
  

 

  الجــامعة اإلسالميــة بغزة  
  اـ  عمادة الدراســـات العلي

    كليــة أصــول الديــن
    قسم الحديث الشريف وعلومه

  

  

أحاديث كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر 
  البن األثري ختريج ودراسة

 باب الحاء مع السين" حتى نهاية " باب الحاء مع الثاء" من بداية"  
  

  إعداد الطالب 
  مدحت حسن ثابت القدرة 

  
   الدكتورإشراف

  زكریا صبحي زین الدین
  

 لمتطلبات الحصول على درجة قدم هذا البحث استكماالً
  الماجستير في الحديث الشريف وعلومه
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اإلهداء
َ ْ

ِ  
  

ْروح والدي رمحه اهللا إىل ُ....  
ْروح أخي رمحه اهللا إىل ُ....  
  ....الغالية حفظها اهللاوالدتي  إىل

  ....إىل إخواني وأخواتي
  .... و عائلتها الكرميةوزوجتي الفاضلة إىل

  ....إىل أوالدي و بناتي
  ....إىل أبناء و بنات اإلخوة واألخوات

  ....ه وأخوايل و أبنائهم عمي وأبنائإىل
  ....شيوخي األفاضل إىل
  ....األقارب و األصدقاء و اجلريان إىل
  ....والشهداءاملرابطني وااهدين  إىل

  
  

  .....أهدي هذا العمل
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شكر و تقدير
ٌ ْ َ ٌ ْ ُ

ِ  
  

لَِئن كَفَـرتُم ِإن عـذَابِي      وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُم و      : [انطالقًا من قول اهللا تعالى    
يدمن الشاكرينوأن يجعلنا ،يزيدنا من فضلهنسأل اهللا تعالى أن ف .)١(]لَشَد .  

ولما كان الشّكر حقا ال بد من أدائه، وديناً ال بد من قضائه، فإني أتوجه بالـشكر الجزيـل             
الذي تفضل أوالً بالموافقة و، - حفظه اهللا – زكريا صبحي زين الدين:  الدكتورللمشرف الفاضل

  ويسدد، ينصح  ، يوجه  عايشني جميع مراحلها   على اإلشراف على إعداد هذه األطروحة، والذي      
رشده جّل وعال، فجزاه اهللا عني               أعطاني  ، و ويوعن من جهده وعلمه ما ال يجازيه عليه إال رب

  .المسلمين خير الجزاء
  : عضوي لجنة المناقشةالكريمين ألستاذيوال يزال الشكر موصوالً   

   .- تعالى اهللاما حفظه–مرتجىمصطفى عبد اهللا : الدكتور و،نافذ حسين حماد: األستاذ الدكتور
جزاهما اهللا  فمناقشة هذه الرسالة، وتكلّفا التعب والنصب بقراءتها،        تفضال مأجورين بقبول    حيث  

  .عني خير الجزاء
، والذي  - حفظه اهللا  –شادي حمزة طبازة  : ستاذتقديري لألخ األ  كما أتقدم بخالص شكري و    

  .فتح لي قلبه قبل بيته فكان له أكبر األثر في إخراج هذا البحث، فجزاه اهللا عني خير الجزاء
إلى والدي رحمه اهللا، ووالدتي حفظهـا        كما وأتوجه بكل الشكر والحب والتقدير والعرفان        

ـ  - بعد اهللا عز وجل    -لوالهمااهللا، معلناً بفضلهما مقراً بالتقصير في حقهما، ف        ا كتبـتُ هـذا      م
  اهللا امجزاهالبحث، فما جهدي كله إال ثمرة من ثمارهما، وإن الكلمات ال تتسق للثناء عليهما، ف              

رضـيت  زوجتي الفاضلة، التي    أن أتوجه بخالص الشكر إلى      وال يفوتني   ،  عني الجزاء األوفى  
  .عني خير الجزاء اهللا اجزاهففصبرت واحتسبت  حياة طالبِ العلمِ بحلوها ومرها،
 نهارهم،  الجامعة اإلسالمية والعاملين فيها، الذين يواصلون أيضاكما أخص بالشكر والتقدير

  .- أدامه اهللا وحفظه من كل مكروه–ويسهرون ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الطود الشامخ 
ئي من المعلمين الـذين  لمدراء المدارس، وزمالوال يفوتني أن أسجل رسالة شكر وامتنان،      

أسأل اهللا العلي العظيم أن يجزل لهم جميعاً        ف ،ح هذا العمل  لكل من ساهم في إنجا    و عملتُ معهم، 
  .المثوبة والعطاء إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير

  

                                                
  .)٧(سورة إبراهيم آية ) ١(



 ث 

 
  

 سيئات أعمالنا من  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره     
 شريك لـه وأن  اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال               يهده  

  : دـأما بع، محمداً عبده ورسوله
 سبحانه وتعالى بلسان ، بعثه اهللاخير نبي أرسل صلى اهللا عليه وسلمهذه األمة ب  أعز اهللا   فقد  

ن بـذلوا كـل مـا      العلماء الذي  وسخر له    ،اهللا عز وجل بحفظ هذا الدين     ، وقد تكفل    عربي مبين 
ولقد تنوعت الجهود   ،  سيد المرسلين  سنة ولخدمة   ، عن حياض هذا الدين    للذود،  بوسعهم من جهد  

وقد كـان لهـؤالء     ن،   جمع ودون، ومنهم من شرح وبي      المتعلقة بخدمة السنة، فمن العلماء من     
  .وا من أجلها أعمارهمأفنالعلماء الجهابذة الفضل الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي 

، لبيان مراد    مجال اللغة وغريب اللفظ    في وا في خدمة السنة   ومن هؤالء العلماء الذين تميز    
بن محمـد  مام الجليل مجد الدين أبو السعادات المبارك  اإل،بي صلى اهللا عليه وسلم من حديثه    الن

ة في غريـب الحـديث      ، في كتابه النهاي   )هـ٦٠٦(األثير الجزري رحمه اهللا، المتوفى سنة       بن  
  .األثرو

 ، فلـسطين  غـزة ،وعلومه في الجامعة اإلسالمية لذا فقد اتفق طالب قسم الحديث الشريف        
، على دراسة األحاديث المرفوعة التي وردت في هذا الكتـاب           وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام    

  : م بيان الصحيح من غيره تحت عنوانوالحكم على أسانيدها حتى يت
  .) األثير تخريج ودراسة بن النهاية في غريب الحديث واألثر الكتابأحاديث (  
من بدايـة بـاب      "قد قام الباحث في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب           و

