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  داءـــاإلهــ
  

   تعالى اهللاهرحمالطاهرة  والدي روحِ إلى

   تعالىة حفظها اهللاــي الحبيبـ أمىـإل

  ،  من ثمارهافما جهدي كله إلّا ثمرةً،  حقهافيمقراً بالتقصير ، معلناً بفضلها

  ىـ األوفا عني الجزاءـ فاهللا يجزيه،اـ عليهءاـوإن الكلمات ال تتسق للثن

   التي سهرت فما كلت وال ملتزة ـ العزييـوجت زىـإل

  ةـمسلموقرة عيني  -ذة كبديـلـي فـدي الغالـ ولىـإل

  عنوان المحبــة والوفــاء ... اءـي األشقـ إخوانإلى

  ومعلمـي الكـرام  الفـضــالءي ــوخــ شيىـإل

  زاءـاألعفقة الطريـق ، وصحبة الدرب ور أصدقائي إلى

  ذه اَألرضِــى هـم علـوا نَحبهـ قضن الشهداء الذيإلى

  نِ التَّخَاذِلـي زمـى الجمرِ فـ المجاهدين القابضين علإلى

  زامـن االنْهــي زمـى الثُّغُورِ فـ علنـابطيرـ المىـإل
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  رـديـ وتَقْرـشُكْ
 U فهو الرسالة، هذه بإتمام لي توفيقه على وأخيرا أولًا القدير العلي اهللا أشكر فإنني

  .المتواضع الجهد هذا إلنجاز وفقني الذي هللا فالحمد بهما، وأولى والثناء، بالشكر أحق

لكل أساتذتي ساعد وساند، فإنني أقدم شكري وتقديري  من لكل بالجميلورداً للعرفان 
  . في هذا البحثوني وممن أكرم،ن زودوني بنصائحهم وتعليقاتهم مم،وزمالئي

 من الشكر إلّا أن أدعو اهللا أن يتقبل افال أملك لهم،  وولدي العزيزيبة زوجتي الحبوأما
  .اً ورضا عن سعادة منهماحقوقهمو ان وقتهمأخذت م ما قاء لامني ومنهم

 هذه د على إعداالمشرفُ، هزكريا زين الدين حفظه اهللا ورعا/  فضيلة الدكتوروأما
جهوده التي بذلها معي حتى انتهيتُ من إعدادها، وأثنت عليه حروفها فالشكر لالرسالة؛ 

 ويسدد، وينصح ويرشد، ويعلق ويفيد، ويبذل هوسطورها، فقد عايشني فيها خطوة خطوة، يوج
 له جزاء، وأوفعني خير الاللهم  فاجزهمن وقته وجهده وعلمه ماال يجازيه عليه إال ربه، 

  .ق له الرجاءالعطاء، وحقِّ

 ،ذين تفضال بقَبول مناقشة هذه الرسالةلَّلشيخين الفاضلين الوالشكر والتقدير موصول ل
  :  أال وهم  في سبيل تقويمها وال وقتاًولم يألوا جهداً

    حفظه اهللا،  حمادنافذ/ فضيلة األستاذ الدكتور

  . ه اهللاة     حفظ سالمسالم/ وفضيلة الدكتور

 يقدمه لمناقشيه على ما بذاله في قراءة ، حافظ للجميل ألشكرهما شكر كل طالبٍوإني
يحب ما ووفقهما لا،رسالته من جهد ووقت، وما تكلفاه من تعب ونصب، فجزاهما اهللا عني خير 

  . عليهماغىويرضى، ونصرهما على من ب

مت في إنجاح هذا العمل،   لأليادي البيضاء التي ساهري ال أتردد من تكرير شككما
 /وزوجها،  أمال أحمد جمعه/ الغاليةوأختي جمعه، أحمد طارق /أخص بالذكر منهم أخي

  . الكريمةهتوزوج،  سليمانمحمد/ األستاذإسماعيل محمد جمعه، وإلى عمي 

 الصرح العلمي الشامخ هذا  والعاملين فيها،دارتها، وحبي للجامعة اإلسالمية، وإوشكري
  . لإلسالم وأهلهاً للسنة، ناصر، ناشراً، عزيزاًهللا تعالى أن يبقى شامخاًالذي أسأل ا
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الذين نهلت من علمهم، ، الكرام  وتقديرا ألساتذتي فإن مشاعري تفيض حبا ووفاءوبعد
  .وارتويت من معينهم

 أال ،أن أسأل اهللا الرحمةَ والمغفرةَ للشيخ صاحب فكرة هذا المشروعإال  وال يفوتني هنا 
نزار عبد القادر ريان، فرحمه اهللا رحمة واسعة، وتقبله في / الشهيدو األستاذُ الدكتور وه

  . ودار كرامته،الشهداء، وجمعنا به في جنته

َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي (: وال أستذكر في هذا المقام إال قول اهللا تعالى
نيَ َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ  اِحلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ  ) َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلً

  }19:النملسورة {

  . دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر
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m  
العالمينالحمد واآلخرين،  ِهللا رب األولين وصالةُ اِهللا ، وإلههوبركاتُه وسالم ورحماتُه 

ورحمةُ ، وصحابته أجمعين، اهرينِله الطَّآسيدنا محمد و، وخاتم أنبياِئه ورسله، قهعلى صفوة خل
  .وتابِعيهم بإحسان إلى يوم الدين، اِهللا ومغفرتُه للتابعين

، وشر األمور محدثاتها، eوخير الهدي هدي محمد ،  اهللااب أصدق الحديث كتفإن
  .لة في الناروكل ضال، وكل بدعة ضاللة، وكل محدثة بدعة

  : أما بعدثم

، وحفظ لها دينها فضالً منه ورحمة،  قد خص هذه األمة باإلسناد- عز وجل- اهللا فإن
افُِظونَ  (: فقد قال تعالى ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ وفي ، يشمل الكتاب والسنة: والذكر، ) إِنَّ

 طَاِئفَةٌ من ُأمتي ظَاهرِين علَى الْحقِّ، لَا يضرهم من لَا تَزاُل (( :قال eأن النبي " الصحيحين"
 كَذَِلك مهاِهللا و رَأم يْأتتَّى يح ،مخَذَلَه((.  

، " من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاءاإلسناد: " بن المباركاهللا قال عبد وقد
، "لم كمثل الذي يرتقي البيت بال س،ر دينه بال إسنادمثل الذي يطلب أم: "وقال أيضاً رحمه اهللا

 فإذا لم يكن معه ،اإلسناد سالح المؤمن: "وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري
  "سالح فبأي شيء يقاتل؟

هذه األسانيد ولم يتركوا فيها  فقد قام الجهابذة من العلماء على مر العصور بترقب لذا
 ال ، خفياًفاً أو ضع، يعرفه طلبة العلم، سواء كان هذا الضعف ضعفاً ظاهراً،ف من الضعيئاًش

بل تنوعت ،  على تتبع األسانيد فقط جهودهمتقتصرولم ، يعلمه إلّا المتخصصون في هذا العلم
فكانت من ، نومنهم من شرح وبي، نفمنهم من جمع ودو، نبويةالجهود المتعلقة بخدمة السنة ال

  .نوا به عناية فائقةتعافوا فيه المؤلفات و بهذا العلم أن ألَّهذه العناية

 بن محمد بن األثير الجزري المبارك  كان اإلمام الجليل مجد الدين أبو السعاداتوقد
وخاصة في مجال ، من العلماء الذين تميزوا في علم الحديث، هـ606المتوفى سنة ، رحمه اهللا

النهاية في غريب الحديث : "في كتابه،  من حديثهeبي  لبيان مراد الن،اللغة وغريب اللفظ
  ".واألثر

 على قسم الحديث ، نزار عبد القادر ريان العسقالني فقد طرح األستاذ الدكتورلذا
كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر ،  فلسطين-غزة ب اإلسالمية الجامعةالشريف وعلومه في 

وذلك بتخريج ودراسة ، لك األساتذة األفاضل في القسموقد وافقه على ذ، ليكون مشروعاً للدراسة
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حتى يتم بيان الصحيح ،  والحكم على أسانيدها،األحاديث المرفوعة التي وردت في هذا الكتاب
  : تحت عنوان، من غيره

  ". ودراسة النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريجتابأحاديث ك"

 في غريب النهاية" كتاب الواردة في يث بدراسة األحاد في هذا البحثالباحث قام قد    و
، واَهللا نسأل القبول "القاف مع الذال"إلى نهاية باب " الفاء مع الالم" بداية باب من" الحديث واألثر

  .والسداد

  : البحث وبواعث اختيارهأهمية

  .  المكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبوي-1

2-إن هذا الكتاب لم ي فلم تُ،م من قبل الخدمة الحديثيةخد عد عناية أهل الحديث بكتب غريب ه
  .من ناحية تخريج أحاديثها ودراستها والحكم عليها، الحديث

 والتي ، اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفةثير إن كتاب النهاية البن األ-3
  .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

 سيفتح المجال لخدمة باقي كتب الغريب في ، إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية-4
  .الحديث واألثر

  : البحثأهداف

 ، تخريج أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير من كتب السنة-1
  .يدها أسانودراسة

  .ب الحديث وكتب غري، بيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغة-2

3-فة من خالل خدمة هذا الكتاب خدمة السنة المشر.  

  . قبولة من المردودة في هذا الكتاب معرفة األحاديث الم-4

 ،ليهاليسهل على الباحثين الرجوع إ،  مجموعة في مرجع واحد، تقديم مادة علمية محققة-5
  .  المرجعبهذاوإثراء المكتبة ، واالستشهاد بها

   

  :يعة عمل الباحث فيهمنهج البحث وطب

  :المنهج في الترتيب والترقيم :  أوالً

  .  حسب ترتيب كتاب ابن األثيردرسها الباحث األحاديث التي برتَّ -1
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والحديث المكرر ال يرقمه بل يضع له إشارة ،  تسلسلياً الباحث بترقيم األحاديث ترقيماًقام -2
  .نجمة لتدل على أنه مكرر

 بكتابة نص ابن األثير الذي يحتوى على      الباحث قام:  البحث بالنسبة لطريقة ترتيب-3
 في بداية العمل، ومن ثم اعتمد الرواية األقرب للفظ ابن األثير، الحديث المرفوع كامالً

 اعتمد الرواية التي وردت في أقدم مصدر يذكر فيه ،فإن وردت عدة روايات مماثلة
  . والحكم على إسناده،  وعللهسنادودراسة رجال اإل، ومن ثم التخريج، الحديث

  

  :المنهج في تخريج األحاديث: ثانياً

أما إن كان ،  الباحث بتخريجه منهماىكتفا ،دهماأو أح،  إذا كان الحديث في الصحيحين-1
  . فقد توسع الباحث في تخريجه من كتب السنة،في غيرهما

 ثم ، داودي ثم سنن أب،مل ثم صحيح مس، الباحث في الترتيب تقديم صحيح البخاريتبعا -2
ثم بعد ذلك يذكر المصادر مرتبة حسب ، ابن ماجةسنن النسائي ثم سنن الترمذي ثم سنن 

  . فياتالو

ورمز لرقم ،  ورقم الحديث، والباب، أحاديثها بالكتابقي الباحث بتوثقام الكتب الستة -3
  .ةوما عدا ذلك فإنه يكتفي بالجزء ورقم الصفح، "رقم"الحديث بلفظ 

 بالعزو لمكان قاموبعدها ،  الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان ورد فيهكتفىا -4
  .تخريجه

  ".لم أعثر على تخريجٍ له: " بالقولكتفىا،  بالنسبة لألحاديث التي لم يصل إليها الباحث-5
  

  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثا

 لغير المشاهير منهم من كتب الصحابة الباحث ترجمو،  بالنسبة للصحابة فكلهم عدول-1
  .  الخاصة بهم

أما إذا كان ،  ُأترجم لهم في التقريب فلأو ضعفه، قد وثقه ابن حجر،  كان الراويإذا -2
  . خالصة القول فيهتنوبي،  لهتُ فقد ترجم،الراوي مختلفاً فيه

والطبقة إن لم ، وتاريخ الوفاة، لقبوال، والنسب،  االسم والكنيةر للرواة بذك الباحثترجم -3
  .يوجد تاريخ الوفاة

، ألولى بالترجمة اىوفي حالة التكرار اكتف،  للراوي في أول موضع ذُكر فيهالباحث ترجم -4
  . إلى موضع الترجمة مع اإلشارة إلى خالصة القول فيهأشَارثم 
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  . قام الباحث ببيان الراوي المهمل في حاشية الصفحة-5
  

  : على األسانيدحكممنهج في الال: رابعا

 ولكن إذا سناده، الباحث ال يحكم على إإن إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، ف-1
 مسوغ إخراجه في ذكري و،ويدفعها بذكرها يقوم الباحث ؛علة اإلسناد  أحد رواةكان في

  .الصحيحين أو أحدهما

الرد المقررة في كتب مصطلح الحكم على الحديث حسب شرائط القبول وقام الباحث ب -2
  .الحديث

 الباحث بالبحث عن قام،  ويحتاج إلى تقوية، أو ضعيفاً ضعفاً يسيراً، إذا كان الحديث حسناً-3
  .جابرٍ له سواء كان الجابر متابعةً أو شاهداً

، والتدليس، اإلرسال: مثل، وإن كان من الثقات،  الباحث بدراسة مشاكل الراوي وعللهقام -4
  .والبدعة، الطواالخت

  . الباحث بأقوال العلماء في الحكم على الحديثيستأنس قد -5
  

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامسا

  . باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدانيف الباحث بالتعرقام    
  

  :  وغريب اللفظاللغةالمنهج في  : سادسا

أو من ، أو من معاجم اللغة، حديث الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب القام
  .كتب الشروح

  

  :المنهج في التوثيق: سابعا

وذلك ،  الباحث بعزو اآليات القرآنية إلى مواضعها من كتاب اهللا في الحاشية السفليةقام -1
  . آلية ورقم ا،بذكر اسم السورة

 ، والطبعة،ف والمؤل، المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسمبذكر الباحث اكتفى -2
أما في الحاشية ،  لعدم إثقال الحواشي بذلك؛ في قائمة المصادر والمراجع،ودار النشر

  .أو ما اشتُهِرا به،  بذكر اسم الكتاب ومؤلفهى فقد اكتفليةالسف

فإن لم يجدها في ،  نقل الباحث أقوال العلماء في تراجم الرواة من مصدرها األصلي-3
   . إلى ذلكاإلشارةمصدر الناقل دون نقلها من ال، مصدرها األصلي
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  : السابقةالدراسات

 الباحث على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث وقف لقد
 لم تتناول الكتاب من الناحية الحديثية؛ فأكثرها سات هذه الدراكل أن تبين له ولكن، واألثر

  :راستين والبالغية إال في د،تعرض له من الناحية اللغوية

خليل مأمون شيحا، وقد اشتمل على : خالنهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق الشي: األولى
تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب، وليس بطريقة علمية حديثية، مع اختصار الكتاب في 

  .مجلدين

  أم درمان في السودان،معةتخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور، في جا: الثانية
  .وتقسيمه على مجموعة من الطالب، وكثير من أحاديث النهاية وردت عند ابن منظور

  :       دراسة ثالثةوهناك

        وهي دراسة حديثية لكتاب النهاية البن األثير من ناحية تخريج ودراسة األحاديث 
الجامعة  الحديث الشريف وعلومه في قسم في الكتاب يقوم بها طالب الماجستير في ةالمرفوع

  :وقد أنهيت دراسة عدة أجزاء منها مثل،  فلسطين– غزة –اإلسالمية 

الهمزة "حتى نهاية باب " الهمزة مع الباء"من بداية باب ،  في غريب الحديث واألثرلنهاية ا-1
  . الحي كُالّبعبدمحمد خالد : للطالب، "مع الشين

الدال "حتى نهاية باب "  مع القافالخاء"من بداية باب ،  النهاية في غريب الحديث واألثر-2
  . محمد الدبور:للطالب، "مع الثاء

الحاء "حتى نهاية باب " الحاء مع الشين"من بداية باب ،  النهاية في غريب الحديث واألثر-3
  .صالح خليل موسى الكحلوت: للطالب، "مع الالم

السين "حتى نهاية باب " السين مع الدال"من بداية باب ،  النهاية في غريب الحديث واألثر-4
  . محمد الوالي:للطالب، "مع الميم

 أحاديث كتاب النهاية البن األثير بطريقة بتخريج الباحث قام قد       أما بالنسبة لعمل الباحث ف
  . في الدراسات السابقةيتوفر وهذا لم ، والحكم عليها، ودراسة أسانيدها،علمية

  

  : البحثخطة

 : وخاتمةن،ليصمقدمة، وف إلى  ينقسم البحث
 وتشتمل على أهمية البحث، وبواعث اختياره، وأهداف البحث، ومنهج البحث وطبيعة :المقدمة

  .وخطة البحث، عمل الباحث فيه، والدراسات السابقة



  

 ي  

 مقـدمــة

   األولالفصل
  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

  :وفيه خمسة مباحث

  .الفاء مع الالم:  األول      المبحث

  .الفاء مع النون:       المبحث الثاني

  .الفاء مع الواو:       المبحث الثالث

  .الفاء مع الهاء:       المبحث الرابع

  .     الفاء مع الياء:       المبحث الخامس

  

   الثانيالفصل
  " الذالالقاف مع"حتى نهاية باب " القاف مع الباء" األحاديث الواردة من باب 

  : وفيه ستة مباحث

  .القاف مع الباء:       المبحث األول

  .القاف مع التاء:       المبحث الثاني

  .القاف مع الثاء:       المبحث الثالث

  .القاف مع الحاء:       المبحث الرابع

  .القاف مع الدال:       المبحث الخامس

  .القاف مع الذال:       المبحث السادس
  .ضمنتها أهم نتائج البحث واالقتراحات والتوصيات و:الخاتمة

  

  :الفهارس

  . المصادر والمراجعثبت           
  



  

 ك  

 مقـدمــة

  

  : العامةالفهارس

  . اآليات القرآنيةفهرس -     

  . األحاديث النبويةفهرس -     

  . الرواة المترجم لهمفهرس -     

  . الموضوعاتفهرس -     

  

   رب العاملني وأسأل ا التوفيق والسداد واحلمد هذا
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 الفصل األول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  

" الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 
  ".الفاء مع الياء"حىت نهاية باب 

  
  :وفیھ خمسة مباحث

  

  . مع الالمالفاء: ل األوالمبحث
  . النون معالفاء:  الثانيالمبحث
  . مع الواوالفاء:  الثالثالمبحث
  . الفاء مع الهاء: الرابعالمبحث
  . الفاء مع الياء: الخامسالمبحث
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 الفصل األول

   األولالمبحث
   باب الفاء مع الالم

  

  :هللا ابن األثير رحمه اقال

 أن ويجوز. منه ينْفَلت لم أي ،]يفْلتْه لم أخَذه فإذا للظالم يملي اللّه إن [:فيه ) ه(  } فلت{ 
  .)1(يخَلصه لم أي: أحد منه تهيفْل لم: بمعنى يكون

  
   )1(م الحدیث رق

 ،)3(معاوِيةَ َأبو حدثَنَا ،)2(نُميرٍ بن اِهللا عبد بن محمد حدثَنَا:      قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 U اَهللاِإنe: "  اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل ،)6(موسى َأبِي عن ،)5(َأبِيه عن ،)4(بردةَ َأبِيبن  بريد حدثَنَا
مييفَِإذَا ِللظَّاِلمِ، ل َأخَذَه لَم ،تْهفْلي َأ ثُمَوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك، إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ  ( :قَر

  .)8(")7() َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد 

  : تخریج الحدیث 

  .به بمثله،  من طريق أبي معاوية)9( البخاريأخرجه        
  

                           
 .3/466النهاية في غريب الحديث ) 1(

)2 (بن م دمن   حب اللَّه دبرٍ ا   عيد    نُمبالكوفي أبو ع ياندمنِ لْهمحـ 234توفي  ، ثقة حافظ فاضل  ،  الر : انظـر  .هـ
 ].490ص، تقريب التهذيب[

، تقريـب التهـذيب   : [انظـر ،  ابـن حجـر    هوثق، هـ195توفي، َأبو معاوِية الضرِير  ، ن خازم هو محمد ب  ) 3(
 ].      475ص

 ].121ص، تقريب التهذيب: [ انظر."يخطئ قليالً: "وقال، وثقه ابن حجر، َأبِي بردة بن بد اللَّهعبن هو ا) 4(

: انظـر . وثقه ابـن حجـر    ، هـ104توفي   ،اسمه عامر : قيل، َأبِي موسى األشعري  بن  هو َأبو بردة    : أبيه) 5(
 ].621ص، تقريب التهذيب[

معرفة الـصحابة   :[انظر، هـ52توفي، ربِيعةَ بن   قَيسٍ حليفُ آِل عتْبةَ   بن  د اِهللا   هو الَْأشْعرِي عب  : َأبو موسى ) 6(
 ].1749/ 4ألبي نعيم 

 .102: سورة هود) 7(

 .  2583رقم ، 1040ص، باب تحريم الظلم،  كتاب البر والصلة واآلداب–صحيح مسلم ) 8(

كَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ القُرى وهي ظَاِلمةٌ ِإن َأخْذَه َأِليم           و(: باب قَوِله ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 9(
يد4686رقم ، 74ص، 6ج، ]102: سورةهود. [)شَد. 
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 الفصل األول
  

   :ال اإلسناد وعللھدراسة رج
   ثقات رجاله -

-وأما وه ضير معاويةي أبمفقد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي عن بريد ،  فال ي
 ذكره ابن حجر في دفق، ضير تدليسه ال يوكذلك، )1(كما في رواية الترمذي، متابعةً تامة

 رميه وأما. )2(ح بالسماعوعليه تُقبل روايته وإن لم يصر، الثانية من مراتب المدلسين
  . يؤيد بدعتهوحديثه ال،  فهو مجرد رمي)3(باإلرجاء

كما في ، عن أبي بردة متابعةً تامة،  فال يضير فقد تابعه يزيد بن مردائيه، وأما خطأ بريد-
  .)4(رواية يحيى الشجري

_    _   _    _   _    _  
  

  :        ابن األثير رحمه اهللاقال

 العباس دار حاذَى فلما e النبي إلى به فانْطُلق فسكر خَمراً شَرِب رجالً أن: [الحديث ومنه
  .)5(]بشيء فيه يأمر ولم أفعلَها؟: وقال فضحك ذلك له فَذُكر عليه فدخَل انْفَلت

  :)2(الحديث رقم 

 حدثَني: قَاَل ،)7(جريجٍبن ا حدثَنَا )6(روح حدثَنَا:   اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللاقال

                           
 .3110رقم ، 139/ 5، سنن الترمذي) 1(

 .36ص ،طبقات المدلسين) 2(

  :اإلرجاء على معنيين: يقول اإلمام الشهرستاني )3(
. ، أي أمهله وأخره   ]111، سورة األعراف [} قَالُوا َأرجِه وَأخَاه  {: أخير كما في قوله تعالى    بمعنى الت : أحدهما
  .إعطاء الرجاء: والثاني

  .أما إطالق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األول فصحيح، ألنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد
  . ال تضر مع اإليمان معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة:وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون

وقيل اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فال يقضى عليه بحكم ما في الدنيا؛ من كون من                   
 .المرجئة، والوعيدية فرقتان متقابلتان: فعلى هذا. أهل الجنة، أو من أهل النار

 .403ص، األمالي الشجرية ليحيى الشجري) 4(
 .3/466النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(
تقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجـر   ، هـ206 أو 205توفي  ، أبو محمد البصري  ، عبادةَ بن العالء  بن  هو ا ) 6(

 ].211ص، التهذيب
)7 (    كلالْم دببن  هو ع     كِّيريج اُألموي الْمج زِيزِ بنالْع دبتقريـب  : [انظـر  ،جـر وثقه ابن ح  ، هـ150توفي، ع

 ].636ص، التهذيب
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 الفصل األول

دمحبن  ميلكَانَةَ،بن  عر نةَ عكْرِملَى عواسٍبن ا مبنِ ،)1(عاسٍبن ا عبع : " َأنالنَّبِي e، لَم 
 بِه نْطُلقَفَا ،)4(فَج في يميُل فَلُقي ،)3(فَسكر رجٌل شَرِب: عباسٍبن ا قَاَل حدا، الْخَمرِ في )2(يقتْ
 وراِئه، من فَالْتَزمه عباسٍ، علَى فَدخََل انْفَلَتَ، عباسٍ، بِدارِ حاذَى فَلَما: قَاَل ،e النَّبِي ِإلَى

  .)5("بِشَيء فيه يْأمرهم لَم ثُم »فَعلَها؟ قَد«: وقَاَل فَضحكe، ، ِللنَّبِي ذَِلك فَذَكَروا

  :خريج الحديثت

،  روح بن عبــادة به بمثلهطريقمن ، )7(والضياء المقـدسي، )6( النسائيأخرجـه  
  ريق محمد ـن طـم ،)11(والضياء المقدسي، )10(والبيهقي، )9(والنسائي، )8(وأخرجـه أبو داود

من طريق ، )13(والضياء المقدسي، )12(وأخرجه الطبراني، والحسن بن علي الهذَلي، بن المثنىا
وأخرجه أبو نُعيم ،  من طريق أبي قالبة)14(وأخرجه الحاكم، رو بن علي الفالسعم

عن ابن جريج ، جميعهم عن الضحاك بن مخلد،  من طريق علي بن سعيد النسائي)15(األصبهاني
، حدا الْخَمرِ في يبِتَّلم : وباختالف يسير في األلفاظ عند الطبراني بقوله، بألفاظ متقاربة، به

                           
تقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجـر   ، هـ  104توفي  ، عباس أصله بربري  بن  مولى ا ، عكْرِمة َأبو عبد اللَّه   ) 1(

 ].397ص، التهذيب

النهاية في غريـب    . [راأي موقَّتا مقَد  ] كتاباً موقوتا [أي لم يقَدر ولم يحده بعدد مخْصوص ومنه قوله تعالى           ) 2(
 ].472/ 5الحديث األثر

ومنهم من يرويه بـضم الـسين       . الخْمر المعتَصر من العنَب هكذا رواه األثبات      : السكَر بفتح السين والكاف   ) 3(
 ].966 / 2النهاية في غريب األثر . [وسكُون الكاف يريد حالة السكْران

)4 ( الفَج :بين ج لينِ كالفُجاجِ بالضمالطريقُ الواسع257 / 1القاموس المحيط للفيروز آبادي . [ب.[ 

 .2963رقم ، 116 / 5مسند أحمد  ) 5(

، 139ص، 5ج، باب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويـل         ، كتاب الحد في الخمر   ، السنن الكبرى ) 6(
 .5271رقم 

 .254/ 12األحاديث المختارة ) 7(

 .4478رقم ، 162ص،4ج، باب الحد في الخمر، الحدودكتاب ،  سنن أبى داود) 8(

، 139ص، 5ج، باب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويـل         ، كتاب الحد في الخمر   ، السنن الكبرى ) 9(
 .5272رقم

 .6/546السنن الكبرى للبيهقي ) 10(

 .254/ 12األحاديث المختارة ) 11(

 .235/ 11المعجم الكبير ) 12(

 .253/ 12ارة األحاديث المخت) 13(

 .415/ 4المستدرك على الصحيحين ) 14(

 .2179/ 4معرفة الصحابة ) 15(
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 الفصل األول

  .شَيًئا الْخَمرِ في يفْت لَم:  بقولهاني أبو نُعيم األصبهوعند
  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  .)1(الْقرشي ركَانَة نب علي بن محمد  -

  . )3("صدوق: " ابن حجروقال، )2(ذكره ابن حبان في الثقات   

   هو صدوق: الباحث قال    

  . رجاله ثقاتباقي  -

لذكر ابن حجر له في المرتبة الثالثة من مراتب ،  فال يضيريج وأما تدليس ابن جر-
فهو لم يرسل عن محمد بن ،  إرسالهوأما، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية، )4(المدلسين

  .)5(بن ركانةاعلي 

  :الحكم على الحديث

أخرجه : "وقال ابن حجر، وقألن محمد بن علي بن ركانة صد،  حسنناده إس: الباحثقال
 اهللا عبدووضح الشيخ . )7(وضعفه األلباني، )6("داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباسأبو 

 وقد: قلت. )8( عنعنة ابن جريج في رواية أبي داودبسببأن تضعيف األلباني للحديث : الدويش
  .كما تقدم، صرح بالسماع في غيرها

  
  

_    _   _    _   _    _  
  

  

                           
 .159 / 26تهذيب الكمال : انظر) 1(
 .364 / 7الثقات البن حبان ) 2(
 .497 / 1تقريب التهذيب ) 3(
 .41 / 1طبقات المدلسين ) 4(
 التحـصيل فـي ذكـر رواة        تحفة، 229ص، جامع التحصيل ، 133ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 5(

 ].211ص، المراسيل

 .72/ 12فتح الباري ) 6(

 .1075/ 2مشكاة المصابيح ) 7(

 .9/ 1تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه األلباني للدويش : انظر) 8(
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 الفصل األول

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 التاءين إحدى فَحذف تونلفَتَنْ أي ، ]يدي من تَفَلَّتون وأنتم بحجزكم آخذٌ فأنا[ :حديثال ومنه

  .)1(تخفيفاً

  :)3(الحديث رقم 

 عن ،)3(سليم حدثَنَا ،)2(مهديبن ا حدثَنَا حاتمٍ،بن  محمد حدثَني: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
يدعبن  سينَاء4(م(، نابِرٍ عج)وُل قَاَل: قَاَل ،)5ساِهللا ر e :"يثَلم ثَلُكُممثَِل وٍل كَمجر قَدا، َأونَار 
 وَأنْتُم النَّارِ، عنِ)8(بِحجزِكُم آخذٌ وَأنَا عنْها، يذُبهن وهو فيها، يقَعن )7(والْفَراشُ )6(الْجنَادب فَجعَل
تَفَلَّتُون ني مد9("ي(.  

  :تخريج الحديث

   من طريق أبي الزناد عبد اهللا )10(أخرجه البخاري:  هريرةي أبحديث شاهد من له
  .بنحوه. ةعن أبي هرير، عن عبد الرحمن بن هرمز األعرج، بن ذكوانا
  

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

-   دمحمِبن ماتد أبو هو :حبع اللَّه زِيوروثقه ، )11(هـ236أو235توفي، البغدادي مث الْم  

                           
 .3/467النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (      يدهم نِ بنمحالر دبهو ع يدهم انِ بن   ابنسأبو سعيد البصري    ح رِينْبتقريب : [انظر. هـ198توفي،  الع
 ].351ص، التهذيب

 ].249ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، سليم هو ابن حيان الْهذِلي البصري) 3(
)4 (دِليمكي أو مدني يكنى أبا الو ازِيجختري بن أبي ذباب الحنَا مولى البيم بن ديع248ص، تقريب التهذيب. [ ثقة، س.[ 

)5 (ابِرا توفي بن هو ا:جردب شَهِد ارِيالَْأنْص يلَماِهللا الس دب2/535معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ70ع.[ 
 والثالثـة حكـاه     ، وفتحها والجيم مضمومة فيهمـا     ، جندب بضم الدال   ؛الجنادب جمع جندب وفيها ثالث لغات     ) 6(

 ].15/50شرح النووي على مسلم .[ هذا الصرار الذي يشبه الجراد والجنادب،ضي بكسر الجيم وفتح الدالالقا
شرح النووي علـى    : [انظر.  أو ما تراه كصغار البق يتهافت في النار        ،هو الذي يطير كالبعوض   : الفراش) 7(

 ].15/50مسلم 
.  وذلك أن يمنَع كلُّ واحد منهما مـن صـاحبه          ،رجلينحجزتُ بين ال  : وذلك قولهم . هو الحوُل بين الشيئين   ) 8(

 ].139 / 2معجم مقاييس اللغة البن فارس [
، 938ص، ومبالغته في تحـذيرهم ممـا يـضرهم   ، على أمته  rباب شفقته   ، كتاب الفضائل ، صحيح مسلم ) 9(

 .2285رقم
 .6483 رقم، 102ص، 8ج، باب االنتهاء عن المعاصي، كتاب الدعوات، صحيح البخاري) 10(
 .20/ 25تهذيب الكمال : انظر) 11(
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  .)4(وذكره ابن حبان في الثقات،)3("فيه كلمتُ: "والذهبي وزاد،)2(والدارقطني ،)1(ابن عدي

: )7(وابن حجر، )6(وقال ابن قانع في موضع آخر، )5("صالح": قانع بن الباقي عبد وقال
 عمر بن علي وقال، )9(ابن المدينيو، )8(وكذبه ابن معين، "ربما يهم: "وزاد ابن حجر، "صدوق"

  .)10(" بشيءليس": الفالس

فقد تابعه عفان بن مسلم عن سلَيم بن حيان ، ضير وهمه فال يوأما،  صدوقهو : الباحثقال
  .)11(كما في رواية أحمد، متابعةً قاصرة

  باقي رجاله ثقات - 
_    _   _    _   _    _  

  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. فَلْتَة نفْسها وُأخذَت فَجأة ماتت أي ] نَفْسها افْتُلتَتْ أمي إن: له قال رجال أن[ وفيه ) ه(  
  .)12(له يستعد أن قبل به فُوجئ إذا بكذا فُالن وافْتُلتَ. استَلَبه إذا افْتَلَتَه: يقال

  

  )4(الحدیث رقم 

    محمد حدثَنَا ،)13(مريم َأبِي بن سعيد حدثَنَا:        قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

                           
سـير أعـالم    ، 85 / 2شذرات الذهب البن العماد     ، 47 / 3الضعفاء والمتروكين البن الجوزي     : [ انظر) 1(

 ].33 / 2تذكرة الحفاظ للذهبي ، 315 / 17تاريخ اإلسالم للذهبي ، 450 / 11النبالء 
 .المرجع السابق) 2(

 .563/ 2المغني في الضعفاء ) 3(

 .86 / 9الثقات البن حبان ) 4(

 .264/ 2تاريخ بغداد ) 5(

 .22/ 25تهذيب الكمال ) 6(

 .472 / 1تقريب التهذيب ) 7(

، 33/ 2تذكرة الحفاظ للذهبي    ، 21/ 25تهذيب الكمال   ، 47/ 3لضعفاء والمتروكين البن الجوزي     ا: [ انظر) 8(
  ].85 / 2شذرات الذهب البن العماد 

 .47 / 3روكين البن الجوزي الضعفاء والمت) 9(

  ].33 / 2تذكرة الحفاظ للذهبي ، 47 / 3الضعفاء والمتروكين البن الجوزي : [ انظر) 10(

 .383/ 23مسند أحمد ) 11(

 .3/467النهاية في غريب الحديث واألثر ) 12(

)13 (ميرَأبِي م بن ديعكَمِ: سالح المصري، هو ابن دمحو م234ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر ،هـ224توفي، َأب.[ 
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   قَاَل رجلًا َأن، عنْها اللَّه يـرض عاِئشَةَ عن ،)3(َأبِيه عن ،)2(هشَام َأخْبرني قَاَل ،)1(جعفَرٍبن ا
ِللنَّبِي e: "ي ِإنتَتْ ُأما افْتُلها نَفْسَأظُنُّهو تْ لَوقَتْ تَكَلَّمدْل تَصا فَهلَه رَأج قْتُ ِإندا تَصنْه؟ع 
  .)4("نَعم :قَاَل

  :تخريج الحديث

   من طريق يحيى )6(وأخرجه مسلم،  من طريق مالك بن أنس)5( أخرجه البخاري
  .ثلهثالثتهم عن هشام بن عروة به بم، ومحمد بن بشر العبدي، بن سعيد القطانا

  :دراسة رجال اإلسناد

 حجر في المرتبة ابنفقد ذكره ،  فال يضير،وأما تدليس هشام بن عروة ،رجاله ثقات  - 
  . )7(وهم الذين ال يضير تدليسهم، األولى من مراتب المدلسين

  

_    _   _    _   _    _  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
لُّت واإلفْالت التَّفَ] تَدارسوا القرآن فَلهو أشد تَفَلُّتا من اإلبل من عقُلها[ومنه الحديث 

  .)8(كثتَمالتَّخَلُّص من الشيء فَجأة من غير : واالنْفالت

  :) 5(الحديث رقم 

  .تعلموا،  بلفظ تعاهدواكنول،  أقف عليه بلفظ تدارسوالم

                           
)1 (يندم المالَهوم ارِيرٍ اَألنْصي471ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هو ابنِ َأبِي كَث.[ 
)2 (يدامِ اَألسورِ بن العيبةَ بن الزورع 573ص، ب التهذيبتقري: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ146أو145توفي، هو ابن  .[ 

: انظـر . وثقه ابـن حجـر    ، هـ94توفي، العوامِ اَألسدي َأبو عبد اِهللا المدني      بن   الزبيرِبن  عروةُ   هو: أبيه) 3(
 ].389ص، تقريب التهذيب[

 .1388رقم ، 102ص، 2ج، باب موت الْفَجَأة الْبغْتَة، كتاب الجنائز، صحيح البخاري) 4(

باب ما يستَحب ِلمن تُوفِّي فُجاءةً َأن يتَصدقُوا عنْه وقَضاء النُّـذُورِ عـن              ، كتاب الوصايا ، صحيح البخاري ) 5(
تي2760رقم، 8ص، 4ج، الْم. 

 .1004رقم ، 388ص، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، كتاب الزكاة، صحيح مسلم) 6(

 .26ص، المدلسينطبقات : انظر) 7(

 .3/467النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(
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   نَاحدثَ: قَالَا ،)1(كُريبٍ وَأبو الَْأشْعرِي، برادبن  اِهللا عبد حدثَنَا: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 هذَا تَعاهدوا" :قَاَل ،e النَّبِي عنِ ،)5(موسى َأبِي عن ،)4(بردةَ َأبِي عن ،)3(بريد عن ،)2(ُأسامةَ َأبو

،آني الْقُرالَّذفَو نَفْس دمحم هدبِي ولَه تَفَلُّتًا َأشَد ني الِْإبِِل ما فهقُل6(ع( ."ُلَفْظو يثدبن ِلا الْحادرب)7(.  

  :تخريج الحديث

  .   عن محمد بن العالء عن أبي أسامة به بنحوه)8(أخرجه البخاري

  :إلسناد وعللهدراسة رجال ا

-   دببن  اِهللاعادرف بن بوسن ين بردة َأبي بموسى َأبي ب رِي9(وثقه الدارقطني، الَْأشْع(، 
  .)12( حبان في الثقاتبناوذكره ، )11(" به بأسسلي" : وقال أحمد،)10(والذهبي

  .)14("صدوق" : ابن حجروقال، )13("صالح: " ابن قانعوقال

   هو ثقة: الباحثقال

 يفقد تابعه يزيد بن مردائيه متابعةً تامة ف،  فال يضير خطأ بريدوأما،  باقي رجاله ثقات -
  .)15(كما في رواية البيهقي،  أبي بردةشيخه

                           
)1 (يفالكُو ياندمبٍ الهيبن كُر الَءالع بن دمح500ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ247توفي، هو م.[ 

ربما دلس وكان بأخرة يحـدث  : " وقال،وثقه ابن حجر، هـ201توفي، الكُوفي، هو حماد بن ُأسامةَ القرشي    ) 2(
 ]. 177ص، تقريب التهذيب: [ انظر."من كتب غيره

)3 ( ديرةَبن بدربن هو ا: َأبِي بد اللَّهبدة بن عر1سبقت ترجمته انظر حديث رقم . [َأبِي ب.[ 

 ].1حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [هو ابن َأبِي موسى األشعري) 4(

 .t، شْعرِيهو الَْأ) 5(

 ].72 / 4معجم مقاييس اللغة البن فارس . [الذي يعقَل به البعير: العقال) 6(

، واستحباب قول ُأنسيتها، وكراهية قول نسيت آية كذا، باب األمر بتعهد القرآن، كتاب الصالة ، صحيح مسلم ) 7(
 .791رقم ، 310ص

 .5033رقم، 793ص، 6ج، ب استذكار القرآن وتعاهدهبا، كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاري) 8(

 .39 / 1المؤتلف والمختلف ) 9(

 .540/ 1الكاشف ) 10(

 .461 / 3العلل ومعرفة الرجال ) 11(

 .354 / 8الثقات البن حبان ) 12(

 .156/ 5تهذيب التهذيب ) 13(

 .296 / 1تقريب التهذيب ) 14(

 .335/ 1السنن الصغير ) 15(
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فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب ،  يضيرفال، بي أسامة وأما تدليس أ-
  .)2(كما في رواية أبي نعيم األصبهاني، وقد صرح بالسماع من بريد، )1(المدلسين

  

_    _   _    _   _    _  
  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 صالتي في لي تعرض أي] حةَالبارِ علي تَفَلَّت الجن من عفْرِيتاً إن [الحديث ومنه ) س( 
  .)3(فَجأة

  :)6(الحديث رقم 

   ومحمد ،)5(روح َأخْبرنَا: قَاَل ،)4(ِإبراهيمبن  ِإسحاقُ حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 ِإن: "قَاَل e النَّبِي عنِ ،هريرةَ َأبِي عن ،)8(زِيادبن  محمد عن ،)7(شُعبةَ عن ،)6(جعفَرٍبن ا

 فََأمكَنَني الصالَةَ، علَي ِليقْطَع -  نَحوها كَلمةً َأو - البارِحةَ علَي تَفَلَّتَ )10(الجِن من )9(عفْرِيتًا
اللَّه ،نْهتُ مدفََأر َأن بِطَهِإلَى َأر ةارِيس نارِي مو11(س( جِدسالم وا تَّىحبِحوا تُصتَنْظُرو هِإلَي 

،تُ كُلُّكُمَل فَذَكَري قَوَأخ انملَيس :)بر بلْكًا ِلي هي الَ مغنْبي دِلَأح ني مدعقَاَل ،")12()ب حور :

                           
  .30  /1طبقات المدلسين ) 1(
 .435/ 1تاريخ أصبهان ) 2(

 .3/467النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

تغير قبـل   : "وقال، وثقه ابن حجر  ، هـ238توفي، أبو محمد ، مخْلَد الْحنْظَلي بن راهويه المروزي    بن  هو ا ) 4(
 ].99ص، تقريب التهذيب: [ انظر."موته بيسير

 ].2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [مد البصريعبادةَ القيسي أبو محبن هو ا) 5(

تقريـب  : [ انظـر  ."فيه غفلة : "وقال، وثقه ابن حجر  ، هـ193توفي، هو َأبو عبد اهللا الْهذِلي المشهور بغندر      ) 6(
 ].472ص، التهذيب

:  قال ابن حجـر    ،هـ160توفي، الورد العتَكي موالهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري        بن   هو ابن الحجاجِ  ) 7(
 ].266ص، تقريب التهذيب: [انظر". ثقة حافظ متقن"

)8 (رِيصالب يحمالج يش479 / 1، تقريب التهذيب: [ انظر."ربما أرسل: "وقال، وثقه ابن حجر، هو القُر.[ 

 ].414 / 1خشري الفائق في غريب الحديث و األثر للزم. [هو القَوى المتَشَيطْن الذي يعفِّر قْرِنه) 9(

 ].828/  1النهاية في غريب الحديث واألثر. [سمي الجِن الستتارهم واخْتفَاِئهم عن األبصار: قال ابن األثير) 10(

وهي األعمدة التي يرتكـز     ]. 365/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر      .[هي جمع سارِية وهي اُألسطُوانة    ) 11(
 .عليها سقف المسجد

 .35آية رقم، سورة ص) 12(
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"هدًئا فَر1("خَاس(.  

     :تخريج الحديث

 هـوأخرج، لفزاري سوار ا بنوشبابة،  من طريق محمد بن جعفر)2( البخاريأخرجه
  . بنحوه،ثالثتهم عن شعبة به،  من طريق النضر بن شميل)3(مسلم

: وعللھدراسة رجال اإلسناد  

   ثقاترجاله -

  .)4( ألنه لم يرسل عن أبي هريرةضير محمد بن زياد فال ي وأما إرسال-

، مة في شيخه شعبة متابعةً تاةفقد تابعه روح بن عباد، فال تُضير،  غفلة محمد بن جعفروأما -
  .في هذه الرواية

 متابعة النضر بن شميل له متابعة قاصرة :األول: فال يضير ألمرين،  ابن راهويهغير وأما تَ-
 هو شيخ للبخاري :الثانيو. كما في رواية مسلم، عن شعبة، في شيخ شيخه محمد بن جعفر

  .وكان ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم، والبخاري أدرى بشيوخه
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 لم أي. فلْتَة جمع الزالّت: الفَلَتات ] فَلَتَاتُه تُنْثى ال[ e اللّه رسول مجلس صفة وفي ] ه[  
  ).5(وتُحكَى فتُحفَظَ زالّتٌ مجلسه في يكن

  :)7(الحديث رقم 

 عمربن  جميع حدثَنَا ،وكيعٍبن  سفْيان نَاحدثَ : اإلمام الترمذي رحمه اهللا في الشمائلقال

                           
 .461رقم ، 99ص، 1ج،  يربطُ في المسجِد- َأوِ الغَرِيمِ -باب اَألسيرِ ، كتاب الصالة، صحيح البخاري) 1(

الراجِع }  َأواب ووهبنَا ِلداود سلَيمان نعم العبد ِإنَّه     {: باب قَوِل اللَّه تَعالَى   ، كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري ) 2(
 يبن3284رقم، 124ص، 4ج، باب صفة إبليس وجنوده، وكتاب بدء الخلق، 3423رقم، 162ص، 4ج، "الم. 

 الشَّيطَانِ في َأثْنَاء الصلَاة، والتَّعوذ منْه وجـوازِ         باب جوازِ لَعن  ، اضع الصالة كتاب المساجد ومو  ، صحيح مسلم ) 3(
 .541رقم ، 218ص،  الْقَليِل في الصلَاةالْعمِل

،  تحفـة التحـصيل للعراقـي      -263ص،  جامع التحصيل للعالئي   -193ص  ، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 4(
 ].277ص

 .3/468النهاية في غريب الحديث ) 5(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 12 

 الفصل األول

   َأبا يكَنَى خَديجةَ زوجِ هالَةَ َأبِي ولَد من تَميمٍ بني من رجٌل أنبأنا ،)1(الْعجلي الرحمنِ عبدبن ا
دبع ،نِ اللَّهنٍ عالَةَ، ِلَأبِي ابنِ هنِ عسبن  الْحيل2(ع( َألْتُ " :قالخَاِلي س نْدن هالَةَ َأبِي به)3(، 
 رسوُل كَان: "فَقَاَل شَيًئا، منْها ِلي فَـِيص َأن َأشْتَهِي وَأنَا ،e النَّبِي حلْية نـع افًا،وص انوكَ
اللَّه e اا، فَخْمفَخَّمتَلَْألَُأ مي ههجرِ تَلَْألَُؤ والْقَم رِ لَةَلَيد4(بطوله الحديث فذكر، الْب( .  

 عنْه سَألْتُه عما فَسَألَه. ِإلَيه سبقَني قَد فَوجدتُه حدثْتُه ثُم زمانًا، )5(الْحسين فَكَتَّمتُها :الْحسن قَاَل
تُهدجوو َأَل قَدس اهَأب نع هخَلدم جِهخْرمشَكْ ووهل فَلَم عدي نْهًئا مشَي  

 جزَأ منْزِله ِإلَى )6(َأوى ِإذَا "كَان:  فَقَاَلe اللَّه رسوِل دخُوِل عن َأبِي، فَسَألْتُ: الْحسين قَاَل
خُولَهثَلَاثَةَ د ،اءزا َأجءزج ،ا ِللَّهءزجو ،هلا ِلَأهءزجو ،هِلنَفْس ثُم َأجز َأهزج نَهيب نيبالنَّاسِ، و ... 

 وِإذَا ذكْرٍ، علَى ِإلَا يجلس ولَا يقُوم لَا e اللَّه رسوُل كَان": فَقَاَل مجلسه، عن فَسَألْتُه: قَاَلإلى أن 
 علْمٍ مجلس مجلسه :إلى أن قال... ذَِلك،بِ ويْأمر الْمجلس بِه ينْتَهِي حيثُ جلَس قَومٍ ِإلَى انْتَهى
 فَلَتَاتُه تُثَنَّى ولَا الْحرم، فيه )7(تُْؤبن ولَا الَْأصواتُ فيه تُرفَع لَا وصبرٍ، وَأمانَة وحياء وحلْمٍ

،ِلينادتَعْل مكَانُوا ب لُونتَفَاضي يهى، فبِالتَّقْو تَومينعاض ونوقِّري يهف الْكَبِير ونمحريو يهف 
،يرغالص ونرْؤثيذَا و ةاجالْح فَظُونحيو 8("الْغَرِيب(.  

  :تخریج الحدیث

  ،)10( حبانابن أخرجهو،  من طريق أبي عيسى الترمذي به)9( البغويأخرجه
  

                           
 ].142ص، تقريب التهذيب: [انظر. ضعفه ابن حجر، هو أبو بكر الكوفي) 1(

)2 (نسبن  هو ا : الْحيلبِ   بن  َأبِي طَاِلبٍ    بن   عطَّلالْم دبمٍ  بن  عاشهt   معرفة الـصحابة   : [انظر. هـ58، توفي
 ].654/ 2ألبي نعيم 

)3 (  نْدالَةَ بن  هالَةُ   : َأبِي هه وهاشِ  بن  وةَ ، توفي يوم الجمل وقيل بعدها      بن  النَّباررمعرفة الـصحابة   : [انظر .ز
 ].2751/ 5ألبي نعيم 

وقد اخترت هذا الموضع لموافقته لفظ      ]. 21ص، الشمائل المحمدية للترمذي  [قد تقدم ذكر الحديث بطوله في       ) 4(
 .ابن األثير

أسد الغابة البـن  : [ انظر.  هـ61توفي، tَأبِي طالب بن عبد المطلب بن هاشم   بن  هو ابن علي    : الحسين) 5(
 ].24/ 2األثير 

 ].151/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس : [انظر. مكَان كُلِّ شَيء يْأوى ِإلَيه لَيلًا َأو نَهارا: وىالْمْأ: َأوى) 6(

 ].1/505غريب الحديث البن قتيبة . [أي ال تقرف) 7(

 .319 -19الشمائل المحمدية للترمذي ص ) 8(

 .348ص، األنوار في شمائل النبي المختار) 9(

 .410/ 1وية وأخبار الخلفاء السيرة النب) 10(
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وأبو نعيم ، )3(والطبراني، )2( ابن قانعهوأخرج،  بهع طريق سفيان بن وكيمن، )1(اآلجري و
 )6( البيهقيأخرجهو،  غسان مالك بن إسماعيل النهدييأب من طريق ،)5(والبيهقي، )4(األصبهاني

 ،)9( األنصاري بن هارونمحمدو ،)8(والعقيلي، )7( ابن سعدوأخرجه،  طريق سعيد بن حمادمن
  بألفاظ متقاربة.  بهالعجلي عمربن  جميعجميعهم عن ،  بن محمد العنقزيعمرو ريقمن ط

  

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

- نالَةَ ِلَأبِي  ابإلمام اوقال ، )10("شيخ: "وقال ابن حبان في الثقات ذكره : عمر التميميهو: ه
وقال البخاري فيما ، "ال أراه يصح، يزيد بن عمر عن أبيه: ")12(وابن أبي حاتم، )11(البخاري

ابن من؟ ولم :  التميمي هذَا لم يقلوعمر: "وقال ابن عدي، )13("ليس بذلك: "نقله ابن عدي
 عن صفة رسول لةينسب، وهو مجهول وروى عن الْحسن بن علي سألت هند بن أبي ها

  .)14("فوصفه ؟eاهللا 

   ضعيف: الباحثقال

 بن زرارة، زوج النباش هالَةَ بِيَأ من ولد التَّميمي،  عبد اللَّهَأبوهو : تَميمٍ بني منرجٌل   -
: )17(وأبو حاتم، )16(قال البخاري:   اختُلفَ فيه.)15(عمربن  يزِيد: خديجة بنت خويلد، اسمه

                           
 .3/1508الشريعة ) 1(

 .195/ 3معجم الصحابة ) 2(

 .155 / 22المعجم الكبير ) 3(

 .   627ص،  دالئل النبوة) 4(

 .154 / 2شعب اإليمان ، 286/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 5(

 .286/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 6(

 .1/362الطبقات الكبير ) 7(

 .197/ 3بير الضعفاء الك) 8(

 .9ص، وصفة أخالقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه لمحمد بن هارون، rصفة النبي  ) 9(

 .154/ 5الثقات البن حبان ) 10(

 .207/ 6التاريخ الكبير للبخاري ) 11(

 .143/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .132/ 6الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .23/ 34تهذيب الكمال : انظر) 15(

 .350/ 8التاريخ الكبير ) 16(

 .280/ 9الجرح والتعديل ) 17(
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وقال ابن أبي ، "ي بن علحسن َأبيه، عنِ العن،  ولَد َأبي هالَةمنيزيد بن عمر التميمي "
 وقال ،)1("هالَةَ َأبِي ولَد عمرو التميمي من يزيد بن: "يقال له:  بعض أصحابناقَاَل : عاصم

  حدثني رجل من بني تميم يكنى أبا :  )3(وابن أبي الدنيا، )2(جميع في رواية الترمذي
حدثنا : "ومرة، )4(" التميميعمرحدثني يزيد بن : "وقال جميع في رواية العقيلي مرة، عبد اهللا

  .)5(" بن عمر النهمييزيد

وقال اإلمام ، )6(ذكره ابن حبان في الثقات. يد بن عمر التميمي واألصح هو يز:قلت
  يزيد : "وقال العقيلي، "في حديثه نظر: ")8(والذهبي، )7(البخاري فيما نقله عنه العقيلي

ال : "وقال الذهبي، )9(" هو دونه أو مثلهمنبن عمر عن أبيه عن الحسن اليتابعه عليه إالّ ا
  .)11("جهولم: " ابن حجروقال، )10("يصح حديثه

   مجهول:حث الباقال

- انفْيس عِ بنيكاحِ بنِ ورو الجَأب دمحم يَؤاسِئَل عنه أحمد فقال،الرا" : س12("خيرا ِإلَّا أعلم م( ،
 يتَكَلَّمون" :وقال البخاري، )13("صدق رجل" : بن أبي شيبة فيما نقله ابن شاهينعثْمان قَاَلو

يها ف14("لقنوه ءِلَأشْي( ،تهم بالكذب، به يشتغل ال": وقال أبوزرعةوي")موتركه أبو حات، )15 ،
: وقال ابن أبي حاتم، )16("حديثه أفسد قد اقرو وله الستر على أموره تجرى أن أحب: "وقال

                           
 .438/ 2اآلحاد والمثاني) 1(

 .276ص، الشمائل المحمدية للترمذي) 2(

 .27ص، الهم والحزن البن أبي الدنيا) 3(

 .197/ 3الضعفاء الكبير ) 4(

 .385/ 4 لمرجع السابقا) 5(

 .626/ 7ان الثقات البن حب) 6(

 .385/ 4الضعفاء الكبير ) 7(

 .436/ 4ميزان االعتدال ) 8(

 .385/ 4الضعفاء الكبير ) 9(

 .424/ 2المغني في الضعفاء ) 10(

 .654ص، تقريب التهذيب) 11(

 .47/ 2العلل ومعرفة الرجال ) 12(

 .106ص ، تاريخ أسماء الثقات) 13(

 .385/ 2التاريخ األوسط ) 14(

 .231/ 4عديل الجرح والت: انظر) 15(

 .المرجع السابق: انظر) 16(
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: وقال أبو زرعة فيما نقله ابن عدي، )1("عنه الرواية وتركا زرعة وأبو أبي عنه كتب"
، )3("ليس بشيء: "وقال النسائي، )2(وكيع بن سفيان منهم فذكر "عندنا حاباةم لهم ليست ثالثة"

وء كان يدخل عليه ـ فاضالً صدوقاً إالَّ أنه ابتُلي بِوراق ساًكان شيخ: "وقال ابن حبان
 كان أنه بالؤه اـإنم: "ن عديـوقال اب، )4("الحديث وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه

، )7(وضعفه الذهبي، )6("روى عنه الحفاظ ثم تركوا حديثه: " وقال الخليلي،)5("لقن ما يتلقن
 فنصح ،حديثه من ليس ما عليه فأدخل ،بوراقه ابتلي أنه إال صدوقاً كان: "وقال ابن حجر

  .)8("حديثه فسقط يقبل فلم

   ضعيف: الباحثقال
  

  :الحكم على الحديث

  وضعف ، ع بن عمر العجلي بها جميفردلت، بجميع طرقه،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  . كيعوضعف سفيان بن و، وجهالة الرجل من بني تميم، ابن أبي هالة

أخبرنا : " ابن حبانوقال، )9(" فيها ليننيدوقد روي من غير هذا الوجه بأسا: " العقيليوقال
   .)10("وقع القلب في له ليس بإسناد يخبر، عمر بن سعيد بن سنان الطائي

  .)11("ضعيف جداً: " األلبانيلوقا،  يرتضيه يعني أنه ال:قلت
  

_    _   _    _   _    _  
  

                           
 .231/ 4عديل الجرح والت: انظر )1(

 .479/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .55ص، الضعفاء والمتروكون) 3(

 .359/ 1المجروحين ) 4(

 .479/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .571/ 2اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) 6(

 .449/ 1الكاشف ) 7(

 .245ص، تقريب التهذيب) 8(

 .197/ 3الضعفاء الكبير ) 9(

 .410/ 1السيرة النبوية وأخبار الخلفاء) 10(

 .18ص،  مختصر الشمائل المحمدية) 11(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 16 

 الفصل األول

  :    ابن األثير رحمه اهللاقال

 يده من تفَلّتُ فهي طَرفاها ينْضم ال صغيرة ضيقة أي ] فَلْتَة له بردة في وهو [ وفيه ] ه[ 
  .)1(وفَلُوت فَلْتَة دةٌبر: يقال. االنفالت من بالمرة فسماها بها اشْتَمل إذا

  :)8(الحديث رقم 

   عن عاصمِ )3(زيد اللَّيثيبن  ُأسامةُ حدثَنَا:  رحمه اهللا فيما نقله الخطّابي)2( الواقديقال
   وبسر )6(مٍساِلبن   َأهدى لَه عمرو)5( نَزَل الْحديبِيةَلَما e النَّبِي َأن" : )4(قَتَادةَبن عمر بن ا
 الْخُزاعيانِ غَنَما وجزورا مع غُالمٍ منْهم فََأجلَسه رسول اهللا وهو في بردة لَه )7(سفْيانن اب
 )11( عضاهها)10( وقَد َأمشَر)9(؟ فَقَاَل تَركْتُها قَد تَيسرتْ"يا غُالم كَيفَ تَركْتَ الْبِالد: "اَل فَقَ)8(تَةفَلْ

 فَشَبِعتْ شَاتُها ِإلَى اللَّيِل وشَبِع )15( حمضهاوَأبقََل، )14( ثُمامها)13( وَأسلَم)12(ِإذْخَرها وَأعذَقَ
                           

 .3/468النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (رمع بن دمحتوفي بن هو م ،يلَماَألس داق498ص، بتقريب التهذي:[انظر".متروك: "قال ابن حجر، هـ 207و.[ 

 ].241/ 11األنساب للسمعاني.[هذه النسبة إلى ليث بن كنانة، وإلى ليث بن بكر بن عبد مناة) 3(

)4 (ارِيهو األوسي اَألنْص ،رمو ع286ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، هـ120توفي بعد، َأب.[ 

 حدباء كانت في ذلـك الموضـع، وبـين          سميت الحديبية بشجرة  : ونقل ياقوت الحموي عن الخطابي قوله     ) 5(
إنها بئر، وبعض الحديبية في الحـل    : الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وفي الحديث         

وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيت وليس هو في طول الحرم وال في عرضه بل هو فـي مثـل       
 ].229/ 2معجم البلدان لياقوت الحموي. [كثر من يومزاوية الحرم، فلذلك صار بينها وبين المسجد أ

 ].2012/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم . [ساِلمٍ الْخُزاعي الْكَلْبِي الشَّاعربن عمرو ) 6(

)7 (             بِييدالْح ةصي قةَ فمخْررِ بن موسالْم يثدي حف كْرذ لَه بِيالْكَع انفْيبن س رسبمعرفة الصحابة ألبي نعيم    . [ة
1 /415.[ 

 ].279/ 1غريب الحديث للخطابي .[البردةُ الفَلْتَةُ هي الضيقَةُ الَّتي ال ينضم طرفاها ِلصغَرِها) 8(

 ].المرجع السابق. [تَيسرتْ معنَاه َأخْصبتْ) 9(

 ].لمرجع السابقا. [َأمشَر الشَّجر وأمشرت اَألرض إذا خرج نَبتُها) 10(

عضاهها هو كل شجر ذي شوك واحده عضة حذفت منْها الْهاء كشفة ثم ردتْ في الْجمع فَقَـالُوا عـضاه                   ) 11(
 ].96/ 2مشارق األنوار على صحاح اآلثار . [وشفاه ويقَال َأيضا عضاهة قيلة وهو أقبحها وعضهة َأيضا

 ].439/ 2غريب الحديث إلبراهيم .[َأن تُعلَّم الشَّاةُ بِصوفَة تُخَاِلفُ لَونَها: قُِإذَا َأخْرج ثَمره والْعذْ) 12(

/ 1غريـب الحـديث للخطـابي   .[السلَم شَجر من الْعضاه يدبغُ بِورقه اَألديم يقَاُل َأديم مسلُوم ِإذَا دبِغَ بِالسلَمِ      ) 13(
. بـاطن الجلـد الـذى يلـى اللحـم، والبـشرة ظاهرهـا             : واالدمة، ا األدم واألديم مفرد، وجمعه  ]. 279
 ].1858/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي :[انظر

 ].218/ 8كتاب العين للفراهيدي . [قَبضةٌ من حشيشٍ، أو أطرافُ شَجرٍ بورقه يغسُل به شيء: الثُّمةُ) 14(

)15 (ا فم النّبات نض ممةٌوالحلُوحم 279/ 1غريب الحديث للخطابي . [يه.[ 
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  .  )3(" وبقٍْل)2(وضمد )1( من خَوصٍجمع ممابعيرها ِإلَى اللَّيِل 

  :تخريج الحديث

 . دون أن يسنده، ي مغازيه بنحوه ف)4( الواقديذكره

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

- يثاللَّي ديز ةُ بنامم ُأسالَهوم يندالم ديو زوابن ، )5( ابن معينوثقه .ـه153توفي، َأب
وقال الذهبي في ، )9("ليس به بأس: "وقال ابن عدي، )8(والذهبي، )7(والعجلي، )6(المديني

 يحتج وال حديثه يكتب: " أبو حاتموقال، "يهم صدوق: ")11(وابن حجر، )10(موضع آخر
 القطان سعيد بن يحيى كان: "وعقب عليه ابن معين بقوله، )13(وضعفه يحيى القطان، )12("به

 ضعفَ وهو موقف، كلها عرفة: قَاَل جابر، عن عطاء، عن حدث أنَّه أجل من يضعفه
: وقال ابن سعد، )15("بذاك ليس: "معين في موضع آخرقال ابن . )14("الْحديث

 حركف: "وسئل أحمد عنه، )17("مناكير أحاديث نافعيروي عن : "وقال أحمد، )16("يستضعف"
  .)19("ليس بالقوي: "وقال النسائي، )18(]كناية عن الضعف[، "يده

                           
 ].285/ 4للفراهيدي ، العين. [ورق النخِل) 1(
)2 (يثُهدحو هيمقَد هابِسيالمرجع السابق. [ضمد األرض وهو رطب النبت و.[ 
 .279/ 1غريب الحديث للخطابي ) 3(
 .591/ 2مغازي الواقدي ) 4(
 .157/ 3وري رواية الد، تاريخ ابن معين) 5(
 .98ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 6(
 .216/ 1الثقات للعجلي ) 7(
 .41ص، من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) 8(
 .76/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(
 .66/ 1المغني في الضعفاء ) 10(
 .286ص، تقريب التهذيب) 11(
 .284/ 2الجرح والتعديل ) 12(
 المرجع السابق) 13(
 .332/ 2 تاريخ ابن أبي خيثمة )14(
 .402ص، سؤاالت ابن الجنيد البن معين) 15(

 .7/551الطبقات الكبير ) 16(

 .284/ 2الجرح والتعديل ) 17(

 .35/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 18(

 .19ص، الضعفاء والمتروكون) 19(
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  . هو صدوق يهم: الباحثقال
  

  :الحكم على اإلسناد

  . ولم يتابع،  أسامة بن زيد صدوق يهم:أوالً: يهوف،  إسناده ضعيف: الباحثقال
الواقدي متروك : وثالثاً، e اإلرسال فعاصم بن عمر بن قتادة تابعي ويروي عن النبي :ثانياًو
  .لحديثا

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 صاحبها على تَثْبتُ ال التي الفَلُوت: وقيل ] فَلوت بردةٌ وعليه [ عمر ابن حديث ومنه ) ه(  
  .)1(لينها أو لخشُونَتها

  

  : )9(الحديث رقم 

. حدثَنَا سفْيان:  قَاَل،)2(الْوِليد اَألزرقيبن محمد بن  َأحمد َأخْبرنَا:  ابن سعد رحمه اهللاقال
 وهو كَّةَ فَتْح م)6(عمربن  اشَهِد" :  قَاَل)5( عن مجاهد،)4(َأبِي نَجِيحٍبن  عنِ ا،)3( عيينَةَ ابنيعني

 َأبصره قَاَل فَ، فَلُوتٌ ومعه رمح ثَقيٌل وعلَيه بردةٌ)7(رسٍ جرورٍـى فَـعشْرِين سنَةً وهو علَبن ا
  النَّبِيe هسي ِلفَرخْتَلي وهفَقَاَل و :ِإن اللَّه دبع اهللاِإن دبي[.  عنعثنى َأيع 8(]"  خيراًليه(.  

  
  

                           
 .3/468النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (َأح دبن م دمحالغسانيبن م ِليد84ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، 217توفي ،  الْو.[ 

تقريـب  :[انظر . ابن حجر  هوثق، هـ198َأبِي عمران ميمونٍ الهِالَِلي َأبو محمد ، توفي          بن   سفْيان بن عيينَةَ  ) 3(
 ].245ص، التهذيب

، رمي بالقدر : ، وقال وثقه ابن حجر  ، هـ131َأبِي نَجِيحٍ يسار المكِّي، َأبو يسار الثَّقَفي تُوفِّي       بن   هو عبد اهللا  ) 4(
 ].552ص، تقريب التهذيب: [انظر

)5 (يموخْزاجِ المجو الحرٍ َأببج 520ص ، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، توفي بعد المائة، هو ابن.[ 

 ].3/1707معرفة الصحابة ألبي نُعيم :[انظر .هـ73 أو 74الْخَطَّابِ الْعدوِي، توفيبن عمر بن و عبد اِهللا ه) 6(

 ].5/284غريب الحديث للقاسم بن سالم . [يعني الذي ال ينقاد، وال يكاد يتبع صاحبه: جرور) 7(

 .4/160الطبقات الكبير ) 8(
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  :تخريج الحديث

، )4( وأخرجه الفاكهي،)3(والبيهقي، )2( األصبهانينعيم و طريقه أبومن، )1(أحمد أخرجه
   .بنحوه بن عيينه به سفيانجميعهم من طريق ، )5(وابن عساكر

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  .رجاله ثقات  -

أكثر " :  المدلسين، وقالمراتبذكره ابن حجر في الثالثة من  فقد ،َأبِي نَجِيحٍبن وأما تدليس ا  -
فهو مجرد ، )7(وأما رميه بالقدر، ولم يصرح بالسماع، )6("عن مجاهد، وكان يدلس عنه

  .د بدعتهحديثه ال يؤيو، رمي

  :الحكم على الحديث

بن ا مجاهدو، رح بالسماع نجيح مدلس، ولم يصأبي ابن : ضعيف، لما يليإسناده : الباحثقال
  .باإلرسال )9(والهيثمي، )8( الذهبيأعله: كذلك، رسل فتح مكة ولم يشهدها، فهذا منجبر يحكي ع

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  
  

                           
 .206/ 8مسند أحمد ) 1(

 .1712/ 3 الصحابة معرفة) 2(

 .330/ 5السنن الكبرى للبيهقي ) 3(

 .371/ 3أخبار مكة للفاكهي ) 4(

 .97/ 31تاريخ دمشق ) 5(

 .39ص، طبقات المدلسين) 6(

طلق على المعتزلة اسـم  أوقد ، "بقدرة الناس على أفعالهم وأنه ليس هللا فيها تقدير        : "ينسب القدر إلى من قال    ) 7(
 ].1/54النحل الملل و: [انظر. القدرية

 .4/2059المهذب في اختصار السنن الكبير ) 8(

 .9/576مجمع الزوائد ) 9(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أفْلَج [ رواية وفي ] األسنان مفَلَّج كان أنه [ السالم عليه صفته في ) ه(  } فلج{     
  .)2(الثَّنيتَين بين فُرجة : والفَرق )1(والرباعيات الثَّنايا بين ما فُرجة : بالتَّحريك الفَلَج ] ناألسنا

  :(*)الحديث رقم 

   عمربن  جميع حدثَنَا: قَاَل وكيعٍبن  سفْيان حدثَنَا:  اإلمام الترمذي رحمه اهللاقال
 هالَةَ َأبِي ولَد من تَميمٍ بني من رجٌل َأخْبرني ،قَاَل كتَابِه من علَينَا ِإملَاء الْعجلي الرحمنِ عبدبن ا

 هنْد خَاِلي سَألْتُ: قَاَل عليبن  الْحسنِ عنِ هالَةَ، ِلَأبِي ابنٍ عنِ اللَّه، عبد َأبا ىيكَنَّ خَديجةَ، زوجِ
 بِه، َأتَعلَّقُ شَيًئا منْها ِلي يصفَ َأن َأشْتَهِي وَأنَا ،e النَّبِي حلْية عن وصافًا، وكَان الَةَ،ه َأبِي بنا

: إلى أن قال... الْبدر لَيلَةَ الْقَمرِ تَلَْألَُؤ وجهه يتَلَْألَُأ مفَخَّما، فَخْما e اللَّه رسوُل كَان " :فَقَاَل
   "إلخ ... الْفضة، صفَاء في دمية جِيد عنُقَه كََأن، )3(الْمسربة دقيقُ ،الَْأسنَانِ لَجمفْ

  .)7( سبق تخریجھ ودراستھ ھو الحدیث رقم :قال الباحث
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
      .)4(التَّحسين في رغْبةً بأسنانهن ذلك يفْعلن الالتي النساء يأ] سنِللح المتَفَلّجات لَعن أنه [الحديث ومنه

  :)10(الحديث رقم 

 عن ،)7( عن منْصورٍ،)6( حدثَنَا جرِير،)5( عثْمانحدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللالقا

                           
 وهـي أول    ،جملَة الَْأسنَان اثْنَتَانِ وثَلَاثُون من فَوق ومن َأسفَل والثنايا َأربع اثْنَتَانِ من فَوق واثْنَتَانِ من َأسفَل               ) 1(

تفسير غريب ما فـي  [ .فوق واثْنَتَانِ من َأسفَل يليهن َأربع رباعيات اثْنَتَانِ منما يبدو للنَّاظر في مقدم الْفَم و      
 ].136ص ، الصحيحين

 .3/468النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 ].497/ 1غريب الحديث البن قتيبة . [المسربة الشّعر المستدق ما بين اللبة الى السرة) 3(

 .3/468ث واألثر النهاية في غريب الحدي) 4(

)5 (انثْمع :    مياهربن ِإب دمحم بن   هو ابن        يفةَ الكُوبَأبِي شَي نِ بنسو الحَأب يسبالع انثْموثقه ،  هـ239توفي  ، ع
 ].386: ص، تقريب التهذيب:[ انظر."حافظ شهير وله أوهام: "وقال، ابن حجر

)6 (ررِيج:    الح دبع هو ابن    يفالكُو يبط الضبن قُر ديثقة صحيح الكتـاب   : "ل ابن حجر  اق، ـه188توفي  ، م ،
 ]. 139ص ، تقريب التهذيب: [ انظر."وكان يهم في آخر عمره

 ].547ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ132توفي ، هو ابن المعتَمرِ بن عبد اهللا السلَمي َأبو عتَّابٍ) 7(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 21 

 الفصل األول

يماهر1(ِإب(،َةلْقَمع نع )2(،اللَّه دبقَاَل ع )3(: " نلَعاتمشتَوسالمو اتماشالو اللَّه )4(، 
صتَنَمالمـو5(ات(،اتتَفَلِّجالمو )6(الَىـ ِللْحتَع خَلْقَ اللَّه اترغَينِ، المس"  نلَع نم ناِلي الَ َألْعم

 النَّبِيe،تَابِ اللَّهي كف وهُسوُل َفُخ (:  و   .)7(]7: الحشر[ )ُذوهُ َوَما آَتاُكُم الرَّ

  :تخريج الحديث
عن ،  من طريق سفيان)9(وأخرجه البخاري،  من طريق جرير به)8(أخرجه مسلم   

  .منصور به
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

فقد ذكره ابن حجر في الثانية من مراتب ،  فال يضير، وأما تدليس إبراهيم النخعي-
  . تُقبل روايتهوعليه، )10(المدلسين

-ضير،م جرير وأما وهكما ،  سفيان بن عيينة له متابعة تامة في شيخه منصورةلمتابع،  فال ي
  .)11(في رواية البخاري

  

                           
)1 (  دزِيي سِ بن هو ابنبن قَي دوبن اَألس يفالكُو انرمو عَأب يتقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجر، هـ90توفي، النَّخَع

 ].95ص، التهذيب
 ].397ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ60توفي بعد ، عبد اِهللا النَّخَعي الكُوفي بن هو ابن قَيسِ) 2(
معرفة الصحابة ألبي نعـيم     : [انظر. هـ33 أو   32مخْزومِ، توفي بن  فَارِ  بن  حبِيبِ  بن  عاقِل  بن  مسعود  بن  هو ا ) 3(

4 /1765.[ 
،  فَِإن الوشم في الْيد وذَِلك َأن الْمرَأة كَانَت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة َأو مسلة           -الواشمة والمستوشمة   ) 4(

ح    يهتحشوه بالكحل فيخضر   ، ]غرزة[ ألف   20تَّى تُؤثر ف ثم ،     نْهقَال مقد وشمت  : يفعل ذَِلك بدارات ونقوش ي
 ].167/ 1غريب الحديث للقاسم بن سالم :[انظر. تَشم وشْماً فَهِي واشمة والُْأخْرى موشومة ومستوشمة

: المنقاشُ الذي ينتَفُ به وقال أبو زيد      : والمنماص، ها برضاها المفعوُل ذاك ب  ، والمتَنمصةُ، الناتقةُ: النامصة) 5(
 ].828/ 2غريب الحديث إلبراهيم الحربي . [الذي ليس له حاجبان وامرأةٌ نمصاء: رجٌل أنمص

 ].468/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر. [فُرجة ما بين الثَّنايا والرباعيات: الفَلَج بالتَّحريك) 6(

 .5931رقم ، 166ص، 7ج، باب المتفلجات للحسن، كتاب اللباس، صحيح البخاري) 7(

باب تَحرِيمِ فعِل الْواصلَة والْمستَوصلَة والْواشمة والْمستَوشمة والنَّامصة ، كتاب اللباس والزينة  ، صحيح مسلم ) 8(
 .2125رقم ، 880ص، مغَيرات خَلْق اِهللاوالْمتَنَمصة والْمتَفَلِّجات والْ

 .5948رقم ، 166ص، 7ج، وباب المستوشمة، باب الموصولة، كتاب اللباس، صحيح البخاري) 9(

 .28: ص، طبقات المدلسين) 10(

 .5948رقم ، 166ص، 7ج، وباب المستوشمة، باب الموصولة، كتاب اللباس، صحيح البخاري) 11(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 22 

 الفصل األول

-ضير،م عثمان بن أبي شيبة وأما وهإسحاق بن إبراهيم له في جرير متابعةً ةلمتابع،  فال ي 
  .كما في رواية مسلم، تامة

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 لي حكم أي ] فأفْلجني إليه وخاصمتُ e اللّه رسول بايعتُ [ يزيد بن معن حديث ومنه

  .)1(خَصمي على وغَلَّبني

  :)11(الحديث رقم 

:  قَالَا،)3(النُّعمانبن  وسريج ،)2(عبد الْملكبن  هشَام حدثَنَا:        قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
  حدثَنَا :  قَاَل،)5(حدثَنَا َأبو عوانَةَ:  قَاَل،)4( حدثَنَا عفَّانجويرِية،حدثَنَا َأبو عوانَةَ، عن َأبِي الْ

ةرِييوو الْج6(َأب(، ِنعم نبن  عزِيدي)تُ: "  قَاَل،)7عايوَل اِهللا بسر e ،َأنَاَأبِي، وتُ  ومخَاصي، ودج
هي ِإلَينفََأفْلَجو يخَطَبنفََأنْكَح لَي8( " ع(.  

  :تخريج الحديث

، )12(وأبو يعلى الموصلي، )11(وابن أبي عاصم، )10(وأحمد، )9(أخرجه سعيد بن منصور
وأخرجه ، جميعهم من طريق أبي عوانة به، )14(وأبو نعيم األصبهاني، )13(والطبراني

                           
 .3/468ديث واألثر النهاية في غريب الح) 1(
)2 (يلاههو الب ،رِيصالب ياِلسد الطَّيِليو الو573ص، تقريب التهذيب:[انظر، يهم قليالً: وقال، وثقه ابن حجر، هـ227توفي، َأب.[ 
)3 (يادغْدنِ البسو الحَأب رِيهو229ص ، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ217توفي، هو الج.[ 
)4 (انثْمو عَأب يلاهاِهللا الب دبمِ بن علسم 393ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، هـ219توفي بعد ، هو ابن.[ 
)5 (اززالب يطاسشْكُرِي الواح اليض580ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ276 أو 275توفي ، هو و.[ 
 ].171ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، مشهور بكنيته، انهو حطَّ) 6(
 ].2542/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ64توفي، الَْأخْنَسِ السلَمي لَه وألبيه ولجده صحبةبن هو ا) 7(

 .196/ 25مسند أحمد ) 8(

 .310/ 2سنن سعيد بن منصور ) 9(

 .30/210 -196/ 25مسند أحمد  )10(

 .61/ 3اآلحاد والمثاني ) 11(

 .122/ 3مسند أبي يعلى الموصلي ) 12(

 .442/ 19المعجم الكبير ) 13(

 .510/ 1معرفة الصحابة ) 14(
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، من طريق إسرائيل بن يونس، )4(وأبو نعيم األصبهاني، )3(والطحاوي، )2(لدارميوا، )1(البخاري
 من طريق )6(وأخرجه أبو نعيم األصبهاني،  بن مليحلجراح من طريق ا)5(وأخرجه الطبراني

جميعهم عن أبي الجويرية ،  من طريق أبي حمزة السكري)7( البيهقيأخرجهو، بن كليباعاصم 
 . األلفاظربمتقا، به

  

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  .رجال ثقات  -

-  م وأما وهجيرانِسمالنُّع ضير لمتافال،  بنله متابعة تامة في ، ة هشام بن عبد الملكبع ي
  .في هذه الرواية، شيخه أبي عوانة

  

  :الحكم على اإلسناد

  . أسدليمحسين س، وصحح إسناده،  إسناده صحيح: الباحث قال 
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 سناميه ألن به سمي السنَامين ذو البعير: الْفالج ] بئر في تردى فَاِلجاً إن [ وفيه ) س( 
  .)8(ميلُهما يخْتَلف

  :)12(الحديث رقم 

  ."فالجاً "  أعثر عليه بلفظ لم

                           
 .1422رقم ، 11ص، 2ج، باب ِإذَا تَصدقَ علَى ابنه وهو الَ يشْعر، كتاب الزكاة، صحيح البخاري) 1(

 .1020/ 2سنن الدارمي ) 2(

 .423/ 11مشكل اآلثار شرح ) 3(

 .2785/ 5معرفة الصحابة ) 4(

 .104/ 2المعجم الكبير ) 5(

 .2542/ 5معرفة الصحابة ) 6(

 .54/ 7السنن الكبرى ) 7(

 .3/468النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(
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   ِإسماعيَل عن زيد،بن  ُأسامةَ عن ،)1(وكيع حدثَنَا: قال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة  
 e النَّبِي فَسَألُوا بِْئرٍ، في تَردى بعيراَأن " :لَهم َأشْياخٍ عن حارِثَةَ بني من رجٍل عن ،)2(ُأميةَبن ا

،نْهفَقَاَل ع :نُوهاطْع كُلُوه3 ("و(.  
  :تخريج الحديث
، وعمرٍو بن شعيب القرشي،  من طريق إسماعيل بن أمية)4(عيم األصبهاني أبو نُأخرجه

: وقال، )5(أخرجه العقيلي،  شاهد من حديث أبي هريرةوله .به بمثله، عن رجل من بني حارثة
  ".بسند غير محفوظ"

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد
 هم أشياخوكذلك، مبهم  من بني حارثةوالرجل،  ولم يتابع)6( صدوق يهمفيه أسامة بن زيد  -

  .وباقي رجاله ثقات، مبهمين
  : الحكم على اإلسناد

  .إسناده ضعيف:  الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

  

  : اهللارحمه ابن األثير قال
 من وهو والظَّفَر والفَوز البقَاء: الفَالح ] الفَالح على حي [ األذان حديث في ) ه(  } فلح{ 

 في الصالة وهو بها والفَوز الجنة في البقاء سبب إلى هلُموا أي: أنْجح من كالنَّجاح أفلح
  .)7(الجماعة

  :)13(الحديث رقم 

   وِإسحاقُ ،)8(الْواحد عبدبن  ماِلك الْمسمعي غَسان َأبو حدثَني: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

                           
)1 (      يفالكُو انفْيو سَأب يَؤاساحِ الررالج ـ 197 أو 196توفي، هو ابن تقريـب  : [انظـر . بـن حجـر   وثقه ا ،  ه

 ].581ص، التهذيب

 ].106ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ 144توفي ، ِإسماعيل بن ُأمية بن عمرو األموي) 2(

 .255/ 4مصنف ابن أبي شيبة ) 3(

 .3115/ 6معرفة الصحابة ) 4(

 .432/ 4الضعفاء الكبير ) 5(

 .8سبقت ترجمته انظر حديث رقم ) 6(

 .3/469النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(

 ].517ص،  تقريب التهذيب[:انظر. وثقه ابن حجر، هـ230توفي ، مالك بن عبد الْواحد َأبو غَسان المسمعي البصري) 8(
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 صاحبِ هشَامٍ،بن  معاذُ َأخْبرنَا: ِإسحاقُ وقَاَل معاذٌ، حدثَنَا: غَسان َأبو قَاَل ،)1(ِإبراهيمبن ا
،اِئيتُوسي الدثَندح2(َأبِي و(، نرٍ عامِل، عوالَْأح نوٍل عكْحم)3(، نع دبرِيزٍبن  اِهللا عيحم)4(، نع 

 اُهللا، ِإلَّا ِإلَه لَا َأن َأشْهد َأكْبر، اُهللا َأكْبر اُهللا": الَْأذَان هذَا علَّمهe  اِهللا نَبِي َأن ،)5(محذُورةَ َأبِي
دَأشْه لَا َأن اُهللا، ِإلَّا ِإلَه دَأشْه ا َأندمحوُل مساِهللا، ر دَأشْه ا َأندمحوُل مساِهللا ر"، ثُم ودعي 
 َأن َأشْهد اِهللا، رسوُل محمدا َأن َأشْهد اُهللا، ِإلَّا ِإلَه لَا َأن َأشْهد اُهللا، ِإلَّا ِإلَه لَا َأن هدَأشْ": فَيقُوُل
 اُهللا برَأكْ اُهللا": ِإسحاقُ زاد "مرتَينِ الْفَلَاحِ علَى حي مرتَينِ، الصلَاة علَى حي اِهللا، رسوُل محمدا
رلَا َأكْب 6("اُهللا ِإلَّا ِإلَه(.  

  :تخريج الحديث

، من حديث عمر بن الخطاب: األول: )7( مسلمماأخرجه، وله شاهدين،  به مسلمانفرد  
  .بنحوه. من حديث أبي جحيفة: والثاني

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

 ،به بأس ال" :وقال، وأبوحاتم، )9(وثقه مسلم. )8(البصرِي الْواحد عبد بنا  هو:الَْأحوِلعامرٍ   -
وذكره بن حبان في الثقات ، )11("بأساً بروايته أرى الَ: "وقال ابن عدي، )10("بحديثه يحتج

                           
 ].98ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر. هـ257توفي، ن الشَّهِيد َأبويعقُوب الْبصرِيهو ابن حبيب ب) 1(

)2 (         رِيصاق الْبحن الشَّهِيد األزدري أبو ِإسب بِيبن حيم باهرـ 203تـوفي ، جرحوثقه ابن   ، هو ِإب تقريـب  .[هـ
 ].88ص، التهذيب

، تقريـب التهـذيب   : [انظـر . وثقه ابن حجر  ، توفي مائة وبضعة عشر   ، هو الشَّامي َأبو عبد اهللاِ    : مكْحوٌل) 3(
 ].545ص

 ].322ص ، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ 99توفي ،  بن محيرِيزِ الجمحي المكِّيعبد اِهللا) 4(

جمحٍ َأبو محذُورةَ،   بن  سعد  بن  لَوذَان  بن  معيرِ  بن  سمرةُ  : ، وقيلَ بن دعموصِ وهبِ  بن  معيرِ  بن  هو سمرةُ   ) 5(
   النَّبِي َؤذِّنمr   َيلقو ،َل الشَّامنَز ، :  سرٍ، توفي   بن  َأويع3معرفة الصحابة ألبـي نعـيم       : [انظر. هـ59م /

1411.[ 

 .379رقم، 164ص، باب صفة األذان، كتاب الصالة، صحيح مسلم) 6(

ثُم يسَأُل لـهr     لِّي علَى النَّبِي    باب الْقَوِل مثَْل قَوِل الْمَؤذِّنِ ِلمن سمعه، ثُم يص        ، كتاب الصالة ، صحيح مسلم ) 7(
 .503رقم ، 205ص، وباب سترة المصلي، 385رقم ، 165ص، الْوسيلَة

 .14/165تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .324/ 1المغني في الضعفاء : انظر) 9(

 .327/ 6الجرح والتعديل  )10(

 .154/ 6الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(
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، )3("صدوق يخطئ: "وقال ابن حجر، )2("بأس به ليس" :وقال ابن معين، )1("شيخ" :وقال
نَههوو ،ديما حنب دوليس : "وقال، وأحمد، )5( وضعفه ابن عيينة،)4(ه العقيلي فيما نقلالَْأس
  .)6("وفي حديثه شيء، بشيء حديثه ليسو، بالقوي

  .)7(وقد تابعه عاصم األحول في رواية أبي بكر بن أبي شيبة،  صدوق: الباحثقال    

   )8(دـوق ـه200يـتوف، يرِـالبص الدستُواِئي سنْبرٍ اِهللا عبد َأبِي بنِ هشَامِ بنمعاذُ   -
  د ـى بن سعيـان يحيـوك، )10(ي الثقاتـن حبان فـره ابـوذك، )9(نـن معيـ ابوثقه

  ، )14(والذهبي، )13(وابن عدي، )12(ع آخرـن في موضـن معيـوقال اب، )11(ال يرضاه
، "ربما يغلط: "وزاد ابن عدي، "ليس بالحجة: " ابن معينادوز، "صدوق: ")15(وابن حجر

 يكن لم: "وقال ابن معين في موضع ثالث، "ربما وهم: "وزاد ابن حجر، "ثقة: "هبيوزاد الذ
، )16("هشام عن حدثوا الذين، الثقات عند ليس لإلسناد الحديث أصحاب فيه رغب إنما بالثقة

                           
 .193/ 5الثقات البن حبان ) 1(

 .326/ 6الجرح والتعديل ) 2(

 .288ص ، تقريب التهذيب) 3(

 .310/ 3الضعفاء الكبير ) 4(

 .72/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 5(

سؤاالت ، 326/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم      ، 182/ 2 -44/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد     : [انظر) 6(
، 310/ 3الضعفاء الكبيـر للعقيلـي      ، 314ص، اني في الجرح والتعديل   أبي عبيد اآلجري أبا داود السجست     

تاريخ أسماء الـضعفاء    ، 72/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي     ، 153/ 6الكامل في ضعفاء الرجال     
 ].151ص، والكذابين

 .330/ 2مسند ابن أبي شيبة ) 7(

 .28/139تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .250/ 8ن أبي حاتم الجرح والتعديل الب: انظر) 9(

 .176/ 9الثقات البن حبان ) 10(

 .263ص، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني: انظر) 11(

 .263/ 4رواية الدوري ، تاريخ ابن معين: انظر) 12(

 .185/ 8الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 13(

 .176ص، من تكلم فيه وهو للذهبي) 14(

 .536ص ، تقريب التهذيب) 15(

 .118/ 1رواية ابن محرز ، تاريخ ابن معين) 16(
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  .)1("ليس بذاك القوي: "وقال أيضاً فيما نقله الباجي

د تابعه همام بن يحيى متابعةً قاصرة وق،  حجرن كما قال اب، صدوق ربما وهم: الباحثقال    
  .)3(وأحمد، )2(كما في رواية أبي داود، عن عامر األحول

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة ، فال يضير،  تدليس مكْحوٌلوأما ، رجاله ثقاتباقي  -
 ،ه إرسالوأما، وقد صرح بالسماع من عبد اهللا وعليه تقبل روايته، )4(من مراتب المدلسين

وهو مجرد رمي لم ، )6(وقال الذهبي رمي بالقدر، )5(فهو لم يرسل عن عبد اهللا بن محيريز
  .والحديث ال يؤيد بدعته، وال يؤثر فيه فهو ليس بداعية، يثبت

وال يؤثر فيه فهو ليس ،  مجرد رمي لم يثبتفهو، وأما رمي هشام الدستُواِئي بالقدر  -
  .بدعتهوالحديث ال يؤيد على ، بداعية

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وظَمأها ورِيها وجوعهاشَبعها  فإن اللّه سبيل في عدةً ربطها من [ الخيل حديث ومنه ) س(    
  .)7(وفَوز ظفر أي ] القيامة يوم موازِينه في فَالح وأبوالها وأرواثها

  
  :)14(الحديث رقم 

   شَهر حدثَني الْحميد، عبد حدثَنَا ،)8(النَّضرِ َأبو حدثَنَا:       قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 الْخَير نَواصيها في الْخَيُل: "قَاَل e اِهللا رسوَل َأن ،)9(يزِيد بِنْتُ َأسماء حدثَتْني: قَاَل حوشَبٍ،بن ا

                           
 .713/ 2التعديل والتجريح ) 1(

 .502رقم ، باب كيف األذان، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 2(

 .24/100مسند أحمد ) 3(

 .46ص ، طبقات المدلسين) 4(

 ].285ص،  جامع التحصيل للعالئي-211ص ، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 5(

 .177/ 4ان االعتدال ميز) 6(

 .3/469النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(

)8 (يثمِ اللَّيالقَاس بن ماشتوفي، هو ه رص570ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر. هـ207ولقبه قَي.[ 

)9 ( زِيدبِنْتُ ي اءمابن َأسعم مبِنْتُ ع يهةُ وارِيكَنِ الَْأنْصالس ٍلبن ذب3258/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم . [وافدة النساء، ج.[ 
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قُودعم اَأبمِ ِإلَى دوي ،ةاميالْق نا فَمطَهبةً ردي عبِيِل فَأنْفَقَ اِهللا، سا وهلَيا عابستي احبِيِل فاِهللا س 
ا فَِإنهعبا، شهوعجا، وهرِيا، وَأهظَما، واثَهوَأرا والَهوَأبو ي فَلَاحف هازِينوم موي ةاميالْق، نمو 

 وَأرواثَها، وظَمَأها، ورِيها، وجوعها، شبعها، فَِإن ومرحا وفَرحا، وسمعةً، رِياء، ربطَها
  .)1(" الْقيامة يوم موازِينه في خُسران وَأبوالَها

  :تخريج الحديث

، )4(وإسحاق بن راهويه، )3(ابن أبي شيبةوأخرجه ،  عن أبي النضر به)2( الحارثأخرجه
 من )6(وأخرجه أبو نعيم األصبهاني، عن أحمد بن يونس، )5(وأخرجه عبد بن حميد، عن وكيع

  .به بنحوه، ثالثتهم عن عبد الحميد بن بهرام، طريق عبد الرحمن بن مهدي
  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

- رشَه شَبٍ بنوح 7(هـ112 توفي ،السكن بن يزيد بنت أسماء لىمو الشامي اَألشْعرِي(.  
، )10(والعجلي، )9(وابن حنبل، )8("ليس به بأس: "وقال مرة، "ثبت: "وقال مرة، وثقه ابن معين

   الحميد عبد روى ما حديثه من جرخَي" :وقال الدارقطني، )11("به بأس ال: "وقال أبو زرعة
  .)13("واألوهام سالاإلر كثير صدوق: "وقال ابن حجر، )12("بهرام بنا

 :وقال أبو حاتم، )16(وضعفه الواقدي، )15(عنه يحدث ال سعيد بن يحيى وكان، )14(تركه شعبةو  

                           
 .556/ 45مسند أحمد ) 1(

 .675/ 2بغية الباحث عن زوائد الحارث ) 2(

 .521/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) 3(

 .181/ 5مسند إسحاق بن راهويه ) 4(

 .457ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 5(

 .44/ 9صفياء حلية األولياء وطبقات األ) 6(

 .12/578تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .4434-216/ 4رواية الدوري ، تاريخ ابن معين: انظر) 8(

 .383/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .223ص، الثقات للعجلي) 10(

 .383/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .36ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 12(

 .269ص، تقريب التهذيب) 13(

 .383/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 14(

 .المرجع السابق: انظر) 15(

 .9/452الطبقات الكبير : انظر) 16(
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 وقد، تَركُوه قَد شَهرا ِإن": عونٍبن ا وقال، )2("بِالْقَوِي لَيس" :وقال النسائي، )1("بحديثه يحتج ال"
 الَْأثْبات وعن المعضالت الثِّقَات عن يروِي منم كَان: "وقال ابن حبان، )3("تكلم فيه شعبة

، )5("اإلنكار من فيه الحديث من يرويه ما عامةبأن " :وأطلق ابن عدي القول، )4("المقلوبات
  ابن عون فيما نقله  وقال، )6(الحديث َأِئمة عنْد والمتروكين الضعفَاء في الصغانيوقد ذكره 

   شَهر مع حججت" :منصور بن ادعب وقال، "مكة طريق في يبتيع اًشهر يسرق: "ابن عدي
 شَهر كان": قَال أبي، حدثني :بكَير أبي بن يحيى وقال، "الطريق في عيبتي فسرق حوشَب بنا
 يأمن فمن بخريطة دينه شهر باع لقد .القائل فقال دراهم منها فأخذ المال بيت على حوشَب بنا

 تشبه ال أحاديثه حوشَب ن شَهر" :وقال السعدي فيما نقله عنه ابن عدي، "شهر يا بعدك القراء
  .)e" )7 اللَّه رسول ناقة بزمام مولع كأنه الناس أحاديث

 َأنه التَّارِيخ في رَأينَاه والَّذي: " عقب ابن الجوزي على أخذه للخريطة من بيت المال بقولهوقد
  .)8("ويحيى َأحمد وثَّقَه وقد قريب َأمر وذَاك مالال بيت من الخريطة تلْك َأخذ

وأما ، )9(ولكنه لم يرسل عن أسماء بنت يزيد، كثير اإلرسال،  هو صدوق يهم: الباحثقال 
  ".يخَرج من حديثه ما روى عبد الحميد بن بهرام: "ولكن الدارقطني قال، هوهمه فلم يتابع علي

- دبع ديمالح ا بنرهبم ارِيالفَز ياِئندالم باحرِ صشَبٍ بنِ شَهووابن ، )11(وثقه ابن معين. )10(ح
: وقال ابن معين في موضع آخر، )14(وأحمد بن صالح الطبري، )13(وأبو داود، )12(المديني

                           
 .383/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .56ص، الضعفاء والمتروكون) 2(

 .191/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ، 361/ 1المجروحين البن حبان : انظر) 3(

 .361/ 1لمجروحين البن حبان ا) 4(

 .63/ 5الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 5(

 .80ص، الموضوعات للصغاني: انظر) 6(

 .59/ 5الكامل في ضعفاء الرجال  )7(

 .43/ 2الضعفاء والمتروكون ) 8(

 .197ص، انظر جامع التحصيل) 9(

 .16/409تهذيب الكمال ) 10(

 .375/ 4رواية الدوري ، تاريخ ابن معين ) 11(

 .74سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص) 12(

 .332/ 12تاريخ بغداد ) 13(

 .160ص، تاريخ أسماء الثقات) 14(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 30 

 الفصل األول

"قَال، )2("مقارب شهر عن وحديثه ثقة، شيخ: "وقال أحمد، )1("بأس ليس بهائي وبه ليس: "النَّس 
 روى ِإذا حديثه يعتَبر: "بن حبان في الثقات وقالاوذكره ، )4("بِه بْأس لَا: "وقال العجلي، )3("أسب

نْهوزاد ، "صدوق: ")8(وابن حجر، )7(الساجي بن زكريا ويحيى، )6(وقال شعبة. )5("الثِّقَات ع
   هرش في هو: "وقال أبو حاتم، )9("تكتبوا عنه ال: "وقال شعبة، "يهم: "الساجي

 شهر عن أحاديثه بأس، به ليس: قالو، المقبرى سعيد في سعد بن الليث مثل حوشب بنا
 ال يحتج وقال منها، أكثر وال منها أحسن أحاديث حوشب بن شهر عن روى علمأ ال صحاح

عن رواياته كثرة عليه عابوا وإنما به بأس ال: "وقال ابن عدي، )10("حديثه يكتب ولكن، به 
 شهر عن يروى بشيء، ليس: "وقال صالح جزرة، )11("جداً ضعيف وشهر بحوشَ بن شَهر
  .)12("منكرة صحيفة عنده

وأيد ذلك في هذا ،  صحاحشهر حاتم في قوله وأحاديثه عن اوأوافق أب،  هو ثقة: الباحثقال    
وهو ، ضروقد روى عنه أبو الن، )13(الثِّقَات عنْه روى ِإذا حديثه يعتَبرقول ابن حبان ، الحديث
  .ثقةٌ ثبت

  :الحكم على الحديث
  . حسنده إسنا: الباحثقال
  .)14()حوشب بن شهر(في المعروف للكالم ضعيف؛ إسناد وهذا: " ضعفه األلباني حيث قالوقد
 كما قال نه عحميد ويخرج من حديثه ما رواه عبد ال، وشهر بن حوشب صدوق:قلت

  . الدارقطني
_    _   _    _   _    _  

                           
 .474ص، سؤاالت ابن الجنيد البن معين) 1(

 .9/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .412/ 16تهذيب الكمال ) 3(

 .69/ 2الثقات للعجلي ) 4(

 .121/ 7الثقات البن حبان ) 5(

 .59/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .110/ 6تهذيب التهذيب ) 7(

 .33ص، تقريب التهذيب) 8(

 .42/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي ) 9(

 .9/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .8/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

 .332/ 12تاريخ بغداد ) 12(

 .121/ 7الثقات البن حبان ) 13(

 .769/ 14 في األمة ء األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيسلسلة) 14(
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  :األثير رحمه اهللا ابن قال

  .)1(به الصوم بقاء ألن بذلك سمي] الفَالح يفُوتنا أن خَشينا حتى[السحور حديث ومنه) ه(    

  :)15(الحديث رقم 

 عنِ ،)3(َأبِي هنْدبن  عن داود ،)2( عنِ الثَّورِي: عبد الرزاق الصنعاني رحمه اهللاأخرج
 ِليدنِبن الْومحالر دب4(ع(، ِريبج نبن  عيمرضرٍ الْحنُفَي)5(،َأبِي ذَر نع )نَا" :  قَاَل)6مص عم 

وِل اللَّهسر eتْ سيقتَّى بًئا حرِ شَيالشَّه نبِنَا م قُمي فَلَم ،انضمر ،عب نم ونَح بتَّى ذَهبِنَا ح فَقَام 
لَم ِل، ثُماللَّي ِل ثُلُثطْرِ اللَّيش نم ونَح بتَّى ذَها حيهي تَللَةَ الَّتبِنَا اللَّي قَامةَ، وابِعلَةَ الربِنَا اللَّي قُمي 

 الِْإمامِ حتَّى  الرجَل ِإذَا قَام معِإن":  بقيةَ لَيلَتنَا هذه، فَقَاَل)7(يا رسوَل اللَّه لَو نَفَلْتَنَا: فَقُلْنَا: قَاَل
هلَتةُ لَييقب تْ لَهبسرِفَ حنْصبِنَا،"ي قُمي لَم ثُم  قَامةَ، وسادبِنَا الس عتَماجو ،هلثَ ِإلَى َأهعبةَ، وابِعالس 

  .)8(]"السحور[: ا الْفَلَاح؟ قَاَلوم: قُلْتُ:  قَاَل خَشينَا َأن يفُوتَنَا الْفَلَاححتَّىالنَّاس، فَقَام بِنَا 
  

  :تخريج الحديث

، من طريق عبد الرزاق الصنعاني به، )11(والبيهقي، )10(وابن الجارود، )9( أحمدأخرجه
 عن داود بن )14(وأخرجه ابن المنذر، من طريق الثوري به، )13(والبزار، )12(وأخرجه الدارمي

                           
 .3/469النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (ديعس بن انفْياِهللا الكوفي بن هو س دبأبوع قورس244ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ161توفي، م.[ 

تقريـب  : [انظر، وثقه ابن حجر  . هـ140توفي، َأبو بكْرٍ أو َأبو محمد البصرِي     ، شَيرِيداود بن َأبِي هنْد الْقُ    ) 3(
 ].200ص، التهذيب

 ]. 582ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هو الجرشي، الحمصي: عبد الرحمنبن الوِليد ) 4(

 ].138ص ، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر، ه80توفي،  الحمصيماِلك الحضرمي بن جبير بن نُفَيرِ) 5(

)6 (همي اسخْتَلَفٌ فم فَارِيالْغ و ذَرَأب بنْد557/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. هـ32توفي ، ج.[ 

 ].99/ 5واألثر البن األثير النهاية في غريب الحديث . [َأي زِدتنَا من صلَاة النَّافلة: نفلتنا) 7(

 .254/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 8(

 .352/ 35مسند أحمد ) 9(

 .108ص، المنتقى البن الجارود) 10(

 .696/ 2السنن الكبرى ) 11(

 .1116/ 2سنن الدارمي ) 12(

 .434/ 9مسند البزار ) 13(

 .187/ 5األوسط في السنن واإلجماع واالختالف البن المنذر ) 14(
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وأخرجه ، من طريق يزيد بن زريع، )3(والفريابي، )2(والدارمي، )1(وأخرجه أبو داود.  بهندأبي ه
 من )9(والبيهقي، )8( وعنه ابن حبان)7(وابن خزيمة، )6(وابن أبي شيبة، )5(والنسائي، )4(الترمذي

وأخرجه أبو داود ،  من طريق بشر بن المفضل)10(وأخرجه النسائي، طريق محمد بن فضيل
 )14(والبيهقي، )13(وأخرجه أحمد، وهيب بن خالد من طريق )12( ومن طريقه البيهقي)11(الطيالسي

وأخرجه ابن أبي ،  من طريق عبد األعلى)15(وأخرجه البزار، من طريق علي بن عاصم
، الدـوخ، بن زكريا من طريق يحيى )17(رجه الفريابيـوأخ، مـريق هشيـ من ط)16(الدنيا

  .لفاظ متقاربةجميعهم عن داود بن أبي هند به بأ،  من طريق وهب)18(وأخرجه الطحاوي

، )21(وأخرجه الفريابي، من طريق زيد بن الحباب، )20(وابن خزيمة، )19( أحمدوأخرجه
 نع، حالعن معاوية ابن ص، عبد اهللا، كالهما زيد، من طريق عبد اهللا بن وهب، )22(والطبراني

                           
 .1375رقم ، 50ص، 2ج، باب في قيام رمضان، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 1(

 .1116/ 2سنن الدارمي ) 2(

 .116ص، الصيام للفريابي) 3(

 .806رقم ، 161ص، 2ج، باب ما جاء في قيام رمضان، كتاب الصوم ، سنن الترمذي) 4(

 .1605رقم ، 202ص، 3ج، نباب قيام شهر رمضا، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، سنن النسائي) 5(

 .164/ 2مصنف ابن أبي شيبة ) 6(

 .337/ 3صحيح ابن خزيمة ) 7(

 .289/ 6صحيح ابن حبان ) 8(

 .554/ 4شعب اإليمان ) 9(

 .1364رقم ، 83ص، 3ج، باب من صلى مع اإلمام حتى ينصرف، كتاب السهو، سنن النسائي) 10(

 .373/ 1مسند أبي داود الطيالسي ) 11(

 .296/ 1لصغير للبيهقي السنن ا) 12(

 .331/ 35مسند أحمد ) 13(

 .553/ 4شعب اإليمان للبيهقي ) 14(

 .434/ 9مسند البزار ) 15(

 .71: ص، فضائل رمضان البن أبي الدنيا) 16(

 .118 -117ص ، الصيام للفريابي) 17(

 .349/ 1شرح معاني اآلثار ) 18(

 .447/ 35مسند أحمد ) 19(

 .337/ 3صحيح ابن خزيمة ) 20(

 .115ص،  الصيام للفريابي)21(

 .142/ 3مسند الشاميين ) 22(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 33 

 الفصل األول

، سلممن طريق الوليد بن م، )2(والطبراني، )1(وأخرجه الفريابي، ]حدير بن كريب[ الزاهرية أبي
  ، كالهما عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن صفوان بن عمرو

  .عن جبير به بنحوه، زاهريةوأبو ال

  عن شريح ، من طريق أبي اليمان عن صفوان بن عمرو، )4(والطبراني، )3(وأخرجه أحمد
  .عن أبي ذر به بنحوه، بن عبيد الحضرميا
  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  . ثقاترجاله  -

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب ،  فال يضير، جبيرتدليس أماو    
 فهو لم يرسل عن ، إرسالهوأما، وعليه تقبل روايته وإن لم يصرح بالسماع، )5(المدلسين

  .)6(أبي ذر
  .)7( يضير ألنه لم يرسل عن جبيرفال، الرحمن عبدبن  الوِليد وأما إرسال  -
، ن جبيرـن بـد الرحمـه كٍُل من عبـ فال يضير فقد تابع،هنْد َأبِي بنأما وهم داود و  -

، يـوالفرياب، دـكما في رواية أحم، متابعةً قاصرة عن جبير بن نفير، و الزاهريةـوأب
  .)8(والطبراني، وابن خزيمة

في المرتبة الثانية من مراتب  ذكره ابن حجر فقد ، فال يضير، سفْيان الثَّورِيتدليس وأما  -
  . )10( فهو لم يرسل عن داود بن أبي هند، إرسالهوأما. )9(المدلسين

  

  
  

                           
 .114: ص، الصيام للفريابي) 1(

 .73/ 2مسند الشاميين ) 2(

 .402/ 35مسند أحمد ) 3(

 .140/ 1المعجم األوسط ) 4(

 .28ص ، طبقات المدلسين) 5(

 ].153ص،  جامع التحصيل للعالئي-26ص، المراسيل البن أبي حاتم:[ انظر) 6(

 ].337ص، تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي: [انظر) 7(

  صـحيح ابـن خزيمـة      -2/73 مسند الـشاميين   -114ص، صيام للفريابي ل ا -35/447مسند أحمد :[انظر) 8(
3/337.[ 

 32ص، طبقات المدلسين) 9(

 ]130ص،  تحفة التحصيل للعراقي-186ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 10(
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  :الحكم على الحديث

  . إسناده صحيح:  الباحثقال

، وصححه حسين سليم أسد، )1(وصححه األلباني، "هذا حديثٌ حسن صحيح: "وقال أبو داود
  .)2(صحيح على شرط مسلم: وقال األرنؤوط

  

_    _   _    _   _    _  
  

  :     ابن األثير رحمه اهللاقال

بعملهم  راضون أنهم معناه: الخطَّابي قال ] أنْفُسهم من مفْلَحة على قَومٍ كُلُّ [ :الحديث ومنه
كلُّ ِحزٍب بام لدْهيِْم [: ىـتعال قوله مثل وهو الفَالح من مفْعلة وهي أنْفُسهم عند به مغْتَبِطُون

  .)3( ]نَ َفِرُحو
  

  )16(الحدیث رقم 

   لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فيها المدفونة كُنوزها تُخْرِج أي] كَبدها أفْالذَ األرض وتَقيء [الساعة أشراط في ] ه[  } فلذ{     
   .)4(طوالً المقطوعة القطعة وهي فلْذَة جمع: والفلَذُ فلَذ جمع: واألفْالذُ. استعارة وهو

  

  :)17(حديث رقم 

   ومحمد ،)6(كُريبٍ وَأبو ،)5(الَْأعلَى عبدبن  واصُل حدثَنَا : اإلمام مسلم رحمه اهللاقال

                           
 .1375رقم ، 50ص، 2ج، باب في قيام رمضان، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 1(

 .289/ 6صحيح ابن حبان ) 2(

 .3/469النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

 .3/470 لمرجع السابقا) 4(

 ].579ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، هـ244توفي، عبد الَْأعلَى بن هالل األسدي أبو القاسمبن واصُل ) 5(

 ].5سبقت ترجمته انظر حديث رقم[، كُريبٍ الهمداني بن هو محمد بن العالَء: َأبو كُريبٍ) 6(
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 َأبِي عن ،)2(َأبِيه عن فُضيٍل،بن  محمد حدثَنَا: قَالُوا ،ِلواصٍل واللَّفْظُ ،)1(الرفَاعي يزِيدبن ا
 الُْأسطُوانِ َأمثَاَل كَبِدها، َأفْلَاذَ الَْأرض تَقيءe" : اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل هريرةَ، َأبِي عن ،)3(حازِمٍ
نبِ مالذَّه ،ةضالْفو جِيءُل فَيقُوُل الْقَاتي: فَيذَا فقَتَلْتُ، ه يوجِيء عقُوُل الْقَاطي: فَيذَا فتُ هقَطَع 

  .)4("شَيًئا منْه يْأخُذُون فَلَا يدعونَه ثُم يدي، قُطعتْ هذَا في: فَيقُوُل السارِقُ ويجِيء رحمي،

  :تخريج الحديث

  . به مسلمانفرد 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  دمحٍلبن  ميوان الضبي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ت بن غَفُض5(هـ194وفيز(.  

، )10(ويعقوب بن سفيان، )9(، والعجلي)8(، وابن سعد)7(، وابن المديني)6(وثقه ابن معين
وقال ، "شيعي: "والذهبي، وزاد يعقوب بن سفيان ،"كان يتشيع"وزاد العجلي ، )11(والذهبي

،  )13("ليس به بأس: "وقال النسائي، )12("منحرفًا  في الحديث إال أنه كان كان ثبتاً: "الدارقطني
، كان شيعياً: " وقال أبو داود، )14("كان يغلو في التشيع: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال

                           
)1 ( دمحبن ميفَاعالر زِيد514ص، تقريب التهذيب: [انظر". ليس بالقوي: "قال ابن حجر، هـ248توفي ، ي.[ 

تقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجر  . مات بعد أربعين ومائة   ، َأبو الْفَضلِ ، بيهو فُضيُل بن غَزوان الض    : أبيه) 2(
 ].448ص، التهذيب

 ].246ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ 100توفي ، هو سلْمان اَألشْجعي الكُوفي: َأبو حازِمٍ) 3(

 . 1013رقم ، الصدقَة قَبَل َأن لَا يوجد من يقْبلُهاباب التَّرغيبِ في ، كتاب الكسوف، صحيح مسلم) 4(

 .293/ 26تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .8/58الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .208 / 1تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ) 7(

 .360 / 9تهذيب التهذيب ) 8(

 .411ص، الثقات للعجلي) 9(

 .112/ 3المعرفة والتاريخ ) 10(

 .211 / 2الكاشف ) 11(

 .283ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 12(

 .298 / 26تهذيب الكمال ) 13(

 .المرجع السابق) 14(
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 من حارب أو نازع األمر على تَحرقُه: "وعقب الذهبي على كالم أبو داود قائالً، )1("متحرفاً
 ممن قرأ القرآن على حمزة وكان، عنْهما اُهللا رضي للشيخين معظِّم وهو t اًعلي

اتي2("الز(.  

صدوق من أهل ": وقال أبو زرعة، )3("كان يتشيع، وكان حسن الحديث": وقال أحمد
   وقال ، )6("صدوق شيعي: "وقال الذهبي في موضع آخر، )5("شيخ": ، وقال أبو حاتم)4("العلم

ال أرى أصحابنا " : ابن المباركوقال، )7("صدوق عارف رمي بالتشيع": ابن حجر
  .)9("بِه يحتَج لَا بعضهم" :سعد ابن قَاَلو، )8("يرضونه

  .وال يضير تشيعه ألن حديثه ال يدعو لبدعته،  هو ثقة يتشيع: الباحثقال

  .باقي رجاله ثقات   - 

  
_    _   _    _   _    _  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وأشْرافَها ولُبابها قُريش صميم أراد ] كَبِدها بأفالذ رمتْكُم قَد ةمكَّ هذه [ بدر حديث ومنه
  .)10(األعضاء أشْرف من الكَبِد ألن عشيرته قَلْب فُالن: يقال كما

                           
 .174/ 9سير أعالم النبالء ) 1(

 .رجع السابقلما )2(

 .57 / 8الجرح والتعديل ) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .595/ 4ميزان االعتدال ) 6(

 .889ص ، التهذيبتقريب ) 7(

 .174/ 9سير أعالم النبالء : انظر) 8(

 .624/ 2المغني في الضعفاء ) 9(

 .3/470النهاية في غريب الحديث واألثر ) 10(
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  :)18(الحديث رقم 

   اِهللا عبدبن  عطيةَبن  اِهللا عبدبن  إسماعيَل َأبو حدثَني:  اإلمام الواقدي رحمه اهللاقال  
  السلَاح، وَأظْهر ثَلَاثَةٌ، وهي ةَ، الَْألْوِيe اهللا رسول عقد يومِئذ فَمن": قَاَل َأبِيه، عن ،)1(ُأنَيسٍبن ا

كَانو جخَر نم ينَةدلَى الْمرِ عغَي اءِلو قُودعم، جخَراهللا رسول و e من ،اءحوالر لَكفَس 
ضيقَ،الْم ثُم اءنِ إلَى جتَيلّى الْخَبِيرا، فَصمنَهيب ثُم نامتَي مي فَتَشَاءي فادتّى الْوح رلَى مع فخَي 

،ةتَرِضعالْم لَكي فَسف ةيثَن ةتَرِضعَل: إلى قوله... ، الْموُل فََأقْبساِهللا ر e لَىفَقَاَل النّاسِ، ع :هذه 
  .)2(إلخ الرواية...، كَبِدها َأفْلَاذَ إلَيكُم َألْقَتْ قَد ةُ،مكّ

  :تخريج الحديث

عن شيخ ،  محمد بن يحيى بن حباننع، )3( إسحاق كما في سيرة ابن هشامبن اأخرجه
  عن يزيد ، من طريق ابن إسحاق، )5(والبيهقي، )4(وأخرجه الطبري، مرسالً، من العرب

وأما البيهقي فإسناده منقطع على يزيد ، صله عن عروة بن الزبيرولكن الطبري و، بن رومانا
  .بن رومانا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

   .)6(عطية بن اللَّه عبدهو : أبيه  -

  .)8("مقبول: "وقال ابن حجر، )7("مجهول: "هبي الذالق    

  . مجهول الحال: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وللحديث طريق موصولة .  وذلك إلرسال عبد اهللا بن عطية، إسناده ضعيف: الباحثقال
  .لتفرد ابن حميد بها وهو متروك الحديث، يفةكما تقدم في التخريج ولكنها ضع

_    _   _    _   _    _  
                           

 .لم أعثر على ترجمة له في كتب الرجال) 1(

 .49/ 1مغازي الواقدي ) 2(

 .616/ 1سيرة ابن هشام ) 3(

 .436/ 2تاريخ الرسل والملوك ) 4(

 .42/ 3النبوة للبيهقي دالئل ) 5(

 .314/ 15تهذيب الكمال ) 6(

 .575/ 1الكاشف ) 7(

 .314ص، تقريب التهذيب) 8(
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   : قال ابن األثير رحمه اهللا

 فقال مات حتى تالبي في فحبستْه النار من خَشْيةٌ دخَلَته األنصار من فَتى إن [ الحديث ومنه
  .)1(كَبِده قَطع النار خَوف أي ] كَبِده فَلَذَ النار من الفَرق إنe : النبي

  :)19(الحديث رقم 

َأن فَتًى من الَْأنْصارِ دخَلَتْه : "  عنِ الثِّقَة،)2(مطَرفبن أنا محمد :  اإلمام ابن المباركقال 
 النَّارِ، فَكَان نةٌ مخَشْي ِللنَّبِي ذَِلك رفَذُك ،تيي الْبف ذَِلك هسبتَّى حكْرِ النَّارِ حذ نْدي عكبيe، َفهاءج 

تًا، قَاَل النَّبِييم الْفَتَى فَخَر تنَقَهاع لَامالس هلَيع خََل النَّبِيا دفَلَم ،تيي الْبفe :وازجهفَِإن كُمباحص  
هالنَّارِ فَلَذَ كَبِد نقَ م3( "الْفَر(.  

  :تخريج الحديث

 وأخرجه، بنحوه ، عن محمد بن مطرف به، بن سليمانفضيل طريق من )4( أحمدأخرجه  
، عن أبيه،  من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق البخاري)6(وعنه البيهقي، )5(الحاكم

   .بنحوه. عن أبي حازم عن سهل بن سعد،  مطرفعن محمد بن، عن عبد اهللا بن المبارك

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

فال ، ولكن إذا قال الثقة حدثني الثقة، وفغير معر،  الذي يروي عنه محمد بن مطرفالثقة   -
  .فهو لم يروِ عن الصحابة، نقطاع في السندولكن تبقى علة اال، تعتبر جهالة

  :الحكم على الحديث

  .)7(وضعفه األلباني، eعن النبي ، وذلك إلرسال الثقة، وإسناده صحيح، الحديث مرسل : الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

                           
 .3/470النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (  فطَرم بن دمحبن   م     يندالم انو غَسالليثي َأب داوتقريـب  :[انظـر . وثقه ابن حجـر   ، هـ160توفي بعد ، د
 ].507 ص،التهذيب

 .92/ 2الزهد والرقائق ) 3(

 .322ص، الزهد ألحمد) 4(

 .535/ 2المستدرك على الصحيحين ) 5(

 .291/ 2شعب اإليمان ) 6(

 .472/ 11في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 7(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 لم إذا: الرجل أفْلَس ] به أحقُّ فهو أفْلَس قد رجل عند مالَه أدرك من [ فيه...  } فلس { 
 أفْلَس وقد. فَلْس معه ليس يقال حال إلى صار: وقيل. فُلُوسا دراهمه صارت ومعناه. مال له يبقَ

سفْلس فهو إفْلَاساً يفْله ميسا الحاكم وفَلَّس1(تَفْل(.  

  )20(الحديث رقم 

بن ا يحيى حدثَنَا ،)3(زهير حدثَنَا ،)2(يونُسبن  َأحمد حدثَنَا :    قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
يدع4(س(، ي: قَاَلنرو َأخْبكْرِ َأببن  بدمحربن  مممٍبن  وعزح)5(، َأن رمع نب دبزِيزِ عالع)6(، 

هرَأخْب ا َأنكْرِ َأبن بب دبنِ عمحبن  الرارِثشَامٍبن  الح7(ه( هرَأخْب ،َأنَّه عما سةَ َأبريره t، قُوُلي :
 َأو -  رجٍل عنْد بِعينه مالَه َأدرك من": يقُوُل ،e اللَّه رسوَل سمعتُ: قَاَل َأوe،  اللَّه رسوُل قَاَل

  .)8( "غَيرِه من بِه َأحقُّ فَهو َأفْلَس قَد - ِإنْسانٍ

  :تخريج الحديث

  يق ابن أبي حسين عن أبي بكر ومن طر، مثله عن أحمد بن يونس به ب)9( أخرجه مسلم
عن ، عن النضر بن أنس، عن قتادة، ومن طريق شعبة، بن محمد بن عمرو بن حزم به بمعناها

، عن سليمان بن بالل، ومن طريق أبي سلمة الخزاعي، عن أبي هريرة بنحوه، بشير بن نهيك
  .عن أبي هريرة بنحوه، عن أبيه،  عراكبنعن خثيم 

  

                           
 .3/470النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].81ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ227توفي، نُس التَّميمي الكُوفييو بن هو ابن عبد اِهللا) 2(

تقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجر، هـ174أو173أو173حديجِ َأبو خَيثَمةَ الجعفي، توفي بن هو ابن معاوِيةَ ) 3(
 ].218ص، التهذيب

)4 (ديعو سهو َأب ،ارِيا، اَألنْصيند591ص، تقريب التهذيب: [انظر.وثقه ابن حجر، هـ144توفي، لم.[ 

)5 (   دمحم كْرٍ بنو برٍو   بن   َأبمبن  ع ارِيمِ اَألنْصزتقريـب التهـذيب   : [انظـر  .ثقة عابـد  ، هـ120توفي، ح ،
 ].624ص

 ].415ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ101توفي، منينمروان اُألموِي َأمير المْؤ بن عمر بن عبد العزِيزِ) 6(

 ]. 623ص، تقريب التهذيب: [انظر.ثقة فقيه، هـ94توفي، الحارِث المخْزومي بن َأبو بكْرٍ بن عبد الرحمنِ) 7(

ِإذَا وجد مالَه عنْد مفْلسٍ فـي       : باب، يسِكتَاب في اِلاستقْراضِ وَأداء الديونِ والحجرِ والتَّفْل      ، صحيح البخاري ) 8(
قُّ بِهَأح وفَه ،ةيعدالوضِ والقَرعِ، وي2402رقم ، 113ص، 3ج، الب. 

رقم ، 637ص، فله الرجوع فيه  ، وقد أفلس ، من أدرك ما باعه عند المشتري     ، كتاب المساقاة ، صحيح مسلم ) 9(
1559. 
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  :لله وعدراسة رجال اإلسناد

  . رجاله ثقات-

 وكذلك. )1(ألنه لم يرسل عن أبي هريرة،  يضيرفال، الرحمنِ عبد بنِ بكْرٍ أبيوأما إرسال   -
 وكذلك إرسال .)2(الرحمنِ عبد بن بكْرٍ يَأب يرسل عن لم  فهو،العزِيزِ عبد بن عمرإرسال 

  .)3(العزِيزِ عبد بن رعمفهو لم يرسل عن ، حزمِبن  بكْرٍ بيَأ

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من ، ضير يفال، قَيسِ  بنسعيد بن يحيى وأما تدليس  -
  .تدليسهوعليه فال يضير ، )4(ليسينمراتب المد

  
_    _   _    _   _    _  

  

  : اإلمام ابن األثير رحمه اهللاقال

 سنة ِلهدمه علياً، e النبي بعث طَييء صنَم هو: الالم وسكون الفاء بضم ] فُلْس [ ذكر وفيه
  . )5(تسع

  :)21(الحديث رقم 

   بكْرِ َأبو حدثَني: قَاَل ،)6(الَْأسلَمي عمربن  محمد َأخْبرنَا:  ابن سعد رحمه اهللاقَاَل
   محمدبن  هشَام وَأخْبرنَا: قَاَل الزهرِي يتيم وكَان طَّاِئي،ال عميرٍ َأبِي عن سبرةَ،بن  اللَّه عبدبن ا
 ،     e اللَّه رسوِل علَى طَيٍئ وفْد قَدم":قَالُوا َأشْياخهِم، عن الطَّاِئي، عبادةُ َأخْبرنَا الْكَلْبِي، الساِئبِبن ا

 )7(الْفُلْسِ ِإلَى طَاِلبٍ َأبِي بن علياً بعثَ قَدe،  اللَّه رسوُل وكَان :لى قولهإ...رجلًا، عشَر خَمسةَ
                           

 ].358ص،  تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي-306ص، عالئيجامع التحصيل لل: [انظر) 1(

 تحفة التحصيل ألبي زرعة     -242ص،  جامع التحصيل للعالئي   -136ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 2(
 ].240ص، العراقي

 ].358ص،  تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي-306ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 3(

 .27ص، نطبقات المدلسي) 4(

 .3/470النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

)6 (رمع بن دمحمتروك بن م يداقالو يلَماَألس داق8حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [و.[ 

)7 (فهو علـم مرتجـل   : بضم أوله، ويجوز أن يكون جمع فلس قياسا مثل سقف وسقف إال أنه لم يسمع       : الفُلُس
 وكان سـدنته بنـي      ، من فيد  الفلس اسم صنم كان بنجد تعبده طيء وكان قريباً        :  قال ابن حبيب   السم صنم، 

 ].273/ 4معجم البلدان لياقوت . [بوالن
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  .)1("إلخ ...الْغَارات، ويشن يهدمه طَيٍئ صنَمِ

  :تخريج الحديث

  . من طريق ابن سعد به بمثله)2( ابن عساكرأخرجه

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

 عبادةُ ومثله أعرفه، لم ؛الطَّاِئي عميرِ َأبِيو: " قال األلباني، الطَّاِئيعميرِوَأبِي ، اِئي عبادةُ الطَّ-
الكنية وبهذه مسمى، األخرى وفي مكنياً، األولى الطريق في وقع واحد، ولعلهما ،الطَّاِئي 

  .)3("أعلم فاهللا" يالطائ عمير "مسمى" شرحه "في وقع لكن سعد، البن" الجامع "في عزاه

  .والقوُل فيهما ما قاله األلباني،  لم أقف على ترجمة لهما: الباحثقال

-   شَامبن هدمحاِئبِبن  مالس و الْكَلْبِيرِ َأبنْذ4(هـ204توفي ، الْم(.  

 كان ":  أنهعلى)9(وابن عدي، )8(وأبو حاتم، )7(ومسلم، )6(والبخاري، )5( من أحمد كٌُلأجمع
 ،لَها أصول لَا الَّتي والَْأخْبار الْعجاِئب يروي" :وقال ابن حبان، "ولهو، وسمر نسابأ صاحب

كَاني غاليا وع في أخباره التَّشَيتَاج َأن من أشهر ،األغلوطات في اإلغراق ِإلَى يحف 
  .)12("قةبث ليس رافضي،": عساكر ابن وقال، )11("متروك: "وقال الدارقطني، )10("وصفها

  . ضعيف جداً: الباحثقال
  

                           
 .1/277الطبقات الكبير ) 1(

 .69/193تاريخ دمشق ) 2(

 .434/ 9 في األمة ءسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي) 3(

 339/ 4لكبير للعقيلي الضعفاء ا: انظر) 4(

 .31/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا  )5(

 .200/ 8التاريخ الكبير ) 6(

 .772/ 2الكنى واألسماء لإلمام مسلم ) 7(

 .69/ 9الجرح والتعديل ) 8(

 .412/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .91/ 3المجروحين ) 10(

 .135/ 3ني الضعفاء والمتروكون للدارقط) 11(

 .304/ 4ميزان االعتدال ) 12(
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  :الحكم على اإلسناد

. عثر على ترجمة لهأ أبو عمير الطائي لم :أوالً: وفيه،  إسناده ضعيف جداً: الباحثقال
 الواقدي متروك :رابعاً.  وأشياخهم مبهمين:ثالثاً.  ضعف هشام بن محمد بن السائب الكلبي:ثانياً

  .الحديث
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 مصر وديار اْألردن بين فيما المعروفة الكُورة: الالم وفتح الفاء بكسر هي...  } فلَسطين{ 
ها وأم1(المقدس بيت بالد(.  

  :)22(حديث رقم 

 ،)3(قَتَادةَ عن ،)2(َأبِي حدثَني هشَامٍ،بن  معاذُ َأخْبرنَا : بن راهويه رحمه اهللااق إسحقال
 يضحك وهو يومٍ ذَاتَ الْمنْبرe ، اللَّه رسوُل صعد: قَالَتْ )5(قَيسٍ نْتبِ فَاطمةَ عن ،)4(الشَّعبِي عنِ
 بِه فَرِح بِما اِلتَفْرحو ُأحدثَكُموه َأن فََأحببتُ بِه، فَرِحتُ بِحديث حدثَني )6(الدارِي تَميم ِإن ":فَقَاَل

،كُمثَ نَبِيدح ا َأنُأنَاس نم ينطلَسوا فبكينَةَ رفي السرِ فحالَتْ الْبفَح تَّى بِهِمح مقَتْهي فَرف ةزِيرج 
ناِئرِ مزرِ، جحفَِإذَا الْب مه ةاببِد ةاسلَب ،رِها: فَقَالُوا شَع؟ مةُ َأنَا: الَتْقَ َأنْتاسسقَالُوا ،)7(الْج :

 من فَثَم الْقَرية، َأقْصى اْئتُوا ولَكنِ شَيًئا، مستَخْبِركُم ولَا مخْبِركُم َأنَا ما: قَاَل بِشَيء، فََأخْبرنَا

                           
 .3/471النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].13حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو هشَام بن َأبِي عبد اِهللا سنْبرٍالدستُواِئي: أبيه) 2(

 وثقـه ابـن     ،ة وبضعة عشر هجري   توفي سنة مائ  ، قَتَادةُ السدوسي أبوالخطاب البصري    بن   هو ابن دعامةَ  ) 3(
 ].453ص، تقريب التهذيب: [انظر .حجر

)4 ( راميَلبن هو عاحرٍو توفي بعد المائة، شُرمو ع287ص، تقريب التهذيب: [وثقه ابن حجرانظر، أب.[ 

معرفة الـصحابة   : [انظر. فة معاوية عاشت إلى خال  ، فَاطمةُ بِنْتُ قَيسٍ الْفهرِيةُ كَانَتْ من الْمهاجِرات الُْأولِ       ) 5(
 ].3416/ 6ألبي نعيم 

)6 ( يمقَاُل ابن تَميو ارِيسٍ الدسٍبن َأو448/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. هـ40توفي، قَي.[ 

 وقُبـاُل  ،نحو ذَِلك من مقَدمها    و ، وهو النَّاصيةُ والعرفُ ونحوه    ،دابةً َأهدب القباِل يريد كَثْرة الشَّعر في قبالها       ) 7(
يعني الدابة الَّتي رآها في جزيرة البحر، وِإنَّما        ،  ومنه قبال النَّعل وهو زِمامها     ،الشَّيء وقُبلُه ما استَقْبلك منه    

وروِي عن عبد اهللا    ، ].272/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر        . [سميت بِذَِلك ِلَأنَّها تَجس األخْبار للدجال     
غريب الحديث للخطابي   . [بن عمر أنه قَاَل الدابةُ الهلباء التي كلمت تميما هي دابةُ األرض التي تُكلّم الناس              ا

1 /153.[ 
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كُمخْبِري ،كُمتَخْبِرسينَا وى فََأتَيَأقْص ةيٌل فَِإذَا الْقَرجوثَقٌ رم ،لَةلْسي: فَقَاَل بِسونَأخْبِر ننِ عيع 
: قَاَل يتَدفَّقُ، ملَْأى: قُلْنَا ،)2(الطَّبرِية بحيرة عن فََأخْبِروني: قَاَل يتَدفَّقُ، ملَْأى: فَقُلْنَا ،)1(زغَرٍ

 فََأخْبِروني: قَاَل نَعم،: فَقُلْنَا ُأطْعم؟ هْل والُْأردنِ طينفلَس بين الَّذي )3(بيسان نَخِْل عن فََأخْبِروني
 ِإلَيه هم: فَقُلْنَا النَّاس؟ دخََل فَهْل: قَاَل نَعم،: فَقُلْنَا فيكُم؟ خَرج هْل الُْأمي، الْعربِي النَّبِي عنِ

،اعرقَال س :ةً فَنَزونَز كَاد َأن علَةُ تَنْقَطلْسفَقُلْنَا الس :ناُل َأنَا: فَقَاَل َأنْتَ؟ مجالد ،ِإنَّهخُُل ودي 
ارصا الَْأمكُلَّه رةَ غَيبقَاَل ، "طَيوُل وسر اللَّه e:» هذهةُ وبي ثَلَاثًا »طَينعينَةَ يد4("الْم(.  

  :تخريج الحديث

 من )6(وأخرجه مسلم، عن معاذ بن هشام به، مد بن بشار عن مح)5( الترمذيأخرجه
  وأخرجه ، من طريق عن داود بن  أبي هند، )8(وأحمد، )7(وأخرجه النسائي، طريق ابن بريدة

                           
وتقع عين زغر في    ، البحر الميت [قرية بينها وبين بيت المقدس ثالثة أيام في طرف البحيرة المنتنة            : زغر) 1(

، وزغر اسم بنت لوط، عليه السالم، نزلت بهـذه          ]لجهة الجنوبية من البحر الميت وهي ما زالت موجودة        ا
القرية فسميت باسمها، وهي في واد وخم ردي في أشأم بقعة، بها عين زغر وهي العين التي ذكـر أنهـا                     

  ].93ص ، يا القزوينيآثار البالد وأخبار العباد لزكر. [شراط الساعةأتغور في آخر الزمان، وغورها من 
قرب مدينة الكرك األردنية، التي تبعد عـن عمـان    فتقع في غور األردن الجنوبي،: وقال إبراهيم باجس     

زارها أنها عين صغيرة ضئيلة، وأخبره من حوله من الـسكان    كيلو متر، وقد أخبرني من130العاصمة 
أي ) العـين الزغيـرة  : (ا أهلها بلهجتهم المحليـة الماء قوية الجريان، ويسميه أنها كانت فيما مضى دفاقة

 ].ملتقى أهل الحديث[ .الصغيرة

هى نحو عشرة أميال فى ستة أميال، وهى كالبركة تحيط بها الجبال، تصب إليها فـضالت                : بحيرة طبرية ) 2(
. حيرة المنتنة  إلى الب  ومدينة طبرية مشرفة عليها، ويخرج منها نهر األردن، فيشقّ الغور طوالً          . أنهار كثيرة 

 ]. 168/ 1مكنة والبقاع ألبي عبد اهللا البحيري سماء األأمراصد االطالع على [

)3 (انسيبالغور الشامي، ويقال هي لسان األرض، وهي بين حوران وفلسطين، وبهـا عـين                : ب مدينة باألردن
الجساسة، وتوصف بكثرة   الفلوس يقال إنها من الجنة، وهي عين فيها ملوحة يسيرة، جاء ذكرها في حديث               

 ].527/ 1معجم البلدان لياقوت الحموي . [النخل

 .220/ 5مسند إسحاق بن راهويه ) 4(

 .2253رقم ، 92ص، 4ج، 66باب رقم ، كتاب الفتن ، سنن الترمذي) 5(

ونُزوِل عيسى وقَتْله   باب في خُروجِ الدجاِل ومكْثه في الَْأرضِ،        ، كتاب الفتن وأشراط الساعة   ، صحيح مسلم ) 6(
ِإياه، وذَهابِ َأهِل الْخَيرِ والِْإيمانِ، وبقَاء شرارِ النَّاسِ وعبادتهِم الَْأوثَان، والنَّفْخِ في الصورِ، وبعث من فـي                 

 .2942رقم ، 1182ص، الْقُبورِ

 .4244رقم ، 250ص، 4ج، ور مكةباب د، كتاب المناسك، السنن الكبرى للنسائي) 7(

 .338 -45/314مسند أحمد ) 8(
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   مجالد قمن طري، )4(وإسحاق بن راهويه، )3(وابن أبي شيبة، )2(والحميدي، )1(ابن ماجة
عن فاطمة بنت ،  من طريق أبي سلمة)5(اودوأخرجه أبو د، ثالثتهم عن الشعبي به، بن سعيدا

  .جه خلق كثير غيرهموأخر، يعهم بنحوهجم. قيس
  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  .)6(ألنه لم يرسل عن فاطمة بنت قيس، فال يضير، الشَّعبِي وأما إرسال   -

ولم ، )7(ن فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسي، تدليس قَتَادةوأما  -
وابن ، وداود بن أبي هند،  من مجالد بن سعيدكٌُلولكن تابعه ، يصرح بالسماع من الشعبي

لم : " البرديجيوقال . كما تقدم في التخريج،  تامةمتابعةً، في شيخه الشعبي، وغيرهم، بريدة
 لم أقف على أحد نفى عنه :قلت. )8("الشعبي عن عروة عن يحدث الشعبي من يسمع

  .)9(مشعرة بصحة سماعه،  عن الشعبيهورواية مسلم ل، غير البرديجي، ن الشعبيالسماع م

وتكفيه ، )10(صدوق ربما يهم، الدستُواِئي سنْبر اِهللا عبد َأبِي بنِ هشَامِ بن معاذُ وفيه  -
  .لشعبيالمتابعات القاصرة ل

  :الحكم على الحديث

  .وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره، دةإسناده ضعيف ألجل تدليس قتا:  الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

                           
، 2ج، مريم، وخُروجِ يْأجوج، ومـْأجوج    بن  باب فتْنَة الدجاِل، وخُروجِ عيسى ا     ، كتاب الفتن ،  ابن ماجة  سنن) 1(

 .4074رقم، 1354ص

 .357/ 1مسند الحميدي ) 2(

 .510/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 3(

 .222/ 5 مسند إسحاق بن راهويه )4(

 .4325رقم ، 118ص، 4ج، باب في خبر الجساسة، كتاب المالحم، سنن أبي داود) 5(

 ].163ص،  تحفة التحصيل-204ص، جامع التحصيل للعالئي:[انظر) 6(

 .43ص، طبقات المدلسين) 7(

 .255ص، جامع التحصيل للعالئي) 8(

اب تَحرِيمِ استعماِل ِإنَاء الذَّهبِ والْفضة علَى الرجاِل والنِّساء، وخَـاتَمِ     ب، كتاب اللباس والزينة  ، صحيح مسلم ) 9(
          ـابِعـعِ َأصبلَـى َأرع زِدي ا لَمِل مجِللر وِهنَحلَمِ والْع ةاحِإبو ،اءِللنِّس هتاحِإبِل، وجلَى الررِيرِ عالْحبِ والذَّه ،

 .2096رقم ، 1182ص

 .13حديث رقم : سبقت ترجمته انظر) 10(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فيه الذي: المفَلْطَح ] عقيفة شَوكَة لها مفَلْطَحة حسكَة عليه [ القيامة حديث في...  } فلطح{       
  .)1(واتِّساع عرض

:)23(الحديث رقم   

 خَاِلد عن ،)3(سعدبن  اللَّيثُ حدثَنَا ،)2(بكَيرٍبن  يحيى حدثَنَا: اهللا اإلمام البخاري رحمه قال
 الخُدرِي، سعيد َأبِي عن ،)6(يسارٍبن  عطَاء عن ،)5(زيد عن هالٍَل، َأبِيبن  سعيد عن ،)4(يزِيدبن ا

 والقَمرِ الشَّمسِ رْؤية في تُضارون هْل": قَاَل القيامة؟ يوم ربنَا ىنَر هْل اللَّه رسوَل يا قُلْنَا: قَاَل
 في تُضارون كَما ِإلَّا يومِئذ، ربكُم رْؤية في تُضارون الَ فَِإنَّكُم": قَاَل الَ،: قُلْنَا ،"صحوا؟ كَانَتْ ِإذَا

 علَيه ،)7(مزِلَّةٌ مدحضةٌ: "قَاَل الجسر؟ وما اللَّه، رسوَل يا: قُلْنَا : قولهإلى... ، "رْؤيتهِما
: لَها يقَاُل بِنَجد، تَكُون ،)10(عقَيفَاء شَوكَةٌ لَها مفَلْطَحةٌ وحسكَةٌ ،)9(وكَالَِليب، )8(خَطَاطيفُ
،اندع11("إلخ...الس(.  

  :تخریج الحدیث

، )13(البخاريو، بنحوه بن سعد به ليثعن ال،  بن أبي إياس عن آدم)12(خاري البأخرجه

                           
 .3/471النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 وقد ينسب إلى جده ثقة فـي الليـث   ،بكَيرٍ المخْزومي موالَهم المصرِي    بن   هو ابن عبد اهللاِ   : بكَيرٍ بن   يحيى) 2(
 ].592ص، تقريب التهذيب: [نظرا. هـ231توفي، وتكلموا في سماعه من مالك

 ].464ص، تقريب التهذيب: [انظر.هـ175توفي، اللَّيثُ بن سعد َأبو الحارِث المصري ثقة ثبت فقيه إمام) 3(
 ].191ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر. هـ139توفي، هو َأبو عبد الرحيمِ الجمحي) 4(
: انظـر  .وثقه ابن حجـر   . هـ136توفي، ي مولى عمر َأبو عبد اِهللا وأبو أسامة المدني        هو ابن َأسلَم العدوِ   ) 5(

 ].222ص، تقريب التهذيب[
)6 ( طَاءارٍ الهاللي أبو محمد المدنيبن عس392ص ، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. ـه94توفي ، ي.[ 
 ].247/ 2غريب الحديث للخطابي[ .قدمهدحض الرجل إذا زل : مدحضة أي مزلة يقَاُل) 7(
 ].2/197معجم مقاييس اللغة البن فارس. [َألنَّه يخْتَطَفُ بِها الشَّيء؛ حديدةٌ حجنَاء: والْخُطَّافَ) 8(
 ].377/ 1جمهرة اللغة ألبي بكر األزدي . [حديدة معطوفة كالخطاف والْجمع كالليب: والْكالب والكلوب) 9(
)10 (نَّارةعة كالصلْوِيم َأي فَاء276/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر . [قَي.[ 
، ]23:القيامـة [)وجوه يومِئذ نَاضرةٌ ِإلَى ربها نَـاظرةٌ      (:باب قَوِله تَعالَى  ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 11(

 .7439رقم ،129ص ،9ج
 .4919رقم ، 159ص، 6ج، ]42: القلم [)يوم يكْشَفُ عن ساق(باب ، رآنكتاب تفسير الق، صحيح البخاري) 12(

، 44ص، 6ج، ]40: النساء [)ِإن اللَّه الَ يظْلم مثْقَاَل ذَرة(:باب قَوِله ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 13(
 .4581رقم 
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،  المازنييحيىمن طريق ، )3(ومسلم، )2( والبخاري، طريق زيد بن أسلم به بنحوهمن، )1(ومسلم
  .بنحوه،  أبي سعيد الخدريعن كالهما،  أبي نضرةطريق من )4(ومسلم

  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
- ديعس الٍَل َأبِي بنه يثاللَّي ،الَءوالعَأب ،رِيصوقيل ،  بعد ثالثين ومئةتوفي الم

  .)5(هـ149توفي

: وقال أبوحاتم، )10(والذهبي، )9(والدارقطني، )8(وابن خزيمة، )7(والعجلي، )6( ابن سعدوثقه    
وابن ، )14(الساجيو، )13(زرعة أبو قالو، )12(وذكره ابن حبان في الثقات، )11("البأس به"

وقال ابن حزم فيما ، "حديثه حسن من قلبي في وقع: "وزاد أبو زرعة، "صدوق" :)15(حجر
 تضعيفه في حزم البن أر لم: " ابن حجر عليه بقولهوعقب .)16("بالقوى ليس": نقله الذهبي

 حنبل بنا أحمد عن ونقل الضعفاء في فذكره الساجي وشذ: "وقال في موضع آخر، )17("سلفاً
 الساجي حزم بن محمد أبو وتبع ،األحاديث في يخلط حديثه يءش أي أدري ما قال أنه

، )18("الجماعة به احتج أعلم واهللا ،ذلك في يصب ولم ،مطلقاً هالل أبي بن سعيد فعضفَ

                           
 .183رقم، 100 ص،باب معرفة طريق الرؤية، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 1(

 .22رقم ، 13ص، 1ج، باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال، كتاب اإليمان، صحيح البخاري) 2(

 .184مرق، 103ص، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 3(

 .185رقم ، 103ص، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 4(

 .94/ 11تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .9/521الطبقات الكبير ) 6(

 .405/ 1الثقات للعجلي ) 7(

 .404 / 1هدي الساري مقدمة فتح الباري ) 8(

 .73/ 2سنن الدارقطني ) 9(

 .303/ 6وسير أعالم النبالء ، 162/ 2ميزان االعتدال ) 10(

 .71/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .374/ 6الثقات البن حبان ) 12(

 .361/ 2الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) 13(

 .404 / 1هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر) 14(

 .242ص، تقريب التهذيب) 15(

 .2/95] الفصل في النحل والملل[ذكر قوله األلباني بأنه في كتاب ، 162/ 2ميزان االعتدال ) 16(

 .242ص، تقريب التهذيب) 17(

 .95/ 4، 404 / 1هدي الساري مقدمة فتح الباري ) 18(
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  .)1(وضعفه األلباني

 الساجي كالم نقل أن بعد األنصاري، حماد الشيخ،  وقد عقب على تضعيف األلباني له:قلت    
   .)2("ذلك في يصب ولم األلباني تضعيفه في حزم ابن تبع وقد":  بقولهحزم نواب

  .)3("يخلط! حديثه؟ شيء أي أدري ما هالل أبي بن سعيد":  أحمدوقال    

  ولكنه لم يرسل عن زيد ، وقد خلَّط كما قال أحمد، ولكنه يرسل، هو ثقة:  الباحثقال    
متابعة تامة في شيخه زيد ، بو عمرو حفص بن ميسرةوأما تخليطه فقد تابعه أ، )4(بن أسلما
  .وعليه فال يضير تخليطه، ومسلم، كما في رواية البخاري، بن أسلما

  باقي رجاله ثقات  - 
 وكذلك .)5( أبي سعيد الخدريعنفهو لم يرسل ،  يضيرفال، يسارٍبن  عطَاء  وأما إرسال-

  .)6(خالد بن يزيدلم يرسل عن  فهو،  بن سعداللَّيثإرسال 

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ،  يضيرفال، َأسلَم تدليس زيد بن وأما  -
  .)8(فهو لم يرسل عن عطاء بن يسار، وأما إرساله. وعليه فتدليسه ال يضير، )7(نالمدلسي

  

  

_    _   _    _   _    _  
  

  

  

  

  

  

  

                           
 .559/ 6 في األمة ءسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي) 1(

 .468ص ، الكواكب النيرات ألبي البركات) 2(

 .45ص ، ثرم ألحمدسؤاالت األ) 3(

 تحفة التحصيل ألبي زرعـة      -185جامع التحصيل للعالئي ص    -75ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 4(
 ].129ص

 تحفة التحصيل ألبي زرعة     -238ص،  جامع التحصيل للعالئي   -156ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 5(
 ].230ص، العراقي

 ].272ص،  تحفة التحصيل للعراقي-260ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 6(

 .20ص، طبقات المدلسين) 7(

 تحفة -178ص،  جامع التحصيل-63ص،  المراسيل البن أبي حاتم-166ص، المراسيل ألبي داود: [انظر) 8(
 ].117ص، التحصيل
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. الشَّقّ: الفَلْغ وأصل يكْسر أي ] العتْرة تُفْلغُ كما رأسي يفْلَغْ آتهِم إن إني [ فيه  ]ه[  } فلغ{ 
  .)1(نبت: والعتْرة

  : )24(حديث رقم 

  . أعثر عليه بلفظ ابن األثير ولكن بمعناهلم

 ،)3(الْمثَنَّىبن  مدومح ،)2(الْمسمعي غَسان َأبو حدثَني:  اإلمام مسلم رحمه اهللال        قا
دمحمشَّارِبن  وبن  بانثْماللَّفْظُ ،)4(عِلَأبِي و ،انا غَسثَنَّىبن وثَنَا: قَالَا الْمداذُ حعشَامٍ،بن  مي هثَندح 

 ،)8(الْمجاشعي حمارٍبن  عياضِ عن ،)7(الشِّخِّيرِبن  اِهللا عبدبن  مطَرف عن ،)6(قَتَادةَ عن ،)5(َأبِي
وَل َأنساِهللا ر e، مٍ ذَاتَ قَاَلوي يف هتَألَا: "خُطْب ي ِإنبي رنرَأم َأن كُملِّما ُأعم ،هِلْتُما جمم 

 َأتَتْهم وِإنَّهم كُلَّهم، حنَفَاء عبادي خَلَقْتُ وِإنِّي حلَاٌل، عبدا )9(نَحلْتُه ماٍل كُلُّ هذَا، يومي علَّمني
يناطالشَّي متَالَتْه10(فَاج( نع ،هِمينتْ دمرحو هِملَيا علَلْتُ مَأح ،ملَه متْهرَأمو شْرِكُوا َأنا بِي يم 

ُأنْزِْل لَم لْطَانًا، بِهس ِإناَهللا و ِل ِإلَى نَظَرضِ، َأهالَْأر مقَتَهفَم مهبرع ،مهمجعا ِإلَّا وقَايب نِل مَأه 
 نَاِئما تَقْرُؤه الْماء، يغْسلُه لَا كتَابا علَيك وَأنْزلْتُ بِك، وَأبتَلي ِلَأبتَليك بعثْتُك ِإنَّما: وقَاَل الْكتَابِ،
،قْظَانيو ِإني اَهللا ونرَأ َأمقَ نرشًا، ُأحيفَقُلْتُ قُر :بثْلَغُوا ِإذًا ري )11(يْأسر وهعدةً، فَيزقَاَل خُب :

مهتَخْرِجا اسكَم ،وكجتَخْراس مهاغْزو ،قْ نُغْزِكَأنْفقَ ونُنْففَس ،كلَيثْ ععابشًا ويثْ جعةً نَبسخَم 

                           
 .3/471النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (داحالو دبع بن اِلك517ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ230توفي ، هو م.[ 

)3 ( دمحى المعروف بالزمن ثقة ثبتمسوو مَأب نَزِيثَنَّى العالم 505ص، تقريب التهذيب. [هـ252توفي ، بن.[ 

 ].469ص، تقريب التهذيب. [هـ252توفي، أبو بكْرٍ بنْدار ثقة، عثْمان العبدي البصرِي بن محمد بن بشَّارِ) 4(

 ].13حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [واِئيهو هشَام الدستُ: أبيه) 5(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو قَتَادةُ بن دعامةَ: قَتَادةُ) 6(

 ].534ص، تقريب التهذيب. [هـ95توفي، الشِّخِّيرِ َأبو عبد اِهللا ثقة عابد فاضل بن مطَرفُ بن عبد اِهللا) 7(

)8 ( اضيالتميميبن ع يعاشجن َأبِي حمار الْمارٍ بم1232/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب . [ح.[ 

)9 (   تُهطَيَأع كَذَا، َأي لْتُهلُ . نَحالنُّح ماِلاسكْرٍ  . وو بقَاَل َأب :   لَانطَى النُّحعالْم ءالشَّي يمس . قُولُـونيـلُ : والنُّح : َأن
 ].403/ 5معجم مقاييس اللغة  البن فارس . [عطي شَيًئا بِلَا استعواضٍتُ

تفـسير غريـب مـا فـي        . [اجتالتهم عن دينهم َأي أزالتهم مْأخُوذ من الجوالن وهو الزوال عن المستقر           ) 10(
 ].498ص ، الصحيحين ألبي عبد اهللا بن  أبي نصر

قَاَل بعضهم هو فضخك الشَّيء الرطب بالشَّيء الْيابِس حتَّى ينشدخ والفـضح            الثلغ الشدخ و  : يثلغوا رْأسي ) 11(
 ].499ص، تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر. [والثلغ والشدخ شَيء واحد
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،ثْلَهْل مقَاتو نَأ بِمكطَاع نم ،اكصُل: قَاَل عَأهو نَّةلْطَانٍ ذُو ثَلَاثَةٌ الْجطٌ سقْسقٌ مدتَصفَّقٌ، موم 
 النَّارِ وَأهُل: قَاَل عياٍل، ذُو متَعفِّفٌ وعفيفٌ ومسلمٍ، قُربى ذي ِلكُلِّ الْقَلْبِ رقيقُ رحيم ورجٌل
 لَا الَّذي والْخَاِئن مالًا، ولَا َأهلًا يبتَغُون لَا تَبعا فيكُم هم الَّذين لَه، زبر لَا ذيالَّ الضعيفُ: خَمسةٌ
 وماِلك َأهلك عن يخَادعك وهو ِإلَّا يمسي ولَا يصبِح لَا ورجٌل خَانَه، ِإلَّا دقَّ وِإن طَمع، لَه يخْفَى

 وَأنْفقْ «:حديثه في غَسان َأبو يذْكُر ولَم " الْفَحاشُ )1(والشِّنْظير الْكَذب َأوِ الْبخَْل »كَروذَ«
  .)2("»علَيك فَسنُنْفقَ

  :تخريج الحديث

  . به مسلمانفرد

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  . رجاله ثقات  -

، )3( ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين فقد، فال يضير، تدليس قتادةوأما  -
كما في ، ولكن تابعه الحسن البصري في شيخه مطرف متابعة تامة، ولم يصرح بالسماع

  .)5(وأحمد، )4(رواية النسائي

  بعه يحيى وقد تا، )6(صدوق يهم، الدستُواِئي سنْبرٍ اِهللا عبد َأبِي بنِ هشَامِ بن معاذُ وفيه  -
  .)7(كما في رواية أحمد، بن سعيد متابعةً تامة عن أبيها

  
_    _   _    _   _    _  

  
  

                           
)1 (الخلق: الشِّنظير ءيجال واإلبل الس301/ 6العين  للفراهيدي. [الفاحش الغلقُ من الر.[ 
باب الصفَات الَّتي يعرفُ بِها في الدنْيا َأهُل الْجنَّة وَأهـُل           ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ، صحيح مسلم ) 2(

 .2865رقم ،1149ص ،النَّارِ
 .29انظر صفحة رقم ) 3(
 .8017رقم ، 279ص، 7ج، باب قراءة القرآن على كل األحوال، كتاب القرآن، السنن الكبرى للنسائي) 4(
 .282/ 30مسند أحمد) 5(
 .27صفحة رقم : انظر، سبقت ترجمته) 6(

 .24/ 29مسند أحمد ) 7(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 ضوؤه بالتحريك هو ] الصبح فَلَق مثْل فتأتي الرؤيا يرى كان أنه [ فيه ج )ه(  } فلق{ 
  .)1(الشَّقُّ: بالسكون والفَلْق. نَفْسه الصبح: والفَلق. وإنارتُه

  :)25(حديث رقم 
 عن ،)3( اللَّيثُاحدثَنَ:  قَاَل،)2(بكَيرٍبن  حدثَنَا يحيى :  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

 ما َأوُل" :  قَالَتْها عن عاِئشَةَ ُأم المْؤمنين َأنَّ،)6(الزبيرِبن  عروةَ ن ع،)5(شهابٍبن  عنِ ا،)4(عقَيٍل
ر َئ بِهدب وُل اللَّهسe ،نمِ، مي النَّوةُ فاِلحا الصْؤييِ الرحالو فَكَانا ِإلَّا جْؤيى ررتْ الَ يثْاءَل م 
  .)8("إلخ...، )7( ثُم حبب ِإلَيه الخَالَء، وكَان يخْلُو بِغَارِ حراء،فَلَق الصبحِ

  :تخريج الحديث

  ومن طريق معمر ، عن الليث به بمثله، اهللا بن يوسف عن عبد )9(أخرجه البخاري
  .كالهما عن ابن شهاب به بنحوه، من طريق يونس بن يزيد، )11(ومسلم، )10(والبخاري، بن راشدا

  :دراسة رجال اإلسناد

ألنه لم يرسل عن عائشة رضي اهللا ، فال يضير، الزبيرِبن  عروةَ  إرسالوأما،  رجاله ثقات - 
  .)13( فهو لم يرسل عن عقيل،ذلك إرسال الليث بن سعد وك،)12(عنها

                           
 .3/471النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ بكَيرٍ المخْزومي بن هو يحيى بن عبد اِهللا) 2(

)3 (دعس بن هو ابن بالمصريع ارِثو الحَأب يمنِ الفَهمحالر 22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [د.[ 

 ].396ص، تقريب التهذيب:[انظر  .وثقه ابن حجر. هـ144توفي، هو ابن خَاِلد اَأليلي األموي) 4(

تـوفي  ، و بكْرٍ الفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانـه      َأب، عبيد اِهللا القُرشي الزهرِي    بن   هو محمد بن مسلمِ   ) 5(
 ].506ص، تقريب التهذيب: [انظر  .وقيل قبلها، هـ125

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الْعوامِ َأبو عبد اِهللا ثقة فقيه مشهوربن الزبيرِ بن عروةَ ) 6(

)7 (راءح :233/ 2معجم البلدان لياقوت [ .ن جبال مكة على ثالثة أميالجبل م: بالكسر، والتخفيف، والمد.[ 

 .3رقم ، 7ص، 1ج، باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، صحيح البخاري ) 8(

 .4957رقم،174ص، 6ج،]3: العلق[)اقْرْأ وربك اَألكْرم(:باب قَوِله، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري) 9(

 .4953رقم  ،173ص، 6ج ،]3:الضحى[)ما ودعك ربك وما قَلَى(باب،  تفسير القرآنكتاب، صحيح البخاري) 10(

 .160رقم ، 88ص، rباب بدء الْوحيِ ِإلَى رسوِل اِهللا ، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 11(

 ].226ص، ل تحفة التحصي-236ص،  جامع التحصيل للعالئي-149ص ، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 12(

 ].272ص،  تحفة التحصيل للعراقي-260ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 13(
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 الثالثة من مراتب بةفقد ذكره ابن حجر في المرت،  فال يضير، تدليس الزهرِيوأما -
لذلك فتدليسه ال ، )2(كما في رواية البخاري، وقد صرح بالسماع من عروة، )1(المدلسين

  .)4( فهو لم يرسل عن عروة، إرسالهوأما. )3(عن قوله األئمة قبل وقد: وقال العالئي. يضير
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
  .)5(للِْإنْبات التَّمر ونَوى الطَّعام حبة يشُق الذي أي ] والنَّوى الحب فاِلقَ يا [ الحديث ومنه

  :)26(حديث رقم  

:  عن سهيٍل، قَاَل،)7( جرِيرثَنَا حد،)6(حربٍبن  حدثَني زهير : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 اللهم":  شقِّه الَْأيمنِ، ثُم يقُوُلى يْأمرنَا، ِإذَا َأراد َأحدنَا َأن ينَام، َأن يضطَجِع علَ)8(كَان َأبو صاِلحٍ

 الْعظيمِ، ربنَا ورب كُلِّ شَيء، فَاِلقَ الْحب والنَّوى، رب السماوات ورب الَْأرضِ ورب الْعرشِ
 نْتَ والْفُرقَانِ، َأعوذُ بِك من شَر كُلِّ شَيء َأنْتَ آخذٌ بِنَاصيته، اللهم َأنْجِيِلومنْزَِل التَّوراة والِْإ

لْآخر فَلَيس بعدك شَيء، وَأنْتَ الظَّاهر فَلَيس فَوقَك شَيء، وَأنْتَ الَْأوُل فَلَيس قَبلَك شَيء، وَأنْتَ ا
 وكَان يروِي ذَِلك عن َأبِي هريرةَ، " من الْفَقْرِاالْباطن فَلَيس دونَك شَيء، اقْضِ عنَّا الدين، وَأغْننَ

 نِ النَّبِيعe )9(.  
  :یثتخریج الحد

  . به مسلمانفرد

                           
 .45ص، طبقات المدلسين) 1(

واذْكُر في الكتَابِ موسى ِإنَّه كَان مخْلصا وكَان رسولًا نَبِيـا           (باب  ، كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري ) 2(
انج نم نَاهينَاداونَجِي نَاهبقَرنِ وم3392رقم ، 151ص، 4ج، ]51: مريم[)بِ الطُّورِ اَألي. 

 .109ص، جامع التحصيل للعالئي) 3(

 ].287ص،  تحفة التحصيل-109ص،  جامع التحصيل للعالئي-189ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 4(

 .3/471النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

 ].217ص، تقريب التهذيب. [هـ234توفي ، شَداد َأبو خَيثَمةَ النَّساِئي ثقة ثبتن حرب بن زهير ب) 6(

)7 (يفالكُو يببن قُرط الض ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو ابن.[ 

 ].203ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر . هـ101توفي، هو ذَكْوان َأبو صاِلحٍ السمان الزيات المدني) 8(

، 1088ص، يقُوُل عنْد النَّومِ وَأخْذ الْمضجعِ    باب ما   ، كتاب الذكر والتوبة والدعاء واالستغفار    ، صحيح مسلم ) 9(
 .2713رقم 
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  : وعللهدراسة رجال اإلسناد
   .)1( هو ابن َأبِي صاِلحٍ َأبو يزِيد المدني، وتوفي في خالفة المنصور:سهيُل  -

وذكره ابن شاهين في ، )5(، والعجلي)4(وسفيان بن عيينة، )3(وابن سعد، )2(وثقه ابن معين
هو عندي ": وقال ابن عدى، )7("كان يخطئ: "قالوذكره ابن حبان في الثقات، و، )6(الثقات

 :وقال أحمد، "ليس به بأس": )10(وأحمد، )9(، وقال النسائي)8("مقبول األخبار ثبت ال بأس به
  .)11("ما أصلح حديثه"

، وفيه هو صويلح: "، وقال مرة)12("ليس بحجة: "وقال يحيى بن معين في موضع آخر
  .)14(" وال يحتج بهيكتب حديثه: "، وقال أبو حاتم )13("لين

، فقال )15("روى له البخاري مقرونًا بغيره، وعاب ذلك عليه النسائي: "وقال ابن حجر
لَمي16(الس( : حديث سهيل في كتاب : سألت الدارقطني ك البخاريتَر ؟ فقال" الصحيح"ِلم :

خير من أبي سهيل واهللا :  فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال،ال أعرف له فيه عذراً
   .)17("اليمان، و يحيى بن بكير، وغيرهما

سهيل أحد أركان : قال الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه: "وقال ابن حجر
الحديث، و قد أكثر مسلم الرواية عنه في األصول، و الشواهد إال أن غالبها في الشواهد، 

                           
  .12/255تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .3/447الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .7/521بير الطبقات الك) 3(

 .5/744، والعلل الصغير .399/ 3سنن الترمذي ) 4(

  .1/440معرفة الثقات للعجلي ) 5(

  .108الثقات البن شاهين ص ) 6(

 .6/418الثقات البن حبان ) 7(

 .3/447الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

 .12/227تهذيب الكمال ) 9(

 .62علل أحمد رواية المروذي ص ) 10(

 .4/264ل البن أبي حاتم الجرح والتعدي) 11(

 .نفس المرجع السابق: انظر) 12(

 .2/526الضعفاء للعقيلي ) 13(

 .4/264الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 14(

 .264/ 4تهذيب التهذيب : انظر) 15(

 .هو أبو عبد الرحمن: السلمي) 16(

 .183سؤاالت السلمي للدارقطني ص ) 17(
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ة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق وقد روى عنه مالك، وهو الحكم في شيوخ أهل المدين
كان : "وذكر البخاري في تاريخه قال .)1(" الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمرهيأنه نس

  .)2(" كثيرا من الحديثيلسهيل أخ فمات فوجد عليه فنس
  .)4(" في آخر عمره فذهب بعض حديثه)3(صدوق إال أنه أصابه بِرسام: "وقال أبو الفتح األزدي

هو صدوق حسن الحديث، وأما تضعيف من ضعفه فهو بسبب تغيره وسوء : ل الباحثقا
 فقال في  باالختالط فقد دافع عنه الذهبيوأما عن اتهامه حفظه بعد موت أخيه واهللا أعلم،

 أي هشام - ال عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه: ترجمة هشام بن عروة
روى عنه شعبة ومالك، : "، وقال أيضا)5(صالح اختلطا وتغيرا وسهيل ابن أبي -بن عروةا

يمكن أن : "وإذا سلمنا بأنه اختلط فقد قال العالئي  .)6(وقد كان اعتل بعلة فنسى بعض حديثه
وهم من لم يوجب ذلك ضعفًا أصالً، ولم يحط من مرتبتهم، إما ، )7("يكون من القسم األول

وقد تابعه أبو سعيد . وإما ألنّه لم يرو شيًئا حال اختالطهِلقصر مدة االختالط وقلَّته، 
  .)8(المقبري متابعة قاصرة عن أبي هريرة كما في رواية النسائي

  .)9( فال يضير فهو لم يرسل عن أبي هريرة، صالحي إرسال أبوأما،  باقي رجاله ثقات  -
، ن عبد اهللاـد بـوخال، ووهيب،  من األعمشكُل ةلمتابع، ال يضيرـ ف، وأما وهم جرير -

كما في رواية أبي ، متابعة تامة في شيخه سهيل بن أبي صالح، وعبد العزيز بن المختار
  .)13(ابن ماجةو، )12(والنسائي، )11(والترمذي، )10(داود

_    _   _    _   _    _  
                           

 .4/231تهذيب التهذيب ) 1(
 .4/104كبير التاريخ ال) 2(

 ].42-41المصباح المنير للفيومي ص . [علقة عقلية ينشأ عنها الهذيان، شبيهة بالجنون: البِرسام ) 3(

 . 4/231تهذيب التهذيب ) 4(

 .85 / 7ميزان االعتدال  ) 5(

 .3/339نفس المرجع السابق ) 6(

  .50المختلطين للعالئي ص) 7(

باب ذكر االختالف على عبيـد      ،  الْيومِ واللَّيلَة عونُك يا رب علَى ما بقي        كتَاب عملِ ، السنن الكبرى للنسائي  ) 8(
 .10562-10561-10560 -10559رقم ، 291ص، 9ج، اهللا

 ].101ص،  تحفة التحصيل للعراقي-174ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 9(

 .5051رقم، 312ص، 4 ج،باب ما يقال عند النوم، كتاب اآلداب، سنن أبي داود) 10(

 .3481رقم ، 395ص، 5ج، 68باب ، أبواب الدعوات، سنن الترمذي) 11(

باب ذكر االختالف على عبيد     ، كتَاب عمِل الْيومِ واللَّيلَة عونُك يا رب علَى ما بقي         ، السنن الكبرى للنسائي  ) 12(
 .10558رقم ، 291ص، 9ج، اهللا

 .3873رقم ، 1274ص، 2ج، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، ب الدعاءكتا،  ابن ماجةسنن) 13(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1( ]كَبِدي فاِلقٌ البكاء إن [ عائشة حديث ومنه

  :)27(حديث رقم 
 بعضه وَأفْهمني ،)2(داودبن  سلَيمان الربِيعِ َأبو حدثَنَا: خاري رحمه اهللا   قال اإلمام الب

،دمثَنَا َأحدح حبن  فُلَي،انملَينِ سابٍبن ا عهش رِيه3(الز(، نةَ عوررِ،بن  عيبالز يدعسو   
 عاِئشَةَ عن ،)6(عتْبةَبن  اللَّه عبدبن  اللَّه وعبيد ،)5(اللَّيثي اصٍوقَّبن  وعلْقَمةَ ،)4(المسيبِبن ا

يضر ا اللَّهنْهجِ عوز النَّبِي e ينا قَاَل حُل لَهَأه ا )7(اِإلفْكا قَالُوا، مَأهرفَب اللَّه ،نْهإلى ... م
  .)8("إلخ ...،كَبِدي فَاِلقٌ البكَاء َأن َأظُن حتَّى يوماو لَيلَتَينِ بكَيتُ وقَد :قولها

  :تخريج الحديث

، من طريق يونس، )11(ومسلم، )10(والبخاري،  من طريق صالح)9( البخاريأخرجه
                           

 .3/472النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (رِيصالب يانرهعِ الزبِيو الرَأب يتَك251ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر. هـ234توفي، هو الع.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [لزهريهو محمد بن مسلمِ ا) 3(

اتفقوا على أن مرسـالته  ، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، حزنٍ القُرشي المخْزومي بن سعيد بن المسيبِ  ) 4(
قريـب  ت: [انظر. هـ90توفي بعد   ،  وقال ابن المديني ال أعلم في التابعين أوسع علما منه          ،أصح المراسيل 

 ].241ص، التهذيب
، ]397ص  ، تقريب التهـذيب  :[انظر. توفي في خالفة عبد الملك    ،  علْقَمةُ بن وقَّاصِ اللَّيثي المدني ثقة ثبت      ) 5(

 ].240جامع التحصيل ص. [وحديثه عنه مرسل rولد على عهد النبي : وقال العالئي
ـ 94تـوفي ، مسعود الهذَِلي َأبو عبد اِهللا  المـدني ثقـة فقيـه ثبـت         بن   عتْبةَ بن   عبيد اِهللا بن عبد اهللاِ    ) 6( ، هـ

 ].372ص، تقريب التهذيب:[انظر .هـ98وقيل
)7 (            ميت بِها رما مهلَيا كُذب عنا مهاه بِه ادَأرب، وِل الكذي الَْأصالنهاية في غريب الحديث واألثـر      . [اِإلفْك ف

 ].56/ 1 البن األثير
 .2661رقم ، 173ص، 3ج، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، كتاب الشهادات، صحيح البخاري) 8(
ِإفْكُهم، وَأفْكُهم،  : واَألفَك، بِمنْزِلَة النِّجسِ والنَّجسِ، يقَالُ    " باب حديث اِإلفْك    ، كتاب المغازي ، صحيح البخاري ) 9(

] 9: الذاريات [)يْؤفَك عنْه من ُأفك   (: صرفَهم عنِ اِإليمانِ وكَذَّبهم، كَما قَالَ     :  َأفَكَهم، يقُولُ  :وَأفَكُهم، فَمن قَالَ  
 .4141رقم ، 116ص، 5ج، "يصرفُ عنْه من صرِفَ 

 زوجِها وعتْقها، ِإذَا كَان لَها      باب هبة المرَأة ِلغَيرِ   ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها    ، صحيح البخاري ) 10(
           زجي ةً لَميهفةً، فَِإذَا كَانَتْ سيهفس تَكُن ِإذَا لَم ،اِئزج وفَه جوَل    ، وكتاب الشهادات ، 2593رقم، زـدِإذَا ع ابب

باب القرعـة   ، وكتاب الشهادات ، 2637رقم  ، ِإلَّا خَيرا ما علمتُ   : الَ نَعلَم ِإلَّا خَيرا، َأو قَالَ     : رجٌل َأحدا فَقَالَ  
الماهر بِـالقُرآنِ مـع     «: باب قَوِل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      ، وكتاب التوحيد ، 2688رقم  ، في المشكالت 
ةررامِ البر7545رقم ، 158ص، 9ج، »الك. 

 .2770رقم، 1082ص،  حديث الِْإفْك وقَبوِل تَوبة الْقَاذفباب في، كتاب التوبة، صحيح مسلم) 11(
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  .ثالثتهم عن ابن شهاب به بمثله،  من طريق معمر)1(ومسلم
  

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

: ويقَاُل ، الخُزاعي حنين بن نَافع: ويقال ، رافع واسمه ، المغيرة َأبي نب سلَيمان بن فُلَيح  -
يلَمو، اَألسى َأبيحي يندآِل، الم دي2(هـ168توفي ، الخَطَّابِ بنِ ز(.  

