تَركْتَ الّتى : "" وسلَّمعليه اللّه صلَّى النَِّبى فَقَاَل ّ ،َأمواِلِهم ِجلَّةَ وَأخَذْتُ
  .)٣(""َأخّذْتَ

  تخريج الحديث
  .)٤(زيادة ألفاظأخرجه أحمد بنفس اإلسناد وب

                                                 

قولهم َأخذتُ ِجلّه وِدقَّه كما يقال َأخذت قليله وكثيره وفي حديث الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه ِدقَّه وِجلَّه وما ) ١(
  ).١٠/١٠٠لسان العرب  ( ناقةله دِقيقة وال جِليلة َأي ما له شاةٌ وال

  . ٤٨٣ /  ح ١/٢٤٠صحيح مسلم كتاب الصالة باب ما يقال في الركوع والسجود  ) ٢(
  .١/١٠٩  للحربيغريب الحديث) ٣(
  . ٢٠٧١٢   /  ح٥/٧٢ مسند أحمد بن حنبل) ٤(
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، جميعهم من طريق سليمان )٣(، وابن سعد )٢(، والحارث بن أبي أسامة    )١(وأخرجه البيهقي 
  .بن حرب عن جرير به بزيادة ألفاظا

  .)٤(وأخرجه الطبراني من طريق موسى ابن إسماعيل عن جرير به بزيادة ألفاظ
  رجال اإلسناد

  .)٢٤(ث  سبقت ترجمته حديثقة ثبت،هو عفان بن مسلم  :عفان
 قتادة عن حديثه في لكن ،ثقة ،البصري النضر أبو ،األزدي عبداهللا بن زيد بن حازم بن جرير

 في يحدث لم لكن ،اختلط ما بعد ، ومائةسبعين سنة مات ،حفظه من حدث إذا أوهام وله ،ضعف
  . روى له الجماعة.)٥(اختالطه حال

 فلما حديث، أصحاب أوالد، هل وكان اختلط، حازم، بن جرير :مهدي بن عبدالرحمن قال
 قبل تغير :حاتم أبو وقال. شيئاً اختالطه حال  فيمنه، أحد يسمع فلم حجبوه، منه ذلك أحسوا
 خالد بن قرة من أوثق عندي جرير :يقول مهدي ابن سمعت :المديني بن يعل وقال. بسنة موته
 أقربهما، ما :قال ؟ازمح بنا جرير أم إليك أحب األشهب أبو سعيد بن ليحيى قلت :أيضاً وقال
 سعيد بن يحيى كان :معين بن يحيى قال و،)٦(الشيء في يهم وكان أكبرهما، جرير كان ولكن

 في اختلط أنه إال ،ثقة كان :سعد ابن وقال .)٧(يرضاه وكان ،ثقة حازم بن جرير :يقول ،القطان
 ويسند أشياء يوقف ،الناس حديث غير قتادة عن حديثه كان : بن حنبلأحمد قالو. )٨(عمره آخر

 بالوهم حدث حازم بن جرير : في موضع آخرقالو ،)٩( ثقة:، وقال مرةعليه أثنى ثم ،أشياء
 شيء حديثه بعض في :أيضاً وقال ،)١٠(الغلط كثير جرير : مرةوقال. يحفظ يكن ولم ،بمصر
 قتادة عن يحدث إنه :فقيل له بأس، له ليس:  وقال مرة.)١٢(معين بنا  ووثقه.)١١(بأس به وليس

                                                 

 ائم أموال الناس جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب ال يؤخذ كر السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز) ١(
  . ٧١٠٠   / ح٤/١٠١

  . ٢٩٠   /ح ١/٣٨٧باب ال تؤخذ كرائم األموال في الزكاة   كتاب الزكاةث زوائد الهيثميمسند الحار) ٢(
  .٧/٤٦الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١٥٨١٥/  ح ١٩/٣٤المعجم الكبير للطبراني ) ٤(
  .١٣٨تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٢/٦٠ذيب ، تهذيب الته٤/٥٢٤ تهذيب الكمال )٦(
  .٤/٣٤٧  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(
  .٧/٢٧٨الطبقات الكبرى ) ٨(
  .١/٥١٢العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .٢/٣٨العل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٣٣بحر الدم ص) ١١(
  .٨٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٢(
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 وقال. )٢(ووثقه العجلي. )١(ضعيف قتادة عن هو ،بشيء ليس :فقال، مناكير أحاديث أنس عن
 ورفعائهم، البصرة أهل أجلة من( :يعد بن أحمد أبو وقال. )٣(صالح صدوق، :حاتم أبو وقال
 هايروي تتابع ال أشياء قتادة عن يروى فإنه قتادة، عن روايته إال فيه، صالح الحديث مستقيم وهو

 ألن ،يخطئ كان( :الثقات في حبان ابن وقال. )٤()األئمة عنه حدث الناس، ثقات من وهو غيره،
 حازم، بن جرير رجلين من أحفظ رأيت ما يقول شعبة وكان حفظه، عن يحدث كان ما أكثر

 ليس :النسائي .)٦(ولده حجبه حتى حازم بن جرير اختلط :أبو داودوقال  .)٥()يالدستوائ وهشام
 وقال .مقلوبة هيو فيها، وهم بأحاديث حدث صدوق : مرةوقال . مرةالساجيووثقه . سبأ به

 ووثقه .بالحافظ، يكن ولم مقلوبة، أحاديث بمصر عنه خرج ،صدوق :األزدي وقال. ثقة :البزار
قال ( :وقال العالئي .)٨(وعده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين. )٧(صالح بن أحمد
 .، حديثاًعنه اهللا رضي أنس عن ثابت عن وروى، الزناد أبي من سمع يكون أن ينبغي ال :أحمد
 أبي بن عبداهللا عن يحيى عن الصواف اججح من جرير سمع إنما :وقال ،زيد بن حماد فأنكر
 حجبه اختلط لما ثقة :وقال الذهبي. )٩()ثابت من سمعه أنه وظن ثابت مجلس في أبيه عن قتادة
 ولم يحدث وهو ضعيف في قتادة  فقد وثقه غير واحد،ثقةا قال ابن حجر، هو كم :قلت. )١٠(ولده

  . وكذا تدليسه، واختالطه ال يضر، وله مناكير،عنه في هذا الحديث
  .هذا مبهم لم أقف عليه :شيخ

 وابن البخاري قالصحابي جليل، ، النميري ثم ،العامري عوف بن ربيعة بن ة بن دعموصرقُ
  .)١١(البصريين يف يعدو ،صحبة له :السكن

  
  

                                                 

  .٣/١٠العلل ومعرفة الرجال ) ١(
    .١/٢٦٦ الثقات للعجلي )٢(
  .٢/٥٠٤الجرح والتعديل ) ٣(
  .٢/١٢٩،١٣٠الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٦/١٤٥الثقات البن حبان ) ٥(
  .٣/١٢٥سؤاالت اآلجري ) ٦(
، تهذيب ١/١٩٨، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢١، الكواكب النيرات ص٢/٢١٣ترجمته في التاريخ الكبير ) ٧(

  .٢/٦٠، تهذيب التهذيب ١/١٩٩، تذكرة الحفاظ ٤/٥٢٤الكمال 
  .٢٠طبقات المدلسين ص) ٨(
  .١٥٣جامع التحصيل ص) ٩(
  .١/٢٩١الكاشف ) ١٠(
  .٥/٤٣٥اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١١(
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  الحكم على إسناد الحديث

والحديث . إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن فيه شيخاً مبهماً الراوي عن قرة بن دعموص  
 شعيبوقال فيه  .)١(رواِتِه بعِض ِلجهالَِة ؛ضِعيٍف ِبسنٍَد الْحاِرثُ رواه: قال فيه البوصيري

  .وهذا يؤكد ما خلصت إليه. )٢(ةقر مولى لجهالة ضعيف إسناده: األرنؤوط
� � �  

  . أي أسنَّت وكَِبرت)تَزوجتُ امرأة قد تَجالَتْ(ومنه حديث جابر رضي اللّه عنه ) س(
        ))))٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :فال إبراهيم الحربي في غريب الحديث  
 ،ِمقْسٍم ابِن اللِّه عبيٍد عن ،قَيٍس بن داود حدثَنَا ،األعلَى عبد حدثَنَا ،مروان بن َأزهر حدثَنَا

ناِبٍر علَّى اللّه رسول قال ،جلَّم عليه اللّه صسْل"" : وتَ؟ هجوقُلْتُ ، ""تَز :مرَأةً ،نَعام قَد 
 .)٣(تَجالَّتْ

  تخريج الحديث
 المشهور  وحديث جابر، إال في هذا الموضع، مسنداً)تجالت(لم أقف على لفظ ابن األثير 

ا ولم ترد هذه اللفظة في أي رواية، فقد أخرجه البخـاري مـن              ،مخرج في الصحيحين وغيرهم   
  . )٥(، وأخرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر)٤(طريق الشعبي عن جابر

  رجال اإلسناد
روى له  .)٦( ومائتينوأربعين ثالث سنة مات ،صدوق ،خيرفُ لقبه ،الرقاشي مروان بن أزهر

  .لترمذي وابن ماجها
وذكره ابن حبان في  .)٧(ثقة :بن قاسم لمةسم وقال. الحديث مستقيم :حاتم أبو قال

  .هو صدوق، كما قال ابن حجر: قلت. )٩( صدوق:وقال الذهبي. )٨(الثقات
                                                 

  .٢٠٧١/  ح ٣/١٥إتحاف الخيرة المهرة ) ١(
  . ٢٠٧١٢   /  ح٥/٧٢ مسند أحمد بن حنبل) ٢(
  .١/١١٠غريب الحديث للحربي  ) ٣(
  . ٢٩٦٧  / ح٢/٣١٩ب استئذان الرجل اإلمام  با صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير) ٤(
  .٧١٥   /ح ٢/٤٩باب استحباب نكاح البكر    صحيح مسلم كتاب الرضاع) ٥(
  .٩٨تقريب التهذيب ص) ٦(
  .١/١٨٠، تهذيب التهذيب ٢/٣٣٠، تهذيب الكمال ٢/٣١٥ترجمته في الجرح والتعديل ) ٧(
  .٨/١٣٢الثقات البن حبان ) ٨(
  .١/٢٣١الكاشف ) ٩(
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 .)١( ومائةوثمانين تسع سنة مات ،ثقة ،محمد أبو ،السامي ،البصري األعلى عبد بن األعلى عبد
  .اعةروى له الجم

 روى له .)٢(الخامسة من ،فاضل ثقة ،المدني ،القرشي سليمان أبو ،الدباغ الفراء قيس بن داود
  .البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن األربعة

  .روى له الجماعة سوى الترمذي. )٣(الرابعة من ،مشهور ثقة ،المدني  بن مقِْسمعبيداهللا
  ).٥٢(مته حديث رقم  سبقت ترج، صحابي شهير:عبداهللاجابر بن 

  الحكم على إسناد الحديث
، ويرتقـي بـشواهده فـي       إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه أزهر بن مروان صـدوق            
  .ين إلى الصحيح لغيرهالصحيح

� � �  

جلَّـت  : يقال.  أي كَِبرن  )كنَّا نَكُون في المسجِد نسوةً قَد تَجالَلْن      (وحديث أم صبية    ) س(
  . وتَجالَّت فهي متَجالَّةٌفهي جليلَة،

        ))))٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال الخطابي في غريب الحديث

 ،يِنهجالْ سيبض يِبَأ تُنِْب ةُدوس يِنتْثَدح ،عاِفنَ بن حاِلص نب رمع يِنثَدح ،يِداِقالو يرِو
عُأ نم ِبصالْ ةيجِنهقالت،ةي : ِد النَّكُنَا نَكُونهِدَ  و،ِبي ِفي عهكٍْر عدر ،َأِبي بصاًومرِمن ِخالَفِة ع  
  .)٤( َألردنَكُن حراِئر فََأخْرجنَا ِمنه: فَقَاَل عمر ،ِهيِفوربما غَزلَنا  ،نللْاَجتَ دقَ ةٌِوسِن ،دِجسِمالْ يِف

  تخريج الحديث
  .)٦(الزمخشريوذكره  .)٥( )نتخالل( : وقالابن سعد بنفس اإلسناد مع زيادة ألفاظ،أخرج   

  رجال اإلسناد
  ).١٠٧( متروك سبقت ترجمته حديث رقم :الواقدي

  .لم أقف على ترجمته :عمر بن صالح بن نافع
                                                 

  .٦/٨٧، تهذيب التهذيب ١٦/٣٥٩، تهذيب الكمال ٦/٢٨وانظر الجرح والتعديل . ٣٣١تقريب التهذيب ص) ١(
تهذيب الكمال .٦/٢٨٨، الثقات البن حبان  ٤/١١١وانظر الجرح والتعديل . ١٩٩تقريب التهذيب ص) ٢(

  .٣/١٧١، تهذيب التهذيب ١/٣٢٨، الكاشف ٨/٤٣٩
، تهذيب الكمال ٥/٧٣، الثقات البن حبان ٥/٣٣٣التعديل، وانظر الجرح و٣٧٤ تقريب التهذيب ص)٣(

  . ٧/٤٦، تهذيب التهذيب١/٦٨٧، الكاشف ١٩/١٦٣
  .٢/١٢١غريب الحديث للخطابي ) ٤(
  .٨/٢٩٥الطبقات الكبرى ) ٥(
  .١/٢٢٩، ١/٧٣الفائق ) ٦(
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 ألبيها وكانت ،الهجرة بعد وبايعت أسلمت ، صحابية جليلة،الجهنية ضبيس أبي بنت سودة
  .)١(صحبة

 بن قيس بنت خولة هي صبية أم أن ندةم بنا زعمصحابية جليلة،  ،أم صبية خولة بنت قيس
  .)٢(وغيره سعد بنا بينهما فرق وقد ،فأصاب ،نعيم أبو عليه ورد ،قهد

  الحكم على إسناد الحديث
 مجهول لم ألن فيه عمر بن صالحإسناد هذا الحديث ضعيف، ألن الواقدي متروك، و  

  .أقف فيه على جرح أو تعديل
� � �  

التي تأكل العـِذرة،    :  الجالَّلة من الحيوان   )جالَّلَِة وركوبها أنه نَهى عن أكْل ال    (وفيه  ) ه (
إذا : يقال جلَّت الدابة الجالَّة، واجتَلتْها، فهي جالَّة، وجالَّلة       . البعر، فوِضع موضع العِذرة   : والِجلَّة

  .الْتَقَطَتْها
        ))))٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال أبو داود في سننه  
ُل بهثَنَا سدكَّاٍرحب ن،بيهثَنَا ودٍس، حِن طَاواب نٍب، عيِن شُعِرو بمع نَأِبيِه، ع نع ، نع 

 وعن  ، عن لُحوِم الْحمِر الَْأهِليةِ    :)٣( نَهى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوم خَيبر         : "" قَالَ ،جدِه
  .)٤( ""وَأكِْل لَحِمها عن ركُوِبها ،الْجلَّالَِة

  تخريج الحديث
  .)٥( البصري عن سهل بن بكار به بمثلهعبداهللاأخرجه النسائي من طريق عثمان بن 

، من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بـن  )١(،  والبيهقي  )٦(وأخرجه الحاكم 
  .خالد به بنحوه

                                                 

  .١/١٣٧١، أسد الغابة في معرفة الصحابة ٨/٢٩٦الطبقات الكبرى ) ١(
  .٧/٦٢٦الصحابة اإلصابة في تمييز ) ٢(
 يريد لمن المدينة من برد ثمانية على ناحية وهي وسلم عليه اهللا صلى النبي غزاة في المذكور الموضع :خيبر) ٣(

معجم  (كثير ونخل ومزارع حصون سبعة على الوالية هذه وتشتمل الوالية على االسم هذا يطلق الشام
  ).٢/٤٠٩البلدان 

  .٣٨١١ /  ح ٢/٣٨٥ في أكل لحوم الحمر األهلية سنن أبي داود كتاب األطعمة باب) ٤(
السنن الكبرى وفي  . ٤٤٤٧   /ح ٧/٢٣٩ النهي عن أكل لحوم لجاللة  كتاب الصيد والذبائح السنن الصغرى) ٥(

  . ٤٥٣٦   /ح ٣/٧٣النهي عن أكل لحم الجاللة  كتاب الضحايا
  .٢٤٩٨   /ح ٢/١١٣ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد) ٦(
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، والطبراني من طريـق ابـراهيم بـن         )٢(وأخرجه أحمد من طريق مؤمل بن إسماعيل      
  .، كالهما عن وهيب به بنحوه)٣(الحجاج

  رجال اإلسناد
 سنة مات العاشرة من وهم ربما ثقة المكفوف بشر أبو البصري ،الدارمي بشر بن بكار بن سهل
  .، روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي)٤(وعشرين ثمان أو سبع

أبو  وقال. )٦(وأخطأ وهم ربما :وقال الثقات، في نحبا ابن ذكرهو. )٥(وثقه الدارقطني
 .كما قال ابن حجر هو :قلت. )٨(صالح :قانع ابن وقال. )٧(صدوقثقة  :حاتم

 سنة مات، بأخرة اقليلً تغير لكنه ،ثبت ثقة ،البصري بكر أبو ،البالي عجالن بن خالد بن وهيب
  . روى له الجماعة.)٩(بعدها :وقيل  ومائة،وستين خمس

إال أن أحمد قال مرة ال . وغيرهم. والعجلي. وأبو داود. وأحمد. النقاد كابن سعدوثقه 
فيبقى على  لم أقف على ما يبين تغيره، :قلت .)١٠( وهو ثقة، تغير:بأس به، وأبو داود قال

   .توثيقه
 سنة مات ،عابد فاضل ثقة ،محمد أبو ،اليماني سانيكَ بن سوطاو بن عبداهللاهو  :ابن طاووس

  .روى له الجماعة. )١١( ومائةوثالثين اثنتين
 سبقت ترجمته حـديث رقـم    تكلم في روايته عن أبيه عن جده،، ثقة مرسل:عمرو بن شـعيب  

)١٢١.(  
  
  

                                                                                                                                               

 باب ما جاء في أكل الجاللة تجماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانا السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا) ١(
  . ١٩٢٦٣   /ح ٩/٣٣٣  وألبانها

  . ٧٠٣٩   / ح٢/٢١٩مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٢٨٠٩   / ح٣/١٦٣المعجم األوسط للطبراني ) ٣(
  .٢٥٧تقريب التهذيب ص) ٤(
  .٢٠اكم صسؤاالت الح) ٥(
  . ٨/٢٩١الثقات البن حبان ) ٦(
  .٤/١٩٤الجرح والتعديل ) ٧(
  .١٧٤/ ١٢، تهذيب الكمال ٧/٣٠٢ترجمته في الطبقات الكبرى ) ٨(
  .٥٨٦تقريب التهذيب ص) ٩(
  .١١/١٤٩،  تهذيب التهذيب ٢/٣٥٨، لكاشف ٣١/١٦٤، تهذيب الكمال ٩/٤٣ترجمته في الجرح والتعديل ) ١٠(
تهذيب الكمال . ٢/٣٨، الثقات للعجلي ٩/٣٢، الثقات البن حبان ٥/٨٨رح والتعديل ترجمته في  الج) ١١(

  .٣٠٨تقريب التهذيب ص. ٩/٢٣٠، تهذيب التهذيب ٢/١٨٧، الكاشف ١٥/١٣٠
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 سـبقت ترجمتـه      وقد ثبت سماعه   ،صدوق تكلم في سماعه من جده      ،محمد بن شعيبهو   :أبوه
  ).٢٣٢(حديث رقم 

  ).١٩٧( ترجمته حديث رقم صحابي سبقت ،العاص بن عمرو بن عبداهللا هو :جده
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث حسن ألن فيه، والد شعيب صدوق، وبالنسبة لرواية عمرو عن أبيه   
عن جده فلم يثبت الكالم فيها، وهي في أعلى مراتب الحسن كما ذكر غير واحد من علماء 

حسن صحيح، وقض : ى سنن أبي داود والحديث قال فيه الشيخ األلباني في تعليقه عل.)١(الحديث
وأميل إلى كونه في . صحيح وهذا إسناد ضعيف: قال شعيب األرنؤط في تعليقه على المسند

  .أعلى مراتب الحسن كما أسلفت
� � �  

  .)فِإنما قِذرتُ عليكم جالَّةَ القُرى(ومنه الحديث ) ه(
        ))))٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال الطبراني في المعجم الكبير
د بن محمد الواسطي، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا شريك، عن منصور، حدثنا محمو  

يـا  : عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن دريخ، أن رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقـال                 
ـ     : " رسوَل اِهللا، َأصابتنَا مجاعةً، وِإن سِمين مالَنَا الْحمر، فَقالَ          ِإنَّمـا   :اَلكُْل ِمن سِمين ماِلك، وقَ

  .)٣(" القَريِة)٢(قَذرتُ لَكُم َأو كَِرهتُ لَكُم جالَلةُ
  تخريج الحديث

 وهـي فـي     )جوال القريـة  (، وقد ورد لفظ     )جالَّةَ(لم أقف عليه مسندا بلفظ ابن األثير        
  .وهذه إحدى رواياته.  وورد هذا الحديث بلفظ مقارب،)جالَّةَ(جمع ) جواّل(والحديث التالي، 

الحديث هو نفس الحديث التالي، فسيتم دراسته، في الحديث التالي، لموافقته لنص هذا 
  .ابن األثير هناك، وهذه إحدى رواياته

� � �  
  

  
                                                 

  .١/١٦٠تدريب الراوي ) ١(
 وهم يجتَلُّون ،ِذرة فاستعير ووضع موضع الع، والِجلَّة البعر،الجالَّلة من الحيوان التي تْأكل الِجلَّة والعِذرة) ٢(

  ).١/٨٠٠، النهاية ١١/١١٦لسان العرب  (جلَّت الدابة الِجلَّة واجتَلَّتها : ويقال،الِجلَّة َأي يلقطون البعر
  . ١٥٤٧١ /  ح ١٨/٢٦٧المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
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جمـع  :  الجوالُّ بتشديد الالم   )فإنما حرمتُها من أجل جواّل القَرية     (والحديث اآلخر   ) ه( 
وامة وسالَّة، كَسامج.  

        ))))٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه  

 عن عبيٍد َأِبي    ، عن منْصورٍ  ، عن ِإسراِئيلَ  ، حدثَنَا عبيد اللَّهِ   ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن َأِبي ِزيادٍ     
كُن ِفي مـاِلي شَـيء       فَلَم ي  ،)١( َأصابتْنَا سنَةٌ  : قَالَ ، عن غَاِلِب بِن َأبجر    ، عن عبِد الرحمنِ   ،الْحسِن

 وقَد كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حرم لُحـوم الْحمـِر              ، ِإلَّا شَيء ِمن حمرٍ    ،ُأطِْعم َأهِلي 
 ولَم يكُن ِفي ماِلي     ،ِه َأصابتْنَا السنَةُ   يا رسوَل اللَّ   : فَقُلْتُ ، فََأتَيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،الَْأهِليِة

 َأطِْعم َأهلَك ِمن سِميِن : "" فَقَاَل، وِإنَّك حرمتَ لُحوم الْحمِر الَْأهِليِة، ِإلَّا ِسمان الْحمرِ  ،ما ُأطِْعم َأهِلي  
ِركماِل الْ      ،حوِل جَأج ا ِمنتُهمرا حِةفَِإنَّميلَّالَةَ ، ""قَرِني الْجعد، ياوو دقَاَل َأب : وذَا هِن همحالر دبع 

 عن عبِد الـرحمِن بـِن       ، روى شُعبةُ هذَا الْحِديثَ عن عبيٍد َأِبي الْحسنِ        : قَاَل َأبو داود   ،ابن معِقلٍ 
 سـَأَل  ، َأِو ابن َأبجرَ، َأن سيد مزينَةَ َأبجر   ، عن نَاٍس ِمن مزينَةَ    ،شٍْر عن عبِد الرحمِن بِن بِ     ،معِقٍل

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي،    انملَيس نب دمحثَنَا مدرٍ     ، حعِمس نٍم عيو نُعثَنَا َأبدح ،     ـنٍد عيبع نع 
 ، َأحدهما عبد اللَِّه بن عمـِرو بـِن عـويمٍ   ِ، َأحدهما عن الْآخَر، عن رجلَيِن ِمن مزينَةَ،ابِن معِقلٍ 

 َأرى غَاِلبا الَِّذي َأتَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم ِبهـذَا              : قَاَل ِمسعر  ،والْآخَر غَاِلب بن الَْأبجرِ   
٢(ِديِثالْح(.  

  تخريج الحديث
 بن  عبيداهللا، وأخرجه ابن سعد عن      )٣(أخرجه البيهقي من طريق أبي داود السجستاني به       

، )٥( بن عتبة عن عبيد بن الحسن به       عبداهللا، وأخرجه الطبراني من طريق عتبة بن        )٤(موسى به 
   بن معقل اهللاعبد بن الحسن عن عبيداهللاشعبة عن  وأخرجه أبو نعيم من طريق .جميعهم بنحوه

  
  

                                                 

)١ (متْهابنَةٌ َأصِإذَا :س مهابَأص ذْبالج)  ِنتٌ رجٌلو). ٣/٦٩٦غريب الحديث للحربيرجٌل سيده ابن الخَير قليل :س 
 َأصابهم ِإذَا سنَةٌ َأصابتْهمو) ٢/٤٧لسان العرب  (وَأجدبوا وقَحطٌ سنَةٌ َأصابتْهم مسِنتُون همو قليلُه الخَيِر سِنتُ

ذْب٣/٦٩٦غريب الحديث للحربي  (الج.(  
  .٣٨٠٩ /  ح ٢/٣٨٤الحمر األهلية  سنن أبي داود كتاب األطعمة باب في أكل لحوم ) ٢(
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات باب ما جاء في أكل لحوم  السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا) ٣(

  . ١٩٢٥٥   /ح ٩/٣٣٢  الحمر األهلية
  .٦/٤٨الطبقات الكبرى ) ٤(
  . ١٥٤٦٧   / ح١٨/٢٦٥المعجم الكبير للطبراني ) ٥(
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  .)١( بن بشر عن ناس من مزينة عن غالب بن أبجر بنحوهعبداهللاعن 
، ثالثتهم من طريق شـريك بـن        )٤(، والطبراني )٣(، وأبو يعلى  )٢(وأخرجه ابن أبي شيبة   

  .  أبجر بلفظ مقارب غالب بن عن عبيد بن الحسن عن منصور عنعبداهللا
شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن        طريق   ، من )٦(،  وأبو يعلى   )٥(وأخرجه ابن أبي شيبة   

  .  بلفظ مقارب غالب بن أبجر عنمعقل عن أناس من مزينة
مسعر بن كدام عن عبيـد بـن        ، كالهما من طريق     )٨(، والطبراني )٧(وأخرجه الطحاوي 

 ، بن عمرو بـن رويـم      عبداهللاأحدهما عن اآلخر    ،  من مزينة  ،حسن عن ابن معقل عن رجلين     
  .  بنحوهواآلخر غالب بن األبجر

 مسعر عن عبيد بن الحسن عن       ، كالهما من طريق   )١٠(، وأبو نعيم  )٩(وأخرجه الطبراني 
  . بنحوه غالب بن أبجر عنابن معقل المزني عن أناس من مزينة

  رجال اإلسناد
 سنة مات ،صدوق ،الدهقان الكوفي عبدالرحمن أبو ي،اِنوطَالقَ زياد أبي بن الحكم بن عبداهللا
  . روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.)١١(ن ومائتيوخمسين خمس

 وكان الكوفة، قدمت :حاتم يأب بن عبدالرحمن وقال. )١٢(الثقات في حبان ابن ذكره
 صدوق :قال الذهبيو. )١٣(صدوق :فقال ،عنه يأب سئلو ، وكان ثقة،عنه أكتب فلم مستتراً
  .الراجح أنه ثقة. )١٤(مشهور

                                                 

  . ٥٦١٧   /ح ٤/٢٢٦٥بي نعيم األصبهاني  معرفة الصحابة أل) ١(
  . ٢٤٣٣٨   / ح٥/١٢٣المصنف في األحاديث واآلثار ) ٢(
  .  ١١٣١   /ح ٢/٣٦٠اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  ) ٣(
  . ١٥٤٧١   /ح ١٨/٢٦٧ المعجم الكبير للطبراني) ٤(
  . ٢٤٣٤٠   /ح٥/١٢٣المصنف في األحاديث واآلثار ) ٥(
  . ١١٣١   /ح ٢/٣٦٠ي البن أبي عاصم  اآلحاد والمثان) ٦(
  / ح٤/٢٠٣باب أكل لحوم الحمر األهلية  شرح معاني اآلثار للطحاوي كتاب الصيد والذبائح واألضاحي) ٧(

 ٥٨٩٨، ٥٨٩٦،  ٥٨٩٥.  
  . ١٥٤٦٩   /ح ١٨/٢٦٧المعجم الكبير للطبراني  ) ٨(
  . ١٥٤٦٨   /ح ١٨/٢٦٦المعجم الكبير للطبراني ) ٩(
  . ٥٦١٧   /ح ٤/٢٢٦٥لصحابة ألبي نعيم األصبهاني  معرفة ا) ١٠(
  .٣٠٠تقريب التهذيب ص ) ١١(
  .٨/٣٦٤الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٥/٣٨الجرح والتعديل ) ١٣(
  .١/٥٤٦الكاشف ) ١٤(
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 عشرة ثالث سنة مات ،يتشيع كان ،ثقة ،محمد أبو ،الكوفي ،العبسي باذام بن موسى بن عبيداهللا
  . روى له الجماعة.)١(الصحيح على ومائتين،

 وكان الهيئة، حسن الحديث، كثير تعالى، اهللا شاء إن صدوقاً ثقةً كان(:سعد ابن قال
 صاحب وكان الناس، من كثير عند بذلك وضع منكرة، التشيعفي  أحاديث ويروى يتشيع،
 سوء، بأحاديث وحدث تخليط، صاحب كان :قالو له، كالمنكر وذكر عند أحمد فكان .)٢()قرآن
. عنه فأعرضت بمكة رأيته وقد مناكير، روى : مرةأحمد قالو. )٣(بها فحدث الباليا تلك أخرج

 ،صدوقاً يكون أن أرجو ، وابن يمانيمان بن يحيىما أقربه من : قال مرةو ،)٤(ووثقه ابن معين
 عبيداهللاو منه، أتقن نعيم وأبو الحديث، حسن صدوق، :حاتم أبو وقال. )٥(يقوبال حديثه ليسو