  ." باب الحاء مع السينالحاء مع الثاء إلى نهاية
  
  
  
  
  

  السدادأسأل اهللا الكريم رب العرش العظيم القبول و



 ج 

   : وبواعث اختيارهأهمية الموضوع
  .ير في بيان ألفاظ الحديث النبوي األثبنالمكانة العلمية لكتاب النهاية ال .١
٢. من قبلالخدمة الحديثية خدم إن هذا الكتاب لم ي. 
فة والتـي    األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشري         بنإن كتاب النهاية ال    .٣

 .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

 .كتب غريب الحديث بتخريج أحاديث هل الحديثاية أعنلم تعهد  .٤
فال بد من دراسـتها      ضعيفة األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث         ابناحتواء كتاب    .٥

 .وبيانها للناس
  

  : أهداف البحث 
  . من كتب السنة ودراسة أسانيدها المرفوعةير األثابنتخريج أحاديث  .١
 .وغريب الحديثبين كتب اللغة من ير  األثابنبيان مكانة كتاب  .٢

 .ة األحاديث المقبولة من المردودةمعرف .٣

ثين الرجوع إليهـا    ، ليسهل على الباح   علمية محققة مجموعة من مرجع واحد     تقديم مادة    .٤
 .واالستشهاد بها

  

  : منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه
  :  المنهج في الترتيب والترقيم :أوالً

النهايـة   كتاب حسب ترتيب    درسهايث التي   ترتيب األحاد  الباحث بالمحافظة على     قام. ١
   .ير األثبنال

  .ترقيماً تسلسلياً األحاديث   الباحث بترقيمقام. ٢
  ، األثير كامالً في بداية العملابن الباحث بكتابة نص قام: بالنسبة لطريقة ترتيب البحث. ٣

   حكم عليها و،هاديناس ودرس أ،هاج ومن ثم خر،أللفاظهعتمد الرواية األقرب    ومن ثم ا
          الحاشية للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبة وغيرهاواستخدم الباحث

يج ، ثم العزو إلى أول مكان تم فيه التخر الباحث رقماً مستقالً لهجعلإذا تكرر الحديث . ٤
 . اإلسناددراسةو

  



 ح 

  : المنهج في تخريج األحاديث : ثانياً 
، أما إذا كـان      منهما هتخريج الباحث ب  كتفىا، أو أحدهما    نإذا كان الحديث في الصحيحي     .١

  .في تخريجه من كتب السنةالباحث توسع في غيرهما، ف
 .دهاسنإ بدراسة  الباحثكتفي االحديث مرفوعاً إذا كان .٢

م الباحث بالبحث عن جابر له سواء كـان  قا،  يحتاج إلى تقوية  و،  إذا كان الحديث ضعيفاً    .٣
 .الجابر متابعة أو شاهد

م بالعزو لمكان تخريجـه  اق، وحديث المكرر في أول مكان يرد فيه الباحث بتخريج ال قام .٤
 .فيما بعد

 ".لم أعثر على تخريجٍ له:"  بالقولاكتفى ،بالنسبة لألحاديث التي ال يصل إليها الباحث .٥
  

  : المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثاً 
 .الترجمة لهم من كتب الصحابة على قتصر الباحثبالنسبة للصحابة فكلهم عدول ا .١

 ،، وتـاريخ الوفـاة    باحث بالترجمة للرواة بذكر االسم، والكنية، والنسب، واللقـب         ال قام .٢
  .والطبقة إن لم يوجد تاريخ الوفاة

اقتصر و ،ترجم الباحث له ترجمة مقتضبة    على توثيقه أو تضعيفه     إذا كان الراوي متفقاً      .٣
ـ   االستقراء التامألنه من أهل  حجر فيه،ابنقول على   ه ، أما إذا كان الراوي مختلفـاً في

 أما بالنسبة لرجال الصحيحين عرف الباحث بالثقـات         .ترجم الباحث له ترجمة موسعة    
 .منهم في الحاشية السفلية

 .ي بعد النظر في حكم العلماء عليه الراوعلى الباحث باستخالص الحكم قام .٤

 . إلى موضعه األول من الرسالةليحفيه ثم أذكر خالصة القول أإذا تكرر ورود الراوي  .٥
  

  : المنهج في الحكم على األسانيد : رابعاً 
 ضعفاً ضعيفاً أما إن كان ، والحسن والحكم عليهماالصحيح اكتفى الباحث بدراسة اإلسناد .١

، وإال يبقى على دجِالشاهد لتقويته إن و وبدراسته، والبحث عن المتابع يسيراً قام الباحث
 .حاله

 حـسب قواعـد   هم يخـالف  في الحكم على الحديث، وربما الباحث بأقوال العلماء تأنساس .٢
 .مصطلح الحديث

 .في مصطلح الحديثالحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة  .٣
  
 



 خ 

  : المنهج في األماكن والبلدان : امساًخ
 كمعجـم البلـدان ليـاقوت    ان،كن والبلدان من خالل كتب البلد الباحث بالتعريف باألما قام 

  .، وغيرهاالمواضع لألندلسيعجم ما استعجم من أسماء البالد ومالحموي، و
  

   :المنهج في اللغة وغريب اللفظ : سادساً
  .الشروح ومن كتب ، الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديثقام

  

  : المنهج في التوثيق: سابعاً
 ، والطبعة ، والمؤلف ،سمت المتعلقة بالمراجع من ناحية اال     اكتفي الباحث بذكر المعلوم   ا -

 أما في الحاشية    ، لعدم إثقال الحواشي بذلك    ، في قائمة المصادر والمراجع    ،ودار النشر 
ـ      أما الكت  ،كتفي الباحث بذكر ما يدل عليه     السفلية ا  ا ب التسعة فان الباحث وثق أحاديثه

  .)ح ( لحديث بحرفلالباحث رمز  والجزء والصفحة ورقم الحديث،الباب وبالكتاب و
 .)اسم السورة، رقم اآلية(ن قوسين عد ذكرها بيعزو اآليات بذكر الباحث  -

  

  : الدراسات السابقة
، فكان  ة في غريب الحديث واألثر    لقد وقف الباحث على بعض الدراسات حول كتاب النهاي        

ماً بأن كل هذه الدراسات لـم   عليان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة بفي هذا المقام    لزاماً عليه   
  :تتعرض له من الناحية اللغوية و البالغية إال في دراستين

قد اشـتمل   خليل مأمون شيحا، و   / تحقيق الشيخ ،  النهاية في غريب الحديث واألثر     :أوالهما
  .ليس بطريقة علمية حديثيةخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب وعلى ت
السودان،   مان في منظور، في جامعة أم دربنالعرب ال تخريج أحاديث كتاب لسان :ثانيهما  