 وقال، )5(وذكره ابن حبان في الثقات، )4("هو إلى الثقة: "وقال ابن شاهين، )3(    وثقه ابن معين
 عليه الشيخين اتفاق" :اهللا عبد أبو الحاكم وقال، "به بأس ال: ")7(والدارقطني، )6(ابن عدي

 :وقال الذهبي، )9("وإن كان من أهل الصدق، يهم": الساجِي زكَرِيا وقَاَل. )8("أمره يقوي
  .)11(" الخطأكثير صدوق: "وقال ابن حجر، )10("الحسن رتبة في حديثه"

فُليح صالح وليس حديثه : "وقال في موضع ثالث، )12(معين في موضع آخر ابن عفه   وض 
: وقال ابن معين، )14("بشيء حديثه وليس صالح فُلَيح: "وقال أخرى، )13("بذاك الجائز

 ليس: "وقال مرة، )e")15 النَّبِي َأصحاب يتَنَاول ِلَأنَّه نتهمه كُنَّا يقُول مظفرا كَامل َأبا سمعت"
  . )17("أويس َأبِي من أقربه ما" : مرةوقال، )16("بحديثه يحتج وال بقوى

                           
 .المرجع السابق) 1(

 .317/ 23تهذيب الكمال  : انظر) 2(

 .61ص، المختلف فيهم البن شاهين: انظر) 3(

 .المرجع نفسه) 4(

 .324/ 7الثقات البن حبان ) 5(

 .144/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .47/ 7بالء سير أعالم الن) 7(

 .304/ 8تهذيب التهذيب ) 8(

 .47/ 7سير أعالم النبالء ) 9(

 .164/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي ) 10(

 .448ص ، تقريب التهذيب) 11(

 .69/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 12(

 .350/ 2تاريخ ابن أبي خيثمة ) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .1054/ 3باجي ألبي الوليد ال، التعديل والتجريح ) 15(

 .85/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 16(

 .144/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 17(
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  ".ليس بالقوي"، )3(والنسائي، )2(وأبو حاتم، )1( ابن معينوقال
  .)5("بالمتين ليس: "وقال الذهبي، )4("به يحتج ال": داود أبو وقال
،  يضيروأما خطأه فال، "صدوق كثير الخطأ: "  والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال

كما هو ، متابعةً تامة عن الزهري، ومعمر له، وصالح،  كٍُل من يونس بن يزيدلمتابعة
  .موضح في التخريج

  .باقي رجاله ثقات -
 من مراتب الثالثةفقد ذكره ابن حجر في المرتبة ،  فال يضير، تدليس الزهرِيوأما -

وقد صرح بالسماع من ، صرحوا بالسماع إذاوهم الذين ال تقبل روايتهم إالَّ ، )6(المدلسين
 قوله األئمة قبل وقد: وقال العالئي. لذلك فتدليسه ال يضير، )7(في هذه الرواية، عروة

  .)9( فهو لم يرسل عن عروة، إرسالهوأما. )8(عن
  

_    _   _    _   _    _  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 من المطْمِئن: بالتَّحريك الفَلَق ] الحرة فْالقأ من فَلَق على فأشْرف [ الدجال حديث وفي
  .)10(أيضا فُلْقَان على ويجمع ربوتَين بين األرض

  :)28(الحديث رقم 

   يعني زيد عن زهير، حدثَنَا ،)11(عمرٍوبن  الْملك عبد عامرٍ َأبو حدثَنَا : اإلمام أحمدقال

                           
 .171/ 3 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 1(

 .85/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .87ص، الضعفاء والمتروكون) 3(

 .164/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي ) 4(

 .427 للذهبي ص من تكلم فيه وهو موثق) 5(

 .45ص، طبقات المدلسين) 6(

صا وكَان رسولًا نَبِيـا     ابِ موسى ِإنَّه كَان مخْلَ    واذْكُر في الكتَ  (باب  ، كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري ) 7(
 .3392رقم ، 151 ص،4ج، ]51: مريم [)ونَادينَاه من جانبِ الطُّورِ اَأليمنِ وقَربنَاه نَجِيا

 .109ص، جامع التحصيل) 8(

 ].287ص،  تحفة التحصيل-109ص،  جامع التحصيل للعالئي-189ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 9(

 .3/472النهاية في غريب الحديث واألثر ) 10(

 ].364ص، تقريب التهذيب. [هـ205أو  204توفي ، عبد الملك بن عمرٍو القَيسي َأبو عامرٍ العقَدي ثقة) 11(
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ناب لَم1(َأس(، عابِرِ نبن  جدبع ،فَ: قَاَل اللَّهوُل َأشْرسر اللَّه e لَىع فَلَق نم َأفْلَاق ةرالْح، ننَحو 
،هعفَقَاَل م : "تمعن ضينَةُ، الَْأردِإذَا الْم جاُل خَرجلَى الدنَقْبٍ كُلِّ ع نا مَأنْقَابِه ،لَكا، لَا مخُلُهدي 
 ِإلَيه، خَرج ِإلَّا منَافقَةٌ ولَا منَافقٌ، يبقَى لَا رجفَات، ثَلَاثَ بَِأهلها الْمدينَةُ رجفَتْ كَذَِلك، كَان ذَافَِإ

َأكْثَري - ونعي - نم جخْري هِإلَي ،اءالنِّس ذَِلكو مويصِ، يالتَّخْل ذَِلكو موي يتَنْف ينَةُالْمثَ، دالْخَب 
 ساج، منْهم رجٍل كُلِّ علَى الْيهود من َألْفًا سبعون معه يكُون الْحديد، خَبثَ الْكير ينْفي كَما

  .)2("السيوِل مجتَمعِ عنْد الَّذي الضربِ بِهذَا رقَبتُه فَتُضرب محلى، وسيفٌ
  :یثتخریج الحد

وابن أبي ، )6(والحميدي ،)5(وعبد الرزاق الصنعاني، )4(والنسائي، )3( البخاريأخرجه
، )10( ومن طريقه البخاري)9(وأخرجه مالك، من طريق سفيان الثوري، )8(وأحمد، )7(شيبة

  عن عبد العزيز ، )14(وأخرجه أبو داود الطيالسي، )13(والنسائي، )12(والترمذي، )11(ومسلم
، عن محمد بن المنكدر، وعبد العزيز، الكـوم، وريـالثتهم سفيان الثث، ةـبن أبي سلما

  ، ارث بن أبي يزيدـكالهما من طريق الح، )16(وأحمد، )15(بن أبي شيبةاوأخرجه 
، محمد بن المنكرد: ثالثتهم، عن أبي نضرة،  من طريق سعيد الجريري)17(وأخرجه الطبراني

  .بنحوه، عن جابر، وأبو نضرة، والحارث بن أبي يزيد

                           
)1 (ديز :يندالم وِيدالع لَمَأس 23حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو ابن.[ 

 .9/ 22مسند أحمد ) 2(

 .7216رقم، 80ص، 9ج، باب من نكث بيعة، كتاب األحكام، صحيح البخاري) 3(

 .4248رقم، 252ص، 4ج، لمدينةباب فضل ا، كتاب المناسك، السنن الكبرى للنسائي) 4(

 .266/ 9مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 5(

 .328/ 2مسند الحميدي ) 6(

 .406/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) 7(

 .204/ 22مسند أحمد ) 8(

 .886/ 2موطأ مالك) 9(

 .7209رقم، 79ص، 9ج، باب بيعة األعراب، كتاب األحكام، صحيح البخاري) 10(

 .1383رقم، 543ص،  باب المدينة تنفي شرارها،كتاب الحج، صحيح مسلم) 11(

 .3920رقم، 720ص، 5ج، باب ما جاء في فضل المدينة، كتاب المناقب، سنن الترمذي) 12(

 .7760رقم، 183ص، 7ج، باب استقالة البيعة، كتاب البيعة، السنن الكبرى للنسائي) 13(

 .283/ 3مسند أبي داود الطيالسي ) 14(

 .405/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) 15(

 .337/ 23مسند أحمد) 16(

 .340/ 2المعجم األوسط ) 17(
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  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

- ريهبن ا  هو: زياناسرِ الخُرنْذو المَأب ،يميالتَّم دمحفِّي. م2( ابن معين وثقه.)1(هـ162تُو(، 
:  ثالثوقال في موضع ،)4("صالح ال بأس به": ابن معين في موضع آخر، وقال )3(وأحمد

مستقيم ": ، وقال في موضع آخر)6("ليس به بأس":  أحمد في موضع آخروقال، )5("ضعيف"
كَأن الذي روى عنه أهل الشام زهير ": ، وقال)8("مقارب الحديث": ، وقال أيضا)7("الحديث

وذكر رواية الشاميين عن - سمعت أبا عبد اهللا ": وقال أبو بكر األثرم، )9("آخر، فقُلب اسمه
  ترى هذا زهير : ير هؤالء، ثم قال لييروون عنه أحاديث مناك:  قال-زهير بن محمد

  أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، : ثم قال! بن محمد الذي يروون عنه أصحابنا؟ا
 أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث - يعني العقدي- عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر 

  .)10("د قالهأبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، فأما بواطيل فق

ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه ": وقال البخاري    
محله الصدق، وفى حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من : "، وقال أبو حاتم)11("صحيح

 فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه ،حديثه بالعراق لسوء حفظه
رواية أهل ": ، وقال ابن حجر)13("ثقة، يغْرِب ويأتي بما ينْكَر": قال الذهبيو  .)12("أغاليط

  .)14("الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها
  ملك ورواية أبو عامر عبد ال، ينكر من حديثه حديث الشاميين عنه، ثقة :قال الباحث    

                           
 .9/62تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .113ص) رواية عثمان الدارمي(، وتاريخ ابن معين 4/354) رواية الدوري(تاريخ ابن معين ) 2(

 .9/416تهذيب الكمال ) 3(

 .9/416 لمرجع السابقا) 4(

 .2/449الضعفاء الكبير للعقيلي ) 5(

 .رجع نفسهالم) 6(

 .3/590الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 7(

 .2/449الضعفاء الكبير للعقيلي ) 8(

 . 2/137، والتاريخ الصغير 428-3/427التاريخ الكبير ) 9(

 .9/416تهذيب الكمال  ) 10(

 .المرجع نفسه) 11(

 .3/590الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .1/408الكاشف ) 13(

 .342 ص،تقريب التهذيب) 14(
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بن عمرو عنه صحيحة ألنه من أهل البصرة، والبخاري نص على أن رواية أهل البصرة ا
  .عنه صحيحة كما تقدم

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من ،  فال يضير تدليس زيدوأما،  باقي رجاله ثقات-   
  .)2(مرسل، t فهو عن جابر بن عبد اهللا  إرسالهوأما، )1(مراتب المدلسين

  

  :الحكم على اإلسناد

لم يسمع من ، فزيد بن أسلم، نقطاع في إسنادهاوفيه ،  إسناده حسن لغيره:قال الباحث
متابعة تامة ، وأبو نضرة، والحارث بن أبي يزيد، محمد بن المنكدر،  تابعه كٌُل منوقد، tجابر

  .t جابر بن عبد اهللا في

  
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 يطْبخُ قدر هي: قيل ] الفَليقَة المدينة أهُل يسميها مرقَة، e للنبي صنَعت [ جابر حديث فيو
دثْرلَق فيها ويز فه وهي الخُبرس3(ك(.  

  :)29(حديث رقم 

  . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  

                           
 )23(ديث رقم حنظر ا) 1(

 ].117ص،  تحفة التحصيل للعراقي-178ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 2(

 .3/472النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال
: وأصل الفَيلَق. العظيم: لَقالفَي]  فَيلَقٌ أعور جٌلرأيتُه فإذا ر[ وفي صفة الدجال ] ه  [ 

وهو العظيم ] الفَيلَم [  وإال فإنَّما هو ظاإن كان محفو: )1(يبيقال القُتَ. الكَتيبة العظيمة والياء زائدة
  .)2(من الرجال

  :)30(حديث رقم 

وعثرت عليه ، والمحفوظ فيلم، ولعله غير محفوظ كما قال القتيبي، فيلق أعثر عليه بلفظ لم 
  .فظ فيلمانياًبل

    قَاَل حسن،)4(حدثَنَا ثَابِتٌ:  قَالَا،)3( عبد الصمد، وحسنثَنَاحد: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
ديو زَأب :قَاَل عدبدمقَاَل:  الص :ثَنَاحةَدكْرِمع نلَاٌل، عنِ ا،)5( هاسٍ، قَاَلبن  عبع :" رِيبِالنَّبُِأسي 
e فَقَاَل ،ميرِهبِعسِ، وقْدالْم تيب ةلَامبِعو ،يرِهسبِم مثَهدفَح ،هلَتلَي نم اءج سِ، ثُمقْدالْم تيِإلَى ب 

نسقَاَل ح ،قُوُل؟: نَاسا يا بِمدمحقُ مدنُص ننَ، نَحَأع اللَّه برا، فَضوا كُفَّارتَدَأبِي فَار عم ماقَه
 هاتُوا تَمرا وزبدا، فَتَزقَّموا، ورَأى الدجاَل ،     بِشَجرة الزقُّوممديخَوفُنَا مح: جهٍل، وقَاَل َأبو جهٍل

واتُ اللَّه علَيهِم، في صورته رْؤيا عينٍ، لَيس رْؤيا منَامٍ، وعيسى، وموسى، وِإبراهيم، صلَ
 ِئَل النَّبِيفَسe ِناِل؟ فَقَاَلعجانًا: "  الدجه ر6(َأقْم( - قَاَلنسقَاَل:  ح :انلَمفَي تُهَأياري)7( رَأقْم 

َأغْصان شَجرة، ورَأيتُ عيسى  ِإحدى عينَيه قَاِئمةٌ، كََأنَّها كَوكَب دري، كََأن شَعر رْأسه - هجانًا 
 - شَابا َأبيض، جعد الرْأسِ، حديد الْبصرِ، مبطَّن الْخَلْق، ورَأيتُ موسى َأسحم آدم، كَثير الشَّعرِ 

 ِإلَّا نَظَرتُ ابِه،ظُر ِإلَى ِإربٍ من آر شَديد الْخَلْق، ونَظَرتُ ِإلَى ِإبراهيم، فَلَا َأنْ-  الشَّعرة: حسنقَاَل
لَامالس هلَيرِيُل عفَقَاَل جِب ،كُمباحص نِّي، كََأنَّهم هِإلَي :هلَيتُ علَّمفَس ،اِلكلَى مع لِّم8("س(.  

                           
يبي وهو  بعضهم يقُول القتبي وبعضهم يقُول القت     ، هو عبد اهللا بن مسلم بن قُتَيبة نسب ِإلَى جده قُتَيبة          : القُتَيبي) 1(

، البـن القيـسراني   ، األنساب المتفقة في الخط المتماثلة فـي الـنقط        : [انظر. 276توفي  ، عجمي اَألصل 
 ].113ص

 .3/472النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

)3 (      يادغْدالب يلو عَأب بى اَألشْيسوم هـذيب تقريـب الت  :[انظر.وثقه ابن حجر  . هـ210 أو 209توفي، هو ابن ،
 ].164ص

)4 (رِيصالب ديو زَأب دزِيي 133ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ169توفي، هو ابن.[ 

 ].2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو مولى ابن عباس) 5(

 ].154/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر . [َأي ضخْم منْتفخ) 6(

)7) (فَلَم (و ةٌالْفَاءمكَل يمالْمو اللَّام .لَمالْفَي قُولُوناِل: يجالر نم يمظ446/ 4معجم مقاييس اللغة . [الْع.[ 

 .476/ 5مسند أحمد ) 8(
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  :تخريج الحديث

 من )3(نسائيوأخرجه ال،  بهيزيد بنمن طريق ثابت ، )2(والطبري، )1( أبو يعلىأخرجه
،  طريق شعبةمن، )6(وأحمد، )5(والطيالسي، )4( البخاريأخرجهو،  بن خباب بههالل ريقط

، )8( البخاريوأخرجه،  حرببنكالهما عن سماك ،  من طريق زائدة)7( أبي شيبةابنوأخرجه 
،  طريق عمرو بن دينارمن، )12(بريوالط، )11(وابن أبي شيبة، )10(سائيوالن، )9(والترمذي
  . عكرمة به بنحوهعن، وعمرو،  سماككالهما

 وأخرجه. )13( النسائي من طريق أبي الضحى عن ابن عباس بنحوه مختصراًوأخرجه
  .آخرين

  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

،  العبدي، أبو العالء البصرِي، مولى زيد بن صوحانابٍ خَبابنهو  :هالل  -
  .)14(هـ144توفي

                           
 .108/ 5مسند أبي يعلى الموصلي ) 1(

 .408/ 1تهذيب اآلثار مسند ابن عباس للطبري) 2(

 . 11219رقم ، 147ص، 10ج، فاتحة الكتابكتاب تفسير القرآن ، السنن الكبرى للنسائي) 3(

، ]60: اإلسراء [)وما جعلْنَا الرْؤيا الَّتي َأرينَاك ِإلَّا فتْنَةً ِللنَّاسِ       (باب  ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 4(
 .4716رقم ، 86ص، 6ج

 .399/ 4مسند أبي داود الطيالسي ) 5(

 .48/ 5مسند أحمد ) 6(

 .490/ 7ن أبي شيبة مصنف اب) 7(

كتـاب تفـسير    ، وكتاب القـدر  ، 3888رقم  ، 54ص، 5ج، باب المعراج ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 8(
 .6613 -4716رقم ، ]60: اإلسراء [)وما جعلْنَا الرْؤيا الَّتي َأرينَاك ِإلَّا فتْنَةً ِللنَّاسِ(باب ، القرآن

 .3134رقم ، 153ص، 5ج، باب ومن سورة بني إسرائيل، القرآنأبواب تفسير ، سنن الترمذي) 9(

وما جعلْنَا الرْؤيا الَّتي َأرينَاك ِإلَّا فتْنَـةً        (: قَولُه تَعالَى ، كتاب التفسير فاتحة الكتاب   ، السنن الكبرى للنسائي  ) 10(
 .11228رقم ، 152ص، 10ج، ]60: اإلسراء [)ِللنَّاسِ

 .490/ 7يبة مصنف ابن أبي ش) 11(

 .457/ 1تهذيب اآلثار مسند ابن عباس للطبري ) 12(

وما جعلْنَا الرْؤيا الَّتي َأرينَاك ِإلَّا فتْنَـةً        (: قَولُه تَعالَى ، كتاب التفسير فاتحة الكتاب   ، السنن الكبرى للنسائي  ) 13(
 .11227رقم ،152ص، 10ج، ]60: اإلسراء [)ِللنَّاسِ

 .330/ 30 الكمال تهذيب: انظر) 14(
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   لوالمفض، )5(وابن عمار، )4(أبو حاتم، )3(وأحمد، )2(الثوريوسفيان ، )1( ابن معينوثقه     
  وذكره ، "صدوق: " أبو حاتمزادو، )8(والذهبي، )7(وابن شاهين، )6(بن غسان الغالبيا

  وقال ، )10(" بأس بهال: "وقال ابن عدي، )9(" ويخالفيخطئ: "وقال، ابن حبان في الثقات
 تغير قد"، )13(وأبوحاتم، )12( سعيد القطان يحيى بنقال. )11(" تغير بأخرةصدوق: "ابن حجر
 احتج فإنال يجوز االحتجاج به إذا انفرد وأما فيما وافق الثقات : " ابن حبانوقال، "قبل موته

 آخر عمره فَحدث تغير: " الذهبيوقال، )14("به محتج أرجو أن ال يجرح في فعله ذلك
  .)16(" اختلط وال تغيرما: "وقال يحيى. )15("بالتوهم لَا يجوز اِلاحتجاج بِه ِإذا انْفَرد 

   من سماك وقد تابعه كٌُل،  عنه ابن معينفاهفقد ن، وأما تغيره،  هو ثقة: الباحثقال    
  .كما تقدم في التخريج. روعمرو بن دينا، بن حربا
- دمالص دببن  هو ا:ع ارِثالو دبأبو سهل البصريبن ع ،رِينْبالع ديعفِّ. س17(ـه207يتُو( .  

وثبته  يخطئ،: ، وزاد ابن قانع)21(، والحاكم)20(، وابن قانع)19(، وابن نمير)18(وثقه ابن سعد    
                           

 .223ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 1(
 .113/ 16تاريخ بغداد ) 2(
 .75/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(
 .المرجع السابق) 4(
 .113/ 16تاريخ بغداد ) 5(
 .المرجع السابق) 6(
 .253ص، تاريخ أسماء الثقات) 7(
 .340/ 2الكاشف ) 8(
 .574/ 7 الثقات البن حبان) 9(
 .430/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 10(
 .575ص، تقريب التهذيب) 11(
 .210/ 8التاريخ الكبير للبخاري : انظر) 12(
 .75/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 13(
 .87/ 3المجروحين البن حبان ) 14(
 .714/ 2المغني في الضعفاء ) 15(

 .113/ 16تاريخ بغداد ) 16(

 .610ص، تقريب التهذيب) 17(

 .9/301الطبقات الكبير ) 18(

 .6/292تهذيب التهذيب ) 19(

 .المرجع السابق) 20(

 .المرجع السابق) 21(
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  وقال ، )3("حجة: "، وقال الذهبي)2(، وذكره ابن حبان في الثقات)1(ابن المديني في شعبة
  .)5("صدوق، ثبت في شعبة: "، وقال ابن حجر)4("صدوق، صالح الحديث: "أبو حاتم

يخطئ؛ فمعلوم أن الثقة يخطئ، ثم إن أبا حاتم :  هو ثقة، وأما قول ابن قانع:قال الباحث    
  .صدوق، صالح الحديث، وكفى بهذا توثيقًا له:  على تشدده قال فيه

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح:قال الباحث
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 والضرب الكَسر: الفَلُّ ] لَك كُلَّاً جمع أو فَلَّك أو شَجك [ زرع أم حديث في ) ه(  } فلل{ 
  .)6(الخضومة بالفَلِّ أراد: وقيل. بينَهما جمع أو عضو كَسر أو رأسٍ شَج بين معه إنَّها: تقول

  :)31(حديث رقم 

:  قَاالَ،)7(حجرٍبن عبد الرحمنِ، وعلي بن مان  حدثَنَا سلَي:  رحمه اهللالبخاري اإلمام اقال
 عن ،)10( عن عروةَ،)9(عروةَبن عروةَ، عن عبد اللَّه بن  حدثَنَا هشَام ،)8(يونُسبن َأخْبرنَا عيسى 
  .وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئا ِإحدى عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن جلَس": عاِئشَةَ، قَالَتْ

                           
 .6/292تهذيب التهذيب ) 1(

 .8/414الثقات البن حبان ) 2(

 .1/653الكاشف ) 3(

وعقب محقـق  شيخ مجهول، :  أنه قال  51-6/50، والذي في الجرح والتعديل البن أبي حاتم         18/102تهذيب الكمال   ) 4(
 .لعله ههنا سقط، فإن عبد الصمد بن عبد الوارث مشهور معروف، واهللا أعلم: الكتاب على ذلك بقوله في الحاشية

 .610ص، تقريب التهذيب) 5(

 .3/472النهاية في غريب الحديث ) 6(

 ].399ص، تقريب التهذيب:[ظران. هـ244توفي ، ثقة حافظ، ِإياسِ السعدي المروزِي بن علي بن حجرِ) 7(

)8 (يعبِي441ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ191 وقيل 187توفي ، أخو إسرائيل، هو الس.[ 

)9 (   اللَّه دبةَ  بن  عورو بكر األسدي ثقة ثبت فاضل      بن  عرِ َأبيبتقريـب  . [توفي في آخر دولة بنـي أميـة       ، الز
 ].314ص، التهذيب

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ بن الزبيرِبن هو  ا:  عروةُ)10(
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ٍل غَثٍّ:  اُألولَىقَالَتمج مجِي لَحو1(ز(،ٍلبْأسِ جلَى رع)2(: لهتَقَىالَ سرفَي )3(َنْتَقينٍ فَيمالَ سُلو)4(.  

ةُقَالَتيالثَّان  :هرثُّ خَبجِي الَ َأبو5(ز(،ِإ هالَ َأذَر نِّي َأخَافُ َأن)6(،هرجبو هرجع َأذْكُر هَأذْكُر ِإن )7(.  

الثَّاِلثَةُقَالَت  :َأس ِإنقْ ُأطَلَّقْ وَأنْط شَنَّقُ، ِإنالع جِيولَّقْ كُتْز8(ُأع(.  
ةُقَالَتابِعِل:  الرجِي كَلَيو9(ز(الَ قُرو رةَ، الَ حامهت الَ مةَخَافَةَ، وآمالَ سو )10(.  
ةُقَالَتسالخَام  :ِإنو ،خََل فَهِدد جِي ِإنوزا عمَأُل عسالَ يو ،دَأس جخَر 11(هِد(.  
ةُقَالَتسادَأكََل:  الس جِي ِإنواشْتَز شَرِب ِإنالتَفَّفَّ، لَفَّ، و عطَجِإنِ اض12( و(،وِلجالَ يالكَفَّ  و 

  . )13(ِليعلَم البثَّ

                           
 ].289/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [تَعني المهزول) 1(
. على رأس جبل وعر تصف قلَّة خَيره وبعده مع الْقلَّة كالشيء في قُلة الْجبل الصعب لَا ينَال ِإلَّـا بالمـشقة                 ) 2(

 ].جع السابقالمر[
 ].517ص ، تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر. [لَا سهل فيرتقي تَعني الْجبل) 3(

يعني اللَّحم لَيس لَه نقي وهو المخ وقلة المخ دِليل على الهزال ومن رواه فَينْتَقل َأي لهزاله                 ،  لَا سمين فينتقي   )4(
تفسير غريب مـا    . [اس ِإلَى منَازِلهم للَْأكْل بل يزهدون فيه ويرغبون عنه ولَا يتكلفون الْمشَقَّة فيه            لَا ينْقُله النَّ  

 ].517ص ، في الصحيحين ألبي عبد اهللا

 ]54/ 1غريب الحديث البن الجوزي . [َأي لَا أنشره) 5(

معنَاه َأخاف َأن لَا َأقدر علَى تَركه وفراقـه َألن          : ها، وقيلَ َأي َأخاف َأن لَا َأترك صفَتَه ولَا َأقطعها من طُولِ         ) 6(
نَهيبي ونيي بواَألسباب الَّت نْه282/ 5لسان العرب البن منظور . [َأوالدي م[ 

البجر نَحوها ِإلَّا َأنَّها فـي      و. عجرة وبجره فالعجر َأن يتعقد العصب َأو الْعروق حتَّى تراها ناتئة من الْجسد            ) 7(
 ].290/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [الْبطن خَاصة واحدتها بجرة

لَيس عنْده أكثرمن طوله بِلَا نفع فَِإن ذكرت ما فيـه مـن الْعيـوب            : تَقول. الطَّوِيل قَالَه الَْأصمعي  : فالعشنق) 8(
 ].291/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [لَا أيما ولَا ذَات بعلطَلقني وِإن سكت تركني معلقَة 

 ].328/ النهاية في غريب الحديث واألثر . [َأي َأنَّه طَلْق معتَدل في خُلُوة من َأنْواعِ األذَى والمكروه) 9(

)10 (لَاهالْبرد كذَا مثل ِلَأن الْحر وا هِإنَّمو الَ قُرو رَأذَى ِإذا اشتداالَ ح يها فخَافَة تَقول. ملَا منْده غائلة : ولَيست ع
 ].292/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [لَا يسأمني فيمّل صحبتي: ولَا سآمة تَقول. ولَا شَر أخافه

لرجل ِإذا غفل عن الْـُأمور شـبه        يعني عن ما كَان يعهده قبل ذَِلك عنْدها ويقَال فَهد ا          ، لَا يسَأل عما عهد   ) 11(
 ].519ص، تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر. [بالفهد

واالشتفاف فـي الـشّرب َأن      . اللف في الْمطعم الِْإكْثَار منْه مع التَّخْليط من صنوفه حتَّى لَا يبقى منْه شَيئا             ) 12(
يسِئر فيه سؤرا وِإنَّما َأخذ من الشفافة وهي الْبقية تبقى في الِْإنَاء من الشَّراب فَِإذا يستقصى ماء في الِْإنَاء ولَا      

 ].292/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [الف شربها صاحبها

و الْحزن فَكَـان لَـا      فأحسبه كَان بجسدها عيب َأو داء تكتئب لَه ِلَأن البث ه          : لَا يولج الْكَفّ ليعلم البث قَالَ     ) 13(
 ]المرجع السابق. [يدخل يده في ثوبها ليمس ذَِلك الْعيب فَيشق علَيها تصفه بِالْكَرمِ
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ةُقَالَتابِعالس  :اءايجِي غَيو1(ز( ،َأواءاييع )2( ،اقَاءطَب)3(، ،اءد لَه اءكُلُّ د كشَج عمج َأو فَلَّك َأو 
ا لَككُل.  
نَةُقَالَترِ:  الثَّام يحالرنَبٍ، وَأر سم سجِي الموزيحنَبٍ ز4(ر(.  

ةُقَالَتعجِ:  التَّاسويزالنَّاد نم تيالب قَرِيب ،ادمالر يمظع ،ادطَوِيُل النِّج ،ادمالع يعف5( ر(.  

ةُقَالَتراشالع  : رخَي اِلكم ،اِلكا ممو اِلكجِي موزنيمقَل ،ارِكباتُ الميرِإبٌِل كَث لَه ،الَتُ  ذَِلك
  .)6( هواِلكهنالمسارِحِ، وِإذَا سمعن صوتَ المزهرِ، َأيقَن َأنَّ

شْقَالَتةَ عيادةَـ الحجِ: روـزمعٍ، ورو زوا َأـي َأبعٍ، َأنَبرـ زم ـاسلح ـنُأذُنَي لََأ ،)7(يمو 
شَح نـمجِحي فَبنحجبو ،يدضي إلى تْمٍ ع8(نَفْس(،جـ ومِل غُنَيي َأهي فنـدلَنعقٍّ، فَجبِش ي ـة  

                           
)1 (           يهنْفُذ فلك يسي ِإلَى متَدهلَا ي ا، وظُلْمةدة َأبايي غَيف كََأنَّه وح،      . َأيقَل الرفَتْه بِثصو قَد تَكُون وز َأنجوي  َأنَّهو 

يهاقَ في لَا إشْرظْلم الَّذف المتَكاث404/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر . [كالظِّلِّ الم.[ 

والعيايـاء  . بِالْعينِ] عياياء[فََأما غياياء بالغين معجمة فَلَا أعرفها ولَيست بِشَيء وِإنَّما هو           : قال القاسم بن سالم   ) 2(
 ]. 294/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم .[ذي لَا يضرب ولَا يلقح وكَذَِلك هو من الرجالمن الِْإبِل الَّ

 ].295/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [العي األحمق الفَدم : والطباقاء) 3(

والريح ريـح   : قَولهاو. ِإذا وضعت يدك على ظهرها    ، فَِإنَّها تصفه بِحسن الْخلق ولين الْجانب كمس األرنب       ) 4(
قد يكون َأن تُرِيد طيب ريح جسده ويكون َأن تُرِيد طيب الثَّنَاء في النَّـاس والثنَـاء                 : زرنب فَِإن فيه معنيين   

والثنا واحد ِإلَّا َأن الثَّنَاء ممدود والثنا مقْصور وانتشاره فيهم كريح الزرنب وهو نوع من َأنْـواع الطّيـب                    
عوفم296/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [ر[ 

طَوِيل النجاد فَِإنَّهـا    : وأما قَولها ، رفيع الْعماد فَِإنَّها تصفه بالشرف وسنا الذّكر السناء في الشّرف         : أما قولها ) 5(
عظـيم الرمـاد    : أما قَولها و، تصفه بامتداد الْقَامة والنجاد حمائل السيف فَهو يحتَاج ِإلَى قدر ذَِلك من طوله            

وغَيره من اللحوم فَِإذا فعل ذَِلك عظمت ناره وكثر وقودها           فَِإنَّها تصفه بالجود وكَثْرة الضيافَة من لحم الِْإبِل       
 ].297/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [فَيكون الرماد في الْكَثْرة على قدر ذَِلك وهذَا كثير في أشعارهم

ِإنَّه لَا يوجههن ليسرحن نَهارا ِإلَّا قَليال ولكنهن يبركن بفنائـه           : لَه إبل قليالت المسارح كثيرات الْمبارك تَقول      : قولها )6(
ِإذا سمعن صـوت    : وقَولها. فَِإن نزل بِه ضيف لم تكن الِْإبِل غَاِئبة عنه ولكنها بِحضرته فيقريه من َألْبانها ولحومها              

 ]299/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [مزهر أيقن أنّهن هوالك فالمزهر الْعود الَّذي يضرب بِهال
. كلُّ شَيء يتَحرك متَدلِّيا فَقَد نَاس ينُوس نَوساً، وَأنَاسه غيره، تُريد َأنَّه حلَّاها قرطَةً وشُنُوفاً تَنُـوس بُأذُنَيهـا                  ) 7(

 ].127/ 5غريب الحديث واألثر البن األثير النهاية في [

فَِإذا  إلى ِإنَّه أسمنني بإحسانه: مأل من شَحم عضدي لم ترد الْعضد خَاصة ِإنَّما َأرادت الْجسد كُله تَقول: قَولها )8(
ريب الحديث للقاسـم بـن      غ.[بجحني فَبجحت َأي فرحني ففَرِحت    : وقَولها. سمنت الْعضد سمن ساِئر الْجسد    

 ].2/300سالم 
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هِيـفِل صٍلـي َأه يطَأط1(و(،َنماِئسٍ ودقٍّـ و)2(،ْنَأقُـ فَع هـدحوُل فَالَ ُأقَب)3(،حبفََأتَص قُدَأرو )4(،   
َأشْروب5( فََأتَقَنَّح(، ،ٍعرَأبِي ز ُأم احدا رهكُومعٍ، عرَأبِي ز ا ُأمفَم)6(،احا فَستُهيبو )َأبِي بن  ا،)7

 بِنْتُ َأبِي زرعٍ، فَما ،)9( ويشْبِعه ذراع الجفْرة،)8(َأبِي زرعٍ، مضجعه كَمسلِّ شَطْبةبن زرعٍ، فَما ا
 جارِيةُ َأبِي زرعٍ، ،)11(ارتها وغَيظُ ج،)10(ع ُأمها، ومْلء كساِئها وطَويها،بِنْتُ َأبِي زرعٍ، طَوع َأبِ

ملَُأ بيتَنَا ـ والَ تَ،)12(فَما جارِيةُ َأبِي زرعٍ، الَ تَبثُّ حديثَنَا تَبثيثًا، والَ تُنَقِّثُ ميرتَنَا تَنْقيثًا
دانِ لَها ـا ولَـ فَلَقي امرَأةً معه،)14(رعٍ واَألوطَاب تُمخَضخَرج َأبو ز:  قَالَتْ،)13(عشيشًاتَ

نَكَحتُ بعده رجلًا ـحها، فَـي ونَكَـ فَطَلَّقَن،)15(رمانَتَينِكَالفَهدينِ، يلْعبانِ من تَحت خَصرِها بِ

                           
موضع تَعني َأن َأهلها كَانُوا َأصـحاب       : بشقّ وشقّ : وجدني في أهل غنيمة بِشق والمحدثون يقُولُون      : قَولها) 1(

هـم  فجعلني في أهل صهِيل وأطيط تَعني َأنه ذهب بِي ِإلَى َأهله و           : قَالَت. غنم لَيسوا بأصحاب خيل ولَا إبل     
 ].301/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [أهل خيل وإبل ِلَأن الصهيل أصوات الْخَيل

تفـسير  . [قيل الدائس للطعام يعني َأنهم أهل زرع والمنق الَّذي ينقي الطَّعام ويراعي تنظيفه            : ودائس ومنق ) 2(
 ].521ص، غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر

 ]303/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [لَا يقبح علي قولي بل يقبل مني: ا أقبح واشرب فأتقمح تَقولَأقُول فَلَ) 3(
تفـسير  . [تَعني َأنَّها تستوفي عنْده نومها ولَا يكرهها على االنتباه والسير في مهمة َأو عمل             : وأرقد فأتصبح ) 4(

 ].522 ص،غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر
تفسير غريب ما في الـصحيحين ألبـي   . [َأي أروي حتَّى أدع الشَّراب من شدة الري يقَال     : وأشرب فأتقمح ) 5(

 ].521ص، عبد اهللا بن أبي نصر
ثيرة العكوم جمع عكم وهي الَْأحمال والغرائر الَّتي فيها ضروب الَْأمتعة والرداح الْعظيمة الْكَ            : عكومها رداح ) 6(

 ].522ص، تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر. [الحشو
)7 (اسعقَال. َأي وي :نَاهعبِم احروى فَيوي ،احوفُس تٌ فَسيحي190/ 4تهذيب اللغة للهروي . [ب.[ 
 ].194/ 7عين للفراهيدي ال. [ما سلَّ من شَطْبِ الجريدة، شَبهه به لدقَّة خَصرِه: المسلِّ) 8(
 ].306/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [الجفرة الُْأنْثَى من َأولَاد الْمعز) 9(
 ].524ص،  تفسير غريب ما في الصحيحين. [َأي َأنَّها ذَات لحم فَهِي تمأل كساءها) 10(
 ].المرجع السابق. [يهاوغيظ جارتها لما لَها من الْخصال الَّتي تفوقها فيها وتحسدها علَ) 11(
تَقول ِإنَّها أمينة على حفظ طعامنا لَا تَْأخُذه فتذهب بِه والميرة ما يمتار من موضـع          : ولَا تنقث ميرتنا تنقيثا   ) 12(

تفـسير  . [ِإلَى موضع من دقيق َأو غَيره والتنقيث الِْإسراع في السير يقَال خرج يتنقث في سيره ِإذا أسـرع                 
 ].523.ص، يب ما في الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصرغر

لَا تمأل بيتنا تعشيشا َأي لَا تخوننا في طعامنا فتخبأ في هذه الزاوية شَيئا وفي هذه الزاوية شَيئا كالطيور ِإذا                    ) 13(
 ].97/ 2غريب الحديث البن الجوزي . [عششت

تفـسير غريـب مـا فـي     . [خض َأي يستَخْرج زبدها بِالتَّحرِيكاألوطاب جمع وطب وهي أسقية اللَّبن تم   ) 14(
 ].523ص، الصحيحين ألبي عبد اهللا بن أبي نصر

يلعبان من تَحت خَصرها برمانتين تَعني َأنَّها ذَات كفل عظيم فَِإذا استلقت نبأ بها الكفل من اَألرض حتَّـى                   ) 15(
 ].308/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [تصير تحتها فجوة تجرِي فيها الرمان
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 ،)3(راح علَي نَعما ثَرِيا، وَأعطَاني من كُلِّ راِئحة زوجا وَأ،)2(طِّيا وَأخَذَ خَ،)1(سرِيا، ركب شَرِيا
 َأبِي يةفَلَو جمعتُ كُلَّ شَيء َأعطَانيه، ما بلَغَ َأصغَر آن:  َأهلَك، قَالَتْ)4(كُلي ُأم زرعٍ وميرِي: وقَاَل

قَاَل :  قَاَل َأبو عبد اللَّه» ِلُأم زرعٍرعٍ لَك كََأبِي زكُنْتُ«: eاللَّه قَاَل رسوُل : زرعٍ، قَالَتْ عاِئشَةُ
 يدعس  

فََأتَقَمح بِالْميمِ : وقَاَل بعضهم: " قَاَل َأبو عبد اللَّه» والَ تُعشِّشُ بيتَنَا تَعشيشًا«سلَمةَ، عن هشَامٍ، بن ا
حذَا َأصه5("و(.  

  : الحديثتخريج

  . عيسى بن يونس به بمثلهنكالهما ع، وأحمد بن جناب،  عن علي بن حجر)6( مسلمأخرجه 

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

-  انملَيبن  سدبنِ عمحهو: الر يميو، التَّمَأب بوَأي يشْقم7(هـ233وفي، تالد(.  

  ه ـ، ووثق)9("ثقة إذا روى عن المعروفين": ، وقال مرة)8("ليس به بأس": قال ابن معين
  الحجة أحمد : هو حجة؟ قال: يخطيء كما يخطيء الناس، قيل له": قالأبو داود و

: ثقة، قلت: سليمان بن عبد الرحمن؟ قال: قلت للدارقطني": وقال الحاكم ،)10("بن حنبلا
: قال ووثقه الذهبي و،)11("و فثقة، فأما هوم ضعفاءحدث بها عن قي: أليس عنده مناكير؟ قال

                           
. رجال سريا ركب شريا يعني الْفرس َأنه يستشري في عدوِه يعني َأنه يلج ويمضي فيه بِلَا فتور ولَا انكسار                  ) 1(

 ]308/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم [

الْخـط فتنـسب    : ي من بِلَاد وهي نَاحية الْبحرين يقَال لَها       َأخذ خطّيا تَعني الرمح سمى خطّيا ِلَأنَّه يْأت       : قَولها) 2(
غريب . [الرماح ِإلَيها وِإنَّما أصل الرماح من الْهِنْد ولكنها تحمل ِإلَى الْخط في الْبحر ثم تفرق منْها في الْبِلَاد                 

 ]309/ 2الحديث للقاسم بن سالم 

تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي عبداهللا       . [ن َأصنَاف َأمواله نَصيبا مضاعفا    َأي من كل ما يروح علَيه م      ) 3(
 ].524ص، بن أبي نصر

 ].90/ 1غريب الحديث إلبراهيم الحربي .[الْميرةُ َأن تَْأتيهم بِطَعامهِم ، جلْب الطَّعامِ: الْميرةُ) 4(

 .5189رقم ، 27ص، 7ج، شرة مع األهلباب حسن المعا، كتاب النكاح، صحيح البخاري) 5(

 .2448رقم ، 993ص، باب ذكر حديث أم زرع، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، صحيح مسلم) 6(

  .12/26تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .423ص ، سؤاالت ابن الجنيد البن معين) 8(

 .12/30تهذيب الكمال ) 9(

 .2/190سؤاالت اآلجري ألبي داود ) 10(

 . 217ص ، الت الحاكم للدارقطنيسؤا) 11(
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  .)1("لكنه مكثر عن الضعفاء"
صدوق مستقيم الحديث، ولكنه أروى الناس عن ": ، وقال أبو حاتم)2("صدوق": وقال النسائي

، )3("الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حد لو أن رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم، و كان ال يميز
، فإن وقع فيه شيء فمن النقل، )4 (حيح الكتاب إال أنه كان يحولكان ص": وقال يعقوب بن سفيان

 :، وقال ابن حبان)6("اءال بأس به، ولكنه يحدث عن الضعفَ" :، وقال صالح جزرة)5("وسليمان ثقة
يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير، فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل ففيها مناكير "

ها، وإنما يقع السبر في األخبار واالعتبار باآلثار برواية العدول والثقات دون كثيرة ال اعتبار ب
  .)8("صدوق يخطئ" :وقال ابن حجر، )7("الضعفاء والمجاهيل

متابعةً تامة في عيسى ، وقد تابعه علي بن حجر، والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: قال الباحث
  .في التخريجكما تقدم ، فنفى عنه الوهم والخطأ، بن يونسا
  

_    _   _    _   _    _ 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا

معناه يا فُالن وليس ] أي فُْل ألَم أكْرمك وأسودك : يقول اللّه تعالى[ وفي حديث القيامة 
: قال سيبويه.  لفَتَحوها أو ضموها ال يقال إالَّ بسكون الالم ولو كان ترخيماًألنه ، لهتَرخيماً

  .)9(وقد جاء في غير النِّداء.  هي صيغة ارتجِلت في باب النِّداءا وإنمست تَرخيماًلي

  :)32(حديث رقم 

َأبِي بن  عن سهيِل ،)10(َأبِي عمر، حدثَنَا سفْيانبن حدثَنَا محمد :  مسلم رحمه اهللامام  قال اإل

                           
 .1/462الكاشف ) 1(

 .12/30تهذيب الكمال ) 2(

 .4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 ].2/175هدي الساري البن حجر . [يعني ينسخ من أصله: قال ابن حجر) 4(

 .2/406المعرفة والتاريخ ) 5(

 .12/30تهذيب الكمال ) 6(

 .8/278الثقات البن حبان  ) 7(

 .204ص ، تقريب التهذيب) 8(

 .3/473النهاية في غريب الحديث واألثر ) 9(

 ].9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأبِي عمران ميمونٍ الهِالَِلي بن هو ابن عيينَةَ) 10(
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:  رسوَل اِهللا هْل نَرى ربنَا يوم الْقيامة؟ قَاَليا: "قَالُوا: يرةَ، قَاَل عن َأبِي هر،)2( عن َأبِيه،)1(صاِلحٍ
فَيلْقَى الْعبد، : إلى قوله ... »؟ تُضارون في رْؤية الشَّمسِ في الظَّهِيرة، لَيستْ في سحابةهْل«

 )3(ودك، وُأزوجك، وُأسخِّر لَك الْخَيَل والِْإبَِل، وَأذَرك تَرَأسَأي فُْل َألَم ُأكْرِمك، وُأس: فَيقُوُل
  .)4( " الحديثلخإ... بلَى : فَيقُوُلوتَربع؟ 

  :تخريج الحديث

 طريق من، )7(ومسلم، )6(والبخاري،  من طريق سعيد بن المسيب)5(  أخرجه البخاري
  .بنحوه، عن أبي هريرة،  عن عطاء بن يزيدكالهما، الزهري

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد
-  دمحبن  مرمهو :َأبِي ع دمحميحي اِهللاى بن بن دبو عَأب ،يندالع رم8(هـ243توفي،  َأبِي ع( .

 وكان ،حاً رجال صالكان: " أبو حاتموقال، )10( السيوطيووثقه، )9( ابن حبان في الثقاتذكره
 وسئل، )11(" حدث به عن ابن عيينة، وهو صدوق موضوعاً ورأيت عنده حديثاً،لةبه غف
 موضع آخر وافق أبو حاتم في فيو، )12(" عمرأبىأما بمكة فابن : " نكتب؟ فقالعمن أحمد
  .)14(" غفلةفيه صنف المسند صدوق: " ابن حجروقال، )13(قوله
 كان ينتقي من مسلم ألن ؛حيح صحديثهولكن ،  حجرابن والقول فيه ما قاله : الباحثقال

كما في رواية ، ِإسماعيَل متابعةً تامة في سفيانبن وقد تابعه ِإسحاقُ ، أحاديث المتكلم فيهم
  .)15(أبي داود

                           
)1 (يندالم دزِيو ياِلحٍ َأبَأبِي ص ُل بنيه26 رقم حديث: سبقت ترجمته انظر. [صدوق، س.[ 
)2 (انماِلحٍ السو صَأب ان48سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [هو ذَكْو.[ 
 ].176/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر .[ِإذَا صار رِئيسهم ومقدمهم: رأس الْقَوم يرَأسهم رَِئاسةً) 3(
 .2968رقم ، 1191ص، كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم) 4(
 .6573رقم ، 117ص، ج، باب الصراط جسر جهنم، كتاب الرقاق، صحيح البخاري) 5(
 .المرجع السابق) 6(
 .182رقم ، 99ص، باب معرفة طريق الرؤية، كتاب الرؤية، صحيح مسلم) 7(
 .639/ 26تهذيب الكمال : انظر) 8(
 .98/ 9الثقات البن حبان ) 9(
 .36/ 1 للسيوطيالآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة) 10(
 .124/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(
 .125/ 8 لمرجع السابقا) 12(
 .157ص، طبقات الشافعيين البن كثير: انظر) 13(
 .513ص، تقريب التهذيب) 14(

 .1212رقم ، 65ص، 2ج، باب الرؤية، كتاب في السنة، سنن أبي داود) 15(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فُْل أي: فيقال أقْتَابه فتَنْدِلقُ النار في يلْقَى [ الجائر الوالي في أسامة حديث ومنه ) س(  
  .)1(]؟ تَصف كنت ما أين

  

  :)33(حديث رقم 

 بِبغْداد، اللَّه رحمه الْفَقيه سلْمانبن  َأحمد َأخْبرنَا : عبد اهللا الحاكم رحمه اهللاأبو قال اإلمام 
   حماد ثَنَا ،)4(عفَّان ثَنَا: قَالَا ،)3(شَاكرٍن ب محمدبن  وجعفَر ،)2(الَْأشْعثبن  سلَيمان داود َأبو ثَنَا
 هذَا لَنَا يكَلِّم َأن ،)7(زيد بن ُأسامةَ سَألُوا نَاسا َأن ،)6(واِئٍل َأبِي عن عاصمٍ، عن ،)5(سلَمةَبن ا

 يكُون لَا َأن بابا يفْتَح َأن دون ما كَلَّمنَاه قَد: قَاَل عنْه اللَّه رضي عفَّان، بن عثْمان يعني الرجَل
 رسوَل سمعتُ. e اللَّه رسوِل من سمعتُه شَيء بعد خياركُم ُأمراُؤكُم: وُلـَأقُ ما فَتَحه من َأوَل
اللَّه e قُوُلْؤتَى": ياِلي يي بِالْوالَّذ كَان طَاعي يف ةيصعم اللَّه زلَّ عجو رْؤمفَي النَّارِ ِإلَى بِه 

 )8(الرحا في الْحمار يستَدير كَما فيها فَيستَدير - َأمعاءه يعني -  َأقْتَابه بِه فَتَنْدِلقُ فيها فَيقْذَفُ
 آمركُم كُنْتُ: فَيقُوُل تَْأمرنَا؟ كُنْتَ ما َأين فُْل َأي: لَه فَيقُولُون النَّاسِ من طَاعته َأهُل علَيه فَيْأتي
   )9("غَيرِه ِإلَى وُأخَاِلفُكُم بَِأمرٍ

                           
 .3/474واألثر النهاية في غريب الحديث ) 1(

)2 (  ثاَألشْع بن انملَياقَ بن   سحرِ بن   ِإسيشثقة حافظ مـصنف الـسنن            بن   ب داوو دَأب يتَانجِسالس ،يداَألز ادشَد
 ].250ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ275توفي ، وغيرها

)3 (دمحم بن فَرعاِئغُ ثقة عارف بال بن جرٍ الص141ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ279توفي ، حديثشَاك.[ 

 ].11انظر حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عبد اِهللا الباهلي بن هو ابن مسلمِ) 4(

تقريـب  :[ انظر .ـه167توفي  ،  عابد أثبت الناس في ثابت     ةدينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ ثق     بن   حماد بن سلَمةَ  ) 5(
 ].178ص ، التهذيب

)6 (     يفالكُو يدةَ اَألسلَمس قُ بنيتقريـب  : [انظر. وثقه ابن حجر  ، توفي في خالفة عمر بن عبد العزيز      ، هو شَق
 ].268ص ، التهذيب

 .]224/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هــ54توفي، eحارِثَةَ، مولى رسوِل اِهللا بن زيد بن ُأسامةُ ) 7(

 ].211/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر . [الَّتي يطْحن بِها: َأصُل الرحا) 8(

 .100/ 4المستدرك على الصحيحين ) 9(
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  :تخريج الحديث

   من طريق حماد )2(وأخرجه ابن أبي الدنيا،  من طريق حماد بن سلمة به)1أخرجه أحمد
، )6(وابن أبي شيبة، )5(والحميدي، )4(ومسلم، )3(اريوأخرجه البخ، عن عاصم به، ابن زيد
  .بنحوه، عن أبي وائل به، من طريق األعمش، )8(والطبراني، )7(وأحمد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-ماصاهو : ع لَةُ بندهب، َأبِي ابن دوالنَّج يدم ،اَألسالَهوم يفالمقرئ بكر أبو ،الكُو ،
  ، )13(وأحمد، )12(وابن معين، )11(وأبو نعيم الفضل بن دكين، )10(وثقه ابن سعد. )9(هـ128توفي

 وكان، وأجمعوا على أن في حديثه خطًأ واضطراباً، )16(والعجلي، )15(والفسوي، )14(وأبو زرعة
 في معين بنوا، )18( يحيى بن سعيدقالو، )17 (الحديث تثبيت في عليه عمشاأل يختار شعبة

  وقال ،  )21( ابن حبان في الثقاتوذكره ،"بأس به ليس: ")20(ئيوالنسا، )19(موضع آخر

                           
 .128/ 36مسند أحمد ) 1(

 .144ص، صفة النار البن أبي الدنيا) 2(

 .3267رقم ، باب صفة النار وأنها مخلوقة، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) 3(

 .2989رقم ، باب عقُوبة من يْأمر بِالْمعروف ولَا يفْعلُه، وينْهى عنِ الْمنْكَرِ ويفْعلُه، كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم) 4(

 .470/ 1مسند الحميدي ) 5(

 .119/ 1مسند ابن أبي شيبة ) 6(

 .132/ 36مسند أحمد ) 7(

 .164/ 1المعجم الكبير ) 8(

 .473/ 13تهذيب الكمال : ظران) 9(

 .438/ 8الطبقات الكبير ) 10(

 .133ص، المنتخب من ذيل المذيل ألبي جعفر الطبري) 11(

 .238/ 25تاريخ دمشق ) 12(

 .341/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .477/ 13تهذيب الكمال ) 15(

 المرجع السابق) 16(

 .341/ 6بي حاتم الجرح والتعديل البن أ) 17(

 .238/ 25تاريخ دمشق ) 18(

 .341/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 19(

 .478/ 13تهذيب الكمال ) 20(

 .256/ 7الثقات البن حبان ) 21(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 72 

 الفصل األول

 ،الحديث صالح الصدق محل عندي محله" :وقال ،)1("ثقة هو يقال أن هذا محله ليس" :أبو حاتم
 في موضع الوق، )3(الحديث في صدوقاً القراءة، في ثَبتاً": الذهبيوقال ، )2("الحافظ بذاك يكن ولم
 في وحديثه ،القراءة في حجة ،أوهام له صدوق" :وقال ابن حجر، )4("يهم صدوق: "آخر

  .)5("مقرون الصحيحين

  . )6("الحفظ ءسي عاصماً اسمه كان من كل كأن" ]: بن إبراهيمماعيلإس[ علية ابن وقال

، )8(بِحافظ لَيس: عاصم: النَّساِئي قَاَلو، )7(عمره آخر في عاصم خلط سلمة بن حماد قالو
 للحديث ال :يعني":  عليه الذهبي بقولهوعقب ،)9("شيء حفظه في" : الدارقُطْني وقَال

 قالو،  )10(ٍ" إماماً في فن مقصراً في فنونالعالموما زال في كل وقت يكون ، للحروف
  .)12("نكرة حديثه في": خراش ابن وقَال، )11("الحفظ سوء إال فيه يكن لم" :العقيلي

وأما وهمه ، )13(لم يرسل عن أبي وائل، ولكنه، ويرسل،  هو صدوق له أوهام:ث الباحقال
  .كما تقدم في التخريج، فقد تابعه األعمش متابعةً تامة في شيخه أبي وائل، فال يضير

-   دمَأحبن انلْمنِ بنِ سسو ،الحكْر َأبيه بوف الحنبلي الْفَقرع14(هـ348توفي ، بالنجاد الْم(.  

 كف قد النجاد كَان": وعقب عليه الخطيب البغدادي، )15(كُتبِه غيرِ من حدث":  الدارقطنيالق
، أعلم واهللا الدارقُطْني، ذكره ما علَيه قرأ الحديث طلبة بعض فلعل عمره، آخر في بصره

                           
 .341/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .260/ 5سير أعالم ) 3(

 357/ 2ميزان االعتدال ) 4(

 .285ص، تهذيبتقريب ال) 5(

 .341/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 6(

 .473ص ، الكواكب النيرات البن الكيال) 7(

 .260/ 5سير أعالم النبالء ) 8(

 .478/ 13تهذيب الكمال ) 9(

 .260/ 5سير أعالم النبالء ) 10(

 .239/ 25تاريخ دمشق ) 11(

 .478/ 13تهذيب الكمال ) 12(

 ].162ص،  تحفة التحصيل للعراقي-203ص، صيل للعالئيجامع التح: [انظر) 13(

 .309/ 5تاريخ بغداد : انظر) 14(

 .90: ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 15(
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: الذهبيوقال ، )1("كبيراً كتاباً السنن في وصنف المسند جمع ،عارفاً صدوقاً كَان: وقال
  .)3("الصحيح في يدخل لَا" :عبدانِ بن حمدأ قَاَلو، )2("ِإمام صدوق"

وقد تابعه عبد الصمد متابعة قاصرة ،  هو صدوق عمي فحدث من كتب غيره: الباحثقال
  .)4(كما في رواية أحمد، عن حماد بن سلمة

  .باقي رجاله ثقات  -

 حماد حديث يكْتب َأن َأراد من" :سعيد بن يحيى لقول ، فال يضير،وأما تغير حماد بن سلمة  -
، لرواية عفان بن مسلم عنه، وعليه فتخليطه ال يضير، )5("مسلم بن بعفان فَعلَيه سلمة بنا

وكذلك فقد تابعه حماد بن زيد متابعة تامة في شيخه عاصم بن بهدلة كما في رواية ابن أبي 
  .الدنيا

  :الحكم على اإلسناد

فحديثه ، ث من كتب غيرهأحمد بن سلمان صدوق وحدوفيه ،  إسناده حسن:لباحث اقال
يثٌ هذا: "اكموقال الح. وبالمتابعات يرتقي إلى الحسن،  لغيرهحسنداإلسناد ولم صحيح ح 

  .)6("يخرجاه
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. الجثَّة العظيم: الفَيلَم ] فَيلَمانياً [ رواية وفي ] فَيلَم أقْمر [ الدجال صفة في ) ه(  } فلم{ 
  .)7(للمبالغة والنون األلف بزيادة إليه منسوب: والفَيلماني. زائدة والياء العظيم األمر: والفَيلَم

  

  (*)الحدیث رقم 

  .)30 (رقمهو الحديث ،  تخريجه ودراستهسبق : الباحثقال

                           
 .309/ 5تاريخ بغداد : انظر) 1(

 .101/ 1 وميزان االعتدال -41/ 1المغني في الضعفاء ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .128/ 36مسند أحمد ) 4(

 .33/ 3الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة ) 5(

 .100/ 4المستدرك على الصحيحين ) 6(

 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ففَتَّشَتْ عجوز فجاءت امرأة فاتَّهموا فَتاتهم سخَاب افْتَقدوا قَوماً أن [ فيه ) ه(  } فلهم{ 
  .)1(بالقاف بعضهم وذَكَره. فَرجها أي ] فَلْهمها

  

  : )34(حديث رقم 

  .ولكن بمعناه، عثر عليه بنفس اللفظألم 

 ،)2(مسهِرٍبن  علي َأخْبرنَا المغْراء، َأبِيبن  فَروةُ حدثَني :اري رحمه اهللا اإلمام البخقال
نشَامٍ ع3(ه(، نع َأبِيه)4(، ناِئشَةَ عع يضر ا، اللَّهنْهقَالَتْ ع" :تلَمَأةٌ َأسرام اءدوضِ سعبِ ِلبرالع 

كَانا وفْشٌ لَهي حف سالم،ينَا فَكَانَتْ: قَالَتْ جِدثُ تَْأتدنَا، فَتَحنْدغَتْ فَِإذَا عفَر نا مهيثدقَالَتْ ح:  

    مويالوِشَاحِ و ناجِيبِ منَا تَعبَأالَ       *******     ر ِإنَّه نم ةلْدي الكُفْرِ بانَأنْج  

 وعلَيها َأهلي، ِلبعضِ جويرِيةٌ خَرجتْ: قَالَتْ الوِشَاحِ؟ يوم وما: ةُعاِئشَ لَها قَالَتْ َأكْثَرتْ، فَلَما
5(وِشَاح( نمٍ، مقَطَ َأدا، فَسنْهطَّتْ مفَانْح هلَيا عيدالح)6(، يهو هبسا، تَحملَح ي فََأخَذَتْهونمفَاتَّه بِه 

 الحديا َأقْبلَت ِإذْ كَربِي، في وَأنَا حوِلي هم فَبينَا ،قُبلي في طَلَبوا َأنَّهم َأمرِي من بلَغَ حتَّى فَعذَّبوني،
  .)7(" برِيَئةٌ منْه وَأنَا بِه اتَّهمتُموني الَّذي هذَا: لَهم فَقُلْتُ فََأخَذُوه، َألْقَتْه، ثُم بِرءوسنَا، وازتْ حتَّى

                           
 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر )1(

، تقريـب التهـذيب  : [انظر. وثقه ابن حجر  . هـ189توفي  ، علي بن مسهِرٍ القُرشي الكُوفي، قَاضي الموصلِ      ) 2(
 .]405ص

)3 (شَامةَ: هورع رِ بن هو ابنيببن الز يدامِ اَألسو4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الع  .[ 

 ].  4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن هو عروةُ : أبيه) 4(

)5 (نْه توشح بِ : وِشَاحمجمعه وشح وضرب من الحلى وبِ واتشح بِهالفائق في غريب الحديث للزمخشري . [الثَّو
4 /63.[ 

)6) (اءدالْح (     ذَانرالْج يدصي طَاِئر فْتَحي قَدرِ وا             ، بِالْكَسيـدـذَا الطَّـاِئرِ الْحِله قُولُـونازِ يجُل الْحمٍ َأهاتوقال أبو ح
 ].105ص، المغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح الخوارزمي:[انظر. هما خَطٌَأويجمعونَه الْحداوِي قَاَل وكلَا

 .3835رقم، 42ص، 5ج، باب أيام الجاهلية، كتاب المناقب، صحيح البخاري) 7(
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  :تخريج الحديث

  .ما يدل على أنه يوم الوشاح، )1(وذكر أبو القاسم الزمخشري،  به البخاريانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

وثقه . )2(هـ225توفي،  الكُوفيالْقَاسمِ َأبو الكندي، كَرِب معدي اسمه :المغْراء َأبِيبن  فَروةُ  -
  ".صدوق: ")6(وابن حجر، )5(وقال أبو حاتم، )4(ان في الثقاتوذكره ابن حب، )3(الدارقطني

   هو ثقة: الباحثقال

  .قات رجاله ثباقي - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 هو: وقيل. الصغير المهر: الفَلُو ] فَلُوه أحدكم يربي كما [ الصدقة حديث في ) س(  } فال{ 
  .)7(الحافر ذَوات أوالد من طيمالفَ

  :)35(حديث رقم 

   حدثَنَا ،)9(النَّضرِ َأبا سمع ،)8(منيرٍبن  اللَّه عبد حدثَنَا : اإلمام البخاري رحمه اهللالقا   
دبنِ عمحالر وبن ا هدبع ينَارٍ،بن  اللَّهد نع 10(َأبِيه(، ناِلحٍ َأبِي عص)11(، نةَ َأبِي عريره t، 
 وِإن الطَّيب، ِإلَّا اللَّه يقْبُل والَ طَيبٍ، كَسبٍ من تَمرة بِعدِل تَصدقَ منe :" اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل

                           
 .63/ 4الفائق في غريب الحديث : انظر) 1(

 .178/ 23تهذيب الكمال : انظر) 2(

 .265/ 8تهذيب التهذيب : انظر) 3(

 .11/ 9بن حبان الثقات ال) 4(

 .83/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 5(

 .445ص، تقريب التهذيب) 6(

 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(

 ].325ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ241توفي ، َأبو عبد الرحمنِ المروزِي: هو) 8(

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ بن القَاسمِ اللَّيثيهو هاشم: َأبو النَّضرِ) 9(

)10 (َأبِيه :وِيدنَارٍ العيد اِهللا بن دب302ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ127توفي، هو ع.[ 

 ].26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ذَكْوان السمان: َأبو صاِلحٍ) 11(
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ا اللَّهلُهتَقَبي ،هينمبِي ا ثُميهبري ،بِهاحا ِلصي كَمبري كُمدَأح ،هتَّى فَلُوح ثَْل تَكُونِل مب1("الج(.  
  

  :تخريج الحديث

 )3(ومسلم، عن عبد اهللا بن دينار به بمثله،  من طريق سليمان بن بالل)2( أخرجه البخاري
عن أبي هريرة ، ومن طريق سعيد بن يسار، عن أبيه به بمثله، من طريق سهيل بن أبي صالح

  .به بنحوه
  

  :علله ودراسة رجال اإلسناد

  .)4(الخطاب بن عمر بن اللَّه عبد مولى الْعدوي، الْقرشي دينار بن اللَّه عبد بن الرحمنِعبد   -

 صدوق: " ابن حجرلوقا، )6("وثق: "وقال الذهبي، )5("الحديث مقارب بِه بْأس لَا" : أحمدقال
 في" :وقال ابن معين، )8("به حتجي وال حديثه يكتب لين، فيه":  أبو حاتملوقا، )7("يخطىء
 ليس": رعةوقال أبو ز، )10("ليس بالقوي:" وقال في موضع آخر، )9("ضعف حديثه
وكان البخاري ممن يحتج ، ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد: "وقال ابن حبان، )11("بذاك
 يكتب من جملة في ووه عليه، يتَابع الَ مما، منكر يرويه ما بعض: "وقال ابن عدي، )12("به

                           
ويربِي الصدقَات، واللَّه الَ يحب كُـلَّ       (: باب الصدقَة من كَسبٍ طَيبٍ ِلقَوِله     ، كتاب الزكاة ، يح البخاري صح) 1(

            مهرَأج مكَاةَ، لَها الزآتَوالَةَ ووا الصَأقَامو اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ يمٍ، ِإنفٌ     كَفَّارٍ َأثالَ خَوو هِمبر نْدع 
نُونزحي مالَ هو هِملَي1410رقم ، 108ص، 2 ج،]277: البقرة [)ع. 

 ،9، ج]4: المعـارج [)تَعرج المالَِئكَةُ والروح ِإلَيـه (: باب قَوِل اللَّه تَعالَى، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 2(
 .7430رقم ، 126ص

 .1014رقم ، 391ص، باب قَبوِل الصدقَة من الْكَسبِ الطَّيبِ وتَربِيتها،  كتاب الكسوف،صحيح مسلم) 3(

 .208/ 17 ،تهذيب الكمال: انظر) 4(

 .216 ص،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 5(

 .120ص،  من تكلم فيه وهو موثق للذهبي-382/ 2 ،المغني في الضعفاء) 6(

 .344ص، تقريب التهذيب) 7(

 .254/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 8(

 .203/ 4 ، رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) 9(

 .107 ص،من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال) 10(

 .443/ 2 ،الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي) 11(

 .51/ 2 ،المجروحين: انظر) 12(
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يثُهدح نم فَاءعضعيف غيره عند وهو البخاري عنه أخرج": وقال الدارقطني، )1("الض 
 مهدي بن الرحمن عبد أسمع لم": وقال عمرو بن علي، )3(وضعفه ابن شاهين، )2("به فيعتبر
  .)4("قط بشئ دينار  بناهللا عبد بن الرحمن عبد عن يحدث

وقد تابعه سليمان بن بالل ، "صدوق يخطئ: "رفيه ما قاله ابن حج والقوُل : الباحثقال
وانتفى الخطأ سيما أن ، كما تقدم في التخريج، كما في رواية البخاري، متابعة تامة في أبيه

  .ومنهجه أنه كان ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم، الرواية في صحيح البخاري

  . رجاله ثقاتباقي   -

  .)5(فهو لم يرسل عن أبي صالح،  فال يضير، بن ديناروأما إرسال عبد اهللا  -

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)6(يرض لم الذي العسر المهر أي ] الضبِيس والفَلُو [ طَهفَة حديث ومنه ) س( 

  :)36(حديث رقم 

 الْبغْدادي بكْرٍبن  محمدبن  َأحمد الْعباسِ َأبو احدثَنَ:  النُميري رحمه اهللاشَبةَبن  عمر  قال 
 حدثَني: قَاَل وماَئتَينِ وستِّين ِإحدى سنَةَ شَعبان في شَبةَبن  عمر بابِ علَى رَأى من )7(بِسر يوما
 الْعربِ وفُود قَدمتْ: " قَاَل رويمٍبن  عروةَ عن ،)8(واقدبن  عمرِو عن حبيشٍ،بن  خَاِلد عن َأبِي،

                           
 .488/ 5 ، الرجالالكامل في ضعفاء) 1(

 .42ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 2(

 .127ص، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين) 3(

 .254/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 4(

 ].173ص،  تحفة التحصيل للعراقي-210ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 5(

 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر ) 6(

معجم .[، وهي بلد على دجلة، يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء       وهي سامراء : سر من رآى  ) 7(
 ].173 / 3البلدان لياقوت

: انظـر ". متـروك : "قال ابن حجر  .  هـ130توفي بعد   ، عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص مولَى قُريش       ) 8(
 ].428ص، تقريب التهذيب[
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 )2(غَوري من جِْئنَاك اللَّه، رسوَل يا: فَقَاَل )1(النَّهدي زهيرٍبن  طهفَةُ فَقَامe،  اللَّه رسوِل علَى
 وكَتَب :إلى قوله ... ،)6(رـالْبرِي نَستَعضد ،)5(سـيالْع بِنَا تَرمي ،)4(الْميسِ )3(َأكْوارِ علَى تهامةَ
عفَةَ مهرٍبن  طيهز يدالنَّه :نم دمحوِل مسر ي ِإلَى اللَّهنب دن ـب نَهديز :لَامالس كُملَيي ، عف 

يفَةظةُ، الْوالْفَرِيض لَكُمو ارِضالْع الْفَرِيس7(و( نَانِ ذُووكُ الْعـالروب)8( الْفَلُوو بِيسالض)لَا ،)9و 
 ،)10(الِْإماقَ تُضمروا لَم ما دركُم يحبس ولَا سرحكُم، يقْطَع ولَا طَلْحكُم، يعضد ولَا كَلَُأكُم، يْؤكَُل
  .)11("إلخ... 

    :تخريج الحديث

  وحذيفة ،  من حديث علي بن أبي طالب:شواهدالثة  ثللحديثو،  به ابن شبةانفرد
  .وعمران بن حصين، بن اليمانا

اهللا بن محمد البلَوي، عن عمارة الخَيواني، عن   من طريق عبد)12( أخرجه ابن الجوزي:األول
  .علي بن أبي طالب بنحوه

ذب الكل وأك، ن، وضعفاءوفيه مجهوليهذا ال يصح، ": وإسناده ضعيف جدا، قال ابن الجوزي
13(ويلَالب(ا: ، وقال ابن حجرضعيف جد)14(.  

                           
أحـد   ]] 3/95أسـد الغابـة   :[ انظـر . هكذا ضبطه ابن األثير[طُهية بالياء: ويقال. زهير النّهديطَهفَة بن  ) 1(

 ].3/546اإلصابة في تمييز الصحابة .[الصحابة الكرام
 ].4/217معجم البلدان لياقوت الحموي . [هي كل ما يلي اليمن يسمى غور تهامة: غوري تهامة) 2(
 ].4/208النهاية في غريب الحديث واألثر. [حل الناقة بأداته وهو كالسرج وآلته للفرسجمع كُور، وهو ر: األكوار) 3(
 ].4/380النهاية في غريب الحديث واألثر . [هو شجر صلب تُعمل منه أكوار اإلبل ورحالها: الميس) 4(
 ].3/329النهاية في غريب الحديث واألثر . [العيس هي اإلبل البيض مع شُقْرة يسيرة) 5(
 ].1/117النهاية في غريب الحديث واألثر. [نجنيه لألكل، والبرير ثمر األراك إذا اسود وبلغ: نَستَعضد البرير، أي) 6(
 ].430/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر . [هي النَّاقة الحديثَة الوضع كالنُّفَساء من النِّساء) 7(
)8 (ريد الفَرس الذَّ   :الْفَرِيسركَب       يم ويلْجكوب، ألنه ينَان والربه ِإلَى العنَان. لُول، نَسام : والعر اللّجيالنهايـة  . [س

 ].313/ 3في غريب الحديث واألثر
)9 (ضرر الذي لم يسر العهأي الم بِيستقدم في أول الحديث. الض. 
قاء حركَتها علَى الْميمِ، وهو من أمأقَ الرجُل، ِإذَا صار ذَا مأقَة،            تَخْفيفُ اِإلمآق، بِحذْف الْهمزة وإلْ    : اِإلماق) 10(

 ].289/ 4النهاية في غريب الحديث واألثر. [وهي الحمية واألنَفَة
 .559/ 2تاريخ المدينة البن شبة ) 11(

 .1/184العلل المتناهية البن الجوزي ) 12(

 .المرجع نفسه) 13(

 .3/546مييز الصحابة اإلصابة في ت) 14(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 79 

 الفصل األول

 من طريق زهير بن معاوية، عن ليث بن أبي سلَيم، عن حبة )1( أخرجه ابن األثير:الثاني
صدوق اختلط، ولم . وإسناده ضعيف، فيه الليث بن أبي سليم .العرني، عن حذيفة بن اليمان به

  . )2(يتميز حديثه، فَتُرِك

من حديث عمران ، )4( أخرجه ومن طريقه أبي نُعيم األصبهاني)3( ابن األعرابيهأخرج: الثالث
 ولم )5(شريج النخعي صدوق يخطئ: األول: وذلك ألمرين: وإسناده ضعيف. بنحوه، بن حصينا

ليس ، البصري الحارثي سعيد أبو حبيب بن منصور بن محمد بن الرحمن عبد: والثاني، يتابع
  .)6(بالقوي

  

  : وعللهال اإلسناددراسة رج

، )9(وثقه ابن معين .)8(ـ ه135، أبو القاسم الشامي، توفي)7( اللَّخْمي عروة بن رويم-
صدوق يرسل ": ، وقال ابن حجر)12("ال بأس به": ، وقال الدارقطني)11(، والنسائي)10(ودحيم
ليت : يقولهدى هيم بن معامة أحاديثه مراسيل، سمعت إبرا": وقال أبو حاتم، )13("كثيرا

: ، وقال مرة)14("شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع، فإن عامة أحاديثه مراسيل
  .)15("يكتب حديثه"

                           
 .3/95أسد الغابة البن األثير ) 1(

 .818ص، تقريب التهذيب) 2(

 .959/ 3معجم ابن األعرابي ) 3(

 .1571/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 4(

 .266ص، تقريب التهذيب) 5(

 ].514/ 5 الكامل في ضعفاء الرجال -561/ 11تاريخ بغداد ت للخطيب : [انظر) 6(

)7 (ذَام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام: اللَّخْمي5/132األنساب للسمعاني . [نسبة إلى لَخْم، ولخم وج.[ 

 .20/8انظر تهذيب الكمال ) 8(

 .174ص ،  تاريخ ابن معين رواية الدارمي) 9(

 .20/9تهذيب الكمال ) 10(

 .المرجع نفسه) 11(

 .57ص ، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 12(

 .344ص، تقريب التهذيب) 13(

 .6/396الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 14(

 .20/9تهذيب الكمال ) 15(
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  .)1( مرسلeوهو عن النبي ،  هو ثقة، كثير اإلرسال:قال الباحث

-  شٍبن  خَاِلديبح.   

  . لم أعثر على ترجمة له:قال الباحث    

، هـ258توفي ، بالجاورساني يعرف جعفر، أبو مذكر، بن محمد بن بكر بن محمد  هو:أبيه -
 من يحدث وكان ،ضريراً وكان العبادة، حسن الصالة، كثير كان إنه ويقال، بخارى سكن
  .)2(حافظاً وكان حفظه

. )3(هـ325توفي، بالقصير المعروف العباس، َأبو يزيد، بن خالد بن بكر بن محمد بن َأحمد  -
 كان" :قاسمال بن مسلمة وقال، )6(والذهبي، )5(والخطيب البغدادي، )4(ابن األعرابي وثقه
 فيه الناس فتكلم فروع من فحدث احترقت كانت كتبه ألن ؛مالك مذهب على فقيهاً روقأبو
   .)7("الكتابة ترك الحديث أصحاب من أحداً أر ولم ،لذلك

  .هو ثقة:  الباحثقال
  

  :الحكم على الحديث

  :لعلثالث إسناده ضعيفٌ جدا، وفيه  :احثقال الب

  .eفإن عروة بن رويم من صغار التابعين، لم يدرك النبي . اإلرسال - 

  .متروك. عمرو بن واقد - 
  .عثر على ترجمة لهألم .  خالد بن حبيش- 

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .236ص، جامع التحصيل: انظر) 1(

 .93/ 2تاريخ بغداد : انظر) 2(

 .165/ 5 لمرجع السابقا) 3(

 .256/ 1لسان الميزان ) 4(

 .165/ 5تاريخ بغداد للخطيب ) 5(

 .285/ 15سير أعالم النبالء ) 6(

 .سابقالمرجع ال) 7(
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  لمبحث الثانيا
   باب الفاء مع النون

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 رأسه فَنَخْت: يقال. ضعيف وال خَلَق غير أي ] مفْنُوخ غير هذا برد [ المتعة حديث ومنه
  .)1(وذَلَّلْته شدخْته أي: وفَنَّخْته

  

  :)37(حديث رقم 

 ثنا ،)2(الْعطَّار سعدبن  مسعدةُ ثنا ،فراسٍبن  ِإبراهيم حدثَنَاه: ان الخطابيقال اإلمام أبو سليم
يدعورٍبن  سنْص3(م(، ثنا دبع بٍبن  اللَّههو)4(، ُتعمو سرمع نب ارِثالْح)ثُ )5دحنِ يبِيعِ عالر   

بن  لَنَا رسوُل اللَّه في الْمتْعة عام الْفَتْحِ فَخَرجتُ َأنَا واَأذن : قَاَل)7(يه َأنَّه حدثَ عن َأبِ)6(سبرةَبن ا
نَطْنَطَةالْع ةكْرثَْل الْبينَا فَتَاةً مفَلَق نْهم سب قَد دري بعمِلي و م8(ع(.  

يهثَندحكْوو بي َأبثَندابِنَا ححَأص ضعب  ديبنا ع يعبن رٍ الشَّاف دمحنا م زِيزِ بن شَرِيكالْع دبع
 دمحنا م يطاسبن الْورمزِيزِ )9(عالْع دببن  نا ع رمالْبن ع دبزِيزِعةَ عربس نب بِيعتُ الرعمس 

يثدذَا الْحه نثُ َأبِي عدحي وهو ينهالْج اقَهقَاَل فَسَل اوعبن  فَج نم دوي َأجدرا بقُوُل لَهي يمع
  .)10(" ثُم قَالَتْ برد كَبرد هذَا غَير مفْنُوخٍبردبرده قَالَتْ 

                           
 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .لم أعثر على ترجمة له، سعد الْعطَّاربن مسعدةُ ) 2(

)3 (ثْمو عرِ َأبونْصم بن ديعتوفي س ،ياناسالخُر 241ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر، هـ277ان.[ 

 ].328ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر. هـ197توفي، َأبو محمد المصرِي ،هو ابنِ مسلمٍ القُرشي) 4(

)5 (يدعالس ،ارِياَألنْص بقُوع419ص، تقريب التهذيب:[انظر.قه ابن حجروث، هـ150توفي، هو ابنِ ي.[ 

)6 ( بِيعالمدني ثقةبن الر ينهعبد الْجةَ ابن مرب206ص، تقريب التهذيب. [س.[ 

 ].1417/ 3معرفة الصحابة  . [معبد الْجهني َأبو الربِيعِبن هو سبرةُ ) 7(

)8 (نَطْنَطَةنُق : الْعالع امَأيِ الطَّوِيلَةن قَوسح عنَط.منُق: والع3/309النهاية في غريب الحديث واألثر.[طُول الع.[ 

 ].3حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابنِ واقد اَألسلَمي الواقدي متروك) 9(

 .260/ 1غريب الحديث للخطابي ) 10(
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  :تخریج الحدیث

،   )5(وأبو يعلى، )4(والدارمي، )3(وأحمد، )2(وعبد الرزاق الصنعاني، )1(ابن ماجة أخرجه
، )7(وأخرجه مسلم، من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به بنحوه، )6( الجارودابنو

، )11(وأخرجه مسلم، من طريق الزهري، )10(وأبو يعلى، وابن الجارود، )9(والنسائي، )8(وأبو داود
، )13(والنسائي، )12(وأخرجه مسلم، وعبد الملك بن الربيع، من طريق عبد العزيز بن الربيع

  من طريق عمر ، )16(والنسائي، )15(وأخرجه مسلم، من طريق الليث بن سعد، )14(وأحمد
، من طريق عمرو بن الحارث، )18(وسعيد بن منصور، )17( النسائيرجهوأخ، بن العزيزا

 الربيع بن سبرة به ريقجميعهم من ط،  من طريق عبيد بن محمد بن عمر)19(وأخرجه أحمد
  .ومنهم من قال عام حجة الوداع، ال عام الفتحباختالف يسير بينهما فمنهم من ق. بنحوه

  

                           
 .1962م رق، باب النهي عن نكاح المتعة، كتاب النكاح،  ابن ماجةسنن) 1(

 .504/ 7مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 2(

 .68/ 24مسند أحمد ) 3(

 .1403/ 3سنن الدارمي ) 4(

 .237/ 2مسند أبي يعلى الموصلي ) 5(

 .175ص، المنتقى البن الجارود) 6(

ـ           ، كتاب الحج ، صحيح مسلم ) 7( ي ِإلَى َأن ،هي نَفْستْ فقَعَأةً فَورَأى امر نبِ منَد ابب      تَـهارِيج َأو َأتَـهرام يْأت
 .1406رقم ، فَيواقعها

 .2072رقم ، باب في نكاح المتعة، كتاب النكاح، سنن أبي داود) 8(

 .5520رقم ، باب تحريم المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى للنسائي) 9(

 .237/ 2مسند أبي يعلى الموصلي ) 10(

نَدبِ من رَأى امرَأةً فَوقَعتْ في نَفْسه، ِإلَى َأن يْأتي امرَأتَـه َأو جارِيتَـه               باب  ، كتاب الحج ، صحيح مسلم ) 11(
 .1406رقم ، فَيواقعها

 .المرجع السابق) 12(

 .5525رقم ، باب تحريم المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى للنسائي) 13(

 .67/ 24مسند أحمد ) 14(

باب نَدبِ من رَأى امرَأةً فَوقَعتْ في نَفْسه، ِإلَى َأن يْأتي امرَأتَـه َأو جارِيتَـه                ، الحجكتاب  ، صحيح مسلم ) 15(
 .1406رقم ، فَيواقعها

 .5519رقم ، باب تحريم المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى للنسائي) 16(

 .5518 -5517رقم ، المتعةباب تحريم ، كتاب النكاح، السنن الكبرى للنسائي) 17(

 .251/ 1سنن سعيد بن منصور ) 18(

 .65/ 24مسند أحمد  ) 19(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)1(هـ147توفي، اُألموِي القرشي الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر بن الْعزِيزِعبد    -

  ، )5(الموصلي عمار بنوا، )4(وابن المديني، )3(وابن معين ،)2( الفضل بن دكينوثقه
  وقال ، )8("بأس به ليس: "وقال ابن معين في موضع آخر، )7(والذهبي، )6(داود وأبو

وذكره ابن حبان في ، "به بأس ال: ")11(والنسائي، )10(عياض ابنو، )9(أبو زرعة الرازي
، )13("حديثه يكتب" : حاتمووقال أب، )12("ثقَة دونه كَان ِإذا بحديثه يعتَبر يخطىء: "الثقات وقال

، )15(واإلتقان الحفظ أهل من هو ليس" :حمدوقال أ. )14("يخطىء دوقص: "وقال ابن حجر
  .)17("حجة بِلَا فَقَط مسهر َأبو لينه: "وعقب عليه الذهبي بقوله، )16(مسهر أبو وضعفه

وأما خطؤه فقد ، )18( لم يرسل عن الربيع بن سبرةنهولك، ويخطئ،  ثقة يرسل: الباحثقال
كما تقدم في ، وغيرهم، وعمرو بن الحارث، ن سعدالليث ب: تابعه عدد من الثقات منهم

  .التخريج

                           
 .173/ 18تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .176/ 18تهذيب الكمال ) 2(

 .426/ 4 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 3(

 .103ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 4(

 .176/ 18تهذيب الكمال ) 5(

 .ع السابقالمرج) 6(

 .657/ 1الكاشف ) 7(

 .308ص، سؤاالت ابن الجنيد) 8(

 .389/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .350/ 6تهذيب التهذيب ) 10(

 .176/ 18تهذيب الكمال ) 11(

 .114/ 7الثقات البن حبان ) 12(

 .389/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 13(

 .358ص، تقريب التهذيب) 14(

 .350/ 6التهذيب تهذيب ) 15(

 .18/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي : انظر) 16(

 .128ص ، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم للذهبي) 17(

 .209ص، تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي: انظر) 18(
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  . )1(توفي بالرملة، الرملي اللَّه عبد َأبو العمري، محمد بن الْعزِيزِ عبد بن محمد  -

 صدوق: "وقال ابن حجر، )3("ربما خالف: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )2( العجليوثقه
  .)5("حافظاً كان": الفسوي سفيان بن يعقوب وقَال ،)4("معرفة له وكانت يهم

  .)7("ليس بالقوي: "وقال أبو زرعة، )6("هو ما الضعف إلى هو: "وقال أبوحاتم
  . هو صدوق يهم: الباحثقال

-   ديبعبن دبع داحبنِ الو كو ، شَرِيَأب دمحار مز8 (الب(.   
وقال ، )9("شيئاً تغيره في عنه أكتب ولم ،الثقات حدأ كان":  الخاقانيمزاحم أبو قال

  . )11(وذكره ابن حبان في الثقات، )10("صدوق" :يالدارقطن
 ذلك على وكان أيامه، آخر في فغيره أذى أصابه: "المنادي بن  محمد بن جعفروقال

  .)13("شيئاً عنه أكتب لم": الخطبي علي بن ِإسماعيلوقال ، )12("صدوقاً
  .ولم يتابع، ة صدوق تغير بأخر:ث الباحقال

 تصانيف، له، بالصيرفي المعروف ،اللَّه عبدبن  محمد  هو:شَّافعي بكْرٍ الَأبو -
  .)14(هـ330توفي

 الحديث في ارتحل، الحجة اإلمام: "وقال الذهبي، )16(والخطيب البغدادي، )15(وثقه الدارقطني
                           

 .11/ 26تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .246/ 2الثقات للعجلي ) 2(

 .81/ 9الثقات البن حبان ) 3(

 .493ص، تقريب التهذيب) 4(

 .12/ 26تهذيب الكمال ) 5(

 .8/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .8/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 7(

 .101/ 11تاريخ بغداد ) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .131ص ، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 10(

 .434/ 8الثقات البن حبان ) 11(

 .101/ 11تاريخ بغداد : انظر) 12(

 .المرجع السابق) 13(

 .68/ 3تاريخ بغداد للخطيب : انظر) 14(

 .279ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 15(

 .65/ 3تذكرة الحفاظ للذهبي ) 16(
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  .)1(ذلك وغير مصر وإلى الجزيرة إلى

  . هو ثقة: الباحثلقا

-  يماهراسٍبن  ِإبرد نب إبراهيمهو : فمن َأحراس بف قَسيبو .العاق َأبحِإس من. المكّي بين   
   .القَيس عبد

  .)2("القول مقبول مستورا، ثقة كَان: "قال الذهبي     
  :الحكم على اإلسناد

  :وفيه،  جداًعيف إسناده ض: الباحثقال

  . متروك،  محمد بن عمر:أوالً

  . ولم يتابع، صدوق يهم، الْعزِيزِ عبد بن محمد: ثانياً

  . صدوق تغير بأخرة ولم يتابع، شَرِيك بنِ الواحد عبد بن عبيد: ثالثاً

  .جهالة أصحابه: رابعاً
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 األصل في الفَنَد ] مفْسدا مرضاً أو مفْنَدا هرماً إال أحدكم ينْتَظر ام [ فيه ) ه(  } فند{ 
 عن الكالم من بالمخرف يتَكلَّم ألنه أفْنَد قد: هرِم إذا للشيخ قالوا ثم. بالفَنَد تَكلم: وأفْنَد. الكَذب
  .)3(الفَنَد في أوقَعه إذا: الكبر وأفْنَده. الصحة سنَن

  :)38 (حديث رقم

 سمع من عن ،)4(راشدبن  معمر َأخْبرنَا:  اهللارحمه الْمباركبن  اللَّه عبدقال اإلمام 

                           
 .150/ 12سير أعالم النبالء ) 1(

 .294/ 25تاريخ اإلسالم ) 2(

 .3/474النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

 إال أن   ،ثقة ثبت فاضل  : "قال ابن حجر  ، ـه154توفي  ، زدي موالهم َأبو عروةَ البصرِي    معمر بن راشد األَ   ) 4(
، تقريب التهذيب :[انظر.  وكذا فيما حدث به بالبصرة     ،في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً        

 ].541ص
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رِيقْب1(الْم( ،ُثدحي نةَ، َأبِي عريرنِ هع النَّبِي e ،ا": قَاَل َأنَّهم رنْتَظي كُمدنًى ِإلَّا َأحا غيطْغم)2(،  
 شَر فَالدجاُل الدجاَل، َأوِ ،)4(مجهِزا موتًا َأو مفْندا، هرما َأو مفْسدا، مرضا َأو ،)3(منْسيا فَقْرا وَأ

  .)5("وَأمر َأدهى والساعةُ الساعةَ، َأوِ ينْتَظَر، غَاِئبٍ

  :تخريج الحديث

، )10(والحاكم، )9(وأبو يعلى، )8(وإبراهيم الحربي، )7(اوابن أبي الدني، )6(أخرجه هنَّاد
 من )13( الطبرانيوأخرجه .من طريق عبد اهللا بن المبارك به بمثله، )12(والبيهقي، )11(والقضاعي

، )15(والعقيلي، )14(وأخرجه الترمذي، عن سعيد المقبري به بمثله، طريق محمد بن عجالن
 أبي مصعب أحمد بن أبي ريقمن ط، )18(يهقيوالب، )17(وأبو الفضل الزهري، )16(والطبراني

 )20(وأخرجه ابن شاهين،  من طريق محمد بن موسى الكديمي)19(وأخرجه ابن أبي الدنيا، بكر

                           
)1 (رِيقْبالم :      الم انسكَي ديعَأبِي س بن ديعي هو سنالمد رِيتقريـب  : [انظـر ، وثقه ابن حجر  ، ـه120توفي، قْب

 ].236ص، التهذيب

 ].645/ 2غريب الحديث إلبراهيم الحربي . [ويجوز ِإلَى ما لَا يحلُّ لَه، يحمُل صاحبه علَى َأن يطْغَى ) 2(

)3 (هلْتَفَتُ ِإلَيحاً لَا يطَّرقيرا مًئا حشَي 51/ 5 ،لنهاية في غريب الحديث واألثرا. [َأي.[ 

/ 1النهاية في غريب الحـديث واألثـر      [ .يقال َأجهز علَى الجرِيح يجهِز، ِإذَا أسرع قَتْلَه وحرره        . َأي سريعا ) 4(
322.[ 

 .4/ 1 ،الزهد والرقائق البن المبارك) 5(

 .289/ 1 ،الزهد لهناد بن السري) 6(

 .88ص، ي الدنياقصر األمل البن أب) 7(

 .642/ 2 ،غريب الحديث إلبراهيم الحربي) 8(

 .421/ 11 ،مسند أبي يعلى الموصلي) 9(

 .356/ 4 ،المستدرك على الصحيحين) 10(

 .32-31/ 2 ،مسند الشهاب للقضاعي) 11(

 .148/ 13 ،شعب اإليمان) 12(

 .192/ 4 ،المعجم األوسط) 13(

 .2306رقم ، 128ص، 4ج، في المبادرة بالعملباب ما جاء ، أبواب الزهد، سنن الترمذي) 14(

 .230/ 4 ،الضعفاء الكبير للعقيلي) 15(

 .235/ 8 ،المعجم األوسط) 16(

 .639ص، حديث أبي الفضل الزهري) 17(

 .148/ 13 ،شعب اإليمان) 18(

 .2ص، األهوال البن أبي الدنيا) 19(

 .150ص، الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك البن شاهين) 20(
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جميعهم عن ،  من طريق إسماعيل بن زكريا)1(وأخرجه البيهقي، من طريق محمد بن هارون
 من )2(جه القضاعيوأخر، عن أبي هريرة بنحوه، عن عبد الرحمن األعرج، محرز بن هارون

  .عن أبي هريرة بمثله، عن أبيه، طريق يحيى بن عبيد اهللا
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

- ديعوأما تغير س رِيقْبالم،في عنه روى  أجد أن أحداًما: " لقول الذهبيضير فال ي 
متابعة تامة في شيخه ، بد اهللاوعبيد اهللا بن ع، وقد تابعه عبد الرحمن األعرج، )3("االختالط

  .)4( فهو لم يرسل عن أبي هريرة، إرسالهوأما. ريج تقدم في التخماك، أبي هريرة

- رمعضير، وأما إرسال م5(فهو لم يرسل عن سعيد المقبري،  فال ي(.  
  

  :الحكم على اإلسناد

 كان إن: "لولكن الحاكم قا، لجهالة من سمع سعيد المقبري،  إسناد ضعيف: الباحثقال
وفي رواية الطبراني أن ، )6("ومسلم البخاري شرط على صحيح فهو ،المقبري من سمع معمر

  .ولكنها من طريق ضعيفة، هو محمد بن عجالن، ومعمر، الذي بين المقبري

والرابعة القول فيها ،  منها ضعيفةثالثة: كما تقدم في التخريج، خرى أربعة طرق أوللحديث
  .ما قاله الحاكم

  .)7(وهو متروك، ضعيفة لتفرد محرز بن هارون بها،  عبد الرحمن األعرجق طري:ولىاأل

  .)8(وهو ضعيف، لتفرد إبراهيم بن أعين بها، ضعيفة،  طريق محمد بن عجالن:الثانية

  

                           
 .148/ 13 ،شعب اإليمان) 1(

 .32/ 2 ،مسند الشهاب القضاعي) 2(

 .40ص، المختلطين للعالئي: انظر) 3(

 ].127ص،  تحفة التحصيل للعراقي-184ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 4(

،  تحفة التحصيل للعراقـي    -283ص،  جامع التحصيل للعالئي   -219ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 5(
 ].311ص

 .356/ 4، المستدرك) 6(

 .521ص، تقريب التهذيب) 7(

 .594ص ، المرجع السابق) 8(
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  .)1(وهو متروك،  اهللا بهادضعيفة لتفرد يحيى بن عبي،  طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا:الثالثة

  .وتقدم القول فيها، سعيد المقبري طريق أبي :الرابعة
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)2( ]قَرب أو الفَنَد بلَغ قد كبيراً شيخاً وكان [ هرقْل رسول التَّنُوخي حديث ومنه

  :)39(حديث رقم 

 سلَيمٍبن  يحيى عن عيسى،بن  ِإسحاقُ حدثَنَا:  أبو عبيد القاسم بن سالم رحمه اهللاقال
،يالطَّاِئف نع دبع بن  اللَّهانثْممٍ،بن  عخُثَي نع يدعَأبِيبن  س ،داشيتُ: قَاَل رلَق يوَل )3(التَّنُوخسر 
: قَاَل منْه، قَرب َأو دالْفَنَ بلَغَ قَد كَبِيرا شَيخًا ِلي جارا وكَان بِحمصe ،، اللَّه رسوِل ِإلَى هرقَْل

 من: فَقُلْتُ فَقَرَأه، يسارِه، عن رجلًا فَنَاولَه هرقَْل، بِكتَابِ بِتَبوك وهوe ، اللَّه رسوَل َأتَيتُ"
باحص تَابِكُمي ك؟ الَّذُؤهقْرفَِإذَا ي وةُ، هاوِيعا مفَلَم غَ َأنفَر نم رقةتَابِي، اءقَاَل ك :ِإن ا، لَكقح ِإنَّك 
  .)5("إلخ... ،)4(سفْر ِإنَّا بِها، جوزنَاك جاِئزةٌ عنْدنَا وجِدتْ ولَو رسوٌل،

  :تخريج الحديث

    )8(وأخرجه البيهقي، عن إسحاق بن عيسى به بمثله، )7(وابن زنجويه، )6( أحمدأخرجه
عن ،  من طريق سعيد بن أبي راشد)9(وأخرجه الطبري، يم به بنحوه يحيى بن سلطريق من

                           
 .88ص ، تقريب التهذيب) 1(

 .3/475 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

ملْكَـان  بن دي عبن ثَعلَبةَ بن عمرِو بن عدي بن حنْظَلَةَ بن عدي بن هو كَعب الْعبادي وهو كَعب    : التنوخي) 3(
عوف تَنُوخًا فَنُـسب    بن  التَّنُوخي، وحالَفَ بنُو ملَكَان     : زيد اللَّات، وهو الَّذي يقَاُل لَه     بن  عذْرةَ  بن  عوف  بن  
هِم2375/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر.ِإلَي.[ 

)4 (فْرالس :ونرافسرٍ، والْمافس رٍجمعافسم 371/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر. [ جمع.[ 

 .325ص، األموال للقاسم بن سالم) 5(

 .416/ 24، مسند أحمد) 6(

 .585/ 2، األموال البن زنجويه) 7(

 .266/ 1 ،دالئل النبوة للبيهقي) 8(

 .54/ 6 ،تفسير الطبري) 9(
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 .بنحوه، عن التنوخي،  بن مرةلىيع
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   يدعَأبِيبن س ،داشقال رن: وييقال : "وقال المزي، )2( ذكره ابن حبان في الثقات.)1(راشد اب
  .)5("مقبول: "ابن حجروقال ، )4("صدوق" :وقال الذهبي، )3("له صحبة

  . والقوله فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال

، )7(وثقه ابن معين. )6(هـ132 توفيالمكي، عثمان َأبو القاري، خثيم بن عثمان بن اللَّهعبد    -
 به ليس: "وقال ابن معين في موضع آخر، "حجة: "وزاد ابن معين، )9(والنسائي، )8(والعجلي

وذكره ابن حبان في الثقات ، )11("الحديث صالح بأس، به ما" :و حاتموقال أب، )10"(بأس
وقال ، )13(وعبد الرحمن بن مهدي،  عنه يحيى بن سعيدوحدث، )12("خطىءي كَان: "وقال

 حسان أحاديث وأحاديثه عزيز هو": وقال ابن عدي، "صدوق" :)15(وابن حجر، )14(البخاري
  .)16("يكتب أن يحب مما

 :آخروقال النسائي في موضع ، )17("بالقوية ليست أحاديثه: "وضع آخر ابن معين في موقال  

                           
 .426/ 10 ،تهذيب الكمال) 1(

 .290/ 4 ،الثقات البن حبان) 2(

 .426/ 10 ،تهذيب الكمال) 3(

 .435/ 1 ،الكاشف) 4(

 .235ص، تقريب التهذيب) 5(

 .279/ 15 ،تهذيب الكمال: انظر) 6(

 .267/ 5 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 7(

 .268ص، الثقات للعجلي) 8(

 .281/ 15 ،تهذيب الكمال) 9(

 .476ص، سؤاالت ابن الجنيد) 10(

 .112/ 5 ، حاتمالجرح والتعديل البن أبي) 11(

 .34/ 5، الثقات البن حبان) 12(

 .112/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم" انظر) 13(

 .485/ 1 ،سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي) 14(

 .313ص، تقريب التهذيب) 15(

 .268/ 5، الكامل في ضعفاء الرجال) 16(

 .266/ 5 ،المرجع السابق) 17(
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  .)3("منكر الحديث: "وقال ابن المديني، )2("لين الحديث: "وقال مرة، )1("بالقوي ليس"

  .)5(الدارقطنيوضعفه ، )4("ِلينفي روايته : " العقيليوقال  
  . صدوق: الباحثقال  

، الخزاز الحذاء زكريا أبو: ويقال محمد وأب الطائفي، القرشي سليم بن يحيى -
   .)6(هـ193توفي

 به ليس":  النسائيوقَال، )10(وابن شاهين، )9(والعجلي، )8( معينوابن، )7( سعدابن وثقه  
 محله شيخ": وقال أبو حاتم، )12("كان يخطئ: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال ، )11("بأس

 ال كتابه" :سفيان بن يعقوب وقال، )13("به يحتج وال حديثه يكتب بالحافظ يكن ولم الصدق
 وقال، )14("وينكر فيعرف حفظاً حدث وإذا حسن فحديثه كتابه من حدث وإذا به بأس

  وقال ، )16("الحفظ سيء صدوق: "وقال ابن حجر، )15("الحديث في يهم صدوق" :الساجي
 فيه يعني "حديثه ِإن واهللا وكَذَا كَذَا" :قَاَل سليم بن يحيى عن سَألت أبي" :عبد اهللا بن أحمد

 في عنْده كَانَت خثيم بنا حديث أتقن قد كَان ُأخْرى مرة وقَاَل ،يحمده لم وكََأنَّه شَيء
  .)18("الحديث مضطَرب" :وقال في موضع آخر، )17("كتاب

                           
 .247/ 5 ،ئيسنن النسا) 1(

 .149/ 8 ،المرجع السابق) 2(

 .247/ 5 ،سنن النسائي: انظر) 3(

 .281/ 2 ،الضعفاء الكبير للعقيلي: انظر) 4(

 .352ص، اإللزامات والتتبع للدارقطني) 5(

 .365/ 31 ،تهذيب الكمال: انظر) 6(

 .8/61 ،الطبقات الكبير) 7(

 .60/ 3 ، رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) 8(

 .473ص، الثقات للعجلي) 9(

 .259ص، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين) 10(

 .368/ 31 ،تهذيب الكمال) 11(

 .615/ 7 ،الثقات البن حبان) 12(

 .156/ 9 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 13(

 .227/ 11 ،تهذيب التهذيب) 14(

 .المرجع السابق) 15(

 .591ص، تقريب التهذيب) 16(

 .480/ 2 ، ألحمد رواية ابنه عبد اهللالعلل ومعرفة الرجال) 17(

 .236ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 18(
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  نهوقال ، "ليس بالقوي: ")3(الدوالبي بشر وأبو، )2(وقال النسائي، )1( السرخسيجعفر أبو ولي
: الحميدي وقَال، )5("عندهم بالحافظ ليس": الحاكم وقال، )4("الحفظ سيء كان" :الدارقطني

  .)6("اإلرجاء يرى كان"
، وأما بدعته فال تَضير، "صدوق سيء الحفظ: " والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال  

  .فحديثه ال يدعوا لها
، ويوسف محمد أخو ،الطَّباعِ بنا يعقوب أبو ،البغْدادي نجيح بن هو ا:عيسىبن  ِإسحاقُ -

، )10( في الثقاتحبانوذكره ابن ، )9(هبيوالذ، )8( الخليليوثقه .)7(هـ215 وقيل 214توفي
 وقال، "صدوق: ")13(وابن حجر، )12(وقال أبو حاتم، )11("الحديث مشهور: "اريوقال البخ

  .)14("صدوق به بأس ال: "جزرة صالح
   إلّا بعلةلمرتبةفال ينبغي أن ينزل عن تلك ا،  هو ثقة: الباحثقال  

  :الحكم على اإلسناد
  : فيهو،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  . فهو لين الحديث، مقبول ولم يتابع،  بن أبي راشدسعيد: أوالً
   . الحفظ ولم يتابعءصدوق سي،  بن سليم الطائفييحيى: ثانياً

  .)15(األلباني ضعفه وقد     

                           
 .227/ 11 ،تهذيب التهذيب: انظر) 1(

 .108ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي) 2(

 .238/ 1 ،تذكرة الحفاظ للذهبي) 3(

 .34/ 13 ،علل الدارقطني) 4(

 .227/ 11 ،تهذيب التهذيب) 5(

 .138 /18 ،تهذيب الكمال) 6(

 .462/ 2 ،تهذيب الكمال: انظر) 7(

 .244/ 1 ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث: انظر) 8(

 .238/ 1 ،الكاشف) 9(

 .114/ 8 ،الثقات البن حبان) 10(

 .399/ 1 ،التاريخ الكبير للبخاري) 11(

 .231/ 2 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 12(

 .102ص، تقريب التهذيب) 13(

 .331/ 6 ،تاريخ بغداد) 14(

 .163/ 8في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 15(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

  . )1(هو الذي ال فائدةَ في كالمه ِلكَبِرٍ أصابه] دال عابِس وال مفَنَّ[ومنه حديث أم معبد ] ه [
  

  :)40(حديث رقم 

  د َأنَسٍ َأبو الْخَيرِ، ثنا َأبو هشَامٍ محمبن  بسر ثَنيحد:  بكرٍ الشافعي رحمه اهللاو أبقال
 الْخُزاعي بعييسارٍ الْكَعبِي الربن ثَابِت بن زيد بن سلَيمان بن َأيوب بن الْحكَمِ بن سلَيمان بن ا

 تَميمٍ الْبصرِي، ثنا َأبو هشَامٍبن  فَيوسبن الْحكَمِ، وحدثَني َأحمد بن حدثَني عمي، َأيوب : قَاَل
 دمحقَاَلبن م ديبِقُد انملَيس : وبي، َأيمي عثَندامِ بن حزح نكَمِ، عشَامٍ، بن الْحه ،َأبِيه نشَامٍ، عه

يبح ،هدج نبن  شُع2(خَاِلد( وِل اللَّهسبِ راحص e،ا منْهم جكَّةَ خَرم نم جخَر ينا حاجِرِإلَىه  
ه ينَةدالْمرِ وامكْرٍ علًى ِلَأبِي بومكْرٍ وو بَأببن  و اللَّه دبع يثا اللَّيمِليلُهدةَ، وريوا بن فُهرم ،طقيالُْأر

 ثُم تَسقي وتُطْعم، ،)4(بة جلدةً تَحتَبِي بِفنَاء الْقُ)3(علَى خَيمتَي ُأم معبد الْخُزاعية، وكَانَتْ برزةً
ينلمرم مالْقَو كَانًئا، وشَي ذَِلك نا مهنْدوا عيبصي ا، فَلَمنْهم ونَهشْتَرا يملَحا ورا تَمَألُوه5(فَس( 

ينتنس6(م(، وُل اللَّهسر فَنَظَر e ،ةمرِ الْخَيي كَسف ِإلَى شَاة)ا": اَل فَقَ)7م ا ُأمالشَّاةُ ي هذه 
 َأمرِه، ى رفَقَاء يحفُّون بِه، ِإن قَاَل َأنْصتُوا ِلقَوِله، وِإن َأمر تَبادروا ِإلَلَه: إلى قَوِلها... ،"معبد؟

 ،شُودحم فُودحلَامابِس8( ع(،فَنَّدلَا مإلخ...،  و")9(.  

                           
 .3/475النهاية في غريب الحديث واألثر  ) 1(

 وقَاَل محمـد  ِإنَّه َأبو معبد الْكَعبِي الْخُزاعي   : خَاِلد الْخُزاعي َأبو صخْرٍ وخَاِلد يدعى الَْأشْعر، وقيلَ       بن  حبيشُ  ) 2(
 ]871/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم . [، وقَتيُل الْبطْحاءrخَاِلد شَهِد الْفَتْح مع النَّبِي بن خُنَيس : ِإسحاقَبن ا

قلَةٌ تَجلس ِللنَّاسِ وتُحـدثهم،     امرَأةٌ برزة ِإذَا كَانَتْ كهلة لَا تَحتَجب احتجاب الشَّواب، وهي مع ذَِلك عفيفَةٌ عا             ) 3(
 ].117/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر . [من البروز وهو الظّهور والخروج

 ].30/ 5العين للفراهيدي . [البطن: والقَبقَب. القُبة قَببتُ قُبةً) 4(

 ].149/ 15تهذيب اللغة للهروي . [الَّذي نفد زاده: المرمل) 5(

 ].466/ 1غريب الحديث البن قتيبة . [ مسنَّتَينِ َأي داخلين في السنة وهي الجدب والمجاعة)6(

 ].289/ 2غريب الحديث البن الجوزي . [كسر الْخَيمة َأي في جانبها ولكُل بيت كسران عن يمين وشمال) 7(

 ].171/ 3، نهاية في غريب الحديث واألثرال. [الكَرِيه الملْقَى، الجهم المحيا: العابِس) 8(

 .835/ 2 ،الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي) 9(
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  :تخریج الحدیث

، )3( الحاكموأخرجه، من طريق محمد بن سليمان به، )2(والبيهقي، )1( الاللكائيخرجهأ
، )6(واألصبهاني، والاللكائي، )5( الطبرانيأخرجهو، من طريق أيوب بن الحكم به، )4(والبيهقي
   من طريق سالم )9(وأخرجه الحاكم،  طريق أبي محرزمن، )8(وابن عساكر، )7(والبيهقي

،  حزام بن هشام بهعنثالثتهم ، من طريق يحيى بن نضلة )10(واألصبهاني، بن محمد الخزاعيا
  .بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعللھ

  .)11( بن خَاِلد بن الَْأشْعر الْخُزاعي حجازى والد حزام بن هشام حبيشبنا هو:  هشَام -

 هوعد، )13("ة أم ال أدري لَه صحبال: "وقال يحيى بن يونس، )12(" صحبةله: " ابن حبانقال
  . )14(" يوم الفتحقتل صح أن أباه وقد: "وقال، ابن حجر في القسم األول في اإلصابة

  . صحبةله : الباحثقال

- امزشَامِبن  حيش هبالقديدي من أهل الرقم بادية بن  بن ح ياعالْخُز رِيالَْأشْع خَاِلد
  .)15(بالحجاز

                           
 .856/ 4 ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي) 1(

 .277/ 1 ،دالئل النبوة للبيهقي) 2(

 .10/ 3 ،المستدرك على الصحيحين) 3(

 .277/ 1 ،دالئل النبوة للبيهقي) 4(

 .254ص،  األحاديث الطوال للطبراني-50/ 4 ،المعجم الكبير للطبراني) 5(

 .338ص، دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني) 6(

 .277/ 1 ،دالئل النبوة للبيهقي) 7(

 .332/ 3 ،تاريخ دمشق) 8(

 .10/ 3 ،المستدرك على الصحيحين) 9(

 .872/ 2 ،معرفة الصحابة ألبي نعيم) 10(

 .53/ 9 ،لتعديل البن أبي حاتمالجرح وا: انظر) 11(

 .433/ 3 ،الثقات البن حبان) 12(

 .371/ 5 ،أسد الغابة البن األثير) 13(

 .421/ 6 ،اإلصابة في تمييز الصحابة) 14(

 .357/ 12 ،تاريخ دمشق: انظر) 15(
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 ابن حبان في وذكره، " به بأسليس: ")3(وأحمد، )2(ن معينوقال اب، )1( ابن سعدوثقه    
  .)5(" محله الصدقشيخ: "وقال أبو حاتم،  )4(الثقات

   .ثقة هو : الباحثقال

- وبكَمِبن  َأيهو: الْحبِيالْكَع ياع6( الْخُز( .فيما نقله ابن الجوزيقَاَل ازِيالر )8(والذهبي، )7( :
  .)9(ثقات حبان في الوذكره ابن، "مجهول"

  وقد تابعه كٍُل من أبي محرز ، أخيه أخوه وابن إلَّا عنه روِ يلمف،  هو مقبول: الباحثقال
  .كما تقدم في التخريج، ويحيى بن نضلة، بن مهديا

-   دمحبن مانملَيكَمِ بن  سالعالفبن الْح بِيالْكَع ياعالْخُز وب10(َأي(.  
   بن الحكم متابعةً تامة في شيخه أيوب يمانوقد تابعه سل، و مجهول الحال ه: الباحثقال
  .)11(كما في رواية البيهقي، بن الحكما

  .)12(ذكره المزي في تالميذ أحمد بن عيسى بن حماد،  بن تميم البصرِي َأحمد بن يوسف -
 شيخه              تامة فيعةوقد تابعه يسر بن أنس متاب،  هو مجهول الحال: الباحثقال

  .)13( هذه الروايةفي،  بن سليمانمحمد
  .)16(وابن ماكوال، )15(وثقه الخطيب .)14( أبو الخير البزاز البغداديَأنَسٍبن  يسر  -

                           
 .8/58 ،الطبقات الكبير) 1(

 .89/ 1 ، رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين ) 2(
 .365/ 12 ،تاريخ دمشق) 3(
 .247/ 6 ،الثقات البن حبان) 4(
 .298/ 3 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 5(
 .245/ 2 ،لمرجع السابقا) 6(
 .130/ 1 ،الضعفاء والمتروكون البن الجوزي) 7(
 .286/ 1 ، ميزان االعتدال-96/ 1 ،المغني في الضعفاء) 8(
 .128/ 8 ،الثقات البن حبان) 9(
 .269/ 7 ،التعديل البن أبي حاتمالجرح و) 10(
 .277/ 1، دالئل النبوة للبيهقي) 11(
 .418/ 1 ،تهذيب الكمال: انظر) 12(

 .835/ 2 ،الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي) 13(

 . 16/525 ،تاريخ بغداد: انظر) 14(

 .المرجع السابق) 15(

 .693ص، بن ماكوالإرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ال) 16(
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  . هو ثقة: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

، وذلك ألن كٍُل من محمد بن سليمان،  لغيرهالحسن ويرتقي إلى ضعيف إسناده : الباحثقال
  . وقد توبعا، مجهوالن،  بن يوسفحمدوأ

  .)1(طرقه بِتَعدد الْحسن ِإلَى قىتير وقد ضعيف: وقال األلباني
  

_    _   _    _   _    _  
 

    : ابن األثير رحمه اهللاقال

 جماعات أي] بعضاً بعضكم يهلك أفْنَاداً أفْنَاداً تَتَّبِعوني وفاةً أولكم من إنِّي أال [وفيه] ه[
 أي: حدة علَى فنْد هم: ويقال. الليل من الطَّائفة: والفنْد. فنْد: واحدهم ،قوم بعد قوماً ،قينفَرمتَ
  .)2(فَئة

  )41(حديث رقم 

 حدثَني: قَاَل ،)4(الَْأوزاعي سمعتُ: قَاَل ،)3(الْمغيرة َأبو حدثَنَا : اهللاحمه اإلمام أحمد رقال
: فَقَاَل، e اللَّه رسوُل علَينَا خَرج: يقُوُل ،)6(الَْأسقَعِ بن واثلَةَ سمعتُ: قَاَل ،)5(يزِيدبن  ربِيعةُ

"ونمعَأنِّي َأتَز رِكُمفَاةً، آخِإنِّي َألَا و نم ِلكُمفَاةً، َأوي وونعتَتْبا، وَأفْنَاد كلهي كُمضعا بضع7("ب(.  
  :یج الحدیثتخر

وأخرجه ابن أبي ، )8( المغيرة بهيعن أب،  ابن األعرابي عن إبراهيم بن هانئأخرجه

                           
 .1672/ 3 ،مشكاة المصابيح) 1(

 .3/475 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

، تقريب التهـذيب  : [انظر، وثقه ابن حجر  . هـ212توفي، هو عبد القُدوسِ بن الحجاجِ الخَوالَني الحمصي      ) 3(
 ].360ص

، تقريـب التهـذيب   : [انظـر . وثقه ابـن حجـر    . )4(هـ157توفي، أبو عمرو ، هو عبد الرحمنِ بن عمرِو    ) 4(
 ].347ص

 ].208ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر. هـ123أو 121توفي، ربِيعةُ بن يزِيد الدمشْقي َأبو شُعيبٍ) 5(

 ].2715/ 5عرفة الصحابة ألبي نعيم م: [انظر. هـ85توفي ، الَْأسقَعِ اللَّيثي من بني لَيثبن واثلَةُ ) 6(

 .186/ 28 ،مسند أحمد) 7(

 .552/ 2 ،معجم ابن األعرابي) 8(
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  ، )4(وأخرجه أبو يعلى. من طريق الوليد بن مسلم، )3(والطبراني، )2(وابن حبان، )1(عاصم
   من طريق بشر )7(وأخرجه أبو يعلى. من طريق محمد بن كثير، )6(والطبراني، )5(وابن قانع

من طريق ، )11(والطبراني، )10(وابن حبان، )9(وابن حذلم، )8( وأخرجه ابن أبي عاصم،بن بكرا
، )13(وأخرجه ابن حذلم،  من طريق ابن سماعة)12(وأخرجه ابن حذلم، عبد الواحد بنعمر 

.  من طريق مفضل بن يونس)15(لطبرانيوأخرجه ا،  من طريق هقل بن زياد)14(والطبراني
  .بألفاظ متقاربة. من طريق ربيعة بن يزيد به، )16(جه الطبرانيوأخر. جميعهم عن األوزاعي به

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .  رجاله ثقات  -

  .)17( لم يرسل عن ربيعة بن يزيدفهو،  فال يضير، إرسال الَْأوزاعيوأما   -

  :الحكم على اإلسناد

  .)18(وصححه األلباني.  إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .17ص، الديات البن أبي عاصم) 1(

 .21/ 15صحيح ابن حبان ) 2(

 .69/ 22 ،المعجم الكبير) 3(

 .475/ 13 ،مسند أبي يعلى الموصلي) 4(

 .183/ 3 ،معجم الصحابة البن قانع) 5(

 .69/ 22 ،لكبيرالمعجم ا) 6(

 .473/ 13 ،مسند أبي يعلى الموصلي) 7(

 .17ص، الديات البن أبي عاصم) 8(

 .11ص، جزء من حديث األوزاعي البن حذلم) 9(

 .21/ 15 ،صحيح ابن حبان) 10(

 .69/ 22 ،المعجم الكبير) 11(

 .11ص، جزء من حديث األوزاعي البن حذلم) 12(

 .المرجع السابق) 13(

 .69/ 22 ،المعجم الكبير) 14(

 .72/ 1 ،المعجم الصغير) 15(

 .68/ 22 ،المعجم الكبير) 16(

 ].202ص، تحفة التحصيل للعراقي: [ انظر) 17(

 .506/ 2 ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: انظر) 18(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 بعضهم يقتُل أفْنَاداً بعدهم الناس ويعيش ،قَومي لحوقاً بي الناس أسرع [ الحديث ومنه ] ه[ 
  .)1(مخْتَلفين فرقاً يصيرون أي ] بعضاً

  :)42(حديث رقم 

 )4(شَيبة َأبي ابن عن )3(السعدي )2(الشّعبِي حدثني:  أبو منصور األزهري رحمه اهللاقال
 عن ،حبان بن يحيى عن ،)5(يحيى بن محمد عن ،المسيب بنِ عيسى عن ،عون بن جعفَر عن

 علَيهِم وتَتَنافَس ،المنايا تَستَجلبهم قَومي لُحوقاً بِي النَّاس َأسرع" : قَاَل، e النَّبِي َأن: عاِئشَة
  .)7( "بعضا بعضهم يقْتُل )6(َأفْناداً بعدهم النَّاس ويعيش ،ُأمتهم

  :تخريج الحديث

،  من طريق عروة بن الزبير، )9(ومن طريقه ابن أبي عاصم، )8( ابن طهمانأخرجه
 من، )13(والطبراني، )12(وابن أبي عاصم، )11(وإسحاق بن راهويه، )10(وأخرجه نعيم بن حماد

                           
 .3/475 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

تهـذيب اللغـة   ، عبد السالم محمد هارون، سسة المصريةوقد وافقني في ذلك محقق طبعة المؤ      ، لعله ساقط ) 2(
14/139 . 

)3 (    دومحم اِهللا بن دبنِ     بن   هو عمحالر دبو عاِهللا، َأب دبع زِيورو .  المرثُ مدحسـير  : [انظر. هـ311توفي، م
 ].399/ 14أعالم النبالء

)4 (    دمحم اِهللا بن دبكْ ، هو عو برٍَأب ،  يفتقريـب  : [انظر. وثقه ابن حجر  . هـ235توفي، صاحب التصانيف الكُو
 ].320ص، التهذيب

، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، هـ121توفي، منْقذ اَألنْصارِي المدنيبن  حبان ا  بن   محمد بن يحيى  ) 5(
 ].512ص

 ].3/475النهاية في غريب الحديث واألثر [لفين أي يصيرون فرقا مخْتَ: َأفْناداً) 6(

 .98/ 14 ،تهذيب اللغة لألزهري) 7(

 .55ص، مشيخة ابن طهمان) 8(

 .86ص، األوائل البن أبي عاصم) 9(

 .106/ 1 ،الفتن لنعيم بن حماد) 10(

 .1043/ 3 ،مسند إسحاق بن راهويه) 11(

 .529/ 2 ،السنة البن أبي عاصم) 12(

 .86ص، ياألوائل للطبران) 13(
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من ، )3(والطبري، )2(وأخرجه أحمد، يق سعيد بن عمرو من طر)1(وأخرجه أحمد، طريق مسروق
   بن علي بن دمن طريق محم، )5(والدوالبي، )4(وأخرجه البخاري، كةطريق ابن أبي ملي

  .بألفاظ متقاربة. جميعهم عن عائشة،  من طريق مرزوق)6(وأخرجه ابن أبي عاصم، عبد اهللا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

وروى عنه ، روى عن ابن عمر: ")8(وأبو حاتم، قال البخاري. )7(المازني حبان بنِ يحيى  -
  .)9(وذكره ابن حبان في الثقات، "ابنه محمد بن يحيى

  .كما تقدم في التخريج،  توبعقد هو مقبول و: الباحثقال  

 :ي ابن عدقالو، )11(ذكره ابن حبان في الثقات. )10(الْكُوفَة قاضى البجلى الْمسيب بنعيسى   -
 ولم وقصد: "اكمـال الحـوق، )13("الْحديث صاِلح: "وقال الدارقطني، )12("يرويه فيما صالح"

وقال ، )18(والدارقطني، )17(ائيـوالنس، )16(وأبو داود، )15( ابن معينوضعفه .)14("يجرح قط
ليس : "ال أبو زرعةـوق، )20(ولينه أحمد، )19("يءليس بش: "ن مرة أخرىـن معيـاب

                           
 .65/ 41 ،مسند أحمد) 1(

 .513/ 40 ،مسند أحمد) 2(

 .113/ 3 ،تهذيب اآلثار مسند علي للطبري) 3(

 .318/ 1 ،التاريخ الكبير للبخاري) 4(

 .703/ 2 ،الكنى واألسماء للدوالبي) 5(

 .640/ 2 ،السنة البن أبي عاصم) 6(

 .268/ 8 ،التاريخ الكبير للبخاري) 7(

 .134/ 9 ،ل البن أبي حاتمالجرح والتعدي) 8(

 .526/ 5 ،الثقات البن حبان) 9(

 .288/ 6 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم: انظر) 10(

 .232/ 7 ،الثقات البن حبان) 11(

 .444/ 6 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 12(

 .103/ 1، سنن الدارقطني) 13(

 .292/ 1 ،المستدرك على الصحيحين) 14(

 .342/ 3 ، رواية الدوري- تاريخ ابن معين -302ص، سؤاالت ابن الجنيد) 15(

 .501/ 2 ،المغني في الضعفاء) 16(

 .76ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي) 17(

 .166/ 2 ،الضعفاء والمتروكون للدارقطني) 18(

 .355/ 3 ، رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) 19(

 .76ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 20(
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 يقلب ممن كَان: "وقال ابن حبان، )2("بالقوي ليس الصدق محله" :ل أبو حاتموقا، )1("بالقوي
  .)3("بِه اِلاحتجاج حد عن خرج حتَّى ،يفهم ولَا الْآثَار في ويخطىء ،يعلم ولَا الَْأخْبار

  .)4(ولكنه لم يرسل عن محمد بن يحيى بن حبان، وهو يرسل أيضاً،   ضعيف: الباحثقال     

-  جفَرنِبن  عوفَرِبن  ععرِوبن  جمبن  عثيرالقُ حريش يومخْزو ،الْمنٍ َأبوالكُ ،عيوف ،
، )9(والذهبي، )8(والعجلي، )7(وابن معين، )6(وثقه ابن سعد. )5(هـ207 وقيل 206توفي

  . )10(وذكره ابن حبان في الثقات

 :)14(وابن حجر، )13( أبو حاتموقال، "بْأس بِه لَيس: ")12(وابن شاهين، )11( أحمدوقال    
  ".صدوق"
  .ثقة:  الباحثقال    

  .)15(فهو لم يرسل عن أبيه،  فال يضير،يحيى بن إرسال محمد أماو   -

  :الحكم على اإلسناد

وقد روي الحديث من ، وذلك لضعف عيسى بن المسيب،  ضعيفسناد هذا اإل: الباحثقال  
  .تقي بها إلى الحسن لغيرهفير،  أخرى صحيحةقطر

_    _   _    _   _    _ 

                           
 .347/ 2، ء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعيالضعفا) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .119/ 2 ،المجروحين البن حبان) 3(

 .254ص، تحفة التحصيل للعراقي) 4(

 .70/ 5 ،تهذيب الكمال: انظر) 5(

 .8/519 ،الطبقات الكبير) 6(

 .85ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 7(

 .270/ 1 ،الثقات للعجلي) 8(

 .295/ 1 ،الكاشف) 9(

 .141/ 6 ،الثقات البن حبان) 10(

 .103/ 3 ،العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا) 11(

 .55ص، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين) 12(

 .485/ 2 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 13(

 .141ص، تقريب التهذيب) 14(

 ].290ص، قيتحفة التحصيل للعرا: [ انظر) 15(
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  : رحمه اهللاثير ابن األقال

 بعد فرقاً أي ] أفْنَاداً أفْنَاداً الناس عليه صلَّى، e اللّه رسول تُوفّي لما [ الحديث ومنه ] ه[ 
  .)1(إمام بال فُرادى فرق

  :)43(حديث رقم 

  .فظ قريب منهولكن بل،  أقف عليه بلفظ ابن األثيرلم 

   سلَيمان حدثَنَا، مخْلَدبن  خَاِلد حدثَنَا:  اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللاقال
 لَما: " قَاَل، )3(الْمسيبِ بن سعيد سمعتُ: قَاَل، حرملَةَبن  الرحمنِ عبد حدثَني: قَاَل، )2(بِلَاٍلبن ا

فِّيوُل تُوسر اللَّه e ، عضلَىوع رِيرِهس ، فَكَان النَّاس خُلُوندا يرما زرمز لُّونصي هلَيع 
ونجخْريو لَمو مهُؤمي دَأح ،فِّيتُوو مونِ ياِلاثْنَي ،نفدو موي 4( "الثُّلَاثَاء(.  

  :تخريج الحديث

  . به ابن أبي شيبةانفرد

  :ال اإلسناد وعللهدراسة رج

-   دبنِعمحلَةَبن  الرمررو بن حمسنة بن ع ،يلَمو الَْأسلَةَ َأبمرقال المدني، حولد من إنه: وي 
  .)5(هـ145توفي أفصى، بن ماِلك

، ) 10(وقال ابن معين، )9(وابن نمير، )8(وأحمد، )7(وابن معين، )6(ي محمد بن عمر الواقدوثقه

                           
 .3/475 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (يمبِالٍَل التَّي بن انملَيثقة، س يندوأبو َأيوب الم دمحو م250ص، تقريب التهذيب. [هـ177توفي ، َأب.[ 

)3 (يموخْزالم يشبِ القُريسالم بن ديع27رقم حديث : سبقت ترجمته انظر. [س.[ 

 .430/ 7 ،مصنف ابن أبي شيبة) 4(

 .58/ 17 ،تهذيب الكمال: انظر) 5(

 .7/588 ،الطبقات الكبير) 6(

 .503/ 5 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 7(

 .552/ 1، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا) 8(

 .161/ 6 ،تهذيب التهذيب: انظر) 9(

 .108ص،  معين في الرجالمن كالم أبي زكريا يحيى بن) 10(
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  .)2("يخطىء كَان: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، "بْأس بِه لَيس: ")1(والنسائي

 حديثاً أحاديثه في أر ولم: "وقال ابن عدي، )3("صالح: " ابن معين في موضع آخروقال
 في يهم صدوق: "الساجيوقال ، )5("به يحتج وال حديثه يكتب: " أبو حاتملوقا. )4("منكراً
  .)7("أخطأ ربما صدوق: " حجر ابنقالو، )6("الحديث

 عن سعيدبن  يحيى سألت: "المديني بن عليوقال ، )9(وابن معين، )8( يحيى بن سعيدوضعفه
 ممن هو ليس فقال تشدد بل ال فقلت تشدد أو العفو تريد فقال علقمة بن عمروبن  محمد
 رَأيت ما] نيعني ابن معي [ليحيى فَقلت: " المديني في موضع آخربن علي قَاَلو، )10("تريد
 وقال. )11("نعم قَاَل يلقن كَان قلت لفَعلت ألقنه َأن شْئت لَو: قَاَل حرملَة بن الرحمن عبد من

، "كأنه لم يرض حديثه": قلت، )12("وكذا كذا حرملة بن الرحمن عبد: "أحمد في موضع آخر
 ألقنه أن شئت ولو يلقن كان: "سعيدوقال يحيى بن ، )13("حديثه يصح ال: "وقال البخاري

  .)14("أشياء

 سعيد لي فَرخص قَاَل أحفظ لَا كنت َأو ،الْحفْظ سيء كنت: "حرملَة بن الرحمن عبد وقال
  .)15("الْكتاب في الْمسيب بنا

، ولكنه في حديث سعيد بن المسيب ثقة ال يخطئ، ويرسل،  صدوق يخطئ: الباحثقال
 فهو لم  بالنسبة إلرسالهوأما. كما تقدم،  بأن يروي الكتاب عنهلهب  ابن المسيزةوذلك إلجا

                           
 .60/ 17 ،تهذيب الكمال) 1(

 .68/ 7 ،الثقات البن حبان) 2(

 .223/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 3(

 .503/ 5 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 4(

 .223/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 5(

 .161/ 6 ،تهذيب التهذيب) 6(

 .339ص، تقريب التهذيب) 7(

 .223/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم: ظران) 8(

 .328/ 2 ،الضعفاء الكبير للعقيلي) 9(

 .503/ 5 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 10(

 .744ص، العلل الصغير للترمذي) 11(

 .503/ 5 ،الكامل في ضعفاء الرجال) 12(

 .84ص، الضعفاء الصغير للبخاري) 13(

 .223/ 5 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم: انظر) 14(

 .206/ 3 ، رواية الدوري-تاريخ ابن معين : انظر) 15(
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  .)1(لمسيبيرسل عن سعيد بن ا

  . )2 ( هـ213 القَطَواني، أبو الهيثم البجلي موالهم الكوفي، توفيخالد بن مخْلَد  -

، )5(وصالح جزرة ،"فيه قليل تشيع: "وزاد العجلي، )4(، والعجلي)3(وثقه عثمان بن أبي شيبة
، وقال )8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7("ليس به بأس: ")6(وابن عدي، وقال ابن معين

في حديثه : "وقال األزدي". يتشيع: "وزاد ابن حجر، "صدوق: ")10(وابن حجر، )9(أبوداود
له أحاديث : "وقال اإلمام أحمد . )11("بعض المناكير، وهو عندنا في عداد أهل الصدق

  .)13("يكتب حديثه: " أبو حاتم، وقال)12("مناكير

  .)14("كان متشيعا منكر الحديث، في التشيع مفرطًا، و كتبوا عنه للضرورة: "وقال ابن سعد

هو صدوق حسن الحديث، إال أنه كان فيه قليل تشيع كما قال العجلي، وله : قال الباحث
 التشيع فقد قدمنا أما: مناكير كما قال أحمد، ولقد دافع عنه ابن حجر في هدي الساري فقال

أنه إذا كان ثَبت األخذ واألداء ال يضره، ال سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير فقد 
  .)15( وأوردها في كامله، وليس فيها هذا الحديث،تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه

  :الحكم على اإلسناد

 أحد: كن قال فيه الحافظ العالئيول، إلرسال سعيد بن المسيب، قطوع إسناده م: الباحثقال

                           
 .196ص، تحفة التحصيل للعراقي: انظر) 1(

 .163 / 8 ،تهذيب الكمال: انظر) 2(

 .77ص ، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين) 3(

 . 331 / 1 ،معرفة الثقات للعجلي) 4(

 .3/101 ،تهذيب التهذيب) 5(

 .3/904 ،لرجالالكامل في ضعفاء ا: انظر) 6(

  .104ص ،   رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 7(

 .8/224 ،الثقات البن حبان) 8(

 .1/262 ،سؤاالت اآلجري ألبي داود) 9(

 .291ص ، تقريب التهذيب) 10(

 .3/101 ،تهذيب التهذيب) 11(

 .2/17 ،العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد) 12(

 .3/354 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 13(

 .8/530 ،الطبقات الكبير) 14(

 .398 / 1 ،مقدمة فتح الباري البن حجر) 15(
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  .)1(بمراسيلهم المحتج الكبار األئمة

  وذلك ألن خالد ، فإسناده حسن إن شاء اهللا،  صح االحتجاج بمراسيله في هذا الحديثفلو
  .بن مخلد صدوق حسن الحديثا

_    _   _    _   _    _ 
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وأتَّخذه ارتَبِطه أي] فَرسا أفَنِّد أن أريد إني: e لنبيل قال رجال أن [الحديث ومنه ] ه[ 
: الزمخشري وقال. منه الخارج أنْفُه وهو، الجبل من الفنْد إلى يلْجأ كما إليه ألجأ ومالَذا حصنْا
 أضمره أي: الشجرة أغصان من الغُصن وهو: الفنْد من التَّضمير بالتَّفْنيد أراد يكون أن يجوز
  .)2(كالغُصن ضمرِه في يصير حتى

  :)44(حديث رقم 

  .ولكن بلفظ قريب منه،  عليه بلفظهف أقلم
   موسى ثنا قَاَل ،)3(دكَينٍبن  الْفَضُل حدثَنَا:  اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللاقال

 فَرسا ُأقَيد َأن ُأرِيد ِإنِّي: فَقَاَل، e اللَّه َلرسو َأتَى رجلًا، َأن يحدثُ، )4(َأبِي سمعتُ قَاَل علي،بن ا
َأو تَاعا َأبسفَقَاَل: قَاَل، فَر" :كلَيفَع بِه حَأقْر ثَم5(َأر( تًايكُم)6( َأو مهلًا َأدجحم)7( َنَى طَلْقمالْي)9(")8(.  

  

                           
 .184ص، جامع التحصيل للعالئي) 1(

 .3/475 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

)3 (   يفنٍ الكُوكَيد ُل بنالفَض ،  الَِئيمٍ الميو نُعقريـب  ت: [انظـر . وثقه ابـن حجـر    .هـ219 وقيل   218توفي  ،َأب
 ].446ص، التهذيب

. وثقه ابن حجر  ، مات مائة وبضعة عشر   ، قَصيرٍ اللَّخْمي أبو عبد اهللا المصرِي      بن   رباحٍبن  هو علي   : أبيه) 4(
 ].401ص، تقريب التهذيب:[ انظر

)5( ثَمَأر حَأقْر :ثَمإلى اَألنْف فهو َأر زس فإذا جاوالفَر فَلةحفي ج 164/ 8العين للفراهيدي . [البياض.[ 

)6 (را حوافهتُ َأقوى الخيِل وَأشَدي68/ 5تاج العروس للزبيدي . [الكُم.[ 

. هو الَّذي قوائمه بيض يبلغ بياضها ثلث الوظيف َأو نصفه َأو ثُلثَيه ولَـا يجـاوز الـركْبتَينِ                 : َأدهم محجلًا  )7(
 ].69/ 1ير للمناوي التيسير بشرح الجامع الصغ[

 ].69/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي . [هي الخالية من الْبياض مع وجوده في بقية القوائم) 8(

 .422/ 6 ،مصنف ابن أبي شيبة) 9(
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  :تخريج الحديث

 من طريق يحيى )2(وأخرجه أحمد، ن المبارك من طريق عبد اهللا ب)1( الترمذيأخرجه
  جميعهم عن ، من طريق الوليد بن مسلم، )3(وأخرجه الدارمي، وحسن بن موسى، بن إسحاقا
من ، )6(وابن حبان، )5(وأخرجه الحربي،  عن محمد بن بشار)4(ابن ماجةوأخرجه ، عة لهيبنا

           )8(وأخرجه الحاكم، بن الفرج من طريق أحمد )7(وأخرجه الرامهرمزي، طريق إبراهيم بن محمد
،  من طريق أبي األزهر أحمد بن األزهر العبدي)9(وأخرجه البيهقي، من طريق أبي قالبة

، ويحيى بن أيوب، كالهما ابن لهيعة. عن يحيى بن أيوب، عن أبيه، جميعهم عن وهب بن جرير
كالهما يزيد بن أبي . )10(قبةوأخرجه الطيالسي من طريق عبد اهللا بن ع.  حبيببيعن يزيد بن أ

  .متقارب األلفاظ. عن أبي قتادة األنصاري، من طريق علي بن رباح، وعبد اهللا بن عقبة، حبيب
  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)11(هـ163توفي، المصرِي، الرحمنِ عبد أبو اللَّخْمي، رباحٍبن  عليبن  موسى  -

، )16(وأحمد، )15(وابن المديني، )14(وابن معين، )13(وابن سعد،)12( عبد الرحمن بن مهديوثقه

                           
 .1696رقم ، 255ص، 3ج، باب ما جاء ما يستحب من الخيل، أبواب الجهاد، سنن الترمذي) 1(

 .253/ 37 ،مسند أحمد) 2(

 .1574/ 3 سنن الدارمي) 3(

 .2789رقم، 933ص، 2ج، باب ارتباط الخيل في سبيل اهللا، كتاب الجهاد،  ابن ماجةسنن) 4(

 .616/ 2 غريب الحديث إلبراهيم الحربي) 5(

 .531/ 10 صحيح ابن حبان) 6(

 .155ص، أمثال الحديث للرامهرمزي) 7(

 .101/ 2 المستدرك على الصحيحين للحاكم) 8(

 .536/ 6 السنن الكبرى للبيهقي) 9(

 .519/ 1 مسند أبي داود الطيالسي) 10(

 .122/ 29 تهذيب الكمال: انظر) 11(

 .208/ 2 العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا) 12(

 .9/522 الطبقات الكبير) 13(

 .309ص، سؤاالت ابن الجنيد) 14(

 .99ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 15(

 .208/ 2 العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا) 16(
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 ثبت: "وقال الذهبي. )4(وذكره ابن حبان في الثقات، )3(النَّسائيو، )2(وأبو حاتم، )1(والعجلي
: )8(وابن حجر، )7(الساجي وقال، )6("صالحاً رجالً: " أحمد في موضع آخروقال. )5("صالح

  ". خطأأ ربما: " ابن حجرزادو، "صدوق"
   .)9("بالقوي يكن لم: " في موضع آخرمعين ابن وقال

  . )10("بالقوي فليس به انفرد ما: "البر عبد ابن وقال

  وعبد اهللا ، فقد تابعه كٌُل من يزيد بن أبي حبيب، وأما خطأه فال يضير،  ثقة: الباحثقال
  . تقدم في التخريجكماعن أبيه متابعةً تامة ، بن عقبةا

  .ات باقي رجاله ثق  -

 .)11( فهو لم يرسل عن أبي قتادة األنصاري،ضيرفال ي، رباحٍبن  علي إرسال وأما   -
  

  :الحكم على اإلسناد

والذي روى عنه علي بن رباح هذا الحديث هو أبو قتادة ،  إسناده صحيح: الباحثقال
 وصححه .التخريج في تقدم كما، جميعاً الحديث طرق خالل من واضح وذلك، tاألنصاري 

  .)12(أللبانيا
_    _   _    _   _    _ 

  
  

                           
 .305/ 2 الثقات للعجلي) 1(

 .154/ 8  الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 2(

 .124/ 29  تهذيب الكمال) 3(

 .453/ 7  الثقات البن حبان) 4(

 .306/ 2  الكاشف) 5(

 .317/ 3   اهللالعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد) 6(

 .364/ 10  تهذيب التهذيب: انظر) 7(

 .553ص، تقريب التهذيب) 8(

 .364/ 10  تهذيب التهذيب: انظر) 9(

 .المرجع السابق) 10(

،  تحفة التحصيل للعراقي   -240ص،  جامع التحصيل للعالئي   -140ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 11(
 ].234ص

 .1696رقم ، 255ص، 3ج، اب ما جاء ما يستحب من الخيلب، كتاب الجهاد، سنن الترمذي) 12(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(وأفْنَاق فُنُق: وجمعه ] الفَنيق كالفَحل [ الجارود حديث ومنه

  :)45(حديث رقم 

 سلَميال موسىبن  محمدبن  الْحسينِبن  محمد الرحمنِ عبد َأبو حدثَنَا:  البيهقي رحمه اهللاقال
همحثَنَا: قَاَل اُهللا ردو حاسِ َأببالْع ِليدبن  الْويدعمِبن  ساتىبن  حيسع يطَاطكَّةَ، الْفُسبِم نم هفْظح 
معزو َأن ا لَهسخَم ينعستنَةً وي سي فذ ةجنَةَ الْحتٍّ سس تِّينسو اَئةمثَلَاثلَ وابِ ىعب يماهرِإب هلَيع 
لَامنَا: قَاَل السرَأخْب دمحىبن  ميسبن  عدمحم ارِينَا: قَاَل الَْأخْبرى: َأبِي َأخْبيسبن  عدمحم   

   اِهللا عبدبن  علي عن علي،بن  سلَيمان عن سلَيمان،بن  علي حدثَنَا: قَاَل الْقُرشي سعيدبن ا
  قَومه، في سيدا وكَان اِهللا عبدبن  الْجارود قَدم: " قَاَل عباسٍبن  اِهللا عبد عن ،)2(عباسٍبن ا

 الْحسبِ، شَامخَ بِ،الَْأد ظَاهر الْخَطَرِ، عظيم الْقَدرِ، رفيع الَْأمرِ مطَاع عشيرته، في عظيما مطَاعا
يعداِل، بمالْج نساِل، حعذَا الْف ةنَعاٍل ممي وف فْدو دبسِ عالْقَي نارِ، الَْأخْطَارِ ذَوِي مالَْأقْدِل والْفَضو 

 )4(الْفَنيق كَالْفَحِل نَاقَة علَى ،)3(السحوق كالنَّخْلَة منْهم رجٍل كُلُّ والْبرهانِ، والْفَصاحة والِْإحسانِ،
وا قَدنَّبج ،ادوا الْجِيدَأعو 5(ِللْجِلَاد(، ينجِدي مف ،مرِهيس ينازِمي حف ،مرِهَأم ونيرسيلًا، يذَم 

ونقْطَعييلًا ويلًا متَّى فَمَأنَاخُوا ح نْدع جِدسم النَّبِي e ،َْلفََأقب ودارلَى الْجع همخِ قَوشَايالْمو ني منب 
،هما: فَقَاَل عي ،مذَا قَوه دمحم 7(إلخ ... ،)6(الَْأغَر(.  

  : تخريج الحديث

  من طريق محمد ، )10(شوأبو سعيد النقا، )9(لطبرانيوا، )8( ابن أبي عاصمأخرجه

                           
 .3/476 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].403ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر .هـ118توفي، العباسِ الهاشمي بن علي بن عبد اِهللا) 2(

)3 (وقحها : السد ثمرعي بالَّت تَنيَأيِ الطَّوِيلَةجلَى الم347/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر . [ع.[ 

 ].476/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر [ .هو الفَحل المكْرم من الِْإبِِل الَّذي لَا يركَب ولَا يهان: الفنيق) 4(

 ].1136/ 2 لنشوان الحميري شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم. [جمع جلْدة من النَوق والغنم) 5(

)6 (ة   : الغُرالغُر نم ،اَألغَر عمج :       ةاميالْق موضوء يهم بِنُورِ الووهياض وجريد به، يالنهايـة فـي   . [بياضِ الوج
 ].354/ 3 ،غريب الحديث واألثر

 .105/ 2 ،دالئل النبوة للبيهقي) 7(

 .260/ 3 ،اآلحاد والمثاني) 8(

 .88/ 12 ،جم الكبيرالمع) 9(

 .43ص، فنون العجائب ألبي سعيد النقاش) 10(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 107 

 الفصل األول

، )2(وأبو سعيد النقاش، )1(وأخرجه األصبهاني،  بيعن الشع، عن مجالد بن سعيد، بن الحجاجا
وأخرجه أبو سعيد ،  من طريق سعيد بن جبير)3(وأخرجه البيهقي، من طريق أبي صالح

  .بنحوه، tجميعهم عن ابن عباس ،   من طريق سعيد بن المسيب)4(النقاش

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)5(هـ142توفي الهاشمي، القرشي الْمطلب عبد بن اسعب بن اللَّه عبد بن علي بنسلَيمان   -

وقال ، )7("الحديث في حاله يعرف ال: "القطان ابن وقال، )6( ابن حبان في الثقاتذكره
  .)9("مقبول: "وقال ابن حجر، )8("وثق: "الذهبي

  . هو مقبول: الباحثقال

- ليان بن عملَيبن س لين اللَّه عبد بن ع10(هـ178توفي ، المطلب عبد بن العباس ب(.  

   مجهول الحال: الباحثقال

  .)11(هاشم بني مولى موسى أبو ، الْقُرشي سعيدبن  محمدبن  عيسى  -

  . مجهول الحال: الباحثقال

-   دمحىبن ميسبن  عدمحبن  ميدعو، الرازي الوسقندي سمٍ َأبات12(هـ341توفي ، ح(.  

  .)13( وثقه ياقوت الحموي: الباحثقال

  .بِمكَّةَ الْفُسطَاطي عيسىبن  حاتمِبن  سعيدبن  الْوِليد الْعباسَِأبو   -

                           
 .104ص، دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني) 1(

 .49ص، فنون العجائب ألبي سعيد النقاش) 2(

 .265ص، الزهد الكبير للبيهقي) 3(

 .48ص، فنون العجائب ألبي سعيد النقاش) 4(

 .44/ 12  تهذيب الكمال: انظر) 5(

 .381/ 6  ت البن حبانالثقا) 6(

 .421/ 1 ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي) 7(

 .462/ 1 الكاشف) 8(

 .253ص، تقريب التهذيب) 9(

 .517/ 41 تاريخ دمشق البن عساكر: انظر) 10(

 .176/ 11 تاريخ بغداد: انظر) 11(

 .376/ 5  معجم البلدان لياقوت: انظر) 12(

 . السابقالمرجع: انظر) 13(
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  . لم أعثر على ترجمة: الباحثقال    

  .)1(هـ412توفي، النيسابوري السلمي الرحمن عبد َأبو موسى، بن محمد بن الْحسين بن محمد -

 مات فلما ،يسيراً شيئاً إال األصم من سمع يكن ولم ثقة، غير: "القطان يوسف بن محمد قَاَل
: قال. سواه كثيرة وبأشياء ،معين بن يحيى بتاريخ األصم عن حدث البيع بن اهللا عبد أبو الحكم
 بيت من فيه متقن والطلب السماع كثير: "وقال الحاكم، )2(" للصوفيةاألحاديث يضع وكان

 الصوفية، بأخبار عناية ذا كان: "وقال الخطيب البغدادي، )3("تصوفوال والزهد الحديث
 وكان الوهم إلى ونسبه ،الكذب يتعمد ال: "وقال السراج، )4("وتاريخاً وتفسيراً سنناً لهم وصنف
  . )5("داعية

 هو وما فيه تكلم: "وقال الذهبي في موضع آخر، )7(والذهبي، )6( ابن الجوزيوضعفه    
بِالْحج9("به يتفرد مما القلب وفي، بعمدة وليس فيه، تكلموا: " في موضع آخروقال، )8("ة( ،

 حقائق وفي ،وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة: "وقال في موضع آخر
 عرفاناً بعضهم وعدها طنية، زندقة البامن اَألِئمة بعض عدها ،تفسيره أشياء  ال تسوغ أصالً

  .)10("قةوحقي

  . ضعيف الحديث: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

، ضعيف، وفيه أبو عبد الرحمن السلمي، ففيه ثالث مجاهيل،  إسناده ضعيف جداً: الباحثقال
  .)11(لموضوعةوذكره السيوطي في األحاديث ا، وفي أحاديثه حكايات وأحاديث موضوعة
_    _   _    _   _    _ 

                           
 .244/ 2 تاريخ بغداد للخطيب: انظر) 1(

 .245/ 2  تاريخ بغداد للخطيب) 2(

 .65ص، سؤاالت السجزي للحاكم) 3(

 .245/ 2 تاريخ بغداد) 4(

 .141/ 5 لسان الميزان) 5(

 .52/ 3  الضعفاء والمتروكون البن الجوزي) 6(

 .166/ 3  تذكرة الحفاظ للذهبي) 7(

 .571/ 2 اءالمغني في الضعف) 8(

 .524 -523/ 3 ميزان االعتدال) 9(

 .46/ 13  سير أعالم النبالء) 10(

 .169/ 1 ،الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة) 11(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

العظْمان النَّاشزان أسفَل : الفَنيكَان» أمرني جِبرِيُل َأن َأتَعاهد فَنيكَي عنْد الْوضوء«فيه ) هـ(
  .)1( من الماضغ دون الصدغَينكانهما العظمان المتحر: وقيل،  بين الصدغ والوجنةاألذُنَين

  :)46(حديث رقم 

  . على تخريجٍ له لم أعثر: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : رحمه اهللاألثير ابن قال

. وجمم شُعور ذَوو أي ] أفَانين أولُو مكَحلون جرد الجنة أهُل [ فيه ) ه(  } فنن{ 
  .)2(الشجرة بِغُصن تَشبيها الشَّعر من الخُصلة وهو فَنَن جمع: واألفْنَان أفْنَان جمع: واألفانين

  :)47(ديث رقم ح

 مروان ثَنَا )3(ِإبراهيمبن  الرحمنِ عبد حدثَنَا:  يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه اهللاقال
ارِي4(الْفَز( ،ثَنَادح زِيدي - ينعالجزري فروة أبو سنان ابن ي)6(الكالعي سليم يحي أبو حدثني، )5( 

 رسوَل تَر لَم َأنَّك يزعمون الناس ِإن كَرِيمة َأبا يا: لَه قُلْنَاو قَاَل )7(يكرب معد بن المقدام يـحدثن
اللَّه eلَى: قَاَل ؟ب اللَّهو لَقَد تُهَأير لَقَدَأخَذَ و ةمي بِشَحِإنِّي ُأذُني وشلََأم عي ممقَاَل. ع :ي قَاَل ثُممِلع :

 ماء يحشَر: "يقُوُل سمعتُه: قال ؟e اهللا رسول من سمعتَه شَيًئا فَحدثْنَا: فَقُلْنَا: اَلقَ". يذْكُره َأنَّه تَرى"
قْطخِ ِإلَى )8(السي الشَّيالْفَان موي ةاميالْق نَاءَأب ثَلَاث ينثَلَاثنَةً، وس نُونْؤمالْم منْهي مف خَلْق مآد 

                           
 .476/ 3 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 ].335ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ245توفي، ظ متقنهو العثماني الدمشْقي َأبو سعيد لقبه دحيم ثقة حاف) 3(

)4 (ارِيالْفَز انورم :يفةَ الكُواوِيعم 526ص، تقريب التهذيب:[ انظر.وثقه ابن حجر، هـ193توفي، هو ابن[. 

)5 ( زِيدالرهاويبن ي ييمنَانٍ بن يزيد التَّم602ص، ذيبتقريب الته:[انظر .ضعفه ابن حجر.هـ155توفي، س. [ 

 ].249ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر. هـ130توفي، هو ابن عامرٍ ويقال الخَباِئرِي الحمصي) 6(

)7 (ي يكَرِبدعم بن امقْد244/ 5أسد الغابة البن األثير : [انظر. هـ87توفي ، الم.[ 

 ].383/ 3العين للفراهيدي . [ غير أن يعيشالسقْطُ الذي تَم خَلْقه، ونُفخَ فيه روحه من) 8(
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 اللَّه؟ نَبِي يا بِالْكَافرِ فَكَيفَ: فَقُلْنَا: قَاَل. )1(أفانين أولي مكحلين مرداً أيوب، وقلب يوسفَ وحسنِ
  . )3(")2(ُأحد مثَْل َأنْيابِه من نَاب يصير وحتَّى باعا َأربعين جِلْده يصير حتَّى ِللنَّارِ يعظَّم: قَاَل

  :تخريج الحديث

، )5(وأخرجه ابن قانع،  من طريق يعقوب بن سفيان به بمثله)4( أخرجه البيهقي
 من )8(وأخرجه الطبراني، من طريق داود بن رشيد، )7(وأبو طاهر المخلص، )6(والطبراني

، )9(وأخرجه الطبراني،  بن معاوية به بنحوهمروانكالهما عن ،  أيوب بن محمديقطر
 من )12(وأخرجه األصبهاني،  طريق محمد بن الوليد الزبيديمن، )11(والبيهقي، )10(واألصبهاني

  .كالهما عن سليم بن عامر الكالعي به بنحوه، طريق عبد الرحمن بن يزيد
  .عن المقدام بنحوه،  من طريق عامر الكالعي)13( أبو نعيم األصبهانيوأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

-    ملَيالوأما إرسال سيضير، كَالَع14( معديبنفهو لم يرسل عن المقدام ، فال ي(.  

-   وأما تدليس مانور ارِيضير،الْفَزفقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب ،  فال ي

                           
 ].187/ 2الفائق في غريب الحديث للزمخشري . [جمع أفنان جمع فنن وهو الْخصلَة من الشّعر: األفانين) 1(

)2 (داسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، وهو مرتجل لهذا الجبل، وهـو جبـل               : بضم أوله وثانيه معا   : ُأح
 ].109/ 1معجم البلدان لياقوت . [اخيب، وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليهاأحمر، ليس بذي شن

 .161/ 2 ،المعرفة والتاريخ) 3(

 .246ص، البعث والنشور للبيهقي) 4(

 .106/ 3 ،معجم الصحابة البن قانع) 5(

 .280/ 20 ،المعجم الكبير) 6(

 .27/ 4 ،المخلصيات ألبي طاهر المخلص) 7(

 .280/ 20 ،لكبيرالمعجم ا) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .104/ 2 ،صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني) 10(

 .246ص، البعث والنشور للبيهقي) 11(

 .103/ 2 ،صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني) 12(

 .104/ 2 ،لمرجع السابقا) 13(

،   تحفة التحصيل للعراقـي  -191ص، ي جامع التحصيل للعالئ   -85ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 14(
 ].139ص
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  .وقد صرح بالسماع في هذه الرواية، )1(المدلسين

  :الحكم على اإلسناد

وقد ارتقى بالمتابعات إلى ، يزيد بن سنان ضعيفألن فيه ،  إسناده حسن لغيره: الباحثقال
متابعةً تامة في ، وعبد الرحمن بن يزيد، فقد تابعه كٌُل من الزبيدي محمد بن الوليد، الحسن لغيره
  .كما تقدم في التخريج، شيخه سليم

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. الثعلب عنَب: مقْصور الفنا ] الفَنَا ينْبت كما ينْبتُونفَ [ القيامة حديث وفي) س( } فنا{ 
  .)2(والنُّمو النَّبات سريعة وهي شَجرته: وقيل

  :(*)حديث رقم 

  .ولكن بلفظ قريب منه،  أعثر عليه بلفظ الفنالم     

   خَاِلد عن سعد، بن اللَّيثُ حدثَنَا بكَيرٍ،بن  يحيى حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
: قَاَل الخُدرِي، سعيد َأبِي عن يسارٍ،بن  عطَاء عن زيد، عن هالٍَل، َأبِيبن  سعيد عن يزِيد،بن ا

 ِإذَا والقَمرِ سِالشَّم رْؤية في تُضارون هْل": قَاَل القيامة؟ يوم ربنَا نَرى هْل اللَّه رسوَل يا قُلْنَا
 في فَينْبتُون الحياة، ماء: لَه يقَاُل الجنَّة، بَِأفْواه نَهرٍ في فَيلْقَون: إلى قوله ... ،"صحوا؟ كَانَتْ
هافَتَيا حتُ كَمةُ تَنْببي الحيِل فمِل، حيإلخ...  الس"  .  

  ).23(الحديث رقم  سبق تخريجه ودراسته وهو : الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

 

                           
 .45ص، طبقات المدلسين) 1(

   .3/476  ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1( ]سنة مائة منها الفَنن ظلِّ في الراكب يسير [ المنَتَهى سدرة حديث ومنه

  :)48(حديث رقم 

 محمد عن كَيرٍ،ببن  يونُس حدثَنَا: قَاَل )2(كُريبٍ َأبو حدثَنَا:  اإلمام الترمذي رحمه اهللاقال
 بكْرٍ، َأبِي بِنْت َأسماء عن ،)4(َأبِيه عن ،)3(الزبيرِبن  اللَّه عبدبن  عبادبن  يحيى عن ِإسحاقَ،بن ا

 منْها )5(الفَنَنِ لِّظ في الراكب يسير: "قَاَل الْمنْتَهى، سدرةَ وذَكَرe،  اللَّه رسوَل سمعتُ: قَالَتْ
 ثَمرها كََأن الذَّهبِ فراشُ فيها - يحيى شَك - راكبٍ ماَئةُ بِظلِّها يستَظلُّ َأو سنَة، ماَئةَ
  .)7(")6(الْقلَاُل

  :تخريج الحديث

  ، )11( هنَّادوأخرجه، )10(من طريق أبي كريب به، )9(واألصبهاني، )8( الطبريأخرجه
جميعهم بألفاظ ،  بن بكير بهسمن طريق يون، )14(والحاكم، )13(والطبراني، )12(ن أبي عاصمواب

  .متقاربة

                           
 .3/476  ،لنهاية في غريب الحديث واألثرا )1(

)2 (   الَءالع بن دمحبن   هو م   يفالكُو ياندمبٍ الهيتقريـب التهـذيب  : [انظر، وثقه ابن حجر  . هـ247توفي، كُر ،
 ].500ص

)3 (ى ييبن ح ادببن ع اللَّه دبرِ بن عيبني ثقةبن الزدامِ المو592ص، تقريب التهذيب. [توفي بعد المائة، الْع.[ 

 ].290ص، تقريب التهذيب:  [انظر. وثقه ابن حجر، العوامِ بن الزبيرِ بن هو عباد بن عبد اِهللا: أبيه) 4(

جمهرة اللغـة   . [الغُصن الْقَضيب الْواحد، والفَنَن ما تشعب     : فصل قوم من أهل اللُّغَة فَقَالُوا     و. الغُصن: الفَنَن) 5(
 ].1012/ 2لألزدي 

جمهـرة اللغـة    . [واحد القالل من قالل هجـر     : َأعلَى الرْأس والقُلّة  : قُلّة الْجبل، والْجمع قالل والقُلّة    : القُلّة) 6(
 .ي أداة من الفخار يوضع فيها الماء أو شراب آخروه]. 976/ 2لألزدي 

 .2541رقم ، باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة، كتاب صفة الجنة، سنن الترمذي) 7(

 .87/ 24 ،المعجم الكبير) 8(

 .274/ 2 ،صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني) 9(

 .517/ 22 ،تفسير الطبري) 10(

 .98/ 1 ،الزهد لهنَّاد بن السري) 11(

 .454/ 5 ،اآلحاد والمثاني) 12(

 .87/ 24 ،المعجم الكبير) 13(

 .510/ 2 ،المستدرك على الصحيحين) 14(
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  :دراسة رجال اإلسناد

- دمحم اقَ بنحارِ بنِ اهو: ِإسسي يندو، المكْرٍ َأبَل، بيقو: وَأب دباِهللا ع ،يشالقُر بِيطَّلالم 
محمد بن إسحاق أمير : "قال شعبة. )1(هـ، وقيل بعدها150مغازي، توفي، إمام الموالَهم

هو حسن : "وقال اإلمام أحمد، )3("حسن الحديث: "ووثقه ابن معين وقال .)2("المحدثين بحفظه
  .)4("الحديث

واهللا إن رآها ! يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر؟: وقال هشام بن عروة
وأخبرني ابن إسحاق أن ،  ما يتهمه أحد من أهل المدينة: " يان بن عيينةوقال سف، )5("قط

فحدثت أبي بحديث : قال عبد اهللا بن أحمد، )6("فاطمة بنت المنذر حدثَتْه، وأنه دخَل عليها
ولم : وِلم ينْكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له، أحسبه قال: "ابن إسحاق فقال

إذا حدث عمن : وقال عبد اهللا بن نمير، )8("حديثه عندي صحيح: " ابن المدينيوقال، )7("يعلم
سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما ُأتي من أنّه يحدث عن المجهولين 

  .)9("أحاديث باطلة

  فيان س: قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على األخذ عنه منهم: "وقال أبو زرعة الدمشقي
بن سعيد، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم ا
وقد اختبره أهل الحديث فرأوا . يزيد بن أبى حبيب: بن سعد، وروى عنه من األكابرا

  .)10("صدقًا، وخيرا مع مدحة ابن شهاب له

                           
 .405/ 24 ،تهذيب الكمال: انظر) 1(

 .1/40 ،التاريخ الكبير للبخاري) 2(

 .1/218 ،تاريخ بغداد) 3(

 . 1/223 ،لمرجع السابقا) 4(

نه، فما رآها، وال زعم أنه رآها، بل ذكر أنها حدثته، وقد            هشام صادقٌ في يمي   : قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا    ) 5(
سير . [سمعنا من عدة نسو وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة، وما رأوا لها صورة أبداً                 

 ].7/38أعالم النبالء للذهبي 

 .1/38 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم: انظر) 6(

 .1/222 ،تاريخ بغداد) 7(

 .1/228 ،المرجع السابق: انظر) 8(

 .1/227 ،المرجع السابق: انظر) 9(

 .265 ص ،تاريخ أبي زرعة الدمشقي) 10(
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  .)1("سحاق ليس بحجةابن إ: "سمعت أبا عبد اهللا يقول: وقال حنبل بن إسحاق

كان أبي يتَتَبع حديثَه، فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في : " وقال عبد اهللا بن أحمد
  .)2("لم يكن يحتج به في السنن: حتَج به؟ قالي:  رأيته أنفى حديثه قط، قيل لهالمسند، وما

سحاق غير واحد من وقد أمسك عن االحتجاج بروايات ابن إ: "وقال الخطيب البغدادي
أنه كان يتَشَيع، وينْسب إلى القدر، ويدلِّس في حديثه، فأما الصدق : العلماء؛ ألسباب منها

  .)4("دجال من الدجاجلة: "وأما مالك فكذبه فقال. )3("فليس بمدفوع عنه

وكذبه سليمان التيمي، ويحيى القطان، ووهيب بن خالد، فأما وهيب : "وقال ابن حجر
لقطان فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكًا، وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي ألي شيء تكلم وا

  .)5("فيه، والظاهر أنه ألمر غير الحديث ألن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل

هشام بن عروة، : وقد تكلم في ابن إسحاق رجالن: "وقد فَصل ابن حبان في رده كذلك فقال
ما الذي قاله هشام بن عروة ليس مما يجرح به اإلنسان في الحديث، ومالك بن أنس، فأ

وذلك أن التابعين مثل األسود، وعلقمة من أهل العراق؛ وأبو سلمة، وعطاء ودونهما من 
أهل الحجاز، قد سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها، سمعوا صوتها، وقَبَِل الناس 

ها حتى ينظر إليها عيانًا، وكذلك ابن إسحاق كان يسمع أخبارهم من غير أن يصَل أحدهم إلي
من فاطمة والستر بينهما مسبل، أو بينهما حائل من حيث يسمع كالمها، فهذا سماع صحيح 

وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرةً واحدةً، ثم عاد له إلى ما . والقادح فيه بهذا غير منصف
أنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق، يحب، وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم ب

وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما 
فنُقَل ذلك . ائتوني به فإني بيطاره: لهذا مفاوضة، فلما صنَّف مالك الموطأ؛ قال ابن إسحاق

وكان بينهم ما يكون بين الناس . هودهذا دجال من الدجاجلة، يروِي عن الي: إلى مالك فقال
حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ، فأعطاه مالك عند 
الوداع خمسين دينارا نصف ثمرته تلك السنة، ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث، إنما 

لموا وحفظوا قصة خيبر،  عن أوالد اليهود الذين أسeكان ينكر عليه تَتَبعه غزوات النبي 

                           
 .1/230 ،تاريخ بغداد) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .1/223 ،المرجع السابق) 4(

 .9/39 ،تهذيب التهذيب) 5(
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وقريظة، والنضير، وما أشبهها من الغزوات عن أسالفهم، وكان ابن إسحاق يتَتَبع هذا عنهم 
ليعلم من غير أن يحتَج بهم، وكان مالك ال يرى الرواية إال عن متقن صدوق فاضل يحسن 

من بحور العلم، وله غرائب في كان صدوقًا :" وقال الذهبي .)1("ما يروِي ويدرِي ما يحدث
  .)2("سعة ما روى تُستَنْكَر، واخْتُلفَ في االحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة

  .)3("صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر: "وقال ابن حجر   

وقد ذكره . صدوق، حسن الحديث إن شاء اهللا، لكنه مدلس مكثر من التدليس: قال الباحث
 وأما . وقد صرح بالسماع في هذه الرواية.)4(ي الرابعة من طبقات المدلسينابن حجر ف

  .وحديثه ال يدعو لبدعته،  رميجردرميه بالتشيع فهو م

- نُسوي رِ بنكَيٍل بنِ باصاني وبكْرٍ، الشَّيقَاُل، أبو بيو و: لَهر َأبكَياَل بم5(هـ199، توفي الج(.  

  وقال ، )9("ال بأس به: "وقال العجلي ،)8(، وابن عمار)7(وابن نمير، )6(وثقه ابن معين
؛ إال أنه كان مع جعفر بن يحيى البرمكي، وكان موسرا فقال له كان ثقة صدوقاً: "ابن معين

رأيت ابني أبي شيبة أتياه : ثم قال يحيى. كذب: رجل أنهم يرمونه بالزندقة لكذا وكذا، فقال
  ، وقال )10("فلم يعطهما، فذهبا يتكلمان فيه، وقد كتبت عنهفأقصاهما، وسأاله كتابا 

  .)12(، وذكره ابن حبان في الثقات)11("قد كتبت عنه: "أبو خيثمة

أما : "أي شيء ينكر عليه؟ فقال: ، وسئل أبو زرعة عنه)13("محله الصدق: "وقال أبو حاتم

                           
 .7/380 ،الثقات البن حبان) 1(

 .2/156 ،الكاشف) 2(

 .825ص، تقريب التهذيب) 3(

 .51ص ، طبقات المدلسين) 4(

 .493/ 32 ،تهذيب الكمال: انظر) 5(

 .274 / 3 ،تاريخ ابن معين رواية الدوري) 6(

 .383 / 11 ،تهذيب التهذيب) 7(

  .11/383 ،المرجع السابق) 8(

 .253 / 1، الثقات للعجلي) 9(

 .496 / 32  ،تهذيب الكمال) 10(

 .497 /32 ،قالمرجع الساب) 11(

 .7/651 ،الثقات البن حبان) 12(

 .236 / 9 ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 13(
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غي أن يتثبت في أمره ينب: "وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. )1("في الحديث فال أعلمه
كان ابن المديني ال يحدث عنه؛ وهو عندهم من أهل : "، وقال الساجي)2("لميله عن الطريق

  . )4("وقد كتبت عنه! ما كان أزهد الناس فيه وأنفرهم عنه: "، وقال اإلمام أحمد)3("الصدق

: قال أبو داود، و)5("؛ إال أنه كان يتبع السلطان وكان مرجًئاوكان صدوقاً: "وقال الساجي
ليس : "، وقال النسائي)6("ليس هو عندي حجة؛ يأخذ كالم ابن إسحاق فيوصله باألحاديث"

  .)9"(صدوق يخطئ: "وقال ابن حجر، )8("ضعيف: "، وقال في موضع آخر)7("بالقوي

 صدوق، وإنما تكلم فيه لمذهبه في اإلرجاء ودخوله على السلطان، وأما :قال الباحث
   .، ففيه تشددتضعيف النسائي له

  

  :الحكم على اإلسناد

  .إسناده حسن:  الباحثقال

، )10(وقد ضعفه األلباني في موضع. غريب صحيح حسن حديث هذا:  الترمذيوقال
  .)11(وصححه في موضع آخر

  
_    _   _    _   _    _  

  

  
  

                           
 .236 / 9  الجرح والتعديل البن أبي حاتم )1(

 .1/138 أحوال الرجال للجوزجاني) 2(

 .383 / 11  تهذيب التهذيب) 3(

 .383 / 11 المرجع السابق) 4(

 .383 / 11  المرجع السابق) 5(

 .496 / 32  تهذيب الكمال) 6(

 .32/496  مرجع السابقال) 7(

 .32/497  المرجع السابق) 8(

 .613ص، تقريب التهذيب) 9(

 .293ص، ضعيف سنن الترمذي) 10(

 .263/ 3 ،صحيح الترغيب والترهيب لأللباني) 11(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 من هو: وقيل. فنْو: الواحد. هو ممن يعلم لم أي ] الناس أفْنَاء من رجل [ وفيه ) س( 
  .)1 (أفْنية على الفناء ويجمع. الدار أمام المتَّسع وهو الفنَاء

  )49(حديث رقم 

   الربِيعِبن  الْعزِيزِ عبد عن ،)2(معبدبن  الْحارِثُ حدثَنَا:  ابن أبي عاصم رحمه اهللاقال
 حميربن  ماِلكبن  قُضاعةَبن  جهينَةَبن  زيدبن  ذُهِلبن  خَديجِبن  ةَمجازبن  معبدبن  سبرةَبن ا

، t )5(معبدبن  سبرةَ عن ،)4(جده عن َأبِيه، عن ،)3(الْعزِيزِ عبدبن  حرملَةُ عمي حدثَني: قَاَل
 رجٍل كُلُّ لَيحدثْ: فَقَاَل النَّاسِ َأفْنَاء من رِجاٌل معاوِيةَ دعنْ اجتَمع: قَاَل، e اللَّه رسوِل صاحبِ
نْكُمم ةمكْربِم هما قَومو كَان يهِمف نٍل مثَ: قَاَل. فَضدفَح متَّى الْقَوى حيثُ انْتَهدفَتًى ِإلَى الْح نم 
 )6(جهينَةُ: " يقُوُل، e اللَّه رسوَل لَسمعتُ وَأشْهد ِإتْمامه عن جزع بِحديث فَحدثَ: قَاَل جهينَةَ
 من بِرِضاِئهِم وَأرضى ِلغَضبِهِم َأغْضب ِلرِضاِئي ورضوا ِلغَضبِي غَضبوا منْهم وَأنَا منِّي

مهبَأغْض ي فَقَدنبَأغْض نمي ونبفَ َأغْضقَد بَأغْض اللَّه زلَّ عج7( "و(.  