 أبو وقال. )٧(ووثقه العجلي. )٦(، وهو ثقةالقرآن عليه فيقرأ يأتيه إسرائيل كان إسرائيل، في أثبتهم
وقال .)٩(يتشيع كان :وقال الثقات، في حبان ابن وذكره .)٨(حديثه جاز ،شيعياً محترقاً كان :داود

 :شيبة يأب بن عثمان قال :الثقات في شاهين ابن وقال. شيعي، منكر الحديث: عقوب بن سفياني
 صالح، كوفي :قانع ابن وقال .)١٠(قبيحاً اضطراباً سفيان حديث في يضطرب وكان ثقة، صدوق
وقال . )١٢( مع تشيعه، ثقة:وقال الذهبي. )١١(التشيع في يفرط كان صدوق، :الساجي وقال .يتشبع

 هو ثقة متشيع تكلم في روايته عن سفيان الثوري، ولم يسمع :قلت. )١٣(أبيه من يسمع لم :العالئي
  . في إسرائيل، وحديثه هنا ليس مما يتعلق بتشيعهثبتمن أبيه، وهو 

  ).١٨٣( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة: إسرائيل بن يونس
  ).١١٨( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ثبت،: منصور بن المعتمر

                                                 

  .٣٧٥تقريب التهذيب ص) ١(
  ٦/٤٠,٠الطبقات الكبرى ) ٢(
  .١٠٥بحر الدم ص) ٣(
  .٦٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٤(
  ، ٧/٤٦ تهذيب التهذيب )٥(
  .٥/٣٣٤الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/١١٤الثقات للعجلي ) ٧(
  .١/١٥٤سؤاالت اآلجري ) ٨(
  .٧/١٥٢الثقات البن حبان ) ٩(
  .١٦٥تاريخ أسماء الثقات ص) ١٠(
  ، ٧/٤٦، تهذيب التهذيب ١٩/١٦٤، تهذيب الكمال ٣/١٢٧ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١١(
  .١/٦٨٧ الكاشف) ١٢(
  .٢٣٣جامع التحصيل ص) ١٣(
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 روى له مسلم، .)١(الخامسة من ،ثقة ،الكوفي الحسن أبو ،الثعلبي أو ،المزني لحسنا بن عبيد
  .وأبو داود، وابن ماجه

 أبيه عن روايته في تكلموا ،ثقة ،الكوفي عاصم أبو ،المزني مقرن بن معقل بن عبدالرحمن
 روايته في تكلموا :سعد ابن قال .)٢(ةالثالث من هو إنما ،الصحابة في ذكره من ووهم ،لصغره

  .روى له أبو داود. )٣(صغيراً كان ألنه أبيه عن
 له  صحابي جليل،،)٤(الكوفيين في يعد ،جده ولعله ،ديخ بن غالب :ويقال ،المزني أبجر بن غالب

 غير الصحابة في ذكره :قال ابن حجر  واآلخر أخرجه البخاري،، حديث الدراسةأحدهما حديثان
  .)٥(معلق أكثرها طرق من ورد اودد أبو له أخرجه الذي والحديث ،واحد

  الحكم على إسناد هذا الحديث
 بن غالب حِديث : كما هو واضح من التخريج، قال البيهقي،إسناد هذا الحديث مضطرب  

رجا ،صح وإن مضطرب، إسناده َأبله رخص فإنم حيث ،الضرورة عند احأبو  وسئل،الميتة تُب 
 وعلى هذا فإسناد هذا الحديث ضعيف، .)٦(شعبة حِديث :يحالصِح :فقال ،الحِديِث هذا عن زرعة

اده مع أن رواة هذا اإلسناد ثقات، وكذا قال الشيخ األلباني في لهذا االضطراب الذي وقع في إسن
  .ضعيف اإلسناد مضطرب: تعليقه عليه فقال
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علَّ الذي  لَ: قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم      (وفي حديث سويد بن الصامت      ) س (
 كُلُّ كتاب عند العرب مجلَّة، يريد       )مجلَّة لُقْمان : وما الذي معك؟ قال   : معك مثُْل الذي معي، فقال    

  .كتَاباً فيه حكْمة لُقْمان
        ))))٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال البيهقي في دالئل النبوة  
ثنا أحمد بـن    حد: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال      : أخبرنا أبو عبداهللا الحافظ قال      

فَحدِثني عاِصم ِبن عمر ِبن ِقِتـاِدة       : حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال       : عبد الجبار قال  
قَِدم سويد بن الصاِمت، َأخُو بني عمرو ِبن عوٍف مكـةَ           : اَألنصاِري عن َأشْياٍخ ِمن قَوِمه، قَالوا     

                                                 

  ،٧/٥٧، تهذيب التهذيب ١٩/١٩٥وانظر تهذيب الكمال . ٣٧٦تقريب التهذيب ص) ١(
  .٦/٢٤٦، تهذيب التهذيب ١٧/٤١٧وانظر تهذيب الكمال . ٣٥٠تقريب التهذيب ص) ٢(
  .٦/١٧٥الطبقات الكبرى ) ٣(
  .١/٣٨٧االستيعاب في معرفة األصحاب ) ٤(
  .٨/٢١٦، تهذيب التهذيب ٢٣/٨٢تهذيب الكمال ) ٥(
  .٢/٧علل الحديث البن أبي حاتم ) ٦(
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فَتَـصدى لَـه    : ه قَومه ِفيِهم الكَاِمل ؛ ِلسِنه وجلِده وِشعِره قَالَ        حاجاً َأو معتَمِراً، وكَان سويد يسميِ     
فَلَعَل الـذِّي   : فَقاَل سويد رسول اِهللا صلَّى اُهللا علِيه وسلَّم ودعاه ِإلَى اِهللا عز وجل وِإلَى اِإلسالَِم،              

فَقاَل مجلةُ  " وما الذِّي معك ؟     : " اُهللا علِيه وسلَّم  معك ِمثُل الذِّي مِعي، فَقاَل لَه رسوُل اِهللا صلّى          
، فَعرضـها  "َأعِرضها علي : " ، يعِني ِحكمة لُقمان، فَقاَل رسوُل اِهللا صلى اُهللا علِيه وسلم   لَقْمـان 

زلَه اُهللا عز وجل علَي هـو       قُرآن َأنْ : ِإن هذا الكَالم حسن، والذي مِعي َأفْضل ِمنه       : " علِيه، فَقَال 
   نُوردى وه"                 بعـدي اه ِإلَى اِإلسالِم، فَلـمعدلَّم القُرآن، وسلِيه ولى اُهللا عل اِهللا صسولِيه رفَتَال ع ،
ن قَتلتُه الخَزرج،   ِإن هذَا لَقَوٌل حسن، ثُم انْصرفَ فَقَِدم المدينِة علَى قَوِمه، فَلَم يلْبثْ أَ            : ِمنه، وقَالَ 

قُولُونكَان ِرجاٌل ِمن قَوِمه ياث: وعل بكَان قَتْلُه قَبو ،سلِّمو مه١(ِإنَّا ِلنَرى َأنَّه قَتٌل و(.  
  تخريج الحديث

  .)٢(أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به بنحوه
  رجال اإلسناد

  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،ع رمي بالتشي،ثقة : الحافظعبداهللاأبو 
  ).١٥( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة:أبو العباس محمد بن يعقوب

 مدلس من   صدوق يخطئ كثيراً، يرد من حديثه ما خالف فيه الثقات، وهو           :أحمد بن عبد الجبار   
  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم ،الثالثة

  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم  ، صدوق يخطئ:يونس بن بكير
 سبقت  ، ومرسل، ولم يرسل عن عاصم بن عمر،        الرابعة  مدلس من  ، صدوق :محمد بن إسحاق  

  ).١٦(ترجمته حديث رقم 
  ).٢٥١( سبقت ترجمته حديث رقم ،ثقة :عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري

  . مبهمون مجاهيلةلفظ مبهم لم أقف عليم، روا :أشياخ من قومه
  الحكم على إسناد الحديث

 الحديث عن النبي صلى اهللا      هم رواة فيه أشياخ مجاهيل    ألن  ،  ضعيفحديث  إسناد هذا ال  
  .، وقصة قدوم سويد بن الصامت عليهعليه وسلم

� � �  
  

  

  
                                                 

  .٢/٤١٩دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
  .٣/٣٧٨جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  ) ٢(
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ويروى بفـتح   .  أي يجلُّل األرض بمائه، أو بنَباته      )واِبالً مجلِّالً (وحديث االستسقاء   ) س(
  .الالم على المفعول

        ))))٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
وهو حديث طويل يمكن مراجعتـه فـي        ). ٤١(بقت دراسته حديث رقم     هذا الحديث س    
  .موضعه

� � �  

  . أي في مثْل ِغلَِظه)يستُر المصلّي مثُْل مْؤِخرة الرحل في ِمثْل جلَّة السوط(وفيه ) س(
        ))))٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث  
 ،اللِّه عبيِد َأبى عن ،ماِلٍك أبى بِن الوِليِد عِن ،ِمسعٍر عن ،حفْص حدثَنَا ،هشام أبو حدثَنَا

نةَ أبى عريروُل :قَاَل ،هسلَّى اللِّه رِه اللّه صلَيع : ""تُرسلِّى يصِة ِمثُْل المْؤِخرِل محِمثِْل في ،الر 
  .)١( ""السوِط ِجلَِّة

  تخريج الحديث
  . )٢( بنفس اإلسناد بنحوهأخرجه أبو يعلى

وله شـاهد مـن     و،  )٣(وقد ورد في غير موضع موقوفاً على أبي هريرة رضي اهللا عنه           
  .، ولكن دون ذكر لفظة بن األثير)٤( اإلمام مسلمحديث أبي ذر أخرجه

  رجال اإلسناد
  ).٧٨( ترجمته حديث رقم  سبقت، ضعيف:أبو هشام الرفاعي

 حفظه تغير ،فقيه ثقة ،القاضي الكوفي عمر أبو ،خعيالن معاوية بن طلق بن غياث بن حفص
 روى له .)٥(الثمانين قارب وقد  ومائة،وتسعين خمس أو أربع سنة مات ،اآلخر في اقليلً

  .الجماعة
   ،رهمــوغي . ليـ والعج .ائيـ والنس . معين  وابن .دـ سع  كابن النقاد ه ـوثق
  

                                                 

  .١/١١٢غريب الحديث للحربي  ) ١(
  .  ٤٥   / ح ٦٧ص معجم أبي يعلى الموصلي ) ٢(
  .، إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢٨٥٠   /ح ١/٢٤٨ المصنف في األحاديث واآلثار )٣(
  . ٥١٠/ صحيح مسلم كتاب الصالة، باب قدر مايستر المصلي ح ) ٤(
  .١٧٣تقريب التهذيب ص) ٥(
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فبالنسبة . )١(أحمد، والدارقطني، بالتدليسباالختالط، ووصفه ابن سعد، و وإنما تكلم فيه 
وبالنسبة الختالطه، عده العالئي .  )٢(لتدليسه فقد عده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين

 قال .أيضاً الصحيحين رجال أحد(:في القسم األول الذي لم يوجب اختالطه ضعفاً أصالً وقال
 ساء :زرعة أبو وقال .فثبت كتابه من حدث وإذا ،حديثه بعض يتقى ثبت ثقة :شيبة بن يعقوب
 حدث ما جميع :معين ابن وقال .صالح ثقة فهو كتابه من عنه كتب فمن ،استقضي بعدما حفظه

 من به حدث مما المناكير من ونحوه فحديثه : قال العالئي.حفظه فمن والكوفة ببغداد حفص به
  .هيسه واختالطه ال يضر وتدل كما وثقه النقاد، هو ثقة: قلت.)٣()اآلخر في حفظه
  ).١٣٦(سبقت ترجمته حديث رقم  ،فاضل ثبت ثقة: امدِك بن مسعر
 مات ،ثقة ،لجده ينسب وقد ،الدمشقي العباس أبو ،الهمداني مالك أبي بن عبدالرحمن بن الوليد
  . روى له الترمذي، والنسائي.)٤(ومائة وعشرين خمس سنة
 أبي كاتب، عبيداهللاويقال أبو  ،الدمشقي عبداهللا أبو اعيزالخُ ،مكَشِْم بن مسلمهو  :عبيداهللاأبو 

  . روى له أبو داود، والنسائي، والن ماجه.)٥(الثالثة كبار من ،مقرئ ثقة ،الدرداء
  ).٢٧( صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم : هريرةأبو

  الحكم على إسناد الحديث
 الحديث عليه، ولم أقـف      إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف أبي هشام الرفاعي، ومدار          

وهو ثابت فـي  على أحد تابعه مرفوعاً من حديث أبي هريرة، والصحيح وقفه على أبي هريرة،  
عدة مواضع، وكذا هذا الحديث يصح دون ذكر ألفاظ بن األثير من غير هـذا الطريـق، فقـد                   

  .أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي اهللا عنه، كما أسلفت في التخريج
� � �  

  

  

  
                                                 

، تاريخ بغداد ٣/١٨٥، الجرح والتعديل ٦/٣٨٩، الطبقات الكبرى ٢/٣٧٠ترجمته في التاريخ الكبير ) ١(
، ١/٢٩٧، تذكرة الحفاظ ٧/٥٦، تهذيب الكمال ١/٣١٠، الثقات للعجلي ٦/٢٠٠، الثقات البن حبان ٨/١٨٨

  .٢/٣٥٨، تهذيب التهذيب ١/٣٤٣الكاشف 
  .٢٠طبقات المدلسين ص) ٢(
  .٢٥المختلطين للعالئي ص) ٣(
  ،١١/١٢٣، تهذيب التهذيب ٣١/٤٠وانظر تهذيب الكمال . ٥٨٢تقريب التهذيب ص) ٤(
، تهذيب الكمال ٨/١٩٤ح والتعديل ، الجر٧/٤٥٠وانظر الطبقات الكبرى . ٥٣٠تقريب التهذيب ص) ٥(

  .١٠/١٢٥، تهذيب التهذيب ٢٧/٥٤٣
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إن عنْدي فَرساً ُأِجلُّها كّل يوم فَرقاً من ذُرة أقْتُلُك عليها، ( وفي حديث ُأبي بن خلف   )ه (
 أي أعِلفُها إياه، فوضع اإلجـالل  )بل أنا أقْتُلك عليها إن شاء اللّـه : فقال صلى اللّه عليه وسلم   

  .موضع اإلعطَاء، وأصلُه من الشيء الجليل
        ))))٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :اقدي في المغازيقال الو  
 ماِلٍك، بِن كَعِب بِن اللِّه عبِد عن عمر، بِن عاِصِم عن الظّفَِري، محمٍد بن يونُس حدثَِني

نقَاَل ،َأِبيِه ع: كَان يُأب نخَلٍَف ب اِء ِفي قَِدمِنِه ِفداب، كَانو ُأِسر موٍر، يدا :فَقَاَل بي دمحم، إن 
 علَيِه اللَّه صلَّى اللِّه رسوُل فَقَاَل. علَيها َأقْتُلُك ،يوٍم كُّل ذُرٍة ِمن )١(فَرقًا ُأِجلّها ِلي فَرسا ِعنِْدي
لَّمسْل ": "وا َأقْتُلُك َأنَا بهلَيع إن ٢(" "اللّه شَاء(.  

  تخريج الحديث
عيد بن المسيب وحدث بالحديث بزيادة أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق س

  .)٣(ألفاظ
  رجال اإلسناد

  ).١٠٧(متروك سبقت ترجمته حديث رقم  :الواقدي
 بن إدريس عنه روى ،أبيه عن روى ،محمد أبو ،الظّفَِري أنس بن فضالة بنيونُس بن محمٍد 

  . لم أقف فيه على جرح أو تعديل:قلت. )٤(ذلك يقول يأب سمعت ،محمد
  ).٢٥١( ثقة سبقت ترجمته حديث رقم :ِم بِن عمرعاِص

  ).١٣٠( سبقت ترجمته حديث رقم ثقة : بِن كَعِب بِن ماِلٍكعبداهللا
  ).١٣٠( سبقت ترجمته حديث رقم هو كَعِب بِن ماِلٍك صحابي :َأِبوِه

  الحكم على إسناد الحديث
 فيه يونس بن محمد الظفري    إسناد هذا الحديث ضعيف، ألن فيه الواقدي متروك، وكذلك          

  .لم أقف فيه على جرح أو تعديل
� � �  

  

                                                 

لسان  (الفَرق والفَرقُ مكيال ضخم َألهل المدينة معروف وقيل هو َأربعة َأرباع وقيل هو ستة عشر رطالً) ١(
  ).٢/٣٤٩غريب الحديث للحربي  (مداً عشَر اثْنَا  الفَرقُ:، وقيل)١٠/٢٩٩العرب 

  .١/٢٥٦قدي مغازي الوا) ٢(
  . ١٤٩٥ / الطبقات الكبرى  ح ) ٣(
  .٧/٦٤٧، الثقات البن حبان ٩/٢٤٦ترجمته في الجرح والتعديل ) ٤(
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  :وفي شعر بالل رضي اللّه عنه) س (
  ِبواٍد وحوِلي إذِْخر وجِليُل* أالَ لَيتَ ِشعِري هْل أِبيتَن لَيلَة 

  .وقيل هو الثُّمام إذا عظُم وجلَّ. الثُّمام، وأِحده جِليلَة: الجِليل
        ))))٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦ ( ( ( (حديث رقمحديث رقمحديث رقمحديث رقم

  :قال البخاري في صحيحه  
 عن عاِئشَةَ رِضي اللَّـه      ، عن َأِبيهِ  ، عن ِهشَامٍ  ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ   ،حدثَنَا عبيد بن ِإسماِعيلَ   

 فَكَان َأبو بكٍْر ، وِبلَاٌل، َأبو بكٍْر لَما قَِدم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمِدينَةَ وِعك: قَالَتْ،عنْها
  :ِإذَا َأخَذَتْه الْحمى يقُوُل

  والْموتُ َأدنَى ِمن ِشراِك نَعِلِه              كُلُّ امِرٍئ مصبح ِفي َأهِلِه 
  : يقُوُل،)١( يرفَع عِقيرتَه،وكَان ِبلَاٌل ِإذَا ُأقِْلع عنْه الْحمى
   وجِليُل )٢( ِبواٍد وحوِلي ِإذِْخر           َألَا لَيتَ ِشعِري هْل َأِبيتَن لَيلَةً

  وهْل يبدون ِلي شَامةٌ وطَِفيُل             )٣(وهْل َأِردن يوما ِمياه مجنٍَّة
 كَما َأخْرجونَـا ِمـن      ، وُأميةَ بن خَلَفٍ   ،ةَ بن رِبيعةَ   وعتْب ، اللَّهم الْعن شَيبةَ بن رِبيعةَ     :قَاَل

 ، اللَّهم حبب ِإلَينَا الْمِدينَـةَ     : "" ثُم قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        ، ِإلَى َأرِض الْوباءِ   ،َأرِضنَا
 وانْقُـْل حماهـا ِإلَـى       ، وصححها لَنَا  ، وِفي مدنَا  ، باِرك لَنَا ِفي صاِعنَا     اللَّهم ، َأو َأشَد  ،كَحبنَا مكَّةَ 

 تَعِني ماء   ، فَكَان بطْحان يجِري نَجلًا    : قَالَتْ ، وقَِدمنَا الْمِدينَةَ وِهي َأوبُأ َأرِض اللَّهِ      : قَالَتْ ، ""الْجحفَِة
  .)٤(آِجنًا

  
  

                                                 

 وقيل فيه هو رجل ُأِصيب عضو ،والعِقيرة الساقُ المقطوعة، قيل لكل من رفع صوته عِقيرة ولم يقيد بالغناء )١(
ت عليه ِإبلُه فرفع صوتَه باَألِنيِن ِلما َأصابه من العقِْر في بدنه من َأعضائه وله ِإبل اعتادت حداءه فانتشر

فتسمعت ِإبلُه فحِسبنه يحدو بها فاجتمعت ِإليه فقيل لكل من رفع صوته بالغناء قد رفع عِقيرته والعِقيرة متهى 
  ).٤/٥٩١لسان العرب  (الصوت

  ).٢/٥٣٥غريب الحديث للحربي  (لريِحا طَيبةُ حِشيشَةٌ اِإلذِْخر ِإالَّ: قوله )٢(
 وأرض ومجنة وجنة جنون به :ويقال واإلخفاء الستر وهو الجنة من المكان اسم النون وتشديد بالفتح :مجنة )٣(

 في أسواقا وعكاظ ومجنة المجاز ذو وكان الجاهلية في كان للعرب سوق اسم ومجنة الجن كثيرة مجنة
  ).٥/٥٨معجم البلدان  (األصفر له يقال جبل قرب الظهران بمر مجنة وكانت الجاهلية

 ٢/٣٣صحيح البخاري كتاب الحج فضائل المدينة باب كراهية النبي صلى اهللا عليه وسلم أن تعرى المدينة ) ٤(
  . ١٨٨٩/ ح 
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  ديثتخريج الح

، ومن طريق سـفيان     )١(أخرجه البخاري من طريق مالك بن أنس بحذف بعض األلفاظ         
، وأخرجه مسلم من طريق عبدة بن سليمان وحماد بن أسـامة            )٢(الثوري بذكر جزء من الحديث    

  .عن هشام بن عروة بهجميعهم . )٣( بن نمير مختصراًعبداهللاو
� � �  

في الِْإِذِن علَيه وأدخَل     يه وسلم أخَّر أبا سفْيان    إن رسول اللّه صلى اللّه عل     ( فيه   }جلهم{
ما كدتَ تأذَن لي حتَّى تَأذَن لحجارة الجلْهمتَين قَبلي، فقال رسـول  : غَيره من النَّاس قَبلَه، فقال 
 الجلْهتَين،  إنما هو لِحجارة  :  قال أبو عبيد   )كُلُّ الصيد في جوف الْفَرا    : اللّه صلى اللّه عليه وسلم    

وأبو عبيد . ِزيدتْ فيها الِميم كما ِزيدتْ في زرقُم وستْهم      : وقيل جاِنبه، النثير  . فَم الواِدي : والجلْهةُ
  .ولم أسمع الجلْهمة إالَّ في هذا: قال. يرويه بفتح الجيم والْهاء، وشَِمر يرويه بضمها

        ))))٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :في األمثال في الحديثقال الرامهرمزي   

حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا عمرو بن علي، ثنا سفيان بن عيينة، عن وائل بن                 
ـ  أَ خرَأ و ريٍشقُم لِ لَّسه و لِي ع ى اهللاُ لَّ ص ل اهللاِ سو ر ذنَأ: داود، عن نصر بن عاصم الليثي، قال       ا ب

فْسثُ يان ،ن لَ ِذ أَ مقاَل فَ ه :َأدتُا كِ م َأ تَنِلذن َأدتُى ِكتَي ح َأ تَنجارِةِح ِلذنقاَلفَ. ليِبين قَلهمِت الج :
 "ِتنْا َأماِكِذ وا َأ يبا سكَنتَما َأنَّان ِإفي ُلكُ: وُل اَألاَلا قَمِفيِد الص ٥( ")٤(را الِفطِني ب(.  

  تخريج الحديث
  .لم أقف عليه مسنداً إال في هذا الموضع  

  رجال اإلسناد
 لم يرِو له أصحاب .)٦(وثالثمائة تسع سنة  مات،البغدادي بكر أبو ،د بن الحسين بن مكرممحم

  .الكتب الستة
                                                 

، وفي باب من دعا برفع الوباء  ٥٦٥٤/  ح ٤/٢٨صحيح البخاري كتاب المرضى باب عيادة النساء الرجال ) ١(
  . ٥٦٧٧ /  ح ٤/٣٥ والحمى

  . ٦٣٧٢/  ح ٤/١٨٨صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجع ) ٢(
  . ١٣٦٣/  ح ١/٦٨٧صحيح مسلم كتاب الحج باب فضل المدينة ) ٣(
مختار الصحاح  (ألفا الهمزة من أبدلوا وقد وجبال كجبل ِفراء وجمعه الوحشي الحمار الكالء بوزن :الفَرُأ) ٤(

  ).٢/٢٢٦، غريب الحديث البن سالم ٥١٧ص
  . ٨٢   / ح ١١٩ص  الحديث  فيمثالاأل) ٥(
  .١٤/٢٨٦، سير أعالم النبالء ٥/٣٤٥، تاريخ اإلسالم للذهبي ٢/٢٢٣ترجمته في تاريخ بغداد ) ٦(
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 اهللا رسول بحديث علم بغداد من علينا قدم ما :فهد بن إبراهيم قالو. )١(وثقه الدارقطني
 ماماإل الحافظ : وقال الذهبي.منه عرفأ وال ،مكرم بن بكر أبي من وسلم عليه اهللا صلى
  .، فلم يرد ما يجرحه هو ثقة:قلت. )٢(المسند
 مات ،حافظ ثقة ،البصري الباهلي الصيرفي الفالس حفص أبو ،كنيز بن بحر بن علي بن عمرو

  . روى له الجماعة.)٣( ومائتينوأربعين تسع سنة
 أنه اختلط وإختالطه ال يضر، وهو مدلس مـن          إال ،حجة إمام فقيه حافظ ثقة: عيينةسفيان بن   

  ).١٤(سبقت ترجمته حديث رقم  يةالثان
، المفرد األدب في البخاري روى له .)٤(السادسة من ،ثقة ،الكوفي ،التيمي داود بن وائل

  .)٥( قيل لم يسمع من ابنه.وأصحاب السنن األربعة
. )٦(الثالثة من، عنه رجوعه وصح ،الخوارج برأي رمي ،ثقة ،البصري الليثينصر بن عاصم 

  .ماجه ابن، والنسائي، وداود أبو، ومسلم، واليدين رفع زءج في البخاريروى له 
  الحكم على إسناد الحديث

 إلرساله فقد أرسله نصر الليثي عن النبي صـلى اهللا عليـه             ؛إسناد هذا الحديث ضعيف     
  .وسلم، ورجاله ثقات

� � �  

 فجالَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للناس أمـرهم         ( في حديث كعب بن مالك       }جال{
  .أي كَشف وأوضح )ليتَأهبوا

        ))))٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 ، مولَى بِني ُأميـةَ    ، َأحمد بن عمِرو بِن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن سرحٍ          ،حدثَِني َأبو الطَّاِهرِ  
 ثُم غَزا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه          : قَالَ ،اٍب عن ابِن ِشه   ، َأخْبرِني يونُس  ،َأخْبرِني ابن وهبٍ  
  وكةَ تَبوغَز لَّمسو،   ومالر ِريدي وهِب ِبالشَّامِ   ، ورى الْعارنَصابٍ   ، وِشه نقَاَل اب :     ـدبِني عرفَـَأخْب 

                                                 

  .٨٢سؤاالت حمزة ص) ١(
  .٢/٧٣٥تذكرة الحفاظ ) ٢(
، ٢/٤٨٧، تذكرة الحفاظ ٢٢/١٦٢، تهذيب الكمال ٦/٢٤٩، وانظر الجرح والتعديل ٤٢٤تقريب التهيب ص) ٣(

  .٨/٧٠، تهذيب التهذيب ٢/٨٤الكاشف 
  ، ٥٨٠تقريب التهذيب ص) ٤(
  .١١/٩٧، تهذيب التهذيب ٣٠/٤٢٠انظر تهذيب الكمال ) ٥(
، تهذيب الكمال ٢/١٤٧، سؤاالت اآلجري ٨/٤٦٤وانظر الجرح والتعديل . ٥٦٠تقريب التهذيب ص) ٦(

  .١٠/٣٨١ذيب ، تهذيب الته٢٩/٣٤٧
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 ، عبد اللَِّه بن كَعٍب كَان قَاِئد كَعٍب ِمن بِنيِه ِحين عِمي            َأن ،الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن كَعِب بِن ماِلكٍ       
 سِمعتُ كَعب بن ماِلٍك يحدثُ حِديثَه ِحين تَخَلَّفَ عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفـي                  :قَاَل

 وكِة تَبواِلكٍ    ،غَزم نب بقَاَل كَع : ٍة        لَموِفـي غَـز ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نَأتَخَلَّفْ ع 
     وكِة تَبوا قَطُّ ِإلَّا ِفي غَزاهغَز،             نْـها تَخَلَّفَ عدَأح اِتبعي لَمٍر ودِة بوتَخَلَّفْتُ ِفي غَز َأنِّي قَد رغَي ، 

 حتَّى جمع اللَّه بينَهم     ،ى اللَّه علَيِه وسلَّم والْمسِلمون يِريدون ِعير قُريشٍ       ِإنَّما خَرج رسوُل اللَِّه صلَّ    
 ِحين  ، ولَقَد شَِهدتُ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَيلَةَ الْعقَبةِ           ،وبين عدوِهم علَى غَيِر ِميعادٍ    

 وكَان  ، وِإن كَانَتْ بدر َأذْكَر ِفي النَّاِس ِمنْها       ، وما ُأِحب َأن ِلي ِبها مشْهد بدرٍ       ،ثَقْنَا علَى الِْإسلَامِ  تَوا
  وكِة تَبوِفي غَز لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نتَخَلَّفْتُ ع ِري ِحينخَب ِمن: قَـطُّ    َأنِّي لَم َأكُـن

 حتَّـى   ، واللَِّه ما جمعتُ قَبلَها راِحلَتَيِن قَطُّ      ،َأقْوى ولَا َأيسر ِمنِّي ِحين تَخَلَّفْتُ عنْه ِفي ِتلْك الْغَزوةِ         
 واستَقْبَل سـفَرا  ،حر شَِديٍد فَغَزاها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي   ،جمعتُهما ِفي ِتلْك الْغَزوةِ   

ــدا ــازا،بِعي ــرا، ومفَ ــدوا كَِثي َل عــتَقْب اســةَ   ، و بوا ُأهبــَأه ــرهم ِليتَ َأم ِلِمينــس ــا ِللْم فَجلَ
ِوِهم١(الحديث............غَز(.  