باقي  منظور، أما ابن وردت عند النهايةكثير من أحاديث  على مجموعة من الطالب، ووتقسيمه
        :التي تعرضت لكتاب النهاية من الناحية اللغوية على النحو التاليوالدراسات 

   األثير الملقب بمجدبنر ال واألثالظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث .١
     .، فتحي محمد شاهين    الدين

 ، األثير بنالمعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتابة النهاية في غريب الحديث واألثر ال            .٢
 .اسة في بنية الكلمة العربية، عمر المسيعيديندر

 .دراسة لغوية، محمد توفيق:  األثيربنهاية في غريب الحديث الالن .٣

 . األثير، صالح كاظم داودبن ال غريب الحديثاهر اللغوية في كتاب النهاية فيالظو .٤



 د 

:  األثيـر  بـن فية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر ال        ي والتصر اللغويةالمسائل   .٥
 . اهللا األنصاري، عبدجمعاً ودراسة

  . الدين، أميمة بدرلحديث واألثر النهاية في غريب ا األثير المحدث ومنهجه في كتابابن .٦

 األثير، عـرض ونقـد، علـى        بنويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية ال        التأ .٧
   .السحيباني

 األثير بطريقـة  بنأما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث فسيقوم بتخريج أحاديث النهاية ال          
  .هذا لم يتوفر في الدراسات السابقةوالحكم عليها  ودراسة أسانيدهاعلمية و

  
  ثخطة البح

  ينقسم البحث إلى مقدمة و فصلين و خاتمة
وتشتمل على أهمية البحث ودوافع اختياره وأهداف البحث ومنهج الباحث فيه  :المقدمة

  .خطة البحثوالدراسات السابقة و
  الفصل األول

  األحاديث الواردة من باب الحاء مع الثاء إلى باب الحاء مع الذال
  :و فيه أربعة مباحث

  حاء مع الثاءال: المبحث األول
  الحاء مع الجيم: المبحث الثاني
  الحاء مع الدال: المبحث الثالث
  الحاء مع الذال: المبحث الرابع

  الفصل الثاني
  األحاديث الواردة من باب الحاء مع الراء إلى باب الحاء مع السين

  :و فيه ثالثة مباحث
  الحاء مع الراء: المبحث األول
  الحاء مع الزاي: المبحث الثاني
  سينالحاء مع ال: المبحث الثالث

  .وضمنتها أهم نتائج البحث و االقتراحات و التوصيات :الخاتمة



 ذ 

  
  :الفهارس العامة

  .يات القرآنيةفهرس اآل  -  
  .فهرس األحاديث النبوية  -  
  .رواة المترجم لهمفهرس ال  -  
  .  فهرس األماكن و البلدان-  
  فهرس المصادر والمراجع  -  
  .ضوعاتفهرس المو  -  

  
  .وعلى هذا أشرع يف فصول ومباحث الرسالة بإذن ا تعاىل، فأسأل ا تعاىل التوفيق والسداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١ 

  
  

    

  الفصل األول
   من بداية باب احلاء مع الثاءاألحاديث الواردة

  إىل نهاية باب احلاء مع الذال
  وفيه أربعة مباحث

  
  

  احلاء مع الثاء :  املبحث األول 
  احلاء مع اجليم: املبحث الثاني
  احلاء مع الدال: املبحث الثالث
  احلاء مع الذال: املبحث الرابع 

  
  
  



 ٢ 

  مع الثاءاحلاء : املبحث األول 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 كل من الرديء : الحثَالة ] الناس من حثَالَة على إال الساعة تقوم ال [ فيه ... } ثلح     {
  .)١(قشْر ذي وكُّل والتَّمر واَألرز الشَّعير حثَالَةُ ومنه. شيء

  )١(حديث رقم 
   :في تهذيبه الطبريقال 

حثَدني محمدب نح الْمٍات َؤمبِد، ثَابِت نب يلثَنَا عدثَنَا،حدي حمالْح دبفَرٍ ععج نب د،َأبِيه نع ، 
يلَمالس اءلْبع نقَاَل،ع :س مقُوُل تُعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسال :"رالس ةُ ِإالَّ تَقُوملَى اعع 

ثَالَةحم ٢("  النَّاسِن(.  
  تخريج الحديث

أبو و ،)٦(والحاكم ،)٥( وابن قانع.)٤( في التاريخ الكبيرالبخاري طريقه ومن -،)٣( أحمدأخرجه  
 زهير بن " خيثمةيأبمن طريق  ،)١٠( وأبو نعيم،)٩(وابن عدي ،)٨(الطبرانيو . بنحوه،-)٧(نعيم

 .، بمثلهمعين بن يحيى من طريق ،)١٢( وأبو نعيم،)١١(بن عدياأخرجه  و.، بمثله"حرب بن شداد
  ."اءعلب"والصواب  وهو خطأ،" علياء"فيه وعند الطبري .  به، ثابت على بنعن ،جميعهم

   رجال اإلسناد
* محمدب ن حنِ مِاتب انملَيس يالخُ الزِمراسانالْ، يَؤمدست  مات سنة ،نزيل العسكر، ثقة ،ب

 ـــــــــــــــــ
    .١/٨٩٠،النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .٩٤٥ ح ٣/١٩١ ، تهذيب اآلثار) ٢(
   . ١٦١١٥ ح ٣/٤٩٩  ،  مسند اإلمام أحمد)٣(
  .٧/٧٧ التاريخ الكبير، ) ٤(
    .٨١٢ ح ٢/٢٨٣ ، معجم الصحابة) ٥(
    . ٨٥١٧ ح ٤/٥٤١، "الفتن و المالحم "   المستدرك علي الصحيحين، كتاب)٦(
    .٥٠٢٥ ح ١٦/٦٩ ،  معرفة الصحابة)٧(
     . ١٥٦ ح ١٨/٨٤،   المعجم الكبير)٨(
  .٥/٣١٨، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٩(
    ٥٠٢٥ ح ١٦/٦٩معرفة الصحابة،  )١٠(
  .٥/٣١٨، الكامل في ضعفاء الرجال) ١١(
    ٥٠٢٥ ح ١٦/٦٩معرفة الصحابة،  )١٢(



 ٣ 

 . )١(روى له أبو داود، والترمذي ،مائتينوأربعين و
* ثَابِت نب يلع الجرِزبال األزدي ضعفه وقد أخطأ ربما صدوق ،موالهم الهاشمي أحمد أبو ،ي 