  :تخريج الحديث

  . من طريق الحارث به بنحوه)8(أخرجه الطبراني

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

: ذكره ابن حبان في الثقات وقال، حجازي، الْجهني معبد بن برة سبن الربيع بن الْعزِيزِعبد   -

                           
 .3/477 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].لم اعثر على ترجمة له[، رةَ الْجهنيسببن الربِيعِ بن عبد الْعزِيزِ بن معبد بن الْحارِثُ ) 2(

تقريـب  : [انظـر ". البأس بـه  :"حرملَة بن عبد الْعزِيزِ بن سبرة بن معبد  الْجهني َأبو سعيد، قال ابن حجر              ) 3(
 ].155ص، التهذيب

 ].37حديث رقم : نظرسبقت ترجمته ا. [سبرةَ بن معبد الْجهني المدنيبن هو الربِيع : جده) 4(

 ].37حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[معبد الْجهني َأبو الربِيعِ بن سبرةُ ) 5(

بل هو من حمير، ومن نسبه فيهم       : وقضاعة هو ابن معد بن عدنان، ويقال      . وهي قبيلة من قضاعة   : جهينة) 6(
األنـساب  . [حمير بن سبا، ولقبه قـضاعة     هو عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن              : قال

 ].446/ 10-3/439للسمعاني 

 .30/ 5 ،اآلحاد والمثاني) 7(

 .108/ 18 ،المعجم الكبير للطبراني) 8(
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  .)3("غلط ربما صدوق: "وقال ابن حجر، )2(ووثقه الذهبي، )1("يخطىء"

  .ولم يتابع.  هو صدوق ربما غلط: الباحثقال  

  :الحكم على اإلسناد

، عبد العزيز بن الربيع صدوق ربما غلط ولم يتابع: وفيه.  إسناده ضعيف: الباحثقال
  . بن معبد لم اعثر على ترجمة له ولم يتابعالحارثو

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  

  

  

                           
 .110/ 7الثقات البن حبان ) 1(

 .655/ 1الكاشف ) 2(

 .356ص، تقريب التهذيب) 3(
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  حث الثالثالمب
   باب الفاء مع الواو

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أخاف: فقال المشْي أسرعتَ اللّه رسول يا: فقيل فأسرع مائل بحائط مر [فيه) ه(} فوت{
  .)1(به سبقَني أي بكذا فُالن فَاتَني: قولك من الفَجأة موت أي] الفَوات موت

  )50(حديث رقم 

 حدثَنَا ،)3(الَْأصم الْعباسِ َأبو َأخْبرنَا ،)2(الْحافظُ اِهللا عبد َأبو َأخْبرنَا: ه اهللا البيهقي رحمقال
 عن ،)5(عمروبن  اِهللا عبيد حدثَنَا ،)4(عديبن  يوسفُ حدثَنَا الْخُوارِزمي، اِهللا عبدبن  يوسفُ
   اِهللا عبد عن ،)7(جبيرٍبن  الرحمنِ عبد عن وردان،بن  موسى عن ،)6(ةَفَرو َأبِيبن  ِإسحاقَ

 رسوَل يا: فَقُلْتُ فََأسرع )8(َأردى قَد بِحاِئط وسلَّمe،  اِهللا رسوُل مر: قَاَل الْعاصِ،بن  عمرِوبن ا
  .)10(")9(الْفَوات موتَ َأخَافُ ِإنِّي: " eالنَّبِي فَقَاَل َأسرعتَ، قَد اِهللا

  :تخريج الحديث

  . به البيهقيانفرد

                           
 .3/477 ،النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (ماكاِهللاهو الح دبع بن دمحبن  م دمحه، توفي بن ميودم163/ 17سير أعالم النبالء:[انظر. هـ405ح.[ 

)3 (  ماسِ اَألصبو العَأب :      رِيوابسفَ النَّيسوبن ي بقُوعي بن دمحسير أعالم النبالء   : [انظر.  هـ346توفي  ، هو م
 ].453/ 15 ،ط الرسالة

)4(   يدع فُ بنسونزيل مصر      بن    ي يفوالهم الكُوم يمالتَّي قيرانظـر . وثقه ابـن حجـر    ، هـ232توفي، ز :
 ].611ص، تقريب التهذيب[

 تقريـب : [انظر، وثقه ابن حجر. هـ180توفي، َأبِي الوِليد الرقِّي، َأبو وهبٍ اَألسدي     بن   عبيد اِهللا بن عمرِو   ) 5(
 .].373ص، التهذيب

ـ 144تـوفي   ، َأبِي فَروةَ األموي موالهم المدني متروك     بن  عبد اللَّه   بن  ِإسحاقُ  ) 6( ، تقريـب التهـذيب   . [هـ
 ].102ص

 ].338ص، تقريب التهذيب:  [انظر. وثقه ابن حجر. هـ97توفي، جبيرِ المصرِي المؤذنبن عبد الرحمنِ ) 7(

وإذا َأصبتَ شيئاً أو فعلته فعالً رديئاً فأنـتَ         . در الشيء الرديِء، وقد ردَؤ الشيء يردُؤ رداءةً       والرداءة مص ) 8(
 ].67/ 8العين للفراهيدي . [ردي يردى ردى فهو رد أي هاِلك: ردي. مردىء

 ].204/ 14 ،تهذيب اللغة لألزهري. [يعني موت الفُجاءة) 9(

 .493/ 2 ،لبيهقيشعب اإليمان ل) 10(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . )1(هـ117توفي القاص، المصرِي عمر َأبو ، العامرِي القُرشي وردان بن موسى   -

: )6(والفسوي، )5(وقال أبو حاتم، )4(ويعقوب بن سفيان الفسوي، )3(والعجلي، )2( أبو داودوثقه
: وقال أحمد، )8("صالح: "وقال ابن معين، )7("به بأس ال: "وقال الدارقطني، "ليس به بأس"
  ، )11(وقال الذهبي، )10("خيراً ِإلَّا أعلم لَا: "وقال في موضع آخر، )9("قديم شيخ"

: آخر موضع في  أبو حاتموقال، "أخطأ ربما: " ابن حجروزاد، "صدوق: ")12(وابن حجر
  .)13("حديثه يكتب بالمتين ليس"

: وقال ابن معين في موضع آخر، )16(وابن الجوزي، )15(وأبو داود، )14( ابن معينوضعفه
 كَان حتَّى خَطُؤه فحش ممن كَان: "وذكره ابن حبان في المجروحين وقال، )17("ليس بالقوي"

  .)18("الْمنَاكير الَْأشْياء الْمشَاهير عن يروي

إالّ أن ،  يرسلولكنه، "أنه صدوق ربما أخطأ: " القوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال

                           
 .163/ 29 تهذيب الكمال: انظر) 1(

 .688/ 2 المغني في الضعفاء) 2(

 .445ص، الثقات للعجلي) 3(

 .494/ 2 المعرفة والتاريخ: انظر) 4(

 .166/ 8 الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 5(

 .459/ 2 المعرفة والتاريخ) 6(

 .66ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 7(

 .440/ 4  رواية الدوري-يخ ابن معين تار) 8(

 .481/ 2 العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا) 9(

 243ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 10(

 .309/ 2 الكاشف) 11(

 .554ص، تقريب التهذيب) 12(

 .377/ 10 تهذيب التهذيب) 13(

 .166/ 8 الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 14(

 .688/ 2  ني في الضعفاءالمغ) 15(

 .165/ 29 تهذيب الكمال) 16(

 .239/ 2 المجروحين البن حبان) 17(

 .المرجع السابق) 18(
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  .)1( فهو لم يرسل عن عبد الرحمن بن جبير، ال يضير في هذا الحديثإرساله

   زكريا قَاَلو، رحال محدث. فلسطين نزيل الخوارزمي، يعقوب أبو اهللا عبد بن يوسف  - 
  .)2("بأسا به علمت وما وغيره، عدي، ابن شيخ: "لتِّنِّيسيا يحيى بنا

  . هو ثقة: الباحثقال

 لم يرسل عن هوف، وأما إرساله،   فلم يتابع،عمرِو بن اِهللا وهم عبيد وأما ،باقي رجاله ثقات  - 
  .)3(إسحاق

  :الحكم على اإلسناد

، وفيه موسى بن وردان، كوفيه إسحاق بن أبي فروة مترو،  إسناده ضعيف: الباحثقال
 وللحديث :قلت. )4(" ضعيفٌ ِإسنَاده: "الْبيهقي قَاَلو. يخطئون ولم يتابعا، وعبيد اهللا بن عمرو

 َأكْره نِّيإ:"eعن النبي ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، شاهد من طريق إبراهيم بن الفضل
 ، بن الفضل بجميع طرقةإبراهيم لتفرد عيفهو ضو، وغيره، )5(أخرجه أحمد". الْفَوات موتَ

  .)6(وهو متروك
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 اردد: فقال فأخبره، e النبي فأتَى ،ماِله في أبيه على تفوت رجالً أن [الحديث ومنه ) ه(    
 فالن على فُالن تفَوت : يقال. السبق: الفَوت من هو] كنانَتك من سهم هو فإنما مالَه ابنك على
 عدي التَّغَلُّب معنى ضمن ولما ،فيه التَّصرف في دونه برأيه انْفَرد إذا عليه وافْتَات ،كذا في

، eاللّه رسوَل األب فأتَى ،نَفْسه مال هبة في يستَأذنه ولم ،أباه يستَشر لم االبن أن والمعنى. بعلَى
 وفي يدك تحت يده في وما فإنه ،ابنك على واردده له الموهوب من ارتَجِعه: له فقال فأخبره
  .)7(كَسبه بعض لكونه مثَالً كنَانَته من سهماً كَونَه فَضرب. دونَك بأمرِ يستَبِد أن له فليس ،ملَكَتك

                           
 ].321ص،  تحفة التحصيل للعراقي-288ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 1(

 .497/ 20 تاريخ اإلسالم للذهبي) 2(

 .232ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 3(

 .493/ 2 ان للبيهقيشعب اإليم) 4(

 .302/ 14 مسند أحمد) 5(

)6 ( يماهرأبو إسحاق ويقال إبراهيم ابن إسحاق متروكبن ِإب يومخْزِل الْم92ص، تقريب التهذيب. [الْفَض.[ 

 .3/477 النهاية في غريب الحديث واألثر) 7(
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  :)51(حديث رقم 

   هشَام حدثَنَا: قَاَل ،)1(وكيع حدثَنَا: ر بن أبي شيبة رحمه اهللا أبو بكإلمام اقال
: َأبِي قَاَل: هشَام قَاَل " َأباه يستَْأذن ولَم شَيًئا ماِله في رجٌل صنَع: " قَاَل ،)3(َأبِيه عن ،)2(عروةَبن ا

  .)4( "كنَانَتك من سهم هو فَِإنَّما علَيه، اردد ":فَقَاَل عمر َأو بكْرٍ، َأبا َأوe ، النَّبِي فَسَأَل
  

  :تخريج الحديث
  .بنحوه، عن هشام به،  عن معمر)5( الصنعانيأخرجه

  : دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله - 

  :الحكم على اإلسناد

وال من  ، eمع من النبي لم يس،  الزبيرنفعروة ب،  إسناده ضعيف لإلرسال: الباحثقال
  .)6(وال من عمر، أبي بكر

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الناس من الجماعة: الفَوج ] فَوجاً فَوجاً الناس يتَلَقَّاني [ مالك بن كعب حديث في } فوج{ 
 فهو يهون هان مثل ،فَيج فهو يفُوج جفا: يقال الواو وأصلُه ،الفَيج من مخَفَّف وهو مثله والفَيج
  .)7(وهين فَيج: فيقال يخَفَّفَان ثم. هين

  

                           
)1 (عيكاحِ: ورالج بن هو ابن يَؤاسحِ الريل12حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [م.[ 

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِ بن هشَام بن عروةَ) 2(

 ]. 4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن هوعروةُ : أبيه) 3(

 .517/ 4 ،مصنف ابن أبي شيبة) 4(

 .130/ 9 ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني) 5(

،  جـامع التحـصيل للعالئـي      -149ص،  المراسيل البن أبي حاتم    -167ص، المراسيل ألبي داود  : [انظر) 6(
 ].236ص

 .3/477النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(
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  :)52(حديث رقم 

 عنِ ،)3(عقَيٍل عن ،)2(اللَّيثُ حدثَنَا ،)1(بكَيرٍبن  يحيى حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
بن  كَعبِ بن اللَّه عبد َأن ،)5(ماِلكبن  كَعبِبن  اللَّه عبدبن  الرحمنِ عبد عن ،)4(شهابٍبن ا

اِلك6(م(، ،كَانو بٍ قَاِئدكَع نم ،يهنب ينح ،يمتُ: قَاَل ععمس بكَع نب اِلكم)ثُ ،)7دحي ينتَخَلَّفَ ح 
نع ،ةصق ،وكقَاَل تَب بكَع" :خَلَّفَْأتَ لَم نوِل عسر اللَّه e ،يف ةوا غَزاهي ِإلَّا غَزف ةوغَز 

،وكتَب ري تَخَلَّفْتُ كُنْتُ َأنِّي غَيف ةورٍ، غَزدب لَمو باتعا يدا، تَخَلَّفَ َأحنْها عِإنَّم جوُل خَرسر اللَّه 
e ،رِيدي يرشٍ، عيافَ: إلى قوله... قُري لَمناءي جتُ الَّذعمس تَهوي، صنشِّربتُ يعنَز لَه ،يبثَو 

تُهوا، فَكَسماهِإي اهشْربِب اللَّها وم كلا َأممهرغَي ،ِئذموتُ يرتَعاسنِ ويبا، ثَومتُهانْطَلَقْتُ فَلَبِسِإلَى و 
 اللَّه تَوبةُ ِلتَهنك: يقُولُون بِالتَّوبة، يهنُّوني ،فَوجا فَوجا النَّاس انيفَيتَلَقَّ ،e اللَّه رسوِل
،كلَي8(إلخ...ع(.  

  :تخريج الحديث

  يق من طر)11(والبخاري،  بمثلهبهمن طريق ابن شهاب ، )10(ومسلم، )9( البخاريأخرجه
  عن كعب ، ن طريق عبيد اهللا بن كعبم، )13(ومسلم، )12(والبخاري،  بن كعب بهعبد الرحمن

                           
  ].23ديث رقم ح: سبقت ترجمته انظر. [ بكَيرٍ المخْزومي بن يحيى بن عبد اِهللا) 1(

  ].23حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ عبد الرحمنِ الفَهمي َأبو الحارِث المصري بن هو ابن سعد: اللَّيثُ) 2(

 ].25حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ هو ابن خَاِلد بن عقيٍل اَأليلي: عقيل) 3(

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته[، لمِ الزهريمحمد بن مس: ابن شهاب هو) 4(

، تقريب التهـذيب  . [توفي في خالفة هشام   ، ماِلك الْأنْصارِي ثقة عالم   بن  كَعبِ  بن  عبد اللَّه   بن  عبد الرحمنِ   ) 5(
 ].344ص

 ].319ص، تقريب التهذيب: [ انظر هـ،97توفي ، ةماِلك الْأنْصارِي الْمديني ثقة يقال له رؤيبن كَعبِ بن عبد اِهللا ) 6(

)7 (  ببن  كَع  اِلكبِ   بن  منِ  بن  َأبِي كَعبِ  بن  الْقَيبن  كَع  ادوبِ  بن  غَنْمِ  بن  سبن  كَع      ارِيالَْأنْـص يلَمةَ الـسـلَمس
ى َأبا عبد اِهللا، َأحد الْمخَلَّفين من الثَّلَاثَة الَّـذين خُلِّفُـوا            الْخَزرجِي الشَّاعر، شَهِد بيعةَ الْعقَبة مع السبعين، يكْنَ       

هِملَيع يب2366/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم . [توفي خالفة علي، فَت.[ 

 .4418رقم ، 3ص، 6ج، ماِلكبن باب حديث كَعبِ ، كتاب المغازي، صحيح البخاري) 8(

رقـم  ، 70ص، 6ج، ]118: التوبة[)وعلَى الثَّالَثَة الَّذين خُلِّفُوا   (باب  ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 9(
4677. 

 .716رقم، 283ص، باب استحبابِ الركْعتَينِ في الْمسجِد، كتاب صالة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم) 10(

ن َأراد غَزوةً فَورى بِغَيرِها، ومن َأحـب الخُـروج يـوم            باب م ، كتاب الجهاد والسير  ، صحيح البخاري ) 11(
 .2950رقم، 48ص، 4ج، الخَميسِ

 .3088رقم ، 77ص، 4ج، باب الصالة إذا قدم من سفر، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) 12(

 .716رقم ، 283ص، عتَينِ في الْمسجِدباب استحبابِ الركْ، كتاب صالة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم) 13(
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  .بمثله، بن مالكا
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجال  -

 فال ، تدليسهوأما، فهو لم يرسل عن عبد الرحمن بن عبد اهللا، وأما إرسال ابن شهاب  -
  .وقد صرح بالسماع كما في رواية مسلم، فهو من الثالثة، يضير

  .  فهو لم يرسل عن عقيل،سعد بن اللَّيثُ سالوأما إر  -

  
_    _   _    _   _    _  

  

  : األثير رحمه اهللان ابقال

  .)1(بالياء ويروى. وحرها غَليانها شدة أي ] جهنم فَوح من الحر شدة [ فيه ) س(  } فوح{      

  :)53(حديث رقم 

 َأبِي عن حدثَنَا ،)3(الَْأعمشُ: قَاَل ،)2(دعبيبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
 من الْحر شدةَ فَِإن الْحر، في بِالظُّهرِ َأبرِدوا ": e اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل سعيد َأبِي عن ،)4(صاِلحٍ
  .)5("جهنَّم فَوحِ من: "الَْأعمشُ قَاَل هكَذَا"  جهنَّم فَوحِ

  :تخريج الحديث

  ، )8(وأحمد، )7(وأخرجه البخاري،  من طريق محمد بن عبيد به)6( أبو يعلىأخرجه

                           
 .3/477النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (يفالكُو يسةَ الطَّنَافي495ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ204توفي ، هو ابنِ َأبِي ُأم.[ 

ـ 148 أو 147تـوفي ، محمد الكُوفي هو سلَيمان بن مهران اَألسدي الكَاهلي أبو        ) 3( ، وثقـه ابـن حجـر     . هـ
 ].254ص، تقريب التهذيب:[انظر

)4 (انمالس اناِلحٍ هو ذَكْوو ص26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأب.[ 

 .66/ 18مسند أحمد ) 5(

 .480/ 2مسند أبي يعلى الموصلي ) 6(

 .2259رقم ، 88ص، 3ج،  النار وأنها مخلوقةباب صفة، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) 7(

 .122/ 18مسند أحمد ) 8(
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  من طريق حفص ، )3(والطحاوي، )2(وأخرجه البخاري، عن سفيان، )1(وأبو القاسم الاللكائي
 عن )6(وأخرجه أحمد، من طريق أبي معاوية، )5(والطحاوي، )4(ابن ماجةوأخرجه ، بن غياثا

  .جميعهم عن األعمش به،  من طريق وكيع)7(وأخرجه البيهقي،  بن سعيديحيى

وأخرجه أبو بكر بن أبي ،  من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به)8( أحمدوأخرجه  
  .جميعهم بألفاظ متقاربة،  طريق األعمش عن أبي سعيد الخدري مرسالًمن )9(شيبة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله   -

 .)10(فهو لم يرسل عن أبي سعيد الخدري،  فال يضير،صاِلحٍ َأبو وأما إرسال   -

- شُ فال يمفقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين،ضير وأما تدليس اَألع ، 
  ، سماعه من أبي صالحوأما، )11(وهم الذين احتمل األئمة تدليسهم ولو لم يصرحوا بالسماع

 ، والصواب أنه سمع منه:قلت، )12("لم يسمع من أبي صالح مولى أم هانئ: " حاتمفقال أبو
 .وذلك لتخريج البخاري له في الصحيح

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

                           
 .1265/ 6شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي ) 1(

 .538رقم ، 113ص، 1ج، باب اإلبراد في الظهر من شدة الحر، كتاب مواقيت الصالة، صحيح البخاري) 2(

 .186/ 1شرح معاني اآلثار للطحاوي ) 3(

 .679رقم ، 223ص، 1ج، باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر، كتاب الصالة، ابن ماجة سنن) 4(

 .186/ 1شرح معاني اآلثار للطحاوي ) 5(

 .70/ 18مسند أحمد ) 6(

 .643/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 7(

 .116/ 17مسند أحمد ) 8(

 .286/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) 9(

 ].101ص،  تحفة التحصيل للعراقي-174ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 10(

 .33ص، طبقات المدلسين) 11(

 .82ص، المراسيل البن أبي حاتم) 12(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(وأوِله معظَمه أي ] رنَأتَزِ أن حيضنا فَوح في يأمرنا كان [ وفيه ) س( 

  :)54(حديث رقم 

   عن ،)4(الشَّيباني عنِ ،)3(جرِير حدثَنَا ،)2(شَيبةَ َأبِيبن  عثْمان حدثَنَا:  أبو داودم اإلماقال
دبع محن ـب نِـالردو5(الَْأس(، ـعن َأبِيه)6(، ـعاِئشَةَ، نع يضر اللَّه اـعقَالَتْ نْه " :كَان 

 رسوُل كَان كَما ِإربه يملك وَأيكُم، "يباشرنَا ثُم نَتَّزِر، َأن حيضتنَا فَوحِ فييْأمرنَا ، e اللَّه رسوُل
اللَّه e ،كلم؟ يهب7(ِإر(.  

  :تخريج الحديث

  وأخرجه ، ر علي بن مسعمن طريق، )10(ابن ماجةو، )9(ومسلم، )8( البخاريأخرجه
  ،   الشيباني بهقثالثتهم عن أبي إسحا، ومحمد بن إسحاق، د الكريمـريق عبـ من ط)11(ابن ماجة

                           
 .3/477النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (انثْمع :          يفةَ الكُوبَأبِي شَي نِ بنسو الحَأب مياهربن ِإب دمحم حـديث رقـم    : سبقت ترجمته انظر  . [هو ابن
10 .[ 

)3 (ررِيج: يفالكُو يبط الضبن قُر ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

)4 (         يانباقَ الشَّيحو ِإسَأب زورفَي انملَيَأبِي س بن انملَيانظـر . وثقه ابن حجر  . هـ140توفي، الشيباني هو س :
 ].252ص، تقريب التهذيب[

)5 (دواَألس نِ بنمحالر دببن ع  دزِيثقةبن ي يسٍ النَّخَع336ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ99توفي، قَي.[ 

)6 (أبيه :   دزِيي بن دونِ        بن   هو اَألسمحالر دبرٍو أو أبو عمو عَأب يسٍ النَّخَعوثقه ابـن   . هـ75 أو 74توفي، قَي
 ].111ص، تقريب التهذيب: [انظر. حجر

 .273رقم، 71ص، 1ج، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، كتاب الطهارة، سنن أبي داود) 7(

 .302رقم، 67ص، 1ج، باب مباشرة الحائض، كتاب الحيض، صحيح البخاري) 8(

 .393رقم، 169ص، باب مباشرة الحائض فوق اإلزار، كتاب الحيض، صحيح مسلم) 9(

، 208ص، 1ج، باب ما للرجل من امرأته إذا كانـت حائـضاً         ، كتاب الطهارة وسننها  ،  ابن ماجة  سنن) 10(
 .635رقم

 .المرجع السابق) 11(
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، )7(والدارمي، )6(وأحمد، )5(ابن ماجةو، )4(والترمذي، )3(وأبو داود، )2(والنسائي، )1(وأخرجه مسلم
،  من طريق جميع بن عمير)8(وأخرجه النسائي،  بهودعن األس، عن إبراهيم، من طريق منصور
 أحمد )12(وأخرجه، من طريق عمرو بن شرحبيل، )11(والدارمي، )10(وأحمد، )9(وأخرجه النسائي
  .بألفاظ متقاربة، جميعهم عن عائشة رضي اهللا عنها، بابنوسويزيد بن ، من طريق إبراهيم

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

، ومحمد بن إسحاق،  تابعه علي بن مسهرفقد ، فال يضير،جرِير وهم وأما،  ثقاترجاله  - 
، ومسلم،  البخاريروايةكما في ، متابعةً تامة في شيخه أبي إسحاق الشيباني، وعبد الكريم

فقد توبع متابعة قاصرة كما تقدم في متابعة ، يضير ال ،عثْمان وهم وكذلك، ابن ماجةو
  . جرير

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  

  

                           
 .393رقم، 169ص، باب مباشرة الحائض فوق اإلزار، كتاب الحيض، صحيح مسلم) 1(

 .286رقم، 151ص، 1ج، باب مباشرة الحائض، كتاب الطهارة، سنن النسائي) 2(

 .268رقم، 70ص، 1ج، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، كتاب الطهارة، أبي داودسنن ) 3(

 .132رقم، 196ص، 1ج، باب ما جاء في مباشرة  الحائض، أبواب الطهارة، سنن الترمذي) 4(

 .636رقم ، 208ص، 1ج، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، كتاب الطهارة وسننها،  ابن ماجةسنن) 5(

 .252/ 42مسند أحمد ) 6(

  .695/ 1سنن الدارمي ) 7(

،  189ص، 1ج،  يصنعه إذا حاضت إحدى نـسائه      eباب ذكر ما كان النبي      ، كتاب الطهارة ، سنن النسائي ) 8(
 .375رقم

 .285رقم ، 151ص، 1ج، باب مباشرة الحائض، كتاب الطهارة، سنن النسائي) 9(

 .256/ 42مسند أحمد) 10(

 .695/ 1سنن الدارمي ) 11(

 .231/ 42مسند أحمد ) 12(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

تَنَح عنِّي فإن كلَّ : أنه خرج يريد حاجة فاتَّبعه بعض أصحابه فقال[ فيه ) ه ( } فوخ { 
ت أفَاخَ يفيخ إذا خرج منه ريح وإن جعلْ: يقال. الحدث بِخُروج الريح خاصة: اإلفَاخَة] بائلة تُفيخ 

وقوله .  الريح تَفُوخ فَوخاً إذا كان مع هبوبها صوتخَت وفَا،فَاخَ يفُوخُ: الفعل للصوت قلت
  .)1(أي نَفْس بائلة]: بائلة[

  :)55(حديث رقم 

  ِإسحاقَ بن عنبسة، حدثَنا محمد بن محمد بن حدثَنَا َأحمد :  ابن عدي رحمه اهللاقال
 عن َأبِي ،)4(عن عطَاء، )3(عمروبن عن طَلْحةَ ، )2( الكوفي، حدثَنا َأبو نُعيمٍعون أبو جعفربن ا

  .)5(" ِإلَيك فَِإن كُلَّ باِئلَة تفيخ وهو يبوُل فَقَاَل ِإلَيكe، النَّبِي َأتَيتُ: "هريرةَ

  :تخريج الحديث

  . به ابن عديانفرد - 

  :لهدراسة رجال اإلسناد وعل

  .)6(هـ264ابن خلف البكائي العامري، توفي:  بن ِإسحاق بن عون، ويقالمحمد  -

: وقال صالح بن محمد، وإبراهيم بن إسحاق الصواف، وابن قانع،  صالح بن محمدوثقه
 ابن حبان وذكره، )7(" أعلم في قريش أفضل من المسيبيال: " الزبيري يقولسمعت مصعباً

  .)10(صدوق: وقال ابن حجر، )9(وثق:  الذهبيوقال، )8(الثقاتفي 

                           
 .3/477النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (يفنٍ الكُوكَيد ُل بن44حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [أبونعيم هو الفَض.[ 

 ].283ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ152توفي ، عمرٍو بن عثمان الْحضرمي المكِّي متروكبن طَلْحةُ ) 3(

)4 (طَاءم          : عالَهـوم يشالقُر لَماحٍ واسم أبي رباح َأسبَأبِي ر ـ 114تـوفي ، هو ابن . وثقـه ابـن حجـر     ، هـ
 ].391ص، تقريب التهذيب:[انظر

 .173/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .399/ 24تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .37/ 9تهذيب التهذيب : انظر) 7(

 .125/ 9حبان الثقات البن ) 8(

 .156/ 2الكاشف ) 9(

 .467ص، تقريب التهذيب) 10(
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  . هو ثقة: الباحثقال

-   دممد بن َأححةَبن مسنْبع يصمو الْحرو المعروف بابن َأبي َأبمذكره المزي في ، زينب ع
  .)1(تالميذ هشام بن عبد الملك

  . هو مجهول الحال: الباحثقال

  .)2( يرسل عن أبي هريرةملفهو ،  فال يضير،عطَاء  وأما إرسال -

  :الحكم على اإلسناد

 عنبسة مجهول ابنو، وكوذلك ألن طلحة بن عمرو متر،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .الحال

وهو ، من حديث عبد اهللا بن عبيد:  أخرجه إبراهيم الحربي:األول:  شاهدينوللحديث
  .)3(فإسناده ضعيف، وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك، مجهول الحال

، عن األحنف، من حديث الحسن الجفري وهو مجهول الحال:  أخرجه البالذري:الثاني
  .)4(فإسناده ضعيف، والحديث مرسل

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. فَود منهما واحد كلُّ ناحيتَيه أي ] رأسه فَودي في شَيبه أكثر كان [ فيه ) س(  } فود{ 
  .)5(الرأس شَعر معظَم الفَود: لوقي

  :)56(حديث رقم 

 عبدةَبن  محمد ثنا، )6(َأحمدبن  سلَيمان حدثَنَا:  أبو نعيم األصبهاني رحمه اهللاقال
ييصصالْم نم تَابِها كمو تْنَاهِإلَّا َأثْب نْهثنا: قَاَل ع حيببن  صدبع و اللَّهَأب دمحم يغَانثنا: قَاَل الْفَر 

                           
 .224/ 30تهذيب الكمال :  انظر) 1(

 ].228ص،  تحفة التحصيل-237ص،  جامع التحصيل-154ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 2(

 .856/ 2غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) 3(

 .341/ 12أنساب األشراف للبالذري ) 4(

 .3/478اية في غريب الحديث واألثر النه) 5(

)6 (بوبن هو ابنِ َأي يانرالطَّب يمِ اللَّخْمو القَاسرٍ، َأبطَي91/ 21تاريخ بغداد للخطيب . [هـ360توفي ، م.[ 
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دبزِيزِ عبن  الْعدبع دمالص يم1(الْع(، نفَرِ ععبن  ج،دمحم نع َأبِيه)2( ،ِشَامهةَبن  وورع)3(، نع 
4(َأبِيه(، ناِئشَةَ عع يضر ا اللَّهنْهقَالَتْ ع :كَان نم فَةوِل صساللَّ ره  eَأنَّه لَم كُنبِالطَّوِيِل ي 

: إلى قولها... ، الربعة ِإلَى ينْسب فَكَان الْمتَردد بِالْقَصيرeِ  يكُن ولَم، الذَّاهبِ الْمشَذَّبِ ولَا الْباِئنِ
كَانو َأكْثَر بِهشَي e يْأسِ في الرف يفُود هْأسانِ ر5( إلخ الحديث...، الْفُود(.  

  :تخريج الحديث

 بنا صبيحعن ، من طريق أحمد بن زهير، )7(ومن طريقه ابن عساكر، )6( البيهقيأخرجه
  .بنحوه، عن عائشة، عن رجل،  من طريق أبي سليمان)8( ابن سعدوأخرجه،  بهالفرغاني اهللا عبد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- فَرعج بن دمحبنِهو ا: م يلنِ بن عيسالح يشالقُر يماشو الهد َأببع قُ،، اللَّهادالص 
: وأبو حاتم وزاد أبو حاتم، )12(والعجلي، )11(وابن معين، )10(وثقه الشافعي. )9(هـ148توفي

وقال ، )17(والذهبي، )16(وابن عبد البر، )15(عديوابن ، )14(النسائيو، )13("ال يسأل عن مثله"

                           
تقريـب  : [انظر. هـ وقيل بعدها  187توفي، عبد العزِيزِ بن عبد الصمد العمي َأبو عبد الصمد البصرِي ثقة          ) 1(

 ].358ص، التهذيب

)2 (   دمحبن  هو م  يلبن  ع   راقفَرٍ البعو جنِ َأبيستقريـب  : [انظـر . وثقه ابن حجر  . مات مائة وبضع عشر   ، الْح
 ].497ص، التهذيب

 ].4حديث رقم : نظرسبقت ترجمته ا. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِ بن هشَام بن عروةَ) 3(

 ].4حدث رقم : سبقت ترجمته انظر: [سبقت ترجمته انظر. العوامِ بن الزبيرِبن عروةُ : أبيه هو) 4(

 .638ص، دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني) 5(

 .298/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 6(

 .356/ 3تاريخ دمشق ) 7(

 .3/361الطبقات الكبير ) 8(

 .74/ 5هذيب الكمال ت: انظر) 9(

 .487/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .84ص ،  رواية الدارمي -تاريخ ابن معين ) 11(

 .98ص، الثقات للعجلي) 12(

 .487/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 13(

 .84ص، تسمية مشايخ النسائي) 14(

 .360/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 15(

 .66/ 2طأ من المعاني واألسانيد البن عبد البر التمهيد لما في المو) 16(

 .60ص،  من تكلم فيه وهو موثق-134/ 1المغني في الضعفاء ) 17(
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 كَان إن: "سعيد بن يحيىوقال ، "ثقةٌ صدوق: ")2(والذهبي، )1( آخرابن معين في موضع
  .)3("المسند َأبِيه فحديث يحفظ
  .)4("محمد بنِ جعفَرِ من َأفْقَه َأحداً رَأيتُ ما: "حنيفَةَ َأبا وقال
   محمد بن اهللا عبدو اهللا عبيد ابن وعاصم محمد بن وجعفر زيد بن علي: "َأحمد وقال

 وسئل زرعة، أبا سمعت: "حاتم أبي ابن قالو، )5("بهم ننقاد السواء من أقربهم ما عقيل بنا
 ال: قال أصح؟ أيما أبيه عن والعالء صالح، أبي ابن وسهيل أبيه، عن محمد، بن جعفر عن
  .)6("معنى كل في هؤالء من أرفع جعفر يريد هؤالء، إلى جعفر يقرن
 من غير رواية أوالده عنه ألن عنده ماكان بروايته يحتَج: "ابن حبان في الثقات وقال وذكره

 في رَأوا لما َأِئمتنَا من مرض من فيه القَول مرض وإنما ،كثيرةفي حديث ولده عنه مناكير 
، والثوري، ريج اعتبرت أحاديثه من الثقات عنه مثل ابن جوقد ،َأولَاده رواية من حديثه
ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها ، ووهب بن خالد، وابن عيينة، وشعبة، ومالك

 وال من ، ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه،شيء يخالف حديث األثبات
   ذَكَرو: " ابن عبد البروقال .)7(" يدا غيرهجنت ومن المحال أن يلزق به ما ،حديث جده

 عنه حدث إذا مأموناً صدوقاً كان: "الساجي وقال، )8(" شيءكان في حفظه  عيينة أنه ابن
 سعيد بن يحيى قَالو، )10("إمام فقيه صدوق: "وقال ابن حجر، )9("مستقيم فحديثه الثقات
 كان: "اهللا عبد بن مصعبوقال ، )11("كذوباً كَان ما: "فَقَاَل محمد بن جعفَر وذكر القطان
 يجعله ثم الرفعاء أولئك من آخر ِإلَى يضمه حتى محمد بن عفرج عن يروي ال مالك
، )13("منه إلى أحب مجالدو، شيء منْه نفسي في: "فَقَاَل عنه سعيد بن يحيى سئلو، )12("بعده

                           
 .110/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 1(
 .257/ 6سير أعالم النبالء ) 2(
 .357/ 2الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 3(
 .257/ 6سير أعالم النبالء ) 4(
 .206ص، ت أبي داود لإلمام أحمدسؤاال) 5(
 .487/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(
 .131/ 6الثقات البن حبان ) 7(
 .66/ 2التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد : انظر) 8(
 .104/ 2تهذيب التهذيب ) 9(

 .141ص، تقريب التهذيب) 10(

 .357/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

 .332/ 2ابن أبي خيثمة تاريخ ) 12(

 .356/ 2الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 13(
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بل أجمع أئمة ، هذه من زلقات يحيى القطان: "ب الذهبي على قول يحيى بن سعد بقولهوعقَّ
  .)1("ولم يلتفتوا إلى قوِل يحيى، فراً أوثقُ من مجالدهذا الشأن على أن جع

: فَقَاَل أدركته؟ وقد محمد بن جعفَر من تسمع لم مالَك لَه قيل َأنَّه: "عياشبن  بكْرِ َأبِو وقال
 عن رويناها رواية ولكنها ،ال: قَاَل سمعته أشيئاً األحاديث من به يتحدث ما عن سألناه
  .)2("آبائنا

 هذه سمعت مرة سئل ويستضعف ،به يحتج وال ،الحديث كثير كان: "سعد ابن وقال
وعقب ابن حجر ، )3("كتبه في وجدتها إنما فقال مرة وسئل ،نعم :فقال ،أبيك من األحاديث

 فيما فذكر ،مختلفة أحاديث عن وقعا األوالن يكون أن يحتمل: "على كالم ابن سعد بقوله
  .)4("تثبته على يدل وهذا وجده أنه يسمعه لم وفيما ،سمعه أنه سمعه

، ولكن ال يعتبر حديثه إالَّ من رواية الثقات عنه من غير أوالده،  ثقة فقيه فاضل: الباحثقال
والذي ، وهو األصح، فسروا تمريض العلماء لحديثه، بروابن عبد ال، وذلك ألن ابن حبان

  .يروي عنه في هذا الحديث هو ثقة
-  ص حيبن  بدبال علَّه يغَان5(طرسوس نزيل الْفَر( .  

 منكر: "المصري الغنى عبد قالو، )7("قصدو: " أبو حاتمقالو، )6( ابن حبان في الثقاتذكره
 صاحب: " البغداديالخطيب قالو، )9("ليس بالمعروف: "وقال البيهقي، )8("الحديث
  .)12(ن كثير ابفهوضع، )11("خيثمة أبي بن ألحمد شيخ: "وقال الذهبي، )10("مناكير

   ضعيف: الباحثقال

                           
 .257/ 6سير أعالم النبالء ) 1(

 .356/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .104/ 2تهذيب التهذيب : انظر) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .451/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 5(

 .475/ 6الثقات البن حبان ) 6(

 .451/ 4رح والتعديل البن أبي حاتم الج) 7(

 .307/ 2ميزان االعتدال ) 8(

 .298/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 9(

 .135ص، تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب) 10(

 .307/ 2ميزان االعتدال ) 11(

 .38/ 6البداية والنهاية البن كثير ) 12(
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-   دمحةبن مدببن ع دبع 1(بدمشق سمع المصيصي بكر أبو زيد بن اللَّه( .  

 فذكر ،ومئتين وثمانين ثمان سنة في إمالء عبدة بن محمد حدثنا: "عدي بن أحمد أبو قال
  .)3(وترجم له الذهبي ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً، )2("حديثا عنه

  .حال هو مجهول ال: الباحثلقا

  .)4(فهو لم يرسل عن عروة بن الزبير،  فال يضير،الباقر جعفَرٍ بيوأما إرسال َأ  -

  : على اإلسنادالحكم

  .وكل شواهده ضعيفه،  يف إسناده ضع: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)5(متَدفِّقا ويظْهر يغْلي أي ] أصابِعه بين من يفُور ءالما فجعل [ فيه ) س(  } فور{  

  :)57(حديث رقم 

 حدثَنَا ،)7(فُضيٍلبن ا حدثَنَا ،)6(عيسىبن  يوسفُ حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
نيص8(ح(، ناِلمٍ عس)9(، نابِرٍ عج t، شَ: قَاَلطع النَّاس موا ي،ةبِييدوُل لحسرو اللَّه e نيب هيدي 

                           
 .165/ 54تاريخ دمشق ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .274/ 21سالم تاريخ اإل) 3(

 ].282ص،  تحفة التحصيل-266ص،  جامع التحصيل للعالئي-185ص، المراسيل البن أبي حاتم:[انظر) 4(

 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

، تقريـب التهـذيب   . [هـ249توفي  ، يوسف بن عيسى بن دينار الزهري َأبو يعقُوب الْمروزِي ثقة فاضل          ) 6(
 ].611ص

 ].17حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ثقة يتشيع، هو محمد بن فُضيٍل غَزوان الضبي) 7(

)8 (       يفِل الكُوذَيو الهَأب يلَمنِ السمحالر دبع تقريـب التهـذيب   :[انظـر .وثقه ابن حجر   .هـ136توفي، هو ابن ،
 ].170ص

وثقـه  . أو بعد ذلك  ، هـ100 وقيل   هـ98 أو   هـ97توفي، شْجعي الكُوفي هو ابن َأبِي الجعد  الغَطَفَاني األَ      ) 9(
 ].226ص، تقريب التهذيب:[انظر. ابن حجر



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 134 

 الفصل األول

: اللَّه رسوَل يا قَالُوا  "لَكُم؟ ما ": e اللَّه رسوُل فَقَاَل نَحوه، النَّاس َأقْبَل ثُم منْها، فَتَوضَأ )1(ركْوةٌ
سنَا لَينْدع اءُأ مضنَتَو الَ بِهو ،با ِإلَّا نَشْري مف ،كتكْوقَاَل ر " :عضفَو النَّبِي e هدي يف ،ةكْوالر 
 كُنْتُم كَم: ِلجابِرٍ فَقُلْتُ وتَوضْأنَا فَشَرِبنَا: قَاَل" . العيونِ كََأمثَاِل َأصابِعه بينِ من يفُور الماء فَجعَل
  .)2(ماَئةً عشْرةَ خَمس كُنَّا لَكَفَانَا، فَألْ ماَئةَ كُنَّا لَو: قَاَل يومِئذ؟

  :تخريج الحديث

من ، )6(ومسلم، )5(والبخاري،  بمثلهه من طريق حصين ب)4(ومسلم، )3( البخاريأخرجه      
، هكالهما عن سالم بن أبي الجعد ب،  من طريق عمرو بن مرة)7(ومسلم،  األعمشطريق

   ومن طريق عمر، )10(ومسلم، )9(والبخاري، المسيب من طريق سعيد بن )8(وأخرجه البخاري
  . عن جابر بنحوهالثتهمث،  من طريق أبي الزبير)11(ومسلم، بن دينارا
  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 فال يضير فقد ذكره ابن حجر في المرتبة ،الجعد َأبِي ابن تدليس ساِلم وأما، رجاله ثقات -
فهو يرسل ، وأما إرساله، م الذين احتمل األئمة تدليسهموه، )12(الثانية من مراتب المدلسين

                           
النهاية فـي غريـب     . [وقيَل من جِلْد وخَشَب يحلب فيه     . قَدح من خَشب   :العلْبة، وبين يديه ركْوةٌ َأو علْبةٌ      ) 1(

 ].286/ 3الحديث واألثر 

 .4152رقم ، 1390ص، 2ج، باب غزوة الحديبية، كتاب المغازي، صحيح البخاري) 2(

 .3576رقم، 193ص، 4ج، باب عالمات النبوة في اإلسالم، كتاب المناقب، صحيح البخاري) 3(

 الْقتَاِل، وبيانِ بيعـة الرضـوانِ       باب استحبابِ مبايعة الِْإمامِ الْجيشَ عنْد ِإرادة      ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم ) 4(
ةرتَ الشَّج1856رقم، 775ص، تَح. 

 .5639رقم، 114ص، 7ج، باب شرب البركة والماء المبارك، كتاب األشربة، صحيح البخاري) 5(

ة الْقتَاِل، وبيانِ بيعـة الرضـوانِ       باب استحبابِ مبايعة الِْإمامِ الْجيشَ عنْد ِإراد      ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم ) 6(
ةرتَ الشَّج1856رقم، 775ص، تَح. 

 .المرجع السابق) 7(

 .4153رقم، 1390ص، 2ج، باب غزة الحديبية، كتاب المغازي، صحيح البخاري) 8(

، لقـرآن  و كتاب تفسير ا    -4154رقم  ، 123ص، 5ج، باب غزة الحديبية  ، كتاب المغازي ، صحيح البخاري ) 9(
ِلهقَو ابب :)ةرتَ الشَّجتَح ونَكعايب4840رقم، 136ص، 6ج، ]18: الفتح [)ِإذْ ي. 

باب استحبابِ مبايعة الِْإمامِ الْجيشَ عنْد ِإرادة الْقتَاِل، وبيانِ بيعة الرضـوانِ            ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم ) 10(
ةرتَ الشَّج1856رقم، 775ص، تَح. 

 .المرجع السابق) 11(

 .31ص، طبقات المدلسين) 12(
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  .)1(عن جابر

 لم منوهم ،  فال يضير فقد ذكره العالئي في القسم األول من المختلطين، تَغَير حصينأما و-
 لم ألنه وإما، وقلته االختالط مدة لقصر إما ،مرتبته من يحط ولم أصالً ضعفاً له ذلك يوجب
  .)2(ختالطها حال شيئاً يرو

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : رحمه اهللاألثير ابن اقال

  .)3(حرها يظْهر أي ] تَفُور أو تَثُور حمى هي بْل كالَّ [ الحديث ومنه

  :)58(حديث رقم 

 ،)5(ارٍمخْتَبن  العزِيزِ عبد حدثَنَا ،)4(َأسدبن  معلَّى حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 َأعرابِي علَى دخََل e النَّبِي َأن: عنْهما اللَّه رضي عباسٍبن ا عنِ ،)7(عكْرِمةَ عن ،)6(خَاِلد حدثَنَا
،هودعقَاَل ي :كَانو النَّبِي e خََل ِإذَالَى درِيضٍ عم هودعالَ: "قَاَل ي ،ْأسب ورطَه ِإن ا شَاءفَقَاَل" للَّه 

الَ: "لَه ْأسب ورطَه ِإن شَاء ؟: قُلْتُ: قَاَل" اللَّهورْل كَلَّا، طَهب يى همح ،تَفُور َأو ،لَى تَثُورخٍ عشَي 
  .)8( "ِإذًا فَنَعمe" : النَّبِي فَقَاَل القُبور، تُزِيره كَبِيرٍ،

  :تخريج الحديث

كالهما ،  الثقفيابوعبد الوه، ريق خالد بن عبد اهللا الطحان من ط)9( البخاريأخرجه

                           
 ].120ص،  تحفة التحصيل للعراقي-179ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 1(

 .21ص، المختلطين للعالئي) 2(

 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

)4 (صثَمِ البيو الهَأب يمالع دَأس لَّى بنعزِ ثقة ثبتمهَأخُو ب ،540ص، تقريب التهذيب[انظر . هـ218توفي ، رِي.[ 

 ].359ص، تقريب التهذيب. [عبد الْعزِيز بن الْمخْتَار الدباغ الْبصرِي مولى حفصة بنت سيرين ثقة) 5(

)6 (خَاِلد :ذَّاءالح رِيصنَازِِل البو المَأب انرهم 191ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هو ابن.[ 

 ].2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [مولى بن عباس، هو َأبو عبد اللَّه: عكْرِمة) 7(

باب عيادة ،  وكتاب المرضى-3616رقم  ، باب عالمات النبوة في اإلسالم    ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 8(
 .5656رقم ، 117ص، 7ج، األعراب

وكتـاب  ، 566رقـم   ، 117ص، 7ج، وما يجيب ، باب ما يقال للمريض   ، كتاب المرضى ، اريصحيح البخ ) 9(
 .7470رقم ، 138ص، 9ج، )وما تَشَاءون ِإلَّا َأن يشَاء اللَّه(: باب في المشيَئة واِإلرادة، التوحيد
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  . به بمثلهلحذاءعن خالد ا
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)1(فهو لم يرسل عن ابن عباس،  يضيرفال مهران بن إرسال خَاِلد وأما،  ثقاترجاله  - 
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)2(وغَلَيانها وهجها أي ] جهنم فَور من الحر شدة إن [ ثالحدي ومنه

  :)59(حديث رقم 

 حدثَني ،)4(جريجٍبن ا حدثَنَا ،)3(جعفَرٍبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
طَاء5(ع(، َأنَّه عما سةَ، َأبريرقُوُل هوا: "يرِدَأب)6( ِنع الص،لَاة ةَ فَِإندش رالْح نرِ مفَو نَّمهج")7(.  

  : تخريج الحديث

  : الحديث من عدة طرقروي
  . سلمة بن عبد الرحمني طريق أبمن: ل األوالطريق

 )11(ومسلم،  حمزةأبيمن طريق شعيب بن ، )10(والدارمي، )9(والنسائي، )8(أخرجه البخاري

                           
 ].94ص، حفة التحصيل ت-171ص،  جامع التحصيل للعالئي-54ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 1(

 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو َأبو عبد اهللا الْهذِلي المشهور بغندر: محمد بن جعفَر) 3(

 ].2حديث رقم : قت ترجمته انظرسب. [جريجٍ اُألموي الْمكِّيبن عبد الْعزِيزِ بن هو عبد الْملك : جريجٍبن ا) 4(

)5 (طَاءع :يشالقُر لَماحٍ واسم أبي رباح َأسبَأبِي ر 55حديث رقم : سبقت ترجمته انظر: [انظر. هو ابن.[ 

ي َأوِل وقْتها، مـن     وقيَل معنَاه صلُّوها ف   . الدخول في البرد  : انْكسار الوهج والْحر، وهو من اِإلبراد     : اِإلبراد) 6(
لُهَأو وهارِ ورد النَّه114/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر . [ب.[ 

 .244/ 14مسند أحمد ) 7(

 .3260رقم ، 120ص، 4ج، وأنها مخلوقة، باب صفة النار، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) 8(

 .1499رقم ، 130ص، 2ج، النهاروتطوع ، كتاب قيام الليل، السنن الكبرى للنسائي) 9(

 .1880/ 3سنن الدارمي ) 10(

باب استحبابِ الِْإبراد بِالظُّهرِ في شدة الْحر ِلمن يمـضي          ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 11(
هي طَرِيقف رالْح نَالُهيو ،ةاعم617رقم، 245ص، ِإلَى ج. 



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 137 

 الفصل األول

، )5(ابن ماجةو، )4(يوالنسائ، )3(والترمذي، )2( داودوأبو، )1(ومسلم، من طريق يونس بن يزيد
، من طريق معمر بن راشد، )8(وأحمد، )7(والنسائي، من طريق الليث بن سعد، )6(يوالدارم
عن أبي ، جميعهم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،  طريق ابن جريجمن ،)9(وأحمد
  .بنحوه. هريرة
  .ن المسيب طريق سعيد بمن:  الثانيالطريق

، )13(ومسلم، من طريق سفيان بن عيينة، )12(وأحمد، )11(والنسائي، )10(أخرجه البخاري
  من طريق الليث ، )18(والدارمي، )17(ابن ماجةو، )16(والنسائي، )15(والترمذي، )14(داودوأبو

  عن سعيد ، جميعهم عن الزهري، ومعمر،  من طريق ابن جريج)19(وأحمد، بن سعدا
  .بنحوه. ةعن أبي هرير، بن المسيبا

                           
باب استحبابِ الِْإبراد بِالظُّهرِ في شدة الْحر ِلمن يمضي ِإلَى          ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 1(

هي طَرِيقف رالْح نَالُهيو ،ةاعم615رقم ، 244ص، ج. 

 .402رقم ، 110ص، 1ج، باب في وقت صالة الظهر، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 2(

 .157رقم ، 226ص، 1ج، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، أبواب الصالة، نن الترمذيس) 3(

 .500رقم ، 248ص، 1ج، باب اإلبراد بالظهر إذا اشتد الحر، كتاب المواقيت، سنن النسائي) 4(

 .678رقم ، 222ص، 1ج، كتاب الصالة باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر،  ابن ماجةسنن) 5(

 .771/ 2ن الدارمي سن) 6(

 )لَا يرون فيها شَمـسا ولَـا زمهرِيـرا        (: قَولُه تَعالَى ، كتاب التفسير فاتحة الكتاب   ، السنن الكبرى للنسائي  ) 7(
 .11576رقم، 321ص، 10ج، ]13: اإلنسان[

 .156/ 13مسند أحمد ) 8(

 .228 -54/ 13مسند أحمد ) 9(

 .536رقم ، 113ص، 1ج، باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر، لصالةكتاب مواقيت ا، صحيح البخاري) 10(

 .1500رقم ، 130ص، 2ج، وتطوع النهار، كتاب قيام الليل، السنن الكبرى للنسائي) 11(

 .188/ 12مسند أحمد ) 12(

 الْحر ِلمن يمـضي     باب استحبابِ الِْإبراد بِالظُّهرِ في شدة     ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 13(
هي طَرِيقف رالْح نَالُهيو ،ةاعم615رقم ، 244ص، ِإلَى ج. 

 .402رقم ، 110ص، 1ج، باب في وقت صالة الظهر، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 14(

 .157رقم ، 226ص، 1ج، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، أبواب الصالة، سنن الترمذي) 15(

 .500رقم ، 248ص، 1ج، باب اإلبراد بالظهر إذا اشتد الحر، كتاب المواقيت، سنن النسائي) 16(

 .678رقم ، 222ص، 1ج، كتاب الصالة باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر،  ابن ماجةسنن) 17(

 .771/ 2سنن الدارمي ) 18(

 .54/ 13مسند أحمد ) 19(
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  . طرق الحديثباقي: ثالثاً

، )2(ومسلم، وبسر بن سعيد، وسلمان األغر،  بن منبهمام من طريق ه)1( مسلمأخرجه
من طريق محمد ، )6(وأحمد، )5(ومالك، )4(ومسلم،  الرحمن بن يعقوبدن طريق عبـم ،)3(وأحمد

وابن ،  طريق أبي صالحمن، )9(وأحمد، )8(ابن ماجةو، )7(والترمذي، بن عبد الرحمن بن ثوبانا
وأبي ،  من طريق عبد الرحمن بن سعد)12(وأحمد، من طريق ابن جريج، )11(ومالك، )10(ةماج
جميعهم عن أبي ، لة من طريق عاصم بن بهد)13(وأخرجه الدارمي، ومحمد بن سيرين، الوليد

  . بنحوهريرةه
  : رجال اإلسناد وعللهدراسة

 وأما،  في هذه الروايةعفقد صرح بالسما،  فال يضير،جريجٍبن  تدليس اوأما،  ثقاترجاله   - 
  .)14( فهو لم يرسل عن عطاء،إرساله

 بن أبي رباح لعطاء لكثرة المتابعين ؛ تَضير في هذا الحديثفال ،جعفَر بن محمد لةوأما غف   -
  .كما تقدم في التخريج

  

                           
اب استحبابِ الِْإبراد بِالظُّهرِ في شدة الْحر ِلمن يمضي ِإلَى          ب، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 1(

هي طَرِيقف رالْح نَالُهيو ،ةاعم615رقم ، 244ص، ج. 

 المرجع السابق) 2(

 .194/ 15مسند أحمد ) 3(

راد بِالظُّهرِ في شدة الْحر ِلمن يمضي ِإلَى        باب استحبابِ الِْإب  ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 4(
هي طَرِيقف رالْح نَالُهيو ،ةاعم617رقم، 245ص، ج. 

 .16/ 1موطأ مالك) 5(

 .38/ 16 -64/ 15مسند أحمد ) 6(

كر من يخْرج من النَّـارِ مـن َأهـِل          باب ما جاء َأن ِللنَّارِ نَفَسينِ، وما ذُ       ، أبواب صفة جهنم  ، سنن الترمذي ) 7(
 .2592رقم، 292ص، 4ج، التَّوحيد

 .4319رقم ، 1444ص، 2ج، باب ذكر الشفاعة، كتاب الزهد،  ابن ماجةسنن) 8(

 .103/ 15 -479/ 14مسند أحمد ) 9(

 .677رقم ، 222ص، كتاب الصالة باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر،  ابن ماجةسنن) 10(

 .16/ 1موطأ مالك) 11(

 .52/ 15 -441/ 12مسند أحمد ) 12(

 .1880/ 3سنن الدارمي ) 13(

 ].229ص،  جامع التحصيل للعالئي-131ص ، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 14(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"األحاديث الواردة من باب 

 139 

 الفصل األول

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 األفُق في الشمس حمرة بقية هو] الشَّفَق فَور يسقُط لم ما [عمر ابن حديث وفي ) س(       
  .)1(بالثاء ويروى. وحمرته ِلسطُوعه فَوراً سمي الغَربي

  :)60(حديث رقم 

 عن ،)4(شُعبةُ حدثَنَا ،)3(َأبِي حدثَنَا ،)2(معاذبن  اللَّه دعبي حدثَنَا:  اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال
 لَم ما الظُّهرِ وقْتُ ": قَاَل َأنَّهe  النَّبِي عنِ عمرٍو،بن  اللَّه عبد عن ،)6(َأيوب َأبا سمع ،)5(قَتَادةَ

 الشَّفَق، فَور يسقُطْ لَم ما الْمغْرِبِ ووقْتُ الشَّمس، تَصفَر لَم ما الْعصرِ ووقْتُ الْعصر، تَحضرِ
  .)7("الشَّمس تَطْلُعِ لَم ما الْفَجرِ صلَاة ووقْتُ اللَّيِل، نصف ِإلَى الْعشَاء ووقْتُ

  :تخريج الحديث

وأخرجه أبو داود ، )10(من طريق عبيد اهللا بن معاذ به، )9 (والبيهقي، )8( مسلمأخرجه

                           
 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (   اذعم اِهللا بن ديبرٍو      بن   عمو عَأب رِينْبالع اذعثقة حافظم رِيصتقريـب التهـذيب  :[انظـر .237تـوفي ، الب ،
 ].374ص

)3 (       رِيصثَنَّى البو المَأب رِينْبالع اذعم اذُ بنعتقريب التهـذيب  :[انظر  .وثقه ابن حجر    .هـ196توفي، هو م ،
 ].536ص 

 ].6 رقم حديث: سبقت ترجمته انظر. [الورد العتَكي بن هو ابن الحجاجِ) 4(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 5(

تقريـب  : [انظـر .وثقه ابن حجر  . هـ80توفي بعد ، هو المراغي اَألزدي اسمه يحيى ويقال حبيب بن مالك        ) 6(
 ].620ص، التهذيب

 .396رقم، 109ص، 1ج، باب مواقيت الصالة، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 7(

 .612رقم، باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) 8(

 .540/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 9(

 .612رقم، 242ص، باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) 10(
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، )6(وابن المنذر، )5(وأحمد، )4(وابن أبي شيبة ، )3(والبيهقي، )2(ومن طريقه النسائي، )1(الطيالسي
من ، )12(والبيهقي، )11(والطبراني، )10(والطحاوي، )9(وأبو عوانة، )8(وابن خزيمة، )7(البزارو

  .طريق شعبة به
، )17(وأبو عوانة، )16(بانوابن ح، )15(والطحاوي، )14(وأحمد، )13( مسلموأخرجه

  ، )21(والبزار، )20(ومسلم، من طريق همام بن يحيى بن دينار، )19(وابن المنذر، )18(يهقيوالب
، )25(وأبو عوانة، )24(ومسلم، من طريق هشام الدستوائي، )23(والبيهقي، )22(وابن خزيمة

                           
 .9/ 4مسند أبي داود الطيالسي ) 1(

 .522رقم ، 260ص، 1ج، باب آخر وقت المغرب، تاب المواقيتك، سنن النسائي) 2(

 .538/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 3(

 .282/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) 4(

 .570/ 11مسند أحمد ) 5(

 .331/ 2األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) 6(

 .404/ 6مسند البزار ) 7(

 .182/ 1صحيح ابن خزيمة ) 8(

 .299/ 1ة مستخرج أبي عوان) 9(

 .150/ 1شرح معاني اآلثار ) 10(

 .363/ 3 مسند الشاميين  -350/ 4المعجم األوسط  ) 11(

 .546/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 12(

 .612رقم، 242ص، باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) 13(

 .553/ 11مسند أحمد ) 14(

 .150/ 1شرح معاني اآلثار للطحاوي ) 15(

 .337/ 4صحيح ابن حبان ) 16(

 .291/ 1مستخرج أبي عوانة ) 17(

 .538/ 1السنن الكبرى ) 18(

 .326/ 2األوسط في السنن واإلجماع واالختالف البن المنذر ) 19(

 .612رقم، 242ص، باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) 20(

 .404/ 6مسند البزار ) 21(

 .169/ 1 صحيح ابن خزيمة )22(

 .546/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 23(

 .612رقم، 242ص، باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم) 24(

 .292/ 1مستخرج أبي عوانة ) 25(
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 من )3(والبزار،  من طريق معمر)2(وعبد الرزاق، من طريق الحجاج بن حجاج، )1(والبيهقي
، وأبي عمر الحوضي،  من طريق موسى بن داود)4(وأبو عوانة، طريق سعيد بن أبي عروبة

  . جميعهم عن قتادة به
  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله   -

 ، إرسالهوأما، فقد صرح بالسماع من أبي أيوب،  فال يضير،دعامةَ بنوأما تدليس قَتَادةُ   -
  .ي أيوبفهو لم يرسل عن أب

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)5(أوله: شَيء كُّل فَور ] هذا فَورِنا في اإلبل من خمسين نُعطيكم [ محلِّم حديث وفي

  :)61(حديث رقم 

 حدثَنَا: قَاَل ،)7(حماد حدثَنَا ،)6(ِإسماعيَلبن  وسىم حدثَنَا:   اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال
دمحاقَبن  مح8(ِإس(، ثَنديـفَح دمحن ـب مفَرِـجرِ،ن ـب عيباَلـقَ الز :تُـسعم ادزِي   

   حدثَنَا: قَالَا الْهمداني، سعيدبن  وَأحمد ،)9(بيانٍبن  وهب وَأخْبرنَا الضمرِي، ضميرةَ نـبا

                           
 .114/ 1السنن الصغير ) 1(
 .581/ 1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 2(

 .403/ 6مسند البزار ) 3(

 .299/ 1مستخرج أبي عوانة ) 4(

 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

)6 (يذَكوةَ التَّبلَمو سَأب نْقَرِي549ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ223توفي، هو الم.[ 

 ].63سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [ دينَارٍ البصرِي بن حماد بن سلَمةَ) 7(

 ].97سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [يسارِ المدني بن محمد بن ِإسحاقَ) 8(

ـ 246توفي  ، وهب بن بيان بن حيان الْواسطي، َأبو عبد اللَّه، نزيل مصر ثقة عابد            ) 9( تقريـب  : [انظـر . هـ
 ].584ص، التهذيب
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بن  محمد عن الْحارِث،بن  الرحمنِ عبد عن الزنَاد، َأبِيبن  الرحمنِ عبد َأخْبرني ،)1(وهبٍبن ا
 عروةَ يحدثُ َأتَم وهو بٍ،وه حديثُ وهذَا السلَمي، ضميرةَبن  سعد بنا زِياد سمع َأنَّه ،)2(جعفَرٍ
نرِ، بيبالز نع 3(َأبِيه(، ى قَاَلوسم ،هدجو)كَانَا ،)4ا وشَهِد عوِل مسر اللَّه e ،نًانَيح نَا ثُمعجِإلَى ر 

يثدبٍ، حهو َأن لِّمحم نةَ بثَّامج يثلًا قَتََل اللَّيجر نَأشْ معي جلَامِ، فالِْإس ذَِلكُل ورٍ َأويى غقَض بِه 
 محلِّمٍ دون حابِسٍبن  الَْأقْرع وتَكَلَّم غَطَفَان، من ِلَأنَّه الَْأشْجعي قَتِْل في عيينَةُ فَتَكَلَّمe،  اللَّه رسوُل
ِلَأنَّه نفَ، منْدخ تتَفَعاتُ فَاروالَْأص تكَثُرةُ ووماللَّغَطُ الْخُصوُل فَقَاَل ،)5(وسر اللَّه e " :اي 

 ِإذَا وخَمسون هذَا، فَورِنَا في خَمسونe" : اللَّه رسوُل قَاَلإلى أنَ ... ،"؟الْغير تَقْبُل َألَا عيينَةُ،
  .)6("إلخ...،"الْمدينَة ِإلَى رجعنَا

  :تخريج الحديث

، )8(ابن ماجةوأخرجه ، )7( ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة بهخرجهأ
من طريق يحيى بن ، )11(والطبراني، )10(وأحمد، من طريق أبي خالد األحمر، )9(واألصبهاني

، )15(وابن قانع، )14(وابن الجارود، من طريق إبراهيم بن سعد، )13(واألصبهاني، )12(وأحمد، سعيد

                           
. وثقه ابن حجـر   . هـ197توفي  ، َأبو محمد المصرِي  ، مسلمٍ القُرشي   بن هو عبد اِهللا بن وهبِ    : ابن وهبِ ) 1(

 ].328ص، تقريب التهذيب: [انظر

)2 (  دمحفَرِ  بن  معرِ  بن  جيبني ثقة   بن  الزدي المدامِ اَألسوتقريـب التهـذيب   . [وبضع عـشرة  ، توفي مائة ، الْع ،
 ].471ص

 ].1268/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. يرةَ السلَمي َأبو سعد سكَن الْمدينَةَضمبن هو سعد : أبيه) 3(

/ 3معرفة الصحابة ألبـي نعـيم     :[انظر.َأبِي ضميرةَ مولَى رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        بن  هو ضميرةُ   ) 4(
1548.[ 

 ].387/ 4العين للفراهيدي . [ ال تفهمأصواتٌ مبهمةٌ: اللَّغَطُ) 5(

 .4503رقم ، 171ص، 4ج، باب اإلمام يأمر بالعفو في الدم، كتاب الديات، سنن أبي داود) 6(

 .224/ 2اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) 7(

 .2625رقم، 876ص، 2ج، باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، كتاب الديات،  ابن ماجةسنن) 8(

  .1546/ 3صحابة ألبي نعيم معرفة ال) 9(

 .558/ 34مسند أحمد ) 10(

 .42/ 6المعجم الكبير ) 11(

 .306/ 39مسند أحمد ) 12(

 .1268/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 13(

 .196ص، المنتقى البن الجارود) 14(

 .249/ 1معجم الصحابة البن قانع ) 15(
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 بنحوه. جميعهم عن محمد بن إسحاق به،  من طريق يونس)1(قيوالبيه، من طريق المحاربي
  بنحوه. كالهما من طريق ابن أبي الزناد به، )3(والبيهقي، )2( األصبهانيوأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-    ادزِينب دعةَ،بن  سريمقال ضوي :ادةَبن  زِيريمض نب دعقال. سن زياد: ويقال ة،ضمر بوي :
   .)4(حجازي اَألسلمي،: ويقال ، السلَميضميرةَ بن زيد

  . )7("مقبول: "وقال ابن حجر، )6("يعرف لَا تَابِعي: " الذهبيوقال، )5(ذكره ابن حبان في الثقات

أي ال يعرف ، ولعل الذهبي أراد بقوله ال يعرف،  والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال
  .حاله

، المدني الحارث َأبو المخزومي، القرشي اللَّه عبد بن الحارث بن الرحمن عبد -
  .)8(هـ143توفي

، )11("الْعلم أهل من كَان: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )10(والعجلي، )9( ابن سعدوثقه
،  )14("شيخ ":وقال أبو حاتم، )13("صالح: " ابن معينوقال، )12("به بأس ال: " زرعةأبو قالو

  . )16("أوهام له صدوق: "وقال ابن حجر،  )15("حديثه ترك على أقدم ال: "نمير ابن وقال

                           
 .196/ 9السنن الكبرى للبيهقي ) 1(

 .1268/ 3 نعيم معرفة الصحابة ألبي) 2(

 .196/ 9السنن الكبرى للبيهقي ) 3(

 .474/ 9تهذيب الكمال ) 4(

 .325/ 6الثقات البن حبان ) 5(

 .243/ 1المغني في الضعفاء ) 6(

 .219ص، تقريب التهذيب) 7(

 .37/ 17تهذيب الكمال ) 8(

 .7/483الطبقات الكبير ) 9(

 .75/ 2الثقات للعجلي ) 10(

 .70 /7الثقات البن حبان ) 11(

 .224/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .314/ 2تاريخ ابن أبي خيثمة ) 13(

 .224/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 14(

 .554/ 2ميزان االعتدال للذهبي ) 15(

 .338ص، تقريب التهذيب) 16(
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 لَيس: "النَّسائي وقَال، )2("الحديث متروك: "أحمد قالو، )1(المديني بن علي وضعفه
  .)3("بالقوي

 بن إسحاق وقد تابعه محمد، صدوق وله أوهام،  والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال
  .في هذا الحديث متابعةً تامة في شيخه محمد بن جعفر

-    دبنِعمحَأبِيبن  الر نَاده ،الزماسو :دبع بن  اللَّهاني، ، ذَكْوش4(هـ174 توفي القُر( .  

 ثقة،: "شَيبة بن يعقوب وقَال، )7("حافظ: "والترمذي وزاد، )6(والعجلي، )5( مالكوثقه
   ،)8("وقصد

  .)10("يحتمل حديثه: "وقال أحمد، )9( ابن معين في هشام بن عروةوثبته

 به حدث وما مقارب، حديث بالمدينة حديثه: " في موضع آخرالمديني بن علي وقال
 أبي بن الرحمن عبد حدث ما: "وقال ابن المديني مرة أخرى. )11("مضطرب فهو بالعراق
 الرحمن عبد ورأيت، البغداديون أفسده ببغداد هب حدث وما صحيح، فهو بالمدينة الزناد
 ولقنه مشيختهم عن حديث في يقُول وكان الزناد، أبي بن الرحمن عبد أحاديث على خطط

 وال حديثه يكتب: " أبو حاتمقالو، )12("وفالن وفالن فالن وعدهم فقهائهم، عن البغداديون
  .)14("يكتب حديثه: " وقال ابن عدي، )13("به يحتج

                           
 .156/ 6تهذيب التهذيب) 1(

 .554/ 2ميزان االعتدال ) 2(

 .38/ 17تهذيب الكمال ) 3(

 .95/ 17تهذيب الكمال : انظر) 4(

 .449/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .292ص، الثقات للعجلي) 6(

 .285/ 3سنن الترمذي ) 7(

 .99/ 17تهذيب الكمال ) 8(

 .227/ 10تاريخ بغداد ) 9(

 .449/ 5الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 10(

 .228/ 10تاريخ بغداد ) 11(

 .المرجع السابق) 12(

 .252/ 5رح والتعديل البن أبي حاتم الج) 13(

 .453/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 14(
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وقال الذهبي مرة ، )1(" من قبيل الحسنوحديثه، احتج به النسائي وغيره: "ذهبي الوقال
 لما حفظه تغير صدوق: "وقال ابن حجر، )2("هو حسن الحديث وبعضهم يراه حجة: "أخرى
 َأهِل من الْمتََأخِّرين بعض على ُأدخل وقَد: "وقال ابن الجوزي، )3("فقيها وكان بغداد قدم

 في الفالس علي بن عمرووقال ، )4("مجروح الزنَاد َأبِي بن الرحمن عبد َأن على الْغَفْلَة،
 وما ضعف، فيه الزناد أبي بن الرحمن عبد: ")6(وزكريا بن يحيى الساجي، )5(موضع آخر

 انْفَرد ِإذا بِخَبرِه االحتجاج يجوز ال: "وقال ابن حبان، "ببغداد حدث مما أصح بالمدينة حدث
وتكلم فيه مالك لروايته كتاب . )7("بِه يحتَج الروايات في صادق فَهو الثِّقَات وافق يماف فََأما

 المحدثين فليحاً وابن في يعد ممن لََأعجبإني : "معينوقال ابن ، )8 (عن أبيه، الفقهاء السبعة
  . )9("أبي الزناد

 َأبِيبن  الرحمنِ عبد عن يحدثَانِ لَا الرحمنِ وعبد يىيح كَان: "الفالس عليبن  عمرو وقال
نَاد10("الز( .  

، )15(والنسائي، )14(وابن أبي شيبة، )13(وأحمد، )12(وابن معين، )11( ابن مهديوضعفه
وكان ، )17("كان عند أصحابنا ضعيفاً: "وقال ابن المديني، )16(وأبوالفضل القيسراني

                           
 .223/ 7سير أعالم النبالء ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .340ص، تقريب التهذيب) 3(

 .122/ 2الموضوعات البن الجوزي ) 4(

 .228/ 10تاريخ بغداد ) 5(

 .229/ 10المرجع السابق) 6(

 .56/ 2المجروحين البن حبان ) 7(

 .169/ 8سير أعالم النبالء : انظر) 8(

 .340/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 9(

 .252/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .223/ 7سير أعالم النبالء ) 11(

 .340/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 12(

 .المرجع السابق) 13(

 .228/ 10تاريخ بغداد ) 14(

 .68ص، الضعفاء والمتروكون) 15(

 .709/ 2 ذخيرة الحفاظ ألبي الفضل القيسراني )16(

 .131ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 17(
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 لَا: ")3(يوالنسائ، )2( في موضع آخرين معابن وقَاَل، )1(مهدي يتعجب منهعبدالرحمن بن 
 يضعف كان: "وقال ابن سعد، )4("بشيءليس : "وقال ابن معين في موضع آخر، "بِه يحتَج

 كَذَا: فَقَاَل ،الزنَاد َأبِيبن ا عنِ َأبِي سَألْتُ: "قَاَل َأحمدبن  اللَّه عبد وقال، )5("َأبِيه عن لروايته
  .   )6("ضعيفٌ: يعني وكَذَا،

 عنِ روى قَد: "جزرةُ صاِلح وقَاَل ،)7("الحديث مضطَرب هو: " في موضع آخرَأحمد وقَاَل
  .)9("ليس بالحافظ عندهم: "الحاكم َأحمد َأبو وقَاَل، )8("غيره يروها لم أشياء أبيه

 الحفاظ من وكان وعدلوه، جماعة مشاه قد: "قلت: فه على قول من ضع الذهبي معقباًوقال
 الناس أثبت هو: معين بن يحيى قال حتى عروة، بن وهشام أبيه، عن سيما وال المكثرين،

  .)10("مفتيا كان أنه سعد بن محمد وذكر. هشام في

  .وكان فقيهاً لما قدم بغداد فظهصدوق تغير ح:  والقوُل فيه ما قاله ابن حجر: الباحثقال

-    دمَأحبن ديعيد بن بِشْرٍ بنِ سبع اللَّه ياندمو ، الهفَرٍ َأبعج رِيص11(هـ253توفي، الم( .  

 أعرفه زلت ما: "صالح بن أحمد وقال، )13("ثبت: "الساجي زكريا قالو، )12( العجليوثقه
  .)16("صدوق: "وقال ابن حجر، )15(الثقات في حبان ابن وذكره، )14("عرفته مذ بالخير

                           
 .340/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

 .252/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .101/ 17تهذيب الكمال ) 3(

 .354/ 2تاريخ ابن أبي خيثمة ) 4(

 .229/ 10تاريخ بغداد للخطيب) 5(

 .482/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 6(

 .252/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 7(

 .223/ 7سير أعالم النبالء ) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .576/ 2ميزان االعتدال ) 10(

 .312/ 1تهذيب الكمال : انظر) 11(

 .47ص ، الثقات للعجلي) 12(

 .31/ 1تهذيب التهذيب ) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .55/ 8الثقات البن حبان ) 15(

 .79ص ، تقريب التهذيب) 16(
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 الهمداني سعيد بن َأحمد رجع لو: " موضع آخرفي وقَال، )1("بالقوي ليس: "النَّسائي قالو
نر حديث عكَين بي األشج بلحدثت الغار ف نْه2("ع(.  

  . هو صدوق: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

مقبول ولم يتابع فهو لين ، ضميرة بن وذلك ألن زياد بن سعد،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .وقد ضعفه األلباني. الحديث

_    _   _    _   _    _ 
  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

. القَفْر البرية : والمفَازة المفَاز ] ومفَازاً بعيداً سفَراً واستَقْبل [ مالك بن كعب حديث ومنه
: الفَوز من تَفَاؤال سميت : وقيل . ماتَ إذا فَوز من مهلكَة نهاأل بذلك سميت المفاوِز: والجمع
  .)3(الحديث في تكرر وقد. النَّجاة

  :(*)حديث رقم 

بن ا عنِ عقَيٍل، عن اللَّيثُ، حدثَنَا بكَيرٍ،بن  يحيى حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 وكَان، ماِلك،بن  كَعبِ بن اللَّه عبد َأن ماِلك،بن  كَعبِبن  اللَّه عبدبن  نِالرحم عبد عن شهابٍ،

بٍ قَاِئدكَع نم ،يهنب ينح ،يمتُ: قَاَل ععمس بكَع نب ،اِلكثُ مدحي ينتَخَلَّفَ ح نع ،ةصق ،وكتَب 
 ولَم: هإلى قول ... تَبوك، غَزوة في ِإلَّا غَزاها غَزوة في e اللَّه رسوِل عن َأتَخَلَّفْ لَم: كَعب قَاَل
كُنوُل يسر اللَّه e رِيدةً يوى ِإلَّا غَزرا، ورِهتَّى بِغَيكَانَتْ ح لْكةُ، توا الغَزاهوُل غَزسر اللَّه e 
 ُأهبةَ ِليتََأهبوا َأمرهم ِللْمسلمين فَجلَّى كَثيرا، وعدوا ومفَازا بعيدا، سفَرا َلواستَقْب شَديد، حر في

،موِهغَز مهرفََأخْب هِهجي بِوالَّذ رِيدالحديثوذكر ... ي".  

  ).52(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

 

                           
 .57ص ، مشيخة النسائي) 1(

 .314/ 1تهذيب الكمال ) 2(

 .3/478النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(
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  : اهللارحمه ابن األثير قال

 األمر إليه فَوض: يقال. رددتُه أي] إليك أمري فوضتُ [الدعاء حديث في...  }فوض{ 
  .)1(فيه الحاكم وجعله إليه رده إذا تَفْويضاً

  )62(حديث رقم 

: قَاَل ،)3(اللَّه عبد َأخْبرنَا: قَاَل ،)2(مقَاتٍلبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
نَاـَأخْبر انفْي4(س(، نورٍ عنْصم)5(، نع دعةَبن  سديبع)6(، ِنع اءرازِبٍبن  البع)قَاَل: قَاَل ،)7 

النَّبِي e " :تَ ِإذَاَأتَي ،كعجضْأ مضفَتَو كوءضو ،الَةِللص ثُم طَجِعلَى اضع قِّكنِ، شماَألي قُْل ثُم :
متُ اللَّهلَمهِي َأسجو ،كتُ ِإلَيضفَورِي وَأم ،كْأتُ ِإلَيَألْجرِي وظَه ،كةً ِإلَيغْبةً ربهرو ،كالَ ِإلَي 
 من متَّ فَِإن َأرسلْتَ، الَّذي وبِنَبِيك زلْتَ،َأنْ الَّذي بِكتَابِك آمنْتُ اللَّهم ِإلَيك، ِإلَّا منْك منْجا والَ ملْجَأ
،كلَتلَى فََأنْتَ لَيع ،ةطْرالف نلْهعاجو را آخم تَتَكَلَّم ا: قَاَل".  بِهتُهددلَى فَرع النَّبِي  e، افَلَم 
  .)8( "َأرسلْتَ الَّذي ونَبِيك الَ،: " قَاَل ورسوِلك،: قُلْتُ ،َأنْزلْتَ الَّذي بِكتَابِك آمنْتُ اللَّهم: بلَغْتُ

  :تخريج الحديث

  من طريق جرير بن عبد)10(ومسلم، من طريق معتمر بن سليمان، )9( البخاريأخرجه
عن سعد بن عبيدة ،  من طريق عمرو بن مرة)11(ومسلم، كالهما عن منصور به بمثله، الحميد
ومن ، كالهما عن أبي إسحاق الهمداني، وشعبة،  من طريق أبي األحوص)12(ريوالبخا، به بمثله

                           
 .3/479النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(
)2 (زِيرون الكسائي المسل َأبو الحقاتن ممد بح508ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ226توفي ،  ثقةم.[ 
 ].320ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر.هـ181توفي،هو ابن المبارك المروزِي مولى بني حنظلة) 3(
)4 (ديعس بن هو ابن رِيالثَّو قورس15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ م.[ 
)5 (تَمعالم هو ابنيلَم10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ رِ بن عبد اهللا الس.[ 
)6 (يفةَ الكُوزمو حَأب يلَمالس ديبع بن دع232ص، تقريب التهذيب. [توفي في والية عمر بن هبير على العراق، س.[ 
)7 (  اءركْ    بن  الْبي يارِثالْح ثُم ارِيازِبٍ الَْأنْصع             دُأحرٍ، ودب نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوُل اِهللا صسر هدةَ، رارما عنَى َأب

 ].384/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. هـ72ِلصغَرِ سنِّه، وَأوُل مشَاهده الْخَنْدقُ، وقيَل ُأحد، توفي 
 .247رقم ، 58ص، 1ج، ل من بات على وضوءباب فض، كتاب الوضوء، صحيح البخاري) 8(
 .6311رقم ، 68ص، 8ج، باب إذا بات طاهراً وفضله، كتاب الدعوات، صحيح البخاري) 9(
 .2710رقم ، 1078ص، باب ما يقول عند النوم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، صحيح مسلم) 10(
 .2710رقم ، 1078ص، باب ما يقول عند النوم، غفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة واالست، صحيح مسلم) 11(
: النـساء [)َأنْزلَـه بِعلْمـه والمالَِئكَـةُ يـشْهدون    (:باب قَوِل اللَّه تَعـالَى   ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 12(

كتـاب  ، 6313رقم  ،69ص، 8ج، باب ماذا يقول إذا نام    ، كتاب الدعوات ، 7488رقم، 142ص،9ج،]166
 .6315رقم ، 69ص، 8ج، باب ماذا يقول إذا نام، اتالدعو
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  .مثلهكالهما عن البراء بن عازب به ب، طريق المسيب بن رافع
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله - 
_    _   _    _   _    _ 

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. كفَورته أولُه أي ] العشَاء فَوعةُ تَذْهب حتى صبيانَكم احبِسوا [ فيه ) ه(  } فوع{ 
  .)1(فيه لغة بالغين ويروى. منه يفُوح ما أول: الطِّيب وفَوعة

  :)63(حديث رقم 

 حبِيب َأخْبرنَا: قَاَل ،)3(سلَمةَبن  حماد حدثَنَا ،)2(عفَّان حدثَنَا:  أحمد رحمه اهللامام اإلقال
 ىحتَّ صبيانَكُم احبِسوا": قَاَل e اللَّه رسوَل َأن اللَّه، دعببن  جابِرِ عن ،)4(عطَـاء عن م،الْمعلِّ
بةُ تَذْهفَوع ،شَاءا الْعةٌ فَِإنَّهاعا تَخْتَرِقُ سيهف يناط5(" الشَّي(.  

   :تخريج الحديث

  . الحديث من عدة طرقروي
  . من طريق عطاء بن أبي رباح: األولالطريق

، )9(وأبو داود، )8(ومسلم، )7(والبخاري،  من طريق همام بن يحيى)6(أخرجه البخاري

                           
 .3/479النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].11حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ عبد اِهللا الباهلي بن هو ابن مسلمِ) 2(

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي بن حماد بن سلَمةَ) 3(

)4 (يشالقُر لَماحٍ واسم أبي رباح َأسبَأبِي ر 55حديث رقم : سبقت ترجمته انظر: [انظر. هو ابن.[ 

 .173/ 23مسند أحمد ) 5(

 .5624رقم . 112ص، 7ج، باب تغطية اإلناء، كتاب األشربة، صحيح البخاري) 6(

 وباب خير مال    -3280رقم  ، 123ص، 4ج، باب صفة إبليس وجنوده   ، كتاب بدء الخلق  ، صحيح البخاري ) 7(
 .3304رقم ، 128ص، 4ج، المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال

 .2012رقم ، 835ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 8(

 .3731رقم ، 339ص، 3ج، باب في إيكاء اآلنية، كتاب األشربة، سنن أبي داود) 9(
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، )5(وأبو داود، )4(والبخاري، من طريق ابن جريج، )3(وأحمد، )2(والنسائي، )1(والترمذي
من ، )9(حمدوأ، والنسائي، )8(وأبو داود، من طريق كثير بن شنظير، )7(وأحمد، )6(والترمذي

  .جميعهم عن عطاء به،  طريق محمد بن إبراهيم
  .من طريق أبي الزبير:  الثانيالطريق

، )13(ومسلم، من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، )12(وأحمد، )11(وأبو داود، )10(أخرجه مسلم
   طريق عبد الملك نم، )15(ابن ماجةو،  سعدنمن طريق الليث ب، )14(ابن ماجةو

  .عن جابر،جميعهم عن أبي الزبير محمد بن مسلم،)17(ومن طريقه الترمذي،)16(مالكو،انمابن أبي سلي

  .من طريق أبي صالح:  الثالثالطريق

  من طريق جرير ، )20(ومسلم، )19(لبخاريوا،  من طريق حفص)18(أخرجه البخاري

                           
 .2857رقم ، 110ص، 3ج، بأبواب األد، سنن الترمذي) 1(
باب ما يقُوُل ِإذَا َأراد َأن يخَمـر        ، كتاب عمل اليوم والليلة عونك يارب على ما بقي        ، السنن الكبرى للنسائي  ) 2(

هاجرَئ سطْفيو ،هابقَ بغْليو ،تَهي10514 -10513رقم ، 274ص، 9ج، آن. 
 .321/ 22مسند أحمد ) 3(
 وكتـاب   -3316رقم  ، يقتلن في الحرم  ، باب خمس من الدواب فواسق    ، كتاب بدء الخلق  ، اريصحيح البخ ) 4(

 .6295رقم ، 65ص، 8ج، باب ال تترك النار في البيت عند النوم، االستئذان
 .3733رقم، 339ص، 3ج، باب في إيكاء اآلنية، كتاب األشربة، سنن أبي داود) 5(
 .2857رقم ، 110ص، 3ج، أبواب األدب، سنن الترمذي) 6(
 .357/ 23مسند أحمد ) 7(
 .5103رقم ، 327ص، 4ج، باب ما جاء في الديك والبهائم، كتاب األدب، سنن أبي داود) 8(
 .187/ 22مسند أحمد ) 9(
 .2013رقم ، 836ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 10(
 .2604رقم ، 35ص، 3ج، ية السير في أول الليلباب في كراه، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 11(
 .405/ 23 -341/ 23 -245/ 22مسند أحمد ) 12(
 .2012رقم ، 835ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 13(
 .3410رقم ، 1129ص، 2ج، باب تخمير اإلناء، كتاب األشربة،  ابن ماجةسنن) 14(
 .3771رقم ، 1239ص، 2ج، باب إطفاء النار، دبكتاب األ،  ابن ماجةسنن) 15(
 .929/ 2موطأ مالك ) 16(
، 3ج،باب ما جاء في تَخْميرِ اِإلنَاء، وِإطْفَاء السراجِ، والنَّارِ عنْد المنَـامِ           ، أبواب األطعمة ،  سنن الترمذي ) 17(

 .1812رقم ، 323ص
 .5606رقم ، 108ص، 7ج، باب شر اللبن، كتاب األشربة، صحيح البخاري) 18(
 .5605رقم ، 108ص، 7ج، باب شر اللبن، كتاب األشربة، صحيح البخاري) 19(
 .2011رقم ، 835ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 20(
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، عمشثالثتهم عن األ، من طريق أبي معاوية، )3(وأحمد، )2(وأبو داود، )1(ومسلم، بن عبد الحميدا
  .عن جابر، عن أبي صالح

  .من طريق أبي سفيان:  الرابعالطريق

كالهما عن ،  من طريق معمر)6(وأحمد،  جريرقمن طري، )5(ومسلم، )4(أخرجه البخاري
  .عن جابر، عن أبي سفيان، ألعمشا

  : طريق الحديثباقي

  سعيد  من طريق )9(والنسائي، من طريق القعقاع بن حكيم، )8(وأحمد، )7(أخرجه مسلم
  .ثالثتهم عن جابر،  من طريق طلق بن حبيب)10(وأحمد، بن زيادا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   ببِيح لِّمعوهو : المد َأبمحم رِيصن البةَ َأبِي ببةَ، واسمه ، قَرِياِئد11(هـ30توفي ز(.  

وزاد أحمد ، )16(هينوابن شا، )15(والذهبي، )14(وأبو زرعة، )13(وأحمد، )12( ابن معينقهوث
: وقال ابن عدي، )18( حبان في الثقاتابنوذكره ، )17("حجة: "وزاد الذهبي، "ما أصح حديثه"

                           
 .المرجع السابق) 1(
 .3734رقم، 340ص، 3ج، باب في إيكاء اآلنية، كتاب األشربة، سنن أبي داود) 2(
 .266/ 22 مسند أحمد )3(
 .5605رقم ، 108ص، 7ج، باب شر اللبن، كتاب األشربة، صحيح البخاري) 4(
 .2011رقم ،  835ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 5(
 .225/ 23مسند أحمد ) 6(
 .2014رقم ، 836ص، وتخمير اإلناء، باب شرب النبيذ، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 7(
 .129/ 23مسند أحمد ) 8(
 .10712رقم، 344ص، 3ج، باب ماذا يقول إذا سمع نباح الكلب، كتاب عمل اليوم والليلة، للنسائيالسنن الكبرى ) 9(
 .155/ 23مسند أحمد ) 10(
 .412/ 5تهذيب الكمال : انظر) 11(

 .101/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .298/ 2د رواية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة الرجال ألحم) 13(

 .101/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 14(

 .148/ 1المغني في الضعفاء ) 15(

 .64ص، تاريخ أسماء الثقات) 16(

 .63ص، من تكلم فيه وهو موثق) 17(

 .183/ 6الثقات البن حبان ) 18(
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وقال الذهبي في موضع ، )1(" وأرجو أنه مستقيم في رواياته،ولحبيب أحاديث صالحة"
 حبيب عن يحدث ال يحيى كان: "علي بن عمرووقال ، "صدوق: ")3(وابن حجر، )2(آخر
: وقال الدارقطني، )5("بالقوي ليس: "النَّسائي وقَال، )4("عنه يحدث الرحمن عبد وكان ،المعلم

  .)6("الْمعلم حبيب من خير وسهيل"

  . هو ثقة إن شاء اهللا: الباحثقال

  . باقي رجاله ثقات  -

  .)7( فهو لم يرسل عن جابر بن عبداهللا،ضير يفال، عطَاء وأما إرسال   -

  :دالحكم على اإلسنا

  .وقد صححه األلباني.  إسناده صحيح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ناقة فُواق قَدر في قَسمها أي ] فُواق عن بدرٍ يوم الغنائم قَسم أنه [ فيه ) ه(  } فوق{ 
 جعل كأنه القسمة في التَّفْضيل أراد: وقيل .وتُفْتَح فاؤه وتُضم الراحة من الحلْبتْين بين ما وهو

  .)8(وبالِئهم غَناِئمهم قَدرِ على بعض من أفْوقَ بعضهم

  :)64(حديث رقم 

عبد اللَّه بن الْحارِث بن  عن عبد الرحمنِ ،)9(جعفَرٍبن نَا عبد اللَّه :  سعيد بن منصورقال

                           
 .323/ 3الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

 .310/ 1الكاشف ) 2(

 .152ص، تهذيبتقريب ال) 3(

 .101/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 4(

 .413/ 5تهذيب الكمال ) 5(

 .172ص، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 6(

  .44حديث رقم : سبقت ترجمته انظر) 7(

 .3/479النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(

)9 (     يمخْرالم يندالم دمحو مَأب رِيهتقريـب  : [انظـر ". ليس به بـأس   : "قال ابن حجر  . هـ170فيتو، هو الز
 ].298ص، التهذيب
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 عن َأبِي سلَّامٍ ،)2(موسى الَْأشْدق، عن مكْحوٍلبن  عن سلَيمان ،)1(عةََأبِي ربِيبن عياشِ بن ا
يلاه3(الْب(،َِأب ني عيلاهةَ الْبامُأم )4(، َةادبع نبن  عتامالص)قَاَل)5  " : وُل اللَّهسر جخَرe ِإلَى 

 فَقَسمها: إلى قوله... ، يقْتُلُونَهم الْمسلمين هزمهم اللَّه اتَّبعتْهم طَاِئفَةٌ من الَمبدرٍ فَلَقي بِها الْعدو، فَ
 وُل اللَّهسرe منَهيب،اقفُو نع  عبالر ينادب منَفِّلُهي وُل اللَّهسر كَان6"(إلخ... ، و(.  

  :تخريج الحديث

، )11(والشاشي، )10(وابن أبي شيبة، )9(وأحمد، )8(ابن ماجة و)7(أخرجه الترمذي  
من طريق أبي ، )14(وأحمد، )13(وأخرجه النسائي، من طريق سفيان الثوري، )12(والطبراني

 من )16(وأخرجه الحاكم،  من طريق المغيرة بن عبد الرحمن)15(وأخرجه ابن أبي عاصم، إسحاق
 من طريق سليمان )17(وأخرجه الدارمي،  بهجميعهم عن عبد الرحمن، طريق إسماعيل بن جعفر

                           
 ].121سبقت ترجمته انظر صفح رقم. [صدوق له أوهام، عبد الرحمن بن الحارث)1(

 ].545ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، مات مائة وبضعة عشر، هو الشّامي أبو َأبو عبد اِهللا) 2(

)3 (و سَأبيلاهالَّمٍ الْب :يشبالح دواَألس رطُوم545ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هو م.[ 

عمـرِو  بن وهبٍ من بني سهمِ بن عمرِو بن عجلَان بن ا: الْحارِث وقيلَ بن  عجلَان  بن  صدي  : أبو أمامة هو  ) 4(
ـ 86توفي  ، َأبا ُأمامةَ الْباهلي تُوفِّي بِالشَّامِ، آخر الصحابة بِها موتًا        : بني قُتَيبةَ يكْنَى  ثَعلَبةَ بطْنٍ من    بن   . هـ
 ].1526/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر

بـن  عوف  بن  عمرِو  بن  عوف  بن  مِ  ساِلبن  غَنْمِ  بن  ثَعلَبةَ  بن  فهرِ  بن  َأصرمِ  بن  قَيسِ  بن  الصامت  بن  عبادةُ  ) 5(
َأبا الْوِليد، عقَبِي، بدرِي، ُأحدي، شَجرِي، نَقيب، شَهِد الْمشَاهد، وسعد بِعقْـد الْمعاقـد حـين     : الْخَزرجِ يكْنَى 

      عيالْب شَهِد ،داضوالتَّع ةرلَى النُّصوَل عسوا الرعايب   ةيالثَّانالُْأولَى و ةقَبنِ بِالْعمعرفـة  :[انظر. هـ34توفي  ، تَي
 ].1919/ 4الصحابة ألبي نعيم 

 .188/ 5التفسير من سنن سعيد بن منصور ) 6(

 .1561رقم، باب في النفل، أبواب السير، سنن الترمذي) 7(

 .2852رقم، باب النفل، كتاب الجهاد،  ابن ماجةسنن) 8(

 .396/ 37د مسند أحم) 9(

 .391/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 10(

 .112/ 3المسند للشاشي ) 11(

 .369/ 4مسند الشاميين ) 12(

 .4138رقم، كتاب قسم الفيء، سنن النسائي) 13(

 .387/ 37مسند أحمد ) 14(

 .431/ 3اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) 15(

 .147/ 2المستدرك على الصحيحين ) 16(

 .1613/ 3سنن الدارمي ) 17(
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، )3(والحاكم، )2(وأحمد، )1( عبد الرزاقوأخرجه، عن أبي سالم به، بن موسى األشدقا
عن سليمان ، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث، من طريق أبي إسحاق، )4(والشاشي

، )6(اصموابن أبي ع، )5(وأخرجه أحمد، عن أبي أمامة به، عن مكحول، بن األشدق
وأخرجه ، عن أبي سالم، عن أبي بكر بن عبد اهللا، من طريق إسماعيل بن عياش، )7(والطبراني

، عن أبي سالم، عن أبي بكر بن عبد اهللا، من طريق إسماعيل بن عياش، )9(والبزار، )8(أحمد
، وإسحاق األغر، ثالثتهم أبي سالم،  من طريق الحسن)10(وأخرجه البزار، عن إسحاق األعرج

من طريق ، )12(والطبراني، )11(وأخرجه أحمد، عن طريق المقدام بن معد، الحسن بن جابرو
جميعهم عن ، من طريق يعلى بن شداد، )14(والبزار، )13(ابن ماجةوأخرجه ، ربيعة بن ناجد

  .عبادة بن الصامت
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)15(خراساني األصل، ود الكوفي َأبو دا الزهرِي،الَْأشْدق سلَيمان بن موسى   -

أوثق أصحاب مكحول : "وقال دحيم، )17(ووثقه ابن سعد، )16(وثقه ابن معين في الزهري  

                           
 .190/ 5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 1(

 .411/ 37مسند أحمد ) 2(

 .147/ 2المستدرك على الصحيحين ) 3(

  .115/ 3المسند للشاشي ) 4(

 .435/ 37مسند أحمد ) 5(

 .432/ 3اآلحاد والمثاني ) 6(

 .363/ 2مسند الشاميين ) 7(

 .372/ 37مسند أحمد ) 8(

 .154/ 7مسند البزار) 9(

 .155/ 7ع السابق المرج) 10(

 .455/ 37مسند أحمد  )11(

 .15/ 6المعجم األوسط ) 12(

 .2850رقم، باب الغلول، كتاب الجهاد،  ابن ماجةسنن) 13(

 .155/ 7مسند البزار) 14(

 .98/ 12تهذيب الكمال : انظر) 15(

 .46ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 16(

 .9/460الطبقات الكبير ) 17(
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وقال ، )3(وذكره ابن حبان في الثقات، )2("ليس به بأس: "وقال أبو داود، )1("سليمان بن موسى
علم أهل الشام بعد سليمان بن موسى كان أ: "وقال سعيد بن عبد العزيز، )4("وثق: "الذهبي
وقال ، "سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى: "وقال عطاء بن أبي رباح، "مكحول
 وفي ،محله الصدق: "وقال أبو حاتم، )5("سليمان بن موسى أحفظ من مكحول: "الزهري

، )6("ثبت منهأ من أصحاب مكحول أفقه منه وال  وال أعلم أحداً،حديثه بعض االضطراب
وقال سعيد ، )7(" وخولط قبل موته بقليل، في حديثه بعض لين،صدوق فقيه ":وقال ابن حجر
وقال في ، )8("سليمان بن موسى من الناس من إذا غلبك خير من أن تغلبه: "بن عبد العزيز
وقال أبو زرعةَ ، )9("لو قيل من أفضل الناس؟ ألخذت بيد سليمان بن موسى: "موضع آخر

يمقُلتُ لعبد الر: "الدمشقياهرن ِإبن يزيد؟ قَال، حمن بن موسى فوق يزيد بنَعم، : سليمان ب
يزيد بن يزيد بن جابر ثقة : "وقال سفيان بن عيينة، )10("وهو المقدم على أصحاب مكحول

عاقل حافظ من أهل الشام، والَ يعلم مكحول خلف بالشام مثله إالَّ ما ذكره ابن جريج من 
: وقال في موضع آخر، )12(وذكره البخاري في الضعفاء الصغير، )11("سليمان بن موسى

: وقال صالح جزرة، )14("ليس بالقوي في الحديث: "وقال النسائي، )13("عنده مناكير"
  .)16(" وكان شعبة يضعفه وقواه جماعة،ضعيف الحديث: "وقال ابن المبارك، )15("يضعف"

                           
 .141/ 4 البن أبي حاتم الجرح والتعديل) 1(

 .99/ 12تهذيب الكمال ) 2(

 .379/ 6الثقات البن حبان ) 3(

 .284/ 1المغني في الضعفاء ) 4(

 .226/ 4تهذيب التهذيب ) 5(

 .142/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .255ص، تقريب التهذيب) 7(

 .251/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

 .225/ 2ميزان االعتدال ) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .المرجع السابق) 11(

 .69ص، الضعفاء الصغير للبخاري) 12(

 .38/ 4التاريخ الكبير للبخاري ) 13(

 .49ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي) 14(

 .466/ 1الكاشف ) 15(

 .المرجع السابق) 16(
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  .)1(ول ولم يرسل عنهوهو أوثق الناس في مكح،  صدوق يرسل:قال الباحث     

  .باقي رجاله ثقات   -

ولكن ، )2( فقد جزم أبوحاتم بأن حديثه عن أبي أمامة مرسل، الْباهليوأما إرسال َأبو سالَّمٍ  -
والراجح عندي :  قلت،)3( أمامةيمعاوية بن سالم قال سمعت أبا سالم يقول سمعت من أب

  .سماعه إلقراره بالسماع وهو ثقة
فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب ،  فال يضير،دليس مكْحوٌلوأما ت  -

 فهو لم يرسل عن ،وأما إرساله، )5(وقد صرح بالسماع كما في رواية الشاشي، )4(المدلسين
  .)6(أبي سالم

  :الحكم على اإلسناد

   الرحمن ألن عبد،  لغيرهحيح هذا إسناد حسن وبالمتابعات يرتقي إلى الص: الباحثقال 
 فقد تابعه سليمان بن موسى األشدق عن أبي سالم ،وقد توبع متابعةً قاصرة، بن الحارث صدوقا

  .)8(والحديث بمجموع طرقه صحيح وقد صححه األلباني . )7(كما في رواية الدارمي
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)9( ]الناقة اقفَو قَدر المريض عيادة [ الحديث ومنه

  :)65(حديث رقم 

   شُعيب حدثَنَا الضرِير، الْوِليدبن  َأيوب حدثَني:  ابن أبي الدنيا رحمه اهللاقال

                           
 .190ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 1(

 ].286ص،  جامع التحصيل للعالئي-215ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 2(

 ].426/ 19تاريخ دمشق : [انظر) 3(

 .46ص، طبقات المدلسين) 4(

 .112/ 3المسند للشاشي ) 5(

 ].285ص،  جامع التحصيل للعالئي-212ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 6(

 .1613/ 3سنن الدارمي ) 7(

 .1300/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 8(

 .3/479النهاية في غريب الحديث واألثر ) 9(
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 ،)4(ماِلكبن  َأنَسِ عن ،)3(الْقَاسمِبن  ِإسماعيُل حدثَنَا ،)2(الْعنَزِي اللَّه عبد َأبو حدثَنَا ،)1(حربٍبن ا
  .)5( "نَاقَة فُواقَ الْعيادةُ: " e اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل

  :تخريج الحديث
  . من طريق أبي بكر عن أيوب بن الوليد به بمثله)6( البيهقيأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
-    وببن َأيِليدلَيمان أبو الْوس رِير7(الض(.  

  . مجهول الحال: الباحثقال
  :حكم على الحديثال

  .اً ضعيفاًيوراو، ينذلك ألن في إسناده مجهولَو،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 أي: أفُوقُه فُلَاناً فُقْتُ ] نَعل بِشراك أحد يفُوقَني أن أحب ما حتى الجماُل إلى حبب [ وفيه

  .)8(المرتَبة في فَوقَه صرتَ كأنك ،وأشْرف وأعلى منه خيراً صرتُ

  :)66(حديث رقم 

: قَاَل )10(الْوهابِ عبد حدثَنَا: قَاَل )9(الْمثَنَّىبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 ].267ص، تقريب التهذيب: [انظر. هــ198توفي ، شُعيب بن حربٍ المداِئني َأبو صاِلحٍ نزيل مكة ثقة) 1(
تقريـب  : [ظران. هـ168 أو   167توفي  ، ضعيف، مندل بن علي العنَزِي الكُوفي    : َأبو عبد اِهللا الْعرني هو    ) 2(

 ].545ص، التهذيب
 .وهو مجهول الحال، ماِلك ويروي عنه َأبو عبد اِهللا الْعرنيبن الْقَاسمِ يروي عن َأنَسِ بن ِإسماعيُل ) 3(
)4 (  بن  َأنَس  اِلكرِ  بن  مةَ    بن  النَّضزما حكْنَى َأبمِ ، يضمألبـي  معرفة الصحابة   :[انظر. هـ93 أو   92توفي  ، ض

 ].231/ 1نعيم 
 .142ص، المرض والكفارات البن أبي الدنيا) 5(
 .432/ 11شعب اإليمان  ) 6(
 .460/ 7تاريخ بغداد ) 7(
 .3/479النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(

 ].24ث رقم حدي: سبقت ترجمته انظر.  [عبيد العنَزِي َأبو موسى البصرِي بن محمد بن المثَنَّى) 9(

)10 (دجِيالم دبع بن هو ابن رِيصالب دمحو مَأب لْت368ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ194توفي، الص.[ 
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 حبب: فَقَاَل جميلًا، وكَانe،  النَّبِي َأتَى رجلًا نَأ هريرةَ، َأبِي عن ،)2(محمد عن ،)1(هشَام حدثَنَا
: قَاَل وِإما نَعٍل، بِشراك: قَاَل ِإما َأحد، يفُوقَني َأن ُأحب ما حتَّى تَرى، ما وُأعطيتُ الْجماُل،إلى 
  . )3( "النَّاس وغَمطَ الْحقَّ، بطَر من الْكبر ولَكنلَا، " : قَاَل ذَاك؟ الْكبر َأحمر، بِشسعٍ

  :تخريج الحديث

  .انفرد به البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)4(فال يضير فهو لم يرسل عن أبي هريرة، سيرِين إرسال محمد بن وأما، رجاله ثقات   -

 ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب فقد، فال يضير، حسانبن  وأما تدليس هشَام   -
 فهو لم يرسل ، إرسالهوأما، ولكنه ثبت في ابن سيرين، ولم يصرح بالسماع، )5(المدلسين
  .)6(سيرينعن ابن 

، في القسم األول من المختلطين، فقد ذكره العالئي،  فال يضير،الوهابِ وأما اختالط عبد   -
  .)7(تالطهيئاً في اخألن أهله حجبوه فلم يروِ ش

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  

                           
، تقريب التهذيب :[انظر.وثقه ابن حجر  . هـ148 أو 147توفي، حسان اَألزدي القُردوسي َأبو عبد اهللاِ     بن  هو ا ) 1(

 ].572ص

)2 (      رِيصكْرٍ البو بَأب ارِياَألنْص نرِييس تقريـب التهـذيب   : [انظـر . وثقه ابن حجر  . هـ110توفي  ، هو ابن ،
 ].483ص

 .195ص، األدب المفرد للبخاري) 3(

 ].277ص،  تحفة التحصيل للعراقي-264ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 4(

 .47ص، طبقات المدلسين) 5(

 .293ص، ع التحصيل للعالئيجام) 6(

 .78ص ، المختلطين) 7(
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  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

استفعال : االستفاقة] أين الصبي؟: فقال e اللّه لفاستَفاق رسو[  حديث سهل بن سعد وفي     
  .)1(من أفاق إذا رجع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه 

  :)67(حديث رقم 
: قَاَل ،)3(غَسان َأبو حدثَنَا ،)2(مريم َأبِيبن  سعيد حدثَنَا: البخاري رحمه اهللا اإلمام قال

 فَوضعه وِلد، حينe  النَّبِي ِإلَى ُأسيد َأبِيبن  بِالْمنْذرِ ُأتي: قَاَل ،)5(سهٍل عن ،)4(حازِمٍ َأبو حدثَني
 من فَاحتُمَل بِابنه، ُأسيد َأبو فََأمر يديه، بين بِشَيءe  النَّبِي فَلَها جاِلس، ُأسيد وَأبو فَخذه، علَى
ذفَخ النَّبِي e، َتَفَاقفَاس النَّبِي e فَقَاَل " :نَأي بِيو فَقَاَل " الصَأب ديُأس :نَاها قَلَبوَل يسر ،قَاَل اللَّه :

  .)6("المنْذر يومِئذ فَسماه" المنْذر َأسمه ولَكن: " قَاَل فُالَن،: قَاَل " اسمه ما"
  :تخريج الحديث
  كالهما عن سعيد ، وأبو بكر بن إسحاق،  عن محمد بن سهل التميمي)7( مسلمأخرجه

  .بن أبي مريم به بمثلها
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .قاترجاله ث  -
ولم يسمع منهم أحداً سوى ، فهو يرسل عن الصحابة،  فال يضير،حازِمٍ أبي  وأما إرسال -

    .)t)8سهل بن سعد 
_    _   _    _   _    _ 

                           
 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ساِلمٍ بن َأبِي مريم الجمحي بن محمد بن سعيد بن الحكَمِ) 2(

تقريب : [انظر. وثقه ابن حجر  . هـ160توفي بعد   ، يثي المدني داود الل  بن   هو محمد بن مطَرف   : أبو غسان ) 3(
 ].507ص ، التهذيب

)4 (     اَألفزر ،جرنَارٍ اَألعيد ةُ بنلَمهو س ، يندالم ارانظـر . وثقه ابـن حجـر  . توفي في خالفة المنصور   ، التَّم :
 .].247ص، تقريب التهذيب[

معرفـة  : [انظر. هـ وقيل بعدها88خَاِلد الساعدي، يكَنَّى َأبا الْعباسِ، توفي بن  ماِلكبن سعد بن هو ا : سهُل) 5(
 ].1312/ 3الصحابة ألبي نعيم 

 .6191م رق، 43ص، 8ج ،سم إلى اسم أحسن منهباب تحويل اال، كتاب األدب، بخاريصحيح ال) 6(

ك الْمولُود عنْد وِلَادته وحمله ِإلَى صاِلحٍ يحنِّكُه، وجوازِ تَـسميته           باب استحبابِ تَحني  ، كتاب اآلداب ، صحيح مسلم ) 7(
لَامهِمِ السلَيع اءالَْأنْبِي اءماِئرِ َأسسو يماهرِإباِهللا و دببِع ةيمابِ التَّسبحتاسو ،هتوِلَاد مو2149رقم ، 887ص، ي. 

 .187ص، جامع التحصيل للعالئي: رانظ) 8(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1( ]والنائم عليه والمغْشَى والمجنون المريض إفاقَةُ [ ومنه

  :)68(حديث رقم 

   الرحمنِ عبد حدثَنَا: قَاَل ،)2(ِإبراهيمبن  يعقُوب َأخْبرنَا: ه اهللا اإلمام النسائي رحمقال
 عن ،)6(الَْأسود عن ،)5(ِإبراهيم عن حماد، عن ،)4(سلَمةَبن  حماد حدثَنَا: قَاَل ،)3(مهديبن ا

 حتَّى الصغيرِ وعنِ يستَيقظَ، حتَّى النَّاِئمِ عنِ: ثَلَاث عن الْقَلَم رفع: " قَاَل ،e النَّبِي عنِ عاِئشَةَ،
،ركْبنِ يعنُونِ وجتَّى الْمَل حقعي يقَ َأوف7( "ي(.  

  :تخريج الحديث

وأخرجه ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، )9(وابن الجارود، )8(ابن ماجة أخرجه
، )13(وأخرجه إسحاق بن راهويه، )12(والبيهقي، )11(ومن طريقه الحاكم، )10(أبو داود الطيالسي
من طريق  يزيد ، )16(ابن ماجةومن طريقه ، )15(وأبو بكر بن أبي شيبة، )14(وأخرجه  أبو داود

                           
 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].607تقريب التهذيب ص: [انظر. هـ252توفي ، هو العبدي موالَهم َأبو يوسفَ الدورقي ثقة) 2(

)3 (يدهم نِ بنمحالر دبأبو سعيد البصري بن ع رِينْبانِ العس3حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ح.[ 

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ بن حماد بن سلَمةَ) 4(

)5 (دزِيي سِ بن هو ابنبن قَي دوبن اَألس ي10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[النَّخَع.[ 

)6 (دزِيي بن هو  ابن قَي ي54حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [سٍ النَّخَع.[ 

 .3432رقم ، 156ص، 6ج، باب من ال يقع طالقه من األزواج، كتاب الطالق، سنن النسائي) 7(

 .2041رقم ، 658ص، 1ج، باب طالق المعتوه والصغير والنائم، كتاب الطالق،  ابن ماجةسنن) 8(

 .46 ص، المنتقى البن الجارود) 9(

 .17/ 3سند أبي داود الطيالسي م) 10(

 .67/ 2المستدرك على الصحيحين ) 11(

 .139/ 6السنن الكبرى ) 12(

 .988/ 3مسند إسحاق بن راهويه ) 13(

 .4398رقم ، 139ص، 4ج، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، كتاب الحدود، سنن أبي داود) 14(

 .194/ 4مصنف ابن أبي شيبة ) 15(

 .2041رقم ، 658ص، 1ج، باب طالق المعتوه والصغير والنائم، ب الطالقكتا،  ابن ماجةسنن) 16(
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   طريق عفان نم، )4(والطحاوي، )3(وابن المنذر، )2(والدارمي، )1(وأخرجه أحمد،  ونبن هارا
وأخرجه ، من طريق شيبان بن فروخ، )6(ومن طريقه ابن حبان، )5( يعلىأبووأخرجه  ، بن مسلما

،  من طريق الحسن بن سفيان)8(وأخرجه البيهقي، إسماعيل من طريق موسى بن )7(الحاكم
  . به بمثلهةجميعهم عن حماد بن سلم
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  ادمح:انملَيَأبِي س م واسمه ، هو ابنلسم و ي،رِاَألشْع9(أو قبلها، هـ120توفي، إسماعيل َأب(.  

ووثقه ، )12("كان أفقه أصحاب إبراهيم"والعجلي وزدا ، )11 (وأحمد، )10( ابن معينوثقه
  .)15("به بأس ال: "وقال ابن عدي، )14(وابن شاهين، )13("كان يرجئ"وزاد ، النسائي

يضاً على أبي معشر وقدمه ابن معين أ، )16 (وابن معين على مغيرة،  يحيى بن سعيدوقدمه
 وسفْيان شُعبة عنه الثِّقَات هُؤلَاء َأحاديث أما: "وقال أحمد مرة أخرى، )17(زياد بن كليب

: وقال أحمد في موضع آخر، )18("الرْأي في تكلم من أول ولكنه متَقَارِبة فأحاديث وهشَام

                           
 .224/ 41مسند أحمد ) 1(

 .1477/ 3سنن الدارمي ) 2(

 .387/ 4األوسط في السنن واإلجماع واالختالف البن المنذر ) 3(

 .151/ 10شرح مشكل اآلثار  ) 4(

 .366/ 7مسند أبي يعلى الموصلي ) 5(

 .355/ 1صحيح ابن حبان ) 6(

 .67/ 2المستدرك على الصحيحين ) 7(

 .535/ 10السنن الكبرى ) 8(

 .269/ 7تهذيب الكمال : انظر) 9(

 .147/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .68ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 11(

 .131ص، الثقات للعجلي) 12(

 .277/ 7تهذيب الكمال ) 13(

 .66ص، اتتاريخ أسماء الثق) 14(

 .8/ 3الكامل في ضعفاء الرجال ) 15(

 .341ص، سؤاالت ابن الجنيد: انظر) 16(

 .147/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 17(

 .190ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 18(
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 ابن حبان وذكره، )1("سلَيمان أبي بن حماد عن نييع تَخْليط عنه عنْده سلمة بن حماد ولَكن"
 ِإبراهيم عن رِوايته وأكْثر مالك نب أنس سمع مرجئاً وكَان يخطىء: "في الثقات وقال

يالنَّخع ينالتَّابِعو، كَانقُول لَا وآن بِخلق يوقال ، )3("اللسان صدوق كان: "وقال شعبة، )2("الْقُر
 هو: "وقال أبو حاتم، )4("الكوفة أهل يعني حماد؟ مثل فيهم ومن: "يقول الحكم عتسم مرة

: وقال ابن حجر، )5(" اآلثار شوشجاء وإذا الفقه في مستقيم هو بحديثه يحتج وال صدوق
: وقال األعمش، )7(وذكره الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق، )6("أوهام له صدوق فقيه"
 نَثقُ كُنَّا وما: "الصاِئغُ وقَاَل، )9("ومن يصدق حماد: " مرةوقال، )8("وكان غير ثقة"

كان حماد ضعيفاً في الحديث : " سعدنوقال اب، )11("حفظال ي: "وقال شعبة، )10("بِحديثه
 تكلم ِإنَّما قَاَل: "مغيرةَوقال ، )12("وكان كثير الحديث، اًئمرجوكان ، فاختلط في آخر أمره

  .)14(وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، )13("لحاجة االرجاء في حماد

، ويخلط، وصاحب بدعة وهي اإلرجاء، لكنه يدلس،  هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال
وأما ، )15(وأما تدليسه فال يضير فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين

تخليطه فال يضير ألنه في آخر وأما ، بدعته فلم ينص أحد من النقاد على أنه دعى لبدعته
  .عمره

  . باقي رجاله ثقات -

                           
 .291ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 1(

 .160/ 4الثقات البن حبان ) 2(

 .147/ 3البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .178 صتقريب التهذيب) 6(

 .71ص، من تكلم فيه وهو موثق) 7(

 .301/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .302/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ، 147/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم )11(

 .8/451الطبقات الكبير ) 12(

 .5/ 3الكامل في ضعفاء الرجال ) 13(

 .233/ 1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 14(

 .30ص، طبقات المدلسين البن حجر) 15(
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-مياهروأما تدليس ِإب النَّخَع ألن ابن حجر ذكره في المرتبة الثانية من مراتب ؛ فاليضير،ي 
  .)2( عن األسودرسل فهو لم ي، إرسالهوأما، )1(المدلسين

  :الحكم على اإلسناد

 وقد صححه ،وذلك ألن حماد بن أبي سليمان صدوق ولم يتابع،  حسناده إسن: الباحثقال
  .)3(األلباني

_    _   _    _   _    _ 
  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

 تكررت وقد ] ؟ غَشْيته من قام أم قَبلي أفاقَ أدرِي فال [ السالم عليه موسى حديث ومنه      
  .)4(الحديث في

  :)69(حديث رقم 

       عن ،)6(سفْيان حدثَنَا ،)5(يوسفَبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 ِإلَى اليهود من رجٌل جاء: قَاَل ،t الخُدرِي سعيد َأبِي عن َأبِيه، عن ،)7(المازِني يحيىبن  عمرِو
النَّبِي e قَد ملُط ،ههجقَاَل وا: وي ،دمحم لًا ِإنجر نم ابِكحَأص نارِ ماَألنْص ي لَطَمهِي، فجو 
 فَسمعتُه بِاليهود، مررتُ ِإنِّي ه،اللَّ رسوَل يا: قَاَل " وجهه؟ لَطَمتَ ِلم: " قَاَل فَدعوه،" ادعوه: "قَاَل
 لَا: "قَاَل فَلَطَمتُه، غَضبةٌ وَأخَذَتْني محمد، وعلَى: فَقُلْتُ البشَرِ، علَى موسى اصطَفَى والَّذي: يقُوُل

 َأنَا فَِإذَا يفيقُ، من َأوَل فََأكُون قيامة،ال يوم يصعقُون النَّاس فَِإن اَألنْبِياء، بينِ من تُخَيروني

                           
 .30ص، طبقات المدلسين البن حجر )1(

،  تحفـة التحـصيل للعراقـي      -141ص،  جامع التحصيل للعالئي   -8ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 2(
 ].19ص

 .4/ 2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 3(

 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 4(

، تقريـب التهـذيب   : [انظر. وثقه ابن حجر  . 212توفي، الضبي موالَهم الفريابِي  بن  ا هو: محمد بن يوسفَ  ) 5(
 ].515ص

 ].15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[ هو الثوري : سفيان) 6(

، تقريب التهـذيب  : [انظر. هـ130توفي بعد   ، عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الْمازِني الْمدني ثقة          ) 7(
 ].428ص
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  .)1("الطُّورِ بِصعقَة جزِي َأم قَبلي َأفَاقَ َأدرِي فَلَا العرشِ، قَواِئمِ من بِقَاِئمة آخذٌ بِموسى

  :تخريج الحديث

 ن م)4(يوالبخار،  طريق سفيان الثوري به بنحوهمن، )3(ومسلم، )2( البخاريأخرجه
  .طريق وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 . ثقاترجال   -
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ما أول ألنه ؛بالفَمِ فشَبهه البِقَيع أوِل في دخَل أي ] البقيع تَفَوه فلما [ فيه ] ه[  } فوه{ 
  .)5(الواوِ وتشديد الفاء بضم فَوهتُه: والنَّهر الزقاق ألول ويقال. منه الجوف ىإل يدخل

  

   :)70(حديث رقم 

  . أعثر عليه بلفظة ولكن بمعنى قريب منهلم

 يعلَى حدثَني: قَاَل فُضيٍل،بن  الْحكَم نا: قَاَل ،)6(الْقَاسمِبن  هاشم نا: ة أبو بكر بن أبي شيبقال
 e النَّبِي ُأمر: قَاَل السلَام، علَيه النَّبِي مولَى )8(مويهِبةَ َأبِي عن جبيرٍ،بن  عبيد عن ،)7(عطَاءن با

                           
ظُـر  رب َأرِنـي َأنْ   : ولَما جاء موسى ِلميقَاتنَا وكَلَّمه ربه، قَالَ      (باب  ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 1(

لَن تَراني ولَكنِ انْظُر ِإلَى الجبِل فَِإنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَراني، فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل جعلَه دكا                 : ِإلَيك، قَالَ 
، 59ص، 6ج، ]143: األعراف [)ُل المْؤمنين سبحانَك تُبتُ ِإلَيك وَأنَا َأو    : وخَر موسى صعقًا، فَلَما َأفَاقَ قَالَ     

 .4638رقم 

 .6916رقم ، 13ص، 9ج، باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، كتاب الديات، صحيح البخاري) 2(

 .2374رقم ، 966ص، باب من فضائل موسى، كتاب الفضائل،  صحيح مسلم) 3(

، 3ج، ر في اِإلشْخَاصِ والخُصومة بين المـسلمِ واليهـود        باب ما يذْكَ  ، كتاب الخصومات ، صحيح البخاري ) 4(
 .2412رقم ، 121ص

 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هاشم بن القَاسمِ بن مسلم اللَّيثي موالهم) 6(

 ].609ص، تقريب التهذيب:[انظر.أوبعدها، هـ120توفي، الليثي الطائفي ثقةعطَاء العامرِي ويقال بن يعلَى ) 7(

)8 (     لَى النَّبِيوةَ مهِبيوو مَأبe ـ، اشت سـراه ر   ول اللَّهr اب في معرفة األصـحاب     ـاالستيع:[رـانظ. فأعتقه
4 /1764.[ 
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َأن لِّيصلَى ييعِ عقلَّى: قَاَل ،)1(الْبفَص هِملَيي عف لَةثَلَاثَ لَي ،اترا مفَلَم ا" : قَاَل ةُ،الثَّاِلثَ كَانَتا يَأب 
 وَأمسك دابته عن فَنَزَل ِإلَيهِم، انْتَهينَا حتَّى ومضتْ فَركب: قَاَل ،" دابتي ِلي َأسرِج: مويهِبةَ
 بعضها يركَب اللَّيِل كَقطَعِ َأتَت ،فيه َأنْتُم ما ِليهنكُم: " فَقَاَل - علَيهِم قَام َأو -  علَيهِم ووقَفَ الدابةَ

 ِإنِّي مويهِبةَ، َأبا يا: "فَقَاَل رجع ثُم ،"فيه َأنْتُم ما فَلْيهنكُم الُْأولَى، من َأشَد والْآخرةُ بعضا،
: قَاَل" ربي ِلقَاء َأو والْجنَّةُ بعدي، من ُأمتي علَى يفْتَح ما مفَاتيح خُيرتُ - قَاَل َأو - ُأعطيتُ

 فَما" ربي ِلقَاء فَاخْتَرتُ اللَّه، شَاء ما عقبيها علَى تَرتَد لََأن: "فَقَاَل لَنَا، فَاخْتَر وُأمي بَِأبِي: قُلْتُ
  .)e")2 بِضقُ حتَّى ثَمانيا َأو سبعا ِإلَّا ذَِلك بعد لَبِثَ

  :تخريج الحديث

 الطبراني هوأخرج،  هشام بن القاسم بهيقمن طر ،)4(وابن األعرابي، )3(د أحمأخرجه
، )7(والروياني، )6( أحمدرجهوأخ، )5(عن الحكم بن فضيل به، من طريق محمد بن أبان

 من )11(وأخرجه الدارمي، من طريق إبراهيم بن سعد، )10(وأبو نعيم، )9(والحاكم، )8(والطبراني
 وأخرجه،  من طريق وهب بن جرير)12( عاصمي أبابنوأخرجه ، طريق بكر بن سليمان

عن عبد ، إسحاقجميعهم عن محمد بن ، من طريق يونس بن بكير، )14(والبيهقي، )13(الدوالبي
  . متقاربةألفاظجميعهم ب، عن عبيد بن جبير به، اهللا بن عمر

  

                           
دات فى هذا الموضع، حين دفن فيه عثمان        قطعت غرق : قال األصمعى . بقيع الغرقد، مقبرة المدينة   : البقيع هو ) 1(

 ].265/ 1معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ألبي عبيد األندلس.[بن مظعون، فسمى بقيع الغرقدا

 .80/ 2مسند ابن أبي شيبة ) 2(

 .374/ 25مسند أحمد ) 3(

 .67/ 1معجم ابن األعرابي ) 4(

 .347/ 22المعجم الكبير ) 5(

 .376/ 25مسند أحمد ) 6(

 .484/ 2مسند الروياني ) 7(

 .346/ 22المعجم الكبير ) 8(

 .57/ 3المستدرك على الصحيحين ) 9(

 .27/ 2حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 10(

 .216/ 1سنن الدارمي ) 11(

 .344/ 1اآلحاد والمثاني ) 12(

 .171/ 1الكنى واألسماء للدوالبي ) 13(

 .162/ 7دالئل النبوة للبيهقي ) 14(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

، )2(وثقه العجلي. )1(الغفاري بصرة َأبِي مولى المصرِي جعفر أبو الغفاري، جبير بن عبيد -
  .)3( في الثقاتان ابن حبذكرهو

  . ثقة: الباحثقال

-  كَمٍل،بن  الْحيو فُضد َأبمح7(وابن شاهين، )6(وأبو دواد، )5(عينوثقه ابن م. )4(الواسطي م( ،
وذكره ابن حبان في ، )9("لم يكن به بأس: "ضع آخروقال ابن معين في مو، )8(الذهبي
  .)10(الثقات

 ليس شيخ هو: "وقال أبو زرعة، )11("الثقات علَيه يتابعه ال به تفرد ما: " ابن عديوقال
  .)14(وضعفه عمرو بن علي الفالس، )13("الحديث منكر: "الَْأزدي قَاَلو، )12("بذاك
  .وضعف حجة من ضعفه فالثقة يقبل ما تفرد به، ثقهوذلك لكثرة من و،  هو ثقة: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد
  . إسناده صحيح: الباحثقال

  .)15(فَقَد الِْإسنَاد بِهذَا عجب إالَّ أنَّه لم هذا حديثٌ صحيح على شرط مس: الحاكموقال
  

_    _   _    _   _    _ 

                           
 .192/ 19تهذيب الكمال ) 1(

 .320ص، الثقات للعجلي) 2(

 .135/ 5الثقات البن حبان ) 3(

 .217/ 8تاريخ بغداد ) 4(

 .375/ 4 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 5(

 .218/ 8تاريخ بغداد ) 6(

   .62ص، تاريخ أسماء الثقات) 7(

 .579/ 1ميزان االعتدال ) 8(

 .470ص، سؤاالت ابن الجنيد) 9(

 .193/ 8الثقات البن حبان ) 10(

 .504/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

 .127/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .229/ 1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 13(

 .220/ 8تاريخ بغداد ) 14(

 .57/ 3المستدرك على الصحيحين ) 15(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وهو. وتَلْقيناً مشافَهة أي] في إلى فاهe  اللّه رسول أقْرَأنيها[ مسعود ابن حديث وفي
بشْتَقّ بتقدير الحال على نَصكلمني: فيه ويقال. الم إلى فُوه يفْع فملة بالرموضع في والج 
  .)1(الحال

  

  :)71(حديث رقم 

 عن ،)4(مغيرةَ عن ،)3(عوانَةَ َأبِي عن ،)2(موسى حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
يماهر5(ِإب(، نةَ علْقَمع)خَلْتُ ،)6د تُ الشَّْأملَّينِ، فَصتَيكْعفَقُلْتُ ر :ماللَّه رسا، ِلي ييسلتُ جَأيفَر 
 الكُوفَة، َأهِل من: قُلْتُ َأنْتَ؟ َأين من: قَاَل استَجاب، يكُون َأن َأرجو: قُلْتُ دنَا فَلَما مقْبِلًا )7(شَيخًا
 الشَّيطَانِ؟ من ُأجِير الَّذي فيكُم يكُن َأولَم والمطْهرة؟ والوِساد النَّعلَينِ صاحب فيكُم يكُن َأفَلَم: قَاَل
لَمَأو كُني يكُمف باحص ري السالَ الَّذ هلَمعي هر8(غَي(فَ ؟َأ كَيبن ا قَرُأم دبع)ِل، )9اللَّيْأتُ وفَقَر :
 ،في ِإلَى فَاهe،  النَّبِي َأقْرَأنيها: " قَاَل واُألنْثَى والذَّكَرِ. تَجلَّى ِإذَا والنَّهارِ. )يغْشَى ِإذَا واللَّيِل(
  .)10("ونييرد كَادوا حتَّى هُؤالَء زاَل فَما

                           
 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (سوميذَكوةَ التَّبلَمو سَأب نْقَرِيَل المياعمِإس 61حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ى بن.[ 

)3 (اززالب يطاسالو شْكُرِياح اليض14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو و.[ 

)4 ( يفشَامٍ الكُوو هم َأبالَهوم يبمٍ الضقْسم تقريـب التهـذيب  :[انظـر  .وثقه ابن حجر .هـ136توفي، هو ابن ،
 ].543ص

 ].10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [النَّخَعي بن اَألسود بن قَيسِ بن هو ِإبراهيم بن يزِيد: ِإبراهيم) 5(

 ].10 رقم حديث: سبقت ترجمته انظر. [عبد اِهللا النَّخَعي بن هو ابن قَيسِ: علقمة) 6(

ماِلك بن  ُأميةَ  بن  قَيسِ  بن  زيد  بن  عامرِ  بن  ثَعلَبةَ  بن  عويمر  : عامرٍ َأبو الدرداء وقيلَ   بن  هو عويمر   : الشيخ) 7(
معرفة الصحابة ألبي نعـيم     :[انظر .هـ وقيل بعدها  32ي  ـتوف، الْخَزرجِن  ـبكَعبِ  بن  عدي  بن  عامرِ  بن  

 .كما في الروايات السابقة].2102/ 4

)8 ( ادالْوِس باحبن ياسـر              بن  ا: ص ارمطَانِ عالشَّي نم ي ُأجِيرالَّذفَةُ بن اليمان، وذَيح رالس باحصو ، ودعسم .
 ].525/ 45مسند أحمد [

 .tمسعود بن عبد اِهللا : ُأم عبد هوبن ا) 9(

 .3761رقم ، 28ص، 5ج، باب مناقب عبد اهللا بن مسعود، كتاب المناقب، خاريصحيح الب) 10(
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  :تخريج الحديث

كالهما عن المغيرة ، وإسرائيل بن يونس،  من طريق شعبة بن الحجاج)1(أخرجه البخاري
 )4(ومسلم، عن إبراهيم به بنحوه، من طريق األعمش، )3(ومسلم، )2(والبخاري، بن مقسم به بمثلها

  .عن علقمة به بنحوه، من طريق الشعبي
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .اله ثقات رج -

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب ،  فال يضير، تدليس المغيرةُوأما  -
وقد صرح بالسماع ،  وهم الذين ال تقبل الرواية عنهم إالَّ إذا صرحوا بالسماع)5(المدلسين

  .)6(كما في رواية أحمد
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  

                           
رقـم رقـم    ، 25ص، 5ج، باب مناقب عمار وحذيفة رضـي اهللا عـنهم        ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 1(

3742,3743. 

ـ ، 173ص، 6ج، ]2:الليـل [) والنهار إذا تجلى     (باب  ، كتاب تفسير القرآن العظيم   ، صحيح البخاري ) 2( م رق
4953. 

 .282رقم ، 136ص، باب ما يتعلق بالقراءات، كتاب صالة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم) 3(

 .284رقم ، 137ص، باب ما يتعلق بالقراءات، كتاب صالة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم) 4(

 .46ص، طبقات المدلسين البن حجر) 5(

 .533/ 45مسند أحمد ) 6(
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  المبحث الرابع
   الهاء باب الفاء مع

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 التي البيت معايب عن وغَفَل نام أي ] فَهِد دخَل إن [ زرع أم حديث في ) ه(  } فهد{ 
 ذلك عن نائم فكأنه الخُلُق وحسن بالكرم تَصفه فهي النوم بكثرة يوصف والفَهد. إصالحها يلْزمني

  .)1(فلومتَغا متَناوِم هو وإنما ،ساه أو

  :(*)حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن عبد الرحمنِ، وعلي بن حدثَنَا سلَيمان :   اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 عاِئشَةَ، عروةَ، عن عروةَ، عنبن  عن عبد اللَّه ةَ،عروبن يونُس، حدثَنَا هشَام بن  عيسى برنَاَأخْ
  . ِإحدى عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئاجلَس: "الَتْقَ

 سَأُل والَ يسد، وِإن خَرج َأ،فَهِد دخََل ِإنزوجِي :  الخَامسةُقَالَت نإلى أ: ...  األولىقالت
هِدا عمإلخ ...ع."  

  ).31(هو الحديث رقم ،  ودراستهه سبق تخريج: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : رحمه اهللاألثير ابن قال

 البيت وفي جارِيته جامع إذا: الرجل أفْهر: يقال ] الفَهر عن نَهى أنه [ فيه ) ه(  } فهر{ 
. معها فينْزِل ُأخْرى إلى ينْتَقل ثم معها ينْزِل وال يةالجار يجامع أن هو: وقيل. حسه تَسمع ُأخْرى
  .)2(والسكون بالتحريك رالفَه واالسم إفْهاراً يفْهر أفْهر: يقال

  :)72(حديث رقم 

   سحيم الْيقظَان أبو نا، النَّطَّاحِبن صاِلحِ بن نا محمد ،  نَاجِيةَنا ابن: قال أبو بكر األزدي

                           
 .3/481واألثر النهاية في غريب الحديث ) 1(

 .المرجع السابق) 2(
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، )2(طَرِيفبن  سعد حدثَني، )1( النَّمري أحد بني طارِقٌعثمانبن نا عمرو ، عجيفيحفْصٍ الْبن ا
: قَاَل َأبو الْيقْظَانِ، "الْفَهرِ عنِ نَهى: "eعليٍّ َأن النبي بن عن الْحسنِ ،  مْأمونٍبن عمير حدثَني

  .)3( الرجُل بِالْمرَأتَينِ فَينْكح هذه ويتْرك هذهيجيء َأن الْفَهر: عثْمانبن قَاَل عمرو 

  :تخريج الحديث

عن سعد بن طريف به ،  من طريق أبي اليقظان)4(أخرجه الحسن بن عبد اهللا العسكري
  .بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  وقال ، )7("وثق: "وقال الذهبي، )6(بان في الثقاتذكره ابن ح. )5(التَّيمي الْمْأمون بنعمير   -
  .)10("ال شيء: "وقال الدارقطني، )9 (وضعفه بسعد اإلسكاف، )8("مقبول: "ابن حجر

  ".مقبول" والقوُل فيه ما قاله ابن حجر : الباحثقال

  وكان عاراً، وكان أنسب الناسيكتب، ال كان أمياً، أبو الْيقظَان، حفْصٍ الْعجيفيبن  سحيم  -
  .)11(هـ190توفي،  على الناس وكان أبو عبيدة عاراً،على أبي عبيدة

   مجهول الحال: الباحثقال

-   دمحاِلحِبن ممهران بن ص ،رِيصبد أبو البقال اهللا، عالنَّطَّاحِ القرشي بن  جعفر أبو: وي
  .)12(بغداد قدم. أبوالتياح ولقبه هاشم، بني مولى

                           
 .عثر على ترجمة لهألم ) 1(

 ].231ص، تقريب التهذيب. [طَرِيف اِإلسكَافُ الحنظلي الكُوفي متروكبن سعد ) 2(

 .27ص ، مخطوط حديث أبي بكر األزدي) 3(

 .128/ 1تصحيفات المحدثين للحسن العسكري ) 4(

 .539/ 6التاريخ الكبير للبخاري ) 5(

 .256/ 5الثقات البن حبان ) 6(

 .98/ 2الكاشف ) 7(

 .431تقريب التهذيب ص) 8(

 .149/ 8تهذيب التهذيب : انظر) 9(

 .492/ 2المغني في الضعفاء ) 10(

 .1342/ 3معجم األدباء لياقوت الحموي: انظر) 11(

 .381/ 25تهذيب الكمال : انظر) 12(
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 روى: "وقال الذهبي، )2("صدوق أخباري: "وقال ابن حجر، )1(في الثقات ابن حبان ذكره
نهيثاً سهل بن أسلم عد3("كذباً ح(.  

  . حجر صدوق أخباريبن والقوُل فيه ما قاله ا: الباحثقال

-    دباِهللاع بن دمحةَ بن مةَ بن نَاجِيبو ، نَجَأب دمحم رِيبر4(هـ301توفي، الب(.  

، "مظفر ابني الحسين وألبي القاسم ألبي شيخ أجل: "وقال البرقاني، "ثبتًا ثقةً: " الخطيبقال
 المشهورين الثقات أحد: "المنادي ابنوقال ، "الفاضل الثبت الشيخ: "اإلسماعيلي بكر أبووقال 
  .)6("قُالصاد الحافظُ اِإلمام: "وقال الذهبي، )5("المسند تصنيف في والمكثرين ،بالطلب

  . هو ثقة: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

كذلك عمير بن المأمون مقبول ولم ، وفي إسناده مجهولين،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .وكذلك سعد بن طريف متروك الحديث، يتابع

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: الفهر ] فهر يدها وفي امرأتُه جاءت )لَهبٍ أبي يدا تَبتْ( نَزلَت لَما [ وفيه ) س( 
  .)7(مطلقا الحجر هو: وقيل. الكفِّ مْلء الحجر

  :)73(حديث رقم 

 عن تَدرس،بن ا عنِ كَثيرٍ،بن  الْوِليد ثنا: قَاَل )8(سفْيان ثنا:  الحميدير اإلمام أبو بكقال
اءمَأس كْرٍ َأبِي بِنْتا: " الَتْقَ بلَتْ لَمتْ( نَزا تَبدبٍ َأبِي ي1: المسد[ )لَه[ لَتَأقْب اءروالْع يٍل ُأممج 

                           
 .125/ 9الثقات البن حبان ) 1(

 .484تقريب التهذيب ص) 2(

 .592/ 2المغني في الضعفاء ) 3(

 .103/ 10تاريخ بغداد ) 4(

 .انظر المرجع السابق) 5(

 .101/ 11سير أعالم النبالء ) 6(

 .3/481النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(

 ].9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ هو ابن عيينة: سفيان) 8(
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 عصينَا، وَأمره قَلَينَا، ودينَه ،)1(َأبينَا مذَمم: تَقُوُل وهي فهر يدها وفي ولْولَةٌ ولَها حربٍ بِنْتُ
 رسوَل يا قَاَل بكْرٍ َأبو رآها فَلَما بكْرٍ َأبو ومعه قُرآنًا قَرَأ ثُم الْمسجِد في جاِلسe  اللَّه ورسوُل

اللَّه لَتْ قَدَأنَا َأقْبَأخَافُ و َأن اكوُل فَقَاَل تَرسر اللَّه e :"اِإنَّه ي لَنانَأ "تَرقَرآنًا وقُر متَصاع بِه، 
 )َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنَا َبْينََك َوَبْنيَ الَِّذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتوًرا( وقَرَأ قَاَل كَما

 ُأخْبِرتُ ِإنِّي رٍبكْ َأبا يا: فَقَالَتْ e اللَّه رسوَل تَر ولَم بكْرٍ َأبِي علَى وقَفَتْ حتَّى فََأقْبلَتْ ]45: اإلسراء[
َأن كباحي صانجلَا: فَقَاَل ه برذَا وه تيا الْبم اكجلَّتْ: قَاَل هفَو يهتَقُوُل و :تْ قَدملشٌ عيقُر 
 في بِالْبيت تَطُوفُ وهي ميٍلج ُأم تَعثَّرتْ: غَيره قَاَل َأو حديثه في الْوِليد فَقَاَل قَاَل سيدها بِنْتُ َأنِّي

 فَما )2(وثَقَافٌ ُأكَلَّم، فَما لَحصان ِإنِّي: الْمطَّلبِ عبد ابنَةُ حكيمِ ُأم فَقَالَتْ مذَمم تَعس: فَقَالَتْ مرطها
،لَّملْتَانَا ُأعفَك ني منب مشٍ الْعيقُر دعب لَم3( "َأع(.  

  :تخريج الحديث
 وأخرجه، من طريق الحميدي به بمثله، )5(ومن طريقه البيهقي، )4(أخرجه الحاكم

  .من طريق سفيان بن عيينه به بنحوه ،)7(وأبو يعلى، )6(األزرقي

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 محكي مولى المكي، الزبير َأبو األسدي، القرشي تدرس بن مسلم بن محمد هو :ابن تدرس  -
  . )8(هـ126توفي، حزام بنا

إالَّ أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه في معاملة وقد روى عنه : "وثقه ابن سعد وقال    
، )12(والنسائي، )11(والعجلي، )10(وقد أطلق القول في توثيقه كٌُل من ابن معين، )9("الناس

                           
 ].172/ 3عجم ديوان األدب ألبي إبراهيم الفارابي م. [مذْموم جداً: رجٌل مذَمم، أي) 1(

 ].216/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر. [والْمراد َأنَّه ثَابِتُ المعرفة بِما يحتَاج ِإلَيه. ورجل ثَقفٌ، وثَقُفٌ، وثَقْفٌ) 2(

 .323/ 1مسند الحميدي ) 3(

 .393/ 2المستدرك على الصحيحين ) 4(

 .195/ 2نبوة للبيهقي دالئل ال) 5(

 .316/ 1أخبار مكة لألزرقي ) 6(

 .53/ 1مسند أبي يعلى الموصلي ) 7(

 .402/ 26تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .8/42الطبقات الكبير ) 9(

 .289/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 10(

 .413 صالثقات للعجلي) 11(

 .409/ 26تهذيب الكمال ) 12(
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 كَان: "الزبير َأبو قَال و،)2("الْحفاظ من كَان: " ابن حبان في الثقات وقالوذكره، )1(والذهبي
  .)4("بأس به ليس: " وقال أحمد، )3("الحديث لهم أحفظ جابر ِإلَى يقدمني عطاء

 جهة من ذَِلك فيكون ،الضعفاء بعض عنه يروي هأن إالَّ ،ثقة نفسه في: " ابن عديوقال
 أحد، عنه يتخلف ولم ،صالحة أحاديث يروي الزبير وَأبو قبله، من يكون والَ الضعيف،

 ما مضعف وإلى صدوق ثقة: "شيبة بن يعقوب وقال، )5("به بأس ال وثقة صدوق وهو
  .)6("هو

، )8("صالح: "وقال يحيى بن معين مرة، )7("دعامة إلى يحتاج الزبير َأبو: " الشافعيوقال
، )9("به واحتجوا وقبلوه النقل أهل عنه روى قد األحكام في حجة صدوق: "الساجي وقال

  .)10("يدلس أنه إال صدوق: "حجروقال ابن 

  الزبير، َأبو حدثَنَا: يقول السختياني أيوب كان: "أبي قال: حنبل بن َأحمد بن  اللَّه عبد وقَال
  .)11("نعم: قال يضعفه؟ كأنه: ألبي قلتُ! الزبير َأبو الزبير وَأبو

  .)12("يضعفه كأنه أي الزبير أبو وهو ،الزبير أبو حدثنا: "يقول عيينة ابن سمعت حماد وقال

، )13("نافع بن طلحة سفيان أبى من إلى أحب وهو به يحتج وال حديثه يكتب: " أبو حاتموقال
 الناس عنه روى: فقال الزبير أبى عن زرعة أبا سألت: " بن أبي حاتمالرحمن عبدوقال 
  .)14("الثقات بحديث يحتج إنما: قال بحديثه؟ يحتج قلت

                           
 .170 صمن تكلم فيه وهو موثق) 1(

 .351/ 5الثقات البن حبان ) 2(

 .286/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 3(

 .406/ 26تهذيب الكمال : انظر) 4(

 .293/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .408/ 26تهذيب الكمال ) 6(

 المرجع السابق) 7(

 .76/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 8(

 .443/ 9تهذيب التهذيب ) 9(

 .506ذيب صتقريب الته) 10(

 .75/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )11(

 .76/ 8المرجع السابق  )12(

 .المرجع السابق) 13(

 .المرجع السابق) 14(
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رأيته يزن ويسترجح في : مالَك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: "بةقلت لشع:  ورقاءوقال
ِلم لَم تحمل : فقال له، سأل رجل معتمراً وأنا عنده: "وقال هشام بن عبد الملك، )1("الميزان

ليت ،  يسيء صالتهأيتهفإني ر، ال تحمل: فقال لي، خدعني شعبة: عن أبي الزبير؟ فقال
  .)2("أني لم أكن رأيتُ شعبة

وقد ذكره ، وكالم شعبة ليس دليل يحتمل الترك ألجله، ويرسل،  هو ثقة يدلس: الباحثلقا
وهو لم يرسل عن ، )3(ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ولم يصرح بالسماع

  .)4(أسماء

-  ير بن ِليد الْوالقرشيهو : كَث ،يومخْزو موالهم الْمد َأبمح5(هـ151توفي المدني، م(.  

إال "وأبو داود وزاد ، )8(وابن معين، )7(وعيسى بن يونس السبيعي، )6( إبراهيم بن سعدوثقه
 في حديثه صدوق ثقة: "يوقال الذهب، )10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9("أنه أباضي
  وقال ، )12("هنا ها أعرفه وكنت ،صدوقاً كَان: "عيينةوقال سفيان بن ، )11("الصحاح
له علم : "وقال ابن سعد، )13("الخوارج برأي رمي بالمغازي عارف دوقص: "ابن حجر
  .)14(" بذاكوليس ، َأحاديثُ ولَهe ، اللَّه رسوِلومغازي ، بالسيرة

  . هو ثقة: الباحثقال

  

                           
 .130/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

 المرجع السابق) 2(

 .45ص، طبقات المدلسين) 3(

 .269ص، جامع التحصيل للعالئي) 4(

 .73/ 31تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .14/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .74/ 31تهذيب الكمال ) 7(

 .14/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 8(

 .75/ 31تهذيب الكمال ) 9(

 .548/ 7الثقات البن حبان ) 10(

 .345/ 4ميزان االعتدال ) 11(

 .14/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .583ص، تقريب التهذيب) 13(

 .7/551بقات الكبير الط) 14(
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  :الحكم على اإلسناد

وفيه ابن تدرس مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع ولم ،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .يتابع

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الكالم في يتوسعون الذين هم] المتَفَيهِقُون الثّرثارون إلى أبغَضكم إن [فيه) ه(} فهق{
 يفْهق فَفَهِق اإلناء أفْهقْتُ: يقال. واالتِّساع االمتالء وهو الفَهق من مأخوذ أفواههم به ويفْتَحون

  .)1(فَهقا

  :)74(حديث رقم 

 ،)4(مكْحوٍل عن ،)3(داود عن ،)2(عدي َأبِيبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
نةَ َأبِي علَبثَع يوُل قَاَل: قَاَل ،)5(الْخُشَنسر اللَّه e :"ِإن كُمبَأح ،ِإلَي كُمبَأقْرنِّي وي مف الْآخةر 

نُكُماسحَأخْلَاقًا، م ِإنو كُمغَضإلى َأب كُمدعَأبنِّي وي مف ةرالْآخ اوُِئكُمسَأخْلَاقًا، م ،ونثَارالثَّر 
هِقُونتَفَيالْم قُونتَشَد7(")6(الْم(.  

  :تخريج الحديث

، ن أبي معاوية ع)9(وأخرجه هنَّاد،  من طريق حفص بن غياث)8(أخرجه ابن أبي شيبة

                           
 .3/482النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (   مياهرِإب بن دمحبن   هو م           رِيصأبو عمرو الب مياهروقد ينسب لجده وقيل هو ِإب يدـ 194توفي  ، َأبِي ع . هـ
 ].465ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر

 ].15حديث رقم : سبق ترجمته انظر. [ يرِيهو ابن َأبِي هنْد الْقُشَ) 3(

 ].11حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو الشَّامي َأبو عبد اِهللا) 4(

)5 (  يةَ الْخُشَنلَبو ثَعَأب :   ثُومريلَ بن  هو جقبٍ، ويلَ بن  ا: نَاشقمٍ، ويلَ بن  ا: نَاشقرٍ ورِ  بن  ا: نَاشيلَ بن  لَاشقةَ، وربو: 
معرفة الصحابة ألبي نعيم    : [انظر. هـ75جرهم واخْتُلفَ فيه، وخُشَنَةُ بطْن من قُضاعةَ، سكَن الشَّام، توفي           

2 /619.[ 

 ].523/ 1غريب الحديث البن الجوزي . [المتشدقون وهم المتوسعون في الْكَلَام من غير احتراز) 6(

 .267/ 29مسند أحمد ) 7(

 .210/ 5 ابن أبي شيبة مصنف) 8(

 .593/ 2الزهد لهناد بن السري ) 9(
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،  يزيد بن هارونطريقمن ، )4(والبيهقي، )3(وأبو نعيم، )2(وابن أبي الدنيا، )1(وأخرجه أحمد
، اصم من طريق علي بن ع)6(وأخرجه الخرائطي،  من طريق أبي جعفر)5(وأخرجه الحارث
 )8(وأخرجه الطبراني، وحماد بن سلمة،  من طريق عمر بن علي المقدمي)7(وأخرجه ابن حبان

  .جميعهم عن داود بن أبي هند به بمثله، من طريق وهيب بن خالد
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  رجاله ثقات   -

فقد ،  إرسالهوأما،  فال يضير فقد سبق توضيحه في ترجمته،الشَّامي  وأما تدليس مكْحول -
 يكون أن حتملفي ،والبلد بالسن له معاصر وهو ،الخشني ثعلبة أبي عن وروى: "قال العالئي

  .حتمال ال يلزم منه أنه أرسل عنهقلت فمجرد اال، )9("كعادته أرسل

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)10(وتَتّسع تَنتفح أي ] له فَتنفَهِقُ الجنة من يدنَى رجالً أن [ الحديث ومنه ) ه( 

  :)75(حديث رقم 

 عن ،)12( حدثَنَا جرِير،)11(َأبِي شَيبةَبن حدثَنَا عثْمان :  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .279/ 29مسند أحمد ) 1(
 .225ص، التواضع والخمول البن أبي الدنيا) 2(
 .97/ 3حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم ) 3(
 .326/ 10السنن الكبرى للبيهقي ) 4(
 .818/ 2بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) 5(
 .43ساوئ األخالق للخرائطي صم) 6(
 .231/ 2 -368/ 12صحيح ابن حبان ) 7(
 .221/ 22المعجم الكبير ) 8(
 .285ص، جامع التحصيل للعالئي) 9(

 .3/482النهاية في غريب الحديث واألثر ) 10(

)11 (يفةَ الكُوبَأبِي شَي نِ بنسو الحَأب مياهربن ِإب دمحم 10حديث رقم : جمته انظرسبقت تر. [هو ابن.[ 

)12 (يفالكُو يبط الضبن قُر ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 
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 لََأعلَم آخر َأهِل ِإنِّي: " eقَاَل النَّبِيt :  عن عبد اللَّه ،)3( عن عبِيدةَ،)2( عن ِإبراهيم،)1(منْصورٍ
اذْهب :  فَيقُوُل اللَّه،)4(وا خُروجا منْها، وآخر َأهِل الجنَّة دخُولًا، رجٌل يخْرج من النَّارِ كَبالنَّارِ

اذْهب : وُلقُيا رب وجدتُها ملَْأى، فَي: فَادخُِل الجنَّةَ، فَيْأتيها، فَيخَيُل ِإلَيه َأنَّها ملَْأى، فَيرجِع فَيقُوُل
اذْهب : يا رب وجدتُها ملَْأى، فَيقُوُل: فَادخُِل الجنَّةَ، فَيْأتيها فَيخَيُل ِإلَيه َأنَّها ملَْأى، فَيرجِع فَيقُوُل

:  فَيقُوُل- ثَْل عشَرة َأمثَاِل الدنْيا ِإن لَك م:  َأو-  الدنْيا وعشَرةَ َأمثَاِلها فَادخُِل الجنَّةَ، فَِإن لَك مثَْل
 حتَّى بدتْ ضحكe فَلَقَد رَأيتُ رسوَل اللَّه "  لك وَأنْتَ الم-تَضحك منِّي :  َأو- منِّي رتَسخَ

  .)5(" َأدنَى َأهِل الجنَّة منْزِلَةً ذَاك: " نَواجِذُه، وكَان يقُوُل

  :ديثتخريج الح

وأخرجه ، ومن طريق جرير به بمثله، عن عثمان بن أبي شيبة به بمثله، )6( مسلمأخرجه
،  من طريق األعمش)8(ومسلم، عن منصور به بمثله،  من طريق إسرائيل بن يونس)7(البخاري

  .عن عبد اهللا بن مسعود بنحوه، ومن طريق أنس بن مالك، عن إبراهيم النخعي به بمثله
  :اد وعللهدراسة رجال اإلسن

  .  رجاله ثقات -

 ذكره ابن حجر في الثانية من مراتب قد فال يضير ف،النَّخَعي  وأما تدليس ِإبراهيم-
  .)10( فهو لم يرسل عن عبيدة، إرسالهوأما، )9(المدلسين

ةً فقد تابعه إسرائيل في شيخه منصور متابع،  يضيرفال ، بن عبد الحميدجرِيروأما وهم    -
  .تامة كما في رواية البخاري

                           
 ].10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن المعتَمرِ) 1(

)2 (دزِيي سِ بن هو ابنبن قَي دوبن اَألس ي10حديث رقم : انظرسبقت ترجمته . [النَّخَع.[ 

)3 (       يفرو الكُومأبو ع يادرالم يانلْمرٍو السمع تقريـب  : [انظـر . ثبته ابن حجـر   . هـ70توفي قبل   ، هو ابن
 ].379ص، التهذيب

 ].416/ 5العين للفراهيدي . [كبا يكْبو كَبواً فهو كابٍ، إذا انكب على وجهه) 4(

 .6571رقم ، 117ص، 8ج، باب صفة الجنة والنار، رقاقكتاب ال، صحيح البخاري) 5(

 .308رقم ، 143ص، باب آخر أهل النار خروجاً، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 6(

، 147ص، 9ج، باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم         ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 7(
 .7511رقم 

 .309رقم ، 14ص، آخر أهل النار خروجاًباب ، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 8(

 .13حديث رقم : سبقت ترجمته انظر) 9(

 ].19: ص،  تحفة التحصيل للعراقي- 141: ص، جامع التحصيل للعالئي: [ انظر) 10(
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-   انثْموأما وهم عةَ َأبِي بنبضير،شَيفقد تابعه إسحاق بن إبراهيم في شيخه جرير ،  فال ي
  .كما في رواية مسلم، متابعةً تامة

  

_    _   _    _   _    _  
  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1( ]اهأفْهقْن حتى الحوض في فنَزعنا [ جابر وحديث

  :)76(حديث رقم 

 في وتَقَاربا -  عبادبن  ومحمد ،)2(معروفبن  هارون حدثَنَا:  مسلم رحمه اهللاإلمام قال
لَفْظ ،يثداقُ الْحيالسو ونارثَنَا: قَالَا - ِلهدح ماتيَل،بن  حاعمِإس نع قُوبعبن  يداهجَأبِي م 
ةَ،حرز نةَ عادببن  عِليدةَبن  الْوادببن  ع،تامتُ: قَاَل الصجَأبِي َأنَا خَر3(و( نَطْلُب لْمي الْعذَا فه 

يالْح نارِ، مَل الَْأنْصقَب كُوا، َأنلهي ُل فَكَانَأو نينَا ما لَقرِ َأبسإلى أن قال...  وذكر الحديث )4(الْي :
نَا ثُميضتَّى منَا حَأتَي ابِرج نب دبي اِهللا عف هجِدسإلى أن قال جابر ... وذكر الحديث ، مt" :نَارس 
عوِل مساِهللا ر e، تَّىةٌ كَانَتْ ِإذَا حيششَينَا عنَودو اءم نم اهيبِ، مروُل قَاَل الْعساِهللا ر e " :نم 

 رسوَل يا رجٌل، هذَا: فَقُلْتُ فَقُمتُ: جابِر قَاَل " ويسقينَا؟ فَيشْرب الْحوض )5(فَيمدر تَقَدمنَاي رجٌل
 افَنَزعنَ ،الْبِْئرِ ِإلَى فَانْطَلَقْنَا ،)6(صخْرٍبن  جبار فَقَام "جابِرٍ؟ مع رجٍل َأيe" : اِهللا رسوُل فَقَاَل اِهللا
  .)8("إلخ... ، )7(َأفْهقْنَاه حتَّى فيه نَزعنَا ثُم مدرنَاه، ثُم سجلَينِ، َأو سجلًا الْحوضِ في

                           
 .3/482النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (    الض ازالخَز يلو عَأب زِيورالم فورعم بن نوارثقةه رـ 231توفي، رِي ، تقريـب التهـذيب  :[انظـر   .هـ
 ].569ص

تقريـب  :[انظـر   .وثقه ابن حجـر     .هـ70توفي بعد ،هو الْوِليد بن عبادة بن الصامت الْأنْصارِي أبوعبادة       ) 3(
 ].582ص، التهذيب

)4 (     يلَمالس ارِيرو اَألنْصمن ع3اب في معرفـة األصـحاب       االستيع:[انظر.هـ بالمدينة 55توفي، هو كعب ب /
1322.[ 

)5 (يهف اءالْم بص نر مكْثي 434/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر . [َأي.[ 

)6 (  اربخْرِ  بن  جبن  ص    رِيدب قَبِيع يلَمالس ارِيةَ الَْأنْصيمعرفة الصحابة ألبي نعـيم     :[انظر   .هـ30توفي، ُأم
2 /526.[ 

 ].39/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر . [ي مألنَاهَأ) 7(

 .74رقم ، 59ص، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم) 8(
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  :تخريج الحديث

من طريق محمد ، )3(مسلمو، )2(والبخاري،  من طريق سعيد بن الحارث)1( البخاريأخرجه
جميعهم بموافقة الحديث ، ثالثتهم عن جابر، كي من طريق أبي الزبير الم)4(ومسلم، بن المنكدرا

بألفاظ  " حقْوِك علَى فَاشْدده ضيقًا كَان وِإذَا طَرفَيه، بين فَخَاِلفْ واسعا كَان ِإذَا: " eفي قوله 
  .tمتقاربة في المعنى دون ذكر القصة التي ذكرها جابر 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  قُوبعبن  يداهجشيمو ، القُرةَ َأبرزلًى القاص، المدني حوي منومٍ، بخْزكنيته: يقال م   
  .)5(هـ194توفي، لقب حزرةَ وَأبو يوسفَ، َأبو

  وقال ، )9(والذهبي، )8(والنسائي، )7("كان قاصاً"وابن المديني وزاد ، )6( ابن معينوثقه
وذكره ابن حبان في ، "ليس به بأس: ")11(ةوأبو زرع، )10(ابن معين في موضع آخر

 عليه وعقب، )13("كان في الحديث صويلحاً: "وقال ابن معين في موضع آخر، )12(الثقات
،  )14("القطان يحيى مثل عنه وحدث مسلم، به واحتج النسائي، وثقه: "قلت: الذهبي بقوله

  .)15("صدوق: "وقال ابن حجر

                           
 .361رقم ، 81ص، 1ج، باب إذا كان الثوب ضيقاً، كتاب الصالة، صحيح البخاري) 1(

وبـاب  ، 353رقـم   ، 80ص، 1ج، ر على القفا في الصالة    باب عقد اإلزا  ، كتاب الصالة ، صحيح البخاري ) 2(
 .370رقم، 83ص، 1ج،   الصالة بغير رداء

، 111ص، باب الدعاء فـي صـالة الليـل وقيامـه    ، كتاب صالة المسافرين وصفة قصرها، صحيح مسلم ) 3(
 .196رقم

 .283 -281رقم ، 136ص، باب الصالة في ثوب واحد وصفة لبثه، كتاب الصالة، صحيح مسلم) 4(

 .361/ 32تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .182/ 3 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 6(

 .91ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 7(

 .362/ 32تهذيب الكمال ) 8(

 .759/ 2المغني في الضعفاء ) 9(

 .471سؤاالت ابن الجنيد ص) 10(

 .215/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .640/ 7البن حبان الثقات ) 12(

 .437/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 13(

 .453/ 4ميزان االعتدال : انظر) 14(

 .608ص، تقريب التهذيب) 15(
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  .)1(رسل عن عبادةغير أنه لم ي، هو ثقة يرسل:  الباحثقال

-    ماتيَلبن حاعمِإس ،يندو الميَل َأباعملَى ِإسوي منب دبانِ عد2(هـ187أو 186توفي، الْم(.  

، )7(والدارقطني، )6(والعجلي، )5("ثبتاً"وابن المديني وزاد ، )4(وابن معين، )3( ابن سعدوثقه
وقال ، )9("بمناكير يحدث ثقَة وهو كوفى شيخ ":وقال ابن معين في موضع آخر، )8(والذهبي
 مشهور ثقة: "وقال الذهبي، )11(وذكره ابن حبان في الثقات، )10("ليس به بأس: "النسائي
: فقال سالم بن وسعيد إسماعيل ابن حاتم عن أبى سألت: "وقال ابن أبي حاتم، )12("صدوق
وقال ، )14("يهم صدوق: " حجروقال ابن،  صدوق يهموسعيد: قلت، )13("منه إلى احب حاتم

  .)15("ليس بالقوي: "النسائي

وأما وهمه فقد ، )16(ولكنه لم يرسل عن يعقوب، وقيل أنه يهم،  هو ثقة يرسل: الباحثقال
 أن إال غفلة فيه رجال كان حاتما أن زعموا: رد اإلمام أحمد على من رماه بالوهم قائالً

  .)17(صالح كتابه

-   دمحبن  مادبرِقَان بن اهو : عبي، الزك18(هـ234توفي، بها ومات بغداد، سكن الم(.  

                           
 .304جامع التحصيل للعالئي ص) 1(

 .187/ 5تهذيب الكمال : انظر) 2(

 .7/603الطبقات الكبير ) 3(

 .259/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 4(

 .118بي شيبة البن المديني صسؤاالت ابن أ) 5(

 .101الثقات للعجلي ص) 6(

 .168/ 2علل الدارقطني ) 7(

 .300/ 1الكاشف ) 8(

 .174/ 3 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 9(

 .190/ 5تهذيب الكمال للمزي ) 10(

 .210/ 8الثقات البن حبان ) 11(

 .428/ 1ميزان االعتدال ) 12(

 .259/ 3م الجرح والتعديل البن أبي حات) 13(

 .144تقريب التهذيب ص) 14(

 .428/ 1ميزان االعتدال ) 15(

 .51المراسيل البن أبي حاتم ص) 16(

 .259/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 17(

 .435/ 25تهذيب الكمال : انظر) 18(
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وذكره ابن حبان في ، "البأس به: ")3(وصالح جزرة، )2(وقال ابن معين، )1( ابن قانعوثقه
 قلبِي في يقعو، بْأس بِه يكون َأال وَأرجو الصدق أهل حديث ديثهح: "وقال أحمد، )4(الثقات

  .)6("يهم صدوق: "وقال ابن حجر، )5("صدوق َأنه

 متابعةوقد تابعه هارون بن معروف في شيخه حاتم ،  هو ثقة يهم لغلبة من وثقه: الباحثقال
  .تامة في هذه الرواية

  

  

  

  

  

  

                           
 .245/ 9تهذيب التهذيب ) 1(

 .14/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .90/ 9لثقات البن حبان ا) 4(

 .409/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد ) 5(

 .486تقريب التهذيب ص) 6(
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  المبحث الخامس
  باب الفاء مع الياء

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 حصل ما وهو تَصرفه اختالف على الحديث في ] الفيء [ ذكر تكرر قد... } فيأ{
 فَئةً يفيء فاء: يقال. الرجوع: الفَيء وأصل. جِهاد وال حرب غير من الكفار أموال من للمسلمين
 ألنه فَيء: الزوال بعد يكون الذي للظِّل قيل ومنه. إليهم فرجع لهم األصل في كان كأنه وفُيوءاً
  .)1(الشَّرق جانب إلى الغَرب جانب من يرجع

  :(*)ديث رقم ح
عبد اللَّه بن الْحارِث بن جعفَرٍ، عن عبد الرحمنِ بن نَا عبد اللَّه :  سعيد بن منصورقال

موسى الَْأشْدق، عن مكْحوٍل، عن َأبِي سلَّامٍ الْباهلي، بن َأبِي ربِيعةَ، عن سلَيمان بن عياشِ بن ا
 بدرٍ فَلَقي بِها ِإلَى eخَرج رسوُل اللَّه : " الصامت قَاَلبن مامةَ الْباهلي، عن عبادةَ عن َأبِي ُأ

دالحديث إلى أن قال رسول اهللا وذكر ... والْع e :" اِإلَّا م ةربالْو هذه رقَد ءالْفَي نلُّ ِلي محي 
رم سالْخُمو ،سالْخُم هللَى َأهع ارع الْغُلُوَل، فَِإنَّهو اكُمِإييطَ، وخالْماطَ ويوا الْخفََأد ،كُملَيع ودد

مالْهو الْغَم بِه اللَّه بذْهي نَّةابِ الْجوَأب نم ابب فَِإنَّه ،ادبِالْجِه كُملَيعو ،ةاميالْق موي "  كَانو
ر وُل اللَّهسeقُوُليالنَّفَْل، و هكْري  " :دري هِميفعلَى ضمِ عالْقَو قَوِي ".  

  ).64(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 هاتان اللّه رسول يا: فقالت لها بابنَتين األنصار من امرأة جاءت [ الحديث ومنه ) س(       
 من حقَّهما استَرجع أي ] وميراثَهما مالهما عمهما استفاء وقد ،أحد يوم معك قُتل فالن ابنَتَا

  .)2(الفَيء من استَفْعل وهو. له فَيئاً وجعله الميراث

  :)77(حديث رقم 
 اللَّه عبد حدثَنَا ،)4(الْمفَضِلبن  بِشْر حدثَنَا ،)3(مسدد حدثَنَا:  اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال

                           
 .3/482النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 ].528ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ228هو ابن مسرهد اَألسدي البصرِي، توفي ) 3(

 ].124ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ187 أو186توفي، ر بن َأبو ِإسماعيَل البصرِي ثقة ثبت عابدبِشْ) 4(
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 من امرَأةً جِْئنَا حتَّى e اللَّه رسوِل مع خَرجنَا: قَاَل اللَّه، عبدبن  جابِرِ عن عقيٍل،بن  محمدبن ا
 قَيسٍبن  ثَابِت بِنْتَا هاتَانِ اللَّه، رسوَل يا: فَقَالَتْ لَها، ينِبِابنَتَ الْمرَأةُ فَجاءت الَْأسواق، في الَْأنْصارِ

 تَرى فَما َأخَذَه، ِإلَّا مالًا لَهما يدع فَلَم كُلَّه، وميراثَهما مالَهما عمهما استَفَاء وقَد ُأحد، يوم معك قُتَل
 ، "ذَِلك في اللَّه يقْضي: " e اللَّه رسوُل فَقَاَل ماٌل، ولَهما ِإلَّا َأبدا تُنْكَحانِ لَا اللَّهفَو اللَّه؟ رسوَل يا

 ادعوا": e اللَّه رسوُل فَقَاَل ،]11: النساء[ )ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوَالِدُكمْ (: النِّساء سورةُ ونَزلَتْ: قَاَل
 قَاَل ،"فَلَك بقي وما الثُّمن، ُأمهما وَأعط الثُّلُثَينِ َأعطهِما: " ِلعمهِما فَقَاَل " وصاحبها ةَالْمرَأ ِلي
  .)1("ةالْيمام يوم قُتَل قَيسٍ،بن  وثَابِتُ الربِيعِ،بن  سعد ابنَتَا هما ِإنَّما فيه بِشْر َأخْطََأ: " داود َأبو

  :تخريج الحديث

،  من طريق أحمد بن المقدام)3(نيوأخرجه الدارقط،  من طريق مسدد به)2(أخرجه البيهقي
، من طريق زكريا بن عدي، )6(والحاكم، )5(وأحمد، )4( الترمذيأخرجهو،  بشر بن المفضل بهعن

  علي  من طريق )8( الطحاويوأخرجه،  بن معبدعلي من طريق )7( ابن أبي حاتموأخرجه
   من طريق يحيى )10(وأخرجه البيهقي،  من طريق العالء الرقي)9( الحاكموأخرجه،  بن شدادا
،  من طريق سفيان بن عيينه)11(ابن ماجة وأخرجه، جميعهم عن عبيد اهللا بن عمرو، بن يوسفا

وابن أبي ، )14(والطحاوي، )13( يعلىووأخرجه أب،  من طريق يزيد بن عياض)12(والدارقطني
جميعهم ، عن داود بن قيس،  طريق عبد اهللا بن وهبمن، )17(والبيهقي، )16(والدارقطني، )15(حاتم

                           
 .2891رقم ، 120ص، 3ج، باب ما جاء في ميراث الصلب، كتاب الفرائض، سنن أبي داود) 1(
 .376/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) 2(
 .137/ 5سنن الدارقطني ) 3(
 .2092رقم ،  485ص، 3ج، باب ما جاء في ميراث البنات، اب الفرائضأبو، سنن الترمذي) 4(
 .108/ 23مسند أحمد ) 5(
 .380/ 4المستدرك على الصحيحين ) 6(
 .881/ 3تفسير ابن أبي حاتم ) 7(
 .320/ 3شرح مشكل اآلثار للطحاوي ) 8(
 .370/ 4المستدرك على الصحيحين ) 9(
 .355/ 2السنن الصغير للبيهقي ) 10(
 .2720رقم ، 908ص، 2ج، باب فرائض الصلب، كتاب الفرائض،  ابن ماجةسنن) 11(
 .139/ 5سنن الدارقطني ) 12(
 .35/ 4مسند أبي يعلى الموصلي ) 13(

 .321/ 3شرح مشكل اآلثار ) 14(

 .886/ 3تفسير ابن أبي حاتم ) 15(

 .139/ 5سنن الدارقطني ) 16(

 .376/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) 17(
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  . بألفاظ متقاربةجميعهم.  بهعقيل عبد اهللا بن محمد بن عن
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- دبع بن  اللَّهدمحيٍلبن  مقشي، طَاِلبٍ َأبِي بنِ عالقُر يماش1(هـ140توفي بعد ، اله(.  