  تخريج الحديث
من طريق عنبسة    بن وهب به، و    عبداهللاأخرجه البخاري من طريق أحمد بن صالح عن         

ومن طريق أحمد بن صالح عن  ،)٢(بن خالد عن يونس بن يزيد به بذكر جزء قصير من الحديث
ومن طريق إسحاق بن  ،)٤(من طريق عقيل بن خالد بنحوهوأخرجه . )٣( بن وهب به بنحوهعبداهللا

  .عن ابن شهاب الزهري به كالهما ،)٥(راشد مختصراً
� � �  

  

  

  

  

                                                 

  . ٢٧٦٩/  ح ٢/٧٢١صحيح مسلم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ) ١(
" لقد تاب اهللا على النبي والمهاجرين واألنصار: "صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة التوبة باب قوله) ٢(

  . ٤٦٧٦ /  ح ٣/٢٣٤
  . ٦٦٩٠/  ح ٤/٢٥٧هدى ماله على وجه النذر والتوبة صحيح البخاري كتاب األيمان والنذور باب إذا أ) ٣(
  . ٤٤١٨/  ح ٣/١٦٨صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك ) ٤(
صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة التوبة باب وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم ) ٥(

  . ٤٦٧٧ /  ح ٣/٢٣٥األرض بما  
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: يقَـال .  أي انكشَفَتْ وخرجت من الكسوف     )تى تجلَّت الشمس  ح(ومنه حديث الكسوف    
  .تَجلَّتْ وانْجلتْ، وقد تكرر في الحديث

        ))))٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

برِنـي   َأخْ : قَـالَ  ، عن ابِن ِشهابٍ   ، حدثَِني عقَيلٌ  ، حدثَنَا اللَّيثُ  : قَالَ ،حدثَنَا سِعيد بن عفَيرٍ   
 َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه  ، َأن عاِئشَةَ زوج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأخْبرتْه،عروةُ بن الزبيرِ 

     سفَتْ الشَّمخَس مولَّى يص لَّمسِه ولَيع،  رفَكَب ةً طَِويلَةً   ، فَقَاماءَأ ِقرا طَِويلًا    ، فَقَركُوعر كَعر ثُم،   ثُـم 
 وِهي َأدنَـى ِمـن   ، ثُم قَرَأ ِقراءةً طَِويلَةً،وقَام كَما هو، "" سِمع اللَّه ِلمن حِمده     : ""رفَع رْأسه فَقَالَ  
 ثُم  ، ثُم سجد سجودا طَِويلًا    ،كْعِة الُْأولَى  وِهي َأدنَى ِمن الر    ، ثُم ركَع ركُوعا طَِويلًا    ،الِْقراءِة الُْأولَى 

     ِة ِمثَْل ذَِلكِة الْآِخركْعَل ِفي الرفَع،  لَّمس ثُم ،   سلَّتْ الشَّمتَج قَدوِف        ،وفَقَاَل ِفـي كُـس النَّاس فَخَطَب 
 فَِإذَا رَأيتُموهمـا    ، يخِْسفَاِن ِلموِت َأحٍد ولَا ِلحياِتهِ      لَا ، ِإنَّهما آيتَاِن ِمن آياِت اللَّهِ     : ""الشَّمِس والْقَمرِ 

  .)١( ""فَافْزعوا ِإلَى الصلَاِة
  تخريج الحديث

أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير به بزيـادة        
  .)٢(ألفاظ

 ومن طريق يونس بن يزيـد       وأخرجه البخاري من طريق يحيى بن بكير عن الليث به،         
ومن طريق معمر بن رشد عن الزهري وهشام بن          ،)٣(عن ابن شهاب به بلفظ مقارب فيه زيادة       

  .)٤(عروة به بلفظ مقارب
، ومـن   )٥(وأخرجه مسلم من طريق أبي عمر األوزاعي عن ابن شهاب به باختـصار            

  .)٦(طريق عبيد بن عمير عن عائشة بنحوه
� � �  

                                                 

  .١٠٤٧   /ح ١/٢٦٦  هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟: ي كتاب الكسوف بابصحيح البخار) ١(
صحيح مسلم كتاب ، وفي ١٠٤٤   /ح ١/٢٦٥ صحيح البخاري كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف) ٢(

  .٩٠١   /ح ١/٤٣٤باب صالة الكسوف  الكسوف
   كتاب بدء الخلقوفي  .١٠٤٦  / ح١/٢٦٥ صحيح البخاري كتاب الكسوف باب خطبة اإلمام في الكسوف) ٣(

  .٣٢٠٣  / ح٢/٣٨٣ باب صفة الشمس والقمر
  . ١٠٥٨   /ح ١/٢٦٩ ال تنكسف الشمس لموت أحد وال لحياته: صحيح البخاري كتاب الكسوف باب) ٤(
  .٩٠١  /ح ١/٤٣٥باب صالة الكسوف  صحيح مسلم كتاب الكسوف) ٥(
  . ٩٠٢  / ح١/٤٣٦ باب صالة الكسوف صحيح مسلم كتاب الكسوف) ٦(
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الخفيف شَعٍر ما بين النَّزعتين مـن     :  األجلَى )أنه أجلَى الجبهة  (وفي صفة المهدي    ) س(
  .الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته

        ))))٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
   :قال أبو داود في سننه  

 عن َأِبي   ،نَضرةَ عن َأِبي    ، عن قَتَادةَ  ، حدثَنَا ِعمران الْقَطَّان   ،حدثَنَا سهُل بن تَماِم بِن بِزيعٍ     
 ِريِعيٍد الْخُدقَالَ ،س :       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسةِ    : "" قَاَل رهبلَى الْجِمنِّي َأج ِديهَأقْنَـى   ،الْم 

  .)٢( ""بع ِسِنين يمِلك س، كَما مِلَئتْ جورا وظُلْما، يملَُأ الَْأرض ِقسطًا وعدلًا،)١(الَْأنِْف
  تخريج الحديث

، والطبراني من طريق عفان بن )٣(أخرجه الحاكم من طريق عمر بن عاصم الكالبي
، كالهما عن عمران القطان به )٤(مسلم وقد صرح قتادة بالسماع في هذه الرواية من أبي نضرة

  .بنحوه
، ومن )٥(بوأخرجه الداني من طريق عطااء بن عجالن عن أبي نضرة به بلفظ مقار

  .)٦(طريق الحسن بن يزيد السعدي عن أبي سعيد الخدري باختالف في بعض األلفاظ
وأخرجه الطبراني من طريق بكر الناجي عن الحسن بن يزيد السعدي عن أبي سعيد 

  .)٧(الخدري به بزيادة ألفاظ مع اختالف
لناجي عن أبي ، ثالثتهم من طريق بكر ا)١٠(، وأبو يعلى)٩(، وابن حبان )٨(وأخرجه أحمد

  .سعيد الخدري باختالف يسير
  
  

                                                 

 ارتفاع في َأعلى اَألنف واحديداب في وسطه وسبوغٌ في طرفه وقيل هو نُتوء وسِط القصبة وإشْرافُه :القَنا) ١(
  ).١٥/٢٠١لسان العرب  (وِضيقُ المنْخَرين

  .٤٢٨٥ /  ح ٢/٥٠٩سنن أبي داود كتاب المهدي ) ٢(
  . ٨٦٧٠   /ح ٤/٦٠٠ حمالمستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفتن والمال) ٣(
  . ٩٤٦٠   /ح ٩/١٧٦المعجم األوسط للطبراني  ) ٤(
  .٥٥٣   /ح٥/١٠٣٨السنن الواردة في الفتن للداني باب ما جاء في المهدي ) ٥(
  . ٥٨٤   /ح ٥/١٠٦٣ السنن الواردة في الفتن للداني باب ما جاء في المهدي) ٦(
  . ١٠٧٥   /ح ٢/١٥المعجم األوسط للطبراني ) ٧(
  . ١١١٤٦   /ح ٣/١٧مسند أحمد بن حنبل  ) ٨(
  . ٦٨٢٦   /ح ١٥/٢٣٨ صحيح ابن حبان كتاب التاريخ) ٩(
  . ١١٢٨   /ح ٢/٣٦٧،  ٩٨٧   /ح ٢/٢٧٤مسند أبي يعلى الموصلي  ) ١٠(
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، جميعهم من طريق بكر )٤(، وأبو نعيم)٣(، وابن أبي شيبة)٢(، والحاكم)١(أخرجه أحمدو
  .الناجي عن أبي سعيد الخدري باختالف في بعض األلفاظ مع زيادة

  رجال اإلسناد
 روى له .)٥(لعاشرةا من ،يخطىء صدوق ،عمرو أبو ،البصري ،السعدي يعِزبسهل بن تمام بن 

  .أبو داود
. )٦(شيخ :حاتم أبو وقال. الشيء في وهم ربما كان بكذاب، يكن لم :زرعة أبو قال

  .كما قال ابن حجر هو : قلت.)٧(يخطئ :وقال، الثقات في حبان ابن وذكره
 بين مات ،الخوارج برأي ورمي ،يهم صدوق ،البصري ،القطان العوام أبو ،راود بن عمران
  . روى له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن األربعة.)٨( ومائةوالسبعين الستين

 يوما يحيى ذكره وقد. عنه يحدث ال يحيى وكان عنه، يحدث مهدي بن عبدالرحمن كان
 صالح يكون أن أرجو :أحمد بن حنبل وقال .)٩(يهم صدوق :وقال البخاري .عليه الثناء فأحسن
 بن يحيى عنه يرو لم :آخر موضع في وقال. )١١(قوىبال ليس :معين بنا وقال. )١٠(الحديث
أبو  وقال .)١٣(داعية يكن ولم الخوارج، رأى يرى كان :مرة وقال. )١٢ (بشيء هو وليس سعيد،
 وقال. )١٤(دماء سفك فيها شديدة بفتوى حسن بن عبداهللا بن إبراهيم أيام في أفتى ضعيف: داود

 يكتب ممن وهو :يعد بن أحمد أبو وقال. )١٦(ضعيف :النسائي وقال .)١٥(ثقة بصري :العجلي

                                                 

  .١١٣٤٤   / ح٣/٣٧، ١١٣٣١   / ح٣/٣٦، ١١٢٢٨   / ح٣/٢٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٨٦٧١  ، ٨٦٦٩   /ح ٤/٦٠٠ ، ٨٤٢٨   /ح ٤/٥١٢  م كتاب الفتن والمالحمالمستدرك على الصحيحين للحاك) ٢(
  . ٣٧٦٣٨   / ح٧/٥١٢ المصنف في األحاديث واآلثار) ٣(
  .٣/١٠١حلية األولياء ) ٤(
  .٢٥٧تقريب التهذيب ص) ٥(
  .٤/١٩٤الجرح والتعديل ) ٦(
  .٨/٢٩٠الثقات البن حبان ) ٧(
  .٤٢٩تقريب التهذيب ص) ٨(
  .١٢/٢٠٩تهذيب  تهذيب ال)٩(
  .٣/٢٥العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٤/١٨٥ الدوري رواية - معين ابن تاريخ) ١١(
  .٣٤٨، ٤/١٥٧ الدوري رواية - معين ابن تاريخ) ١٢(
  .٤/١٤١ الدوري رواية - معين ابن تاريخ) ١٣(
  .٤١٩، ١/٤١٨سؤاالت اآلجري ) ١٤(
  .٢/١٨٩الثقات للعجلي ) ١٥(
  .٨٥ي صالضعفاء والمتروكين للنسائ) ١٦(
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 الناس أخص من كان :الثقات في شاهين ابن وقال .)٢(الثقات في حبان ابن وذكره. )١(حديثه
 :قلت. )٤(والوهم المخالفة كثير كان :الدارقطني وقال. صدوق :، والساجيالحاكم وقال. )٣(بقتادة

  .خوارج، فقد توسط فيه غير واحدالراجح فيه قول ابن حجر، أنه صدوق يهم، ورمي برأي ال
 سبقت  ومرسل ولم يرسل عن أبي نضرة ولكنه مدلس من الثالثةثقة ثبت،: قتادة بن دعامة

  ).٢٣(ترجمته حديث رقم 
 هو المنذر بن مالك ثقة أرسل، ولم يرسل عن أبي سعيد سبقت ترجمته حديث رقم :أبو نضرة

)١٢٧.(  
  ).٩(ه حديث رقم صحابي شهير سبقت ترجمت :أبو سعيد الخدري

  الحكم على إسناد الحديث
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه عمران القطان صدوق يهم، ويرتقي بالمتابعات إلى   

والحديث . الصحيح لغيره، وبالنسبة لتدليس قتادة فقد صرح بالسماع كما هو واضح في التخريج
لق عليه الذهبي في التلخيص حسنه الشيخ األلباني في تعليقه على السنن، وصححه الحاكم، وع

، وصحح شعيب األرنؤوط بعض متابعاته في تعليقه مسلم له يخرج ولم ،ضعيف عمران :بقوله
  .، وهذا يويد ما خلصت إليه)٥(على مسند أحمد في عدة مواضع

� � �  

  .)أنه أجلى الجبهة(ومنه حديث قتادة في صفة الدجال أيضاً 
        ))))٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :في مسندهقال اإلمام أحمد   
 ِزيدثَنَا يدح،  وِديعسنَا الْمررِ  ، َأخْبو النَّضَأبنَى   : قَالَ ، وعالْم وِديعسثَنَا الْمداِصِم   ، حع نع 

خَرجتُ ِإلَيكُم   : "" قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن َأِبيهِ  ،بِن كُلَيبٍ 
 فََأتَيتُهما ِلـَأحِجز    ، فَكَان تَلَاٍح بين رجلَيِن ِبسدِة الْمسِجدِ      ، ومِسيح الضلَالَةِ  ،وقَد بينَتْ ِلي لَيلَةُ الْقَدرِ    

 ،قَدِر فَالْتَِمسوها ِفي الْعشِْر الَْأواِخِر ِوتْـرا       َأما لَيلَةُ الْ   ، وسَأشْدو لَكُم ِمنْهما شَدوا    ، فَُأنِْسيتُهما ،بينَهما

                                                 

  .٥/٨٨الكامل في الضعفاء ) ١(
  .٧/٢٤٣الثقات البن حبان ) ٢(
  .١٨٢تاريخ أسماء الثقات ص) ٣(
، ميزان ٢٢/٣٢٨، تهذيب الكمال ٣/١٠١١، التعديل والتجريح ٣/٣٠٠ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(

  .١٢/٢٠٩، تهذيب التهذيب ٣/٢٣٦االعتدال 
  .١١٣٣١   / ح٣/٣٦، ٣/٢٦،  ١١١٤٦  / ح ٣/١٧مسند أحمد بن حنبل  ) ٥(
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 كََأنَّه قَطَن بن عبِد ،)١( ِفيِه دفٌَأ، عِريض النَّحِر،َأجلَى الْجبهِة ،وَأما مِسيح الضلَالَِة فَِإنَّه َأعور الْعينِ    
  .)٢( "" وهو امرٌؤ كَاِفر،َأنْتَ امرٌؤ مسِلم،  لَا:"" قَاَل،ِني شَبهه هْل يضر، يا رسوَل اللَِّه: قَاَل،الْعزى

  تخريج الحديث
  .)٣(أخرجه الطيالسي عن المسعودي به بنحوه

، من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتـان   )٥(، والبزار )٤(وأخرجه الطبراني 
  .)٦(ض ألفاظهعبي شيبة لكن باختصار في بوكذا ابن أ. بن عاصم وذكر الحديث بلفظ مقاربا

  رجال اإلسناد
  ).١٢( ترجمته حديث رقم سبقت، عابد متقن ثقة :هارون بن زيدي

 اختلط ،صدوق، الكوفي مسعود بن عبداهللا بن عتبة بن عبداهللا بن عبدالرحمنهو  :المسعودي
 سنة :وقيل  ومائة،ستين سنة مات ،االختالط فبعد ،ببغداد منه سمع من أن وضابطه ،موته قبل

  . روى له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن األربعة.)٧( ومائةوستين خمس
. )٨(صحيحة عنه المتقدمين ورواية عمره، آخر في اختلط أنه إال :وثقه ابن سعد وقال

 اختلط وإنما ،أيضاً نعيم وأبو قديم، بالكوفة المسعودي من وكيع سماع :مرة وقال. )٩(ووثقه أحمد
 يأب سماع :أيضاً وقال. )١٠(جيد فسماعه والبصرة، بالكوفة منه سمع ومن ،ببغداد وديالمسع
ووثقه . )١١(وحجاج ،هارون بن يزيد وكذا اختلط، ما بعد المسعودي من وهؤالء وعاصم ،النضر

 وسلمة عاصم عن يروى فيما يغلط كان  قد:وزاد ابن معين مرة. )١٢(ابن معين، وعثمان الدارمي
 وشيوخه ،ومعن ،القاسم عن روى ما له ويصحح ،ذلك في  يخطئار،والصغ واألعمش

                                                 

)١ (فَى بغير همز فيه انِحناءوفالن َأد فٌَأ َأي انِحناءفُالن فيه د)  غرب الحديث البن قتيبة ١/٧٥لسان العرب ،
١/٣٠٩.(  

  .٧٨٩٢ /  ح ٢/٢٩١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٢٥٣٢   /  ح٣٣٠ صمسند الطيالسي) ٣(
  . ١٥٦٥٣   /ح ١٨/٣٣٥ المعجم الكبير للطبراني) ٤(
  . ٣٦٩٨   /ح ٩/١٤٣ البحر الزخار مسند البزار) ٥(
  .٣٧٤٥٨   /ح ٧/٤٨٨ المصنف في األحاديث واآلثار ) ٦(
  .٣٤٤تقريب التهذيب ص) ٧(
  .٦/٣٦٦الطبقات الكبرى ) ٨(
  .١٠٦بحر الدم ص) ٩(
  .١/٣٢٥العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٩٥، بحر الدم ص٣/٥٠العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
  .١٨٥ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٢(
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، نمير بن عبداهللا بن محمد وثقهو  ووثقه علي بن المديني، وقال نحو كالم ابن معين،.)١(الكبار
 أحاديث هارون، بن ويزيد ،مهدي بن عبدالرحمن منه سمع ،طاختل بأخرة كان فلما :وزاد

 في اختلط أنه إال ،صدوقاً كان( :حبان ابن وقال. )٢(تقيممس فهو الشيوخ عنه روى وما مختلطة،
 القديم حديثه فاختلط ،فحمل يجيئه بما يحدث وكان ،عقله ذهب حتى ،شديداً اختالطاً عمره آخر

، ومن بآخرة تغير أنه إال: ، وزادالعجلي ووثقه .)٣()الترك فاستحق يتميز ولم ،األخير بحديثه
 أبو قال و،)٥( كان المسعودي يخطئ في الحديث:أبو داودقال و .)٤(سمع منه قديماً فهو أصلح

. )٦(زمانه أهل من مسعود ابن بحديث أعلم وكان سنتين، أو بسنة موته قبل بأخرة تغير :حاتم
 وقال. بآخرة تغير أنه إال ،صدوقاً ،ثقةً كان :شيبة بن يعقوب وقال. بأس به ليس :النسائي وقال
 :خراش ابن وقال. ضعيف فسماعه ببغداد منه سمع ومن يختلط، نأ قبل ثبتاً كان :)٧(عمار ابن
من رووا عنه  وقد تكلم في حديثه ببغداد، وم، اختلط بأخرة، ثقةالراجح أنه : قلت.)٨(ذلك نحو

  .بأخرة يزيد بن هارون
  ).٧٩( سبقت ترجمته حديث رقم ، هو هاشم بن القاسم ثقة:أبو النضر

  ).٥٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، رمي باإلرجاء، ثقة:عاصم بن كليب
  ).٥٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، لم تثبت له صحبة، هو كليب بن شهاب ثقة:أبوه

  ).٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي شهير:أبي هريرة
  الحكم على إسناد هذا الحديث

 من المسعودي بعد االختالط، ديث ضعيف؛ ألن يزيد بن هارون، سمعإسناد هذا الح  
: بالمتابعت إلى الحسن لغيره، وهذا ما قاله شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند فقاليرتقي و

  .حسن وهذا إسناد ضعيف
� � �  

                                                 

  .٣/٤٢٩، ٣/٣٣٣  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(
  .٦/١٩٠ تهذيب التهذيب )٢(
  .٢/٤٨المجروحين البن حبان ) ٣(
  .٢/٤٤٥الثقات للعجلي ) ٤(
  .١/٣٠٦سؤاالت اآلجري ) ٥(
  .٥/٢٥٠الجرح والتعديل ) ٦(
 ومائتين وأربعين اثنتين سنة مات ،البغدادي جعفر أبو ،األزدي ،المخرمي عمار بن اهللا عبد بن محمد هو )٧(

  ).٤٨٩تقريب التهذيب ص(
، المختلطين ٥٤، الكواكب النيرات ص٢/٣٣٦، الضعفاء الكبير للعقيلي ٥/٢١٤ترجمته في التاريخ الكبير ) ٨(

  .٦/١٩٠، تهذيب التهذيب ١/٦٣٣، الكاشف ١٧/٢١٩، تهذيب الكمال ٧٢للعالئي ص
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 أي  )ِإنكم تبايعون محمدا على أن تحاربوا العرب والعجـم مجِليـةً          (وفي حديث العقبة    
  .حرباً مجِليةً مخِْرجة عن الدار والمال

        ))))٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :ن سعد في الطبقاتقال اب

 عن عبـادة  ، أخبرنا علي بن زيد    : أخبرنا حماد بن سلمة قال     :أخبرنا عفان بن مسلم قال      
أن أسعد بن زرارة رحمه اهللا أخذ بيد رسول اهللا صـلى اهللا       " :بن الوليد عن عبادة بن الصامت     ا

إنكـم   ؟ محمـدا   هل تدرون على ما تبـايعون      ، يا أيها الناس   : يعني ليلة العقبة فقال    ،عليه وسلم 
 ، نحن حرب لمن حارب    : فقالوا ،تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والجن واإلنس مجلبة        

 فقال رسـول اهللا صـلى اهللا        ، اشترط علي  ، يا رسول اهللا   : فقال أسعد بن زرارة    ،وسلم لمن سالم  
 وتؤتوا  ،ا الصالة  وتقيمو ، وأني رسول اهللا   ،تبايعوني على أن تشهدوا أال إله إال اهللا        " :عليه وسلم 

 ،" وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم        ، وال تنازعوا األمر أهله    ، والسمع والطاعة  ،الزكاة
  .)١("الجنة والنصر  " : قال؟ فما لنا، هذا لك يا رسول اهللا، نعم: قال قائل األنصار، نعم:قالوا

  تخريج الحديث
  ).٢٣٣( هذا الحديث سبقت دراسته حديث رقم

  .)٢( ذكره الزمخشري، مسنداً)مجلية(ف على لفظ ابن األثير لم أقو
� � �  

 هكذا روي في    )يِرد علي رهط من أصحابي فيجلَون عن الحوض       (ومنه حديث الحوض    
  .والرواية بالحاء المهملة والهمز. أي ينْفَون ويطْردون: بعض الطُّرق

        ))))٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :الخطابقال يعقوب بن شيبة في مسند عمر بن   
ثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المـسيب،            : ثنا أحمد بن شبيب، قال      

يرد علَي يوم الِقيامة : " عن أبي هريرة، أنه كان يحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال             
ِإنَّك الَ علـم لَـك ِبمـا    : وليا رِب َأصحاِبي فَيقُ:  فََأقُوُلرهطٌ ِمن َأصحاِبي فَيجلُون عن الحوضِ    

  .)٤(")٣(َأحدثُوا بعِدك، ِإنُّهم ارتَدوا على َأدباِرِهم القَهقِرى
                                                 

  .٣/٦٠٩الطبقات الكبرى  ) ١(
  .١/٧٢،١/٢٢٥الفائق ) ٢(
 رجع :يقالو، قفاه على تَراجع وتَقَهقَر ذلك فعل ِمشْيته في الرجُل وقَهقَر الرجوع من ضرب :القَهقَرى) ٣(

  ).١/٦٥٣، غريب الحديث للخطابي ٥/١٢١لسان العرب  (إليك ووجهه وراءه رجع إذا القهقرى
  .٨٦ن الخطاب ليعقوب بن شيبة صمسند عمر ب) ٤(
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  تخريج الحديث
أخرجه البخاري معلقاً بنفس اإلسناد من طريق ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب              

لموضع معلقاً أيضاً مـن طريـق       ، وفي نفس ا   )١(فَيحلَُّئونالنبي صلى اهللا عليه وسلم ولكنه قال        
  .فيجلَون :الزهري عن أبي هريرة وقال

، )٢( بن رافع عن أبي هريـرة بقولـه فيختلجـون          عبيداهللاوأخرجه الطبراني من طريق     
  .)٣(وأورده ابن بشكوال عن أحمد بن شبيب بمثله

وهذا الحديث أخرجه اإلمام مسلم في حديث طويل وذكر معناه من طريق من طريق أبي 
  .عن أبي هريرة بمعناه كالهما .)٥( بن يعقوب الجهنيعبدالرحمن، ومن طريق )٤(زم األشجعياح

  رجال اإلسناد
 وعشرين تسع سنة مات ،صدوق ،البصري عبداهللا أبو ،يِطبالح سعيد بن شبيب بن أحمد

  .النسائي، ووالمنسوخ الناسخ في داود أبو، والبخاري روى له .)٦(ومائتين
 العراق أهل قبله :يعد ابن وقال .)٨(الثقات في حبان ابن وذكره .)٧(وثقه أبو حاتم

قال . مرضى غير ،الحديث منكر :األزدي الفتح أبو وقال. المديني بن يعل عنه وكتب. ووثقوه
 في التمهيد في رأيت ثم. مرضى غير األزدي بل ،القول هذا إلى أحد يلتفت لم( :ابن حجر

 ،األزدي تبع فكأنه. متروك أبيه، عن شبيب بن أحمد :)٩(مرع أبو قال :إسحاق بن سعد ترجمة
 والذي وقفت :قلت. )١٠()عمر أبو إليه أشار الذي ،إسحاق بن سعد حديث عليه أنكر إنما فإنه

وأما وقد رد ابن حجر الكالم فيه، فيبقى . )١١( أحمد بن شبيب يتكلمون فيه:عليه في التمهيد قوله
  .وغيرهعلى توثيقه، وقد وثقه أبو حاتم 

                                                 

  .٦٥١٦  /ح ٤/٢٣٤باب في الحوض  صحيح البخاري كتاب الرقاق) ١(
  . ١٧٠٨   /ح ٣/١٥مسند الشاميين للطبراني  ) ٢(
  .٩٢/  ح ١٦٣البن بشكوال ص والكوثر الحوض في مخلد بن بقي جزء على الذيل) ٣(
  .٢٤٧   /ح ١/١٤٩التحجيل في الوضوء باب استحباب إطالة الغرة و صحيح مسلم كتاب الطهارة) ٤(
  . ٣٤٩   /ح ١/١٤٠باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  صحيح مسلم كتاب الطهارة) ٥(
  .٨٠تقريب التهذيب ص) ٦(
  .٢/٥٤الجرح والتعديل ) ٧(
  .٨/١١الثقات البن حبان ) ٨(
  ).٣/١١٢٨تذكرة الحفاظ (تاب التمهيد ، صاحب كالبر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف ،عمر أبو هو )٩(
  .١/٣١، تهذيب التهذيب ١/٣٢٧، تهذيب الكمال ١/٣٣٦، التعديل والتجريح ٢/٤التاريخ الكبير ) ١٠(
  .٢١/٢٦ التمهيد البن عبد البر) ١١(
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 ابنه رواية من بحديثه بأس ال ،سعيد أبو ،البصري ،طيبالح التميمي سعيد بن شبيبهو  :أبوه
 أبو، والبخاريروى له  .)١( ومائةوثمانين ست سنة مات ،وهب بنا رواية من ال ،عنه أحمد
  .النسائي، ووالمنسوخ الناسخ في داود

 كتب عنده كان :حاتم أبو وقال. به بأس ال :زرعة أبو وقال. وثقه علي بن المديني
. والطبراني .)٤(والذهلي .)٣(ووثقه الدارقطني .)٢(به بأس ال ،الحديث صالح وهو يزيد، بن يونس
 لشبيب( :يعد بن أحمد أبو وقال. )٦(الثقات في حبان ابن وذكره. )٥(بأس به ليس :النسائي وقال
 بأحاديث وهب ابن عنه حدثو ،مستقيمة أحاديث الزهري عن يونس، عن عنده الزهري نسخة
 ووهم، فغلط ،حفظه من وهب ابن عنه كتب تجارته في مصر قدم لما شبيباً ولعل :قالو ،مناكير
 هو ثقة في :قلت. )٧()آخر شبيب فكأنه أحمد ابنه عنه حدث وإذا الكذب، يتعمد ال أن وأرجو

 .رواية ابنه ال من رواية ابن وهب، ولم يرِو في هذا الحديث عن ابن وهب
  ).٣٢( سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة تكلم في روايته عن الزهري بشيء يسير:يونس بن يزيد

 ولم يرسل عن ابن المـسيب        ومرسل ، وإتقانه، ولكنه مدلس من الثالثة     جاللته متفق   :ابن شهاب 
  ).١٦(سبقت ترجمته حديث رقم 

 الفقهاء األثبات ،العلماء أحد ،المخزومي ،القرشي وهب أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد
 أوسع التابعين في أعلم ال :المديني بنا وقال ،المراسيل أصح مرسالته أن على اتفقوا ،الكبار
  . روى له الجماعة.)٨(الثمانين ناهز وقد التسعين بعد مات ،منه علماً

 عمر ضي اهللا من سماع له يصح ال ،بمراسيلهم المحتج الكبار األئمة أحد( :قال العالئي
 وروى ،وغيرهما ،ذر وأبي ،كعب بن يبُأ عن أيضاً وأرسل ،عنه اهللا رضي بكر وأبذا وك عنه،
 عبدالرحمن منوال  ،ثابت بن زيد من يسمع ولم ،يدركه ولم عنه اهللا رضي عبادة بن سعد عن

                                                 

  .٢٦٣تقريب التهذيب ص) ١(
  .٤/٣٥٩الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٢٣سؤاالت الحاكم ص) ٣(
تقريب ( وثالثمائة وخمسين ثمان سنة مات ،النيسابوري ،الذهلي خالد بن اهللا عبد بن يحيى بن محمد هو )٤(

  ).٥١٢التهذيب ص
  .٤/٢٦٩،تهذيب التهذيب ١/٤٧٩، الكاشف ١٢/٣٦٠، تهذيب الكمال ٤/٢٣٣ انظر التاريخ الكبير )٥(
  .٨/٣١٠الثقات البن حبان ) ٦(
  .٤/٣٠الكامل في الضعفاء ) ٧(
، تهذيب الكمال ٤/٢٧٣، الثقات البن حبان ٥/١١٩ر الطبقات الكبرى ، وانظ٢٤١تقريب التهذيب ص) ٨(

  .٤/٧٤، تهذيب التهذيب ١/٤٤٤، الكاشف ١١/٦٦
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 من شيئاً كان عنها اهللا رضي عائشةوإن روى عن  وال يعرف له عن أنس حديثاً، ،ليلى أبي بن
  .)١()حديثه عنها في الصحيحين، والستر وراء

  ).٢٧( سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي شهير:أبو هريرة
  الحكم على إسناد الحديث

إسناد هذا الحديث صحيح؛ فرواته ثقات، وبالنسبة لخطأ يونس بن يزيد في شـيء مـن            
م، يرد   فتخريج البخاري لهذا اإلسناد معلقاً، والمتابعات التي أخرجها اإلمام مسل          حديث الزهري؛ 

ويؤكد ذلك تصحيح الشيخ األلباني لهذا      . وبالنسبة لتدليس الزهري فقد احتمله العلماء      هذا الخطأ، 
  .)٢(الحديث

� � �  

وأصلُه تَجلَّلِني،  .  أي غطَّاني وغَشّاني   )فقُمت حتى تجالَّني الغَشْي   (وفي حديث الكسوف    
ويجوز أن يكون معنى تَجالَّني     . ظنن وتمطَّطَ فأبدلَت إحدى الالمات أِلفاً، مثل تَظَنّى وتمطَّى في ت        

  .ذَهب بقوتي وصبري، من الجالء، أو ظَهر بي وبان علي: الغَشْي
        ))))٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 ، عن َأسماء  ،مةَ عن فَاطِ  ، حدثَنَا ِهشَام  : قَالَ ، حدثَنَا وهيب  : قَالَ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ   

 ، فَِإذَا النَّـاس ِقيـام     ، فََأشَارتْ ِإلَى السماءِ   ، ما شَْأن النَّاسِ   : فَقُلْتُ ، َأتَيتُ عاِئشَةَ وِهي تُصلِّي    :قَالَتْ
 فَجعلْـتُ   ،لَّاِني الْغَـشْي  فَقُمتُ حتَّى تَج   ، فََأشَارتْ ِبرْأِسها َأي نَعم    ، آيةٌ : قُلْتُ ، سبحان اللَّهِ  :فَقَالَتْ

   اءْأِسي الْملَى رع بَأص،         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَّ النَِّبيجو زع اللَّه ِمدقَالَ    ، فَح ِه ثُملَيَأثْنَى عو "" : 
 فَُأوِحي ِإلَي َأنَّكُم تُفْتَنُون ِفـي       ،نَّةُ والنَّار  حتَّى الْج  ،ما ِمن شَيٍء لَم َأكُن ُأِريتُه ِإلَّا رَأيتُه ِفي مقَاِمي         

  وِركُمِمثَْل -قُب   َأو- قَِريب -    ذَِلك ِري َأيلَا َأد    اءمالِ    -  قَالَتْ َأسجِسيِح الدِفتْنَِة الْم قَالُ ، ِمنا  : يم 
فَيقُوُل هـو محمـد      - لَا َأدِري ِبَأيِهما قَالَتْ َأسماء       - موِقن َأو الْ  ، فََأما الْمْؤِمن  ؟ِعلْمك ِبهذَا الرجلِ  

 نَم صاِلحا قَد عِلمنَا ِإن      : فَيقَالُ ، هو محمد ثَلَاثًا   ، فََأجبنَا واتَّبعنَا  ، جاءنَا ِبالْبينَاِت والْهدى   ،رسوُل اللَّهِ 
 لَـا َأدِري    : فَيقُـولُ  – لَا َأدِري َأي ذَِلك قَالَتْ َأسماء      -َأما الْمنَاِفقُ َأو الْمرتَاب      و ،كُنْتَ لَموِقنًا ِبهِ  

ًئا فَقُلْتُهشَي قُولُوني تُ النَّاسِمع٣( ""س(.  
  