  .)٢( الترمذي و،روى له أبو داود ،التاسعة من ،حجة
وقال . )٨(وأبو زرعة، )٧(أبو داوودو، )٦(العجليو ،)٥( وأحمد،)٤(ابن معين و،)٣(وثقه ابن سعد  

 في  ابن حبانوذكره .)١٠("حديثه يكتب ":حاتموقال أبو  .)٩(" ما روى عن الثقات ثقة":ابن شاهين
  .، ولم يذكره بالخطأ إال ابن حبانثقةهو  :قلت. )١١(ربما أخطأ: الثقات وقال

* فَرعج نب يدمالْح دببنِ ع عاألنْ اِهللا بدارِصثالث سنة مات ،وهم وربما بالقدر رمي صدوق ،ي 
  .)١٢( األربعةواألئمة ومسلم، تعليقًا، البخاري له ، روىمائة ووخمسين

 عن يروي وكان عنه، وروى سعيد يضعفه، بن يحيى كان بأس، به ليس ثقة :"معين ابن قال  
 بأس به ليس :مرة قال، و)١٤(القدر يرى  وكان:وقال مرة ، ووثقه)١٣(شيًئا عنده يساوون كانوا ما قوم

 وذكره. )١٦("يضعفه سفيان كان :قال مث بأس، به ليس ثقة :" بن حنبلأحمد وقال. )١٥("قدريا وكان
  . )١٨("الصدق محله ":أبو حاتم وقال .)١٧("أخطأ ربما:" الثقات، وقال في حبان ابن

 ـــــــــــــــــ
    .٤٧٢تقريب التهذيب، ص)   ١(
  .٣٩٨  المرجع السابق، ص) ٢(
  .٧/٣٣٠  الطبقات الكبرى، ) ٣(
  .١٧٥، ص - الدارمي عثمان رواية -معين ابن تاريخ  ) ٤(
    .٢٠/٣٣٧   تهذيب الكمال، )٥(
    .٢/١٥٢  الثقات للعجلي، ) ٦(
  .٣٤٦، ص السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت)   ٧(
    .١٧٧/ ٦  الجرح والتعديل البن أبي حاتم،  )٩(
   .١٤١  تاريخ أسماء الثقات، ص) ٩(
    .٦/١٧٧ الجرح و التعديل، ) ١٠(
    .٨/٤٥٦ الثقات البن حبان، ) ١١(
    .٣٣٣  تقريب التهذيب، ص )١٢(
    .٤/١٩٧ رواية الدوري، –  تاريخ ابن معين )١٣(
   .٩٦ورواية عثمان الدارمي، ص. ٣/١٦٥ رواية الدوري، –  تاريخ ابن معين )١٤(
    .٣/١٩٠ رواية الدوري، –  تاريخ ابن معين )١٥(
    .٢/٤٨٩  العلل ومعرفة الرجال، )١٦(
    .١٢٢ /٧الثقات البن حبان،   )١٧(
     .٦/١٠  الجرح والتعديل، )١٨(



 ٤ 

 يحمل سفيان كان  سعيد،يحيى بن وقال. )٢("بقوى ليس ":مرة وقال .)١("بأس به ليس :"النسائي قالو
 يكتب ممن وهو به، بأس ال أنه أرجو :"وقال ابن عدى. )٣("وشأنه شأنه كان ما أدرى وما عليه،
 ثقة ":الذهبي وقال. )٥("نمير ابن ووثقه :ضعفه الثوري صدوق، ثقة:" الساجي وقال. )٤("حديثه
، فلم يقل أحد أنه أخطأ  "طأ ربما أخ":أما قول ابن حبان، هو ثقة:  قلت.)٦("للقدر الثوري غمزه

  .، فال عالقة بين هذا الحديث وبين بدعته إليةالقدر، وأما نسبة في هذا الحديث
* فَرعج نب دبنِ اِهللا عكَمِ بالْحبن ر األنْ عِافارِصالثالثة من ثقة ، والد عبد الحميد بن جعفر،ي، 

  .)٧( مة األربعةاألئ، ومسلم ووروى له البخاري في األدب المفرد
* اءلْبعيلَمصحبة له السلمي علباء:" وقال الدارقطني ،)٨( "صحبة له ":حاتم أبو قال ، الس 

 فهو مكسورة مهملة بعين  علباء:"وقال ابن ماكوال، )٩("وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ورواية
  .)١٠("ورواية صحبة له ،السلمى علباء

   على اإلسنادالحكم
:" قال الهيثمي و.)١١("يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا :"الحاكمال  ق.صحيح ادسناإلهذا 

  .)١٣("اسِنَّال شرارِ علَى ِإالَّ الساعةُ تَقُوم الَ "،عند مسلموالحديث له شاهد . )١٢(" رجاله ثقات
       

 ـــــــــــــــــ
    .٦/١٠١  تهذيب التهذيب، )١(
    .٧٢ الضعفاء والمتروكين، ص ) ٢(
  .٣/٤٣ انظر الضعفاء الكبير للعقيلي، ) ٣(
  .٥/٣١٨ الكامل في الضعفاء، ) ٤(
  .٦/١٠١ تهذيب التهذيب، ) ٥(
  .١/٦١٤ الكاشف، ) ٦(
  .١٤٠  تقريب التهذيب، ص )٧(
    .٧/٢٨ الجرح والتعديل، ) ٨(
    .٢/١٥٩، تلفوالمخ المؤتلف  )٩(
    .٦/٢٥٦، واألنساب والكنى األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال )١٠(
  . ٨٥١٧ ح ٤/٥٤١، "الفتن و المالحم " المستدرك علي الصحيحين، كتاب) ١١(
  .١٢٦٠٥ ح٨/٢٥، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع  )١٢(
  .٧٥٩٠ ح٨/٢٠٨، "قرب الساعة " باب ، "لفتن وأشراط الساعة ا  " كتابصحيح مسلم، ) ١٣(



 ٥ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
   .)١(أراذلَهم يريد]  الناس من حثَالَة في بقيتَ إذا تَأنْ كَيف: عمر بن اللّه لعبد قال [ منهو  

  )٢(حديث رقم 
 هذَا : سمعتُ،)٣( حدثَنَا عاصم بن محمد،)٢(عاصم بن علي: وقَاَل: قال اإلمام البخاري  

فَظْهَأح َأبِي فَلَم نيثَ مدالْح،داقِلي و هم٤( فَقَو(،نع َأبِيه )قُوُل: قَاَل،)٥ي وهتُ َأبِي وعمقَاَل: س :  
اللَّه دب٦(ع(،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر  :" قَاَل رمن عب اللَّه دبا عي  ييتَ فقِإذَا ب فَ بِككَي