" فيه تكلم من كل من أوثق هو: "البر عبد ابن وقال، )2("الحديث جائز: "وثقه العجلي وقال
  .)3("وهذا إفراط: " ابن حجرعليهوعقب 

خير : "وقال أبو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الحكم، )4("مقارب الحديث: " البخاريوقال
: وقال ابن عدي، )5(" ففي حفظه يقولون فيه شيئاًاإن كانو: ووصفه بالعبادة وقال، وفاضل

  ، )7("صدوق: "الترمذي وقال، )6("حديثه ويكتب"

 تغير ويقال لين حديثه في صدوق: "وقال ابن حجر، )8("الحديث حسن: "وقال الذهبي
 ابنوقال ، )10("جدا شديد ضعف حديثه وفي صدوق: " ابن أبي شيبةيعقوب قالو، )9("بأخرة
 ابن معين وجعل ابن عقيل هو الرابع وذكرهم حديثهِم، عن يمسك قُريشٍ نم َأربعةٌ: "عيينَةَ
وقال ، )12("ألقيه أن فكرهت شئ حفظه في: " بن عيينة في موضع آخرسفيانوقال ، )11("فيهم

 ليس: "وقال ابن معين، )13(" عنهيانويحيى بن سعيد ال يرو، كان مالك: " مالكنبشر ب
  وقال ، )15("بحديثه يحتج ممن وال بالقوي ليس الحديث، لين: "حاتموقال أبو ، )14("بذاك

 بالخبر على غير بينه فلما كثر ذلك يجيرديء الحفظ كان يحدث عن التوهم ف: "ابن حبان
                           

 .78/ 16ب تهذي: انظر) 1(

 .277الثقات للعجلي ص) 2(

 .15/ 6تهذيب التهذيب ) 3(

 .22ص، العلل الكبير للترمذي) 4(

 .299/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 5(

 .209/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .484/ 2ميزان االعتدال ) 7(

 .354/ 1المغني في الضعفاء ) 8(

 .321ص، تقريب التهذيب) 9(

 .81/ 16ال تهذيب الكم) 10(

 .298/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي : انظر) 11(

 .154/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 12(

 .299/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 13(

 .124/ 2التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ) 14(

 .154/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 15(
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 يروي ما عامة عنه توقف: "السعدي قال، )1("في أخباره وجب مجانبتها واالحتجاج بضدها
 ال، الحديث منكر: "وقال ابن سعد، )3("به حتجأ ال: "خزيمة ابن قالو، )2("غريب عنه

 كان: "الخطيب وقال، )5("الحديث منكر: "أحمدوقال ، )4("العلم كثير وكان بحديثه يحتجون
  .)10(والنسائي، )9(ومعاوية، )8(وابن المديني، )7(وضعفه ابن معين، )6("الحفظ سيء

: عيينَة بن سفيانقد قال وأما تغيره ف، بأخرة تغير ويقال،  ضعيف الحديث: الباحثقال
  .وهذا ال يعني الجزم بأنه تغير. )11("تغير قد أنه علَى فحملته نفسه، يحدث رأيته"

فهو لم يرسل عن عبد اهللا بن ،  فال يضير،المفَضِل بن بشْر إرسالِ وأما، باقي رجاله ثقات  - 
  .)12(محمد بن عقيل

    :الحكم على اإلسناد

كما قال   ، وقد أخطأ بشر،  بن محمد بن عقيلبداهللالضعف ع، عيف ضناده إس: الباحثقال
  .وقيس بن ثابت قتل في اليمامة، أبو داود فهما ابنتا سعد بن الربيع

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  

                           
 .3/ 2المجروحين البن حبان ) 1(

 .206/ 5عفاء الرجال الكامل في ض) 2(

 .594/ 1الكاشف ) 3(

 .7/481الطبقات الكبير ) 4(

 .82/ 16تهذيب الكمال ) 5(

 .15/ 6تهذيب التهذيب ) 6(

 .154/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 7(

 .88سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص) 8(

 .206/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .84/ 16تهذيب الكمال ) 10(

 .81/ 16تهذيب الكمال ) 11(

 .149جامع التحصيل للعالئي ص) 12(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(بالْبر إليه والرجوع عليه العطْف أي ] الرحم ذي على الْفَيء [ وفيه ) س( 

  :)78(حديث رقم 

 طَلْحةَ عن ،)2(الرحمنِ عبدبن  عيسى حدثَنَا:  اإلمام أبو داود الطيالسي رحمه اهللاقال
يام3(الْي(، نع دبنِ عمحةَبن  الرجسوع)4(، ِنع اءرالْب)قَاَل ،)5 :اءج ابِيرِإلَى َأع النَّبِي e فَقَاَل :

 الْمسَألَةَ، عرضتَ لَقَد الْخُطْبة في قَصرتَ لَِئن: " قَاَل الْجنَّةَ يدخلُني بِعمٍل َأخْبِرني اللَّه، سوَلر يا
قتةَ َأعمالنَّس فُكةَ وقَبا: قَاَل"  الروَل يسر ،ا اللَّهما َأوم؟ هاءوتْقُلَا، : " قَاَل سع مالنَّسة َأن 
ا تُفْرِدبِه فَكو ةقَبالر َأن يني تُعا، فهنةُ ثَمنْحالْمكُوفُ و6(الْو( ءالْفَيلَى وي عمِ ذحالظَّاِلمِ الر "
 مر: "قَاَل ؟َأستَطع لَم فَِإن: قَاَل" الظَّمآن واسق الْجاِئع فََأطْعمِ: "قَاَل ذَِلك؟ يطقْ لَم فَمن: قَاَل

وفرعبِالْم انْهنِ ونْكَرِ عقَاَل،"  الْم نفَم قْ لَمط؟ يفَكُفَّ: "قَاَل ذَاك انَكِإلَّا ِلس نرٍ م7("خَي(.  

  :تخريج الحديث

  ، )12(والروياني، )11(وابن أبي الدنيا، )10(والحسين بن حرب، )9(اريـوالبخ، )8( أحمدأخرجه

                           
 .3/483النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].439ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ150توفي بعد ، هو السلَمي ثم البجلي) 2(

)3 (فرصم بن هو تبن يفرٍو الكُوم283ص، تقريب التهذيب:[انظر. حجروثقه ابن، هـ112توفي، ع.[ 

 ].347ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ82توفي ، عوسجةَ الهمداني الكُوفي ثقةبن عبد الرحمنِ ) 4(

 .tهو البراء بن عازب : البراء) 5(

الفـائق فـي غريـب      . [ درها الَّتي لَا يكفُّ  : الوكوف. شَاة َأو نَاقَة يجعلها الرجل آلخر سنة يحتلبها       : المنحة) 6(
 ].204/ 3الحديث 

 .104/ 2مسند أبي داود الطيالسي ) 7(

 .600/ 30مسند أحمد ) 8(

 .38ص، األدب المفرد مخرجا) 9(

 .141ص، البر والصلة للحسين بن حرب) 10(

 .84ص، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن أبي الدنيا) 11(

 .243/ 1مسند الروياني ) 12(
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  من طريق عيسى ، )5(والبيهقي، )4(والحاكم، )3(نيوالدارقط، )2(حاويوالط، )1(وابن حبان
  .بن عبد الرحمن به بمثلها

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

-  يامةُ اليضير، وأما إرسال طَلْح6(فهو لم يرسل عن عبد الرحمن بن عوسجة،  فال ي(.  

  :الحكم على اإلسناد

  .يح إسناده صح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فَيئاً فصارت وكُورته بلدته افتْتُحتَ الذي: المفاء ] مفيء على مفاء يلين ال [ وفيه ) ه( 
 أحد يلين ال: قال كأنه مفاء الشيء وذلك ،مفيء فأنا فيئا صيرتُه أي: كذا أفأتُ: يقال. للمسلمين

  .)7(عنْوة افْتَتَحوه الذي والتابعين الصحابة على السواد أهل من

  )79(حديث رقم 

  . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

                           
 .98/ 2يح ابن حبان صح) 1(

 .164/ 7شرح مشكل اآلثار ) 2(

 .3/54سنن الدارقطني ) 3(

 .236/ 2المستدرك على الصحيحين ) 4(

 .179/ 6شعب اإليمان ) 5(

،  تحفة التحصيل للعراقـي    -201ص،  جامع التحصيل للعالئي   -101ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 6(
 ].159ص

 .3/483ألثر النهاية في غريب الحديث وا) 7(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 منها تُسرِع حدّ من سورةً عدا ما: عنها اللّه رضي زينب عن قالت [عائشة حديث وفي
 اإلنسان البسه قد يكون الذي الشيء عن الرجوع من الحالة: الفيعة بوزن الفيئة] الفيئة

  .)1(وباشَره

  :)80(حديث رقم 

 ،)3(النَّضرِبن  بكْرِ وَأبو ،)2(الْحلْواني عليبن  الْحسن حدثَني:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
دبعبن  وديم4(ح(  - قَاَل دبي: عثَندانِ وقَاَل حثَنَا: الْآخَردح  - قُوبعبن  ييماهربن  ِإبدعس)5(، 
   الْحارِثبن  الرحمنِ عبدبن  محمد َأخْبرني ،)8(شهابٍبن ا عنِ ،)7(صاِلحٍ عن ،)6(َأبِي حدثَني

 e اِهللا رسوِل بِنْتَ فَاطمةَ e النَّبِي َأزواج َأرسَل: قَالَتْ ،e يالنَّبِ زوج عاِئشَةَ، َأن ،)9(هشَامٍبن ا
 رسوَل يا: فَقَالَتْ لَها، فََأذن مرطي، في معي مضطَجِع وهو علَيه فَاستَْأذَنَتْ ،e اِهللا رسوِل ِإلَى
 َأزواج فََأرسَل: إلى قولها... ، )10(قُحافَةَ َأبِي ابنَة في الْعدَل َألْنَكيس ِإلَيك َأرسلْنَني َأزواجك ِإن اِهللا

النَّبِي e نَبيشٍ، بِنْتَ زحج جوز النَّبِي e، يهي وي كَانَتْ الَّتينام11(تُس( ننْهي مف نْزِلَةالْم نْدع 
 وَأوصَل حديثًا، وَأصدقَ ِللَّه وَأتْقَى. زينَب من الدينِ في خَيرا قَطُّ امرَأةً َأر ولَمe،  اِهللا رسوِل
 تَعالَى، اِهللا ِإلَى بِه وتَقَرب بِه، تَصدقُ الَّذي الْعمِل في ِلنَفْسها ابتذَالًا وَأشَد صدقَةً، وَأعظَم ِللرحمِ،

                           
 .3/483النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].162ص،  تقريب التهذيب: [انظر.وثقه ابن حجر .هـ142توفي ،  الحسن بن علي الهذَِلي أبو علي الخَالَُّل) 2(

 ].625ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ245توفي ، ثقة، َأبو بكْرٍ بن النَّضرِ البغدادي) 3(

)4 (  ديمح بن دببن   ع      همقيل اس دمحو مَأب يسرٍ الكنَص : ديمالح دبتقريـب  : [انظر. هـ249توفي ، ثقة حافظ ، ع
 ].368ص، التهذيب

)5 (  مياهرِإب بن بقُوعبن   ي دعثقة فاضل       بن   س يندفَ المسوو يَأب رِيهالز مياهرـ 208تـوفي   ، ِإب : انظـر . هـ
 ].607ص، تقريب التهذيب[

)6 (       ينداقَ المحو ِإسَأب رِيهالز دعس بن مياهرتقريب التهـذيب  : [انظر. وثقه ابن حجر  . هـ185توفي، هو ِإب ،
 ].89ص

، وثقـه ابـن حجـر     . هـ140 أو 130هو ابن كَيسان المدني َأبو محمد أو َأبو الحارِث المَؤدب، توفي بعد             ) 7(
 ].273ص، تقريب التهذيب:[انظر

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته[، محمد بن مسلمِ الزهري: ابن شهاب هو) 8(

)9 ( دمحنِ بن ممحالر دببن ع ارِثأخو أبي بكر ثقةبن الْح  يومخزشَامِ الم492ص، تقريب التهذيب. [ه.[ 

 . عائشة رضي اهللا عنهاهي) 10(

 ].405/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر [ .َأي تُعاِليني وتُفاخرني، َأي تُطاوِلُني في الحظْوة عنده) 11(
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  .)3("إلخ... ، )2(الْفَيَئةَ منْها تُسرِع ،)1(فيها كَانَتْ حدة من سورةً عدا ما

  :تخريج الحديث

   وةومن طريق عر، به بنحوه،  من طريق ابن شهاب الزهري)4( البخاريأخرجه
  .عن عائشة بنحوه، بن الزبيرا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)5(فهو لم يرسل عن الزهري،  فال يضير،سانكَيوأما إرسال صاِلح بن ، رجاله ثقات   - 
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وتُميلها تحركها أي ] تُفَيئها الريح أتَتها حيث من الزرع من كالخامة المؤمن مثَُل [ وفيه
  .)6(وشماال يمينا

  :)81(حديث رقم 

 عن ،)9(سفْيان عن ،)8(يحيى حدثَنَا ،)7(مسدد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
دع10(س(، نع دبع بٍبن  اللَّهكَع)11(، نع َأبِيه)نِ: )12ع النَّبِي e ثَُل: "قَاَلنِ مْؤمالم ةكَالخَام نم 

                           
 ].356/ 2غريب الحديث البن قتيبة . [والسورة والثورة واحد) 1(

 ].165/ 2مشارق األنوار على صحاح اآلثار .[ه علَيهِمَأي الرجوع وفيء الْمسلمين ما َأفَاء اهللا علَيهِم َأي رد) 2(

 .2442رقم ، 990ص، باب في فضل عائشة، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، صحيح مسلم) 3(

باب من أهدى صاحبه وتحرى بعض نـسائه دون  ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، صحيح البخاري ) 4(
 .2581رقم، 156ص ،3ج ،بعض

 .198ص، جامع التحصيل للعالئي) 5(

 .3/483النهاية في غريب الحديث واألثر ) 6(

)7 (دهرسم 77حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ هو ابن.[ 

)8 (  ديعس ثقة متقن حافظ        بن   هو ابن القَطَّان ديعو سَأب يميخٍ التَّموتقريب التهـذيب  : [انظر. هـ198توفي  ، فَر ،
 ].591ص

)9 (ديعس بن هو ابن رِيالثَّو قورس15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ م.[ 

)10 (مياهرِإب نِ بن هو ابنمحالر دببن ع فو230ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ125توفي، ع.[ 

 ].52حديث رقم : قت ترجمته انظرسب. [ماِلك الْأنْصارِيبن كَعبِ بن عبد اِهللا ) 11(

 .رضي اهللا عنه، هو كعب بن مالك: أبيه) 12(
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 )1(انْجِعافُها يكُون حتَّى تَزاُل الَ كَاَألرزة، المنَافق ومثَُل ةً،مر وتَعدلُها مرةً، الريح تُفَيُئها الزرعِ،
  .)2("واحدةً مرةً

  :تخريج الحديث

عن سعد ، ومن طريق زكريا بن أبي زائدة،  من طريق سفيان الثوري به)3( مسلمأخرجه
  .بن إبراهيم به بمثلها

  :دراسة رجال الحديث وعلله

فهو لم يرسل عن عبد اهللا بن ،  فال يضير،ِإبراهيم بن  إرسال سعدوأما، رجاله ثقات - 
  .)4(كعب

_    _   _    _   _    _  
  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

 أن فأعلموهن البخْت أسنمة مثَل النساء يعني رؤوسهن على الفَيء رأيتم إذا [ وفيه ) س(   
 صار حتى شعورهن به وصلْن ما لكثرة البخت بأسنمة رؤوسهن بهشَ ] صالة لهن يقْبل ال اللّه

  .)5(وعجبا خُيالء يحركها أي: يفَيُئها ما ذلك من عليها

  :)82(حديث رقم 

 عن ،)8(سهيٍل عن ،)7(جرِير حدثَنَا ،)6(حربٍبن  زهير حدثَني: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
9(َأبِيه(، نةَ، َأبِي عريروُل قَاَل: قَاَل هساِهللا ر e :"ِنْفَانص نِل مالنَّارِ َأه ا، لَممهَأر مقَو مهعم 

 رءوسهن ماِئلَاتٌ، مميلَاتٌ عارِياتٌ كَاسياتٌ ونساء النَّاس، بِها يضرِبون الْبقَرِ كََأذْنَابِ سياطٌ

                           
 ].117/ 1غريب الحديث للقاسم بن سالم . [االنقالع: االنجعاف) 1(

 .5643رقم ، باب ما جاء في كفارة المرض، كتاب المرضى، صحيح البخاري) 2(

، مؤمن كالزرع ومثـل الكـافر كـشجر األرز        باب مثل ال  ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار    ، صحيح مسلم ) 3(
 .2810رقم، 1130ص

 ].122ص،  تحفة التحصيل للعراقي-180ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 4(

 .3/483النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

 ].48سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [شَداد َأبو خَيثَمةَ النَّساِئي بن زهير بن حربِ) 6(

)7 (ررِيج: يفالكُو يبط الضبن قُر ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

 ].26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ صدوق حسن الحديث، هو ابن َأبِي صاِلحٍ َأبو يزِيد المدني: سهيُل) 8(

 ].26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ صاِلحٍ السمان الزياتذَكْوان َأبو : أبيه هو) 9(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"لواردة من باب األحاديث ا

 191 

 الفصل األول

نكََأسةم خْتالْب اِئلَةلَا ،)1(الْم خُلْندنَّةَ، يلَا الْجو نجِدا، يهرِيح ِإنا وهرِيح دوجلَي نم ةيرسكَذَا م 
  .)2("وكَذَا

  :تخريج الحديث
  . به مسلمانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد
فقد تابعه شريك متابعة تامة في . ضير فال ي،وأما وهم جرِير بن عبد الحميد،  رجاله ثقات  - 

  .)3(أحمد، شيخه سهيل كما في رواية
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أي ] ذلك تَفيِئة على بكر أبو دخل ثم فكلَّمه e النبي على دخل أنه [ عمر حديث وفي
 قال. أصلية أو مزيدة تكون أن إما أوهوت ،منه مقلوب هو: وقيل. ذلك تَِئيفة: ومثله. أثَره على

 الفَيء من تَفْعلةً التّفيئة كانت فلو قَلْب غير من هي كما والْبِنْية مزيدة تكون فال: [ الزمخشري
 بزيادة القاضي هو التِّئيفة عن القلب ولكن فَعيلة: القلب لَوال إذاً فهي تَهنئة وزن على لخَرجتْ

  .)4(التاء حرف في أيضا ذكرها تقدم وقد. ةتَفْعل فتكون ] التاء

   :)83(حديث رقم 

 عن ،)6(رِي عنِ الزه،)5(حدثَنَا عبد الرزاق، حدثَنَا معمر:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
َأبِي بكْرٍ، وكَذَا كَان في بن لَّه  عن عبد الرهوكَان يذْكُ: )8( قَاَل عبد الرزاق،)7(الزبيرِبن عروةَ 

                           
النهاية في غريب الحـديث  .[هن اللَّواتي يتَعممن بالمقانع علَى رُؤسهن يكَبرنها بِها، وهو من شعارِ المغَنّياَت          ) 1(

 ].409/ 2واألثر

 .2128رقم، 881ص، الكاسيات العاريات المائالت المميالتباب النساء ، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلم) 2(

 .426/ 15مسند أحمد ) 3(

 .3/483النهاية في غريب الحديث واألثر ) 4(

)5 (رمعم :رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

)6 (رِيهالز :دمحمِ ابن شهاب الزهريهو ملسم 25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته[،  بن.[ 

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [خُويلد َأبو عبد اِهللا المدني بن الْعوامِبن الزبيرِ بن هو ا: عروةَ) 7(

)8 ( اقزالر دبامِ  : عمه بن   هو ابن  رِييمعٍ الحنَاف    ياننْعكْر الصو بَأب مالَهووثقه ابـن حجـر    . هـ211توفي،  م .
 ].354ص، تقريب التهذيب:[انظر
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 اللَّه دبع نع ،رِيهي الزنعي ،تَابهكْرٍبن ك1(َأبِي ب(، ةَ، َأنورع ناِئشَةَ، عتْ: " قَالَتْعاءَأةٌ جرام 
، فََأعطَيتُها ِإياها، فََأخَذَتْها، فَشَقَّتْها بين  غَير تَمرة واحدةاومعها ابنَتَانِ لَها، فَلَم تَجِد عنْدي شَيًئ

 خََل النَّبِيا، فَدنَتَاهابو يتْ هجتْ، فَخَرقَام ًئا، ثُما شَينْهتَْأكُْل م لَما، وهنَتَيابe لَىذَع يَئةتَف ِلك، 
 وُل اللَّهسا، فَقَاَل ريثَهدح ثْتُهدفَحe :"نا متْرس كُن ،هِنِإلَي نسفََأح ،ءبِشَي نَاتالْب هذه نم يتُلاب 

  .)2("لَه من النَّارِ
  

  :تخريج الحديث

من طريق عبد اهللا ، )6(والحسين بن حرب، )5(والترمذي، )4(ومسلم، )3(ي البخارأخرجه
، من طريق شعيب، )9(وأحمد، )8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري، عن معمر به، بن المباركا

، )11(وأخرجه معمر، كالهما عن الزهري به،  من طريق محمد بن أبي حفصة)10(وأخرجه أحمد
  وأخرجه ، )15(وإسحاق بن راهويه، )14(وعبد بن حميد، )13(وأحمد، )12(الترمذي، ومن طريقه

ن طريق م، )17(وأخرجه إسحاق بن راهويه،  طريق بحر السقاءمن ،)16(أبو داود الطيالسي

                           
ـ 135تـوفي ، حزمٍ اَألنْـصارِي المـدني القاضـي ثقـة     بن عمرِوبن محمد  بن عبد اِهللا بن َأبِي بكْرٍ  ) 1( . هـ

 ].297ص، تقريب التهذيب:[انظر

 .202/ 42مسند أحمد ) 2(

رقـم  ، 110ص، 2ج، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الـصدقة         ، كتاب الزكاة ، صحيح البخاري ) 3(
1418. 

 .2629رقم ، 1055ص، باب فضل اإلحسان إلى البنات، كتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم) 4(

 .1915رقم ، 383ص، 3 ج،باب ما جاء في النفقة على البنات، أبواب البر والصلة، سنن الترمذي) 5(

 .77 ص،البر والصلة للحسين بن حرب) 6(

 .5995رقم ، 7ص، 8ج، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب األدب، صحيح البخاري) 7(

 .2629رقم ، 1055ص، باب فضل اإلحسان إلى البنات، كتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم) 8(

 .121/ 41مسند أحمد ) 9(

 .181/ 43أحمد مسند ) 10(

 .457/ 10جامع معمر بن راشد ) 11(

 .1913رقم ، 383ص، 3ج، باب ما جاء في النفقة على البنات، أبواب البر والصلة، سنن الترمذي) 12(

 .61/ 40مسند أحمد ) 13(

 .429 صب من مسند عبد بن حميدالمنتخ) 14(

 .976/ 3مسند إسحاق بن راهويه ) 15(

 .61 /3مسند أبي داود الطيالسي ) 16(

 .977/ 3مسند إسحاق بن راهويه ) 17(
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  .جميعهم عن الزهري عن عروة به، صالح بن أبي األخضر

  وعبد ، )3(ابن ماجةوأخرجه ، من طريق عراك بن مالك، )2(وأحمد، )1( مسلموأخرجه
وأخرجه أبو داود ، من طريق األحنف بن قيس، )5( بن راهويهوإسحاق، )4(بن حميدا

  .بألفاظ متقاربة،  عائشةجميعهم عن، عن أمه، من طريق الحسن بن وقاص، )6(الطيالسي

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)7(فهو لم يرسل عن الزهري،  فال يضير،راشد بن إرسال معمر وأما،  رجاله ثقات-

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من ،  فال يضير،همامِ بن الرزاق تدليس عبد وأما -
متفق : " حتى ولو لم يصرحوا بالسماع وقال ابن حجر،قبل روايتهممراتب المدلسين وهم الذي ت

 صحيح وهو ،المئتين قبل أتيته: " فال يضير لقول أحمد، اختالطهوأما، )8("على تخريج حديثه
  . )9("السماع ضعيف فهو بصره ذهب بعدما منه سمع ومن ،البصر

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
  

  

_    _   _    _   _    _  
  

  

  

                           
 . 2630رقم، 1055ص، باب فضل اإلحسان إلى البنات، كتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم) 1(

 .159/ 41مسند أحمد ) 2(

 .3668رقم، 1210ص، 2ج، باب بر الوالد واإلحسان إلى البنات، كتاب األدب،  ابن ماجةسنن) 3(

 .442ص، بن حميدالمنتخب من مسند عبد ) 4(

 .730/ 3مسند إسحاق بن راهويه ) 5(

 .61/ 3مسند أبي داود الطيالسي ) 6(

 ].311ص،  تحفة التحصيل للعراقي-283ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 7(

 .34ص، طبقات المدلسين) 8(

 .74ص، المختلطين للعالئي) 9(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ويقال. وفَوارنه الحر سطوع: الفَيح ] جهنم فَيح من الحر شدة [ فيه ) س ه(  } فيح{ 
 أي: والتمثيل التشبيه مخْرج أخرجه وقد. غلت إذا وتَفُوح تَفيح القدر وفاحت. تقدم وقد بالواو
  .)1(حرها في جهنم نار كأنه

  :(*)حديث رقم 

 صاِلحٍ، َأبِي عن حدثَنَا الَْأعمشُ،: قَاَل عبيد،بن  محمد حدثَنَا:  أحمد رحمه اهللاام اإلمقال
نَأبِي ع يدعوُل قَاَل: قَاَل سسر اللَّه e :"وارِدرِ َأبي بِالظُّهف ،رالْح ةَ فَِإندش رالْح نحِ مفَو هجنَّم "
  ".جهنَّم فَوحِ من: "الَْأعمشُ قَاَل هكَذَا

  ).53( الحديث رقم هو، سبق تخريجه ودراسته:  الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: غيره وقال. مشَددا عبيد أبو رواه هكذا. واسع أي ] فَياح وبيتُها [ زرع أم حديث وفي
  .)2(التخفيف الصواب

  :(*)حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن عبد الرحمنِ، وعلي بن حدثَنَا سلَيمان :   اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
اِئشَةَ، عروةَ، عن عروةَ، عن عبن عروةَ، عن عبد اللَّه بن يونُس، حدثَنَا هشَام بن َأخْبرنَا عيسى 

  . ِإحدى عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئاجلَس: "قَالَتْ

ٍل:  اُألولَىقَالَتبْأسِ جلَى رٍل غَثٍّ، عمج مجِي لَحونْتَقَ: زينٍ فَيمالَ ستَقَى ورٍل فَيهُلالَ س ،
 وملََأ من ُأذُنَي،زوجِي َأبو زرعٍ، وما َأبو زرعٍ، َأنَاس من حلي :  الحاديةَ عشْرةَقَالَتإلى أن ... 

يٍل  فَجعلَني في َأهِل صهِبِشقٍّ،نَفْسي، وجدني في َأهِل غُنَيمة  إلى شَحمٍ عضدي، وبجحني فَبجِحتْ
 ا ُأمعٍ، فَمرَأبِي ز ُأم ،فََأتَقَنَّح بَأشْرو ،حبفََأتَص قُدَأرو ،حَأقُوُل فَالَ ُأقَب هنْدنَقٍّ، فَعماِئسٍ ودو ،يطَأطو

                           
 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .لسابقالمرجع ا) 2(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"لواردة من باب األحاديث ا

 195 

 الفصل األول

  ".إلخ ...، فَساحوبيتُها رداح، عكُومهاَأبِي زرعٍ، 
  ).31(الحديث رقم هو ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال

  

_    _   _    _   _    _  

  : رحمه اهللاثير ابن األقال

 يقال. واسع موضع كلُّ ] مسك من أفْيح وادياً الجنة في ربك اتخَذ [ الحديث ومنه ) س( 
  .)1(فَيحاء وروضة. أفْيح: له

  :)84(حديث رقم 

 عن لَيث، عن ،)3(جرِير ثنا ،)2(شَيبةَ يَأبِبن  عثْمان حدثَنَا:  الدارمي رحمه اهللاقال 
انثْمَأبِيبن  ع ديم4(ح(، نَأنَسٍ، ع t تُ: قَاَلعموَل سسر اللَّه e ي: " قَاَلرِيُل َأتَاني جِبف كَفِّه 

آةركَالْم ،اءضيا الْبيهكَالنُّكْتَةُ ف ،اءدوا: فَقُلْتُ السذَا ميالَّ هي ذ؟ فكدةُ،: قَاَل يعما: قُلْتُ الْجمو 
 وِلم: قُلْتُ الْمزِيد، الْقيامة يوم نُسميه ونَحن الَْأيامِ، سيد عنْدنَا وهو خَير، فيها لَكُم: قَاَل الْجمعةُ؟

 يوم كَان فَِإذَا ،َأبيض مسك من َأفْيح واديا الْجنَّة في ذَاتَّخَ وتَعالَى تَبارك الرب ِلَأن: قَاَل  ذَاك؟
ةعمنْزُِل الْجلَى يع هيسكُر نم ،ينلِّي5(" الحديث...ع(.  

  :تخريج الحديث

، )8(وابن أبي شيبة، )7(وأخرجه ابن طهمان،  من طريق جرير به)6( ابن أبي الدنياأخرجه
وأخرجه الحارث من ،  الليث بهريقمن ط، )11 (والدارقطني، )10(وابن بطة، )9(اتموابن أبي ح

                           
 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (يفةَ الكُوبَأبِي شَي نِ بنسو الحَأب دمحم بن انثْم10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ع.[ 

)3 (يفالكُو يبط الضبن قُر ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

، تقريـب التهـذيب   : [انظـر  .ضعفه ابن حجـر   . هـ150توفي، هو ابن عمير البجلي أبو اليقظان الكوفي      ) 4(
 ].386ص

 .91ص، الرد على الجهمية للدارمي) 5(

 .94ص، صفة الجنة البن أبي الدنيا) 6(

 .163ص، مشيخة ابن طهمان) 7(

 .477/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) 8(

 .1257/ 4تفسير ابن أبي حاتم ) 9(

 .28/ 7اإلبانة الكبرى البن بطة ) 10(

 .175ص، رؤية اهللا للدارقطني) 11(
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، من طريق أبي ظبية، )3(وعبد اهللا بن أحمد، )2(وأخرجه اآلجري، )1(طريق أيوب بن خوط
، من طريق األعمش، )5(وتَمام، )4(وأخرجه نعيم بن حماد، كالهما عن عثمان بن أبي حميد به

   من طريق عمر )7(والدارمي، كالهما عن يزيد الرقاشي، )6( الضحاكطريقوالطبراني من  
 من طريق أبي عمران )9(والطبراني،  من طريق علي بن الحكم)8(وأبو يعلى، بن عبد اهللا

 بن عبد اهللا عن لم سايقمن طر، )11(ومن طريقه أبو نعيم األصبهاني، )10(والطبراني، الجوني
  ،  من طريق أبي صالح)13(وأبو نعيم، بداهللا بن عبيد من طريق ع)12(وأخرجه البيهقي، أنس

  . متقاربةلفاظبأ، جميعهم عن أنس،  من طريق أبان)14( الدانيعمرووأبو 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

   عتبة مولى الكوفي، بكير، َأبو: ويقال بكْر، َأبو القرشي زنيم بن سلَيم َأبي ابن هو : لَيث -
 سفْيان، َأبي بن معاوِية مولى: ويقال سفْيان، َأبي بن عنبسة مولى: ويقال سفْيان، َأبي بنا

  .)15(هـ148توفي، عيسى: ويقال زيادة،: ويقال أنس،: ويقال أيمن، سلَيم َأبِي واسم

وقال ، )17("به بأس وال الحديث، جائز: "وقال العجلي، )16("بِه بْأس لَا: "قال ابن معين

                           
 .301/ 1بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) 1(

 .1023/ 2الشريعة لآلجري ) 2(

 .250/ 1السنة لعبد اهللا بن أحمد ) 3(

 .647/ 2الفتن لنعيم بن حماد ) 4(

 .54/ 1فوائد تَمام ) 5(

 .214/ 7المعجم األوسط ) 6(

 .90ص، الرد على الجهمية للدارمي) 7(

 .228/ 7مسند أبي يعلى الموصلي ) 8(

 .314/ 2المعجم األوسط  ) 9(

 .15/ 7المعجم األوسط  ) 10(

 .133/ 2صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني ) 11(

 .426/ 4معرفة السنن واآلثار ) 12(

 .227/ 2صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني ) 13(

 .845/ 4الواردة في الفتن للداني السنن ) 14(

 .279/ 24تهذيب الكمال : انظر) 15(

 .536/ 2المغني في الضعفاء ) 16(

 .399ص، الثقات للعجلي) 17(
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 حديثه يتميز ولم ،جداً اختلط صدوق: " ابن حجرالوق، )1(" أنَّه يغَلَطإالَّصدوق  ":البخاري
 اليدين رفع كتاب في له وروى الصحيح، في البخاري به استشهد: " المزيقالو، )2("فترك
، )3("الباقون له وروى. الشيباني ِإسحاق بأبي مقروناً مسلم له وروى، وغيره الصالة، في

 سنة صاحب: "وقال الدارقطني، )4("حديثه يكتب فيه الذي الضعف مع: " عديوقال ابن
: وقال الذهبي، )5("ومجاهد وطاووس عطاء بين الجمع عليه أنكروا قال ثم، حديثه يخرج

 ،)7("القوي بذاك ليس: "وقال ابن معين في موضع آخر، )6("حفظه سوء من يسير ضعففيه "
 يكتب: " حاتمأبووقال ، )8("عيف إلّا أنه يكتب حديثهض: " آخرموضعوقال ابن معين في    

  .)9("الحديث ضعيف وهو حديثه

 تقوم ال الحديث لين: "وقال مرة، )10("الحديث مضطرب هو به يشتغل ال" أبو زرعة وقال
  . )11("بالحديث العلم أهل عند الحجة به

 زياد أبي بن دويزي السائب بن وعطاء ليث عن جريراً سألت: "شيبة أبي بن عثمان وقال
وقال ، )12("تخليطاً أكثرهم ليث وكان ،عطاء ثم ،الحديث في استقامة أحسنهم يزيد كان فقال
وقال ، )14("ليس هو بذاك: "وقال مرة، )13("النَّاس عنْه حدث ولَكن الحديث مضطَرب: "أحمد

اختلط في : "حبانوقال ابن ، )15("ليث بن أبي سليم ال يفرح بحديثه: "فيما رواه البخاري عنه
 ويأتي ، ويرفع المراسيل، حتى كان ال يدري ما يحدث به فكان يقلب األسانيد،آخر عمره

                           
 .390ص، العلل الكبير للترمذي) 1(

 .464ص، تقريب التهذيب) 2(

 .288/ 24تهذيب الكمال ) 3(

 .238/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 4(

 .58ص ،  للدارقطنيسؤاالت البرقاني) 5(

 .151/ 2الكاشف ) 6(

 .403ص، سؤاالت ابن الجنيد) 7(

 .16/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 8(

 .178/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .179/ 7المرجع السابق )11(

 .178/ 7المرجع السابق )12(

 .379/ 2هللا العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد ا) 13(

 .70ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 14(

 .293ص، العلل الكبير للترمذي) 15(
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  ، تركه يحيى القطان،  بما ليس من أحاديثهم كل ذلك كان منه في اختالطهتعن الثقا
  .)1("وابن معين، وابن مهدي

، )5(والسعدي، )4(بن معينوا، )3(وابن سعد، )2( القول في تضعيفه كٌُل من ابن عيينةوأطلق
  .)8(ومحمد بن طاهر الفتني، )7(وابن القيسراني، )6(والنسائي

  . الحديثضعيف هو : الباحثقال

  . باقي رجاله ثقات  -

،  لمتابعة كٌُل من عبد الرحمن بن المحاربيوذلكفال يضير ،  بن عبد الحميدجرِير وأما وهم  -
  .كما تقدم في التخريج، له متابعةً تامة في شيخه الليث، وابن طهمان، ومحمد بن إسحاق

-  انثْمةَ َأبِي وأما وهم عبضير،شَيله ، وإسحاق، وذلك لمتابعة كٌُل من أبي خيثمة،  فال ي
  .كما تقدم في التخريج، متابعة تامة في شيخه جرير كما في رواية ابن أبي الدنيا

  :الحكم على اإلسناد

ويرتقي بالمتابعات كما هو موضح في التخريج إلى الحسن ، ناد ضعيف هذا إس: الباحثقال
  .وقد صححه حسين سليم أسد، والحديث بمجموع طرقه صحيح، لغيره

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  
  

                           
 .231/ 2المجروحين البن حبان ) 1(

 .15/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 2(

 .8/468الطبقات الكبير ) 3(

 .158ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 4(

 .234/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .90ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي) 6(

 .120ص، تذكرة الحفاظ البن القيسراني) 7(

 .58ص، تذكرة الموضوعات للفتني) 8(
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  : ابن األثير رحمه الللهقال

 يتَكلم فجعل أيمانُكم ملكتْ وما الصالةَ: مرضه في، السالم عليه يقول كان [فيه ) ه( } فيض{
  .)1(بيان ذُو أي: تكلم إذا إفاضة ذُو وفُالن. بها اإلفْصاح على يقْدر ما أي] لسانُه بها يفيض وما

  :)85(حديث رقم 

 عن ،)5(الْخَليِل َأبِي عن ،)4(قَتَادةُ حدثَنَا ،)3(همام حدثَنَا ،)2(بهز حدثَنَا:  اإلمام أحمدقال
 الصلَاةَ، الصلَاةَ": يقُوُل جعَل حضر، حينe  النَّبِي َأن ،)6(سلَمةَ ُأم عن سلَمةَ، ُأم لَىمو سفينَةَ،

  .)7(ِلسانُه بِها يفيض يكَاد وما بِها، يتَكَلَّم فَجعَل . "َأيمانُكُم ملَكَتْ وما

  :تخريج الحديث

  من طريق يزيد ، )11(وأبو يعلى، )10(وعبد بن حميد، )9(ماجةابن و، )8( النسائيأخرجه
، )13(وأخرجه أحمد،  عن عبد الصمد بن عبد الوارث)12(وأخرجه إسحاق بن راهويه، بن هارونا

جميعهم   ،  من طريق هدبة بن خالد)15(وأخرجه الطبراني، من طريق عفان بن مسلم، )14(يوالبيهق
                           

 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (      رِيصالب دوو اَألسَأب يمالع دَأس تقريب التهذيب : [ظران. وثقه ابن حجر  ، توفي بعد مائتين هجرية   ، هو ابن ،
 ].128ص

تقريـب  : [انظـر . وثقه ابـن حجـر  . هـ165أو، هـ164توفي، دينَارٍ العوذي البصرِي بن هو ابن يحيى ) 3(
 ].574ص، التهذيب

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 4(

)5 (يرَأبِي م بن اِلحهو صرِيصم البالَهوم يعبالض 273ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، م.[ 

  معرفـة الـصحابة ألبـي نعـيم      : [انظـر . هـ وقيل قبل ذلـك    61 وقيل 62توفيت، هي هنْد بِنْتُ َأبِي ُأميةَ    ) 6(
6 /3218.[ 

 .209/ 19مسند أحمد ) 7(

، 389ص، 6ج، باب ذكر ما كان يقـول النبـي  فـي مرضـه            ، بيكتاب وفاة الن  ، السنن الكبرى للنسائي  ) 8(
 .7063رقم

 .1625رقم ، 519ص، 1ج، باب ذكر ما جاء في مرض رسول اهللا، كتاب الجنائز،  ابن ماجةسنن) 9(

 .445ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 10(

 .414/ 12مسند أبي يعلى الموصلي ) 11(

 .125/ 4مسند إسحاق بن راهويه ) 12(

 .315/ 44سند أحمد م) 13(

 .206/ 7دالئل النبوة ) 14(

 .306/ 23المعجم الكبير ) 15(
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من طريق ، )2( يعلىوأبو، من طريق شيبان، )1(سائيوأخرجه الن،  همام بن يحيى به بمثلهعن
  .)3(به بمثله، كالهما عن قتادة، أبي عوانة

   ابن جهوأخر، من طريق سعيد بن أبي عروبة، )5(وإبراهيم الحربي، )4( أحمدوأخرجه
، من طريق أبي عوانة، )10(والبيهقي، )9(والطبراني، )8(والطحاوي، )7(بريوالط، )6(أبي الدنيا
  .عن سفينة به بمثله، ن قتادةكالهما ع

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .ت رجاله ثقا  -

  .)11( يرسل عن سفينةمفهو ل.  فال يضير،الخَليِل وأما إرسال َأبو   -

  .ولم يتابع،  فهو من الثالثة ولم يصرح بالسماع،دعامةَ بن وأما تدليس قَتَادةُ   -

-   بن اممى وأما وهم هيحضير فقد تا،يمتابعة تامة في ، وأبو عوانة،  كٌل من شيبانبعه فال ي
  .وأحمد، كما في رواية النسائي، شيخه قتادة

  :الحكم على اإلسناد

، )12(وقد صححه البيهقي، وذلك لعدم تصريح قتادة بالسماع،  هذا إسناد ضعيف: الباحثقال
، )13(أخرجه أحمد، طريق أنس شاهد من ديثوللح، بالرغم من أن قتادة لم يصرح بالسماع

  .فيرتقي هذا اإلسناد إلى الحسن لغيره، بإسناد صحيح، وغيره
  

                           
 .7062رقم ،  في مرضهrباب ذكر ما كان يقول النبي ،  rكتاب وفاة النبي ، السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .366/ 12مسند أبي يعلى الموصلي ) 2(

 .379/ 23المعجم الكبير ) 3(

 .282/ 44مسند أحمد ) 4(

 .131/ 1 الحديث إلبراهيم الحربي غريب) 5(

 .47ص، المحتضرين البن أبي الدنيا) 6(

 .166/ 3تهذيب اآلثار مسند علي ) 7(

 .226/ 8شرح مشكل اآلثار ) 8(

 .306/ 23المعجم الكبير ) 9(

 .205/ 7دالئل النبوة للبيهقي ) 10(

 .]151ص،  تحفة التحصيل للعراقي-198ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 11(

 .206/ 7دالئل النبوة للبيهقي ) 12(

 .209/ 19مسند أحمد ) 13(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وغيرهما والدمع الماء فاض: قولهم من يكْثُر أي ] الماُل ويفيض [ فيه ) س(  } فيض{ 
  .)1(كَثُر إذا فَيضاً يفيض

  :)86(حديث رقم 

   عنِ ،)3(اللَّيثُ حدثَنَا ،)2(سعيدبن  قُتَيبةُ حدثَنَا: ي رحمه اهللا اإلمام البخارقال
 والَّذي": e اللَّه رسوُل قَاَل: يقُوُل ،t هريرةَ َأبا سمع َأنَّه )5(المسيبِبن ا عنِ ،)4(شهابٍبن ا

 الخنْزِير، ويقْتَُل الصليب، فَيكْسر مقْسطًا، حكَما مريمن با فيكُم ينْزَِل َأن لَيوشكَن بِيده، نَفْسي
عضيةَ، ويالجِز يضفياُل وتَّى المالَ ح لَهقْبي د6("َأح(.  

  :تخريج الحديث

عن ،  من طريق سفيان بن عيينة)8(والبخاري،  من طريق الليث بن سعد به)7(أخرجه مسلم
،  من طريق ابن أبي ذئب)11(ومسلم، من طريق يونس، )10(ومسلم، )9(البخاريو، هابن شهاب ب

 )12(ومسلم، عن نافع مولى أبي قتادة األنصاري، ثالثتهم عن ابن شهاب، وابن أخي ابن شهاب
  . متقاربةلفاظجميعهم بأ. جميعهم عن أبي هريرة، من طريق عطاء بن ميناء

  

                           
 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (يغْالَنالب اءجو رَأب يالثَّقَف ديعس ةُ بنب454ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ240توفي ، ثقة ثبت، قُتَي.[ 

)3 (دعس بن هو ابن محالر دبالمصريع ارِثو الحَأب يم23حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [نِ الفَه.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته[، هو محمد بن مسلمِ الزهري) 4(

)5 (يموخْزالم يشالقُر ديع27حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو س.[ 

 .2222رقم ، 82ص، 3ج،  قتل الخنزيرباب، كتاب البيوع، صحيح البخاري) 6(

 .155رقم ،86ص، مريم حاكما بِشَرِيعة نَبِينَا محمدبن باب نُزوِل عيسى ا، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 7(

، 2476رقـم   ، 136ص، 3ج، باب كسر الصليب وقتل الخنزير    ، كتاب المظالم والغصب  ، صحيح البخاري ) 8(
 .3448رقم ، 168ص، 4ج، باب نزول عيسى عليه السالم، بياءكتاب أحاديث األن

 .3449رقم ،168ص، 4ج، باب نزول عيسى عليه السالم، كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخاري) 9(

،  علَيه وسلَّم  مريم حاكما بِشَرِيعة نَبِينَا محمد صلَّى اهللاُ      بن  باب نُزوِل عيسى ا   ، كتاب اإليمان ، صحيح مسلم ) 10(
 .155رقم ، 86ص

 .المرجع السابق) 11(

 .المرجع السابق) 12(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"لواردة من باب األحاديث ا

 202 

 الفصل األول

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 لم يرسل عن ابن شهاب فهو،  فال يضير، بن سعداللَّيثُ إرسال وأما ، رجاله ثقات-
  .)1(الزهري

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 قَومه في قَسم وكان ،وكَثْرته عطائه ِلسعة به سمي ] الفَياض أنت: ِلطَلْحة قال أنه [ ومنه
  .)2(جواداً وكان ألف أربعمائة

  :)87(حديث رقم 

 طَلْحةَبن  محمد حدثَنَا الْحزامي، الْمنْذرِبن  ِإبراهيم ثنا:  ابن أبي عاصم رحمه اهللاقال
،يمثَنَا التَّيداقُ ححةَبن  ِإس3(طَلْح(، نع همى عوسةَبن  مطَلْح)4(، ةَ َأنطَلْح نب ديبع اللَّه)نَ )5رح 
  .)6("الْفَياض طَلْحةُ َأنْتَ: "e اللَّه رسوُل فَقَاَل وسقَاهم، فََأطْعمهم قَرد، ذي يوم بِْئرا وحفَر جزورا،

  :تخريج الحديث

عن ،  عن أبي رجاء الغنوي)8(وأخرجه الخطَّابي،  عن مسعدة بن سعد)7( الطبرانيأخرجه
  .ثالثتهم عن إبراهيم بن المنذر به بمثله، من طريق محمد بن رجاء )9(وأخرجه الحاكم، أبيه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 العجلي وثقه. )10(هـ180توفي، التَّيمي القرشي طَلْحة بن الرحمن عبد بن طَلْحة بنمحمد   -

                           
 ].272ص،  تحفة التحصيل للعراقي-260ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 1(

 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 ].103ص، تقريب التهذيب [.عبيد اللَّه التَّيمي ضعيفبن طَلْحةَ بن يحيى بن ِإسحاقُ ) 3(

 ].551ص، تقريب التهذيب.[عبيداِهللا التَّيمي َأبو عيسى المدني، نَزِيُل الكُوفَة ثقة جليل بن موسى بن طَلْحةَ) 4(

 ].764/ 2ي معرفة األصحاباالستيعاب ف: [انظر.هـ36توفي، عثْمان القُرشي التَّيمي بن طَلْحةُ بن عبيد اِهللا) 5(

 .614/ 2السنة البن أبي عاصم ) 6(

 .112/ 1المعجم الكبير  ) 7(

 .218/ 2غريب الحديث ) 8(

 .421/ 3المستدرك على الصحيحين ) 9(

 .414/ 25تهذيب الكمال : انظر) 10(
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، )2("طئكان يخ: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )1("سمع من أبيه وهو صغير: "وقال
وقال ، )5("يخطئ: " وقال أبو داود،)4("صالح: "وقال ابن معين، )3("وثق: "وقال الذهبي

  .)7("يخطىء صدوق: "وقال ابن حجر، )6(" يحتج بهوال حديثه  يكتب: "أبوحاتم

  .)10(ومحمد الفتني، )9( شاهينوابن، )8( يحيى بن معين في موضع آخروضعفه

  .ولم يتابع، )11(ولكنه لم يرسل عن إسحاق، ويرسل،  هو صدوق يخطئ: الباحثقال

-    مياهرِإبرِ بننْذبنِ الم دبالقرشي، المنذر بن اِهللا ع ،يد12(هـ236توفي. الحزامي اَألس(.  

وقال ، )16(والخطيب البغدادي، )15(والدارقطني، )14(وابن وضاح، )13(وثقه ابن معين
 صالحو، )19(حاتموقال أبو ، )18( في الثقاتوذكره ابن حبان، "ال بأس به: ")17(النسائي
  ".تكلم فيه ألجل القرآن"وزاد ابن حجر ، "صدوق: ")22(وابن حجر، )21(والذهبي، )20(جزرة

                           
 .406ص، الثقات للعجلي) 1(

 .388/ 7الثقات البن حبان ) 2(

 .595/ 2المغني في الضعفاء ) 3(

 .402ص، سؤاالت ابن الجنيد) 4(

 .155ص، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل) 5(

 .292/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .485ص، تقريب التهذيب) 7(

 .596/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 8(

 .169ص، ينتاريخ أسماء الضعفاء والكذاب) 9(

 .150ص، تذكرة الموضوعات للفتني) 10(

 .264ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 11(

 .207/ 2تهذيب الكمال : انظر) 12(

 .179/ 6تاريخ بغداد ) 13(

 .350/ 1التعديل والتجريح للباجي ) 14(

 .87ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 15(

 .178/ 6تاريخ بغداد ) 16(

 .350/ 1جي التعديل والتجريح للبا) 17(

 .73/ 8الثقات البن حبان ) 18(

 .139/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 19(

 .209/ 2تهذيب الكمال ) 20(

 .225/ 1الكاشف ) 21(

 .94ص، تقريب التهذيب) 22(
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 جاء القرآن، في خلط أنه إال ،بالحديث عارف المنذر بن ِإبراهيم: "الرازي حاتم أبو وقال
 عليه يرد فلم عليه، فسلم خرج تىح وجلس له، يأذن فلم عليه فاستأذن حنبل، بن أحمد إلى

  .)1("السالم

 أما: "وعقب الخطيب البغدادي على كالم الساجي فقال، )2("مناكير عنده: " الساجيوقال
 عند بمشهور ليس ومن ،المجهولين عن يكون أن إلّا ،حديثه في يوجد ما فقل المناكير

  .)3("ويوثقونه يرضونه كانوا الحفاظ من وغيره معين بن يحيى فإن هذا ومع المحدثين،

  . هو صدوق: الباحثقال

  .)4(فهو لم يرسل عن أبيه،  فال يضير،طَلْحةَ بن إرسال موسى وأما، باقي رجاله ثقات   -

  :الحكم على اإلسناد

ومحمد بن طلحة ، وفيه إسحاق بن طلحة ضعيف الحديث،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .)5(والذهبي في التلخيص، م في المستدركوقد صححه الحاك، صدوق يخطئ ولم يتابع

  

_    _   _    _   _    _  
  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

 وال ،بكثرة السير في والدفْع الزحفُ: اإلفاضة ] عرفة من فأفاض [ الحج حديث وفي
 أفاض: وأصله. يرالس في للدفْع فاستُعيرت الصب: اإلفاضة وأصل وجمع تَفَرق عن إالَّ يكون
  .)6(المتَعدي غير أشْبه حتى المفعول ذكْر فرفَضوا راحلته أو نفْسه

  :)88(حديث رقم 

 جميعا ،)8(سعيدبن  وقُتَيبةُ ،)7(الزهراني الربِيعِ َأبو وحدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال

                           
 .178/ 6تاريخ بغداد ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .179/ 6نفس المرجع ) 3(

 ].288ص، امع التحصيل للعالئي ج-209ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 4(

 .421/ 3المستدرك على الصحيحين ) 5(

 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 6(

)7 (رِيصالب يانرهالز يتَكالع داود بن انملَي27حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو س.[ 

)8 (ديعس ةُ بنبِل بن قُتَييمبن ج طَرِييالثَّقَف 86حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ف.[ 
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نع ادمبن  حدي1(ز(، قَاَل بِيعِ وَأبثَنَا: الردح ،ادمثَنَا حدح شَامه)2(، نع َأبِيه)ِئَل: قَاَل ،)3ةُ سامُأس 
 كَان كَيفَ: قُلْتُ عرفَات من َأردفَهe  اِهللا رسوُل وكَان زيد، بن ُأسامةَ سَألْتُ: قَاَل َأو شَاهد، وَأنَا
يرسوُل يساِهللا ر e لَّمسو ينح َأفَاض نفَةَ؟ مرقَاَل ع " :كَان يرسنَقَ ي4(الْع(، فَِإذَا دجةً ووفَج)5( 
6("نَص(.  

  :تخريج الحديث

  .عن هشام بن عروة به بنحوه، من طريق يحيى بن سعيد، )7( البخاريأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)8(فهو لم يرسل عن هشام،  فال يضير،زيد بن إرسال حماد وأما،  رجاله ثقات- 
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : رحمه اهللاير ابن األثقال

 وأفاض. يرجِع ثُم فيطُوف مكة إلى منى من يفيض ] النَّحر يوم اإلفاضة طَوافُ [ ومنه
يضون الحديث في القومففعوا إذا يال الحديث في  ]اإلفاضة [ ذكر تكرر وقد. فيه انْدعال ف9(وقَو(.  

  :)89(حديث رقم 

     َأخْبرنَا ،)11(الرزاق عبد حدثَنَا ،)10(رافعٍبن  محمد حدثَني:  اهللاه اإلمام مسلم رحمقال

                           
)1 (ديز بن ادمالجهضمي بن ح يدمٍ اَألزهر178ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، ه179توفي، د.[ 

 ].  4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِ بن هو ابن عروةَ) 2(

 ].   4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن هوعروةُ ) 3(

 ].92/ 2مشارق األنوار على صحاح اآلثار ألبي الفضل . [سير سهل سريع لَيس بالشديد: يسير الْعنَقَ) 4(

 ].414/ 3ية في غريب الحديث واألثر النها. [الْموضع المتَّسع بين الشَّيَئينِ:الفَجوة) 5(

باب اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغـرب والعـشاء            ، كتاب الحج ، صحيح مسلم ) 6(
 .1286رقم ، 508ص،  جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة

 .2999رقم ، 58ص، 4ج، باب السرعة في السير، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) 7(

 ].167ص،  جامع التحصيل للعالئي-51ص، المراسيل البن أبي حاتم: [نظرا) 8(

 .3/484النهاية في غريب الحديث واألثر ) 9(

 ].478ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ245توفي، محمد بن رافعِ القُشَيرِي النيسابوري ثقة عابد) 10(

 ].83حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [نْعانيَأبو بكْر الص، نَافعٍ بن هو ابن همامِ) 11(
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ديببن  اِهللا عرم1(ع(، نعٍ عنَاف)نِ ،)2بن ا ع،رمع وَل َأنساِهللا ر e "َأفَاض ويرِ، مالنَّح ثُم عجر 
 بِمنًى الظُّهر فَيصلِّي يرجِع ثُم النَّحرِ، يوم يفيض عمربن ا فَكَان: "نَافع قَاَل "بِمنى الظُّهر فَصلَّى
ذْكُريو َأن النَّبِي e لَه3("فَع(.  

  :تخريج الحديث

، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، من طريق عمرو بن دينار، )4( البخاريأخرجه
  .ثالثتهم عن ابن عمر بنحوه، من طريق سالم بن عبد اهللا، )6(ومسلم، )5(والبخاري

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

  .)7(فهو لم يرسل عن ابن عمر،  فال يضير، إرسال نَافعوأما  -
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : اهللا ابن األثير رحمهقال

: قولهم من به واخْلطْها فيه ألْقها أي ] ماِلك في أفضها ثم [ اللُّقَطَة حديث ومنه ) س( 
فاض ر8(فيه وأفاض اَألم(.  

  :)90(حديث رقم 

بن  ِإبراهيم حدثَني َأبِي، حدثَني حفْصٍ،بن  َأحمد حدثَنَا:  اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال

                           
)1 (   رمع اِهللا بن ديبفْصِ بن   عمٍ   بن   حاصبن  عرمثقة ثبت       بن   ع انثْمو عَأب يندالم رِيممات سنة  ، الخَطَّابِ الع

 ].373ص، تقريب التهذيب: [انظر.بضع وأربعين ومائة

)2 (عاِهللا: نَاف دبو علَى اهو َأبوبن  المدني مرم559، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، هـ117توفي، ع.[ 

 .1308رقم، 516ص، باب استحباب طواف اإلفاضة، كتاب الحج، صحيح مسلم) 3(

، ]125: البقـرة  [)ىواتَّخذُوا من مقَامِ ِإبراهيم مصل    (: باب قَوِل اللَّه تَعالَى   ، كتاب الصالة ، صحيح البخاري ) 4(
 .1693رقم ، 168ص، 2ج، باب من اشترى الهدي من الطريق، و كتاب الحج، 395رقم، 88ص، 1ج

 .1691رقم ، 167ص، 2ج، باب من ساق البدن معه، كتاب الحج، صحيح البخاري) 5(

دمه لَزِمه صوم ثَلَاثَة َأيامٍ فـي الْحـج         باب وجوبِ الدمِ علَى الْمتَمتِّعِ، وَأنَّه ِإذَا ع       ، كتاب الحج ، صحيح مسلم ) 6(
هلِإلَى َأه عجِإذَا ر ةعبس1227رقم ، 68ص، 2ج، و. 

 ].290ص،  جامع التحصيل للعالئي-225ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 7(

 .3/485النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(
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انم1(طَه(، نع ادباقَ،بن  عحِإس نع دبع بن  اللَّه،زِيدي نع َأبِيه زِيدلَى يوم ،ثعنْبالْم نع ديز 
 عنِ وسِئَل: قَاَل ربِيعةَ، حديث نَحو فَذَكَرe  اللَّه رسوُل سِئَل: قَاَل َأنَّه ،)2(الْجهني خَاِلدبن 

3(اللُّقَطَة(، ا: "فَقَاَلفُهرلًا، تُعوح فَِإن اءا جهباحا صتَهفَعد ،هِإلَّا ِإلَيفْتَ ورا عها وِكَاءهفَاصعو)4(، 
ا ثُمهضي َأفف ،اِلكم فَِإن اءا جهباحا صهفَعفَاد ه5("ِإلَي(.  

  :تخريج الحديث

 ريقمن ط، )10(سائيوالن، )9(والترمذي، )8(داودوأبو ، )7(ومسلم، )6( البخاريأخرجه
 هومن طريق، )12(وأخرجه مالك،  من طريق سليمان بن بالل)11(والبخاري، إسماعيل ابن جعفر

، من طريق سفيان، )17(وأحمد، )16(وأخرجه البخاري، )15(والنسائي، )14(ومسلم، )13(البخاري

                           
)1 (  انمطَه بن مياهرِإب   ديعو ساني َأباسـ 168تـوفي ، ثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء ويقال رجع عنه       ،  الخُر . هـ

 ].90ص، تقريب التهذيب:[انظر

 ].1189/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. هـ78 او 68يكَنَّى َأبا عبد الرحمنِ، توفي ) 2(

النهاية في  . [َأن يعثُر علَى الشَّيء من غيرِ قَصد وطَلب       : وااللْتقاط. ودَأيِ الموج : اسم المال الملْقُوط  : اللقطة) 3(
 ].264/ 4غريب الحديث واألثر 

 وِلهذَا سمي الْجلد الَّذي تلبسه      ، َأو غير ذَِلك   ، َأو خرقَة  ،العفاص هو الْوِعاء الَّذي يكون فيه النَّفَقَة ِإن كَان من جلد          ) 4(
 ِإنَّما الصمام الَّذي يدخل في فَم القـارورة فَيكـون   ، العفاص ِلَأنَّه كالوعاء لَها ولَيس هذَا بالصمام:رأس القارورة 

 ، ِإذا شددت العفاص علَيها    منْه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصاً    : ووكاءها يعني الْخَيط الَّذي تشد بِه يقَال      ، سدادا لَها 
 ].201/ 2غريب الحديث للقاسم بن سالم . [أعفصتها إعفاصاً:  قلتفعلت لَها عفاصاًوِإن أردت َأنَّك 

 .1707رقم ، 135ص، 2ج، باب التعريف باللقطة، كتاب اللقطة، سنن أبي داود) 5(
رقم ، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ألنها وديعة عنده           ، كتاب في اللقطة  ، صحيح البخاري ) 6(

 .6112رقم، 27ص، 8ج، باب ما يجوز من الغضب والشدة ألمر اهللا، اب األدبوكت، 2436
 .1722رقم ، 716ص، باب استحباب إصالح الحاكم بين الخصمين، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 7(
 .1704رقم ، 135ص، 2ج، باب التعريف باللقطة، كتاب اللقطة، سنن أبي داود) 8(
 .1372رقم ، 48ص، 3ج،  ما جاء في اللقطة وضالة اإلبل والغنمباب، أبواب األحكام، سنن الترمذي) 9(
 .5740رقم ، 329ص، 5ج، باب ما يحمى من األراك، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي) 10(
 .2428رقم،  124ص،  3ج،  وباب ضالة الغنم، 2427رقم، باب ضالة اإلبل، كتاب في اللقطة، صحيح البخاري) 11(
 .757 /2موطأ مالك ) 12(
، 2373رقـم   ، 113ص، 3ج، باب شرب الناس والدواب من األنهـار      ، كتاب المساقاة ، صحيح البخاري ) 13(

 .2429رقم ، 124ص، 3ج، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، وكتاب في اللقطة
 .1722رقم ، باب استحباب إصالح الحاكم بين الخصمين، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 14(

 .5783رقم، باب الَْأمر بِتَعرِيف اللُّقَطَة، وذكر اخْتلَاف النَّاقلين ِللْخَبرِ في ذَِلك،كتاب اللقطة، نن الكبرى للنسائيالس) 15(

باب مـن عـرف     ، وكتاب في اللقطة  ، 2427رقم  ، باب ضالة اإلبل  ، كتاب في اللقطة  ، صحيح البخاري ) 16(
 .2438رقم ، لطاناللقطة ولم يدفعها إلى الس

 .292/ 28مسند أحمد ) 17(
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 من طريق حماد )4(والنسائي، عيدمن طريق يحيى بن س، )3(ابن ماجةو، )2(والنسائي، )1(ومسلم
، )7(وأحمد، )6(ومسلم، )5(وأخرجه البخاري، جميعهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، بن سلمة

   من طريق حماد )9(والنسائي،  من طريق سليمان بن بالل)8(وأخرجه مسلم، من طريق سفيان
  .يزيد مولى المنبعث بهويحيى عن ، كالهما ربيعة، ثالثتهم من طريق يحيى بن سعيد، بن سلمةا

وأخرجه ، من طريق عبد اهللا بن وهب، )12(ابن ماجةو، )11(والنسائي، )10( مسلموأخرجه
من ، )16(ابن ماجةو، والنسائي، )15(والترمذي، من طريق ابن أبي فديك، )14(وأحمد، )13(أبوداود

بسر عن ، عن أبي النضر مولى عمر، عن الضحاك بن عثمان، جميعهم، طريق أبي بكر الحنفي
  .بألفاظ متقاربة. كالهما عن زيد بن خالد،  من طريق خالد بن زيد)17(وأحمد، بن سعيد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  زِيدعث مولى ينبوذكره ابن حبان في ، )20(والذهبي، )19(وثقه الدارقطني. )18(مدني ،الم

                           
 .1722رقم ، 716ص، باب استحباب إصالح الحاكم بين الخصمين، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 1(

 .5738رقم ، 328ص، 5ج، باب ما يحمى من األراك، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي) 2(

 .2504رقم ، 836ص، 2ج، البقر والغنمةباب ضالة اإلبل و، كتاب اللقطة،  ابن ماجةسنن) 3(

 .5739رقم ، 329، 5ج، باب ما يحمى من األراك، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي) 4(

 .5292رقم ، 50ص، 7ج، باب المفقود في أهله وماله، كتاب الطالق، صحيح البخاري) 5(

 .1722رقم ،  716ص، الخصمينباب استحباب إصالح الحاكم بين ، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 6(

 .283/ 28مسند أحمد ) 7(

 .1722رقم ، 716ص، باب استحباب إصالح الحاكم بين الخصمين، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 8(

 .5739رقم ، 329، 5ج، باب ما يحمى من األراك، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي) 9(

 .1722رقم ،  716ص، ب إصالح الحاكم بين الخصمينباب استحبا، كتاب الحدود، صحيح مسلم) 10(

، باب الَْأمر بِتَعرِيف اللُّقَطَة، وذكْر اخْتلَاف النَّاقلين ِللْخَبرِ فـي ذَِلـك          ، كتاب اللقطة ، السنن الكبرى للنسائي  ) 11(
 .5779رقم، 345ص، 5ج

 .2507رقم، 838ص، 2ج، باب اللقطة، كتاب اللقطة،  ابن ماجةسنن) 12(

 .1706رقم ، 135ص، 2ج، باب التعريف باللقطة، كتاب اللقطة، سنن أبي داود) 13(

 .17/ 36مسند أحمد ) 14(

 .1373رقم ، 49ص، 3ج، باب ما جاء في اللقطة وضالة اإلبل والغنم، أبواب األحكام، سنن الترمذي) 15(

 .2507رقم، 838ص، 2ج، باب اللقطة، كتاب اللقطة،  ابن ماجةسنن) 16(

 .267/ 28 مسند أحمد )17(

 .291/ 32تهذيب الكمال ) 18(

 .40ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 19(

 .392/ 2الكاشف ) 20(
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. )2("نعم: فقال معروف؟ المنبعث مولى يزيد: اهللا عبد ألبي قلت: "وقال األثرم، )1(الثقات
  .)3("صدوق: "وقال ابن حجر

  . هو ثقة: الباحثقال

، )6(وذكره ابن حبان في الثقات، )5(وثقه الذهبي. )4(مدني. المنبعث مولى ،يزِيد بن اللَّه عبد -
  ".صدوق: ")9(وابن حجر، )8(وقال الذهبي في موضع آخر، )7("يعتبر به: "وقال الدارقطني

  . عن درجة الثقةه ثقة ما لم توجد علة تنزل هو: الباحثقال

  .)10(القرشي كنانة، بن الحارث بن اهللا عبد بن ِإسحاقَبن  الرحمنِ عبدهو : عباد بن إسحاق  -

  ، )14(والنسائي، )13( في موضع آخرينوقال ابن مع، )12(والبخاري، )11( ابن معينوثقه    
لم : "وزاد النسائي، "بأسليس به : ")16(ان الفسوي بن سفيبويعقو، )15(وأبو بكر بن خزيمة

وقال ، )17("جداً متقنكان : "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، "يكن ليحيى القطان فيه رأي
، "الحديث صالح: ")20( بن شيبةويعقوب، )19(وأحمد بن حنبل، )18(ابن معين في موضع آخر

                           
 .533/ 5الثقات البن حبان ) 1(

 .35ص، سؤاالت االثرم ألحمد بن حنبل) 2(
 .606ص، تقريب التهذيب) 3(
 .314/ 16تهذيب الكمال ) 4(
 .609/ 1الكاشف ) 5(
 .58/ 7ان الثقات البن حب) 6(
 .40ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 7(
 .526/ 2ميزان االعتدال ) 8(
 .329ص، تقريب التهذيب) 9(
 .519/ 16تهذيب الكمال : انظر) 10(
 .320ص، سؤاالت ابن الجنيد) 11(
 .178ص، العلل الكبير للترمذي) 12(
 .490/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 13(

 .524/ 16تهذيب الكمال ) 14(

 .المرجع السابق) 15(

 .377/ 3المعرفة والتاريخ ) 16(

 .86/ 7الثقات البن حبان ) 17(

 .489/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 18(

 .352/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 19(

 .523/ 16تهذيب الكمال ) 20(
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 الزناد أبي عن وروى: "رةل أحمد موقا، )1("مقبول أو صالح رجل: "وقال أحمد موضع آخر
وذكره العجلي في الثقات ، )2("الحديث صالح وهو يعجبه ال يحيى وكان ،منكرة أحاديث
   قَاَل كما الحديثصالح : "وقال ابن عدي، )3("بالقوي وليس حديثه، يكتب: "وقال
: وقال ابن حجر، )5("منه أحفظ المدينة من جاء ما: "زريع بن يزيد وقَال، )4("حنبل ابن

 في له أخرجا وإنما ،منهما واحد وال به يحتجان ال: "الحاكم وقال، )6("بالقدر رمي صدوق"
، )8("فصحيح حديثه من كتبنا ما أما أحمد عن المروزي وقال، )7(]" يعني الشيخان [الشواهد
 في يالبخارِ وقَال، )10(وضعفه الدارقطني، )9("الحديث في محمود غير كان: "السعدي وقال

  وقال ، )11("بدونه لَيس من خالف ِإذَا حفظه، علَى يعتمد ممنليس : "موضع آخر
  .)12("منكر الحديث عن الثقات: "ابن القيسراني

وإنما عبد الرحمن القرشي ، فهذا ليس هو الذي يقال له عباد: " أخطأ ابن القيسرانيد ق:قلت    
 أرهم فلم إسحاق بن الرحمن عبد عن المدينةب سألت: "وقال يحيى بن سعيد القطان، "المدني

  .)13("يحمدونه

  . هو ثقة: الباحثقال    

 النيسابوري، سهٍل، وَأبو: ويقال عمرٍو، َأبو السلَمي، راشد بنِ اِهللا عبد بنهو حفْص :  أبيه-
  .)14(هـ209توفي، حفص بن َأحمد والد قاضيها،

                           
 .490/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .287ص، للعجليالثقات ) 3(

 .495/ 5الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 4(

 .521/ 16تهذيب الكمال للمزي ) 5(

 .336ص، تقريب التهذيب) 6(

 .139/ 6تهذيب التهذيب ) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .162/ 2الضعفاء والمتروكون للدارقطني ) 10(

 .524/ 16تهذيب الكمال ) 11(

 .212ص، الحفاظ البن القيسرانيتذكرة ) 12(

 .212/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 13(

 .18/ 7تهذيب الكمال : انظر) 14(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"لواردة من باب األحاديث ا

 211 

 الفصل األول

هو أحسن : "وقال أبو حاتم، )2(وذكره ابن حبان في الثقات، )1(" بأسليس به: "سائي النقال    
           كاتباً كان: "النيسابوري سلمة بن َأحمد قالو، )3("حاالً من حفص بن عبد الرحمن

  .)6("دوقص: "وابن حجر، )5(وقال الذهبي، )4("الحديث كاتب طهمان بن إلبراهيم

   صدوق:حث الباقال

  .)7(هـ258 توفي النَّيسابورِي، علي َأبو السلمي، راشد بن اللَّه عبد بن صحفْ بنَأحمد   -

وقال ابن أبي ، )9(ووثقه صالح الدين الصفدي، )8("البأس به نيسابوري صدوق: " النسائيقال
وقال ، )11(عنه بالكتابة مسلم وأمر، )10("حديثه من بجزء زرعة وأبي أبي إلى كتب: "حاتم

  ".صدوق: ")13(در الدين العينيوب، )12(ابن حجر

   صدوق: الباحثقال    

-  مياهروأما إرسال ِإب بن انمضير،طَهاد بن إسحاق،  فال يوأما، )14(فهو لم يرسل عن عب 
  . توبع متابعة قاصرة كما تقدم في التخريجوقد، بدعته فلم يكن داعية لبدعته

  :الحكم على اإلسناد

ـ ،  يرتقـي إلـى الـصحيح لغيـره        وبالمتابعات ، إسناده حسن  : الباحث قال  صـححه   دوق
  .األلباني

_    _   _    _   _    _  

                           
 .20/ 7تهذيب الكمال ) 1(

 .199/ 8الثقات البن حبان )2(

 .175/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .20/ 7تهذيب الكمال ) 4(

 .341/ 1الكاشف ) 5(

 .172ص، تقريب التهذيب) 6(

 .294/ 1تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .57ص، تسمية مشايخ النسائي) 8(

 .223/ 6الوافي بالوفيات للصفدي ) 9(

 .48/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .25/ 1تهذيب التهذيب ) 11(

 .78ص، تقريب التهذيب) 12(

 .499/ 3مغاني األخيار للعيني ) 13(

 ].14ص،  تحفة التحصيل للعراقي-140ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 14(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. الصدر مع البطْن مستوي أي ] البطْن مفاض [ والسالم الصالة عليه صفته وفي ] ه[ 
  .)1(بطنه سفلأ به ويرِيد اإلناء فَيض من امتالء فيه يكون أن: المفاض: وقيل

  :)91(حديث رقم 

   محمد الْفَضِل َأبو َأخْبرنَا: قَاَل الْحافظُ، اِهللا عبد َأبو َأخْبرنَا:  البيهقي رحمه اهللاقال
: قَاَل ،)3(يمِإبراهبن  ِإسحاقُ حدثَنَا: قَاَل ،)2(زِيادبن  محمدبن  الْحسين حدثَنَا: قَاَل ِإبراهيم،بن ا

 َأبِي عن ،)6(الزهرِي عنِ ،)5(الَْأخْضرِ َأبِيبن  صاِلح حدثَنَا: قَاَل )4(شُميٍلبن  النَّضر حدثَنَا
 ضمفَا الشَّعرِ، رجَِل فضة، من صيغَ كََأنَّما ،e اِهللا رسوُل كَان: "قَاَل هريرةَ، َأبِي عن ،)7(سلَمةَ

 َأدبر َأدبر وِإذَا جميعا، َأقْبَل َأقْبَل ِإذَا جميعا، بِقَدمه يطَُأ الْمنْكبينِ، )8(مشَاشِ عظيم الْبطْنِ،
  .)9("جميعا

  :تخريج الحديث

 طريق من، )12(وأبو يعلى، )11(وأخرجه البخاري، عن الزهري به، )10(ر معمأخرجه   

                           
 .3/485النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (  دمحن بن ميسثقة حافظ       بن   الح يلو عَأب رِيوابسي النَّيدبالع ادتقريب التهـذيب  :[انظر. هـ289توفي  ، زِي ،
 ].168ص

 ].6حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [لي أبو محمد بن راهويه المروزيمخْلَد الْحنْظَبن ِإبراهيم بن إسحاقَ ) 3(

، تقريـب التهـذيب   :[انظر. هـ204توفي  ، النَّضر بن شُميِل المازِني َأبو الحسنِ النَّحوِي البصرِي ثقة ثبت         ) 4(
 ].562ص

ـ 140توفي بعد   ، ن عبد الملك ضعيف يعتبر به     صاِلح بن َأبِي اَألخْضرِ اليمامي مولى هشام ب       ) 5( : انظـر . هـ
 ].271ص، تقريب التهذيب[

)6 (رِيهمِ: الزلسم بن دمحاِهللا ا بن هو م ديباِهللابن ع دبابِ بن عه25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته.[ش.[ 

ـ 104 أو 94تـوفي ، هرِي المدني عوف الز  بن   هو ابن عبد الرحمنِ   : َأبو سلَمةَ ) 7( . وثقـه ابـن حجـر     ، هـ
 ].645ص، تقريب التهذيب:[انظر

إكمال اإلعالم بتثليث للطـائي     . [المشاش رُؤوس الْعظَام، وطرائق في اَألرض ذَوات حجارة خوارة وتراب         ) 8(
2 /639.[ 

 .241/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 9(

 .259/ 11جامع معمر بن راشد ) 10(

  .5908رقم ، 162ص، 7ج، باب الجعد، كتاب اللباس، صحيح البخاري) 11(

 .256/ 5مسند أبي يعلى الموصلي ) 12(
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عن ، من طريق شعبة، )2(مدوأح، )1(وأخرجه الطيالسي،  أنس بن مالكعن، عن قتادة، همام
عن ، من طريق ابن أبي ذئب، )5(والبيهقي، )4(وابن الجعد، )3(وأخرجه أحمد، عن رجل، قتادة

، عن صالح مولى التوأمة،  من طريق روح بن عبادة)6(وأخرجه أحمد، صالح مولى التوأمة
، )9(والطبراني، )8(وأخرجه البخاري، مسلم من طريق موسى بن )7(وأخرجه البخاري

،  من طريق سعيد المقبري)11( ابن األعرابيوأخرجه، من طريق ابن المسيب، )10(والبيهقي
، جميعهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة،  من طريق عبد اهللا بن أبي عتبة)12(وأخرجه الطبراني

  .eفي وصف الرسول 
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 َأصحاب َأحد، المزكي، النَّيسابورِي، الهاشمي الفَضِل بنِ ِإبراهيم بن محمد، الفَضِل َأبو   -
  .)14("هو أكثر شيوخ نيسابور في العدالة: " الحاكمقال. )13(هـ347فيتو، الحديث

  . هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال  

  .باقي رجاله ثقات   -

  .)15(فهو لم يرسل عن أبي هريرة،  فال يضير،سلَمةَ يب وأما إرسال َأ -

                           
 .314/ 4مسند أبي داود الطيالسي ) 1(

 .88/ 16مسند أحمد ) 2(

 .93/ 14مسند أحمد ) 3(

 .404ص، مسند ابن الجعد) 4(

 .213/ 1دالئل النبوة للبيهقي) 5(

 .489/ 15مسند أحمد ) 6(

 .98ص، األدب المفرد للبخاري) 7(

 .395ص، األدب المفرد للبخاري) 8(

 .19/ 3مسند الشاميين ) 9(

 .208/ 1دالئل النبوة للبيهقي ) 10(

 .98ص، األدب المفرد للبخاري) 11(

 .59/ 4مسند الشاميين ) 12(

 .123/ 12سير أعالم النبالء) 13(

 .101ص، تاريخ نيسابور للحاكم) 14(

 ].213ص،  جامع التحصيل للعالئي-255ص، يل البن أبي حاتمالمراس: [انظر) 15(
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  :الحكم على اإلسناد

  .لضعف صالح بن أبي األخضر،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: يقال. الموت هنا ها الفَيض: قيل] الفَيض ذلك أثر على يكون ثم [الدجال حديث وفي) ه(
 بالضاد الميت فاض: ويقال. روحه خروج عند شَفَتَيه على يجتَمع الذي لُعابه أي: نفسه فاضت
 تقول وطَيء بالضاد تقول قَيس: الفراء الـوق. بالظاء هـنفس فاظَت: الـيق وال اءـوالظ
  .)1(بالظاء

  

  :)92(حديث رقم 

 ،)4(قَيسٍبن  الَْأسود حدثَنَا ،)3(زهير حدثَنَا ،)2(كَامٍل وَأب حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
 فَذَكَر ،)5(جنْدبٍبن  ِلسمرةَ خُطْبةً يوما شَهِدتُ: قَاَل الْبصرة، َأهِل من الْعبدي، عبادبن  ثَعلَبةُ حدثَنَا
 علَى لَنَا غَرضينِ في نَرمي الَْأنْصارِ من وغُلَام َأنَا بينَا: فَقَاَل e للَّها رسوِل عن حديثًا خُطْبته في
دهوِل عسر اللَّه e، تَّىِإذَا ح كَانَت سالشَّم يدنِ، قيحمإلى قوله ... ر:" لَنو كُوني ذَِلك كَذَِلك 
 ذكْرا، منْها لَكُم ذَكَر نَبِيكُم كَان هْل بينَكُم وتَساءلُون َأنْفُسكُم، في نُهاشَْأ يتَفَاقَم ُأمورا تَروا حتَّى

 ذَكَر ِلسمرةَ خُطْبةً شَهِدتُ ثُم: قَاَل ،" الْقَبض ذَِلك َأثَرِ علَى ثُم مراتبِها، علَى جِباٌل تَزوَل وحتَّى
  .)6(موضعها عن َأخَّرها ولَا كَلمةً، قَدم فَما يثَ،الْحد هذَا فيها

                           
 .3/485النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (ياناسالخُر رِكدم بن ظَفَّر535ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ207توفي ، هو م.[ 

 ].20حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [يحديجِ َأبو خَيثَمةَ الجعف بن هو ابن معاوِيةَ) 3(

)4 ( دوويقال العجلي الكوفي يكنى أبا قيس ثقةبن الَْأس يدبسٍ الْع111ص، تقريب التهذيب. [قَي.[ 

 ].1415/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ58توفي ، فَزارةَ الْفَزارِيبن هلَاِل بن جنْدبِ بن سمرةُ ) 5(

 .349/ 33سند أحمد م) 6(
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  :تخريج الحديث

  ، )5(والروياني، )4(وإسماعيل المزني، )3( الجعدابنو، )2(والنسائي، )1(أخرجه أبو داود
، )9(وأخرجه الترمذي، من طريق زهير بن معاوية به، )8(والبيهقي، )7(والحاكم، )6(وابن حبان

، )14(ومن طريقه ابن حبان، )13( أبي شيبةوابن، )12(وأحمد، )11(ابن ماجةو، )10(ئيوالنسا
من طريق سفيان ، )19(والبيهقي، )18(وابن المنذر، )17(والروياني، )16(والحاكم، )15(والطبراني

من طريق أبي ، )23(واألصبهاني، )22(والطبراني، )21(وابن حبان، )20(وأخرجه الطحاوي، وريالث

                           
 .1184رقم، 302ص، 1ج، باب من قال أربع ركعات، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 1(

، 57ص، 2ج، باب نوع آخر من صـالة الكـسوف       ، والقمر، كتاب كسوف الشمس  ، السنن الكبرى للنسائي  ) 2(
 .1882رقم

 .389ص، مسند ابن الجعد) 3(

 .143ص، السنن المأثورة للشافعي) 4(

 .68/ 2 الروياني مسند) 5(

 .95/ 7صحيح ابن حبان ) 6(

 .478/ 1المستدرك على الصحيحين  ) 7(

 .471/ 3السنن الكبرى ) 8(

 .562رقم ، 701ص، 1ج، باب كيف القراءة في الكسوف، أبواب السفر، سنن الترمذي) 9(

، 2ج، الة الكسوف باب ترك الجهر بالقراءة في ص     ، والقمر، كتاب كسوف الشمس  ، السنن الكبرى للنسائي  ) 10(
 .1895رقم ، 350ص

، 402ص، 1ج، باب ما جـاء فـي صـالة الكـسوف         ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ،  ابن ماجة  سنن) 11(
  .1264رقم

 .330/ 33مسند أحمد ) 12(

 .220/ 2مصنف ابن أبي شيبة ) 13(

 .94/ 7صحيح ابن حبان ) 14(

 .188/ 7المعجم الكبير ) 15(

 .483/ 1ن  المستدرك على الصحيحي) 16(

 .66/ 2مسند الروياني ) 17(

 .298/ 5األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) 18(

 .466/ 3السنن الكبرى للبيهقي ) 19(

 .398/ 7شرح مشكل اآلثار ) 20(

 .101/ 7صحيح ابن حبان ) 21(

 .190/ 7المعجم الكبير ) 22(

 .2841/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 23(
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جميعهم ،  من طريق أبي نعيم)2(وابن خزيمة، طريق سالم بن أبي مطيع من )1(وأحمد، عوانة
، عن ثعلبة به،  من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين)3(وأخرجه ابن أبي شيبة، عن األسود به

بألفاظ . عن سمرة بن جندب، عن رجل من عبد القيس، من طريق ابن عباد، )4(وأخرجه النسائي
  .متقاربة

  : وعللهدراسة رجال اإلسناد

  . )5( البصرِيالعبدي عباد بنثَعلَبة   -

 إسرائيل أنه نونقل البخاري ع، )7(وذكره ابن حبان في الثقات، )6(صحح حديثه الترمذي
، )10(وقال ابن حزم، )9("مقبول: "وقال ابن حجر، )e")8سمع سمرة عن النبي : قال

  .)12("سمره سمع وه من يدرى لَا: "وقال الذهبي، "لمجهو: ")11(والعجلي

  . هو صدوق: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وقال ،  إلّا من رجل مجهول أيضاًعولم يتاب، وفيه ثعلبة صدوق،  إسناده حسن:ث الباحقال
  .الترمذي هذا حديث حسن صحيح

  
_    _   _    _   _    _  

  
                           

 .396/ 33مسند أحمد ) 1(

 .327/ 2صحيح ابن خزيمة ) 2(

 .496/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 3(

رقـم  ، باب ترك الجهر بالقراءة في صالة الكسوف      ، والقمر، كتاب كسوف الشمس  ، السنن الكبرى للنسائي  ) 4(
1895. 

 .395/ 4تهذيب الكمال ) 5(

 . 562رقم ، 701ص، 1ج، باب كيف القراءة في الكسوف، أبواب السفر، سنن الترمذي) 6(

 .98/ 4الثقات البن حبان ) 7(

 .174/ 2التاريخ الكبير ) 8(

 .134ص، تقريب التهذيب ) 9(

 .320/ 3المحلى باآلثار ) 10(

 .260/ 1الثقات للعجلي ) 11(

 .122/ 1المغني في الضعفاء ) 12(
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  : رحمه اهللاألثير ابن اقال

 بسوطه رمى ثم فاظ حتى الفَرس فأجرى فَرسه حضر الزبير أقْطع أنه [ فيه...  } فيظ{ 
  .)1(مات بمعنى فاظَ ] السوطُ بلغ حيث أعطوه: فقال

  :)93(حديث رقم 

 ،)3(الْعمرِي يعني اللَّه عبد عن ،)2(الْخَياطُ خَاِلدبن  حماد حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
نعٍ ع4(نَاف(، ِنبن ا عرمع :َأن النَّبِي e َأقْطَع ريبالز رضح ،هسضٍ فَرقَاُل بَِأرا يلَه :ريثُر)5(، 

  .)6("السوطُ بلَغَ حيثُ َأعطُوه: "فَقَاَل بِسوطه، رمى ثُم قَام، حتَّى الْفَرس فََأجرى

  :تخريج الحديث

،  طريق أحمد بن حنبل بهمن، )10(البيهقي، )9(والقطيعي، )8(والطبراني، )7( أبو داودأخرجه
  .بمثله، )11( بهالدعن حماد بن خ،  الفضل الزهري من طريق أبي األحوص البغويأبو وأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .ما عدا عبد اهللا العمري فهو ضعيف، رجاله ثقات   -

  :الحكم على اإلسناد

  .لضعف عبد اهللا العمري، ه ضعيف إسناد: الباحثقال

                           
 .3/485النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (ي َأبشاط القُرن خَاِلد الْخَياد بمصرِي نزيل بغداد ثقةحالب د اللَّهب178، تقريب التهذيب. [و ع.[ 

، تقريـب التهـذيب   :[انظر  .هـ171توفي، عبد اِهللا بن عمر َأبو عبد الرحمنِ العمرِي المدني ضعيف عابد          ) 3(
 ].314ص

 ].89حديث رقم :  انظرسبقت ترجمته. [عمربن هو َأبو عبد اِهللا المدني مولَى ا) 4(

)5 (ريوهو الشيء الكثير    : ثُر ،موضع عند أنصاب الحرم بمكة مما يلي المستوقرة، وقيل صقع من           : تصغير ثر
معجـم  . [أصقاع الحجاز، كان فيه مال البن الزبير، وروي أنه كان يقول لجنده لن تأكلوا ثمر ثرير باطالً                

 ].78/ 2البلدان لياقوت الحموي 

 .486/ 10 أحمد مسند) 6(

 .3072رقم ، 177ص، 3ج، باب إقطاع األرضين، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، سنن أبي داود) 7(

 .305/ 4المعجم األوسط ) 8(

 .81ص، جزء األلف دينار للقطيعي) 9(

 .238/ 6السنن الكبرى ) 10(

 .373ص، حديث أبي الفضل الزهري) 11(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1( ]إسرائيل بني وإلَه فاظ [ الحقَيق أبي ابن قَتْل حديث ومنه

  :)94(حديث رقم 

 الرحمنِ عبد عن ،)3(الزهرِي عنِ ،)2(معمرٍ عن:  عبد الرزاق الصنعاني رحمه اهللاأخرج
 الَْأوس: الَْأنْصارِ من الْحيينِ هذَينِ َأن ِلنَبِيه اللَّه صنَع مما ِإن: "قَاَل )4(ماِلكبن  كَعبِبن ا

جرالْخَزلَانِ كَانَا واوتَصي يلَامِ فِل الِْإساونِ كَتَصلَيلَا الْفَح نَعصي سًئا الَْأوِإلَّا شَي قَالَت جرالْخَز :
اللَّهلَا و ونبتَذْه ا بِهدلًا َأبنَا فَضلَيي علَامِ، ففَِإذَا الِْإس تنَعص جرًئا، الْخَزشَي قَالَت سثَْل الَْأوم ،ذَِلك 
 اللَّه سوِلر عن نُجزَِئ حتَّى نَنْتَهِي لَا واللَّه: الْخَزرج قَالَت الَْأشْرف بن كَعب الَْأوس َأصابت فَلَما
e ثَْلي موا الَّذءزَأج نْهوا عفَتَذَاكَر نزٍل َأوجر نم ودهتَْأذَنُوا الْيفَاس النَّبِي e يف ،هإلى  ... قَتْل
 منْها َألَذَّ كَانَتْ ةًكَلم سمعتُ فَما: قَاَل] ماتَ تَقُوُل [يهود وِإلَه فَاظَ: فَقَالَتْ رْأسها رفَعتْ ثُم: قوله
 اللَّه رسوِل ِإلَى فَجِْئنَا صاحبنَا فَاحتَملْنَا ماتَ قَد َأنَّه َأصحابِي فََأخْبرتُ خَرجتُ ثُم: قَاَل نَفْسي ِإلَى
e نَاهرفََأخْب قَاَل بِذَِلك :وهاءجو موي ةعمالْج النَّبِيو e ِئذمولَ يرِ ىعنْبالْم ،خْطُبا يفَلَم مآهقَاَل ر :
"توه َأفْلَحج5("الْو(.  

  :تخريج الحديث

ومن ، )7(وأخرجه مالك،  من طريق عبد الرزاق به بمثله)6( أبو نعيم األصبهانيأخرجه
  من طريق ، )11(وابن شبة، )10(وأخرجه القاسم بن سالم، )9(وابن المظفر، )8(طريقه أبي عوانة

                           
 .3/485النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 (رمعم :يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

)3 (رِيهمِ، هو ابن شهاب: الزلسم بن دمح25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [م.[ 

تقريـب  : [انظر. خالفة سليمان  توفي في ، عبد الرحمن بن كَعب بن ماِلك الْأنْصارِي َأبو الْخطاب المدني ثقة          ) 4(
 ].349ص، التهذيب

 .407/ 5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 5(

 .1002/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 6(

 .447/ 2موطأ مالك ) 7(

 .221/ 4مستخرج أبي عوانة ) 8(

 .186ص، غرائب مالك بن أنس البن المظفر) 9(

 .48ص، األموال للقاسم بن سالم) 10(

 .463/ 2ينة البن شبة تاريخ المد) 11(
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  .عن عبد الرحمن به بنحوه، شهابابن 
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)1(فهو لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب، وأما إرسال الزهرِي، رجاله ثقات   -

  :الحكم على اإلسناد

كذلك عبد الرحمن عن ، وفيه الزهري عن عبد الرحمن مرسل،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .مرسل، eالنبي 
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الذي اللَّبن اسم: بالكسر الفيقة ] اليعرة فيقةُ وتُروِيه [ زرع أم حديث في ) ه(  } فيق{ 
 ثم فيق على وتُجمع قبلها ما لكسرة انْقَلبت واو الياء وأصل. الحلْبتَين بين الضرع في يجتمع
  .)2(أفْواق

  .لم أعثر عليه بلفظه ولكن بلفظ قريب منه : *)(حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن عبد الرحمنِ، وعلي بن   سلَيمانحدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
ةَ، عن عاِئشَةَ، عروةَ، عن عروبن عروةَ، عن عبد اللَّه بن يونُس، حدثَنَا هشَام بن َأخْبرنَا عيسى 

  . امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئاشْرةَ ِإحدى عجلَس: "قَالَتْ

ٍل: ولَى اُألقَالَتبْأسِ جلَى رٍل غَثٍّ، عمج مجِي لَحوتَقَى: زرٍل فَيهقَإلى أن ... ،الَ سالَت 
َأبِي زرعٍ، بن َأبِي زرعٍ، فَما ابن ا:  قولهاإلى... زوجِي َأبو زرعٍ، وما َأبو زرعٍ،: الحاديةَ عشْرةَ
  ".إلخ ...  ذراع الجفْرة،ويشْبِعه شَطْبة، مضجعه كَمسلِّ

  ).31(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

                           
،  تحفة التحصيل للعراقـي    -109ص،  جامع التحصيل للعالئي   -189ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 1(

 ].287ص

 .3/486النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(



  "الفاء مع الياء"حتى نهاية باب " الفاء مع الالم"لواردة من باب األحاديث ا

 220 

 الفصل األول

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 بعد الحين أي ] الفَينَة بعد الفَينَةَ اعتاده قد ذَنْب وله إالَّ مولُود من ما [ فيه ) ه(  } فين{ 
 يالعلَم التَّعرِيفان عليه تَعاقَب مما وهو والفَينةَ فَينةً لَقيتُه: يقال. الساعة بعد والساعة الحين

ر والشَّعوب كشَعوب والالميحر وسح1(والس(.  

  :)95(حديث رقم 
 َأبِيبن  َأحمد ثنا الرازِي، الْعباسِبن  الْحسين حدثَنَا:  القاسم الطبراني رحمه اهللاو أبقال

 عنِ ،)4(عكْرِمةَ عن ،)3(الْكُوفي كْتبالْم عبيد ثنا الْمداِئني، حفْصٍبن  علي ثنا ،)2(الرازِي سريجٍ
 َأو الْفَينَة، بعد الْفَينَةَ: يعتاده ذَنْب ولَه ِإلَّا مْؤمنٍ عبد من ما: " قَاَل e النَّبِي عنِ عباسٍ،بن ا
ذَنْب وه يمقم هلَيلَا ع فَارِقُهتَّى يفَارِقَ، حي الْ ِإننْؤمقَ مفْتَنًا خُلا ماباً تَويِإذَا نَس ذُكِّر 5( "ذَكَر( .  

  :تخريج الحديث
 )7(واألصبهاني، وعلي بن عبد اهللا بن عباس، ير من طريق سعيد بن جب)6(أخرجه الطبراني

  وعبد ،  من طريق سعيد بن جبير)8(والقضاعي، من طريق علي بن عبد اهللا بن عباس
، عن داود البصري، عن قيس الماصر، نمن طريق عبد اهللا بن دكي، )10(البيهقيو، )9(بن حميدا

  .بألفاظ متقاربة، جميعهم عن ابن عباس
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   يلفْصٍبن عح ياِئندو ،الْمن َأبسادي الْحغْد13(وابن المديني، )12(وثقه ابن معين. )11(الْب( ،

                           
 .المرجع السابق) 1(

)2 (ازِيفَرٍ الرعو جاحِ َأبب80ص، تقريب التهذيب:[انظر. جروثقه ابن ح. هـ240توفي بعد، هو ابنِ الص.[ 

)3 ( ديبثقةبن ع بكْتالكوفي الْم انره378ص، تقريب التهذيب. [م.[ 

 ].2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [مولى بن عباس أصله بربري، هو َأبو عبد اللَّه: عكْرِمة) 4(

 .304/ 11المعجم الكبير ) 5(

 .282/ 10معجم الكبير  ال-89/ 6المعجم األوسط ) 6(

 .211/ 3حلية األولياء ألبي نعيم ) 7(

 .24/ 2مسند الشهاب القضاعي ) 8(

 .225ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 9(

 .330/ 9شعب اإليمان ) 10(

 .408/ 20تهذيب الكمال ) 11(

 .97/ 1 رواية ابن محرز - تاريخ ابن معين -349ص، سؤاالت ابن الجنيد) 12(

 .182/ 6التعديل البن أبي حاتم الجرح و) 13(
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، )4(وقال ابن معين في موضع آخر، )3(والحاكم، )2 (وأبو داد، )1(بة  شييوأبو بكر ابن أب
  وقال ، )6(" أخطأمارب: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، "ليس به بأس: ")5(والنسائي
 عقبو، )8("به يحتج وال حديثه يكتب الحديث صالح: "وقال أبو حاتم، )7("صدوق: "ابن حجر

  .)9("به مسلم احتج: " الذهبيليهع

وقد توبع متابعات ، فلم أجده عند غيره، وأما قول ابن حبان ربما أخطأ،  هو ثقة: الباحثقال
  .كما تقدم في التخريج، قاصرة

، )10(وكان ثقة، بالجمال ويعرف الرازِي الْمقْرِئ علي َأبو مهران َأبِي بن الْعباس بن الْحسن  -
  .)11("والتحرير الضبط في المنتهى إليه وكان: " الذهبيقالو

  . هو ثقة: الباحثقال

  : الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فَينَانَة جمة ذا تَتَزوجي أن تُريدين: e فقال زوجها تَشْكُو امرأة جاءت [ وفيه ) س( 
 هنا ها أوردناه وإنما. زائدة والياء الحسن الطَّويل: الفَينان الشَّعر  ]شيطان منها خُصلة كل على
  .)12(لفظْه ظاهر على حمالً

  
                           

 .360/ 13تاريخ بغداد ) 1(
 .المرجع السابق) 2(
 .300/ 1المستدرك على الصحيحين ) 3(
 .182/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 4(
 .360/ 13تاريخ بغداد ) 5(
 .465/ 8الثقات البن حبان ) 6(
 .400ص، تقريب التهذيب) 7(
 .182/ 6حاتم الجرح والتعديل البن أبي ) 8(
 .125/ 3ميزان االعتدال ) 9(
 .403/ 8تاريخ بغداد : انظر) 10(
 .136ص، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار) 11(
 .3/486النهاية في غريب الحديث واألثر ) 12(
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  :)96(حديث رقم 

 َأبِيبن  بكْرِ َأبِي عن ،)1(الْمباركبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  سعيد بن منصور رحمه اهللاقال
مير2(م( ،ِنثَمِ عيبِنِ الْه اِلكم)3(، َأةً َأنروَل َأتَتْ امسر اللَّه e ا، تَشْكُوهجوا": فَقَاَل ز؟ مينتُرِيد 

ينَأتُرِيد جِي َأنوا تَتَزذَا شَاب ةمج ،نَانَةلَى فَيكُلِّ ع لَةا خُصنْهم ،طَانشَي ي؛ َأوعي تَخْتَلفَتَكُون نْدع 
اللَّه َأنْتَن نجِ مارٍ يفَةم4(؟"ح(.  

  :تخريج الحديث

  . به سعيد بن منصورانفرد
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقات ما عدا ابن أبي مريمرجاله   -

  .)e)5أرسل عن النبي :  فقد قال ابن حجر،ماِلك بِنِوأما إرسال الْهيثَمِ    -

  :الحكم على اإلسناد

. e إرسال الهيثم بن مالك عن النبي :ولىاأل:  ضعيف وفيه علتانإسناده : الباحثقال
  . مريمأبي ضعف أبي بكر بن :والثانية

  
_    _   _    _   _    _  

  

                           
 ].96حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [عبد اِهللا بن المبارك المروزِي مولى بني حنظلة) 1(

تقريـب  : [انظر. ضعفه ابن حجر  . هـ156توفي، هو ابن عبد اِهللا الغَساني الشامي     : َأبِي مريم بن  َأبو بكْرٍ   ) 2(
 ].623ص، التهذيب

 ].578ص، تقريب التهذيب.[الهيثَم بن مالك الطّاِئي أبو محمد الشّامي األعمى ثقة) 3(

 .374/ 1سنن سعيد بن منصور ) 4(

 .98/ 11 تهذيب التهذيب )5(
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  الثانيالفصل 
  

" الباء مع القاف"األحاديث الواردة من باب 
  ".لالذا مع القاف"حىت نهاية باب 

  
  :وفیھ خمسة مباحث

  

  .مع الباء القاف: ل األوالمبحث
  .مع التاء القاف:  الثانيالمبحث
  .مع الثاء القاف:  الثالثالمبحث
  .مع الحاء القاف : الرابعالمبحث
  .مع الدال القاف : الخامسالمبحث
  .مع الذال القاف :السادس المبحث
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  المبحث األول
   باب القاف مع الباء

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الذين فهم صح إن: فقال ثعلب عنه سئل ] القُبيون الناس خَير [ فيه ) ه(  } قبب{ 
  .)1(البطن وخُمص الضمر: والقَبب. بطُونهم تَضمر حتى الصوم يسردون

  :)97( حديث رقم 

  . أن أبا منصور األزهري ذكره في تهذييب اللغةغير،  لهريجٍ لم أعثر على تخ: الباحثقال  

 َأنه eوسِئَل َأحمد بن يحيى عن تَفْسير حديث روِي عن النَّبِي : األزهري أبو منصور قال
ِإن صح الخبر فهم الَّذين يسردون الصوم حتَّى تضمر :  فَقَاَل" الناسِ القُبيونخير": قَاَل
  .)2(نُهمبطو

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 صغير بيتٌ: الخيام من القُبة ] المسجد في مضروبة قُبةً فرأى [ االعتكاف حديث وفي
  .)3 (العرب بيوت من وهو مستدير

  :)98(حديث رقم 

   فُضيِلبن  محمد َأخْبرنَا ،)4(سالَمٍبن ا هو محمد حدثَنَا: اهللا اإلمام البخاري رحمه قال
 اللَّه رضي عاِئشَةَ عن ،)7(الرحمنِ عبد بِنْت عمرةَ عن ،)6(سعيدبن  يحيى عن ،)5(غَزوانبن ا

                           
 .4/3النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .240/ 8تهذيب اللغة لألزهري ) 2(

 .4/3النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

 ].482ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر  .هـ227توفي ، هو السلَمي موالَهم البِيكَنْدي أبو جعفر) 4(

)5 (محم وان الضبي بن دٍل بن غَزي17حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[فُض.[ 

)6 (ديعس ى بنيحبن ي ارِيسِ اَألنْصقَي ،يندي، المالقَاض ديعو س20حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [َأب.[ 

 ].750ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ106 وقيل98توفيت،  ثقةعمرةُ بِنْتُ عبد الرحمنِ اَألنْصارِيةُ المدنيةُ) 7(
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 الَّذي مكَانَه دخََل الغَداةَ صلَّى وِإذَا رمضانٍ، كُلِّ في يعتَكفُ ،e اللَّه رسوُل كَان: قَالَتْ عنْها،
 حفْصةُ، بِها فَسمعتْ ةً،قُب فيه فَضربتْ لَها، فََأذن تَعتَكفَ، َأن عاِئشَةُ فَاستَْأذَنَتْه: قَاَل فيه، اعتَكَفَ
 الغَداة منe  اللَّه رسوُل انْصرفَ فَلَما ُأخْرى، قُبةً فَضربتْ بِها، زينَب وسمعتْ قُبةً، فَضربتْ
رصَأب عبابٍ، َأربا ": فَقَاَل قذَا؟مه" ، فَُأخْبِر ،نهرا: "فَقَاَل خَبم لَهمحلَ نذَا؟ ىع؟ ها الْبِروهانْزِع 

  .)1(شَواٍل من العشْرِ آخرِ في اعتَكَفَ حتَّى رمضان في يعتَكفْ فَلَم فَنُزِعتْ، ،"اَأراه الَفَ

  :تخريج الحديث

 طريق من )3(ومسلم، واألوزاعي، وحماد بن زيد، مالك طريق من )2( البخاريأخرجه
  .هم عن يحيى بن سعيد به بمثلهجميع، أبي معاوية

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله   -
_    _   _    _   _    _  

 

  : اهللارحمه ابن األثير قال

. قَبيح فهو يقْبح قَبح وقد. الحسن ضد القُبح  ]ومرة حرب األسماء أقْبح [ فيه...  } قبح{ 
 مرة وأما، واألذَى والشر القَتْل من فيها لما وتُكره بها يتفَاءُل مما بالحر ألن أقْبحها كانا وإنما
  .)4(مرة أبو كُنْيتَه فإن إبليس كُنْية ألنه أو الطباع إلى بغيض كَرِيه وهو المرارة من فألنه

  :)99(حديث رقم 

 َأخَا يعني ،)5(مهاجِرٍبن  محمد احدثَنَ سعيد،بن  هشَام حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
: قَاَل صحبةٌ وكَانَتْ ،)7(الْجشَمي وهبٍ َأبِي عن ،)6(شَبِيبٍبن  عقيُل حدثَني: قَاَل مهاجِرٍبن  عمرو

                           
  .2041رقم ، 51ص، 3ج، باب االعتكاف في شوال، كتاب االعتكاف، صحيح البخاري) 1(

بـاب اعتكـاف    ، 2034رقـم   ، 49ص، 3ج، باب األخبية في المسجد   ، كتاب االعتكاف ، صحيح البخاري ) 2(
 .2045رقم ، 51ص، 3ج، ثم بدا له أن يخرج، كفباب من أراد أن يعت، 2033رقم ، 2034، النساء

 .1172رقم ، 457ص، باب متى يدخل من أراد االعتكاف في معتكفه، كتاب االعتكاف، صحيح مسلم) 3(

 .4/3النهاية في غريب الحديث واألثر ) 4(

)5 ( دمحاجِرٍ األنصاري الشامي أخو عمرو ثقةبن مه509ص، بتقريب التهذي: [انظر. هـ170توفي ، م.[ 

 ].396ص، تقريب التهذيب: [انظر". مجهول: "قال ابن حجر، شَبِيبٍبن عقيُل ) 6(

)7 (نْدع يثُهدةٌ، حبحص لَه يشَمبٍ الْجهو ويِل : َأبق3042/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم . [شَبِيبٍبن ع.[ 



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 226 

 الفصل الثاني

 وعبد اللَّه عبد وجلَّ عز اللَّه لَىِإ الَْأسماء وَأحب الَْأنْبِياء، بَِأسماء تَسموا: " e اللَّه رسوُل قَاَل
 بِنَواصيها وامسحوا الْخَيَل، وارتَبِطُوا ومرةُ، حرب وَأقْبحها وهمام، حارِثٌ وَأصدقُها الرحمنِ،

 َأغَر )3(كُميت بِكُلِّ وعلَيكُم ،)2(الَْأوتَار وهاتُقَلِّد ولَا وقَلِّدوها وَأكْفَاِلها،: قَاَل َأو ،)1(وَأعجازِها
  .)4( "محجٍل َأغَر َأدهم َأو محجٍل، َأغَر َأشْقَر َأو محجٍل

  :تخريج الحديث

  من طريق ، )8(انيـواألصبه، )7(يـوالبيهق، )6(يـوالطبران، )5(اريـه البخـأخرج
  .أحمد بن حنبل به
، )12(والدوالبي، )11(والنسائي، عن هارون بن عبد اهللا، )10(وأبو يعلى، )9( أبو داود وأخرجه
عن ، وأخرجه الدوالبي من طريق يحيى بن صالح، كالهما عن هشام به، رافععن محمد بن 

  .بألفاظ متقاربة، )13(محمد بن مهاجر به

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

، )16(وأحمد، )15(وثقه ابن سعد. )14(بغداد نزيل الْبزاز، َأحمد َأبو ،الطَّالْقَاني سعيدبن  هشَامِ   -

                           
 ].1074/ 2بكر األزدي جمهرة اللغة ألبي . [أعجازها َألْحم من صدورِها) 1(

ية وذُحولَها الَّتي كَانَـتْ     لِّدوها طَلَب َأوتَارِ الجاهل   َأي قَلِّدوها طلب أعداء الدين والدفاع على الْمسلمين، ولَا تُقَ         ) 2(
نَكُميب .تَارالَْأوعل        : ورِيد اجالثَّْأرِ، ي وطَلَب مالد وهرِ، ووِتْر بِالْكَس عمـا لُـزوم         جهنَاقي َأعا فالزِماً لَه وا ذَِلك

نَاق99/ 4النهاية في غريب الحديث واألثر. [القَلَائد ِللَْأع.[ 

)3 (را حوافهتُ َأقوى الخيِل وَأشَدي68/ 5تاج العروس للزبيدي . [الكُم.[ 

 .377/ 31مسند أحمد ) 4(

 .284ص، األدب المفرد) 5(

 .380/ 22المعجم الكبير ) 6(

 .515/ 9السنن الكبرى ) 7(

 .3042/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 8(

  .4950رقم ، 287ص، 2ج، باب في تغيير األسماء، كتاب األدب، سنن أبي داود) 9(

 .113/ 13مسند أبي يعلى الموصلي ) 10(

  .3565رقم ، 218ص، 6ج، باب ما يستحب من شية الخيل، كتاب الخيل، سنن النسائي) 11(

 .343/ 1الكنى واألسماء ) 12(

 .178/ 1الكنى واألسماء ) 13(

 .209/ 30تهذيب الكمال ) 14(

 .9/349الطبقات الكبير ) 15(

 .63/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 16(
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صاحب خير "وزاد أحمد ، "مات قبل أن يروي الناس عنه"وزاد ابن سعد ، )1(والذهبي
وكان ، )3(وذكره ابن حبان في الثقات، )2("ليس به بأس: "وقال النسائي، "وصالح في بدنه

 ابن وقال، )5(وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، )4(شيئا عنه يروى ال معين بن يحيى
  ". صدوق: ")7(وبدر الدين العيني، )6(حجر

 أنه أراد: " قبل أن يسمع منه الناس بقولهات البغدادي على قول ابن سعد مالخطيب وعقب
  .)8("حديثه وينتشر روايته تسعت أن قبل أجله وعاجله ،يسيراً شيئاً يروى

  . هو ثقة: الباحثقال

  :ى اإلسنادالحكم عل

  . إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ي إلِلميله قولي علي يرد ال أي ] ُأقبح فال أقول فعنده [ زرع أم حديث وفي ) ه( 
  .)9(اِإلبعاد وهو القَبح من اهللا كقَبح: له قُلْتَ إذا فُالناً قَبحتُ: يقال. عليه وكَرامتي

  :(*)حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن عبد الرحمنِ، وعلي بن حدثَنَا سلَيمان :   اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 عروةَ، عن عاِئشَةَ، عروةَ، عنبن عروةَ، عن عبد اللَّه بن يونُس، حدثَنَا هشَام بن َأخْبرنَا عيسى 

  . شَيًئاهِن من َأخْبارِ َأزواجِيكْتُمن ِإحدى عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ جلَس: " قَالَتْ

                           
 .336/ 2الكاشف ) 1(

 .46/ 14تاريخ بغداد ) 2(

 .232/ 9الثقات البن حبان ) 3(

 .63/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 4(

 .175/ 3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 5(

 .572ص، تقريب التهذيب) 6(

 .558/ 3مغاني األخيار للعيني ) 7(

 .46/ 14تاريخ بغداد ) 8(

 .4/3النهاية في غرب الحديث واألثر ) 9(
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ٍل:  اُألولَىقَالَتبْأسِ جلَى رٍل غَثٍّ، عمج مجِي لَحوتَقَ: زرٍل فَيهالَىالَ سنْتَقَُل وينٍ فَيمس  ...
 وما َأبو زرعٍ، َأنَاس من حلي ُأذُنَي، وملََأ من رعٍ،زوجِي َأبو ز:  عشْرةَالحاديةَإلى أن قالت 

ي َأهِل صهِيٍل نَفْسي، وجدني في َأهِل غُنَيمة بِشقٍّ، فَجعلَني ف إلى شَحمٍ عضدي، وبجحني فَبجِحتْ
  .إلخ ... ، ُأقَبح، وَأرقُد فََأتَصبح، وَأشْرب فََأتَقَنَّحفَالَ وداِئسٍ ومنَقٍّ، فَعنْده َأقُوُل ط،وَأطي

  ).31(هو الحديث رقم ، سبق تخريجه ودراسته:  الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 تَنْسبوه ال: وقيل، فُالن وجه اللّه قَبح: تَقُولوا ال أي ] الوجه تُقَبحوا ال [ الحديث ومنه ) ه(       
  .)1(خَلْقه شيء كلَّ أحسن وقد صوره اللّه ألن الحسن ضد: القُبح إلى

  :)100(حديث رقم 
 ،)4(الَْأعمشِ عنِ ،)3(جرِير نا ،)2(مرٍمع َأبو حدثَني:  اإلمام عبد اهللا بن أحمد رحمه اهللاقال

نبِيبِ عَأبِيبن  ح 5(ثَابِت(، نع طَاءع)6(، ِنبن ا عرمع)7( t وُل قَاَل: قَاَلسر اللَّه e :"لَا 
  .)8("الرحمنِ صورة علَى آدم خَلَقَ اللَّه فَِإن الْوجه تُقَبحوا

  :تخريج الحديث

، )13(واآلجري، )12(والطبراني، )11(وابن خزيمة، )10(وابن أبي عاصم، )9(الحارث أخرجه
                           

 .4/3النهاية في غرب الحديث واألثر  )1(

 ].105ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ236توفي، القَطيعيهو ِإسماعيُل بن ِإبراهيم الهِلَاَِلي ) 2(

)3 (ررِيج: يفالكُو يبط الضبن قُر ديمالح دبع 10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

)4 (يداَألس انرهم بن انملَيشُ هو سم53رقم حديث : سبقت ترجمته انظر. [اَألع.[ 

)5 ( بِيببن حيفيى الكوو يحأب ،يداَألس ،في، أبِي ثَابِت218ص، تقريب التهذيب:[انظر  .هـ119ثقة، تُو.[ 

)6 (طَاءع :يشالقُر لَماحٍ واسم أبي رباح َأسبَأبِي ر 55حديث رقم: سبقت ترجمته انظر: [انظر. هو ابن.[ 

 .tخطاب هو عبد اهللا بن عمر بن ال) 7(

 .268/ 1السنة لعبد اهللا بن أحمد ) 8(

 .831/ 2بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) 9(

 .229/ 1السنة البن أبي عاصم ) 10(

 .85/ 1التوحيد البن خزيمة ) 11(

 .430/ 12المعجم الكبير ) 12(

 .1153/ 3الشريعة لآلجري ) 13(
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، من طريق جرير به بمثله، )5(والبيهقي، )4(والاللكائي، )3(وابن بطة،  )2(والحاكم، )1(والدارقطني
  .)6(بمثله، عن األعمش به،  من طريق محاضرةوأخرجه ابن بط

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

-    وأما إرسال عاحٍطَاءبَأبِي ر لقي : " فقد قال ابن المديني،  فحديثه عن ابن عمر مرسل، بن
  وقال ، )7(" ولم يسمع منهالبيت ورأى أبا سعيد الخدري رآه يطُوف ب،عبد اهللا بن عمر

 وال رآه قد ولكنه ،شيئاً عمر ابن من يسمع لم رباح أبى بن عطاء أن قالوا: "معينابن 
  .)9("قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه: "  اإلمام أحمدوقال، )8("سماع له صحي

-     بِيببن وأما تدليس ح10( فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من مراتب المدلسين،أبِي ثَابِت( ،
  .)11( لم يرسل عن عطاءوأما إرساله فال يضير ألنه، ولم يصرح بالسماع

 يضير لذكر ابن حجر له في المرتبة الثانية من مراتب فال، وأما تدليس الَْأعمشِ    -
  .وهم الذين احتمل األئمة تدليسهم، )12(المدلسين

فال يضير فقد تابعه محاضر متابعةً تامة في شيخه ،  بن عبد الحميدجرِيروأما وهم     -
  .)13(األعمش كما في رواية ابن بطة

                           
 .36ص، الصفات للدارقطني) 1(

 .349/ 2ين المستدرك على الصحيح) 2(

 .244/ 7اإلبانة الكبرى ) 3(

 .470/ 3شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي ) 4(

 .65/ 2األسماء والصفات للبيهقي ) 5(

 .262/ 7اإلبانة الكبرى ) 6(

 .66ص، العلل البن المديني) 7(

 .126/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 8(

 .154 ص،المراسيل البن أبي حاتم) 9(

 .38ص، طبقات المدلسين) 10(

،  تحفة التحصيل للعراقـي    -105ص،  جامع التحصيل للعالئي   -28ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 11(
 ].59ص

 .172سبقت ترجمته انظر صفحة رقم ) 12(

 .262/ 7اإلبانة الكبرى ) 13(
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  :الحكم على اإلسناد

 عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن :األولى: وفيه علتان،  ضعيفهإسناد : الباحثقال  
  .)1(وضعفه األلباني.  حبيب بن أبي ثابت مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع:الثانية. عمر

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

، وتُفْتَح باُؤها وتُضم الموتَى فْند موضع هي] المقْبرة في الصالة عن نَهى [فيه.. } قبر{
تَى ونجاتهم فإن صوديد المالط تُرابها بصى عنها الخْتت لَّىوإنما نَهفي مكان طاهر منها صح 

  .)2 (صالتُه

  :)101(حديث رقم 

 الشَّيخُ سعيد وَأب الْجنَدي ِإبراهيمبن  محمدبن  الْمفَضُل َأخْبرنَا:  ابن حبان رحمه اهللاقال
اِلحكَّةَ، الصثَنَا: قَاَل بِمدح يلبن  عادزِي ،جِيثَنَا: قَاَل اللَّحدو حةَ َأب3(قُر(، ِنجٍبن ا عيرج)نِ ،)4ع 
 نَهى e اللَّه رسوَل َأن" ،)7(عمرٍوبن  اللَّه عبد عن ،)6(الرحمنِ عبدبن  خَيثَمةَ عن ،)5(الَْأعمشِ

  . )8("الْمقْبرة في الصلَاة عنِ

  :تخريج الحديث

  . به ابن حبانانفرد    -

  

                           
 .316/ 3في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 1(

 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 ].551ص، تقريب التهذيب. [هو موسى بن طَارِق اليماني َأبو قُرةَ الزبِيدي القَاضي ثقة يغرب) 3(

)4 ( كلالْم دبزِيزِ بن هو عالْع دببن عكِّيجٍ اُألموي الْمير2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ج.[ 

)5 (يداَألس انرهم بن انملَيشُ هو سم53حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [اَألع.[ 

، تقريـب التهـذيب   :[انظـر . وثقه ابن حجر  ، ه80توفي بعد   ، َأبِي سبرةَ الجعفي   بن   عبد الرحمنِ بن  خَيثَمةُ  ) 6(
 ].197ص

  . عاصِالْبن هو ا: عمرِوبن عبد اِهللا  )7(

 .90/ 6صحيح ابن حبان ) 8(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-     يلبن عادزِي جِيذكره ابن حبان في الثقات وقال،اللَّح " :كَاناوِياً وة ألبى رثنا قُردح نهع 
  .)1("هـ248 عرفَة يوم توفي ،الحديث مستَقيم الجندي حمدم بن الْمفضل

   صدوق: الباحثقال 

وقال ، )2("الشيخ الصالح: "قال ابن حبان. سعيد َأبو الْجنَدي ِإبراهيمبن  محمدبن  ضُل الْمفَ -
  .)3("هو ثقة: " الحافظ أبو علي النيسابوري

   صدوق: الباحثقال

  .باقي رجاله ثقات   -

  .)4(فهو لم يرسل عن عمرو بن العاص،  فال يضير،الرحمنِ عبدبن وأما إرسال خَيثَمةُ    -

 وأما، ولم يصرح بالسماع،  مراتب المدلسينمن فهو من الثالثة ،جريجٍبن وأما تدليس ا  -
  .)5( لم يرسل عن خيثمة بن عبد الرحمنفهوإرساله 

  :ادالحكم على اإلسن

ولوال عنعنة ابن جريج ألنه مدلس من الثالثة من مراتب ، إسناده حسن:  الباحثقال
  . حديثه صحيحاًلكان  ولم يصرح بالسماع،المدلسين

  .)6(عدهوب، ولكن الحديث قوي بما قبله،  صححه األلباني وقال لوال عنعنة ابن جريجوقد

 الصالة عنِ e اللَّه رسوُل نَهى: "َلقَا t ماِلكبن  َأنَسِأي حديث :  يقصد بما قبله:قلت
:  يقولe اللَّه رسوَل سمعتُ: يقُوُل t الغَنَوي مرثَد َأباأي حديث : ويقصد بما بعده". القُبورِ بين

  .قال وأوافق األلباني فيما :قلت. نيوقد صححهما األلبا". ِإلَيها تُصلُّوا ولَا القُبور علَى تجلسوا لَا"
  

_    _   _    _   _    _  
  

                           
 .470/ 8الثقات البن حبان ) 1(

 .90/ 6صحيح ابن حبان ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 ].98ص،  تحفة التحصيل للعراقي-173ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 4(

 ].229ص،  جامع التحصيل للعالئي-131ص ، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 5(

 .130/ 4ات الحسان على صحيح ابن حبان التعليق) 6(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 ألن فيها تُصلُّوا فال ،كالقُبور لكم تَجعلوها ال أي] مقَابِر بيوتكم تَجعلُوا ال [الحديث ومنه

 وال بيوتكم في صالتكم من اجعلوا: [قوله له ويشْهد يصّل لم قَبره في وصار مات إذا العبد
قابر تَجعلوها ال معناه : وقيل، ]قُبورا ذوهاتَتَّخل فيها الصالة تجوز ال التي كالمه واألوج1(أو(.  

  :)102(حديث رقم 
 الرحمنِ عبدبن ا وهو يعقُوب حدثَنَا ،)2(سعيدبن  قُتَيبةُ حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال

3(الْقَارِي(، نٍل عيهس)4(، نع َأبِيه)5(، نةَ، َأبِي عريره وَل َأنساِهللا ر e، لُوا ال ": قَاَلعتَج وتَكُميب 
،قَابِرم ِإن طَانالشَّي رنْفي نم تيي الْبُأ الَّذتُقْر يهةُ فورس ةقَر6("الْب(.  

  : تخريج الحديث
  . به مسلمانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .صدوق حسن الحديث،  رجاله ثقات ماعدا سهيل بن أبي صالح: الباحثقال

_    _   _    _   _    _  

 : اإلمام ابن األثير رحمه اهللاقال

قَبستُ العلْم ] من اقْتَبس علْماً من النُّجوم اقْتَبس شُعبةً من السحر [ فيه ) س ( } قبس { 
  .)7(األخْذُ منها: الشُّعلةُ من النار واقْتباسها: القَبسو. واقْتَبستُه إذا تَعلَّمتَه

  :)103(حديث رقم 

   عن عبيد اللَّه ،)8(سعيدبن حدثَنَا يحيى :  اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللاقال

                           
 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(
)2 (ديعس ةُ بنبِل بن قُتَييمبن ج يالثَّقَف ف86حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [طَرِي.[ 
)3 (يندنِ الممحالر دبع بن بقُوع608ص، تهذيبتقريب ال: [انظر. هـ181توفي، ثقة،  ي.[ 
)4 (يندالم دزِيو ياِلحٍ َأبَأبِي ص 26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [صدوق حسن الحديث، هو ابن.[ 
)5 (انماِلحٍ السو صَأب ان26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ذَكْو.[ 
، وجوازها في المسجد  ، لنافلة في بيته  باب استحباب صالة ا   ، كتاب صالة المسافرين وقصرها   ، صحيح مسلم ) 6(

 .780رقم ، 307ص
 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(

)8 (ديعس ى بنيحي :رِيصالب القَطَّان ديعو سَأب يميخٍ التَّمو81حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو ابنِ فَر.[ 
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قَاَل : عباسٍ، قَاَلبن  عنِ ا،)2(ماهكبن ن يوسفَ ـ ع،)1(عبد اللَّهبن الَْأخْنَسِ، عنِ الْوِليد بن ا
 وُل اللَّهسرe" :ِنمادا زم ادرِ، زحالس نةً مبشُع سومِ اقْتَبالنُّج نا ملْمع س3(" اقْتَب(.  

  :تخريج الحديث

 طريق أبي بكر بن أبي شيبة من، )6(وابن عبد البر، )5(ابن ماجةو، )4( أبو داودأخرجه
 الشيخ وأبو، )11(والخرائطي، )10(وابن عبد البر، )9(والحربي، )8(وأحمد، )7(وداودوأخرجه أب، به

،  روحعن )14( أحمدأخرجهو،  طريق يحيى بن سعيد بهمن، )13(والبيهقي، )12(األصبهاني
   طريق الحارث من، )18(والبيهقي، )17(والاللكائي، )16(والطبراني، )15(وأخرجه عبد بن حميد

  .بمثله، د اهللا بن األخنس به عبيعن ثالثتهما،  عبيدنبا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . )19(ألزدمولى ا:  َأبو ماِلك الكوفي الخزاز، ويقال، عبيد اللَّه بن األخنس النخعي-

                           
)1 ( ِليدبن الْواللَّه دبكَّيِهو : عم الملَاهورِي مدب582ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر. الع.[ 

 ].611ص، تقريب التهذيب:[انظر.  وثقه ابن حجر.هـ106توفي، يوسفُ بن ماهك الفَارِسي المكَّي) 2(

 .239/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) 3(

 .3905رقم، 16ص، 4ج، باب في النجوم، كتاب الطب، سنن أبي داود) 4(

 .3726رقم، 1228ص، 2ج، باب تعلم النجوم، كتاب األدب،  ابن ماجةسنن) 5(

 .792/ 2جامع بيان العلم وفضله ) 6(

 .3905رقم، 16ص، 4ج، باب في النجوم، كتاب الطب، سنن أبي داود) 7(

 .454/ 3مسند أحمد) 8(

 .1119/ 3غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) 9(

 .792/ 2لم وفضله جامع بيان الع) 10(

 .347ص، مساوئ األخالق للخرائطي) 11(

 .1226/ 4العظمة ألبي الشيخ األصبهاني ) 12(

 .239/ 8السنن الكبرى ) 13(

 .41/ 5مسند أحمد ) 14(

 .236ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 15(

 .135/ 11المعجم الكبير ) 16(

 .1287/ 7شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 17(

 .168/ 7شعب اإليمان ) 18(

 .5/ 19تهذيب الكمال ) 19(
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ليس به : "مرةوقال ابن معين ، )4(والنسائي، )3(وأبو داود، )2(وابن معين، )1( أحمدوثقه    
  .)7("صدوق: "وقال ابن حجر، )6("يراًيخطىء كث: "وقال، قاتوذكره ابن حبان في الث، )5("بأس

ألنه عندما ،  في التوثيقزيادةهو ،  قول ابن حبان بأنه يخطىءوأما،  هو ثقة: الباحثقال
، ويردفه بقوله يخطئ هو أقوى في التعديل من الذي يذكره في الثقات ويهمله، يذكر الراوي

  .هأالثقات رغم خط وقبله في ،رد حديثهوذلك يدل على أنه س

  . باقي رجاله ثقات   -

  .)8( يرسل عن ابن عباسلمفهو ،  فال يضير، بن ماهكيوسفُ إرسال وأما    -

  :الحكم على اإلسناد

  .)9(وصححه األلباني،  إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _  

  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)10(أي طالبي العلم] يناك زائرين ومقْتَبِسين أتَ[  حديث العرباض ومنه
  

  :)104(حديث رقم 

 حدثَنَا          ،)12(يزِيدبن  حدثَنَا ثَور ،)11(مسلمٍبن حدثَنَا الْوِليد :  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال

                           
 .332ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 1(

 .139ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 2(

 .270ص، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل) 3(

 .6/ 19تهذيب الكمال ) 4(

 .218 /4 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 5(

 .147/ 7الثقات البن حبان ) 6(

 .369ص، تقريب التهذيب) 7(

 ].355ص،  تحفة التحصيل للعراقي-305ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 8(

 .1049/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 9(

 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر) 10(

 ].584ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر .هـ195 أو194توفي، دمشْقيهو الْقُرشي مولَاهم َأبو العباسِ ال) 11(

)12 (يصمالح و خَاِلد135ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. هـ155وقيل، 153وقيل، 150توفي، هو َأب.[ 
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 بن خَاِلداندعنِ :  قَاَل،)1(ممحالر دبثَنَا عدرٍو ابن حمع رجحو ،يلَمرٍ، قَالَابن لسجنَا : حَأتَي
َوَال َعَىل الَِّذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت َال َأِجُد َما ( وهو ممن نَزَل فيه )2(الْعرباض بن سارِيةَ

صلَّى بِنَا : باضفَقَاَل عر. ِئرِين وعاِئدين ومقْتَبِسين زاَأتَينَاك:  وقُلْنَامنَا،فَسلَّ، )3()َأْمحُِلُكْم َعَلْيهِ 
 وُل اللَّهسرe حبالص ،ونيا الْعنْهفَتْ ميغَةً ذَرلظَةً بعوظَنَا معنَا، فَولَيَل عَأقْب مٍ، ثُموذَاتَ ي 

: وَل اللَّه، كََأن هذه موعظَةُ مودعٍ، فَماذَا تَعهد ِإلَينَا؟ فَقَاَليا رس: ووجِلَتْ منْها الْقُلُوب، فَقَاَل قَاِئٌل
"يكُمي ُأوصدعب نْكُمشْ معي نم ا، فَِإنَّهيشبا حدبع كَان ِإنو ،ةالطَّاععِ ومالسو ،ى اللَّهبِتَقْو 

لَافًا كَثى اخْتريا،فَسيرلَيفَع الْم ينداشالر الْخُلَفَاء نَّةسي ونَّتبِس كُم،ينيدوا هضعا، وكُوا بِهستَم 
اجِذا بِالنَّوهلَي4(ع(،ٌلَالَةض ةعكُلَّ بِدةٌ، وعبِد ثَةدحكُلَّ م ورِ، فَِإنالُْأم ثَاتدحمو اكُمِإيو ")5(.  

  .ديث من خمسة طرق الحروي :تخريج الحديث

  من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي:  األولالطريق

، )9(واآلجري، )8(وابن حبان، )7(وأبو عبد اهللا المروزي، )6( إبراهيم الحربيأخرجه         
من طريق ، )11(ومن طريقه أبي داود، )10(دـ أحموأخرجه،  طريق الوليد بن مسلم بهمن

 طريق من، )15(والبيهقي، )14(والحاكم، )13(والطبراني، )12(يوأخرجه الدارم، بن مخلداالضحاك 

                           
)1 (يصمالح ،ياِهللا، هو الكَالَع دبو ع190ص، تقريب التهذيب:[ انظر.وثقه ابن حجر، هـ103توفي، َأب.[ 

)2 ( اضبرنَةَ بن الْعبِالشَّامِ س فِّيو نَجِيحٍ، تُوَأب يلَمةَ السارِي2234/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم [انظر . هـ75س.[ 

 .92: التوبة) 3(

 ].12/ 11تهذيب اللغة لألزهري . [أقْصى األضراس: النَّواجِذُ) 4(

 .377/ 28مسند أحمد ) 5(

 .1175/ 3غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) 6(

 .26ص، السنة للمروزي) 7(

 .178/ 1صحيح ابن حبان) 8(

 .400/ 1الشريعة لآلجري ) 9(

 .373/ 28مسند أحمد ) 10(

 .4607رقم، 201ص، 4ج، باب لزوم السنة، كتاب السنة، سنن أبي داود) 11(

 .229/ 1سنن الدارمي ) 12(

 .245/ 18المعجم الكبير ) 13(

 .174/ 1المستدرك على الصحيحين ) 14(

 .195/ 10السنن الكبرى ) 15(
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، )1(ي عاصمـوابن أب، ذيـوأخرجه الترم، هـ عن ثور بن يزيد بكالهما، أبي عاصم
   طريق محمد من، )4(والحاكم، )3(وأخرجه الطحاوي،  طريق بحير بن سعدمن، )2(والطبراني

، )6(وابن أبي عاصم، )5(ن ماجةابوأخرجه ،  خالد بن معدان بهعن كالهما، بن إبراهيما
 من )10(وأخرجه الطبراني،  بن حبيبضمرة طريق من، )9(والحاكم، )8(والطبراني، )7(واآلجري

  .كالهما عن عبد الرحمن بن عمرو به، طريق يحيى بن جابر

  من طريق حجر بن حجر:  الثانيالطريق

،  )15(والحاكم، )14(اموتم، )13(وأخرجه المروزي، )12(ومن طريقه أبو داد، )11(أخرجه أحمد
  . بن معدان بهخالدجميعهم من طريق 

  من طريق أبي بالل:  الثالثالطريق

  .عن العرباض بن سارية، عن أبي بالل،   من طريق خالد بن معدان)16(أحمدأخرجه 

                           
 .17/ 1السنة البن أبي عاصم ) 1(

 .246/ 18المعجم الكبير ) 2(

 .222/ 3شرح مشكل اآلثار ) 3(

 .175/ 1المستدرك على الصحيحين ) 4(

باب اتباع سنة الخلفاء الراشـدين  ، كتاب افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم      ،  ابن ماجة  سنن) 5(
 .43رقم، 16ص، 1ج، المهديين

 .27/ 1السنة البن أبي عاصم ) 6(

 .404/ 1الشريعة لآلجري ) 7(

 .247/ 18المعجم الكبير ) 8(

 .175/ 1المستدرك على الصحيحين ) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .377/ 28مسند أحمد ) 11(

 .4607رقم، 201ص، 4ج، وم السنةباب لز، كتاب السنة، سنن أبي داود) 12(

 .26ص، السنة للمروزي) 13(

 .154/ 1فوائد تمام ) 14(

 .176/ 1المستدرك على الصحيحين ) 15(

 .373/ 28مسند أحمد ) 16(
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  من طريق يحيى بن أبي المطاع:  الرابعالطريق

من ، )5(واألصبهاني، )4(اموتم، )3(الطبرانيو، )2( أبي عاصموابن، )1(ابن ماجة أخرجه
  . بن ساريةضعن العربا، طريق يحيى بن أبي المطاع

  من طريق جبير بن نفير:  الخامسالطريق

  . من طريق جبير بن نفير عن العرباض بن سارية)6(أخرجه ابن أبي عاصم

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-    رجرٍبن حجالْكَح يلَاعيصمال : "وقال ابن القطان، )8(ابن حبان في الثقات ذكره. )7( الْح
  .)11("مقبول: " وقال ابن حجر ،)10("من الثقات: "وقال الحاكم، )9("يعرف

وذلك ، فهو مردود، وأما قول ابن حجر بأنه مقبول،  هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال
وى عنه ور،  خالد بن معدان في هذه الروايةهفقد روى عن، لرواية أكثر من واحد عنه

وقد تابعه عبد الرحمن بن عمرو في ، )12( رواية ابن أبي عاصمفيصفوان بن عمرو كما 
  .هذه الرواية

-ن بن عمحد الربرو عالشاميم يلموصحح ، )14(لثقات ابن حبان في اذكره. )13( بن عبسة الس

                           
باب اتباع سنة الخلفاء الراشـدين  ، كتاب افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم      ،  ابن ماجة  سنن) 1(

 .42مرق، 15ص، 1ج، المهديين

 .17/ 1السنة البن أبي عاصم ) 2(

 .28/ 1المعجم األوسط ) 3(

 .98/ 1فوائد تمام ) 4(

 .2235/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 5(

 .20/ 1السنة البن أبي عاصم ) 6(

 .472/ 5تهذيب الكمال ) 7(

 .177/ 4الثقات البن حبان ) 8(

 .214/ 2تهذيب التهذيب ) 9(

 .175/ 1 المستدرك على الصحيحين) 10(

 .154ص، تقريب التهذيب) 11(

 .397/ 4اآلحاد والمثاني ) 12(

 .304/ 17تهذيب الكمال  ) 13(

 .111/ 5الثقات البن حبان ) 14(
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  .)2("مقبول: "وقال ابن حجر، )1(حديثه الحاكم
  مردود وذلك لرواية خالد ، قول ابن حجر بأنه مقبولوأما ،  هو صدوق: الباحثقال

  .كما تقدم في التخريج، وضمرة، بن معدان عنها
  . باقي رجاله ثقات  -
 ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب ذكرهفقد ،  فال يضير، بن معدانخَاِلد تدليس وأما   -

  وال عن حجر ، ن السلمي فهو لم يرسل عن عبد الرحم، إرسالهوأما، )3(المدلسين
  .)4(بن حجرا

 ، بدعتهوأما، )5( يرسل عن خالد بن معدانلمفهو ،  فال يضير، بن يزِيدثَور إرسال وأما   -
  .فحديثه ال يدعو لها

 ابن حجر في الرابعة من مراتب ذكرهفقد ،  فال يضير، بن مسلمٍالوِليد تدليس وأما   -
  . تدليسهضيروعليه فال ي، السماع من ثور بن يزيد في هذه الروايةوقد صرح ب، )6(المدلسين

  :الحكم على اإلسناد
وحجر لبعضهما في هذه ، وذلك لمتابعة كٍُل من عبد الرحمن،  إسناده صحيح: الباحثقال
، ويحيى بن أبي المطاع، وهم أبو بالل، )7(وقد تابعهما ثالثة من الثقات كما قال الحاكم، الرواية
  . وعليه يرتقي الحديث من الحسن إلى الصحة، بن نفيروجبير 

، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو، هذا حديثٌ صحيح ليس له عله: " الذهبيوقال
، "إسناده صحيح: "وقال حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي، )8("وثور بن يزيد

  .)9(وصححه األلباني
_    _   _    _   _    _  

  

                           
 .175/ 1المستدرك على الصحيحين: انظر) 1(

 .347ص، تقريب التهذيب) 2(

 .31ص، طبقات المدلسين) 3(

،  تحفة التحـصيل للعراقـي     -171ص، صيل للعالئي  جامع التح  -52ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 4(
 ].93ص

 ].46ص،  تحفة التحصيل للعراقي-153ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 5(

 .51ص، طبقات المدلسين) 6(

 .175/ 1المستدرك على الصحيحين  )7(

 .المرجع السابق )8(

 .107/ 8إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 9(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال
  .)1(إياه أعلَمناه أي] e اللّه رسول من سمعنا ما أقْبسناه راح فإذا [عامر بن عقبة حديث ومنه 

  :)105(حديث رقم 

   محمد نا ،)2(الْمنْذرِبن  عيسىبن  موسى حدثَنَا:  أبو القاسم الطبراني رحمه اهللاقال
   َأبِي الْقَاسمِ عنِ عطَاء،بن  الْوضينِ عنِ ،)4(حمزةَبن  يحيى نا ،)3(رِيالصو الْمباركبن ا

دبنِ، عمحالر نةَ عقْبرٍبن  عامي جِْئتُ: "قَاَل )5(عف اثْنَي شَرا، عباكتَّى رلَلْنَا حوِل حسبِر اللَّه e، 
 من سمعنَا ما َأقْبسنَاه راح فَِإذَا، e اللَّه رسوِل من نَقْتَبِس ونَنْطَلقُ لنَا،ِإبِ يرعى من: َأصحابِي فَقَاَل

 من َأسمع لَم ما َأصحابِي يسمع مغْبون، ِلعلي: نَفْسي في قُلْتُ ِإنِّي ثُم َأنَا،: فَقُلْتُ ،e اللَّه رسوِل
نَبِي اللَّه e، تُفَحرا ضموتُ يعملًا، فَسجقُوُل رقَاَل: ي نَبِي اللَّه e" :نَأ مضا تَووءضلًا، وكَام ثُم 
ِإلَى قَام هلَاتص كَان نم هيَئتمِ خَطوكَي تْهلَدو ه6(" إلخ... ،"ُأم(.  

  : الحديث من عدة طرقروي :تخريج الحديث

  ق جبير بن نفيرمن طري:  األولالطريق

  ، )11(وابن خزيمة، )10(وأحمد، )9(وابن أبي شيبة، )8(والنسائي، )7(أخرجه أبو داود
  . عن عقبة بن عامر، من طريق جبير بن نفير، )14(والبيهقي، )13(وابن حبان، )12(انةوأبو عو

                           
 .4/4 في غريب الحديث واألثرالنهاية) 1(

 ].126/ 6لسان الميزان ". [ال أحدث عنه شيئا ليس هو شيئا:"قال النسائي، الْمنْذرِ الحمصيبن عيسى بن موسى ) 2(

)3 (يشالقُر يالقَالَنس رِيوالص كاربالم بن دمح504ص، بتقريب التهذي:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ215توفي، م.[ 

)4 (يشْقمنِ الدمحالر دبو عَأب يمرض589ص، تقريب التهذيب:: [انظر. وثقه ابن حجر. هـ183توفي، هو الح.[ 

 ].2150/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر.هـ60توفي، عامرِ الجهني، ويكَنَّى َأبا حمادبن عقْبةُ ) 5(

 .54/ 8المعجم األوسط ) 6(

 .169رقم، 43ص، 1ج، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، كتاب الطهارة، سنن أبي داود) 7(

 .151رقم، 95ص، 1ج، تينعصلى رك باب ثواب من أحسن الوضوء ثم، رةكتاب الطها، سنن النسائي) 8(

 .13/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) 9(

 .549/ 28مسند أحمد) 10(

 .110/ 1صحيح ابن خزيمة ) 11(

 .191/ 1رج أبي عوانة مستخ) 12(

 .325/ 3صحيح ابن حبان ) 13(

 .126/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 14(
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  من طريق أبي إدريس الخوالني:  الثانيالطريق

، )5(وأبو عوانة، )4(وابن خزيمة، )3(وأحمد، شيبةوابن أبي ، )2(والنسائي، )1(أخرجه أبو داود
  .عن عقبة بن عامر، من طريق أبي إدريس الخوالني، )6(لبيهقيوا

  من طريق عبد اهللا بن عطاء:  الثالثالطريق
من ، )10(واألصبهاني، )9(والحاكم، )8(والروياني، )7( الرزاق الصنعانيد     أخرجه عب
  .عامرعن عقبة بن ، طاءطريق عبداهللا بن ع

  ابن عم ألبي عقيل: من طريق:  الرابعالطريق
، )15(وأبو يعلى، )14(والدرامي، )13(والبزار، )12(وأحمد، )11( أبي شيبةابنأخرجه 

  .عن عقبة بن عامر، عن ابن عم له، من طريق عن زهرة بن معبد أبو عقيل، )16(والفاكهي
  من طريق ربيعة بن قيس:  الخامسالطريق

  عن عقبة ،  ربيعة بن قيسيقمن طر، )19(والروياني، )18( المباركوابن، )17( أحمدأخرجه
  . بن عامرا

                           
 .906رقم، 238ص، 1ج، باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصالة، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 1(

 .151رقم، 95ص، 1ج، صلى ركتين باب ثواب من أحسن الوضوء ثم، رةكتاب الطها، سنن النسائي) 2(

 .549/ 28مسند أحمد) 3(

 .110/ 1صحيح ابن خزيمة ) 4(

 .192/ 1مستخرج أبي عوانة ) 5(

 .126/ 1السنن الكبرى ) 6(

 .46/ 1مصنف عبد الرزاق ) 7(

 .189/ 1مسند الروياني ) 8(

 .432/ 2المستدرك على الصحيحين ) 9(

 .148/ 7حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 10(

 .13/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) 11(

 .593/ 28مسند أحمد ) 12(

 .361/ 1مسند البزار ) 13(

 .558/ 1سنن الدارمي ) 14(

 .73/ 1مسند أبي يعلى الموصلي ) 15(

 .458ص، فوائد أبي محمد الفاكهي) 16(

 .549/ 28مسند أحمد) 17(

 .402/ 1الزهد والرقائق البن المبارك ) 18(

 .200/ 1مسند الروياني ) 19(
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  من طريق عبد الرحمن بن عائذ:  السادسالطريق

عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد، من طريق وكيع، )2(والطبراني، )1(أخرجه ابن أبي عاصم
  .عن عقبة بن عامر، عبد الرحمن بن عائذ

   قيسمن طريق مالك بن:  السابعالطريق

عن ، عن مالك بن قيس، من طريق عبد الرحمن بن زياد، )4(والروياني، )3(أخرجه أبو يعلى
  .عامر بن عقبة

   بن سليملليثمن طريق ا:  الثامنالطريق
  عن الليث ، عن أبي عثمان، من طريق معاوية بن صالح، )6(والبيهقي، )5(أخرجه أحمد

  .عن عامر بن عقبة، بن سليما

  .وعطاء بن يسار، وعبد الوهاب بن بخت، من طريق شهر بن حوشب:  طرق الحديثباقي

 الوهاب د من طريق عب)8(وأخرجه أحمد،  حوشببن من طريق شهر )7(السيأخرجه الطي
   من طريق عطاء )10(وأخرجه الحاكم،  من طريق أبي عشانة)9(وأخرجه الطبراني، بن بختا
   بنحوه. عامرجميعهم عن عقبة بن ، بن يسارا

  :ال اإلسناددراسة رج

 -  َأبِي مِـالْقَاس دبنِ عمحالر :هو ابن دبنِ عمحالشَامي، الر ،يشْقميـأب آل ولىـم الد 
ن سفيان ـوب بـويعق، )12(وثقه الترمذي. )11(هـ112توفي، اُألموِي حرب نب انـسفي

                           
 .1/18الديات ) 1(

 .339/ 17عجم الكبير الم) 2(

 .73/ 1مسند أبي يعلى الموصلي ) 3(

 .193/ 1مسند الروياني ) 4(

 .549/ 28مسند أحمد) 5(

 .126/ 1السنن الكبرى ) 6(

 .348/ 2مسند أبي داود الطيالسي ) 7(

 .549/ 28مسند أحمد) 8(

 .66/ 1المعجم األوسط ) 9(

 .222/ 1المستدرك على الصحيحين ) 10(

 .383/ 23ب الكمال تهذي: انظر) 11(

 .554/ 1سنن الترمذي ) 12(
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 أرسلوا الثقات عنه روى إذا ثقة: "وقال ابن معين، )2(ويعقوب بن شيبة السدوسي، )1(الفسوي
 من: "قال ثم ،" عنهيروون ليس ثقة،: " وقال ابن معين مرة أخرى، )3("هؤالء رفع ما

  .)4("ضعفهم على حديثهم يدل ما الضعفاء المشايخ

 مثل فيه يتَكَلَّم من: "وقال البخاري، )5("دمشق أهل فقهاءكان من : " إبراهيم بن الحصينوقال
 منَاكير حديثهم في ونَحوهم ،نمير بن وبشر ،يزِيد بن ليوع ،الزبير بن جعفَر

  .  )6("واضطراب

وقال . )7("الضعفاء عنه ينكر وإنما بِه، بأس ال مستقيم، عنه الثقات حديث: "حاتم َأبو وقَال
 وليس حديثه، يكتب ثقة،: "عجليوقال ال، )8("المسلمين ثقات من كان: "الحربي أبوإسحاق
 من رجالً أربعين أدرك فاضالً خياراً كان: "الجوزجاني يعقوب بن ِإبراهيم وقَال، )9("بالقوي

 من منهماختلف الناس فيه ف: " وقال يعقوب بن شيبة مرة أخرى،)10("واألنصار المهاجرين
  زاد ، "صدوق: ")13(وابن حجر، )12(وقال الذهبي، ")11(يوثقه من ومنهم روايته، يضعف

  ".يغرب كثيراً"ابن حجر 
ال يعتبر برواية : "أبيه في الثقات وقال: بن حبانوذكر ا، )14("الحديث منكر: "الغالبي وقَال

كان ، كان يزعم أنه لقي أربعين بدرياً روى عنه أهل الشام: "وقال ابن حبان، )15("ابنه عنه
 المعضالت ويأتي عن الثقات باألشياء المقلوبات eممن يروي عن أصحاب رسول اهللا 

                           
 .375/ 3المعرفة والتاريخ ) 1(

 المرجع السابق) 2(

 .396ص، سؤاالت ابن الجنيد) 3(

 .409ص، المرجع السابق) 4(

 .113/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 5(

 .220/ 1التاريخ األوسط ) 6(

 .389/ 23تهذيب الكمال للمزي ) 7(

 .324/ 8هذيب البن حجر تهذيب الت) 8(

 .388ص، الثقات للعجلي) 9(

 .389/ 23تهذيب الكمال للمزي ) 10(

 .49/113تاريخ دمشق ) 11(

 .129/ 2الكاشف ) 12(

 .450ص، تقريب التهذيب) 13(

 .389/ 23تهذيب الكمال ) 14(

 .88/ 5الثقات البن حبان ) 15(
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 معين ابن وثقه قد: " عليه بقولهبيوعقب الذه. )1(" لهالمتعمدبق إلى القلب أنه كان احتى يس
  .)2("عنه وجوه من

أن ما وقع في : وقد بينوا حجتهم في التوثيق وهو،  هو ثقة لكثرة من وثقة: الباحثقال
، ولكنه مرسل عن عقبة بن عامر،  وغرائب هو من رواية الضعفاء عنهمناكيرحديثه من 

  .)3( لم يسمع أحد من الصحابة سوى أبي أمامةفهو

 اللَّه عبد َأبو: ويقال كنانة، َأبو ،مصدع الخُزاعي  بن اللَّه عبد بن كنَانَة بن عطاء بن الْوضين -
يشْقموالذهبي ، )7(ودحيم، )6( الرحمن بن إبراهيموعبد، )5( أحمدوثقه .)4(هـ149توفي، الد
 في ينوذكره ابن شاه، )9("به بأس ال: "وقال ابن معين، )8("وضعفه بعضهم"ذهبي وزاد ال
   .)11("ليس به بأس كان يرى القدر: " وقال أحمد مرة أخرى، )10(الثقات

وقال أبو . )13("بأسا بأحاديثه أدري ما: "وقال ابن عدي، )12(الثقاتوذكره ابن حبان في     
وقال ، )15("بالقدر ورمي الحفظ سيء صدوق: "روقال ابن حج، )14("الحديث صالح: "اودد
  سعيد  وقال،)17("منه أوثق غيره:"الحربي إسحاق بن إبراهيم وقال،)16("وتنكر تعرف":و حاتمأب

                           
 .212/ 2المجروحين البن حبان ) 1(

 .373/ 3ميزان االعتدال ) 2(

 .253ص، جامع التحصيل للعالئي) 3(

 .449/ 30تهذيب الكمال : انظر) 4(

 .537/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 5(

 .376/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .334/ 4ميزان االعتدال ) 7(

 .349/ 2الكاشف ) 8(

 .50/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .247ص، أسماء الثقاتتاريخ ) 10(

 .115/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 11(

 .564/ 7الثقات البن حبان ) 12(

 .377/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 13(

 .668/ 15تاريخ بغداد ) 14(

 .581ص، تقريب التهذيب) 15(

 .50/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 16(

 .668/ 15تاريخ بغداد ) 17(
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 في يكن ولم خطب، صاحب كان: "مسلم بن الوليدوقال ، )1("منطق صاحب كان: "بن بشيرا
  . )2("بذاك الحديث

  .)5(وابن قانع، )4(وضعفه ابن سعد، )3(الْحديث واهي: " إبراهيم بن يعقوب السعديوقال

، عائذ بن الرحمن عبد عن، علقمة عن محفوظ غير منكر واحد حديث عنده: "الساجي وقال
 كتاب في الحديث هذا أدخل داود أبا رأيت: وقال، "السه وكاء العينان: "حديث علي عن

  .)6("صحيح عنده وهو إال فيه ذكر أراه وال السنن
  . هو صدوق:احث البقال

لم يكن داعية واحتج به : "  ابن حجرالوق،  رمي بالقدرفقد ،حمزةَ بنوأما بدعة يحيى    -
  .بدعتهوعليه فال تَضير ، )7("الجماعة

  
  :الحكم على اإلسناد

  :وفيه، عيف إسناده ض: الباحثقال
  .  ضعف موسى بن المنذر:ثانياً،  إرسال القاسم بن عبد الرحم:أوالً
  .)8(في حكمه على سنن أبو داود من غير هذه الطريق،  صححه األلبانيوقد

  

  

_    _   _    _   _    _  
  

  

  

  

  

 

                           
 .668/ 15تاريخ بغداد  )1(

 .451/ 30تهذيب الكمال ) 2(

 .376/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 3(

 .9/470الطبقات الكبير ) 4(

 .668/ 15تاريخ بغداد ) 5(

 .121/ 11تهذيب التهذيب ) 6(

 .451/ 1فتح الباري ) 7(

 .906رقم، 238ص، 1ج، الةباب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الص، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 8(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 فعل وهو كثير عدد أي ] الناس من قبص وعنده أتاه عمر أن [ فيه ) ه(  } قبص{ 

  .)1(الحصى قبص لفي إنهم يقال. القَبص من مفعول بمعنى

  :)106(قم حديث ر
 عن عمرٍو،بن  هشَامِ عن ،)2(سلَمةَبن  حماد حدثَنَا:  اهللامه أبو داود الطيالسي رحقال

 يا: فَقَاَل رجٌل فََأتَاه النَّاسِ من قبص وعنْدهe  اللَّه رسوِل عنْد كُنْتُ: قَاَل ،)3(عمر عن رجٍل،
 في الْمجاهد: "فَقَاَل وَأصفياِئه؟ َأنْبِياِئه بعد الْقيامة يوم اللَّه عنْد منْزِلَةً خَير النَّاسِ َأي اللَّه رسوَل
 من؟ ثُم :قَاَل ،"بِعنَانه وآخذٌ فَرسه متْنِ علَى وهو اللَّه دعوةُ تَْأتيه حتَّى وماِله بِنَفْسه اللَّه سبِيِل
 شَر النَّاسِ فََأي اللَّه رسوَل يا: قَاَل ،"شَره من النَّاس وتَرك ربه عبادةَ َأحسن بِنَاحية وامرٌؤ": قَاَل

 وقَد الْحقِّ عنِ يجور جاِئر ِإمام: "قَاَل من؟ ثُم: قَاَل ،"الْمشْرِك: "قَاَل الْقيامة؟ يوم اللَّه عنْد منْزِلَةً
كِّنم لَه"، خَصوُل وسر اللَّه e ابوبِ َأبقَاَل الْغَيي": ولُونلَا سي وَألُونتَس نع ءِإلَّا شَي ْأتُكُمَأنْب 

فَقَاَل ،"بِه رمينَا: عضر ا بِاللَّهبلَامِ ربِالِْإسينًا ود بِكو نَا انَبِيبسا حقَاَل َأتَانَا م يرفَس نْه4(ع(.  
  :تخريج الحديث

  . عن حماد بن سلمة به بمثله)5( ابن المباركأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  ويعقوب ، )9(وأبو حاتم، )8(وأحمد، )7( ابن معينوثقه. )6(الْفَزارِيهو : عمرو بن هشَام  -
وحسن ، )12("وثقوه: "وقال الذهبي، )11(ره ابن حبان في الثقاتوذك، )10(بن سفيان الفسويا

                           
 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ بن حماد بن سلَمةَ) 2(

)3( رمالْخَطَّابِبن هو ا: ع. 

 .41/ 1مسند أبي داود الطيالسي ) 4(

 .136ص، الجهاد البن المبارك) 5(

 .255/ 30تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .102/ 4 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 7(

 .64/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .126/ 2المعرفة والتاريخ ) 10(

 .568/ 7الثقات البن حبان ) 11(

 .337/ 2الكاشف ) 12(
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  .)2(مقبول: وقال ابن حجر، )1(حديثه الترمذي

 عنه غير هجه حيث أن المقبول هو من لم يرووقد خالف ابن حجر من،  هو ثقة: الباحثقال    
  .قوهنا وث، وإال فلين الحديث، واحد ولم يوثق فإن توبع فهو المقبول

 فال يضير لمتابعة ابن المبارك ألبي داود في الرواية عنه ،سلَمةَ بنختالط حماد وأما ا  -
 وعبد المبارك وابن مهدي ابن، سلمة بن حماد أصحاب أثبت: ئيوقد قال النسا، متابعة تامة

  .)3(الثقفي الوهاب

  :الحكم على اإلسناد

  .وفيه رجل مبهم في اإلسناد،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  واحدها وجماعات طَواِئف أي ] قَوابِص عليهم فتَخْرج [ الحديث ومنه ) س( 
  .)4(قابصة

  :)107(حديث رقم 

 وعمر ثَنَا ،)6(الْمباركبن  محمد ثَنَا ،)5(موسى حدثَنَا:  أبو القاسم الطبراني رحمه اهللاقال
 يْؤتَى": قَاَل e اللَّه نَبِي عن ،)10(جبٍلبن  معاذ عن ،)9(ِإدرِيس َأبِي عن ،)8(يونُس ثَنَا ،)7(واقدبن ا

                           
 .453/ 5سنن الترمذي ) 1(

 .573ص، تقريب التهذيب) 2(

 .461ص، الكواكب النيرات البن الكيال) 3(

 .4/4النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].105حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [الْمنْذرِ الحمصيبن عيسى بن هو ا: موسى) 5(

)6 (رِيوالص كاربالم بن دمح105حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [م.[ 

)7 (مو عالدمشقي أبو حفص مولى قريش متروكبن ر داق36حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [و.[ 

 ].614ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ132توفي، حلْبسٍ وقد ينْسب لجده بن هو ابن ميسرةَ) 8(

)9 (يالَناِهللا الخَو دبع اِئذُ اِهللا بن289ص، تقريب التهذيب[:انظر. هـ80توفي، هو ع.[ 

معرفة الـصحابة  :[انظر. هـ18جبٍل الَْأنْصارِي ثُم الْخَزرجِي، شَهِد الْعقَبةَ وبدرا والْمشَاهد، توفي    بن  معاذُ  ) 10(
 ].2431/ 5ألبي نعيم 



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 247 

 الفصل الثاني

موي ةاميوخِ الْقسمقْلًا، بِالْمع اِلكبِهي وف ،ةالْفَتْر اِلكبِالْها، ويرغقُوُل صوخُ فَيسمقْ )1(الْما: لًاعي 
،بر ي لَوتَنقْلًا آتَيا عم كَان نم تَهقْلًا آتَيع دعبَِأس هقْلنِّي، بِعإلى قوله... م :" جفَتَخْرهِملَيع 

ابِصقَو ظُنُّونا يَأنَّه لَكَتْ قَدا َأهخَلَقَ م اللَّه نم ،ءشَي ونجِعرا فَياعر2(" إلخ..".س( .  

  :ريج الحديثتخ

ومن ، عن محمد بن المبارك به، من طريق موسى بن عيسى، )3( األصبهانيأخرجه
  .بمثله، عن عمرو بن واقد به، طريق هشام ابن عمار

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .وموسى بن عيسى ضعيف الحديث،  عمرو بن واقد متروك الحديثعدا ما ، ثقاترجاله - 

  :الحكم على الحديث

وموسى بن عيسى ، وفيه عمرو بن واقد متروك الحديث،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .ضعيف الحديث

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ما وهي قُبصة جمع هي ] قُبصاً قُبصاً به يجِيء بِالٌل فَجعل بتَمر دعا أنه [ وفيه ) ه( 
فة قُبِصغُرِف ِلما كالغُر .4(األصابع بأطْراف األخْذُ: صوالقَب(.  

   :)108(حديث رقم 

بإسناد ، ولكني وقفت على الحديث بنحوه،  على الحديث بلفظ ابن األثير بإسناد منقطععثرت
  .عند أبو محمد الحارث، متصل

 فَقَاَل قبصا قبصا بِه يجِيء فَجعل بِتَمر بِلَالًا دعا َأنه e النَّبِي حديث في:  ابن قتيبةقال

                           
)1 (ينوخ: اللَّعسمالم . اءقَاَل الْفَرخُ َأيضاً : وسالم نلَّقَ. اللَّعجو زع اَل اللَّه :  ،تبالـس حابنَّا َأصكَما لَع منَهنَلْع َأو

 ].389/ 13لسان العرب البن منظور. [واللَّعين المخْزى المهلَك: قَاَل. َأي نَمسخَهم

 .57/ 8المعجم األوسط ) 2(

 .127/ 5 -305/ 9حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 3(

 .4/5غريب الحديث واألثرالنهاية في ) 4(
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  .)1("إقالال الْعرش ذي من تخش ولَا بِلَال أنْفق: "e اهللا رسول

، )2(حصينٍ َأبِي عن، الربِيعِبن  قَيس ثنا، عليبن  عاصم حدثَنَا:  أبو محمد الحارثوقال
نى عيحثَّابٍبن  ي3(و( ،نع وقرسم)4( ،نع دبع بن  اللَّهودعسخََل: قَاَل مد النَّبِي e لَىبِلَاٍل ع 

هنْدعو رب5(ص( نرٍ ما ": فَقَاَل تَمذَاما هتُ: قَاَل "بِلَاُل؟ يددَأع لَك كيفَانِلضا : "قَاَل ، وا تَخْشَىَأمي 
  .)6("ِإقْلَالًا الْعرشِ ذي من شَتَخْ ولَا بِلَاُل يا َأنْفقْ ، جهنَّم نَارِ في بخَار لَه يكُون َأن بِلَاُل

  :تخريج الحديث

من ، )11(واألصبهاني، )10(والطبراني، )9(والشاشي، )8(وابن األعرابي، )7( البزارأخرجه
  من طريق مالك ، )13(والقضاعي، )12(اشيوأخرجه الش، طريق عاصم بن علي به بمثله

كالهما عن ، يق محمد بن الصلتمن طر، )15(وابن المقرئ، )14(وأخرجه الشاشي، بن إسماعيلا
  . به بمثلهعقيس بن الربي

  

                           
 .412/ 1غريب الحديث البن قتيبة ) 1(

، تقريـب التهـذيب   :[انظر، وثقه ابن حجر  .هـ127توفي، حصينٍ اَألسدي الكُوفي   بن   هو عثْمان بن عاصمِ   ) 2(
 ].384ص

 ].598ص، تقريب التهذيب:[انظر.هـ103 توفي،يحيى بن وثَّابٍ اَألسدي موالَهم الكُوفي المقْرُِئ ثقة عابد) 3(

تقريـب  : [انظـر ، وثقه ابـن حجـر  . هـ63 وقيل 62توفي، ماِلك الهمداني َأبو عاِئشَةَ بن هو ابن اَألجدعِ ) 4(
 ].528ص، التهذيب

 ].165/ 28تاج العروس لمرتضى الدين الزبيدي .[أي ثالٌل من تَمرٍ) 5(

 .875/ 2ئد مسند الحارث بغية الباحث عن زوا) 6(

 .348/ 5مسند البزار) 7(

 .642/ 2معجم ابن األعرابي ) 8(

 .391/ 1المسند للشاشي ) 9(

 .340/ 1المعجم الكبير ) 10(

 .376/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 11(

 .391/ 1المسند للشاشي ) 12(

 .437/ 1مسند الشهاب ) 13(

 .392/ 1المسند للشاشي ) 14(

 .183ص، قرئمعجم ابن الم) 15(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 -   سبن قَييدبِيعِ اَألسالكوفي، أبو محمد الر ، فِّي2(وثقه سفيان الثوري .)1(ـه167تُو( ،
، )5(، وكان معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه)4(، وأبو الوليد الطيالسي)3(وشعبة بن الحجاج

  وقال ، )6("ما رأيت رجلًا بالكوفة أجود حديثًا من قيس بن الربيع: "وقال سفيان بن عيينة
: ، وقال في موضع آخر)8("ليس بشيء: "، وقال مرة)7("ضعيف، ال يكْتَب حديثُه: "ابن معين

  وضعفه ، )10("ضعيف الحديث، ال يساوِي شيًئا: "، وقال مرة أخرى)9("ليس حديثه بشيء"
  ، وقال )12("روى أحاديث منكرة:"أي شيء ضعفَه؟ فقال: وسئل أحمد عنه، )11(ن المدينياب

أليس قد :  عن قيس بن الربيع ، فَلَينَه، قلت-يعني أحمد بن حنبل-سألته : "أبو بكر المروذي
اهللا : كان وكيع إذا ذكر قيس بن الربيع قال: بلى، وقال: روى عن شعبة؟ قال

عهدي به وال : "، وسِئل عنه أبو حاتم فقال)14("فيه لين: "وقال أبو زرعة، )13(!"المستعان
ينشط الناس في الرواية عنه، وأما اآلن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوِي، يكتب 

من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وال يحتَج  إلى حديثه، وال يحتج به، وهو أحب
  وقال ، )17("متروك الحديث: "، وقال في موضع آخر)16("ليس بثقة: "يوقال النسائ  .)15("بحديثهما

الرحمن ابن مهدي  وإنما أهلكه ابن له، قَلَب عليه أشياء من حديثه، وكان عبد: "ابن المديني
                           

 .26/ 24تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .12/458تاريخ بغداد ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .24/35تهذيب الكمال ) 5(

 .7/97الجرح والتعديل ) 6(

 .12/459تاريخ بغداد ) 7(

 .192ص، رواية الدارمي، تاريخ ابن معين) 8(

 .7/98الجرح والتعديل ) 9(

 .مرجع السابقالمرجع ال) 10(

 .12/460تاريخ بغداد ) 11(

 .7/98الجرح والتعديل ) 12(

 .12/460تاريخ بغداد ) 13(

 .7/98الجرح والتعديل ) 14(

 .المرجع السابق) 15(

 .24/35تهذيب الكمال ) 16(

 .228الضعفاء والمتروكين ص ) 17(
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صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما : "وقال ابن حجر، )1("يحدث عنه زمانًا ثم تركه
  .)2("ليس من حديثه فحدث به

  . هو ضعيف:قال الباحث

-   ماصبن عيلمٍبن  عاصالقرشي الحسين، أبو الواسطي، ع يم3(ـه22توفي، التَّي(.  

وليس بالمعروف : "وزاد ابن سعد، )7(والذهبي، )6(وابن قانع، )5(والعجلي، )4( ابن سعدوثقه
: أحمدوقال ، )8(توذكره ابن حبان في الثقا، " بهحدثويكثر الخطأ فيما ، بالحديث

 أقل ما الصدق، أهل حديث مقارب حديث حديثه: "وقال أحمد في موضع آخر، )9("صدوق"
 به اهللا يثيبه أن أرجو بموضع اإلسالم من قام الشئ، في يهم كان هأبا ولكن فيه، الخطأ
  .)10("الجنة
 منكراً ئاًشي لَه أعرف ال علي بن عاصمو: "وقال:  ابن عدي له ثالثة أحاديث منكرةوذكر
 إالَّ بأساً بحديثه أر فلم ،جماعة عنْه حدثناه وقد ،ذكرتها التي األحاديث هذه إالَّ ،رواياته في
  .)11("وأخاه أباه وصدق ،حنبل بن َأحمد وصدقه ،معين ابن ضعفه وقد ،ذكرت فيما
 حلهم: "وقال في موضع ثالث، )12("شيخ البخاري صدوق: " في موضع آخرلذهبي اوقال

  .)13("الحديث صاحب عالماً كان الصدق،
 يحيى سمعت: "الجعفي الكوفي اللَّه عبد َأبو وقال، )14("وهم ربما صدوق: "وقال ابن حجر

                           
 .460-12/459تاريخ بغداد ) 1(

 .804تقريب التهذيب ص) 2(

 .508/ 13ال تهذيب الكم: انظر) 3(

 .9/318الطبقات الكبير ) 4(

 .242ص، الثقات للعجلي) 5(

 .51/ 5تهذيب التهذيب ) 6(

 .520/ 1الكاشف ) 7(

 .506/ 8الثقات البن حبان ) 8(

 .348/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 9(

 .511/ 13تهذيب الكمال ) 10(

 .409/ 6الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

 .321/ 1ي الضعفاء المغني ف) 12(

 .354/ 2ميزان االعتدال ) 13(

 .286ص، تقريب التهذيب) 14(
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  .)1("المسلمين سيد عاصم بن علي بن عاصم: يقول معين، بنا
ل وقا، )4("ليس بشيء: " وقال ابن معين في موضع آخر، )3(والنسائي، )2( ابن معينوضعفه

  وذكره ، )6("ليس بثقة: "وقال في موضع ثالث، )5("كذاب بن كذاب: "مرة أخرى
  .)7(ابن الجوزي في الضعفاء

 وهمه فال يضير وذلك لمتابعة كُلوأما ،  هو صدوق حسن الحديث ربما وهم: الباحثقال
  .ومحمد بن الصلت له متابعة تامة كما تقدم في التخريج، من مالك بن إسماعيل

  . رجاله ثقاتباقي    -

  .)8(فهو لم يرسل عن عبد اهللا بن مسعود، يضير فال ، وأما إرسال مسروقُ  -

  .)9( مسروقعنفهو لم يرسل ،  فال يضير،وأما إرسال يحيى بن وثاب   -

وهو ، ولم يجزم بذلك، ربما دلس، في التقريب،  فقد قال ابن حجر،حصينٍ وأما تدليس َأبي   -
  .ولم يتابع، سماعلم يصرح بال

  :الحكم على اإلسناد

  وصححه األلباني من حديث . قيس بن الربيع ضعيف وفيه،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .)10("لغيره صحيح: "وقال في حديث عبد اهللا بن مسعود، أبي هريرة

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  

                           
 .170/ 14تاريخ بغداد ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .51/ 5تهذيب التهذيب ) 3(

 .407/ 6الكامل في ضعفاء الرجال ) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .512/ 13تهذيب الكمال ) 6(

 .70 /2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 7(

 .277ص، جامع التحصيل) 8(

 .299ص، جامع التحصيل) 9(

 .224/ 1صحيح الترغيب والترهيب ) 10(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الدابة قَبصت: يقال. أسرعت أي ] وقَبصت بُأذَنيها لَتفَعم [ والبراق اِإلسراء حديث وفي
  .)1(والنَّشاط الخفَّة: والقَبص. أسرعت إذا وقَباصة قَبصاً تَقْبِص

  :)109( رقم حديث

   . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: األزهري قال] به فَتَقبِص طَيرٍ أو شاة بدابة تُؤتَى ثم [ِللوفاة دةالمعت حديث وفي ) س( 
 ألنها أبويها منْزل نحو مسرِعةً تَعدو أي: المهملة والصاد الموحدة والباء بالقاف الشافعي رواه

 وقد المعجمة لضادوا المثَنَّاة والتاء بالفاء الرِواية في والمشهور. منظَرِها قُبح من كالمستَحيية
  .)2(تقدم

  :)110(حديث رقم 

 اللَّه عبد عن ،)4(ماِلك َأخْبرنَا ،)3(يوسفَبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 ،)7(سلَمةَ َأبِي نْتبِ زينَب عن ،)6(نَافعٍبن  حميد عن ،)5(حزمٍبن  عمرِوبن  محمدبن  بكْرِ َأبِيبن ا

 رسوِل ِإلَى امرَأةٌ جاءتْ: تَقُوُل سلَمةَ، ُأم وسمعتُ زينَب، قَالَتْ: الثَّالَثَةَ اَألحاديثَ هذه َأخْبرتْه َأنَّها
اللَّه e، ْا: "فَقَالَتوَل يسر ،اللَّه ي ِإننَتاب فِّيا تُونْها، عهجوز وا، اشْتَكَتْ قَدنَهيا؟ علُهفَقَاَل َأفَتَكْح 

                           
 .4/5النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .المرجع السابق ) 2(

)3 (يالكَالَع دمحو مَأب يس330ص،  التهذيبتقريب: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ218توفي، هو التِّنِّي.[ 

 ].516ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ179توفي، ماِلك اَألصبحي َأبو عبد اِهللا المدني الفقيه بن هو ابن َأنَسِ) 4(

ـ 135تـوفي   ، حزمٍ اَألنْصارِي ثقة   بن   عمرِوبن  محمد   بن   عبد اِهللا بن َأبِي بكْرٍ    ) 5( ، يبتقريـب التهـذ   : [انظـر .هـ
 ].297ص

)6 ( ديميراًبن حفد صيميقال له ح يندالم و َأفْلَحَأب ارِيعٍ الَْأنْص182ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. نَاف.[ 

زينَبـا،   rا برةَ، فَـسماها رسـوُل اِهللا   ، كَان اسمهr  عبد الَْأسد الْمخْزومي، ربِيبةُ النَّبِي      بن  زينَب بِنْتُ َأبِي سلَمةَ ا    ) 7(
 ].3337/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ73توفيت 
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 َأربعةُ هيِإنَّما ": e اللَّه رسوُل قَاَل ثُم "الَ": يقُوُل ذَِلك كُلَّ ثَالَثًا، َأو مرتَينِ "الَ": e اللَّه رسوُل
 فَقُلْتُ: حميد قَاَل، "الحوِل رْأسِ علَى بِالْبعرة رميتَ الجاهلية في ِإحداكُن كَانَتْ وقَد وعشْر، َأشْهرٍ

،نَبيا ِلزمي ومتَر ةرعلَى بِالْبْأسِ عِل؟ روفَقَالَتْ الح نَبيز" :َأةُ كَانَترِإذَا الم فِّيا تُونْها، عهجوز 
 َأو حمارٍ بِدابة، تُْؤتَى ثُم سنَةٌ، بِها تَمر حتَّى طيبا تَمس ولَم ،ثيابِها شَر ولَبِستْ ،)1(حفْشًا دخَلَتْ
شَاة طَاِئرٍ، َأو فَتَفْتَض ،ا بِهفَقَلَّم تَفْتَض ءاتَ، ِإلَّا بِشَيم ثُم جطَى تَخْرةً، فَتُعرعي، بمفَتَر ثُم اجِعتُر 
دعا بتْ مشَاء ميبٍ نط َأو رِهِئَل" غَيس اِلكا مم ؟ تَفْتَضقَاَل بِه" :حستَم ا بِهه2("جِلْد(.  