  

                                                 

  .١٨٤جامع التحصيل ص) ١(
  .١٤٠٤٢/  ح ١٤٠٥ صالصغير الجامع وضعيف صحيح )٢(
  . ٨٦ /  ح ١/٣٤صحيح البخاري كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ) ٣(
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  تخريج الحديث
، وأخرجـه   )١(أخرجه البخاري من طريق مالك بن أنس عن هشام بن عروة به بنحـوه             

 .)٢( بن نمير وحماد بن أسامة به بزيادة ألفاظعبداهللا طريق مسلم من
� � �  

إن ربي عز وجل قد رفع لي الدنيا وأنـا          (وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) س(
  .وهو بكسر الجيم وتَشْديد الالم. أي إظْهاراً وكَشْفا )أنْظُر إليها ِجلِّياناً من اللّه

        ))))٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥((((حديث رقم حديث رقم حديث رقم حديث رقم 
  :ن حماد في كتاب الفتنقال نُعيم ب  

حنَثَد كَا الحم اِف نَ  بنع، عنِع ساَلان، قَنَد بن ِسيح ا َأنَثَدبو الزاهرية، عيِرِث كَنِن بم ة أبي ر
ـ  و ِهيلَ ع ى اهللاُ لَّ اهللا ص  وُلس ر اَلقَ: اَلا قَ مهنْ اهللا ع  يِض، ر رمن ابن ع  ي، ع ِمرضحة الْ رجشَ لَّسم :
ي ِفى كَلَ ِإنظرما َأ كَِةيام القِّوِمى يلَها ِإي ِفناِئ كَوا هى م لَِإا و ليه إِ نظرا أَ نََأيا فَ نْي الد  لِ فع ر  اهللاَ نِإ""
ذِهه ،ن اِهللا ِمِجليانج ه كَبِينَ ِلالهملنَ ِلالَا جقَبيين ٣(""هِلب(.  

  تخريج الحديث
يم بن حماد عن بقية بن الوليد عن سعيد بن سنان به أخرجه أبو نعيم من طريق نع

  .)٤(بمثله
  رجال اإلسناد

 ،عنه في هذا الحديث، ولم يرِو  تكلم في سماعه من شعيب بن أبي حمزة، ثقة:الحكم بن نافع
  ).٣٦(سبقت ترجمته حديث رقم 

 رهوغي الدارقطني ورماه ،متروك ،الحمصي مهدي أبو ،الكندي أو ،الحنفي سنان بن سعيد
  . روى له ابن ماجه.)٥( ومائةوستين ثمان أو ثالث سنة مات ،بالوضع

 رأس على مات الثالثة نم ،صدوق ،الحمصي ،الحضرمي بن كريب، حديرهو  :أبو الزاهرية
  .ماجه ابن، والنسائي، وداود أبو، ومسلم، واإلمام خلف لقراءةا في البخاريروى له . )٦(المائة

                                                 

  .٧٢٨٧ /  ح ����٤/٣٩٩ صحيح البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول اهللا ) ١(
  . ٩٠٥/  ح ١/٤٣٨صحيح مسلم كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي صلى اهللا عليه وسلم في صالة ) ٢(
  . ٢   /ح ٢٧صالفتن لنعيم بن حماد ) ٣(
  .٦/١٠١حلية األولياء ) ٤(
  .٢٣٧يب صتقريب التهذ) ٥(
  .١٥٤تقريب التهذيب ص) ٦(
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. )٥(ويعقوب بن شيبة. والنسائي. )٤(والعجلي. )٣( وابن معين.)٢(وأحمد. )١(وثقه ابن سعد
 إذا به بأس ال :يرقطناالد وقال .)٧(به بأس ال :حاتم أبو وقال. )٦(الثقات في حبان ابن وذكره
. )١٠()مرسل عن عثمان، وأبي الدرداء (:وقال العالئي. )٩( ثقة:وقال الذهبي .)٨(ثقة عنه روى
  .ن عثمان وأبو الدرداءالراجح أنه ثقة أرسل، ع :قلت

كثير بن م١١(الصحابة في عده من ووهم ،الثانية من ،ثقة ،الحمصي ، شجرة الحضرميوة أبر(. 
  . وأصحاب السنن األربعةاإلمام خلف لقراءةا في البخاريروى له 

 .)١٤(الثقات في حبان ابن وذكره .)١٣(ثقة تابعي شامي :العجلي وقال. )١٢(وثقه ابن سعد
 في خيثمة أبي بن أخرجه :العسكري وقال. صدوق :خراش ابن وقال .به بأس ال :النسائي وقال

 :قال العالئي. )١٦( ثقة:وقال الذهبي .)١٥(وهم وهو :، قال ابن حجربكناهم يعرفون الذين الصحابة
هو ثقة، كما وثقه أكثر النقاد،  :قلت.)١٧(مرسل وسلم عليه اهللا صلى النبي عن وهو إال ليس تابعي

  .حبةوليست له ص
  ).٦٢( صحابي شهير سبقت ترجمته حديث رقم :ابن عمر

  
  

                                                 

  .٧/٤٥٠الطبقات الكبرى ) ١(
  .٥/٤٣١ تهذيب الكمال )٢(
  .٢٣٧ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
  .١/٢٨٩الثقات للعجلي ) ٤(
  .٢/١٩١ تهذيب التهذيب )٥(
  .٤/١٣٨الثقات البن حبان ) ٦(
  .٣/٢٩٥الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢/١٩١، تهذيب التهذيب ٥/٤٣١، تهذيب الكمال ٣/٩٨الكبير ترجمته في التاريخ ) ٨(
  .١/٣١٥الكاشف ) ٩(
  .١٦١جامع التحصيل ص) ١٠(
  .٤٦٠تقريب التهذيب ص) ١١(
  .٧/٤٤٨الطبقات الكبرى ) ١٢(
  .٢/٢٢٤الثقات للعجلي ) ١٣(
  .٥/٣٢٢الثقات البن حبان ) ١٤(
  . ٢٤/١٥٨ل ، تهذيب الكما٨/٣٨٣، تهذيب التهذيب ٧/٢٠٨التاريخ الكبير ) ١٥(
  .٢/١٤٧الكاشف ) ١٦(
  .٢٥٩جامع التحصيل ص) ١٧(
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  الحكم على إسناد الحديث

 فهو من طريق سعيد بن سنان وهو متهم بالوضع، ولم يرد ،إسناد هذا الحديث متروك  
  .إال من طريقه؛ فال يتقوى
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الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبقدرته وعظمته تتحول أعمالنا كلها 
  .إلى أجور أسأل اهللا تعالى أن أكون من المأجورين

 بعد هذه الدراسة لجزء من أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر
 بها ابن األثير في البن األثير، وبعد اإلطالع على هذا الكتاب واألحاديث التي استدل

بيانه لمعاني ألفاظ الحديث النبوي، يمكنني أن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها 
عامة، بمن خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي أوصي بها طلبة العلم 

، وسأوضح ذلك من  بخاصةكتاب ابن األثيرأحاديث والراغبين في إتمام دراسة 
  : التالية خالل النقاط

أوال 
ً

  :النتائج التي توصلت إليها من خالل الدراسة : 
 من األحاديث التي استدل بها ابن األثير في كتابه هي أحاديث اًإن كثير -١

  .، بالنسبة ألحاديث السنة النبويةغريبة األلفاظ
إن كثير من األحاديث التي اعتمد عليها ابن األثير في كتابه، ألفاظها ال  -٢

 التي وردت المصادر والمراجع هذه األحاديث في تتطابق تماماً مع ألفاظ
فيها، بمعنى أن ابن األثير ربما كان يذكر هذه األحاديث دون الحرص على 

 . والمراجعالمصادرنفس اللفظ الذي ورد في 
اتضح لي من هذه الدراسة أن ابن األثير رحمه اهللا ، قد اطلع على مصادر  -٣

 وربما أن عضها لم يصل إلينا،ومراجع ربما بعضها لم يطبع بعد، أو أن ب
 أدى ذلك إلى وجود أحاديث لم أقف بعضها فقد في غزو التتار على بغداد،

عليها مسندة، إال أنها ذكرت في بعض كتب غريب الحديث، وأكثرها لم يرد 
 .إال عند ابن منظور الذي يعد ناقالً عن ابن األثير

ديث ضعيفة، يصل كثير من األحاديث التي وردت في هذا الكتاب هي أحا -٤
بعضها إلى الضعف الشديد، يدل هذا على أن ابن األثير رحمه اهللا لم يحتاط 

 .في إيراد األحاديث الصحيحة فقط
صحيحين أو الكتب الستة أو الب النهاية تخرج من إطار اكثير من أحاديث كت -٥
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كتاب البد أن يكون متوسعاً من هذا الالتسعة، فهذا األمر يجعل العمل في 
 .كتب السنةخالل 

قوفة والمرفوعة، وال  المو على ابن األثير لفظ الحديث على األحاديثقيطل -٦
 .يميز بينها

أحياناً يقف الباحث على الحديث الذي اعتمد عليه ابن األثير ولكن دون ذكر  -٧
لفظ ابن األثير الذي استدل به، وأحياناً يقف على جزء من الحديث ال يشتمل 

 .على لفظ ابن األثير
 دون أن ، من الحديث الذي يستدل بهاً قصيراًابن األثير غالباً جزءيذكر  -٨

 .يلتزم بذكر الحديث كامالً
 على أقف، فإن هناك رجال لم  األلفاظباعتبار أن بعض األحاديث غريبة -٩

ترجمة لهم؛ وذلك ألن هذه األحاديث وردت في كتب متأخرة بأسانيد متأخرة 
 .لم يقف الباحث على بعض رجالها

 

الل هذه الدراسة من بداية باب اجليم مع الدال إىل نهاية من خو
  :باب اجليم مع الالم خلصت إىل ما يلي 

  :بالنسبة لألحاديث وتصنيفها : أوال 

  

  عدد األحاديث  تصنيف األحاديث

مجموع النصوص التي تضمنها هذا الجزء ما بين أحاديث 
  مرفوعة أو آثار أو أقوال

٤٥٠  

وعة التي تم التعرض لها في هذه بلغ عدد األحاديث المرف
  الدراسة

٢٨٥  

  ١٦٥   الموقوفة التي لم يتم التعرض لهاثبلغ عدد األحادي

  ٨٤  بلغ عدد األحاديث الواردة في الصحيحين

  ٣٣  بلغ عدد األحاديث التي في درجة الصحيح والصحيح لغيره

  ٢٩  بلغ عدد األحاديث التي في درجة الحسن والحسن لغيره
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  ٨٣  حاديث الضعيفةبلغ عدد األ

  ١٧  بلغ عدد األحاديث المتكررة

  ٣٩  بلغ عدد األحاديث التي لم يقف عليها الباحث مسندة

وبهذا يكون عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها وتخريجها 
  بما في ذلك أحاديث الصحيحين من غير المكرر

٢٢٩  

  
بن األثير في مواضعها بالنسبة لمدى وجود اللفظة التي إستدل بها ا: ثانياً 

  :التي وقفت عليها 

  

بلغ عدد األحاديث التي تطابقت مع لفظ ابن األثير من 
  األحاديث التي وقفت عليها

١٩٦  

بلغ عدد األحاديث التي اختلف فيها لفظ ابن األثير ولكن اللفظة 
  التي استدل بها موجودة

٣١  

 األثير بلغ عدد األحاديث التي وقفت عليها ولم تذكر لفظة ابن
  التي إستدل بها

١٩  

  ٢٤٦  مجموع األحاديث التي وقفت عليها بالمكرر

  

   :التوصيات: ًثانيا 
إلى ووجوب توجيه طالب الدراسات اإلسالمية إلى دراسة السنة النبوية،  -١

  .دراسة األحاديث النبوية لبيان صحيحها من سقيمها
 متح المجال أماأوصي إخواني بإتمام دراسة أحاديث هذا الكتاب، الذي سيف -٢

 .الطلبة لدراسة أحاديث كتب غريب الحديث األخرى
 بهذا الموضوع أن ال يتوانوا في إخراج هذا الكتاب بهذه نأوصي المعنيي -٣

 لطلبة العلم االستفادة من هذه الجهود التي بذلت في هذا سنىالدراسة؛ حتى يت
 .الكتاب
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ن األساتذة  م، وأمثاله،أوصي بعمل لجنة لإلشراف على هذا الموضوع -٤
 الفضالء األكفاء، يتمكن الطالب من الرجوع إليهم في بعض االستفسارات

ويكونوا عوناً للمشرف في متابعة الطالب الذين يختارون دراسة الخاصة، 
 .موضوع موحد

  
  

هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم وبارك هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم وبارك هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم وبارك هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم وبارك 
 حبه وسلمحبه وسلمحبه وسلمحبه وسلمعلى سيدنا حممد وعلى آله وصعلى سيدنا حممد وعلى آله وصعلى سيدنا حممد وعلى آله وصعلى سيدنا حممد وعلى آله وص

  
*  *  * 
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        ثبت ثبت ثبت ثبت 

        املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
  
  
  
  
  
  
  

 

 



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

 

١.   
أحاديث في ذم الكالم 

   وأهله

 أبي بن الحسن أبي بن محمد
  أبو الفضل المقرىء،  نصر

ناصر بن عبد الرحمن بن .د
  محمد الجديع

  ١٩٩٦  األولى  ٥
 – أطلسدار 

  الرياض

  حاد والمثانياآل   .٢
 ،أحمد بن عمرو بن الضحاك

  أبو بكر الشيباني

باسم فيصل أحمد . د
  الجوابرة

  ١٩٩١–١٤١١  األولى  ٦
 - لرايةدار ا

  الرياض

  حاديث الطوالاأل   .٣
 ،سليمان بن أحمد الطبراني

  أبو القاسم
  المكتب اإلسالمي  ١٩٩٨-١٤١٩  الثانية  ١  حمدي عبد المجيد السلفي

  ار مكة بأخ   .٤
محمد بن إسحاق بن العباس 

  الفاكهي

عبد الملك بن عبد اهللا . د
  دهيش

  بيروت -دار خضر  ١٤١٤  الثانية  ٦

  أخبار مكة    .٥
 ،د اهللا األزرقيمحمد بن عب

  أبو الوليد
  ١٩٩٦-١٤١٦  -  ٢  رشدي الصلح ملحس

 -دار األندلس
  بيروت

  دب المفرد األ   .٦
محمد بن إسماعيل البخاري 

   أبو عبداهللا ،الجعفي
  ١٩٨٩–١٤٠٩  الثالثة  ١  محمد فؤاد عبدالباقي

دار البشائر 
   بيروت–اإلسالمية 

٧.   
رشاد في معرفة علماء اإل

  الحديث 

 بن أحمد الخليل بن عبد اهللا
   أبو يعلى،الخليلي القزويني

  ١٤٠٩  األولى  ٣  محمد سعيد عمر إدريس. د
 – مكتبة الرشد
  الرياض



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

٨.   
 تخريج في الغليل إرواء

  السبيل منار أحاديث
  ١٩٨٥-١٤٠٥  الثانية  ٨  -  األلباني الدين ناصر محمد

 - اإلسالمي المكتب
  بيروت

   ستذكاراال   .٩
يوسف بن عبد اهللا بن عبد 

   أبو عمر،ريالبر النم

 محمد علي ،سالم محمد عطا
  معوض

  ٢٠٠٠–١٤٢١  األولى  ٨
 – لعلميةدار الكتب ا

  بيروت

١٠. 
ستيعاب في معرفة اال

  األصحاب 

يوسف بن عبد اهللا بن عبد 
   أبو عمر،البر النمري

  بيروت - دار الجبل  ١٤١٢  األولى  ٢  علي محمد البجاوي

١١. 
أسد الغابة في معرفة 

  الصحابة 

عبد الكريم علي بن محمد بن 
 الشهير ، أبو الحسن،الجزري

  بابن األثير

  دار الفكر  ٢٠٠٣-١٤٢٣  -  ٦  -

   شربةاأل .١٢
 أبو ،أحمد بن محمد بن حنبل

  عبد اهللا
  ١٩٨٥–١٤٠٥  الثانية  ١  عبد اهللا بن حجاج

مكتبة التراث 
   القاهرة–اإلسالمي 

١٣. 
صابة في تمييز اإل

   الصحابة

أحمد بن علي بن حجر 
  ل  أبو الفض،العسقالني

   بيروت–دار الجيل   ١٤١٢  األولى  ٨  علي محمد البجاوي

١٤. 
عتقاد والهداية إلى اال

سبيل الرشاد على مذهب 
أحمد بن الحسين بن علي بن 

   أبو بكر،موسى البيهقي
  ١٤٠١  األولى  ١  أحمد عصام الكاتب

 –دار اآلفاق الجديدة 
  بيروت



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

   السلف وأصحاب الحديث

١٥. 

كمال في رفع االرتياب اإل
تلف والمختلف عن المؤ

   ىفي األسماء والكن

علي بن هبة اهللا بن أبي 
  بن ماكوالا ،نصر

  ١٤١١  األولى  ٥  -
 –دار الكتب العلمية 

  بيروت

١٦. 
لماع إلى معرفة أصول اإل

   الرواية وتقييد السماع

القاضي عياض بن موسى 
  اليحصبي

  ١٩٧٠-١٣٧٩  األولى  ١  السيد أحمد صقر
 المكتبة ،دار التراث

  رةالقاه-العتيقة

   أمثال في الحديث النبوي .١٧
عبداهللا بن محمد بن جعفر بن 

   محمدوأب  ،حيان
  ١٩٨٧  الثانية  ١  عبدالعلي عبدالحميد حامد.د

بومباي -الدار السلفية
  الهند

   وائلاأل .١٨
 ،سليمان بن أحمد الطبراني

  أبو القاسم

محمد شكور بن محمود 
  الحاجي أمرير

  ١٤٠٣  األولى  ١
دار ، مؤسسة الرسالة

   بيروت–قانالفر

١٩. 
بحر الدم فيمن تكلم فيهم 
  اإلمام أحمد بمدح أو ذم 

يوسف بن حسن بن : تصنيف
  عبد الهادي

 ، د أبو أسامة وصي اهللا
  السيد محمد بن عباسو

  دار الراية  ١٩٨٩-١٤٠٩  األولى  ١

٢٠. 
بحر الزخار بمسند ال

  البزار 

 أبو ،أحمد بن عمرو البزار
  بكر

  ١٤٠٩  ولىاأل  ١٠  محفوظ الرحمن زين اهللا. د
مؤسسة علوم 

  بيروت-القرآن

مركز خدمة السنة   ١٩٩٢–١٤١٣  األولى  ٢حسين أحمد صالح . د نور ،الحارث بن أبي أسامةبغية الباحث عن زوائد  .٢١



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

-والسيرة النبوية  الباكري  الدين الهيثمي  مسند الحارث
  المدينة المنورة

٢٢. 
رواية -تاريخ ابن معين
   الدوري

  ١٩٧٩–١٣٩٩  األولى  ٤  أحمد محمد نور سيف. د  ا أبو زكري،يحيى بن معين

البحث العلمي  مركز
وإحياء التراث 

  مكة - اإلسالمي

٢٣. 
رواية -تاريخ ابن معين

  عثمان الدارمي
  ١٤٠٠  -  ١  أحمد محمد نور سيف. د   أبو زكريا،يحيى بن معين

دار المأمون 
  دمشق-للتراث

  تاريخ أسماء الثقات  .٢٤
، ابن عمر بن أحمد الواعظ

  و حفص  أبشاهين،
  ١٩٨٤–١٤٠٤  األولى  ١  صبحي السامرائي

 –الدار السلفية 
  الكويت

  تاريخ اإلسالم .٢٥
محمد بن أحمد بن عثمان بن 

   أبو عبد اهللا،قايماز الذهبي
  ١٩٨٧-١٤٠٧  األولى  ٥٢  عمر عبد السالم تدمري. د

-دار الكتاب العربي
  لبنان

  تاريخ الكبيرال .٢٦
محمد بن إسماعيل البخاري 

  بداهللا  أبو ع ،الجعفي
   بيروت-دار الفكر  -  -  ٨  السيد هاشم الندوي

  تاريخ بغداد .٢٧
 أبو ،أحمد بن علي بن ثابت

   الخطيب البغدادي،بكر
-  ١٤  -  -  

 –دار الكتب العلمية
  بيروت



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  تاريخ جرجان .٢٨
 ،حمزة بن يوسف الجرجاني

  أبو القاسم 
   بيروت–عالم الكتب  ١٩٨١–١٤٠١  الثالثة  ١  محمد عبد المعيد خان. د

  اريخ مدينة دمشق ت .٢٩
علي بن هبة اهللا الشافعي، ابن 

    أبو القاسم،عساكر

 ،عمر بن غرامة العمري
  أبو سعيد

  بيروت-دار الفكر  ١٩٩٥  -  ٧٠

  تبيين ألسماء المدلسين ال .٣٠
إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 

   أبو الوفا  ،العجمي الحلبي

محمد إبراهيم داود 
  الموصلي

  ١٩٩٤-١٤١٤  األولى  ١
 –يانمؤسسة الر
  بيروت

٣١. 
تدريب الراوي في شرح 

  تقريب النواوي

عبد الرحمن بن أبي بكر 
  السيوطي

  -  -  ٢  عبد الوهاب عبد اللطيف
مكتبة الرياض 

   الرياض–الحديثة 

  تذكرة الحفاظ .٣٢
محمد بن أحمد بن عثمان بن 

   أبو عبد اهللا،قايماز الذهبي
  -  األولى  ٤  -

-دار الكتب العلمية
  بيروت

٣٣. 
ال الموتى تذكرة في أحوال

  وأمور اآلخرة 

 أبو ،محمد بن أحمد القرطبي
  عبد اهللا

  -  -  ١  طه عبد الرؤوف سعد
غزة - آفاق للنشر

  فلسطين

٣٤. 

 عبد أبي مشايخ تسمية
 شعيب بن أحمد الرحمن

 وذكر النسائي علي بن

 علي بن شعيب بن أحمد
  الرحمن عبد  أبو،النسائي

 عارف بن حاتم الشريف
  العوني

  ١٤٢٣  ىاألول  ١
 ـ الفوائد عالم دار :

  المكرمة مكة



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

   المدلسين

٣٥. 
تعجيل المنفعة بزوائد 
   رجال األئمة األربعة

أحمد بن علي بن حجر 
   أبو الفضل،العسقالني

  -  األولى  ١  إكرام اهللا إمداد الحق. د
دار الكتاب العربي 

   بيروت–

٣٦. 

لمن ، تعديل والتجريحال
خرج له البخاري في 

  الجامع الصحيح 

 ، بن سعدسليمان بن خلف
  الباجي أبو الوليد 

   الرياض–دار اللواء  ١٩٨٦–١٤٠٦  األولى  ٣  أبو لبابة حسين. د

   تعريفاتال .٣٧
علي بن محمد بن علي 

  الجرجاني
  ١٤٠٥  األولى  ١  إبراهيم األبياري

دار الكتاب العربي 
   بيروت–

   تعظيم قدر الصالة .٣٨
محمد بن نصر بن الحجاج 

   أبو عبد اهللا،المروزي

حمن عبد الجبار عبد الر. د
  الفريوائي

  ١٤٠٦  األولى  ٢
المدينة -مكتبة الدار

  المنورة

  تقريب التهذيب .٣٩
أحمد بن علي بن حجر 

   أبو الفضل ،العسقالني
  ١٩٨٦–١٤٠٦  األولى  ١  محمد عوامة

 –دار الرشيد 
  سوريا

٤٠. 
تقييد واإليضاح شرح ال

   مقدمة ابن الصالح

عبد الرحيم بن الحسين 
  العراقي

   بيروت-دار الفكر  ١٩٧٠-١٣٨٩  األولى  ١  مد عثمانعبد الرحمن مح

-دار الكتاب العربي  ١٩٨٥-١٤٠٥  األولى  ١  السيد الجميلي. دعبد الرحمن بن علي بن   تلبيس إبليس .٤١



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  بيروت   أبو الفرج،محمد بن الجوزي

٤٢. 
تمهيد لما في الموطأ من ال

  المعاني واألسانيد 

يوسف بن عبد اهللا بن عبد 
   أبو عمر،البر النمري

 ،مصطفى بن أحمد العلوي
  محمد عبد الكبير البكري 

١٣٨٧  -  ٢٢  

وزارة عموم 
األوقاف والشؤون 

  المغرب-اإلسالمية

٤٣. 
تنبيه والرد على أهل ال

  األهواء والبدع

عبدالرحمن  محمد بن أحمد بن
   الحسينوأب ،الملطي الشافعي

محمد زاهد بن الحسن 
  الكوثري

  ١٩٧٧  الثانية  ١
المكتبة األزهرية 

   القاهرة -اثللتر

  تهجد وقيام الليلال .٤٤
عبداهللا بن محمد بن عبيد بن 

   أبو بكر،سفيان القرشي

مصلح بن جزاء بن فدغوش 
  الحارثي

  ١٩٩٨  األولى  ١
-مكتبة الرشيد
  الرياض

  تهذيب التهذيب  .٤٥
أحمد بن علي بن حجر 

   أبو الفضل،العسقالني
   بيروت–دار الفكر   ١٩٨٤–١٤٠٤  األولى  ١٤  -

  ال تهذيب الكم .٤٦
يوسف بن الزكي عبدالرحمن 

   أبو الحجاج ،المزي
  ١٩٨٠–١٤٠٠    ٣٥  بشار عواد معروف. د

 –مؤسسة الرسالة 
  بيروت

  تهذيب اللغة  .٤٧
 أبو ،محمد بن أحمد األزهري

  منصور
  ٢٠٠١  األولى  ٨  محمد عوض مرعب

دار إحياء التراث 
  بيروت-العربي

 –دار الكتب العلمية   ١٩٨٩–١٤٠٩  األولى  ١  محمد عبد القادر أحمد عطاعبداهللا بن محمد بن عبيد بن    تواضع والخمولال .٤٨



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  بيروت   أبو بكر،ان القرشيسفي

٤٩. 

توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في 

شرح قصيدة اإلمام ابن 
  القيم

  ١٤٠٦  الثالثة  ٢  زهير الشاويش  أحمد بن إبراهيم بن عيسى
 –المكتب اإلسالمي

  بيروت

   ثقاتال .٥٠
 أبو ،محمد بن حبان بن أحمد
  حاتم التميمي البستي

   بيروت-دار الفكر  ١٩٧ –١٣٩٥  األولى  ٩  السيد شرف الدين أحمد

٥١. 
جامع التحصيل في أحكام 

  المراسيل

 بن خليل بن صالح الدين
   أبو سعيد،كيكلدي العالئي

  ١٩٨٦–١٤٠٧  الثانية  ١  حمدي عبد المجيد السلفي
 –عالم الكتب 
  بيروت

  جرح والتعديلال .٥٢

 ،بي حاتمعبد الرحمن بن أ
  ،محمد بن إدريس الرازي

  أبو محمد

  ١٩٥٢–١٢٧١  األولى  ٩  -
دار إحياء التراث 

   بيروت–العربي

  جمهرة اللغة .٥٣
 أبو ،دريد بن الحسن بن محمد

  بكر
  دار العلم للماليين  ١٩٨٧  األولى  ٣  رمزي منير بعلبكي

-التونسية للنشر  ١٩٧٢  -  ١  نزيه حمادعبد اهللا بن المبارك بن واضح   جهادال .٥٤



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  تونس   أبو عبد اهللا،المرزوي

٥٥. 
حلية األولياء وطبقات 

  األصفياء

 ،أحمد بن عبد اهللا األصبهاني
  أبو نعيم

  ١٤٠٥  الرابعة  ١٠  -
دار الكتاب العربي 

   بيروت–

   در المنثورال .٥٦
 جالل ،عبد الرحمن بن الكمال
  الدين السيوطي

  بيروت-دار الفكر  ١٩٩٣  -  ٨  -

  دعاءال .٥٧
 ،انيسليمان بن أحمد الطبر

  أبو القاسم
  ١٤١٣  األولى  ١  مصطفى عبد القادر عطا

 –دار الكتب العلمية
  بيروت

  دالئل النبوة .٥٨
إسماعيل بن محمد بن الفضل 

  التيمي األصبهاني
   الرياض–دار طيبة   ١٤٠٩  األولى   ١  محمد محمد الحداد

٥٩. 
دالئل النبوة ومعرفة 
   أحوال صاحب الشريعة

  أبو،أحمد بن الحسين البيهقي

  بكر
  ١٩٨٨-١٤٠٨  األولى  ٧  عبد المعطي قلعجي

 ،دار الكتب العلمية
  دار الريان للتراث

٦٠. 

روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع 

  المثاني

  -  -  ٣٠  -   أبو الفضل،محمود األلوسي
دار إحياء التراث 

   بيروت–العربي 

دار إحياء التراث   ٢٠٠٠-١٤٢١  األولى  ٧  عمر عبد السالم السالميهللا بن عبد الرحمن بن عبد اروض األنف في شرح  .٦١



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  العربي، بيروت   أبو القاسم،أحمد السهيلي  سيرة النبوية البن هشام ال

  زهد ال .٦٢
عبد اهللا بن المبارك بن واضح 

   أبو عبد اهللا،المرزوي
  -  -  ١  حبيب الرحمن األعظمي

 –دار الكتب العلمية 
  بيروت

  زهد وصفة الزاهدينال .٦٣
اد بن أحمد بن محمد بن زي

   أبو سعيد،بشر بن درهم
  ١٤٠٨  األولى  ١  مجدي فتحي السيد

دار الصحابة للتراث 
   طنطا–

  هناد بن السري الكوفي  زهدال .٦٤
عبد الرحمن عبد الجبار 

  الفريوائي
  ١٤٠٦  األولى  ٢

دار الخلفاء للكتاب 
   الكويت–اإلسالمي

  سؤاالت ابن أبي شيبة  .٦٥
علي بن عبد اهللا بن جعفر 

  المديني

ن عبد اهللا بن عبد موفق ب
  القادر

  ١٤٠٤  األولى  ١
-مكتبة المعارف

  الرياض

  سؤاالت أبي داود ألحمد .٦٦
 الشيباني، أبو أحمد بن حنبل

  عبد اهللا
  ١٤١٤  األولى  ١   زياد محمد منصور.د

مكتبة العلوم 
المدينة -والحكم

  المنورة

٦٧. 

سؤاالت أبي عبيد اآلجري 
 في أبا داود السجستاني

معرفة الرجال وجرحهم 

سليمان بن األشعث 
   أبو داود ،السجستاني

عبد العليم عبد العضيم . د
  البستوي

  ١٩٩٧-١٤١٨  األولى  ٢
مكتبة دار اإلستقامة، 

  ومؤسسة الريان



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  وتعديلهم

٦٨. 
سؤاالت البرقاني 

  للدارقطني

علي بن عمر الدارقطني 
   أبو الحسن،البغدادي

عبدالرحيم محمد أحمد . د
  القشقري

  ١٤٠٤  األولى  ١
 – جميلي كتب خانه

  باكستان

٦٩. 
سؤاالت الحاكم 

  النيسابوري للدارقطني

علي بن عمر الدارقطني 
   أبو الحسن،البغدادي

موفق بن عبداهللا بن . د
  عبدالقادر

  ١٩٨٤–١٤٠٤  األولى  ١
 –مكتبة المعارف 

  الرياض

٧٠. 
 السلمي سؤاالت

  يللدارقطن

  بن موسىالحسين بن محمد
  ي، أبو عبد الرحمنالسلم

  -  -  -  ١  حيان آل طالل

٧١. 
سؤاالت حمزة بن يوسف 

  السهمي

علي بن عمر الدارقطني 
   أبو الحسن،البغدادي

موفق بن عبداهللا بن 
  عبدالقادر

  ١٩٨٤–١٤٠٤  األولى  ١
 –مكتبة المعارف 

  الرياض

  -  -  ٧  -  األلباني الدين ناصر محمد  الصحيحة سلسلةال .٧٢
 - المعارف مكتبة

  الرياض

  -    ١١  -  أللبانيا الدين ناصر محمد  الضعيفة سلسلةال .٧٣
 - المعارف مكتبة

  الرياض

  سنةال .٧٤
عمرو بن أبي عاصم الضحاك 

  الشيباني
  ١٤٠٠  األولى  ٢  محمد ناصر الدين األلباني

 –المكتب اإلسالمي 
  بيروت



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  سنن ابن ماجه .٧٥
 أبو ،محمد بن يزيد القزويني
  عبداهللا ابن ماجه

   بيروت–دار الفكر  -  -  ٢  محمد فؤاد عبد الباقي

  داودسنن أبي  .٧٦
سليمان بن األشعث 

   أبو داود،السجستاني

محمد محيي الدين عبد 
  الحميد

   بيروت-دار الفكر  -  -  ٤

٧٧. 
 الجامع ،سنن الترمذي

  الصحيح

محمد بن عيسى الترمذي 
   أبو عيسى ،السلمي

      ٥  أحمد محمد شاكر وآخرون
دار إحياء التراث 

   بيروت–العربي 

  سنن الدارقطني .٧٨
علي بن عمر الدارقطني 

   أبو الحسن،لبغداديا

السيد عبد اهللا هاشم يماني 
  المدني

  بيروت-دار المعرفة  ١٩٦٦–١٣٨٦  -  ٤

  سنن الدارمي .٧٩
عبداهللا بن عبدالرحمن 

   أبو محمد،الدارمي

خالد ، فواز أحمد زمرلي 
  السبع العلمي

  ١٤٠٧  األولى  ٢
دار الكتاب العربي 

   بيروت–

٨٠. 
المجتبى (سنن الصغرى ال

  )من السنن

 أبو ،عيب النسائيأحمد بن ش
  عبد الرحمن

  ١٩٨٦–١٤٠٦  الثانية  ٨  عبدالفتاح أبو غدة
مكتب المطبوعات 

   حلب–اإلسالمية 

   سنن الكبرىال .٨١
أحمد بن الحسين بن علي بن 

   أبو بكر ،موسى البيهقي
  ١٩٩٤–١٤١٤  -  ١٠  محمد عبد القادر عطا

مكة -مكتبة دار الباز
  المكرمة

 –دار الكتب العلمية   ١٩٩١–١٤١١  األولى  ٦سيد ، البنداري عبد الغفار.د أبو ،سائيأحمد بن شعيب الن  سنن الكبرى ال .٨٢



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  بيروت  كسروي حسن  عبد الرحمن 

   الهند–الدار السلفية   ١٩٨٢-١٤٠٣  األولى  ٢  حبيب الرحمن األعظمي  عيد بن منصور الخراسانيس   سنن سعيد بن منصور .٨٣

  سير أعالم النبالء  .٨٤
محمد بن أحمد بن عثمان بن 

   أبو عبد اهللا،قايماز الذهبي
  ١٤١٣  التاسعة  ٢٣   شعيب األرنؤوط

-مؤسسة الرسالة
  بيروت

٨٥. 
شذا الفياح من علوم ابن ال

  الصالح

إبراهيم بن موسى بن أيوب 
  البرهان األبناسي

  ١٩٩٨-١٤١٨  األولى  ٢  صالح فتحي هلل
-مكتبة الرشد
  الرياض

  ١٩٨٣-١٤٠٣  الثانية  ١٦  شعيب األرنؤوط  الحسين بن مسعود البغوي  شرح السنة .٨٦
 –المكتب اإلسالمي 

  دمشق

  شرح معاني اآلثار  .٨٧
أحمد بن محمد بن سالمة بن 

 أبو جعفر ،عبدالملك الطحاوي
  ١٣٩٩  األولى  ٤  محمد زهري النجار

 –دار الكتب العلمية 
  بيروت

  شعب اإليمان .٨٨
 أبو ،أحمد بن الحسين البيهقي

  بكر

محمد السعيد بسيوني 
  زغلول

  ١٤١٠  األولى  ٧
 –دار الكتب العلمية 

  بيروت

  شمائل المحمدية ال .٨٩
محمد بن عيسى الترمذي 

   أبو عيسى،السلمي
  ١٤١٢  األولى  ١  سيد عباس الجليمي

مؤسسة الكتب 
   بيروت–الثقافية 

  -  -  األولى  ١حامد بن أحمد آل : جمعه أبو ،حسين البيهقيأحمد بن الشُيوِخ اإلماِم البيهِقي في  .٩٠



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

وما ذُِكر (الْسنَِن الْكُبرى 
  )ِفيهم ِمن جرٍح َأوتَعِديٍل

   أبو عبد اهللا،بكر  بكر

٩١. 
صحيح ابن حبان بترتيب 

  ابن بلبان

محمد بن حبان بن أحمد 
   أبو حاتم ،التميمي البستي

  ١٩٩٣–١٤١٤  الثانية  ١٨  شعيب األرنؤوط
 –مؤسسة الرسالة 

  بيروت

  صحيح ابن خزيمة .٩٢
ن إسحاق بن خزيمة محمد ب

   أبو بكر ،السلمي النيسابوري
  ١٩٧٠–١٣٩٠    ٤  محمد مصطفى األعظمي. د

-المكتب اإلسالمي
  بيروت

٩٣. 

 المفرد األدب صحيح
  البخاري لإلمام

  الصديق دار  ١٤٢١  األولى  ١  -  األلباني الدين ناصر محمد

٩٤. 
الجامع (صحيح البخاري 

   )الصحيح المختصر

 ،محمد بن إسماعيل البخاري
  بو عبد اهللا أ

  دار الحديث  ٢٠٠٤-١٤٢٥    ٤  -

٩٥. 

 الترغيب صحيح
  والترهيب

  -  ٥  ٣  -  األلباني الدين ناصر محمد
 - المعارف مكتبة

  الرياض

  -  األولى  ١  -  األلباني الدين ناصر محمد   النبوية السيرة صحيح .٩٦
 اإلسالمية المكتبة
  األردن –عمان

  مكتبة الصفا  ٢٠٠٤-١٤٢٤  األولى  ٢محمد بن عيادي : اعتنى بها ،مسلم بن الحجاج النيسابوري  صحيح مسلم .٩٧



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  بن عبد الحليم  حسينأبو ال

٩٨. 
صحيح مسلم بشرح 

  النووي 

 أبي ،يحيى بن شرف النووي
  زكريا

محمد . أ: مراجعة وضبط
  محمد تامر

  غزة فلسطين-آفاق   ١٩٩٩-١٤٢١  األولى  ٩

  صمت وآداب اللسانال .٩٩
عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن 

   أبو بكر، الدنياأبي
  ١٤١٠  األولى  ١  أبو إسحاق الحويني

دار الكتاب العربي 
   بيروت–

  ضعفاء الصغيرال .١٠٠
محمد بن إسماعيل البخاري 

   أبو عبداهللا ،الجعفي
   حلب–دار الوعي  ١٣٩٦  األولى  ١  محمود إبراهيم زايد

  ضعفاء الكبيرال .١٠١
محمد بن عمر بن موسى 

   أبو جعفر،العقيلي
  ١٩٨٤-١٤٠٤  األولى  ٤  عبد المعطي أمين قلعجي

دار المكتبة العلمية 
   بيروت–

  ضعفاء والمتروكينال .١٠٢
 أبو ،أحمد بن شعيب النسائي

  عبد الرحمن
   حلب–دار الوعي  ١٣٦٩  األولى  ١  محمود إبراهيم زايد

  ضعفاء والمتروكينال .١٠٣
عبد الرحمن بن علي بن 

   أبو الفرج،محمد بن الجوزي
  ١٤٠٦  األولى  ٣  عبد اهللا القاضي

 –كتب العلمية دار ال
  بيروت

  ضعفاءال .١٠٤
أحمد بن عبد اهللا بن أحمد 

 أبو نعيم ،األصبهاني الصوفي
  ١٩٨٤–١٤٠٥  األولى  ١  فاروق حمادة

الدار -دار الثقافة
  البيضاء



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

١٠٥. 

 أبي وأجوبة ،ضعفاءال
 على الرازي زرعة

  البرذعي سؤاالت

 بن الكريم عبد بن اهللا عبيد
  زرعة أبو ،الرازي يزيد

  ١٩٨٢-١٤٠٢  األولى  ٣  يالهاشم سعدي. د
-االسالمية الجامعه

  المنورة المدينه

  طبقات الكبرىال .١٠٦
محمد بن سعد بن منيع 

   أبو عبداهللا ،البصري الزهري
   بيروت–دار صادر   -  -  ٨  -

  طبقات المدلسين .١٠٧
أحمد بن علي بن حجر 

   أبو الفضل ،العسقالني

عاصم بن عبداهللا . د
  القريوتي

  ١٩٨٣–١٤٠٣  األولى  ١
 –المنار مكتبة 

  عمان

  عظمةال .١٠٨
عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن 

   أبو محمد،حيان األصبهاني

رضاء اهللا بن محمد إدريس 
  المباركفوري

  ١٤٠٨  األولى  ٥
 –دار العاصمة 

  الرياض

  عقيدة الطحاويةال .١٠٩
 سالمة بن محمد بن أحمد

  األزدي الطحاوي، أبو جعفر 
  ١٩٧٨-١٣٩٨  األولى  ١  محمد ناصر الدين األلباني

-المكتب اإلسالمي
  بيروت

١١٠. 
عقيدة رواية أبي بكر ال

  الخالل

أحمد بن محمد بن حنبل 
   أبو عبد اهللا،الشيباني

عبد العزيز عز الدين 
  السيروان

   دمشق–دار قتيبة   ١٤٠٨  األولى  ١

١١١. 
علل المتناهية في ال

  ةاألحاديث الواهي

عبد الرحمن بن علي بن 
   أبو الفرج،الجوزي

  ١٤٠٣  األولى  ٢  خليل الميس
 –دار الكتب العلمية 

  بيروت



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

١١٢. 
علل الواردة في ال

   األحاديث النبوية

علي بن عمر بن أحمد بن 
    أبو الحسن،مهدي الدارقطني

محفوظ الرحمن زين اهللا . د
  السلفي

   الرياض–دار طيبة   ١٩٨٥–١٤٠٥  األولى  ٩

  علل ومعرفة الرجال ال .١١٣
أحمد بن محمد بن حنبل 

   أبو عبد اهللا،الشيباني
  ١٩٨٨–١٤٠٨  األولى  ٣   اهللا بن محمد عباسوصي

، المكتب اإلسالمي
، بيروت-دار الخاني

  الرياض

  عمل اليوم والليلة .١١٤
أحمد بن محمد بن إسحاق 

   ابن السني،الدينوري
  -  -  ١  كوثر البرني

دار القبلة للثقافة 
  اإلسالمية

١١٥. 
عون المعبود شرح سنن 

   أبي داود

 العظيم ،محمد شمس الحق
  طيب أبو ال،آبادي

  ١٤١٥  الثانية  ١٤  -
 –دار الكتب العلمية 

  بيروت

  عيالال .١١٦
عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن 

   أبو بكر، الدنياأبي
  ١٩٩٠  األولى  ٢  نجم عبد الرحمن خلف.د

 –بن القيم ادار 
  الدمام

  عينال .١١٧
 ،الخليل بن أحمد الفراهيدي

   عبد الرحمنوأب

 ،مهدي المخزومي.د
  إبراهيم السامرائي.د

  ار ومكتبة الهاللد  -  -  ٨

  غريب الحديث .١١٨
 ،إبراهيم بن إسحاق الحربي

  أبو إسحاق

سليمان إبراهيم محمد . د
  العايد

  ١٤٠٥  األولى  ٣
-جامعة أم القرى
  مكة المكرمة



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  غريب الحديث .١١٩
عبدالرحمن بن علي بن محمد 

   أبو الفرج،بن الجوزي
  ١٩٨٥  األولى  ٢  عبدالمعطي أمين قلعجي.د

-دار الكتب العلمية
  تبيرو

  غريب الحديث .١٢٠
 أبو ،القاسم بن سالم الهروي

  عبيد
  ١٣٩٦  األولى  ٤  محمد عبد المعيد خان. د

دار الكتاب العربي 
   بيروت–

   غريب الحديث .١٢١
حمد بن محمد بن إبراهيم 

   أبو سليمان،الخطابي البستي

عبد الكريم إبراهيم 
  العزباوي

١٤٠٢  -  ٣  
-جامعة أم القرى
  مكة المكرمة

  غريب الحديث .١٢٢
د اهللا بن مسلم بن قتيبة عب

   أبو محمد،الدينوري
  ١٣٩٧  األولى  ٣  عبد اهللا الجبوري. د

 –مطبعة العاني 
  بغداد

١٢٣. 
 فائق في غريب الحديثال

  واألثر 
  محمود بن عمر الزمخشري

محمد ، علي محمد البجاوي
  أبو الفضل إبراهيم

   لبنان–دار المعرفة  -  الثانية  ٤

١٢٤. 
فتح الباري شرح صحيح 

   البخاري

حمد بن علي بن حجر أ
   أبو الفضل ،العسقالني

  بيروت-دار المعرفة  ١٣٧٩  -  ١٣  -

١٢٥. 
فتح المغيث شرح ألفية 

  الحديث

محمد بن عبد الرحمن 
  السخاوي

  ١٤٠٣  األولى  ٣  -
 –دار الكتب العلمية 

  لبنان

دار البشائر   ١٩٩٨-١٤١٩  األولى  ١  عامر حسن صبري أبو ،حنبل بن إسحاق الشيباني  فتنال .١٢٦



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  لبنان-سالميةاإل  علي

  فتنال .١٢٧
 أبو ،نعيم بن حماد المروزي

  عبد اهللا
  ١٤١٢  األولى  ٢  سمير أمين الزهيري

 –مكتبة التوحيد
  القاهرة

  )الغيالنيات(فوائد ال .١٢٨
 ،محمد بن عبد اهللا الشافعي

  أبو بكر

حلمي كامل أسعد عبد 
  الكامل

  ١٩٩٧-١٤١٧  األولى  ٢
-دار ابن الجوزي

  السعودية

  فوائدال .١٢٩
 أبو ،محمد الرازيتمام بن 

  القاسم
  ١٤١٢  األولى  ٢  حمدي عبد المجيد السلفي

 –مكتبة الرشد 
  الرياض

١٣٠. 
كاشف في معرفة من له ال

  رواية في الكتب الستة 

محمد بن أحمد بن عثمان بن 
   أبو عبد اهللا،قايماز الذهبي

  ١٩٩٢–١٤١٣  األولى  ٢  محمد عوامة

دار القبلة للثقافة 
مؤسسة ، اإلسالمية
   جدة–علو 

  كامل في ضعفاء الرجالال .١٣١
عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن 

   أبو أحمد ،محمد الجرجاني
   بيروت–دار الفكر   ١٩٨٨–١٤٠٩  الثالثة  ٧  يحيى مختار غزاوي

١٣٢. 
كشف الحثيث عمن رمي ال

  بوضع الحديث

بن إبراهيم بن محمد بن سبط 
   أبو الوفا  ،العجمي الحلبي

  ١٩٨٧–١٤٠٧  األولى  ١  صبحي السامرائي

مكتبة ، عالم الكتب
 –النهضة العربية 

  بيروت



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  كفاية في علم الروايةال .١٣٣
 أبو ،أحمد بن علي بن ثابت

   الخطيب البغدادي،بكر

، أبو عبداهللا السورقي 
  إبراهيم حمدي المدني

١  -  -  
-المكتبة العلمية

  المدينة المنورة

  كنى واألسماءال .١٣٤
محمد بن أحمد بن حماد 

   أبو بشر،الدوالبي

 أبو ،د الغربابينظر محم
  قتيبة

  بيروت-دار بن حزم  ٢٠٠٠-١٤٢١  األولى  ٣

  كواكب النيراتال .١٣٥

بن محمد بن أحمد بن يوسف 
 أبو ،الذهبي الشافعيالكيال 

  البركات 

   الكويت–دار العلم   -  -  ١  حمدي عبد المجيد السلفي

  لسان العرب  .١٣٦
محمد بن مكرم بن منظور 

  األفريقي المصري
   بيروت–ر دار صاد    األولى  ١٥  -

  لسان الميزان .١٣٧
أحمد بن علي بن حجر 

   أبو الفضل ،العسقالني

 –دائرة المعرف النظامية 
  الهند

  ١٩٨٦–١٤٠٦  الثالثة  ٧

مؤسسة األعلمي 
 –للمطبوعات 
  بيروت

   العلم وجواهر مجالسةال .١٣٨

 محمد بن مروان بن أحمد
 ،المالكي القاضي الدينوري

  بكر أبو

  ٢٠٠٢-١٤٢٣  األولى  ١  -
 – حزم ابن دار

  ،لبنان



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  مجروحينال .١٣٩
 أبو ،محمد بن حبان البستي

  حاتم
   حلب–دار الوعي   -  -  ٣  محمود إبراهيم زايد

١٤٠. 
 ومنبع الزوائد مجمع

  الفوائد
  بيروت -الفكر دار  ١٤١٢  -  ١٠  -  الهيثمي بكر أبي بن علي

  باآلثار محلىال .١٤١
 حزم بن أحمد بن علي

  محمد أبو ،األندلسي

لجنة التراث العربي 
  المياإلس

١١  -  -  
-دار اآلفاق الجديدة

  بيروت

   مختار الصحاح .١٤٢
محمد بن أبي بكر بن 

  عبدالقادر الرازي
  ١  محمود خاطر

طبعة 
  جديدة

١٩٩٥–١٤١٥  
مكتبة لبنان ناشرون 

   بيروت–

  أحمد بن علي المقريزي  مختصر كتاب الوتر  .١٤٣
محمد ، إبراهيم محمد العلي 

  عبد اهللا أبو صعليك
  ١٤١٣  األولى  ١

األردن -المنارمكتبة 
   الزرقاء–

  مختلطينال .١٤٤
 بن خليل بن صالح الدين

   أبو سعيد ،كيكلدي العالئي

 عبد فوزي رفعت. د
 الباسط عبد علي.د ،المطلب

  مزيد

  ١٩٩٦  األولى  ١
 الخانجي مكتبة

  بالقاهرة

  مخزون في علم الحديثال .١٤٥
 أبي ،محمد بن الحسن األزدي

  الفتح

محمد إقبال محمد إسحاق 
  السلطي

  ١٩٨٨-١٤٠٨  ألولىا  ١
دلهي -الدار العلمية

   الهند–



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  مراسيل ال .١٤٦
، سليمان بن األشعث السجتاني

  أبو داود
  ١٤٠٨  األولى  ١  شعيب األرنؤوط

 –مؤسسة الرسالة 
  بيروت

١٤٧. 

مساوئ األخالق و 
طرائق مذمومها و

  مكروهها

  ١٩٩٣  األولى  ١  مصطفى عطا  محمد بن جعفر الخرائطي
مؤسسة الكتب 

  الثقافية

١٤٨. 
درك على مستال

  الصحيحين

 الحاكم ،محمد بن عبداهللا
   أبو عبداهللا ،النيسابوري

  ١٩٩٠–١٤١١  األولى  ٤  مصطفى عبد القادر عطا
 –دار الكتب العلمية 

  بيروت

  مسند ابن الجعد  .١٤٩
 علي بن الجعد بن عبيد

   أبو الحسن،البغدادي
  ١٩٩٠–١٤١٠  األولى  ١  عامر أحمد حيدر

 –مؤسسة نادر 
  بيروت

  اود الطيالسيمسند أبي د .١٥٠
سليمان بن داود الفارسي 

   أبو داود،البصري الطيالسي
-  ١  -  -  

 –دار المعرفة 
  بيروت

  مسند أبي داود الطيالسي .١٥١
سليمان بن داود الفارسي 

   أبو داود،البصري الطيالسي

محمد بن عبد المحسن 
  التركي

  هجر للطباعة  ١٩٩٩-١٤١٩  األولى  ٤

  مسند أبي يعلى .١٥٢
نى أحمد بن علي بن المث

   أبو يعلى،الموصلي التميمي
  ١٩٨٤–١٤٠٤  األولى  ١٣  حسين سليم أسد

دار المأمون للتراث 
   دمشق–



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  مسند إسحاق بن راهويه .١٥٣
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 

  بن راهويه  الحنظلي

عبد الغفور بن عبد الحق . د
  البلوشي

  ١٩٩١–١٤١٢  األولى  ٥
-مكتبة اإليمان

  المدينة المنورة

١٥٤. 
د بن مسند اإلمام أحم

  حنبل

 أبو ،أحمد بن حنبل الشيباني
  عبداهللا

-  ٦  -  -  
 –مؤسسة قرطبة 

  القاهرة

  ١٤١٦  األولى  ٢  أيمن علي أبو يماني  محمد بن هارون الروياني  مسند الروياني .١٥٥
-مؤسسة قرطبة

  القاهرة

  مسند الشاشي .١٥٦
 أبو ،الهيثم بن كليب الشاشي

  سعيد

محفوظ عبد الرحمن زين 
  اهللا

  ١٤١٠  األولى  ٢
بة العلوم والحكم مكت

  المدينة المنورة

  مسند الشاميين .١٥٧
سليمان بن أحمد بن أيوب 

   أبو القاسم،الطبراني

حمدي بن عبد المجيد 
  السلفي

  ١٩٨٤–١٤٠٥  األولى  ٤
 –مؤسسة الرسالة 

  بيروت

  مسند الشهاب .١٥٨
محمد بن سالمة بن جعفر 

   أبو عبد اهللا،القضاعي

حمدي بن عبد المجيد 
  السلفي

  ١٩٨٦–١٤٠٧  الثانية  ٢
 –مؤسسة الرسالة 

  بيروت

  مشاهير علماء األمصار .١٥٩
محمد بن حبان بن أحمد 

   أبو حاتم ،التميمي البستي
  ١٩٥٩  -  ١  فاليشهمر. م

-دار الكتب العلمية
  بيروت

  يروت ب-العربية ردا  ١٤٠٣  -  ٤  الكشناوي المنتقى محمد إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد في الزجاجة مصباح .١٦٠



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

   البوصيريالكناني  ماجه ابن زوائد

١٦١. 