  .)٧("حثَالَة من النَّاسِ
  تخريج الحديث 

    .، عن عاصم بن محمد، به، بمثله مطوالًمنصور بن إسحاقمن طريق  ،)٨(أخرجه أبو يعلى
  رجال اإلسناد

 *عاصم بن علبنِ ي عبنِ مٍاص صهبٍي الواسطربما صدوق ،موالهم التيمي الحسن أبو ،ي 
 لم :قلت .)٩( ومائتين، روى له البخاري، والترمذي، وابن ماجةينشروع إحدى سنة مات ،وهم
   .األسدي منصور بن إسحاقم في هذا الحديث لوجود المتابعة من يه
 يا أنت كيف " :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  قال،له شاهد من حديث أبي هريرة الحديثو

  .)١٠("الناس من حثالة في بقيت إذا عمرو بن اهللا عبد
        

 ـــــــــــــــــ
      .١/٨٩٠، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
 له الحديث غريب في الحربي إبراهيم وصله ،البخاري علقه الذي علي بن عاصم وحديث:"  قال ابن حجر) ٢(

 اهللا رسول قال :اهللا عبد قال :يقول أبي سمعت واقد عن ،محمد بن عاصم حدثنا ،علي بن عاصم حدثنا :قال
لم أجده : قلت  ).٢/٢٤٥، التعليق  تغليق، و كتاب١/٥٦٦انظر فتح الباري ".( فذكره وسلم عليه اهللا صلى

  . في المطبوع من غريب الحديث للحربي
   ).٢٨٦تقريب التهذيب، ص( ، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب هو ) ٣(
     ).٥٧٩تقريب التهذيب، ص( ، بد اهللا بن عمر بن الخطابواقد بن محمد بن زيد بن ع  هو )٤(
     ).٤٧٩تقريب التهذيب، ص( ، محمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب  هو )٥(
   ).٤/١٨١، اإلصابة( ،  أبو عبد الرحمن،عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي هو ) ٦(
  .٤٦٦ح١/١٨٢،"وغيره المسجد في األصابع يكتشب "باب، "الصالة  " صحيح البخاري كتاب ) ٧(
    .٥٥٩٣ ح٩/٤٤٢ مسند أبي يعلى، ) ٨(
  .٢٨٦ تقريب التهذيب، ص ) ٩(
   .٥٩٥١ ح١٣/٢٨١ ،"الفتن في جاء ما "باب، "الرهن " صحيح ابن حبان، كتاب )١٠(



 ٦ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
. غذَاءه أسأتَ إذا الصبي أحثَلْتُ يقال ] المحثَلَةَ طفالاأل وارحم [ االستسقاء حديث وفي
  .)١(الحاِل وسوء الرضاع سوء : والحثْل

  )٣(حديث رقم 
  :قال الخطابي في غريب الحديث  
 الغَرقَد بِقَيع ىلَِإ جرخَفَ هدهع ىلَع قُحطوا اسالنَّ أن ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النَّبِي يثدح في  

 ضاحتْ اللهم :"اَلقَفَ يديه عفَر ثُم رِداءه قَلَب ثُم مافيهِ ةاءرالقبِ رهج ركْعتَين هبأصحابِ لىصفَ
 اَألطْفَاَلو الساِئمةَ واَألنْعام الحاِئمةَ بهاِئمنا ارحم اللّهم دوابنا وهامتْ أرضنا واغْبرتْ بالدنا

 ،يقافالر دمحم نب ودمحم انَ ،مٍاصع نِب نِيسالح نب دمحم هينَثَدح .ذاه ريغَ المٍكَ يف . "المحثَلَةَ
حثَدين أحمد بن فَّالخَ يعِزِبثَنَا ،اف يدعس نةَ بلَمسحدثني ،م لَّسام بن لَسعمومتي يقرىء انوك ،ةَم 

  .)٢(الملك عبد بن هشام زمان في
  تخريج الحديث

  عن، عن عكرمة،، من طريق سالم بن سلمة)٤(، نقالً عن ابن عساكر)٣( ابن منظورأورده  
، ولم يذكر الخطابي  لم أجده عند ابن عساكر:قلت .مطوالً مع اختالف في األلفاظ، ابن عباس
  .وابن عباس في السندوال عكرمة، 

   ل اإلسنادرجا
* محمد بن الحسبنِ نِي إبراهيم يتَانجِسالس اآلبمحدث الحافظ، اإلمام الشيخ الحسن  أبو،ري 

 عمل من آبر قرية إلى منسوب " الشافعي االمام مناقب " كتاب مصنف حبان، ابن بعد سجستان
 ، حرانىال عروبةَ وأبا لثقفي،ا العباس وأبا خزيمة، ابن األئمة إمام وسمع ارتحل ،سجستان
 ،القاضي البلخي أحمد بن وزكريا ،عدي بناو الهروي، يوسف بن ومحمد ،يوتريالب ومكحوالً

 سنة رجب شهر في مات .وطائفة الليثي، ىشرب بن وعلي الواعظ، عمار بن يحيى: عنه حدث

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٠ ،النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١/٣٣٦ غريب الحديث للخطابي، ) ٢(
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االفريقى، اإلمام اللغوي الحجة، توفي  هو ) ٣(

ومن كتبه . أشهر كتبه لسان العرب، جمع فئه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعاً. هـ٧١١سنة
صار كتاب لطائف الذخيرة، ومختصر تاريخ دمشق البن عساكر، ومختصر تاريخ بغداد للسمعاني، واخت

  ). ٧/١٠٨األعالم للزركلي، ...( الحيوان للجاحظ
  .٤٢٩، ٣/٤٢٨، دمشق تاريخ مختصر  )٤(



 ٧ 

  .عديالً لم أجد فيه جرحاً و ال ت: قلت.)١(مئة وثالث وستين ثالث
* محمود بن محمد الرِافقلها يقال الثغر مدن من مدينة سكن ":الحاكم أحمد أبو قال ،ي :
  .لم أجد فيه جرحاً و ال تعديالً :قلت .)٣( ")٢(اسرغْبِ
* أحمد بن فَّالخَ يعٍزِبرحل ،عمر أبا يكنى ،بها الجامع المسجد سدنه وكبير قرطبة أهل من، اف 

   .لم أجد فيه جرحاً و ال تعديالً: قلت .)٤(رحلته في أحد عن كتب أراه وما ،الفريضة فأدى حاجا
* يدعس نةَ بلَمسبنِ م بنِ امِشَه عبد الملك وِاألمالتسعين بعد مات ،ضعيف ،الجزيرة نزيل ،ي ،