  :تخريج الحديث
من ، )5(ومسلم، )4(وأخرجه البخاري، عن مالك به،  عن يحيى بن يحيى)3( مسلمأخرجه
 .بمثله، عن حميد بن نافع به، ويحيى بن سعيد، طريق شعبة

  :اد وعللهدراسة رجال اإلسن

  . ثقاترجاله   - 
_    _   _    _   _    _  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

هو الذي يمسك الرزق وغيره من األشياء ] القابض [ في أسماء اللّه تعالى ... } قبض { 
  .)6( ويقْبِض األرواح عند الممات، وحكْمتَه،عن العباد بلُطْفه

  :)111(حديث رقم 

 ،)9(َأخْبرنَا قَتَادةُ:  قَاَل،)8(سلَمةَبن  حدثَنَا حماد ،)7(حدثَنَا عفَّان:  رحمه اهللا األمام أحمدقال
                           

جمهرة اللغة .[وعاء صغير نَحو السفط الصغير والْجمع أحفاش تجعل فيه الْمرَأة دهنها ومشطها وَأشْباه ذَِلك       : الحفش) 1(
1 /537.[ 

 .5336رقم، 59ص، 7ج، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعةَ أشهراً وعشراً،  كتاب الطالق،صحيح البخاري) 2(

، 610ص، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهـا بوضـع الحمـل   ، كتاب الطالق، صحيح مسلم ) 3(
 .1488رقم

 .5338رقم ، 60رقم، 7ج، باب الكحل للحادة، كتاب الطالق، صحيح البخاري) 4(

 .1488رقم، 610ص، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، كتاب الطالق، مسلمصحيح ) 5(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

 ].11حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عبد اِهللا الباهلي بن هو ابن مسلمِ) 7(

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ي َأبو سلَمةَدينَارٍ البصرِ بن حماد بن سلَمةَ) 8(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 9(
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 فَقَاَل ،eغَلَا السعر بِالْمدينَة علَى عهد رسوِل اللَّه : ماِلك، قَاَلبن  عن َأنَسِ ،)2( وحميد،)1(ابِتٌوثَ
وَل: النَّاسسا ري وُل اللَّهسلَنَا، فَقَاَل ر رعس ،رعغَلَا الس ،اللَّه e :"ِإن ،الْقَابِض رعسالْم اللَّه 

  .)3("الْباسطُ الرزاقُ، ِإنِّي لََأرجو َأن َألْقَى اللَّه، ولَيس َأحد منْكُم يطْلُبني بِمظْلَمة في دمٍ، ولَا ماٍل

  :الحديثتخريج 

  ، )5(وأخرجه الترمذي، )4( أبو داود من طريق عفان بن مسلم به بمثلهأخرجه
، )12(والبيهقي، )11(وابن منده، )10(وابن حبان، )9(وأبو يعلى، )8(والدارمي، )7(وأحمد، )6(ابن ماجةو
، عن أنس،  من طريق الحسن البصري)13(يعلىوأخرجه أبو ،  طريق حماد بن سلمة به بمثلهمن

ضعيفبإسناد .  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

ولكن ،  يصرح بالسماعولم، فهو من الثالثة،  بن دعامةَقَتَادةُ تدليس وأما،  رجاله ثقات  -
  .متابعة تامة في هذه الرواية، وحميد بن أبي حميد الطويل،  من ثابت بن أسلمتابعة كٌُل

  .)14(نس يرسل عن ألمفهو ،  فال يضير،ثَابِت إرسال وأما   -
  

                           
)1 (    رِيصالب ينَانالب لَمَأس تقريـب التهـذيب  : [انظر، وثقه ابن حجر  ، مات سنة بضع وعشرين ومائة    ، هو ابن ،

 ].132ص

)2 ( هو ابن      رِيصةَ البديبو عُل َأبالطَّوِي ديمتقريـب  :[انظـر . وثقه ابن حجر  ، هـ143 ويقال 142توفي،  َأبِي ح
 ].181ص، التهذيب

 .445/ 21مسند أحمد ) 3(

 .3451رقم، 272ص، 3ج، باب في التسعير، كتاب البيوع، سنن أبي داود) 4(

 .1314رقم، 598ص، 3ج، لتسعيرباب ما جاء في ا، أبواب البيوع، سنن الترمذي) 5(

 .2200رقم، 741ص، 2ج، باب من كره أن يسعر، كتاب التجارات،  ابن ماجةسنن) 6(

 .46/ 20مسند أحمد ) 7(

 .1658/ 3سنن الدارمي ) 8(

 .245/ 5مسند أبي يعلى الموصلي ) 9(

 .307/ 11صحيح ابن حبان ) 10(

 .94/ 2التوحيد البن منده ) 11(

 .169/ 1للبيهقي األسماء والصفات ) 12(

 .160/ 5مسند أبي يعلى الموصلي ) 13(

 .151ص، جامع التحصيل للعالئي) 14(
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ولم يصرح ، )1( ابن حجر في الثالثة من مراتب المدلسينذكره فقد ،حميد  وأما تدليس -
 فال يضير ، إرسالهوأما، وقتادة في هذه الرواية متابعة تامة، ولكن تابعه ثابت، سماعبال

  والباقي سمعها من ثابت أو،لم يسمع حميد من أنس إال أربعة وعشرين حديثاً: "شعبة: لقول
 الواسطةفعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين : "وعقب عليه العالئي قائالً، "ثبته فيها ثابت

  . )2("فيها وهو ثقة محتج

 َأن يكْتب حديث من َأراد: " بن سعيديحيىلقول ،  فال يضير، بن سلَمةَحماد اختالط وأما   -
  .د روى عنه عفان في هذه الروايةوق، "حماد بن سلمة فَعلَيه بعفان بن مسلم

  :الحكم على اإلسناد

  .)3(وقد صححه األلباني، يح إسناده صح: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 تُوفَّي إذا المريض وقُبض. يجمعها أي ] السماء ويقْبِض األرض اللّه يقْبِض [ الحديث ومنه
  .)4(الموت على فأشْر وإذا

  :)112(حديث رقم 

 َأخْبرني ،)6(وهبٍبن ا حدثَنَا ،)5(صاِلحٍبن  َأحمد حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
ونُس7(ي(، ِنابٍبن ا عهش)8(، نع يدعس وبِبن ا هيسالم)9(، نةَ، َأبِي عريرنِ هع النَّبِي e، قَاَل :

"قْبِضي اللَّه ضاَألر موي ،ةاميطْوِي القيو اءمالس ،هينمبِي قُوُل ثُمَأنَا: ي كلالم نَأي لُوكم 

                           
 .38ص، طبقات المدلسين) 1(

 .168ص، جامع التحصيل: انظر) 2(

 .377/ 1صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 3(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].80ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، هـ248توفي، الطَّبرِيبن بو جعفَرٍ هو المصرِي َأ: َأحمد بن صاِلحٍ) 5(

 ].37حديث رقم : سبق التعريف به انظر. [مسلمٍ القُرشي بن هو عبد اِهللا بن وهبِ) 6(

)7 (دزِيي توفي بن هو ابن ،دزِيو يَأب ،يلاَألي اد614ص، تقريب التهذيب:[انظر. ه ابن حجروثق، هـ159َأبِي النِّج.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [هو محمد بن مسلمِ الزهري) 8(

 ].27حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأبِي وهبٍ القُرشي المخْزوميبن حزنٍ ا بن سعيد بن المسيبِ) 9(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 256 

 الفصل الثاني

  .)1("اَألرضِ

 :تخريج الحديث

كالهما ،  عن حرملة بن يحيى)3(وأخرجه مسلم،  عن محمد بن مقاتل)2( البخاريأخرجه
  .من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله، )4(وأخرجه البخاري،  وهب به بمثلهبنعن عبد اهللا 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

وشعيب بن حمزة له ،  فال يضير وذلك لمتابعة معمر بن راشد،  وأما وهم يونُس بن يزيد-
  .)6(والدارمي، )5(كما في رواية عبد الرزاق، متاعبةً تامة في شيخه الزهري

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ومعالَجة القَبض حال في أنه أرادت] قُبض ِلي ابناً أن إليه فأرسلْتُ [الحديث ومنه
  .)7(النَّزع

  :)113(حديث رقم 

 ،)10(اللَّه بدع َأخْبرنَا: قَاالَ ،)9(ومحمد ،)8(عبدان حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .7382رقم، 116ص، 9ج، )ملك الناس(: باب قوله تعالى، حيدكتاب التو، صحيح البخاري) 1(

 .6519رقم، 108ص، 8ج، باب يقبض اهللا األرض يوم القيامة، كتاب الرقاق، صحيح البخاري) 2(

 .2787رقم، 1121ص، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، صحيح مسلم) 3(

َألرض جميعا قَبضتُه يوم القيامة، والسمٰواتُ مطْوِياتٌ       وا(: باب قَوِله ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 4(
هينم4812رقم ، 126ص، 6ج، )بِي. 

 .134/ 3تفسير عبد الرزاق ) 5(

 .1844/ 3سنن الدارمي ) 6(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 7(

)8 (انثْمع اِهللا بن دبهو ع  ،الر دبو عَأبزِيورنِ المم313ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. هـ221توفي ، ح.[ 

 ].124سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [هو ابن مقاتل َأبو الحسن الكسائي: محمد) 9(

 ].124سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [هو ابن المبارك المروزِي مولى بني حنظلة: عبد اِهللا) 10(
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 عنْهما، اللَّه رضي زيدبن  ُأسامةُ حدثَني: قَاَل ،)2(عثْمان َأبِي عن ،)1(سلَيمانبن  عاصم َأخْبرنَا
 ما ِللَّهِإن ": ويقُوُل م،السالَ يقْرُِئ فََأرسَل فَْأتنَا، ،قُبِض ِلي ابنًا ِإن ِإلَيهe  النَّبِي ابنَةُ َأرسلَت: قَاَل

 علَيه تُقْسم ِإلَيه فََأرسلَتْ ،" ولْتَحتَسب فَلْتَصبِر، مسمى، بَِأجٍل عنْده وكُلٌّ َأعطَى، ما ولَه َأخَذَ،
 فَرفع ورِجاٌل، ثَابِتبن  وزيد كَعبٍ،بن  وُأبي جبٍل،بن  ومعاذُ عبادةَ،بن  سعد ومعه فَقَام لَيْأتينَّها،

 فَقَاَل عينَاه، فَفَاضتْ -  شَن كََأنَّها قَاَل َأنَّه حسبتُه: قَاَل -  تَتَقَعقَع ونَفْسه الصبِيe  اللَّه رسوِل ِإلَى
دعا: سوَل يسر ،ا اللَّهذَا؟ مفَقَاَل ه :" هذهمحا ةٌرلَهعج ي اللَّهقُلُوبِ ف ،هادبا عِإنَّمو محري اللَّه نم 

هادبع اءمح3("الر(.  
  :تخريج الحديث
، )6(ومسلم، )5(والبخاري، وعبد الواحد، وإسرائيل، من طريق شعبة، )4( البخاريأخرجه

  .ربةجميعهم عن عاصم األحول به بألفاظ متقا، من طريق حماد بن زيد
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -
 ولم ،إليه وصدق e النبي عهد على أسلم: " فال يضير لقول العالئي،عثْماني   وأما إرسال َأب-

  .)7( أسامة بن زيدنولكنه لم يرسل ع، "t بكر أبي عن وكذلك مرسل عنه فحديثه ،يره
  

_    _   _    _   _    _  
  

 

                           
تقريـب  :[انظـر  .وثقه ابن حجر   .مات بعد سنة أربعين ومائة    ، عاصم بن سلَيمان اَألحوُل َأبو عبد الرحمنِ      ) 1(

 ].285ص، التهذيب

)2 (انثْمو عَأب :يدلٍّ النَّهم نِ بنمحالر دب351ص، ـتقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، ه95توفي، هو ع[. 

" يعذب الميت ببعض بكاء أهليه عليه     :"باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم      ، كتاب الجنائز ، صحيح البخاري ) 3(
1284رقم، 79ص، 2ج، إذا كان النوح من سنته. 

وكان (باب  ، كتاب القدر ، 5655رقم، 117ص، 7ج، كتاب المرضى باب عيادة الصبيان    ، صحيح البخاري ) 4(
ِإن (: باب ما جاء في قَوِل اللَّـه تَعـالَى        ، كتاب التوحيد ، 6602رقم، 123ص، 8 ج ،)أمر اهللا قدراً مقدورا   

يننسحالم نم قَرِيب ةَ اللَّهمح7448رقم، 133ص، 9ج، )ر. 
عوا الرحمن َأيا ما تَدعوا قُِل ادعوا اللَّه َأوِ اد(: باب قَوِل اللَّه تَبارك وتَعالَى، كتاب التوحيد، صحيح البخاري) 5(

 .7377رقم، 115ص، 9ج، ]110: اإلسراء [)فَلَه اَألسماء الحسنَى
 .923رقم، 358ص، باب البكاء على الميت، كتاب الجنائز، صحيح مسلم) 6(
 .227ص، جامع التحصيل: انظر) 7(
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 :مه اهللا ابن األثير رحقال

القَبض ]  القَبضفيقه أل:  فقال له،أن سعداً قَتَل يوم بدر قَتيالً وأخَذَ سيفه[ وفيه ) س ( 
  .)1(سم تقُن وهو ما جمع من الغَنيمة قبل أ،بالتحريك بمعنى المقْبوض

  :)114(حديث رقم 
 عن ،)3(يبانيحدثَنَا الشَّ:  قَاَل،)2(حدثَنَا َأبو معاوِيةَ:  القاسم بن سالم رحمه اهللابيد أبو عقال

ينٍ الثَّقَفو4(َأبِي ع(، دعس نقَّاصٍ، قَاَلبن  عَأبِي و" :وي ا كَانلَمقَاَل ماصِ والْع نب يدعرٍ قَتَلْتُ سدب 
هرغَي : يدعس نب اصالْع -ديبو عقَاَل َأب  :نَا هنْدذَا عاصِ هفُوظُ، قَتُْل الْعحالْم َأخَذْتُ:  قَاَل- وو 

 وَل اللَّهسر تُ بِهفََأتَي ،يفَةى ذَا الْكَتمسي كَانو ،فَهيسe :مي عقَتََل َأخ قَداورفَقَاَل ِلي ي ،َل ذَِلكقَب 
 وُل اللَّهسرe" :بضِاذْهي الْقَبف هفََألْق بِه "جي، ، فَرقَتِْل َأخ نم ،ِإلَّا اللَّه هلَمعا لَا يبِي متُ وع

 وُل اللَّهسةُ الَْأنْفَاِل، فَقَاَل رورلَتْ ستَّى نَزا حتُ ِإلَّا قَرِيبزاوا جلَبِي، فَمس َأخْذوe" :باذْه        
فَكيفَخُذْ س "ديبو عقَاَل َأب :ي تُجالَّذ ضالْقَبديبو عقَاَل َأب الْغَنَاِئم هنْدع علْمِ : مُل الْعقَاَل َأهو
  .)5("َأبِي طَاِلبٍبن قَاتُل الْعاصِ علي : بِالْمغَازِي

  : تخريج الحديث

  : الحديث من طريقينروي
  من طريق أبي عون الثقفي:  األولالطريق

، )9(وابن زنجويه، )8(وأحمد، )7(وأبو بكر بن أبي شيبة، )6( سعيد بن منصورأخرجه
  . طريق أبي معاوية به بمثلهمن، )11(والشاشي، )10(والبزار

                           
 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(
 ].1حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[هو محمد بن خَازِمٍ الضرِير: َأبو معاوِيةَ) 2(

)3 (يانباقَ الشَّيحو ِإسَأب انملَيَأبِي س بن انملَي54حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [س.[  

)4 ( دمحبن هو م اللَّه ديبيد الكوفيبن عع494ص، تقريب التهذيب:[رانظ. وثقه ابن حجر، ه116توفي، س.[ 

 .382ص، األموال للقاسم بن سالم) 5(

 . 300/ 2سنن سعيد بن منصور ) 6(

 .478/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) 7(

 .129/ 3مسند أحمد ) 8(

 .674/ 2األموال البن زنجويه  )9(

 .73/ 4مسند البزار ) 10(

 .225/ 1المسند للشاشي ) 11(
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  من طريق مصعب بن سعد:  الثانيالطريق

، )3( أبو داود الطيالسيخرجهوأ،  طريق محمد بن جعفرمن، )2(وابن حبان، )1( مسلمأخرجه
   عبد خرجهوأ،  سعيد عن يحيى بن)5(وأخرجه أحمد، )4(ومن طريقه أبو نعيم األصبهاني

وأخرجه ،  النضر بن شميلق من طري)7(وأخرجه الشاشي،  بن قتيبةمسلم عن )6(حميد بنا
 من طريق أبي عوانة لموأخرجه مس، جميعهم عن شعبة،  من طريق وهب بن جرير)8(البيهقي

،  طريق إسرائيلمن، )11(وأبو يعلى، )10( بن أبي شيبةبكروأخرجه أبو ، )9(الوضاح اليشكري
.  سماك بن حربنجميعهم ع،  طريق زهير بن حربمن، )13(ة عوانوأبو، )12(يعلىورجه أبوأخ

ومن طريقه ، )18(والحاكم، )17(وأحمد، )16(والترمذي، )15(والنسائي، )14( أبو داودوأخرجه
، بن حرب سماك كالهما. عن عاصم بن أبي النجود،  طريق أبي بكر بن عياشمن، )19(البيهقي

  .عن أبيه بنحوه،  عن مصعب بن سعد،وعاصم بن أبي النجود
  

                           
 .1748رقم، 725ص،  باب األنفال،كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم) 1(

 .452/ 15صحيح ابن حبان ) 2(

 .169/ 1مسند أبي داود الطيالسي ) 3(

 .130/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 4(

 .136/ 3مسند أحمد ) 5(

 .74ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 6(

 .141/ 1المسند للشاشي ) 7(

 .477/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) 8(

 .1748رقم، 725ص، باب األنفال، كتاب الجهاد والسير، سلمصحيح م) 9(

 .357/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 10(

 .81/ 2مسند أبي يعلى الموصلي ) 11(

 .117/ 2 المرجع السابق) 12(

 .228/ 4مستخرج أبي عوانة ) 13(

 .2740رقم، 77ص، 3ج، باب في النفل، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 14(

، 104ص، 10ج، باب سورة األنفال بسم اهللا الرحمن     ، كتاب التفسير فاتحة الكتاب   ، ئيالسنن الكبرى للنسا  ) 15(
 .11132رقم

 .3079رقم، 268ص، 5ج، باب ومن سورة األنفال، أبواب تفسير القرآن، سنن الترمذي) 16(

 .118/ 3مسند أحمد ) 17(

 .144/ 2المستدرك على الصحيحين ) 18(

 .477/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) 19(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

 اإلرسال وهذا :قلت، )1("عن سعد مرسل: " أبو زرعةقال ف، الثَّقَفيعونٍ َأبي إرسال وأما  -
وأبو عون الثقفي توفي سنة مائة ، ةن هجريي وذلك ألن سعد توفي سنة خمس وخمس،واضح

  .سماع منهالفال يصح له ، ةوستة عشر هجري

 ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب فقد،  يضيرفال،  معاوِيةََأبي تدليس وأما  -
  . لهايدعو فحديثه لم  بدعتهوأما،  فلم يتابع عليه وهمهوأما، )2(المدلسين

  :الحكم على اإلسناد
  ، سلبي وقاص مر الثقفي عن سعد بن أعون أبو فيهو،  إسناده ضعيف: الباحثقال

  .وأبو معاوية الضرير يهم ولم يتابع
   روي الحديث من طريق موصولة أخرجها مسلم وغيره من طريق مصعب بن سعد وقد

  .كما تقدم في التخريج،  وقاصأبيبن ا
_    _   _    _   _    _ 

  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال
هو بمعنى المقْبوض كالغُرفة بمعنى ] فأخَذَ قُبضة من التُّراب  [ نُينوفي حديث ح) س ( 

  .)3(األخْذُ بجميع الكَفّ: والقَبض. المغْروف وهي بالضم االسم وبالفتح المرة

         :)115(حديث رقم 
، عن عبد اِهللا )4(سلَيمٍبن عيسى، حدثَنَا يحيى بن حدثَنَا ِإسحاقُ : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا

ِإن الْملََأ من قُريشٍ اجتَمعوا في : عباسٍ، قَاَلبن ، عنِ ا)6(جبيرٍبن ، عن سعيد )5(انعثْمبن ا
افِإسنَاِئلَةَ وى، والُْأخْر نَاةَ الثَّاِلثَةمى، وزالْعو وا بِاللَّاتاقَدرِ، فَتَعجالْح : ا، لَقَددمحنَا مَأير قَد لَو
 تَبكي، -رضي اُهللا عنْها-قُمنَا ِإلَيه قيام رجٍل واحد، فَلَم نُفَارِقْه حتَّى نَقْتُلَه، فََأقْبلَت ابنَتُه فَاطمةُ 

                           
 .184ص،  المراسيل البن أبي حاتم)1(

 .36ص، طبقات المدلسين: انظر) 2(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

 ].39حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [صدوق سيء الحفظ، يحيى بن سليم القرشي الطائفي) 4(

 ].39 رقمحديث: سبقت ترجمته انظر. [صدوق، عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم القاري)5(

 ].234ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ95توفي، سعيد بن جبيرِ اَألسدي موالَهم الكُوفي ثقة ثبت فقيه) 6(
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لَو قَد رَأوك، هُؤلَاء الْملَُأ من قُريشٍ، قَد تَعاقَدوا علَيك، : ، فَقَالَتeْحتَّى دخَلَتْ علَى رسوِل اِهللا 
كمد نم هيبفَ نَصرع ٌل ِإلَّا قَدجر منْهم سفَلَي ،فَقَتَلُوك كوا ِإلَيقَام ي :"فَقَاَل. لَقَدةُ، َأرِيننَيا بي

ا، وخَفَضوا َأبصارهم، ها هو ذَ: فَتَوضَأ، ثُم دخََل علَيهِمِ الْمسجِد، فَلَما رَأوه، قَالُوا" وضوءا
 هقُم إلَيي لَما، ورصب هوا ِإلَيفَعري فَلَم ،هِماِلسجي موا فرقعو ،مورِهدي صف مقَطَتْ َأذْقَانُهسومنْهم 

 شَاهت: "  فَقَاَل، التُّرابِ قَبضةً منفََأخَذَ قَام علَى رءوسهِم، حتَّى eرجٌل، فََأقْبَل رسوُل اِهللا 
وهجرٍ  " الْودب موَل ياةٌ ِإلَّا قُتصى حصالْح ذَِلك نم منْهلًا مجر ابا َأصا، فَمبِه مهبصح ثُم
  .(1)"كَافرا

    :تخريج الحديث

    طريق معمرمن(3)  من طريق إسماعيل بن عياش، وأحمد(2)أخرجه سعيد بن منصور
 جميعهم من طريق يحيى بن سليم، (5) من طريق مسلم بن خالد، والحاكم(4)بن راشد، وابن حبانا

  .  عبد اهللا بن عثمان بهعن
   :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 ،(6)هـ215: هـ، وقيل214هو البغدادي، أبو يعقوب بن الطَباع، توفي:  بن عيسىإسحاق  -
 ،(9) ووثقه الخليلي،(8)كره ابن حبان في الثقات وذ،(7)"مشهور الحديث: "قال البخاري

ال : "، وقال صالح بن محمد الحافظ"صدوق: "(12)وابن حجر، (11) وقال أبو حاتم،(10)والذهبي
  .(13)"بأس به صدوق

  . صدوق: الباحثقال    

                           
 .486/ 4مسند أحمد ) 1(

 .378/ 2سنن سعيد بن منصور ) 2(

 .442/ 5مسند أحمد ) 3(

 .430/ 14صحيح ابن حبان) 4(

 .163/ 1المستدرك على الصحيحين ) 5(

 .462/ 2تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .399/ 1التاريخ الكبير  ) 7(

 .114/ 8الثقات  ) 8(

 .245/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  ) 9(

 .238/ 1الكاشف ) 10(

 .231/ 2الجرح والتعديل  ) 11(

 .102ص، تقريب التهذيب)  12(

 .345/ 7تاريخ بغداد  ) 13(
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   : على الحديثالحكم

 يحيى و،صدوقين، يسىوإسحاق بن ع،  اهللا بن عثمانعبد:  حسن، وفيهإسناده :ث الباحقال
 صححهو.  التخريجفي تقدمصدوق سيء الحفظ، وقد تابعه معمر وإسماعيل، كما : مبن سليا

  .(3) وحسنه شعيب األرنؤوط،(2) واأللباني،(1)الهيثمي
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه ا اهللاقال

  .)4( ]قُبضاً قُبضاً به يجيء فجعل [ والتمر بالل حديث ومنه

   :(*)حديث رقم 

 فَقَاَل قبصاً قبصاً بِه يجِيء فَجعل بِتَمر بِلَالًا دعا َأنه e النَّبِي حديث في:  ابن قتيبةقال
  ".إقالال الْعرش ذي من تخش ولَا بِلَال أنْفق: "e اهللا رسول

  ).108(الحديث رقم :  سبق تخريجه ودراسته انظر: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 

  :اهللا ابن األثير رحمه قال

 مما وأتَجمع تَكْرهه ما أكْره أي ] قَبضها ما يقْبِضني يمنّ بضعةٌ فاطمةُ [ وفيه ) س( 
  .)5(منه تَتَجمع

   :)116(حديث رقم 

   اللَّه عبد دثَنَاــح مٍ،ــهاش بني مولَى سعيد، َأبو حدثَنَا:  رحمه اهللاحمد اإلمام أقال
 َأبِين ـب اللَّه عبيد نـع خْرمةَ،ـمن ـب الْمسورِ بِنْتُ كْرٍـب ُأم حدثَتْنَا ،)6(عفَرٍـجن ــبا

                           
 .228/ 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 1(

 .782/ 6سلسلة األحاديث الصحيحة  ) 2(

 .486/ 4مسند أحمد ) 3(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 ].65حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [مخْرمةَ الزهرِي بن عبد الرحمنِ بن المسورِ بن عبد اِهللا بن جعفَرِ) 6(
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 في نيفَلْيلْق: لَه قُْل: لَه فَقَاَل ابنَتَه، يخْطُب حسنٍبن  حسن ِإلَيه بعثَ َأنَّه ،)2(الْمسورِ عنِ ،)1(رافعٍ
،ةتَمقَاَل الْع :يفَلَق،ه دمفَح روسالْم َأثْنَى اللَّهو هلَيقَاَل عا: وَأم ،دعب اللَّها وم نبٍ، ملَا نَسبٍ، وبس 

 منِّي، )3(مضغَةٌ فَاطمةُ": قَاَل e اللَّه رسوَل ولَكن وصهرِكُم، سببِكُم من إلى َأحب صهرٍ، ولَا
 وسببِي، نَسبِي، غَير تَنْقَطع الْقيامة يوم الَْأنْساب وِإن بسطَها، ما ويبسطُني بضها،قَ ما يقْبِضني

  .)4(لَه عاذرا فَانْطَلَقَ: قَاَل ذَِلك لَقَبضها زوجتُك ولَو ابنَتُها وعنْدك ،"وصهرِي
  : تخريج الحديث

  .ثالث طرق الحديث من روي
   عبيد اهللا بن أبي رافع: األولالطريق

  .هعن أبي سعيد مولى بن هاشم ب،  عن محمد بن عباد المكي)5( أحمدأخرجه
  . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة: الثانيالطريق

  عن قتيبة ، )10(والنسائي، )9(والترمذي، )8(وأبو داود، )7(ومسلم، )6( البخاريأخرجه
عن ، )13(ابن ماجةوأخرجه ، عن أحمد بن يونس، )12(وأبو داود، )11( مسلمهوأخرج، بن سعيدا

وأخرجه ، جميعهم عن الليث بن سعد،  عن هاشم بن القاسم)14(وأخرجه أحمد، عيسى بن حماد

                           
)1 (ديبع ي بن  اللَّهندعٍ الماف370ص، تقريب التهذيب.[ كان كاتب علي وهو ثقةَ,َأبِي ر.[ 

/ 5معجم الـصحابة للبغـوي      .[روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم      ، المسور بن مخْرمةَ َأبو عبد الرحمنِ     ) 2(
354.[ 

 ].295ص، مختار الصحاح ألبي بكر الرازي.[ مضغَةٌ من جسدهوقَلْب الِْإنْسانِ. قطْعةُ لَحمٍ، الْمضغَةُ) 3(

 .208/ 31مسند أحمد ) 4(

 .258/ 31مسند أحمد ) 5(

 .5230رقم، 37ص، 7ج، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والنكاح، كتاب النكاح، صحيح البخاري) 6(

،  فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالمباب فضائل، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، صحيح مسلم ) 7(
 .2449رقم، 993ص

 .2071رقم، 226ص، 2ج، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح، سنن أبي داود) 8(

 .3867رقم، 698ص، 5ج، باب فضائل فاطمة رضي اهللا عنها، أبواب المناقب، سنن الترمذي) 9(

 .8312رقم، 394ص، 7ج، rباب مناقب فاطمة بنت رسول اهللا ، مناقبكتاب ال، السنن الكبرى للنسائي) 10(

باب فضائل فاطمة بنت النبـي عليهـا الـصالة          ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم     ، صحيح مسلم ) 11(
 .2449رقم، 993ص، والسالم

 .2071رقم، 226ص، 2ج، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح، سنن أبي داود) 12(

 .1998رقم، 643ص، 1ج، باب الغيرة، كتاب النكاح،  ابن ماجةسنن) 13(

 .240/ 31مسند أحمد ) 14(
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كالهما ، عن عمرو بن دينار،  عيينةنمن طريق سفيان ب، )3(والنسائي، )2(ومسلم، )1(البخاري
  عن المسور ،  بن أبي مليكةعن عبد اهللا بن عبيد اهللا، وعمرو بن دينار، الليث بن سعد

  .بن مخرمةا
  . علي بن حسين: الثالثالطريق

  من طريق محمد ، )7(ومن طريقه مسلم، )6(وأحمد، )5(والنسائي، )4( البخاريأخرجه
من طريق ، )11(وأحمد، )10(ابن ماجةو، )9(ومسلم، )8( البخاريرجهوأخ، بن عمرو بن حلحلةا

  عن المسور ،  حسيننعن علي ب، عن الزهري، وشعيب، ا محمد بن عمروكالهم، شعيب
  .بن مخرمةا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 -   كْرٍ ُأمرِ بِنْتُ بوسةَبن  الْممخْرية القُمشة ررِيه13("مقبولة: "قال ابن حجر. )12(الز(.  

                           
، rومنْقَبة فاطمة عليها السالم بنت النبـي        ، rباب مناقب قرابة رسول اهللا      ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 1(

 .3714رقم، 21ص، 5ج

، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم، مكتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنه ، صحيح مسلم ) 2(
 .2449رقم، 993ص

، 7ج، ورضـي اهللا عنـه    ، rباب مناقب فاطمة بنت رسـول اهللا        ، كتاب المناقب ، السنن الكبرى للنسائي  ) 3(
 .8312رقم، 394ص

وما ، تمهوخا، وعصاه وسيفه وقدحه، rباب ما ذكر من درع النبي ، كتاب فرض الخمس، صحيح البخاري) 4(
وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيـرهم      ، ونعله، ومن شعره ، استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته        

 .3110رقم، 83ص، 4ج، بعد وفاته

 .2071رقم، 226ص، 2ج، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح، سنن أبي داود) 5(

 .228/ 31مسند أحمد ) 6(

، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم،  كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ،صحيح مسلم ) 7(
 .2449رقم، 993ص

، 22ص، 5ج، مـنهم العـاص بـن الربيـع       ، rباب ذكر أصهار النبي     ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 8(
 .3729رقم

، ة بنت النبي عليها الصالة والسالمباب فضائل فاطم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، صحيح مسلم ) 9(
 .2449رقم، 993ص

 .1998رقم، 643ص، 1ج، باب الغيرة، كتاب النكاح،  ابن ماجةسنن) 10(

 .227/ 31مسند أحمد ) 11(

 .332/ 35تهذيب الكمال ) 12(

 .755ص، تقريب التهذيب) 13(
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 مكة، نزيل البصرِي، عبيد بن اللَّه عبد بن حمنالر عبد هو: هاشمٍ بني مولَى سعيد، َأبو  -
وأبو القاسم ، )4(والبغوي، )3(وأحمد، )2(وثقه ابن معين. )1(هـ197توفي، جردقة يلقب

ان به ـوما ك، اهـد يرضـان أحمـك: "اتمـو حـال أبـوق، )6(والدارقطني، )5(الطبراني
وقال أحمد فيما ، )9(ن شاهين في الثقاتوذكره اب، )8(وذكره ابن حبان في الثقات، )7("بأس

وذكره العقيلي ، )11("أخطأ ربما صدوق: "وقال ابن حجر، )10("كان كثير الخطأ: "نقله العقيلي
 كان أنه أحمد عن جاء أنه القباني ونقل، "الحديث في يهم: "الساجيوقال ، )12(في الضعفاء

 يصح ولم مستَند بِلَا الساجِي فيه تكلم: "وعقب ابن حجر على كالمها بقوله. )13("يرضاه ال
  .)14("تَضعيفه َأحمد عن

  .ولم يتابع،  يخطئقة هو ث: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

:   وفيه أيضاً، ولم تتابع،  فيه ُأم بكر بنت المسور مقبولةألن،  هذا إسناد ضعيف: الباحثقال
  .يتابعثقة يخطئ ولم ، أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد اهللا

  
_    _   _    _   _    _  

  
 

                           
 .217/ 17تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .327/ 4 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 2(

 .254/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .209/ 6تهذيب التهذيب ) 4(

 .219/ 17تهذيب الكمال ) 5(

 .209/ 6تهذيب التهذيب ) 6(

 .254/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 7(

 .374/ 8الثقات البن حبان ) 8(

 .209/ 6تهذيب التهذيب ) 9(

 .341/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 10(

 .344ص،  تقريب التهذيب)11(

 .341/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 12(

 210/ 6تهذيب التهذيب ) 13(

 .462/ 1فتح الباري ) 14(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ثياب من الثَّوب: القُبِطية] قُبطية r اللّه رسول كساني [ أسامة حديث في ) ه(  } قبط{ 
. النَّسب تغيير من القاف وضم. مصر أهل وهم القبط إلى منسوب وكأنه بيضاء رقيقة مصر
  .)1(بالكسر فقبطي الناس في فأما الثياب في وهذا

  

  :)117(حديث رقم 

 عن محمد، ابن يعني زهير دثَنَاـح ،)2(عامرٍ َأبو حدثَنَا: ه اهللاـ اإلمام أحمد رحمقال
دبع ي اللَّهنعي ناب دمحيٍل،بن  مقنِ عةَبن ا عامبن  ُأسدي3(ز(، ا َأنَأبةَ، هامي: "قَاَل ُأسانوُل كَسسر 
اللَّه e ًةيطيفَةً قُبا كَانَتْ كَثما ماهدةُ َأهيحد ،ا الْكَلْبِيتُهوي، فَكَسَأتروُل ِلي فَقَاَل امسر اللَّه e" :ام 
لَك سِ لَمةَ تَلْبيطا: قُلْتُ" ؟الْقُبوَل يسر ،اللَّه تُهوي اكَسَأتروُل ِلي فَقَاَل. امسر اللَّه e" :اهرم 

  .)5("عظَامها حجم تَصفَ َأن َأخَافُ ِإنِّي ،)4(غلَالَةً تَحتَها فَلْتَجعْل

  :تخريج الحديث

  وأخرجه ، عن زهير بن محمد به،  من طريق ابن مهدي)6( إبراهيم الحربيأخرجه
، )10(والطبراني، )9(والبزار، )8(وأخرجه أحمد، ليكةمن طريق أبي م، )7(يبةابن أبي ش

جميعهم ، جميعهم عن عبد اهللا بن محمد بن عقيل به، من طريق عبيد اهللا بن عمرو، )11(والبيهقي
  .بمثله

                           
 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].28حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو عبد الملك بن عمرٍو القَيسي العقَدي: َأبو عامرٍ) 2(

 ].467ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. توفي بعد التسعين، هو محمد المدني: زيدبن ُأسامةَ ن با) 3(

ثوب رقيق يشفّ ما تحته، وهو لباس داخلي أو قميص رقيق تغطِّيـه          : جمع غالالت وغَالِئلُ  ]: مفرد[غاللَة  ) 4(
 ].1637/ 2مد مختار معجم اللغة العربية المعاصرة ألح. [ثياب خارجية 

 .120/ 36مسند أحمد ) 5(

 .903/ 3غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) 6(

 .126/ 1مسند ابن أبي شيبة ) 7(

 .124/ 36مسند أحمد ) 8(

 .30/ 7مسند البزار ) 9(

 .160/ 1المعجم الكبير ) 10(

 .331/ 2السنن الكبرى ) 11(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   دبع بن  اللَّهدمحيٍلبن  مق1(بأخرة رتغي ويقال لين حديثه فيصدوق ، طَاِلبٍ َأبِي بنِ ع(.  

-   ريهبن زيميالتَّم دمحمياناسرِ الخُرنْذو المى عنه أهل العراق، ضعيف ، ، َأبوصدوق فيما ر
  .)2(عنه صحيحة ألنه من أهل البصرة،  عامريورواية أب فيما روى عنه أهل الشام،

  :الحكم على اإلسناد

صدوق في حديثه لين ولم ، بن محمد بن عقيل اهللا بدوفيه ع،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .يتابع

  _    _   _    _   _    _  
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3(]قُبطية كأنه الليل سواد في بياضه إالَّ عليه دلَّنا ما [الحقَيق أبي ابن قَتْل حديث ومنه

  :(*)حديث رقم 

   الرحمنِ عبد عن الزهرِي، عنِ رٍ،معم عن:  عبد الرزاق الصنعاني رحمه اهللاأخرج
 قَاَل:  قولهىإل ... الَْأنْصارِ من الْحيينِ هذَينِ َأن ِلنَبِيه اللَّه صنَع مما ِإن: " قَاَل ماِلكبن  كَعبِبن ا

مقَاِئلُه :اللَّها وي ملَّند هلَيِإلَّا ع هاضيلَى باشِالْ عري فف ادوِل ساللَّي ةٌ كََأنَّهيطلْقَاةٌ قُبتْ: قَاَل ماحصو 
  .إلخ... بِه، ِليضرِبها السيفَ منَّا الرجُل فَيرفَعِ: قَاَل امرَأتُه بِنَا

  ).94( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  
 

  

                           
 .77حديث رقم: سبقت ترجمته انظر) 1(

 .28حديث رقم: ته انظرسبقت ترجم) 2(

 .4/6النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(
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  : األثير رحمه اهللا ابنقال

 حجم تَصفُ ال غالَلة تحتَها فلْتَتَّخذ مرها : فقال قُبطيةً امرأةً كَسا أنه [ الحديث ومنه
  .)1(القَباطي وجمعها ] عظامها

  :(*)حديث رقم 

 عن محمد، ابن يعني زهير حدثَنَا عامرٍ، َأبو حدثَنَا:  اهللارحمه اإلمام أحمد بن حنبل قال
دبع ي اللَّهنعي ناب دمحيٍل،بن  مقنِ عةَبن ا عامبن  ُأس،ديز َأن اهةَ، َأبامي: "قَاَل ُأسانوُل كَسسر 
اللَّه e ًةيطيفَةً قُبا كَانَتْ كَثما ماهدةُ َأهيحد ،ا الْكَلْبِيتُهوَأ فَكَسري،اموُل ِلي فَقَاَل تسر اللَّه e" :ام 
لَك سِ لَمةَ تَلْبيطا: قُلْتُ" ؟الْقُبوَل يسر ،ا اللَّهتُهوي كَسَأتروُل ِلي فَقَاَل. امسر اللَّه e" :اهرم 

  ".عظَامها حجم تَصفَ َأن َأخَافُ ِإنِّي غلَالَةً، تَحتَها فَلْتَجعْل

  ).117(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته:لباحث اقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 رأس على تكون التي هي ] فضة من e اللّه رسول سيف قَبيعة كانت [ فيه ) ه(  } قبع{ 
  .)2(السيف شارِبيِ تحت ما هي: وقيل. السيف قائم

  :)118(حديث رقم 

 حدثَنَا ،)4(حازِمٍبن  جرِير حدثَنَا ،)3(ِإبراهيمبن  مسلم حدثَنَا: اإلمام أبو داود رحمه اهللا قال
  .)6(" فضةeً اللَّه رسوِل سيف قَبِيعةُ كَانَتْ: "قَاَل َأنَسٍ، عن ،)5(قَتَادةُ

                           
 .4/7النهاية في غريب الحديث واألثر )1(

 .لمرجع السابقا) 2(

)3 (ييداهالفَر يداَألز مياهرِإب بن ملس529ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. هـ222توفي، م.[ 

 لكن في حديثه عن قتـادة       ،عبد اِهللا اَألزدي َأبو النَّضرِ البصرِي والد وهب ثقة         بن   زيد بن    جرِير بن حازِمِ   )4(
. بعد ما اختلط لكن لم يحدث فـي حـال اختالطـه          ، هـ170توفي،  وله أوهام إذا حدث من حفظه      ،ضعف
 ].138ص، تقريب التهذيب: [انظر

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ادةُ السدوسيقَتَ بن هو ابن دعامةَ: قَتَادةُ) 5(

 .2583رقم، 30ص، 3ج، باب في السيف يحلى، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 6(
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   :تخريج الحديث

  .روي الحديث من طريقين     
  . طريق قتادة بن دعامة:ل األوالطريق

  من طريق عمرو ، )2(وأخرجه النسائي،  من طريق وهب بن جرير)1(أخرجه الترمذي
   من طريق محمد )4(وأخرجه العقيلي،  من طريق أبي النعمان)3(وأخرجه الدارمي، بن عاصما
  وأخرجه ، من طريق مسلم بن إبراهيم، )6(وتمام، )5(الطحاويوأخرجه ، بن الفضل عارما

   من طريق سهل )8(وأخرجه البيهقي، أبان من طريق محمد بن )7(يأبو الشيخ األصبهان
  من طريق همام ، والطحاوي، )9(وأخرجه النسائي، جميعهم عن جرير بن حازم به، بن بكارا
  .بنحوه. عن قتادة به، بن يحيى العوذيا

  . من طريق عثمان بن سعد: الثانيالطريق

، )13(وأبو الشيخ األصبهاني، )12(والطبراني، )11(يوالطحاو، )10( الدوالبيأخرجه
بألفاظt .  عن أنس بن مالك ، عن عثمان بن سعد، من طريق يحيى بن كثير، )14(والبيهقي
  .متقاربة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

                           
 .1691رقم، 201ص، 4ج، باب ما جاء في السيوف وحليتها، أبواب الجهاد، سنن الترمذي) 1(

 .9727رقم، 467 ص،8ج، باب حلية السيوف، كتاب الزينة، السنن الكبرى للنسائي) 2(

 .1598/ 3سنن الدارمي ) 3(

 .199/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 4(

 .21/ 4شرح مشكل اآلثار ) 5(

 .195/ 2فوائد تمام ) 6(

 .388/ 2أخالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني ) 7(

 .241/ 4السنن الكبرى ) 8(

 .9727رقم، 467ص، 8ج، باب حلية السيوف، كتاب الزينة، السنن الكبرى للنسائي) 9(

 .886/ 2الكنى واألسماء للدوالبي ) 10(

 .21/ 4شرح مشكل اآلثار ) 11(

 .372/ 5المعجم األوسط ) 12(

 .380/ 2أخالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني ) 13(

 .241/ 4السنن الكبرى ) 14(
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متابعة  عثمان بن سعد هولم يصرح بالسماع ولكن تابع،  من الثالثةفهو،  قَتَادةُليس وأما تد -
  .)1( فهو لم يرسل عن أنس، إرسالهوأما، كما تقدم في التخريج، تامة في شيخه أنس

-  ررِيوأما تدليس ج ازِمِ بنضير،حفقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ،  فالي
   فال يضير لقول  اختالطهوأما، )3( فهو لم يرسل عن قتادة، إرسالهوأما، )2(المدلسين

 في  ضعفهوأما، )4("اختالطه حال في أحد منه يسمع فلم أوالده فحجبه واختلط: "مهدي ابن
  .كما تقدم في التخريج، فقد توبع عليه من عثمان بن سعد، روايته عن قتادة

  :الحكم على اإلسناد

  .)5(وصححه األلباني.  إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

 

  :اهللا ابن األثير رحمه قال

 فروِيت ،ضبطها في اخْتُلف قد اللفظة هذه ] القُبع له فذَكَروا [ األذان حديث وفي ) س( 
  .)6(بها تُروى ما أكثر ألن النون حرف في مستَقْصى بيانُها وسيجيء ،والنون والتاء بالباء

  :)119(حديث رقم 

 ،)8(َأيوببن  وزِياد ،)7(الْخُتَّلي موسى بن عباد حدثَنَا:  اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال
 َأبِي عن بِشْرٍ، َأبو َأخْبرنَا: زِياد قَاَل ،)10(بِشْرٍ َأبِي عن ،)9(هشَيم حدثَنَا: قَالَا َأتَم، عباد وحديثُ
 النَّاس يجمع كَيفَ ِللصلَاةe  النَّبِي اهتَم: "قَاَل ،)12(الَْأنْصارِ من لَه عمومة عن ،)11(َأنَسٍبن  عميرِ

                           
 ].255ص،  جامع التحصيل للعالئي-168ص ، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 1(

 .20ص،  المدلسينطبقات) 2(

 .153ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 3(

 .73ص، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط لسبط بن العجمي) 4(

 .305/ 3إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 5(

 .4/7النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

)7 ( ادببن عمحو مَأب يى الْخُتَّلوسنزيل بغداد ثقةم ،291ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ230توفي، د.[ 

 ].218ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ252توفي، طُّوسي اَألصل يلَقَّب دلَّويه، هو َأبو هاشمٍ) 8(

 ].574ص ،تقريب التهذيب:[انظر، ه ابن حجروثق. هـ183توفي، القَاسم السلَمي َأبو معاوِيةَ بن هو ابن بشيرِ) 9(

 ].139ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ126أو125توفي، هو جعفَر بن ِإياسٍ بن َأبِي وحشيةَ) 10(

 ].661ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. ماِلكبن وقيل كان أكبر ولد َأنَسِ ، قيل اسمه عبد اللَّه) 11(

 . اسم مبهم)12(
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 ذَِلك، يعجِبه فَلَم بعضا، بعضهم آذَن رَأوها فَِإذَا الصلَاة حضورِ عنْد رايةً انْصب: لَه فَقيَل لَها،
 من هو: "وقَاَل ذَِلك، يعجِبه فَلَم - الْيهود شَبور: زِياد َلوقَا )1(الشَّبور يعني - الْقُنْع لَه فَذُكر: قَاَل
 زيدبن  اللَّه عبد فَانْصرفَ" النَّصارى َأمرِ من هو: "فَقَاَل ،)2(النَّاقُوس لَه فَذُكر: قَاَل" الْيهود َأمرِ
 رسوِل علَى فَغَدا: قَاَل منَامه، في الَْأذَان فَُأرِيe،  اللَّه رسوِل مِله مهتَم وهو، )3(ربه عبدن ـبا

اللَّه e، ،هرفَقَاَل فََأخْب ا: لَهوَل يسر ِإنِّي اللَّه نينَاِئمٍ لَب ،قْظَانيي ِإذْ وَأتَان ي آتانفََأر ،قَاَل الَْأذَان :
كَانو رمابِالْخَطَّبن  ع t، قَد آهَل رقَب ذَِلك هفَكَتَم شْرِينا، عموقَاَل ي :ثُم رَأخْب النَّبِي e، فَقَاَل 

ا ": لَهمكنَعم ي؟ َأنني: فَقَاَل ، "تُخْبِرقَنبس دبع بن  اللَّه،ديتُ، زييتَحوُل فَقَاَل فَاسسر اللَّه e :" اي
 فََأخْبرني: بِشْرٍ َأبو قَاَل بِلَاٌل، فََأذَّن: قَاَل" فَافْعلْه زيد،بن  اللَّه عبد بِه يْأمرك ما فَانْظُر قُم بِلَاُل،
 رسوُل لَهلَجع مرِيضا يومِئذ كَان َأنَّه لَولَا زيد، بن اللَّه بدـع َأن تَزعم ارـالَْأنْص َأن عميرٍ، َأبو
اللَّه e َؤذِّنًا4("م(.  

  :تخريج الحديث

  .مثلهمن طريق أبي داود به ب، )6(وابن عبد البر، )5( البيهقيأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

ولم ، )7( فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من مراتب المدلسين، تدليس هشَيموأما، رجاله ثقات  - 
وعليه فال ،  متابعة تامة في شيخه أبي بشرهبن أيوب تابعولكن زياد ، يصرح بالسماع

  .)8( فهو لم يرسل عن أبي بشر، إرسالهوأما، يسهيضير تدل

  :الحكم على اإلسناد

وأما عمومته فهم مبهمين غير ،  إسناده صحيح إلى أبي عمير بن أنس: الباحثقال
 مختلفة بألفاظ الصحابة من ةجماع زيد بن اهللا عبد قصة روى: "البر عبد ابن وقال، معروفين

                           
فأما القُنْع وتفسير الراوي أنه أراد الشَّبور فإن الروايةَ إذا صحتْ به أمكن أن يقال علَى بعد فيه إنَّما سـمي                ) 1(

 ].173/ 1غريب الحديث للخطابي .[قُنْعا إلقناع الصوت بِه وهو رفْعه

 .وهو الذي تضرب به النصار في أوقات صالتهم، ]80/ 5العين للفراهيدي .[النّاقُوس وهو الخشبة الطويلة) 2(

 ].1653/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ32توفي، ثَعلَبةَ َأبو محمد عقَبِيبن زيد بن عبد اِهللا ) 3(

 .498رقم، 134ص، 1ج، باب بدء اآلذان، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 4(

 .574/ 1السنن الكبرى ) 5(

 .20/ 24التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) 6(

 .47ص، طبقات المدلسين: انظر) 7(

 .294ص، جامع التحصيل للعالئي) 8(
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   .)1("أحسنها وهذا حسان، وجوه من وهي متقاربة، ومعان

   .)2(" أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بنِ أنسرجوقد أخ: "وقال ابن حجر
  .)3("صحيح إسناده: " األلبانيالوق

  

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

البطْن من : القَبقَب] من وقي شَر قَبقَبِه وذَبذَبِه ولَقْلَقه دخَل الجنة [ يه ف) س ( } قبقب { 
  .)4(ويروى عن عمر. وهو صوت يسمع من البطن فكأنها حكاية ذلك الصوت: القَبقَبة

  :)120(حديث رقم 

الْقَاسمِ بن ، أنا َأبو منْصورٍ محمد َأخْبرنَا َأبو عبد اِهللا الْحافظُ:  البيهقي رحمه اهللاقال
   ثنا ،سلَيمان الزياتُبن  ثنا ِإبراهيم ،)5(مخْلَد الصيدلَانيبن  شُجاعٍ َأحمد بوالْعتَكي، ثنا َأ

 لَقْلَقه، وقَبقَبه، وذَبذَبِه، فَقَد  وقي شَرمنe " :قَاَل رسوُل اِهللا :  قَاَل،)7( عن َأنَسٍ،)6(عبد الْحكَمِ
كُلَّه الشَّر يققَاَل". و :"ا لَقْلَقُهَأم :هقَبقَبو ،انفَاللِّس :هذَبذَبو ،فَالْفَم :جفَالْفَر ."دمخُ َأحكَذَا : "قَاَل الشَّيه

ولًا بِالْحصوم تُهدجونَادي ِإسفو ،يثفٌدعض 8("ه(.  

  : تخريج الحديث

  . به البيهقيانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  يماهربن  ِإبانملَيسيلْخاتُ الْبياق الزحيم :" وقالقاتذكره ابن حبان في الث. )9( أبو ِإستَقسم

                           
 .81/ 2فتح الباري ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .405/ 2 األم -صحيح أبي داود ) 3(

 .4/7النهاية في غريب الحديث واألثر ) 4(

 .مجهول الحال) 5(

 ].332ص، تقريب التهذيب:[انظر. ضعفه ابن حجر، ن زِياد القَسمليبن عبد اِهللا ويقال بهو ا) 6(

 .tهو بن مالك : أنس) 7(

 .291/ 7شعب اإليمان ) 8(

 .429/ 1الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(
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: وقال الخليلي، )2("شيخ محله الصدق: "وقال الحاكم، )1("الحديث ِإذا روى عن الثِّقَات
وإبراهيم : وقال، ثم أورد له حديثاً عن الثوري، ليس بالقوي: " وقال ابن عدي، )3("صدوق"

  . )4(" منكرةروسائر أحادث إبراهيم بن سليمان غي: ثم قال، ولعله سرقه، ليس بالمعروف

  . هو صدوق: الباحثقال

قال . )5(هـ346وفيت،  العتَكي النَّيسابورِينِ بنِ عبد الرحم أبو منصور محمد بن القَاسمِ-
، جيد القراءة، كان شيخاً متيقظاً فهماً صدوقاً: وقال،  عليهنىوأث، أكثر عنه الحاكم: "الذهبي

  .)6("صحيح األصول

  :الحكم على اإلسناد

  .وضعفه المصنف وغيره.  عبد الحكم القسملي ضعيفوفيه،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 إن [ رواية وفي ] قبالً سواه ثم بِيده خَلَقَه اللّه إن [ السالم عليه آدم حديث في ) ه(  } قبل{ 
 من داًأح كالمه أو أمره يولِّي أن غير ومن حجاب وراء من ال ومقابلة عياَناً أي ] قبالً كلَّمه اللّه

  .)7(مالئكته
  :)121(حديث رقم 

 الْفريابِي، جعفَر ثَنَا الْحسنِ،بن  َأحمدبن  محمد حدثَنَا:  أبو نعيم األصبهاني رحمه اهللاقال
   يحيىبن  هشَامِبن  ِإبراهيم ثَنَا: قَالَا ماِلك،بن  َأنَسِبن  َأحمد ثَنَا ،)8(َأحمدبن  سلَيمان وحدثَنَا

                           
 .67/ 8الثقات البن حبان ) 1(

 .65/ 1لسان الميزان ) 2(

 .924/ 3ث اإلرشاد في معرفة علماء الحدي) 3(

 .429/ 1الكامل في ضعفاء الرجال ) 4(

 .98/ 12سير أعالم النبالء ) 5(

 .المرجع السابق) 6(

 .4/7النهاية في غريب الحديث واألثر) 7(

)8 (دمَأح بن انملَيس :يانرالطَّب يمِ اللَّخْمو القَاس56حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[هو َأب.[ 
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 قَاَل t ذَر َأبِي عن الْخَولَاني، ِإدرِيس َأبِي عن جدي، عن ،)1(َأبِي حدثَني الْغَساني، يحيىبن ا
 كَمِ اِهللا رسوَل يا: قُلْتُ ،"َألْفًا وعشْرون وَأربعةٌ َألْف ماَئةُ "الَْأنْبِياء؟ كَمِ اِهللا رسوَل يا: "قُلْتُ

 كَان من اِهللا رسوَل يا: قُلْتُ طَيب، كَثير: قُلْتُ ،"غَفيرا جما عشَر وثَلَاثَةُ ثَلَاثُماَئة: "قَاَل الرسُل؟
 من فيه ونَفَخَ بِيده، اُهللا خَلَقَه نَعم،: "قَاَل مرسٌل؟ َأنَبِي اِهللا رسوَل يا: قُلْتُ ،"آدم"قَاَل َأولَهم؟
،هوحر ثُم اهولًا سبقَاَل ".قو دمَأنَسٍبن  َأح" :ثُم هلًا كَلَّمبق"، ا: " قَاَل ثُما يَأب ةٌ ذَرعبَأر ونيانيرس :

،ميثٌ، آدشخَنُوخٌ وو  - وهو رِيسِإد  - مهُل وَأو نقَلَمِ،بِالْ خَطَّ م نُوحةٌ. وعبَأرو نبِ مرالْع :
،دوه ،اِلحصو ،بيشُعو كنَبِيا وا يَأب 2("ذَر(.  

  :تخريج الحديث

وأخرجه  ، بن هشام به بنحوهيممن طريق إبراه ،)4(واآلجري ،)3(أخرجه ابن حبان
كالهما ، ريق عبيد بن عميرمن ط، )7(والبيهقي، )6(والحاكم، من طريق ابن عائذ، )5(الطبراني

  .بنحوه، عن أبي ذر
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 ما: "قال أحمد. )8(يالْغَسان عثْمان َأبو: ويقال - الوِليد أبو قَيسٍ  بنيحيىبن  يحيىبن   هشَام -
  .)11("ديثالح صالح: "وقال أبو حاتم، )10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9("بْأسا بِه أرى
  . هو صدوق: الباحثقال

  وضعفه ، )13(وثقه الطبراني. )12(يالْغَسان ِإسحاق َأبو يحيىبن  يحيىبن  هشَامِ بن ِإبراهيم   -

                           
 ].598ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر. هـ133توفي، قَيسٍ الْغَسانَي الشَامي بن يحيىبن يى يح: أبيه) 1(

 .167/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 2(

 .76/ 2صحيح ابن حبان ) 3(

 .195ص، األربعون حديثا لآلجري) 4(

 .76/ 2صحيح ابن حبان ) 5(

 .652 /2المستدرك على الصحيحين ) 6(

 .278/ 1شعب اإليمان ) 7(

 .42/ 74تاريخ دمشق ) 8(

 .258ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 9(

 .232/ 9الثقات البن حبان ) 10(

 .70/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .267/ 7تاريخ دمشق ) 12(

 .271/ 1المعجم الصغير ) 13(
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 وهو العلم يطلب لم: "وقال أبوحاتم، )2("كذاب: "وقال أبو زرعة، )1(أبو الطاهر المقدسي
  .)4("عنه يحدث ال أن ينبغي حاتم، أبو صدق: "دوقال علي بن الحسين بن الجني، )3("كذاب

   متروك الحديث: الباحثقال
  .)5(وثقه ابن عساكر، المقرىء الدمشْقي الحسن أبو ،ماِلك بن َأنَس بنَأحمد    -
-  فَر الفعجابِيين هو :راب دمحنبن  مسن الْحتَفَاضِ، بسو الْمكْرٍ َأبي بقَاض رِالدنَوأوعية أحد، ي 

وزاد ، والذهبي، )8(وأبو الوليد الباجي، )7(وثقه الخطيب البغدادي، )6(هـ301توفي العلم،
  .)9("حافظ ثب"الذهبي 

  . هو ثقة: الباحثقال

   المعروف علي َأبو اللَّه عبدبن  ِإبراهيمبن  ِإسحاقَ بن الحسنبن  َأحمد بنمحمد   -
، )11(والدارقطني، "لفوارسوثقه أبو الفتح بن أبي ا. )10(هـ359توفي ، افالصو بابن

  .)12("والذهبي

  . هو ثقة حجة: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

  .وفيه إبراهيم بن هشام ضعيف الحديث،  ضعيفاده إسن: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

                           
 .123/ 1لسان الميزان ) 1(

 .59/ 1ن الضعفاء والمتروكو) 2(

 .143/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .40/ 71تاريخ دمشق : انظر) 5(

 .102/ 8تاريخ بغداد : انظر) 6(

 .االمرجع السابق) 7(

 .63/ 11سير أعالم النبالء ) 8(

 .111/ 14سير أعالم النبالء ) 9(

 .115/ 2تاريخ بغداد  : انظر) 10(

 .245/ 12نبالء سير أعالم ال) 11(

 .المرجع السابق) 12(
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  : اإلمام ابن األثير رحمه اهللاقال

 بين يكون الذي السير وهو النَّعل زِمام: القبال ] قباالن ِلنَعله نكا [ وفيه ) ه( 
  .)1(وقابلها نَعلَه أقْبل وقد، اِإلصبعين

  

  :)122(حديث رقم 

   عن ،)3(همام حدثَنَا ،)2(منْهاٍلبن  حجاج حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
  .)5("قباالَنِ لَها كَانe  النَّبِي نَعَل َأنt" : سَأنَ حدثَنَا ،)4(قَتَادةَ

  

  :تخريج الحديث

  .عن أنس بنحوه،  من طريق عيسى بن طهمان)6( البخاريأخرجه

  :سة رجال اإلسناد وعللهدرا

  . لتصريحه بالسماع؛يضير في هذه الرواية  فال،دعامةَ بن تدليس قَتَادةُ وأما، رجاله ثقات   -

-   اممضير،وأما وهم هفي شيخ شيخه وهو ةفقد تابعه عيسى بن طهمان متابعة قاصر،  فال ي 
  .tأنس بن مالك 

_    _   _    _   _    _ 
  

  

  

                           
 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

ـ 217 أو   216توفي  ، حجاج بن المنْهاٍل اَألنْماطي َأبو محمد السلَمي البصرِي ثقة فاضل         ) 2( تقريب :[انظر.  ه
 ].153ص، التهذيب

 ].85حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ العوذي بن  هو ابن يحيىَ(3(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 4(

، 154ص، 7ج، ومـن رأى قبـاالً واحـداً واسـعاً        ، باب قباالن في نعل   ، كتاب اللباس ، صحيح البخاري ) 5(
 .5857رقم

، 154ص، 7ج، ومـن رأى قبـاالً واحـداً واسـعاً        ، نعلباب قباالن في    ، كتاب اللباس ، صحيح البخاري ) 6(
 .5858رقم
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 قباالً لها جعلْتَ إذا مقْبلة ونَعٌل. قباالً لها اعملوا أي ] النِّعال قابِلوا [ الحديث ومنه ) ه( 
  .)1(قبالَها شَددت إذا ومقْبولة

  :)123(حديث رقم 

   اللَّه عبد عن، )2(النَّبِيُل عاصمٍ َأبو مخْلَدبن  الضحاك َأخْبرنَا:  ابن سعد رحمه اهللاقال
 عن، ِإبراهيمبن  عطَاء بن يحيى حدثَني: قَاَل سفْيان، َأبِيبن  معاوِيةَ مولَى )3(هرمزبن  مسلمِبن ا

َأبِيه ،نع هدتُ: قَاَل جعمس النَّبِي e قُوُلنًى ِللنَّاسِ ياَل قَابِلُوا": بِم4("النِّع(.  

  :تخريج الحديث

، )6(وأخرجه ابن أبي عاصم، ن طريق الحسن بن عليـ م)5(رجه األصبهانيـأخ
وأخرجه الطبراني من طريق عبيد ، ك بن مخلد به عن أبي عاصم الضحامثالثته، )7(والروياني

  . بنحوه، )8( بن إبراهيم بهعطاءعن ، بن عطاءا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- هدج : طَاءهو ع بِيالشَّي دتَفَر ةايوبِالر نْهع طْريفَةَ،بن  فخَل وهو طَاءرِبن  عبن  النَّضارِثالْح 
  . )9 (كلَابٍبن  قُصيبن  الدارِ عبدبن  منَاف عبدبن  كلْدةَبن  ةَعلْقَمبن ا

: قال ،e النبي أدرك قد كان: "وقال ابن حجر، )10("نظر صحبته في: " ابن عبد البرقال
  ".نعلين في يصلّي e النبي رأيت

                           
 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (    خْلَدم بن اكحثقة ثبت       بن  الض رِيصمٍ النَّبِيُل الباصو عَأب يانبالشَّي اكحتقريـب  : [انظر.هـ212توفي، الض
 ].280ص، التهذيب

)3 ( اللَّه دبمِ بن علسكي ضعيفبن مالم زمرعلى الصواب نسب إلى جده، ه يك323ص، تقريب التهذيب.[هو الْفَد.[ 

 .6/318الطبقات الكبير) 4(

 .209/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 5(

 .243/ 3اآلحاد والمثاني ) 6(

 .481/ 2مسند الروياني ) 7(

 .170/ 17المعجم الكبير  ) 8(

 .2211/ 4ة الصحابة ألبي نعيم معرف: انظر) 9(

 .1240/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب ) 10(
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  .e أدرك النبي : الباحثقال

-   طَاءبن  عيماهريَل ِإبقو :ِإبيماهبن  ر،طَاءخْتَلَفٌ عم ،يهف نم يف1(ثَق(.  

ذكره ابن أبي حاتم . )2(هرمزبن  مسلمِبن  اللَّه عبد عنْه روى ِإبراهيمبن  عطَاءبن  يحيى  -
  .)4( في الثقاتحبانوذكره ابن ، )3("روى عنه عبد اهللا بن مسلم: " وقال

   هو مقبول: الباحثقال

  :لحكم على اإلسنادا

  .ضعيف، وفيه عبد اهللا بن مسلم بن هرمز،  إسناده ضعيف: الباحثقال

_    _   _    _   _    _  
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

هي التي يقْطَع من طَرف ُأذُنها شيء ثم ] نَهى أن يضحى بمقابلة أو مدابرة [ وفيه ) ه ( 
  .)5( واسم تلك السمة القُبلة واِإلقْبالةيتْرك معلَّقا كأنه زنَمة

  :)124(حديث رقم 

   حدثَنَا ،)7( حدثَنَا زهير،)6(موسىبن حدثَنَا حسن :  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
:  قَاَل،)9(ليَأبو ِإسحاقَ وكَان رجَل صدق عن ع: النُّعمانِ، قَاَلبن  عن شُريحِ ،)8(َأبو ِإسحاقَ

 نَستَشْرِفَ الْعين والُْأذُن، وَأن لَا نُضحي بِعوراء، وال مقَابلَة، وال َأنe  رسوُل اللَّه َأمرنَا"
                           

 .2211/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 1(

 .261/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) 2(

 .127/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .607/ 7الثقات البن حبان ) 4(

 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر) 5(

)6 (ى  الحسوم بن نس :    يادغْدالب يلو عَأب بتقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجر  . هـ210 أو 209توفي، هو اَألشْي
 ].164ص، التهذيب

 ].20حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[ .حديجِ َأبو خَيثَمةَ الجعفي، الكُوفي بن هو ابن معاوِيةَ: زهير) 7(

)8 ( و ِإساقََأباهللاِ    : ح دبع و بنرمهو ع ، يعبِيالس ياندمتقريـب  :[انظـر ، وثقه ابـن حجـر    ، هـ129توفي، اله
 ].423ص، التهذيب

 .tهو ابن أبي طالب : علي) 9(
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قَاءال خَرو ،قَاءال شَرو ،ةرابداقَ: قَاَل" محقُلْتُ ِلَأبِي ِإس ريه؟ قَاَل: زاءبضع ا : قُلْتُ. لَا: َأذَكَرم
ما الشَّرقَاء؟ : قُلْتُ" يقْطَع مَؤخَّر الُْأذُنِ: "ما الْمدابرةُ؟ قَاَل: ، قُلْتُ"يقْطَع طَرفُ الُْأذُنِ: "الْمقَابلَةُ قَاَل

  .)1("تَخْرِقُ ُأذُنَها السمةُ: "ما الْخَرقَاء؟ قَاَل: قُلْتُ" تُشَقُّ الُْأذُن: "َلقَا

  :تخريج الحديث

وأخرجه ،  طريق زهير بهمن، )4(وأحمد، )3(والنسائي، )2( أبو داودأخرجه       
 شريك ق من طري)8(وأخرجه الترمذي،  طريق إسرائيلمن، )7(وأحمد، )6(والدارمي، )5(الترمذي

  ومن طريق زياد ،  من طريق زكريا بن أبي زائدة)9(وأخرجه النسائي، بن عبد اهللا
  ،  طريق أبي بكر بن عياشمن، )12(وأحمد، )11(ابن ماجةو، )10( والنسائي،بن خيثمةا

  .جميعهم عن أبي إسحاق السبيعي به بألفاظ متقاربة،  من طريق علي بن صالح)13(وأحمد

، )17(وأحمد، )16(ابن ماجةو،  طريق هشام الدستوائيمن، )15(وأحمد، )14( أبوداودوأخرجه 
  ثالثتهم عن قتادة ، من طريق همام بن يحيى )18(وأحمد،  طريق سعيد بن أبي عروبةمن

                           
 .210/ 2مسند أحمد ) 1(

 .2804رقم، 98ص، 3ج، باب ما يكره من الضحايا، كتاب الضحايا، سنن أبي داود) 2(

 .4447رقم، 340ص، 4ج، المقابلة وهي ما قطع مؤخر أذنها، كتاب الضحايا، لكبرى للنسائيالسنن ا) 3(

 .210/ 2مسند أحمد ) 4(

 .1498رقم، 87ص، 4ج، باب ما يكره من األضاحي، أبواب األضاحي، سنن الترمذي) 5(

 .1242/ 2سنن الدارمي ) 6(

 .316/ 2مسند أحمد ) 7(

 .1498رقم، 87ص، 4ج، اب ما يكره من األضاحيب، أبواب األضاحي، سنن الترمذي) 8(

وباب ، 4446رقم، 340ص، 4ج، المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها     ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى للنسائي  ) 9(
 .4449رقم، 341ص، 4ج، الشرقاء وهي مثقوبة األذن

 .4448رقم، 341 ص،4ج، المقابلة وهي ما قطع تخرق أذنها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للنسائي) 10(

 .3142رقم، 1050ص، 2ج، باب ما يكره أن يضحى به، كتاب األضاحي،  ابن ماجةسنن) 11(

 .45/ 2مسند أحمد ) 12(

 .316/ 2مسند أحمد ) 13(

 .2805رقم، 98ص، 3ج، باب ما يكره من الضحايا، كتاب الضحايا، سنن أبي داود) 14(

 .66/ 2مسند أحمد ) 15(

 .3145رقم، 1051ص، 2ج، باب ما يكره أن يضحى به، ضاحيكتاب األ،  ابن ماجةسنن) 16(

 .310/ 2مسند أحمد ) 17(

 .176/ 2مسند أحمد ) 18(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 280 

 الفصل الثاني

   جري كالهما،  اهللا بن نجيعبد طريق من )1(وأخرجه أحمد،  بن كليبيعن جر، بن دعامةا
  .بمعناه،  علي بن أبي طالبعن، وعبد اهللا بن نجي، بن كليبا

  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  ، )4(وذكره ابن شاهين، )3(ه ابن سعد وثق.)2( الصاِئدي الكُوفيالنُّعمانِبن شُريحِ  -
جيد األمر، ": وقال في موضع آخر، )6("وثق: "ال الذهبيـاتهما، وقـي ثقـ ف)5(حبانوابن 
، )9(، وقال أبو إسحاق السبيعي)8("قوي األمر": رـع آخـي موضـال فـ، وق)7("صالح
  ."صدوق": )12(وبدر الدين العيني، )11(وقال ابن حجر، "وكان رجل صدق: " )10(داودوأبو

  سألت أبي عن شريح بن النعمان الصائدي، وهبيرة ": وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
، )13("ال، هما شبيهان بالمجهولين: ما أقربهما، قلت يحتج بحديثهما؟ قال: ابن يرِيم، قال

وهذا منه غير صحيح، ومن علمت حالُه في حمل ": وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال
 وتحصيله، وأخذ الناس عنه، ونُقلَت لنا سيرته الدالة على صالحه، أو عبر لنا بلفظ قام العلم

مقام نقل التفاصيل من األلفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا، ونحو ذلك؛ ال يقبل من 
إنه ال يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف، والبد أن يضعفه بحجة، : قائل فيه
رحا مفسرا، وإال لم يسمع منه ذلك، ال هو وال غيره كذلك، كما قد جرى اآلن، فإنه ويذكر ج

 لم يدِل في أمر هؤالء بشيء، إال أنهم ليسوا بالمشهورين، والشهرة - أعني أبا حاتم - 
  نعم، لو قال لنا ذلك من . إضافية، قد يكون الرجل مشهورا عند قوم، وال يشتهر عند آخرين

  
                           

 .217/ 2مسند أحمد ) 1(

 .450/ 12تهذيب الكمال ) 2(

 .9/343الكبرى الطبقات ) 3(

 .111تاريخ أسماء الثقات ص) 4(

 .4/353الثقات ) 5(

 .484/ 1الكاشف ) 6(

 .3/371ميزان االعتدال ) 7(

 .1/297المغني في الضعفاء ) 8(

 .210/ 2مسند أحمد ) 9(

 .2804رقم، 98ص، 3ج، باب ما يكره من الضحايا، كتاب الضحايا، سنن أبي داود) 10(

 .435ص، تقريب التهذيب) 11(

 .522/ 3مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ) 12(

 .4/334الجرح والتعديل ) 13(
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عيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر؛ كنا نقبله منه، ونترك روايته ألفاظ التض
  .)1("به، بل كنا نترك روايته للجهل بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه

  .وقد وثقه ابن سعد وغيره، وذلك لعدم ذكر جرح مفسر فيه،  هو ثقة:قال الباحث

  .باقي رجاله ثقات   -

ولم ، )2( ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسينفقد، قَ ِإسحاَأبي تدليس وأما  -
وقد كان ناقداً له فهو يقول وكان رجل ، ولكن األرجح أنه سمع من شريح، يصرح بالسماع

ولم يذكر له إرسال عن شريح ، وذكره العالئي في المراسيل، صدق عن شريح بن النعمان
وكذلك ، )4("م يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريحل: " وقال الدارقطني،)3(بن النعمانا

   إنما سمع من ،أن أبا إسحاق لم يسمع منه: "وقيَل:  بقولهض بصيغة التمريهالمزي ذكر
  .)5("ابن اشوع عنه

قال أبو زرعة في أبي خيثمة ،  أحد أئمة التابعين المتفق على االحتجاج به ": العالئيوقال
ولم يعتبر : "ثم عقب عليه بقوله، " أبي إسحاق بعد االختالطإنه سمع من: "زهير بن معاوية

 وذلك يدل على أنه لم ،أحد من األئمة ما ذكر من اختالط أبي إسحاق احتجوا به مطلقاً
  .)6(" من القسم األوليختلط في شيء من حديثه كما تقدم في عبد الملك بن عمير فهو أيضاً

  :الحكم على اإلسناد

  .حيح إسناده ص:قال الباحث

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  
 

                           
 .371-5/370يهام بيان الوهم واإل) 1(

 .42ص، طبقات المدلسين) 2(

 .245ص، جامع التحصيل) 3(

 .238/ 3علل الدارقطني ) 4(

 .450/ 12تهذيب الكمال ) 5(

 .94ص، المختلطين: انظر) 6(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 282 

 الفصل الثاني

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ،بالشيء والرِضا المحبة: القاف بفتح وهو ] األرض في القَبول له يوضع ثم [ وفيه
  .)1(إليه النَّفْس وميل

  :)125(حديث رقم 

   عنِ ،)3(عاصمٍ َأبو حدثَنَا ،)2(عليبن  عمرو حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 ِإذَا: "قَاَل e النَّبِي عنِ هريرةَ، َأبِي عن ،)5(نَافعٍ عن عقْبةَ،بن  موسى َأخْبرني: قَاَل ،)4(جريجٍبن ا

بَأح ا اللَّهدبى عرِيَل نَادجِب :ِإن اللَّه بحفُالَنًا ي ،هبفََأح هبحرِ فَيي يُل،جِبنَادرِيُل فَيي جِبِل فَأه 
اءمالس :ِإن اللَّه بحفُالَنًا ي ،وهبفََأح هبحُل فَيَأه ،اءمالس ثُم عوضي وُل لَهي القَبِل فَأه 
  .)6("اَألرضِ

  :تخريج الحديث
 من طريق )8(ريوالبخا، عن ابن جريج به، من طريق مخلد بن يزيد، )7(أخرجه البخاري
   أبي صالح عن عنكالههما ،  من طريق سهيل بن أبي صالح)9(ومسلم، عبد اهللا بن دينار

  .بإلفاظ متقاربة، أبي هريرة
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -
فهو ، وأما إرساله، فقد صرح بالسماع في هذه الرواية، ضير فال ي،ريجٍجبن  وأما تدليس ا -

  . )10 عن نافعلم يرسل

                           
 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

ـ 249توفي، حافظهو َأبو حفْصٍ الفَالَّس الصيرفي الباهلي البصرِي ثقة         ) 2( ، تقريـب التهـذيب   :[انظـر . هـ
 ].424ص

)3 ( خْلَدم بن اكحبن هو الضرِيصالنَّبِيُل الب يانبمِ الشَّيلسبن م اكح123حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [الض.[ 

)4 ( كلالْم دبزِيزِ بن هو عالْع دببن عكِّيجٍ اُألموي الْمير2حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ج.[ 

 ].89حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عمربن هو َأبو عبد اِهللا المدني مولَى ا) 5(

 .6040رقم، 14ص، 8ج، باب المقة من اهللا، كتاب األدب، صحيح البخاري) 6(

 .3209رقم، 111ص، 4ج، باب ذكر المالئكة، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) 7(

 .7485رقم، 142ص، 9،ج، ونداء المالئكة، باب كالم الرب مع جبريل، كتاب التوحيد، صحيح البخاري) 8(

 .2637رقم، 1057ص، باب إذا أحب اهللا عبداً حببه لعباده، كتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم) 9(

 ].229ص،  جامع التحصيل للعالئي-131ص، المراسيل البن أبي حاتم: [انظر) 10(
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  : رحمه اهللاير ابن األثقال

 في الشَّعر كثرة يريد ] القُبال أهدب شَعرها يوارِيها دابة ورأى [ الدجال حديث وفي ] ه[ 
 وما أولُه: وقُبله شيء كل وقُبال. الناظر يستَقْبِالن اللذان ألنهما والعرف الناصية: القُبال. قُباِلها

  .)1(منه استَقْبلك

  :(*)حديث رقم 

 عنِ قَتَادةَ، عن َأبِي، حدثَني هشَامٍ،بن  معاذُ َأخْبرنَا:  إسحاق بن راهويه رحمه اهللاقال
،بِيالشَّع نةَ عمفَاط سٍ بِنْتقَالَتْ قَي :دعوُل صسر اللَّه e ،رنْبمٍ ذَاتَ الْموي وهو كحضفَقَاَل ي: 

"ِإن يمتَم ارِيي الدثَندح يثدتُ بِحفَرِح ،تُ بِهببفََأح َأن وهثَكُمدوا ُأححا ِلتَفْربِم فَرِح بِه ،كُمنَبِي 
 من جزِيرة في فَرقَتْهم تَّىح بِهِم فَحالَتْ الْبحرِ في السفينَةَ ركبوا فلَسطين من ُأنَاسا َأن حدثَ

  .إلخ... الْجساسةُ، َأنَا: قَالَتْ َأنْت؟ ما: فَقَالُوا شَعرِه، لَباسة بِدابة هم فَِإذَا الْبحرِ، جزاِئرِ

  ).22( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم: الباحثقال
  

  :  اهللاه ابن األثير رحمقال

 لعظَمه يطْلَع ما ساعة يرى أي ] قَبالً الهالُل يرى وأن [ الساعة اطأشر وفي ) ه( 
  .)2(والباء القاف بفتح وهو يتَطَلَّب أن غير من ووضوحه

  :)126(حديث رقم 

: قَاَل رفَعه ،)4(عامرٍ عن ،)3(ذَرِيحٍبن  الْعباسِ عنِ شَرِيك، أنَا:  ابن الجعد رحمه اهللاقال
"ِإن نم اطَأشْر ةاعالس ى َأنرلًا، الْهِلَاُل يقَاُل قَبذَا فَينِ،بن ا هلَتَيلَي َأنو رمُل يجالر جِدسفَلَا بِالْم 

  .)5("الْفُجاءة وموتُ ركْعتَينِ، فيه يصلِّي

                           
 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 .4/8النهاية في غريب الحديث واألثر )2(

 ].292ص، تقريب التهذيب.[ذَرِيحٍ الكَلْبِي الكُوفي ثقةبن عباسِ ) 3(

)4 (رامبن هو ا: عبِييَل الشَّعاح22حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [شُر.[ 

 .348ص ، مسند ابن الجعد) 5(
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  :تخريج الحديث

وأخرجه ، eسل مرفوع إلى النبي  من طريق الشعبي بإسناد مر)1( ابن أبي شيبةأخرجه
ولكنه ، e رفعه إلى النبي t بإسناد متصل من طريق الشعبي عن أنس بن مالك )2(الطبراني
 )4(وعبد الكبير بن المعافى،  ضعيف الحديث)3(الهيثم بن خالد المصيصيى:  ألن فيه؛ضعيف

  .مجهول الحال
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- كشَرِي :دبع ي هو ابني القَاضاِهللا الكُوف دبو عَأب،يالنَّخَع ك5(هـ177توفي،  اِهللا بنِ َأبِي شَرِي(.  

 يكن شريك لم:" ابن معين مرةوقال، )8(والدارقطني، )7(الحربيوإبراهيم ، )6(وثقه ابن معين
 شريك ثقة، إال إنه ال يتقن ويغلط،: " مرةوقال، )9(" ثقةهوو، بشيء،  سعيدبن يحيى ندع

 صدوق، ثقة، إال أنه إذا خالف ريكش: "  مرةوقال ،)10("وشعبة، سفيانويذهب بنفسه على 
ووثقه ، )12("مأموناً كثير الحديث وكان يغلط: "ووثقه ابن سعد وقال، )11("غيره أحب إلينا منه

وقال يعقوب ، )14("فيه اختالف: "ووثقه الهيثمي وقال، )13("وكان حسن الحديث: "العجلي قال
  .)16( ابن شاهين في الثقاتوذكره، )15("ثقة سيء الحفظ جداً، صدوق: "يبةبن أبي شا

 كثير الخطأ، صاحب كان: "شريك يحتج بحديثه؟ فقال:  ابن أبي حاتم ألبي زرعةوقال

                           
 .502/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 1(

 .147/ 9المعجم األوسط ) 2(

 .577ص، تقريب التهذيب: انظر) 3(

 ].146/ 28تهذيب الكمال . [ذكره المزي في تالميذ أبيه المعافى) 4(

 .463/ 12تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .36ص ، من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال) 6(

 .4/307تهذيب التهذيب ) 7(

 .2/225العلل للدارقطني ) 8(

 .2/225العلل للدارقطني : انظر) 9(

 .8/216سير أعالم النبالء  ) 10(

  .4/8الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

 .488/الطبقات الكبير ) 12(

 .217ص ، الثقات للعجلي) 13(

 .9/155مجمع الزوائد ) 14(

 .12/471تهذيب الكمال) 15(

 .169ص ، تاريخ أسماء الثقات) 16(
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إنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال : حديث، وهو يغلط أحياناً، فقال له فضلك الصائغ
 أبي عن شريك وأبي سألت: "بن أبي حاتم أيضا اوقال، )1("ال تقل بواطيل: أبو زرعة

في بعض " : عديابن وقال، )2(" وقد كان له أغاليط،شَرِيك: قالاألحوص، أيهما أحب إليك؟ 
 واء،ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض اإلنكار، والغالب على حديثه الصحة واالست

 حقء حفظه، ال أنه يتعمد شيئاً مما يست إنما أتي به من سو،والذي يقع في حديثه من النكرة
كان في آخر : "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )3("أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف

وسماع ، خليطفسماع المتقدمين منه ليس فيه ت، تغير حفظه، أمره يخطئ فيما روى
 ولي القضاء صدوق، ولما: "وقال صالح جزرة، )4("كثيرةالمتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام 

كان صدوقاً سيء الحفظ، كثير الوهم، مضطرب : " األزديقال و،)5("اضطرب حفظه
 فيأحد األعالم، على لين ما : "وقال في موضع آخر، )7("صدوق: " الذهبيوقال، )6("الحديث

كان شريك : " في موضع ثالثوقال ،)8(" بعض األئمة عن االحتجاج بمفاريدهفحديثه، توق
   فقيهاً ومحدثاً مكثراً، ليس هو في اإلتقان كحماد ماًماحسن الحديث، إ

، )9("وحديثه من أقسام الحسن...  له مسلم متابعة خَرج استشهد به البخاري، وقدبن زيد، وا
صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادالً، : "وقال ابن حجر
شريك القاضي، مشهور، ":  وقال في موطن آخر،)10("ع شديداً على أهل البد،فاضالً، عابداً

  .)11("كان من األثبات، ولما ولي القضاء تغير حفظه
 محمد بن يحيى بن سعيد القطان وقال ،)12("ليس حديث شريك بشيء:" بارك المبن اوقال

                           
 .4/366الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .4/22الكامل في ضعفاء الرجال ) 3(

 .7/444الثقات البن حبان ) 4(

 .4/307تهذيب التهذيب ) 5(

 .المرجع السابق) 6(

 .1/468المغني في الضعفاء) 7(

 .8/200سير أعالم النبالء ) 8(

 .1/232تذكرة الحفاظ ) 9(

 .217ص ، تهذيبتقريب ال) 10(

 .56 رقم 33ص ، طبقات المدلسين) 11(

 .4/7الكامل في ضعفاء الرجال ) 12(
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، )2("ما زال مخلطاً: " وقال يحيى القطان أيضاً،)1(" في أصول شريك تخليطاًترأي: "عن أبيه
 : الترمذيوقال ،)3(" عن شريك شيئاًثاما رأيت يحيى وال عبد الرحمن حد:"  ابن المثنىالوق
 وقال، "ليس بالقوي، فيما ينفرد به: ")6(والدارقطني، )5( النسائيوقال ،)4("شريك كثير الغلط"

   وكذلك ،)8( العقيلي في الضعفاءوذكره ،)7("ليس بالمتين: "الحاكم
 مطرح، مشهور بتدليس المنكرات إلى الثقات، وقد شريك:" بن حزم اوقال، )9(ابن الجوزي

  .)10("ابن المبارك، و يحيى بن القطان: أسقط حديثه اإلمامان

  : وله علتين،  هو صدوق ساء حفظه بعد توليه الحكم: الباحثقال

ألن ابن حجر ذكره في المرتبة الثانية من مراتب ، ولكن تدليسه ال يضير،  التدليس:األولى
  .)11(وهم الذين احتمل األئمة تدليسهم، المدلسين

أن سماع المتقدمين ليس فيه ، وضابط االختالط عنده، فقد اتهم باالختالط:  االختالط:الثانية
  .كما تقدم في كالم ابن حبان، وسماع المتأخرين منه فيه أوهام كثيرة، تخليط

  .نه من المتقدمين أل؛ فيه أن سماع اإلمام علي ابن الجعد منه صحيحوالخالصة
  :الحكم على اإلسناد

  .فهو مرسل من مراسيل عامر الشعبي، نقطاع في السنداوفيه ،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  

  

  

  

                           
 .4/307تهذيب التهذيب ) 1(

 .4/366الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .3/373ميزان االعتدال ) 3(

 .46رقم، 100ص، 1ج، أو ثالثاً، أو مرتين، كتاب الوضوء مرة، أبواب الطهارة، سنن الترمذي) 4(

 .3/373ميزان االعتدال ) 5(

 .8/216سير أعالم النبالء ) 6(

 .4/307تهذيب التهذيب ) 7(

 .2/193الضعفاء للعقيلي ) 8(

 .2/39الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) 9(

 .5/241المحلّى البن حزم ) 10(

 .33ص ، طبقات المدلسين) 11(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 إقْباِله يف أي ] طُهرِهن قُبل في [ رواية وفي ] عدتهن ِلقُبل النّساء قُواطَل [ وفيه ) س( 
. الطّهر حالة في وذلك محسوبة، لها فتكون فيها والشُّروع العدة في الدخول يمكنها وحين، وأوله
  .)1(إقباله أي: الشِّتاء قُبل في ذلك كان: يقال

  :)127(حديث رقم 

 عمر، بن اِهللا عبد سمعتُ: قَاَل َأنَّه ؛)2(دينَارٍبن  اِهللا عبد عن:  اإلمام مالك رحمه اهللاقال
ِهتِنَّ  ":قَرَأ ْقُتُم النَِّساَء، َفَطلُِّقوُهنَّ لُِقُبِل ِعدَّ ا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َ  يطَلِّقَ َأن بِذِلك، يعني: ماِلك قَاَل". َيا َأهيُّ
  .)3(مرةً طُهرٍ كُلِّ في

  :تخريج الحديث

  ، )6(والنسائي، )5( مسلموأخرجه، )4( البيهقي من طريق مالك بن أنس بهأخرجه
من طريق ، )12(والبيهقي، )11(والحاكم، )10(والطحاوي، )9(وأبوعوانة، )8(لجارودوابن ا، )7(وأحمد

  وأخرجه ، )14( داودوومن طريقه أب، )13(وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني، حجاج بن محمد

                           
 .4/9النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(
 ].35حديث رقم: سبق ترجمته انظر.[ بن دينَارٍ العدوِي موالَهم َأبو عبد الرحمنِ المدنيعبد اِهللا) 2(
 .846/ 4موطأ مالك ) 3(
 .529/ 7السنن الكبرى للبيهقي ) 4(
ويؤمر ، وأنه لو خالف وقع الطالق    ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها     ، كتاب الطالق ، صحيح مسلم ) 5(

 .1471رقم، 589ص، رجعتهاب
 .5555رقم، 248ص، 5ج، باب وقت الطالق للعدة التي أمر اهللا جلَّ ثناؤه بها، كتاب الطالق، السنن الكبرى للنسائي) 6(

 .363/ 10مسند أحمد ) 7(

 .182ص، المنتقى البن الجارود) 8(

 .150/ 3مستخرج أبي عوانة ) 9(

 .51/ 3شرح معاني اآلثار ) 10(

 .275/ 2 على الصحيحين المستدرك) 11(

 .529/ 7السنن الكبرى للبيهقي ) 12(

 .304/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 13(

 .2185رقم، 256ص، 2ج، باب في طالق السنة، كتاب الطالق، سنن أبي داود) 14(
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، عن عبد اهللا بن عمر، عن أبي الزبير، ثالثتهم عن ابن جريج،  عن روح ابن عبادة)1(أحمد
   . جميعهم بألفاظ متقاربة

  .وخرجه خلق غيرهم بنفس المعنى

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله  - 
  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 األوائل: األقبال] الجداوِل وأقْبال الماذيانَات على ما يستَثْنى [المزارعة حديث وفي ) س( 
 وهو - بالتحريك -  قَبل جمع يكون وقد واألكَمة الجبل رأس: أيضاً والقُبل قُبل جمع والرؤوس

  .)2(الشيء من استَقْبلك ما: أيضاً والقَبل. األرض من مواضع في الكَأل

  :)128(حديث رقم 

 حدثَنَا ،)4(يونُسبن  عيسى َأخْبرنَا ،)3(ِإسحاقُ حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
ياعز5(الَْأو(، نةَ عبِيعَأبِيبن  ر دبنِ عمحالر)6(، يثَندنْظَلَةُ حسٍبن  حقَي ارِيالَْأنْص)َألْتُ: قَاَل ،)7س 

عافر نيجٍ ب8(خَد( نع اءرضِ كبِبِ الَْأرالذَّه ،رِقالْولَا: "فَقَاَل و ْأسب ،ا بِهِإنَّم النَّاس كَان 
 النَّبِي دهلَى عع ونَؤاجِريe لَىعانَاتياذ9( الْم(، اِلَأقْباوِِل ودالْج)10(، اءَأشْيو نعِ، مرالز كلهفَي 

                           
 .205/ 9مسند أحمد ) 1(
 .4/9النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(
 ].6حديث رقم: سبق ترجمته انظر.[مخْلَد الْحنْظَلي أبو محمد بن راهويهبن ِإبراهيم بن هو ا: ِإسحاقَ) 3(
)4 (نُسوي ى بنسيعاقَ السحبن َأبِي ِإس يع31حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ بِي.[ 
 ].41حديث رقم: سبق ترجمته انظر.[ هو عبد الرحمنِ بن عمرِو بن َأبي عمرٍو) 5(
 ].207ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ136توفي ، هو التَّيمي َأبو عثْمان المدني) 6(
 ].184ص، تقريب التهذيب. [حصنِ الزرقي المدني ثقة وقيل إن له رؤيةبن عمرِو بن قَيسٍ بن حنْظَلَةُ ) 7(
)8 ( عافيجِ بن رعِ بن خَدافبن ردع1044/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ73توفي، ي.[ 
 ].116ص، تفسير غريب ما في الصحيحين لألزدي. [الماذيانات هي الَْأنْهار الْكبار والْواحد ماذيان كَذَِلك) 9(
. راد ما ينْبت علَيها من العـشب      والجدول النَّهر الصغير وأقبال الجداول أوائلها َأو ما استقْبل منْها وِإنَّما أَ           ) 10(

 ].116ص، تفسير غريب ما في الصحيحين لألزدي[
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 فََأما عنْه، زجِر فَلذَِلك هذَا، ِإلَّا )1(كراء ِللنَّاسِ يكُن فَلَم هذَا، لكويه هذَا، ويسلَم هذَا، ويسلَم هذَا،
ءشَي لُومعم ،ونمضفَلَا م ْأسب 2("بِه(.  

  :تخريج الحديث

، )4(البخاريو، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به،  من طريق مالك)3(مسلم أخرجه
كالهما عن ،  من طريق عبد اهللا بن المبارك)6(والبخاري، عيينةن بن من طريق سفيا، )5(مومسل

  .عن حنظلة بن قيسٍ به، يحيى بن سعيد
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 اتفقوا"فقد قال العالئي ،   فال يضير،الرحمنِ عبد َأبِي بن ة وأما اختالط ربِيع،رجاله ثقات  - 
فهو لم يرسل ،  فال يضير، إرسال اَألوزاعيوأما، )7(" األولوهو من القسم، به االحتجاج على

  .عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 من بك ونعوذ ،بعده ما وخير ،قَبله ما وخير ،اليوم هذا خير من نسألك [ وفيه ) س( 
َألَة ] بعده ام وشر ،قبله ما وشر ،اليوم هذا شرسرِ مى زمان خَيضول هو: مسنة قَبالتي الح 

  .)8(باقية فَتبعتُه مضى وإن والوقْت فيه قارفَه ذَنْب عن العفْو طَلَب هي: منه واالستعاذة فيه قدمها

  :)129(حديث رقم 

 َأبِي، حدثَني سماعيَل،ِإبن  محمد ثنا هاشم، حدثَنَا:  أبو القاسم الطبراني رحمه اهللاقال

                           
)1 (       هول، وهجء ما ِإذا أكريت بِشَييمض فاء اَألررـك ور    ـذَا ههمالْج هي ذهب ِإلَيالَّذ عمدة القاري للعينـي    .[و

12 /184.[ 

 .1547رقم، 630ص، لطعامباب كراء األرض با، كتاب البيوع، صحيح مسلم) 2(

 .1547رقم، 630ص، باب كراء األرض بالطعام، كتاب البيوع، صحيح مسلم) 3(

 .2722رقم، 191ص، 3ج، باب الشروط في المزارعة، كتاب الشروط، صحيح البخاري) 4(

 .1547رقم، 630ص، باب كراء األرض بالطعام، كتاب البيوع، صحيح مسلم) 5(

 .2327رقم، 104ص، 3ج، باب قطع الشجر والنخل، زارعةكتاب الم، صحيح البخاري) 6(

 .32ص، المختلطين للعالئي) 7(

 .4/9النهاية في غريب الحديث واألثر) 8(
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 e اِهللا رسوَل َأن )2(الَْأشْعرِي ماِلك َأبِي عن ،)1(عبيدبن  شُريحِ عن زرعةَ،بن  ضمضم حدثَني
 هذَا خَير َأسَألُك ِإنِّي اللهم ن،الْعالَمي رب ِللَّه الْملْك وَأصبح َأصبحنَا: فَلْيقُْل َأحدكُم َأصبح ِإذَا: "قَاَل
 ما وشَر قَبلَه ما شَر ومن فيه ما شَر من بِك وَأعوذُ وهداه، وبركَتَه ونُوره ونَصره فَتْحه الْيومِ
،هدعب ى ِإذَا ثُمسقُْل َأمثَْل فَلْيم 3("ذَِلك(.  

  :تخريج الحديث
  .عن محمد بن إسماعيل به بنحوه،  عن محمد بن عوف)4( أبو داودأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .  )5(الحمصي الحضرمي ثَوب بن زرعة بن ضمضم   - 

  :     البغدادي بكر أبووقال ، )8(وذكره ابن حبان في الثقات، )7(وابن نمير، )6( ابن معينوثقه
  .)11(وأطلق القول بتضعيفه أبو حاتم، )10("يهم صدوق: " وقال ابن حجر،)9("بأس به ليس"

  .يهوأما وهمه فلم يتابع عل،  هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال

  . )12(هـ182توفي.  بنِ سلَيمٍ العنْسي، أبو عتْبةَ الحمصيِإسماعيُل بن عياشِ هو : أبيه  -

علْم الشام عند إسماعيل بن عياش، :  أصحابنا يقولونكنت أسمع: "قال يعقوب بن سفيان
وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث : والوليد بن مسلم، قال

  . )13("يغْرِب عن ثقات المدنيين والمكيين: الشام، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا

                           
 ].265ص، تقريب التهذيب:[انظر .مات بعد المائة، شُريحِ الحضرمي الحمصي ثقةبن عبيد بن شُريحِ ) 1(

 ].800/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم .[عاصمٍ، مخْتَلَفٌ فيهبن كَعب : لَْأشْعرِي َأبو ماِلك وقيَلالْحارِث ابن الْحارِثُ ) 2(

 .296/ 3المعجم الكبير ) 3(

 .5084رقم، 322ص، 4ج، باب ما يقول إذا أصبح، كتاب األدب، سنن أبي داود) 4(

 .327/ 13تهذيب الكمال ) 5(

 .135ص،  الدارمي رواية-تاريخ ابن معين ) 6(

 .462/ 4تهذيب التهذيب ) 7(

 .485/ 6الثقات البن حبان ) 8(

 .417/ 24تاريخ دمشق ) 9(

 .280ص، تقريب التهذيب) 10(

 .468/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .163/ 3تهذيب الكمال : انظر) 12(

  .2/423المعرفة والتاريخ ) 13(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 291 

 الفصل الثاني

 :وقال أبو بكر بن أبي خيثمة. )1("م من بقيةثقة، وكان أحب إلى أهل الشا: "وقال ابن معين
ليس به بأس في أهل الشام، والعراقيون : سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش، فقال"

كالهما : أيهما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: يكرهون حديثه، قيل ليحيى
ثقة فيما : ن يقولسمعت يحيى بن معي:"وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة، )2("صالحان

روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه 
  . )3("عنهم

. نعم: الشاميين؟ قال: قلت. ما حدث عن مشايخهم: سألت أحمد عنه، فقال" :وقال أبو داود
قُ فيما روى كان يوثّ: " بن المدينييوقال عل، )4("فأما ما حدث عن غيرهم، فعنده مناكير

  وبمثل قول  ،)5("عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام، ففيه ضعف
  .)10(، وابن عدي)9(، والنسائي)8(، والبخاري)7(، والفالس)6(دحيم: ابن المديني قال

  وحدث عنه عبد الرحمن ، )11(وضعفه ابن المديني فيما روى عن أهل الشام وغيرهم
 كَفّ عنه هو لين، يكتب حديثه، ال أعلم أحدا: "وقال أبو حاتم، )12("يما وتركهبن مهدي قدا

ذاك رجل ال يدري ما يخرج من : "وقال أبو إسحاق الفزاري، )13("إال أبو إسحاق الفزاري
كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم، فلما كبر تغير " :وقال ابن حبان، )14("رأسه

اه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث حفظه، فما حفظ في صب
الغرباء خلط فيه، وأدخل اإلسناد في اإلسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو ال يعلم، فمن كان 

                           
  .4/411تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 1(

  .2/191الجرح والتعديل ) 2(

  .6/226تاريخ بغداد  ) 3(

 .6/226تاريخ بغداد   )4(

 .نفس المرجع السابق: انظر) 5(

   .3/193تهذيب الكمال ) 6(

  .6/226تاريخ بغداد ) 7(

 .6/227المرجع السابق) 8(

  .1/280تهذيب التهذيب ) 9(

  .1/291الكامل في ضعفاء الرجال ) 10(

  .6/226غداد تاريخ ب) 11(

 .6/227تاريخ بغداد   )12(

  .2/191الجرح والتعديل ) 13(

  .1/104الضعفاء الكبير للعقيلي ) 14(
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: وقال ابن حجر، )1("هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن حد االحتجاج به
  . )2("رهمصدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غي"

مخلط في ، صدوق في روايته عن أهل بلده: ( والذي أراه قول ابن حجر:قال الباحث
  .وهذا الذي أيده جمهور األئمة النقاد، )غيرهم

 ال يدري أمر كان: "قال أبو زرعة. )3(الحمصي  بن عياشِ العنْسيِإسماعيُل بن محمد  - 
، )5(" على أن يحدث عنه فحدثا حملوشيئاً أبيه من يسمع مل: "حاتم أبو قالو، )4("الحديث

عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير : "وقال ابن حجر، )6("لم يكن بذاك: "وقال أبو داود
  .)7("سماع

  . هو ضعيف: الباحثقال

 -   ماشهو : هابن ثَدرو مَأب ديعس يانرالطَّب ياِلس8(هـ278توفي، الطَّي( .  

  ،          )10("ليس بشيء: "وقال ابن حبان، )9("ثقة لكنه صاحب غرائب: " أبويعلى الخليليقال

  .)11("وما هو بذاك المجود،  كبار شيوخ الطبرانيمنهو : " الذهبيوقال

  . صدوق له غرائب:احث البقال

  ذلك قال ك، فهو عن أبي مالك مرسل، عبيدبن  شُريحِ إرسال وأما، باقي رجاله ثقات  - 
  .)12(أبو حاتم

                           
  .1/125المجروحين البن حبان ) 1(

 .142تقريب التهذيب ص) 2(

 .483/ 24تهذيب الكمال : انظر) 3(

 .421/ 6علل الحديث البن أبي حاتم ) 4(

 .190/ 7 الجرح والتعديل البن أبي حاتم) 5(

 .481/ 3ميزان االعتدال ) 6(

 .468ص، تقريب التهذيب) 7(

 .270/ 13سير أعالم النبالء : انظر) 8(

 .484/ 2اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) 9(

 .707/ 2المغني في الضعفاء ) 10(

 .270/ 13سير أعالم النبالء ) 11(

 .195ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 12(
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  :الحكم على اإلسناد

  :وفيه أربعة علل، إسناده ضعيف:  الباحثقال

  . كما تقدم في ترجمته،  شريح بن عبيد عن أبي مالك مرسل:األولى

  . يهم ولم يتابع،  ضمضم بن زرعة:الثانية

  . ضعيف الحديث،  محمد بن إسماعيل:الثالثة

  . له غرائب،  هشام ابن مرثد:الرابعة

  .وقد تابعه محمد بن عوف متابعة تامة كما تقدم في التخريج
  

_    _   _    _   _    _ 
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الّتبست إذا المسافر به أراد ] قبلَة والمغرب المشْرِق بين ما [ عمر ابن حديث وفي ) ه( 
 في القبلة كانت لمن يصح إنما ذاوه. واالجتهاد التَّحري عليه فيجب الحاضر فأما قبلته عليه
. جنوبها الكعبة فإن ونواحيها المدينة أهل قبلْة به أراد يكون أن ويجوز، شَماله في أو جنوبه
  .)1(الجِهة: األصل في والقبلة

  :)130(حديث رقم 

 نا، )2(بصرةبِالْ يوسفَبن  يعقُوب الْخَلَّاُل يوسفَ َأبو حدثَنَا:  الدارقطني رحمه اهللاقال
بيبن  شُعوبثنا، َأي دبع رٍبن  اللَّهي3(نُم( ،نع ديبع ي اللَّهنعي ناب رمع)4( ،نعٍ عنَاف)نِ، )5ع   

  .)7("قبلَةٌ والْمغْرِبِ الْمشْرِق بين ما": قَاَل e النَّبِي َأن، )6(عمربن ا

                           
 .4/9يب الحديث واألثرالنهاية في غر) 1(

 .لم أقف على ترجمة له في كتب الرجال) 2(

)3 (يفشَامٍ الكُوو هَأب ياندمرٍ الهينُم اِهللا بن دب327ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ199توفي، ع.[ 

)4 (   رمع اِهللا بن ديبفْصِ بن   عمٍ   بن   حاصبن عرمـ  بـن  ع   وثقـه  . مـات بـضع وأربعـين ومائـة    ، ابِالخَطَّ
 ].373ص، تقريب التهذيب:[انظر،ابن حجر

)5 (علَى ا: نَافواِهللا المدني م دبو عثقة ثبت فقيه مشهوربن هو َأب رم37حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ع.[ 

 .هو عبد اهللا رضي اهللا عنه: ابن عمر) 6(

 .5/ 2سنن الدارقطني ) 7(
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  :تخريج الحديث

عن ، من طريق أبي يعلى محمد بن علي اإلسفرائني، )2(وعنه البيهقي، )1(حاكمال أخرجه
وعنه ، )4(والحاكم،  بن الكردير من طريق جاب)3(وأخرجه الدارقطني،  يوسف بهبنيعقوب 

  عن محمد ، كالهما عن يزيد بن هارون،  بن مسعودعيدمن طريق س، )5(يهقيالب
  .مثلهجميعهم ب، عن نافع به، بن عبد الرحمنا

  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   بيشُع بن بوق بن َأييرز ،ينيفرِيكْر أبو الص6(هـ261توفي، القاضي ب(.  

: وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )9("وثق: " الذهبيالوق، )8(والحاكم، )7( الدارقطنيوثقه
، )11("صدوق يدلس: "وقال ابن حجر، )10("ويدلس كل ما في حديثه المناكير مدلسة، طئيخ"

قال ، إني ألخاف اهللا في الرواية عن شعيب بن أيوب: "ونقل المزي عن أبي داود قوله
 ما: "وعقب الذهبي في موضع ثالث على توثيق الدارقطني له بقوله، )12("يعني ذمه: المزي
  .)13("منكر حديث وله، حديث غير سننه في عنه أخرج

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة ، وأما تدليسه فال يضير، حديث صدوق حسن ال: الباحثقال
وأما خطأه فلم يتابع ، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية، )14( مراتب المدلسينمنالثالثة 
  .عليه

                           
 .323/ 1ك على الصحيحين المستدر) 1(

 .15/ 2السنن الكبرى ) 2(

 .5/ 2سنن الدارقطني ) 3(

 .323/ 1المستدرك على الصحيحين ) 4(

 .14/ 2السنن الكبرى ) 5(

 .505/ 12تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .337/ 10تاريخ بغداد ) 7(

 .323/ 1المستدرك على الصحيحين ) 8(

 .486/ 1الكاشف ) 9(

 .309/ 8بان الثقات البن ح) 10(

 .267ص، تقريب التهذيب) 11(

 507/ 12تهذيب الكمال ) 12(

 .275/ 2ميزان االعتدال ) 13(

 .38ص، طبقات المدلسين) 14(
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  .فهو مجهول الحال، دون أبو يوسف الخالل،  رجاله ثقاتباقي   -
  

  :الحكم على اإلسناد

 من محمد فع وقد توبع متابعة قاصرة عن نا،يب يخطئ شع:وفيه إسناده ضعيف : الباحثقال
  .)1( بن عبد الرحمن ضعيف الحديثمحمد ألن ؛ولكن التنفي العلة، مجبربن عبد الرحمن ال

  .حالمجهول ال،  يعقوب بن يوسف الخالل: أيضاًوفيه

 وقد ، فإن شعيب بن أيوب ثقة،هذا حيث صحيح على شرط الشيخين: " قال الحاكموقد
   .)2("أسنده

  . الخاللوسف هو لم يتكلم عن جهالة حال يعقوب بن ي:قلت

 يوسف أبو يوسف بن يعقوب عنه الراوى كان إن فقط صحيح الحديث: " األلبانيوقال
 قال كما به تفرد وقد، الرجال كتب من عندى فيما ترجمة له أجد لم يفإن، ثقة الواسطى الخالل
 سعيد بن ويحيى ،قدامة بن وزائدة ،سلمة بن دحما: الجماعة رواية والمشهور: "قال، البيهقى
 هريرة أبى عن وروي: قال. قوله من عمر ابن عن نافع عن اهللا عبيد عن وغيرهم ،القطان
 بهذه فالحديث :قلت". مرسال e النبى عن قالبة أبى عن كثير أبى بن يحيى ىورو، مرفوعاً
  .)3(أعلم واهللا، صحيح الطرق

  

وقد رويت من ، ن ابن عمر موقوفه من قوله وهو األصح أن هذه الرواية ع:والخالصة
، )6(والترمذي، )5(وابن أبي شيبة، )4(خرجها عبد الرزاق الصنعاني، حديث أبي هريرة مرفوعة

  . بطرق صحيحةوغيرهم
_    _   _    _   _    _  

 

                           
 .169ص ، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين: انظر) 1(

 .323/ 1المستدرك على الصحيحين ) 2(

 .326/ 1إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 3(

 .345/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 4(

 .141/ 2مصنف ابن أبي شيبة ) 5(

 .448/ 1سنن الترمذي ) 6(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 منسوبة: القَبلية ] وغَورِيها جلْسيها بليةالقَ معادن الحارث بن بِالل أقْطَع أنه [ وفيه ) س( 
: وقيل، أيام خمسة المدينة وبين بينها البحر ساحل من ناحية وهي - والباء القاف بفتح - قَبل إلى
  .)1(الحديث في المحفوظ هو هذا. والمدينة نَخْلة بين موضع وهو ،الفُرع ناحية من هي

  :)131(حديث رقم 
   اللَّه عبدبن  كَثير حدثَنَا ُأويسٍ، َأبو حدثَنَا ،)2(حسين حدثَنَا: د رحمه اهللا اإلمام أحمقال

 الْحارِث بن بِالَل َأقْطَعe  اللَّه رسوَل َأن ،)4(جده عن َأبِيه، عن ،)3(الْمزني عوفبن  عمرِوبن ا
ينز5(الْم( نادعم)6( ةيلا: الْقَبهيلْسج)7( اهرِيغَوو)ثُ ،)8يحو لُحصعِ يرللز نسٍ مقُد ،لَمو هطعقَّ يح 
   بِلَاَل اللَّه رسوُل محمد َأعطَى ما هذَا الرحيمِ، الرحمنِ اللَّه بِسمِ: "e النَّبِي لَه وكَتَب مسلمٍ،

 من ِللزرعِ يصلُح وحيثُ وغَورِيها، جلْسيها: ةـَّالْقَبلي معادن َأعطَاه الْمزني، ارِثالْح بنا
  .)10("مسلمٍ حقَّ يعطه ولَم ،)9(قُدسٍ

  :تخريج الحديث

  من طريق محمد ، )12(والبيهقي،  عن العباس بن محمد بن حاتم)11( أبو داودأخرجه

                           
 .4/10النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (دمحم ي بن هو ابنيمالتَّم امره168ص، تقريب التهذيب:[انظر ،وثقه ابن حجر، أو بعدها، هـ213توفي، ب.[ 

 ].460ص، تقريب التهذيب.[ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، بن عبد اِهللا بن عمرو بن عوف المزني المدنيكَثير ) 3(

معرفة الـصحابة ألبـي     :[انظر .َأبا عبد اِهللا، توفي في والية معاوية      ، زيد الْمزني بن  عوف  بن  هو عمرو   ) 4(
 ].4/2009نعيم

في وفْد مزينَةَ في رجـبٍ مـنr    َأبو عبد الرحمنِ، َأحد من وفَد علَى رسوِل اِهللا ، حارِث الْمزنيالْبن بِلَاُل  ) 5(
 ].377/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم [ .ثَمانين سنَةًبن سنَة خَمسٍ، تُوفِّي آخر َأيامِ معاوِيةَ سنَةَ ستِّين، وهو ا

. المواضع الَّتي تُستخَرج منْها جواهر األرض كالذَّهب والفضة والنُّحاس وغَيرِ ذَِلك، واحدها معدن            : المعادن) 6(
 ].192/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر [ .مركز كُلِّ شَيء: والمعدن. الِْإقَامةُ: والعدن

 ويقَـال   ،ويقَال لنجد جلس قَاَل الَْأصمعي وكل مرتَفع جلس يقَال جبل جلس َأي مشرف            جلسيها يعني نجديها    ) 7(
 ].265/ 1غريب الحديث البن قتيبة [ . فَهو جالسجلس الرجل ِإذا َأتَى نجداً

 ]393/ 3 واألثر النهاية في غريب الحديث. [ما ارتَفع منْها: ما انْخَفَض من الَْأرضِ، والجلَس: الغور) 8(

 .هو الْموضع المرتَفع الَّذي يـصلح ِللزراعـة       : وقيَل، جبٌل معروفٌ : هو بِضم الْقَاف وسكُونِ الدالِ    : قُدسٍ) 9(
 ].24/ 4النهاية في غريب الحديث واألثر[

 .7/ 5مسند أحمد ) 10(

 .3062رقم، 174ص، 3ج، رضينباب في إقطاع األ، يء والخرج والفكتاب اإلمارة، سنن أبي داود) 11(

 .240/ 6السنن الكبرى ) 12(
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، يم من طريق إسحاق بن إبراه)1(وأخرجه البزار، كالهما عن حسين بن محمد به، ن إسحاقبا
  . بمثله،  اهللا بهبدعن كثير بن ع

   :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)2(المدني المزني، ملْحةَبن  زيد بن عوف بن عمرو بن اللَّههو عبد : أبيه   -

  .)5("مقبول: "وقال ابن حجر، )4("وثق: "وقال الذهبي، )3(ات حبان في الثقن ابذكره

  . هو صدوق: الباحثقال 
  .)6(هـ167توفي، الْمدني الَْأصبحي، ُأويسٍبن  اللَّه عبدبن  اللَّه عبدهو : ُأويسِ  َأبو  -

 ليس حديثه ولكن صالح،: "وقال مرة، )8("ليس به بأس: "وقال مرة، )7( ابن معين مرةوثقه
 ليس صدوق: "وقال في موضع آخر، )10("ليس بشيء: "وقال مرة، )9("الجائز بذاك
ضعيف : "ثـي موضع ثالـال فـوق، )12(" بثقةسلي: "وقال مرة ثالثة، )11("بحجة

، )14("الحديث يسرقان وأبوه] ابنه إسماعيل[ يعني أويس أبي ابن: "وقال مرة، )13("الحديث
 به، يحتج وال حديثه يكتب: "وقال أبو حاتم، )15("لين كأنه صدوق صالح: "وقال أبو زرعة

 حنبل بن َألحمد قلت: " داودبووقال أ، )17("به بأس الَ: "وقال أحمد، )16("بالقوي وليس

                           
 .322/ 8مسند البزار ) 1(

 .367/ 15تهذيب الكمال : انظر) 2(

   .41/ 5الثقات البن حبان ) 3(

 .580/ 1الكاشف ) 4(

 .316ص، تقريب التهذيب) 5(

 .166/ 15تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .173/ 11تاريخ بغداد ) 7(

 المرجع السابق) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .92/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .المرجع السابق) 12(

 .300/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .92/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 15(

 .المرجع السابق) 16(

 .300/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 17(
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 أويس أبي سماع أن زعموا عنه، فكتبوا هاهنا قدم كان ثقة قَاَل أو بأس، به ليس أويس؟أبو
  .)2("ضعيف: "وقال مرة، )1("واحدا شيًئا كان مالك وسماع
، )4("الحديث صالح: "وقال أبو داود، )3("أصح فهو كتابه أصل من روى ما: " البخاريوقال
 ،حفظه بسوء عابوه وإنما ،وأمانته ،دينه في جرحه أحد عنه يحكي ال: "البر عبد ابن وقال
  .)5("حديثه بعض في يخالف وأنه

 عنه يحتمل من محل األئمة عند ومحله ،الوهم رةكث إلى نسب قد: "اهللا عبد أبو الحاكم وقال
 وفيه صدوق: "وقال الذهبي، )7("حديثه يكتب: " ابن عديلوقا، )6("الصحيح عنه ويذكر ،الوهم
  .)9("يهم صدوق: "وقال ابن حجر، )8("يسير لين

  .)10("لكنه معدود في المحدثين، رتبةليس له في الفقه ، مقارب األمر: " أبو يعلى الخليليوقال

 وال هو ممن ،كان ممن يخطئ كثيراً ولم يفحش خطُأه حتى استحق الترك: " ابن حبانوقال
 والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره ،سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم
  .)11("واالحتجاج بما وافق األثبات منها

  وقال ، )12("هو ما الضعف وإلى الحديث، وصالح صدوق، هو: "شيبة بن يعقوب وقال
  وقال ، )13("الصدق أهل من عندهم وهو ضعف، فيه: " الفالسعلي بن عمرو حفص أبو

ي في ـره العقيلـوذك، )15("ضعف يهف: "وقال ابن نقطة، )14("بالقوي ليس: "النسائي

                           
 .173/ 11تاريخ بغداد ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .127/ 5التاريخ الكبير للبخاري ) 3(

 .173/ 11تاريخ بغداد ) 4(

 .282/ 5تهذيب التهذيب ) 5(

 .282/ 5تهذيب التهذيب ) 6(

 .303/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

 .208ص، من تكلم فيه وهو موثق) 8(

 .309ص، تقريب التهذيب) 9(

 .287/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) 10(

 .24/ 2المجروحين البن حبان ) 11(

 .173/ 11تاريخ بغداد ) 12(

 .المرجع السابق) 13(

 173/ 11تاريخ بغداد ) 14(

 .154/ 1إكمال اإلكمال البن نقطة ) 15(
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 القول بتضعيفه علي بن وأطلق .)2(وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، )1(الضعفاء
  ".ال يحتج بروايته: "وزاد البيهقي، )5(ابن القيسرانيو، )4(والبيهقي، )3(المديني

  .  صدوق يهم: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وأبو أويس صدوق ، ضعيف الحديث، وفيه كثير بن عبد اهللا، يف إسناده ضع: الباحثقال
كما تقدم في التخريج عند ،  وهو ضعيف الحديث،يهم ولم يتابع إال من إسحاق بن إبراهيم

  . وغيره بسند صحيح)6(أخرجه أحمد، t شاهد من حديث ابن عباس وللحديث .البزار
  

_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 الرأي هذا لي عن لو أي ] الهدي سقْتُ ما استَدبرتُ ما أمري من استَقْبلتُ لو [ الحج حديث وفي

 ذلك فَعل إذا فإنه وأشعرتُه وقلَّدتُه ،معي الهدي سقْتُ لما ،أمري أول في به وأمرتُكم آخراً رأيته الذي
 هدي معه يكن لم ومن ،بعمرة الحج فسخ له يصح فال ،النَّحر يوم إال ينْحر وال ينْحر حتى يحلُّ ال
  .الحج فسخ له ويجوز هذا يلْتَزِم فال

 لهم فقال محرم وهو يحلُّوا أن عليهم يشُق كان ألنه هأصحاب قلوب تَطْييب القول بهذا أراد وإنما
  .)7(لفَعله الهدي لوال وأنه إليه دعاهم ما قَبول لهم األفضل أن وليعلموا أنْفُسهم في يجدوا لئال ذلك

  :)132(حديث رقم 
   ،)10(عقَيٍل عن ،)9(يثُاللَّ حدثَنَا ،)8(بكَيرٍبن  يحيى حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .270/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي )1(

 .116/ 3الموضوعات البن الجوزي ) 2(

 .173/ 11داد تاريخ بغ) 3(

 .383/ 1معرفة السنن واآلثار ) 4(

 .1725/ 3ذخيرة الحفاظ ) 5(

 .7/ 5مسند أحمد ) 6(

 .4/10النهاية في غريب الحديث واألثر) 7(

 ].23حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ بكَيرٍ المخْزومي بن يحيى بن عبد اِهللا) 8(

)9 (دعس 23حديث رقم: ظرسبقت ترجمته ان. [هو ابن.[ 

)10 (يليٍل اَأليقن عب خَاِلد 25حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 
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 من استَقْبلْتُ لَوِ": e اللَّه رسوُل قَاَل: قَالَتْ عاِئشَةَ، َأن ،)2(عروةُ حدثَني ،)1(شهابٍبن ا عنِ
  . )3("حلُّوا حين النَّاسِ مع ولَحلَلْتُ الهدي، سقْتُ ما استَدبرتُ ما َأمرِي

  :تخريج الحديث
عن ذكوان أبوصالح ، عن علي بن الحسين، عن الحكم، من طريق شعبة، )4 ( مسلمأخرجه
  بنحوه tمولى عائشة 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  . رجاله ثقات -

_    _   _    _   _    _  
  

                           
 ].25حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[، هو محمد بن مسلمِ الزهري) 1(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن هو ا) 2(

 .7229رقم  ،83ص ،9ج،"لو استقبلت من أمري ما استدبرت" : rباب قول النبي ،كتاب التمني،  البخاريصحيح) 3(

وجواز إدخال  ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرانِ     ، باب بيان وجوه اإلحرام   ، كتاب الحج ، صحيح مسلم ) 4(
 .1211رقم ، 480ص، ومتى يحل القارن من نسكه، الحج على العمرة
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  المبحث الثاني
  باب القاف مع التاء

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 على األقْتاب تُوضع التي اإلبل: بالفتح القَتُوبة] القَتُوبة بلاإل في صدقةَ ال [فيه) ه(} قتب{
  .)1(صدقةٌ العوامل اإلبل في ليس أراد والحلُوبة كالركُوبة مفْعولة بمعنى فَعولة ظُهورها

  :)133(حديث رقم 

  . لهيجٍ لم أعثر على تخر: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  :اهللا ابن األثير رحمه قال

. بالكسر قتْب: واحدها األمعاء: األقتاب] بطْنه أقَتْاب فَتْندِلق [الربا حديث وفي ) ه( 
  .)2(المعي وهي قتْبة جمع وقتْب قتْب جمع هي: وقيل

  :)134(حديث رقم 

   ومحمد، يبةَشَ َأبِيبن  بكْرِ وَأبو ،)3(يحيىبن  يحيى حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
 يحيى قَاَل -  كُريبٍ ِلَأبِي واللَّفْظُ - )6(كُريبٍ وَأبو، )5(ِإبراهيمبن  وِإسحاقُ، )4(نُميرٍبن  اِهللا عبدبن ا

 عن ،)9(شَقيق عن ،)8(الَْأعمشُ حدثَنَا ،)7(معاوِيةَ َأبو -  حدثَنَا: الْآخَرون وقَاَل َأخْبرنَا،: وِإسحاقُ

                           
 .4/11ة في غريب الحديث واألثرالنهاي) 1(

 .المرجع السابق) 2(

)3 (رِيوابسا النَّيكَرِيو زَأب يمي598ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ226توفي، هو التَّم.[ 

)4 ( دمحبن م اللَّه دبالكوفيبن ع ياندمرٍ الْهي1حديث رقم: سبقت ترجمته انظر[ .نُم.[ 

 ].6حديث رقم: سبقت ترجمته انظر[ .هو الْحنْظَلي أبو محمد بن راهويه المروزي) 5(

)6 (الَءالع بن دمحبن هو م يفالكُو ياندمبٍ الهي4حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ كُر.[ 

)7 (يفالكُو ررِيخَازِمٍ الض بن دمح1حديث رقم: مته انظرسبقت ترج[ .هو م.[ 

)8 (يداَألس انرهم بن انملَيشُ هو سم53حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [اَألع.[ 

)9 (يدةَ اَألسلَمس 33حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 
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 ُأسمعكُم؟ ِإلَّا ُأكَلِّمه لَا َأنِّي َأتَرون: فَقَاَل فَتُكَلِّمه؟ عثْمان علَى تَدخُُل َألَا: لَه قيَل: قَاَل زيد،بن  ُأسامةَ
 َأقُوُل ولَا فَتَحه، من َأوَل َأكُون َأن ُأحب لَا َأمرا َأفْتَتح َأن دون ما وبينَه، بيني فيما كَلَّمتُه لَقَد واِهللا
،دِلَأح كُوني لَيا عيرَأم :ِإنَّه رالنَّاسِ خَي دعا بتُ معموَل سساِهللا ر e قُوُلْؤتَى: " يِل يجبِالر موي 

،ةاميلْقَى الْقي فَيِلقُ النَّارِ، ففَتَنْد َأقْتَاب ،هطْنب وردا فَيا بِهكَم وردي ارمى الْحح1(بِالر(، عتَمجفَي 
هُل ِإلَيالنَّارِ، َأه قُولُونا: فَيي ا فُلَان؟ ملَك َألَم تَكُن رتَْأم ،وفرعى بِالْمتَنْهنِ ونْكَرِ؟ عقُوُل الْمفَي :
  .)2(" وآتيه الْمنْكَرِ عنِ وَأنْهى آتيه، ولَا الْمعروفبِ آمر كُنْتُ قَد بلَى،

  :تخريج الحديث
  . من طريق األعمش به بمثله)3( البخاريأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات    - 
_    _   _    _   _    _ 

  

 : ابن األثير رحمه هللاقال

تَّ الحديث يقُتُّه إذا زوره وهيأه ق: يقال. هو النَّمام] تَّات  قَنةجال يدخُُل ال[ فيه ) ه ( } قتت { 
الذي يتَسمع على القوم : والقَتَّات. الذي يكون مع القَوم يتحدثون فينم عليهم: النَّمام: وقيل، وسواه

مناس. وهم ال يعلمون ثم يوالقَس :نُمأل عن األخبار ثم يس4(هاالذي ي(.  

  :)135(حديث رقم 

 عن ،)7( عن منْصورٍ،)6( حدثَنَا سفْيان،)5(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 ].211/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر . [الَّتي يطْحن بِها: َأصُل الرحا) 1(

وينهى عـن المنكـر وال       ،باب عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله      ، كتاب الزهد والرقائق   ،صحيح مسلم ) 2(
 .2989رقم ،1197ص، يفعله

 .3267رقم، 121ص، 4باب صفة النار وأنها مخلوقة ج، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) 3(

 .4/11النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].44حديث رقم: سبقت ترجمته انظر[ . بن دكَينٍ الكُوفيهو الفَضُل) 5(

 ].15حديث رقم: سبقت ترجمته انظر[ هو الثوري ) 6(

 ].10حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو ابن المعتَمرِ) 7(
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يماهر1(ِإب(،ٍاممه نع )2(،فَةَ:  قَاَلذَيح عكُنَّا م)3(،يَل لَهفَق  :يثَ ِإلَى عدالح فَعرلًا يجر فَقَاَل ِإن ،انثْم
  .)4(" يدخُُل الجنَّةَ قَتَّاتٌلَا: "يقُوُل eسمعتُ النَّبِي : لَه حذَيفَةُ

  :تخريج الحديث
، ومن طريق األعمش، عن منصور به،  بن عبد الحميدرير من طريق ج)5( مسلمأخرجه

  .جميعهم بمثله. ومن طريق أبي وائل عن حذيفة، هعن إبراهيم النخعي ب
  :سة رجال اإلسناد وعللهدرا
  .رجاله ثقات  -
 حجر في المرتبة الثانية من مراتب ابنفقد ذكره ، ضير فال ي، النَّخَعيِإبراهيموأما تدليس   -

  .)7 ( لم يرسل عن همام بن الحارثهوف،  إرسالهوأما، )6(المدلسين
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فيه يطْبخ الذي وهو مطَيب غير أي ] محرِم وهو مقَتَّت غيرِ بدهن ادهن أنه [ وفيه ) ه( 
  .)8(رِيحه تَطيب حتى الرياحين

  :)136(حديث رقم 

 ،)11(السبخي فَرقَد عن ،)10(سلَمةَ بن حماد حدثَنَا ،)9(يونُس حدثَنَا: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا

                           
)1 (دزِيي سِ بن هو ابنبن قَي دوبن اَألس ي10حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [النَّخَع[. 

 ].85حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ العوذي بن هو ابن يحيى) 2(

 ].686 / 2معرفة الصحابة ألبي نعيم:[انظر.هـ36َأبا عبد اِهللا، مهاجِرِي، توفي، جروةَبن الْيمانِ بن هو ا) 3(

 .6056رقم، 17ص، 8ج، باب ما يكره من النميمة، كتاب األدب، صحيح البخاري) 4(

 .105رقم، 68ص، باب غلظ تحريم النميمة، كتاب اإليمان، صحيح مسلم) 5(

 .المرجع السابق) 6(

 ].19ص،  تحفة التحصيل للعراقي-141ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 7(

 .4/11النهاية في غريب الحديث واألثر) 8(

)9 (    دمحم و  بن  هو ابنَأب يادغْدم البلسم  بَؤدالم دمحتقريب التهذيب :[انظر، وثقه ابن حجر  ، هـ207توفي،  م ،
 ].614ص

 ].33حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ بن حماد بن سلَمةَ) 10(

)11 (يخبالس قَدرِيبن هو ا: فَرصالب قُوبعأبو ي قُوبع444ص، تقريب التهذيب:[انظر، لينه ابن حجر. هـ131توفي، ي.[ 
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نع يدعرٍبن  سيب1(ج(، ِنبن ا ع،رمع" َأن النَّبِي e نهنٍ ادهرِ بِدغَي ،قَتَّتم وهرِم وحم")2(.  

  :تخريج الحديث

من طريق وكيع ، )6(وأحمد، )5(وأبو بكر بن أبي شيبة، )4(ابن ماجةو، )3(مذي الترأخرجه
، وروح بن عبادة، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل، ل عن أبي كام)7(وأخرجه أحمد، بن الجراحا

وأخرجه أبو الشيخ ، وعفان بن مسلم،  من طريق يحيى بن عباد)8( خزيمةنوأخرجه اب
جميعهم عن حماد بن سلمة ، من طريق مسلم بن إبراهيم، )10(وأبونعيم األصبهاني، )9(هانياألصب

  .ا عن فرقد وذكره نحوه بصيغة التضعيف بقوله وروين)11(وذكره البيهقي، به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

-    ادموأما اختالط حةَ بنلَمضير ، سعدد من الثقات ليونس بن محمد في الرواية لمتابعةفال ي 
  .متابعة تامة، كما تقدم في التخريج،  كما في رواية بن خزيمة، عفان بن مسلمنهمعنه م

  :دالحكم على اإلسنا

  واألصح أنه موقوف على ، وفيه فرقد السبخي ضعيف،  إسناده ضعيف: الباحثقال
 صحيح من بإسناد وغيره )12(كما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة،  عمرابنابن عمر وأنه فعل 

هذا حديثٌ : " الترمذيوقال. عن ابن عمر، سعيد بن جبير، طريق منصور بن المعتمر عن
وقد تكلم يحيى بن سعيد في ، عن سعيد بن جبير، ث فرقد السبخي إال من حدي،غريب ال نعرفه

                           
)1 (يفم الكُوالَهوم يدرِ اَألسيبج بن ديع115حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [س.[ 

 .259/ 10مسند أحمد ) 2(

 .962رقم، 285ص، 3ج، 114باب، كتاب الحج، سنن الترمذي) 3(

 .3083رقم، 1030ص، 2ج، ن به المحرمباب ما يده، كتاب المناسك،  ابن ماجةسنن) 4(

 .349/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) 5(

 .400/ 8مسند أحمد ) 6(

 .301/ 9 -401/ 10 -445/ 8مسند أحمد ) 7(

 .185/ 4صحيح ابن خزيمة ) 8(

 .107/ 3أخالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني ) 9(

 .297/ 4حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 10(

 .155/ 2السنن الصغير ) 11(

 .349/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) 12(
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 حدثَنَا: وقال ابن خزيمة. )3(واألعظمي، )2(وضعفه األلباني، )1("وروى عنه الناس، فرقد السبخي
دمحعٍ،بن  مافثنا ر دبع ،اقزنَا الررَأخْب رِيو قَاَل: "الثَّوكْرٍ َأبا بمهو ،لْميع ،وه ،يححالص 

انهاِلاد تيي بِالزف يثدح يدعرٍ،بن  سيبا جِإنَّم وه نِل معبن ا فرملَا ع نِل معف النَّبِي e، 
ورنْصمرِبن  وتَمعفَظُ الْمَأح لَمَأعو ،يثدبِالْح َأتْقَنو نم ددثِْل عم قَدفَر خبالس4("ي(.  

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 له ييسو أي ] يديه بين قَتِّر يe اللّه ورسول يرمي طلحة أبو كان [ فيه ) ه(  } قتر{ 
. اآلخر من أحدهما وإدناء ،الشَيئين بين المقاربة وهو ،التَّقْير من السهام له ويجمع النصال
  .)5(األهداف نصل وهو القتْر من كوني أن ويجوز

  :)137(حديث رقم 

   حدثَنَا ،)7( حدثَنَا عبد الوارِث،)6(حدثَنَا َأبو معمرٍ:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 وَأبو طَلْحةَ بينe، ي لَما كَان يوم ُأحد انْهزم النَّاس عنِ النَّبِ:  قَاَل،t عن َأنَسٍ ،)8(عبد العزِيزِ
 يِ النَّبِيديeم بوج ِئذموي ركْسي ،دالق يدا شَدياملًا رجةَ رو طَلْحَأب كَانو ،لَه فَةجبِح هلَيع بِه 

فََأشْرفَ ".  ِلَأبِي طَلْحةَانْشُرها: "فَيقُوُلقَوسينِ َأو ثَالَثًا، وكَان الرجُل يمر معه الجعبةُ من النَّبِل، 
 النَّبِيe نْظُرةَيو طَلْحقُوُل َأبمِ، فَيي، :  ِإلَى القَوُأمبَِأبِي َأنْتَ و ،اللَّه ا نَبِيالَي مهس كيبصتُشْرِفْ ي 

رِي دمِ، نَحامِ القَوهس نمتُونَأير لَقَدو ،رِكتَانِ،  نَحرشَما لَممِإنَّهمٍ ولَيس ُأمكْرٍ، واِئشَةَ بِنْتَ َأبِي بع 
 ا، ثُمهلََآنانِ، فَتَمجِعتَر مِ، ثُمالقَو اهي َأفْوف ها، تُفْرِغَانهِمتُونلَى مع برانِ القزا، تُنْقهِموقس مى خَدَأر

  .)9(ي َأفْواه القَومِ، ولَقَد وقَع السيفُ من يدي َأبِي طَلْحةَ ِإما مرتَينِ وِإما ثَالَثًا فه فَتُفْرِغَانتَجِيَئانِ

                           
 .962رقم، 285ص، 3ج، 114باب، كتاب الحج، سنن الترمذي) 1(

 .109ص، ضعيف سنن الترمذي) 2(

 .185/ 4صحيح ابن خزيمة ) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .4/11النهاية في غريب الحديث واألثر) 5(

)6 (قْعي الميمرِو التَّممع اِهللا بن دبهو ع315ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. هـ224توفي، د.[ 

)7 (رِينْبالع ديعس ةَ، هو ابنديبو ع367ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ180توفي، َأب.[ 

)8 (رِيصالب ينَانبٍ البيهص 357ص، بتقريب التهذي: [انظر، وثقه ابن حجر. هـ130توفي، هو ابن.[ 

 .3811رقم، 37ص، 5ج، tباب مناقب أبي طلحة ، كتاب المناقب، صحيح البخاري) 9(
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  :تخريج الحديث

عن عبد الوارث بن سعيد العنبري به ،  من طريق أبي معمر المنقري)1( مسلمأخرجه
  .عن أنس بمثله،  أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد اهللا بن)2(وأخرجه البخاري، بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  . رجاله ثقات- 

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 القتْر ] الغالء قتر وسماه فُوقَه فقَوم سهم فيه سالحاً يكْسوم له أهدى أنه [ الحديث ومنه

  .)3(غَلْوةً رماه إذا بالسهم غالى مصدر: والغالء. صغير سهم وقيل. الهدف سهم: بالكسر
  :)138(حديث رقم 
 أخي ابن يكسوم أن الكلبي السائب بن محمد وزعم:  أبو سليمان الخطابي رحمه اهللاقال

 هو وقال فُوقَه فقَوم رعظه في معبلَةٌ ركّبتْ وقد ،لَغْب سهم فيه سالحا للنبي أهدى األشرم
  .)4(اللغاب وهو لَغْب رِيشُه يلْتَِئم لم الَّذي للسهم يقال. الغالء قتْر وسماه الرصاف حكممست

  .ولم أعثر على تخريجٍ له،  انفرد الخطَّابي بذكره: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال
  .)5(اسم إبليس: هو بكسر القاف وسكون التاء] تْرةَ وما ولَدتَعوذوا باللّه من ق[وفيه ) ه (      

  :)139(حديث رقم 

: قَاَل: )7(سلَيمانبن  قَاَل حدثَني الْمعتَمر ،)6(حدثَنَا عبد الَْأعلَى:  أبو يعلى الموصليقال

                           
 .1811رقم، 756ص، باب غزوة النساء مع الرجال، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم) 1(

 .2902رقم، 38ص، 4ج، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) 2(

 .4/12ة في غريب الحديث واألثرالنهاي) 3(

 .433/ 1غريب الحديث للخطَّابي ) 4(

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 5(

)6 (يلاهالب ادمح ى، هو ابنيحو ي331ص، تقريب التهذيب:[انظر، البأس به: قال ابن حجر .هـ137أو136توفي، َأب.[ 

)7 (التَّي انملَيس بن رتَمعيلقب الطُفَيْل ثقةم ،رِيصالب دمحو مَأب ي539ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ187توفي، م.[ 
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عباسٍ رفَع الْحديثَ ِإلَى بن  عنِ ا،)3(يد عن مقْسمٍ، عن سع،)2(ي فَزارةَـ عن َأبِ،)1(سمعتُ لَيثًا
 النَّبِيe قَاَل " :هذهاءكُلِّ د نم اءواتُ دمالتَّا:  الْكَل اللَّه اتموذُ بِكَلَأعةةً ماما عكُلِّه اِئهمَأسو 

ةامالس شَر ن4(م(يالْع شَرو ،ةامالْعةَ  اللَّانِ وَأبِي قَتَر شَر نمو ،دسِإذَا ح داسح شَر نمو ،ةم
لَدا ومفَقَالُوا، و مهبا رَأتَو لَاِئكَةالْم نم ثَلَاثُوننَا فَقَاَل: ثَلَاثَةٌ وضبَِأر بصو بصو : نخُذُوا م

صوا بِوحسفَام كُمضَأربِكُمدمحةَ مقْير  e،ادَأب حفْلا فَلَا يدا َأحهكَتَم ا َأوفَدا صهلَيَأخَذَ ع ن5(" م(.  
  

  :تخريج الحديث

، وأخرجه،  طريق المعتمر بن سليمان به بمثلهمن، )7(والطبراني، )6( البزارأخرجه
، )10(والترمذي، من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي، )9(وأبوداود، )8(البخاري

 من طريق يعلى )14(وأحمد،  طريق سفيان الثوريمن، )13(وأحمد، )12(ابن ماجةو، )11(سائيوالن
، عن سعيد بن جبير به، عن المنهال بن عمرو، عن منصور بن المعتمر، جميعهم، بن عبيدا

  .بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

   عبد اِهللا مولَى بو العباس،َأ: ابن نجدة، َأبو القاسم، ويقال: ويقال.  بجرةابن هو: مقسم  - 
                           

 ].464ص، تقريب التهذيب:[انظر، متروك الحديث، 148توفي، زنَيمٍ واسم أبيه َأيمن وقيل َأنَس بن هو ابن َأبِي سلَيمٍ) 1(

)2 ( داشالكُبن هو ر ،يبسكَيسان العيف204ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، و.[ 

)3 (يفم الكُوالَهوم يدرِ اَألسيبج 115حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

خَرتُه :  كلِّ شَيء وسمهوسم. الثَّقْب: والسم. سم ِإذا خَص: السامة هاهنَا خاصة الرجِل، يقَالُ : اَألثيربن  قَاَل ا ) 4(
لسان العرب  . [حتَّى يلج الْجمُل في سم الْخياط     : وفي التَّنْزِيِل الْعزِيزِ  . وثَقْبه، والْجمع سموم، ومنْه سم الخياط     

12 /303.[ 

 .306/ 4مسند أبي يعلى الموصلي ) 5(

 .315/ 11مسند البزار ) 6(

 .166/ 6ألوسط المعجم ا) 7(

 واآلخرين في   نإن اهللا يجمع يوم القيامة األولي     " :rباب قول النبي    ، كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري ) 8(
 .3371رقم، 147ص، 4ج، "وتدنو الشمس منهم،  البصرفيسمعهم الداعي وينفذهم، د واحدصعي

 .4737رقم، 235ص، 4ج، باب في القرآن، كتاب السنة، سنن أبي داود) 9(

 .2060رقم، 396ص، 4ج، 18باب، كتاب الطب، سنن الترمذي) 10(

 .7679رقم، 151ص، 7ج، باب كلمات اهللا سبحانه وتعالى، كتاب النعوت، السنن الكبرى للنسائي) 11(

 .3525رقم، 1164ص، 2ج، وما عوذَ بِهr ،باب ما عوذَ به النبي ، كتاب الطب،  ابن ماجةسنن) 12(

 .20/ 4 مسند أحمد) 13(

 .المرجع السابق) 14(
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  .)1(هـ101توفي، مولَى ابن عباس للزومه لَه: بن الحارث بن نوفل، ويقال لَها

صالح : "حاتم أبو وقال، )5(والدارقطني، )4(الفسويو، )3(والعجلي، )2( بن صالحَأحمدوثقه 
صدوق وكان : " ابن حجروقال، )7("صدوق فيه شيء: "وقال الذهبي، )6("الحديث ال بأس به

  .)10( ابن سعدوضعفه، )9("تكلم الناس في بعض روايته: " الساجيوقال، )8("يرسل

من هم؟ : قُلْتُ. ستة: من أصحاب ابن عباس؟ قال: سألت َأحمد، قُلْتُ:  مهنا بن يحيىوقَال
ن جبير، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد ب. مجاهد، وطاووس، وعطاء بن َأبي رباح: "قال
  .)12("ليس بالقوي: "وقال ابن حزم، )11("مقسم دون هؤالء: مقسم؟ قال: قُلْتُ

  .وأما إرساله عن ابن عباس مستبعد ألنه مواله،  صدوق حسن الحديث: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وقال ، رك جداً فلم يتميز فتاختلطوفيه الليث بن أبي سليم ،  إسناده ضعيف: الباحثقال
وهذا الحديث ال نعلمه يروى بهذا اللفظ إال من : "وقال البزار، " ضعيفهإسناد: "ليم أسدحسين س

  .)13("هذا الوجه بهذا اإلسناد
_    _   _    _   _    _ 

  

  

                           
 .461/ 28تهذيب الكمال :انظر )1(

 .232ص، تاريخ أسماء الثقات) 2(

 .295/ 2الثقات للعجلي ) 3(

 .374/ 3المعرفة والتاريخ ) 4(

 .278ص، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 5(

 .414/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 6(

 .180ص، من تكلم فيه وهو موثق) 7(

 .545ص، قريب التهذيبت) 8(

 .289/ 10تهذيب التهذيب ) 9(

 .8/31الطبقات الكبير ) 10(

 .463/ 28تهذيب الكمال ) 11(

 .403/ 1المحلى البن حزم) 12(

 .315/ 11مسند البزار ) 13(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

: قالي.  في الرزقنالتَّضييق على اإلنسا: اإلقْتار] بسقْمٍ في بدنه وإقْتار في رِزقه  [ وفيه
قه وقَلله:  رِزقهأقْتَر اللّهيقْتور عليه. أي ضفهو م رقْتر وقُت1(وقد أقْتَر الرجُل فهو م(.  

  :)140(حديث رقم 

ِإن الرب سبحانَه ": قَاَل eَأن رسول اهللا ، tوعن أنس : لمنذري زكي الدين اقال
من الدنْيا ُأرِيد َأغفر لَه حتَّى أستوفي كل خَطيَئة في  وتَعالَى يقُول وعزتي وجلَاِلي لَا أخرج أحداً

  .)2("عنُقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه

  . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3( ]اآلخرة في عليه ومقْتور الدينا في عليه موسع [ الحديث ومنه

  :)141(حديث رقم 

 ،)6(الربِيعِبن  الركَينِ عنِ ،)5(زاِئدةَ عن ،)4(عليبن  حسين نا:  أبو بكر بن أبي شيبةقال
نع 7(َأبِيه(، نرِ عيسلَةَبن  ييمع)8(، نمِ عيبن  خُركفَات يدالَْأس)نِ ،)9ع النَّبِي e قَاَل" :النَّاس 
ةٌ،َأرعاُل بمالَْأعتَّةٌ، وس عسوم هلَيي عا فنْيالد ،ةرالْآخو عسومو ي لَها فنْيالد قْتُورمو هلَيي عف 

،ةرالْآخ قْتُورمو هلَيي عا فنْيالد قْتُورمو هلَيي عف ،ةرالْآخ عسومو هلَيي عف ةرالْآخ قْتُورم هلَيع 
                           

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 .151/ 4الترغيب والترهيب للمنذري ) 2(

 .4/12ثر النهاية في غريب الحديث واأل) 3(

 ].167ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ204أو203توفي، هو الجعفي الكُوفي المقْرُِئ) 4(

)5 (      يفالكُو لْتو الصَأب ،يةَ الثَّقَفامقُد تقريـب التهـذيب   : [انظـر ، وثقه ابـن حجـر    ، هـ160توفي، هو ابن ،
 ].213ص

)6 ( نكَيبِيبن رثقةبن عِ الر يفبِيعِ الكُوالر ارِييلَةَ الْفَزم210ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ131توفي، ع.[ 

 ].206ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، عميلَةَ الْفَزارِي كُوفيبن هو الربِيعِ ) 7(

 ].607ص، تقريب التهذيب: [انظر. قةعميلَةَ الْفَزارِي ويقال له أسير أيضا ثبن يسيرِ ) 8(

)9 ( ميبن خُريدالَْأس ك978/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. توفي في خالفة معاوية، فَات.[ 
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 ماتَ من ضعف، وسبعماَئة َأضعاف، وعشْرةُ بِمثٍْل، ومثٌْل موجِبتَانِ،: ستَّةٌ والَْأعماُل الدنْيا، في
 بِحسنَة هم ومن لنَّار،ا دخََل كَافرا ماتَ ومن الْجنَّةَ، دخََل شَيًئا بِاللَّه يشْرِك لَا مْؤمنًا َأو مسلما
 لَم واحدةٌ سيَئةٌ علَيه كُتبتْ سيَئةً عمَل ومن تُضاعفُ، لَا حسنَةٌ لَه كُتبتْ قَلْبه يشْعرها حتَّى

 كُتبتْ اللَّه سبِيِل في نَفَقَةً فَقََأنْ ومن َأمثَاِلها، عشْرةُ لَه كُتبتْ حسنَةً عمَل ومن علَيه، تُضاعفْ
عِ لَهببِس اَئةم فع1( "ض(.  

  :تخريج الحديث

وأخرجه الترمذي ،  شيبة بهأبيمن طريق ابن ، )3(والطبراني، )2(أخرجه ابن أبي عاصم
،  اهللاعبد ريقمن ط، )6(انوابن حب، )5(ي النسائرجهوأخ، )4( بهي بن علن الحسيقمن طري

 نكالهما ع،  بن عمروويةمن طريق معا، )9(هقي ومن طريقه البي)8(والحاكم، )7(أحمد هرجوأخ
د ـمن طريق شيبان بن عب، )12(والطبراني، )11( حباننواب، )10( أحمدوأخرجه، زائدة به

 )14(رانيـوالطب، ريق سفيان الثوريـن طـ م)13( النسائيجهوأخر، ن الركين بهـع، منالرح
ثالثتهم ، فرـن جعـريق سلمة بـ طمن) 15(ه الحاكمـرجـخوأ، رو بن قيسـمن طريق عم

، من طريق الربيع بن عميلة به، )17(واألصبهاني، )16(وأخرجه أحمد، بن الربيع بهاعن الركين 

                           
 253/ 2مسند ابن أبي شيبة ) 1(

 .286/ 2اآلحاد والمثاني ) 2(

 .207/ 4المعجم الكبير ) 3(

 .1625رقم، 167ص، 4ج، فضل النفقة في سبيل اهللاباب ، كتاب فضائل الجهاد، سنن الترمذي) 4(

 .10960رقم، 27ص، 10ج، باب قوله وأنفقوا في سبيل اهللا، كتاب التفسير فاتحة الكتاب، السنن الكبرى للنسائي) 5(

 .504/ 10صحيح ابن حبان) 6(

 .384/ 31مسند أحمد ) 7(

 .96/ 2المستدرك على الصحيحين ) 8(

 .127/ 6شعب اإليمان ) 9(

 .383/ 31مسند أحمد ) 10(

 .45/ 14صحيح ابن حبان ) 11(

 .206/ 4المعجم الكبير ) 12(

 .4380رقم، 308ص، 4ج، باب فضل النفقة في سبيل اهللا، كتاب الجهاد، السنن الكبرى للنسائي) 13(

 .206/ 4المعجم الكبير ) 14(

 .96/ 2المستدرك على الصحيحين ) 15(

 .386/ 31مسند أحمد ) 16(

 .981/ 2ابة ألبي نعيم معرفة الصح) 17(
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. عن خريم بن فاتك، عن رجل، ع الركين بن الربيطريقمن ، )2(وابن بشران، )1(وأخرجه أحمد
  .ثلهدون روايات الطبراني فهي بم، جميعهم بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات- 

  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده صحيح: الباحثقال    
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3(الفقراء مع جلسا حتى افْتَقَرا أي] األوفاض مع جلَسا حتى أبواه فأقْتَر[اآلخر والحديث

  :)142(حديث رقم 

 حدثَني ،)4(اللَّيثُ حدثَني صاِلحٍ،بن  اللَّه عبد أنا: أبو أحمد بن زنجويه رحمه اهللا قال
 ،)6(الرحمنِ عبدبن  سلَمةَ َأبِي عن قَارِظ،بن  ِإبراهيمبن  الْملك عبد عن ،)5(فَروةَ َأبِيبن  ِإسحاقُ

نةَ، َأبِي عريره َأن لًا،رج نارِ موَل َأتَى الَْأنْصسر اللَّه e ا: فَقَاَلوَل يسر ،اِلي اللَّهم قَةٌ، كُلُّهدص 
 اللَّه، نَبِي يا:  فَقَالَاe اللَّه رسوَل جاءا ثُم ،)7(الَْأوفَاضِ مع جلَسا حتَّى َأبواه فَافْتَقَر ،"قُبِلَتْ": قَاَل
نُنَ كَانااب نارِ َأكْثَرِ مالًا، الَْأنْصقَ مدفَتَص ،نَا بِهتَّى فَافْتَقَرنَا حلَسج عابِ مصقَةُ: "فَقَاَل ،)8(الَْأودص 
 لَا دقَةَالص فَِإن الصدقَةَ، اردد: "ابنهِما ِإلَى e اللَّه رسوُل فََأرسَل تُوفِّيا ثُم" علَيكُما رد ابنكُما
  .)9("تُعتَصر ولَا تُورثُ

                           
 .197/ 31مسند أحمد ) 1(

 .1/93أمالي ابن بشران) 2(

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

)4 (دعس المصري بن هو ابن ارِثو الحَأب يمنِ الفَهمحالر دب23حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

 ].50حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ي فَروةَ األموي موالهم المدني متروكَأبِبن عبد اللَّه بن ِإسحاقُ ) 5(

 ].91حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[عوف الزهرِي المدني بن َأبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ) 6(

 ].124/ 1غريب الحديث للقاسم بن سالم .[األوفاض هم الْفرق من النَّاس واألخالط) 7(

 ].178/ 12تهذيب اللغة لألزهري . [المرض، وتكسيره والجميع األوصاب: الوصب: قَاَل اللّيث: وصب) 8(

 .1225/ 3األموال البن زنجويه ) 9(
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  :تخريج الحديث

، عن عثمان بن عبد الرحمن، وة من طريق إسحاق بن أبي فر)1( الطبرانيأخرجه
  . عن أبي سلمة به بمثله، وعبدالملك بن قارظ

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 -  دبع كلبن  الْميماهربن  ِإبوروى ، روى عن أبي هريرة: " أبو حاتملقا. )2(الزهري قَارِظ
ن ــ ال أعلمه إال عtروى عن أبي هريرة : وقال البخاري، )3("ةعنه موسى بن عقب

:  الذهبيوقال، )5("عداده في أهل المدينة: " وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )e")4ي ـالنب
  .)6("مجهول"

  . هو مجهول الحال: الباحثقال

 -   دباِهللا ع اِلحِ بنهو : ص،ينهو الجاِلحٍ َأبص ،رِيصالم بكَات ثبن اللَّي دعس ،
  .)7(هـ222توفي

، )10("به بأس ال: "قاسم بن مسلمة وقال، )9(وابن القيم، )8(الليث بن شعيب بن الملك عبد وثقه
   سعيد وقال، )12("الرجل الصالح: "وقال يعقوب بن سفيان، )11("كتاب ثبت: "وقال ابن معين

 كاتب عن تمسك أن أحب عثمان أبا يا: لي فقَاَل بِمصر، معين ابن نيجائ: "منصور بنا
  .)13("للضياع كاتباً كان إنما به، الناس أعلم وأنا عنه أمسك ال فقلت الليث،

 وأجازها الليث على الكتب هذه قرأ أنه الليث كاتب صالح أبي أحوال أقل: " ابن معينوقال

                           
 .315/ 8المعجم األوسط ) 1(

 .406/ 5التاريخ الكبير للبخاري ) 2(

 .341/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .406/ 5لبخاري التاريخ الكبير ل) 4(

 .116/ 5الثقات البن حبان ) 5(

 .651/ 2ميزان االعتدال ) 6(

 .98/ 15تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .86/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 8(

 .43/ 3إعالم الموقعين عن رب العالمين ) 9(

 .261/ 5تهذيب التهذيب ) 10(

 .260/ 5  المرجع السابق) 11(

 .445/ 2لتاريخ المعرفة وا) 12(

 .155/ 11تاريخ بغداد ) 13(
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 عندي يكن لم: "وقال أبو زرعة، )1("الدرج بهذا إليه كتب ذئب أبي ابن يكون أن ويمكن له،
 عمران بن العزيز عبد سمعت: "وقال أيضاً، )2("الحديث حسن وكان الكذب، يتعمد ممن

 فرغنا فإذا ،الليث حديث عليه يقرأ صالح وأبو ،الليث بن شعيب نحضر كنا يقول المصري
 النضر األسود أبا سمعت: "وقال أبو حاتم، )3("نعم: ولفيق عنك؟ بهذا نحدث صالح أبا يا قلنا
 أمين صدوق: "وقال أبو حاتم، )4("الليث كاتب على يثنيان عفير بن وسعيد ،الجبار عبد بن
 عن رجل وسأله أبي سمعت: " ابن أبي حاتمقالو، )6("عنه كتبنا: "وقال أيضاً، )5("علمته ما
 ونهاره ليله في معه رجل الليث؟ إلى رجل أقرب عن تسألني فقال الليث كاتب صالح أبي
 يخلو ال أوقات في معه ويخلو ،السفر وإلي الريف إلى معه ويخرج ،وحضره سفره وفي
 أخرج ما كثرة منه سمع قد يكون أن هذا لمثل ينكر ال الرجل، صاحب وكان غيره أحد معه
  .)7("الليث عن

 يتعمد والَ غلط، ومتونه أسانيده في ثهحدي في يقع أنه إالَّ الحديث مستقيم: "وقال ابن عدي
  .)8("الكذب

 أن نرى عليه أنكروا التي عمره آخر في صالح أبو أخرجها التي األحاديث: "حاتم أبو وقال
   خالد وكان الناحية سليم وكان ،يصحبه صالح أبو وكان ،نجيح بن خالد افتعل مما هذه
 كان الكذب وزن صالح أبي وزن نيك ولم ،الناس كتب في ويضعه الحديث يفتعل نجيح بنا

  .)9("صالحاً رجالً

 الجبار عبد بن النضر يعني األسود أبا سمعت: " في موضع آخرسفيان بن يعقوب وقال
 صالح أبو لكم قال إذا :فقال فيه تقول فأيش صالح أبي في يتكلم بكير أبا أن رجل له وقال
  . )10("سواه من واتركوا عنه فاكتبوا شخص عن اكتبوا

                           
 .87/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .86/ 5 المرجع السابق) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .347/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

 .86/ 5بن أبي حاتم الجرح والتعديل ال) 9(

 .260/ 5تهذيب التهذيب ) 10(
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 أنه إال ،حديثه له يسقط ما عليه يثبت ولم صدوق هو: " الفاسيالقطان بن أبو الحسن لوقا
، )2("مناكيره فتجتنب مناكير له الحديث صالح: "وقال الذهبي، )1("حسن فحديثه فيه مختلف

  .)3("غفلة فيه وكانت كتابه في ثبت الغلط كثير صدوق: "وقال ابن حجر

: وقال ابنه عبد اهللا، )4("بِشَيء هو ولَيس بِآخره فسد ثم سكمتما أمره أول كَان: " أحمدوقال
 عنه روى ِإنَّه وقَاَل ،وكَرِهه فذمه صالح بن اهللا عبد سعد بن اللَّيث كَاتب ذكر أبي سمعت"

  .)5("ذْئب أبي بن عن روى اللَّيث يكون َأن وأنكر َأحاديث َأو كتاباً ذْئب أبي بن عن لَيث

، )6("شيئاً عنه أروي وما صالح، بن اللَّه عبد حديث على ضربت: " علي بن المدينيوقال
 بن يحيى كان: " صالح جزرةوقال، )7("بشيء ليس متهم: "وقال أحمد بن صالح المصري

 العقيلي كرهوذ، )9("ليس بثقة: "وقال النسائي، )8("الحديث في يكذب كان وعندي يوثقه، معين
  .)10(اءفي الضعف

 وعنده ، يروي عن األثبات ما ال يشبه حديث الثقات،منكر الحديث جداً: " ابن حبانوقال
 وكان في نفسه صدوقاً يكتب لليث بن سعد ،المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة

 وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جارٍ له رجل ، وكان كاتبه على الغالت،الحساب
زيمة يقول كان له جار بينه وبينه عداوة فكان يضع الحديث على شيخ  سمعت ابن خ،سوء

 ويطرح في داره ،عبد اهللا بن صالح ويكتب في قرطاس بخط يشبه خطَّ عبد اهللا بن صالح
 فمن ناحيته وقع المناكير ، فيجده عبد اهللا فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه، كتبهطفي وس
  .)11("رهفي أخبا

                           
 .5/260تهذيب التهذيب ) 1(

 .109ص، من تكلم فيه وهو موثق) 2(

 .308ص، تقريب التهذيب) 3(

 .212/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 4(

 .242/ 3 المرجع السابق) 5(

 .155/ 11تاريخ بغداد ) 6(

 المرجع السابق) 7(

 المرجع السابق) 8(

 .63ص، الضعفاء والمتروكون) 9(

 .267/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 10(

 .40/ 2المجروحين البن حبان ) 11(
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 ألحاديث عليه يتفقوا لم كبير الليث كاتب: "الخليلي وقال، )1("الحديث بذاه: " الحاكموقال
  .)3("لين فيه حديث صاحب وكان: "وقال الذهبي في موضع آخر، )2("فيها يخالف رواها

ومن ثم أدخل ،  أمره ثبت كتاب ومتماسكولكان في أ،  هو صدوق كثير الغلط: الباحثقال
فتوهم أنها من سماعه ، وابن حبان، ن ذلك أبو حاتمعليه جاره األحاديث الموضوعة كما بي

  .فهو صدوق كثير الغلط فإن توبع وإال فحديثه ضعيف، وبهذا لم يعد ثبت كتاب، فحدث بها

  :الحكم على اإلسناد

، إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة متروك الحديث: وفيه،  إسناده ضعيف جداً: الباحثقال
  .وعبد اهللا بن صالح صدوق يغلط ولم يتابع، دوعبد الملك بن قارظ مجهول الحال

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)4(بعدهم جاءت أي: وخَلَفَتْهم. الجيش غَبرة: القَتَرة] اللّه رسول قَتَرة خَلَفَتهم وقد [وفيه) ه (

  :)143(حديث رقم 

 َأخْبرنَا الرزاق، عبد حدثَنَا ،)5(محمدبن  اللَّه دعب حدثَني:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
رمع6(م(، ي: قَاَلنرَأخْب رِيهالز)7(، ي: قَاَلنرةُ َأخْبوررِبن  عيبالز)نِ ،)8رِ عوسةَ،بن  الممخْرم 

،انورمقُ ودصكُلُّ ي داحا ومنْهيثَ مدح ص،بِهقَاالَ اح :جوُل خَرسر اللَّه e نمز ةبِييدتَّى )9(الحح 

                           
 .260/ 5تهذيب التهذيب ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .562/ 1الكاشف ) 3(

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

)5 (دمحم اِهللا بن دبع :فعهو الجخَارِيفَرٍ البعو جَأب 321ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ129توفي، ي.[ 

)6 (رمعم :رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 37حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [هو محمد بن مسلمِ ابن شهاب: الزهري) 7(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن عروةُ ) 8(

سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع                ) 9(
لحل وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيـت          نها بئر، وبعض الحديبية في ا     إ: مراحل، وفي الحديث  

 بل هو في مثل زاوية الحرم، فلذلك صار بينها وبين المـسجد             ، وال في عرضه   ،وليس هو في طول الحرم    
 ]229/ 2معجم البلدان لياقوت الحموي .[أكثر من يوم
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 طَليعةٌ، ِلقُريشٍ خَيٍل في بِالْغَميمِ الوِليد بن خَاِلد ِإنe" : النَّبِي قَاَل الطَّرِيق، بِبعضِ كَانُوا ِإذَا
 نَذيرا يركُض فَانْطَلَقَ ،الجيشِ بِقَتَرة هم ِإذَا حتَّى خَاِلد هِمبِ شَعر ما فَواللَّه" اليمينِ ذَاتَ فَخُذُوا
  .)1("إلخ ...راحلَتُه، بِه بركَتْ منْها علَيهِم يهبطُ الَّتي بِالثَّنية كَان ِإذَا حتَّى، e النَّبِي وسار ِلقُريشٍ،

  :تخريج الحديث

ومن طريق   ،  همام بهبن الرزاق بدعن ع، عن محمود بن غيالن )2( البخاريأخرجه
، ويعقوب بن إبراهيم، ومن طريق سفيان بن عيينة، عن معمر بن راشد به،  اهللا بن المباركعبد

  .بنحوه، كالهما عن الزهري به
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- انوركَمِبن اهو :  ماصِ َأبِيبن  الْحةَبن  الْعيُأم يشوِي، الْقُرو اُألمبد َأبك، علقال الموي     :
  .)3(هـ65توفي، المدني الحكم َأبو: ويقال الْقَاسم، َأبو

يعد في أهل : "وقال البخاري، )4(" ولم يحفظ عنه شيئاeًرأى النبي : " الواقديقال    
 تلك له تابعي هو: "يالذهب عليه وعقب، "e النبي لم ير: "وقال البخاري، )5("المدينة

وذكره أبو نعيم في ، )7( وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم،)6("األفاعيل
. الهجرة من اثنتين سنة e رسول عهد على ولد: "وقال ابن عبد البر، )8(معرفة الصحابة

 مروان ولد: هغير وقال. أحد يوم الحكم بن مروان ولد: ماِلك وقال. الخندق عام: وقيل
 أو سنين ثمان ابن وهوe  اللَّه رسول توفي ماِلك قول فعلى بالطائف، ولد: ويقال. بمكة

 نفى قد كَانe  اللَّه رسول أن وذلك يعقل، ال طفالً الطائف ِإلَى خرج ألنه يره ولم نحوها،
 وولده هو المدينة فقدم عثْمان، فرده ،عفَّان بن عثْمان ولي حتَّى بها يزل فلم إليها، الحكم أباه

                           
، 3ج،  وكتابة الشروطباب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، كتاب الشروط، صحيح البخاري) 1(

 .2731رقم، 193ص

باب من أشعر وقلـد بـذي       ، 1811رقم، 9ص، 3ج، باب النحر قبل الحلق   ، كتاب الحج ، صحيح البخاري ) 2(
، 123ص، 5ج، بـاب غـزوة الحديبيـة     ، كتـاب المغـازي   ، 1694رقم، 169ص، 2ج، الحليفة ثم أحرم  

 .4180رقم، 126ص ، -4157رقم

 .387/ 27تهذيب الكمال : انظر) 3(

 .731/ 2التعديل والتجريح ألبي الوليد الباجي) 4(

 .368/ 7التاريخ الكبير ) 5(

 .651/ 2المغني في الضعفاء ) 6(

 .355/ 1ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ) 7(

 .2632/ 5معرفة الصحابة ) 8(
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  .)1("له وكتب عثمان، فاستكتبه أبوه وتوفي عثْمان، خالفة في

: وقال الذهبي في السير، "e النبي من سماع له يصح لم: ")3(والذهبي، )2( المزيوقال
  .)5("صحبة له تثبت ال: "وقال ابن حجر، )4("ذو التصانيف، اإلمام الحافظ الثقة"

 لم زرعة أبو قال، مرسل وهو بطوله الحديبية حديث البخاري له أخرج: " العالئيالوق
  .)e")6 النبي عهد على نحوها أو سنين خمس ابن كان e النبي من يسمع

 eألنه خرج إلى الطائف طفالً ال يعقل لما نفي النبي ، eلم ير النبي : " ابن األثيروقال
  .)7("الحكم أباه

وقد تابعه في هذا الحديث المسور ، وهو ثقة،  ولم يره،e النبي عهد ىعل ولد :الباحث قال
  .صدق كل منهما اآلخر، بن مخرمةا

  .باقي رجاله ثقات   -

 .)8(فهو لم يرسل عن المسور بن مخرمة، فال يضير، الزبيرِبن وأما إرسال عروةَ    -

  .)9(م يرسل عن الزهريفهو ل، ضيرفال ي، راشد بن معمر إرسال وأما   -

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  

  

                           
 .1387/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب ) 1(

 .387/ 27تهذيب الكمال ) 2(

 .253/ 2الكاشف ) 3(

 .162/ 10سير أعالم النبالء ) 4(

 .525ص، تقريب التهذيب) 5(

 .276ص، جامع التحصيل) 6(

 .368/ 4أسد الغابة ) 7(

 .4حديث رقم: سبقت ترجمته انظر) 8(

 .38حديث رقم: سبقت ترجمته انظر) 9(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: بالضم القُترة] هدر فهي عينه ففُقئت قُتْرة من اطَّلَع من [أمامة أبي حديث وفي ) س( 
  .)1(األول والمراد الصائد وبيتُ الدرع وحلْقة التَّنُّور وعين والنافذة. الكُوة

  :)144( رقم حديث

 ثنا ،)2(التُّستَرِي الصوافُ داودبن  ِإسحاقُ حدثَنَا: هللا أبو القاسم الطبراني رحمه اقال
يماهربن  ِإبرتَمسالْم ،يوقرثنا الْع داورِبن  دبح3(الْم(، ثنا فْصبن  حاثيغ)4(، نع ثلَي)5(، نع 

 عينُه فَفُقَئتْ قَتَرة من قَومٍ علَى اطَّلَع منِ: "e اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل )6(ُأمامةَ َأبِي نع حكيمٍ، َأبِي
فَهِي ردقَاَل" ه فْصةُ: "حالْقَتَرةُ: و7( "الْكُو(.  

  ض:تخريج الحديث

  . من طريق مسدد بن مسرهد عن حفص بن غياث به بنحوه)8( الطبرانيأخرجه

  :راسة رجال اإلسناد وعللهد

، )11(وقال أبو حاتم، )10(ذكره ابن حبان في الثقات، )9(حكيم أبي بن حكيمهو : حكيم أبو - 
  ". مجهول: " )12(والذهبي

                           
 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

تهذيب الكمال [ .ذكره المزي في تالميذ يحيى بن غيالن بن عوام الراسبي التستري، عثر على ترجمة لهألم ) 2(
31 /494.[ 

)3 (  داوأبو سليمان البصري      بن  د ين قَحذَم الثَّقَفرِ ببحتقريـب التهـذيب   :[انظـر . هـ206توفي، متروك، الْم ،
 ].200ص

)4 (  اثيغ بن فْصبن ح     رمو عَأب يالنَّخَع تقريب التهـذيب  :[انظر،وثقه ابن حجر  ، هـ155أبو154توفي، طَلْق ،
 ].173ص

 ].84حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ضعيف، هو ابن َأبي سلَيم بن زنيم القرشي: لَيث) 5(

 ].64حديث : سبقت ترجمته انظر[الْحارِث بن عجلَان بن هو صدي : أبو أمامة) 6(

 .265/ 8المعجم الكبير ) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .14/ 3التاريخ الكبير للبخاري : انظر) 9(

 .161/ 4الثقات البن حبان ) 10(

 .203/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 .585/ 1ميزان االعتدال ) 12(
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  .هو مجهول الحال:  الباحثقال     

 -   يماهربن  ِإبرتَمسالْم ذِليالناحي الْه يوقرإسحاق أبو العصفري، الْع رِيص1(الب(.  
وقال في موضع ، )3("صدوق: "وقال مرة أخرى، )2("ليس به بأس: " النسائيقال    

: وقال ابن حجر، )6("صدوق: "وقال الذهبي، )5(وذكره ابن حبان في الثقات، )4("صويلح:"آخر
  .)7("صدوق يغرب"

    . صدوق حسن الحديث: الباحثقال
فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ، ضيرفال ي، غياث بن حفْص وأما تدليس  -

  . فالراوي عنه متروك الحديث، اختالطهوأما، )8(المدلسين وعليه فال يضير تدليسه
  :الحكم على اإلسناد

وداود بن المحبر متروك ، وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف،  إسناده ضعيف جداً: الباحثقال
  . بن داود الصواف مجهول الحالوإسحاق، الحال بن أبي حكيم مجهول كيموح، الحديث

  

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

هو ريح القدر والشِّواء ] ال تُؤذ جارك بقتَار قدرك [ وفي حديث جابر ) س ( 
  .)9(ونحوهما

  :)145(حديث رقم 

  علي الْمعمرِي، ثَنَا عبيد اللَّه بن   الْحسننَاحدثَ:  أبو القاسم الطبراني رحمه اهللاقال

                           
 .201/ 2تهذيب الكمال للمزي ) 1(

 .203/ 2تهذيب الكمال ) 2(

 .ابقالمرجع الس) 3(

 .61ص، تسمية مشايخ النسائي ) 4(

 .81/ 8الثقات البن حبان ) 5(

 .225/ 1الكاشف ) 6(

 .94ص، تقريب التهذيب) 7(

 .20ص، طبقات المدلسين) 8(

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 9(
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 عطَاء الْخُرساني ن ع،)1(الْفُضيِلبن َأبِي فُديك، عن عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه الْمنْكَدرِي ثَنَا ا بنا
 ثَلَاثَةٌ، فَجار لَه حقٌّ، الْجِيرانe" :نَّبِي قَاَل ال:  قَاَل،)3( عن جابِرٍ،)2(َأبِي الْحسنِبن عنِ الْحسنِ 

 ارفَج داحقٌّ وح ي لَها الَّذفََأم ،قُوقثَلَاثَةُ ح لَه ارجقَّانِ، وح لَه ارجانِ، ونَى الْجِيرَأد وهو
 ارقَّانِ، فَجح ي لَها الَّذَأمارِ، وقُّ الْجِوح لَه ،شْرِكا مَأمارِ، وقُّ الْجِوحلَامِ وقُّ الِْإسح لَه ،ملسم

ي لَهالَّذفَالْج قُوقثَلَاثُ ح قِّ ارنَى حَأدارِ، وقُّ الْجِوحلَامِ وقُّ الِْإسحمِ وحقُّ الرح مِ، لَهحذُو الر 
  .)4(" َأن تَغْرِفَ لَه منْها قدرِك ِإلَّاارِالْجِوارِ َأن لَا تُْؤذ جارك بِقتَ

  :تخريج الحديث

  . به بمثلهكعن محمد بن أبي فدي،  من طريق الحسين بن عيسى البسطامي)5( أبو نعيمأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 - طَاءعياناساهو:  الخُر مٍبنلسالبلخي نزيل الشام، مولى المهلب بن َأبي صفرة ، َأبِي م 
، )10(والعجلي، )9(وأحمد، )8(وابن معين، )7( ابن سعدقهوث. )6(هـ135توفي األزدي،
 صدوق، بهال بأس : " أبو حاتموقال، )13(والدارقطني، )12(ويعقوب بن شيبة، )11(مذيوالتر

أرجو أنه ال بأس : "وقال ابن عدي، )15(" به بأس ليس: " النسائيوقال، )14("يحتج بحديثه

                           
 .وروى عنه محمد بن أبي فديك، روى عن عطاء الخراساني، عثر على ترجمة لهألم ) 1(

)2 (سنِ   الحسَأبِي الح بن ن :     ارِيارٍ اَألنْصسَأبِيه ي واسم رِيصـ 110تـوفي ، هو الب  ،وثقـه ابـن حجـر     ، هـ
 ].160ص، تقريب التهذيب:[انظر

)3 (ابِررضي اهللا عنهبن هو ا: ج ارِياِهللا الَْأنْص دبع. 