مصباح المنير في ال
غريب الشرح الكبير 

  للرافعي

أحمد بن محمد بن علي 
  المقري الفيومي

-  ٢  -  -  
 –المكتبة العلمية 

  بيروت

  مصنف عبد الرزاق  .١٦٢
عبد الرزاق بن همام 

   أبو بكر،الصنعاني
  ١٤٠٣  الثانية  ١١  حبيب الرحمن األعظمي

 –المكتب اإلسالمي 
  بيروت

١٦٣. 
ي األحاديث مصنف فال

  واآلثار

عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة 
   أبو بكر،الكوفي

  ١٤٠٩  األولى  ٧  كمال يوسف الحوت
 –مكتبة الرشد 
  الرياض

١٦٤. 
مطالب العالية بزوائد ال

  مسانيد الثمانية

أحمد بن علي بن حجر 
   أبو الفضل،العسقالني

  دار الكتب العلمية  ٢٠٠٣-١٤٢٤  األولى  ٩  محمد حسن محمد إسماعيل

  معجم األوسطال .١٦٥
 ،سليمان بن أحمد الطبراني

  أبو القاسم

طارق بن عوض اهللا بن 
عبد المحسن بن   ،محمد

  إبراهيم الحسيني

١٤١٥  -  ١٠  
-دار الحرمين

  القاهرة

  معجم البلدان  .١٦٦
 ،ياقوت بن عبد اهللا الحموي

  أبو عبد اهللا
   بيروت–دار الفكر   -  -  ٥  -



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  معجم الشيوخ .١٦٧
محمد بن أحمد بن جميع 

  صيداويال
  ١٤٠٥  األولى  ١  عمر عبد السالم تدمري. د

-مؤسسة الرسالة
  بيروت

١٦٨. 
الروض  -معجم الصغيرال

  الداني

 ،سليمان بن أحمد الطبراني
  أبو القاسم

محمد شكور محمود الحاج 
  أمرير

  ١٩٨٥–١٤٠٥  األولى  ٢
، المكتب اإلسالمي 

  بيروت-دار عمار

  معجم الكبيرال .١٦٩
 ،سليمان بن أحمد الطبراني

  القاسمأبو 
  ١٩٨٣–١٤٠٤  الثانية  ٢٠  حمدي بن عبدالمجيد السلفي

مكتبة العلوم والحكم 
   الموصل–

١٧٠. 
معجم ما استعجم من 
  أسماء البالد والمواضع

عبد اهللا بن عبد العزيز 
   أبو عبيد،البكري األندلسي

  ١٤٠٣  الثالثة  ٤  مصطفى السقا
 –عالم الكتب 
  بيروت

   اللغة مقاييس معجم .١٧١
  أبو،زكريا بن فارس بن أحمد

  الحسين
   بيروت-الفكر دار  ١٩٧٩-١٣٩٩  -  ٦  هارون محمد السالم عبد

  معجمال .١٧٢
 ،أحمد بن محمد بن األعرابي

  أبو سعيد

عبد المحسن بن ابراهيم 
  الحسيني

  ١٩٩٧-١٤١٨  األولى  ٣
-دار ابن الجوزي

  السعودية

  معرفة الثقات .١٧٣
أحمد بن عبد اهللا بن صالح 

   أبو الحسن ،العجلي الكوفي

د العليم عبد العظيم عب
  البستوي

  ١٩٨٥–١٤٠٥  األولى  ٢
المدينة -مكتبة الدار

  المنورة

  دار الوطن للنشر  ١٩٩٨-١٤١٩  األولى  ٧  عادل بن يوسف العزازيأحمد بن عبد اهللا بن أحمد   معرفة الصحابة  .١٧٤



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  األصبهاني، أبو نعيم

  مغازيال .١٧٥
، أبو محمد بن عمر الواقدي

  عبد اهللا
  دار الكتب العلمية  ١٩٨٤-١٤٠٤  ثالثةال  ٣  مارسدن جونس. د

١٧٦. 
مغرب في ترتيب ال

  المعرب

بن  ناصر الدين بن عبد السيد
   أبو الفتح،علي بن المطرز

عبدالحميد ، محمود فاخوري
  مختار

  ١٩٧٩  األولى  ٢
مكتبة أسامة بن زيد 

   حلب–

١٧٧. 
مفاريد عن رسول اهللا ال

   صلى اهللا عليه وسلم

أحمد بن علي بن المثنى 
   أبو يعلىموصلي، الالتميمي

  ١٤٠٥  األولى  ١  عبد اهللا بن يوسف الجديع
مكتبة دار األقصى 

   الكويت–

  ملل والنحلال .١٧٨
محمد بن عبد الكريم بن أبي 

  بكر الشهرستاني
  بيروت-دار المعرفة  ١٤٠٤  -  ٢  محمد سيد كيالني

١٧٩. 
منتخب من مسند عبد بن ال

  حميد

عبد بن حميد بن نصر 
   أبو محمد ،الكسي

،  السامرائيصبحي البدري
محمود محمد خليل 

  الصعيدي

  ١٩٨٨–١٤٠٨  األولى  ١
 –مكتبة السنة 
  القاهرة

  منتقى من السنن المسندةال .١٨٠
عبد اهللا بن علي بن الجارود 

  أبو محمد   ،النيسابوري
  ١٩٨٨–١٤٠٨  األولى  ١  عبداهللا عمر البارودي

مؤسسة الكتاب 
   بيروت–الثقافية 

   بيروت–دار الجيل   ١٩٩٧  األولى  ٣  عبد الرحمن عميرة.د  يجيعبد الرحمن بن أحمد اإل  مواقفال .١٨١



  اسم المحقق  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
عدد 
  األجزاء

رقم 
  الطبعة

  الناشر  سنة النشر

 

  موضوعاتال .١٨٢
عبدالرحمن بن علي بن محمد 

   أبو الفرج،بن الجوزي
  ١٩٩٥-١٤١٥  األولى  ٢  توفيق حمدان

–دار الكتب العلمية 
  بيروت

١٨٣. 
ميزان االعتدال في نقد 

  الرجال
محمد بن أحمد بن عثمان بن 

   أبو عبد اهللا،قايماز الذهبي
 محمد موصف، وعادل علي

  أحمد عبد الموجود
  دار الكتب العلمية  ١٩٩٥-١٤٠٥  األولى  ٧

١٨٤. 
نهاية في غريب الحديث 

  واألثرال

، بن محمد الشيبانيالمبارك 
 أبو  ،ابن األثير الجزري
  السعادات

محمد أبو فضل : اعتنى بها
  عاشور

  ٢٠٠١-١٤٢٢  األولى  ٤
-دار التراث العربي

  بيروت

  هواتفال .١٨٥
ن محمد بن عبيد بن عبد اهللا ب
   أبو بكر، الدنياأبي

  ١٤١٣  األولى  ١  مصطفى عبد القادر عطا
مؤسسة الكتب 

   بيروت–الثقافية 

 



 −�٥٣٨�−

  
  

  }}}}  العامة الفهــارس{{{{
� �

� �

أوالأوالأوالأوال
ًًًً

   فهرس اآليات القـرآنية : : : :
  النبويةاألحاديث  فهرس ::::ًًًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
  فهرس الرواة ::::ًًًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
   فهرس الكىن واأللقاب::::ًًًًرابعا رابعا رابعا رابعا 

   فهرس األماكن والبلـدان::::ًًًًخامساخامساخامساخامسا
   فهرس املوضوعــات : : : :ًًًًسادساسادساسادساسادسا

  
  
  
  
  



 −�٥٣٩�−

أوالأوالأوالأوال
ًًًً

   فهرس اآليات القـرآنية : : : :
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  النبويةاألحاديث  فهرس ::::ًًًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
 

  رقم احلديث  اسم الراوي  طرف احلديث  الرقم

  ١٨٧  أنس بن مالك  أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين .١٦

١٧. 
أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنته أن أدخـل يـدي            

  مفأمس الخات
  ٦٦  قرة بن إياس

  ٢٦٣  أبو الدرداءس  أجلوا اهللا يغفر لكم .١٨
  ١٥٨،١١٢  المقداد بن األسود  احتلبوا هذا اللبن بيننا .١٩
٢٠. ِلِم تَكِْذبسا الْمْؤير تَكَد لَم انمالز ب١٣٥  أبو هريرة  ِإذَا اقْتَر  
  ٤١  أنس بن مالك  خرجوا معكم بصدقاتأإذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا و .٢١
  ٢٠٥  أبو واقد الليثي  إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقو .٢٢
  ١٢٨  أبو هريرة  إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة .٢٣

٢٤. 
أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقريش وأخر أبا سفيان، 

  ثم أذن له
نصر بن عاصم 

  الليثي
٢٧٧  

  ١٧  ة بن الزبيرعرو  وسقا وخمسين مائة جاد فله فرسا ربط فمن الخيل اربطوا .٢٥
  ٥٨  الشريد بن سويد  ارجع فقد بايعتك .٢٦
  ٣٩  كلدة بن حنبل  ارجع فقل السالم عليكم .٢٧
  ٢٤٨  أبو بكر  أسرينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة انقطع الطريق .٢٨
  ٢٥  الزبير بن العوام  اسق يا زبير ، ثم أرسل إلى جارك .٢٩
  ٥٠   بن أبي طالبعلي  جذْعمة وأنا بكر أبو واللّه َأسلَم .٣٠
  ٢٧١  غالب بن أبجر  أطعم أهلك من سمين حمرك .٣١

  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العباس بن مرداس .٣٢
عبد الرحمن بن أبي 

  الزناد
١١٣  

  ٨٦  عمران بن حصين  إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف .٣٣

٣٤. 
افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيبر واشترط أن لـه            

  األرض
  ١٥٢  عبد اهللا بن عباس

   فيهاقرءوا القرآن، وال تغلوا .٣٥
الرحمن بن عبد 

  شبل
٢٢٧  
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  أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها .٣٦
قبيصة بن مخارق 

  الهاللي
٢٦٠  

  ١٢  أنس بن مالك  اكتب كذا وكذا ، اكتب كيف شئت .٣٧
  ٢٠٦  ابن أبي أوفى  أكفئوا القدور، فال تطعموا من لحوم الحمر شيئا .٣٨
  ١٨٣  أبو هريرة  نبئك بأهل الجنة ؟أال أ .٣٩
  ١٩٦  أبو هريرة  أنبئك بأهل الجنة ؟أال  .٤٠
  ٢٢٩  أبو هريرة  الحياء من اإليمان، واإليمان في الجنة، والبذاء من الجفاء .٤١
  ٢٢١  حذيفة بن اليمان  الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر .٤٢
  ١٣٦  ابن مسعود  ِةوبنُّ الْنا ِمءز جنيِعبر َأن ِمءز جةُحاِلصا الْيْؤرالْ .٤٣
  ١٣٤  أبو سعيد الخدري  الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة .٤٤
  ٣٨  عائشة  اِنتََئاِفكَ ماِناتَ شَاِملَغُ الِْن عُلضفْ َأةُنَّسالْ .٤٥
  ١٢٧  عبد اهللا بن الشخير  السيد اهللا تبارك وتعالى .٤٦
  ١٦٨  أبو هريرة  الصوم لي وأنا أجزي به .٤٧
  ٢٦٢  ربيعة بن عامر  أِلظُّوا بيا ذَا الجالل واإلكرام .٤٨
  ٧٥  أبو هريرة  العجماء جرحها جبار .٤٩
  ٧٩  أبو سعيد الخدري  قلْب أجرد فيه مثل السراج يزهر: القُلوب أربعة .٥٠

٥١. 
ـ  الْ ن مِ ِضرَأ الْ ِلهَأ لِ انمَأ: سوقَالْ ـ مالْ، و ِقرغَ جـ : ةُر باب 
  اِءمسالْ

  ٩٨  ابن عباس

  ٢٧  أبو هريرة  الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين .٥٢
  ٣  أنس بن مالك  اللهم اسقنا .٥٣
  ٢٦٥  أبو هريرة  اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه، وجله .٥٤
  ٢٤٩  سراقة بن مالك  اللهم اكفناه بما شئت .٥٥

٥٦. 
اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته،       

  جعلها له زكاة ورحمةأو جلدته، فا
  ٢٥٢  أبو هريرة

  ٦٣  الهرماس بن زياد  اللهم بارك في الجذامي .٥٧

٥٨. 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في         

  صاعنا
  ٢٧٦  عائشة

  ٩٣  نقادة األسدي  ألم أرك تسم في الوجه ؟ .٥٩
  ٢٨٠  أبو سعيد الخدري  المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى األنف .٦٠
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٦١. 
 مـن  خلـالً  أو غـرةً  لهم ترى هل فانظر قريظة بني إلى

  فتخبرني موضٍع
  ١٤٦  خوات بن جبير

  أما إنه من أهل النار .٦٢
سهل بن سعد 

  الساعدي
١٤١  

  ويكمن النهار، أمر قطبة أن يسير الليل  .٦٣
عبد الرحمن بن 
  كعب بن مالك

١٠٧  

  ١١٧  سعد بن أبي وقاص  إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما .٦٤
  ٤٦  حذيفة بن اليمان  األمانة نزلت في جذر قلوب الرجالأن  .٦٥
  ١٥١  جابر بن عبد اهللا  إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب .٦٦
  ٩٩  عمرو بن خارجة  إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه ، وال وصية لوارث .٦٧

٦٨. 
إن اهللا رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيهـا             

  لقيامة كماإلى يوم ا
  ٢٨٥  ابن عمر

  ٤٤  أنس بن مالك  اًوهم جذّجذّ: " أن النبي صلى اهللا عليه قال يوم حنين  .٦٩

٧٠. 
أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أقطع بالل بن الحارث المزني 

  معادن القبلية
  ٢٥٥  عوف بن عمرو

  ٢٣٥  طلحة بن عبيداهللا  إن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد .٧١

٧٢. 
: ن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن لونين مـن التمـر           أ

الجعرور، ولون الحبقي  
  ١٩٢  حنيف بن سهل

٧٣. 
الهدي الصالح والسمتُ الـصالح جـزء مـن خمـسة           إن  

  وعشرين جزءا من النُّبوة
  ١٣٧  عبد اهللا بن عباس

  ٢٢٠  ابعمر بن الخط   جهنمإن الوالة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على شفير .٧٤
  ٦٨  عبد اهللا بن عمر   وأذرحإن أمامكم حوضا ، ما بين ناحيتيه كما بين جرباء .٧٥

٧٦. 
إن أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هـذه            

  األمة ستفترق على ثالث وسبعين ملة
معاوية بن أبي 

  سفيان
١٣١  

  ١٤٧  البراء بن عازب  إن أول نسك يومكم هذا الصالة .٧٧

٧٨. 
ني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا مجدع         إن خليلي أوصا  

  األطراف
  ٣٢  أبو ذر الغفاري

٧٩. 
الً ِإنجر هرضتُ حوا الْمفَلَم َأِيس اِة ِمنيى الْحصَأو لَهِإذَا َأه 
  جزالً كَِثيراً حطَباً لي فَاجمعوا ِمتُّ َأنَا

  ١٦٥  حذيفة بن اليمان
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٨٠. 
الً ِإنجر نِمم قَ كَانلَكُمب َأتَاه لَكم قِْبضِلي هفَقَاَل نَفْس ْل :لَهه 

   ؟خَيٍر ِمن عِملْتَ
  ١٦٥  حذيفة بن اليمان

٨١. 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها           

  معه في القصعة
  ٥٩  جابر بن عبد اهللا

٨٢. 
 نـسائه  بعض على أولم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ

  بجشيشة
  ١٧٨  عائشة

٨٣. 
 لها وأرخى ناقته، ركب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

  الزمام
  ١٢٠  ابن إسحاق

٨٤. 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة            

  مواطن
  ١٤٨  عبد اهللا بن عمر

  ١٤٢  أنس بن مالك  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أتي بقناع جزء .٨٥

٨٦. 
 حجرتي عباءة، وعلَـى     اِبى ب لَنَصبت ع  :تْالَقَ ةَشَاِئع نَأ

  مجر بيتي ِستْراً
  ٩٧  أبو هريرة

٨٧. 
إن هللا تعالى تسعة وتسعين اسما مائـة غيـر واحـد مـن              

  أحصاها دخل الجنة
  ٢٦١،٢٦٤  أبو هريرة

٨٨. 
ِإن عاِل مجِإذَا الد جخَر اءنَاراً مى يالَِّذ وري ا النَّاسَأنَّه نَار 

اءفَم اِردب  
  ١٦٥  حذيفة بن اليمان

٨٩. 
إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القـرآن           

  غير الغالي فيه
أبي موسى 
  األشعري

٢٢٨  

  ٢٠٤،٢٣١  البراء بن عازب  أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك .٩٠
  ٨٣  أبو أسيد الساعدي  أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قبر حمزة .٩١
٩٢. ذَا الِْكتَابتَ ه٦٢  ابن عمر  ؟َأنْتَ كَتَب  

  انثره في الصدقة .٩٣
عبد اهللا بن أبي 

  عقيل
٩٦  

  إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شاء اهللا غدا .٩٤
 الحارثأبو قتادة، 

  ربعى بن
٢١٩  

  ٥٣  سفينة  أنه أشاط دم جزور بجذل .٩٥

  بحوا بأرض عزوبة بجراء وأنهم أصأنه بعث بعثاً .٩٦
أسماء بنت يزيد 

  األشعرية
١٤٤  
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  ١٩٤  سليمان التميمي  ةَكَّم ِلهَأ ىلَِإ الًوسر انفَّع نب انمثْع ثَعب هنََّأ .٩٧

٩٨. 
أنه تزوج امرأة ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم             

  يستعينه في صداقها
ابن أبي حدرد 

  األسلمي
٨٤  

  نبي صلى اهللا عليه وسلم فأنشدهأنه حين أسلم أتى ال .٩٩
حميد بن ثور 

  الهاللي
٢٥٧  

  إنه ال يدخل الجنة شيء من الكبر .١٠٠
  شمعون،أبو ريحانة
  زيد بن

٢٥٤  

١٠١. 
إنه لم يكن نبي قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمتـه علـى               

  خير ما يعلمه لهم
عبد اهللا بن عمرو 

  بن العاص
١٧٥  

١٠٢. 
موت أحد وال لحياتـه،  إنهما آيتان من آيات اهللا ال يخسفان ل    
  فإذا رأيتموهما، فافزعوا إلى الصالة

  ٢٧٩  عائشة

١٠٣. 
إني عند اهللا في أم الكتاب لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجـدل             

  في طينته
  ٣٦  العرباض بن سارية

١٠٤. 
 ألن جمعـتكم  ولكن لرهبة وال لرغبة جمعتكم ما واهللا إني

  وأسلم فبايع فجاء نصرانيا رجالً كان الداري تميما
  ١٧٢  اطمة بنت قيسف

  ٧٨  أبو هريرة  أهل الجنة جرد مرد .١٠٥

١٠٦. 
أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الـوحي            

  الرؤيا الصالحة
  ٤٨  عائشة

  ١٨٩  ابن عباس  هذا وادي األزرق: فقالوا" أي واد هذا ؟  .١٠٧
  ١٧١  أبو هريرة  إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وال تحسسوا .١٠٨
  ١٨٠  عبادة بن الصامت  عنْه اللَّه يعِرض َأن يِحب مَأيكُ .١٠٩

١١٠. 
أيها الناس أال تسمعون ، أطيعوا ربكم ، وصلوا خمـسكم ،            

  وأدوا زكاة
  ٣١  أبو أمامة الباهلي

  ١٨٦  طهية بن أبي زهير  ارك اهللا لك في محضها، ومخضهاـب .١١١
  ٢٦٦   بن دعموصقرة  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه الضحاك بن سفيان ساعيا .١١٢

١١٣. 
بعث علي رضي اهللا عنه ، إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم            

  بذهيبة
  ٧٣  أبو سعيد الخدري

  ١٤٩  علي بن أبي طالب  بعثني النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فقمت على البدن .١١٤
  ١٠١  أسماء بنت عميس  بم تستمشين .١١٥
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  ٢٣٩  عبداهللا ابن عمر  بينما رجل يجر إزاره من الخيالء، خسف .١١٦
  ٢٣٣،٢٨٢  عبادة بن الصامت  تبايعوني على أن تشهدوا أال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا،  .١١٧
  ١٢٤،١٢٥  الربيع بنت معوذ  تحلي بهذا ، واكتسي بهذا .١١٨

١١٩. 
تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا عبده ورسوله، وتـصلي     

  الخمس
بشير بن 
  الخصاصية

١٨٢  

  ٢٥٣  ابن عباس  لجليدحسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس ا .١٢٠
  ٢٨١  أبو هريرة  خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضاللة .١٢١

١٢٢. 
 الرضـعاء  نَلْـتَِمس  بكٍْر بِن سعِد بِني ِمن ِنسوٍة ِفي خَرجتُ

  ِبمكَّةَ
  ٢٠٧  حليمة بنت الحارث

  ٥٧  أبو هريرة  خطبة ليس فيها شهادة ، كاليد الجذماء .١٢٣
  ١٠٤  أبو هريرة  النار من جراء هرة لهادخلت امرأة  .١٢٤
  ١٦٢  النواس بن سمعان  ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة .١٢٥

١٢٦. 
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمارا موسوم الوجـه           

  فأنكر ذلك
  ١٩١  ابن عباس

١٢٧. 
رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجال نزل من الـسماء           

  عليه بردان أخضران
  ٦١   بن جبلمعاذ

١٢٨. 
رجال أعتق ستة مملوكين له عند موته ، لم يكن لـه مـال              

  غيرهم
  ١٣٨  عمران بن حصين

  ٤٢  ابن شهاب الزهري  نَساه عتسفَقَطَ .عمٍرو بن سهيَل بدٍر يوم رميت .١٢٩
  ٢٦  عائشة   سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو ؟ .١٣٠
  ٩  أبو سعيد الخدري  مدك وتبارك اسمك ، وتعالى جدكسبحانك اللهم وبح .١٣١
  ١٨٥  ابن عباس  الجعثََلو ،اظَوجالْ :ركَذَفَ ةَنَّج الِْستَّة ال يدخلوِن .١٣٢
  ٩٠  مجاهد بن جبر  وهو ابن عشرين سنة، شهد ابن عمر فتح مكة  .١٣٣
  ١٢٢  أبي بن كعب  صدق الخبيث .١٣٤
  ١٥٦  ابر بن عبد اهللاج  حواريه ودعا فدعاه طعاما اهللا لرسول صنع .١٣٥
  ٢١٠  الحسن البصري  صوموا وأوفوا أشعاركم، فإنها مجفرة .١٣٦

١٣٧. 
 مـن   ضحينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالجـذع         

  الضأن
  ٤٩  عقبة بن عامر

  ١٨٨  الغفاري رهم أبو  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك .١٣٨
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  ١٨٤  أبو سلمة بن األكوع  ازنغزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو .١٣٩
  ١٣٢  أبي بن كعب  قام موسى عليه السالم خطيبا في بني إسرائيل .١٤٠

١٤١. 
قد رأيت الناس في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا            

  ابتاعوا الطعام جزافا
  ١٦١  عبد اهللا بن عمر

١٤٢. 
قد كن نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحضن فأمرهن           

  أن يجزين
  ١٦٧  عائشة

  ١٩  عبد اهللا بن عباس  بن عبد اهللا وكان سيدا في قومهاقدم الجارود  .١٤٣

١٤٤. 
وُل قَِدمسلّى اللِّه رص ِه اللّهلَيع لّمسكّةَ وم موِة يعمشِْر الْجِلع 
  رمضان ِمن بِقين لَياٍل

سعيد بن عمرو 
  الهزلي

١٦٣  

١٤٥. 
، وقـد   قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مكـة         

  وهنتهم حمى يثرب
  ٢٤٤  ابن عباس

١٤٦. 
قدم سويد بن الصامت، أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا           

  أو معتمرا
أشياخ من قوم 
  عاصم بن عمر

٢٧٢  

١٤٧. 
قدمنا الحديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ونحـن            

  أربع عشرة مائة
  ٢١٧  سلمة بن األكوع

  ١١  أسامة بن زيد  مساكينقمت على باب الجنة ، فإذا عامة من دخلها ال .١٤٨
  ٢٢٣  يرخّعبداهللا بن الشِّ  قولوا قولكم، وال يستجرنكم الشيطان .١٤٩

١٥٠. 
: كان أبو بكر رضي اهللا عنه إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال            

  ذاك كله يوم طلحة
  ٢١٣  عائشة

  ٢٧٥  كعب بن مالك  كان ُأبي بن خلف قدم في ِفداِء ابنه وكان ُأِسر يوم بدٍر .١٥١

١٥٢. 
يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن          كان الناس   

  الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
  ٢٤٧  حذيفة بن اليمان

١٥٣. 
إذا اغتسل من الجنابة، دعا " كان النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  بشيء نحو الحالب
  ٢٣٤  عائشة

١٥٤. 
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه فـي            

ويسبغ الوضوءى اهللا،اإلناء سم   
  ٢٢٦  عائشة

١٥٥. 
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الغداة لـم يبـرح             

  مصاله
  ٢٠٣  ابن عباس

  ١٣  عبد اهللا بن عمركان النبي صلى اهللا عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء           .١٥٦
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  إذا جد به السير

١٥٧. 
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع    

  بين أزواجه
  ١٥٩  ائشةع

١٥٨. وُل كَانسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسا وا فَخْمفَخَّم٧٦  هند بن أبي هالة  م  
  ١٠٦  عائشة  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب العسل والحلواء .١٥٩
  ١٠٨  عمران بن حصين  كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل ، فأسرت ثقيف رجلين .١٦٠

   جماعكل جعظري جواظ مستكبر .١٦١
عبد اهللا بن عمرو 

  بن العاص
١٩٧  

١٦٢. 
كل شيء سوى جلف هذا الطعام والماء العذب وبيت يظلـه        

  فضل
  ٢٥٩  عثمان بن عفان

  ١١٦  عثمان بن عفان  كل شيء فضل عن ظل بيت ، وجرف الخبز .١٦٣

١٦٤. 
إنما قذرت لكم أو كرهت لكـم       : كل من سمين مالك، وقال    

  جاللة
  ٢٧٠  غالب بن دريخ

  ٢٤٥  عمران بن حصين  صلى اهللا عليه وسلم في سفر، فسرينا ليلةكنا مع رسول اهللا  .١٦٥

١٦٦. 
كنا نكون في عهد النبي وأبي بكر وصدر من خالفة عمـر            

   تخاللنفي المسجد نسوة قد
  ٢٦٨  خولة بنت قيس

  ٧٠  عبد اهللا بن جراد  العربي لسانها وأسد ،جوهرها كنانة .١٦٧
  ٢٠٩  عائشة  كنت لك كأبي زرع ألم زرع .١٦٨

  هللا صلى اهللا عليه وسلم في غزوة حنينكنت مع رسول ا .١٦٩
أبو عبد الرحمن 

  الفهري
٢٤  

١٧٠. 
كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضاللة ، وأنهـم            

  ليسوا على شيء وهم يعبدون األوثان
  ٦٥  عمرو بن عبسة

  ٥٢  البراء بن عازب  كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته .١٧١

١٧٢. 
 عليه وسلم ليرين اهللا ما      لئن أشهدني اهللا مع النبي صلى اهللا      

  أجد
  ١٤  أنس بن مالك

١٧٣. 
 وهو ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له الملك ، وله الحمد          

  على كل شيء قدير
معاوية بن أبي 

  سفيان
١٠  

  ٨٨  حريث بن عمرو  ال تجار أخاك وال تشاره .١٧٤
  ٦٠  عبد اهللا بن عباس  ال تديموا النظر إلى المجذومين .١٧٥
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  ٢٤٠  عبداهللا بن عمر   رفقة فيها جلجلال تصحب المالئكة .١٧٦
  ١٠٩  أبو هريرة  جرسكلب وال ال تَصحب المالئكةُ رفقَةً فيها  .١٧٧
  ١٦٩  عبد اهللا بن عباس  ال تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية .١٧٨

١٧٩. 
عبد اهللا  : ال تطروني كما أطري عيسى ابن مريم ، وقولوا          

  ورسوله
  ٥٤  عمر بن الخطاب

  ٢٠١  ابن عباس   بآبائكم الذين مضوا في الجاهليةال تفتخروا .١٨٠

١٨١. ب، وال جنبلَال ج  
 بن عمرو بن عبداهللا

  العاص
٢٣٢  

  ١٢١  عمرو بن شعيب   ففيه القطعال قطع في ثمر معلق ، فإذا آواه الجرين .١٨٢

  ال يأخذن أحدكم متاع أخيه العبا ، وال جادا .١٨٣
يزيد بن سعيد بن 

  ثمامة
١٨  

  ١٥٠  عمرو بن يثربي  ه شيء إال بطيب نفس منهال يحل المرئ من مال أخي .١٨٤
  ٢١١  عثمان بن مظعون  ال، ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفرة .١٨٥

١٨٦. 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامـة، حتـى يقـاد للـشاة             

  الجلحاء، من الشاة القرناء
  ٢٤٢  أبو هريرة

  ٢٣٧  أم عطية  لتلبسها صاحبتها من جلبابها .١٨٧
  ٨٠  عبد اهللا بن عمر  ْلبع تُم لَاًيِب نَنوعب سٍةحر سلِّ ِظي ِفر سدقَلَ .١٨٨

١٨٩. 
لم أتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـي غـزوة             

  غزاها قط، إال في غزوة تبوك
  ٢٧٨  كعب بن مالك

  ٧٧  البعلي بن أبي ط   ولَا ِبالْقَِصيِر الْمتَردِد،لَم يكُن ِبالطَِّويِل الْممِغِط .١٩٠

١٩١. 
لم يوص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنـد موتـه إال             

  بثالث
عبيد اهللا بن عبد اهللا 

  بن عتبة
١٦  

١٩٢. 
وأبو بكر مهـاجرين    ، لما خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم      

  مرا بخباء أم معبد
  ١٠٠  جابر بن عبد اهللا

١٩٣.  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر الَحا صِةلَمِبييدَل الْح٢٣٦  البراء بن عازب  َأه  

١٩٤. 
لما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطـائف نـزل            

  الجعرانة
  ١٩٣  ابن عباس

  ١٥٧  أبو بكرة  لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره ، وأخذ إنسان بخطامه .١٩٥
  ١١٥جندب بن عبد اهللا   ليهراقن اليوم هاهنا دماء .١٩٦
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  البجلي
  ٥٥  عبادة بن الصامت   إال يؤتى به يوم القيامة مغلوالًما من أمير عشرة .١٩٧

١٩٨. 
ما من شيء لم أكن أريته إال رأيته في مقامي، حتى الجنـة             

  والنار
  ٢٨٤  عائشة

١٩٩. 
ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته، إال أحمي عليه في نار            

  جهنم
  ٢٤١  أبو هريرة

٢٠٠. 
ذكر وال أنثى ينام بالليل إال على       : ما من مسلم وال مسلمة      

  سه جرير معقودرأ
  ٩٢  جابر بن عبد اهللا

  ٣٠  أبو هريرة  ما من مولود إال يولد على الفطرة .٢٠١

٢٠٢. 
ما ينبغي ألحد أن يسجد ألحد ، ولو كان أحـد ينبغـي أن              

  يسجد ألحد ألمرت المرأة
  ١٢٣  أبو هريرة

٢٠٣. 
مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ، ثم ال يحدث عن صاحبه إال 

  بشر ما سمع
  ١٤٥  أبو هريرة

  ٦٤،١٩٨  كعب بن مالك   من الزرعلمؤمن كمثل الخامةمثل ا .٢٠٤
  ١  أبو موسى األشعري  مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث .٢٠٥
  ٨٥  الحارث بن حسان  مررت بعجوز بالربذة منقطع بها ، من بني تميم .٢٠٦
  ١٥٥  النعمان الغفاري   وجعلها يساراًمضى حتى قطع الخيوف .٢٠٧

٢٠٨. 
يه وسلم كذا وكذا، يخيل إليـه أنـه    مكث النبي صلى اهللا عل    

  يأتي أهله
  ٢١٤  عائشة

٢٠٩. 
من اتخذ قوسا عربية وجفيرها يعني كنانتها كف اهللا عنـه           

  الفقر
  ٢١٢  أنس بن مالك

  ١٧٠  أبو الدرداء  من أخذ أرضا بجزيتها ، فقد استقال هجرته .٢١٠
٢١١. مَأن صبحى غَلَ عِريَأٍرتْ و صبحلَ عِهِسْأى رِر ج٩٥   اهللا بن عمرعبد  ري  
  ٢٠٨  أبو اليسر  من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله اهللا في ظله .٢١٢
  ٢٣٠  أبو هريرة  من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل .٢١٣
  ٢٢  خرشة بن الحر  من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا .٢١٤

٢١٥. 
 فـي   من شرب في إناء من ذهب ، أو فضة ، فإنما يجرجر           

  بطنه
  ٧٢  أم سلمة

  ١٣٩،١٦٦  البراء بن عازب  من صلى صالتنا ، واستقبل قبلتنا، فال يذبح حتى ينصرف .٢١٦
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  ١٣٠  كعب بن مالك   به السفهاءمن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري .٢١٧
  ٢٥٦  أنس بن مالك  من كان ذبح قبل الصالة فليعد .٢١٨

  من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث .٢١٩
عبد الرحمن بن أبي  

  بكر
٣٣  

  ١٣٣  عمر بن الخطاب  جزئه من الليل: من نام عن حزبه  أو قال  .٢٢٠

  من ها هنا جاءت الفتن، نحو المشرق .٢٢١
  عقبةأبو مسعود،

  عمرو بن
٢١٦  

٢٢٢. 
نت في بيت ميمونة فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            

  ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين
  ١٤٠  عبد اهللا بن عباس

  ١١٠  عبد اهللا بن عباس  والزِبيب التَّمر يخْلَطَ َأن وسلم عليه اهللا صلى النَِّبى نَهى .٢٢٣
  ٢٩  علي بن أبي طالب  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نضحي بمقابلة نهى رسول .٢٢٤
  ٢٠٢  علي بن أبي طالب  نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الجعة .٢٢٥
  ١٠٢  ثابت البناني  جرنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ ال .٢٢٦

٢٢٧. 
 عن لحـوم    يوم خيبر : نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  الحمر
 بن عمرو بن عبداهللا