  .)٥(ابن ماجةروى له الترمذي، و
* لَّسام بن لَسالملك عبد بن هشام أوالد يقرئ كان ،سليم ابن ":ل ويقا،ةَم، ح٦(عكرمة عن ثَد(، 

 ارحم اللهم ....وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على الناس كل قحط :" ، قالعباس ابن عن
 يكون  عن ابن عباس، عن عكرمة،وبتحديث سلَّام :قلت .)٧(" الصائمة واألطفال ،الحائمة البهائم

   .جرحاً و ال تعديالًفيه ولم أجد . اًالحديث مرفوع
  علل اإلسناد

  : عللهذا اإلسناد فيه أربع
  .، لم يتبين حالهالرافقي محمد بن محمود :األولى
  .، لم يتبين حالهالخفاف بزيع بن أحمد :الثانية
  .ضعيف ،مسلمة بن سعيد :الثالثة
  .لم يتبين حاله ،سلمة بن سالم :الرابعة

  الحكم على اإلسناد
  .اإلسناد ضعيفهذا 

        
 ـــــــــــــــــ

  .١٦/٣٠٠سير أعالم النبالء،  ) ١(
 معجم البلدان،( ، حلب من أنطاكية إلى القاصد يمين على فراسخ أربعة أنطاكية وبين بينها  مدينة:بغراس  )٢(

  . )٣/٨٢لسان العرب، ( ، لميل َأربعة آالف ذراع ثالثة َأميال وا: والفرسخ .) ١/٤٦٧
  .٧/٢٢٨مختصر تاريخ دمشق،  ) ٣(
  .١/٢٢، لقضاعيل ،الصلة لكتاب التكملة ) ٤(
  .٢٤١ ص،تقريب التهذيب ) ٥(
   ).٣٩٧ص،  تقريب التهذيب(، بالتفسير عالم ثبت ثقة ،عباس بنا مولى اهللا عبد أبو عكرمة ) ٦(
  .٣/٤٢٨، دمشق تاريخ مختصر ) ٧(



 ٨ 

     :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 ويحثي حثْواً يحثُو حثَا يقال . ارموا أي ] التُّراب المداحين وجوه في احثُوا [ فيهو.. }احث{  
  .)١(لتُّرابا فيها فيرمي ظاهره على يجريه من ومنهم شَيئاً عليه يعطَوا وأالّ الخَيبة به يريد. حثْياً

  )٤(حديث رقم 
  :الكبير ممعجالالطبراني في  قال   
 بنِ يزِيد عن،  اِهللا عبد بن خَاِلد ثنا ،الْواسطي عونٍ بن عمرو ثَنَا ،الْعزِيزِ عبد بن علي حدثَنَا   

 وجهِـه  فى يحثُو ادقدالم امقَفَ ،انثمع حدمفَ ٌلجر اءج: اَلقَ عباسٍ ابنِ عنِ ،مجاهد عن زِياد، َأبِي
ابله قَاَلف ،التُّر ُعثمان :لَ اما   ":اَلقَ ؟كالفَ أناَأم أديئاًشَ ع سهعتُم من روِلس لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 
لَّمستُ ،"وعموَل سسر لَّى اللَّهص لَ اللَّهعهي لَّمسقُوُل ،وثُوا :"يي احف وهجو يناحدالْم اب٢(" التُّر(.  

  تخريج الحديث 
 بن  ، من طريق مجاهد   )٤(القضاعيو. ، بمثله  القرشي  عكرمة ، من طريق  )٣(راني الطب أخرجه   

. لـة ، بمث النخعي، من طريق همام بن الحارث  )٥(والطبراني. كالهما عن ابن عباس   . ، بنحوه جبر
   .، به البهرانيعن المقداد بن عمرو) ابن عباس، وهمام ( كالهما 

 في نحثي أن ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرنا" وغيره بلفظ ، )٦(مسلمالحديث أخرجه و
 المداحين وجوه في حثواا" فاكتفيت بتخريج الروايات التي فيها لفظ . "التراب المداحين وجوه

   ".التراب
  رجال اإلسناد

* يلع نب دبزِيزِ عالْع غَالبالتحديث علي يطلب كان لكنه ثقة ،بمكة المجاور الحافظ ،وي، 
  .)٨(ومائتين وثمانين بضع سنة في بمكة مات، )٧(محتاج بأنه ويعتذر

 خمس سنة مات، ثبت ثقة ،البصري البزاز عثمان أبو ،الْواسطي سٍوَأ نِب عونِ بن وعمر *

 ـــــــــــــــــ
    .١/٨٩٢،النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
    .٥٦٥ ح٢٠/٢٣٩ المعجم الكبير، ) ٢(
    .٥٦٦ ح٢٠/٢٣٩  المرجع السابق، )٣(
  .٧١١ ح١/٤١٣ مسند الشهاب، ) ٤(
  .٥٧٧ ح٢٠/٢٤٤  المعجم الكبير، )٥(
  .٣٠٠٢ح ٤/٢٢٩٧، ."..النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط" باب "  الزهد والرقائق"  صحيح مسلم كتاب ) ٦(
  .٤/٢٤١ لسان الميزان، ) ٧(
    .٧/٣١٦ تهذيب التهذيب، ) ٨(



 ٩ 

  .)١( ومائتين، روى له الجماعةرينوعش
* خَاِلد نب دباِهللا ع نِب عبد الرنِحم انالطَّح الواسطاثنتين سنة مات ،ثبت ثقة ،موالهم ،ي 

  .)٢(روى له الجماعة ،ومائة وثمانين
* زِيدي نَأبِي ب ادزِي الهاشمشيعياً وكان ،لقنيت وصار ،فتغير كبر ضعيف ،الكوفي موالهم ،ي 

  . )٣(روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، واألئمة األربعة  ومائة،وثالثين ست سنة مات
* داهجم بن جمات ،العلم وفي التفسير في إمام ثقة ،المكي موالهم المخزومي الحجاج أبو ،رٍب 

  .)٤(لجماعة، روى له اوثمانون ثالث وله ،ومائة أربع أو ثالث أو اثنتين أو إحدى سنة
 *دبع اللَّه ناسِ ببنِ عب دببِ عطَّلوستين ثمان سنة مات، )٥(الهاشمي القرشي العباس أبو ،الْم 

  .)٦ (، روى له الجماعةالصحابة من المكثرين أحد وهو ،بالطائف
 *ادقْدالْم نب دواَألس ىنْدمالك بن ثعلبة بن عمرو بنا هوو ،الْك البهرانالهجرتين هاجر ،ي 