 .357/ 3مسند الشاميين للطبراني ) 4(

 .207/ 5فياء حلية األولياء وطبقات األص) 5(

 .106/ 20تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .9/373 الطبقات الكبير)7(

 .335/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 8(

 .141/ 6سير أعالم النبالء ) 9(

 .334ص، الثقات للعجلي) 10(

 .273ص، العلل الكبير للترمذي) 11(

 .141/ 6سير أعالم النبالء ) 12(

 .110/ 20تهذيب الكمال ) 13(

 .335/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 14(

 .110/ 20تهذيب الكمال  ) 15(
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صدوق ضعيف وأكثرهم : "وقال في موضع آخر، )2("هورصدوق مش: " الذهبيقالو، )1("به
، )5( البخاريوذكره، )4(" ويرسل ويدلسصدوق يهم كثيراً: "وقال ابن حجر، )3("وثقه

 وهذا فيه :قلت، )7(ونقل ابن الجوزي عن ابن المسيب تكذيبه، لضعفاءفي ا، )6(والعقيلي
وذلك في رواية ، ل بتكذيبهولم يطلق القو،  في حديث واحدبه ألن ابن المسيب كذَّ؛نظر

أن : "اصم قلت لسعيد بن المسيبـم بن عـالبخاري في التاريخ الكبير حيث ذكر قول القاس
 النَّبِي َأن نْكي عثَندعطاء الخراساني حe ري رمضَأمار ـارة الظهـان بكفـ الذى واقع ف

  . )8("تصدق:  لَهقَاَل eذب ما حدثته إنما بلَغَني َأن النَّبِي ـك: قَال

ما : " الترمذي عن البخاري قولهقلون، )9(" وكان نسياخراسانيحدثَنَا عطاء ال: " شعبةوقال
، أعرف لمالك بن أنس رجالً يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني

  . )10(" مقلوبةاديثهعامة أح: ما شأنه؟ قال]: يعني الترمذي[قلت له 

روى عنه الثقات من األئمة مثل مالك ، وعطاء الخراساني رجل ثقة: " ال الترمذي قثم
  .)11(" أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيءأنولم أسمع ، ومعمر وغيرهما

 يخطئ وال يعلم ، كثير الوهم،كان من خيار عباد اهللا غير أنه رديء الحفظ: " ابن حبانوقال
 وعقب الذهبي عليه :قلت، )12("طل االحتجاج به بروايته فلما كثر ذلك في ،فحمل عنه

  .)14("ليس بالقوي : " البيهقيوقال، )13(" نظرفيهوهذا : "بقوله

،  يتابع عليهلم ف وهمهأما، ويدلس، ويرسل، يهم،  هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال
                           

 .72/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

 .434/ 2المغني في الضعفاء ) 2(

 .135ص، من تكلم فيه وهو موثق) 3(

 .392ص، تقريب التهذيب) 4(

 .89ص ، الضعفاء الصغير) 5(

 .405/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي ) 6(

 .178/ 2فاء والمتروكون الضع) 7(

 .475/ 6التاريخ الكبير للبخاري ) 8(

 .110/ 20تهذيب الكمال ) 9(

 .271ص، العلل الكبير للترمذي) 10(

 .273ص، لمرجع السابقا) 11(

 .131/ 2المجروحين البن حبان ) 12(

 .142/ 6سير أعالم النبالء ) 13(

 .102/ 5السنن الكبرى ) 14(
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 يصرح فهو لم ، تدليسهوأما، )1( لم يرسل عن الحسن بن أبي الحسنفهو ، إرسالهوأما
  . ماعبالس

  . )2(هـ200توفي،  هو محمد بن ِإسماعيَل بنِ مسلمِ ، َأبو ِإسماعيَل: َأبِي فُديكبنِا   - 

 فيوقال ابن معين ، )5("مشهور"وزاد الذهبي ، والذهبي، )4(وابن شاهين، )3( ابن معينوثقه 
: بي في موضع آخروقال الذه، "ليس به بأس: ")8(والنسائي، )7(وأحمد، )6(موضع آخر

: وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )9("كان ثقة:  الكبير محدث المدينة قال غير واحدلحافظا"
 نوقال اب،  "صدوق: ")12(وابن حجر، )11(وقال الذهبي في موضع ثالث، )10("ربما أخطأ"

ابن أبي فديك ال : "وقال أحمد في موضع آخر، )13("وليس بحجة، كان كثير الحديث: "سعد
  .)14(" روىيبالي أي شيء

  .هو ثقة:  الباحثقال

 -   ديبع بن  اللَّهاللَّه دبو بن  عرِ َأبنْكَدمالْمالْقَاسييند15("ثقة: "قال أبوحاتم،  الْم(.  

الَ يتعمد الكذب ولكن أحسب أنه : " أحمدقال. )16( عليَأبو،  بن علي الْمعمرِيالْحسن   - 
رفع أحاديث وهي موقوفة وزاد في : "وقال ابن عدي، )17(" يوصلون الحديثصحب قوماً

                           
 ].182ص،  تحفة التحصيل للعراقي-238ص، يل للعالئيجامع التحص: [انظر) 1(

 .485/ 24تهذيب الكمال ) 2(

 .218ص،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 3(

 .204ص، تاريخ أسماء الثقات) 4(

 .556/ 2المغني في الضعفاء ) 5(

 .80/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 6(

 .165/ 2المعرفة والتاريخ : انظر) 7(

 .488/ 24 تهذيب الكمال )8(

 .252/ 1تذكرة الحفاظ ) 9(

 .42/ 9الثقات البن حبان ) 10(

 .158/ 2الكاشف ) 11(

 .468ص، تقريب التهذيب) 12(

 .7/615الطبقات الكبير ) 13(

 .226ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 14(

 .322/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 15(

 .359 /8تاريخ بغداد : انظر) 16(

 .194/ 3الكامل في ضعفاء الرجال ) 17(
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  سمعتُ فضلك الرازي وجعفر : " ابن عدي عن عبدان قولهونقل، )1("المتون أشياء ليس فيها
نا معهم فكان أ ف، ثم قَال لي عبدان حسدا ألنه كان رفيقهم،بن الجنيد يقوالن المعمري كذابا

 قال لنا عبدان وما رأيت صاحب حديث في الدنيا ، ال يفيدهما غريباًالمعمري إذا كتب حديثاً
  .)2( "مثل المعمري

 صاحب حديث ،حكى لي عنه بعض أصحابنا وكان المعمري كثير الحديث: " ابن عديقال
وأما ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث : " أيضاًوقال، )3(" قال عبدان إنه لم ير مثلهكما ،بحقه

نهم إ وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم ف، فإن هذا موجود في البغداديين خاصةوزاد في المتون
 ويزيدون في األسانيد ولوال التطويل لذكرت ، ويوصلون المرسل،يرفعون الموقوف

 موسى بن هارون، حهجر، صدوق عنْدي حافظًا: " الحاكم عن الدارقطني قولهونقل، )4("شيئا
، )5("ن أنكر عليه أحاديث أخرج أصوله العتق بها، ثم ترك روايتهاوكانت بينهما عداوة، وكا

وكان المعمري من أوعية العلم يذكر بالفهم، ويوصف بالحفظ، : " الخطيب البغداديوقال
  .)6("وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد بها

في استخرت اللَّه سنتين حتى تكلمت : " الخطيب البغدادي عن موسى بن هارون قولهونقل
من :  معه عنِ الشيوخ وما افترقنا، فلما رأيت تلك األحاديث، قُلْتُبت وذاك أني كت،المعمري

 بىكنت أتولى لهم االنتخاب فإذا مر : وكان المعمري يقُوُل: أين أتى بها؟ قَاَل َأبو طاهر
  .)8("أحد الْحفاظ: " القيسرانيابن وقال، )7("حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه

  . هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال
فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب ، ضير فال ي، تدليس الحسن البصرِيوأما   -

لم يسمع الحسن من : "وبهز بن حكيم، قال علي ابن المديني،  إرسالهوأما، )9(المدلسين
وسئل أبو حاتم سمع الحسن ، "ال: الالحسن لقي جابر بن عبد اهللا ق" أبو زرعة وسئل، "جابر

ما أرى ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن حدثنا جابر بن عبد اهللا وأنا : "فقالمن جابر 

                           
 .المرجع السابق) 1(

 .194/ 3الكامل في ضعفاء الرجال  )2(

 .المرجع السابق) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .109ص، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 5(

 .359/ 8تاريخ بغداد ) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .1635/ 3ذخيرة الحفاظ ) 8(

 .29 ص،طبقات المدلسين) 9(
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  .)1("أنكر هذا إنما الحسن عن جابر كتاب مع أنه أدرك جابر
  . إنه لم يسمع من جابر وإنما هو كتاب:والخالصة

  :الحكم على اإلسناد

 الحسن البصري لم يسمع من :األولى:  عللوفيه ثالث، عيفاده ضـ إسن: الباحثالـق
 عبد الرحمن بن الفضيل :والثالثة، ولم يتابع، ويدلس، يهم:  عطاء الخراساني:والثانية، tجابر 
  .مجهول

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

قد : قَدر أي النساء هي؟ قالوب: أن رجالً سأله عن امرأة أراد نكاحها قال[ وفيه ) ه ( 
  .)2(الشِّيب: القَتير] دعها : قال. رأت القَتير

  :)146(حديث رقم 

  يزِيد بن َأخْبرنَا عبد اللَّه :  قَاَل،)3(هارونبن حدثَنَا يزِيد :   اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
رَأيتُ :  قَالَتْ،)5( عن ميمونَةَ بِنْت كَردمٍ،)4(نْتُ مقْسمٍحدثَتْني عمتي سارةُ بِ: اَلـمقْسمٍ، قَبن ا

 وَل اللَّهسرe ،َكَّةبِم وِل اللَّهسر دبِيَأبِي، و عَأنَا مو ،هلَى نَاقَتع وهو e ٌةرالْكُتَّابِ، د ةركَد 
قُولُوني النَّاسو ابرتُ الَْأععمةَالطَّ: فَسطَبِيَأبِي، فََأخَذَ ،)6(ب نْهنَا مفَد ،همبِقَد وُل اللَّهسر لَه فََأقَر e، 

: فَقَاَل لَه َأبِي: قَالَتْ. ه السبابة علَى ساِئرِ َأصابِعه نَسيتُ فيما نَسيتُ طُوَل ُأصبعِ قَدمفَما: قَالَتْ

                           
 تحفة التحصيل ألبي    -162ص،  جامع التحصيل للعالئي   -36ص: المراسيل البن أبي حاتم للعالئي    : [انظر) 1(

 ].69زرعة ص

 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

)3 (يطاسالو و خَاِلدَأب مالَهوم يلَم606ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر. هـ206توفي، هو الس.[ 

 ].748ص، تقريب التهذيب: [قال ابن حجر انظر، سارةُ بِنْتُ مقْسمٍ الثَّقَفيةُ) 4(

)5 ( النَّبِي نا مةُ لَهيمٍ الثَّقَفدونَةُ بِنْتُ كَرميمr ٌةْؤي3446/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم .[ر[ 

)6 ( رِيهيا   : قَاَل الَْأزحكايةُ وقْع الس ييَل. طهقعي    : والس نْدام عون      . حكايةُ وقْع األقْدعـسإليه ي َل الناسَأقْب يريد
ويحتمل َأن يكُون َأراد بِها الدرة نَفْسها، فَسماها طَبطَبِية، ِلَأنَّها ِإذَا ضرِب بِها             . أي صوتٌ : وألقْدامهم طَبطَبة 

    يهو ،طَب وت طَبحكَت ص    ِلكلَى التَّحذير، كَقَوةٌ عة    :  منصوبطَبِيوا الطَّبَأيِ احذَر ،داألس النهايـة  . [األسد
 ].112/ 3في غريب الحديث واألثر 
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انثْرشَ عيتُ جقَالَتْ،)1(ِإنِّي شَهِد  : وُل اللَّهسفَ ررفَعe شَ، فَقَاَل طَارِقُ ذَِلكيالْج   
ُأزوجه َأوَل بِنْت تَكُون ِلي، : وما ثَوابه؟ قَاَل: فَقُلْتُ: من يعطيني رمحا بِثَوابِه؟ قَاَل: الْمرقَّعِبن ا

جهز ِلي َأهلي، : تُه حتَّى وِلدتْ لَه ابنَةٌ، وبلَغَتْ، فََأتَيتُه، فَقُلْتُ لَه رمحي، ثُم تَركْعطَيتُهفََأ: قَاَل
: e واللَّه، لَا ُأجهزها حتَّى تُحدثَ صداقًا غَير ذَِلك، فَحلَفْتُ َأن لَا َأفْعَل، فَقَاَل رسوُل اللَّه الَ: فَقَاَل

 عنْك، لَا خَير دعها: "eفَقَاَل ِلي رسوُل اللَّه : قَد رَأت الْقَتير، قَاَل: قُلْتُ" ؟ساء هي َأي النِّوبِقَدرِ"
يهف 2("إلخ"... الَك(.  

  :تخريج الحديث

من طريق يزيد بن هارون به ، )5(والبيهقي، )4(وأبو نعيم األصبهاني، )3( أبو دادأخرجه
  . بمثله

، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي،  من طريق عبد الملك بن عمرو)6( أبو نعيموأخرجه
  ومن طريقه ، )7( ابن أبي شيبةوأخرجه، كالهما عن عبد اهللا بن يزيد بن مقسم به بمثله

  .من طريق عبد اهللا بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة به بنحوه، )8(ابن ماجة

  يق عبد اهللا بن عبد الرحمن من طر، )11(وأبو نعيم، )10(والطبراني، )9( أحمدوأخرجه
  . بنحوه، عن ميمونة، عن يزيد بن مقسم، بن يعلى بن كعبا

                           
 وامرأة  يعثر عثراً، من عثر الرجل،بضم أوله، بوزن سكارى جمع سكران فيكون هذا جمع عثران: عثَارى) 1(

وهـو   : ليس فيها شـرب إال مـن المطـر   التيري، وهي األرض عثرى، ويجوز أن يكون أصله من العث   
 ].84/ 4معجم البلدان [واد،

 .620/ 44مسند أحمد ) 2(

 .2103رقم، 234ص، 2ج، باب في تزويج من لم يولد، كتاب النكاح، سنن أبي داود) 3(

 .2404/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 4(

 .235/ 7السنن الكبرى ) 5(

 .3447/ 6بي نعيم معرفة الصحابة أل) 6(

 .96/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) 7(

 .2131رقم، 688ص، 1ج، باب الوفاء بالنذر، كتاب الكفارات،  ابن ماجةسنن) 8(

 .623/ 44مسند أحمد ) 9(

 .189/ 19المعجم الكبير ) 10(

 .2404/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 11(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  زِيدبن ي بد اللَّهمٍبن  عقْسة الثَّ،مبن ضاب ووه ،يوأصله من الطائفقَف ،رِيص1( موالهم، الب(.  

 ،)4("خـشي: "ذهبيـ الالـوق، )3(في الثقاتوذكره ابن حبان ، )2(يـن المدينـي بـ علوثقه
  .)5("صدوق: " حجرابنوقال 
  .ثقة هو : الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد
  .)6(وقد ضعفه األلباني، لجهالة سارة بن مقسم،  إسناده ضعيف: الباحثقال

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وقد. عاداهم: وقيل لَعنهم وقيل. اللّه قَتلهم أي ] اليهود اللّه قاتََل [ فيه ) ه(  } قتل{ 
: كقولهم الشيء من التَّعجب بمعنى تَرِد وقد. المعاني هذه أحد عن تَخْرج وال الحديث في تكررت
  .)7(األمر وقُوع بها يراد وال تَرِد وقد يداه تَرِبتْ

  :)147(حديث رقم 

   عنِ ،)9(ماِلك عن ،)8(مسلَمةَبن  اللَّه عبد ثَنَاحد: هللا اإلمام البخاري رحمه اقال
 اللَّه قَاتََل: "قَاَل e اللَّه رسوَل َأن: هريرةَ َأبِي عن ،)11(المسيبِبن  سعيد عن ،)10(شهابٍبن ا

                           
 .305/ 16تهذيب الكمال ) 1(

 .80/ 6تهذيب التهذيب : انظر) 2(

 .57/ 7الثقات البن حبان ) 3(

 .608/ 1الكاشف ) 4(

 .329ص، تقريب التهذيب) 5(
 .209/ 2 األم -ضعيف أبي داود ) 6(
 .4/12النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(
 ].323ص، تقريب التهذيب: [انظر،وثقه ابن حجر ،هـ221توفي، عبد اِهللا بن مسلَمةَ القَعنَبِي َأبو عبد الرحمنِ البصري) 8(
)9 (اِلكَأنَسِ: م بن هو ابن اِلكرٍ بن مامبن َأبِي ع يحبرِو اَألصم209سبقت ترجمته انظر صفحة رقم. [ع.[ 
 ].47صفحة رقم : انظر، سبقت ترجمته.[هو محمد بن مسلمِ الزهرِي : شهابٍبن ا) 10(
)11 (الم بن ديعسيموخْزالم يشبِ القُري48سبقت ترجمته انظر صفحة رقم . [س.[ 
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،ودهاتَّخَذُوا الي ورقُب اِئهِمَأنْبِي اجِدس1("م(.  

  :تخريج الحديث

كالهما ، وابن جريج، ومن طريق يونس بن يزيد،  من طريق مالك به)2( مسلمأخرجه
  .عن أبي هريرة بنحوه، ومن طريق يزيد بن األصم، عن ابن شهاب به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وليس قبلَتك عن دافعه أي ] شيطان فإنه قاتلْه [ المصلِّي يدي نبي المار حديث وفي ) ه( 
  .)3(القَتْل بمعنى قتال كل

  :)148(حديث رقم 
: قَاَل ،)5(الوارِث عبد حدثَنَا: قَاَل ،)4(معمرٍ َأبو حدثَنَا:  اهللامه اإلمام البخاري رحقال

 ،e النَّبِي قَاَل: قَاَل سعيد، َأبا َأن ،)8(صاِلحٍ َأبِي عن ،)7(هالٍَلبن  حميد عن ،)6(يونُس حدثَنَا
 هالٍَلبن  حميد حدثَنَا: قَاَل ،)10(المغيرةبن  سلَيمان حدثَنَا: قَاَل ،)9(ِإياسٍ َأبِيبن ا آدم وحدثَنَا

،وِيدثَنَا: قَاَل العدو حَأب اِلحٍص ،انمتُ: قَاَل السَأيا رَأب يدعس رِيي الخُدمِ فوي ةعملِّي جصِإلَى ي 
                           

 .437رقم، 95ص، 1ج، باب الصالة في البيعة، كتاب الصالة، صحيح البخاري) 1(
ـ         ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) 2( صورِ باب النَّهيِ عن بِنَاء الْمساجِد، علَى الْقُبورِ واتِّخَاذ ال

، والميتـة ، باب تحريم بيع الخمر   ، كتاب الطالق ، 530رقم، 214ص، فيها والنَّهيِ عنِ اتِّخَاذ الْقُبورِ مساجِد     
 .1583رقم، 645ص، واألصنام، والخنزير

 .4/13النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

)4 (نْقَرِيي الميمرِو التَّممع اِهللا بن دب315ص، تقريب التهذيب:[انظر،وثقه ابن حجر، هـ224يتوف، هو ع.[ 

)5 (ديعس بن هو ابن رِينْبالع ان137حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ذَكْو.[ 

)6 (ديبع بن هو ابن رِيصالب ديبو عَأب يدبنَارٍ العي613ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ139توفي، د[. 
)7 (رِيصرٍ البو نَصَأب وِيدالَِل العه بن ديم182ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، ح.[ 
)8 (انمالس ان26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ذَكْو.[ 
)9 (ياناسخُر لهَأص يقَالَنساسٍ العَأبِي ِإي بن م86ص،  تقريب التهذيب:[انظر،بن حجروثقه ا، هـ221توفي، آد.[ 
)10 (       ديعو سَأب رِيصم البلَاهوم يسالقَي ةريغالم بن انملَيتقريـب  : [انظـر ، وثقه ابن حجـر   ، هـ165توفي، س

 ].254ص، التهذيب
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ءشَي هتُرسي نالنَّاسِ، م ادفََأر شَاب ني منَأبِي ب طيعم َأن تَازجي نيب ،هيدي فَعو فَدَأب يدعي سف 
،رِهدص الشَّا فَنَظَرب فَلَم جِداغًا يسِإلَّا م نيب ،هيدي ادفَع ،تَازجِلي هفَعو فَدَأب يدعس َأشَد ناُألولَى، م 

 سعيد َأبو ودخََل سعيد، َأبِي من لَقي ما ِإلَيه فَشَكَا ،)1(مروان علَى دخََل ثُم سعيد، َأبِي من فَنَاَل
 صلَّى ِإذَا ": يقُوُلe النَّبِي سمعتُ: قَاَل سعيد؟ َأبا يا َأخيكبن وِلا لَك ما: فَقَاَل مروان، علَى فَهخَلْ

كُمدِإلَى َأح ءشَي هتُرسي نالنَّاسِ م ادفََأر دَأح َأن تَازجي نيب ،هيدي هفَعدفَلْي ى فَِإنفَلْ َأبلْهقَاتا يفَِإنَّم 
وه طَان2("شَي(.  

  :تخريج الحديث

، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد،  من طريق سليمان بن المغيرة به)3( مسلمأخرجه
 .بمثله، عن أبيه به

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   - 
  .يرسل عن أبي سعيد الخدريفهو لم ، فال يضير، السمان صاِلحٍ َأبي إرسال وأما    - 

  .)4(فهو لم يرسل عن أبي صالح السمان، فال يضير، هالَِل بن حميد إرسال وأما    -

-     بن نُسووأما تدليس يديب5(فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين،ع( ،
  .)6( بن هاللحميد  فهو لم يرسل عن، إرسالهوأما، وعليه فال يضير تدليسه

-   رٍ يوأما بدعة َأبمعوحديثه لم يدعو ، وهو مجرد رمي دون حجة،  فقد رمي بالقدر،م
  .لبدعته

_    _   _    _   _    _ 
  

  

                           
 ].525ص، تقريب التهذيب:[انظر،وثقه ابن حجر، هـ65توفي، َأبِي العاصِ َأبو عبد الملك بن هو ابن الحكَمِ) 1(

 .509رقم، 107ص، 1ج، باب يرد المصلي من مر بين يديه، كتاب الصالة، صحيح البخاري) 2(

 .505رقم، 206ص، باب منع المار بين يدي المصلي، كتاب الصالة، صحيح مسلم) 3(

، حـصيل للعراقـي    تحفة الت  -168ص،  جامع التحصيل للعالئي   -49ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 4(
 ].84ص

 .36ص، طبقات المدلسين) 5(

،  تحفة التحصيل للعراقـي    -305ص،  جامع التحصيل للعالئي   -249ص، المراسيل البن أبي حاتم   : [انظر) 6(
 ].356ص
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  :  األثير رحمه اهللابن قال

 وهواجعل دعوته أبطلوا أي] منهما اآلخر فاقتلوا لخَليفَتين بويع إذا [اآلخر الحديث وكذلك
  .)1(مات كمن

  :)149(حديث رقم 

   خَاِلد حدثَنَا ،)2(الْواسطي بقيةَبن  وهب وحدثَني:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
 اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل الْخُدرِي، سعيد َأبِي عن ،)5(نَضرةَ َأبِي عن ،)4(الْجريرِي عنِ ،)3(اِهللا عبدبن ا
e :"ِإذَا عوينِ، بيفَتَيفَاقْتُلُوا ِلخَل ا الْآخَرمنْه6("م(.  

  :تخريج الحديث

  . به مسلمانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .)7( فهو لم يرسل عن أبي سعيد الخدري،نَضرةَ بي إرسال َأوأما، رجاله ثقات   -

-  رِييرضير لرواية اإلمام، وأما اختالط الجحيث أن من منهجه االنتقاء من ،  مسلم عنه فال ي
  .أحاديث المتكلم فيهم

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .4/13النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

، تقريـب التهـذيب   :[انظر. هـ239توفي،  لَه وهبان ثقة   عثْمان الواسطي َأبو محمد يقَالُ     بن   وهب بن بقيةَ  ) 2(
 ].584ص

تقريب :[انظر. هـ182توفي، الواسطي، المزني ثقة ثبت، يزِيد الطَّحان بن عبد الرحمنِ بن  خَاِلد بن عبد اهللا   ) 3(
 ].189ص، التهذيب

)4 (الب دوعسو ماسٍ َأبِإي بن ديعهو سرِي233ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ144توفي، ص.[ 

)5 (   اِلكم بن رنْذبن   هو الم   يقوالع يدبةَ العتقريب التهذيب : [انظر، وثقه ابن حجر  ، هـ108,109توفي، قُطَع ،
 ].546ص

 .1853رقم، 774ص، باب إذا بويع لخليفتين، كتاب اإلمارة، صحيح مسلم) 6(

 .287ص، جامع التحصيل) 7(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 كافر وهو قَتَله من أراد ] نبي قَتَله أو نَبِيا قَتَل من القيامة يوم عذاباً الناس أشد [ وفيه
  .)1(كماعزٍ الحد في له تطهيراً قتله كمن ال ،بدرٍ يوم خَلف بن أبي كقَتْله

  :)150(حديث رقم 

 َأبِي عن ،)4(عاصم حدثَنَا ،)3(َأبان حدثَنَا ،)2(الصمد عبد حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
 قَتَلَه رجٌل الْقيامة، يوم اعذَاب النَّاسِ َأشَد: "قَاَل ،e اللَّه رسوَل َأن ،)6(اللَّه عبد عن ،)5(واِئٍل
،نَبِي ا، قَتََل َأونَبِي امِإمو ،لَالَةثٌِّل ضممو نم ينثِّلم7("الْم(.  

  :تخريج الحديث

 من طريق موسى بن )9(والطحاوي،  من طريق عبد الصمد به)8( البزارأخرجه
 من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن )10(نيوأبو نعيم األصبها، عن أبان بن يزيد به، إسماعيل

  .جميعهم بألفاظ متقاربة، ابن مسعود

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  - 

 -  اِئٍل ي وأما إرسال َأبضير، وفهو لم يرسل عن ابن مسعود، فال ي.  

  .فهو لم يرسل عن أبي وائل، فال يضير، بهدلَةُ بن إرسال عاصم وأما   - 

  

                           
 .4/13النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

)2 ( دمالص دببن ع ارِثالو دبثقةبن ع رِينْبالع ديع57سبقت ترجمته انظر صفحة رقم. [س.[ 

)3 (رِيصالب طَّارالع دزِيي بن انثقة له أفراد، َأب دزِيو ي87ص، قريب التهذيبت.[هـ160توفي، َأب.[ 

)4 (يداَألس دوَأبِي النَّج لَةُ، ابندهب لَة. هو ابندهب بن ماص33حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

)5 (يفالكُويدةَ اَألسلَمس قُ بني33حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [هو شَق.[ 

 .tعبد اهللا بن مسعود ) 6(

 .413/ 6مد مسند أح) 7(

 .139/ 5مسند البزار ) 8(

 .10/ 1شرح مشكل اآلثار ) 9(

 .122/ 4حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 10(
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  :الحكم على اإلسناد

  .)1(وقد صححه األلباني، إسناده صحيح:  الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فهو الخبر على مرفوعة الالم كانت إن ] صبراً اليوم بعد قُرشي يقْتَل ال [ وفيه ) س( 
 ال أنهم أي: معه ومن خَطل ابن وهم الفتح يوم األربعة القُرشيين قَتْل من أباح ما على محمول
 بعد مكة تُغْزى ال [اآلخر كقوله وهو هؤالء قُتل كما الكفر على ويقْتَلون يغْزون كُفَّاراً يعودون
 غير في قَتْلهم عن نَهياً فيكون مجزومة الالم كانت وإن عليه تُغْزى كُفر دار تَعود ال أي] اليوم
وال حد 2(صاصق(.  

  :)151(حديث رقم 
 ،)3(مسهِرٍبن  علي حدثَنَا شَيبةَ، َأبِيبن  بكْرِ َأبو حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال

يعكو4(و(، نا عكَرِيز)5(، ِنع بِيالشَّع)6(، ي: قَاَلنرَأخْب دبيعٍبن  اِهللا عطم)7(، نع َأبِيه)قَاَل ،)8 :
  .)9("الْقيامة يومِ ِإلَى الْيومِ هذَا بعد صبرا قُرشي يقْتَُل لَا: "مكَّةَ فَتْحِ يوم يقُوُل ،e النَّبِي سمعتُ

  :تخريج الحديث
  . به مسلمانفرد

                           
 .569/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) 1(

 .4/13النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

)3 (يفالكُو يشهِرٍ القُرسم بن يل34حديث رقم:  ترجمته انظرسبقت. [ع.[ 

)4 (يفالكُو انفْيو سَأب يَؤاساحِ الررالج 12حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ثقة حافظ عابد، هو ابن.[ 

)5 (      يفالوادعي الكُو ياندمةَ الهاِئدَأبِي ز تقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجر   ،هـ149أو148أو147توفي،هو ابن
 ].216ص، بالتهذي

)6 ( راميَلبن هو عاح22حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ شُر.[ 

معرفة الـصحابة  : [انظر. الزبيرِبن الَْأسود الْقُرشي، وِلد في عهد النَّبِي ، تُوفِّي زمن ا  بن  مطيعِ  بن  عبد اِهللا   ) 7(
 ].1782/ 4ألبي نعيم 

)8 (   يعطاصِ   الْبن  هو مالْع هماس كَان دوا   ، َأسيعطم  َالنَّبِي اهممعرفة الصحابة  [ .توفي في آخر خالقة عثمان    ، فَس
 ].2599/ 5ألبي نعيم 

 .1782رقم، 741ص، باب ال يقتل قرشي صبراً بعد هذا الفتح، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم) 9(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  . ثقاترجاله   -
  . عن عبد اهللا بن مطيعرسلم يفهو ل،  فال يضير،الشَّعبِي إرسال وأما   -
  .)1( ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسينذكرهفقد ، فال يضير، زكَرِيا  تدليسوأما   -

  
_    _   _    _   _    _  

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. منه المرة وبفتحها القَتْل من الحالة: بالكسر القتْلة ] اِإليمان أهُل قتْلَةً الناس أعفُّ [ وفيه
  .)2(اللفظ سياق من بهما المراد ويفْهم

  :)152(حديث رقم 

 عن ،)5(ِإبراهيم عن ،)4(مغيرةَ عن ،)3(عوانَةَ َأبو حدثَنَا:    قال أبو داود الطيالسي رحمه اهللا
نَيةَ،بن  هرينُو نةَ علْقَم6(ع(، نع دبع اللَّه)نِ ،)7ع النَّبِي e فُّ: "قَاَلتْلَةً النَّاسِ َأعُل قَأه 

  .)8("الِْإيمانِ

  : تخريج الحديث

  : الحديث إضطراب في تخريجه وذلك كما يليفي

  .عن علقمة، عن هني بن نويرة،  إبراهيم النخعي: األولالطريق

                           
 .31ص، طبقات المدلسين) 1(

 .4/13ريب الحديث واألثرالنهاية في غ) 2(

)3 (اززالب يطاسالو شْكُرِياح اليض14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. . [هو و.[ 

)4 (يبمٍ الضقْسم 65حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ هو ابن.[ 

)5 (دزِيي سِ بن هو ابنبن قَي دوبن اَألس ي10حديث رقم : رسبقت ترجمته انظ. [النَّخَع.[ 

 ].10حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عبد اِهللا النَّخَعي الكُوفي بن هو ابن قَيسِ: علْقَمةُ) 6(

 .tهو ابن مسعود : عبد اهللا) 7(

 .219/ 1مسند أبي داود الطيالسي ) 8(
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، ي عوانة بهمن طريق أب، )4(والبيهقي، )3(والطحاوي، )2(والشاشي، )1( البزارأخرجه
   مغيرةمن طريق ال، )8(ن حبانـواب، )7(والطحاوي، )6(وأبو يعلى، )5(أحمدوأخرجه 

، )13(والطحاوي، )12(وأبو يعلى، )11(وابن الجارود، )10(والبزار، )9(وأخرجه أبو داود، به
 يوابن أب، )16(ابن ماجةوأخرجه ، من طريق هشيم بن بشير، )15(والبيهقي، )14(والشاشي

،  من طريق شعبةعيهمجم، )20(والطحاوي، )19(وأبو يعلى، )18(بي عاصموابن أ، )17(شيبة
  .به،  النخعياهيمعن إبر، عن شباك الضبي، كالهما عن المغيرة بن مقسم

  .ةعن علقم،  إبراهيم النخعي: الثانيالطريق

ومن ، )22(وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني،  من طريق شباك الضبي)21(ابن ماجةأخرجه 

                           
 .54/ 5مسند البزار ) 1(

 .363/ 1المسند للشاشي ) 2(

 .63/ 12مشكل اآلثار شرح ) 3(

 .107/ 8السنن الكبرى ) 4(

 .274/ 6مسند أحمد ) 5(

 .79/ 9مسند أبي يعلى ) 6(

 .65/ 12شرح مشكل اآلثار ) 7(

 .335/ 13صحيح ابن حبان ) 8(

 .2666رقم، 53ص، 3ج، باب في النهي عن المثلة، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 9(

 .54/ 5مسند البزار ) 10(

 .214ص، بن الجارودالمنتقى ال) 11(

 .387/ 8مسند أبي يعلى ) 12(

 .64/ 12شرح مشكل اآلثار ) 13(

 .363/ 1المسند للشاشي ) 14(

 .121/ 9السنن الكبرى للبيهقي ) 15(

 .2682رقم، 895ص، 2ج، باب أعف الناس قتلة أهل اإليمان، كتاب الديات،  ابن ماجةسنن) 16(

 .190/ 1مسند ابن أبي شيبة ) 17(

 .51ص، بن أبي عاصمالديات ال) 18(

 .388/ 8مسند أبي يعلى ) 19(

 .62/ 12شرح مشكل اآلثار ) 20(

 .2681رقم، 894ص، 2ج، باب أعف الناس قتلة أهل اإليمان، كتاب الديات،  ابن ماجةسنن) 21(

 .22/ 10مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 22(
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   من طريق سلمة )2(وأخرجه ابن أبي شيبة،  من طريق األعمش)1(طريقه الطبراني
 من طريق )4(وأخرجه الطحاوي،  من طريق المغيرة بن مقسم)3(وأخرجه أحمد، بن كهيلا

  .جميعهم بمثله. عن علقمة به، جميعهم عن إبراهيم النخعي، منصور بن المعتمر
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   نَيةَبن  هرينُو بالض،ـالكُ ي5(وفي( .  

:  أبوداودالوق، )8("وثق: " الذهبيوقال، )7(وذكره ابن حبان في الثقات، )6( العجليهوثق    
  .)10("مقبول من العباد: "وقال ابن حجر، )9("كوفي من العباد"

وأما قول ابن حجر ،  إلَّا لعلهةألنه ال ينبغي أن ينزل عن هذه الدرج،  هو ثقة: الباحثقال  
وعليه فقد خالف ، "وأبو جبر، إبراهيم:  ذكر البخاري رواية اثنان عنه وهمدفق، مقبول

  .القاعدة في المقبول

  .باقي رجاله ثقات   -

-    مياهروأما تدليس ِإبيضير، النَّخَعوأما إرساله،  ألنه من الثانية من مراتب المدلسين؛فال ي ،
فهو لم يرسل عن هنَي.  

-   ةُ وأما تدليس المريغمٍ بنقْسولم يصرح بالسماع من إبراهيم،  فهو من الثالثة،م.  

  :الحكم على اإلسناد

  :وفيه علتين،  إسناده ضعيف: الباحثقال

  .مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع،  المغيرة بن مقسم:األولى   

                           
 .350/ 9المعجم الكبير ) 1(

 .455/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) 2(

 .276/ 6 أحمد مسند) 3(

 .66/ 12شرح مشكل اآلثار ) 4(

 .317/ 30تهذيب الكمال ) 5(

 .461ص، الثقات للعجلي) 6(

 .588/ 7الثقات البن حبان ) 7(

 .339/ 2الكاشف ) 8(

 .318/ 30تهذيب الكمال ) 9(

 .575ص، تقريب التهذيب) 10(
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إبراهيم فمدار اإلسناد يدور على ، وذلك كما هو موضح في التخريج، االضطراب: الثانية
  عن هني ، ومنهم من رواه عن إبراهيم، عن علقمة، فمنهم من رواه عن إبراهيم، النخعي

فمنهم من رواه ،  االضطراب بين المغيرة بن مقسم عن إبراهيموكذلك، عن علقمة، بن نويرةا
  .راهيمعن إب، عن شباك، ومنهم من رواه عن المغيرة، عن إبراهيم، عن المغيرة

وضعفه حسين سليم أسد في ، )1("وجهالته الضطرابه ضعيف،: "فقال وقد ضعفه األلباني 
  .تعليقه على مسند أبي يعلى

_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أنه الحسن رواية في ذُكر] جدعناه عبده جدع ومن قَتلْناه عبده قَتل من [سمرة حديث وفي
 ولكنه الحديث ينْس لم الحسن يكون أن ويحتمل] بعبد حر يقْتَل ال: [يقول فكان الحديث هذا نَسي
 في قال كما عليه يقْدموا وال ،ليرتَدعوا الزجر من نوعاً ويراه ،اإليجاب معنى غير على يتَأولُه كان

 بعضهم وتأولَه، هيقْتُلْ فلم فيها به جيء ثم] فاقتُلوه الخامسة أو الرابعة في عاد إن: [الخمر شارب
 الحديث بهذا يقُل ولم، بالحرية له كُفؤاً فصار عنه ملْكُه زال ثم مرةً يملكه كان عبد في جاء أنه
فيان عن شاذَّة رواية في إال أحدس وِيرعنه والم صاص إلى جماعة ذَهب وقد، خالفهبين الق رالح 
 سقط باإلجماع الجدع سقَط فلما ساقط األطراف في بينهم قصاصال أن على وأجمعوا. الغَير وعبد

 الخمر حديث وكذلك. منسوخا سمرة حديث فيكون معاً نُسخا نُسخا فلما معاً ثَبتا ألنهما القصاص
  .)2( وال يراد به وقوع الفعل،وقد يرد األمر بالوعيد ردعاً وزجراً وتحذيراً، والخامسة الرابعة في

  :)153(م حديث رق

 ،)5(الْحسنِ عنِ ،)4(قَتَادةَ عن ،)3(الرحيمِ عبد حدثَنَا:  أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللاقال
نةَ عرمبٍ،بن  سنْدتُ: قَاَل جعموَل سسر اللَّه e، قُوُلي :"نقَتََل م هدبع ،قَتَلْنَاه نمو عدج هدبع 

نَاهعد6("ج(.  

                           
 .376/ 3في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 1(

 .4/13النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 ].354ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ187توفي ، هو ابن سلَيمان َأبو علي المروزي) 3(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 4(

 ].145حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ يهو ابن َأبِي الحسنِ البصرِ) 5(

 .412/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) 6(
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  :تخريج الحديث

  ، )5(والدارمي، )4(وابن الجعد، )3(وأحمد، )2(النسائيو، )1( أبو داودأخرجه       
، من طريق حماد، )8(وابن أبي عاصم، )7(وأخرجه أبو داود، من طريق شعبة، )6(وابن األعرابي

  ، )12(وأخرجه النسائي، من طريق أبي عوانة، )11(وأحمد، )10(والنسائي، )9( الترمذيوأخرجه
وابن أبي ، )15(والطيالسي، )14(وأخرجه النسائي، من طريق سعيد ابن أبي عروبة، )13(ابن ماجةو

جميعهم عن ،  من طريق هشام الدستوائيجميعهم، )18(والطبراني، )17(والروياني، )16(عاصم
  .قتادة به

 من )21(وأخرجه الطبراني، من طريق هشام بن حسان، )20(والحاكم، )19( الرويانيوأخرجه
وزاد النسائي ،  بألفاظ متقاربةيعهمجم. كالهما عن الحسن البصري به، ق يونس بن عبيدطري

  ".َأخْصينَاه عبده َأخْصى من: "في أحد رواياته

                           
 .4515رقم، 176ص، 4ج، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به، كتاب الديات، سنن أبي داود) 1(

 .6929رقم، 337ص، 6ج، باب القصاص في السن، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 2(

 .296/ 33مسند أحمد ) 3(

 .154ص، مسند ابن الجعد) 4(

 .1523/ 3سنن الدارمي ) 5(

 .350/ 1معجم ابن األعرابي ) 6(

 .4515رقم، 176ص، 4ج، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به، كتاب الديات، سنن أبي داود) 7(

 .30ص، الديات البن أبي عاصم) 8(

 .1414رقم، 26ص، 4ج، عبدهباب ماجاء في الرجل يقتل ، كتاب الديات، سنن الترمذي) 9(

 .6914رقم، 332ص، 6ج، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 10(

 .309/ 33مسند أحمد ) 11(

 .6913رقم، 331ص، 6ج، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 12(

 .2663رقم، 888ص، 2ج،  يقتل الحر بالعبدباب هل، كتاب الديات،  ابن ماجةسنن) 13(

 .6912رقم، 331ص، 6ج، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 14(

 .224/ 2مسند أبي داود الطيالسي ) 15(

 .30ص، الديات) 16(

 .46/ 2مسند الروياني ) 17(

 .198/ 7المعجم الكبير ) 18(

 .45/ 2مسند الروياني ) 19(

 .408/ 4المستدرك على الصحيحين ) 20(

 .223/ 7المعجم الكبير ) 21(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

- سـ وأما تدليس الحرِيصالب ضير، نمراتب فقد ذكره ابن حجر في الثانية من ، فال ي
وقد عقب النسائي بعد ،  فاختلف في سماعه من سمرة بن جندب، إرسالهوأما، المدلسين

إنه من الصحيفة غير مسموعة إال : عن سمرة قيل، الحسن: "تخريجه لهذا الحديث بقوله
وليس كل أهِل ، من سمرة: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: فإنه قيل للحسن، حديث العقيقة

 صحيح ففي جندب بن سمرة عن روايته وأما: "وقال العالئي، )1("روايةالعلم يصحح هذه ال
 األربعة السنن في غالبها كبيرة نسخة عنه روي وقد العقيقة لحديث منه سماعه البخاري
 وقال هذا نحو البخاري عن الترمذي حكى وكذلك سماع كلها إن المديني بن علي وعند
 مسند وفي اإلنقطاع يقتضي ال وذلك ابكت هي كثيرون وجماعة القطان سعيد بن يحيى
 أبق له عبدا إن فقال البصري الحسن إلى رجل جاء قال الطويل حميد عن هشيم ثنا، أحمد
 رسول خطبنا ما قل قال رةـسم اـحدثن نـالحس فقال يده يقطع أن عليه قدر إن نذر وأنه
 لغير سمرة من هسماع يقتضي وهذا المثلة عن ونهى بالصدقة فيها أمر إال خطبة e اهللا

  .)2("أعلم واهللا العقيقة حديث

  . واألرجح قول العالئي أنه يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة: الباحثقال

  .ولم يصرح بالسماع،  الثالثةمن فهو، دعامةَ بن قَتَادةُ ليس تدوأما   -

  :الحكم على اإلسناد

، فاإلسناد ضعيف، يصرح بالسماعوفيه قتادة لم ،  حسن لغيرهه إسناد: الباحثقال
  .كما موضح في التخريج، وبالمتابعات يرتقي إلى الحسن لغيرة

  .)5(وحسين سليم، )4(وضعفه األلباني، )3("خرجاهصحيح على شرط البخاري ولم ي: " الحاكمقال
  

_    _   _    _   _    _  
 

                           
 .6913رقم، 331ص، 6ج، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .165ص، جامع التحصيل) 2(

 .408/ 4المستدرك على الصحيحين ) 3(

 .829ص، ضعيف الجامع الصغير وزيادته) 4(

 .1523 /3سنن الدارمي ) 5(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 في به جِيء أن إلى والثالثة والثانية األولى في عقُط أنه [السارق في جابر حديث وكذلك
 قتْل إلى العلماء من أحد يذْهب ولم. مقَال إسناده وفي] فقتلناه: جابر قال اقْتُلوه: فقال الخامسة
  .)1(السرِقة منه تكررت وإن السارق

  :)154(حديث رقم 

 جدي، حدثَنَا الْهِلَاِلي، عقيٍلبن  عبيدبن  هاللَّ عبدبن  محمد حدثَنَا:  أبو داود رحمه اهللاقال
نبِ ععصبن  مبن  ثَابِتدبع رِبن  اللَّهيب2(الز(، نع دمحرِبن  منْكَدالْم)3(، نابِرِ عبن  جدبع ،اللَّه 
: فَقَاَل سرقَ، ِإنَّما اللَّه، رسوَل يا: فَقَالُوا ،"اقْتُلُوه": فَقَاَل e النَّبِي ِإلَى بِسارِق جِيء: قَاَل

"وهقَاَل ،"اقْطَع :،عفَقُط ثُم جِيء ةَ، بِهيفَقَاَل الثَّان :"ا: فَقَالُوا ،"اقْتُلُوهوَل يسر ،ا اللَّهقَ، ِإنَّمرفَقَاَل س 
"وهقَاَل ،"اقْطَع :،عفَقُط ثُم جِيء فَقَاَل ثَةَ،الثَّاِل بِه" :ا: فَقَالُوا ،"اقْتُلُوهوَل يسر ،ا اللَّهقَ، ِإنَّمرفَقَاَل س :
"وهاقْطَع"، ثُم يُأت ةَ، بِهابِعفَقَاَل الر" :ا: فَقَالُوا ،"اقْتُلُوهوَل يسر ا: اللَّهقَ، ِإنَّمرقَاَل س" :وهاقْطَع"، 

يفَُأت ةَ، بِهسقَاَلفَ الْخَام" قَاَل ،"اقْتُلُوه ابِرفَانْطَلَقْنَا: ج بِه ،فَقَتَلْنَاه ثُم نَاهرتَراج نَاهي فََألْقَيبِْئرٍ، ف 
  .)4(الْحجارةَ علَيه ورمينَا

  :تخريج الحديث

  من طريق محمد بن عبد اهللا بن عبيد ، )7(والبيهقي، )6(والطبراني، )5( النسائيأخرجه   
كالهما عن ، وعاصم بن عبد العزيز،  من طريق أبي معشر)8( البيهقيوأخرجه، قيل بهبن عا

 )10(وأخرجه الدوالبي،  عروةبن من طريق هشام )9(وأخرجه الدارقطني، همصعب بن ثابت ب
                           

 .4/14النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (    ثَابِت بن بعصاهللاِ بن  م دبرِ بن   عيبلين الحديث    بن   الز يدامِ اَألسوتقريـب التهـذيب   .[هـ157توفي، الع ،
 ].533ص

، تقريب التهذيب : [انظر.هـ130توفي، ثقة فاضل ، يالهديرِ التَّيمي، المدن  بن  عبد اِهللا    بن   محمد بن المنْكَدرِ  ) 3(
 ].508ص

 .4410رقم، 142ص، 4ج، باب في السارق يسرق مراراً، كتاب الحدود، سنن أبي داود) 4(

 .7429رقم، 41ص، 7ج، قطع اليدين والرجلين من السارق، كتاب قطع السارق، السنن الكبرى للنسائي) 5(

 .198/ 2المعجم األوسط ) 6(

 .315/ 3نن الصغير الس) 7(

 .473/ 8السنن الكبرى ) 8(

 .238/ 4سنن الدارقطني ) 9(

 .999/ 3الكنى واألسماء للدوالبي ) 10(
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،  المبهم عن محمد بن المنكدر بهجلوالر، كالهما هشام، عن رجل،  طريق هشام بن عروةنم
  .بألفاظ متقاربة

  :ة رجال اإلسناد وعللهدراس

، )2("ال بأس به: "قال أبو داود، )1(هـ207توفي الْهِلَاِلي، صبيح بن عقيٍلبن  عبيدهو : جده  - 
  .)5(وذكره ابن حبان في الثقات، "صدوق: ")4(وابن حجر، )3( أبو حاتموقال

   هو صدوق: الباحثقال

 -   دمحبن  مدبع بن  اللَّهديبيٍلن ب عقبن ع يحبص ،و الْهِلَاِليمسعود َأب رِيص6(الب( .  

 وذكره ابن حبان في، )8("به بأس ال: "وقال النسائي، )7( مسلمة بن القاسم األندلسيوثقه
  .)10("صدوق: "وقال ابن حجر، )9(لثقاتا

   هو صدوق: الباحثقال

  .)11(هو لم يرسل عن جابرفال يضير ف، المنْكَدرِ بن محمد وأما إرسال   -

  :الحكم على اإلسناد

وعبيد بن عقيل ، ديثوفيه مصعب بن ثابت لين الح،  إسناده حسن لغيره: الباحثقال
ولكن للحديث متابعة في مصعب بن ثابت فقد تابعه هشام بن عروة متابعة تامة في ، صدوق

، هو ضعيف الحديثمن طريق يزيد بن سنان و: وهيمن ثالث طرق ، شيخه محمد بن المنكدر
ولذلك ، ومن طريق سعيد بن يحيى وهو صدوق، وهو صدوق، ومن طريق عائذ بن حبيب

وللحديث شاهد من حديث ، فالحديث بمجموع طرقه يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره

                           
 .221/ 19تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .المرجع السابق)  2(

 .411/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .377ص، تقريب التهذيب) 4(

 .430/ 8الثقات البن حبان ) 5(

 .506/ 25تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .264/ 9تهذيب التهذيب ) 7(

 .51ص، تسمية مشايخ النسائي) 8(

 .119/ 9الثقات البن حبان ) 9(

 .489ص، تقريب التهذيب) 10(

 ].270ص،  جامع التحصيل-189ص،  المراسيل البن أبي حاتم-289ص، تحفة التحصيل: [انظر) 11(
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هذا : "وقال الحاكم فيه، )2(والحاكم، )1(أخرجه النسائي، الحارث بن حاطب بنحو حديث جابر
وكذلك قال فيه ، "بل منكر: "عليه بقوله: وعقب الذهبي، "سناد ولم يخرجاهحديث صحيح اإل

وهذا الحديث ليس : "وقال النسائي في حديث جابر.  هو يقوي حديث جابر:قلت، األلباني
 حديث اوهذ: "وقال مرة أخرى، )e")3وال أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي ، بصحيح

إسناده : "وقال األلباني، )4("واهللا تعالى أعلم، القوي في الحديثمنكر ومصعب بن ثابت ليس ب
  .)5("حسن

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: الخطّابي قال] امرأة كانت وإن فاألولى األولى يتَحجزوا أن المقْتَتلين على [وفيه) س (
 األقْرب هو: واألولَى. القَود سقط عفا فأيهم ورثة له رجل يقْتَل أن مثْل القَتِْل عن يكفُّوا أن معناه

 بينهم فينْشأ القَتَلة فيمتنع القَود القتيل أولياء يطْلب أن]: المقْتَتلين [ومعنى. القَتيل ورثة من واألدنَى
 التاءين بنَصب الرواية تكون أن ملويحتَ. اقْتَتَل من فاعل اسم مقْتَتل جمع فهو أجله من القتال
  .)6(الحب قَتَله فيمن استعمالُه يكثُر إنما هذا أن غير مقْتَتَل فهو اقْتَتل: يقال. المفْعول على

  :)155(حديث رقم 

 نا حصن، حدثَني ،)8(الَْأوزاعي عنِ ،)7(مسلمٍبن  الْوِليد َأخْبرنَا:  إسحاق بن راهويهقال
 الَْأولَى يحجِزوا َأن الْمقْتَتلين علَى: "e اللَّه رسوِل عن عاِئشَةَ، عن ،)9(الرحمنِ عبدبن  سلَمةَ َأبو

 امرَأتُه فَعفَت دمه يطْلُبون َأهلُه فَجاء الرجُل قُتَل ِإذَا وتَفْسيره: الْوِليد قَاَل" امرَأةً كَانَت وِإن فَالَْأولَى
  .)10(ديةً ويصير نَقُوُل: ِإسحاقُ قَاَل يتَحجزوا، َأن الَْأوِلياء فَعلَى ابنَتُه َأوِ

                           
 .89/ 8سنن النسائي ) 1(

 .423/ 4على الصحيحين المستدرك ) 2(

 .7429رقم، 41ص، 7ج، قطع اليدين والرجلين من السارق، كتاب قطع السارق، السنن الكبرى للنسائي) 3(

 .90/ 8سنن النسائي ) 4(

 .86/ 8إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 5(

 .4/14النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

 ].104حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [لْقُرشي مولَاهم َأبو العباسِ الدمشْقيالوِليد بن مسلمٍ ا) 7(

 ].128حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو عبد الرحمنِ بن عمرِو بن َأبي عمرٍو) 8(

 ].91حديث رقم :  ترجمته انظرسبقت.[عوف الزهرِي المدني بن َأبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ) 9(

 .492/ 2مسند إسحاق بن راهويه ) 10(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 341 

 الفصل الثاني

  :تخريج الحديث

   عن داود )2(وأخرجه أبو داود،  من طريق إسحاق بن راهويه به)1( النسائيأخرجه
 المبارك من طريق محمد بن )4(والطحاوي، يثحرعن الحسين بن ، )3(والنسائي، بن روشيدا

من طريق بشر ، )6(والبيهقي، )5(وأخرجه الطحاوي، جميعهم عن الوليد بن مسلم به، الصوري
  .جمعيهم بألفاظ متقاربة، عن األوزاعي به، بن بكر

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  نصابن هو:  ح دبنِ، عمحقال الرال محصن ابن: وييماغو تَّرذَيفة َأبح يشْقم7(الد( .  

 وال ،األوزاعي غير عنه روى أعلم ال: " أبو حاتموقال، )8("حاله يعرف ال: "القطان ابن قال
  .)10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9("نسبه أحداً أعلم

  .)12(""مقبول: "وقال ابن حجر،  )11("يعتبر به، شيخ: "وقال الدارقطني

  . هو لين الحديث: الباحثقال

  .باقي رجاله ثقات   -

  . يرسل عن عائشةلمفهو ، فال يضير، سلَمةَ َأبي إرسال وأما   -

  .فهو لم يرسل عن حصن،  فال يضير،اَألوزاعي وأما إرسال   -

  .سماعولم يصرح بال، فقد ذكره ابن حجر في الرابعة من المدلسين، مسلمٍ بن الوِليد تدليس وأما   -

  
                           

 .6964رقم، 350ص، 6ج، باب عفو النساء عن الدم، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .4538رقم، 183ص، 4ج، باب عفو النساء عن الدم، كتاب الديات، سنن أبي داود) 2(

 .6964رقم، 350ص، 6ج، باب عفو النساء عن الدم، كتاب القسامة، السنن الكبرى للنسائي) 3(

 .95/ 1شرح مشكل اآلثار ) 4(

 .95/ 1شرح مشكل اآلثار  )5(

 .105/ 8السنن الكبرى ) 6(

 .509/ 6تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .378/ 2تهذيب التهذيب ) 8(

 .305/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .246/ 6الثقات البن حبان ) 10(

 .363/ 14ق تاريخ دمش) 11(

 .169: ص، تقريب التهذيب) 12(
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  :الحكم على اإلسناد

وضعفه ،  لين الحديثرحمن وذلك ألن حصن بن عبد ال؛ إسناده ضعيف: الباحثقال
  .)1(األلباني

_    _   _    _   _    _  
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

] قَتيناً بِكْراً تَزوجت بخٍ: فقال فُالنة تَزوجتُ اللّه رسول يا: رجل قال [ فيه ) س(  } قتن
 بذلك يريد أن ويحتْمل، الطُّعم قليلة كانت إذا وقَتْناً قَتنانةً قَتُنت وقد " هاء " بِال قَتين امرأة: قالي

  .)2(الجماع قلَّة

  :)156(حديث رقم 

  . أعثر على تخريجٍ لهلم : الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3( ]باليسير أرضى نَّهنإف باألبكار عليكم [ قولُه ومنه

 :)157(حديث رقم 

 طَلْحةَبن  محمد حدثَنَا: قَاَل )4(الْحزامي الْمنْذرِبن  ِإبراهيم حدثَنَا:  رحمه اهللابن ماجة قال
يمي: قَاَل التَّيثَندح دبنِ عمحاِلمِبن  الرةَبن  ستْبمِبن  عيوبن  عةَسداع ارِي5(الَْأنْص(، نع ،َأبِيه 
نع ،هدوُل قَاَل: قَاَل جسر اللَّه e :"كُملَيكَارِ، عبِالَْأب نفَِإنَّه ذَبا، َأعاهَأنْتَقُ َأفْوا، وامحى َأرضَأرو 

  .)6("بِالْيسيرِ

                           
 .333/ 8في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 1(

 .4/15النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 ].87حديث رقم: ه انظرسبقت ترجمت. [عبد اِهللا بن المنذر القرشي الْحزامي بن ِإبراهيم بن المنْذرِ) 4(

 ].341ص، تقريب التهذيب".[ مجهول: "قال ابن حجر) 5(

 .1861رقم، 598ص، 1ج، باب تزويج األبكار، كتاب النكاح،  ابن ماجةسنن) 6(
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  :تخريج الحديث

وأخرجه ، من طريق يعقوب بن حميد، )2(يم طريقه أبو نعومن، )1( ابن أبي عاصمأخرجه  
 من طريق )5(وأخرجه البيهقي، من طريق عبد اهللا بن الزبير الحميدي، )4(والبيهقي، )3(الطبراني

 محمد عنجميعهم .  من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري)6(وأخرجه البغوي، الفيض بن وثيق
 مرسالً eيق مكحول عن النبي  من طر)7(وأخرجه عبد الرزاق،  به بمثلهيميبن طلحة التا

  .بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

، )9(بِه بْأس ال: "قال ابن عدي. )8(اَألنصارِي الساعدي، ساعدةَبن  عويمِبن هو عتْبةَ : جده  -
شهد : "قال ابن أبي داود: وقال أبو نعيم، "حديثُه يصح لم: ")11(والبخاري، )10(وقال أبو حاتم

 إال حديثه يصح لمما أراد البخاري بقوله : "وقال ابن حجر، )12("يعة الرضوان والمشاهدب
 به بأس ال وقال الكامل في فذكره ضعفه أنه عدي ابن فظن اإلسناد في الواقع االضطراب

   صحابي وهو حديثه إسناد في: "وقال في موضع آخر، )13("صحابي أنه درى وما
  .)14("صحابي ابن

  . هو صحابي ولكن في إسناد حديثه إضطراب: الباحثقال    

: قال ابن حجر، )15(ساِلم بن الرحمنِ عبد والد ساعدةَ،بن  عويمِبن  عتْبةَبن  ساِلمِهو : أبيه  -
                           

 .5/ 4اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) 1(

 .472/ 2الطب النبوي ألبي نعيم األصفهاني ) 2(

 .144/ 1المعجم األوسط ) 3(

 .130/ 7نن الكبرى الس) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .15/ 9شرح السنة للبغوي ) 6(

 .159/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 7(

 .316/ 19تهذيب الكمال ) 8(

 .66/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .372/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .522/ 6التاريخ الكبير للبخاري ) 11(

 .2131/ 4ألبي نعيم معرفة الصحابة ) 12(

 .100/ 7تهذيب التهذيب ) 13(

 .381ص، تقريب التهذيب: انظر) 14(

 .163/ 10تهذيب الكمال : انظر) 15(
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  .)1("مقبول"

  . فهو لين الحديث ألنه لم يوثق: الباحثقال     

ولكنه لم ، ويرسل،  صدوق يخطئالتَّيمي، القرشي طَلْحة بن الرحمن عبد بن طَلْحة بن محمد  -
  .وأما خطأه فلم يتابع عليه، )2(يرسل عن عبد الرحمن بن سالم

  :الحكم على اإلسناد

 ،صحابي في إسناده اضطراب،  بن عويمعتبة: وفيه،  إسناده ضعيف جداً: الباحثقال
 بن طلحة صدوق ومحمد،  سالم ضعيف الحديثبن لرحمن اوعبد،  مجهول الحالعتبة بن وسالم

  .يخطئ ولم يتابع
_    _   _    _   _    _  

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3( ]قَتين وضيئةٌ إنها [ امرأة وصفَ في الحديث ومنه ) ه( 

  )158(حديث رقم 

 وضيَئةٌ نَّهاِإ: "" حديثه علَيه السلَام في الْمرَأةفيو:  أبو عبيد القاسم بن سالم رحمه اهللاقال
نيي". قَتعمم: قَاَل الَْأصالقتين القليلة الطّع .نْهقَال مَأة قتين: ير4("ام(.  

  . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .227ص، تقريب التهذيب) 1(

 .87حديث رقم : سبقت ترجمته انظر) 2(

 .4/15النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

 .102/ 1غريب الحديث للقاسم بن سالم ) 4(
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  المبحث الثالث
   القاف مع الثاء

  

  : األثير رحمه اهللابن اقال

 أي ] يقُثُّه هكلِّ بماله بكر أبو فجاء الصدقة على  يوماeً بيالن حثَّ [ فيه ) ه(  } قثث{ 
  .)1(يجمعه وقيل الغُثَاء السيُل قَثَّ: قولهم من يسوقه

     :)159(حديث رقم 

  . أعثر عليه بلفظ ابن األثير ولكن بنفس المعنىلم
  سعد، عن زيد بن  شَامدثَنَا ه ح،)2(ثَنَا َأبو نُعيمٍ:  اهللارحمه عبد الحميد بن حميد قال

 نَتَصدقَ، ووافَقَ َأنe  َأمرنَا رسوُل اللَّه: وُل يقُ،)5(سمعتُ عمر:  قَاَل،)4( عن َأبِيه،)3(َأسلَمبن ا
، فَقَاَل ِلي - اِليـف مـْئتُ بِنص فَجِ،الْيوم َأسبِقُ َأبا بكْرٍ، ِإن سبقْتُه يوما: ذَِلك مالًا عنْدي، فَقُلْتُ

 وُل اللَّهسرe :"ا؟مكلتَ ِلَأهقَيقُلْتُ،" َأب  :فَقَاَل لَه ،هنْدا عكْرٍ بِكُلِّ مو بَأتَى َأبو ،ثْلَها: "مكْرٍ، يا بَأب 
كلتَ ِلَأهقَيا َأبفَقُلْ: قَاَل" ؟م ،ولَهسرو اللَّه متُ لَهقَيا: تَُأبدَأب ءإلى شَي ابِقُك6(لَا ُأس(.  

  :تخريج الحديث

، )11(وابن شاهين، )10(وابن أبي عاصم، )9(والدارمي، )8(والترمذي، )7( أبو داودأخرجه

                           
 .4/16ية في غريب الحديث واألثرالنها) 1(

)2 (يفنٍ الكُوكَيد ُل بن44حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الفض.[ 

)3 (ينداِهللا وأبو أسامة الم دبو عمولى عمر َأب وِيدالع لَمَأس بن دي23حديث رقم: سبقت ترجمته انظر.[ز.[ 

تقريـب  : [انظـر ، وثقه ابن حجـر   ، هـ80توفي، عمرِي مولَى عمر ثقة مخضرم    هو َأسلَم العدوِي ال   : أبيه) 4(
 ].104ص، التهذيب

 .tهو ابن الخطاب : عمر) 5(

 .33ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 6(

 .1678رقم، 129ص، 2ج، باب في الرخصة في ذلك، كتاب الزكاة، سنن أبي داود) 7(

 .3675رقم، 615ص، 5ج ، 16باب رقم ، كتاب المناقب، سنن الترمذي) 8(

 .1033/ 2سنن الدارمي ) 9(

 .579/ 2السنة البن أبي عاصم ) 10(

 .157ص، شرح مذاهب أهل السنة) 11(
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من طريق أبي نعيم ، )4(والبيهقي، )3(وأبو نعيم األصبهاني، )2(وأبو القاسم الاللكائي، )1(والحاكم
هشام بن سعد به ،  من طريق القاسم بن الحكم)5(جه ابن شاهينوأخر، الفضل بن دكين به بمثله

  .عن أبيه بمثله، عن ابن عمر، من طريق نافع، )6(وأخرجه البزار، بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

- شَامه بن دعس ،يندو المَأب ،ادبقال عو: وييد، َأبعس ،يشن زيد يتيم: له يقال القُرسلمأ ب ،
حسن : "وقال الذهبي، )8("وهو حسن الحديث، جائز الحديث: "قال العجلي. )7(هـ160توفي

 أوهام له صدوق: " ابن حجروقال، )10("صدوق مشهور: "وقال في موضع آخر، )9("الحديث
وقال ابن معين في موضع ، )12("القوى بذاك هو ليس: " ابن معينوقال، )11("بالتشيع ورمي
وقال في موضع ، )14("هو صالح ليس بمتروك الحديث: "ال مرةوق، )13("ضعيف: "آخر
، )16("يستضعف: "وقال ابن سعد، )15("ليس بشيء كان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه: "ثالث

 كأنه :قلت )18("كذا وكذا: " أحمدوقال، )17("هو صالح ولم يكن بالقوي: "وقال ابن المديني
 لم: "وقال في موضع ثالث، )19("عنههو رجل قد احتمل : "وقال في موضع آخر، يجرحه

                           
 .574/ 1المستدرك على الصحيحين ) 1(

 .1356/ 7شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 2(

 .32/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 3(

 .303/ 4برى للبيهقي السنن الك) 4(

 .157ص، شرح مذاهب أهل السنة) 5(

 .263/ 1مسند البزار ) 6(

 .204/ 30تهذيب الكمال: انظر) 7(

 .457ص، الثقات للعجلي) 8(

 .336/ 2الكاشف ) 9(

 .710/ 2المغني في الضعفاء ) 10(

 .572ص، تقريب التهذيب) 11(

 .70/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 12(

 .335/ 2ريخ الكبير تاريخ ابن أبي خيثمة التا) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .409/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 15(

 .7/576الطبقات الكبير) 16(

 .102ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 17(

 .507/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 18(

 .182: ص، المروذيالعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ) 19(
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 له وذكر أحمد سمعت: "الكرماني إسماعيل بن حربوقال ، )1("بالحافظ سعد ابن هشام يكن
واهي : " زرعةبووقال أ، )2("الحديث بمحكم ليس: وقال يرضه، فلم سعد بن هشام

 وال يثهحد يكتب: "وقال أبو حاتم، )4("الصدق محله شيخ: "وقال في موضع آخر، )3("الحديث
  .)7("بالقوي ليس: "آخر موضع في وقَال، )6("ضعيف: "النسائي وقال، )5("به يحتج

 ، وهو ال يفهم ويسند الموقوفات من حيثُ ال يعلم،كان ممن يقلب األسانيد: " ابن حبانوقال
 وإن اعتبر بما وافق ، بطل االحتجاج به،فلما كثر مخالفته األثبات فيما يروي عن الثقات

: وقال الخليلي، )9("حديثه يكتب ضعفه مع: "وقال ابن عدي، )8("من حديثه فال ضيرالثقات 
وقال ، )12(وابن الجوزي في الضعفاء، )11(وذكره العقيلي، )10("إنه واهي الحديث: "قالوا

  .)14("ضعيف: "وقال ابن القيسراني، )13("ليس بالحافظ جداً: "لبيهقيا

 تشيعه فال وأما، "صدوق له أوهام يتشيعأوافق ابن حجر في حكمه وهو  ": الباحثقال
فقد انتفى بالمتابعة فللحديث متابعة قاصرة  وهمهوأما،  ألن حديثه ال يدعو لبدعتهضيري 

كما ،  رضي اهللا عنهمارمن ابنه عبداهللا بن عم، ألسلم العدوي في شيخه عمر بن الخطاب
  .موضح في التخريج

  . لم يرسل عن أبيهوفه، يضيرفال ، َأسلَم بن زيد إرسال وأما   -

  

                           
 .61/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .391/ 2الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) 3(

 .61/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .410/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .208/ 30تهذيب الكمال ) 7(

 .89/ 3المجروحين البن حبان ) 8(

 .411/ 8الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .344/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ) 10(

 .341/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 11(

 .174/ 3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 12(

 .119/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) 13(

 .3ص، قيسرانيتذكرة الحفاظ البن ال) 14(
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  :الحكم على اإلسناد

وللحديث متابعه ، وذلك ألن هشام بن سعد صدوق له أوهام،  إسناده حسن: الباحثقال
  .t عمر بن الخطاب ه ألسلم العدوي في شيخعمرقاصرة من ابن 

_    _   _    _   _    _ 
  

 : اهللامه ابن األثير رحقال

. نبت يشْبِه القثَّاء:  بفتحتْيندالقَثَ].  يأكل القثَّاء والقَثَد بالمجاج أنه كَان[ فيه ... } قثد { 
  .)1(العسل: والمجاج

 :)160(حديث رقم 

عونٍ بن  وعبد اِهللا ،)2(يحيى التَّميميبن  ىحدثَنَا يحي:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
3(الْهِلَاِلي(،ىيحقَاَل ي  :نَا، وقَاَل اَأخْبنٍبن روع : يماهرثَنَا ِإبدبن حدعس)4(،َأبِيه نع )5(، نع   

  .)8(" بِالرطَبِ)7( الْقثَّاءيْأكُُل e رسوَل اِهللا رَأيتُ: " قَاَل،)6(جعفَرٍبن عبد اِهللا 

  :تخريج الحديث

  ومن طريق ،  بن عبد اهللاوإسماعيل،  عن عبد العزيز بن عبد اهللا)9( البخاريأخرجه
  .بنحوه، ثالثتهم عن إبراهيم بن سعد به، عبد اهللا بن المبارك

                           
 .4/16النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].134حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[عبد الرحمنِ التَّميمي بن بكْرِ بن يحيى بن يحيى) 2(

)3 (           يادغْدالب دمحو مَأب ،ازالخَر نٍ الهِالَِليونٍ بن َأبِي عوع اِهللا بن دبتقريب :[انظر. هـ232توفي، ، ثقة عابد  ع
 ].317ص، التهذيب

)4 (دعس بن مياهربن ِإب مياهرنِ بن ِإبمحالر دببن ع رِيهالز فو80حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

 ].80حديث رقم : مته انظرسبقت ترج. [عوف بن عبد الرحمنِ بن هو سعد بن ِإبراهيم: أبيه) 5(

معرفـة الـصحابة ألبـي نعـيم        :[انظر، هـ80َأبِي طَاِلبٍ َأبو جعفَرٍ الْهاشمي، تُوفِّي     بن  جعفَرِ  بن  عبد اِهللا   ) 6(
3/1605.[ 

)7 (ثّاءقْثاةٌ    : القةٌ، وأرض مثّاءثّاء والقُثّاء لغتان، بالكـسر والـضم      . الخيار، الواحدة قـ .[والق ين للفراهيـدي   الع
5/203.[ 

 .2043رقم، 846ص، باب أكل القثاء بالرطب، كتاب األشربة، صحيح مسلم) 8(

، 5447رقـم ، 80  ص  -5440رقـم ، 79ص، 7ج، باب الرطب بالقثاء  ، كتاب األطعمة ، صحيح البخاري ) 9(
 .5449رقم
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

 من الصحابة فقيل له سمع لم يلق أحداً: " المدينيابن فقد قال ، إرسال سعد بن ِإبراهيموأما  -
 عن جعفر عند أصحاب الكتب وروايته :قلت، )1("اع سمهمن عبد اهللا بن جعفر فقال ليس في

  .ومسلم، البخاري: الستة بما فيهما الشيخان

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الجامع وقيل الخَلْق المجتَمع: القُثَم] قَيم وخَلْقُك قُثَم أنت: فقال ملَك أتاني [فيه) س(} قثم{
 الكثير وهو قاِئم عن معدول قُثَم: وقيل، قُثَم الرجل سمي وبه للخير الجموع وقيل: الكامل
  .)2(العطاء

  :)161(حديث رقم 

لم أعثر عليه بلفظ قُثَم. 

   يونُس عن معاوِيةُ، حدثَني ،)3(صاِلحٍبن  اللَّه عبد َأخْبرنَا:  الدارمي رحمه اهللاقال
 علَى السلَام علَيه جِبرِيُل نَزَل: " قَاَل غَنْمٍ،بن ا عنِ الْخَولَاني، ِإدرِيس َأبِي عن ،)4(ميسرةَبن ا

 بصيرتَانِ وعينَانِ سميعتَانِ ُأذُنَانِ فيه وكيع قَلْب: جِبرِيُل قَاَل ثُم. بطْنَه فَشَقَّ e اللَّه رسوِل
دمحوُل مساللَّ رقَفِّي ه5(الْم(، ،راشالْح خُلُقُك ،مقَي انُكِلسقٌ، وادص كنَفْسِئنَّةٌ وطْمقَاَل " م   
  .)6("شَديدا: يعني وكيع: "محمد َأبو

  
                           

 .180ص، جامع التحصيل للعالئي) 1(

 .4/16النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 ].142حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[مسلمٍ الجهني، صدوق كثير الغلط بن محمد بن  عبد اِهللا بن صاِلحِ)3(

 ].107حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [حلْبسٍ بن يونُس بن ميسرةَ) 4(

ذَهب بِه، فكأن الْمعنى أنّه آخر الَْأنْبِياء، فِإذا        :  علَيه، َأي  قَفّى: المقَفِّي نَحو العاقب، وهو المولِّي الذَّاهب؛ يقَال      ) 5(
 ].247/ 9تهذيب اللغة لألزهري .[المتَّبِع للنبيين: والمقَفِّي: قَفّى فَلَا نبي بعده قَاَل

 .200/ 1سنن الدارمي ) 6(
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  :تخريج الحديث

  . من طريق الدارمي به بمثله)1( ابن عساكرأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  أجمع عبد الرحمن . )2(هـ78توفي الشَّامي، الَْأشْعرِي الرحمنِ عبد هو: غَنْمٍبن ا -
، )6(وأبو سعيد بن يونس، )5(وابن لهيعة، والليث بن سعد، )4(ويحيى بن بكير، )3(بن الحارثا

  ، )8( البرعبد ابن وقال، )7("يقال له صحبة: "وقال أبو الوليد الباجي، على أن له صحبة
  وقال ، "عليه يفد ولم يره، ولم ،e اللَّه رسول عهد على مسلماً كان" : )9(وابن األثير

 له يقال: "وقال الذهبي، "مختلف في صحبته: ")11(والمزي، )10(أبو نعيم األصبهاني
 ثقات كبار في العجلي وذكره صحبته في مختلف: " ابن حجروقال، )12("صحبة
  .)13("التابعين

، "من كبار التابعين: وزاد العجلي، )16(والعجلي، )15(ويعقوب بن شيبة، )14( ابن سعدووثقه
، )18("صحبة له ليست: " أبو حاتموقال، )17(" ولم يسمع منهeقد أدرك النبي : "وقال أحمد

                           
 .479/ 3تاريخ دمشق ) 1(

 .339/ 17تهذيب الكمال : انظر) 2(

 .247/ 5التاريخ الكبير للبخاري : انظر) 3(

 .341/ 17تهذيب الكمال : انظر) 4(

 .المرجع السابق: انظر) 5(

 .311/ 1تاريخ ابن يونس المصرى : انظر) 6(

 .875/ 2التعديل والتجريح ) 7(

 .850/ 2االستيعاب في معرفة األصحاب ) 8(

 .482/ 3أسد الغابة ) 9(

 .1867/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 10(

 .339/ 17تهذيب الكمال) 11(

 .640/ 1الكاشف ) 12(

 .348ص ، تقريب التهذيب) 13(

 .9/444الطبقات الكبير ) 14(

 .342/ 17تهذيب الكمال ) 15(

 .297ص، الثقات للعجلي) 16(

 .123ص، المراسيل البن أبي حاتم) 17(

 .274/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 18(
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 ويختلف e اهللا رسول عهد على ولد إنه: وقيل، e النبي أدرك أدري وال: "وقال البغوي
  .)2("لك بصحيحوقال ابن حبان زعموا أن له صحبة وليس ذ، )1("صحبته في
  . مختلف في صحبته: الباحثقال

  . )3(هـ150توفي، هو ابن صاِلحِ بنِ حديرِ الحضرمي، َأبو عمرٍو، الحمصي: معاوِيةُ   -
، )8(، وأبو زرعة الرازي)7(، والعجلي)6(، وابن سعد)5(، وأحمد)4(وثقه ابن مهدي

  .)10(، والبزار)9(والنسائي
، )13("صالح: " وقال مرة)12("ليس برضي:" وقال ابن معين مرة، )11(بان في الثقاتوذكره ابن ح
  وقال يعقوب ، )14("صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به:" وقال أبو حاتم

ف، ـت وال بالضعيـس بالثبـرى أنه وسطٌ ليـيم من ـقد حمل الناس عنه، ومنه: "بن شيبةا
ليس به " :رةـال البزار مـ، وق)16("دوقـص:"راشوقال ابن خ، )15("ن يضعفهـم مـومنه

  وقال ، )19("صدوق له أوهام: "، وقال ابن حجر)18("صدوقٌ إمام:" وقال الذهبي، )17("سأـب
  سألت يحيى بن سعيد عنه، : "، وقال ابن المديني)20("كان يحيى بن سعيد ال يرضاه:"ابن معين

                           
 .500/ 4معجم الصحابة للبغوي ) 1(

 .78/ 5الثقات البن حبان ) 2(

 .186/ 28تهذيب الكمال : انظر) 3(

  . 8/382الجرح والتعديل ) 4(

 .المرجع السابق) 5(
 .9/530الطبقات الكبير ) 6(
 .2/284معرفة الثقات للعجلي ) 7(
 .8/382الجرح والتعديل ) 8(
 .28/191تهذيب الكمال ) 9(
 .10/190تهذيب التهذيب ) 10(
 .7/470 حبان الثقات البن) 11(
 .8/382الجرح والتعديل ) 12(
 .28/190تهذيب الكمال ) 13(
 .8/382الجرح والتعديل ) 14(
 .28/192تهذيب الكمال ) 15(
 .المرجع السابق) 16(
 .10/190تهذيب التهذيب ) 17(
 .2/276الكاشف ) 18(

 .955تقريب التهذيب ص) 19(

 .4/91 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين ) 20(
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كان ابن مهدي إذا حدث "بن معين وقال ا، )1("ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان وال حرفًا: فقال
، وكان ابن مهدي !َأيشٍ هذه األحاديث؟: بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد وقال

  .)2("ال يبالى عمن روى، و يحيى ثقة في حديثه
هو صدوق له أوهام، ولم يطعن فيه إال يحيى بن سعيد القطان وهو متشدد، قال : قال الباحث

 وال نعلم أحدا تكلم فيه غير ،ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث: "الترمذي رحمه اهللا
  .)3("يحيى بن سعيد القطان

 :الحكم على اإلسناد

، عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته:  إسناده ضعيف وفيه ثالثة علل: الباحثقال
ق كثير  بن صالح صدواهللاوعبد ، كذلك معاوية بن صالح صدوق يهم، وعليه فالحديث مرسل

   ومعاوية صالح بن اهللا عبد: علل ثالث إسنادهفي : وقال حسين سليم أسد. ولم يتابعان، الغلط
  اصحابي وليس تابعي غنم بن الرحمن عبد أيضا مرسل وهو ضعيفان يحيى بنا

_    _   _    _   _    _  
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)e)4 للنبي أسماء هذه ] الحاشر تأن المقَفّى أنت قُثَم أنتَ [ المبعث حديث ومنه

  :(*)حديث رقم 

بن  يونُس عن معاوِيةُ، حدثَني صاِلحٍ،بن  اللَّه عبد َأخْبرنَا:  الدارمي رحمه اهللاقال
 اللَّه رسوِل علَى لَامالس علَيه جِبرِيُل نَزَل: " قَاَل غَنْمٍ،بن ا عنِ الْخَولَاني، ِإدرِيس َأبِي عن ميسرةَ،
e َّفَشَق طْنَهب .رِيُل قَاَل ثُمجِب :قَلْب يعكو يهتَانِ ُأذُنَانِ فيعمنَانِ سيعتَانِ ويرصب دمحوُل مسر 
قَفِّي، اللَّهالْم ،راشالْح خُلُقُك ،مقَي انُكِلسقٌ، وادص كنَفْسِئنَّةٌ وطْمو قَاَل"  مَأب دمحم " :يعكو 
   ".شَديدا: يعني

  ).161( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

                           
 .8/382لتعديل الجرح و ا) 1(

 .6/404الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .2653سنن الترمذي رقم ) 3(

 .4/16النهاية في غريب الحديث واألثر ) 4(
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  المبحث الرابع
  اءـع الحـاف مـ الق

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 القليُل الهرِم البعير: القَحر  ]قَحرٍ جمٍل لَحم زوجِي [ زرع أم حديث في ) ه(  } قحر{ 
  .)1(المال قليل هزِيٌل زوجها أن أرادت اللحم

 (*)حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن  وعلي رحمنِ،عبد البن حدثَنَا سلَيمان :   اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
عروةَ، عن عروةَ، عن عاِئشَةَ، بن وةَ، عن عبد اللَّه عربن يونُس، حدثَنَا هشَام بن َأخْبرنَا عيسى 

  . ِإحدى عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئاجلَس: " قَالَتْ

لَى :  اُألولَىقَالَتٍل غَثٍّ، عمج مجِي لَحوٍلزبْأسِ جنْتَقَُل: رينٍ فَيمالَ ستَقَى ورٍل فَيهالَ س ...
  .إلخ

  ).31(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 قَحطَ: اليق ] الشَّجر واحمر المطَر قُحطَ اللّه رسول يا [ االستسقاء حديث في } قحط{ 
  . )2(أثَرِه من ألنه الجدب: والقَحط. يمطَروا لم إذا الناس وأقْحط. وانْقَطع احتَبس إذا وقَحطَ المطر

  :)162(حديث رقم 

 عن ،)4(معتَمر حدثَنَا ،)3(بكْرٍ َأبِيبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .4/16النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .4/17النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

، تقريب التهـذيب  :[انظر. 234توفي،  الثَّقَفي موالَهم، البصرِي، ثقة    محمد بن َأبِي بكْرٍ المقَدمي َأبو عبد اهللاِ       ) 3(
 ].470ص

)4 (رتَمعيلقب الطُفَيْل: م ،رِيصالب دمحو مَأب يمالتَّي انملَيس 139حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو ابن.[ 
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ديبع1(اللَّه(، عن ثَابِت)2(، نبن  َأنَسِ ع،اِلكقَاَل م" :كَان النَّبِي e خْطُبي موي ،ةعمج فَقَام ،النَّاس 
 يسقينَا، اللَّه فَادع البهاِئم، وهلَكَت الشَّجر، واحمرت المطَر، قَحطَ اللَّه، رسوَل يا: فَقَالُوا فَصاحوا،

 سحابةٌ فَنَشََأتْ سحابٍ، من قَزعةً السماء في نَرى ما اللَّه، وايم مرتَينِ،" اسقنَا اللَّهم": فَقَاَل
 امقَ فَلَما تَليها، الَّتي الجمعة ِإلَى تُمطر تَزْل لَم انْصرفَ، فَلَما فَصلَّى، المنْبرِ عنِ ونَزَل وَأمطَرتْ،

النَّبِي e ،خْطُبوا ياحص هِإلَي تمدوتُ، تَهيالب تانْقَطَعُل، وبالس عفَاد ا اللَّههبِسحنَّا، يع مسفَتَب 
النَّبِي e ، قَاَل ثُم" :منَا اللَّهالَيوالَ حنَا ولَيينَةُ، فَكَشَطَتْ" عدلَتْ المعفَج طُرتَم احلَهالَ وو طُرتَم 

ينَةدةٌ، بِالْمتُ قَطْرِإلَى فَنَظَر ينَةدا المِإنَّهي وثِْل لَفيِل م3("اِإلكْل(.  

  :تخريج الحديث

،  من طريق حماد بن سلمة)5(ومسلم، من طريق يونس بن عبيد، )4( البخاريأخرجه
وعبد العزيز بن ،  بن عبد اهللا من طريق إسحاق)6(والبخاري، ثالثتهم عن ثابت به، وشعبة
من طريق شريك بن ، )10(ومسلم، )9(والبخاري،  من طريق قتادة)8(ومسلم، )7(والبخاري، صهيب
  متقارب األلفاظ. جميعهم عن أنس، عبد اهللا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 ].89حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[الخَطَّابِ بن عمربن عاصمٍ ن  بحفْصِ بن هو ابن عمر: عبيد اِهللا) 1(

حـديث  : سبقت ترجمته انظـر .[لم يرسل عن أنس، هو ابن َأسلَم البنَاني َأبو محمد البصرِي ثقة عابد : ثَابِتُ) 2(
 ].111رقم 

 .1021رقم، 30ص، 2ج، لينا وال عليناباب الدعاء إذا كثر المطر حوا، كتاب الجمعة، صحيح البخاري) 3(

 .932رقم، 12ص، 2ج، باب رفع اليدين في الخطبة، كتاب الجمعة، صحيح البخاري) 4(

 .895رقم، 346ص، باب رفع اليدين بالدعاء في االستسقاء، كتاب صالة االستسقاء، صحيح مسلم) 5(

، 32ص، 2ج،  علـى لحيتـه    باب من تمطر في المطـر حتـى تحـادر         ، كتاب الجمعة ، صحيح البخاري ) 6(
 .932رقم، 12ص، 2ج، باب رفع اليدين في الخطبة، 1033رقم

 .1031رقم، 32ص، 2ج، باب رفع اإلمام يده في االستسقاء، كتاب الجمعة، صحيح البخاري) 7(

 .المرجع السابق) 8(

، 29 ص ،2ج، باب إذا استشفعوا إلى اإلمـام ليـسقي لهـم لـم يـردهم             ، كتاب الجمعة ، صحيح البخاري ) 9(
 .1019رقم

 .897رقم، 346ص، باب رفع اليدين بالدعاء في االستسقاء، كتاب صالة االستسقاء، صحيح مسلم) 10(
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  : األثير رحمه اهللابن اقال

 كان إذا أي ] ربه يلْقَى يوم له فقَحطاً قَحطاً: فقالوا القَوم الرجل أتَى إذا  [الحديث ومنه
  . القيامة يوم ذلك مثْل له يقال فإنه القول هذا الناس على قُدومه عند له يقال ممن

 النقطاع فاستعاره بالجدب دعاء وهو قَحطاً قُحطْت أي: المصدر على منصوب: وقَحطاً
  .)1(الصالحة األعمال من وجدبه عنه الخَير

 :)163(حديث رقم 

 َأنَا: قَاَل الضرِير عمر َأبو نا: قَاَل مسلمٍ َأبو حدثَنَا:  أبو القاسم الطبراني رحمه اهللاقال
ادمةَبن  حلَم2(س( َأنَا: قَاَل يدعس رِييرالْج)3(، نَأبِي ع لَاءبن  الْعدبع الشِّخِّيرِبن  اللَّه)نِ ،)4ع 

اكحسٍبن  الضقَي رِيه5(الْف(، نع نَبِي اللَّه e ُل َأتَى ِإذَا": قَاَلجالر ،ما،: فَقَالُوا الْقَوبحرم 
  .)6("ربه يلْقَى يوم لَه حطًافَقَ قَحطًا،: فَقَالُوا الْقَوم، الرجُل َأتَى وِإذَا ربه، يلْقَى يوم بِه فَمرحبا

  :تخريج الحديث

  .عن حماد بن سلمة به بمثله،  من طريق أبي الوليد الطيالسي)7( الحاكمأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)8(هـ248 أو 246 يتوف، البصرِي األكبر عمر، بن حفْص هو:  الضرِيرعمر أبو   -

وقال ابن ، )9("يحفظها أحاديثه عامة الحديث، صالح صدوق وهو عنه كتبت: " أبو حاتمقال
 ثقَة قَاَل الحوصي عمر وَأبو: "وقال الدارقطني، )10("روى عنه أبي وأبو زرعة: "أبي حاتم

                           
 .4/16النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ بن حماد بن سلَمةَ) 2(

)3 (بن ديعسرِيصالب دوعسو مَأب رِييراسٍ الج149حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ ِإي.[ 

)4 (رِيصالب رِيامالع دزِي602ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ111توفي، هو ي.[ 

)5 (  اكحكْنَى  بن  الضي رِيهسٍ الْفيلَ  : قَيقو ،يدعا سسٍ، توفي  َأ: َأبو ُأنَيمعرفة الصحابة ألبي نعيم    :[انظر. هـ64ب
3 /1537[ 

 .71/ 3المعجم األوسط ) 6(

 .603/ 3المستدرك على الصحيحين ) 7(

 .45/ 7تهذيب الكمال: انظر) 8(

 .183/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 9(

 .المرجع السابق) 10(
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،  كأنه وثقه بقوله يلي:قلت، )1("الْمديني بن علي خرجه الَّذي الضرِير عمر َأبو يلي ثقَة
   .)2(ه ابن حبان في الثقاتوذكر

  .)4("اليرضى: "ابن معين قال، )3("صدوق عالم قيل ولد أعمى: " ابن حجرالوق 

  . هو صدوق: الباحثقال

  .)5(هـ292توفي، وبالكسي بالكَجي المعروف البصرِي اهللا عبد بن إبراهيم هو :مسلمٍ َأبو   -
 صدوق: "وقال الدارقطني، )8(والسمعاني، )7(سعيد بن الغني عبدو، )6(هارون بن موسى وثقه
،  ابن حبان في الثقاتوذكره، )10("ثقة صدوق من شرط الصحيح: "وقال الخليلي، )9("ثقة

ر شيخ الحافظ المعم، لشيخ اإلماما: "وقال الذهبي، )11("َأصحابنَا عنه كتب: "وقال
  .)13("ولال يتحقق أنه الكجي فهو مجه: "وقال ابن القطان، )12("العصر
  . هو ثقة: الباحثقال

  .فلم يتابعا عليه، سلَمةَ بن حماد و،الجريرِي سعيد اختالط وأما، باقي رجاله ثقات   - 
  : الحكم على اإلسناد

ولم ، اختلطا ولم يتابعا، وحماد بن سلمة،  ضعيف وفيه سعيد الجريريده إسنا: الباحثقال
  . ط أوبعده عنهم قبل االختالةتتميز الرواي
، ال يروى هذا الحديث عن الضحاك بن قيس إالَّ بهذا اإلسناد: " أبو القاسم الطبرانيوقال

  .)15("على شرط مسلم: "وعلق الذهبي عليه بقوله، )14("تفرد به حماد بن سلمة

                           
 .195ص، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 1(

 .199/ 8 البن حبان الثقات) 2(
 .173ص، تقريب التهذيب) 3(
 .272/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 4(
 .36/ 7تاريخ بغداد ) 5(
 .المرجع السابق) 6(
 .المرجع السابق) 7(
 .50/ 11األنساب للسمعاني ) 8(
 .المرجع السابق) 9(
 .529/ 2اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ) 10(
 .89/ 8ان الثقات البن حب) 11(
 .456/ 10سير أعالم النبالء ) 12(
 .73/ 1لسان الميزان ) 13(

 .71/ 3المعجم األوسط ) 14(

 .603/ 3المستدرك على الصحيحين ) 15(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 إذا: الناس أقْحط من وهو ينْزِل ولم فتَر أي] يهعل غُسل فال فأقْحط جامع من [وفيه ) ه( 
  .)1(باإليالج الغُسل وأوجب نُسخ ثم اإلسالم أول في كان وهذا. يمطَروا لم

  :)164(حديث رقم 
 حدثنا، مسعود بن موسى حدثَنا، )2(المثَنَّى بن محمد حدثَنا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال

 أتى إذا: "e اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل، t هريرة أبي عن، )5(ذكوان نع، )4(األعمش عن، )3(سفيان
  .)6("غسل فال ينزل فلم فأقحط فعجل أهله أحدكم

  :تخريج الحديث

من طريق سهيل بن ، )7(الهروي معاذ بنِ اِهللا عبد بنِ محمد بنِ حامد علي أبو أخرجه
  .عن أبيه به، أبي صالح

  :للهدراسة رجال اإلسناد وع

وقال ، )9(وثقه ابن سعد. )8(هـ220توفي، البصرِي النَّهدي، حذَيفَةَ َأبو ،مسعود بن موسى  -
 أبي عن معين بن يحيىوسئل ، )11("من أهل الصدق:"أحمد قالو، )10("ثقة صدوق: "العجلي
، )12("الثوري في اهللا وعبيد ويعلى وقبيصة الرزاق عبد مثل يعنى -  مثلهم هو: "فقال حذيفة؟
 بندار ان معين بن ليحيى قلت الكذب أهل من يكن لم: "فقال رواية ابن محرز في عنه وسئل

                           
 .4/17النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].24حديث رقم : انظرسبقت ترجمته . [عبيد العنَزِي َأبو موسى البصرِي بن محمد بن المثَنَّى) 2(

 ].15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[ هو الثوري ) 3(

)4 (يداَألس انرهم بن انملَي53حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو س.[ 

)5 (انماِلحٍ السو ص26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو َأب.[ 

 .115/ 16مسند البزار ) 6(

)7 ( الد ه اهللاُ انتخابرحم الحافظ قَطنيار ،حامد أبي علي ن فوائدبن م اِهللا بن محمد بـن  عبد   الهـروي معـاذ ،
 .39ص

 .145/ 29تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .9/538الطبقات الكبير) 9(

 .445الثقات للعجلي ص) 10(

 .163/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 11(

 .المرجع السابق) 12(
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  . )1("مثله األرض ملء ومن بندار من خير هو معين بن يحيى قال فيه يقع

 وكان رجل على بالبصرة نزل الثوري كان بالثوري، معروف صدوق: " أبو حاتموقال
 وروى يصحف، كان ولكن حوائجه، في حذيفة أبا يوجه سفيان فكان معهم، حذيفةأبو
 حذيفة بىوسئل عن أ، )2("شئ بعضها وفى حديث، الف عشر بضعة سفيان عن حذيفةأبو

 حذيفة وأبى اسماعيل بن مؤمل عن وسئل مؤذنين وكانا أقربهما ما: "فقال كثير بن ومحمد
: وذكره ابن حبان في الثقات وقال، )3("خطأ اقلهماأ حذيفة وأبو كثير خطأ كتبهما في: فقال

 سيء صدوق: " ابن حجروقال ،)6(")5(يصحف صدوق: "وقال الذهبي، )4("ربما أخطئ"
  .)7("يصحف وكان الحفظ

،  جداًنهقبيصة أثبتُ م: "فقال، وأبا حذيفة، وذكر قبيصة، سمعت أبي:  عبد اهللا بن أحمدوقال
وقال إبراهيم ، )8(" عنهما جميعاًبت وقد كت،أبو حذيفة شبه ال شيء، يعني في حديث سفيان

كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو : "سمعت أحمد بن حنبل يقول: بن يعقوبا
  .)9("سفيان الثوري الذي هو يحدث عنه الناس

 عن كثيراً وكتبت، الحديث في ضعيف مسعود بن موسى]: "محمد بن بشار[ بندار وقال
اليروي عنه من يبصر : "وقال أبو حفص الفالس، )10("تركته ثم مسعود بن موسى
   وهو يصحف كان: "الساجي وقال، )12("الحديث في يضعف: "وقال الترمذي، )11("ديثـالح

  

                           
 .78/ 1 رواية ابن محرز - تاريخ ابن معين )1(

 .163/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 2(

 .164/ 8 لمرجع السابقا) 3(

 .458/ 7الثقات البن حبان ) 4(

الوسيط في  [ .التصحيف هو الخطأ في قراءة الصحيفة أي الكتاب سواء أكان الخطأ بتغير بالنقط أو بالشكل              ) 5(
 ].478ص، مصطلح الحديث البن سويلمعلوم و

 .308/ 2الكاشف ) 6(

 .554ص، تقريب التهذيب) 7(

 .386/ 1العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 8(

 .167/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 9(

 .376/ 4سنن الترمذي ) 10(

 .687/ 2المغني في الضعفاء ) 11(

 .148/ 29تهذيب الكمال ) 12(
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 وقال، )3("ال يحتج به: "وقال في موضع آخر، )2("ال أحدث عنه:  "وقال ابن خزيمة، )1("لين
  .)4("ضعف فيه: "قانع ابن

وإن كان البخاري يحتج : "وقال في موضع آخر، )5("يسيء الحفظكثير الوهم : " الحاكموقال
  .)7("ليس بالقوي: "وقال في موضع ثالث، )6("به فإنه كثير الوهم

   ."فيه تكلموا الوهم كثير وهو البخاري له أخرج قد: "الدارقطني وقال

 عنده وله ،متابعة أحاديث ثالثة سوى سفيان عن البخاري عند له ما: "وعقب عليه ابن حجر
  .)8("أيضا متابعة زائدة عن آخر

  . هو صدوق سيء الحفظ: الباحثقال

  : الحكم على اإلسناد

وللحديث ، وهو صدوق سيء الحفظ، تفرد به موسى بن مسعود،  إسناده حسن: الباحثقال
  .كما تقدم في التخريج، في أبيه ذكوان، تابع األعمش،  قاصرة من سهيل بن أبي صالحبعةمتا

 العباس محمد بوأخرجه أ، بسند رجاله ثقات،  من حديث أبي سعيد الخدري: شاهدوللحديث
  .)9(بن إسحاق المعروف بالسراجا

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

  

                           
 .371/ 10يب التهذيب تهذ) 1(

 .687/ 2المغني في الضعفاء ) 2(

 .371/ 10تهذيب التهذيب ) 3(

 المرجع السابق) 4(

 .706/ 2التعديل والتجريح للباجي ) 5(

 .87/ 1المستدرك على الصحيحين ) 6(

 .687/ 2المغني في الضعفاء ) 7(

 .371/ 10تهذيب التهذيب ) 8(

 .150/ 2حديث السراج ) 9(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ويستَظلُّون الرمانة من يومئذ العصابة تأكل [ ومأجوج يأجوج حديث في...  } قحف{ 
 من انْفَلَق ما هو: وقيل. الدماغ فوق الذي وهو الرأس بقحف تشبيها قشْرها أراد ] بقحفها

  .)1(وانْفَصل جمجمته

 :)165(حديث رقم 

 ،)3(مسلمٍبن  الْوِليد حدثَنَا ،)2(حربٍبن  زهير خَيثَمةَ َأبو حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
 حدثَني حمص، قَاضي ،)4(الطَّاِئي جابِرٍبن  يحيى حدثَني جابِرٍ،بن  يزِيدبن  الرحمنِ عبد حدثَني
دبنِ عمحرٍ،بن  الريبج نع رِ َأبِيهيبرٍبن  جنُفَي ،يمرضالْح َأنَّه عمس اسالنَّو نب انعمس ،لَابِيالْك 

   الرحمنِ عبد حدثَنَا مسلمٍ،بن  الْوِليد حدثَنَا - لَه واللَّفْظُ -  )5(الرازِي مهرانبن  محمد وحدثَني
 َأبِيه عن ،)7(نُفَيرٍبن  جبيرِبن  الرحمنِ عبد عن الطَّاِئي، جابِرٍبن  يحيى عن ،)6(جابِرٍبن  يزِيدبن ا

 فَخَفَّض غَداة، ذَاتَ الدجاَل e اِهللا رسوُل ذَكَر: "قَاَل ،)9(سمعانبن  النَّواسِ عنِ ،)8(رٍنُفَيبن  جبيرِ
يهف ،فَّعرتَّى وح ي ظَنَنَّاهف ا النَّخِْل، طَاِئفَةنَا فَلَمحر هفَ ِإلَيرع ينَا، ذَِلكا: "فَقَاَل فم قُلْنَا" ؟شَْأنُكُم :اي 

 غَير: "فَقَاَل النَّخِْل، طَاِئفَة في ظَنَنَّاه حتَّى ورفَّعتَ، فيه فَخَفَّضتَ غَداةً، الدجاَل ذَكَرتَ اِهللا رسوَل
: ِللَْأرضِ اُليقَ ثُم : قولهإلى ... ،دونَكُم حجِيجه فََأنَا فيكُم، وَأنَا يخْرج ِإن علَيكُم، َأخْوفُني الدجاِل
 ... بِقحفها، ويستَظلُّون الرمانَة، من الْعصابةُ تَْأكُُل فَيومِئذ بركَتَك، وردي ثَمرتَك، َأنْبِتي
  .)10("إلخ

                           
 .4/17 في غريب الحديث واألثرالنهاية) 1(

 ].26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[شَداد َأبو خَيثَمةَ النَّساِئي بن زهير بن حربِ) 2(

)3(يشْقماسِ الدبو العم َأبلَاهوم يشمٍ الْقُرلسم بن دِلي104حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الو.[ 

)4 (يحبن  ى  ي    يصمرو الْحمو عَأب ابِرٍ الطَّاِئيتقريـب التهـذيب   :[انظـر ،وثقه ابـن حجـر    ، هـ126توفي، ج ،
 ].588ص

 ].509ص، تقريب التهذيب:[انظر، 139توفي، محمد بن مهران الجماُل َأبو جعفَرٍ الرازِي ثقة حافظ) 5(

، تقريـب التهـذيب   .[مات سنة بضع وخمسين ومائـة     ،  عتْبةَ الشّامي الداراني ثقة    يزِيد َأبو بن  عبد الرحمنِ   ) 6(
 ].353ص

 ].338تقريب التهذيب ص.[هـ118توفي، نُفَيرٍ الْحضرمي الْحمصي ثقةبن جبيرِ بن عبد الرحمنِ ) 7(

 ].15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [يعامرٍ الحضرم بن ماِلك بن جبير بن نُفَيرِ) 8(

)9 (  اسبن  النَّو            لَابِين ربيعة الْكالَبٍ بن كن أبي بكر بب د اللَّهبن عن خالد بب انعماالسـتيعاب فـي معرفـة    .[س
 ].1534/ 4األصحاب 

 .2937رقم، 1177ص، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، صحيح مسلم) 10(
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  :تخريج الحديث

  . به مسلمانفرد
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  - 

  . فهو لم يرسل عن النواس، إرسالهوأما، فال يضير ألنه من الثانية ،جبيروأما تدليس    -

  .)1(فهو لم يرسل عن عبد الرحمن بن جبير،  فال يضير،جابِرٍبن وأما إرسال يحيى    -

 وقد صرح بالسماع في هذه ،فهو من الرابعة، فال يضير، مسلمٍ بن الوِليد تدليس وأما   -
  .الرواية

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أي يبِسوا من ] eقَحل الناس على عهد رسول اللّه [ في حديث االستسقاء ... } قحل { 
وشَيخٌ . وأقْحلتُه أنا.  الْتَزق جلْده بعظْمه من الهزال والبِلىاوقد قَحل يقَحُل قَحال إذ. شدة القَحط

  .)2(حل بالفتح يقْحل قُحوال فهو قاحلوقد قَ. قَحل بالسكون

  :(*)حديث رقم 

َأبِي بكْرٍ، حدثَنَا معتَمر، عن عبيد اللَّه، بن حدثَنَا محمد :  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
ة، فَقَام النَّاس، فَصاحوا،  يوم جمعيخْطُبe كَان النَّبِي : "ماِلك، قَاَلبن عن ثَابِت، عن َأنَسِ 

: يا رسوَل اللَّه، قَحطَ المطَر، واحمرت الشَّجر، وهلَكَت البهاِئم، فَادع اللَّه يسقينَا، فَقَاَل: فَقَالُوا
"منَااللَّهقنِ، "  استَيرإلخ... م."  

  .)162 ( هو الحديث رقماسته سبق تخريجه ودر: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .297ص، جامع التحصيل للعالئي: انظر) 1(

 .4/18النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(] ال نُقْحل أيدينا من خضاب أن eأمرنا رسول اللّه [  حديث أم ليلى ومنه

  :)166(حديث رقم 

د محمبن عمران بن ثنا محمد ، )2(عليبن حدثَنَا الْحسن :  أبي عاصم رحمه اهللان ابقال
َأمرنَا رسوُل : "قَالَتْ ، )3(عن جدتها ُأم لَيلَى، عن عمتها ُأميمةَ، حدثَتْني حمادةَ ، َأبِي لَيلَى ن ـبا

 اللَّهe نِِإذَاكَتَيسا مهدي يذَ فتَتَّخ َأن رانَا تَقْددتَقْ)4( كَانَتْ ِإح لَم فَِإن ةضف نم  لَوا وهيدتْ يقَدع رد
 فيما َأخَذَ علَينَا َأن نَخْتَضب فَكَانe بايعنَا رسوُل اللَّه : لَا تَشَبهن بِالرجاِل وقَالَتْ: بِسيرٍ وقَاَل

  .)6(" َأيدينَا من خضابٍ)5(ونَمتَشطَ بِالْعسِل ولَا نُقْحَل

  :تخريج الحديث

  كالهما عن محمد ، وموسى بن هارون،  عن بشر بن موسى)7( الطبرانيرجهأخ
  .بن عمران به بنحوها

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 مسلمة وثقه. )8( بن محمد بن َأبي ليلى اَألنْصارِي، َأبو عبد الرحمنِ الكوفي محمد بن عمران -
  .)12(وذكره ابن حبان في الثقات، "صدوق: ")11( حجروابن، )10(وقال أبو حاتم، )9( القاسمابن

  . هو صدوق حسن الحديث: الباحثقال

                           
 .4/18النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (يلع بن نسالح :يانلْوأبو علي الخَالَُّل الح ذَِلي80حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو اله.[ 

 ].3556/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم : [انظر. بشيرٍ من ُأمهبن هي بِنْتُ رواحةَ الَْأنْصارِيةُ ُأخْتُ النُّعمانِ : ُأم لَيلَى) 3(

)4 (رِيككَةُ بِالتَّحسعاِل: المقُرون األو يهِل، والذَّب نم وار331/ 4النهاية في غريب الحديث واألثر .[الس.[ 

غريـب الحـديث   .[يقَاُل جلد قاحل وخبز قاحـل أي يـابس  . حل أي مات وجف جلده على عظمه    وقولهم ق ) 5(
 ].174/ 2للخطابي 

 .169/ 6اآلحاد والمثاني ) 6(

 .139/ 25المعجم الكبير ) 7(

 .229/ 26تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .381/ 9تهذيب التهذيب ) 9(

 .41/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 10(

 .500ص،  التهذيبتقريب) 11(

 .82/ 9الثقات البن حبان ) 12(
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  .)1(ذكرها ابن حبان في الثقات، َأبِي لَيلَىبن  عبد الرحمنِبن هي بِنْتُ محمد : حمادةُ   -

  . الحالهولة هي مج: الباحثقال

  .)2( حبان في الثقاتابنذكرها ، ن أبي ليلى هي آمنَةُ بِنْتُ عبد الرحمن ب:أميمة   -

  . هي مجهولة الحال: الباحثقال

  : الحكم على اإلسناد

  . الحالجهولتينم، وآمنة بنت عبد الرحمن، وفيه حمادة،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ] نكاح في الناس يسأل أن من خير يقَْل حتى قدبِ أحدكم يعصبه َألن [ اآلخر والحديث
  .)3(ييبس حتى: الذَّكر يعني

 :)167(حديث رقم 

بن  الْحسين حدثَنا: قال ،)4(يعيش بن عبيد حدثَنَا:  أبو بكر بن أبي خيثمة رحمه اهللاقال
 عن ،)9(رَِئابٍبن  هارون عن ،)8(ومعمر )7(وزاعياَأل عنِ ،)6(الْمبارك ابنِ عنِ ،)5(الْحنَفي جعفَرٍ
 حتَّى بِقد أحدكُم يعصبه لئن: "قال e النَّبِي عنِ ،)11(مخَارِقبن  قَبِيصة عن ،)10(نُعيمبن  كنَانَةَ

                           
 .250/ 6الثقات البن حبان : انظر) 1(

 .63/ 4 لمرجع السابقا: انظر) 2(

 .4/18النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

 ].378ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ228توفي ، عبيد بن يعيشَ المحاملي َأبو محمد الكُوفي العطَّار ثقة) 4(

 .ويروي  عنه عبيد بن يعيش، يروي عن ابن المبارك، لم اعثر على ترجمة له، الحسين بن جعفر)  5(

 ].62حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو عبد اِهللا المروزِي مولى بني حنظلة) 6(

 ].128حديث رقم : ترجمته انظرسبقت . [هو عبد الرحمنِ بن عمرِو بن َأبي عمرٍو) 7(

)8 (رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

 ].568ص، تقريب التهذيب. [هارون بن رَِئابٍ التَّميمي َأبو بكْرٍ أو أبو الحسن ثقة عابد) 9(

 ].462ص، تقريب التهذيب. [العدوِي َأبو بكْرٍ البصرِي ثقة نُعيم بن كنَانَةَ ) 10(

 ].2332/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم .[َأبِي ربِيعةَبن شَداد بن عبد اِهللا بن مخَارِق بن قَبِيصةُ ) 11(
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  .)1("نكاحٍ في النَّاس يسأَل َأن من خير يقْحل؛

  :تخريج الحديث

، عن عبيد بن يعيش به بمثله،  من طريق محمد بن عبد اهللا بن نوفل)2(بي الخطَّاأخرجه
  بمثله.  بهونعن هار،  من طريق معمر بن راشد)3(وأبو نعيم األصبهاني

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .حالرجاله ثقات ما عدا الحسين بن جعفر الحنفي مجهول ال   -

-  ياعزو،  وأما إرسال اَألورمعضيرف، مفهما لم يرسال عن هارون بن رئاب، ال ي.  

  :الحكم على اإلسناد

  .لتفرد الحسن بن جعفر الحنفي به وهو مجهول،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: يقال. فيها قَعونتَ أي ] فيها تَقْتَحمون وأنتم النار عن بحجزِكم آخذٌ أنا [ فيه...  } قحم{ 
  .)4(وتَثبت روِية غير من فيه نفسه رمى إذا: وتَقَحمه العظيم األمر اإلنسان اقْتَحم

  :)168(حديث رقم 

 ،)7(الزنَاد َأبو حدثَنَا ،)6(شُعيب َأخْبرنَا ،)5(اليمانِ َأبو حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .514/ 1 السفر الثاني -تاريخ ابن أبي خيثمة ) 1(

 .174/ 2غريب الحديث للخطابي ) 2(

 .56/ 3حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 3(

 .4/18النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

، تقريـب التهـذيب   :[انظـر . وثقه ابن حجر  ، هـ222توفي، هو الحكَم بن نَافعٍ البهراني الحمصي مشهور      ) 5(
 ].176ص

تقريـب  :[انظـر . وثقه ابن حجـر   ، هـ162توفي  الحمصي، هو ابن َأبِي حمزةَ اُألموِي موالَهم، َأبو بِشْرٍ       ) 6(
 ].267ص، التهذيب

، تقريـب التهـذيب   :[انظر. وثقه ابن حجر  ، هـ130هو عبد اِهللا بن ذَكْوان القُرشي َأبو عبد الرحمنِ، توفي         ) 7(
 ].302ص
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نع بعنِ دمح1(الر(، َأنَّه ثَهدح :َأنَّه عما سةَ َأبريره t :َأنَّه عموَل سسر اللَّه e قُوُلا": يي ِإنَّمثَلم 
 تَقَع الَّتي الدواب وهذه الفَراشُ جعَل حولَه ما َأضاءتْ فَلَما نَارا، استَوقَد رجٍل كَمثَِل النَّاسِ ومثَُل
 وهم النَّارِ، عنِ بِحجزِكُم آخُذُ فََأنَا فيها، فَيقْتَحمن ويغْلبنَه ينْزِعهن فَجعَل فيها، يقَعن النَّارِ في

ونمقْتَحا ييه2("ف(.  

  :تخريج الحديث

ومن طريق همام ، عن أبي الزناد به، رحمن من طريق المغيرة بن عبد ال)3( مسلمأخرجه
  .بمثله، بن منبه عن أبي هريرةا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله -
_    _   _    _   _    _ 

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ؟ هذا ما: فقال ظهره يغْمز أسود غُلَيم وعنده عليه دخل أنه [ عمر حديث ومنه ) ه( 
 فلم به نّدت إذا دابتُه به تقَحمتْ: يقال ورطَة في ألْقَتْني أي ] الليلة الناقةُ بي قَحمتت إنه: قال

  .)4(والمهلَكة الورطة: والقُحمة. ُأهوية في به طَوحت فربما رأسها يضبط

  :)169(حديث رقم 

 عجلَان،بن  خداشِبن  خَاِلد نا: قَاَل ادزِيبن  ِإبراهيم حدثَنَا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال
 دخَلْتُ: "قَاَل الْخَطَّابِبن  عمر عن ،)6(جده عن ،)5(َأبِيه عن َأسلَم،بن  زيدبن  اللَّه عبد نا: قَاَل
  . )8("بِي اقْتَحمتْ النَّاقَةَ ِإن: فَقَاَل فَسَألْتُه ظَهره )7(يغْمز َأسود غُلَام وِإذَا e اللَّه رسوِل علَى

                           
)1 (يندالم داوو دَأب جراَألع زمره 352ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، هـ117توفي ، هو ابن.[ 

 .6483رقم، 102ص، 8ج، باب االنتهاء عن المعاصي، كتاب الرقاق، صحيح البخاري) 2(

، 938ص، على أمته ومبالغته في تحـذيرهم ممـا يـضرهم          rباب شفقته   ، كتاب الفضائل ، صحيح مسلم ) 3(
 .2284رقم

 .4/18النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

)5 (ينداِهللا وأبو أسامة الم دبو عمولى عمر َأب وِيدالع لَمَأس بن دي23حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ز.[ 

 ].159حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو َأسلَم العدوِي العمرِي مولَى عمر: جده) 6(

 ].385/ 3النهاية في غريب الحديث واألثر .[العصر والكَبس باليد: الغَمز) 7(

 .405/ 1مسند البزار ) 8(
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  :تخريج الحديث

  من طريق قطر ، )2(وأخرجه أبو نعيم،  بن جعفريىعن يح، )1( ابن األعرابيأخرجه
عن ،  بن سعيدبة من طريق قتي)3(وأخرجه الطبراني،  بن خداش بهالدكالهما عن خ، إبراهيمبن ا

  عن زيد ، من طريق هشام بن سعد، )5(وأبو نعيم، )4(وأخرجه الطبراني، عبد اهللا بن زيد به
  .بألفاظ متقاربة. بن أسلم بها

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)6(هـ164توفي، المدني محمد َأبو العدوِي، القُرشي أسلم بن زيد بن اللَّه عبد   -

وقال أحمد مرة ، )10(هينوابن شا، )9(وأحمد، )8(وابن المديني، )7( بن عيسى القزازمعن وثقه
كان أثبت ولد : "وقال ابن سعد، )11("الرحمن عبد من أثبت أسلم بن زيد بن اهللا عبد: "أخرى

  .)13("بأس به ليس: "وقال أبوحاتم، )12("أسلم في الحديث

   زيد بن اهللا عبد عن يحدث مهدي بن الرحمن عبد سمعت: " الفالسعلي بن عمرو وقال 
   اهللا وعبد. أسلم بن زيد بن الرحمن عبد حديث أكتب ال أنا: "و داودوقال أب، )14("أسلم بنا
 وقال، )15("الحديث قليل. ضعيف أسلم بن زيد بن وأسامة منه، أمثل أسلم بن زيد بنا

، )16("الخلوق دهن في منكرا حديثا أبيه عن وروى أرفعهم اهللا عبد ثالثة زيد بنو: "الساجي

                           
 .1124/ 3معجم ابن األعرابي ) 1(

 .452/ 2الطب النبوي ألبي نعيم األصفهاني ) 2(

 .95/ 8المعجم األوسط ) 3(

 .148/ 1المعجم الصغير ) 4(

 .450/ 2الطب النبوي ألبي نعيم األصفهاني ) 5(

 .535/ 14تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .307/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

 .590/ 1سنن الترمذي ) 8(

 .473/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 9(

 .130ص، تاريخ أسماء الثقات) 10(

 .231ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 11(

 .7/592الطبقات الكبير ) 12(

 .59/ 5 أبي حاتم الجرح والتعديل البن) 13(

 .المرجع السابق) 14(

 .538/ 14تهذيب الكمال ) 15(

 .223/ 5تهذيب التهذيب ) 16(
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: وقال ابن حجر، )1("واحد غير وثقه قد أنه على حديثه يكتب عفهض مع: "وقال ابن عدي
  .)2("لين فيه صدوق"

وقال ابن معين في موضع ، )5(وابن القيسراني، )4(وأبو زرعة، )3( يحيى بن معينوضعفه
وقال ابن معين في ، )6("كلهم ضعفاء ،يءبش حديثهم ليس ثالثتهم أسلم بن زيد بنو: "آخر

 ولد في ليس: "وقال ابن المديني في موضع آخر، )7("حديثه بيكت ضعيف: "ثموضع ثال
 في خربة غير من الحديث في ضعفاءبنو زيد : "الجوزجانيوقال ، )8("ثقة أسلم بن زيد
وقال ، )10("ليس بالقوي: "وقال النسائي، )9("عنهم ذكرت بدعة في الحق عن زيغ وال دينهم

 يأتي باألشياء عن الثقات التي إذا ،احش الوهم ف،كان شيخاً صالحاً كثير الخطأ: " ابن حبان
  .)11("الوضع عليها بدسمعها المبتدئ في هذه الصناعة شه

وقد تابعه هشام بن سعد متابعة تامة في ،  هو صدوق فيه لين كما قال ابن حجر: الباحثقال
  .كما تقدم في التخريج، شيخه زيد بن أسلم

-   خَاِلداشِ بندج بنِ خـْعألزديا الَن لَّبِيهو موالهم،: المثَمِ َأبياله ،رِيصالب 
  .)12(هـ224توفي

: معين بن يحيىوقال ، )15("ربما وهم"وزاد ، والدارقطني، )14(وابن قانع، )13( ابن سعدوثقه

                           
 .308/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

 .304ص، تقريب التهذيب) 2(

 .255/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 3(

 .123/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 4(

 .422/ 1ذخيرة الحفاظ ) 5(

 .59/ 5لجرح والتعديل البن أبي حاتم ا) 6(

 .306/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .224ص، أحوال الرجال) 9(

 .63ص، الضعفاء والمتروكون) 10(

 .10/ 2المجروحين البن حبان ) 11(

 .45/ 8تهذيب الكمال : انظر) 12(

 .9/350الطبقات الكبير) 13(

 .86/ 3تهذيب التهذيب ) 14(

 .203/ 11 علل الدارقطني )15(
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  .)3("وثق: "وقال الذهبي، )2(وذكره ابن حبان في الثقات، )1("به بأس ال"

 وقال، )5("صدوق: " ابن معين في موضع آخروقال، )4("صدوقا ثقةً: " يعقوب بن شيبةوقال
: )9(وابن حجر، )8( جزرةوصالح، )7(وقال أبوحاتم، )6("به بأس ال صدوق: "حرب بن سليمان

  ".يخطىء: "وزاد ابن حجر، "صدوق"
وعقب عليه الخطيب ، )12("فيه ضعف: "وقال الساجي، )11(وأحمد، )10( ابن المدينيوضعفه
 أنه معين بن يحيى عن الحكاية سوى حجة تضعيفه في زكَرِيا يورد لم: "بقوله، البغدادي

 وشعبة، والثوري، َأنَس، بن ماِلك حديث في موجود ذلك ومثل أحاديث، برواية تفرد
 بالصدق، خالدا وصفوا قد غيره وجماعة معين بن يحيى فإن هذا ومع، األئمة من وغيرهم
  .)13("بحديثه احتج قد ئمةاأل من واحد وغير

  .ق هو صدو: الباحثقال

: قال أبو زرعة الرازي. )14( بسيالنالمعروف، الصائغ ِإسحاق َأبوهو : زياد بن ِإبراهيم  -
  .)16("صدوق: "وقال أبو حاتم، )15("عليه والثناء فيه القول يحسن الشاعر بنكان حجاج "

  . هو صدوق: الباحثقال

                           
 .86/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 1(

 .225/ 8الثقات البن حبان ) 2(

 .629/ 1ميزان االعتدال ) 3(

 .244/ 9تاريخ بغداد ) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .327/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم :  انظر) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .244/ 9تاريخ بغداد ) 8(

 .187ص، تقريب التهذيب) 9(

 .244/ 9تاريخ بغداد ) 10(

 .257/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 11(

 .244/ 9تاريخ بغداد ) 12(

 .المرجع السابق) 13(

 .598/ 6تاريخ بغداد : انظر) 14(

 .101/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 15(

 .المرجع السابق) 16(
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فال يضير لذكر ابن حجر له في المرتبة األولى من مراتب ، َأسلَم بن زيد تدليس وأما  -
  . فهو لم يرسل عن أبيه، ارسالهوأما، المدلسين

  :الحكم على اإلسناد

وقد ، وفيه عبد اهللا بن زيد صدوق فيه لين،  حسن لغيره إن شاء اهللاه إسناد: الباحثقال
  لعبد اهللا ، وتكفيهم المتابعة القاصرة،  صدوقان، بن زياديموإبراه، وفيه خالد بن خداش، توبع

  .بن زيدا
_    _   _    _   _    _  

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 عليها وتدخل لشَتْمها تَتَعرض أي ] لها تَقَحم زينب أقْبلَت [ عائشة حديث ومنه ) س( 
  .)1(تَثَبت وال روِية غير من تَشْتمها أقْبلَت كأنها فيه

 :)170(يث رقم حد

 اللَّه عبيد وحدثَنَا َأبِي حدثَنَا ،)2(معاذبن  اللَّه عبيد حدثَنَا:  اهللامه داود رحبو اإلمام أقال
 نْتُكُ: قَاَل ،)5(عونٍبن ا حدثَنَا: قَاَل واحد الْمعنَى )4(معاذبن  معاذُ حدثَنَا ،)3(ميسرةَبن  عمربن 
 زيدبن  علي فَحدثَني، )6()سبِيٍل من علَيهِم ما فَُأولَِئك ظُلْمه بعد انْتَصر ولَمنِ( اِلانْتصارِ عنِ َأسَأُل
 ُأم علَى تَدخُُل كَانَتْ َأنَّها وزعموا: عونٍبن ا قَاَل َأبِيه امرَأة محمد، ُأم عن ،)7(جدعانبن 

،يننْؤمقَالَتْ: قَالَتْ الْم ُأم يننْؤمخََل: "الْمد لَيوُل عسر اللَّه e نَانْدعو نَبيشٍ، بِنْتُ زحَل جعفَج 
نَعصًئا يشَي ،هدفَقُلْتُ بِي ،هدتَّى بِيح ا، فَطَّنْتُهلَه ،كسلَتْ فََأمَأقْبو نَبيتَقَ زماِئشَةَ حِلع يضر ا اللَّهنْهع 
 t علي ِإلَى زينَب فَانْطَلَقَتْ فَغَلَبتْها، فَسبتْها،" سبيها": ِلعاِئشَةَ فَقَاَل تَنْتَهِي، َأن فََأبتْ فَنَهاها،
 َأبِيك حبةُ ِإنَّها": لَها فَقَاَل فَاطمةُ فَجاءتْ تْ،وفَعلَ بِكُم، وقَعتْ عنْها اللَّه رضي عاِئشَةَ ِإن: فَقَالَتْ

                           
 .4/19غريب الحديث واألثر النهاية في ) 1(

)2 (اذعم اِهللا بن ديببن ع اذعرِ بن مبن نَص رِينْبانٍ العس60حديث رقم: سبقت ترجمته انظر[ .ح.[ 

 ].373ص، تقريب التهذيب:[انظر.هـ235توفي، عبيد اِهللا بن عمر القَوارِيرِي َأبو سعيد البصرِي،  ثقة) 3(

)4 (اذعم اذُ بنعرِ بن مبن نَص رِينْبانٍ العس60حديث رقم: سبقت ترجمته انظر. [ح.[ 

 ].317ص، تقريب التهذيب:[انظر.وثقه ابن حجر، هـ150هو عبد اِهللا بن َأرطَبان َأبو عونٍ البصرِي، توفي) 5(

 .41آية رقم، سورة الشورى) 6(

)7 ( ديز بن يلبن ع د اللَّهبتوفيبن ع  ،رِيصالب يمرٍ التَّييه401ص، تقريب التهذيب: [انظر.هـ131ز.[ 
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برو ةبفَتْ، "الْكَعرفَقَالَتْ فَانْص مقُلْتُ َأنِّي: لَه كَذَا، كَذَا لَهكَذَا، كَذَا ِلي فَقَاَل وقَاَل و :اءجو يلع 
t نْهِإلَى ع النَّبِي e هي فَكَلَّمف 1("ذَِلك(.  

  :تخريج الحديث

 من طريق سليم )3(وأخرجه أحمد،  معاذ به بمثلهن من طريق معاذ ب)2( الطبريأخرجه
من طريق ،  )6(وأحمد، )5(ابن ماجةو، )4(وأخرجه البخاري، عن ابن عون به بنحوه، بن أخضرا

   من طريق إبراهيم )8(وأحمد،  من طريق صالح بن كيسان)7(وأخرجه مسلم،  الزبيرابنعروة 
  .كالهما عن عائشة بنحوه، عن محمد بن عبد الرحمن، ثالثتهم عن الزهري، وشعيب،  سعدبنا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-    ُأمدمحبد بنت أمية هي :مهي امرأة والد علي بن زيد بن جدعان : "قال ابن حجر. )9(اهللا ع
  .)11(وحسن الترمذي حديثها عن عائشة، )10("وليس بأمه

   هي مجهولة الحال:ث الباحقال

  :الحكم على اإلسناد

  وعلي بن زيد ، وفيه أم محمد أمية بنت عبد اهللا مجهولة،  هذا إسناد ضعيف: الباحثقال
    .وهو ضعيف، ابن جدعان

  . )12(وقد ضعفه األلباني

                           
 .4898رقم، 274ص، 4ج، باب في االنتصار، كتاب األدب، سنن أبي داود) 1(

 .549/ 21تفسير الطبري ) 2(

 .168/ 41مسند أحمد ) 3(

باب من أهدى إلى صاحبة وتحرى بعض نـسائه         ، ليهاكتاب الهبة وفضلها والتحريض ع    ، صحيح البخاري ) 4(
 .2581رقم، 156ص، 3ج، دون بعض

 .1981رقم، 637ص، 1ج، باب حسن معاشرة النساء، كتاب النكاح،  ابن ماجةسنن) 5(

 .168/ 41مسند أحمد ) 6(

 .2442رقم، 990ص، باب في فضل عائشة رضي اهللا عنها، كتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم) 7(

 .123/ 41ند أحمد مس) 8(

 .132/ 35تهذيب الكمال : انظر) 9(

 .744ص، تقريب التهذيب) 10(

 .71/ 5سنن الترمذي  :انظر) 11(

 .355/ 7في األمة سيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 12(
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: وبدون ذكر لفظ،  وروي الحديث من طرق أخرى صحيحة من غير طريق أم محمد:قلت
 البخاري ندفهو ع، كما موضح في التخريج".  رضي اهللا عنهماوأقبلت زينت تقحم لعائشة"

  .ومسلم
_    _   _    _   _    _  

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وكلُّ له احتقاراً غيره إلى تَتَجاوزه ال أي ] قصر من عين تَقْتَحمه ال [ معبد أم حديث وفي
تَه شييردتَه فقد ازم1(اقْتَح(.  

  :(*)ديث رقم  ح

  َأنَسٍ َأبو الْخَيرِ، ثنا َأبو هشَامٍ محمد بن  رحدثَني بس:  بكرٍ الشافعي رحمه اهللاو أبقال
يسارٍ الْكَعبِي الربعي الْخُزاعي بن  بِتثَابن زيد بن سلَيمان بن َأيوب بن الْحكَمِ بن سلَيمان بن ا

تَميمٍ الْبصرِي، ثنا َأبو هشَامٍ بن يوسفَ بن  وحدثَني َأحمد ،الْحكَمِبن ثَني عمي، َأيوب حد: قَاَل
 دمحقَاَلبن م ديبِقُد انملَيس : وبي، َأيمي عثَندامِ بن حزح نكَمِ، عشَامٍ، بن الْحه ،َأبِيه نشَامٍ، عه

دج نشُ عيبح ،بن هخَاِلد وِل اللَّهسبِ راحص e، ا ِإلَىاجِرها منْهم جكَّةَ خَرم نم جخَر ينح 
لًى ِلَأبِي بومكْرٍ وو بَأبو وه ينَةدرِ كْرٍالْمامبن  ع اللَّه دبع يثا اللَّيمِليلُهدةَ، وريبن فُهرم ،طقيوا الُْأر

 بِفنَاء الْقُبة، ثُم تَسقي وتُطْعم، فَسَألُوها يعلَى خَيمتَي ُأم معبد الْخُزاعية، وكَانَتْ برزةً جلدةً تَحتَبِ
رن، لَا يْأس من  منْطقَه خَرزاتُ نَظْمٍ يتَحدكََأن: إلى أن قالت... تَمرا ولَحما يشْتَرونَه منْها، 

 غُصن بين غُصنَينِ، فَهو َأنْضر الثَّلَاثَة منْظَرا، وَأحسنُهم قَدرا، ، تَقْتَحمه عين من قصرٍولَاطُوٍل، 
ِلهتُوا ِلقَوقَاَل َأنْص ِإن ،بِه فُّونحي فَقَاءر إلخ ... لَه.  

  ).40(دراستة هو الحديث رقم  تخريجه وسبق : الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  

                           
 .4/19النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(
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  سـامـث الخـالمبح
   القاف مع الدال

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

هل امتَألت ؟ فتَقول هل من مزِيد حتى إذا ُأوعبوا : فيقال[ في صفة جهنم ... } قد { 
  .)1(طاء بدل الدال وهو بمعناهويروى بال.  حسبييأي حسب] قَد قَد :  قالفيها

  :)171(حديث رقم 

 موسى القَطَّان، حدثَنَا َأبو سفْيان الحميرِيبن  محمد نَاحدثَ:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 يدعى بن سيحفٌبن يوثَنَا عدح ،يده2(م(،دمحم نع )ةَ، ،)3ريرَأبِي ه نع  ا كَانم َأكْثَرو هفَعر
وقيفُه انفْيو سقَاُل"  َأبينَّمها:  ِلجتَب بالر عضفَي ،زِيدم نْل متَقُوُل هو ،تَلَْأتِل امهكالَى رتَعو 

 .)4("قَطْ قَطْ : قَدمه علَيها، فَتَقُوُل

  :تخريج الحديث

 طريق من، )8(ومسلم، )7(والبخاري،  طريق هماممن، )6(ومسلم، )5( البخاريأخرجه
  .بمعناه،  أبي هريرةعنكالهما ، األعرج

  
                           

 .4/19النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].433ص، تقريب التهذيب:[انظر.هـ186ن َأبِي جميلَةَ اَألعرابِي العبدي البصرِي، توفيهو اب) 2(

)3 (رِيصمرة البكْرٍ بن أبي عو بَأب ارِياَألنْص نرِييس 66حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

، 138ص، 6ج، ]30: ق [)قُـوُل هـْل مـن مزِيـد       وتَ(: باب قوله ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 4(
 .4849رقم

، 138ص، 6ج، ]30: ق [)وتَقُـوُل هـْل مـن مزِيـد       (: باب قوله ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 5(
 .4850رقم

، باب النار يدخلها الجبارون والجنـة يـدخلها الـضعفاء         ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ، صحيح مسلم ) 6(
 .2846رقم، 1142ص

، 9ج، )ِإن رحمةَ اللَّه قَرِيب من المحسنين (:باب ما جاء في قول اهللا تعالى      ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 7(
 .7449رقم، 134ص

، باب النار يدخلها الجبارون والجنـة يـدخلها الـضعفاء         ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ، صحيح مسلم ) 8(
 .2846رقم، 1142ص
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)1(هـ202 بن مهدي ، َأبو سفْيان الحميرِي، الحذاء، الواسطي، توفيسعيد بن يحيى   -

 ،)5(وأبو حاتم، )4(وقال أبو زرعة، )3(وذكره ابن حبان في الثقات، )2( أبو داودوثقه     
متوسط : "وقال الدارقطني، "صدوق: ")8(وابن حجر، )7(والذهبي، )6( البغداديوالخطيب

  .)10(وضعفه ابن سعد، )9("الحال ليس بالقوي

   صدوق: الباحثقال

  ابن حبان فيذكره. )11 ( الواسطيعفر بن عمران الْقطَّان، َأبو جمحمد بن موسى   -
  .)13(""وقصد: "وقال ابن حجر، )12(الثقات

  .صدوق هو : الباحثقال

  . رجاله ثقاتباقي   - 
، موقوف على أبي هريرة" هل امتألت" واألصح أن هذا المتن بهذا اللفظ وهو : الباحثقال

رِييمالح انفْيو سكما قال َأب.  

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .108/ 11تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .107/ 10تاريخ بغداد ) 2(

 .271/ 8الثقات البن حبان ) 3(

 .74/ 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .107/ 10تاريخ بغداد ) 6(

 .446/ 1الكاشف ) 7(

 .242ص ، تقريب التهذيب) 8(

 .107/ 10تاريخ بغداد ) 9(

 .9/316كبيرالطبقات ال) 10(

 .525/ 26تهذيب الكمال  ) 11(

 .117/ 9الثقات البن حبان ) 12(

 .509تقريب التهذيب ص) 13(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

: المتكلم ويقول. األمر ِلتأكيد وتكرارها حسب بمعنى ] قد قَد: فيقول [ التَّلْبِية حديث ومنه
  .)1(حسبك أي: قَدك: وللمخاطَب حسبي أي: قَدني

 :)172(حديث رقم 

 ،)3(شُعبةُ احدثَنَ حرمي، حدثَنَا ،)2(اَألسود َأبِيبن ا حدثَنَا:  رحمه اهللااري اإلمام البخقال
نةَ ع4(قَتَاد(، ننِ َأنَسٍ، عع النَّبِي e، اُل الَ: "قَاَلزلْقَى يي ييفَةُ، ِلي وقَاَل، "النَّارِ فثَنَا خَلدح زِيدي 
 عن قَتَادةَ، عن ،)8(َأبِي سمعتُ، )7(معتَمرٍ وعن َأنَسٍ، عن قَتَادةَ، عن ،)6(سعيد حدثَنَا ،)5(زريعٍبن 
 رب فيها يضع حتَّى مزِيد، من هْل: وتَقُوُل فيها يلْقَى يزاُل الَ": قَاَل ،e النَّبِي عنِ َأنَسٍ،

ينالَمالع ،هموِي قَدنْزا فَيهضعضٍ، ِإلَى بعب تَقُوُل ثُم :،قَد ،قَد كتزبِع ،كمكَرالَ واُل ونَّةُ تَزالج 
  .)9(" الجنَّة فَضَل فَيسكنَهم خَلْقًا، لَها اللَّه ينْشَئ حتَّى تَفْضُل،

  :تخريج الحديث

 طريقمن ، )12(لمومس، )11(والبخاري،  عروبة بهبي من طريق سعيد بن أ)10(أخرجه مسلم

                           
 .4/19النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].320ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ223توفي، هو عبد اِهللا بن محمد البصرِي َأبو بكْرٍ) 2(

 ].6حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الورد العتَكي موالهم أبو بسطام الواسطي بن لحجاجِهو ابن ا) 3(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 4(

 ].601ص، ب التهذيبتقري:[انظر. هـ182توفي، ثقة ثبت، يزِيد بن زريعٍ البصرِي َأبو معاوِيةَ) 5(

)6 (          رِيصرِ البو النَّضم،  َأبالَهوشكري مالي انرهةَ مبورَأبِي ع تقريب التهذيب :[انظر، وثقه ابن حجر  ، هو ابن ،
 ].239ص

)7 (رتَمعم :رِيصالب دمحو مَأب يمالتَّي انملَيس 139حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

تقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجر  ، هـ143توفي، هو سلَيمان بن طَرخَان التَّيمي َأبو المعتَمرِ البصرِي       : أبيه) 8(
 ].252ص، التهذيب

 سبحان ربـك  (،  ]4: إبراهيم [)وهو العزِيز الحكيم  (: باب قول اهللا تعالى   ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 9(
   فُونصا يمع ةزالع ب(،  ]180: الصافات [)ر  وِلهسِلرةُ وزالع ِللَّه8: المنافقون [)و[      اللَّـه ةزلَفَ بِعح نمو ،

هفَاتص7384رقم، 117ص، 9ج، و. 

 .المرجع السابق) 10(

 .6661رقم، 134ص، 8ج، ماتهباب الحلف بعزة اهللا وصفاته وكل، كتاب األيمان والنذور، صحيح البخاري) 11(

، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يـدخلها الـضعفاء        ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ، صحيح مسلم ) 12(
 .2848رقم، 1143ص
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بألفاظt ، عن أنس ، أسلم من طريق ثابت بن )1(ومسلم، عن قتادة به، شيبان بن عبد الرحمن
  .متقاربة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 المعروف الحافظُ، البصرِي، عمرٍو َأبو العصفُرِي، خَياط بنِ خَليفَةَ بنِ خَياط ابن هو:  خَليفَةُ -
وذكره ، )4("به بأس ال: " القاسمبن مسلمة وقال، )3(وثقه ابن معين. )2(هـ240 توفيبِشَبابٍ،

: وقال ابن حجر، )6("صدوق الحديث مستقيم: "وقال ابن عدي، )5(ابن حبان في الثقات
وترك الرواية ، )8("هو غير قوي، ال أحدث عنه: "وقال أبو حاتم، )7("صدوق ربما أخطأ"

وقال ، قلت كأنه ضعفه، )10("شجر يحمل الحديث: "وقال ابن المديني، )9(عنه أبو زرعة
  .)12(وذكره العقيلي في الضعفاء، )11("رب الحديثمقا: "البخاري

   صدوق: الباحثقال

-  يمرةَبن ا هو: حارمةَ َأبِيبن  عفْصو، حروح َأب رِيصوثقه . )13(هـ201توفي، الب
  ، )17(وأبو حاتم، )16(وقال ابن معين، )15(وذكره ابن حبان في الثقات، )14(الذهبي

                           
 .المرجع السابق) 1(

 .314/ 8تهذيب الكمال : انظر) 2(

 .378/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 3(

 .161/ 3تهذيب التهذيب ) 4(

 .233/ 8 الثقات البن حبان )5(

 .517/ 3الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .195ص، تقريب التهذيب) 7(

 .378/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 8(

 .انظر المرجع السابق) 9(

 22/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 10(

 .393ص، العلل الكبير للترمذي) 11(

 .22/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 12(

 .556/ 5تهذيب الكمال : ظران) 13(

 .318/ 1الكاشف ) 14(

 .216/ 8الثقات البن حبان ) 15(

 .98ص ،  رواية الدارمي-تاريخ ابن معين ) 16(

 .307/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 17(
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: وقال العقيلي، "يهم: "وزاد ابن حجر، "فيه غفلة: "تموزارد أبوحا، "صدوق: ")1(وابن حجر
أنه صدوق ولكن كانت فيه : في حرمي بن عمارة كالماً معناه] أحمد[قال أبو عبد اهللا "

  .)2("غفلة

  . صدوق: الباحثقال

  باقي رجاله ثقات    -

  ن تابعه ثابت ولك، بالسماعولم يصرح ،  من الثالثةفهو، دعامةَ بن قَتَادةُ تدليس وأما  -
 رسل فهو لم ي، إرسالهوأما،  هو في رواية مسلمماك، بن أسلم في شيخه أنس متابعة تامةا

  . عن أنس
فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من ،  فال يضير،طَرخَان بن تدليس سلَيمان وأما  -

  .)4( فهو لم يرسل عن قتادة،ه إرسالوأما، )3(مراتب المدلسين
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الراكب ألن ؛الذِّكْر في تَُؤخِّروني ال أي ] الراكب كَقَدح تَجعلوني ال [ فيه ) ه(  } قدح{ 
  .)5(خَلْفَه ويجعله تَرحاله من فَراغه عند رحله آخر في قَدحه يعلِّق

  :)173(حديث رقم 

 عن ،)7(عبيدةَبن  موسى عن ،)6(الثَّورِي عنِ:  رحمه اهللاينعان عبد الرزاق الصأخرج
دمحبن  ميماهرِإب يم8(التَّي(، نع َأبِيه)9(، نابِرِ عبن  جدبع وُل قَاَل: قَاَل اللَّهسر اللَّه e :"لَا 

                           
 .156ص ، تقريب التهذيب) 1(

 .270/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 2(

 .33ص، طبقات المدلسين) 3(

 .188ص، يلجامع التحص) 4(

 .4/19النهاية في غريب الحديث واألثر) 5(

 ].15حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[هو الثوري : سفيان) 6(

)7 (يذبهو الر ،دزِيزِ المالْع دبأبو عي552ص، تقريب التهذيب:[ انظر.ضعفه ابن حجر، هـ153توفي، ن.[ 

)8( مياهرِإب بن دمحبن م ارِثالحيم465ص، تقريب التهذيب:[انظر .وثقه ابن حجر، هـ120توفي،  التَّي.[ 

 ].209/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم .[خَاِلد التَّيميبن الْحارِث بن هو ِإبراهيم : أبيه) 9(
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 فَِإن ماء، )1(قَدحا وملََأ معاِلقَه، علَّقَ ينْطَلقَ َأن َأراد ِإذَا الراكب فَِإن الراكبِ، كَقَدحِ تَجعلُوني
 الدعاء وسط في فَاجعلُوني َأهراقَ، وِإلَّا شَرِب، يشْرب وَأن تَوضَأ، يتَوضَأ َأن في حاجةٌ لَه كَانَتْ
  .)2("آخرِه وفي َأوِله وفي

  :حديثتخريج ال
   عبد أخرجهو، عن الثوري به،  من طريق محمد بن كثير)3(       أخرجه القضاعي

 من )6(والبيهقي،  من طريق عبيد اهللا بن موسى)5(والعقيلي، عن جعفر بن عون، )4(بن حميدا
  بمثله . ثالثتهم عن موسى بن عبيدة به، طريق زيد بن الحباب

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .)7(فهو لم يرسل عن أبيه،  يضيرفال، ِإبراهيم بن محمد  إرسالوأما، ثقات رجاله باقي   -

  :الحكم على اإلسناد
  .وهو ضعيف،  ضعيف لتفرد موسى بن عبيدة بهإسناده:  الباحثقال

  

_    _   _    _   _    _ 
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أو السهم مثْل أي ] الرقيم أو القدح مثَْل ايدعه حتى الصفوف ىيسو كان [ الحديث ومنه
  .)8(الكتابة سطْر

  :)174(حديث رقم 
 سماك عن ،)10(خَيثَمةَ َأبو َأخْبرنَا ،)9(يحيىبن  يحيى حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال

                           
 ].4/20النهاية في غريب الحديث واألثر. [وهو الذي يؤكل فيه) 1(

 .215/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 2(

 .89/ 2مسند الشهاب القضاعي ) 3(

 .340ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 4(

 .61/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 5(

 .138/ 3شعب اإليمان ) 6(

 ].273ص،  تحفة التحصيل للعراقي-261ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 7(

 .4/20النهاية في غريب الحديث واألثر ) 8(

 ].134حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو التَّميمي َأبو زكَرِيا النَّيسابورِي: بن يحيىيحيى ) 9(

 ].20حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [حديجِ الجعفي بن هو زهير بن معاوِيةَ: َأبو خَيثَمةَ) 10(
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 كََأنَّما حتَّى صفُوفَنَا يسوي، e اِهللا رسوُل كَان: يقُوُل ،)1(بشيرٍ بن النُّعمان سمعتُ: قَاَل حربٍ،بن 
 باديا رجلًا فَرَأى يكَبر كَاد حتَّى فَقَام، يوما خَرج ثُم عنْه، عقَلْنَا قَد َأنَّا رَأى حتَّى الْقداح بِها يسوي
هردص نفِّ، مفَقَاَل الص" :ادباِهللا ع نولَتُس ،فُوفَكُمص َأو خَاِلفَناُهللا لَي نيب كُموهج2("و(.  

  :تخريج الحديث

  .بنحوه، عن النعمان،  سالم بن أبي الجعدطريق من )4(ومسلم، )3( البخايأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-    اكمسبِ بنرسٍ بنِ حبن  َأوخَاِلد ،يلكْ الذُّهالب،و رِيَأب ةريغالم ،يف5(هـ123توفي الكُو(.  

  .)8("ما سقط لسماك بن حرب حديث: "، وقال سفيان الثوري)7(، وأبو حاتم)6(وثقه ابن معين

سماك أصح ": ، وقال أحمد)9("خذوا العلم من سماك ابن حرب": وقال أبو إسحاق السبِيعي
ج به مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، ، واحت)10("الملك بن عمير حديثًا من عبد

                           
)1 ( انميرِ بن النُّعشبن ب دعبن ستوفيالْخَز ،ارِيجِ الَْأنْص2658/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ65ر.[ 

واالزدحام علـى   ، فاألول منها ، وفضل األولِ ، وإقامتها، باب تسوية الصفوف  ، كتاب الصالة ، صحيح مسلم ) 2(
 .436رقم. 185ص، وتقربيهم من اإلمام، وتقديم أولي الفضل، والمسابقة إليها، الصف األول

 .717رقم، 145ص، 1ج، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها، كتاب األذان، حيح البخاريص) 3(

واالزدحام علـى   ، فاألول منها ، وفضل األولِ ، وإقامتها، باب تسوية الصفوف  ، كتاب الصالة ، صحيح مسلم ) 4(
 .436رقم. 185ص، وتقربيهم من اإلمام، وتقديم أولي الفضل، والمسابقة إليها، الصف األول

 .115/ 12تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .2/553، والضعفاء الكبير 4/279الجرح والتعديل ) 6(

 .4/279الجرح والتعديل ) 7(

، فتعقبه ابن حجر    )12/120تهذيب الكمال   (قال الباحث لقد نقل هذا القوَل المزي في         . 9/214تاريخ بغداد   ) 8(
ثوري؛ إنما قاله الثوري في سماك بن الفـضل اليمـاني،   الذى حكاه المؤلف، عن عبد الرزاق، عن ال   :"فقال

هذا النص  : قال الباحث ). 4/205(تهذيب التهذيب   " وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفَه        
كما هو مبين في تاريخ بغداد قد رواه الخطيب البغدادي بإسناده إلى الثوري، فالمزي إنما نقل هذا الـنص                   

-، والذي يظهـر     )2/126(تهذيب الكمال   . أن المزي نقل مثله في ترجمة سماك بن الفضل        كما هو، على    
 ألن ابن أبي حاتم روى بإسناده قول الثوري في سماك بن الفضل             ؛ أن هذا األخير هو الصواب     -واهللا أعلم 

علم أن  إليه تصريح سفيان الثوري بتضعيف سماك بن حرب؛ أضيففإذا ). 4/281الجرح والتعديل (كذلك 
الصواب هو أن هذا القول إنما هو في سماك بن الفضل، فلعل الخطيب البغدادي وهم فنقله فـي ترجمـة                     

واهللا أعلم. سماك بن حرب، ثم تبعه على ذلك المزي   . 

 .4/279الجرح والتعديل ) 9(

 .المرجع نفسه) 10(
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: سمعت يحيى يقول": وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم،  )1(والنعمان بن بشير، وغيرهما
عكرمة، ولو شئت أن : سماك بن حرب ثقة، وكان شعبة يضعفه، وكان يقول في التفسير"

يره إال عن وكان شعبة ال يروي تفس: قال يحيى بن معين. يقول له ابن عباس لقاله
وكان له علم بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحا، ، جائز الحديث": وقال العجلي، )2("عكرمة

، eالنبي : إال أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال قال
وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس، وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف، وكان 

كان رجلًا ": ، وقال أبو بكر البزار)3("الحديث لم يتْرك حديثَه أحد، ولم يرغب عنه أحدجائز 
ولسماك حديث ": وقال ابن عدي، )4("مشهورا، ال أعلم أحدا تركه، وكان قد تغير قبل موته

كثير مستقيم، إن شاء اهللا كلها، وقد حدث عنه األئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، 
: وقال الخطيب البغدادي، )5("حسان عن من روى عنه، وهو صدوق ال بأس بهوأحاديثه 

، )6("كان جائز الحديث، لم يترك حديثَه أحد، وكان عالما بالشِّعر وأيام الناس، وكان فصيحا"
كانوا ": وأما شعبة بن الحجاج فقال، )7("كان يخطئ كثيرا": وذكره ابن حبان في الثقات، وقال

، )8("فكنت أنا ال أفعل ذلك به: قال شعبة. نعم: عكرمة، عن ابن عباس؟ فيقول: ن لسماكيقولو
  .)10("سماك ضعيف في الحديث": ، وقال ابن المبارك)9("ضعيف": وقال سفيان الثوري

، قال صالح )12("في حديثه ِلين": وقال ابن خراش، )11("مضطرب الحديث": وقال أحمد
ليس ": ، وقال مرةً)14("ليس به بأس، وفي حديثه شيء": لنسائي، وقال ا)13("يضعف": جزرة

                           
 .49المختلطين للعالئي  ص ) 1(

 .3/460الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .1/436معرفة الثقات ) 3(

 .4/205تهذيب التهذيب ) 4(

 .3/461الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .9/214تاريخ بغداد ) 6(

 .4/339الثقات البن حبان ) 7(

 .2/553الضعفاء الكبير ) 8(

 .3/460الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .12/120تهذيب الكمال ) 10(

 .4/279الجرح والتعديل ) 11(

 .9/214خ بغداد تاري) 12(

 .المرجع نفسه) 13(

 .12/120تهذيب الكمال ) 14(
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هو ثقة ساء ": وقال الذهبي ،)2("سيء الحفظ": ، وقال الدارقطني)1("بالقوي، وكان يقْبل التَّلْقين
  .)3("حفظه

أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما، فرجعت ولم أسأله عن ": الحميد وقال جرير بن عبد
وسئل يحيى بن معين عن سماك بن حرب ما الذي عيب عليه؟ ، )4(" قد خرف:قلت. شيء
إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، ألنه ": ، وقال النسائي)5("أسند أحاديث لم يسندها غيره": قال

  . )6("كان يلَقَّن فَيتَلَقَّن

طربة، مض: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: قلت لعلي بن المديني": وقال يعقوب بن شيبة
إسرائيُل، (عن ابن عباسٍ : وسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما يقول

روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في ": وقال يعقوب بن شيبة، )7(")األحوصوأبو
شعبة، وسفيان : غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع من سماك قديما مثل

  .)8("ي قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بَأخَرةفحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذ

صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بَأخَرة، فكان ": وقال ابن حجر
  .)9("ربما يلَقَّن

 سماك بن حرب صدوق إال في روايته عن عكرمة، عن ابن عباس فهي :قال الباحث
ة، فتُقبا قبل اختالطه مضطربة، وقد اختلط بَأخَرى عنه قديمور نمن أمثال - ل روايةُ م

  . في غير ما روى عن عكرمة عن ابن عباس- شعبة، وسفيان الثوري

  :ويحمل تضعيف من ضعفَه على أحد ثالثة أمور

أي أنه لم يكن تام الضبط، لكنه مع ذلك لم ينزل عن درجة . إما على قصد تليين حفظه -1
  .القَبول

                           
 .8/722سنن النسائي ) 1(

 .13/184العلل للدارقطني ) 2(

 .1/465الكاشف ) 3(

 .3/460الكامل في ضعفاء الرجال ) 4(

 .4/279الجرح والتعديل ) 5(

 .49المختلطين للعالئي ص ) 6(

 .12/120تهذيب الكمال ) 7(

 .المرجع نفسه) 8(

 .415ص ، تقريب التهذيب) 9(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 381 

 الفصل الثاني

  .ضطرابه في حديثه عن عكرمة عن ابن عباسأو ال -2

  . أو ألنه اختلط بَأخَرة، فكان يلَقَّن فَيتَلَقَّن -3
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 بما انْتَصب أي ] كالقدح فصار بطني استوى حتى فشَرِبتُ [ هريرة أبي حديث ومنه
  .)1(الخُلُو من بظَهره لَصق كان أن بعد سهمكال وصار اللَّبن من فيه حصل

  :)175(حديث رقم 

 شَديد، جهد َأصابني "هريرةَ، َأبِي عن ،)2(حازِمٍ َأبِي عنو:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 بعيد غَير فَمشَيتُ علَي، وفَتَحها داره فَدخََل اللَّه، كتَابِ من آيةً فَاستَقْرْأتُه الخَطَّابِ، بن عمر فَلَقيتُ

 "هريرةَ َأبايا ": فَقَاَل رْأسي، علَى قَاِئمe  اللَّه رسوُل فَِإذَا والجوعِ، الجهد من ِلوجهِي فَخَررتُ
 رحله، ِإلَى بِي فَانْطَلَقَ بِي، الَّذي وعرفَ امنيفََأقَ بِيدي فََأخَذَ وسعديك، اللَّه رسوَل لَبيك: فَقُلْتُ
رِلي فََأم سبِع ننٍ متُ لَبفَشَرِب ،نْهم قَاَل ثُم" :دا عا يَأب رتُ" هدتُ، فَعفَشَرِب قَاَل ثُم :"دتُ" عدفَع 

 َأمرِي، من كَان الَّذي لَه رتُوذَكَ عمر، فَلَقيتُ: اَلقَ كَالقدحِ، فَصار بطْني استَوى حتَّى فَشَرِبتُ،
 لَها َأقْرُأ ولََأنَا اآليةَ، استَقْرْأتُك لَقَد واللَّه عمر، يا منْك بِه َأحقَّ كَان من ذَِلك اللَّه فَولَّى: لَه وقُلْتُ
،نْكقَاَل م رمع :اللَّهو لََأن َأكُون خَلْتُكَأد بإلى َأح نم َأن كُونثُْل ِلي يرِ مممِ ح3("النَّع(.  

هو موصوٌل ، عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد، قوله وعن أبي حازم ": ابن حجرقال
وذكره محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين ، باإلسناد الذي قبله

وقال قوله وعن أبي حازم ال يصح عطفه على قوله عن أبيه ألنه ،  استشكل هذا التركيبالبلقيني
وال يصح : إذ يصير التقدير عن أبيه وعن أبي حازم قال، يلزم منه إسقاط فضيٍل فيكون منقطعاً

 الذي لم يعين هو محمد بن فضيل فيلزم االنقطاع حدث ألن الم؛عطفه على قوله وعن أبي حازمٍ

                           
 .4/20النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].246ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ100توفي، هو سلْمان اَألشْجعي الكُوفي: َأبو حازِمٍ) 2(

: وقَوِلـه ] 57: البقرة [)ما رزقْنَاكُم كُلُوا من طَيبات    (: باب قوِل اهللا تعالى   ، كتاب األطعمة ، صحيح البخاري ) 3(
)    تُمبا كَسم اتبطَي نقُوا مَأنْف(] 267: البقرة [ِلهقَوو :)          لُـونمـا تَعا ِإنِّي بِماِلحلُوا صماعو اتبالطَّي نكُلُوا م

يمل5375رقم، 68ص، 7ج، ]51: المؤمنون [)ع. 
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 وكأنه تلقفه من شيخنا في مجلسٍ ،وكان الالئق أن يقول وبه إلى أبي حازمٍ انتهى: قال، أيضاً
 ؛ واألول مسلم والثاني مردود،وإلَّا فلم يسمع بأن الشيخ شرح هذا الموضع، بسماعه للبخاري

حدثنا : ألنه ال مانع من عطف الراوي لحديث على الراوي بعينه لحديث آخر فكأن يوسف قال
والالئق الذي ذكره صحيح ، عن أبي حازمٍ بكذا وعن أبي حازمٍ بكذا، عن أبيه، بن فضيلمحمد 

وبه عن :  لصح أو حذف قوله عن أبيه فقالحازمٍلكنه ال يتعين بل لو قال وبه إلى أبيه عن أبي 
 به مقدرة والمقدر في حكم الملفوظ وأوضح منه أن قوله وعن أبي ونوحدثنا تك، أبي حازمٍ لصح

وزعم بعض ، فحذف ما بينهما للعمل به، حازمٍ معطوف على قوله حدثنا محمد بن فضيٍل إلخ
عن ، الشُّراح أن هذا متعلق وليس كما قال فقد أخرجه أبو يعلى عن عبد اهللا بن عمر بن أبان

  .)1("محمد بن فضيل بسند البخاري فيه فظهر أنه معطوفٌ على السند

 حدثَنَا ،)2(عيسىبن  يوسفُ حدثَنَا: قال اإلمام البخاري: بله هو الذي قواإلسناد : الباحثقال
دمحٍلبن ا مي3(فُض(، نع َأبِيه)عن أبي هريرة، )4.  