  العاص
٢٦٩  

   في الوجهنهى عن الوسم .٢٢٨
العباس بن عبد 

  المطلب
١٩٠  

  ١٥  علي بن حسين  الليل وصرام الليل جداد عن نهى .٢٢٩
  ٢٥٨  ابن عمر  هذا إبليس، جاء يشكككم في دينكم .٢٣٠
  ١٥٤  علي بن أبي طالب  رفة ، وهو الموقف ، وعرفة كلها موقفهذه ع .٢٣١
  ٢٦٧  جابر بن عبد اهللا  امرأة قد تجالت، نعم : هل تزوجت؟ قلت .٢٣٢
  ١٠٣  الحارث بن الصمة  هل رأيت عبد الرحمن بن عوف ؟ .٢٣٣

٢٣٤. 
ِذالَّوفْ نَ يس م حبِ ٍدم ِديإِ ه ،كَ ن اَ ان ذَلعقَ اب تَ د لّد ـ ى أَ لَى ع ِله 
  انرجنَ

  ٢٣  قتادة بن دعامة

٢٣٥. 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثـم           

  آمر بالصالة
  ١٧٤  أبو هريرة

٢٣٦. 
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى مـصعب بـن     

  عمير، وهو منجعف
  ١٩٩  عبيد بن عمير

  ٢١٨  د اهللا بن سالمعبيا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعمـوا الطعـام، وصـلوا            .٢٣٧
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  األرحام، وصلوا بالليل

٢٣٨. 
 وكـأن  وجـب،  غيرنـا  على فيها الحق كأن الناس، أيها يا

  كتب غيرنا على الموت
  ٥  أنس بن مالك

  ٢١٥  ابن عباس  يا غالم إني معلمك كلمات فاحفظهن، احفظ اهللا يحفظك .٢٣٩

  يا فالن قم فاجدح لنا .٢٤٠
عبد اهللا بن أبي 

  أوفى
٦  

٢٤١. 
ا ولعلك أن تمر يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاني بعد عامي هذ  

  بمسجدي هذا
  ١٨١  معاذ بن جبل

  ٢٥١  جابر بن عبد اهللا  يا معشر األنصار، يا أصحاب السمرة .٢٤٢
  ١٦٤  عبد اهللا بن عمر  يا معشر النساء ، تصدقن وأكثرن االستغفار .٢٤٣
  ١١٨  علي بن أبي طالب  يأتي على الناس مائة سنة ، وعلى األرض عين تطرف .٢٤٤
  ٥١  أبو هريرة  يه في عين أخيبصر أحدكم القذى .٢٤٥

٢٤٦. 
يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن، ليس قـراءتكم إلـى           

  قراءتهم بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء
  ٢٢٥  علي بن أبي طالب

٢٤٧. 
 يرحم اهللا أم إسماعيل ، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينـا           

  معينا
  ١٢٦  عبد اهللا بن عباس

٢٤٨. 
يرد علي يوم القيامة رهط مـن أصـحابي فيجلـون عـن       

  حوضال
  ٢٨٣  أبو هريرة

  ٢٧٤  أبو هريرة  يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل في مثل جلة السوط .٢٤٩
  ٣٧  نفيع بن الحارث   يمكث أبو الدجال وأمه ثالثين عاما ال يولد لهما ولد  .٢٥٠
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  فهرس الرواة ::::ًًًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
 

  رقم احلديث  اسم الراوي  الرقم

  ٥  عياش أبي بن أبان .٢٥١
  ١٢٢  البصري العطار يزيد بن أبان .٢٥٢
  ٢٦٢  انينَالب عيسى بن إسحاق بن إبراهيم .٢٥٣
  ٤٢  اهللا عبد بن المنذر بن إبراهيم .٢٥٤
  ٨٤  الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم .٢٥٥
  ١٢٣  الجوهري سعيد بن إبراهيم .٢٥٦
  ١١٨  الخراساني طهمان بن إبراهيم .٢٥٧
  ٣٨  النيسابوري السعديإبراهيم بن عبد اهللا  .٢٥٨
  ١٥٠   الختليالجنيد بن اهللا عبد بن إبراهيم .٢٥٩
  ٧٧  طالب أبي بن علي بن محمد بن إبراهيم .٢٦٠
٢٦١. إبراهيم بن معاوية بن ج٢١٢  ة البصريلَب  
  ٥٠  المديني يحيى بن براهيمإ .٢٦٢
  ٢٦١  الجوزجاني إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم .٢٦٣
  ١٢٢  األنصاري قيس بن كعب بن يبُأ .٢٦٤
  ٨٨  المروزي جميل بن أحمد .٢٦٥
  ٦٦  باطيالر إبراهيم بن سعيد بن أحمد .٢٦٦
  ١٠٠   الواسطيانبِح بن أسد بن اننَِس بن أحمد .٢٦٧
  ٢٨٣  الحبطي سعيد بن شبيب بن أحمد .٢٦٨
  ١٦  العطاردي محمد بن الجبار عبد بن أحمد .٢٦٩
  ١٣١  طيوالح نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد .٢٧٠
  ١٨٢  الحراني عقال بن عبدالرحمن بن أحمد .٢٧١
  ٧٧  الضبي موسى بن عبدة بن أحمد .٢٧٢
  ١٤٢  التميمي هالل بن عيسى بن يحيى بن المثنى بن على بن أحمد .٢٧٣
  ٧٠   القطرانيالنعمان بن عمر بن حفص بن عمرو بن أحمد .٢٧٤
  ٩٠  الغساني األزرق بن عقبة بن الوليد بن محمد بن أحمد .٢٧٥
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  ٢٧  المصيصي ناصح بن أحمد .٢٧٦
  ٢٠٥  األودي زكريا بن يحيى بن أحمد .٢٧٧
٢٧٨. آدمِن بِل ع٩٥  العجلي ي  
  ١٣١  الحرازي يعمج بن اهللا دعب بن أزهر .٢٧٩
  ٢٦٧  الرقاشي مروان بن أزهر .٢٨٠
  ٢٢٨  إسحاق بن إبراهيم الصواف .٢٨١
  ١٨٣  إسرائيل أبي بن إسحاق .٢٨٢
  ١٠٧  األموي فروة أبي بن اهللا عبد بن إسحاق .٢٨٣
  ١٣٠  التيمي اهللا عبيد بن طلحة بن يحيى بن إسحاق .٢٨٤
  ١٨٣  بيعيالس إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل .٢٨٥
  ٢٣٣  عدس بن زرارة بن أسعد .٢٨٦
  ١٠١  الحارث بن معد بن عميس بنت أسماء .٢٨٧
  ١٤٤  األوسية األنصارية السكن بن يزيد بنت أسماء .٢٨٨
  ٢٢٧  األسدي مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل .٢٨٩
  ٢١١  إسماعيل بن أبي أويس .٢٩٠
  ٢٢٩  قانيلْالخُ مرة بن زكريا بن إسماعيل .٢٩١
  ٢٧٢  لفظ مبهم لم أقف عليم: أشياخ من قومه .٢٩٢
  ٦١  الشامي عامر بن األسود .٢٩٣
  ٢٥٦  العبدي قيس بن األسود .٢٩٤
  ١٤٧   عازب بن البراء .٢٩٥
  ١٠٣  عتيك بن عمرو بن ةمالِص بن الحارث .٢٩٦
  ٨٥   البكريحسان بن الحارث .٢٩٧
  ١١٦  البصري الحسن أبي بن الحسن .٢٩٨
  ٢٠١  الجفري جعفر أبي بن الحسن .٢٩٩
  ٢٣٠  عيخَالنَّ مكَالح بن الحسن .٣٠٠
  ٢٠٧  الحضرمي كسيب بن الحسن بن حماد .٣٠١
  ١٢٣  الشيباني عامر بن سفيان بن الحسن .٣٠٢
  ٧٦  الهاشمي طالب أبي بن عِلي بن الْحسِن .٣٠٣
  ١٥  العامري عفان بن علي بن الحسن .٣٠٤
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  ٦٣  الهذلي محمد بن علي بن الحسن .٣٠٥
  ١٧٨  البصري علي أبو سيف بن عمرو بن الحسن .٣٠٦
  ٢٤٨  الحسن بن محمد بن أعين .٣٠٧
  ١٤٥  األشيب موسى بن الحسن .٣٠٨
  ٢١٠  المعلم ذكوان بن الحسين .٣٠٩
  ٢٥٥  التميمي بهرام بن محمد بن الحسين .٣١٠
  ١٢٢  التميمي الحضرمي بن الحق .٣١١
  ٢١٢  السعدي بيحص بن الربيع .٣١٢
  ٥٠  الحلبي نافع بن الربيع .٣١٣
  ١٢٤  النجارية األنصارية عفراء بن معوذ بنت الربيع .٣١٤
  ١٣٦  ةلَيِمع  بنالركين بن الربيع .٣١٥
  ٤٥  األسدي القرشي العوام بن بيرالز .٣١٦
  ٢٠٣  ل المذحجيبالزيان بن عباد بن ِش .٣١٧
  ١٨  ثمامة بن سعيد بن يزيد بن السائب .٣١٨
  ٥٨  الثقفي سويد بن الشريد .٣١٩
  ١٢٢   األسفاطيمحمد بن الفضل بن العباس .٣٢٠
  ١٩٠  القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس .٣٢١
  ١١٣  السلمي عامر أبي بن مرداس بن العباس .٣٢٢
  ٣٦  العرباض بن سارية السلمي .٣٢٣
  ١٨٦  الشيباني يزيد بن حوشب بن العوام .٣٢٤
  ١٣٦  ينانيالِس موسى بن الفضل .٣٢٥
  ١٧٨   العجليمطيب بن القاسم .٣٢٦
  ٧٩  زنيم بن سليم أبي بن الليث .٣٢٧
  ٣  الفهمي الرحمن عبد بن سعد بن الليث .٣٢٨
  ٥٩  أمية أبي بن فضالة بن المفضل .٣٢٩
  ١١٨  األسدي عمرو بن المنهال .٣٣٠
  ١٥٥  الغفاري النعمان .٣٣١
  ٦٣   الباهليالهرماس بن زياد .٣٣٢
  ٢٧٤  الهمداني مالك أبي بن عبدالرحمن بن الوليد .٣٣٣
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  ٢٦١  القرشي مسلم بن الوليد .٣٣٤
  ١٣٠  القيسي األسود بن خالد بن أمية .٣٣٥
  ٢٥٧  الخوالني عقيل أبو السلم بن الحسن بن السلم بن أنس .٣٣٦
  ٣   مالك بن أنس .٣٣٧
  ١٤٥  أوس يأب بن أوس .٣٣٨
  ٢٠١  تيانيخْالس سانيكَ يمةِمتَ أبي بن أيوب .٣٣٩
  ١٥٢  الوزان زياد بن محمد بن أيوب .٣٤٠
  ١٢٧  الرقاشي الحق بن المفضل بن بشر .٣٤١
  ٢٢٠  الطائفي الثقفي بن سفيان بن عاصم بن بشر .٣٤٢
٣٤٣. رشَب بن م٢٣  العقدي اذْع  
  ١٨٢  بشير ابن الخصاصية السدوسي .٣٤٤
  ١٧٠  الكالعي كعب بن ائدص بن الوليد بن بقية .٣٤٥
  ٤٩  األشج بن اهللا عبد بن بكير .٣٤٦
  ٤٤  األنصاري مالك بن أنس بن اهللا عبد بن مامةثُ .٣٤٧
  ٢٥٤  األشعري شهر بن ثوبان .٣٤٨
  ٥٩  السلمي حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر .٣٤٩
٣٥٠. جبلة بن س١٨٢  يمح  
  ٨٤  ة عبد الواحد بن أبي عونجد .٣٥١
  ٢٦٦  األزدي اهللاعبد بن زيد بن حازم بن جرير .٣٥٢
  ١٦٩  الكوفي الضبي طرقُ بن الحميد عبد بن جرير .٣٥٣
  ٥١  الكالبي قانرب بن جعفر .٣٥٤
  ١٩٠  الهاشمي المطلب عبد بن العباس بن تمام بن جعفر .٣٥٥
  ٩  عيبالض سليمان بن جعفر .٣٥٦
  ٤٢  الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر .٣٥٧
  ١٥  الحسين بن علي بن محمد بن جعفر .٣٥٨
٣٥٩. ِميعبن ج معِد بن ربِن عمحالر ِلي٧٦  الِْعج  
  ٢٠٧  حاطب بن الحارث مولى ،الجهم أبي بن جهم .٣٦٠
  ١٥٠  المدني إسماعيل بن حاتم .٣٦١
  ٢٢٦  األنصاري الرجال أبي بن حارثة .٣٦٢
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  ٥٩  األزدي الشهيد بن حبيب .٣٦٣
  ١٨٣  األعور يصيصالِم محمد بن حجاج .٣٦٤
  ١٦٥  اليمان بن حذيفة .٣٦٥
  ١١٦  ميالتمي السائب بن حريث .٣٦٦
  ٨٨   القرشيعثمان بن عمرو بن حريث .٣٦٧
٣٦٨. عثمان بن يزِرح الر٢٥٤  الحمصي بيح  
  ٢٠٥  المحاربي عطية بن حسان .٣٦٩
  ٢٧٤  النخعي معاوية بن طلق بن غياث بن حفص .٣٧٠
  ٢٠٧  حليمة بنت الحارث .٣٧١
  ١٤٠  األزدي درهم بن زيد بن حماد .٣٧٢
  ٢٤  البصري دينار بن سلمة بن حماد .٣٧٣
٣٧٤. ١١٦  أبان بن مرانح  
  ٢٠٣  حمزة بن نصير البيروذي .٣٧٥
  ١٢  الطويل حميد أبي بن حميد .٣٧٦
  ٢٥٧  الهاللي ثور بن حميد .٣٧٧
  ٢١٥   الصنعاني بن عبداهللاحنش .٣٧٨
  ١٧٠  الحضرمي يزيد بن شريح بن حيوة .٣٧٩
  ٩٦  خالد بن يسار .٣٨٠
  ١٤٦  األنصاري النعمان بن جبير بن خوات .٣٨١
  ٢٦٨  صبية أم ،قيس بنت خولة .٣٨٢
  ١٤٨  موياأل الحصين بن داود .٣٨٣
  ٢٦٧  الدباغ الفراء قيس بن داود .٣٨٤
  ١٨١  المقرئي سعد بن راشد .٣٨٥
  ١٦٥   العبسياشرِح بن ربعي .٣٨٦
  ٢٦٢  بجاد بن عامر بن ربيعة .٣٨٧
  ٣٩  القيسي حسان بن العالء بن عبادة بن روح .٣٨٨
  ٢١٨  العامري أوفى بن زرارة .٣٨٩
  ١٣٧  الجعفي خيثمة أبو حديج بن معاوية بن زهير .٣٩٠
  ٥٨  البغدادي زياد نب أيوب بن زياد .٣٩١
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  ٢٢٨   المزنيزياد بن مخراق .٣٩٢
  ١٨٢  الجزري نيسةُأ أبي بن زيد .٣٩٣
  ٣١  ليكْالع اببالح بن زيد .٣٩٤
  ١٤٨  جبيرة أبي بن محمود بن رةيِبج بن زيد .٣٩٥
  ١٥٤  طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد .٣٩٦
  ٢٣٥  المكي سالم .٣٩٧
  ٦٢   الخطاب بن عمر بن عبداهللا بن سالم .٣٩٨
  ١٨٥  عبيد بن المس .٣٩٩
  ٢٤٩  المدلجي الكناني جعشم بن مالك بن سراقة .٤٠٠
  ٤٢  القرشي أهيب بن مالك بن سعد .٤٠١
  ٩٢   األسدي نقادة بن سعر .٤٠٢
  ٣  المقبري كيسان سعيد أبي بن سعيد .٤٠٣
  ٢٣  عروبة أبي بن سعيد .٤٠٤
  ٢٨٣  وهب القرشي أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد .٤٠٥
  ٩٨  األسدي جبير بن سعيد .٤٠٦
  ٢٨٥  الحنفي سنان بن سعيد .٤٠٧
  ٣٦   الحمصيالشامي الكلبي سويد بن سعيد .٤٠٨
  ١٦٣   الْهذَِلي عمٍرو بِن سِعيِد .٤٠٩
  ٢٥٤  الرحبي مرثد بن سعيد .٤١٠
  ٩٥  الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان .٤١١
  ١٥  الهاللي ميمون عمران أبي بن عيينة بن سفيان .٤١٢
  ٥٣  سمه اختلف في اوسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولى سفينة .٤١٣
  ٨٥  المزني سليمان بن سالم .٤١٤
  ٢٣٠  األشجعي حازم أبو سلمان .٤١٥
  ١٢٠  األبرش الفضل بن سلمة .٤١٦
٤١٧. ٣١  الكالعي عامر بن ليمس  
  ١٩٤  التيمي طرخان بن سليمان .٤١٨
  ١٨  الدمشقي التميمي عيسى بن الرحمن عبد بن سليمان .٤١٩
  ١٩  الهاشمي عباس بن اهللا عبد بن علي بن سليمان .٤٢٠
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  ١٩٢  البصري العبدي ثيرك بن سليمان .٤٢١
  ١٧٠  قيس بن سنان .٤٢٢
  ٢٦٩  البصري الدارمي بشر بن بكار بن سهل .٤٢٣
  ٢٨٠  السعدي يعِزب بن تمام بن سهل .٤٢٤
  ١٩٢  األنصاري واهب بن حنيف بن سهل .٤٢٥
  ٢٦٨  الجهنية ضبيس أبي بنت سودة .٤٢٦
  ٢٢٣  الكوفي الوليد أبو الكلبي عمرو بن سويد .٤٢٧
  ٢٨٣  يطبالح التميمي سعيد بن شبيب .٤٢٨
  ١٧٠  نعيم بن شبيب .٤٢٩
  ٦٣  لم أقف على ترجمته : شرحبيل .٤٣٠
  ٢٩  الصائدي النعمان بن شريح .٤٣١
  ١٢٤  النخعي اهللا عبد بن شريك .٤٣٢
  ٣  نمر أبي بن اهللا عبد بن شريك .٤٣٣
  ٢٦١  األموي حمزة أبي بن شعيب .٤٣٤
  ١٨  األموي الرحمن عبد بن إسحاق بن شعيب .٤٣٥
  ١٤٢  األزدي الحبحاب بن شعيب .٤٣٦
  ٢٢٣  العاص بن عمرو بن عبداهللا بن محمد بن شعيب .٤٣٧
  ٢٥٤  األزدي خنافة بن يزيد بن شمعون .٤٣٨
  ٢٧  األشعري حوشب بن شهر .٤٣٩
  ٢٥٣  الحبطي شيبة أبي وخفر بن بانيشَ .٤٤٠
  ٢٦٦  هذا مبهم لم أقف عليه: شيخ .٤٤١
  ١٤٦  خوات بن صالح بن خوات بن صالح .٤٤٢
  ١٦  المدني كيسان بن صالح .٤٤٣
  ٥٠  مةَأوالتَّ مولى صالح .٤٤٤
  ٣٩  وهب بن خلف بن أمية بن صفوان .٤٤٥
  ٢٦١  الثقفي صفوان بن صالح بن صفوان .٤٤٦
  ١٣١  السكسكي هرم بن عمرو بن صفوان .٤٤٧
  ١٧٨  العبدرية طلحة أبي بن عثمان بن شيبة بنت صفية .٤٤٨
  ٥٣  يزيد بن عمرو عنه روى سفينة عن روىي صهيب .٤٤٩
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  ٢٣٥  القرشي عثمان بن عبيداهللا بن طلحة .٤٥٠
  ٣٨  الصديق بكر أبي بنت عائشة .٤٥١
  ٢١١  عائشة بنت قدامة بن مظعون .٤٥٢
  ٨٥  األسدي ،النجود أبي بنا وهو ،بهدلة بن عاصم .٤٥٣
  ١٨١  ونيكُالس يدمح بن عاصم .٤٥٤
  ٩٢  األسدي نقادة بن سعر بن عاصم .٤٥٥
  ١٠٣   األوسي النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم .٤٥٦
  ٥٧  الجرمي المجنون بن شهاب بن كليب بن عاصم .٤٥٧
  ٧٨  البصري األحول الواحد عبد بن عامر .٤٥٨
  ٥٥  الخزرجي األنصاري الصامت بن عبادة .٤٥٩
  ٢٣٣  األنصاري الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة .٤٦٠
  ٢٥٥  الدوري حاتم بن محمد بن عباس .٤٦١
  ٢٦٧  السامي البصري األعلى عبد بن األعلى عبد .٤٦٢
  ١٠١   الحكم بن اهللا عبد بن جعفر بن الحميد عبد .٤٦٣
  ٦٠  العثماني عمرو بن إبراهيم بن الرحمن عبد .٤٦٤
  ٣٧  الثقفي الحارث بن يعفَنُ بكرة أبي بن الرحمن عبد .٤٦٥
  ١٥٠  الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد .٤٦٦
  ٦١  األنصاري ليلى أبي بن الرحمن عبد .٤٦٧
  ١٥٤  عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة .٤٦٨
  ٢٦٣  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان .٤٦٩
  ٢٥١  األنصاري عبداهللا بن برجا بن الرحمن عبد .٤٧٠
  ٢٥٤  ريصالن بشَوح بن الرحمن عبد .٤٧١
  ٢٢٧  شبل بن الرحمن عبد .٤٧٢
  ١٣٣  القاري عبد بن الرحمن عبد .٤٧٣
  ١٠٠   األنصاريجابر بن الرحمن عبد بن عقبة بن الرحمن عبد .٤٧٤
  ٩٩  األشعري منْغَ بن الرحمن عبد .٤٧٥
  ٢٤٠  عبد الرحمن بن محمد بن سالم الطرسوسي .٤٧٦
  ٢٧١  المزني مقرن بن معقل بن الرحمن عبد .٤٧٧
  ١٨٦  الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري عبد .٤٧٨
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  ١٤٤  الكناني سليمان بن الرحيم عبد .٤٧٩
  ١٣٣   الصنعانيهمام بن الرزاق عبد .٤٨٠
  ٩  األزدي حسام بن مطهر بن السالم عبد .٤٨١
  ٥٥  العنبري سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد .٤٨٢
  ٢١٢  الصائغ يزيد بن الصمد عبد .٤٨٣
  ٩٣   عبد العزيز بن صبيح األسدي .٤٨٤
  ٥  العمي الصمد عبد بن العزيز عبد .٤٨٥
  ١٨٨  األويسي عمرو بن يحيى بن عبداهللا بن العزيز عبد .٤٨٦
  ١٠٣   األعرجالعزيز عبد بن عمران بن العزيز عبد .٤٨٧
  ٥٥  يلّمسالقَ مسلم بن العزيز عبد .٤٨٨
  ١٣١  يالخوالن الحجاج بن القدوس عبد .٤٨٩
  ٩٦  اليشكري عقيل أبي بن اهللا عبد .٤٩٠
  ٢٧١  يالقطوان زياد أبي بن الحكم بن اهللا عبد .٤٩١
  ٤٥  األسدي القرشي العوام بن الزبير بن اهللا عبد .٤٩٢
  ١٨  الكندي يزيد بن السائب بن اهللا عبد .٤٩٣
  ١٢٧  كعب بن عوف بن ريخِّالِش بن اهللا عبد .٤٩٤
  ٨٨  المروزي المبارك بن اهللا عبد .٤٩٥
  ٤٤   مالك بن أنس بن اهللا عبد بن المثنى بن اهللا عبد .٤٩٦
  ٧٠  المنتفق بن جراد بن اهللا عبد .٤٩٧
  ٢٠٧  المطلب عبد بن طالب أبي  بنعبد اهللا بن جعفر .٤٩٨
  ٨٤  المسور بن الرحمن عبد بن جعفر بن اهللا عبد .٤٩٩
  ٢٥٨  السعدي نجيح بن جعفر بن اهللا عبد .٥٠٠
  ٢٢٨  رانماهللا بن ح عبد .٥٠١
  ٢٥٨  العدوي دينار بن اهللا عبد .٥٠٢
  ٦٠  الفزاري هند أبي بن سعيد نب اهللا عبد .٥٠٣
  ٢١٨  سالم بن اهللا عبد .٥٠٤
  ٢١٥  الجهني مسلم بن محمد بن صالح بن اهللا عبد .٥٠٥
  ١٩   القرشي المطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد .٥٠٦
  ١٤٤  خثيم بن عثمان بن اهللا عبد .٥٠٧
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  ١٩٧  اهللا بن عمرو بن العاص عبد .٥٠٨
  ٢٥٥  المزني زيد بن عوف بن عمرو بن اهللا عبد .٥٠٩
  ٦٢   شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد .٥١٠
  ٧٠   الكراني شاذان بن محمد بن اهللا عبد .٥١١
  ٢٥٣  البغوي المرزبان بن العزيز عبد بن محمد بن اهللا عبد .٥١٢
  ١٣٦  الهذلي مسعود بن اهللا عبد .٥١٣
  ٨٣  القعنبي بن مسلمة بن اهللا عبد .٥١٤
  ٣٧  عبد اهللا بن معاوية الجمحي .٥١٥
  ٦٠  المخزومي الصائغ نافع بن اهللا عبد .٥١٦
  ٩٢  الهمداني نمير بن اهللا عبد .٥١٧
  ١٧  القرشي مسلم بن وهب بن اهللا عبد .٥١٨
  ١٦٣  المخزومي يزيد بن اهللا عبد .٥١٩
  ٢٤  يسار بن اهللا عبد .٥٢٠
  ٣٨  عبد الملك بن أبي سليمان .٥٢١
  ١٥٠  الجاري حكيم أبي بن الحسن بن الملك عبد .٥٢٢
  ١٦٥  اللخمي سويد بن عمير بن الملك عبد .٥٢٣
  ٢١١   الجمحيعبد الملك بن قدامة .٥٢٤
  ٨٤  المدني عون أبي بن الواحد عبد .٥٢٥
  ٥٧  العبدي زياد بن الواحد عبد .٥٢٦
  ٢٢٦  الكالبي سليمان بن عبدة .٥٢٧
  ١٥٤  المدني رافع أبي بن اهللا عبيد .٥٢٨
  ١٦  الهذلي مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد .٥٢٩
  ١٨٢  الرقي الوليد أبي بن عمرو بن اهللا عبيد .٥٣٠
  ٢٦٧  المدني مِسقْم بن اهللا عبيد .٥٣١
  ٢٧١  الكوفي العبسي باذام بن موسى بن اهللا عبيد .٥٣٢
  ٢٧١  المزني الحسن بن عبيد .٥٣٣
  ١٩٩  الليثي قتادة بن عمير بن عبيد .٥٣٤
  ١٠١  اهللا عبيد بن أو اهللا عبد بن عتبة .٥٣٥
  ١٩٣  مولى ابن عباس عتبة .٥٣٦
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  ٣١  أبي شيبة بن عثمان .٥٣٧
  ١١٦  األموي لقرشيا العاص أبي بن عفان بن عثمان .٥٣٨
  ٥٣  العبدي فارس بن عمر بن عثمان .٥٣٩
  ٦٣  القرشي فائد بن عثمان .٥٤٠
  ٢١١  الجمحي حبيب بن مظعون بن عثمان .٥٤١
  ٢٣٠  األنصاري ثابت بن عدي .٥٤٢
  ١٧  األسدي خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة .٥٤٣
  ٣٨  احبر أبي بنعطاء  .٥٤٤
  ٢٤  الباهلي اهللا عبد بن مسلم بن عفان .٥٤٥
  ٤٩  الجهني عامر بن عقبة .٥٤٦
  ١٠٠   األنصاري اهللا عبد بن جابر بن الرحمن عبد بن عقبة .٥٤٧
٥٤٨. بن خالد بن قيلع ٤١  األيلي قيلع  
  ٢٠١  عباس بن  عبداهللامولى عبداهللا أبو عكرمة .٥٤٩
  ٦٣  العجلي عمار بن عكرمة .٥٥٠
  ٢٩  الهاشمي القرشي المطلب عبد بن طالب أبي بن علي .٥٥١
  ١٥  الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي .٥٥٢
  ٢١١  علي بن المبارك الصنعاني .٥٥٣
  ٥٣  نائياله المبارك بن علي .٥٥٤
  ٧٧  السعدي إياس بن رجح بن علي .٥٥٥
  ١٩٢  النيسابوري الحسن أبو الكبير الحافظ حمشاذ بن علي .٥٥٦
٥٥٧. لَع١٩٧  اللخمي قصير بن رباح بن ي  
  ٣٧  البصري التيمي اهللا عبد بن زيد بن علي .٥٥٨
  ١٩   علي بن سليمان .٥٥٩
  ٧٦  البغوي سابور بن المرزبان بن العزيز دعب بن علي .٥٦٠
  ١٩  الهاشمي عباس بن اهللا عبد بن علي .٥٦١
  ٩   اليشكريالرفاعي نجاد بن علي بن علي .٥٦٢
  ٢٥٤  انيهلْاَأل عياش بن علي .٥٦٣
  ٦٠  القرشي يبِصالخَ أبي بن محمد بن علي .٥٦٤
  ١٧٠  الشعثاء أبي بن عمارة .٥٦٥
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  ١٥٠  الضمري حارثة بن عمارة .٥٦٦
٥٦٧. عمةُارب ِز غَن٩٧  األنصاري الحارث بن ةَي  
  ١٣٣  القرشي يلفَنُ بن الخطاب بن عمر .٥٦٨
  ١٥٢  العبدي أيوب بن عمر .٥٦٩
  ١٤٠   البصريحرملة بن عمر .٥٧٠
  ٢١١  الجمحي عبداهللا بن حسين بن عمر .٥٧١
  ٦٢  العمري الخطاب بن عمر بن اهللا عبد  بنعمر بن حمزة .٥٧٢
  ٢٦٨  عمر بن صالح بن نافع .٥٧٣
  ٧٧  رةفْغُ مولى ،لمدنيا اهللا عبد بن عمر .٥٧٤
  ٢٠٣  الشامي األنصاري الوجيهي الوجيه بن موسى بن عمر .٥٧٥
  ١٨٦  الخزاعي خلف بن عبيد بن حصين بن عمران .٥٧٦
  ٢٨٠  القطان داور بن عمران .٥٧٧
  ٣١  عمران بن موسى بن مجاشع .٥٧٨
  ٢٢٦  األنصارية زرارة بن سعد بن عبدالرحمن بنت عمرة .٥٧٩
  ٣٩  المدني الثقفي اريةج بن سيدَأ بن سفيان أبي بن عمرو .٥٨٠
  ١٧  األنصاري يعقوب بن الحارث بن عمرو .٥٨١
  ٥٨  ريدالشَ بن عمرو .٥٨٢
  ٩٩  األسدي المنتفق بن خارجة بن عمرو .٥٨٣
  ١٧٨  الزعفراني سعيد بن عمرو .٥٨٤
  ١٢٠  العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو .٥٨٥
  ٣٩  الجمحي خلف بن أمية بن صفوان بن اهللا عبد بن عمرو .٥٨٦
  ٢٧٧   الباهليكنيز بن بحر بن علي بن عمرو .٥٨٧
  ٢٥٥  مليحة بن زيد بن عوف بن عمرو .٥٨٨
  ٦١  المرادي ليمالج طارق بن اهللا عبد بن مرة بن عمرو .٥٨٩
  ١٥٠  الضمري يثربي بن عمرو .٥٩٠
  ٥٣  األموي هارون بن يزيد بن عمرو .٥٩١
  ٢٦٣  العنسي هانئ بن عمير .٥٩٢
  ٢١٨  العبدي األعرابي جميلة أبي بن عوف .٥٩٣
  ٣  التجيبي مسلم بن حماد بن عيسى .٥٩٤
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  ٢١٣  التيمي عبيداهللا بن طلحة بن عيسى .٥٩٥
  ٥٥  فائد بن عيسى .٥٩٦
  ٢٥٣   المدني ميمون بن عيسى .٥٩٧
  ٧٧  يعيِبالس إسحاق أبي بن يونس بن عيسى .٥٩٨
  ٩٣   األسدي نقادة بن سعر بن عاصم بن عيينة .٥٩٩
  ٢٧١  المزني أبجر بن غالب .٦٠٠
  ١٤٢  يالبصر األزدي الربيع بن غسان .٦٠١
  ٢٢٣  المعولي جرير بن النيغَ .٦٠٢
  ٦٠  المدنية الهاشمية طالب أبي بن علي بن الحسين بنت فاطمة .٦٠٣
  ٢٢٠  الضبي جرير بن غزوان بن فضيل .٦٠٤
  ٢٥٤  يحيى بن سليمان بن فهد .٦٠٥
  ١٣٧  ظبيان أبي بن قابوس .٦٠٦
  ٢٣   السدوسيقتادة بن دعامة بن قتادة .٦٠٧
  ٩٩  الثقفي طريف بن جميل بن سعيد بن قتيبة .٦٠٨
  ٢١١  الجمحي حاطب بن محمد بن إبراهيم بن امةدقُ .٦٠٩
  ٢١١  الجمحي القرشي مظعون بن قدامة .٦١٠
  ٦٦  المزني رياب بن هالل بن إياس بن قرة .٦١١
  ٦٦  السدوسي خالد بن قرة .٦١٢
  ٢٦٦  العامري عوف بن ربيعة بن دعموص بن قرة .٦١٣
  ١٩٩  الليثي يمروع بن وهب بن نطَقَ .٦١٤
  ٢١٥  الكالعي اجالحج بن قيس .٦١٥
  ٢٥٥  كثير بن عبداهللا بن عمرو بن عوف المزني .٦١٦
٦١٧. كثير بن م٢٨٥   شجرة الحضرميوة أبر  
  ٢٥٤  الصباح بن أبرهة بن كريب .٦١٨
  ١٣٠  كعب أبي بن مالك بن كعب .٦١٩
  ٣٩  األسلمي حنبل بن كلدة .٦٢٠
  ٥٧  شهاب بن كليب .٦٢١
٦٢٢. اِلكاِعيَل بن ممِإس ِدي٧٦  النَّه  
  ١٢٠  األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك .٦٢٣
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  ٤١  مجاشع بن عمرو .٦٢٤
  ٩٠  جبر بن مجاهد .٦٢٥
  ١٠٣  األصبهاني المديني مسلم أبو ،أبان بن محمد .٦٢٦
  ٩٧  التيمي خالد بن الحارث بن إبراهيم بن محمد .٦٢٧
  ١٢٢  األنصاري كعب بن أبي بن محمد .٦٢٨
  ٥١  لرازيا المنذر بن إدريس بن محمد .٦٢٩
  ٤١   بن شاذانمحمد بن إسحاق بن إبراهيم  .٦٣٠
  ٩٧  السلمي يوسف بن إسماعيل بن محمد .٦٣١
  ١٩٣  األسدي الزبير بن الحسن بن محمد .٦٣٢
  ٥   اللخمي النيسابوريقتيبة بن الحسن بن محمد .٦٣٣
  ٧٧  حليمة أبي بن الحسين بن محمد .٦٣٤
  ٢٧٧  البغدادي بكر أبو مكرم بن الحسين بن محمد .٦٣٥
  ٢٣٠  الدوالبي البزاز الصباح بن محمد .٦٣٦
  ٢٠٥  األسدي القاسم بن محمد .٦٣٧
  ٥  بابن أبي السريالمعروف  المتوكل بن محمد .٦٣٨
  ٥٣  زينَالع عبيد بن المثنى بن محمد .٦٣٩
  ٥٩  التيمي ديراله بن اهللا عبد بن المنكدر بن محمد .٦٤٠
  ١٩٢  الضريس بن يحيى بن أيوب بن محمد .٦٤١
  ١٨  البصري العبدي عثمان بن بشار بن محمد .٦٤٢
  ٢٢٩  العبدي بشر بن محمد .٦٤٣
  ١٠١  انيسرالب عثمان بن بكر بن حمدم .٦٤٤
  ٥١  ليحيالس أنيس بن حمير بن محمد .٦٤٥
  ١٣٣  القشيري رافع بن محمد .٦٤٦
  ١١٨  التميمي سابق بن محمد .٦٤٧
  ١٩٩  محمد بن سفيان بن موسى الصفار المصيصي .٦٤٨
  ٢٢٠  الراسبي هالل أبو سليم بن محمد .٦٤٩
  ٢٤٨  األسدي حبيب بن سليمان بن محمد .٦٥٠
  ٨٣  المدني ارالتم دينار بن صالح بن محمد .٦٥١
  ١٠٧  البصري مهران بن صالح بن محمد .٦٥٢
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  ١٠٣  الواسطي ادةبع بن محمد .٦٥٣
  ١٩٤  الصنعاني األعلى عبد بن محمد .٦٥٤
  ١٧   األسديخويلد بن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد .٦٥٥
  ١٣٦  مةزِر أبي بن العزيز عبد بن محمد .٦٥٦
  ٤٤  المثنى  بن اهللا عبد بن محمد .٦٥٧
  ٩٦  الحضرمي سليمان بن اهللا عبد بن محمد .٦٥٨
  ٤٥  المصري أعين بن الحكم عبد بن اهللا عبد بن محمد .٦٥٩
  ٦٠   عفان بن عثمان بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد .٦٦٠
  ١٧٨  الدارع سويد أبي بن عثمان بن محمد .٦٦١
  ٢٥٨  محمد بن علي بن األحمر الناقد .٦٦٢
  ١٠٧   الواقدياألسلمي واقد بن عمر بن محمد .٦٦٣
  ١٢٣  المدني الليثي وقاص بن علقمة بن روعم بن محمد .٦٦٤
  ٥١  الحمصي سفيان بن عوف بن محمد .٦٦٥
  ١٩   محمد بن عيسى بن محمد األخباري .٦٦٦
  ٤٢  األسلمي سليمان بن فليح بن محمد .٦٦٧
  ٢٥٣  المدني القرظي حمزة أبو أسد بن سليم بن كعب بن محمد .٦٦٨
  ٤٤  الباهلي مرزوق بن محمد بن محمد .٦٦٩
  ٤٢  يالشيبان يحيى بن محمد .٦٧٠
  ١٤٨  العدوي غيالن بن محمود .٦٧١
  ١٠٣  األنصاري رافع بن لبيد بن محمود .٦٧٢
  ١٢٧  األسدي مستورد بن مسربل بن مسرهد بن مسدد .٦٧٣
٦٧٤. مسروق بن المرز٢٠٧  الكندي انب  
  ١٣٦  الهاللي ظهير بن دامِك بن مسعر .٦٧٥
  ١١٦  الفراهيدي األزدي إبراهيم بن مسلم .٦٧٦
  ١٢٧  ريخِّالِش بن اهللا عبد بن مطرف .٦٧٧
  ٢١٥  مطلب بن شعيب األزدي .٦٧٨
  ٦١  جبل بن معاذ .٦٧٩
  ٤٩  الجهني خبيب بن اهللا عبد بن معاذ .٦٨٠
  ٢٧  الدستوائي اهللا عبد أبي بن هشام بن معاذ .٦٨١
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  ١٣١  سفيان أبي بن معاوية .٦٨٢
  ٣١  الحضرمي ديرح بن صالح بن معاوية .٦٨٣
  ١٤٧  األزدي عمرو بن المهلب بن عمرو بن معاوية .٦٨٤
  ٦٦  المزني هالل بن إياس بن قرة بن معاوية .٦٨٥
  ١٩٤  التيمي سليمان بن معتمر .٦٨٦
  ١٣٣  األزدي راشد بن معمر .٦٨٧
  ١٥٢  رةجب بن سمقِْم .٦٨٨
  ٩٧  مكرم بن محمد بن أحمد بن مكرم .٦٨٩
  ١١٨  السلمي اهللا عبد بن المعتمر بن منصور .٦٩٠
  ١٧٨  العبدري الحارث بن طلحة بن عبدالرحمن بن منصور .٦٩١
  ٢٢٣  معوليال األزدي ميمون بن مهدي .٦٩٢
  ١٢٢  ريقَنْالِم إسماعيل بن موسى .٦٩٣
  ٢٦٣  الضبي داود بن موسى .٦٩٤
  ٤٢  عياش أبي  بنعقبة بن موسى .٦٩٥
  ١٩٧  اللخمي رباح بن علي بن موسى .٦٩٦
  ١٥٢  الجزري مهران بن ميمون .٦٩٧
  ١٤٨  عمر بنا مولى المدني اهللا عبد أبو نافع .٦٩٨
  ٢٤٠  نافع بن عمر الجمحي .٦٩٩
  ٢٥٦  زينَالع عبداهللا بن نبيح .٧٠٠
  ٢٧٧  الليثي عاصم بن نصر .٧٠١
  ١١٨  األسدي دجاجة بن نعيم .٧٠٢
  ٣٧  كلدة بن الحارث بن نفيع .٧٠٣
  ٩٣   األسدي نقادة .٧٠٤
  ٧٠  الحراني شيبة بن القاسم بن هاشم .٧٠٥
٧٠٦. هبن يرةب ٢٠٢  يم الشباميِري  
  ٢٧  وائيتَسالد اهللا عبد أبي بن هشام .٧٠٧
  ٥٨  لميالس دينار بن القاسم بن عظيم بوزن بشير بن هشيم .٧٠٨
٧٠٩. الَةَ َأِبي بن ِهنْده ٧٦  التَِّميِمي  
  ٢٧٧  التيمي داود بن وائل .٧١٠
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  ٦٠  ؤاسيالر يحلَم بن الجراح بن وكيع .٧١١
  ٦٦   األزديزيد بن حازم بن جرير بن وهب .٧١٢
  ٢٦٩  البالي عجالن بن خالد بن بالتصغير وهيب .٧١٣
  ٥٣  الطائي كثير أبي بن يحيى .٧١٤
  ١٥  فيالكو سليمان بن آدم بن يحيى .٧١٥
  ١٥٥   يحيى بن النعمان الغفاري .٧١٦
  ٩٧  الغافقي أيوب بن يحيى .٧١٧
  ٣٩  البصري عربي بن حبيب بن يحيى .٧١٨
  ٢٦٢  البكري الفلسطيني حسان بن يحيى .٧١٩
  ٢٠٧  ياِندم الهيحيى بن زكريا بن زائدة .٧٢٠
  ١٨  التميمي خورفَ بن سعيد بن يحيى .٧٢١
  ٩٣  الحداني سالم بن ربه عبد بن موسى بن يحيى .٧٢٢
  ٥٥  الهاشمي زياد أبي بن يزيد .٧٢٣
  ٥١  ائيكّالب معاوية بن عبيد بن عمرو واسمه األصم بن يزيد .٧٢٤
  ١٤٧  األنصاري عازب بن البراء بن يزيد .٧٢٥
  ١٧٠  اليزني خمير بن يزيد .٧٢٦
  ٢٣  البصري زريع بن يزيد .٧٢٧
  ٨٣  المدني زيد بن يزيد .٧٢٨
  ١٨  ثمامة بن سعيد بن يزيد .٧٢٩
  ٧٦  التميمي اهللا عبد أبويزيد بن عمر،  .٧٣٠
  ١٣  السلمي زاذان بن هارون بن زيدي .٧٣١
  ٨٤  الزهري سعد بن إبراهيم بن يعقوب .٧٣٢
  ٩٣  الزهري عيسى بن محمد بن يعقوب .٧٣٣
٧٣٤. ي٧٠  العقيلي األشدق بن ىلَع  
٧٣٥. ي٢٤  العامري عطاء بن ىلَع  
  ١٦  الشيباني واصل بن بكير بن يونس .٧٣٦
  ٢٧٥  الظفري فضالة بن محمد بن يونس .٧٣٧
  ٥٩  البغدادي مسلم بن محمد بن يونس .٧٣٨
  ٤٥  األيلي النجاد أبي بن يزيد بن يونس .٧٣٩
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   فهرس الكىن واأللقاب::::ًًًًرابعا رابعا رابعا رابعا 
 