  .)٧(عثمان خالفة في وثالثين ثالث سنة مات ،بعدها والمشاهد بدراً وشهد
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
عكرمة ، ولكن هذا الضعف ينجبر لوجود المتابعة القاصرة من الهاشمي زياد أبي بن يزيدضعف 

  .همام بن الحارث النخعيالقرشي، و
  إلسنادالحكم على ا

 .الهاشمي زياد أبي بن يزيد، لضعف هذا اإلسناد ضعيف

همام بـن   و ،عكرمة القرشي  من   ،زياد أبي بن يزيدل متابعة لوجود   ،يرتقي لدرجة الحسن لغيره   
   .)٨(الحارث النخعي

        
 ـــــــــــــــــ

    .٤٢٥ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .١٨٩ المرجع السابق، ص ) ٢(
    .٦٠١ نفسه، ص ) ٣(
    .٥٢٠  نفسه، ص )٤(
  .١/٦٣٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة، ) ٥(
  .٣٠٩ تقريب التهذيب، ص ) ٦(
  .٦/٢٠٢صحابة،  اإلصابة في تمييز ال) ٧(
    .٥٧٧، ٥٦٦ ح٢٤٤، ٢٠/٢٣٩  المعجم الكبير للطبراني، )٨(



 ١٠ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 واحدها ،بيديه غُرف ثالث أي ،"ياتحثَ ثَالَث رأسه على يحثي كان "الغُسل حديث في  

   .)١(يةحث
  )٥(حديث رقم 

  :الترمذي في سننهقال   
  رمَأبِي ع نثَنَا ابدنَةَ،حييع نب انفْيثَنَا سدةَ، حورنِ عشَامِ به نع ،َأبِيه ناِئشَةَ، عع نع ، 
ه وسلَّم ِإذَا َأراد َأن يغْتَسَل من الْجنَابة بدَأ فَغَسَل يديه قَبَل كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَي :"قَالَتْ

هجَل فَرغَس ثُم ا الِْإنَاءملَهخدي َأن،لَاةِللص هوءضُأ وضتَويو ،اءالْم هرشَع بشَري ٢( ثُم(،حي ي  ثُمث
  .)٣( "ياتثَ حثَعلَى رْأسه ثَلَا

  تخريج الحديث
 ،)٥(الشافعي و.، بنحوهحماد بن زيد بن درهم األزدي ، من طريق)٤(ابن خزيمة أخرجه  

، )سفيانو ،حماد( كالهما .بمثله ، سفيان بن عيينةثالثتهم من طريق، )٧(البيهقيو ،)٦(الحميديو
أبي  "حمن القرشيمد بن عبد الرمح من طريق ،)٨( وأخرجه الطبراني. هشام بن عروةعن

  .بهن الزبير، عن عروة ب ،)أبو األسودو هشام،(كالهما . بنحوه ،"األسود 
  رجال اإلسناد

* دمحم نى بيحنِ يَأبِي ب رمع يندسنة مات ،عيينة بنا الزم وكان صدوق ،مكة نزيل ،الْع 
   .)٩(ماجةن ابوالترمذي، والنسائي،  روى له مسلم، ومائتين، ووأربعين ثالث

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٢، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
عارضة (، ألجله شراباً وسماه به شبهه ،البدن بواطن إلى كسريانه مداخله إلى فيسري الماء عليه يصب ) ٢(

   ).١/١٥٤األحوذي، 
  .١٠٤ ح ١/١٧٤،  "الجنابة من الغسل في جاء ما" ، باب"طهارة أبواب ال"   سنن الترمذي كتاب)٣(
  .٢٤٢ ح١/١٢١،  "بالماء الرأس شعر أصول تخليل "باب، "الوضوء "  صحيح ابن خزيمة كتاب) ٤(
  . ٦٤ ح ١/١٩،  "الوضوء كتاب من خرج ما باب"  مسند اإلمام الشافعي ) ٥(
   .١٦٣ ح١/٨٨ ،..." اهللا رسول عن عنها اهللا يرض المؤمنين أم عائشة أحاديث"  مسند الحميدي ) ٦(
  .٨٠٠ح١/١٧٦، "الرأس على الماء صب في التكرار سنة" ، باب "كتاب الطهارة "  السنن الكبرى للبيهقي ) ٧(
     .٨٦١٩ ح٨/٢٧٤ ، المعجم األوسط للطبراني) ٨(
  .٥١٣ تقريب التهذيب، ص) ٩(



 ١١ 

 عنده ورأيت ،غفلة به وكان صالحاً رجالً كان ":قال ،عنه أبى سألت ":حاتم يأبابن  قال   
أما بمكة : وسئل أحمد عمن نكتب، فقال ،صدوق وهو ،عيينة بنا عن به حدث موضوعاً حديثاً

   .)٢(ذكره ابن حبان في الثقات و.)١("فابن أبى عمر
  .صدوق هو: قلت .)٣( "عابداً صالحاً وكان ،المسند فوصن ،المسند  الحافظ":قال الذهبيو
* انفْيس ننِ بنَةَ بييَأبِي ع انرماِللَالهِ عإمام فقيه حافظ ثقة ،المكي ثم الكوفي محمد أبو ،ي 

 عمرو في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن دلس ربما وكان بأخرة حفظه تغير أنه إال ،حجة
  .)٤(روى له الجماعة ،وتسعين ثمان سنة رجب في مات ،دينار بن
 ،أما اختالطه. )٥(ال يضر تدليسهف، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين   
  عامة من سمع منه  إنما كان قبل:"قال، وعده العالئي في القسم األول الذي ال يضر اختالطهف

لم و ،لسنة إال محمد بن عاصم األصبهانيهذه ا، ولم يسمع منه متأخر في سنة سبع وستين ومائة
اختالطه  وهتدليسو ،حجة حافظ ثقةهو : قلت. )٦("يتوقف أحد من العالمين في االحتجاج بسفيان

        .ال يضره
* شَامه نةَ بورنِ عرِ بيبنِ الزب ىدامِ اَألسوست أو خمس سنة مات ،دلس ربما فقيه ثقة ،الْع 

  .)٧( روى له الجماعة ،سنة وثمانون سبع وله مائة  ونوأربعي
 تهتثب على مجمع ":يضاً أوقال ،)٨(في المرتبة األولى من مراتب المدلسين ذكره ابن حجرو  

 يعقوب قال ،العراق إلى الثالثة هتمدقَ في منه سمع من حديث فتغير حفظه تغير كبره في أنه إال
 الرواية في انبسط فإنه العراق إلى صار ما بعد إال شئ يهعل ينكر لم ثقة ثبت هشام :شيبة بن
 فكان منه سمع بما إال أبيه عن يحدث ال كان أنه نراه والذي ،بلده أهل عليه ذلك فأنكر أبيه عن