  

  :تخريج الحديث

  .عن أبي هريرة بنحوه،  من طريق مجاهد)5( البخاريأخرجه
  

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .دعته ال يدعو لبحديثهف، فال تَضير، فُضيٍلبن  محمد   بدعةوأما،  رجاله ثقات- 

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  
                           

 .519 /9فتح الباري البن حجر ) 1(

 ].57حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [يوسف بن عيسى بن دينار الزهري َأبو يعقُوب الْمروزِي) 2(

)3 ( دمحوان الضبي موالهمبن مٍل بن غَزي17حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [فُض.[ 

 ].17حديث رقم : ه انظرسبقت ترجمت. [جرِيرٍ الضبي بن هو فُضيُل بن غَزوان: أبيه) 4(

 .6246رقم، 55ص، 8ج، باب التسليم على الصبيان، كتاب االستئذان، صحيح البخاري) 5(
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  : رحمه اهللاألثير ابن اقال

 القدحة ] نُورٍ قدحة لهم جعل كما ظُلْمة قدحةَ الناس لجعل اللّه شاء لو [ وفيه ) ه( 
: والقَداحة والقَداح. الحديدة: قْدحةوالم والمقْدح. بالزنْد النار اقتْداح من مشْتَقّ اسم: بالكسر
  .)1(الحجر

  )176(حديث رقم 

  . لم أعثر على تخريجٍ له: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 إذا القدر قَدح: يقال. تَغْرِف أي ] أخْرى وتَنْصب قدراً تَقْدح [ زرع أم حديث وفي ) ه( 
  .)2(المرق: والقديح. المغْرفة: والمقدحة. فيها ما غَرف

  :(*)حديث رقم 

: حجرٍ، قَاالَبن عبد الرحمنِ، وعلي بن حدثَنَا سلَيمان :   اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
عروةَ، عن عروةَ، عن عاِئشَةَ، بن ه عروةَ، عن عبد اللَّبن يونُس، حدثَنَا هشَام بن َأخْبرنَا عيسى 

  . عشْرةَ امرَأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئادى ِإحجلَس: " قَالَتْ

ٍل:  اُألولَىقَالَتبْأسِ جلَى رٍل غَثٍّ، عمج مجِي لَحوز :هينٍ الَ سمالَ ستَقَى ورٍل فَي
  .إلخ...فَينْتَقَُل

ولكن لم أقف ، )31(وهو الحديث رقم ، م زرع سبق تخريجه ودراستهأ حديث : الباحثقال
  ".أخْرى وتَنْصب قدراً تَقْدح:" على هذا اللفظ

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .4/20النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 .4/21 لمرجع السابقا) 2(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 أي ] برمتك من واقْدحي معك فلْتَخْبِز خابِزةً ادعي: قال ثم [ جابر حديث ومنه
  .)1(اغرفي

  :)177(حديث رقم 

 ،)3(مخْلَدبن  الضحاك حدثَني ،)2(الشَّاعرِبن  حجاج حدثَني:   اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
نم قْعرة ضارا، ِلي عبِه ثُم َأهقَر ،لَيقَاَل ع :نَاهرنْظَلَةُ َأخْبَأبِيبن  ح انفْيثَنَا ،)4(سدح يدعبن  س

ينَاءتُ: قَاَل ،)5(معمس ابِرج نب دبقُوُل اِهللا، عا: "يلَم رفقُ حتُ الْخَنْدَأيوِل رساِهللا بِر e ،اصخَم 
 شَديدا، خَمصا e اِهللا بِرسوِل رَأيتُ فَِإنِّي شَيء؟ عنْدك هْل: لَها فَقُلْتُ امرَأتي، ِإلَى كَفَْأتُفَانْ

 ِإلَى فَفَرغَتْ وطَحنَتْ، فَذَبحتُها: قَاَل ،)6(داجِن بهيمةٌ ولَنَا شَعيرٍ، من صاع فيه جِرابا ِلي فََأخْرجتْ
ي،فَرا اغتُهي فَقَطَّعا، فهتمرب تُ ثُملَّيوِل ِإلَى وساِهللا ر e، ْي لَا: فَقَالَتنحوِل تَفْضساِهللا بِر e 

 نمو،هعقَاَل م :فَجِْئتُه ،تُهرارا: فَقُلْتُ فَسوَل يسِإنَّا اِهللا، ر نَا قَدحةً ذَبميهنَتْ لَنَا، بطَحا واعص نم 
 ِإن الْخَنْدق، َأهَل يا: " وقَاَلe اِهللا رسوُل فَصاح معك، نَفَرٍ في َأنْتَ فَتَعاَل عنْدنَا، كَان شَعيرٍ
 خْبِزنتَ ولَا برمتَكُم، تُنْزِلُن لَا: "e اِهللا رسوُل وقَاَل ،"بِكُم هلًا فَحي )7(سورا لَكُم صنَع قَد جابِرا

جِينَتَكُمتَّى عح فَجِْئتُ ،"َأجِيء اءجوُل وساِهللا ر e مقْدي تَّى النَّاسي، جِْئتُ حَأترفَقَالَتْ ام :بِك 
،بِكفَقُلْتُ و :لْتُ قَدي فَعالَّذ تُ ِلي، قُلْتجفََأخْر جِينَتَنَا لَهقَ عصا فَبيهف ،كاربو ثُم دمنَا ِإلَى عتمرب 
 وهم" تُنْزِلُوها ولَا برمتكُم من واقْدحي معك، فَلْتَخْبِز خَابِزةً ادعي: "قَاَل ثُم وبارك، فيها فَبصقَ
 كَما َأو -  عجِينَتَنَا وِإن هي، ماكَ لَتَغطُّ برمتَنَا وِإن وانْحرفُوا، تَركُوه حتَّى لََأكَلُوا بِاِهللا فَُأقْسم َألْفٌ،

                           
 .4/21النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

تـوفي  ، ثَّقَفي البغْدادي، المعروف بابن الـشاعر     حجاجٍ ال  بن   هو ابن َأبِي يعقُوب يوسفَ    : حجاج بن الشَّاعرِ  ) 2(
 ].153ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ259

)3 (    خْلَدم بن اكحبن  الض  رِيصمٍ النَّبِيُل الباصو عَأب يانبمِ الشَّيلسبن م اكححـديث  : سبقت ترجمته انظر. [الض
 ].123رقم  

)4 (ح   انفْيَأبِي س ثقة حجة      بن   نْظَلَةُ بن ،كِّيالم ،يحمنِ الجمحالر دبتقريب التهـذيب  :[انظر. هـ151توفي، ع ،
 ].183ص

 ].3حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[سعيد بن مينَا مولى البختري) 5(

ملزومة في الْبيت : ألف الْمكَان وأقَام بِه وكَذَِلك شَاة داجِنوبعير داجِن ِإذا ، إلباس الْغَيم أقطار السماء: الدجن) 6(
 ].451/ 1جمهرة اللغة .[لَا ترعى

تفـسير  .[قد تكلم بِالْفَارِسيةr   َأي طَعاما يدعو ِإلَيه وهذه لَفْظَة فارسية قَاَل الْهروِي وفي هذَا َأن رسول اهللا               ) 7(
 ].212ص، ين ألبي نصر األزديغريب ما في الصحيح
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  .)1("هو كَما لَتُخْبز - : الضحاك قَاَل
  :تخريج الحديث
ومن طريق ، بهعن الضحاك بن مخلد ، عن عمرو بن علي، )2(اري البخأخرجه

  .بنحوه، عن جابر، عن أبيه، عبدالواحد بن أيمن
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات- 
_    _   _    _   _    _ 

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وهو السوط: بالكسر القَد] فيها وما الدنيا من خير الجنة في دهق وموضع [فيه...  } قدد{ 
 سوطَه يسع الذي الموضع قَدر أو أحدكم سوط قَدر أي: مدبوغ غير جلْد من يقَد سير األصل في
  .)3(فيها وما الدنيا من رخي الجنة من

  :)178(حديث رقم 

   معاوِيةُ حدثَنَا ،)4(محمدبن  اللَّه عبد حدثَنَا:    قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
: e يالنَّبِ عنِ ماِلك، بن َأنَس وسمعتُ: قَاَل )7(حميد عن ،)6(ِإسحاقَ َأبو حدثَنَا ،)5(عمرٍوبن ا
 َأو الجنَّة، من َأحدكُم قَوسِ ولَقَاب فيها، وما الدنْيا من خَير غَدوةٌ، َأو اللَّه، سبِيِل في لَروحةٌ"

عضوم يدي -  قنعي طَهوس - رخَي نا منْيا الدما، ويهف لَوو َأةً َأنرام نِل منَّ َأهالجتْ ةِإلَى اطَّلَع 
  .)8("فيها وما الدنْيا من خَير رْأسها علَى ولَنَصيفُها رِيحا، ولَملََأتْه بينَهما، ما لََأضاءتْ اَألرضِ َأهِل

                           
، وبتحققه تحققاً تاماً  ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك         ، كتاب األشربة ، صحيح مسلم ) 1(

 .2039رقم، 843ص، واستحباب االجتماع على الطعام
كتـاب  ، 3070رقم، 74ص، 4ج، باب من تكلم بالفارسية والرطانة    ، كتاب الجهاد والسير  ، صحيح البخاري ) 2(

 .4101رقم، 108ص، 5ج، باب غزوة الخندق وهي األحزاب، المغازي
 .4/21النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(
)4 (دمحم اِهللا بن دبع :يفع143حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هوِ الج.[ 
 ].538ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ214توفي، هو اَألزدي المعني َأبو عمرٍو البغدادي) 5(
 ].92ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، هـ185توفي، هو ِإبراهيم بن محمد الفَزارِي: َأبو ِإسحاق) 6(
)7 (ديمح :رِيصةَ البديبو عُل َأبالطَّوِي ديمَأبِي ح 111 حديث رقم :سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 
، شديدة سواد العين  ، وصفَتهِن يحار فيها الطرف   ، باب الحور العين  ، كتاب الجهاد والسير  ، صحيح البخاري ) 8(

 .2796رقم، 17ص، 4ج، شديدة بياض العين
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  :تخريج الحديث
  .)1(عن حميد به بنحوه،  البخاري من طريق وهيبأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .اله ثقات رج  -
-   ديمفال، وأما تدليس حوقد صرح بالسماع من ،  من الثالثة من مراتب المدلسينفهو ،ضير ي

  .أنس في هذه الرواية
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وتَر به فيريد بالكسر روي إن ] القد شديد طَلْحة أبو كان [ أحد حديث وفي ) س( 
  .)2(القَوس في والنَّزع المد فهو بالفتح روِي وإن ،قَوسال

  :(*)حديث رقم 
 ،حدثَنَا َأبو معمرٍ، حدثَنَا عبد الوارِث، حدثَنَا عبد العزِيزِ:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 e وَأبو طَلْحةَ بين يديِ النَّبِيe،  عنِ النَّبِي لَما كَان يوم ُأحد انْهزم النَّاس:  قَاَل،tعن َأنَسٍ 

،دالق يدا شَدياملًا رجةَ رو طَلْحَأب كَانو ،لَه فَةجبِح هلَيع بِه بوجإلخ... م."  
  ).137(هو الحديث رقم ،  سبق تخريجه ودراسته: الباحثقال

    

_    _   _    _   _    _  

  :بن األثير رحمه اهللا اقال
 يعقر لئال ويشَق يقْطع أي ] أصبعين بين السير يقَد أن نَهى [ سمرة حديث وفي ) س( 

ه الحديددتَعاطى أن بنَهيه شبيه وهو يلوالً السيف يسم .والقَد :3(كالشَّق طوالً القَطْع(.  
  :)179(حديث رقم 
   حدثَنَا َأنَسٍ،بن  قُريشُ حدثَنَا ،)4(بشَّارٍبن  محمد حدثَنَا:  اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال

                           
، وقابِ قوسِ أحدكم من الجنـة     ، باب الغدوة والروحة في سبيل اهللا     ، كتاب الجهاد والسير  ، صحيح البخاري ) 1(

 .2792رقم، 16ص، 4ج
 .4/21النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(
 .المرجع السابق) 3(
 ].24حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[عثْمان العبدي البصرِي بن محمد بن بشَّارِ) 4(
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 بين السير يقَد َأن نَهى e اللَّه رسوَل َأن: "جنْدبٍبن  سمرةَ عن ،)2(الْحسنِ عنِ ،)1(َأشْعثُ
  .)3("ِإصبعينِ

  :تخريج الحديث

   ي من طريق عل)5(والطبراني، عن محمد بن بشار به، )4(روياني أبو بكر الأخرجه
، )7(والطبراني، كالهما عن قريش بن أنس به،  من طريق أبي قالبة)6(والحاكم، بن المدينيا

 عن اكالهم،  من طريق إسماعيل بن مسلم)9(رانيوالطب، من طريق قتادة، )8(طيعيوأبوبكر الق
بألفاظ .  بهأنسمن طريق زيد بن عقبة عن ، )11(والطبراني، )10(والعقيلي، الحسن البصري به

  .متقاربة
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)12(هـ208توفي، البصرِي أنس َأبو موالهم، اُألموِي،: وقيل اَألنْصارِي، َأنَسٍبن قُريشُ     -

، "ه تغيرإلّا أن: "والذهبي، )16(وزاد النسائي، )15(والذهبي، )14(والنسائي، )13( ابن المدينيوثقه
وكان سنة ثنتين ،  عقلهتغير، به بأس ال: " أبو حاتموقال، )17("بأس به ليس: "وقال ابن معين

                           
 ].113ص، تقريب التهذيب: [ظران، وثقه ابن حجر، 146أو142توفي، هو ابن عبد الملك الحمراني: َأشْعثُ) 1(

 ].145حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو البصرِي واسم َأبِيه يسارٍ اَألنْصارِي: الحسن بن َأبِي الحسنِ) 2(

 .2889رقم، 31ص، 3ج، باب في النهي أن يقد السير بين اصبعين، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 3(

 .53/ 2مسند الروياني ) 4(

 .224/ 7المعجم الكبير ) 5(

 .313/ 4المستدرك على الصحيحين ) 6(

 .219/ 7المعجم الكبير ) 7(

 .442ص، جزء األلف دينار للقطيعي) 8(

 .228/ 7المعجم الكبير ) 9(

 .241/ 2الضعفاء الكبير ) 10(

 .185/ 7المعجم الكبير ) 11(

 .585/ 23تهذيب الكمال : انظر) 12(

 .195/ 7اري التاريخ الكبير للبخ) 13(

 .587/ 23تهذيب الكمال ) 14(

 .136/ 2الكاشف ) 15(

 .98ص ، المختلطين للعالئي) 16(

 .449ص، سؤاالت ابن الجنيد) 17(
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 تغير صدوق: "وقال ابن حجر، )2( العجلي في الثقاتوذكره، )1("ومائتين صحيح العقل
آخر شيخاً صدوقاً إلَّا أنه اختلَط في : "وقال ابن حبان، )4("تغير: "وقال أبو داود، )3("بأخرة

عمره حتى كان ال يدري ما يحدث به بقي ست سنين في اختالطه فظهر في روايته أشياء 
 حديثه القديم فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجز شبهمناكير ال ت

  وذكره ، )5("االحتجاج به فيما انفرد فأما فيما وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك
  .)6(ي في الضعفاء والمتروكينابن الجوز

متابعة قاصرة في شيخ شيخه ، وإسماعيل بن مسلم، وقد تابعه قتادة،  تغيرثقة:  الباحثقال
  .كما تقدم في التخريج، الحسن

  . باقي رجاله ثقات  -

،  فال يضير لذكر ابن حجر له في الثانية من مراتب المدلسين،البصرِي الحسن تدليس وأما  -
 عن روايته وأما: "وذلك لقول العالئي رحمه اهللا،  عن سمرةسل فهو لم ير،إرساله وأما
 كبيرة نسخة عنه روي وقد العقيقة لحديث منه سماعه البخاري صحيح ففي جندب بن سمرة
 عن الترمذي حكى وكذلك ،سماع كلها إن المديني بن علي وعند ،األربعة السنن في غالبها

 يقتضي ال وذلك كتاب هي كثيرون وجماعة القطان سعيد بن ىيحي وقال ،هذا نحو البخاري
 الحسن إلى رجل جاء قال الطويل حميد عن هشيم ثنا حنبل بن أحمد مسند وفي اإلنقطاع
 سمرة حدثنا الحسن فقال ،يده يقطع أن عليه قدر إن ،نذر وأنه أبق له عبداً إن فقال البصري

 يقتضي وهذا المثلة عن ونهى بالصدقة فيها أمر إال خطبة e اهللا رسول خطبنا ما قل قال
  .)7("أعلم واهللا العقيقة حديث لغير سمرة من سماعه

  .)8(فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين،  فال يضير،َأشْعثُ  وأما تدليس  -

                           
 .143/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 1(

 .217/ 2الثقات للعجلي ) 2(

 .455ص، تقريب التهذيب) 3(

 .586/ 23تهذيب الكمال ) 4(

 .220/ 2 المجروحين البن حبان) 5(

 .17/ 3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 6(

 .165ص، جامع التحصيل) 7(

 .28ص، طبقات المدلسين) 8(
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  :الحكم على اإلسناد

ولم تتميز ،  بست سنينوفيه قريش بن أنس تغير قبل موته،  إسناده ضعيف: الباحثقال
وإسماعيل ، فقد تابعه قتادة، وله متابعة قاصرة،  عنه قبل االختالط أو بعدهبشار بن محمدرواية 

، وقد تابع الحسن البصري في سمرة بن جندب، متابعة قاصرة عن الحسن البصري، بن مسلم
 فيه :والثاني،  فيه يعلى بن علي ضعيف الحديث:األول، وجميع أسانيدهم ضعاف، زيد بن عقبة

  . في ابن عون متهم بالوضع:والثالث، إسماعيل بن مسلم منكر الحديث

  .)1("اختالطه بسبب هذا قريش ولضعف الحسن، لعنعنة ضعيف؛ إسناده: " األلبانيوقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  : األثير رحمه اهللابن قال

 سقاء أراد ] وقَد مرضوفين ديينبجe  اللّه رسول إلى أرسلت امرأةً أن [ وفيه ] ه[ 
  .)2(القاف بفتح وهو لَبن فيه السخْلة جِلْد من متَّخذاً صغيراً

  :)180(حديث رقم 

 حصينٍ َأبِي عن يزِيد،بن  اِهللا عبد حدثَني:  محمد بن عمر الواقدي رحمه اهللاقال
ذَِلي3(الْه(، ا: "قَاَلتْ لَملَمَأس نْدةَ بِنْتُ هتْبع)4( ْلَتسوِل إلَى َأرساِهللا ر e ةيدبِه- وهطَحِ وبِالَْأب)5( ،

عم لَاةوا، منِ لَهييدنِ بِجوفَيضر6(م( قَدتْ، وةُ فَانْتَهارِيةَ إلَى الْجموِل خَيساِهللا ر e ْتلّمفَس 
  . )7("إلخ ... ،e اهللا رسول على فدخلت لَها فََأذن واستَْأذَنَتْ،

                           
 .320/ 2 األم -ضعيف أبي داود ) 1(

 .4/21النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2(

 .فهو مجهول، لم أعثر على ترجمة له) 3(

االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب        .[ بن عبد مناف، أم معاويـة      هنْد بِنْتُ عتْبةَ بن ربيعة بن عبد شمس       ) 4(
4/1922.[ 

واألبطح يضاف إلى مكة وإلى منى، ألن المسافة بينـه وبينهمـا            .  كان أو واسعاً   األبطح أثر المسيل ضيقاً   ) 5(
واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب، وهو خيف بني كنانة، وقد قيل إنه ذو طـوى ولـيس                    

 ].74/ 1م البلدان لياقوت معج.[به

المرضوفُ والرضيفُ من اللَّحم المشْوي علَى الرضاف وهي الحجارةُ تُوقَد عليها النّار حتى إذَا حميت َألْقَى       ) 6(
 ].686/ 1غريب الحديث للخطابي [ .عليها اللّحم ِلينْشَوِي وهو الحنيذُ

 .868/ 2مغازي الواقدي ) 7(
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  :تخريج الحديث
  . به الواقديانفرد

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
-  عداِهللا ب بن دزِين يفُنْطس ب ذَِلينى الهيدوقال أبو بكر ، )3(وأحمد، )2(وثقه ابن معين. )1(م  

قال أبو بكر بن أبي و، )5( حبان في الثقاتنوذكره اب، )4("ما بحديثه بأس: "ويس أبي أبنا
وقال ، )7("متهم بأمر عظيم: "وقال البخاري، )6("كان يتهم بالزندقة: "أويس في موضع آخر

  . في الضعفاء)10(وابن الجوزي، )9(وذكره العقيلي، )8("ليس بثقة: "النسائي
   هو صدوق: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وكذلك المصنف ،  لهرجمةعلى تعثر أوفيه أبو حصين لم ،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  .وقد انفر بهذا الحديث، الواقدي متروك الحديث

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)11(الجدب في السخْلة جلد يريد ] القَد يأكلون كانوا [ عمر حديث ومنه

  :)181(حديث رقم 

 سفْيان نا: قَالَا َأبانبن  وَأحمد ،)12(سعيدبن  راهيمِإب حدثَنَا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال

                           
 .227/ 5بير للبخاري التاريخ الك) 1(
 .198/ 5الجرح والتعديل ) 2(
 .483/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 3(
 .198/ 5الجرح والتعديل ) 4(
 .16/ 7الثقات البن حبان ) 5(
 .227/ 5التاريخ الكبير للبخاري ) 6(
 .390/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(
 .64ص، سائيالضعفاء والمتروكون للن) 8(
 .316/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 9(
 .146/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 10(
 .4/21النهاية في غريب الحديث واألثر) 11(
)12 (  ديعس بن مياهررِي    : ِإباقَ الطَبحو ِإسَأب ،رِيهوتقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجـر   ، هـ250توفي، هو الج

 ].89ص، التهذيب
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 كُلَّما كَان الْخَطَّابِ بن عمر َأن عباسٍ،بن ا عنِ َأبِيه، عن كُلَيبٍ،بن  عاصمِ عن ،)1(عيينَةَبن ا
 يرفَُأ، يا: فَقُلْتُ يوما الْباب فَحضرتُ قَام، وِإلَّا مهكَلَّ حاجةٌ لَه كَانَتْ فَمن ِللنَّاسِ جلَس صلَاةً صلَّى
جِإذَا فَخَرو انثْمابِ عبِالْب جفَُأ فَخَررفَقَاَل ي :ا قُمي ناب ،فَّانع ا قُمي ناسٍ، اببخَلْنَا علَى فَدع رمع 
هنْدعو ربص ناٍل، متُ يِإنِّ: فَقَاَل مي نَظَرِل فَأه ينَةدا الْمتُكُمَأيفَر نا َأكْثَرِ مهلةً َأهيرشذَا فَخُذَا عه 
 ،)2(َأخْشَن من نشْنشَةٌ: فَقَاَل زِدتَنَا؟ نُقْصانًا كَان وِإن: قُلْتُ فَردا، فَضٌل فيه كَان فَِإن فَاقْسماه الْماَل
تَ قَدملع ا َأندمحم لَهَأهكَانُوا و ْأكُلُوني دلَى: قُلْتُ ،الْقب اللَّهو لَو فَتَح ذَا اللَّهلَى هع دمحم نَعلَص 
يهف را غَيتَ، منَعص بفَغَض انْتَشَجتَّى واخْتَلَفَتْ ح ،هلَاعقَاَل َأضِإذَن،: و نَعص يهاذَا؟ فِإذًا :فَقُلْتُ م 
  .)3( "عنْه فَسري وَأطْعمنَا، َأكََل

  :تخريج الحديث

  .عن سفيان بن عيينة به بنحوه،  من طريق عبد األعلى بن حماد)4(ي البيهقأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)5 ( الجرمي، الكُوفيشهابٍبن هو كُلَيب :  أبيه  -

، وجزم ابن عبد البر )6("يقال إن له صحبة: "ثقات، وقال ذكره ابن حبان في ال:قال الباحث
  .)7("له وألبيه صحبة: "بصحبته فقال

روى عن : "ال ابن أبي حاتم عن أبيهـواب أنه ال تثبت له صحبة، قـ الص:قال الباحث
إنما يرويه الناس عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من .  مرسلًا ولم يدركهeالنبي 

  .)9("وهم من ذكره في الصحابة: "وقال ابن حجر، )8("األنصار

                           
 ].9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأبِي عمران ميمونٍ الهِالَِلي بن سفْيان بن عيينَةَ) 1(

 ].35/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر .[والْجِباُل تُوصف بالخُشُونَة. َأي حجر من جبٍل) 2(

 .326/ 1مسند البزار ) 3(

 .583/ 6السنن الكبرى ) 4(

 .211/ 24تهذيب الكمال ) 5(

 .3/356الثقات ) 6(

 .3/1329االستيعاب ) 7(

 .7/167الجرح والتعديل ) 8(

 .813تقريب التهذيب ص) 9(
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  ، وزاد )4(، وذكره ابن حبان الثقات)3(، والعجلي)2( ، وأبو زرعة)1( ووثقه ابن سعد
سمعت أبا : "وقال أبو عبيد اآلجري، )5( "رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به: "ابن سعد
كليب : لناس يغلطون يقولونعاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده ليس بشيء، ا: داود يقول

  .)7("صدوق: "وقال ابن حجر، )6("عن أبيه، ليس هو ذاك
 هو ثقة، وأما قول أبو داود، فمحمول على أنه أراد إذا كانت الرواية عنه، عن :قال الباحث

  .أبيه، ألن الناس يخطئون في ذلك، ويكون صوابها عنه عن غير أبيه
  .)8(توفي بضع وثالثين ومائة، الجرمي الكُوفي بن شهاب بن المجنون  عاصم بن كليب  -

، )13(، والفسوي)12(، والعجلي)11(، وأحمد بن صالح)10(، وابن معين)9(وثقه ابن سعد
  .)16(، وذكره ابن حبان في الثقات)15(، وابن شاهين)14(والنسائي

ال  ":وقال علي بن المديني، )18("صالح: "، وقال أبو حاتم)17("ال بأس بحديثه: "وقال أحمد
  .)20("صدوق، رمي باإلرجاء: "وقال ابن حجر، )19("يحتَج به إذا انفرد

                           
 .8/460الطبقات الكبير ) 1(

 .7/167الجرح والتعديل ) 2(

 .2/228معرفة الثقات ) 3(

 .5/337الثقات ) 4(

 .6/123الطبقات الكبير ) 5(

 .212/ 24تهذيب الكمال ) 6(

 .813تقريب التهذيب ص) 7(

 .537/ 13تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .6/341الطبقات الكبرى ) 9(

 .13/538تهذيب الكمال ) 10(

 .150تاريخ أسماء الثقات ص) 11(

 .2/9معرفة الثقات ) 12(

 .3/96المعرفة والتاريخ ) 13(

 .13/538تهذيب الكمال ) 14(

 .150تاريخ أسماء الثقات ص) 15(

 .7/256الثقات ) 16(

 .6/350الجرح والتعديل ) 17(

 .المرجع نفسه) 18(

 .2/70الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) 19(

 .473تقريب التهذيب ص) 20(
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   لم يدعو لبدعتهوحديثه،  ابن حجرقال هو كما : الباحثقال

  .)1(هـ150توفي ، الْبصرة أهل من أسيد بن خَاِلد ولد من الْقرشي أبان بن َأحمد   -

  .التعديل سوى ابن حبان ذكره في الثقات لم يترجم له أحد من أئمة الجرح و: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وهذا الحديث ال نعلم أحداً رواه عن : "وقال أبو بكر البزار.  إسناده صحيح: الباحثقال
  ".وال نعلم له طريقاً عن عمر إلّا هذا الطريق،  بهذا اللفظ غير عمرeالنبي 
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : اهللا ابن األثير رحمهقال

 له فَنظَر ثَوب عليه يكن مـول أسيراً بدر ومـي بالعباس ُأتي [ابرـج ثـحدي يـوف
 قَدرِه على الثّوب كان أي] إياه فكَساه عليه يقَد أبي بن اللّه عبد قَميص فَوجدوا قَميصاً  e النبي

  .)2(وطوله

  :)182(حديث رقم 

 عن ،)4(عيينَةَبن ا حدثَنَا ،)3(محمدبن  اللَّه عبد دثَنَاح:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 وُأتي بُِأسارى، ُأتي بدرٍ يوم كَان لَما: قَاَل عنْهما، اللَّه رضي اللَّه عبد بن جابِر سمع ،)5(عمرٍو

 يقْدر ُأبيبن  اللَّه عبد قَميص فَوجدوا قَميصا، لَهe  النَّبِي فَنَظَر"ثَوب، علَيه يكُن ولَم بِالعباسِ
،هلَيع اهفَكَس النَّبِي e ،اهِإي ذَِلكفَل عنَز النَّبِي e هيصي قَمالَّذ هسنَةَبن ا قَاَل" َألْبييكَانَتْ ع لَه 
نْدع النَّبِي e دفََأ يبح َأن َئهكَاف6("ي(.  

                           
 .32/ 8الثقات البن حبان ) 1(

 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

)3 (دمحم اِهللا بن دبع :خَارِيفَرٍ البعو جَأب يفع143حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو الج.[ 

 ].22سبقت ترجمته انظر صفحة رقم.[َأبِي عمران ميمونٍ الهِالَِلي بن هو سفْيان بن عيينَةَ) 4(

تقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجـر   ، هـ126توفي، هو ابن دينَارٍ المكي َأبو محمد اَألثْرم، الجمحي موالَهم        ) 5(
 ].421ص،  التهذيب

 .3008رقم، 60ص، 4ج، باب الكسوة لألسارى، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) 6(
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  :تخريج الحديث
، وعبد اهللا بن عثمان، وعلي بن عبد اهللا،  عن مالك بن إسماعيل)1( البخاريأخرجه

جميعهم عن ، وأحمد بن عبدة الضبي، وزهير بن حرب،  عن أبي بكر بن أبي شيبة)2(ومسلم
  . بن عيينة به بنحوهسفيان

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .رجاله ثقات  -
- رمو وأما تدليس ع نَارٍ بنيضير،دفقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ،  فال ي

 التصريح كثيرة أحاديث في عنه صح قد: " فقد قال العالئي، إرسالهوأما، )3(المدلسين
  .وعليه فال يضير إرساله، )4("وغيرهما جابر ومن عمر ابن من بالسماع

_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)5(االستسقاء والحبن ] وقُداداً حبناً اللّه فجعله [ الحديث ومنه ) ه( 

 :)183(حديث رقم 

 ثحي، e ذكره ابن األثير بصيغة توحي إلى أن الحديث مرفوع إلى النبي : الباحثقال
، )7(والبيهقي، )6(وإنما وقفت عليه عند الخطَّابي، ولكن لم أقف عليه مرفوعاً، "الحديثومنه : "قال

  ".أخرجاه من حديث أبي سعيد األصمعي، موقوفاً

 نا، معينٍبن  يحيى نا، الدورِي عباس ثنا، اَألعرابِيبن ا َأخْبرنَا:  أبو سلميان الخطَّابيقال
يعماَألص ،"ال َأنجشََّأ ري تَجسٍ فلجقَاَلفَ م ٌل لَهجتَ روعلَى دذَا عامِ ها الطَّعدقَاَل ال فَقَاَل َأح 
لَهعفَج نًا اللَّهبا حادقُدو."  

                           
، 2ج، ومن كُفِّن بغير قميص، باب الكفن في القميص الذي يكَفُّ أو ال يكَفُّ، كتاب الجنائز، صحيح البخاري) 1(

، وكتاب اللباس ، 1350رقم، 92ص، 2ج، وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله       ، 1270رقم، 76ص
 .5795رقم، 143ص، 7ج، باب لبس القميص

 .2773رقم، 1117ص، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، صحيح مسلم) 2(

 .22ص، طبقات المدلسين) 3(

 .243ص، جامع التحصيل) 4(

 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر ) 5(

 .154/ 1غريب الحديث للخطابي ) 6(

 .480/ 7إليمان شعب ا) 7(
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  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(والمدينة مكة بين موضع وهو مصغَراً ] قُديد [ ذكر وفيه

 :)184(حديث رقم 

 هشَامِ عن ،)3(ماِلك َأخْبرنَا ،)2(يوسفَبن  اللَّه عبد احدثَنَ:  اهللاحمه اإلمام البخاري رقال
 يومِئذ وَأنَا ،e النَّبِي زوجِ -  عنْها اللَّه رضي ِلعاِئشَةَ قُلْتُ: قَاَل َأنَّه ،)5(َأبِيه عن ،)4(عروةَبن ا

َفا َواملَْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللاَِّ َفَمْن َحجَّ الَبْيَت (: وتَعالَى تَبارك اللَّه قَوَل َأرَأيت: "السن حديثُ إِنَّ الصَّ
َف ِهبَِام   فَقَالَتْ بِهِما، يطَّوفَ الَ َأن شَيًئا َأحد علَى ُأرى فَالَ، )6()َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ

 اآليةُ هذه ُأنْزِلَتْ ِإنَّما بِهِما، يطَّوفَ الَ َأن علَيه جنَاح فَالَ كَانَتْ: تَقُوُل كَما تْكَانَ لَو كَلَّا،: "عاِئشَةُ
 بين يطُوفُوا َأن يتَحرجون وكَانُوا ،)8(قُديد حذْو منَاةُ وكَانَتْ ،)7(ِلمنَاةَ يهِلُّون كَانُوا اَألنْصارِ في

َفا ( ": تَعالَى اللَّه فََأنْزَل ذَِلك، عنe  اللَّه رسوَل سَألُوا اِإلسالَم جاء فَلَما والمروة، الصفَا إِنَّ الصَّ
َف ِهبَِام   سفْيان، ادز ،)9()َواملَْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللاَِّ َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ

  .)10("والمروة الصفَا بين يطُفْ لَم عمرتَه والَ امرٍِئ، حج اللَّه َأتَم ما: "هشَامٍ عن معاوِيةَ، وَأبو

  

  
                           

 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر ) 1(

 ].110حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو التِّنِّيسي َأبو محمد الكَالَعي: عبد اِهللا بن يوسفَ) 2(

)3 (اِلكَأنَسِ: م بن هو ابن اِلكرٍ بن مامبن َأبِي ع يحبرِو اَألصم110حديث رقم : ترجمته انظرسبقت . [ع.[ 

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِ بن هشَام بن عروةَ) 4(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن عروةُ ) 5(

 .158: سورة البقرة) 6(

بحر مما يلي قديدا بالمشلّل على سبعة أميال من المدينة وكانت األزد وغسان يهلّلون له              اسم صنم في جهة ال    ) 7(
كانت مناة صخرة لهـذيل     : ويحجون إليه، وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي، وقال ابن الكلبي            

/ 5ان ليـاقوت  معجم البلد .[بقديد، وكأن التأنيث إنما جاء من كونه صخرة، وإليه أضيف زيد مناة وعبد مناة             
204.[ 

لما رجع تبع من المدينة بعد حربه ألهلها نزل قديدا فهبت ريح قدت : اسم موضع قرب مكة، قال ابن الكلبي     ) 8(
 ].313/ 4معجم البلدان لياقوت .[خيم أصحابه فسمي قديدا

 .158: سورة البقرة) 9(

 .1790رقم، 6ص، 3ج، حجباب يفعل في العمرة ما يفعل في ال، كتاب الحج، صحيح البخاري) 10(
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  :تخريج الحديث

،  عن هشام بن عروة بهاكالهم، وأبي معاوية،  من طريق أبي أسامة)1(م مسلأخرجه
   طريق سفيان من، )4(ومسلم، )3(والبخاري، ق شعيب بن أبي حمزة من طري)2(والبخاري

، عن عروة بن الزبير به، ثالثتهم عن الزهري،  من طريق يونس بن يزيد)5(ومسلم، بن عيينةا
  .جميعهم بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  رجاله ثقات   - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 قَدر من فاعل اسم: فالقادر ] والقَدير والمقتدر القادر [ تعالى اللّه أسماء في...  } قدر{ 
  .أبلَغ وهو اقْتَدر من مفْتَعل : والمقتدر للمبالغة وهو منه فَعيل: والقَدير يقْدر

 وهو. األمور من به وحكَم اللّه قضاه عما عبارة وهو الحديث في] القَدر [ذكر تكرر وقد
  .)6(دالُه تُسكَّن وقد. قَدراً يقْدر قَدر: درمص

 :)185(حديث رقم 

   خَاِلد نا محمد، َأبو النَّهدي الربِيعِبن  سلَيمان نا:  اهللاحمهقال أبو سعيد بن األعرابي ر
 ،)8(السخْتياني َأيوب نا خُراساني،الْ حصينٍبن  الْعزِيزِ عبد سهٍل َأبو نا ،)7(الْقَطَواني مخْلَدبن ا

                           
 .المرجع السابق) 1(

 .1643رقم،  157ص،  2ج، باب وجوب الصفا والمروة وجعَل من شعائر اهللا، كتاب الحج، صحيح البخاري) 2(

، 141ص، 6ج، ]20: الـنجم  [)ومنَـاةَ الثَّاِلثَـةَ اُألخْـرى     (بـاب   ، كتاب تفسير القرآن  ، صحيح البخاري ) 3(
 .4861رقم

، 504ص، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح الحج إلَّا بـه             ، كتاب الحج ، مصحيح مسل ) 4(
 .1277رقم

 .المرجع السابق) 5(

 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

 . ]43حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[صدوق يتشيع، خالد بن مخْلَد القَطَواني، أبو الهيثم البجلي الكوفي) 7(

)8 (رِيصكْرٍ البو بَأب انسةَ كَيميَأبِي تَم 117ص،  تقريب التهذيب:[انظر ،وثقه ابن حجر، ه131توفي ، هو ابن.[ 
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شَامهبن  وانس1(ح(، ،ايعمج نع دمحبن  ميرِينس)2(، نةَ، َأبِي عريرنِ هع النَّبِي e قَاَل" :ِإن ِللَّه 
: إلى قوله ... الرب، الرحيمِ، الرحمنِ اللَّه بِسمِ: الْجنَّةَ دخََل َأحصاها من اسما وتسعين تسعةً
،رالْقَاد ،دالَْأح ،دمي، الصي، الْكَافاقالْب ،يدميثُ، الْحغاِلي، الْمتَعلَاِل ذُو الْمامِ، الْجالِْإكْرلَى، ووالْم 

،يرالنَّص ،اِئمارِثُ، الدالْو ،الْقَوِي ،ينتالْم اعثُ،الْب ،جِيبالْم ،الْقَرِيب ،يبقالر ،الْفَتَّاح ،ابالتَّو 
،يريُل، الْقَدمقُ، الْجاديظُ، الصفيطُ، الْححالْم ،الْكَبِير ،يمالْقَد ،الْقَوِي ،اقُ، الْوِتْرزالر ،لَّامالْع ،يلالْع 
،يي، الْغَنغْنالْم ،يكلقْتَ الْمالْم،رد ،موفُ، الَْأكْرءالر ،ربدالْم ،اِلكالْم ،رالْقَاه ،رالشَّاك ،الْكَرِيم ،يعفالر 
،الشَّهِيد ،داحِل، ذُو الْووارِجِ، ذُو الْحعِل، ذُو الْميظُ، الْخَلَّاقُ، الْفَضفالْح ،رقُّ، الْغَافالْح بِين3("الْم(.  

  : تخريج الحديث

  : من عدة طرقلحديث اوير

  . من طريق محمد بن سيرين: األولالطريق
،  )5(وأخرجه أحمد،  من طريق عبد العزيز الخراساني به وذكر األسماء)4(الحاكم أخرجه

 طريق من، )8(وأحمد، )7( مسلموأخرجه،  طريق خالد بن مخلد به دون ذكر األسماءمن )6(والعقيلي
وابن ، )10(وابن أبي حاتم، )9(أحمدوأخرجه ، ذكر األسماءعن أيوب السختياني به دون ، معمر
، )13( أبي حاتموابن، )12(وأخرجه أحمد،  طريق هشام بن حسان به بدون ذكر األسماءمن، )11(حبان

  .بن سيرين به دون ذكر األسماءامن طريق محمد ، )15(وأبو نعيم األصبهاني، )14(الطبرانيو

                           
)1 ( شَامبن هرِيصاِهللا الب دبو عَأب يسودالقُر يداَألز انس66حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ ح.[ 

)2 (س بن دمحمارِياَألنْص نرِي66حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ ي.[ 
 .843/ 2معجم ابن األعرابي ) 3(
 .63/ 1المستدرك على الصحيحين ) 4(
 .291/ 16مسند أحمد ) 5(
 .15/ 3الضعفاء الكبير ) 6(
ـ   ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ، صحيح مسلم ) 7( ، ن أحـصاها باب في أسماء اهللا تعالى وفـضل م

 .2677رقم، 1075ص
 .62/ 13مسند أحمد ) 8(
 .315/ 15مسند أحمد ) 9(
 .1622/ 5تفسير ابن أبي حاتم ) 10(
 .87/ 3صحيح ابن حبان ) 11(
 .402/ 16-315/ 15مسند أحمد ) 12(

 .1622/ 5تفسير ابن أبي حاتم ) 13(

 .48ص، الدعاء للطبراني) 14(

 .122/ 3حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 15(
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  .رج من طريق عبد الرحمن األع: الثانيالطريق

، )6(اموتم، )5(وأبو يعلى، )4(والحميدي، )3(والترمذي، )2(ومسلم، )1( البخاريأخرجه       
، )7(وأخرجه البخاري،  سوى تمام ذكرهاماءمن طريق سفيان بن عيينة ولم يذكروا األس

  من طريق شعيب ، )12(والبيهقي، )11(والحاكم، )10( حبانوابن، )9(والنسائي، )8(الترمذيو
،  من طريق موسى بن عقبة)13(ابن ماجةوأخرجه ، كالهما عن أبي الزناد، مزةبن أبي حا

  . لم يذكرهامنومنهم من ذكر األسماء ومنهم ، عن أبي هريرة،  عن األعرجكالهما
  . من طريق أبي سلمة: الثالثالطريق

عن ، من طريق محمد بن عمرو، )16(وأحمد، )15(روإسماعيل بن جعف، )14(ابن ماجة أخرجه
  .عن أبي هريرة دون ذكر األسماء، ةأبي سلم

  .وهمام بن منبه،  من طريق أبي رافع:والخامس،  الرابعالطريق

                           
 .6410رقم، 87ص، 8ج، باب هللا مائة اسم غير واحد، كتاب الدعوات، صحيح البخاري) 1(

، باب في أسماء اهللا تعالى وفـضل مـن أحـصاها     ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ، صحيح مسلم ) 2(
 .2677رقم، 1075ص

 .3508رقم، 532ص، 5ج، كتاب الدعوات، سنن الترمذي) 3(

 .274/ 2 مسند الحميدي) 4(

 .160/ 11مسند أبي يعلى الموصلي ) 5(

 .250/ 1فوائد تمام ) 6(

والشروط التي يتعارفهـا    ، باب ما يجوز من االشتراط والثُنيا في اإلقرار       ، كتاب الشروط ، صحيح البخاري ) 7(
 .2736رقم، 198ص، 3ج،  او ثنتينا واحدةالناس بينهم وإذا قال مائةٌ إلّ

 .3507رقم، 532ص، 5ج، الدعواتكتاب ، سنن الترمذي) 8(

 )وِللَّـه الَْأسـماء الْحـسنَى فَـادعوه بِهـا         (باب قَوُل اِهللا جلَّ ثَنَاُؤه      ، كتاب النعوت ، السنن الكبرى للنسائي  ) 9(
 .7612رقم، 123ص، 7ج، ، ذكر أسما اهللا تعالى وتبارك] 180: األعراف[

 .88/ 3صحيح ابن حبان ) 10(

 .62/ 1لى الصحيحين المستدرك ع) 11(

 .48/ 10السنن الكبرى ) 12(

 .3861رقم، 1269ص، 2ج، باب أسما اهللا عز وجل، كتاب الدعاء،  ابن ماجةسنن) 13(

 .3860رقم، 1269ص، 2ج، باب أسما اهللا عز وجل، كتاب الدعاء،  ابن ماجةسنن) 14(

 .253ص، أحاديث إسماعيل بن جعفر) 15(

 .315/ 15مسند أحمد ) 16(
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،  همام بن منبهطريق من )2( البيهقيوأخرجه،  رافعي من طريق أب)1( الترمذيأخرجه
  . األسماءا أبي هريرة ولم يذكرعن كالهما

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-    دبزِيزِعبن  الْعنِحيانِ،بن  صمجو التَّرٍل َأبهاالصبغ أبو: وقيل، س ياناسالْخُر زِيور3(الْم(.  

  ، )5(وضعفه ابن معين، )4("بل ضعفوه: "وعقب عليه الذهبي بقوله،  الحاكموثقه
   .)8(والبيهقي، )7(وصالح جزرة، )6(وابن المديني

 ال: "وقال أبو زرعة، )9("فلسا حديثه ىيسو ال بشيء، ليس: "وقال ابن معين في موضع آخر
 عبد مثل الضعف في وهو الحديث، منكر بقوي ليس: "وقال أبو حاتم، )10("حديثه يكتب

  .)11("أسلم بن زيد بن الرحمن

وقال ، )13("الحديث ذاهب: "الحجاج بن مسلم وقال، )12("ليس بالقوي عندهم: " البخاريوقال
  .)14("متروك الحديث: "النسائي

كان ممن يروي المقلوبات عن األثبات والموضوعات عن الثقات وأشبه : " حبان ابنوقال
 وال يجوز االحتجاج به بحال من ،حديثه ما روى عن الزهري إلَّا الشيء بعد الشيء

  .)15("األحول

                           
 .3506رقم، 530ص، 5ج، كتاب الدعوات، نن الترمذيس) 1(

 .139/ 6السنن الكبرى ) 2(

 .198/ 12تاريخ بغداد : انظر) 3(

 .63/ 1المستدرك على الصحيحين) 4(

 .380/ 5الجرح والتعديل ) 5(

 .198/ 12تاريخ بغداد : انظر) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .33/ 1األسماء والصفات) 8(

 .198/ 12تاريخ بغداد ) 9(

 .380/ 5الجرح والتعديل ) 10(

 .المرجع السابق) 11(

 .30/ 6التاريخ الكبير للبخاري ) 12(

 .198/ 12تاريخ بغداد ) 13(

 .72ص، الضعفاء والمتروكون) 14(

 .138/ 2المجروحين البن حبان ) 15(
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أهل الحزم ال يأخذون : "وقال أبو مسهر، )1("يرويه فيما الضعف بين: " ابن عديوقال
  .)3( الضعفاءفي العقيلي وذكره ،)2("عنه

  . ضعيف الحديث: الباحثقال

  .)4(الكُوفي النَّهدي محمد َأبو مهلْهٍِل بن عزور بن هشام بن الربيع بن سليمان   -
فغيره سليمان بن الربيع فسماه ، كَادح بن رحمة له اسم كان يعرف به: قال الدارقطني

َا اِإلْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح يَ (: ذهب إلى قوِل اِهللا تعالى، كادحاً  روى سليمان بن الربيع وقد ،)َأهيُّ
 ذهب إلى قول نهوأظ، فغير اسمه سماه همام بن مسلم، اديث مناكير عن شيخٍ آخرـحأهذا 

 وضعفه،  بالشريهم منو،  بالخيرهمأراد منهم من ي: قال، " همام آدم بني كُلُّ: " eالنبي 
   .)5(مرة أخرى

   ضعيف الحديث: الباحثقال
ولم ، فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من مراتب المدلسين، حسانبن  هشَام  وأما تدليس -

وتابعه غيره كما هو موضح ، ولكن تابعه أيوب السختياني في هذه الرواية، يصرح بالسماع
  .  فهو لم يرسل عن ابن سيرين، إرسالهوأما، في التخريج

فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ،  فال يضير، َأيوب السخْتيانيوأما تدليس  -
  .)7( فهو لم يرسل عن ابن سيرين، إرسالهوأما، )6(المدلسين

  :الحكم على اإلسناد
ولكن الحديث ، بيعوسليمان بن الر، لضعف عبد العزيز،  إسناده ضعيف: الباحثقال

  .ولم يذكرا األسماء، وقد أخرجه البخاري ومسلم، ر األسماءدون ذك، بمجموع طرقه صحيح
وأما ، فيها لين، وكال الحديثين الرواية فيهما من غير هذا الوجه مضطربة: " العقيليوقال
  .)e")8 جياد عن  أبي هريرة عن النبي أسانيد تسعة وتسعين اسماً مجملةٌ بفيالرواية 

                           
 .502/ 6الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

 .198/ 12تاريخ بغداد : انظر) 2(

 .15/ 3الضعفاء الكبير ) 3(

 .73/ 10تاريخ بغداد ) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .19ص، طبقات المدلسين) 6(

 .148ص، جامع التحصيل: انظر) 7(

 .15/ 3الضعفاء الكبير ) 8(
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عن أبي ، عن محمد بن سيرين، وهشام،  أيوبيثهذا حديثٌ محفوظٌ من حد: " الحاكموقال
  .)1("كُلها في القرآن، هريرة مختصراً دون ذكرِ األسامي الزائدة فيها
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)2(وتُقْضى األرزاق فيها تُقَدر التي الليلة وهي ] القَدر ليلة [ ذكر ومنه ) ه( 

  :)186(حديث رقم 

 ،)5(نَافعٍ عن ،)4(ماِلك َأخْبرنَا ،)3(يوسفَبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
 في المنَامِ في القَدرِ لَيلَةَ ُأروا ،e النَّبِي َأصحابِ من رِجالًا َأن: "عنْهما اللَّه رضي عمربن ا عنِ

 كَان فَمن اَألواخرِ، السبعِ في تَواطََأتْ قَد رْؤياكُمَأرى ": e اللَّه رسوُل فَقَاَل َألواخرِ،ا السبعِ
  .)6("اَألواخرِ السبعِ في فَلْيتَحرها متَحريها

  :تخريج الحديث

عن ،  شهابمن طريق ابن، )9(ومسلم، )8(والبخاري،  من طريق مالك به)7( مسلمأخرجه
  . ثالثتهم عن ابن عمر،  بن حريثبةوعق، من طريق جبلة، )10(ومسلم، هللاسالم بن عبد ا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات-
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .63/ 1المستدرك على الصحيحين ) 1(

 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 ].110حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[و محمد الكَالَعيهو التِّنِّيسي َأب: عبد اِهللا بن يوسفَ) 3(

)4 (اِلكَأنَسِ: م بن هو ابن اِلكرٍ بن مامبن َأبِي ع يحبرِو اَألصم110حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

)5 (علَى ا: نَافواِهللا المدني م دبو عبن هو َأبرم89 حديث رقم :سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

 .2015رقم، 46ص، 3ج، باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر، كتاب صالة التراويح، صحيح البخاري) 6(

 .1165رقم، 453ص ،باب استحباب صوم ستة أيامٍ من شوال إتباعاً لرمضان، كتاب الصيام، صحيح مسلم) 7(

 .6991رقم، 31ص، 9ج، ياباب التواطؤ على الرؤ، كتاب التعبير، صحيح البخاري) 8(

 .1165رقم،453ص،باب استحباب صوم ستة أيامٍ من شوال إتباعاً لرمضان ،كتاب الصيام، صحيح مسلم) 9(

 .المرجع السابق) 10(
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  : األثير رحمه اهللابن قال

  .)1(وهيئه به لي اقْضِ أي ] ويسره لي فاقْدره [ االستخارة حديث ومنه  

  :)187(حديث رقم 

 ،)3(عيسىبن  معن حدثَنَا ،)2(المنْذرِبن  ِإبراهيم حدثَني:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
   اللَّه عبد يحدثُ ،)4(المنْكَدرِ بن محمد سمعتُ: قَاَل المواِلي، َأبِيبن  الرحمنِ عبد حدثَني

 َأصحابه يعلِّمe  اللَّه رسوُل كَان: "قَاَل السلَمي، اللَّه عبدبن  جابِر َأخْبرني: يقُوُل )5(نِالحس بنا
 يركَعفَلْ بِاَألمرِ َأحدكُم هم ِإذَا: " يقُوُل القُرآنِ من السورةَ يعلِّمهم كَما كُلِّها، اُألمورِ في اِلاستخَارةَ
 من وَأسَألُك بِقُدرتك، وَأستَقْدرك بِعلْمك َأستَخيرك ِإنِّي اللَّهم: ِليقُْل ثُم الفَرِيضة، غَيرِ من ركْعتَينِ
كلفَض فَِإنَّك رالَ تَقْدو ،رَأقْد لَمتَعالَ وو ،لَمَأنْتَ َأعو لَّاموبِ، عا الغُيمللَّه كُنْتَ فَِإن لَمذَا تَعه راَألم 

 - ثُم يهمتُس هنيا -  بِعري ِلي خَياجِِل فرِي عَأم هآجِلقَاَل - و :ي َأوي فيني داشعمو ةباقعو 
 ديني في ِلي شَر َأنَّه تَعلَم كُنْتَ وِإن اللَّهم فيه، ِلي بارِك ثُم ِلي، ويسره ِلي فَاقْدره -  َأمرِي

 الخَير ِلي واقْدر ،عنْه فَاصرِفْني -  وآجِله َأمرِي عاجِِل في: قَاَل َأو - َأمرِي وعاقبة ومعاشي
  .)6( "بِه ارضني ثُم كَان حيثُ

  :تخريج الحديث

  كالهما عن ، ن قتيبة بن سعيدوع،  عن أبي مصعب مطرف)7( البخاريأخرجه
  .عبد الرحمن بن أبي الموالي به بنحوه

  

                           
 .4/22النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].87حديث رقم : سبقت تجمته انظر.[ميعبد اِهللا بن المنذر القرشي، اَألسدي، الحزا بن ِإبراهيم بن المنْذرِ) 2(

، تقريب التهذيب:[انظر. هـ198توفي، يحيى األشْجعي َأبو يحيى المدني القَزاز، ثقة ثبت     بن   معن بن عيسى  ) 3(
 ].542ص

 ].280قت ترجمته انظر صفحة رقمسب.[الهديرِ التَّيمي، المدنيبن عبد اِهللا  بن محمد بن المنْكَدرِ) 4(

)5 (   اللَّه دبنِ  بن  عسنِ  بن  حسبن  ح  يلبن  ع  يماشتقريـب  :[انظر. هـ145توفي، ثقة جليل القد  ، َأبِي طَاِلبٍ اله
 ].300ص، التهذيب

، 118ص، 9ج، ]65: األنعـام  [)قُـْل هـو القَـادر     (:باب قول اهللا تعالى   ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري ) 6(
 .7390رقم

، وكتاب الجمعـه  ، 6382رقم، 81ص، 8ج، باب الدعاء عند االستخارة   ، كتاب الدعوات ، صحيح البخاري ) 7(
 .1166رقم، 57ص، 2ج، باب في التطوع مثنى مثنى
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 :دراسة رجال اإلسناد وعلله

: وقيل، طالب َأبي بن علي مولى محمد، َأبو  الْمدني زيد واسمه ،َأبِي الْموالبن عبد الرحمنِ   -
 ،)3( وأبو داود،)2( ابن معينوثقه. )1(هـ173توفي ، الْموال بن زيد بن الرحمن عبد

 ،)8( أحمدوقال، )7("يخطئ: " وقال،)6( وذكره ابن حبان في الثقات،)5( والنسائي،)4(والترمذي
: ، وقال ابن معين مرة"صدوق: " أبو زرعةوزاد، "ال بأس به: ")10( حاتمأبوو ،)9(وأبو زرعة

  ". أخطأربما: " ابن حجرزادو، "صدوق: ")13( حجروابن، )12( وقال ابن خراش،)11("الحص"

 وهو حديثنا هذا، قال ، اإلمام أحمد استنكر عليه حديثًا واحداكن هو صدوق، ل: الباحثقال
 االستخارة، ليس يرويه أحد في e عن جابر، عن النبي ر،يروِي حديثًا البن المنكد: "أحمد

خاري، فالترمذي  صحح هذا الحديث عدد من األئمة غير البقد :قلت، )14("غيره، هو منكر
حديث جابر حديث صحيح غريب، ال نعرفه إال من حديث : "أخرجه في جامعه ثم قال عقبه

غريب من حديث : " وقال الدارقطني،)15(" ابن أبي الموالي، وهو شيخ مديني ثقةالرحمن عبد
 وأخرجه ابن حبان في ،)16(" بن أبي المواِل عن جابر، وهو صحيح عنهالرحمن عبد

  .)17(صحيحه

                           
 .446/ 17تهذيب الكمال : انظر) 1(

 .3/158 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 2(

 .17/448تهذيب الكمال ) 3(

 .1/491رمذي سنن الت) 4(

 .17/448تهذيب الكمال ) 5(

 .7/91الثقات ) 6(

 .17/448تهذيب الكمال ) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .المرجع السابق) 10(

 .5/293الجرح والتعديل ) 11(

 .10/226تاريخ بغداد ) 12(

 .601تقريب التهذيب ص) 13(

 .308-4/307الكامل في ضعفاء الرجال ) 14(

 .480: الترمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء في صالة االستخارة، رقمسنن ) 15(

 . 1/319أطراف الغرائب واألفراد : انظر) 16(

 . 3/169صحيح ابن حبان ) 17(
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اصطالح أحمد إطالق هذا اللفظ على : " اإلمام أحمدد ابن حجر في بيان معنى المنكر عنقال
  .)1("الفرد المطلق، وإن كان راويه ثقة

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الشهر عدد له قَدروا أي ] له فاقْدروا عليكم غُم فإن [ الهالل رؤية حديث وفي ] ه[ 
  .)2(يوما ثالثين تُكَملوه ىحت

  

  :)188(حديث رقم 

 ،)5(نَافعٍ عن ،)4(ماِلك حدثَنَا ،)3(مسلَمةَبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
نع دبع بن  اللَّهرمع يضر ا اللَّهمنْهع :وَل َأنسر اللَّه e ذَكَر انضمواالَ ": فَقَاَل رومتَّى تَصح 
  .)6("لَه فَاقْدروا علَيكُم غُم فَِإن تَروه، حتَّى تُفْطروا والَ الْهِلَاَل، تَروا

  :تخريج الحديث

، وأيوب، ومن طريق سلمة بن علقمة، عن مالك به،  عن يحيى بن يحيى)7( مسلمأخرجه
، من طريق ابن شهاب، )9(ومسلم، )8(وأخرجه البخاري، هعن نافع به بمثل، ثالثتهم، وعبيد اهللا

                           
 . 3/345الفتوحات الربانية البن عالن : انظر) 1(

 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 ].147حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ القَعنَبِي الحارِثي قَعنَبٍ بن عبد اِهللا بن مسلَمةَ) 3(

)4 (اِلكَأنَسِ: م بن هو ابن اِلكرٍ بن مامبن َأبِي ع يحبرِو اَألصم110حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

)5 (علَى ا: نَافواِهللا المدني م دبو عبن هو َأبرم89حديث رقم : انظرسبقت ترجمته . [ع.[ 

، 3ج، "ِإذَا رَأيتُم الهِالََل فَصوموا، وِإذَا رَأيتُموه فََأفْطروا" :rباب قول النبي ، كتاب الصوم، صحيح البخاري) 6(
 .1906رقم، 27ص

 وأنه إذا غُـم   ، والفكر لرؤية الهالل  ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل     ، كتاب الصيام ، صحيح مسلم ) 7(
 .1080رقم، 420ص، في أوِله أو آخرِه ُأكملَتْ عدة الشهر ثالثين يوماً

، 3ج، ومـن رأى كُلَّـه واسـعاً      ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان      ، كتاب الصوم ، صحيح البخاري ) 8(
 .1900رقم، 25ص

وأنه إذا غُـم    ، لوالفكر لرؤية الهال  ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل     ، كتاب الصيام ، صحيح مسلم ) 9(
 .1080رقم، 420ص، في أوِله أو آخرِه ُأكملَتْ عدة الشهر ثالثين يوماً
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من ، )3(والبخاري، من طريق عبد اهللا بن دينار، )2(ومسلم، )1(والبخاري، عن سالم بن عبد اهللا
  جميعهم بمثله. جميعهم عن ابن عمر، وجبلة بن سحيم، طريق سعيد بن عمرو

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)4(فيه وأفْكروا انْظُروه أي ] السن الحديثة الجارية قَدر فاقْدروا [عائشة حديث ومنه) ه(

  :)189(حديث رقم 

 نَاَأخْبر ،)6(هشَام حدثَنَا ،)5(محمدبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
رمع7(م(، ِنع رِيهالز)8(، نةَ عورع)9(، ناِئشَةَ، عقَالَتْ ع" :شُ كَانبالح ونبلْعي ،ابِهِمربِح 

 ةالجارِي قَدر فَاقْدروا ،"َأنْصرِفُ َأنَا كُنْتُ حتَّى َأنْظُر زِلْتُ فَما َأنْظُر، وَأنَا e اللَّه رسوُل فَستَرني
يثَةدالح ،نالس عمتَس و10(اللَّه(.  

  

                           
، 3ج، "ِإذَا رَأيتُم الهِالََل فَصوموا، وِإذَا رَأيتُموه فََأفْطروا" :rباب قول النبي ، كتاب الصوم، صحيح البخاري) 1(

 .1907رقم، 27ص

وأنه إذا غُـم    ، والفكر لرؤية الهالل  ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل     ، مكتاب الصيا ، صحيح مسلم ) 2(
 .1080رقم، 420ص، في أوِله أو آخرِه ُأكملَتْ عدة الشهر ثالثين يوماً

باب ، 1913رقم، 27ص، 3ج،"الَ نَكْتُب والَ نَحسبr " :     باب قول النبي    ، كتاب الصوم ، صحيح البخاري ) 3(
 .1908رقم، 27ص، 3ج، "ِإذَا رَأيتُم الهِالََل فَصوموا، وِإذَا رَأيتُموه فََأفْطروا" :rقول النبي 

 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

)5 (دمحم اِهللا بن دبع :خَارِيفَرٍ البعو جَأب يفع143حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو الج.[ 

)6 (شَامي        :هنِ القَاضمحالر دبو عَأب ياننْعفَ الصسوي تقريـب  :[انظـر ، وثقه ابن حجر ، هـ197توفي،  هو ابن
 ].573ص، التهذيب

)7 (رمعم :رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [د بن مسلمِ الزهريمحم: ابن شهاب هو) 8(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [خُويلد َأبو عبد اِهللا المدني بن الْعوامِبن الزبيرِ بن هو ا: عروةَ) 9(

 .5190رقم، 28ص، 7ج، باب حسن المعاشرة مع األهل، كتاب النكاح، صحيح البخاري) 10(
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  :تخريج الحديث

ومسلم من طريق يونس ، واألوزاعي،  من طريق صالح بن كيسان)1( البخاريأخرجه
 من طريق هشام بن )2(ومسلم، جميعهم عن الزهري به بمثله، وعمرو بن الحارث، بن يزيد
 . عن عائشة به بنحوه،ومن طريق عبيد بن عمير، عن أبيه به بنحوه، عروة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات    - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الدور في أزواجه أيام يقَدر أي] اليوم؟ أنا أين: مرضه في يتَقَدر كان [الحديث ومنه   
3(عليهن(.  

  :)190(حديث رقم 

 َأبِي عن كتَابِي في وجدتُ: قَاَل شَيبةَ، َأبِيبن  بكْرِ َأبو وحدثَنَا:  مسلم رحمه اهللاقال اإلمام
 َأنَا َأين": يقُوُل لَيتَفَقَّدe،  اِهللا رسوُل كَان ِإن: "قَالَتْ عاِئشَةَ، عن ،)6(َأبِيه عن ،)5(هشَامٍ عن ،)4(ُأسامةَ
  .)7("ونَحرِي سحرِي بين اُهللا قَبضه يومي كَان فَلَما: قَالَتْ عاِئشَةَ، ِليومِ استبطَاء "غَدا؟ َأنَا نَأي الْيوم؟

  :تخريج الحديث

كالهما عن هشام ، وسليمان بن بالل، من طريق يحيى بن أبي زكرياء، )8( البخاريأخرجه

                           
، وكتاب النكاح ، 454ص، 98ص، 1ج، باب أصحاب الحراب في المسجد    ، كتاب الصالة ، صحيح البخاري ) 1(

 .5236رقم، 38ص، 7ج، باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة

 .892رقم، 344ص، باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه في أيام العيد، كتاب صالة العيدين، صحيح مسلم) 2(

 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

 ].5حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو حماد بن ُأسامةَ القرشي موالهم الكُوفي: َأبو ُأسامةَ) 4(

)5 (شَامةَ: هورع رِ بن هو ابنيببن الز يدامِ اَألسو4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الع.[ 

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِبن هو عروةُ : هأبي) 6(

 .2443رقم، 990ص، باب في فضل عائشة رضي اهللا عنها، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، صحيح مسلم) 7(

، 2ج، مر رضي اهللا عنهمـا    وع، وأبي بكر ، rباب ما جاء في قبر النبي       ، كتاب الجنائز ، صحيح البخاري ) 8(
وباب مرض  ، 4451رقم، 13ص، 6ج، ووفاتهrباب مرض النبي    ، وكتاب المغازي ، 1389رقم، 102ص

 .4446رقم، 12ص، 6ج، ووفاته rالنبي 
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كالهما ابن أبي ، عن أبيه، وعبد الرحمن بن القاسم، يكةومن طريق ابن أبي مل، بن عروة به بمثلها
  . عن عائشة بنحوه، والقاسم، مليكة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

ولم يصرح ، فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من مراتب المدلسين،  بن ُأسامةَحماد  وأما تدليس -
  .ويحيى بن زكريا في رواية البخاري، وقد تابعه سليمان بن بالل، بالسماع

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 عليه لي تَجعل أن منك أطْلُب أي ] بقُدرتك أستَقْدرك إني اللهم [ االستخارة حديث وفي
  .)1( قُدرة

  :(*)حديث رقم 

 حدثَني عيسى،بن  معن حدثَنَا لمنْذرِ،ابن  ِإبراهيم حدثَني:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
دبنِ عمحاِلي، َأبِيبن  الروتُ: قَاَل المعمس دمحم نرِ، بنْكَدثُ المدحي دبع اللَّه ننِ بسقُوُل الحي :

 اُألمورِ في اِلاستخَارةَ َأصحابه يعلِّمe  اللَّه رسوُل كَان: "قَاَل السلَمي، اللَّه عبدبن  جابِر َأخْبرني
 غَيرِ من ركْعتَينِ فَلْيركَع بِاَألمرِ َأحدكُم هم ِإذَا: " يقُوُل القُرآنِ من السورةَ يعلِّمهم كَما كُلِّها،

،ةالفَرِيض قُْل ثُمِلي :متَ ِإنِّي اللَّهَأسكيرخ كلْمبِع كرتَقْدَأسو كترإلخ ... ، بِقُد."   

  ).187( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

  

                           
 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 من قدراً أطْبخ أي ] لحماً أقْدر أن موالي أمرني [ اللحم آبي مولى عمير حديث وفي
  .)1(حملَ

  :)191(حديث رقم 

 عن ،)3(ِإسماعيَل ابن يعني حاتم حدثَنَا ،)2(سعيدبن  قُتَيبةُ وحدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
زِيدي ينعي نَأبِي اب ديب4(ع(، تُ: قَاَلعما، سريملَى عومِ آبِي ماللَّح)ي: "قَاَل )5نرَأم لَايوم َأن دُأقَد 
 ذَِلك فَذَكَرتُ e اِهللا رسوَل فََأتَيتُ ي،ـفَضربن مولَاي بِذَِلك فَعلم منْه، فََأطْعمتُه مسكين، فَجاءني لَحما،
،لَه اهعفَقَاَل فَد" :؟ ِلمتَهبري: فَقَاَل "ضطعي يامرِ طَعبِغَي َأن هرفَقَاَل ،آم" :را الَْأجنَكُمي6("ب(.  

  :تخريج الحديث

  .عن عمير مولى أبي اللحم بنحوه،  محمد بن زيديق من طر)7( مسلمأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 نفىوقد ، فهو لم يرسل عن يزيد بن أبي عبيد، فال يضير، ِإسماعيَلبن  حاتم إرسال وأما  -
  .أحمد عنه الوهم

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
: وفُعول. العيوب عن المنزه الطاهر هو ] القُدوس [ تعالى اللّه أسماء في...  } قدس{ 

  .وذَروح وسبوح قَدوس إال منه يجيء ولم بالكثير وليس القاف تُفتح وقد المبالغة أبنية من
  .)8( التطهير به والمراد الحديث يف ] التقديس [ ذكر تكرر وقد 

                           
 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (ديعس ةُ بنبِل بن قُتَييمن  بجيالثَّقَف ف86حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [طَرِي.[ 

)3 ( ماتيَلبن حاعمو ِإسَأب ،ينديَل الماعم76حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ِإس.[ 

 ].603ص،  تقريب التهذيب.[مات سنة بضع وأربعين ومائة، اَألكْوعِ ثقة بن يزِيد بن َأبِي عبيد األسلَمي مولى سلَمةَ) 4(

)5 (ربخَي فَارٍ، شَهِدي غنلَى بومِ ملَى آبِي اللَّحوم ريم2097/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم .[ع.[ 

 .1025رقم، 395ص، باب ما أنفق العبد من مالك مواله، كتاب الكسوف، صحيح مسلم) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .4/23األثرالنهاية في غريب الحديث و) 8(
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  :(*)حديث رقم 

   خَاِلد نا محمد، َأبو النَّهدي الربِيعِبن  سلَيمان نا:  أبو سعيد بن األعرابي رحمه اهللاقال
 وهشَام السخْتياني، َأيوب نا الْخُراساني، حصينٍبن  الْعزِيزِ عبد سهٍل َأبو نا الْقَطَواني، مخْلَدبن ا
 تسعةً ِللَّه ِإن: "قَاَل e النَّبِي عنِ هريرةَ، َأبِي عن سيرِين،بن  محمد عن جميعا، حسان،بن ا

ينعستا وماس نا ماهصخََل َأحنَّةَ دمِ: الْجبِس نِ اللَّهمحيمِ، الرحالر ،بالر ،كلالْم ،وسالْقُد ،لَامالس 
،نْؤمالْم ،نميهالْم ،زِيزالْع ،اربالْج ،رتَكَبارُِئ، الْخَاِلقُ، الْمالْب ،روصالْم ،يملالْح ،يملالْع يعمالس ، 

 .إلخ... 

  ).185( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الموضع ألنه المقْدس بيتْ وسمي. وفلَسطين الشام هي: قيل] المقدسة األرض [ومنه
 الدال بضم القُدس وبيت المقَدس والبيت المقْدس بيت: يقال. الذنوب من فيه يتَقَدس الذي

  .)1(وسكونها

  :)192(حديث رقم 

 ،)4(معمر َأخْبرنَا ،)3(الرزاق عبد حدثَنَا ،)2(محمود حدثَنَا: اهللاخاري رحمه  اإلمام البقال
 علَيهِما موسى ِإلَى الموت ملَك ُأرسَل: "قَاَل ،t هريرةَ َأبِي عن ،)6(َأبِيه عن ،)5(طَاوسٍبن ا عنِ

،الَما السفَلَم هاءج كَّه7(ص(، عجِإلَى فَر ،هبي: "فَقَاَل رلْتَنسِإلَى َأر دبالَ ع رِيدتَ يوالم"، دفَر اللَّه 

                           
 .4/23النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

، تقريب التهذيب :[انظر، وثقه ابن حجر  ، هـ239هو ابن غَيالَن العدوِي موالَهم َأبو َأحمد المروزِي،  توفي         ) 2(
 ].522ص

 ].83حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عانينَافعٍ الحميرِي موالَهم َأبو بكْر الصنْ بن هو ابن همامِ) 3(

)4 (رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن.[ 

)5 (    اللَّه دبسٍ  بن  هو عبن  طَاو   دمحأبو م يانمالْي انستهذيبتقريب ال :[انظر، وثقه ابن حجر  ، هـ232توفي، كَي ،
 ].308ص

)6 (   سبن  هو طَاو   رِييمن الحمحو عبد الرَأب يانمالْي انستقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، 106توفي، كَي ،
 ].281ص

 ].374/ 3العين للفراهيدي .[صكَّةٌ بحجرٍ ونحوه يَؤثِّر أثراً شديداً: الكَده: كده) 7(
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هلَيع نَهيقَاَل عو :،جِعفَقُْل ار لَه :عضي هدلَى يتْنِ عرٍ مثَو ا بِكُلِّ فَلَهغَطَّتْ م بِه هدبِكُلِّ ي ةرشَع 
 المقَدسة اَألرضِ من يدنيه َأن اللَّه فَسَأَل فَالْآن،: قَاَل ،الموتُ ثُم: قَاَل ماذَا؟ ثُم رب، َأي: َلقَا سنَةٌ،
 نْدع الطَّرِيق، جانبِ ِإلَى قَبره، لََأريتُكُم ثَم كُنْتُ فَلَوe :" اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل ،"بِحجرٍ رميةً
  .)2(")1(اَألحمرِ الكَثيبِ

  :تخريج الحديث

، وعبد بن حميد،  عن محمد بن رافع)4(ومسلم،  عن يحيى بن موسى)3( البخاريأخرجه
عن أبي هريرة ،  من طريق همام بن منبه)5(وأخرجه مسلم، ثالثتهم عن عبد الرزاق به بمثله

  .بمثله
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

  .فهو لم يرسل عن عبد اهللا بن طاوس، فال يضير، راشد بن معمر إرسال ماوأ   -

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
: حيح البخاري عن وفاة موسى عليه السالم، قول الرسول عليه الصالة والسالم           جاء في ص  : الكثيب األحمر ) 1(

:  وقيـل  -ونقل ابن حجر أنـه بمـدين      ". لو كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر          "
 والمشهور أن موسى عليه السالم توفي قبل أن يدخل فلسطين، وإنما دخل اليهود إلـى فلـسطين                  -بأريحاء

فرأى موسى بالدنا فلسطين من الجبال العالية في شـرق األردن           : قال الدباع . دة يوشع بعد وفاة موسى    بقيا
على مسيرة عشرة أكيال للشمال الغربي مـن مأدبـا فـي    » نبا«دون أن يدخلها، ويروى أنه دفن في جبل         

 هو المكان الذي شاهد     الواقع للشمال من جبل نبا،    " سياغة"وذكر كثير من العلماء بأن موقع       . شرقي األردن 
 كيال من القدس قبر ينـسب إلـى         32وفي غور أريحا وعلى مسيرة      . منه فلسطين، وهناك مات ودفن فيها     

ولكن هذا القبر ليس بقبره، ولكن العامة ،  هـ668موسى النبي، وعلى مشهده قبة بناها الظاهر بيبرس عام  
المعالم األثيرة فـي    .[ف كثيرة، ليس هذا مكان ذكرها      وتقام لها المواسم لزيارتها ألهدا     ،كانت تقيم األضرحة  

 ].230ص، السنة والسيرة لمحمد محمد شراب

، 90ص، 2ج، باب من أحب الـدفن فـي األرض المقدسـة أو نحوهـا            ، كتاب الجنائز ، صحيح البخاري ) 2(
 .1339رقم

 .407قمر، 157ص، 4ج، باب وفاة موسى وذكره بعد، كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخاري) 3(

 .2372رقم، 965ص،  uباب من فضائل موسى ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) 4(

 .المرجع السابق) 5(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 ألنه السالم عليه جبريل يعني ] روعي في نَفَث القُدس روح إن [ الحديث ومنه ) ه( 
  .)1(طَهارة من خُلق

  :)193(حديث رقم 

 عفَير ثنا ،)2(الْيمانِ َأبو ثنا الْحوطي، زيد َأبو حدثَنَا:  الطبراني رحمه اهللاانم أبو سليقال
 الْقُدسِ روح نَفَثَ": قَاَل e اِهللا رسوَل َأن ،)5(ُأمامةَ َأبِي عن ،)4(عامرٍبن  سلَيمِ عن ،)3(معدانبن ا

 في فََأجملُوا رِزقَها، وتَستَوعب َأجلَها، تَستَكْمَل حتَّى الدنْيا من خْرجتَ لَن نفْسا َأن روعي في
 ِإلَّا عنْده ما ينَاُل لَا اَهللا فَِإن اِهللا، بِمعصية تَطْلُبوه َأن الرزق استبطَاء يحملَنَّكُمِ ولَا الطَّلَبِ،
هت6("بِطَاع(.  

  :يج الحديثتخر

 وأخرجه، عن أبي اليمان به،  من طريق هاشم بن القاسم)7( ابن عبد البرأخرجه
  . بمثلههعن عفير ب،  يحيى بن صالح الوحاظيق من طري)8(األصبهاني

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

: القطان ابن قال. )9(المحدث، ٍلفَصي بنِ يزِيد بنِ الرحيمِ عبد بن هو َأحمد :الْحوطي زيد َأبو  -
 بأنه له الذهبي ووصف، صدوق: "وقال الدكتور سعد بن عبد اهللا الحميد، )10("حاله يعرف ال"

 وال. ذلك إطالق في، اهللا رحمه الذهبي توسع لوال توثيقه في كاف -  الجارح عدم مع، محدث
  .)11("بتوثيقه يصرح لم فيمن أيضا ذلك يطلق ألنه القطان؛ ابن كالم سبق ما على يرد

                           
 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].168حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو الحكَم بن نَافعٍ البهراني الحمصي: َأبو اليمانِ) 2(

)3 ( رفَيبن عالمؤذن ضعيفم يصمالْح اند393ص، تقريب التهذيب.[ع.[ 

)4 (اِئرِيويقال الخَب يرٍ الكَالَعامع بن ملَي47حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ س.[ 

 ].64حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[الْحارِثبن عجلَان بن هو صدي : أبو أمامة) 5(

 .166/ 8المعجم الكبير ) 6(

 .435/ 24التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) 7(

 .27/ 10حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 8(

 .153/ 13سير أعالم النبالء : انظر) 9(

 .214/ 1لسان الميزان ) 10(

 .127ص، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني) 11(
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  . هو صدوق وذلك ألن الذهبي ذكره ولم يذكر جارح: الباحثقال

-    ملَيوأما إرسال سرٍ بنامضير، عفهو لم يرسل عن أبي أمامة، فال ي.  

  :الحكم على اإلسناد

وقد صححه األلباني ، لتفرد عفير بن معدان به وهو ضعيف،  إسناده ضعيف: الباحثقال
بسند ، )2(أخرجه البزار، وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن اليمان، )1(أمامةمن حديث أبي 

  . )3(كما قال األلباني، حسن صحيح

  . إلى الحسن لغيرهالضعيفأنه يرتقي من : والخالصة
  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)4(طُهرت ال أي ] قَوِيها من عيفهالض يْؤخَذ ال ُأمةٌ قُدستْ ال [ الحديث ومنه ) ه( 
  

  :)194(حديث رقم 

   سعيد حدثنا: قَال ،)5(مسكين بن محمد حدثنا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال
   محارِبِ عن الساِئبِبن  عطاء عن اَألسود، َأبِيبن  منْصور حدثنا: قَال ،)6(سليمان بنا
 e هــاللَّ رسوُل سَأَل قَاَل ،t ،)9(َأبيه عن ،)8(سلَيمان وهو بريدة،بن ا عن ،)7(دثَارٍبن ا

                           
 .420/ 1صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 1(

 .315/ 7مسند البزار ) 2(

 .144/ 2صحيح الترغيب والترهيب ) 3(

 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].506ص، تقريب التهذيب: [انظر. 289توفي، محمد بن مسكين َأبو الْحسن اليمامي نزيل بغداد ثقة) 5(

)6 (     ثْمو عَأب يبالض انملَيس بن ديعه ثقة حافظ     سيودعلقبه س ، ـ 225توفي، ان ، تقريـب التهـذيب   :[انظـر . هـ
 ].237ص

ـ 116تـوفي ، محارِب بن دثَارِ السدوسي الكُوفي القَاضي ثقة إمام زاهد        ) 7( ، تقريـب التهـذيب   : [انظـر . هـ
 ].521ص

)8 (ورالْم يلَمبِ اَألسيصةَ بن الْحديرب بن انملَييها ثقةسقَاض 250ص، تقريب التهذيب .[هـ105توفي، زِي.[ 

يكْنَى َأبا عبد اِهللا، وقيَل َأبو سهٍل، وقيَل َأبو ساسان، ويقَاُل           ، الْحارِثبن  عبد اِهللا ا  بن  الْحصيبِ  بن  هو بريدةُ   ) 9(
ملسي َل َأنر قَبامع هماس 430/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم : [ انظر.هـ62توفي ، كَان.[ 
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 رأسها على تحمل امرأة رأيت: قال رَأيتَه شَيء َأعجب ما الْحبشَة من قَدم حينt،  جعفَرا،
 ِإذَا لَه ويٌل قَالَتْ الْتَفَتَتْ ثُم طَعامها، تَجمع تْفَجلَس فََأبذَره فَركَضه فَارِس فَمر طَعامٍ من )1(مكتل
عضو كلالْم كارالَى تَبتَعو هيسللمظلوم فََأخَذَ كُر نوُل فَقَاَل الظَّاِلمِ مسر اللَّه e يقًادا تَصِلهال ِلقَو 
  .)2("متَعتَعٍ غَير شَديدها من حقَّه ضعيفُها يْأخُذُ ال ُأمةٌ تُقَدس كَيفَ َأو ُأمةٌ، قُدستْ

  :تخريج الحديث

، ومعاذ بن المثنى، من طريق العباس بن الفضل، )4(والبيهقي، )3(أخرجه أبو سعيد النقاش
وأخرجه ابن أبي ، ثالثتهم عن سعيد بن سليمان به،  من طريق عبد اهللا بن أبي سعد)5(والبيهقي
  . بألفاظ متقاربةعهمجمي، عن عطاء به، من طريق عمرو بن أبي قيس، )7( والبيهقي،)6(عاصم

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   طَاءاِئبِبن عقال مالك، بن السقال زيد، ابن: وييزيد، ابن: وي ياِئبِ ،الثَّقَفو السقال ،َأبوي :
  . )8(ـھ136د، الكُوفي، تُوفِّي َأبو محم: ويقال يزيد، أبو: ويقال زيد، أبو

، وقال )13(، والنسائي)12(والعجلي، )11(، وأحمد)10(، وابن معين)9(وثقه أيوب السختياني
كان ثقة، وقد روى عنه : "، وقال ابن سعد)14("إذا حدثك عن رجل واحد فهو ثقة: "شعبة

ابن القطان من ، وصحح )15("المتقدمون، وقد كان تغير حفظه بأخرة، واختلط في آخر عمره

                           
مكتل ومكَاتلهم قيل هو الزبيل وقيل القفة وكلَاهما بِمعنى قَاَل ابن وهب المكتل يسع من خَمسة عشر صاعا                  ) 1(

 ].335/ 1مشارق األنوار على صحاح اآلثار ألبي الفضل اليحصبي .[ِإلَى عشْرين

 .334/ 10مسند البزار ) 2(

 .36ص، فنون العجائب ألبي سعيد النقاش) 3(

 .160/ 10السنن الكبرى للبيهقي ) 4(

 .298/ 2األسماء والصفات للبيهقي ) 5(

 .257/ 1السنة البن أبي عاصم ) 6(

 .157/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) 7(

 .86/ 20تهذيب الكمال : انظر) 8(

 .6/333الجرح والتعديل ) 9(

 .20/92تهذيب الكمال ) 10(

 .6/333الجرح والتعديل ) 11(

 .2/136معرفة الثقات ) 12(

 .20/92تهذيب الكمال ) 13(

 .8/457الطبقات الكبير ) 14(

 .المرجع السابق) 15(
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محله الصدق قديما قبل أن يختلط، صالح : "وقال أبو حاتم، )1(حديثه ما رواه قبل اختالطه
صدوق : "، وقال ابن حجر)2("مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة 

  . )3("اختلط

زيد بن أبي زياد، ليث بن أبي سلَيم، وعطاء بن السائب، وي:  "وقال عبد الرحمن بن مهدي
ابن أبي :  يعني–دي من ليث هو أضعف عن: "، وقال ابن علَية)4("ليث أحسنهم حاال عندي

  .)6("عطاء بن السائب ال يحتج بحديثه: "، وقال ابن معين)5("، والليث ضعيفسليم

  .  هو ثقة، وإنما ضعفه من ضعفه الختالطه، فما رواه قبل اختالطه فهو صحيح:قال الباحث

 ألنه قدم ؛وبالجملة أهل البصرة فإن أحاديثهم عنه مما سمع بعد االختالط: "ال ابن القطانوق
وقد ، وليس في البصرة،  وسماع منصور منه في الكوفة:قلت. )7("عليهم في أخرة عمره

  .كما تقدم في التخريج، في سماعه منه متابعة تامة، تابعه عمرو بن أبي قيس

-   ورنْصاَأل َأبِيبن  مدوم: قيل فيما واسمه ،سازح ،يفالكُو يث8(اللَّي(.  

 وقَال، )10("الكبار الشيعة من كان بأس، به ليس:"وقال في موضع آخر، )9(وثقه ابن معين
 راًكان تاج: "وقال ابن سعد، )12( الثقاتي ابن حبان فوذكره، )11("بأس به ليس: "النَّسائي

  .)13(" الحديثثيرك

:  ابن حجروقال، )15("صدوق شيعي: "وقال الذهبي، )14("حديثه يكتب: "م أبو حاتوقال

                           
 .6/333الجرح والتعديل ) 1(
 .المرجع السابق) 2(
 .678تقريب التهذيب ص) 3(
 .6/333الجرح والتعديل ) 4(
 .8/457الطبقات الكبير ) 5(
 .4/59رواية الدوري ، معينتاريخ ابن ) 6(
 .84ص، المختلطين للعالئي) 7(
 .518/ 28تهذيب الكمال ) 8(
 .272/ 3 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 9(
 .330ص، سؤاالت ابن الجنيد) 10(
 .519/ 28تهذيب الكمال ) 11(
 .475/ 7الثقات البن حبان ) 12(
 .8/504الطبقات الكبير) 13(
 .170/ 8الجرح والتعديل  ) 14(
 .296/ 2الكاشف ) 15(
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  .)1("صدوق رمي بالتشيع"

  .وحديثه ال يدعو لبدعته،  صدوق رمي بالتشيع: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وللحديث شاهد من ،  صدوقسودوذلك ألن منصور بن أبي األ،  إسناده حسن: الباحثقال
  .)2(ابن ماجةأخرجه ،  بسند صحيحمن حديث أبي سعيد الخدري

  

_    _   _    _   _    _ 
  

  : رحمه اهللار ابن األثيقال

 ولم ،قُدس من للزرع يصلُح حيث َأقْطَعه أنه [ الحارث بن بالل حديث وفي ) س( 
 الذي المرتَفع الموضع هو: وقيل، معروف جبل: الدال وسكون القاف بضم هو ] مسلم حقَّ يعطه

لحي3(للزراعة ص(.  

  :(*)حديث رقم 

   اللَّه عبدبن  كَثير حدثَنَا ُأويسٍ، َأبو حدثَنَا حسين، حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
 ارِثالْح بن بِالَل َأقْطَعe  اللَّه رسوَل َأن جده، عن َأبِيه، عن الْمزني، عوفبن  عمرِوبن ا

ينزالْم نادعم ةيلا: الْقَبهيلْسا، جهرِيغَوثُ ويحو لُحصعِ يرللز نسٍ مقُد ،لَمو هطعقَّ يمٍ، حلسم 
كَتَبو لَه النَّبِي e " :ِمبِس نِ اللَّهمحيمِ، الرحذَا الرا هطَى مَأع دمحوُل مساللَّ ربِلَاَل ه نب ارِثالْح 

،ينزالْم طَاهَأع نادعم ةيلا: الْقَبهيلْسا، جهرِيغَوثُ ويحو لُحصعِ يرِللز نسٍ، مقُد لَمو هطعقَّ يح 
   ".مسلمٍ

  ).131( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _ 

                           
 .546ص، تقريب التهذيب) 1(

 .810/ 2  ابن ماجةسنن) 2(

 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فيها تُسقطهم أي ] النار في الفَراشِ تَقادع الصراط جنَبتَا بهم فَتتقَادع [ فيه) ه( } قدع{ 
  .)1(والمنْع الكَفُّ: القَدع وأصل. بعض إثْر بعضهم مات إذا: القوم وتقَادع. بعض فوق بعضهم

  :)195(حديث رقم 

: قَاَل زيد،بن  سعيد حدثَنَا قَاَل ،)2(عفَّان حدثَنَا: شيبة رحمه اهللا أبو بكر بن أبي قال
 عنِ ،)4(بكْرةَ َأبا سمعتُ: قَاَل ،)3(صهبانبن  عقْبةُ حدثَني: قَاَل الْعصرِي، سلَيمان اـَأب سمعتُ
النَّبِي e ُل: "قَاَلمحي لَى النَّاسال عاطرص موي ةاميالْق عفَتَقَاد تَا بِهِمنْبج اطرالص عاشِ تَقَادالْفَر 
 والشُّهداء والنَّبِيين ِللْملَاِئكَة يْؤذَن ثُم: قَاَل ، يشَاء من علَى بِرحمته اللَّه فَتَحنَّن: قَاَل، النَّارِ في
وا َأنشْفَعشْ يفَيونفَع ونخْرِجيو ونشْفَعيو ونخْرِجيو نم ي كَانف ا قَلْبِهم زِنةً يذَر نم 

  .)5("ِإيمانٍ

  :تخريج الحديث

  من طريق عفان ، )9(والطبراني، )8(وأبو بكر الخالل، )7(والبزار، )6( أحمدأخرجه
من ، )12(والدوالبي، )11(زاروالب،  عن محمد بن أبان)10(وأخرجه ابن أبي عاصم، بن مسلم بها

  جميعهم بألفاظ متقاربة. كالهما عن سعيد بن زيد به، طريق معاذ بن هانئ

                           
 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2( فَّانمِ: علسم بن هو بن يلاهاِهللا الب دب11انظر حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

)3 (قْبثقةبن ةُ ع رِيصي بدالَْأز انبه395ص، تقريب التهذيب.[مات بعد السبعين، ص.[ 

)4 (  يةَ الثَّقَفكْرو بحٍ   : َأبورسم بن عَل. هو نُفَييقو :  ارِثالح بن عاالستيعاب في معرفة   .[هـ152أو150توفي، نُفَي
 ].1614/ 4األصحاب

 .59/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 5(

 .91/ 34مسند أحمد ) 6(

 .123/ 9مسند البزار ) 7(

 .48/ 5السنة ألبي بكر بن الخالل ) 8(

 .142/ 2المعجم الصغير ) 9(

 .404/ 2السنة البن أبي عاصم ) 10(

 .139/ 9مسند البزار ) 11(

 .603/ 2الكنى واألسماء للدوالبي ) 12(
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  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .)2(وثقه ابن معين، )1(العصري سلَيمان َأبو  -

، )4(بن معينوثقه ا. )3(167توفي البصرِي، الحسن أبو الجهضمي، الَْأزدي هو: زيد بنسعيد   -
  .)8("ليس به بأس: "وقال أحمد، )7(والعجلي، )6(وسليمان بن حرب، )5(وابن سعد

 إلى ينسب من جملة في عندي هو: "وقال ابن عدي، )9("صدوق: " البخاريوقال
 له صدوق: " ابن حجروقال، )11("كان حافظاً صدوقاً: "وقال أبو جعفر الدارمي، )10("الصدق
 ويهم في ،كان صدوقاً حافظاً ممن كان يخطئ في األخبار: "انوقال ابن حب، )12("أوهام
ليس : كان يحيى بن سعيد يقول: "وقال أبو داود، )13(" حتى ال يحتج به إذا انفرد؛اآلثار
 ليس: "وقال ابن معين في موضع آخر، )14("وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، بشيء
ولينه أبو بكر ، "ليس بالقوي: ")17(والنسائي، )16(وقال أبو حاتم، )15("حديثه يكتب قال بقوي،
 سمعتهم: " أبو إسحاق الجوزجانيوقال، )18("حفظ له يكن لم: "آخر موضع في وقال، البزار

                           
 .380/ 9الجرح والتعديل ) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .441/ 10ب الكمال تهذي) 3(

 .443/ 10تهذيب الكمال ) 4(

 .9/288الطبقات الكبير) 5(

 .21/ 4الجرح والتعديل ) 6(

 .184ص، الثقات للعجلي) 7(

 .338ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 8(

 .422/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

 .425/ 4 لمرجع السابقا) 10(

 .1078/ 3 التعديل والتجريح للباجي) 11(

 .236ص، تقريب التهذيب) 12(

 .320/ 1المجروحين البن حبان ) 13(

 .356ص، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود) 14(

 .21/ 4الجرح والتعديل ) 15(

 .444/ 10تهذيب الكمال ) 16(

 .422/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) 17(

 .33/ 4تهذيب التهذيب ) 18(
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  .)1("بحال بحجة فليس أحاديثه يضعفون

  ، )4(والدارقطني، )3(وابن معين في موضع ثالث، )2( يحيى بن سعيد القطانوضعفه
  .)5(وابن القيسراني

  .ولم يتابع،  صدوق له أوهام:باحث القال

  :الحكم على اإلسناد

  . ولم يتابعاملتفرد سعيد بن زيد به وهو صدوق له أوه،  إسناده ضعيف: الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

. كَفَّني أي ] أصحابه بعض فقَدعني عينيه بين ُأقَبل فذهبت [ ذَر أبي حديث ومنه ) ه( 
  .)6(وإقْداعاً قَدعاً وأقْدعتُه قَدعتُه : يقال

  :)196(حديث رقم 

 ،)8(الْمغيرةبن  سلَيمان حدثَنَا ،)7(الَْأزدي خَاِلدبن  هداب حدثَنَا:  رحمه اهللام اإلمام مسلقال
 قَومنَا من خَرجنَا: ")11(ذَر َأبو قَاَل: قَاَل ،)10(صامتالبن  اِهللا عبد عن ،)9(هلَاٍلبن  حميد َأخْبرنَا
 لَنَا، خَاٍل علَى فَنَزلْنَا وُأمنَا، ُأنَيس وَأخي َأنَا فَخَرجتُ الْحرام، الشَّهر يحلُّون وكَانُوا ،)12(غفَارٍ

                           
 .192ص، أحوال الرجال) 1(
 .21/ 4والتعديل الجرح ) 2(
 .105/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 3(
 .222ص ، من تكلم فيه وهو موثق للذهبي) 4(
 .186ص، تذكرة الحفاظ البن القيسراني) 5(
 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(
)7 (      يدالَْأز رِيصالب وخَاِلدَأب يسالقَي خَاِلد ةُ بنبدتقريـب  :[انظر،وثقه ابن حجر، الثين ومائتين توفي بضع وث  ، ه

 ].571ص، التهذيب
)8 (ديعو سَأب رِيصم البلَاهوم يسالقَي ةريغالم بن انملَي148حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[س.[ 
)9 (رِيصرٍ البو نَصَأب وِيدالَِل العه بن ديم148ديث رقم ح: سبقت ترجمته انظر. [ح.[ 
 ].308ص، تقريب التهذيب.[مات بعد السبعين، الصامت البصرِي ثقةبن عبد اِهللا ) 10(

)11 (و ذَرَأب :فَارِيهو الْغ ،t. 

الغفارى بكسر الغين المعجمة وفتح الفاء وفي آخرها الراء المهملة، هذه النسبة إلى غفار، وهو غفار بـن         ) 12(
األنساب . [بكر ابن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار           مليل بن ضمرة بن     

 ].63/ 10للسمعاني 
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 ُأنَيس، ِإلَيهِم خَالَفَ َأهلك عن خَرجتَ ِإذَا ِإنَّك: فَقَالُوا قَومه فَحسدنَا ِإلَينَا، وَأحسن خَالُنَا فََأكْرمنَا
اء1(فَنَثَا خَالُنَا فَج( نَالَيي عيَل الَّذق ،ا: فَقُلْتُ لَها َأمى مضم نم كوفرعم فَقَد تَهركَد)لَا ،)2و اعجِم 
ا لَكيمف ،دعنَ ببتَنَا افَقَرمرلْنَا ،)3(صتَما، فَاحهلَيتَغَطَّى عخَالُنَا و هبَل ثَوعي، فَجكبتَّى فَانْطَلَقْنَا يح 

 ثُم" اِهللا ورحمةُ وعلَيك: "فَقَاَل اِهللا رسوَل يا علَيك السلَام: فَقُلْتُ: إلى قوله ... مكَّةَ، بِحضرة نَزلْنَا
 في فَقُلْتُ جبهته، علَى َأصابِعه فَوضع بِيده فََأهوى: قَاَل غفَارٍ، من: قُلْتُ قَاَل "َأنْتَ؟ من "قَاَل

 رفَع ثُم منِّي، بِه َأعلَم وكَان صاحبه، فَقَدعني بِيده، آخُذُ فَذَهبتُ غفَارٍ، ِإلَى انْتَميتُ َأنِ كَرِه: نَفْسي
،هْأسر تَى ": قَاَل ثُمنَا؟ كُنْتَماهقُلْتُ قَاَل "ه :نَا كُنْتُ قَداهنْذُ هم ينثَلَاث نيب لَةمٍ لَيوي4("إلخ.... ، و(.  

  :تخريج الحديث

  .عن عبد اهللا بن الصامت به بنحوه،  عمران الجونيأبي من طريق )5( مسلمأخرجه

  :لهدراسة رجال اإلسناد وعل

  . رجاله ثقات-

  . بن الصامت عن عبد اهللاسلفهو لم ير،  فال يضير،هالَِل بن إرسال حميد أما و-
  

_    _   _    _   _    _ 
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 الفَحل هو خديجة؟ يخطُب محمد: نوفل بن ورقة قال [ بخديجة زواجه حديث ومنه ) ه( 
 ضرِب الكريمة الناقة ركُوب أراد فإذا كريم غير يكون أن وهو الفحَل قدعتُ: قالي ] أنْفُه يقْدع ال

تَدع حتى غيره أو بالرمح أنفهرنْكَفّ يروى. وي6(بالراء وي(.  

  :)197(حديث رقم 

 بكر أبي إسالم وعن خويلد، بنت خديجة إسالم عن خلدون ابن ويتحدث: ي البيهققال
  .صة زواجه بخديجة رضي اهللا عنهاإلى أن ذكر ق... ، الصديق

                           
)1 (يثدي حف؛ وثَنا بِهده ِإلينا وحر304/ 15لسان العرب البن منظور .[َأي َأظْه.[ 

 ].134/ 5لعرب البن منظور لسان ا.[كَدرتُه ما علَاه من طُحلُبٍ وعرمضٍ ونَحوِهما) 2(

 ].42/ 2مشارق األنوار على صحاح اآلثار ألبي الفضل .[صرمتنَا وفيه فأخذنا صرمته هي الْقطعة القليلة من الِْإبِل) 3(

 .2473رقم، 1002ص، tباب في فضائل أبي ذر ، yكتاب فضائل الصحابة ، صحيح مسلم) 4(

 .2514رقم، 1017ص، لغفار وأسلم r باب دعاء النبي ،tكتاب فضائل الصحابة ، صحيح مسلم) 5(

 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(
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 في وكان خديجة، بيت إلى طالب وأبو t حمزةَ رأسهم وعلى المطلب عبد آل جاء: فقال
 فكان خطيبا، طالب أبو وقام. نوفل بن ورقة: عمها وابن أسد، بن عمرو: خديجة عم استقبالهم

 وفضال ونبال، شرفا: به رجح إال قريش، من فتى به يوزن ال ممن محمداً فإن بعد، أما: قَاَل مما
 بنت خديجة في وله مسترجعة، وعاريه زائل، ظل المال فإن قّل، المال في كان وإن وعقال،
  .)1("أنفه يقدع ال الفحل هو:"وقال عمرو، ورضي، ذلك مثل فيه ولها رغبة، خويلد

  . لم أعثر عليه مسنداً: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  :رحمه اهللا ابن األثير قال
  .)2( ]قدعه بها يقْدعه أن اللّه شاء فإن [ الحديث ومنه

  :)198(حديث رقم 
 عبد حكَمة، ِإذَا هم بِسيئة فإن شَاء لِّ رْأسِ كُفي" رِواية وفي:  ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)3("اُهللا َأن يقْدعه بِها قَدعه
  . تخريجٍ لهىعل لم أعثر : الباحثقال

  

_    _   _    _   _    _  
  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 فمن ،مواضعها في ويضعها ،األشياء يقَدم الذي هو] المقَدم [تعالى اللّه أسماء في } قدم{ 
  .)4(قدمه التقديم استَحقّ

  :)199(حديث رقم 

: قَاَل ،)6(سفْيان حدثَنَا: قَاَل ،)5(اللَّه عبد بن علي حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال

                           
 .21/ دالئل النبوة للبيهقي المقدمة) 1(

 .4/24النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 .420/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر ) 3(

 .4/25النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(
)5 ( يلاِهللاع دبع نِ : بنسو الحَأب يدعبن هو السينيد403ص، تقريب التهذيب:[انظر،وثقه ابن حجر، هـ234توفي، الم.[ 

)6 (انفْينَةَ: سييع بن هو ابن نٍ الهِالَِليوميم انرم9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأبِي ع.[ 
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 كَان: قَاَل عنْهما، اللَّه رضي عباسٍ ابن سمع ،)2(طَاوسٍ عن ،)1(مسلمٍ َأبِين ـب سلَيمان حدثَنَا
النَّبِي e ِإذَا قَام نِل ماللَّي دجتَهقَاَل ي " :ملَ اللَّهك دمَأنْتَ الح مقَي اتومضِ الساَألرو نمو ،يهِنف 
لَكو دمالح لَك لْكم اتومضِ الساَألرو نمو ،يهِنف لَكو دمَأنْتَ الح نُور اتومضِ الساَألرو نمو 

،يهِنف لَكو دمَأنْتَ الح كلم اتوماَأل السضِ،ور لَكو دمقُّ َأنْتَ الحالح كدعوقُّ، والح ِلقَاُؤكو 
 والساعةُ حقٌّ، وسلَّمe  ومحمد حقٌّ، والنَّبِيون حقٌّ، والنَّار حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، وقَولُك حقٌّ،
 حاكَمتُ، وِإلَيك خَاصمتُ، وبِك َأنَبتُ، وِإلَيك تَوكَّلْتُ، يكوعلَ آمنْتُ، وبِك َأسلَمتُ، لَك اللَّهم حقٌّ،
را ِلي فَاغْفتُ مما قَدمتُ، وا َأخَّرمتُ وررا َأسملَنْتُ، وَأنْتَ َأع ،مقَدَأنْتَ المو ،َؤخِّرالَ الم ِإلَّا ِإلَه 
 قَاَل ،"بِاللَّه ِإلَّا قُوةَ والَ حوَل والَ: "ُأميةَ َأبو الكَرِيمِ عبد وزاد: سفْيان اَلقَ" غَيرك ِإلَه الَ: َأو - َأنْتَ

انفْياَلـقَ: س انملَيمٍ َأبِيبن  سلسم :هعمس نسٍ، مطَاو ناسٍبن ا عبع يضر ا، اللَّهمنْهنِ عع 
النَّبِي e)3(.  

  :لحديثتخريج ا

ثالثتهم عن ، وثابت بن محمد، وقبيصة، عن عبد اهللا بن محمد، )4( البخاريأخرجه
. عن طاوس،  من طريق أبي الزبير)5(ومسلم، ومن طريق ابن جريج عن سليمان به، سفيان به

  .جميعهم بألفاظ متقاربة
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  - 
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
، تقريـب التهـذيب  [انظـر ، وثقه ابـن حجـر  ، قيل اسم أبيه عبد اللَّه   ،  الْمكِّي الَْأحول  سلَيمان بن أبي مسلم   ) 1(

 ].254ص

)2 (سبن هو ا: طَاورِييمن الحمحو عبد الرَأب يانمالْي انس192حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[كَي.[ 

 )ومن اللَّيِل فَتَهجـد بِـه نَافلَـةً لَـك    ( :له عز وجلَّباب التهجد بالليل وقو، كتاب الجمعه، صحيح البخاري) 3(
 .1120رقم، 48ص، 2ج، ]79: اإلسراء[

، وكتاب التوحيـد  ، 6317رقم، 70ص، 8ج، باب الدعاء إذا انتبه بالليل    ، كتاب الدعوات ، صحيح البخاري ) 4(
وباب قـول   ، 7385رقم، 117ص، 9ج، )اَألرض بِالحقِّ وهو الَّذي خَلَقَ السموات و    (: باب قول اللَّه تَعالَى   

وباب قول اهللا   ، 7442رقم، 132ص، 9ج، ]23: القيامة [)وجوه يومِئذ نَاضرةٌ ِإلَى ربها نَاظرةٌ     (: اهللا تعالى 
 .7499رقم، 144ص، 9ج، ]15: الفتح [)يرِيدون َأن يبدلُوا كَالَم اللَّه(: تعالى

 .769رقم، 304ص، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، حيح مسلمص) 5(
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  :ابن األثير رحمه اهللا قال

 خَلْقه شرار من لها قَدمهم الذين أي ] قدمه فيها الجبار يضع حين [ النار صفة وفي ) ه( 
 وتَقَدمتْ. شر أو خير من قدمتَ ما كلُّ: والقَدم.  للجنة قدمه المسلمين أن كما للنار اللّه قَدم فهم

 فكأنه والقَمع للردع مثَل الشيء على القَدم وضع: وقيل. وشر خير في تَقَدم أي: قَدم فيه لفُالن
 تُريد لألمر يقال كما فَورتها تسكين به أراد: وقيل. المزيد طلَب من فَيكُفّها اللّه أمر يأتيها: قال

  .)1( قَدمي تحت وضعته: إبطاله

  :(*)حديث رقم 

 عن شُعبةُ، حدثَنَا حرمي، حدثَنَا اَألسود، َأبِيبن ا نَاحدثَ:  اهللامه اإلمام البخاري رحقال
   يزِيد حدثَنَا خَليفَةُ، ِلي وقَاَل، "النَّارِ في يلْقَى يزاُل الَ: "قَاَل ،e النَّبِي عنِ َأنَسٍ، عن قَتَادةَ،

 عنِ َأنَسٍ، عن قَتَادةَ، عن َأبِي، سمعتُ، معتَمرٍ وعن َأنَسٍ، عن قَتَادةَ، عن سعيد، حدثَنَا زريعٍ،بن ا
النَّبِي e، اُل الَ": قَاَلزلْقَى يا ييهتَقُوُل فْل: وه نم ،زِيدتَّى مح عضا ييهف بر ينالَمالع ،همقَد 

 ينْشَئ حتَّى تَفْضُل، الجنَّةُ تَزاُل والَ وكَرمك، بِعزتك قَد، قَد، :تَقُوُل ثُم بعضٍ، ِإلَى بعضها فَينْزوِي
ا اللَّهخَلْقًا، لَه منَهكسَل فَيفَض نَّةالج ."  

  ).172( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _  
 

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أراد إخْفاءها وإعدامها ] أالَ إن كلَّ دمٍ ومأثُرة تحت قَدمي هاتَين [ ومنه الحديث ) س ( 
  .)2(وإذْالل أمرِ الجاهلية ونَقْض سنَّتها

  :)200(حديث رقم 

ه  َأنَّ،)4(جدعانبن زيد بن ثنا علي : اَل قَ،)3(ثنا سفْيان:  أبو بكر الحميدي رحمه اهللاقال

                           
 .4/25النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 .المرجع السابق) 2(

)3 (انفْينَةَ: سييع بن هو ابن نٍ الهِالَِليوميم انرم9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [َأبِي ع.[ 

)4( ديز بن يلبن  ع د اللَّهببن عرِيصالب يمرٍ التَّييه170حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ضعيف، ز.[ 
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 فَتْحِ مكَّةَ علَى درجِ يومe قَاَل رسوُل اللَّه : عمر، قَاَلبن  يخْبِر، عنِ ا)1(سمع الْقَاسم بن ربِيعةَ
ةبالْكَع :"دمالْحقَت َألَا ِإن ،هدحو ابزالَْأح مزهو ،هدبع رنَصو ،هدعقَ ودي صالَّذ ِللَّه  دميَل الْع

والْخَطَِأ بِالسوط َأوِ الْعصا فيه ماَئةٌ من الِْإبِِل مغَلَّظَةٌ فيها َأربعون خلْفَةً في بطُونها َأولَادها، َألَا 
ِإلَّا ما كَان من سدانَة الْبيت َأو ِإن كُلَّ مْأثَرة في الْجاهلية َأو دمٍ َأو ماٍل، فَهو تَحتَ قَدمي هاتَينِ، 

  .)2(" الْحاج، فَِإنِّي قَد َأمضيتُها ِلَأهلها كَما كَانَتْيةسقَا

  :تخريج الحديث

وإسماعيل ، )7(وأبو يعلى، )6(وأحمد، )5(وابن أبي شيبة، )4(ابن ماجةو، )3( النسائيأخرجه
وأخرجه عبد ،  طريق سفيان بن عيينة بهمن، )10(يهقيوالب، )9(والدارقطني، )8( الشافعييحيىبن 

،      عن علي بن زيد به،  بن راشدرعن معم، )13(رقطنيوالدا، )12(ومن طريقه أحمد، )11(الرزاق
 كالهما،  من طريق يعقوب السدوس)15(وأحمد،  بن أوسعقبة من طريق )14( أبوداودوأخرجه

   بألفاظ متقاربةجميعهم.  ابن عمرعن

  :ة رجال اإلسناد وعللدراس

  . زيد بن جدعان ضعيفن عدا علي بما،  رجاله ثقات  -

                           
 ].449ص، تقريب التهذيب.[الْقَاسم بن ربِيعةَ بن جوشَن، الغَطَفاني بصرِي ثقة عارف بالنسب) 1(

 .560/ 1مسند الحميدي ) 2(

 .6975رقم ، 354ص، 6ج، باب ذكر االختالف على خالد الحذاء، كتاب القسامة، كبرى للنسائيالسنن ال) 3(

 .2628رقم، 878ص، 2ج، باب دية شبه العمد، كتاب الديات،  ابن ماجةسنن) 4(

 .345/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) 5(

 .188/ 8مسند أحمد ) 6(

 .43/ 10مسند أبي يعلى الموصلي ) 7(

 .429ص، للشافعيالسنن المأثورة ) 8(

 .104/ 4سنن الدارقطني ) 9(

 .79/ 8السنن الكبرى ) 10(

 .281/ 9مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 11(

 .521/ 8مسند أحمد ) 12(

 .104/ 4سنن الدارقطني ) 13(

 .185ص، 4ج، باب في دية الخطأ شبه العمد، كتاب الديات، سنن أبي داود) 14(

 .67/ 10مسند أحمد ) 15(
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  :الحكم على اإلسناد

، لتفرد علي بن زيد بن جدعان به وهو ضعيف الحديث،  إسناده حسن لغيره: الباحثقال
،  فقد أخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات من طريق القاسم بن ربيعة،ولكن للحديث متابعة قاصرة

وقد ضعفه حسين سليم أسد في ، )1(وكذلك حسنه األلباني. عن ابن عمر، بة بن أوسعن عق
  .تعليقه على مسند أبي يعلى

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أي أنهم منْسيون متْروكون غير ] ثالثةٌ في المنْسي تحت قَدم الرحمن [  الحديث ومنه
  .)2( بخيركورِينمذْ

  :)201(حديث رقم 

 عن بقيةُ، ثنا: قَالَا مصفَّى،بن  ومحمد ،)3(الْحوطي ثنا:  اهللاحمه أبي عاصم ربن اقال
 e اللَّه رسوِل عن هريرةَ، َأبِي عن ،)6(مسعود َأبِي عن ،)5(بسرٍ َأبِي عن ،)4(الْمنْذرِبن  َأرطَاةَ
 ولَا ِإلَيهِم، ينْظُر ولَا اللَّه، يكَلِّمهم لَا الْقيامة، يوم الرحمنِ قَدمِ تَحتَ الْمنْسِأ في ثَةٌثَلَا": قَاَل

كِّيهِمزا: قُلْتُ ،"يوَل يسر ،اللَّه ن؟ ممه لِّهِمقَاَل لَنَا ج :"كَذِّبرِ، الْمبِالْقَد نمدالْمرِ وُئ ،الْخَمرتَبالْمو 
نم هلَدا: قُلْتُ: قَاَل ."وُأ؟ فَمنْسقَاَل الْم" :بي جرِ فقَع نَّمهفََل جَأسا وهينَت7("ط(.  

                           
 .402/ 8لحسان على صحيح ابن حبان التعليقات ا) 1(

 .4/25النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

)3 (يطوابِ  : الحهالو دبد   بن   هو عمحو مةَ َأبدتقريـب التهـذيب   :[انظـر ، وثقه ابن حجر  ، هـ232توفي، نَج ،
 ].368ص

ـ 163توفي،  الحمصي ثقة  اَألسود اَأللهاني َأبو عدي    بن   الْمنْذرِبن  َأرطََأةَ  ) 4( ، تقريـب التهـذيب   :[انظـر . هـ
 ].97ص

 ].1595/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ96بسرٍ السلَمي الْمازِني، توفيبن هو عبد اِهللا : َأبو بسرٍ) 5(

)6 ( ودعسو مةُ   : َأبقْبتوفي بن  هو ع ،ارِيالَْأنْص رِيدرٍو الْبم4معرفة الـصحابة ألبـي نعـيم    :[انظر. هـ40ع /
2147.[ 

 .147/ 1السنة البن أبي عاصم ) 7(
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  :تخريج الحديث

 من طريق )2(والطبراني، من طريق محمد بن المصفى به، )1( ابن أبي حاتمأخرجه
عن أبي ،  من طريق أرطأة بن المنذر)3(والفريابي، بهعن بقية بن الوليد ، الوهاب بن نجدةعبد

، وعبد الوهاب بن نجدة، وعمرو بن عثمان، من طريق سلم بن قادم، )4(وابن بطة، مسعود به
، عن أبي هريرة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أرطاة بن المنذر، ثالثتهم عن بقية بن الوليد

  . جميعهم بألفاظ متقاربة

  :د وعللهدراسة رجال اإلسنا
  .)5(هـ197 توفيالحمصي، يحمد َأبو الحميرِي، الكَالَعي، صاِئد بنِ الوِليد ابن هو: بقيةُ   -

 دثكإذا ح: "وقال مرة، )7("بأس به فليس ثقة عن حدث ذاإ: "وقال ابن معين، )6( الحاكموثقه
 مبجالً شعبة كان: "ي موضع آخروقال ف، )8("عمن تعرف وعمن ال تعرف فال تكتب عنه

 عمرو بن صفوان مثل الثقات عن حدث إذا: "وقال مرة، )9("عليه قدم حيث الوليد بن لبقية
 فليس ،الرجل اسم يسم ولم كني وإذا فال، المجهولين أولئك عن حدث إذا فأما ،وغيره
، )10("ا صالحانكالهم: "فقال: وقيل له أيما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش، "شيئاً يساوي

وكان  ضعيف الرواية عن غير ، وكان ثقة في روايته عن الثقات: "وقال ابن سعد
 فَلَيس المجهولين عن روى وما المعروفين عن روى ما ثقَة: "وقال العجلي، )11("الثقات
 ة؟بقي في تقول ما: "وقال مرة، "بأس فال وحدثنا حدثني قال إذا: "وقال النسائي، )12("بِشَيء
 عمن يدرى ال عنه، يؤخذ فال، عن: قال وإن ثقة، فهو حدثنا أو أخبرنا قال إن: قال

                           
 .688/ 2تفسير ابن أبي حاتم ) 1(

 .401/ 1مسند الشاميين ) 2(

 .274ص، القدر للفريابي) 3(

 .334/ 7 -108/ 4اإلبانة الكبرى ) 4(

 .192/ 4تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .93ص، سؤاالت السجزي للحاكم) 6(

 .79/ 1 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 7(

 .240/ 2 رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين ) 8(

 .135/ 1الجرح والتعديل ) 9(

 .435/ 2 لمرجع السابقا) 10(

 .9/474الطبقات الكبير) 11(

 .250/ 1الثقات للعجلي ) 12(
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  .)1("أخذه

 ثواب في كان ما منه وأسمعوا ،سنة في كان ما بقية من تسمعوا ال: " سفيان بن عيينةوقال
 ببقية فلست لكم؟ ما: فقال عيينة بن سفيان على تكاثروا: "وقال أحمد بن يوسف، )2("وغيره

 أقبل عمن يكتب كان ولكنه ،صدوقاً كان: " ابن المباركوقال، )3("العجب أبي وال الوليد، بن
، )5("إلي أحب فبقية عياش، بن وإسماعيل بقية، اجتمع إذا: "وقال في موضع آخر، )4("وأدبر

 عمر بن هللا عبيد عن حديثه وأما الشام، أهل عن روى فيما صالح بقية: "وقال ابن المديني
 إسماعيل من إلى أحب بقية: " أبو زرعةقالو، )6("جداً فيها فضعف والعراق الحجاز وأهل
 ،الصدق من يؤتى فال الصدق فأما المجهولين، عن روايته كثرة إال عيب لبقية ما عياش، بن
 وهو به يحتج وال ،بقية حديث يكتب: " أبو حاتموقال، )7("ثقة فهو الثقات عن حدث وإذا
 عن حديثه ويتقي ثقة، صدوق: "ةوقال يعقوب بن شيب، )8("عياش ابن إسماعيل من إلى أحب

 بقيةعن ، وسئل اإلمام أحمد، )9("جداً مناكير أحاديث وله يعرفون، ال الذين مشيخته
 ال يعني -  فال بمعروفين ليسوا قوم عن حدث فإذا إلى أحب بقية: "فقال عياش بن وإسماعيل

. حديث صاحب إسماعيل كان: "فقال وبقية؟ عياش بن إسماعيل عند وسئل أحم، )10("تقبلوه
 يشتهي كأنه أي. أذكاهما بقية كان: فقال بقية وذكر أمره، وفخم وكان وكان، بقية، وكان

  . )11("الحديث

وقال ، )12("لطرت عنك أحفظها لم لو أحاديث منك ألسمع إني يقول شعبة سمعت: "بقية وقال
وبقية يقارب : "وقال الفسوي، )13("تقية على منها فكن نقية ليست احاديثه بقية: "مسهر أبو

                           
 .130/ 7تاريخ بغداد ) 1(

 .435/ 2الجرح والتعديل ) 2(

 .127/ 7غداد تاريخ ب) 3(

 .128/ 7 لمرجع السابقا) 4(

 .150/ 2التاريخ الكبير للبخاري ) 5(

 .129/ 7تاريخ بغداد : انظر) 6(

 .435/ 2الجرح والتعديل ) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .129/ 7تاريخ بغداد ) 9(

 .435/ 2الجرح والتعديل ) 10(

 .128/ 7تاريخ بغداد ) 11(

 .435/ 2الجرح والتعديل ) 12(

 مرجع السابقال) 13(
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إذا حدث عن ثقة ، وهو ثقة،  الشاميينحديثفإن كان من الوليد في ، إسماعيل والوليد
ويروي ، يذكر بحفظ إلّا أنه يشتهي الملح والطَّرائف من الحديث، فحديثه يقوم مقام الحجة
ويسمي ، فيكنِّي الضعيف المعروف باإلسم، لحديثوكان يشتهي ا، عن شيوخٍ فيهم ضعف
وقال ، )2("الثقات من سمعه فيما الجمهور وثقه: "وقال الذهبي، )1("المعروف بالكني باسمه

 وجد إذا يبالي كان ما له وغفر اهللا فرحمه يحمد أبو أما: "إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
  ).3("هب بأس فال الثقات عن حديثه فأما يأخذه عمن خرافة

 فإذا هو يحدث المناكير ،توهمت أن بقية ال يحدث المناكير إلّا عن المجاهيل: " أحمدوقال
 أبو عبد اهللا نسبهلم ي: "وعقب ابن حبان عليه بقوله، )4("عن المشاهير فعلمت من أين أتى

ولعمري ،  وإنّما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها،رحمه اهللا
ولقد دخلت حمص ، ه موضع اإلنكار وفي دون هذا ما يسقط عدالة اإلنسان في الحديثإنّ

 وكتبت النّسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من ،وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه
  .)5("رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأموناً ولكنه كان مدلساً

 وإذا الثقات، يخالف رواياته بعض ففي ذكرناه ام غير صاِلح حديث ولبقية: " ابن عديوقال
 روى إذا عياش بن كإسماعيل خلّط غيرهم عن روى وإذا ثبت، فهو الشام أهل عن روى
، عنهم روايته في الثقات خالف والعراق الحجاز أهل عن روى وإذا ثبت، فهو الشامين عن
 عنه ويروي والصغار الكبار عن ييرو َأنَّه الْحديث صاحب عالمة ومن حديث صاحب بقية

،  حماد بن زيد أحاديثتذاكر:  بقية بن الوليدوقال، )6("بقية صورة وهذا الناس من الكبار
 كثير صدوق: "وقال ابن حجر، )7(" يعني أسانيد- ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة: "فقال

  .)8("الضعفاء عن التدليس

ما رأيت أحداً أجرأ على أن : " عن وكيع قال، كم أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن الحوذكر
وما سمعته يتناول أحداً إلّا : قال أبو عبد اهللا،  للحديث من بقيةeقال رسول اهللا : يقوَل

                           
 .424/ 2المعرفة والتاريخ ) 1(

 .273/ 1الكاشف ) 2(

 .298ص، أحوال الرجال) 3(

 .200/ 1المجروحين البن حبان :انظر) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .276/ 2الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 .162/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 7(

 .126ص، تقريب التهذيب) 8(
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  .)1("بقية

:  الدارقطنيوقال، )3("اختالف فيه: "الساجي الوق، )2("ال احتج ببقية: " ابن خزيمةوقال
عن بهز بن حكيم اعتباراً؛ ألن بقية يحدث عن و، أخرج البخاري عن بقية بن الوليد"

وقال الخطيب ، )5("بقية يروي عن قومٍ متروكين: "  مرةوقال، )4("وبهز متوسط، الضعفاء
 البيهقي وقال، )6("صدوقا وكان. المجاهيل عن أكثرها أن إلّا مناكير، حديثه في: "البغدادي

 يحتج ال بقية: "األحكام في الحق عبد وقال" بحجة ليس بقية أن على أجمعوا: "الخالفيات في
   .)7("ذلك ويستبيح الضعفاء عن يدلس بقية: "القطان ابن وقال" به

، وضعيف إذا حدث عن المجاهيل والضعفاء،  هو ثقة إذا حدث عن الثقات: الباحثقال
ولكنهم لم يذكرو أنه أرسل عن أرطأة ، مفي مراسيله، وأبو زرعة العراقي، وذكره العالئي

وقد صرح ، )9(وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مرات المدلسين، )8(منذربن ال
  .دليسهوعليه فال يضير ت، )10( أبي حاتمالسماع في رواية ابنب

  .)11(هـ246 توفيالحمصي، اِهللا عبد َأبو القُرشي، بهلول ابن مصفَّى بنمحمد    -

وقال ، )13("كان يخطئ: "بن حبان في الثقات وقالوذكره ا، )12("ثقة يغرب: " الذهبيقال
 كان: "البغدادي محمد بن صاِلح وقَال، )15("صالح: " النسائيوقال، )14("صدوق: "حاتمأبو

                           
 .162/ 1عقيلي الضعفاء الكبير لل) 1(

 .109/ 1المغني في الضعفاء ) 2(

 .478/ 1تهذيب التهذيب ) 3(

 .135ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 4(

 .144ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 5(

 .126/ 7تاريخ بغداد ) 6(

 .478/ 1تهذيب التهذيب : انظر) 7(

 ].39 ص،تحفة التحصيل للعراقي، 150ص، جامع التحصيل للعالئي: [انظر) 8(

 .49ص ، طبقات المدلسين) 9(

 .688/ 2تفسير ابن أبي حاتم ) 10(

 .465/ 26تهذيب الكمال : انظر) 11(

 .222/ 2الكاشف ) 12(

 .101/ 9الثقات البن حبان ) 13(

 .104/ 8الجرح والتعديل ) 14(

 .50ص، تسمية مشايخ النسائي) 15(
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: وقال عبد اهللا بن أحمد، )1("مناكير بأحاديث حدث وقد ،صادقاً يكون أن وأرجو ،مخلطاً
"2("فأنكره أبي جداً، وليدرواه محمد بن مصفى عن ال، سألت أبي عن حديث(.  

وقد ، )3(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين،  صدوق: الباحثقال
  .وعليه فال يضير تدليسه، صرح بالسماع في هذه الرواية

  . باقي رجاله ثقات   -

  : الحكم على اإلسناد

وقد روى عن ، ثقة فهو ثقةإذا روى عن ، وفيه بقية بن الوليد،  إسناده صحيح: الباحثقال 
ولكن تابعه الحوطي في نفس الرواية ، وكذلك محمد بن المصفى صدوق، ةفي هذه الرواي، ثقة

  .وهو ثقة
_    _   _    _   _    _ 

  

  :  ابن األثير رحمه اهللاقال

أي ] أنا الحاشر الذي يحشَر الناس على قَدمي [ وفي أسمائه عليه الصالة والسالم ) ه ( 
  .)4( أثَرِيىعل

  :)202(حديث رقم 

 عن ،)6(حدثَني معن:  قَاَل،)5(المنْذرِبن  يمحدثَني ِإبراه: ه اهللاـ اإلمام البخاري رحمقال
اِلك7(م(،نِ اابٍبن  عهش)8(، دمحم نرِ ن ـب عيبمٍن ـبجطْعم)9(،َأبِيه نع )10( t،قَاَل :  قَاَل

                           
 .469/ 26تهذيب الكمال ) 1(

 .145 /4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 2(

 .45ص، طبقات المدلسين) 3(

 .4/25النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].87حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[عبد اِهللا بن المنذر القرشي، اَألسدي، الحزامي بن ِإبراهيم بن المنْذرِ) 5(

)6 (نعى: مسيع ي بن هو ابنعى األشْجيح187حديث رقم : ظرسبقت ترجمته ان.[ي.[ 

)7 (اِلكَأنَسِ: م بن هو ابن اِلكرٍ بن مامبن َأبِي ع يحبرِو اَألصم110حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ع.[ 

 ].25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته[، محمد بن مسلمِ الزهري: ابن شهاب هو) 8(

 ].471ص، تقريب التهذيب:[انظر. هـ100توفي، النَوفَلي ثقة عارف بالنسببن مطْعمٍ  بن محمد بن جبيرِ) 9(

 ].518/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم :[انظر. هـ59توفي، عديبن مطْعمِ بن هو جبير : أبيه) 10(
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 فْر،َأنَا محمد، وَأحمد وَأنَا الماحي الَّذي يمحو اللَّه بِي الكُ:  خَمسةُ َأسماءِلي: " eاللَّه رسوُل 
  .)1( " يحشَر النَّاس علَى قَدمي، وَأنَا العاقبذيوَأنَا الحاشر الَّ

 :تخريج الحديث

   من طريق سفيان )3(ومسلم، زة من طريق شعيب بن أبي حم)2(ير البخاأخرجه
 .ثالثتهم عن الزهري به بمثله، ويونس، بن عيينةا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله    -
_    _   _    _   _    _ 

 

 : اهللارحمه ابن األثير قال

كان قَدر صالته الظُّهر في الصيف ثالثة أقْدام إلى خمسة [  حديث مواقيت الصالة وفي
  .)4 (أقدام الظَّل التي تُعرف بها أوقات الصالة هي قَدم كل إنسان على قَدر قامته] أقْدام 

  :)203(حديث رقم 

  َأخْبرنَا َأبو عبد الرحمنِ الَْأذْرمي عبد اِهللا :  أبو عبد الرحمن النسائي رحمه اهللاقال
 ،)6(طَارِقبن حميد، عن َأبِي ماِلك الَْأشْجعي سعد بن يدةُ حدثَنَا عبِ:  قَاَل،)5(ِإسحاقَبن محمد بن ا

 قَدر صلَاة كَان: "مسعود قَاَلبن  عن عبد اِهللا ،)8(يزِيدبن نِ الَْأسود ـ ع،)7(مدرِكبن  ثيرِعن كَ
 ِإلَى خَمسة َأقْدامٍ، وفي الشِّتَاء خَمسةَ َأقْدامٍ ِإلَى  َأقْدامٍ في الصيف ثَلَاثَةَالظُّهرe رسوِل اِهللا 
  .)9("سبعة َأقْدامٍ

                           
 .3532رقم، 185ص، 4ج، rباب ما جاء في أسماء رسول اهللا ، كتاب المناقب، صحيح البخاري) 1(

، 6ج، ]6: الـصف  [)من بعـدي اسـمه َأحمـد      (: باب قوله تعالى  ، كتاب تفسير القرآن  ، يح البخاري صح) 2(
 .4896رقم، 151ص

 .2354رقم ، 958ص، باب في أسمائه صىلى اهللا عليه وسلم، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) 3(

 .4/25النهاية في غريب الحديث واألثر) 4(

 ].320ص، تقريب التهذيب:[انظر، وثقه ابن حجر، محمد الْجزرِيبن عبد اِهللا ،  الَْأذْرميَأبو عبد الرحمنِ) 5(

)6 (يعاَألشْج اِلكو مَأب ،يفالكُو طَارِق بن دع231ص، تقريب التهذيب: [انظر. هـ140توفي ، ثقة، س.[ 

 ].460ص، تقريب التهذيب.[لكُوفي ثقةكَثير بن مدرك اَألشجعي َأبو مدرك ا) 7(

)8 (دزِيي بن دوبن اَألس يسٍ النَّخَع54حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَي.[ 

 .1504رقم، 192ص، 2ج،باب اإلبراد بالظهر إذا اشتد الحر، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، السنن الكبرى للنسائي) 9(
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  :تخريج الحديث

  من طريق أحمد ، )3( الحاكموأخرجه، )2(ومن طريقه البيهقي، )1( أبو داودأخرجه
ريق  من ط)4(وأخرجه الطبراني،  عن عثمان بن أبي شيبةثالثتهم، ومسدد بن قطن، بن حازما

  بألفاظ متقاربة.  عن عبيدة بن حميد بهالهماك، أبي بكر بن أبي شيبة
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-  ديمح ةُ بندبِيوقيلع ،يمبٍ التَّييهوقيل:  بنِ ص ،يثاللَّي : ،يفنِ الكُومحالر دبو عَأب ،يبالض
ذَّاء5(هـ190توفي، المعروف بالح( .  

ما به بأس : " موضع آخرفيوقال ابن معين ، )7(وابن عمار الموصلي، )6( ابن معينوثقه     
وقال ابن ، )9("عابوه أنه كان يقعد عند أصحاب الكتب: "  مرةال وق،)8(" بختهمسكين ليس ل

ليس به : "وقَال النَّسائي، )11("ال بأس به: "وقال العجلي، )10("كان ثقة صالح الحديث: "سعد
 عابوه انه كَان يقْعد عنْد َأصحاب مالم يكن بِه بْأس وان: "وقال ابن شاهين، )12("بأس
ولم يكن بحذاء كان يجالس الحذائيين فنسب : "وقال، اتوذكره ابن حبان في الثق، )13("الْكتب
ما رأيتُ : "وقال مرة"  صحاح وما رويتُ عنه شيئاًهأحاديث: " ابن المدينيوقال، )14("إليهم
رجاالً،  حديثاً من عبيدة الحذاءأصح فه مر"، "وال أصحأحمدوقال، )15(" أخرىةوضع  " :

  وسئل أحمد عن عبيدة ، )17("صالح الحديث: "وقال في موضع آخر، )16("ليس به بأس
                           

 .400رقم، 110ص، 1ج، باب في وقت صالة الظهر، صالةكتاب ال، سنن أبي داود) 1(

 .537/ 1السنن الكبرى ) 2(

 .315/ 1المستدرك على الصحيحين ) 3(

 .130/ 10المعجم الكبير ) 4(

 .257/ 19تهذيب الكمال : انظر) 5(

 .425/ 12تاريخ بغداد ) 6(

 450/ 7سير أعالم النبالء ) 7(

 .92/ 6الجرح والتعديل ) 8(

 .425/ 12داد تاريخ بغ  )9(

 .9/331الطبقات الكبير ) 10(

 .324ص، الثقات للعجلي) 11(

 .261/ 19تهذيب الكمال ) 12(

 .175ص، تاريخ أسماء الثقات) 13(

 .163/ 7الثقات البن حبان ) 14(

 .425/ 12تاريخ بغداد : انظر) 15(

 .367ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 16(

 .413/ 2بنه عبد اهللا العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ا) 17(
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وقال في موضع ، )1("وأصلح حديثاً منه إلى عبيدة أحب: "فقالوزياد البكائي ، يدبن حما
عبيدة بن حميد قليل السقط، وأما التصحيف فليس : "وقال مرة، )2("حديثه ما أحسن: "آخر

هل ليس عبيدة بن حميد من : طني للدارقوقيل، )3("عنده، وأثنى عليه ورفع أمره جدا
  وقال يعقوب ، )5("أصدوق نحوي ربما أخط: "وقال ابن حجر، )4("بلى: "الحفاظ؟ قال

وقال أبو عثمان الواسطي ، )6("لمتقنيناشيخ كتب الناس عنه، ولم يكن من الحفاظ : "بن شيبةا
وقال ، )7("كان صاحب كتاب، وكان مؤدبا لمحمد بن هارون أمير المؤمنين: "سعدويه
  .)8(" الصدقأهلليس بالقوي في الحديث وهو من : "الساجي

 ألن الثبت ضيروهذا ال ي،  مجالسة أصحاب الكتبيهوإنما عابوا عل،  هو ثقة: الباحثقال
وقد ، فليس له حجة في ذلك: وأما تضعيف ابن المديني  له، وثبت كتاب، رثبت صد، ثبتان

من : "وقد قال عنه، يتابعه أحد عليهفلم ، "ليس بالقوي: "وأما قول الساجي، صحح حديثه
وإنما عابوا عليه ، فلم يتابع عليه، "صدوق ربما أخطأ: "وأما قول ابن حجر، "أهل الصدق

  .مجالسته أصحاب الكتب
  :ى اإلسنادالحكم عل

الحق وقد ضعف به عبد: "وقال الذهبي، )9(وقد صححه األلباني،  إسناده صحيح: الباحثقال
 الشتاء والصيف باالقدام، وإنما لين الخبر من شيخه في e تقدير صالة النبي حديث، اإلشبيلي

  .)10("أبي مالك األشجعي، عن كثير بن مدرك

  
_    _   _    _   _    _ 

  

                           
 .46/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ) 1(

 .425/ 12تاريخ بغداد ) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .119/ 4علل الدارقطني ) 4(

 .379ص، تقريب التهذيب) 5(

 .425/ 12تاريخ بغداد ) 6(

 .المرجع السابق) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 .187/ 1مشكاة المصابيح ) 9(

 .25/ 3ميزان االعتدال ) 10(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 433 

 الفصل الثاني

  : رحمه اهللا ابن األثيرقال

: واإلقْدام الحرب في التقدم وهو. باإلقْدام أمر هو ] حيزوم أقْدم [ بدر حديث وفي ) س( 
  .)1(أقْدم من الفتح والصحيح. غَير ال بالتقدم أمراً ويكون ] إقْدم: [ همزة تُكْسر وقد الشجاعة

  :)204(حديث رقم 

 عكْرِمةَ عن ،)3(الْمباركبن ا حدثَنَا ،)2(السرِيبن  نَّاده حدثَنَا:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
: قَاَل الْخَطَّابِ،بن  عمر حدثَني: يقُوُل عباسٍ، ابن سمعتُ: قَاَل الْحنَفي، سماك حدثَني عمارٍ،بن 
 حدثَنَا ،)5(الْحنَفي يونُسبن  عمر حدثَنَا لَه، واللَّفْظُ ،)4(حربٍبن  زهير وحدثَنَا ح بدرٍ، يوم كَان لَما

 حدثَني: قَاَل عباسٍ،بن  اِهللا عبد حدثَني ،)6(الْحنَفي سماك هو زميٍل َأبو حدثَني عمارٍ،بن  عكْرِمةُ
رمقَاَل الْخَطَّابِ،بن  ع" :الَم كَان مورٍ يدب وُل نَظَرساِهللا ر e ِإلَى ينشْرِكالْم مهَألْفٌ، و هابحَأصو 
 اللهم: "بِربه يهتفُ فَجعَل يديه، مد ثُم الْقبلَةَ، e اِهللا نَبِي فَاستَقْبَل رجلًا، عشَر وتسعةَ ماَئة ثَلَاثُ
ا ِلي َأنْجِزي، متَندعو مالله ا آتي، متَندعو مالله ِإن كلتُه هذةَ هابصالْع نِل ملَامِ َأهلَا الِْإس دبتُع 
 من رجٍل َأثَرِ في يشْتَد يومِئذ الْمسلمين من رجٌل بينَما: إلى قول ابن عباس ... ،"الَْأرضِ في

 ِإلَى فَنَظَر حيزوم، َأقْدم: يقُوُل الْفَارِسِ وصوتَ فَوقَه بِالسوط ضربةً سمع ِإذْ َأمامه، كينالْمشْرِ
شْرِكالْم هامَأم ا، فَخَريتَلْقس7("إلخ ... م(.  

  :تخريج الحديث

  . انفرد به مسلم  -

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

وثقه أيوب . )8(هـ160توفي، األصل بصرِي اليمامي، عمارٍ َأبو ،العجلي عمارٍ بنعكْرِمةُ   -

                           
 .4/26النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 ].574ص، تقريب التهذيب:[انظر. 243توفي، هنَّاد بن السرِي التَّميمي َأبو السرِي، الكُوفي، ثقة) 2(

)3 (كاربالم ولى بني حنظلة: ابنم زِيوراِهللا الم دب62حديث رقم : سبقت ترجمته انظر [.هو ع.[ 

 ].26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [شَداد َأبو خَيثَمةَ النَّساِئي بن زهير بن حربِ) 4(

)5 (نُسوي بن رمثقة بن ع ياممالي ينَفالح  م418ص، تقريب التهذيب:[انظر. 206توفي، القَاس.[ 

)6 (الو قال ابن حجرهو ابن ،ياممٍل الييمو زَأب د256ص، تقريب التهذيب:[انظر، "ليس به بأس: "ِلي.[ 

، 731ص، وإباحـة الغنـائم   ، باب اإلمداد بالمالئكة في غـزوة بـدر       ، كتاب الجهاد والسير  ، صحيح مسلم ) 7(
 .1763رقم

 .256/ 20تهذيب الكمال : انظر) 8(
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  ويعقوب ) 5(، والعجلي)4(، وأحمد بن صالح)3(، وابن معين)2(وأحمد، )1(السختياني
قال و، )10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(، والذهبي)8(، والدارقطني)7(وأبو داود،)6(ابن شيبة

ثقة عندهم، وروى عنه : "وقال ابن عمار الموصلي، )11("ليس به بأس صدوق: "ابن شاهين
مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى :"وقال أحمد، )12("ابن مهدي، ما سمعت فيه إال خيرا

مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، وكان حديثه عن إياس : "، وقال أيضا)13("كثير
أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي :" ل على بن المدينيوقا، )14("بن سلمة صالحاا

مضطرب في :" وقال البخارى، )15("كثير ليست بذاك مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفهما
كان صدوقًا، وربما : "وقال أبو حاتم، )16("حديث يحيى بن أبى كثير، ولم يكن عنده كتاب

وقال ، )17("ن أبي كثير بعض األغاليطوهم في حديثه، وربما دلس، وفي حديثه عن يحيى ب
ليس به بأس إال :" وقال النسائي، )18("في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب: "أبو داود

صدوق، إال أن يحيى القطان : "وقال الساجي ، )19(" في حديثه عن يحيى بن أبي كثير
ا، وفي حديثه كان صدوقً:" وقال ابن خراش، )20("ضعفه في أحاديث عن يحيى بن أبي كثير

                           
 .256/ 20تهذيب الكمال : انظر )1(

 .20/261ب الكمال تهذي) 2(

 .4/123تاريخ ابن معين رواية الدوري  ) 3(

 .177ص ، تاريخ أسماء الثقات) 4(

  .2/144تاريخ الثقات للعجلي ) 5(

 .7/233تهذيب التهذيب ) 6(

 .1/378سؤاالت اآلجري أبا داود ) 7(

 .55سؤاالت البرقاني للدارقطني ص ) 8(

 .2/33الكاشف ) 9(

 .5/233الثقات البن حبان ) 10(

 .177ص ، تاريخ أسماء الثقات) 11(

 .20/262تهذيب الكمال ) 12(

 .20/258تهذيب الكمال ) 13(

 .7/10الجرح والتعديل ) 14(

 .20/260تهذيب الكمال ) 15(

 .5/272الكامل في ضعفاء الرجال ) 16(

 .7/10الجرح والتعديل ) 17(

 .20/261تهذيب الكمال ) 18(

 .المرجع السابق) 19(

 .المرجع السابق) 20(
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جل : "وقال أبو أحمد الحاكم، )2("مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة:"وقال ابن عدي، )1("نكرة
صدوق يغلط، وفى روايته عن يحيى ": وقال ابن حجر، )3("حديثه عن يحيى، و ليس بالقائم

  . )4("بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتابا

 وارتضاه وإنما تكلموا في حديثه عن يحيى بن أبي هو ثقةٌ، وقد احتج به مسلم: قال الباحث
كثير، وحديثنا هذا عن أبي زميل، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب 

  .وعليه فال يضير تدليسه، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية من أبي زميل، )5(المدلسين

  . باقي رجاله ثقات  -
_    _   _    _   _    _ 

  

  : األثير رحمه اهللان ابقال

. شجاع أي: بضمتين قُدم رجٌل ] اللّه سبيل في قُدمٍ مغْبر لعبد طوبى [ وفيه ) س( 
  .)6(يعرج لم إذا قُدماً ومضى

  :)205(حديث رقم 

 اللَّه دعببن  الرحمنِ عبد َأخْبرنَا: قَاَل ،)7(عمرو وزادنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال 
 عبد تَعس": قَاَل ،e النَّبِي عنِ هريرةَ، َأبِي عن ،)9(صاِلحٍ َأبِي عن ،)8(َأبِيه عن دينَارٍ،بن ا

 ،وانْتَكَس تَعس سخطَ، يعطَ لَم وِإن رضي، ُأعطي ِإن ،)10(الخَميصة وعبد الدرهمِ، وعبد الدينَارِ،

                           
 20/261تهذيب الكمال  )1(

 .5/277الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

 .7/233تهذيب التهذيب ) 3(

 .351تقريب التهذيب ص ) 4(

 .42ص، طبقات المدلسين) 5(

 .4/26النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

)7 (انثْمو عَأب يلاهالب قوزرم 426ص، التهذيبتقريب :[انظر، وثقه ابن حجر، 224توفي، هو ابن.[ 

)8 (وِيدنَارٍ العيد اِهللا بن دب35حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو ع.[ 

)9 (انمالس ان26حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ذَكْو.[ 

ء ولَا تكون   كساء من خَز َأو صوف أسود وجمعه خمائص قَاَل الَْأصمعي وكَانَت من ِلباس النِّسا             : الخميصة) 10(
 ].575ص، تفسير غريب ما في الصحيحين ألبي نصر األزدي.[الخمائص ِإلَّا معلمة



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 436 

 الفصل الثاني

 مغْبرة رْأسه، َأشْعثَ اللَّه، سبِيِل في فَرسه بِعنَانِ آخذ ِلعبد )2(طُوبى ،)1(انْتَقَشَ فَالَ شيك وِإذَا
،اهمقَد ِإن ي كَانف ،ةاسرالح ي كَانف ،ةاسرالح ِإنو ي كَانف اقَةالس ي كَانف ،اقَةتَْأ ِإنِ الساسذَن 

لَم ْؤذَني ،لَه ِإنو شَفَع لَم شَفَّعقَاَل ،" يا: وسفَتَع :قُوُل كََأنَّهي :مهسفََأتْع ،ى اللَّهلَى: طُوبفُع نكُلِّ م 
ءبٍ، شَيطَي يهو اءلَتْ يواوِ ِإلَى حالو يهو نم يبط3( "ي(.  

  :تخريج الحديث
  .كالهما عن أبي صالح به، وأبي حصين،  من طريق أبي بكر بن عياش)4(ريأخرجه البخا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
بكر أبووقد تابعه ، )5(صدوق يخطئ، الْمدني الْعدوي الْقرشي دينار بن اللَّه عبد بن الرحمنِ عبد  -

  .ا في رواية البخاريمتابعة تامة كم، في أبيه عبد اهللا بن دينار، وأبو حصين، بن عياش
 المتابعة القاصرة له في فتكفيه ،ضير يفال، مرزوق بن عمرو م وهوأما،  باقي رجاله ثقات -

  .شيخه عبد الرحمن
_    _   _    _   _    _ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 تَنْبيه ] ها [ و اتَقَدمو أي ] ها قُدماً: e النبي فقال [ عثمان بن شَيبة حديث ومنه ) س( 
  .)6(القتال على يحرضهم

  :)206(حديث رقم 

 عن ،)8(زِياد َأبِيبن  يزِيد عن ،)7(اللَّه عبدبن  خَاِلد نا:  سعيد بن منصور رحمه اهللاقال

                           
 ].510/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر .[َأي ِإذَا شَاكَتْه شَوكَة فَلَا يقْدر علَى انْتقاشها، وهو إخراجها بالمنْقاش) 1(

وهو قول إبـراهيم النخعـي      . خير لهم : طوبى لهم، معناه  : اللغةاختلف الناس في معنى طوبى، فقال أهل        ) 2(
اسم : طوبى: وقال ابن عباس  .الخير والبركة التي أعطاهم اهللا    : طوبى: وروي عن إبراهيم أنه قال    . ومجاهد

 ].449/ 1الزاهر في معاني كلمات الناس ألبي بكر األنباري .[الجنة بالحبشية

 .2887رقم، 34ص، 4ج، باب الحراسة في الغزو في سبيل، يركتاب الجهاد والس، صحيح البخاري) 3(

 .2886رقم، 34ص، 4ج، باب الحراسة في الغزو في سبيل، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) 4(

 .35حديث رقم : سبقت ترجمته انظر) 5(

 .4/26النهاية في غريب الحديث واألثر) 6(

 ].149حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[الواسطي، المزني، يزِيد الطَّحان بن حمنِعبد الر بن خَاِلد بن عبد اِهللا) 7(

)8 (  زِيدبن  ي   يفالكُو يماشالْه ادـ 136تـوفي ، ضعيف كبر فتغير وصار يـتلقن وكـان شـيعيا         ، َأبِي زِي ، هـ
 ].601ص، تقريب التهذيب:[انظر
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داهج1(م(، نع زِيدةَ،بن  يرشَج قَاَل َأنَّه" :تْ قَدحبَأص كُملَيع ناللَّ مةٌ همعن ننِ ميب فَرَأص رَأخْضو 
،رمَأحي وفو وتيا الْبا، ميهفَِإذَا ف يتُملَق ودا الْعا غَدما، فَقُدمقُد وَل فَِإنسر اللَّه e ا: "قَاَلم متَقَد 
دبةً عي خُطْوبِيِل فس ِإلَّا اللَّه اطَّلَع هلَيع ورالْح ،ينالْع فَِإن تََأخَّر نتَتَراس ،نْهم َل فَِإنكَانَتْ قُت 
 سبعون واحدة كُلِّ مع الْعينِ الْحورِ من اثْنَتَانِ وتَْأتيه ِلخَطَاياه، كَفَّارةً دمه من تَقْطُر قَطْرة َأوُل
 قَد مرحبا: ويقُوُل لَك، آن قَد مرحبا: وتَقُولَانِ التُّراب، عنْه فُضانِتَنْ ُأصبعها، بين يجاوِز لَا حلَّةً
ا آن2("لَكُم(.  

  :تخريج الحديث

، )6(وابن شاهين، )5(وأخرجه هنّاد، )4(ومن طريقه عبد بن حميد، )3( ابن أبي شيبةأخرجه
وأخرجه ، ريق أبي عوانة من ط)7(وأخرجه الطبراني، جميعهم من طريق محمد بن فضيل

  . ثالثتهم عن يزيد بن أبي زياد به بمثله،  من طريق مسعود بن سعد)8(نعيم األصبهانيأبو

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
-    زِيدةَبن يرشَج دعي يِل فيَل الشَّامِ، َأهقو :،اوِيهالر يثُهدح نْدع داهجالبرذكره ابن عبد. )9(م 

 مضطرب الجهاد فضل في واحد حديث له، شامي من مذحج: "في اإلستيعاب وقال
وذكره خليفة بن خياط ، "له صحبة: ")12(ويزيد بن أبي زياد، )11( ابن معينوقال، )10("اإلسناد

 أهلمن : " أحمدوقال، )e)13 الطبقة األولى ممن نزل الكوفة من أصحاب رسول اهللا في
 صحيحة ةيزيد بن شجرة ليست له صحب: " وقال أبو زرعة، )14("مجاهد عنه روى الشَّام

                           
)1 (داهجرٍ َأ: مبج موالهم المكيهو ابن يموخْزاجِ المجو الح9حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ب.[ 

 .259/ 2سنن سعيد بن منصور ) 2(

 .13/ 2مسند ابن أبي شيبة ) 3(

 .163ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد) 4(

 .122/ 1الزهد لهناد بن السري ) 5(

 .129ص، نالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك البن شاهي) 6(

 .247/ 22المعجم الكبير ) 7(

 .2794/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 8(

 .المرجع السابق) 9(

 .1577/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب ) 10(

 .5/ 3رواية الدوري ، تاريخ ابن معين) 11(

 .316/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) 12(

 .137ص، الطبقات لخليفة بن خياط) 13(

 .521/ 2 الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة) 14(
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في : "وقال أبو حاتم، )1("ويزيد ابن أبي زياد رفع هذا الحديث، ومن يقول له صحبة يخطئ
عن ، روى يزيد بن أبي زياد، ليست له صحبة: "وقال مرة، )2("بعض الحديث له صحبة

زيد بن أبي زياد ما ليزيد بن شجرة وأخطأ ي، عن يزيد بن شجرة وكانت له صحبة، مجاهد
  .)4("يقال له صحبة: "وقال في موضع آخر، )3("صحبة

  .)5("في خالفة معاوية، قتل هو وأصحابه في البحر سنة ثمانٍ وخمسين: " ابن سعدوقال

كانت له : "وقال العالئي، )6("يقال إن له صحبة: "وقال،  ابن حبان في الثقاتوذكره
  .)7("صحبة

  . أن له صحبةحواألرج،  اخلتف في صحبته: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

وللحديث شاهد من ،  إسناده ضعيف لتفرد يزيد بن أبي زياد به وهو ضعيف:ث الباحقال
  .جدارحديث 

، من طريق الزهري، وغيرهم، )10(واألصبهاني، )9(والطبراني، )8( أخرجه ابن أبي عاصم
ميع طرقه ضعيفه لتفرد القاسم بن عبد الرحمن بها وج، عن جدار بمثله، عن يزيد بن شجرة

  .وهو ضعيف

 عن الزهري، عن األنصاري، الرحمن عبد بن القاسم يرويه: "فقال،  الدارقطني عنهوسئل
 وليس عنه، األنصاري الفضل بن العباس قَالَهe،  النَّبِي عنِ جدار، عن شجرة، بن يزيد

  .بمحفوظ

 أبي بن يزيد فرواه رفعه؛ في عنه واختلف شجرة، بن ديزي عن مجاهد، الحديث هذا وروى

                           
 .236ص، المراسيل البن أبي حاتم) 1(

 .235ص، لمرجع السابقا) 2(

 .236ص، لمرجع السابقا) 3(

 .270/ 9الجرح والتعديل ) 4(

 .9/449الطبقات الكبير) 5(

 .445/ 3الثقات البن حبان ) 6(

 .301ص، جامع التحصيل) 7(

 .114/ 5حاد والمثاني اآل) 8(

 .289/ 2المعجم الكبير ) 9(

 .652/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم ) 10(
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 عن فروياه واألعمش، منصور، وخَالَفَه ؛e النَّبِي عنِ شجرة، بن يزيد عن مجاهد، عن زياد،
  .)1(الصواب وهو موقوفا، شجرة بن يزيد عن مجاهد،

 ،)2(وقد أخرجه ابن المبارك،  واألصح أنه موقوفاً من كالم يزيد بن شجرة:قلت
  .موقوفاً على يزيد، وغيرهم، )4(وهنّاد السري، )3(الرزاق الصنعانيوعبد

  
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 وما قَدم ما فأخذني: قال عليه يرد فلم يصلي وهو عليه سلَّم مسعود ابن أن [وفيه) س(
معناه غلب : وقيل. بالحديثة واتَّصلت القديمة حزانُهأ عاودتْه أنه يرِيد والكآبة الحزن أي] حدث
علي والي في التفكُّرديثة القديمة أحها. والحه لتَرك سبباً كان أيدالسالم ر 5(علي(.  

  :)207(حديث رقم 

 عن ،)8( عن عاصمٍ،)7( حدثَنَا زاِئدةُ،)6( عبد الرحمنِدثَنَاح:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
يق9(شَق(،اللَّه دبع نع )قَاَل،)10 " :لِّمسيو ،لَاةي الصف نَا كُنَّا نَتَكَلَّمدي َأحوصيضٍ، وعلَى بنَا عضعب 

 تُ النَّبِيفََأتَي ،ةاجبِالْحe،فََأخَذَن ،لَيع دري لِّي، فَلَمصي وهو هلَيتُ علَّمثَ،  فَسدا حمو ،ما قَدي م
ا صقَاَل" لَّىفَلَم :"ِإن اللَّه U  يوا فلَا تَكَلَّم ثَ َأندَأح قَد ِإنَّهو ،ا شَاءم رِهَأم نثُ مدحي
لَاة11("الص(. 

                           
 .3/ 14علل الدارقطني ) 1(

 .43/ 1الزهد والرقائق البن المبارك ) 2(

 .257/ 5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 3(

 .124/ 1الزهد لهنّاد بن السري ) 4(

 .4/26النهاية في غريب الحديث واألثر) 5(

 ].3حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[حسانِ العنْبرِي موالهم أبو سعيد بن هو ابن مهدي: عبد الرحمنِ) 6(

 ].141حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن قُدامةَ الثَّقَفي، َأبو الصلْت الكُوفي: زاِئدةُ) 7(

)8 (ماصلَ: عدهب هو ابنيداَألس دوَأبِي النَّج 33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ةُ، ابن.[ 

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ابن سلَمةَ اَألسدي َأبو واِئٍل الكُوفي: شَقيقُ)  9(

 .tهو عبد اهللا بن مسعود : عبد اهللا) 10(

 .210/ 7مسند أحمد ) 11(
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، )4(رزاقوعبد ال، )3(والحميدي، )2(والنسائي،  من طريق أبان بن يزيد)1( أبو داودأخرجه  
، )7(وأخرجه أبو داود الطيالسي،  بن عيينةسفيان طريق من، )6(وأحمد، )5(وابن أبي شيبة

 )9(وأخرجه عبد الرزاق، ثالثتهم عن عاصم بن أبي النجود به بنحوه، من طريق شعبة، )8(وأحمد
به بنحوهشقيقعن ،  بن أبي سليمانادمن طريق حم  .  
من طريق ، )14(وأحمد، )13(وابن أبي شيبة، )12( داودوأبو، )11(مومسل، )10( البخاريوأخرجه

عن ،  عن إبراهيم النخعيكالهما، من طريق الحكم بن عتبة، )15( النسائيوأخرجه، األعمش
، عن كلثوم بن علقمة،  من طريق الزبير بن عدي)16(وأخرجه النسائي، علقمة بن قيس النخعي

، )18( وأخرجه عبد الرزاق، من طريق أبي األحوص عوف بن مالك)17(ماجه وأخرجه ابن

                           
 .924رقم، 243ص، 1ج، باب رد السالم في الصالة، اب الصالةكت، سنن أبي داود) 1(

باب ذكر مانسخ من الكالم في      ، وما ال ينقضها  ، ذكر ما ينقض الصالة   ، كتاب السهو ، السنن الكبرى للنسائي  ) 2(
 .563رقم، 298ص، 1ج، الصالة

 .205/ 1مسند الحميدي ) 3(

 .335/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 4(

 .134/ 1بي شيبة مسند ابن أ) 5(

 .47/ 6مسند أحمد ) 6(

 .198/ 1مسند أبي داود الطيالسي ) 7(

 .424/ 7مسند أحمد ) 8(

 .335/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 9(

 .1199رقم، 62ص، 2ج، باب ما ينهى عنه من الكالم في الصالة، كتاب الجمعة، صحيح البخاري) 10(

، ونسخ ما كان من إباحتـه     ، باب تحرم الكالم في اصالة    ، ةكتاب المساجد ومواضع الصال   ، صحيح مسلم ) 11(
 .538رقم، 217ص

 .923رقم، 243ص، 1ج، باب رد السالم في الصالة، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 12(

 .157/ 1مسند ابن أبي شيبة ) 13(

 .29/ 6مسند أحمد ) 14(

باب رد السالم باإلشارة في     ،  ينقضها وما ال ، ذكر ما ينقض الصالة   ، كتاب السهو ، السنن الكبرى للنسائي  ) 15(
 .543رقم، 290ص، 1ج، الصالة

باب ذكر مانسخ من الكـالم      ، وما ال ينقضها  ، ذكر ما ينقض الصالة   ، كتاب السهو ، السنن الكبرى للنسائي  ) 16(
 .563رقم، 298ص، 1ج، في الصالة

 .1019رقم، 325ص، 1ج، يه كيف يردبال المصلي يسلم عل، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،  ابن ماجةسنن) 17(

 .335/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 18(
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  .بنحوه،  ابن مسعودعن جميعهم،  طريق إبراهيم النخعيمن، )1( إبراهيم بن يعقوبوسفيوأبو

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

  . يرسل عن ابن مسعودلمفهو ،  فال يضير،شَقيقُ إرسال وأما  -

 ، سوء حفظهوأما،  يرسل عن أبي وائللم فهو ، يضيرفال ، بن بهدلَةُعاصم  إرسالوأما  -
 رواية فيكما ، متابعة تامة، في شيخه شقيق، فقد تابعه عليه حماد بن أبي سليمان

  .كما تقدم في التخريج، الرزاقعبد
  :الحكم على اإلسناد

  .)2(وقد صححه األلباني،  إسناده صحيح: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  :رحمه اهللا ابن األثير قال

 كُور مقَدمة في التي الخشبة هي ] الرحل قادمةَ تُصيب لتَكاد ذفْراها إن حتى [ وفيه
  .)3(السرج قَربوس بمنزلة البعير

  :)208(حديث رقم 

 عن ،)6(سعدبن  قَيسِ عن ،)5(حماد حدثَنَا ،)4(كَامٍل َأبو حدثَنَا:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
طَاءنِ ،)7(عاسٍ،بن ا عبع نةَ عامبن  ُأس،ديقَاَل ز :وُل َأفَاضسر اللَّه e نفَةَ مرَأنَا عو ،يفُهدر 
 علَيكُم اس،النَّ َأيها يا: "يقُوُل وهو الرحِل، قَادمةَ تُصيب لَتَكَاد ذفْراها َأن حتَّى راحلَتَه يكْبح فَجعَل

  .)8("الِْإبِِل ِإيضاعِ في لَيس الْبِر فَِإن والْوقَار، السكينَةَ

                           
 .25ص ، اآلثار ألبي يوسف) 1(

 .80/ 4األم ، صحيح أبي داود) 2(

 .4/27النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

)4 (ياناسالخُر رِكدم بن ظَفَّر92حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو م.[ 

 ].33حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [دينَارٍ البصرِي َأبو سلَمةَ بن هو ابن سلَمةَ: دحما) 5(

 ].457ص، تقريب التهذيب. [توفي بضع عشر ومائة، قَيس بن سعد الْمكِّي ثقة) 6(

)7 (يشالقُر لَماحٍ واسم أبي رباح َأسبَأبِي ر 55حديث رقم : ه انظرسبقت ترجمت: [انظر. هو ابن.[ 

 .134/ 36مسند أحمد ) 8(
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وأخرجه ، من طريق يونس بن محمد، )2(ومن طريقه ابن حزم، )1( النسائيأخرجه
  موسى  عن )5(وأخرجه إبراهيم الحربي، عن عفان بن مسلم، )4( القاسم البغويأبوو، )3(أحمد

، وشريح بن النعمان، من طريق زهير بن حرب، )6(وأخرجه أبو القاسم البغوي، بن إسماعيلا
  وعروة ،  من طريق مجاهد بن جبر)7(وأخرجه أحمد، جميعهم عن حماد بن سلمة به بمثله

،  من طريق  كريب مولى عبد اهللا بن عباس)9(وأبو القاسم البغوي، )8( أحمدهوأخرج، بن الزبيرا
  .عن أسامة بنحوهثالثتهم 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات  -

  .فهو لم يرسل عن ابن عباس، فال يضير،  بن َأبِي رباحٍعطَاء إرسال وأما  -

فال يضير لمتابعة عفان بن مسلم ألبي كامل متابعة تامة في ، سلَمةَ بن حماد اختالط وأما  -
يه لفع، من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة: " بن سعيدوقد تقدم قول يحيى، شيخه حماد

  ".بعفان بن مسلم

  :الحكم على اإلسناد

  .)10(وقد صححه األلباني،  إسناده صحيح: الباحثقال

  
_    _   _    _   _    _  

  

                           
 .4000رقم، 160ص، 4ج، باب فرض الوقوف بعرفة، كتاب المناسك، السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .173ص، حجة الوداع البن حزم) 2(

 .90/ 36مسند أحمد ) 3(

 .105ص، مسند أسامة بن زيد) 4(

 .911/ 3غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) 5(

 .105ص،  أسامة بن زيدمسند) 6(

 .154/ 36 -.93/ 36مسند أحمد  ) 7(

 .94/ 36مسند أحمد ) 8(

 .114ص، مسند أسامة بن زيد) 9(

 .1305/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 10(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 443 

 الفصل الثاني
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 على موضع: يدوالتشد بالتخفيف هو ] القَدوم بطَرف قُتل فُرِيعة زوج إن [ وفيه ) س( 
  .)1(المدينة من أميال ستة

  

  :)209(حديث رقم 

 عمته عن ،)2(عجرةَبن  كَعبِبن  ِإسحاقَبن  سعد عن:  اإلمام مالك رحمه اهللاأخرج
نَبيز بِ بِنْتةَبن  كَعرج3(ع(، ةَ َأنعيالْفُر)بِنْتَ )4 اِلكنَانٍ بنِ مس يهَأبِي ُأخْتُ و يدعس ،رِيالْخُد 

 زوجها فَِإن ،)5(خُدرةَ بني في َأهلها ِإلَى تَرجِع َأن تَسَألُهe  اللَّه رسوِل ِإلَى جاءتْ َأنَّها: "َأخْبرتْها
جي خَرطَلَبِ ف دبَأع قُوا، لَهتَّى َأبـبِطَ كَانُوا ِإذَا حفومِ رالْقَد مقَهلَح ،َألْتُ قَالَتْ فَقَتَلُوهوَل فَسسر 
اللَّه e َأن جِعي ِإلَى َأرلي َأهف نةَ، يـبرـفَ خُدجِي ِإنوز ي لَمكْنتْري كَنٍ يـفسم ،كُهلملَا يو 
،وُل فَقَاَل قَالَتْ نَفَقَةسر اللَّه e :"مفْتُ: قَالَتْ ،"نَعرتَّى فَانْصي تُكُنْ ِإذَا حف ةرجي الْحانوُل نَادسر 
اللَّه e َأو ريتُ بِي َأمفَنُود فَ: "فَقَاَل لَهكَي تُ ؟"قُلْتددفَر هلَيةَ عصي الْقتُ الَّتذَكَر لَه نشَْأنِ م 

 وعشْرا، َأشْهرٍ َأربعةَ فيه فَاعتَددتُ: تْقَالَ ،"َأجلَه الْكتَاب يبلُغَ حتَّى بيتك في امكُثي: "فَقَاَل زوجِي،
  .)6("بِه وقَضى فَاتَّبعه فََأخْبرتُه ذَِلك، عن فَسَألَني ِإلَي، َأرسَل عفَّانبن  عثْمان كَان فَلَما قَالَتْ

                           
 .4/27النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 ( دعاقَ بن سحبِ بن ِإسثقةبن كَع يندلوِي المةَ البرج230ص، تقريب التهذيب.[توفي بعد أربعين ومائة، ع.[ 

 ].1857/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب .[وكانت عند َأبِي سعيد الْخُدرِي، عجرةَبن زينَب بِنْت كَعبِ ) 3(

)4 (    اِلكةُ بِنْتُ معيـا الف         بن  فُريقال لَه كَان ،رِيالْخُد يدعنَانٍ ُأخْتُ َأبِي ساالسـتيعاب فـي معرفـة      [ .ارعـة س
 ].4/1903األصحاب

بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة والراء في آخرها، هذه النسبة إلى خدرة، واسمه األبجر : الخُدرى) 5(
بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، قبيلة من األنصار منهم أبو سعيد سعد بن مالك الخدري، من                   

 -وفي بلى خدرة بن كاهل بن رشد بن أفرك بن هرم بن هني بن بلـى     :ن ماكوال مشهوري الصحابة قال اب   
 ].5/60األنساب للسمعاني[ .قاله ابن حبيب

 .591/ 2موطأ مالك ) 6(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 444 

 الفصل الثاني

  :تخريج الحديث

، من طريق مالك به، )4(ن حباوابن، )3(والدارمي، )2(والترمذي، )1( أبو داودأخرجه
من طريق ، )8(والنسائي، من طريق يحيى بن سعيد، )7(وأحمد، )6(والنسائي، )5(وأخرجه الترمذي
،  بن إسحاقومحمد، من طريق ابن جريج، )10(الفاكهيو، )9(والنسائي، وشعبة، يزيد بن محمد

  سعيد وأخرجه ، من طريق حماد بن مسعدة، )12(وابن الجارود، )11(واخرجه النسائي
،  الصنعاني عن سفيان الثوري)14(وأخرجه عبد الرزاق،  عن حماد بن زيد)13(بن منصورا

، من طريق الزهري، )16(ومن طريقه الطبراني، )15(وأخرجه عبد الرزاق، اهللا بن أبي بكروعبد
عن أبي خالد ، )19(وابن أبي عاصم، )18(ابن ماجةومن طريقه ، )17(وأخرجه ابن أبي شيبة

   عن بشر )21(وأخرجه أحمد، عن عيسى بن يونس، )20(إسحاق بن راهويهوأخرجه ، األحمر

                           
 .2300رقم، 291ص، 2ج، باب في المتوفى عنها تنتقل، كتاب الطالق، سنن أبي داود) 1(

، 501ص، 3ج، تعتـد المتـوفى عنهـا زوجهـا       باب ماجاء أيـن     ، كتاب الطالق واللعان  ، سنن الترمذي ) 2(
 .1204رقم

 .1469/ 3سنن الدارمي ) 3(

 .128/ 10صحيح ابن حبان ) 4(

 .1204رقم، 501ص، 3ج، باب ماجاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، كتاب الطالق، سنن الترمذي) 5(

 .5693رقم، 307ص، 5ج، تحلباب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى ، كتاب الطالق، السنن الكبرى) 6(

 .28/ 45مسند أحمد ) 7(

 .5693رقم، 307ص،5ج، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، كتاب الطالق، السنن الكبرى) 8(

 .5693رقم، 307ص،5ج، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، كتاب الطالق، السنن الكبرى) 9(

 .508ص، لفاكهيفوائد أبي محمد ا) 10(

، 307ص، 5ج، باب مقام المتوفى عنها زوجهـا فـي بيتهـا حتـى تحـل             ، كتاب الطالق ، السنن الكبرى ) 11(
 .5694رقم

 .190ص، المنتقى البن الجارود) 12(

 .364/ 1سنن سعيد بن منصور ) 13(

 .35-34/ 7مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 14(

 .المرجع السابق) 15(

 .439/ 24 المعجم الكبير للطبراني) 16(

 .155/ 4مصنف ابن أبي شيبة ) 17(

 .2031رقم، 654ص، 1ج، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، كتاب الطالق،  ابن ماجةسنن) 18(

 .110/ 6اآلحاد والمثاني ) 19(

 .74/ 5مسند إسحاق بن راهويه ) 20(

 .355/ 45مسند أحمد ) 21(
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،  العزيز بن محمدوعبد،  من طريق مروان بن معاوية)1( ابن أبي عاصموأخرجه، بن المفضلا
،  من طريق أنس بن عياض)2(وأخرجه الطحاوي، ومروان بن معاوية، وأنس بن عياض

  .بألفاظ متقاربة،  عن سعد بن إسحاق بهجميعهم
  

  :راسة رجال اإلسناد وعللهد

  . ثقاترجاله   -

  : الحكم على اإلسناد

والعمل على هذا ، هذا حديثٌ حسن صحيح: "وقال الترمذي،  إسناده صحيح: الباحثقال
وقال حسين سليم أسد في تعليقه ، )3(" وغيرهمeالحديث عند أكثر أهِل العلم من أصحاب النبي 

  ".إسناده صحيح: "  تعليقه على صحيح بن حبانوشعيب األرنؤوط في، على سنن الدارمي

 عنها يرو لم الحال مجهولة فهى ، هذه زينب غير ثقات ورجاله:  األلباني فقالوخالفهم
   ".مجهولة: " فيها قال أنه حزم ابن عن الذهبى ونقل ، اثنين سوى

: " قال فإنه، )3/240 " (التلخيص " فى كما األشبيلى الحق عبد الحافظ قبله ومن ، وأقره
   ".زينب بجهالة حزم البن تبعا الحق عبد وأعله

   "!الترمذى وثقها بأنه القطان ابن وتعقبه: " الحافظ قال

 ما مع فيه ما نخفى وال ،هذا لحديثها تصحيحه من إياها توثيقه أخذ وكأنه:  األلبانيوقال
 فى هذه زينب ثقيو لم نفسه الحافظ رأينا ولذلك. التصحيح فى التساهل من الترمذى عن عرف

  .)4("فتأمل ، المتابعة عند يعنى" مقبولة: "قال فإنه" التقريب"

فقد ذكرها في اإلصابة في تمييز ،  ابن حجر قال في التقريب مقبولةفظ وإن كان الحا:قلت
  .)5("تزوجها أبو سعيد الخدري، صحابية: "الصحابة وقال

_    _   _    _   _    _ 
  

                           
 .110/ 6اآلحاد والمثاني ) 1(

 .273 /9شرح مشكل اآلثار ) 2(

 .1204رقم، 501ص، 3ج، باب ماجاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، كتاب الطالق واللعان، سنن الترمذي) 3(

 .207/ 7إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 4(

 .162/ 8اإلصابة في تمييز الصحابة ) 5(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 قرية هي: قيل ] بالقَدوم اخْتَتَن والسالم الصالة عليه إبراهيم إن [ الحديث ومنه ) ه( 
  .)1(النَّجار قَدوم: والتشديد بالتخفيف القَدوم: وقيل. والم ألف بغير ويروى. بالشام

  

  :)210(حديث رقم 

 الرحمنِ عبدبن  مغيرةُ حدثَنَا ،)2(سعيدبن  قُتَيبةُ حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
يش3(القُر(، نَأبِي ع نَادالز)4(، ِنجِ عراَألع)5(، نةَ َأبِي عريره t، وُل قَاَل: قَاَلسر اللَّه e :

"اخْتَتَن يماهرِإب هلَيع الَمالس وهبن ا ويناننَةً ثَمومِ س6("بِالقَد(.  

  : ريج الحديثتخ

 من طريق شعيب بن أبي )8(والبخاري،  عن قتيبة بن سعيد به بمثله)7( مسلمأخرجه
  .عن أبي الزناد به بمثله، حمزة

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .ثقات رجاله   -

  
_    _   _    _   _    _ 

 

  

                           
 .4/27النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (يعس ةُ بنبقُتَيِل بن ديمبن ج يالثَّقَف ف86حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [طَرِي.[ 

، تقريب التهـذيب :[انظر، وثقه ابن حجر، عبد اِهللا الحزامي، المدني، لقبه قصي بن  المغيرةُ بن عبد الرحمنِ   ) 3(
 ].543ص

)4 (نَادا: أبو الزذَكْو اِهللا بن دبهو عيندنِ الممحالر دبو عَأب يشالقُر 168حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ن.[ 

)5 (جراَألع :يندالم داوو دَأب زمره نِ بنمحالر دب168حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو ع.[ 

، ]125: النـساء  [)واتَّخَذَ اللَّه ِإبراهيم خَليلًا   (: ىباب قوِل اهللا تعال   ، كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري ) 6(
 .3356رقم، 140ص، 4ج

 .2370رقم، 963ص، rباب فضائل إبراهيم الخليل ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) 7(

 .6298رقم، 66ص، 8ج، باب الختان بعد الكبر ونتف اإلبط، كتاب االستئذان، صحيح البخاري) 8(
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  المبحث السادس
  باب القاف مع الذال

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 السهم ريش: القُذَذ ] شيئاً يرى فال قُذَذه في فينْظُر [ الخوارج حديث في ) ه(  } قذذ{ 
  .)1(قُذَّة: واحدتُها

  :)211(حديث رقم 

 ،)4(الزهرِي عنِ ،)3(شُعيب َأخْبرنَا ،)2(اليمانِ َأبو حدثَنَا:  رحمه اهللاري اإلمام البخاقال
 رسوِل عنْد نَحن بينَما: "قَاَل ،t الخُدرِي سعيد َأبا َأن ،)5(الرحمنِ عبدبن  لَمةَس َأبو َأخْبرني: قَاَل
اللَّه e وهو مقْسا، يمسق ذُو َأتَاه ،ةرصيالخُو وهٌل وجر ني منيمٍ، با: فَقَاَل تَموَل يسر ْل، اللَّهداع 
 قُذَذه ِإلَى ينْظَر ثُم " ...َأعدُل َأكُن لَم ِإن وخَسرتَ خبتَ قَد َأعدْل، لَم ِإذَا يعدُل ومن يلَك،و: "فَقَاَل
 ثَديِ مثُْل عضديه ِإحدى َأسود، رجٌل آيتُهم والدم، )6(الفَرثَ سبقَ قَد ،شَيء فيه يوجد فَالَ
الم،َأةر ثُْل َأوم ةعضالب ردر7(تَد(، ونجخْريلَى وينِ عح قَةفُر نو قَاَل" النَّاسِ مَأب يدعس :دفََأشْه 
 فََأمر معه، وَأنَا قَاتَلَهم طَاِلبٍ َأبِي بن علي َأن وَأشْهدe،  اللَّه رسوِل من الحديثَ هذَا سمعتُ َأنِّي
ِل بِذَِلكجالر سفَالْتُم يفَُأت ،تَّى بِهتُ حنَظَر هلَى ِإلَيع تنَع النَّبِي e يالَّذ تَه8("نَع(.  

  :تخريج الحديث

،  من طريق يونس بن يزيد)10(ومسلم، ومعمر،  من طريق األوزاعي)9(أخرجه البخاري

                           
 .4/27 الحديث واألثرالنهاية في غريب) 1(

 ].168حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الحكَم بن نَافعٍ البهراني َأبو اليمانِ الحمصي ثقة ثبت) 2(

)3 (يصمم، الحالَهوم وِيةَ اُألمزمَأبِي ح بن بي168حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[شُع.[ 

)4 (رِيهالز :حمِ اهو ملسم بن دابٍبن مه25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [ش.[ 

 ].91حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عوف الزهرِي المدني بن َأبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ) 5(

وأفْرثْـتُ  . ده في جوفه أي فتَّتتُهـا     ضربتُه حتى فَرثْتُ كَبِ   : يقال. السرقين ما دام في الكَرِشِ    : الفَرثُ: فرث) 6(
 ].220/ 8العين للفراهيدي .[نَثَرتُ فَرثَها وتَمرها: الكَرِش والجلَّةَ

 ].379/ 1غريب الحديث للخطابي .[ومنه دردور الماء. أي تَضطَرب وتتحرك) 7(

 .3610 رقم،200ص، 4ج، باب عالمات النبوة في اإلسالم، كتاب المناقب، صحيح البخاري) 8(

وكتـاب اسـتتابة    ، 6163رقـم ، 38ص، 8ج، باب ماجاء في قول الرجل ويلـك      ، كتاب األدب ، صحيح البخاري ) 9(
 .6933رقم، 17ص، 9ج، باب من ترك قتال الخوارج للتألُف وأن ال ينفر الناس عنه، المرتدين والمعاندي وقتالهم

 .1064رقم، 409ص، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، كتاب الكسوف، صحيح مسلم) 10(
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عن أبي سلمة به ، محمد بن إبراهيم بن الحارث ق من طري)1(والبخاري، كالهما عن الزهري به
  . عن أبي سعيد بمثله، ومن طريق الضحاك، بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 . ثقاترجاله   -
_    _   _    _   _    _ 

 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 كلُّ تُقَدر كما أي ] ةبالقُذَّ القُذَّة حذْو قبلَكم كان من سنَن لتَركَبن [ الحديث ومنه ) ه( 
  .)2(يتفاوتان وال يستويان للشَّيئين مثالً يضرب. وتُقْطَع صاحبتها قَدر على منهما واحدة

  :)212(حديث رقم 

   شَهر حدثَنَا ،)3(بهرامبن  الْحميد عبد حدثَنَا:  أبو داود الطيالسي رحمه اهللاقال
 لَيحملَن": حدثَهe  النَّبِي َأن حدثَه ،)6(َأوسٍ بن شَداد َأن ،)5(غَنْمٍبن ا ثَنيحد: قَاَل ،)4(حوشَبٍبن ا

اررش هذه ةلَى الُْأمع نى مضم نم هِملقَب ذْوح الْقُذَّة 7("بِالْقُذَّة(.  