  رقم احلديث  اللقب أو الكنية واالسم  الرقم

  ٦٠  الزناد أبي بن الرحمن عبدهو  :ابن أبي الزناد   .١
  ١٠٠  الرازي إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبدهو  :ابن أبي حاتم   .٢
  ٨٤   حدرد أبي بن اهللا عبدهو  :ن أبي حدرد األسلمياب   .٣
  ١٢١  النوفلي القرشي حسين أبي بن سعيد بن عمرهو  :ابن أبي حسين   .٤
  ١٠٧   القرشيرةبس أبي بن محمد بن اهللا عبد بن بكر أبوهو  :ابن أبي سبرة   .٥
  ٢١٠  عدي أبي بن إبراهيم بن محمدهو  :ابن أبي عدي   .٦
  ٩٦  ريكُشْالي عقيل أبي بن اهللا عبد بن ةالمغيرهو  :ابن أبي عقيل   .٧
  ٩٧  الحكم بن سعيدهو  :مريم أبي ابن   .٨
  ٩٠  المكي نجيح أبي بن اهللا عبدهو  :ابن أبي نجيح   .٩

١٠. ابن أخي أبي ر١٨٨  مه  
  ١٦  يسار بن إسحاق بن محمد هو :ِإسحاقَ ابِن .١١
  ٣٩  األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد هو :ابن جريج .١٢
  ١٢٠  الرازي حيان بن حميد بن محمدهو  :حميد بنا .١٣
  ١٩٩  المصيصي نعيم بن رحمة بن سعيدهو  :ابن رحمة .١٤
  ٥١  صاعد بن محمد بن يحيىهو  :ابن صاعد .١٥
  ٢٦٩  اليماني سانيكَ بن سوطاو بن عبداهللاهو  :ابن طاووس .١٦
  ١٢٤  الهاشمي طالب أبي بن عقيل بن محمد بن اهللا عبدهو  :ابن عقيل .١٧
  ٦٢  الخطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  : عمرابن .١٨
  ١٠٧  األنصاري مالك بن كعب بن الرحمن عبدهو  :ابن كعب بن مالك .١٩
  ١٣٠  األنصاري مالك بن كعب بن اهللا عبدهو  :ابن كعب بن مالك .٢٠
  ١٤٦  لم أقف على ترجمته :كعب ابن .٢١
  ٧٦  التَِّميِمي هالَةَ َألِبي ابٍن .٢٢
  ٤١  الحضرمي عقبة بن لهيعة بن اهللا  عبدهو :ابن لهيعة .٢٣
  ٩٢  الكوفي دانيالهم نمير بن اهللا عبد بن محمدهو  :ابن نمير .٢٤
  ١٥٤  األسدي الزبير بن اهللا عبد بن محمدهو  :أبو أحمد الزبيري .٢٥
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  ٥   الجرجانيعدي بن اهللا عبد هو :الحافظ عدي بن أحمد أبو .٢٦
  ٦٢  القرشي أسامة بن حمادهو  :أبو أسامة .٢٧
  ٢٩   الهمدانيعبيد بن اهللا عبد بن عمروهو  : السبيعي إسحاقوأب .٢٨
  ٤١  و إسحاق بن إبراهيم بن شاذانأب .٢٩
  ٨٣  الساعدي األنصاري ربيعة بن مالكهو  : أسيد الساعديوأب .٣٠
  ٢٠٢  الحنفي يملَس بن سالم :أبو األحوص .٣١
  ١٣٠  أحمد بن المقدام العجلي البصري هو :أبو األشعث .٣٢
  ٦٧   فيروز بن سعيدهو  : البختريوأب .٣٣
  ١٧٠  ،الدرداء أبو عويمرهو  :أبو الدرداء .٣٤
  ٢٨٥  الحضرمي بن كريب، حديرهو  :أبو الزاهرية .٣٥
  ١٩٣  األسدي سردتَ بن مسلم بن محمدهو  : الزبيروأب .٣٦
  ٨٠  القرشي ذكوان بن عبداهللاهو  : الزنادأبو .٣٧
  ١٥  األموي يوسف بن يعقوب بن محمدهو  :يعقوب بن محمد العباس أبو .٣٨
  ١٩   الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي:أبو العباس .٣٩
  ٢٦٣  العذراء أبو .٤٠
  ٩  داود بن علي هو : الْمتَوكِِّل النَّاِجيوَأِب .٤١
  ١٨٢  ازةفَع بن رِثْؤمهو  : المثنى العبديوأب .٤٢
  ١٩٢  العنبري المثنى بن معاذهو �:أبو المثنى .٤٣
  ٧٩  الليثي سلمم بن القاسم بن هاشمهو  :أبو النضر .٤٤
  ١٩٢  الباهلي الملك عبد بن هشامهو  :أبو الوليد .٤٥
  ٣٦  رانيهالب نافع بن الحكم هو :أبو اليمان .٤٦
  ٣١  الحارث بن عجالن بن صدىهو  : أمامة الباهليوأب .٤٧
  ١٩٢  األنصاري واهب بن حنيف بن سهل بن أسعدهو  : أمامةوأب .٤٨
  ٢٥٥  األصبحي مالك نب أويس بن عبداهللا بن عبداهللاهو  :أبو أويس .٤٩
  ٩٨  إياس بن  جعفر: بشروأب .٥٠
  ٢٥١  لم أقف له على ترجمة :أبو بكر القاضي .٥١
  ٥١  الوراق العباس بن إسماعيل بن محمدهو  :أبو بكر الوراق .٥٢
  ٢٤٠  السهمي شيخ أبي بن بكر أبو .٥٣
  ٣٦  اسمه بكير: قيل الغساني مريم أبي بن اهللا عبد بن بكر أبو .٥٤
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  ٢٩  اختلف في اسمه:  األسدي سالم نب عياش بن بكر أبو .٥٥
  ١٥   الحسين بن علي بن محمدهو  :أبو جعفر بن محمد .٥٦
  ١٤٧  الكلبي حية أبي بن يحيىهو  :أبو جناب الكلبي .٥٧
  ٢٢٧   مختلف في اسمه راشد الحبرانيوأب .٥٨
  ١٨٨  الغفاري رهم أبوهو  : رهموأب .٥٩
  ١٣١   الرحيم عبد بن حمدهو أ :أبو زيد الحوطي .٦٠
  ٥   المالينيحمدأ بن محمد بن حمد هو أ:الماليني دسع أبو .٦١
  ٩  األنصاري اننَِس بن مالك بن سعدهو  : سِعيٍد الْخُدِريوَأِب .٦٢
  ١٥  الصيرفيهو محمد بن موسى بن الفضل  :عمرو أبي بن سعيد أبو .٦٣
  ٩٢  الواسطي نافع بن طلحةهو  : سفيانوأب .٦٤
  ٩٧   الزهري الرحمن عبد بن سلمة أبو .٦٥
  ١٣٧  الجنبي الحارث بن جندب بن حصين :بيانأبو ظ .٦٦
  ٣٩  الشيباني مسلم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك هو :أبو عاصم .٦٧
  ١٣١  لحي بن اهللا عبدهو  : عامر الهوزنيوأب .٦٨
  ٢٤  اسمه في مختلف :الفهري الرحمن عبد أبو .٦٩
  ١٩  محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلميهو  :أبو عبد الرحمن .٧٠
  ١٦  النيسابوري الضبي اهللا عبد بن محمدهو �:الْحاِفظُ اللَِّه بِدع َأبو .٧١
  ١٨٥  لم أقف على ترجمته: اهللا عبد وأب .٧٢
  ٣٨  الشيباني يوسف بن محمد بن يعقوب هو: أبو عبد اهللا .٧٣
  ٢٧٤  مكَشِْم بن مسلمهو  :عبيد اهللاأبو  .٧٤
  ٥١  ازالخز زكريا بن محمد بن العباس بن محمدهو  :أبو عمر بن حيويه .٧٥
  ٩٨  اليشكري  بن عبد اهللااحوضهو ال :أبو عوانة .٧٦
  ٢٥٨  الجحدري طلحة بن حسين بن فضيلهو  :أبو كامل الجحدري .٧٧
  ٣٨   كرزوأب .٧٨
  ٩٦  الهمداني كريب بن العالء بن محمدهو  :أبو كريب .٧٩
  ٢٢٨  القرشي كنانة أبوهو  : كنانةوأب .٨٠
  ١١٨  ياألنصار الخزرجي عمرو بن عقبةهو  :أبو مسعود .٨١
  ١٢٧  األزدي مسلمة بن يزيد بن سعيدهو  :أبو مسلمة .٨٢
  ٧٩  التميمي الرحمن عبد بن شيبانهو  :أبو معاوية .٨٣
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  ٨٠  الضرير خازم بن محمدهو  :أبو معاوية .٨٤
  ٢٢٨  سليم بن قيس بن عبداهللاهو  : موسى األشعريوأب .٨٥
  ١٢٧  العبدي ةطعقُ بن مالك بن المنذرهو  : نضرةوأب .٨٦
  ٢٧  الدوسي هريرة أبو .٨٧
  ٦٦  العجلي كثير بن محمد بن يزيد بن محمدهو  :أبو هشام الرفاعي .٨٨
  ٨٤  األسدي سلمة بن  شقيقهو : وائلوأب .٨٩
  ٢٠٥  اسمه في مختلف : واقد الليثيوأب .٩٠
  ١٨٣  زاذان اسمهقيل  :اتالقتّ يحيى أبو .٩١
  ٢٦١  األعرج هرمز بن عبدالرحمنهو  :األعرج .٩٢
  ٦١  الكاهلي األسدي مهران بن سليمان هو :األعمش .٩٣
  ٢٠٥  األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن عبدالرحمنهو  :األوزاعي .٩٤
  ١٨٦  الحارثي  بن منصورمحمد بن عبدالرحمنهو  :الحارثي .٩٥
  ٢٠٣  لم أقف على ترجمته :الرقاشي .٩٦
٩٧. ِرىه١٦   الزهريشهاب بن اهللا عبد بن اهللا عبيد بن مسلم بن محمدهو  :الز  
  ٢٨١  عتبة بن عبداهللا بن الرحمنعبدهو  :المسعودي .٩٨
  ١٤٨  المكي يزيد بن اهللا عبدهو  :المقرئ .٩٩

  ١٣٧  نفيل بن علي بن محمد بن اهللا عبدهو  :النفيلي .١٠٠
  ٣٨  الكعبية الخزاعية زرأم كُ .١٠١
  ٩٨  السدوسي الفضل بن محمدهو  :عارم .١٠٢
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   فهرس األماكن والبلـدان::::ًًًًخامساخامساخامساخامسا
  

  فحةالص  البلد أو املكان  الرقم
  ١٤٥  أذرح   .١
  ١٧٢  البصرة   .٢
  ٣٥٨     الجعرانة   .٣
  ٣٨  الحجاز   .٤
  ٣٠١  الخيف   .٥
  ١٧٤  الربذة   .٦
  ٣١٨  الري   .٧
  ٤٨  ةالشُرج   .٨
  ٣٠١  الصفُيراء   .٩
  ٢٠٣  الطائف .١٠
  ٢٥  العراق .١١
  ٢٤٥  الغَور .١٢
  ٤٥١  القبلية .١٣
  ١٦١  الكوفة .١٤
  ٤٤٨  المران .١٥
  ٣٠٩  البيضاء المنارة .١٦
  ٢٧٦  الموصل .١٧
  ١٣٧  اليمامة .١٨
  ٣٣٤  اليمن .١٩
  ٩٥  أيلة .٢٠
  ٢٨١  بعاث .٢١
  ١٧٢  بغداد .٢٢
  ٣٧٣  هبيش .٢٣
  ٣٥٠  كوبتَ .٢٤



 −�٥٧٤�−

  ٣٦٤  ِتعار .٢٥
  ٣٨٥  تهامة .٢٦
  ٢٥٢  هرشى ثنية .٢٧
  ١٤٥  جرباء .٢٨
  ٢٦٧  أقور جزيرة .٢٩
  ١٢٣  حضرموت .٣٠
  ٤٤٣  حنين .٣١
  ٣٥٠  الجميش خبت .٣٢
  ٢٩٠  خراسان .٣٣
  ٣٨١  خيبر .٣٤
  ٣٠١  دقران .٣٥
  ٢٨١  راتج .٣٦
  ٢٢٧  سرخس .٣٧
  ٣٥٠  شَبكَِة شَرٍخ .٣٨
  ٣٧٣  صنعاء .٣٩
  ٣٠٩  عرنة .٤٠
  ٣٨٦  غنيمة .٤١
  ٢٤٧  كداء .٤٢
  ٤٨٥  مجنة .٤٣
  ٣٨  مرو .٤٤
  ٣٣٣  معافر .٤٥
  ١٤٢  مكة .٤٦
  ١٤٩  نجد .٤٧
  ٤٨     نيسابور .٤٨
  ٣٧٦  زناهو .٤٩
  ٢٥٢  وادي األزرق .٥٠
  ٢٤٣  واسط .٥١
  ٣٠٩  يلملم .٥٢
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   فهرس املوضوعــات : : : :ًًًًسادساسادساسادساسادسا
  

  رقم الصفحة  املوضوع
   ذ-أ   المقدمة

  ١  الفصل األول
  ٢  الجيم مع الدال: ول المبحث األ

  ٩١  الجيم مع الذال: المبحث الثاني 
  ١٤١  الجيم مع الراء: المبحث الثالث 
  ٢٥٩  الجيم مع الزاي: المبحث الرابع 
  ٣٢٥  الفصل الثاني

  ٣٢٦  الجيم مع السين: المبحث األول 
  ٣٢٨  الجيم مع الشين: المبحث الثاني 
  ٣٣٩  الجيم مع الظاء: المبحث الثالث 
  ٣٤٣  الجيم مع العين: المبحث الرابع 

  ٣٧٣  الجيم مع الفاء: المبحث الخامس 
  ٤٢٥  الجيم مع الالم: المبحث السادس 

  ٥٠٦  خاتمة البحث
  ٥١٠  المصادر والمراجعثبت 

  ٥٣٨  الفهارس العامة
  ٥٣٩  فهرس اآليات القرآنية

 ٥٤٠ فهرس األحاديث النبوية

 ٥٥٢ فهرس الرواة

 ٥٦٩ لقابفهرس الكنى واأل

 ٥٧٣ فهرس األماكن والبلدان

  ٥٧٥  فهرس الموضوعات
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قام الباحث في هذا البحث بدراسة جزء من األحاديث المرفوعة من كتاب النهاية 
في غريب الحديث واألثر البن األثير، وكان هذا الجزء الذي قام الباحث بدراسته في هذا 

  .ال إلى نهاية باب الجيم مع الالمالبحث من بداية باب الجيم مع الد
وكانت طبيعة الدراسة في هذا البحث بإيراد نص ابن األثير الذي اشتمل على 
الحديث المرفوع كامالً، ومن ثم اعتماد رواية تقاربت من هذا النص من الحديث الذي 

 من اعتمد عليه ابن األثير في كتابه، ومن ثم دراسة هذا الرواية من خالل تخريجها أوالً
المواضع التي وردت فيها مسندة، ثم دراسة رجال هذه الرواية واستخالص حكم على كل 
رجل من هؤالء الرجال، ومن خالل هذا الحكم قام الباحث بالحكم على إسناد هذه الرواية 
من الحديث من حيث الصحة والضعف، وقد وردت أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم 

الصحيحين دون دراسة وذلك الشتمالهما على األحاديث اكتفى الباحث بتخريجها من 
الصحيحة فقط والتي أجمع العلماء على االحتجاج بها، وقد اشتمل البحث أيضاً على 
أحاديث استدل بها ابن األثير لم يستطع الباحث العثور عليها مسندة فقام بذكر موضعها في 

  .كتب اللغة وغريب الحديث
ه بالتعريف ببعض األلفاظ الغريبة من كتب اللغة وقد قام الباحث في طيات بحث

  .وغريب الحديث، وكذلك التعريف ببعض البلدان التي مرت من خالل الدراسة
وقد اشتمل البحث على مقدمة، ذكر فيها الباحث أهمية الموضوع، وبواعث 
اختياره، وأهداف البحث، ومنهج الباحث وطبيعة عمله في هذا البحث، وإطاللة على 

لدراسات التي تعرضت لكتاب ابن األثير، كما اشتمل البحث على فصلين تضمن بعض ا
كل فصل منهما عدد من المباحث على حسب أبواب كتاب ابن األثير، وكذلك اشتمل 
البحث على خاتمة بين فيها الباحث بعض النتائج التي توصل إليها من خالل الدراسة، 

  .وبعض التوصيات التي أوصى بها
  .باحث هذا البحث بعمل بعض الفهارسهذا وختم ال

هذا وأسأل اهللا العلي العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وخدمة 
  .للسنة النبوية، وأن ينفع اهللا تعالى به كل من التمس طريقاً يبتغي فيه علماً

*  *  * 
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Research summary 
 

The researcher in this research studies part of the prophet's 

Mohammed hadith in the book of the End the research studied the 

strange hadiths in this book . The research began from section " c" 

with "d" to the end of section "c" with "L". 

 

The nature of this study was quoting Ibin Katheer words in a 

full report , then adopting a similar words of the hadith to that 

Ibin Katheer quote it .the next step is to check the hadith in the 

situations which was 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 Katheer 

without support , so the researcher classified it in the strong 

hadith. 

The researcher expressed in the folds of his research the 

definition of some strange words in the language book, also 

defining 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, appearance on some 

studies about Ibn Al Atheer. 

The research included two sections, each section was 

classified Based on I bin Al Atheer. In the end of the research, the 

researcher offered some results and recommendations. 

 

The researcher concluded his research by doing some 

indexes. 
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