  :تخريج الحديث

ومن ، )9(وأخرجه ابن الجعد، يالسي به من طريق أبي داود الط)8( الطبرانيأخرجه

                           
، 197ص، 6ج، باب اثم من راءى بقراءة القرآن وأتأكل أو فخر به         ، كتاب فضائل القرآن  ، صحيح البخاري ) 1(

 .6163رقم، 38ص، 8ج، باب ماجاء في قول الرجل ويلك، وكتاب األدب، 5058رقم

 .4/28النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[حوشَبٍ بن فَزارِي المداِئني صاحب شَهرِعبد الحميد بن بهرام ال) 3(

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [صدوق، شَهر بن حوشَبٍ اَألشْعرِي الشامي) 4(

حديث رقـم  : رجمته دراسته انظرسبقت ت.[مختلف في صحبته، هو عبد الرحمنِ الَْأشْعرِي الشَّامي: غَنْمٍبن  ا) 5(
161.[ 

)6 (  ادسِ  بن  شَدبن  َأو  رِ  بن  ثَابِتنْذلَى   بن  الْمعا يكَنَّى َأبامِ، يرمعرفة الصحابة ألبي نعيم    : [انظر. هـ58توفي، ح
3 /1459.[ 

 .445/ 2مسند أبي داود الطيالسي ) 7(

 .281/ 7المعجم الكبير ) 8(

 .491ص، مسند ابن الجعد) 9(
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، من طريق هشام بن عبد الملك، )4(وابن قانع، )3(وأخرجه أحمد، )2(وابن بطة، )1(طريقه اآلجري
وأخرجه أبو عبد اهللا ، وعبد اهللا بن رجاء، من طريق أسد بن موسى، )5( الطبرانيوأخرجه
  .بمثله،  عبد الحميد بهجميعهم عن،  من طريق أحمد بن عبد اهللا بن يونس)6(المروزي

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 .ما عدا شهر بن حوشب صدوق،  ثقاترجال  - 
  :الحكم على اإلسناد

  . إسناده حسن: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

  : ابن األثير رحمه اهللاقال

 اللّه نَفْس قْذَرهموتَ أرضوهم تَلْفظُهم أهلها شرار األرض في ويبقى [ فيه ) س(  } قذر{ 
 اللّه كَرِه: [ تعالى كقوله لذلك يوفِّقهم فال بها ومقامهم الشام إلى خروجهم يكْره أي ] وجل عز

  .)7(واجتَنَبته كَرِهتَه إذا أقْذَره الشيء قَذرت: يقال ] فثَبطَهم انْبِعاثَهم

  :)213(حديث رقم 

 جاءتْنَا لَما: قَاَل ،)9(حوشَبٍبن  شَهرِ عن ،)8(قَتَادةَ نع:  معمر بن راشد رحمه اهللاأخرج
 قَدمتُ حتَّى فَخَرجتُ الْبيعة، هذه شَر من فَتَنَحيتُ الشَّامِ ِإلَى خَرجتُ لَو: قُلْتُ معاوِيةَبن  يزِيد بيعةُ

،تُ الشَّامقَامٍ فَُأخْبِربِم هقُومفٌنَ ي10(و(، ،ٌل فَِإذَا فَجِْئتُهجر دنِ، فَاسنَييالْع هلَيةٌ، عيصفَِإذَا خَم وه 

                           
 .321/ 1الشريعة لآلجري ) 1(

 .568/ 2اإلبانة الكبرى البن بطة ) 2(

 .359/ 28مسند أحمد ) 3(

 .333/ 1معجم الصحابة البن قانع ) 4(

 .281/ 7المعجم الكبير ) 5(

 .19ص ، السنة للمروزي) 6(

 .4/28النهاية في غريب الحديث واألثر) 7(

 ].22حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[. قَتَادةُ السدوسي بن هو ابن دعامةَ) 8(

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [صدوق، شَهر بن حوشَبٍ اَألشْعرِي الشامي) 9(

 ].567ص، تقريب التهذيب:[انظر. مات بعد التسعين هجري، امرَأة كَعبٍ شَامي مستوربن هو ابن فَضالَة الْبِكَاِلي ا) 10(
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دبعرِوبن  اللَّهماصِ،بن  عا الْعفَلَم آهفٌ رنَو كسنِ َأمع ،يثدفَقَاَل الْح لَه دبع ثْ: اللَّهدا حكُنْتَ م 
 منَعونَا قَد هُؤلَاء ِإن: فَقَاَل ،e اللَّه رسوِل صاحب َأنْتَ منِّي، بِالْحديث َأحقُّ َأنْتَ: قَاَل بِه، تُحدثُ
: قَاَل ،e اللَّه رسوِل من سمعتَه حديثًا حدثْتَنَا ِإلَّا علَيك َأعزِم: قَاَل ،]الُْأمراء يعني [الْحديث عنِ

 لَا ِإبراهيم، مهاجرِ ِإلَى النَّاسِ لَخيارِ هجرة بعد هجرةٌ ستَكُون ِإنَّها: " يقُوُلe اللَّه رسوَل سمعتُ
 ةالْقرد مع النَّار تَحشُرهم اللَّه، نَفْس تَقْذَرهم َأرضهم، تَلْفظُهم َأهلها، شرار ِإلَّا الَْأرضِ في يبقَى

  .)1("تَخَلَّفَ من وتَْأكُُل قَالُوا، ِإذَا معهم وتَقيُل باتُوا، ِإذَا معهم تَبِيتُ والْخَنَازِيرِ،

  :تخريج الحديث

 )5(داودوأخرجه أبو، من طريق معمر به، )4(والحاكم، )3(وأحمد، )2( نعيم بن حمادأخرجه
، )8(واألصبهاني، )7(ومن طريقه أحمد، )6(يالسيوأخرجه أبو داود الط،  طريق معاذ بن هشاممن

، عن قتادة به، ثالثتهم عن هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي،  عن عبد الصمد)9(وأخرجه أحمد
  وأخرجه نعيم ، ومطر،  من طريق المياح أبي العالء)10(وأخرجه نعيم بن حماد

، هم عن شهر بن حوشب بهثالثت، من طريق ليث بن أبي سليم، )12(واألصبهاني، )11(بن حمادا
عن ابن عمر ، عن نوف البكالي،  من طريق شهر)13(وأخرجه الطبراني. جميعهم بألفاظ متقاربة

  .بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . رجاله ثقات  -

                           
 .376/ 11شد جامع معمر بن را) 1(

 .632/ 2الفتن لنعيم بن حماد ) 2(

 .456/ 11مسند أحمد ) 3(

 .533/ 4المستدرك على الصحيحين ) 4(

 .2482رقم، 4ص، 3ج، باب في سكنى الشام، كتاب الجهاد، سنن أبي داود) 5(

 .49/ 4مسند أبي داود الطيالسي ) 6(

 .542/ 11مسند أحمد ) 7(

 .54/ 6ياء حلية األولياء وطبقات األصف) 8(

 .542/ 11مسند أحمد ) 9(

 .630/ 2 -627/ 2الفتن لنعيم بن حماد ) 10(

 .632/ 2الفتن لنعيم بن حماد ) 11(

 .66/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 12(

 .41/ 7المعجم األوسط ) 13(
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،  شهر بن حوشبنولم يصرح بالسماع م، فهو من الثالثة، دعامةَ بن قَتَادةُ تدليس وأما   -
 شهر هفي شيخ، وليث بن أبي سليم، والمياح أبي العالء، ٌل من مطر الوراقولكن تابعة كُ
  .كما تقدم في التخريج، متابعة تامة

  :الحكم على اإلسناد

وقال ، )1("أخرجه أحمد وسنده ال بأس به: "وقال ابن حجر،  إسناده صحيح:ث الباحقال
  .)2("صحيح لغيره: "األلباني

_    _   _    _   _    _ 
  

  :بن األثير رحمه اهللا اقال

 يأكل رآه كأنه كرِهت أي ] فَقَذرته شيئاً يأكل رأيته [ الدجاج في موسى أبي حديث ومنه
  .)3(القَذَر

  :)214(حديث رقم 

 حدثَنَا ،)5(حماد حدثَنَا ،)4(الوهابِ عبدبن  اللَّه عبد حدثَنَا:  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
َأي6(وب(، نةَ َأبِي عالَبق)ي: قَاَل ،)7ثَندحو ممٍبن  القَاساصع ،بِيَأنَا - الكُلَيو يثدمِ ِلحفَظُ القَاسَأح - 

نمٍ عده8(ز(، كُنَّا: قَاَل نْدى َأبِي عوسم)9(، يفَُأت ] ةً ذَكَراججد[ ، هنْدعٌل وجر ني منمِ بتَي)10( اللَّه 
رمَأح كََأنَّه ناِلي، موالم اهعامِ، فَدِإنِّي: فَقَاَل ِللطَّع تُهَأيْأكُُل رًئا يشَي ،تُهرلَفْتُ فَقَذفَقَاَل آكُُل، الَ فَح :

                           
 .380/ 11فتح الباري البن حجر ) 1(

 .108/ 3صحيح الترغيب والترهيب ) 2(

 .4/28يب الحديث واألثرالنهاية في غر) 3(

)4 ( اللَّه دبثقةبن ع رِيصالب دمحو مَأب ينجالوهاب الْح دب312ص، تقريب التهذيب:[انظر. 228توفي ، ع.[ 

)5 (ديز الجهضمي أبو إسماعيل البصري بن هو ابن يدمٍ اَألزهر88حديث رقم : سبقت ترجمته.[ د.[ 

 ].185حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ ي تَميمةَ كَيسان السخْتياني َأبو بكْرٍ البصرِيهو ابن َأبِ) 6(

 ].304ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ104هو عبد اِهللا بن زيد الجرمي،توفي) 7(

)8 (صرِيمٍ البلسو مَأب ،رميب، الجرضن م217ص، تقريب التهذيب:[انظر،  وثقه ابن حجر،هو اب.[ 

 .t، هو الَْأشْعرِي: َأبو موسى) 9(

)10 (التيمي:       هذه النسبة الى قبائل اسمها تيم وهم تيم الالت بن ثعلبة، وتيم الرباب وهم من بنى عبد مناة بـن اد
، والمشهور بالنسبة اليها حجـاج بـن   بن طابخة، وتيم ربيعة، وتيم بن مرة، فأما تيم الالت يقال لهم تيم اهللا     

 ].121/ 3األنساب للسمعاني . [حسان التيمي من تيم اهللا بن ثعلبة من ربيعة
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لُمه ثْكُمدفَلُْأح نع ،تُ ِإنِّي ذَاكَأتَي النَّبِي e ينَفَرٍ ف نم ينرِياَألشْع ،لُهمتَحفَقَاَل نَس" :اللَّهالَ و 
،لُكُمما َأحمي ونْدا عم لُكُممَأح"، يُأتوُل وسر اللَّه e ِبَأَل ِإبٍِل، بِنَهنَّا فَسفَقَاَل ع" :نَأي النَّفَر 

 فَرجعنَا لَنَا، يبارك الَ صنَعنَا؟ ما: قُلْنَا لَقْنَاانْطَ فَلَما الذُّرى، غُر ذَود بِخَمسِ لَنَا فََأمر ،"اَألشْعرِيون؟
،هِإنَّا: فَقُلْنَا ِإلَي َألْنَاكس لَنَا، َأنملَفْتَ تَحفَح لَنَا، الَ َأنميتَ؟ تَحتُ: "قَاَل َأفَنَسَأنَا لَس ،لْتُكُممح نلَكو 
اللَّه ،لَكُممِإنِّي حو اللَّهو - ِإن شَاء فُ الَ - اللَّهللَى َأحينٍ، عمى يا فََأرهرا غَيرا، خَينْهِإلَّا م 
  .)1("وتَحلَّلْتُها خَير، هو الَّذي َأتَيتُ

  :تخريج الحديث
  .من طريق أيوب به بمثله ، )3(ومسلم، )2( البخاريأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله
  .)4(البصرِي اللَّيثي،: ويقال الكليني،: ويقال ،التَّميمي صمعا بن الْقَاسم   -

روى عنه ، عن أبي موسى، روى عن زهدم الجرمي: " ابن حبان في الثقات وقالذكره
  .)6("مقبول: "وقال ابن حجر، )5("أيوب السختياني

  . أبو قالبة في هذه الروايةتابعهوقد ،  مقبول: الباحثقال
  .رجاله ثقات باقي   -
فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب ،  فال يضير،قالَبةَ بي وأما تدليس َأ -

  .)8( فهو لم يرسل عن زهدم، إرسالهوأما، )7(المدلسين
فقد ذكره ابن حجر في األولى من مراتب ، فال يضير، تَميمةَ َأبِي بن َأيوب  وأما تدليس -

  . فهو لم يرسل عن عبد اهللا الجرمي،رساله إوأما، المدلسين
  . لم يرسل عن أيوب السختيانيوفه، فال يضير، زيد بن حماد وأما إرسال   -

_    _   _    _   _    _ 
                           

 .3133رقم، 89ص، 4ج، باب ومن الدليل على أن الخمس لوائب المسلمين، كتاب فرض الخمس، صحيح البخاري) 1(

 .6649رقم ، 132 ص،8ج، باب بآبائكم، كتاب األيمان والنذور، صحيح البخاري) 2(

، ان يأتي الذي هـو خيـر      ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها        ، كتاب األيمان ، صحيح مسلم ) 3(
 .1649رقم، 678ص، ويكفر عن يمينه

 .371/ 23تهذيب الكمال ) 4(

 .333/ 7الثقات البن حبان ) 5(

 .450ص، تقريب التهذيب) 6(

 .21ص، طبقات المدلسين) 7(

 .112ص، جامع التحصيل للعالئي: ظران) 8(
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  : ابن األثير رحمه اهللاقال

]  يعلَف حتى الدجاج يأكل ال قاذُورةً كان والسالم الصالة عليه أنه [ الحديث ومنه ) ه( 
 فيها والهاء. الطاهر الشيء تُطْعم أن بعلَفها وأراد ،األشياء يقْذَر الذي هنا ها: القاذُورة
  .)1(للمبالَغة

  :)215(حديث رقم 

 الدجاج يْأكُل لَا قاذورةً، كَانe  النَّبِي َأن وروِي: " أبو منصور األزهري رحمه اهللاقال
  .)2("يعلَف حتَّى

   على تخريجٍ له لم أعثر: الباحثقال
_    _   _    _   _    _ 

  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

: القاذُورة ها هنا] اجتَنبوا هذه القاذُورة التي نهى اللّه عنها [ وفي حديث آخر ) ه ( 
  .)3(الفعُل القبيح والقوُل السيء

  :)216(حديث رقم 

  مرزوق َأبو الْفَتْحِ، حدثَنَا َأسد بن حدثَنَا نَصر :  أبو جعفر الطحاوي رحمه اهللاقال
 عنِ ،)6(دينَارٍبن  حدثَني عبد اِهللا ،)5(سعيدبن  عن يحيى ،)4(عياضٍبن موسى، حدثَنَا َأنَس بن ا
 هذه الْقَاذُورةَ الَّتي اجتَنبوا: " قَاَل قَام بعد َأن رجم الَْأسلَمي فَلَام السهعمر، َأن رسوَل اِهللا علَيبن ا

ولْيتُب إلَى اِهللا فَِإنَّه من يبد لَنَا صفْحتَه نُقم ، فَمن َألَم فَلْيستَتر بِستْرِ اِهللا تَعالَى، نَهى اهللا عنْها

                           
 .4/28النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

 .72/ 9تهذيب اللغة ) 2(

 .4/28النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

)4 (يثةَ اللَّيرمو ض115ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هو َأب.[ 

)5 (ارِيهو اَألنْص ،يندالم ،و سيَأبالقَاض دي20حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ع.[ 

)6 (يندنِ الممحالر دبو عم َأبالَهوم وِيدنَارٍ العيد اِهللا بن دب35حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ع.[ 
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  .)1( "علَيه كتَاب اِهللا

  :تخريج الحديث

  كالهما عن أسد ، وبحر بن نصر، ريق الربيع بن سليمان من ط)2( الحاكمأخرجه
، )5(المقرئ ابنو، )4(والعقيلي،  من طريق أبي ضمرة به)3(وأخرجه العقيلي، بن موسى بها

  .بمثله. من طريق يحيى بن سعيد به، )6(والبيهقي

، عن عبد اهللا بن دينار،  سعيدبن يحيى ق طريمن، )8(والطحاوي، )7( عبد الرزاقوأخرجه
  بمثله. e بلغه عن النبي أنه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 بنِ ِإبراهيم بنِ الوِليد بنِ عبد الملك بنِ مروان بن الحكم القُرشي، اُألموِي،  َأسد بن موسى -
، )11(زاروالب، )10( العجليوثقه. )9(هـ212توفي، أسد السنة: المصرِي ، ويقال له

، "لو لم يصنف كان خيراً له: "وزاد النسائي، )14(وابن قانع، )13(وابن يونس، )12(لنسائيوا
، )15(وذكره أحمد بخير، "هوأحسب اآلفة من غير، حدث بأحاديث منكرة:"وزاد ابن يونس
: وقال الخليلي، )17(وذكره ابن حبان في الثقات، )16("مشهور الحديث: "وقال البخاري

                           
 .87/ 1شرح مشكل اآلثار ) 1(

 .272 -425/ 4المستدرك على الصحيحين ) 2(

 .248/ 2ر الضعفاء الكبي) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 .254ص، معجم ابن المقرئ) 5(

 .347/ 3السنن الصغير ) 6(

 .319/ 7مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 7(

 .272 -425/ 4المستدرك على الصحيحين ) 8(

 .512/ 2تهذيب الكمال : انظر) 9(

 .62ص، الثقات للعجلي) 10(

 .55/ 10مسند البزار ) 11(

 .514/ 2تهذيب الكمال ) 12(

 .35/ 2تاريخ ابن يونس المصرى ) 13(

 .260/ 1تهذيب التهذيب : انظر) 14(

 .247ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: انظر) 15(

 .49/ 2التاريخ الكبير ) 16(

 .136/ 8الثقات البن حبان ) 17(
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ال : "وقال عبد الحق اإلشبيلي، )2("فيه نصب، صدوق يغرب: "وقال ابن حجر، )1("صالح"
  .)4("وهذا تضعيفٌ مردود: "وعقب عليه الذهبي بقوله،  ابن حزمفهوضع، )3("يحتج به عندهم

متابعةً ، وعبد الوهاب الثقفي، وقد تابعه عبد الرحيم بن سليمان،  هو ثقة يغرب: الباحثقال
  .ما تقدم في التخريجك،  شيخ شيخه يحيى بن سعيدفيقاصرة 

-   ربن  نَصوقزرو الْفَمتْحِ َأبرِيص5("صدوق: "قال ابن أبي حاتم،  الم(.  

   صدوق: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

صحيح : وقال الحاكم، يرتقي إلى الصحيح لغيره،  إسناده حسن وبالمتابعات: الباحثقال
  .)7("صحيح لغيره: "األلبانيوقال ، )6( الذهبيوافقهو، على شرط الشيخين

  

_    _   _    _   _    _  
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أراد به ما فيه حد ]  فليستَتر بستْر اللّه  من هذه القاذُورة شيئاًأصابفمن [  الحديث ومنه
  .)8(الذي ال يبالي ما قال وما صنَع: والقاذُورة من الرجال. كالزنا والشُّرب

  :(*)حديث رقم 

   حدثَنَا َأسد تْحِ،مرزوق َأبو الْفَبن حدثَنَا نَصر :  أبو جعفر الطحاوي رحمه اهللاقال
عمر، َأن بن دينَارٍ، عنِ ابن سعيد، حدثَني عبد اِهللا بن عياضٍ، عن يحيى بن موسى، حدثَنَا َأنَس بن ا

الس هلَيوَل اِهللا عسردعب قَام فَقَاَللَام يلَمالَْأس مجر وا: " َأنبتَنااجنْهى اهللا عي نَهةَ الَّتالْقَاذُور هذه  ،
  ". اِهللا ولْيتُب إلَى اِهللا فَِإنَّه من يبد لَنَا صفْحتَه نُقم علَيه كتَاب، فَمن َألَم فَلْيستَتر بِستْرِ اِهللا تَعالَى

                           
 .264/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) 1(

 .104ص، تقريب التهذيب) 2(

 .260/ 1هذيب تهذيب الت: انظر) 3(

 .207/ 1ميزان االعتدال : انظر) 4(

 .472/ 8الجرح والتعديل : انظر) 5(

 .272 -425/ 4المستدرك على الصحيحين ) 6(

 .305/ 2صحيح الترغيب والترهيب ) 7(

 .4/28النهاية في غريب الحديث واألثر) 8(
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  ).216( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم : الباحثقال
  

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

  .)1(يعني الذين يأتون القاذورات] هلَك المتَقَذِّرون [  الحديث ومنه

  :)217(حديث رقم 

ن عبد اللَّه بن سعيد عن  بن شعيب عِإبراهيم عن:  اإلمام البخاري رحمه اهللاأخرج
  .)3(" المتقذرونهلك: "e عن عاِئشَةَ قَاَل النَّبِي )2(َأبيه

 :تخريج الحديث

 .عن إبراهيم به بمثله، من طريق ابن وهب ،)5(والخطيب البغدادي، )4( الطبرانيأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   ديعبن س بد اللَّهعنْ بنو بكر المدني َأبِي هَأب ،ارِيالفَز 6(توفي بضع وأربعون ومائة، د( .  

  ، )11(ومحمد بن عبد اهللا البرقي، )10(وأحمد، )9(وابن المديني، )8(وابن سعد، )7( ابن معينوثقه

    

                           
 .4/29النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (ب: َأبِيه ديعهو سارِيالفَز نْدَأبِي ه 242ص، تقريب التهذيب: [انظر، وثقه ابن حجر، هـ116توفي، ن.[ 

 .292/ 1التاريخ الكبير ) 3(

 .379/ 6المعجم األوسط ) 4(

 .221ص، تلخيص المتشابه في الرسم) 5(

 .37/ 15تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .142ص، رواية الدارمي، تاريخ ابن معين) 7(

 .7/529الكبير الطبقات ) 8(

 .139ص، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني) 9(

 .228ص، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 10(

 .239/ 5تهذيب التهذيب : انظر) 11(
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ليس به : " النَّسائيوقَال، )5(وابن حجر، )4(والذهبي، )3(والفسوي، )2(وأبو داود، )1(والعجلي
ما أحسن حديثه : "وقال أحمد في موضع آخر، )7(بن حبان في الثقاتوذكره ا، )6("بأس

، "صدوق: ")10(وابن حجر في موضع آخر، )9(وقال الذهبي في موضع آخر، )8("وأصحه
 وعقب، )11(" تعرف وتنكركَان صالحاً: " يحيى بن سعيدوقال، "ربما وهم: "وزاد ابن حجر

، )13(وضعفه أبو حاتم،  أبو زرعةنهووه. )12("احتج به الجماعة: "عليه ابن حجر بقوله
  .اءفي الضعف، )15(وابن الجوزي، )14(وذكره العقيلي

  .فلم يرميه غيره بالوهم، ربما وهم: وأما قول ابن حجر،  هو ثقة:ث الباحقال

-   يمهربن ِإببٍ الباهلىيفي بانذكره ابن ح. )16(يكنى أبا إسحاق. من أهل إلبيرة، شُع 
  .)18("ليس بشيء: "ال ابن معينوق، )17(الثقات

   ضعيف : الباحثقال

  .)19( عن عائشةسلفهو لم ير، فال يضير،  بن َأبِي هنْدسعيد  إرسالوأما   -

                           
 .258ص، الثقات للعجلي) 1(

 .40/ 15تهذيب الكمال ) 2(

 .435/ 1المعرفة والتاريخ ) 3(

 .340/ 1المغني في الضعفاء ) 4(

 .511/ 7ح الباري البن حجر فت) 5(

 .40/ 15تهذيب الكمال ) 6(

 .12/ 7الثقات البن حبان ) 7(

 .213ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 8(

 .558/ 1الكاشف ) 9(

 .306ص، تقريب التهذيب) 10(

 .238/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا : انظر) 11(

 .413/ 1فتح الباري البن حجر ) 12(

 .71/ 5الجرح والتعديل : انظر) 13(

 .261/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) 14(

 .124/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 15(

 .12/ 2تاريخ ابن يونس المصرى ) 16(

 .58/ 8الثقات البن حبان ) 17(

 .67/ 1لسان الميزان ) 18(

 .185ص، جامع التحصيل: انظر) 19(
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  :الحكم على اإلسناد

ولكن للحديث شاهد من ،  بن شعيب ضعيفموفيه إبراهي، لغيره إسناده حسن : الباحثقال
أخرجه أبو نعيم ، عن أبيه،  سعيد بن أبي هندانفرد به عبد اهللا بن، حديث أبي هريرة

  .بإسناد حسن، )1(األصبهاني
_    _   _    _   _    _ 

  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

هو الذي فيه قَذَع وهو ] من قال في اإلسالم شعراً مقْذعاً فلسانه هدر [ فيه ... } قذع { 
  .)2( أقْذَع له إذا أفْحش في شَتْمه:الفُحش من الكالم الذي يقْبح ذكره يقال

  :)218(حديث رقم 

 هالٍل َأبو حدثنا: قَال الشامي، موسى بن عمرو حدثنا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال
بِياسمد الرحمٍبن  ملَيس نبد عع يدة،بن  اللَّهرن بع 3(َأبيه(، t، ول قَاَل: قَاَلساِهللا ر e" :نم 

  .)4("هدر فَلسانُه مقذعاً شعرا اِإلسالمِ في قَاَل

  :تخريج الحديث

 من طريق زياد بن سهل )6(والبيهقي،  عن زكريا الساجي)5( أبو الشيخ األصبهانيأخرجه
  . بمثلههكالهما عن أبي هالل الراسبي ب، الحارثي

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   دمحمٍ،بن ملَيس لَاٍل وَأبه بِياسالر ،رِيصن سامة بني مولى الببني من يكن ولم لؤي، ب 
  وقال يحيى  ،)8(وثقه أبو داود. )7(هـ167توفي، إليهم فنسب فيهم نزل وإنما راسب،

                           
 .379/ 8فياء حلية األولياء وطبقات األص) 1(

 .4/29النهاية في غريب الحديث واألثر) 2(

 .الْحارِثبن عبد اِهللا ابن الْحصيبِ بن هو بريدةُ : أبيه) 3(

 .290/ 10مسند البزار ) 4(

 .227ص، جزء فيه أحاديث ابن حيان) 5(

 .103/ 7شعب اإليمان ) 6(

 .292/ 25تهذيب الكمال : انظر) 7(

 .السابقالمرجع : انظر) 8(
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في : " مرةوقال ،"صويلح: "وقال مرة، "صدوق: "وقال مرة، "ليس به بأس: "ابن معين
 وهو قتادة حديث في يخالف انه إال حديثه احتمل: "مدوقال أح. )1("روايته ضعف عن قتادة

وقال ، )3(" المتينلكمحله الصدق لم يكن بذ: "وقال أبو حاتم. )2("قتادة عن الحديث مضطرب
 صالح: " الذهبيوقال، )5("يكتب حديثه: " ابن عديلوقا، )4(" صدوقاً يخطئشيخاً: "ابن حبان
   .)6("الحديث

وحدث عنه ، ولم يحدث عنه يحيى بن سعيد، )7("صدوق فيه لين: "وقال ابن حجر    
وابن الجوزي ، )9(وذكره العقيلي، )8(وعدل عنه يزيد بن زريع عمداً، الرحمن بن مهديعبد

وأدخله البخاري في ، )12(ولينه أبو زرعة، )11("فيه ضعف: " ابن سعدوقال، )10(في الضعفاء
، )15("ليس بالقوي: "وقال النسائي، 14("يحول منه: "وعقب عليه أبو حاتم بقوله، )13(الضعفاء

  .)16("ليس بالقوي: "وقال ابن القيسراني

  . صدوق فيه لين: الباحثقال

  . )17(الشامي الحادي حفص َأبو سليمان بن موسى بنعمر    -
  

                           
 .273/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم : انظر) 1(

 .المرجع السابق) 2(

 .274/ 7الجرح والتعديل : انظر) 3(

 .283/ 2المجروحين البن حبان : انظر) 4(

 .443/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

 .163ص، من تكلم فيه وهو موثق) 6(

 .481ص، تقريب التهذيب) 7(

 .273/ 7تعديل الجرح وال: انظر) 8(

 .74/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) 9(

 .68/ 3الضعفاء والمتروكون ) 10(

 .9/278الطبقات الكبير) 11(

 .274/ 7الجرح والتعديل : انظر) 12(

 .121ص، الضعفاء الصغير) 13(

 .274/ 7الجرح والتعديل : انظر) 14(

 .437/ 7الكامل في ضعفاء الرجال ) 15(

 .215/ 1ذخيرة الحفاظ ) 16(

 .109/ 6الكامل في ضعفاء الرجال ) 17(



  "القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 460 

 الفصل الثاني

، )3(وابن القيسراني، )2(وضعفه ابن عدي، )1("ربما أخطأ: " ابن حبان في الثقات وقالذكره
 يوذكره ابن الجوز، "يسرق الحديث ويخالف في األسانيد: " ابن عديوزاد، )4( نقطةوابن

  .)5(في الضعفاء

   ضعيف: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد

  .)6(وضعفه األلباني، لتفرد عمر بن موسى به وهو ضعيف،  إسناده ضعيف: الباحثقال

  ر  ألن عم؛ وهذا مردود:قلت، )7("خالف بعضهم وفي ثقات رجاله ": الهيثميوقال
  .ال خالف فيه، بن موسى بين الضعفا

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أي إن إثمه كإثم قائله ]  روى هجاء مقْذعاً فهو أحد الشاتمينمن[ومنه الحديث ) ه    (
  .)8(األول

  :(*)حديث رقم 

 هالٍل َأبو حدثنا: قَال امي،الش موسى بن عمرو حدثنا:  أبو بكر البزار رحمه اهللاقال
بِياسمد الرحمٍبن  ملَيس نبد عع يدة،بن  اللَّهرن بع ،َأبيه t، ول قَاَل: قَاَلساِهللا ر e" :نقَاَل م 

  ".هدر فَلسانُه مقذعاً شعرا اِإلسالمِ في

  )218( سبق تخريجه ودراسته هو الحديث رقم :ث الباحقال
_    _   _    _   _    _  

                           
 .446/ 8الثقات البن حبان ) 1(

 .111/ 6الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 2(

 .2739/ 5ذخيرة الحفاظ ) 3(

 .102/ 2إكمال اإلكمال : انظر) 4(

 216/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 5(

 .673/ 13 األمة فيسيء سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ال) 6(

 .123/ 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 7(

 .4/29النهاية في غريب الحديث واألثر) 8(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

. والقَذْف. أي يلْقى ويوقع] إنّي خَشيتُ أن يقْذف في قلوبكما شراً [ فيه ... } قذف { 
  .)1(الرمي بقُوة

  :)219(حديث رقم 

وتَقَاربا في  ، )3(حميدبن بد  وع،)2(ِإبراهيمبن وحدثَنَا ِإسحاقُ :  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
قَالَا، اللَّفْظ :اقزالر دبنَا عر4(َأخْب(،رمعنَا مرَأخْب )5(،رِيهنِ الزع )6(، يلع ننٍبن  عيسح)7(، نع 

ييح ةَ بِنْتيفتْ قَالَ،)8(ص" : النَّبِي كَانe ،فًاتَكعمتُهفََأتَي  فَقَام ،بتُ ِلَأنْقَلقُم ثُم ،ثْتُهدلًا، فَحلَي هورَأز 
زيد، فَمر رجلَانِ من الَْأنْصارِ، فَلَما رَأيا بن ي دارِ ُأسامةَ ـان مسكَنُها فـ وكَ،)9(معي ِليقْلبني

 النَّبِيe ،اعرَأس فَقَاَل النَّبِي e" :لَىرِع لا،سكُمييةُ بِنْتُ حيفا صوَل : فَقَالَا"  ِإنَّهسا راِهللا ي انحبس
"  شَرابِكُما الشَّيطَان يجرِي من الِْإنْسانِ مجرى الدمِ، وِإنِّي خَشيتُ َأن يقْذفَ في قُلُوِإن: "اِهللا، قَاَل
  .)10("شَيًئا: َأو قَاَل

  :تخريج الحديث

  ، ومن طريق محمد بن أبي عتيق،  من طريق عبد الرزاق به)11( البخاريأخرجه

                           
 .4/29النهاية في غريب الحديث واألثر )1(

)2 (زِيورأبو محمد بن راهويه الم ينْظَل6حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[هو  الح.[ 

)3 (همقيل اس دمحو مَأب يسا: هو الك دبعديم80حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[لح.[ 

)4 (ياننْعكْر الصو بامِ َأبمه بن اقزالر دب83حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هوع.[ 

)5 (رِيصةَ البورو عموالهم َأب يداَألز داشر 38حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو  ابن.[ 

)6 (محمِ الزهريهو ملسم بن 25حديث رقم : انظر، سبقت ترجمته. [د.[ 

)7 (  يلن  بن  عيسبن  حيلبن   ع   يماشتقريـب التهـذيب   : [انظر. وثقه ابن حجر  ، هـ93توفي، َأبِي طَاِلبٍ اله ،
 ].400ص

)8 (    ييةُ بِنْتُ حيفو     بن  صسا راهبيرِ، سي النَّضنب نم ُل اِهللا   َأخْطَبr        ةرالْهِج نعٍ مبنَةَ سمِ سرحي الْمف ربي خَيف
 ].3231/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم .[تُوفِّيتْ سنَةَ ستٍّ وثَلَاثين، َأبِي الْحقَيقبن كَانَتْ تَحتَ كنَانَةَ 

 ].96/ 4 غريب الحديث واألثر النهاية في.[َأي ِلَأرجِع ِإلَى بيتي فَقَام معى يصحبنى) 9(

باب بيان أنه يستحب لمن رِئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أوم محرماً له أن              ، كتاب اآلداب ، صحيح مسلم ) 10(
 .2175رقم ، 896ص، يقول هذه فالنة ليندفع ظن السوء به

ـ ، 50ص، 3ج، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه     ، كتاب االعتكاف ، صحيح البخاري ) 11( كتـاب  ، .2039مق
، 82ص، 4ج، ومـا نـسب مـن البيـوت إلـيهن      ، rباب ما جاء في بيوت أزواج النبي        ، فرض الخمس 

 . 3101رقم
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ثالثتهم عن ،  طريق شعيب بن أبي حمزةمن، )2(ومسلم، )1(والبخاري، وعبد الرحمن بن خالد
 .الزهري به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

 . ثقاترجال  - 
_    _   _    _   _    _ 

 

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

رمي المرأة بالزنا : القَذْف ها هنا] أنه قَذَف امرأته بشَرِيك  [ ة هالل بن أميحديث وفي
قَذَف يقْذف : يقال. وأصله الرمي ثم استُعمل في هذا المعنى حتى غَلَب عليه. أو ما كان في معناه

  .)3(قَذْفاً فهو قاذف

  :)220(حديث رقم 

 ،)6( حدثَنَا هشَام،)5( حدثَنَا عبد الَْأعلَى،)4(الْمثَنَّىبن ثَنَا محمد حد:  اإلمام مسلم رحمه اهللاقال
دمحم نَألْتُ َأنَ:  قَاَل،)7(عسا، فَقَاَلسلْمع نْهم هنْدع ى َأنَأنَا ُأرو ،اِلكم نلَاَل : " به ةَ اِإنيُأم نب

 لَاعن في الِْإسلَامِ، جٍل رَلماِلك ِلُأمه، وكَان َأوبن  لْبراءسحماء، وكَان َأخَا ابن يك قَذَفَ امرَأتَه بِشَرِ
 الْعينَينِ فَهو )9(ضيء قَ)8( فَِإن جاءتْ بِه َأبيض سبِطًاَأبصروها،": eفَلَاعنَها، فَقَاَل رسوُل اِهللا : قَاَل

                           
 .6219رقم، 48ص، 8ج، باب التسبيح والتكبير عند التعجب، كتاب األدب، صحيح البخاري) 1(

وكانت زوجته أومحرمـاً لـه أن       باب بيان أنه يستحب لمن رِئي خالياً بامرأة         ، كتاب اآلداب ، صحيح مسلم ) 2(
 .2175رقم ، 896ص، يقول هذه فالنة

 .4/29النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

 ].24حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [عبيد العنَزِي َأبو موسى البصرِي بن محمد بن المثَنَّى) 4(

)5 (     الس رِيصلَى الباَألع دبع أبو محمد  هو ابن يتقريـب التهـذيب   : [انظر. وثقه ابن حجر  ، هـ189توفي، ام ،
 ].331ص

 ].66حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [حسان اَألزدي القُردوسي َأبو عبد اِهللابن هو ا: هشام) 6(

)7 (دمحمرة ال: مكْرٍ بن أبي عو بَأب ارِياَألنْص نرِييس هو ابنرِيص66حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ب.[ 

 ].377/ 1غريب الحديث للخطابي .[التام الخَلْق: السبط) 8(

تفسير غريب مـا فـي الـصحيحين        .[َأي فاسدها وفي عينه قضأة َأي فَساد وتقضأ الثَّوب ِإذا تفرز وتشقق           ) 9(
 ].264ص، لألزدي
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: ، قَاَل"سحماءبن  فَهو ِلشَرِيك ا)2( حمشَ الساقَينِ)1(ُأميةَ، وِإن جاءتْ بِه َأكْحَل جعدابن  ِلهِلَاِل
  .)3("فَُأنْبِْئتُ َأنَّها جاءتْ بِه َأكْحَل جعدا حمشَ الساقَينِ

  :تخريج الحديث

  . به مسلمانفرد   - 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  .رجاله ثقات   -

ولم ، مدلسين من مرات اللثالثة ابن حجر في اذكرهفقد ، حسانبن  هشَام تدليس وأما  -
  . فهو  لم يرسل عن ابن سيرين، إرسالهوأما، ولم يتابع، يصرح بالسماع

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

أي ] يان بما تقَاذَفَت به األنصار يوم بعاث وعندها قَينتَان تُغَنِّ[  حديث عائشة وفي
  .)4( التي قالتْها في تلك الحربأشعارهاتَشاتَمت في 

  :)221(حديث رقم 

 ،)6( حدثَنَا شُعبةُ،)5(المثَنَّى، حدثَنَا غُنْدربن حدثَني محمد :  اإلمام البخاري رحمه اهللاقال
شَامٍـعه 7(ن(،ـ عَأبِيه ن)اِئشَةَ، ،)8ع نع " النَّبِيا وهلَيخََل عكْرٍ، دا بَأب َأنe اهنْدع طْرٍ َأوف موي   

  

                           
)1 (دعالج :377/ 1بي غريب الحديث للخطا.[القصير.[ 

 ].264ص، تفسير غريب ما في الصحيحين لألزدي.[وامرَأة حمشاء الساقَين يراد بذلك الدقة: حمش الساقَين) 2(

، 2ج، وغيرهـا بوضـع الحمـل     ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهـا      ، كتاب الطالق ، صحيح مسلم ) 3(
 .1496رقم، 1134ص

 .4/29ثرالنهاية في غريب الحديث واأل) 4(

 ].6حديث رقم : سبقت ترجمته انظر.[ هو محمد بن جعفَر صاحب الكرابيس) 5(

 ].6حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [الورد العتَكي بن هو شُعبةُ بن الحجاجِ) 6(

 ].4 رقم حديث: سبقت ترجمته انظر. [العوامِ اَألسدي بن الزبيرِ بن هو ابن عروةَ) 7(

 ].4حديث رقم : سبقت ترجمته انظر[، خُويلد َأبو عبد اِهللا المدني بن الْعوامِبن الزبيرِ بن هو عروةَ ) 8(
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مزمار :  فَقَاَل َأبو بكْرٍ،)2( تُغَنِّيانِ بِما تَقَاذَفَتْ اَألنْصار يوم بعاث)1(َأضحى، وعنْدها قَينَتَانِ
تَيرطَانِ؟ منِ، فَقَاَل الالشَّينَّبِي e" :امهعدموذَا الينَا هيدع ِإنا، ويدمٍ عِلكُلِّ قَو كْرٍ، ِإنا با َأب3(" ي(.  

  :تخريج الحديث

، )6(وأخرجه البخاري،  طريق أبي أسامة عن هشام بهمن، )5(ومسلم، )4( البخاريأخرجه
   من طريق )8(والبخاري، والزهري،  طريق محمد بن عبد الرحمن األسديمن، )7(ومسلم

  .بألفاظ متقاربة. ثالثتهم عن عروة به، أبي األسود

  
  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

  . ثقاترجاله   - 
_    _   _    _   _    _ 

  

  

  
 

                           
يـب  غر.[والقيان اإلمـاء  .والقَين العبد . والقَينَةُ عند العرب األمةُ   . القَينَةُ عند العامة المغنّية ال تعرفُ غيرها      ) 1(

 ].654/ 1الحديث للخطابي

وبعاث اسم حصنٍ ِللَْأوسِ، وبعضهم يقُولُه      . هو بِضم الْباء، يوم مشْهور كَان فيه حرب بين الَْأوسِ والْخَزرجِ          ) 2(
 ].139/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر .[بِالْغَينِ الْمعجمة، وهو تَصحيفٌ

، 67ص، 5ج، وأصحابه المدينـة  ،  وسلم   باب مقدم النبي صلى اهللا عليه     ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 3(
 .3931رقم

 .952رقم، 17ص، 2ج، باب سنة العيدين ألهل اإلسالم، كتاب الجمعه، صحيح البخاري) 4(

، 343ص، م العيـد  باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه في أيا         ، كتاب صالة العيدين  ، صحيح مسلم ) 5(
 .892رقم

وبـاب إذا فاتـه     . 949رقم، 16ص، 2ج، باب الحراب والدرق يوم العيد    ، كتاب الجمعة ، صحيح البخاري ) 6(
 .987رقم، 23ص، 2ج، ومن كان في البيوت والقرى، وكذلك النساء، العيد يصلي ركعتي

، 344ص، ية فيه في أيام العيـد     باب الرخصة في اللعب الذي ال معص      ، كتاب صالة العيدين  ، صحيح مسلم ) 7(
 .892رقم

 .2906رقم، 39ص، 4ج، باب الدرق، كتاب الحهاد والسير، صحيح البخاري) 8(
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 : ابن األثير رحمه اهللاقال

 جمع قَذَىالجمع قَذًى و: األقْذاء] هدنةٌ على دخَنٍ وجماعةٌ على أقْذاء [ فيه ) ه ( } قذا { 
 أو غير ذلك أراد ، أو وسخ، أو تبن، من تُراب، والشَّراب، والماء، وهو ما يقَع في العين،قَذاة

  .)1(اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم فشَبهه بقَذَى العين والماء والشَّراب

  :)222(حديث رقم 

  حدثَنَا سلَيمان :  قَالَا،)3(بو النَّضرِ وَأ،)2(حدثَنَا بهز:  اإلمام أحمد رحمه اهللاقال
  َأبو النَّضرِ في حديثه، حدثَني حميد يعني :  قَاَل،)5(هلَاٍلبن  حدثَنَا حميد هو ا،)4(الْمغيرةبن ا

 رثَنَا نَصدلَاٍل، حه نبن ابيثمٍ اللَّياصتُ الْ:  قَاَل،)6(عقَاَلَأتَي ،ثي لَينب نم طهي رف شْكُرِيي :
َأتَينَاك نَسَألُك عن حديث حذَيفَةَ، : فَسَألْنَاه وسَألَنَا، ثُم قُلْنَا: بنُو لَيث، قَاَل: قُلْنَا: منِ الْقَوم؟ قَاَل: فَقَاَل
ت الدواب بِالْكُوفَة، فَاستَْأذَنْتُ َأنَا وصاحب ِلي َأبا موسى  قَافلين، وغَلَوسىَأقْبلْنَا مع َأبِي م: قَاَل
نبِيفََأذاحارِ، فَقُلْتُ ِلصالنَّه نا مراكنَا الْكُوفَةَ بموقُ :  لَنَا، فَقَدالس تفَِإذَا قَام جِدسٌل الْماخِإنِّي د
 فَِإذَا فيه حلْقَةٌ كََأنَّما قُطعتْ رءوسهم يستَمعون ِإلَى حديث دمسجِفَدخَلْتُ الْ:  ِإلَيك، قَاَلرجتُخَ

َأبصرِي َأنْتَ، : قُلْتُ من هذَا؟ قَاَل: فَجاء رجٌل فَقَام ِإلَى جنْبِي، قَاَل: فَقُمتُ علَيهِم، قَاَل: رجٍل، قَاَل
: الْيمانِ، قَاَلبن  فَةُ حذَيهذَاقَد عرفْتُ لَو كُنْتَ كُوفيا لَم تَسَأْل عن هذَا، : نَعم، قَاَل: قُلْتُ: قَاَل
 الْخَيرِ، وَأسَألُه عنِ الشَّر، عنِ eكَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَّه : " منْه فَسمعتُه يقُوُلدنَوتُفَ

رالْخَي فْتُ َأنرعي، قُلْتُوبِقَنسي لَن  :ايذَا الْخَيه دعَأب ،وَل اللَّهس؟ قَاَلرِ را: " شَري لَّمفَةُ، تَعذَيح 
يها فم اتَّبِعو ،اللَّه تَابارثَلَاثَ، "كر؟ : قُلْتُ: إلى أن قال... ،  مرخَي ذَا الشَّره دعَأب ،وَل اللَّهسا ري

 علَى دخَنٍ، ما هدنَةُيا رسوَل اللَّه، الْ: قُلْتُ: ، قَاَل"  علَى دخَنٍ، وجماعةٌ علَى َأقْذَاءهدنَةٌ: "قَاَل
  .)7(إلخ... ، " تَرجِع قُلُوب َأقْوامٍ علَى الَّذي كَانَتْ علَيهلَا: "هي؟ قَاَل

                           
 .4/30النهاية في غريب الحديث واألثر) 1(

)2 (رِيصالب دوو اَألسَأب يمالع دَأس 85حديث رقم : سبقت ترجمته انظر..[هو ابن.[ 

 ].14حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [قَاسمِ مسلم اللَّيثيهو هاشم بن ال) 3(

)4 (ديعو سَأب رِيصم البلَاهوم يس148حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [هو  القَي.[ 

)5 (رِيصرٍ البو نَصَأب وِيدالَِل العه بن ديم148حديث رقم : سبقت ترجمته انظر. [ح.[ 

)6 ( ربن نَصرِيصالب يثمٍ اللَّياص560ص، تقريب التهذيب:[انظر. وثقه ابن حجر، هـ80توفي بعد ، ع.[ 

 .317/ 38مسند أحمد ) 7(
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  :تخريج الحديث

، )2(وأخرجه أبو داود، عن بهز بن أسد به بمثله، ن عثمابن عن محمد )1( النسائيأخرجه
،  من طريق علي بن زيد)4(وأخرجه أحمد، عن نصر بن عاصم به،  طريق قتادةمن، )3(وأحمد

،   )6(ومسلم، )5(وأخرجه البخاري،  من طريق سبيعِ اليشكري به بنحوههماكال، وصخر بن بدر
وأخرجه ،  من طريق أبي سالم)8(خرجه مسلموأ،  الخوالنيريس طريق أبي إدمن، )7(ابن ماجةو

 عن جميعهم، عن عبد الرحمن بن قرط،  طريق حميد بن هاللمن، )10(ابن ماجةو، )9(النسائي
  .بنحوه بهحذيفة بن اليمان 

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   شْكُرِيعِ :الْييبقالبن  هو سوي ،رِ: خَاِلدصالب ،شْكُرِين الْيخَاِلد ب12(وثقه العجلي. )11(ي( ،
  .)14("ولمقب: "وقال ابن حجر، )13(وذكره ابن حبان في الثقات

ورواية أكثر من واحد ، لتوثيق العجلي له، وأما قول ابن حجر فمردود،  هو ثقة: الباحثقال    
  .وصخر بن بدر، ويزيد بن علي، فقد روى عنه نصر بن عاصم، عنه

  .باقي رجاله ثقات   -

                           
 .7978رقم، 264ص، 7ج، باب األمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه، كتاب القرآن، السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .4244رقم، 95ص، 4ج، باب ذكر الفتن ودالئلها، مكتاب الفتن والمالح، سنن أبي داود) 2(

 .424/ 38مسند أحمد ) 3(

 .439/ 38 -421/ 38مسند أحمد ) 4(

باب كيـف   ،  كتاب الفتن  -3606رقم، 199ص، 4ج، باب عالمات النبوة  ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري ) 5(
 .7084رقم، 51ص، 9ج، األمر إذا لم تكن جماعة

، باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحـذير الـدعاة إلـى الكفـر              ، ارةكتاب اإلم ، صحيح مسلم ) 6(
 .1847رقم، 772ص

 .3979رقم، 1317ص، 2ج، باب العزلة، كتاب الفتن،  ابن ماجةسنن) 7(

، باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحـذير الـدعاة إلـى الكفـر              ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم ) 8(
 .1847رقم، 772ص

 .7979رقم، 265ص، 7ج، باب األمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه، كتاب القرآن، السنن الكبرى للنسائي) 9(

 .3981رقم، 1317ص، 2ج، باب العزلة، كتاب الفتن،  ابن ماجةسنن) 10(

 .204/ 10تهذيب الكمال : انظر) 11(

 .177ص، الثقات للعجلي) 12(

 .347/ 4الثقات البن حبان ) 13(

 .229ص، ذيبتقريب الته) 14(
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  . يرسل عن نصر بن عاصملمفهو ، فال يضير،  بن هالَِلحميد ال إرسوأما   -

  :لحكم على اإلسنادا

، )1(ووافقه عليه الذهبي، "صحيح اإلسناد: "وقال الحاكم،  إسناده صحيح: الباحثقال
  .)2(وصححه األلباني

_    _   _    _   _    _ 
  

 : ابن األثير رحمه اهللاقال

ضربه ]  ويعمى عن الجِذْع في عينه ،كم القَذَى في عين أخيهيبصر أحد[  الحديث ومنه
 وفيه من العيوب ما نسبتُه إليه كنسبة ، ويعيرهم به،مثالً لمن يرى الصغير من عيوب الناس

  .)3(الجِذْع إلى القَذاة

  :)223(حديث رقم 

حدثَنَا :  قَاَل،)4(عبيدبن  حدثَنَا كَثير :َأخْبرنَا َأبو عروبةَ، قَاَل:  ابن حبان رحمه اهللاقال
 دمحفَرِ بن معج نرٍ، عيمبن ح زِيدي نع ،قَانربن بمَأ،)5(الَْأص نةَبِي عريروُل :  قَاَل، هسقَاَل ر

 اللَّهe  :"رصبى الْينْسيو ،يهنِ َأخيي عالْقَذَاةَ ف كُمدَأح هنيي عف 6("جِذْع(.  

  :تخريج الحديث

 )9(وأخرجه ابن صاعد،  طريق كثير بن عبيد بهمن، )8(بيهقيوال، )7( القضاعيأخرجه

                           
 .479/ 4المستدرك على الصحيحين ) 1(

 .575/ 1صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 2(

 .4/30النهاية في غريب الحديث واألثر) 3(

)4 (يصمن الحسو الْحَأب جِيذْح460ص، تقريب التهذيب: [انظر. وثقه ابن حجر، هـ250توفي، هو الم.[ 

، تقريب التهذيب :[انظر. هـ130توفي، مه عمرو بن عبيد بن معاوِيةَ البكَّاِئي َأبو عوف        يزِيد بن اَألصم واس   ) 5(
 ].599ص

 .73/ 13صحيح ابن حبان ) 6(

 .356/ 1مسند الشهاب القضاعي ) 7(

 .112/ 9شعب اإليمان ) 8(

 .70/ 1الزهد والرقائق البن المبارك والزهد لنعيم بن حماد : انظر) 9(
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   طريق يحيى من، )2(وأبو نعيم، )1(وأخرجه أبو الشيخ األصبهاني،  الربيع بن روحقمن طري
، )4(والبخاري، )3(حمد أوأخرجه،  بن حمير بهمدثالثتهم عن مح، ومحمد بن حفص، بن عثمانا

  . موقوفاًةعن أبي هرير، عن يزيد بن األصم، ان طريق جعفر بن برقمن، )5(وابن أبي الدنيا

  :دراسة رجال اإلسناد وعلله

-   فَرعبن  جقَانرموالهم، أبوب ،لَابِيبد  الْكع،قِّيالجزري الر توفي خمسين ومائة أو ،  اللَّه
وابن ، )10( نميرنواب، )9(وابن سعد، )8(ومروان بن محمد، )7(يينة عابن وثقه. )6(بعدها
، )16(وابن عدي، )15(ويعقوب بن سفيان، )14(والعجلي، )13(والبخاري، )12(وأحمد، )11(معين

دون ،  على تضعيفه في الزهريخرينواتفق اآل، "يخطئ: "والبخاري، وزاد ابن سعد
، ويزيد بن األصم، نميمون بن مهرا مسلم في وثبته، العجلي فقد أطلق القول بتوثيقه

ليس بالقوي في الزهري، وفي غيره ال بأس : " النسائيوقال، )17(وضعفه في غيرهم
ما رأيت : "يوقال سفيان الثور،  في الثقات)20(وابن شاهين، )19(وذكره ابن حبان، )18("به

                           
 .258ص، أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني) 1(

 .99/ 4حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 2(

 .146ص، الزهد ألحمد بن حنبل) 3(

 .207ص، األدب المفرد) 4(

 .131ص، الصمت البن أبي الدنيا) 5(

 .11/ 5تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .111/ 72تاريخ دمشق : انظر) 7(

 .16/ 5تهذيب الكمال ) 8(

 .9/487الطبقات الكبير ) 9(

 .475/ 2الجرح والتعديل ) 10(

 .385ص، سؤاالت ابن الجنيد) 11(

 .160ص ،العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي) 12(

 .119ص، العلل الكبير للترمذي) 13(

 .96ص، الثقات للعجلي) 14(

 .455/ 2المعرفة والتاريخ ) 15(

 .373/ 2الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 16(

 .218ص، التمييز لمسلم: انظر) 17(

 .111/ 72تاريخ دمشق ) 18(

 .136/ 6الثقات البن حبان ) 19(

 .54ص، تاريخ أسماء الثقات) 20(
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ل وقا، )2("رجل صدق: "وقال ابن معين في موضع آخر، )1("أفضل من جعفر بن برقان
 وقال، )4("زهريصدوق يهم في حديث ال: " ابن حجروقال، )3("صدوق مشهور: "الذهبي
وضعفه العقيلي في ، )6("ال يحتج به إذا انفر: "وقال ابن خزيمة، )5("ناكيرعنده م: "الساجي
وخاصة في أحاديثه عن ، في حفظه بعض الوهم: "ارقطني الدوقال، )7(الزهري
أثبت منه ،  ألن غيره؛ الزهرييإنما قيل ضعيف ف:  ابن عديوقال، )8("الزهري

  .)9("وابن عيينة، مالك، بأصحاب الزهري المعروفين

وهو يروي عن يزيد بن األصم ،  ثقة في غير الزهري وضعيف في الزهري: الباحثقال
  .في هذه الرواية

َأبو عبد اِهللا : َأبو عبد الحميد، ويقال السليحي  م ثُلقُضاعي، بنِ ُأنَيسٍ امحمد بن حميرِ   -
وقال ابن معين في موضع ، )12(ودحيم، )11( ابن معينوثقه. )10(هـ200توفي، الحمصيِ

وقال ، )16(وذكره ابن حبان في الثقات، )15("ال بأس به: ")14(والدارقطني، )13(نسائيوال، آخر
، )19("صالح: "وقال ابن قانع، )18("دوقص: " وقال ابن حجر،)17("ما علمت إال خيراً: "أحمد

                           
 .16/ 5تهذيب الكمال ) 1(

 .419/ 4تاريخ ابن معين رواية الدوري ) 2(

 .59ص ، من تكلم فيه وهو موثق) 3(

 .140ص، تقريب التهذيب) 4(

 .86/ 2تهذيب التهذيب ) 5(

 .15/ 5تهذيب الكمال : انظر) 6(

 .184/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) 7(

 .21/ 3علل الدارقطني ) 8(

 .373/ 2الكامل في ضعفاء الرجال : انظر) 9(

 .116/ 25تهذيب الكمال : انظر) 10(

 204ص ، تاريخ ابن معين رواية الدارمي) 11(

 .20/ 8سير أعالم النبالء ) 12(

 .119 /25تهذيب الكمال ) 13(

 .574/ 2المغني في الضعفاء ) 14(

 .91/ 1تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) 15(

 .441/ 7الثقات البن حبان ) 16(

 .240/ 7الجرح والتعديل ) 17(

 .475ص، تقريب التهذيب) 18(

 .135/ 9تهذيب التهذيب ) 19(
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ماهو بذاك الحجة حديثه يعد : " وقال الذهبي،)1(" حديثه وال يحتج بهيكتب: "وقال أبو حاتم
  .)4( في الضعفاءزيوذكره ابن الجو، )3("ليس بالقوي":وقال يعقوب بن سفيان،)2("في الحسان

   هو صدوق: الباحثقال 
، )6(وثقه الخليلي. )5(هـ318توفي،  الجزرِي الحرانيدين بن محم هو الحس: َأبو عروبةَ  -

شفاني حين ،  حرانل وكان مع ذلك مفتي أه،كان عارفاً بالحديث والرجال: "وقال ابن عدي
كان من أثبت : "وقال الحاكم، )7("فذكرت ذلك في ذكر أساميهم،  من رواتهمقومٍسألته عن 

 وأحسنهم حفظاً يرجع إلى حسن المعرفة بالحديث والفقه ،شايخنا أدركناه من منم
وقال ، )9(" المعمر الصادق صاحب التصانيففظاإلمام الحا: "وقال الذهبي، )8("والكالم

  .)10("الْحافظ اِإلمام محدث حران: "السيوطي
  . هو ثقة: الباحثقال

  :الحكم على اإلسناد
ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وال علة فيه، : "لبانيوقال األ، إسناده حسن:  الباحثقال

ففيه محمد ، وأما قوله كلهم ثقات فمردود،  فنعميح أما رجال الصح:قلت ،)11("فهو حديث صحيح
رجاله ثقات غير : "وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح بن حبان، بن حمير صدوقا

  .وثقه ابن حجر،  بله هو ثقة:قلت، "كثير بن عبيد
، فهـي صـحيحة رجالهـا ثقـات       ،  وأما رواية أحمد الموقوفة على أبـي هريـرة         :قلت

 .فوعة ترجح على الرواية المرفهيوعليه 

_    _   _    _   _    _ 

                           
 .240/ 7الجرح والتعديل ) 1(

 .20/ 8سير أعالم النبالء ) 2(

 .309/ 2اريخ المعرفة والت) 3(

 .55/ 3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) 4(

 .311/ 11سير أعالم النبالء : انظر) 5(

 .458/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) 6(

 .237/ 1الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

 .147/ 4إكمال اإلكمال البن نقطة ) 8(

 .312/ 11سير أعالم النبالء ) 9(

 .327ص، يوطيطبقات الحفاظ للس) 10(

 .74/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) 11(
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  الخـاتمــة

 الخاتمة

  : هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات وبعدالحمد

 دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير، وبعد اإلطالع على األحاديث بفضل اهللا ومنته، تم
ث أن يسجل أبرز النتائج التي استدل بها في كتابه، وتخريجها ودراستها والحكم عليها، يمكن للباح

التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي يوصي بها طلبة العلم، وخاصة 
  : النقاط التاليةخاللالراغبين في إتمام دراسة أحاديث كتاب ابن األثير، موضحا ذلك من 

  :اسةالنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدر: أوالً

 األحاديث رد حتى أوسعبل تو، زم ابن األثير رحمه اهللا بإيراد األحاديث الصحيحة يلتلم  -
 الغريبة التي وردت في أي حديث لفاظ قصد استيعاب كل األولعله،  جداًوالضعيفة، الضعيفة

  .دون النظر إلى حاله من حيث القبول والرد
، فتارة يوردها باللفظ نفسه، ةبويتنوع ُأسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث الن   - 

  . بالمعنىاوتارةً يذكره،  لفظ الحديثبنحووتارةً يوردها 
 من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النهاية يتضح أن ابن األثير اطلع على مصادر ومراجع  - 

مما كان سبباً لوجود أحاديث لم يقف ،  المفقوددبل لعل بعضها في عدا،  بعدطبعبعضها لم ي
  . مسندةعليها

،  النهاية عدد ليس بالقليل من األحاديث التي خرجتها كتب متأخرة بأسانيد طويلةب ورد في كتا - 
  .وكان هذا سبباً لوجود رواة لم يقف الباحث على ترجمة لهم

  :  جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحث لهذه األحاديثوهذا

  ).249( األحاديث التي قام الباحث بدراستها عدد .1

 ).81( األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما ددع .2
 ).33( خارج الصحيحين ة األحاديث الصحيحعدد .3
 ).23( األحاديث الحسنة عدد .4
 ).65( األحاديث الضعيفة عدد .5
 ).3( األحاديث الضعيفة جداً عدد .6
  ).18( األحاديث التي لم يعثر الباحث على تخريج لها عدد .7
 .)26( األحاديث المكررة عدد .8
 ).11(أو بمعناه ،  األحاديث التي وقف الباحث عليها بنحو لفظ ابن األثيرعدد .9
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  الخـاتمــة

  .التوصيات : ثانياً

 صحيح وتمييز ، النبويةالسنة ِإلَى االعتناء بعلوم اإلسالمية الدراسات طلبة توجيه ضرورةُ. 1
  . يقُْلم لما eالحديث من سقيمه، لئال ينْسب إلى النبي 

ى طلبة العلم أن كثيرا من كتب التراث اإلسالمي ومنها كتب الحديث، ما يزال معلوم لد. 2
 لعدم الوقوف على أحاديثَ أوردها ابن األثير مخطوطًا، وتقدم في النتائج أن هذا كان سبباً

 . في كتابه، لذا أوصي إخواني باالهتمام بتحقيق المخطوطات وطباعتها

 الكتب التي طُبِعتْ طَبعات عضمطبوعة وقفت على بمن خالل التعامل مع كتب الحديث ال. 3
 فأوصي بإعادة ، وهي معلومة لدى طلبة العلم، وطَمتْ،رديئةً حتى عمتْ فيها األخطاء
  .تحقيق هذه الكتب تحقيقًا علميا

 مع البرامج المحوسبة تبين للباحث أنها ما زالت تحتاج إلى تطوير، فهي ملمن خالل التعا. 4
تمتع بكل التقنيات التي يقدمها الحاسوب، باإلضافة إلى أنها تحتاج إلى تنقيح، لم ت

 وعلى أهل الخير أن يدعموا هذه البرامج، ويعملوا على تطويرها، فهذا من ،وتصحيح
  .باب نشر العلم النافع، وهو داخل في الصدقة الجارية

   سيدنا محمد على اهللا وسلم  وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلىهذا

 .وعلى آله وصحبه ومن واالهم 
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  ارســـهـالف
  

  .ات القرآنيةـفهرس اآلي: أوالً
  .فهرس األحاديث النبوية: ثانياً
ـ  : ثالثًا  المتـرجم لهـم جرحـا       رواةفهرس ال

  .وتعديالً
  .فهرس المصادر والمراجع: رابعا
  .اتــموضوعفهرس ال: خامسا
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  )1( اآليات القرآنيةفهرس: أوالً

  

 حديثرقم ال اآلية السورة اآلية

َفا َواملَْرَوَة ِمْن َشَعائِرِ (  184 158 البقرة )إِنَّ الصَّ

 77 11 النساء )ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوَالِدُكمْ (

 107 92 التوبة )...َوَال َعَىل الَِّذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت َال َأِجُد (

 1 102 هود )َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك، إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاملَِةٌ (

 73 45 إلسراءا )...ْنيَ الَِّذيَن َال َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنَا َبْينََك َوبَ (

 المقدمة 19 النمل )َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي(

 6 35 ص )َربِّ َهْب ِيل ُمْلًكا الَ َينَْبِغي ِألََحٍد ِمْن َبْعِدي(

 170 41 الشورى )َوملََِن اْنَتَرصَ َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلئَِك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسبِيلٍ (

ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما آتَ (  127 7 الحشر )اُكُم الرَّ

ْقُتُم النَِّساءَ ( ا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َ  204 1 الطالق )َيا َأهيُّ

ٍب (  73 1 المسد )َتبَّْت َيَدا َأِيب َهلَ

 
  

                           
 .مرتبة حسب ترتيب المصحف) 1(
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  )1( األحاديث النبويةفهرس: ثانياً
 

 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

 53  سعيد الخدريأبو  بِالظُّهرِ في الْحرَأبرِدوا

 59  هريرةَأبو  الصلَاةعنِ َأبرِدوا

 220  بن ماِلكَأنَس  فَِإن جاءتْ بِه َأبيض سبِطًاَأبصروها،

 84 اِلك بن مَأنَسِ  جِبرِيُل في كَفِّه كَالْمرآة الْبيضاءَأتَاني

ونمعَأنِّي َأتَز رِكُمفَا آخلَةَ ةًواثقَعِوالَْأس ن41  ب 

يرِ بِا ُأتنْذلْم          ِإلَـى النَّبِـي دـيبن َأبِي ُأس e    ـينح  
ِلدو 

 67  بن سعد بن ماِلكسهُل

 55  هريرةَأبو  وهو يبوُل، e النَّبِي َأتَيتُ

 216  اِهللا بن عمرعبد ا هذه الْقَاذُورةَ الَّتي نَهى اهللا عنْهاجتَنبوا

 63  بن عبد اللَّهجابِرِ الْعشَاء صبيانَكُم حتَّى تَذْهب فَوعةُ احبِسوا

اخْتَتَنالَمالس هلَيع يماهرةَأبو  ِإبرير210  ه 

 164  هريرةَأبو  أتى أحدكم أهله فعجلإذا

 163  بن قَيسٍالضحاك م َأتَى الرجُل الْقَوِإذَا

 62  بن عازِبٍالبراء  َأتَيتَ مضجعك، فَتَوضْأ وضوءك ِللصالَةِإذَا

 125  هريرةَأبو  َأحب اللَّه عبدا نَادى جِبرِيَلِإذَا

                           
 .من بداية الحديث. مرتبة حسب حروف المعجم) 1(
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 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

 129  ماِلك الَْأشْعرِيَأبو  َأصبح َأحدكُم فَلْيقُْلِإذَا

 149  سعيد الْخُدرِيأبو  بويع ِلخَليفَتَينِاِإذَ

 148  سعيد الْخُدرِيأبو  صلَّى َأحدكُم ِإلَى شَيء يستُرهِإذَا

 187  بن عبد اِهللاجابِر  هم َأحدكُم بِاَألمرِ فَلْيركَع ركْعتَينِِإذَا

نَأذف وُل اللَّهسالْفَتْحِ لَنَا ر امع ةتْعةُ ي الْمربسينهالْج دبع37  بن م 

تَأيالَىَأرتَعو كارتَب َل اللَّهاِئشَةَ  قَو184 ع 

ددنَارك نم مهس وا هفَِإنَّم ،هلَيع كةُ انَتوررِعيب51  بن الز 

 80 عاِئشَةَ eةَ بِنتَ رسوِل اِهللا   فَاطمe َأزواج النَّبِي َأرسَل

 192  هريرةَأبو  ِإلَى عبد الَ يرِيد الموتََأرسلْتَني

 186  اِهللا بن عمرعبد  رْؤياكُم قَد تَواطََأتْ في السبعِ اَألواخرَِأرى

عرهم المناياَأسلبتَجمي تَسالنَّاس بِي لُحوقاً قَو  42 اِئشَةَع 

رِيُأس بِالنَّبِي eِسقْدالْم تي30  اهللا بن عباسعبد  ِإلَى ب 

تلَمَأسضِ الععِلب اءدوَأةٌ سربِ اماِئشَةَ راعنْهع اللَّه يض34  ر 

َأشَدةاميالْق موا يذَابالنَّاسِ ع  دبعودعسبن م 150  اللَّه 

نابالخَطَّابِيَأص نب رميتُ عفَلَق ،يدشَد دهةَأبو  جرير175  ه 

 152  اللَّه بن مسعودعبد لَةً النَّاسِ قتَْأعفُّ

 بِكَلمات اللَّه التَّامة وَأسماِئه كُلِّهـا عامـةً مـن           َأعوذُ
ةامالس شَر 

دباسٍعب139  اِهللا بن ع 
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 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

َأفَاض وُل اللَّهسر eيفُهدَأنَا رفَةَ ورع نةَ   مامُأسدي208  بن ز 

رَِأفَاضالنَّح موي  دببن  اِهللا عرم89 ع 

 71  الدرداءَأبو ي فَاه ِإلَى فe ، النَّبِي َأقْرَأنيها

 24  بن حمارٍعياضِ ا جهِلْتُم ِإن ربي َأمرني َأن ُأعلِّمكُم مَألَا

رُأم النَّبِي eِيعقلَى الْبع لِّيصي و   َأنَأبهِبيو70 ةَ م 

 166  لَيلَى بِنْتُ رواحةَُأم  ِإذَا كَانَتْ ِإحدانَا تَقْدرe  رسوُل اللَّه َأمرنَا

 159  بن الْخَطَّابِعمر  َأن نَتَصدقeَ رسوُل اللَّه َأمرنَا

 124  بن أبي طالبعلي  َأن نَستَشْرِفeَ رسوُل اللَّه َأمرنَا

 46   الْوضوءعنْد جِبرِيُل َأن َأتَعاهد فَنيكَي أمرني

 191  مولَى آبِي اللَّحمِعمير  مولَاي َأن ُأقَدد لَحماَأمرني

ِإنبَأح كُمةري الْآخنِّي فم كُمبَأقْرو ،و  ِإلَيَأبيةَ الْخُشَنلَب74  ثَع 

 140  بن ماِلكَأنَسِ  الرب سبحانَه وتَعالَى يقُول وعزتي وجلَاِليِإن

نَانٍَأنبنِ س اِلكةَ بِنْتَ معيالْفُر  نَبيبِزكَع 209  بِنْت 

ِإناللَّه الْقَابِض رعسَأنَسِ  الْماِلك111  بن م 

ي ِللظَّاِلمِِإنلملَّ يجو ز1  موسى األشعريأبو  اَهللا ع 

 115  اِهللا بن عباسٍعبد ِإن الْملََأ من قُريشٍ اجتَمعوا في الْحجرِ

َأن النَّبِي eٍنهبِد نهاد   دبعاِهللا بن ع ر136 م 

َأن النَّبِي e هسفَر رضح ريبالز َأقْطَع  دبعرم93  اِهللا بن ع 
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 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

َأن النَّبِي eَةبِييدَل الْحا نَزمِ   لَماصعرم8  بن ع 

 كَان قاذورةً، لَا يْأكُـل الـدجاج حتَّـى          e النَّبِي   َأن
 يعلَف

 215  األزهريأخرجه

َأن وَل اللَّهسَأةً َأتَتْ ررام e اهجوثَمِ  تَشْكُو زيالْهاِلك96  بِنِ م 

قَتِْإندتْ تَصتَكَلَّم ا لَوَأظُنُّها وهتَتْ نَفْسي افْتُلاِئشَةَ  ُأماعنْهع اللَّه يض4  ر 

َأندا تَريرعى ب َألُوا النَّبِيي بِْئرٍ، فَسف eنْهمن بني حارثة رجل   ع 
 عن أشياخٍ لهم

12 

ِإندح ارِيالد يمي تَمثَنتُ بِهفَرِح يثد22 قيس بنت فاطمة  بِح 

ِإنب خَاِلد ةٌنيعشٍ طَليٍل ِلقُري خَييمِ فبِالْغَم ِليدرِ  الووسةَالممخْر143  بن م 

َأنالَْأنْص نلًا، مجىارِ َأتَ ر وَل اللَّهسر e ةَأبورير142  ه 

َأن وَل اللَّهسر eةرقْبي الْمف لَاةنِ الصى عنَه   دبرِوعم101  اِهللا بن ع 

َأن وَل اللَّهسر eريالس قَدي ى َأنةَ  نَهرمبٍسنْد179  بن ج 

فْرِيتًا ِإنع نم تَتَفَلَّ الجِن لَيةَ عارِحةََأبو البرير6  ه 

ـلَاةً             َأنـلَّى صـا صكُلَّم الْخَطَّـابِ كَـان نب رمع 
 جلَس ِللنَّاسِ

دباسٍعب181  اِهللا بن ع 

النَّارَِأن نةٌ مخَشْي خَلَتْهارِ دالَْأنْص نابن   فَتًى منِ الثِّقَةع ،فطَر19 م 

وُل اِهللا  كَِإنسر انeتَفَقَّداِئشَةَ  ، لَي190 ع 

ِإنعستةً وعست ِللَّه اينمةَأبو  اسرير185  ه 

طَى،ِإنا َأعم لَها َأخَذَ، وم ةُ  ِللَّهامُأسدي113  بن ز 
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ِإن             ـننِ مـيينِ الْحـذَيه َأن ـهِلنَبِي اللَّـه نَعا صمم  
 الَْأنْصارِ

دببِعنِ بن كَعمح94  الر 

ِإنةاعالس اطَأشْر نم  رامعاح126 يَل بن شُر 

َأن َل النَّبِينَع eِاالَنبا قلَه َأنَسِ   كَاناِلك122  بن م 

اأنالح138   يكسوم ابن أخي األشرم أهدى للنبي س 

 87  بن عبيد اللَّهطَلْحةَ  طَلْحةُ الْفَياضَأنْتَ

  e كَان النَّاس يـَؤاجِرون علَـى عهـد النَّبِـي            ِإنَّما
انَاتياذلَى الْمع 

عافيجٍرخَد ن128  ب 

 168  هريرةَأبو  مثَلي ومثَُل النَّاسِ كَمثَِل رجٍل استَوقَد نَاراِإنَّما

 213  بن الْعاصِعمرِو  هجرةٌ بعد هجرة ستَكُونِإنَّها

 158   وضيَئةٌ قَتينِإنَّها

 50  اِهللا بن عمرِوعبد  َأخَافُ موتَ الْفَواتِإنِّي

 44  بن رباحٍعلي  فَرسا َأو َأبتَاع فَرساُأقَيد ُأرِيد َأن ِإنِّي

 214  موسى الَْأشْعرِيَأبو ُل شَيًئا فَقَذرتُه رَأيتُه يْأكُِإنِّي

 75  اهللا بن مسعودعبد  لََأعلَم آخر َأهِل النَّارِ خُروجا منْهاِإنِّي

تَماه النَّبِي e الَه النَّاس عمجفَ يكَي لَاةرِ َأبِي  ِللصيمبن َأنَسٍ، ع نع 
ةوممع لَه نارِالْ مَأنْص 

119 

يكُمُأوصى اللَّهبِتَقْو  اضبرةَالْعارِيس ن104  ب 

 25  رضي اللَّه عنْهاعاِئشَةَ من الوحيِ، e ما بدَئ بِه رسوُل اللَّه َأوُل
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 11  بن يزيدمعن   َأنَا، وَأبِي، وجدي،e رسوَل اِهللا بايعتُ

لرحمنِ الرحيمِ، هذَا مـا َأعطَـى محمـد          اللَّه ا  بِسمِ
 اَلرسوُل اللَّه بِلَ

 131  بن عوفعمرو

 92  بن جنْدبٍسمرةَ  َأنَا وغُلَام من الَْأنْصارِ نَرمي في غَرضينِبينَا

 211  سعيد الخُدرِيبوَأ   وهو يقْسم قسماe نَحن عنْد رسوِل اللَّه بينَما

 99  وهبٍ الْجشَميَأبو  الَْأنْبِياءسماء بَِأتَسموا

 5  موسى األشعريأبو  هذَا الْقُرآنتَعاهدوا

 90  بن خَاِلد الْجهنيزيد  حولًا، فَِإن جاء صاحبها دفَعتَها ِإلَيهتُعرفُها

ستَعع بينَارِدةَأبو  الدرير205  ه 

يءالَْأتَق ضارهةَأبو  َأفْلَاذَ كَبِدرير17  ه 

 201  هريرةَأبو  في الْمنْسِأ تَحتَ قَدمِ الرحمنِ يوم الْقيامةثَلَاثَةٌ

 197  حديث ابن خلدونمن  آل عبد المطلب وعلى رأسهم حمزةَجاء

اءج جر          ِإلَـى النَّبِـي ـودهالي نٌل مe      ـملُط قَـد  
ههجو 

 69  سعيد الخُدرِيأبو

 83 عاِئشَةَ  امرَأةٌ ومعها ابنَتَانِ لَهاجاءتْ

لَسَأةًجرةَ امشْرى عداِئشَةَ  ِإحاعنْهع اللَّه يض31  ر 

 49  بن معبدرةَسب  وَأنَا منْهمنِّي مجهينَةُ

جِيء ِإلَى النَّبِي ارِقبِس e ِابِرجاللَّه دب154  بن ع 
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انقٌّالْجِيرح لَه ار145  بن عبد اهللاجابر  ثَلَاثَةٌ، فَج 

ببىحا تَريتُ مطُأعاُل، ومةَأبو  إلى الْجرير66  ه 

دمالْحدعقَ ودي صالَّذ ِللَّه ه دبعرم200  اِهللا بن ع 

ينا ِإلَـى             حـاجِرهـا منْهم جكَّـةَ خَـرم نم جخَر 
ينَةدالْم 

 40  بن خَاِلدحبيشُ

جخَر وُل اللَّهسر e دا الْعبِه يرٍ فَلَقدِإلَى ب ةَ وادبعتام64  بن الص 

ى جِْئنَـا امـرَأةً مـن         حتَّ  e مع رسوِل اللَّه     خَرجنَا
 الَْأنْصارِ

 77  بن عبد اللَّهجابِرِ

 196  ذَر الْغفَارِيَأبو  من قَومنَا غفَارٍخَرجنَا

 97  أعثر على تخريجٍ لهلم  الناس القُبيونخَير

 في نَواصيها الْخَير معقُـود َأبـدا ِإلَـى يـومِ            الْخَيُل
الْقةامي 

 14  بنت يزيدأسماء

 108  اللَّه بن مسعودعبد   علَى بِلَاٍل وعنْده صبرe النَّبِي دخََل

 زينَـب بِنْـتُ     وعنْـدنَا  e علَي رسوُل اللَّـه      دخََل
 جحشٍ

 170 عاِئشَةَ

   وِإذَا غُلَـام َأسـودe       علَـى رسـوِل اللَّـه        دخَلْتُ
يهرظَه زغْم 

رم169  بن الْخَطَّابِع 

 221 عاِئشَةَ  يا َأبا بكْرٍدعهما

وُل اِهللا ذَكَرسر e،اةاَل ذَاتَ غَدجاسِ   الدالنَّوانعم165  بن س 
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 146  بِنْت كَردمٍميمونَةَ   بِمكَّةَ، وهو علَى نَاقَتهe رسوَل اللَّه رَأيتُ

 160  اِهللا بن جعفَرعبد   يْأكُُل الْقثَّاءe رسوَل اِهللا رَأيتُ

عفرثَلَاث نع اِئشَةَ  الْقَلَم68 ع 

ــرنَا ــوِل اِهللا س سر ــع م e ْــت ــى ِإذَا كَانَ  ، حتَّ
 عشَيشيةٌ

 76  بن عبد اللَّهجابِرِ

شَرِبركٌل فَسج2 باس اهللا بن ععبد  ر 

نَةًشَهِدس شْرِينابن ع وهكَّةَ وم فَتْح رم9  بن جبرمجاهد  ابن ع 

 85  سلَمةَُأم  الصلَاةَ، وما ملَكَتْ َأيمانُكُمالصلَاةَ

 15  ذر الغفاريأبو   رمضانe مع رسوِل اللَّه صمنَا

المدينـة   مرقَـة يـسميها أهـُل        ،e للنبي   صنَعت
 الفَليقَة

 29 

 82  هريرةَأبو  من َأهِل النَّارِ لَم َأرهماصنْفَانِ

  e اللَّـه  النَّاس يـوم الحديبِيـة، ورسـوُل         عطشَ
 بين يديه ركْوةٌ

 57  بن عبد اللَّهجابِرِ

 155 عاِئشَةَ  الْمقْتَتلين َأن يحجِزواعلَى

 219 ي بِنْت حيصفيةَ  رِسلكُما، ِإنَّها صفيةُ بِنْتُ حييعلَى

كُملَياعاهَأفْو ذَبَأع نكَارِ، فَِإنَّهةَ  بِالَْأبتْبعمِ بن عي157 و 

نع         جِ النَّبِـيوا زنْهع اللَّه يضاِئشَةَ رع e   ـينح 
 فكاإلقَاَل لَها َأهُل 

 27  اللَّه عنْهاضي رعاِئشَةَ
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 65  بن ماِلكَأنَسِ  فُواقَ نَاقَةالْعيادةُ

 116  بن مخْرمةَالمسور  مضغَةٌ منِّيفَاطمةُ

 183 اَألصمعي  وقُداداًبناً اللّه حفجعله

 109   بُأذَنيها وقَبصتفَعملَت

نعقد فَم ِئذمورسول اهللا  يeَةبد   الَْألْوِيبن عطيةع 18  اللَّه 

 198  رواية ابن األثيرمن  رْأسِ كُلِّ عبد حكَمةفي

 123  الشَّيبِيعطَاء  النِّعاَلقَابِلُوا

 147  هريرةَأبو  اللَّه اليهودقَاتََل

 156 ير رواية ابن األثمن يا رسول اللّه تَزوجتُ فُالنة:  رجلقال

مقَدهمي قَوا فديس كَاناِهللا و دببن ع ودارالْج  دباسٍعب45  اِهللا بن ع 

مقَد وِل اللَّهسلَى رٍئ عطَي فْدو e ُةادبع نع ،الطَّاِئي 
هِماخَأشْي 

21 

 36  رويمٍ بنعروةَ e وفُود الْعربِ علَى رسوِل اللَّه قَدمتْ

تَانِقَلْبيعمُأذُنَانِ س يهف يعكو  دبنِ بن غَنْمٍعمح161  الر 

كَانابِهِمربِح ونبلْعشُ يباِئشَةَ  الح189 ع 

كَان وَل اللَّهسر َألُونسي النَّاس eِرنِ الْخَيفَةُ  عذَيانِحم222  بن الْي 

كَان النَّبِي eةعمج موي خْطُبَأنَسِ  ياِلك162  بن م 

كَان    وُل اللَّهسر e         ـههجتَلَْألَـُأ وـا، يفَخَّما مفَخْم  نْدالَةَهَأبِي ه ن7  ب 
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 تَلَْألَُؤ الْقَمرِ 

كَانساِهللا وُل ر e ،ةضف نيغَ ما صةَأبو  كََأنَّمرير91  ه 

وُل الكَانسر  لَّهeٍانضمي كُلِّ رفُ فتَكعاِئشَةَ  ، ي98 ع 

كَان وُل اللَّهسر e،نَاتضيحِ حي فَونَا فرْأماِئشَةَ  ي54 ع 

وُل اِهللا كَانسر e،فُوفَنَاي صوسي  انميرٍالنُّعشب ن174  ب 

وِل اِهللا كَانسر لَاةص رقَد eرالظُّه   دبعودعس203  اِهللا بن م 

كَان    ـوِل اللَّـهسر ـفَةص نم  e ـ  لَـم يكُـن   ه َأنَّ
 بِالطَّوِيِل الْباِئنِ

 56 عاِئشَةَ

نَقَكَانالْع يرسةَ  يامُأسديز ن88  ب 

 118  بن ماِلكَأنَسِ ضةً  فe قَبِيعةُ سيف رسوِل اللَّه كَانَتْ

 117  بن زيدُأسامةَ   قُبطيةً كَثيفَةeًسوُل اللَّه  ركَساني

 16  رواية ابن األثيرمن  قَومٍ على مفْلَحة من أنْفُسهمكُلُّ

 207  اِهللا بن مسعودعبد  نَتَكَلَّم في الصلَاة، ويسلِّم بعضنَا علَى بعضٍكُنَّا

 58 عباسٍ اِهللا بن عبد شَاء اللَّه بْأس، طَهور ِإن الَ

 102  هريرةَأبو  تَجعلُوا بيوتَكُمال

 173  بن عبد اللَّهجابِرِ  تَجعلُوني كَقَدحِ الراكبِ،لَا

 188  اللَّه بن عمرعبد  تَصوموا حتَّى تَروا الْهِلَاَلالَ

 100  اِهللا بن عمربدع  تُقَبحوا الْوجهلَا
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 133  رواية ابن األثيرمن  صدقةَ في اإلبل القَتُوبةال

 194  بن الْحصيبِبريدةُ  قُدستْ ُأمةٌال

 135 لْيمانِ بن احذَيفَةُ  يدخُُل الجنَّةَ قَتَّاتٌلَا

 172  بن ماِلكَأنَسِ  يزاُل يلْقَى في النَّارِالَ

 151  بن الَْأسودمطيع قْتَُل قُرشي صبرا بعد هذَا الْيومِ يلَا

 79  رواية ابن األثيرمن  يلين مفاء على مفيءال

 178  بن ماِلكَأنَسِ  في سبِيِل اللَّه،لَروحةٌ

نلَعاتمشتَوسالمو اتماشالو 10  اهللا بن مسعودعبد  اللَّه 

 39  بن َأبِي راشدسعيدe  التَّنُوخي رسوَل هرقَْل ِإلَى رسوِل اللَّه لَقيتُ

لَم وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع e،ااهغَز ةوي غَزبِ  فكَعاِلك52  بن م 

 180  حصينٍ الْهذَِليَأبو  َأسلَمتْ هنْد بِنْتُ عتْبةَلَما

 43  بن الْمسيبِسعيدe تُوفِّي رسوُل اللَّه  لَما

 177  بن عبد اِهللاجابِر   خَمصاe حفر الْخَنْدقُ رَأيتُ بِرسوِل اِهللا لَما

 137  بن ماِلكَأنَسِ e كَان يوم ُأحد انْهزم النَّاس عنِ النَّبِي لَما

 182  بن عبد اِهللاجابِر  بدرٍ ُأتي بُِأسارىيوم كَان لَما

 114  بن َأبِي وقَّاصٍسعد  كَان يوم بدرٍ قَتَلْتُ سعيد بن الْعاصِلَما

  ِإلَـى    e كَان يـوم بـدرٍ نَظَـر رسـوُل اِهللا            لَما
 الْمشْرِكين وهم َألْفٌ

رم204  بن الْخَطَّابِع 
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 73  بِنْت َأبِي بكْرٍَأسماء ) يدا َأبِي لَهبٍتَبتْ( نَزلَتْ لَما

 13  محذُورةَأبو  اُهللاِإلَّا َأكْبر اُهللا َأكْبر، َأشْهد َأن لَا ِإلَه اُهللا

مشِ         اللهـرالْع برضِ والْـَأر برو اتاومالس بر 
 الْعظيمِ

 26 رةَ هريأبو

مضِاللَّهاَألرو اتومالس مَأنْتَ قَي دمالح لَك  دباسٍعب199  اِهللا بن ع 

 132 عاِئشَةَ  استَقْبلْتُ من َأمرِي ما استَدبرتُلَوِ

 176  رواية ابن األثيرمن  قدحةَناسِ شاء اللّه لجعل اللو

 202  بن مطْعمِجبير ا محمدَأنَ: ء خَمسةُ َأسماِلي

لَنمحىلَيضم نلَى مع ةالُْأم هذه اررش  ادسٍشَدَأو ن212  ب 

َألَةَ،لَِئنستَ الْمضعر لَقَد ةي الْخُطْبتَ فرقَص  اءرازِبٍالب78  بن ع 

 167 ارِق بن مخَقَبِيصة  يعصبه أحدكُم بِقدلئن

 130  اِهللا بن عمرعبد  بين الْمشْرِق والْمغْرِبِ قبلَةٌما

 206 ةَ بن شَجريزِيد  تَقَدم عبد خُطْوةً في سبِيِل اللَّهما

 95  اِهللا بن عباسٍعبد اده من عبد مْؤمنٍ ِإلَّا ولَه ذَنْب يعتما

 38  هريرةَأبو ظر َأحدكُم ِإلَّا غنًى مطْغيا ينْتَما

 81  بن مالككعب  المْؤمنِ كَالخَامة من الزرعِمثَُل

 3  بن عبد اهللاجابر  ومثَلُكُم كَمثَِل رجٍل َأوقَد نَارامثَلي

داهجالْمهبِنَفْس بِيِل اللَّهي سف  رم106  بن الْخَطَّابِع 
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نبِم الَهم كرَأد هنيٍلعجر نْدةَأبو  عرير20  ه 

 144 صدي،  أمامةأبو منِ اطَّلَع علَى قَومٍ من قَتَرة فَفُقَئتْ

 103  اِهللا بن عباسٍعبد  اقْتَبس علْما من النُّجومِمنِ

نم نم ةرِل تَمدقَ بِعدبٍ تَصبٍ طَيةَأبو كَسرير35  ه 

نَأ تَمضلًاوا كَاموءضةَ  وقْبرٍعام105  بن ع 

نا مقذعاًمرعالمِ شي اِإلسةُ  قَاَل فديربِبيص218  بن الْح 

نمقَتَلْنَاه هدبةَ  قَتََل عرمبٍسنْد153  بن ج 

نم يقو شَرهسَِأنَ  لَقْلَقاِلك120  بن م 

ةٌالنَّاسعبمِ  َأريخُريدالَْأس ك141  بن فَات 

تمعلَـى           ناُل عجالـد جينَـةُ، ِإذَا خَـردالْم ضالَْأر 
 كُلِّ نَقْبٍ من َأنْقَابِها 

 28  بن عبد اللَّهجابِرِ

بن صدي ، أبوأمامة  روح الْقُدسِ في روعينَفَثَ
لَانجع 

193 

 72  بن عليٍّالْحسنِ  عنِ الْفَهرِنَهى

 32  هريرةَأبو  تُضارون في رْؤية الشَّمسِ في الظَّهِيرةهْل

 23  سعيد الخدريأبو  تُضارون في رْؤية الشَّمسِ والقَمرِهْل

 217 عاِئشَةَ  المتقذرونهلك

 لَيوشـكَن َأن ينْـزَِل فـيكُم ابـن          ه، بِيد  نَفْسي والَّذي
 مريم حكَما مقْسطًا

 86  هريرةَأبو
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 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

 60  اللَّه بن عمرٍوعبد  الظُّهرِ ما لَم تَحضرِ الْعصروقْتُ

 127  اِهللا بن عمرعبد  َأيها النَّبِي ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساءيا

اياءوَل اِهللا كَمِ الَْأنْبِيس121  ذر الغفاريأبو  ر 

 110  بِنْت َأبِي سلَمةَزينَب  رسوَل اللَّه، ِإن ابنَتي تُوفِّي عنْها زوجهايا

 61  بن ضميرةَسعد  عيينَةُ، َألَا تَقْبُل الْغيريا

رصبييالْقَذَاةَ ف كُمدَأح يهنِ َأخيةَأبو  عرير223  ه 

شَرحييخِ الْفَانِإلَى الشَّي قْطالس اء47  يكربعد بن مالمقدام  م 

 195  بكْرةَ الثَّقَفيَأبو  النَّاس علَى الصراط يوم الْقيامةيحمُل

يرسلِّ الفَنَنِيي ظف باكالر  اءمبَِأس كْرٍ َأنْت48 بِي ب 

 171  هريرةَأبو هِل امتَلَْأت:  ِلجهنَّميقَاُل

قْبِضيةاميالق موي ضاَألر ةَأبو  اللَّهرير112  ه 

 134  بن زيدُأسامةَ  بِالرجِل يوم الْقيامةيْؤتَى

 33  بن زيدُأسامةَ ة اللَّه معصيفي بِالْواِلي الَّذي كَان يطَاع يْؤتَى

 107 بٍل بن جمعاذ  بِالْممسوخِ عقْلًايامة يوم الْقيْؤتَى
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  الـفهـارس

  )1( الرواة المترجم لهم جرحاً وتعديالًفهرس: ثالثاً
  

 حديثرقم ال  الراوياسم

يماهرالعِإب يوقرالناحي الْع ذِليالْه رتَمس144 ريصف بن الْم 

مياهراِهللا بن المنذر القرشيِإب دبرِ بنِ عنْذالم 87  بن 

 169 َأبو ِإسحاق الصائغ،  بن زيادِإبراهيم

يماهرِإبيلْخاتُ الْبياق الزحأبو ِإس انملَي120  بن س 

يماهراسٍِإبر37  بن ف 

يمهرِإببٍ الباهلىي217  بن شُع 

 7 هو عمر التميمي،  ِلَأبِي هالَةَابنٍ

 18  إسماعيَل بن عبد اِهللا بن عطيةََأبو

 45  الْعباسِ الْوِليد بن سعيد بن حاتمِ بن عيسى الْفُسطَاطيَأبو

وسَِأبيُأو  ،يحبسٍ الَْأصيبن ُأو اللَّه دببن ع اللَّه دب131 ع 

 37 محمد بن عبد اللَّه،  بكْرٍ الشَّافعيَأبو

 193 ٍلَأحمد بن عبد الرحيمِ بنِ يزِيد بنِ فَصي،  زيد الْحوطيَأبو

 116  بن عبيد البصرِيلَّهعبد الرحمن بن عبد ال،  بني هاشمٍولَى سعيد، مَأبو

 195  سلَيمان العصريَأبو

 120  شُجاعٍ َأحمد بن مخْلَد الصيدلَانيَأبو

                           
 .مرتبة حسب حروف المعجم) 1(
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 7  عبد اللَّه التَّميميَأبو

 223 الحسين بن محمد،  عروبةََأبو

 163 حفْص بن عمر،  عمر الضرِيرأبو

 163  المعروف بالكَجي مسلمٍ إبراهيم بن عبد اهللا البصرِيَأبو

 120  منصور محمد بن القَاسمِ بنِ عبد الرحمنِ العتَكيأبو

 130  يعقُوب بن يوسفَ بِالْبصرةُل يوسفَ الْخَلَّاَأبو

 181  بن أبان الْقرشيَأحمد

 90  بن حفْص بن عبد اللَّه بن راشد السلميَأحمد

دمبَأح ماله يد اللَّهببنِ بِشْرٍ بن ع ديعس نيان61 د 

دمبَأح َل الحنبليناِئيرنِ بنِ ِإسسبنِ الح انلْم33  س 

 36  بن محمد بن بكر بن خالد بن يزيدَأحمد

دمَأحيصمةَ الْحسنْبمد بن عح55  بن م 

 40 لبصرِي تميم ان بن يوسف بَأحمد

 8  بن زيد اللَّيثيُأسامةُ

 144  بن داود الصوافُ التُّستَرِيِإسحاقُ

 115  بن عيسى البغداديإسحاق

 39  بن عيسى بن نجيح البغْداديِإسحاقُ

دَأسدِليبنِ الو مياهرى بنِ ِإبسوم 216  بن 
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 65 اسمِ بن الْقَِإسماعيُل

ينْسمٍ العلَياشِ بنِ سيع ُل بنياعم129 ِإس 

ُأممخْررِ بن موسكْرٍ بِنْتُ الْمةةَ برِيهية الزش116    القُر 

ُأمدمحبد اهللا،  م170 أمية بنت ع 

 166 هي آمنَةُ بِنْتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى: أميمة

وببنَأي بِيالْكَع ياعكَمِ الْخُز40  الْح 

رس40  بن َأنَسٍب 

 201  بن الوِليد بنِ صاِئد الكَالَعيبقيةُ

 92  بن عباد العبدي البصرِيثَعلَبة

فَرعجلَابِيالْك قَانر223  بن ب 

فَرعج ثيررِو بن حمفَرِ بن ععنِ بن جوي بن عشالقُريومخْز42  الْم 

فَرعنِجيسبن الح يلبنِ ع دمحم 56  بن 

ماتحينديَل الماعم76  بن ِإس 

 49  بن معبد بن عبد الْعزِيزِ بن الربِيعِ بن سبرةَ الْجهنيالْحارِثُ

ببِيحلِّمع63  الم 

رجرٍ الْكَبن  حجحيصمالْح ي104 لَاع 

يمرحارمةَةَ بن عفْص172  بن َأبِي ح 

امزحياعالْخُز رِيالَْأشْع يش بن خَاِلدبشَامِ بن ح40  بن ه 
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 95  بن الْعباس بن َأبِي مهرانالْحسن

 145  بن علي الْمعمرِيالْحسن

نصح :حالر دبهو ابن عيماغنِ التَّر155 م 

فْصاِهللاح دبع بن يلَمالس داش90  بنِ ر 

 70  بن فضيلالحكم

 144  بن أبي حكيمحكيم

ادمحانملَيَأبِي س 68  بن 

 166  بِنْتُ محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبِي لَيلَىحمادةُ

شٍ خَاِلديب36 بن ح 

األزديخَاِلد الَنجاشِ بنِ عدخ 169  بن 

يانخْلَد القَطَو43 خالد بن م 

 172  بن خَياط بنِ خَليفَةَ بنِ خَياط العصفُرِيخَليفَةُ

ياناسرِ الخُرنْذو المَأب ،يميالتَّم دمحبن م ريه28 ز 

ادزِيريمبن ض دعس ن61 ةَ ب 

 146  بِنْتُ مقْسمٍ الثَّقَفيةُسارةُ

 157  بن عتْبةَ بن عويمِ بن ساعدةَساِلمِ

 222 خَاِلد بن الْيشْكُرِي، البصرِي:  بن خَاِلد، ويقالسبيعِ

 72  بن حفْصٍ الْعجيفيسحيم
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 حديثرقم ال  الراوياسم

يدعسداش39  بن َأبِي ر 

ديعَأبِي س بن يثالٍَل اللَّي23 ه 

 195  بن زيد الَْأزدي الجهضميسعيد

ديعسرِييمالح انفْيو سى بن مهدي ، َأبيحي 171  بن 

انفْيسيَؤاسالر دمحو ماحِ َأبرعِ بنِ الجيكو 7  بن 

 185  بن الربيع بن هشام بن عزورسليمان

انملَيسيمينِ التَّممحالر دب31  بن ع 

 45  بن علي بن عبد اللَّه بن عباسسلَيمان

 64  بن موسى الَْأشْدق الزهرِيسلَيمان

اكمسيلالذُّه سٍ بن خَاِلدبِ بنِ َأورح 174  بن 

يندالم دزِيو ياِلحٍ َأبَأبِي ص ُل بنيه26 س 

 124  الصاِئدي الكُوفيانِ بن النُّعمشُريحِ

يالنَّخَع كاِهللا بنِ َأبِي شَرِي دبع بن ك126 شَرِي 

بيشُعربن ز بوَأي ق بنيينيفرِي130  الص 

رشَهشَبٍ اَألشْعرِيوح 14  بن 

بِيحصيغَانالْفَر اللَّه دب56  بن ع 

بِيحصيغَانالْفَر اللَّه دب56  بن ع 

 129  بن زرعة بن ثَوب الحضرميضمضم
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 حديثرقم ال  الراوياسم

ماصلَةُعدهب 33  بن 

ماصمٍ الواسطيعاصبن ع يل108  بن ع 

 181 الجرميبن شهابٍ  بن كُلَيبٍ عاصمِ

 13  الَْأحوِلعامرٍ

 90  بن إسحاقعباد

ةُعادبالطَّاِئي  ،رِ الطَّاِئييم21 وَأبِي ع 

دبعارِيالفَز امرهب بن ديم14  الح 

دبعنَادنِ بن َأبِي الزمح61  الر 

دبنِ عمحالبن  الرو187 َأبِي الْم 

 61  الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه القرشي المخزوميعبد

بعِلدينِ بن الْفُضمح145  الر 

دبعيلَمرو بن سنة الَْأسملَةَ بن عمرنِ بن حمح43  الر 

 157  الرحمن بن ساِلمِ بن عتْبةَعبد

 35  عبد اللَّه بن دينار الْقرشيبن الرحمنِ عبد

 104  الرحمن بن عمرو بن عبسة السلميعبد

دبيعالشَّام رِينِ بن غَنْمٍ الَْأشْعمح161  الر 

ارِثالو دببن ع دمالص دب30 ع 

 49  الْعزِيزِ بن الربيع بن سبرة بن معبد الْجهنيعبد
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 حديثرقم ال  الراوياسم

دبنِ عيصزِيزِ بن حانِبن  الْعمج185 التَّر 

 37 العزيز الْعزِيزِ بن عمر بن عبد عبد

 126  الكبير بن المعافىعبد

دبن َأبي بردةعف بوسبن ي ادر5  اِهللا بن ب 

 169  اللَّه بن زيد بن أسلم القُرشي العدوِيعبد

 217 زارِي اللَّه بن سعيد بن َأبِي هنْد الفَعبد

دبعينهاِلحِ الجص 142  اِهللا بن 

 39 للَّه بن عثمان بن خثيم القاري اعبد

 18  اللَّه بن عطيةعبد

دبيٍل بنِ َأبِي طَاِلبٍعقبن ع دمحبن م 77  اللَّه 

دبةَعبةَ بنِ نَجبنِ نَاجِي دمحم 72  اِهللا بن 

دبعذَِلين فُنْطس الهب دزِيي 180  اِهللا بن 

 146 د بن مقْسمٍ يزِين اللَّه بعبد

 90  اللَّه بن يزِيد، مولى المنبعثعبد

دبعبن قَارِظ يماهربن ِإب كل142  الْم 

 103  اللَّه بن األخنس النخعيعبيد

ديبرِعنْكَدبن الْم اللَّه دببن ع 145  اللَّه 

 70 الغفاري بن جبير عبيد
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 حديثرقم ال  الراوياسم

ديببع ن دبع كبنِ شَرِي داح37 الو 

ديبعالْهِلَاِلي يحبيٍل بن صق154  بن ع 

 203  بن حميد بنِ صهيبٍ التَّيميعبِيدةُ

 157  بن عويمِ بن ساعدةَ الساعديعتْبةَ

م اللَّخْمييوة بن رور36 ع 

طَاءعياناس145  الخُر 

طَاءالع بِي123 شَّي 

طَاءعيماهر123  بن ِإب 

طَاءاِئبِ بن مالكع194  بن الس 

 99  بن شبيبعقيل

 204  بن عمارٍ العجلي، َأبو عمارٍ اليماميعكْرِمةُ

يلعياِئندفْصٍ الْم95  بن ح 

يلعجِياللَّح اد101  بن زِي 

ليعلَين العباس بن سبن عبد اللَّه ب ليان بن ع45 م 

 218  بن موسى بن سليمان َأبو حفص الحادي الشاميعمر

 72  بن عثمان النَّمريعمرو

 72  بن الْمْأمون التَّيميعمير

 42  بن الْمسيب البجلىعيسى
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 45 لْقُرشي بن محمد بن سعيد اعيسى

 34  المغْراءَأبِي بن روةُفَ

 27  بن سلَيمان بن َأبي المغيرةفُلَيح

 105 ميبن عبد الرحمنِ الشَا،  َأبِي عبد الرحمنِالْقَاسمِ

 214 التَّميمي بن عاصم الْقَاسم

 179  بن َأنَسٍ اَألنْصارِيقُريشُ

سقَييدبِيعِ اَألس108  بن الر 

يمرابٍ الجهبن ش ب181 كُلَي 

 84  بن َأبي سلَيملَيث

 55  بن ِإسحاق بن عونمحمد

دمحميندارِ المساقَ بنِ يحِإس 48  بن 

 129 ِإسماعيُل بن عياشِ بنِ سلَيمٍ العنْسي بن محمد

دمحملسَل بنِ مياعمِإس بن كي145 مِ ابنِ َأبِي فُد 

 45  بن الْحسين، َأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوريمحمد

 36  بن بكر بن محمد بن مذكر، أبو جعفرمحمد

دمحمِماتبن ح  ،زِيورالْم اللَّه دب3 هو أبو ع 

دمحمياعسٍ القُضرِ بنِ ُأنَييمح 223  بن 

دمحمرِيصالب بِياسلَاٍل الرو همٍ، َأبلَي218  بن س 
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 حديثرقم ال  الراوياسم

دمحمياعالْخُز وبكَمِ بن َأيبن الْح انملَي40  بن س 

دمحمرِيصاِلحِ بن مهران الب72  بن ص 

 87  طَلْحة القرشين بن طَلْحة بن عبد الرحمن بمحمد

 157 د الرحمن بن طَلْحة القرشي التَّيمي بن طَلْحة بن عبمحمد

دمحمادب76  بن ع 

 37  بن محمد العمريزِيزِ بن عبد الْعمحمد

دمحالْم يحبيٍل بن صقبن ع ديببن ع اللَّه دببن ع 154 هِلَاِلي 

 2  بن علي بن ركَانَة الْقرشيمحمد

محمالوسقندي الرازيد يدعبن س دمحى بن ميس45  بن ع 

دمحوان الضبيمٍل بن غَزي17  بن فُض 

دمحوان الضبيمٍل غَزي57  بن فُض 

 73  بن مسلم بن تدرس القرشيمحمد

 201  بن مصفَّى ابن بهلول القُرشيمحمد

 171 لْقطَّان بن موسى بن عمران امحمد

دمحميندالع رمى بنِ َأبِي عيحي 32  بن 

انوركَمِمبن الْح اصِ بن َأبِي الْعيشةَ الْقُري143  بن ُأم 

 13  بن هشَامِ بنِ َأبِي عبد اِهللا سنْبرٍ الدستُواِئي البصرِيمعاذُ

اِلحِ بنِ حص ةُ بناوِيعميمرضرِ الحي161 د 
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 101  بن محمد بن ِإبراهيم الْجنَديالْمفَضُل

 139   بن بجرةمقسم

ورنْصمدو194  بن َأبِي اَألس 

 44 ي بن علي بن رباحٍ اللَّخْمموسى

 105  بن عيسى بن الْمنْذرِ الحمصيموسى

 164 ود، َأبو حذَيفَةَ النَّهدي بن مسعموسى

 50  بن وردان القُرشي العامرِيموسى

رنَصرِيصو الْفَتْحِ المَأب وقزر216  بن م 

ماشهيانرالطَّب ديعو سَأب ثَدرم بن ياِلس129  الطَّي 

 40  الْخُزاعي بن حبيش بن خَاِلد بن الَْأشْعرهشَام

شَامهيندالم دعس 159  بن 

 99  بن سعيد الطَّالْقَانيهشَامِ

 106  عمرو الْفَزارِين بهشَام

شَامهاِئبِ الْكَلْبِيبن الس دمح21  بن م 

 30  بن خَبابٍ العبديهالل

نَيهيبةَ الضري152  بن نُو 

 105 بن عطاء بن كنَانَة بن عبد اللَّه بن مصدع الخُزاعي الْوضين

 73  بن كَثير القرشي الْمخْزوميالْوِليد
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 حديثرقم ال  الراوياسم

 42  بنِ حبان المازنييحيى

 39   بن سليم القرشي الطائفييحيى

 123  بن عطَاء بن ِإبراهيميحيى

زِيدةَير206  بن شَج 

زِيدعث ينب90 مولى الم 

قُوبعالقُي داهجشي بن م76 ر 

 50  بن عبد اهللا أبو يعقوب الخوارزمييوسفَ

نُسوانييبٍل الشَّياصرِ بنِ وكَيب 48  بن 
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  )1( المصادر والمراجعثبت: رابعاً
  

 بن محمد بن حمدان العكْبري ألبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد، اإلبانة الكبرى البن بطة −
رضا معطي، وعثمان األثيوبي، : تحقيق، هـ387المعروف بابن بطَّة العكبري ت

  .9: عدد األجزاء، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ويوسف الوابل

،  ألبي زرعة الرازياءكتاب الضعف، أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية −
 البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، عمادة، يلسعدي بن مهدي الهاشم
  .م1982/هـ1402: الطبعة، المملكة العربية السعودية

دار ، هـ682ت، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني، آثار البالد وأخبار العباد −
   بيروت–صادر 

ك بن مخلد ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحا، اآلحاد والمثاني −
،  الرياض–دار الراية ، باسم فيصل أحمد الجوابرة. د: تحقيق، هـ287ت، لشيبانيا

  .1991 – 1411: الطبعة األولى

لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ، األحاديث الطوال −
 –مكتبة الزهراء ، حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق، هـ360ت، الطبراني

  .م1983 – ـه1404الثانية، : الطبعة، موصلال

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم  −
، هـ643ت،  الواحد المقدسيعبدلضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن ، في صحيحيهما
دار خضر ، معالي األستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش: دراسة وتحقيق

،  م2000 - هـ 1420الثالثة، : الطبعة،  لبنان–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
  .13: عدد األجزاء

 بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي محمد، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان −
حققه ،  هـ739ت، األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي: ترتيب، هـ354 وفيت

 . بيروتالرسالة،مؤسسة ، شعيب األرنؤوط:  أحاديثه وعلق عليهوخرج

  

                           
 .مرتبة حسب حروف المعجم) 1(
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، إلبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق، أحوال الرجال −
 فيصل آباد، - حديث اكادمي ، عبد العليم عبد العظيم البستوي: تحقيق، هـ259ت

  .باكستان

مد بن إسحاق بن العباس المكي  عبد اهللا محأبو، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه −
الطبعة ،  بيروت–دار خضر ، عبد الملك عبد اهللا دهيش. د: تحقيق، هـ272الفاكهي ت

  .هـ1414: الثانية

 بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري أبو محمد عبد اهللا، أخالق النبي وآدابه −
دار ، صالح بن محمد الونيان: تحقيق، هـ369المعروف بأبِي الشيخ األصبهاني ت

  .1998: لىالطبعة األو، المسلم للنشر والتوزيع
، 256 بن إبراهيم الجعفي البخاري، توفيإسماعيل بن محمدألبي عبد اهللا ، األدب المفرد −

 الثة،الث: الطبعة،  بيروت–دار البشائر اإلسالمية ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
  .م1989 – ـه1409

الحسين بن عبد اهللا اآلجري البغدادي ألبي بكر محمد بن ، األربعون حديثا −
، أضواء السلف، الرياض، بدر بن عبد اهللا البدر:  وخرج أحاديثههحقق، هـ360توفي

  . م2000 -  هـ 1420الثانية، : الطبعة
ألبي الطيب نايف بن صالح بن ، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني −

:  ولخص أحكامه وقدم لهاجعهر،  اهللا الحميدد سعد بن عبد: قدم له، علي المنصوري
 الرياض، مكتبة ابن - دار الكيان ، أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي

  . اإلمارات–تيمية 

أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد اهللا بن أحمد بن ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث −
مكتبة ،  عمر إدريسدمحمد سعي. د: تحقيق، هـ446إبراهيم بن الخليل القزويني ت

  .هـ1409: الطبعة األولى،  الرياض–الرشد 

، هـ1420لمحمد ناصر الدين األلباني ت، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل −
 - هـ 1405الثانية : الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي ، زهير الشاويش: إشراف
  م1985

عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ألبي ، االستيعاب في معرفة األصحاب −
دار الجيل، ، علي محمد البجاوي: هـو تحقيق463ت،  القرطبييبن عاصم النمر

  .4: عدد األجزاء، م1992 -  هـ 1412األولى، : الطبعة، بيروت
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 الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد وأب، أسد الغابة في معرفة الصحابة −
، )هـ630: المتوفى(لواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير الكريم بن عبد ا

، دار الكتب العلمية: الناشر،  أحمد عبد الموجودل عاد- علي محمد معوض : تحقيق
  .الطبعة األولى

ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي ، األسماء والصفات للبيهقي −
عبد اهللا بن : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، هـ458الخراساني، أبو بكر البيهقي ت

 - مكتبة السوادي، جدة ، فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: قدم له، محمد الحاشدي
  .2: عدد األجزاء، م1993 -  هـ 1413األولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية

ي الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن، اإلصابة في تمييز الصحابة −
دار الكتب العلمية ، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: تحقيق، ه852توفي

  .8: عدد األجزاء،  هـ1415 - األولى : الطبعة،  بيروت–
،  الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لإلمام الدارقطنيأطراف −

سي الشيباني، المعروف بابن  بن أحمد المقدعليألبي الفضل محمد بن طاهر بن 
دار ، السيد يوسف/ محمود محمد محمود حسن نصار : تحقيق، هـ507القيسراني ت

  5: عدد األجزاء، م1998 -  هـ 1419األولى، : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
 بنلمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ا،  الموقعين عن رب العالمينإعالم −

 – العلمية بدار الكت، محمد عبد السالم إبراهيم: تحقيق، هـ751توفى، قيم الجوزية
  .4:ألجزاءعدد ا، م1991 - هـ 1411األولى، : الطبعة، ييروت

 عبد اهللا، أبولمحمد بن عبد اهللا الشبلي الدمشقي الحنفي، ، آكام المرجان في أحكام الجان −
 - مكتبة القرآن ، لجملإبراهيم محمد ا: تحقيق، هـ769ت، بدر الدين ابن تقي الدين

  . القاهرة–مصر 

لمحمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، ،  األعالم بتثليث الكالمإكمال −
 مكة - جامعة أم القرى ، سعد بن حمدان الغامدي: تحقيق، هـ672ت، جمال الدين

  .2: ألجزاءعدد ا، م1984هـ 1404 األولى،: الطبعة،  المملكة السعودية- المكرمة 

لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن ، )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(إكمال اإلكمال  −
عبد . د: تحقيق، هـ629شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي ت

عدد ، ه1410األولى: الطبعة،  المكرمةكة م- جامعة أم القرى ، القيوم عبد ريب النبي
  .5: األجزاء
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 بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود عليألبي الحسن ، اإللزامات والتتبع للدارقطني −
الشيخ أبو عبد : دراسة وتحقيق، هـ385ت، بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني

: الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، الرحمن مقبل بن هادي الوداعي
  .م 1985 -  هـ 1405الثانية، 

ألبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن بشْران بن محمد بن ، أمالي ابن بشران −
أبو عبد الرحمن عادل بن : ضبط نصه، هــ430بشْران بن مهران البغدادي توفي

  . م1997 -  هـ1418األولى، :الطبعة، دار الوطن، الرياض: الناشر، يوسف العزازي
  .موقع الوراق: مصدر الكتاب ، ن الشجريليحيى بن الحسي،  الشجريةاألمالي −
 بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر −

، صالح بن عايض الشالحي: تحقيق، هـ281 المعروف بابن أبي الدنيا تالقرشي
  .م1997 -  هـ 1418األولى، : الطبعة، مكتبة الغرباء األثرية، السعودية

 ساني بن عبد اهللا الخربةألبي أحمد حميد بن مخلد بن قتي، بن زنجويهاألموال ال −
 المساعد ستاذشاكر ذيب فياض األ: تحقيق الدكتور، هـ251ت، المعروف بابن زنجويه

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية،  بجامعة الملك سعود- 
  .م1986 -  هـ 406الطبعة األولى، 

− الد ه اُهللانتخابرحم الحافظ قَطنيار ، ن فوائداِهللا بنِ أبيم بنِ عبد بنِ محمد حامد علي 
الهروي معاذ.  

، لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد، األنساب −
مجلس دائرة المعارف ،  اليماني وغيرهمعلميعبد الرحمن بن يحيى ال: تحقيق، ه562ت
  . م1962 -  هـ 1382األولى، : الطبعة، ثمانية، حيدر آبادالع

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ، األنوار في شمائل النبي المختار −
 –دار المكتبي ، الشيخ إبراهيم اليعقوبي: تحقيق، هـ516بن الفراء البغوي الشافعي ت

  . م1995 -  هـ 1416: الطبعة األولى، دمشق

 المعروف بابن أبي الدنيا القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، األهوال −
  . هـ1413. مصر- مكتبة آل ياسر ، مجدي فتحي السيد: تحقيق، هـ281ت

لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ، األوائل للطبراني −
مؤسسة ، حاجي أمريرمود المحمد شكور بن مح: تحقيق، هـ360ت، الطبراني
  .ـه1403األولى، : الطبعة،  بيروت–دار الفرقان ، الرسالة
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،  عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبانييألبي بكر بن أب، األوائل −
  .ت الكوي– اإلسالمي ابدار الخلفاء للكت، محمد بن ناصر العجمي: تحقيق، هـ287ت

 ألبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ،األوسط في السنن واإلجماع واالختالف −
 - دار طيبة ، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف: تحقيق، هـ319ت ، وريالنيساب

   السعودية- الرياض 

، لدمشقيألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ا، البداية والنهاية −
هـ 1408األولى : لطبعةا، دار إحياء التراث العربي، علي شيري: تحقيق، هـ774ت
  .م1988 - 

ألبي عبد اهللا الحسين بن الحسن بن حرب ، )عن ابن المبارك وغيره(البر والصلة  −
،  الرياض–دار الوطن ، محمد سعيد بخاري. د: تحقيق، هـ246السلمي المروزي ت

  .ـه1419األولى، : الطبعة

روجِردي  بن الحسين بن علي بن موسى الخُسحمدأل، البعث والنشور للبيهقي −
مركز ، الشيخ عامر أحمد حيدر: تحقيق، هـ458ت، الخراساني، أبو بكر البيهقي

  .م1986 - هـ 1406األولى، : الطبعة، الخدمات واألبحاث الثقافية، بيروت

ألبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث −
  .هـ282ت، أسامة أبيالبغدادي الخصيب المعروف بابن 

لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ،  الوهم واإليهام في كتاب األحكامبيان −
دار ، الحسين آيت سعيد. د: تحقيق ، هـ628الفاسي، أبو الحسن ابن القطان توفي 

 أجزاء 5 (6: عدد األجزاء ، م1997-هـ1418األولى ، : الطبعة ،  الرياض–طيبة 
  ).، ومجلد فهارس

لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ،  الوهم واإليهام في كتاب األحكاميانب −
دار ،  سعيدتالحسين آي. د: تحقيق ، هـ628الفاسي، أبو الحسن ابن القطان توفي 

 أجزاء 5 (6: عدد األجزاء ، م1997-هـ1418األولى ، : الطبعة ،  الرياض–طيبة 
  ).، ومجلد فهارس

لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو ،  القاموسهرتاج العروس من جوا −
دار ، مجموعة من المحققين: تحقيق، هـ1205الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي ت

  .الهداية
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 بن عبد الرزاق الحسيني، أبو مدمحمد بن مح، تاج العروس من جواهر القاموس −
دار ، مجموعة من المحققين: قتحقي، هـ1205الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي ت

  .الهداية

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ، )رواية الدوري(تاريخ ابن معين  −
أحمد محمد . د: تحقيق، هـ233بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي ت 

الطبعة ،  المكرمةكة م- مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، نور سيف
  .1979 – 1399: ولىاأل

ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد ، )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين  −
أحمد محمد . د: تحقيق، هـ233 بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي ت امبن بسط

  .دمشق –دار المأمون للتراث ، نور سيف

س الصدفي، أبو سعيد لعبد الرحمن بن أحمد بن يون، تاريخ ابن يونس المصري −
  .2: عدد األجزاء، هـ1421األولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ347ت

هـ، 385 ألبي حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين ت لثقات،تاريخ أسماء ا −
- هـ1404الكويت، الطبعة األولى عام - صبحي السامرائي، الدار السلفية: تحقيق
  .م1984

 حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين ت ألبي، ء والكذابينتاريخ أسماء الضعفا −
األولى، : الطبعة، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري:  تحقيقهـ،385

 .1: عدد األجزاء، م1989/هـ1409

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  −
دار الكتاب . عمر عبد السالم تدمري. د: تحقيق، هـ748عثمان بن قَايماز الذهبي ت

  .م1987 - هـ 1407بيروت، الطبعة األولى،  / العربي، لبنان

 بن إبراهيم الجعفي البخاري، إسماعيل بن محمدألبي عبد اهللا ،  الصغيرالتاريخ −
مكتبة دار ، دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد: تحقيق، هـ256أبو عبد اهللا ت، 256توفي

  .1977 – 1397: الطبعة األولى، القاهرة،  حلب -التراث 

لمحمد بن جرير بن يزيد ، تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري= تاريخ الطبري  −
صلة تاريخ الطبري لعريب (،  هـ310ت،  أبو جعفر الطبريملي،بن كثير بن غالب اآل

  . هـ1387 - الثانية: الطبعة، بيروت–دار التراث، هـ369سعد القرطبي، تبن 
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 بكر أحمد بن أبي وأب،  السفر الثالث- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  −
، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، صالح بن فتحي هالل: تحقيق، هـ279خيثمة ت 

  .م2006 - هـ 1427: الطبعة األولى، القاهرة

م الجعفي البخاري،  بن إبراهيإسماعيل بن محمدالتاريخ الكبير، ألبي عبد اهللا  −
  .م1986 بيروت، –دار الكتب العلمية ، 256توفي

بن عبيدة بن ريطة النميري ) واسمه زيد(لعمر بن شبة ، تاريخ المدينة البن شبة −
السيد حبيب : طبع على نفقة، فهيم محمد شلتوت: تحقيق، هـ262ت، البصري، أبو زيد

  . هـ1399:  النشرامع،  جدة– أحمد دمحمو

، ألبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، دتاريخ بغدا −
،  بيروت–دار الغرب اإلسالمي ، الدكتور بشار عواد معروف: تحقيق، هـ463ت

  .16: عدد األجزاء،  م2002 - هـ 1422األولى، : الطبعة

، هـ571أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر ت، تاريخ دمشق −
: الطبعة، يعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز، عمرو بن غرامة العمروي: تحقيق
  . م1995 - هـ 1415

ألحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ، اسيلتحفة التحصيل في ذكر رواة المر −
عبد : تحقيق، هـ826ت، الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي

  . الرياض–الرشد مكتبة ، اهللا نوارة

لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة −
الكتب العلميه، بيروت ، هـ902ت، بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي

  .2: عدد األجزاء، م1993/هـ1414االولى : الطبعة، لبنان–

ألبي الفضل محمد بن ، )المجروحين البن حبانأطراف أحاديث كتاب (تذكرة الحفاظ  −
، هـ507طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني ت 

: الطبعة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض،  المجيد السلفيعبدحمدي : تحقيق
  . م1994 -  هـ 1415األولى، 

ن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد ب، تذكرة الحفاظ −
 .م1998 -هـ1419األولى، : الطبعة، لبنان-  العلمية بيروتالكتبدار ، هـ748ت
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إدارة ، هـ986لمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّني ت، تذكرة الموضوعات −
  . هـ1343األولى، : الطبعة، الطباعة المنيرية

ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن ، لكالترغيب في فضائل األعمال وثواب ذ −
، هـ385ت، أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين

: الطبعة،  لبنان–ت دار الكتب العلمية، بيرو، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق
  .م2004 - هـ 1424األولى، 

عبد القوي بن عبد اهللا، أبو لعبد العظيم بن ، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف −
دار الكتب ، إبراهيم شمس الدين: تحقيق، هـ656 تنذريمحمد، زكي الدين الم

  .4:عدد األجزاء، ه1417األولى، : الطبعة، بيروت، العلمية

وغير (تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين  −
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  عبد الرحمن يأب، )ذلك من الفوائد

،  مكة المكرمة- دار عالم الفوائد ، الشريف حاتم بن عارف العوني: تحقيق،هـ303ت
  .هـ1423األولى : الطبعة

، ألبو أحمد الحسن بن عبد اهللا بن سعيد بن إسماعيل العسكري، تصحيفات المحدثين −
: الطبعة،  القاهرة–ة الحديثة المطبعة العربي، محمود أحمد ميرة: تحقيق، هـ382ت

  .2: عدد األجزاء، 1402األولى،

ألبي الوليد سليمان بن ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، التعديل والتجريح  −
، هـ474 الباجي األندلسي تلقرطبيخلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي ا

األولى، : الطبعة، ياض الر–دار اللواء للنشر والتوزيع ، أبو لبابة حسين. د: تحقيق
  .3: عدد األجزاء، م1986 –ه 1406

 الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من قاتالتعلي −
: ترتيب، هـ354 وفيمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت، محفوظه

 الحنفي توفي األمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد اهللا، عالء الدين الفارسي
  ـ.هـ739

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  −
الدكتور عبد اهللا بن عبد : تحقيق، هـ310ت، بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري

  المحسن التركي
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هـ،  327تفسير القرآن العظيم ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت  −
،  المملكة العربية السعودية- مكتبة نزار مصطفى الباز ، أسعد محمد الطيب: قيقتح

  .هـ1419 -  لثالثةا: الطبعة

ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،  عبد الرزاقتفسير −
: الطبعة، محمود محمد عبده. د: حقيقدراسة وت، دار الكتب العلمية،  هـ211ت

  .3: عدد األجزاء، هـ1419سنة األولى، 

لمحمد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح ، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم −
: تحقيق، هـ488ت، بن حميد األزدي الميورقي الحميدي أبو عبد اهللا بن أبي نصر

: الطبعة،  مصر– اهرة الق-مكتبة السنة ، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة
  .م1995 –هـ 1415لى، األو

ألبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، التفسير من سنن سعيد بن منصور −
، د سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل حميد: دراسة وتحقيق، هـ227الجوزجاني ت 
  . م1997 -  هـ 1417األولى، : الطبعة،  والتوزيعلنشردار الصميعي ل

، ه852وفيبن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي تأحمد بن علي ، تقريب التهذيب −
 .م1991-ه1411الطبعة الثالثة ،  سوريا- الناشر دار الرشيد، محمد عوامة : حقيقت

لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد −
كمال يوسف : تحقيق، هـ629ت، بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي

  .م1988 -  هـ 1408الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية، الحوت

ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، تلخيص المتشابه في الرسم −
طالس للدراسات والترجمة ، سكينة الشهابي: تحقيق، هـ463ت، الخطيب البغدادي

  .م1985األولى، : الطبعة، والنشر، دمشق

 بن حمدويه بن مدألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن مح، يخ نيسابورتلخيص تار −
: تلخيص، هـ405نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع ت 

 - كتابخانة ابن سينا ، أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري
  طهران

محمد . د: تحقيق، هـ261 أبو الحسن القشيري النيسابوري تلمسلم بن الحجاج، التمييز −
  .ـه1410الثالثة، : الطبعة،  السعودية– المربع -  كوثرمكتبة ال، مصطفى األعظمي
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، ) ما قواه األلبانيلتضعيفتنبيه القاريء : ويليه(تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه األلباني  −
 الشيخ عبد العزيز بن احةسم: قديمت، هـ1409ت، لعبد اهللا بن محمد بن أحمد الدويش

عبد العزيز بن أحمد بن محمد : أشرف على طبعها وتصحيحها، عبد اهللا بن باز
: الطبعة، وير والتجليد، بريدةـخ والتصـدار العليان للنشر والنس، المشيقح
  . م1990 -  هـ 1411األولى،

 جرير بن يزيد بن لمحمد بن، بارتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخ −
، محمود محمد شاكر: تحقيق، هـ310ت، كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري

  .2: عدد األجزاء،  القاهرة–مطبعة المدني 

: تحيقيق، هـ742يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي ت ، تهذيب الكمال −
  .ه1400الطبعة األولى ،  بيروت– لةمؤسسة الرسا، بشار عواد معروف. د

: تحقيق، هـ370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ت، تهذيب اللغة −
  .م2001األولى، : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب

 بابن معروف الالقرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي،  والخمولواضعالت −
 –دار الكتب العلمية ، د عبد القادر أحمد عطامحم: تحقيق، هـ281 الدنيا تبيأ

  .م1989 – ـه1409األولى، : الطبعة، بيروت

ألبي عبد اهللا محمد ،  ومعرفة أسماء اهللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرديدالتوح −
حققه وعلق عليه وخرج ، هـ395 يحيى بن منْده العبدي تنبن إسحاق بن محمد ب

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ،  محمد ناصر الفقيهيالدكتور علي بن: أحاديثه
  .م2002 -  هـ 1423األولى، : الطبعة، دار العلوم والحكم، سوريا

 الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين ينلز، التيسير بشرح الجامع الصغير −
مكتبة اإلمام ، هـ1031ت،  القاهرييبن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناو

  .2: عدد األجزاء، م1988 - هـ 1408الثالثة، : الطبعة،  الرياض–الشافعي 

السيد : تحقيق، هـ354 وفيمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت،  الثقات −
  .1975 – 1395الطبعة األولى ،  بيروت- دار الفكر، شرف الدين أحمد

لمعمر بن أبي عمرو راشد األزدي ، )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع  −
،  األعظميمنحبيب الرح: تحقيق، هـ153موالهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن ت

  .هـ1403 ثانية،ال: الطبعة، المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت
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عبد لصالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل −
 –عالم الكتب ، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق، هـ761ت، اهللا الدمشقي العالئي

  .بيروت

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه  −
، 256 توفياري، بن إبراهيم الجعفي البخإسماعيل بن محمدألبي عبد اهللا ، وأيامه

  .هـ1422الطبعة األولى ، دار طوق النجاة، ر الناصرمحمد زهير بن ناص: المحقق 

ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم ، جامع بيان العلم وفضله −
دار ابن الجوزي، المملكة ، لزهيريأبي األشبال ا: تحقيق، هـ463النمري القرطبي ت

  .2: ألجزاءعدد ا، م1994،  هـ 1414األولى، : الطبعة، العربية السعودية

هـ، دار إحياء 327الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت  −
 .بيروت- التراث العربي

ألبي بكر أحمد ، جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد الغرائب الحسان −
: تحقيق، هـ368بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي المعروف بالقطيعي ت 

  .م1993 -هـ 1414األولى، : الطبعة، الكويت،  دار النفائس، بدر بن عبد اهللا البدر

 فيه أحاديث أبي عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ جزء −
 موسى بن َألبي بكْرٍ َأحمد بن محمد ابنِ الحافظ الكَبِير َأبِي بكْرٍ َأحمد بنِ، األصبهاني

، بدر بن عبد اهللا البدر: تحقيق، هـ498مردويه بن فُورك بن موسى اَألصبهاني ت 
  .1414األولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

لإلمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن عبد ، جزء من حديث األوزاعي −
أبو عبد الرحمن مسعد السعدني، شريف بن أبي : تحقيق،  هـ347ت، اهللا بن حذلم
  . م2000األولى، : الطبعة، دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، جدة، العال العدوي

، هـ279ت، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلَاذُري، جمل من أنساب األشراف −
 1417 األولى،: الطبعة،  بيروت– ردار الفك، سهيل زكار ورياض الزركلي: تحقيق
  .13: عدد األجزاء، م1996 - هـ 

 اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، عبدألبي عبد الرحمن ، الجهاد البن المبارك −
الدار ، نزيه حماد. د: حققه وقدم له وعلق عليه، هـ181التركي ثم المروزي ت

   تونس- التونسية 
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قرطبي الظاهري ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ال، حجة الوداع −
 - بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ، أبو صهيب الكرمي: تحقيق، هـ456ت

  الرياض

لعبيد اهللا بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم بن ، حديث الزهري −
، هـ381ت، البغداديعبد الرحمن بن عوف العوفي، الزهري، القرشي، أبو الفضل 

أضواء السلف، ، دكتور حسن بن محمد بن علي شبالة البلوطال: دراسة وتحقيق
  .م1998 - هـ 1418األولى، : الطبعة، الرياض

ألبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني ، حديث السراج −
 533زاهر بن طاهر الشحامي : تخريج، هـ313النيسابوري المعروف بالسراج ت

الفاروق الحديثة للطباعة ، ن حسين بن عكاشة بن رمضاأبو عبد اهللا: تحقيق، هـ
  .4: عدد األجزاء،  م2004 -  هـ 1425األولى : الطبعة، والنشر

ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن ، حلية األولياء وطبقات األصفياء −
هـ 1394 بجوار محافظة مصر، - السعادة ،  هـ430موسى بن مهران األصبهاني ت

  .م1974 - 

 بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن حمدألبي نعيم أ، دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني −
الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد : تحقيق،  هـ430موسى بن مهران األصبهاني ت

  . م1986 -  هـ 1406الثانية، : الطبعة، دار النفائس، بيروت، البر عباس

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، شريعةدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ال −
،  بيروت–دار الكتب العلمية ، ـه458 الخراساني، أبو بكر البيهقي تسروجِرديالخُ

  ـ.ه1405-األولى: الطبعة

 موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر نألحمد بن الحسين بن علي ب، دالئل النبوة −
دار الكتب العلمية، دار الريان ، قلعجيعبد المعطي . د: تحقيق، هـ458ت، البيهقي
  .م1988 - هـ 1408 - األولى : الطبعة، للتراث

، ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، اتالدي −
  . كراتشي– مية القرآن والعلوم اإلسالإدارة، هـ287ت

طاهر بن علي بن أحمد  بن دألبي الفضل محم، )من الكامل البن عدي(ذخيرة الحفاظ  −
  الفريوائيعبد الرحمن . د: تحقيق، هـ507المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني ت 
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لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان ، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق −
 المياديني أمريرمحمد شكور بن محمود الحاجي : تحقيق، هـ748بن قَايماز الذهبي ت

  .م1986هـ ـ 1406األولى : الطبعة ،  الزرقاء-  مكتبة المنار،

 أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت لرحمنأبو عبد ا، ذكر المدلسين −
،  مكة المكرمة- دار عالم الفوائد ، الشريف حاتم بن عارف العوني: تحقيق. هـ303

  . هـ1423: الطبعة األولى

لشهاب الدين أبي محمد عبد ، ن السادس والسابعتراجم رجال القرني= ذيل الروضتين  −
عرف الكتاب وترجم للمؤلف ، هـ665الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة توفي

  . بيروت– دار الجيل -  2:عدد األجزاء،  محمد زاهد الكوثري- األستاذ، وصححه

اني ألبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجست، الرد على الجهمية −
الثانية، : الطبعة،  الكويت–دار ابن األثير ، بدر بن عبد اهللا البدر: تحقيق، هـ280ت

  .م1995 -هـ 1416

لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم −
 ئرادار البش، محمد إبراهيم الموصلي: تحقيق، هـ748بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت

  .م1992 -هـ 1412األولى، : الطبعة،  لبنان– بيروت - اإلسالمية 

ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ، رؤية اهللا −
إبراهيم :  له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثهقدم، هـ385البغدادي الدارقطني ت 

سنة : عام النشر،  األردن–، الزرقاءمكتبة المنار، محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي
  . هـ1411

 بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري لقاسملمحمد بن ا،  في معاني كلمات الناسالزاهر −
: الطبعة،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، حاتم صالح الضامن. د: تحقيق، هـ328ت

  .2: عدد األجزاء، 1992-  هـ1412األولى، 

ما رواه نُعيم بن حماد في نُسخَته زاِئدا علَى ما «يليه ( والرقائق البن المبارك الزهد −
ألبي عبد الرحمن عبد اهللا بن ، )»  في كتَابِ الزهدمباركرواه الْمروزِي عنِ ابن الْ

حبيب الرحمن : تحقيق، هـ181ت، المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي
 . بيروت– الكتب العلمية دار، األعظمي
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عبد : تحقيق، هـ243ت، ألبي السرِي هنَّاد بن السرِي التميمي الدارمي الكوفي، الزهد −
: الطبعة،  الكويت– اإلسالميدار الخلفاء للكتاب ، الرحمن عبد الجبار الفريوائي

  .2:عدد األجزاء، ـه1406األولى، 

، هـ241 بن هالل بن أسد الشيباني تألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل، الزهد −
: الطبعة،  لبنان– الكتب العلمية، بيروت ردا، محمد عبد السالم شاهين: وضع حواشيه

  .م1999 -  هـ 1420األولى، 

لمحمد ناصر الدين األلباني ، وائدهاسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وف −
: الطبعة، كتبة المعارفم، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، هـ1420ت

  .6: ألجزاءعدد ا،   م1995 -  هـ 1415األولى، 

لمحمد ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة −
: الطبعة،  العربية السعوديةة الممكل-دار المعارف، الرياض ، هـ1420األلباني ت

  .14: عدد األجزاء، م1992/  هـ 1412األولى، 

دراسة ، هـ311ألبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل توفي، سنةال −
  .7عدد األجزاء ، الريةدار ، عطية الزهراني. د: وتحقيق

، ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، السنة −
: الطبعة، ت بيرو–المكتب اإلسالمي ، محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق، هـ287ت

  .2: عدد األجزاء، ه1400األولى، 

، هـ241ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ت، ةالسن −
األولى، : الطبعة،  الدمام– قيمدار ابن ال، محمد سعيد سالم القحطاني. د: تحقيق
  .2: عدد األجزاء، ه1406

سالم : تحقيق، هـ294 المروزِي تألبي عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج، السنة −
  .ه1408 لى،األو: الطبعة،  بيروت–مؤسسة الكتب الثقافية ، أحمد السلفي

بمراجعة وضبط ، هـ 275أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ت ، سنن أبي داود −
  .وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي ـ بيروت

. د: هـ، تحقيق279 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت سنن الترمذي، ألبي عيسى −
 ـ بيروت، الطبعة ميبشار عواد معروف، دار الجيل ـ بيروت، و دار العرب اإلسال

  .م1998الثانية 
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ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ، سنن الدارقطني −
شعيب :  نصه وعلق عليهحققه وضبط، هـ385ت، بن دينار البغدادي الدارقطني

مؤسسة ، االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم
   لبنان- الرسالة، بيروت 

ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، ، السنن الصغير للبيهقي −
الدراسات جامعة ، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق، هـ458ت ، أبو بكر البيهقي

  .م1989 -هـ 1410األولى، : الطبعة، اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ، السنن الكبرى −
هـ 1421الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة، حسن عبد المنعم شَلبي: تحقيق، هـ303ت
  .م2001 - 

بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى −
 –دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، هـ458البيهقي ت

  . م2003 - هـ 1424: الطبعة الثالثة، لبنات

 المزني اهيمإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبر، السنن المأثورة للشافعي −
: الطبعة،  بيروت–دار المعرفة ، مين قلعجيعبد المعطي أ. د: تحقيق، هـ264ت

  .ـه1406األولى، 

لعثمان بن سعيد بن عثمان بن ، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها −
رضاء اهللا بن محمد إدريس . د: تحقيق، هـ444عمر أبو عمرو الداني ت

: زاءد األجعد، ـه1416األولى، : الطبعة،  الرياض–دار العاصمة ، مباركفوريال
36.  

 بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني يدألبي عثمان سع،  منصورنسنن سعيد ب −
األولى، : الطبعة،  الهند–الدار السلفية ، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، هـ227ت 

  .م1982-هـ 1403

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن ،  ألبي زكريا يحيى بن معينلجنيدسؤاالت ابن ا −
أحمد : تحقيق، هـ233اد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي ت زي

 .م1988هـ، 1408: الطبعة األولى،  المدينة المنورة- مكتبة الدار ، محمد نور سيف
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ألبي عبد اهللا أحمد ، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم −
زياد محمد . د: تحقيق، هـ241ت،  الشيباني بن أسدلبن محمد بن حنبل بن هال

  .هـ1414األولى، : الطبعة،  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم ، منصور

ألبو داود سليمان ،  في الجرح والتعديليسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستان −
، هـ275ت، بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني

 بالجامعة اإلسالمية، المدينة علميعمادة البحث ال،  العمريممحمد علي قاس: تحقيق
  .م1983/هـ1403األولى، : الطبعة، المنورة، المملكة العربية السعودية

 بن غالب، حمدألحمد بن محمد بن أ، سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه −
، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: حقيقت، هـ425ت، أبو بكر المعروف بالبرقاني

  .هـ1404األولى، : الطبعة،  الهور، باكستان- كتب خانه جميلي 

ليوسف بن محمد الدخيل ، سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي −
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة ، هـ1431ت، النجدي ثم المدني
عدد ، م2003/هـ1424األولى : ةـالطبع، ةـ العربية السعوديالمنورة، المملكة

  .2: األجزاء

 بن ديألبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مه، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني −
موفق بن عبد . د: تحقيق، هـ385ت، ارقطنيمسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الد

  .م1984 –هـ 1404األولى، : الطبعة، لرياض ا–مكتبة المعارف ، اهللا بن عبد القادر

علي بن عبد اهللا بن جعفر ، سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني −
 عبد موفق عبد اهللا: تحقيق، هـ234السعدي بالوالء المديني، البصري، أبو الحسن ت 

  .1404: الطبعة األولى،  الرياض–مكتبة المعارف ، القادر

لعلي بن عبد اهللا بن جعفر ،  عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيسؤاالت محمد بن −
موفق عبد اهللا عبد : تحقيق، هـ234ت،  بالوالء المديني، البصري، أبو الحسنعديالس

  .هـ1404األولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة المعارف ، القادر

هللا بن جعفر لعلي بن عبد ا،  لعلي بن المدينيشيبةسؤاالت محمد بن عثمان بن أبي  −
موفق عبد اهللا عبد : تحقيق، هـ234ت، السعدي بالوالء المديني، البصري، أبو الحسن

 .القادر
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مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ (سؤاالت مسعود بن علي السجزي  −
د ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عب، ) عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابورييأب

اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
 –دار الغرب اإلسالمي ، موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: تحقيق، هـ405ت، البيع

  .م1988هـ، 1408األولى، : الطبعة، بيروت

مان بن قَايماز الذهبي سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عث −
شعيب األرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة عام : تحقيق، هـ748ت

  .هـ1413
لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، ، السيرة النبوية البن هشام −

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ : تحقيق، هـ213ت، جمال الدين
الثانية، : الطبعة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، يالشلب

  . م1955 -ـه1375
 وفيمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء −

الكتب ،  العلماءنصححه، وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة م، هـ354
  . هـ1417 - الثالثة :  الطبعة، بيروت–الثقافية 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد الشهير بابن العماد الحنبلي  −
دمشق، - محمود األرنؤوط، دار ابن كثير- عبد القادر األرنؤوط: هـ، تحقيق1089ت

  .هـ1406عام 
صور  اهللا بن الحسن بن منبةألبي القاسم ه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة −

دار ، أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي: تحقيق، هـ418ت، الطبري الرازي الاللكائي
 4( أجزاء 9: عدد األجزاء، م2003/ هـ 1423الطبعة الثامنة، ،  السعودية–طيبة 

  .كرامات األولياء:  تجده منفردا باسم9 الجزء - ) مجلدات
ن شرف بن مري  المنهاج، أبو زكريا يحيى ب-شرح النووي على صحيح مسلم  −

  .هـ1392 بيروت، الطبعة الثانية –النووي، دار إحياء التراث العربي 

ألبي حفص عمر بن ، نشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسن −
 البغدادي المعروف بـ ابن اذأحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزد

: الطبعة، ؤسسة قرطبة للنشر والتوزيعم، عادل بن محمد: تحقيق، هـ385ت، شاهين
  .م1995 - هـ 1415األولى، 
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ألبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة ، شرح مشكل اآلثار −
، ألرنؤوطشعيب ا: تحقيق، هـ321ت، األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

 15 (16: اءعدد األجز،  م1494 هـ، 1415 - األولى : الطبعة، مؤسسة الرسالة
  ).وجزء للفهارس

ألبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة ، شرح معاني اآلثار −
محمد : (حققه وقدم له، هـ321ت،  المعروف بالطحاويمصرياألزدي الحجري ال

راجعه ورقم كتبه ، من علماء األزهر الشريف)  محمد سيد جاد الحق-زهري النجار 
 الباحث بمركز خدمة السنة -  يوسف عبد الرحمن المرعشلي د: ديثهوأبوابه وأحا

  .م1994 هـ، 1414 - األولى : الطبعة، عالم الكتب، بالمدينة النبوية

: تحقيق، هـ360أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلجري البغدادي ت، الشريعة −
، السعودية /  الرياض-دار الوطن ، الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميجي

  . م1999 -  هـ 1420 الثانية،: الطبعة

 الخراساني، أبو بكر جِرديأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرو،  شعب اإليمان −
الدكتور عبد العلي عبد : حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه، هـ458البيهقي ت 
دوي، صاحب الدار  أحمد النمختار: أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه، الحميد حامد

 الدار معمكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون ،  الهند–السلفية ببومباي 
  . م2003 -  هـ 1423األولى، : الطبعة، السلفية ببومباي بالهند

ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية −
 أحمد ىالمكتبة التجارية، مصطف، الجليميسيد بن عباس : هـ، تحقيق279الترمذي ت 

  . م1993 -  هـ 1413األولى، : الطبعة،  مكة المكرمة- الباز
، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم −

 د -  مطهر بن علي اإلرياني - حسين بن عبد اهللا العمري . د: تحقيق، هـ573ت
 - دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بيروت (لفكر المعاصر دار ا، يوسف محمد عبد اهللا

في ترقيم ( مجلد 11: عدد األجزاء، م1999 -  هـ 1420األولى، : الطبعة، )سورية
  .، ومجلد للفهارس)مسلسل واحد

، ألبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  تاج اللغة وصحاح العربيةحاحالص −
: الطبعة،  بيروت–دار العلم للماليين ، ارأحمد عبد الغفور عط: تحقيق، هـ393ت

  .م  هـ1407الرابعة 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي  −
شعيب : هـ، تحقيق739 علي بن بلبان الفارسي ت الدينعالء : ترتيب، هـ354وفيت

  .م1993هـ، 1414 عام  بيروت، الطبعة الثانية،- األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

ألبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ، صحيح ابن خزيمة −
المكتب ، محمد مصطفى األعظمي. د: تحقيق، هـ311ت، السلمي النيسابوري

  . بيروت–اإلسالمي 

مكتبة المعارف ، هـ1420ت، لمحمد ناصر الدين األلباني، بصحيح الترغيب والترهي −
  .3: عدد األجزاء، الخامسة: الطبعة، ض الريا–

، هـ261 بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري تمسلماإلمام ، صحيح مسلم −
  .بترقيم محمود فؤاد عبد الباقي،  وتنفيذ بيت األفكار الدوليةإخراج

ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ، الصفات −
 المدينة -مكتبة الدار ، عبد اهللا الغنيمان: تحقيق، هـ385دارقطني تالبغدادي ال

  المنورة

 المعروف بابن أبي القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبيصفة الجنة  −
 -مكتبة ابن تيمية، القاهرة، عمرو عبد المنعم سليم:  ودراسةتحقيق، هـ281الدنيا ت

  .ة السعودي–مصر، مكتبة العلم، جدة 

ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ، صفة الجنة −
/  دمشق - دار المأمون للتراث ، علي رضا عبد اهللا: تحقيق، هـ430ت، األصبهاني

  .2: عدد األجزاء، سوريا

 المعروف بابن أبي القرشي األموي ادي بكر عبد اهللا بن محمد البغدألبي، صفة النار −
، بيروت/  لبنان -دار ابن حزم ، محمد خير رمضان يوسف: تحقيق، هـ281الدنيا ت
  .م1997 - هـ 1417األولى، : الطبعة

 بن مدمح، صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم وصفة أخالقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه −
دار ، أحمد البزرة: تحقيق، هـ353 األنصاري الدمشقي تعليهارون بن شعيب، أبو 

  .م2003هـ 1423: الطبعة الثانية،المأمون للتراث

 المعروف القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، انالصمت وآداب اللس −
  أبو إسحاق الحويني: تحقيق، هـ281بابن أبي الدنيا ت
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، هـ301ت، ألبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستَفاض الفريابِي، الصيام −
  .1412األولى، : الطبعة،  بومباي– الدار السلفية ،عبد الوكيل الندوي: تحقيق

 بن عمر بن أحمد بن مهدي بن ليألبي الحسن ع، الضعفاء الضعفاء والمتروكون −
عبد الرحيم . د: تحقيق، هـ385ت،  البغدادي الدارقطنيار بن دينالنعمانمسعود بن 

الجامعة مجلة ، محمد القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة اإلسالمية 
  .اإلسالمية بالمدينة المنورة

 بن حماد العقيلي المكي ىأبو جعفر محمد بن عمرو بن موس، الضعفاء الكبير −
الطبعة ،  بيروت–دار المكتبة العلمية ، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق، هـ322ت

  .م1984 - هـ 1404: األولى

 الخراساني، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، الضعفاء والمتروكون −
: الطبعة األولى،  حلب–دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد: تحقيق، هـ303ت

  .هـ1396

الضعفاء والمتروكين، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ت  −
  .هـ1406 بيروت –عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية : هـ، تحقيق759

أشرف على طباعته ، هـ1420ت،  الدين األلبانيلمحمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي −
 –من مكتب التربية العربي لدول الخليج : بتكليف، زهير الشاويش: والتعليق عليه

  . م1991 -  هـ 1411األولى، : الطبعة،  بيروت–المكتب االسالمي :توزيع، الرياض

 مهران  أحمد بن إسحاق بن موسى بنبنألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا ، الطب النبوي −
: الطبعة، دار ابن حزم، مصطفى خضر دونمز التركي: تحقيق، هـ430األصبهاني ت

  .2: عدد األجزاء،  م2006األولى، 

دار الكتب ، هـ911لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ت، طبقات الحفاظ −
  .ه1403األولى، : الطبعة،  بيروت–العلمية 

،  القرشي البصري ثم الدمشقييراعيل بن عمر بن كث إسمداءألبي الف، طبقات الشافعيين −
مكتبة الثقافة ، د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب: تحقيق، هـ774ت

  .م1993 -  هـ 1413، الدينية

علي محمد . د: تحقيق، ه230لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت ،  الكبيراتالطبق −
  م2001- ه1421الطبعة األولى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، عمر
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، ه852طبقات المدلسين، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ت  −
 عمان، الطبعة األولى، –عاصم بن عبد اهللا القريوتي، مكتبة المنار . د: تحقيق
  .م1983 - هـ1403

 بن خليفة الشيباني العصفري خياطألبي عمرو خليفة بن ، طبقات خليفة بن خياط −
 بن زكريا بن يحيى التستري، محمد بن ىأبي عمران موس:  رواية،هـ240البصري ت

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، سهيل زكار. د: تحقيق، أحمد بن محمد األزدي
  .م1993،  هـ 1414

ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأبِي ، العظمة −
دار ،اء اهللا بن محمد إدريس المباركفوريرض:تحقيق، هـ369الشيخ األصبهاني ت

   الرياض- العاصمة 

هـ، رتبه 279ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت ، علل الترمذي الكبير −
أبو المعاطي النوري ، صبحي السامرائي : تحقيق، أبو طالب القاضي: على كتب الجامع

   بيروت–ية مكتبة النهضة العرب، عالم الكتب، محمود خليل الصعيدي، 

: تحقيقهـ، 279 عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت بيأل، العلل الصغير −
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي ، أحمد محمد شاكر وآخرون

لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ، العلل المتناهية في األحاديث الواهية −
إدارة العلوم األثرية، فيصل ، ألثريإرشاد الحق ا: تحقيق، هـ597ت،  الجوزيمدمح

  .2: عدد األجزاء، م1981/هـ1401الثانية، : الطبعة، اكستانآباد، ب

ألبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن ، العلل الواردة في األحاديث النبوية −
من األول، إلى : المجلدات، هـ385ت، مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني

  .لرياض ا-دار طيبة ، محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي: تحقيق وتخريج،  عشرالحادي

العلل ومعرفة الرجال، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  −
 عام األولى، الرياض، الطبعة –وصي اهللا عباس، دار الخاني : تحقيق، هـ241ت

 .م1988-هـ1408

 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ألبي، بخاري القاري شرح صحيح العمدة −
 –دار إحياء التراث العربي ، هـ855بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى توفى

  .بيروت
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لمحمد بن المظفر بن موسى بن ،  حديث اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنهغرائب −
عبد الباري رضا بن خالد أبي : تحقيق، هـ379عيسى، أبو الحسين البزاز البغدادي ت 

  . م1997 - هـ 1418األولى، : الطبعة،  السعودية–دار السلف، الرياض ، الجزائري

سليمان . د: تحقيق، 285إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ت ، غريب الحديث −
  .1405: الطبعة األولى،  مكة المكرمة- جامعة أم القرى ، عايدإبراهيم محمد ال

 سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف أبو، غريب الحديث −
عبد : وخرج أحاديثه،  إبراهيم الغرباويكريمعبد ال: تحقيق، هـ388بالخطابي ت 

  .م 1982 - هـ 1402: الطبعة، دار الفكر، القيوم عبد رب النبي

، هـ224 تدي الهروي البغداأبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا، غريب الحديث −
،  الدكن- مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق

  . م1964 -  هـ 1384: الطبعة األولى

. د: تحقيق، هـ276أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ، غريب الحديث −
  .1397، األولى: الطبعة،  بغداد–مطبعة العاني : الناشر، عبد اهللا الجبوري 

 ت لجوزيجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ا، غريب الحديث −
 – بيروت - دار الكتب العلمية ، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي: تحقيق، هـ597
  .األولى: الطبعة، لبنان

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ، الفائق في غريب الحديث واألثر −
دار ، محمد أبو الفضل إبراهيم- علي محمد البجاوي : تحقيق، هـ538 تجار اهللا
  .الثانية: الطبعة،  لبنان–المعرفة 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ،  شرح صحيح البخارياريفتح الب −
قام بإخراجه ، محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، ه852وفيالشافعي ت

عبد العزيز : وعليه تعليقات العالمة، محب الدين الخطيب: لى طبعهوصححه وأشرف ع
  .ه1379 بيروت، -دار المعرفة ، 13:  األجزاءددع، بن عبد اهللا بن باز

  . الربانية البن عالنلفتوحاتا −

 المعروف بابن القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، فضائل رمضان −
دار السلف، ، عبد اهللا بن حمد المنصور: رج أحاديثه وخحققه، هـ281أبي الدنيا ت

   السعودية- الرياض 
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ألبي ،  من بني إسرائيل وغيرهم من العباد والزاهديننفنون العجائب في أخبار الماضيي −
دراسة ، هـ414ت،  بن عمر بن مهدي األصبهاني الحنبلي النقاشليسعيد محمد بن ع

  .قاهرةمكتبة القرآن، ال، طارق الطنطاوي: وتحقيق

لعبد اهللا بن محمد بن العباس الفاكهي، أبو محمد المكي ، فوائد أبي محمد الفاكهي −
مكتبة الرشد، ، محمد بن عبد اهللا بن عايض الغباني: دراسة وتحقيق، هـ353ت
 -  هـ 1419األولى، : الطبعة،  السعودية، شركة الرياض للنشر والتوزيع- ياضالر

  .م1998

م بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنيد البجلي ألبي القاسم تما، الفوائد −
 -مكتبة الرشد ،  عبد المجيد السلفيمديح: تحقيق، هـ414الرازي ثم الدمشقي ت 

  الرياض

العالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي ، القاموس المحيط −
الهيئة ، ه1301ميرية سنة نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األ، ه817ت
  . العامة للكتابصريةالم

 المعروف بابن أبي القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، قصر األمل −
، بيروت/  لبنان -دار ابن حزم ، محمد خير رمضان يوسف: تحقيق، هـ281الدنيا ت
  .م1997 - هـ 1417 ية،الثان: الطبعة

 في الكتب الستة، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن الكاشف في معرفة من له رواية −
محمد عوامة، دار القبلة للثقافة : تخقيق، هـ748أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت

 .م1992 هـ 1413 الطبعة األولى عام ة جد–اإلسالمية 

عادل : تحقيق، هـ365أبو أحمد بن عدي الجرجاني ت ، الكامل في ضعفاء الرجال −
الكتب ،  أبو سنةحعبد الفتا: شارك في تحقيقه، علي محمد معوض-الموجودأحمد عبد 

  .م1997هـ1418: الطبعة األولى، لبنان-  بيروت- العلمية 

ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان ، كتاب األمثال في الحديث النبوي −
العلي عبد الدكتور عبد : تحقيق، هـ369 تبهانياألنصاري المعروف بأبِي الشيخ األص

  .م1987 -  1408الثانية، : الطبعة،  الهند– بومباي - الدار السلفية ، الحميد حامد

، هـ224ت، ألبي عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا الهروي البغدادي، كتاب األموال −
  . بيروت- . دار الفكر، خليل محمد هراس: تحقيق
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 الخراساني، ردي الخُسروجِألحمد بن الحسين بن علي بن موسى، كتاب الزهد الكبير −
 - مؤسسة الكتب الثقافية ، عامر أحمد حيدر: تحقيق، هـ458ت، أبو بكر البيهقي

  بيروت

 بن إبراهيم الجعفي البخاري، إسماعيل بن محمدألبي عبد اهللا ، كتاب الضعفاء −
  مكتبة ابن عباس، ألبي عبد اهللا أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين: تحقيق،، 256توفي

 تميم الفراهيدي البصري نأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو ب، اب العينكت −
  .دار ومكتبة الهالل، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: تحقيق، هـ170ت

، ألبي عبد اهللا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، كتاب الفتن −
األولى، : الطبعة،  القاهرة–كتبة التوحيد م، سمير أمين الزهيري: تحقيق، هـ228ت

  .2: عدد األجزاء، ه1412

ألبي بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي ، )الغيالنيات(كتاب الفوائد  −
 - دار ابن الجوزي ، حلمي كامل أسعد عبد الهادي: تحقيق، هـ354ت، الشافعي البزاز

  .م1997 - هـ 1417لى، األو: طبعةال، الرياض -السعودية 

، هـ301 بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستَفاض الفريابِي تيألب، كتاب القدر −
األولى، : الطبعة،  السعودية–أضواء السلف ، عبد اهللا بن حمد المنصور: يقتحق

  .م1997 -هـ 1418
محمد بن حامد بن / فوائد أبي علي الرفَّاء ، كتاب مجموع فيه ثالثة أجزاء حديثية −

أبي محمد جعفر بن / فوائد الخُلْدي ، ) هـ356(عبداهللا بن محمد بن معاذ الهروي 
أبي بكر مكرم بن / فوائد مكْرم البزاز ، ) هـ348( نصير بن قاسم البغدادي بنمحمد 

، نبيل سعد الدين جرار: تحقيق، ) هـ345(أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي 
  ميةدار البشائر اإلسال

ألبي بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري ، الكنى واألسماء −
 - دار ابن حزم ، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: تحقيق، هـ310ت، الدوالبي الرازي

  لبنان/ بيروت
: تحقيق، هـ261لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت، الكنى واألسماء −

 المدينة ية، اإلسالمعةعمادة البحث العلمي بالجام، د أحمد القشقريعبد الرحيم محم
عدد ، م1984/هـ1404 ى،ـألولا: الطبعة، المنورة، المملكة العربية السعودية

  .2: األجزاء
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لبركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو ، ثقاتالكواكب النيرات في معرفة من الرواة ال −
دار ، عبد القيوم عبد رب النبي: تحقيق، هـ929ت، البركات، زين الدين ابن الكيال

  .2: عدد األجزاء، م1981األولى ـ : الطبعة، المأمون ـ بيروت

لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين ،  المصنوعة في األحاديث الموضوعةلىءالآل −
دار ، ألبي عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة: تحقيق، هـ911ت، السيوطي

  .2: عدد األجزاء، م1996 -  هـ 1417األولى، : الطبعة، بيروت – العلمية كتبال

 األنصاري ظورلمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن من، لسان العرب −
عدد ، ه1414 -الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار صادر ، هـ711الرويفعى اإلفريقى ت

  .15:األجزاء

 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ،السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن  −
مكتب المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، هـ303 تلنسائيالخراساني، ا

  .ه1406الطبعة الثانية، ، حلب، اإلسالمية

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين −
،  حلب–دار الوعي ،  إبراهيم زايدمحمود: تحقيق، هـ354 وفيالتميمي البستي ت

  .هـ1396:الطبعة األولى

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد −
 هـ، 1414: الطبعة، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي: تحقيق، هـ807ت 

  .م1994

كرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ت أحمد بن فارس بن ز، مجمل اللغة البن فارس −
الطبعة ،  بيروت– لةمؤسسة الرسا، زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق، هـ395
  . م1986 -  هـ 1406: الثانية

 المعروف بابن أبي القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي يألب، المحتضرين −
 بيروت - دار ابن حزم : الناشر، محمد خير رمضان يوسف: تحقيق، هـ281الدنيا ت

  .م1997 - هـ 1417األولى، : الطبعة،  لبنان–

: ت، ألبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط األعظم −
األولى، : الطبعة،  بيروت– علميةدار الكتب ال، عبد الحميد هنداوي: تحقيق، هـ458

  .م2000 - هـ 1421
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 أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ألبي محمد علي بن، المحلى باآلثار −
  .12: عدد األجزاء، بيروت، دار الفكر، هـ456ت

زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح −
 الدار النموذجية، بيروت - المكتبة العصرية ، يوسف الشيخ محمد: تحقيق، هـ666ت
   صيدا- 

،  الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا الدمشقي العالئيالح لصطينالمختل −
: الناشر، رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد. د: تحقيق، هـ761ت

  .م1996 - هـ 1417األولى، : الطبعة القاهرة –مكتبة الخانجي 

عدد ، 330ت، لعبد اهللا بن حيان األزدي الموصلي، مخطوط حديث أبي بكر األزدي −
  .المكتبة الظاهرية: مصدر المخطوط، 21: األوراق

لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن ، المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر المخلص −
، نبيل سعد الدين جرار: تحقيق، هـ393ت، عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلِّص

  . م2008 - هـ1429ولى، األ:الطبعة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر

المدلسين، ألبي زرعة العراقي  ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، المعروف بابن  −
نافذ حسين حماد، دار الوفاء، . رفعت فوزي عبد المطلب، ود.  د،هـ826العراقي ت 

  .م1995 - هـ1415الطبعة األولى، 

 األزدي عمروداد بن ألبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن ش، المراسيل −
: الطبعة،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، شعيب األرناؤوط: تحقيق، هـ275ت، السجِستاني

  .1408األولى، 

شكر اهللا : هـ، تحقيق327ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت ، المراسيل −
   بيروت- مؤسسة الرسالة ، نعمة اهللا قوجاني

لعبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل ،  والبقاعمراصد االطالع على أسماء األمكنة −
: الطبعة، دار الجيل، بيروت، هـ739ت، القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي الدين

  .3: عدد األجزاء، هـ1412األولى

 المعروف القرشي بكر عبد اهللا بن محمد البغدادي األموي ألبي، المرض والكفارات −
: الطبعة، بومباي–الدار السلفية ،  الوكيل الندويعبد: تحقيق، هـ281بابن أبي الدنيا ت

  .م1991 -ـه1411األولى، 
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ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر ،  األخالق ومذمومهائمساو −
مصطفى بن أبو : حققه وخرج نصوصه وعلق عليه، هـ327الخرائطي السامري ت 

  . م1993 -  هـ 1413ألولى، ا: الطبعة، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، النصر الشلبي
ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ، مستخرج أبي عوانة −

 –دار المعرفة ، أيمن بن عارف الدمشقي: تحقيق، هـ316ت، اإلسفراييني
  .5: عدد األجزاء، م1998 - هـ1419األولى، : الطبعة،بيروت

وبذيله ،  الحاكم النيسابوريلإلمام الحافظ أبي عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين −
 المعرفة ردا، عبد الرحمن المرعشلي. د: تحقيق، التلخيص للحافظ الذهبي رحمهما اهللا

  . بيروت–
ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن ، مسند ابن أبي شيبة −

بن فريد عادل بن يوسف العزازي و أحمد : تحقيق، هـ235ت، خواستي العبسي
  .2: عدد األجزاء، م1997األولى، : الطبعة،  الرياض–دار الوطن ، المزيدي

عامر : تحقيق، هـ230 تغداديلعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري الب، مسند ابن الجعد −
  .م1990 –ه 1410األولى، : طبعةال،  بيروت–مؤسسة نادر ، أحمد حيدر

، ان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرىألبو داود سليم، مسند أبي داود الطيالسي −
،  مصر–دار هجر ، الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي: تحقيق، هـ204ت

  .م1999 -  هـ 1419األولى، : الطبعة
ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل ، مسند أبي يعلى −

 – دار المأمون للتراث ،حسين سليم أسد: تحقيق، هـ307ت، التميمي، الموصلي
  .13: عدد األجزاء، م1984 – ـه1404األولى، : الطبعة، دمشق

 يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي ألبو، مسند إسحاق بن راهويه −
عبد الغفور بن عبد الحق . د: تحقيق، هـ238ت، المروزي المعروف بـابن راهويه

  .م1991 –هـ 1412األولى، : الطبعة، ة المنورة المدين- مكتبة اإليمان ، البلوشي
المحقق ، هـ241ت،  بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أبو عبد اهللاأحمد اإلماممسند  −

 .م1999هـ ، 1420الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط وآخرون: 
بد الخالق بن ألبو بكر أحمد بن عمرو بن ع، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار −

محفوظ الرحمن زين : تحقيق، هـ292ت، خالد بن عبيد اهللا العتكي المعروف بالبزار
، )17 إلى 10حقق األجزاء من (وعادل بن سعد ، )9 إلى 1حقق األجزاء من (اهللا، 

 المدينة -مكتبة العلوم والحكم ، )18حقق الجزء (وصبري عبد الخالق الشافعي 
  ).م2009م، وانتهت 1988بدأت (األولى، : الطبعة، المنورة
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ألبي القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن ، مسند الحب بن الحب أسامة بن زيد −
، حسن أمين بن المندوه: تحقيق، هـ317 تالمرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي 

  .ه1409األولى، : الطبعة،  الرياض–دار الضياء 

 دي بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي األسألبي بكر عبد اهللا، مسند الحميدي −
، حسن سليم أسد الداراني: حقق نصوصه وخرج أحاديثه، هـ219الحميدي المكيو ت
  .2: عدد األجزاء، م1996األولى، : الطبعة،  سوريا–دار السقا، دمشق 

 بن ألبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن، )سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  −
: تحقيق، هـ255ت، الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي

، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، حسين سليم أسد الداراني
  .م2000 -  هـ 1412األولى، : الطبعة

لي أبو أيمن ع: تحقيق، هـ307ألبي بكر محمد بن هارون الروياني ت، مسند الروياني −
  .2: عدد األجزاء، ه1416األولى، : الطبعة، القاهرة،  مؤسسة قرطبة، انييم

 بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم حمدلسليمان بن أ، مسند الشاميين −
   بيروت- مؤسسة الرسالة ، حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق، هـ360ت، الطبراني

 ضاعي سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القألبي عبد اهللا محمد بن، مسند الشهاب −
 –مؤسسة الرسالة ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق، هـ454ت، المصري
  .2:  األجزاءددع، م1986 - هـ 1407الثانية، : الطبعة، بيروت

ألبي سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البِنْكَثي ، المسند للشاشي −
   المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم ، وظ الرحمن زين اهللامحف. د: تحقيق، هـ335ت

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ، مشارق األنوار على صحاح اآلثار −
  .المكتبة العتيقة ودار التراث، هـ544السبتي، أبو الفضل ت

 وفي التميمي البستي تممشاهير علماء األمصار، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حات −
 ووثقه وعلق عليه مرزوق على إبراهيم ، دار الوفاء للطباعة والنشر حققه، هـ354

  . م 1991 المنصورة ، - والتوزيع 

لمحمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدين، ، مشكاة المصابيح −
   بيروت- المكتب اإلسالمي ، محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق، هـ741ت، التبريزي
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،  بن طهمان بن شعبة الخراسانى الهرويراهيمألبي سعيد إب، خة ابن طهمانمشي −
 - هـ 1403،  دمشق–مجمع اللغة العربية ، محمد طاهر مالك: تحقيق، هـ168ت

  .م1983

ألبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن ، المصنف في األحاديث واآلثار −
 - مكتبة الرشد ، وت يوسف الحمالك: حقيقت، هـ235ت، عثمان بن خواستي العبسي

  الرياض

، ألبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف −
: الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي ، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، هـ211ت

  .هـ1403الثانية، 

 الدار الشامية ،دار القلم، ابلمحمد بن محمد حسن شُر، المعالم األثيرة في السنة والسيرة −
  . هـ1411 - األولى : الطبعة،  بيروت-  دمشق- 

ألبي سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم ، معجم ابن األعرابي −
عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد : تحقيق وتخريج، هـ340ت، البصري الصوفي

 -  هـ 1418األولى، : الطبعة، وديةالسعدار ابن الجوزي، المملكة العربية ، الحسيني
  .3:عدد األجزاء، م1997

لشهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن ، ألديبإرشاد األريب إلى معرفة ا= معجم األدباء  −
دار الغرب اإلسالمي، ، إحسان عباس: تحقيق، هـ626عبد اهللا الرومي الحموي ت 

  بيروت

 مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم لسليمان بن أحمد بن أيوب بن، المعجم األوسط −
عبد المحسن بن ، طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقيق، هـ360ت، الطبراني

  . القاهرة–دار الحرمين ، إبراهيم الحسيني

، هـ626شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي ت،  معجم البلدان −
  . م1995: الطبعة الثانية،  صادر، بيروتردا

أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء ، معجم الصحابة −
 - مكتبة الغرباء األثرية ، مصراتيصالح بن سالم ال: تحقيق، هـ351البغدادي ت

 .1418األولى، : الطبعة، المدينة المنورة
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قاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو ال، المعجم الكبير −
: الطبعة،  القاهرة–مكتبة ابن تيمية ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق، هـ360ت

  .الثانية

، هـ1424توفيأحمد مختار عبد الحميد عمر . د،   اللغة العربية المعاصرةمعجم −
.  م2008 -  هـ 1429األولى، : الطبعة، عالم الكتب: الناشر، بمساعدة فريق عمل

  .في ترقيم مسلسل واحد)  ومجلد للفهارس3 (4:  األجزاءعدد

، هـ350ألبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، ت، معجم ديوان األدب −
مؤسسة دار الشعب ، دكتور إبراهيم أنيس: مراجعة، دكتور أحمد مختار عمر: تحقيق

د عد،  م2003 -  هـ 1424: ام النشرـع، للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة
  .4: األجزاء

ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان ، المعجم البن المقرئ −
أبي عبد الحمن عادل : تحقيق، هـ381تاألصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ 

األولى، : الطبعة، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، بن سعد
  .م1998 - هـ 1419

 عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن ألبو، عجم من أسماء البالد والمواضع استا ممعجم −
الثالثة، : الطبعة، عالم الكتب، بيروت: الناشر، هـ487 األندلسي ت البكريمحمد 
  4: األجزاءعدد ،  هـ1403

عبد : تحقيق، هـ395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت، معجم مقاييس اللغة −
  .م1979 - هـ 1399الطبعة ، ار الفكرد ، نالسالم محمد هارو

 هـ، 261معرفة الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي الكوفي ت  −
 المدينة المنورة، الطبعة األولى، -  العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار بدع: تحقيق
 .م1985 هـ 1405

ي وأبي بكر بن أبي شيبة معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المدين −
ألبي ،  محرزبنرواية أحمد بن محمد بن القاسم / ومحمد بن عبد اهللا بن نمير وغيرهم

زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، 
مجمع اللغة : الناشر، محمد كامل القصار: الجزء األول:تحقيق، هـ233البغدادي ت 

  .2: عدد األجزاء، م1985هـ، 1405األولى، : الطبعة، دمشق –العربية 
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 مهران ن أحمد بن إسحاق بن موسى ببنألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا ، الصحابةمعرفة  −
الطبعة ، دار الوطن للنشر، عادل بن يوسف العزازي: تحقيق، هـ430األصبهاني ت

  .األولى

لدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد لشمس ا،  على الطبقات واألعصاربارمعرفة القراء الك −
 1417األولى : بعةالط، ةدار الكتب العلمي، هـ748بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت

  .م1997 - هـ

، ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف،  والتاريخةالمعرف −
 الثانية،: الطبعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، أكرم ضياء العمري: تحقيق، هـ277ت

  .3: عدد األجزاء، م1981 - هـ1401

محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهللا، ، المغازي −
: الطبعة الثالثة،  بيروت–دار األعلمي ، مارسدن جونس: تحقيق، هـ207الواقدي ت

1409/1989.  

 أحمد بن ألبي محمد محمود بن، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار −
محمد : تحقيق، هـ855موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت 

األولى، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، عيلحسن محمد حسن إسما
  .3: عدد األجزاء،  م2006 - هـ 1427

لدين  عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان ابنلناصر ، المغرب −
زِىطَردار الكتاب العربي، هـ610ت، الخوارزمي الم.  

 زلشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايما، المغني في الضعفاء −
  .الدكتور نور الدين عتر: تحقيق، هـ748الذهبي ت

 فر يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعنلمحمد بن جرير ب، المنتخب من ذيل المذيل −
  .، لبنان–مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت ، هـ310ت، الطبري

ألبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسي ويقال ، المنتخب من مسند عبد بن حميد −
محمود ، صبحي البدري السامرائي : تحقيق، هـ249ت، الكَشّي بالفتح واإلعجام: له

 – هــ1408 ولى،األ: بعةالط،  القاهرة–مكتبة السنة ، محمد خليل الصعيدي
 .م1988
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ألبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور ،  من السنن المسندةتقىالمن −
   بيروت-مؤسسة الكتاب الثقافية ، عبد اهللا عمر البارودي: تحقيق، هـ307ت، بمكة

، يثميألبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر اله، المنتقي −
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، حسين أحمد صالح الباكري. د: تحقيق،  هـ807ت
بالتعاون مع مركز البحوث ، م1992 – هـ 1413األولى، : الطبعة، المنورة المدينة - 

دار هجر للطباعة ، والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة
 26: عدد األجزاء، م2001 -  هـ 1422األولى، :  الطبعة،والنشر والتوزيع واإلعالن

  .م1972: تاريخ النشر. مجلد ومجلدان فهارس24مجلد 

 عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بوالمهذب في اختصار السنن الكبير، لشمس الدين أ −
دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم : تحقيق، هـ748بن قَايماز الذهبي ت

  .هـ1422الرياض، الطبعة األولى، - إبراهيم، طار الوطنياسر بن

ألبو ، األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط= المؤتلف والمختلف البن القيسراني  −
،  القيسرانيبن المقدسي الشيباني، المعروف بادالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحم

: الطبعة،  بيروت–مية دار الكتب العل، كمال يوسف الحوت: تحقيق، هـ507ت
  .هـ1411األولى، 

المؤتلف والمختلف، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  −
موفق عبد اهللا بن عبد القادر، : هـ، تحقيق385 الدارقطني تيالنعمان بن دينار البغداد

  .1986 – 1406 بيروت الطبعة األولى -دار الغرب اإلسالمي

دين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري لرضي ال، الموضوعات −
دار المأمون ، نجم عبد الرحمن خلف: تحقيق، ـه650ت، القرشي الصغاني الحنفي

   دمشق-للتراث 

لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ، ميزان االعتدال في نقد الرجال −
دار المعرفة للطباعة والنشر، ، اويعلي محمد البج: تحقيق، هـ748قَايماز الذهبي ت

  . م1963 -  هـ 1382: الطبعة األولى،  لبنان–بيروت 

 بردي بن عبد اهللا الظاهري غريليوسف بن ت، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة −
وزارة الثقافة واإلرشاد : الناشر، هـ874الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين توفي

  .16: دد األجزاءع، القومي، دار الكتب، مصر
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اإلمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث واألثر −
،  طاهر أحمد الزاوي–محمود محمد الطناحي : تحقيق، ه606الجزري ابن األثير ت

  . لبنان- دار إحياء التراث العربي بيروت

: تحقيق، هـ764الصفدي تلصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا ، الوافي بالوفيات −
، م2000 -هـ1420 بيروت –دار إحياء التراث ، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى

  .29: عدد األجزاء

، هـ1403لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة ت، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث −
  .دار الفكر العربي
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   الموضوعاتفهرس: خامساً

  الصفحة الموضوع

 ب داءاأله

 ج  وتقديرشكر

 هـ مقدمة

 و  البحث وبواعث اختيارهأهمية

 و  البحثأهداف

 و  البحث وطبيعة عمل الباحث فيهمنهج

 ط  السابقةالدراسات

 ط  البحثخطة

   األولالفصل
 ".الفاء مع الياء" باب نهايةحتى " الفاء مع الالم" األحاديث الواردة من باب 

 2 مع الالمباب الفاء :  األولالمبحث

 80 باب الفاء مع النون:  الثانيالمبحث

 118 الواوباب الفاء مع :  الثالثالمبحث

 169  مع الهاءالفاءباب :  الرابعالمبحث

 181 باب الفاء مع الياء:  الخامسالمبحث

   الثانيالفصل
 ".القاف مع الذال"حتى نهاية باب " القاف مع الباء"األحاديث الواردة من باب 

 224 باب القاف مع الباء:  األولمبحثال

 301 لتاءباب القاف مع ا:  الثانيالمبحث
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  الصفحة الموضوع

 345 القاف مع الثاء:  الثالثالمبحث

 353 ءالقاف مع الحا:  الرابعالمبحث

 372 القاف مع الدال:  الخامسالمبحث

 447 باب القاف مع الذال:  السادسالمبحث

 471 الخالصة + الخاتمة

 472 التوصيات

 474 ات القرآنية اآليفهرس

 475  األحاديث النبويةفهرس

 488  وتعديالًحاً الرواة المترجم لهم جرفهرس

 501  المصادر والمراجعثبت

 534  الموضوعاتفهرس

  536  الدراسة باللغة العربيةملخص 

  537  يةالدراسة باللغة اإلنجليزملخص 

 

  

  

  

  



  

 536 

  ملخص الدراسة

  الملخص

 والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، وعلى آله لعالمين، هللا رب االحمد
  :وصحبه أجمعين، وبعد

أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ":  بحث بعنوانهذا
 الفاء"وقد قمت في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بداية باب " ودراسة
   :، وتوصلت من خالل الدراسة إلى النتائج التالية" مع الذالالقاف"حتى نهاية باب " مع الالم

 ).81(ت في الصحيحين أو في أحدهما  األحاديث التي وردعدد .1

 ).33( األحاديث الصحيحة خارج الصحيحين عدد .2

 ).23( األحاديث الحسنة عدد .3

 ).65 (الضعيفة األحاديث عدد .4

 ).3( األحاديث الضعيفة جداً عدد .5

 ).18( لم يعثر الباحث على تخريج لها التي األحاديث عدد .6

  ).26( األحاديث المكررة عدد .7

  
  .حمد هللا رب العالمين دعوانا أن الوآخر
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  ملخص الدراسة

The Abstract 

  
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 

Ashraf senders, his family and companions, and after: 

The title of this thesis is " Hadiths of Al Nihaya Book, in strange 
hadith and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this thesis, I studied the 
Hadiths in this book from "AL FAA WITH AL LAM" till the end of     
"AL QAF WITH AL THAL", the final result in this thesis are: 

1-    The number of hadiths that are in Al-Bukhary and Moslim or one of 
them (81). 

2-   The number of  right hadiths which are not find in Al-Bukhary and 
Moslim (33). 

3-   The number of hadiths which are good (23). 

4-   The number of hadiths which are weak (65). 

5-   The number of hadiths which are very weak (3). 

6-  The number of hadiths which are not find (18). 

7-   The number of hadiths which are repeated (26). 

8-   The number of hadiths which are Ibn al-Atheer around the word or 
sense(11). 

 
And thank Allah the lord of the worlds. 

  

  

  

  

 

 