 احتج وقد ،التدليس هو هذا :قلت ،أبيه عن أبيه غير من يسمعه كان ما أبيه عن أرسل أنه تساهله
 أن: القطان ابن  ذكر":، ثم قالعليهم المتفق األعالم حد أ":قال العالئيو..)٩( "األئمة جميع بهشام

 ـــــــــــــــــ
  .٨/١٢٤ الجرح والتعديل، ) ١(
    .٩/٩٨، بان البن ح  الثقات)٢(
  .٢/٥٠١ تذكرة الحفاظ، ) ٣(
    .٢٤٥  تقريب التهذيب، ص)٤(
  .٣٢ طبقات المدلسين البن حجر، ص) ٥(
  .٤٦ المختلطين للعالئي، ص) ٦(
      .٥٧٣  تقريب التهذيب، ص)٧(
  .٢٦ طبقات المدلسين، ص) ٨(
  .١/٤٤٨ فتح الباري، ) ٩(



 ١٢ 

 كان وإن مطلقاً، حجة هو بل ،له المتابع لعدم به، عبرة ال القول وهذا واختلط، تغير هذا هشاماً
 اختلط بآخرةالراوي ثقة،  :قلت .)١("ذلك من شيء فيه يؤثر لم الذي القسم من فهو ما شيء وقع

  .االختالط إليه ال يضرهنسبة التدليس وو .وربما دلس
 أربع سنة مات ،مشهور فقيه ثقة ،المدني اهللا عبد أبو ،اَألسدى الْعوامِ بنِ الزبيرِ بن عروةُ *

  .)٢( روى له الجماعةو  ،الصحيح على وتسعين
 رضي اهللا ، أم المؤمنين،)٣( خمس، ولدت بعد المبعث بأربع أوالصديقِ بكْرٍ َأبِى بِنْتُ عاِئشَةُ *

   .)٤( أفقه النساء مطلقاً، ماتت سنة سبع و خمسين على الصحيحعنها،
  اإلسناد علل 

  : عللثالثهذا اإلسناد فيه 
من المتابعة  منتفية لوجودعلة هي ، العدني عمر أبي بن يحيى بن محمدل  نسبة الغفلة:األولى

  . الرواية عن شيخهالحميدي فيالثقات، فقد تابعه الشافعي، و
     ألنه من  في هذا الحديث،بن عيينة، وهما منتفيتانااالختالط لسفيان  نسبة التدليس و:يةالثان

  . فال يضره، ومن القسم األول من المختلطين،المرتبة الثانية من المدلسين
القسم العالئي في فعده اختالطه ، فأما الزبير بن عروة بن هشامالتدليس لنسبة االختالط و :الثالثة

  .)٥(أما تدليسه فهذا الحديث ليس مما دلس فيه كما ذكر العالئي، واألول الذي ال يضر اختالطه
   اإلسنادعلى الحكم

  .العدني عمر أبي بنا لوجود راوٍ صدوق هو، حسن هذا اإلسناد
 حسن حديث هذا ":الترمذيقال و .متابعة للراوي الصدوق لوجود، يرتقي لدرجة الصحيح لغيره

  .)٦( "الجنابة من الغسل في العلم أهل اختاره الذي وهو ،صحيح
        

 ـــــــــــــــــ
  .١٢٦ المختلطين للعالئي، ص ) ١(
  . ٣٨٩، ص  تقريب التهذيب) ٢(
    . ١٦/ ٨ اإلصابة في تمييز الصحابة،  )٣(
    .٧٥٠ تقريب التهذيب، ص )٤(
  .١١١، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٥(
  .١٠٤ ح ١/١٧٤،  "الجنابة من الغسل في جاء ما" ، باب"أبواب الطهارة "  سنن الترمذي كتاب) ٦(



 ١٣ 

  : قال ابن األثير رحمه اهللا 
 في المبالَغة عن كناية هو ] وتعالى تَبارك ربي حثيات من حثيات ثالث [ آخر حديث وفي  

 .)١(وعز ذلك عن اللّه جلَّ حثْي وال ثَم فالَ وإالَّ الكثرة

  )٦(ديث رقم ح
 :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 عن َأبِي ُأمامةَ عن النَّبِي ،عن محمد بنِ زِياد،  حدثَنَا ِإسماعيُل بن عياشٍ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ  

خَل الْجنَّةَ من ُأمتي سبعين َألْفًا بِغَيرِ وعدني ربي عز وجلَّ َأن يد"  :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل
 كُلِّ َألْف عذَابٍ ملَا عابٍ وسَألْفًا ح ونعبثسح نم اتثيثَلَاثَ حواتلَّيجو زي عب٢("  ر(.  

  تخريج الحديث
من طريق  .)٥(والطبراني. )٤(وابن ماجة. ، عن الحسن بن عرفة، بنحوه)٣(أخرجه الترمذي

 . بمثله،-)٧(الطبراني ومن طريقه -)٦(ابن أبي شيبة و. بمثله،يلمالس  بن نصيرهشام بن عمار
 أبو الربيع ،يكتَسليمان بن داود الع، ومحمد بن سعيد األصبهاني، من طريق )٨(والطبراني
   . بهعن إسماعيل بن عياش، تهمخمس . بنحوه،الزهراني

  . عن أبي أمامة، بنحوه ،من طريق سليم بن عامر ،)١٠(أبي عاصمبن ا، و)٩(أخرجه الطبرانيو
  رجال اإلسناد

 حديثه أكثر إن يقال ثبت ثقة بكنيته مشهور ،الحمصي ،الْبهراني نَافعٍ بن الْحكَمهو ،َأبو الْيمانِ  *
  .)١١( ، روى له الجماعة ومائتينوعشرين اثنتين سنة مات ،مناولة شعيب عن

 والباقي واحدا حديثًا إال حمزة أبى ابن شعيب من اليمان أبو يسمع لم " :زرعة الرازي بوأ قال  

 ـــــــــــــــــ
    .١/٨٩٢، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
  .٢٢٣٥٧ ح٥/٢٦٨مسند اإلمام أحمد،  ) ٢(
  .٢٤٣٧ ح٤/٦٢٦،  "والورع والرقائق القيامة صفة"  كتابسنن الترمذي  ) ٣(
  . ٤٢٨٦ ح٢/١٤٣٣، "وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة صفة"   باب، "الزهد "كتابسنن ابن ماجة،  ) ٤(
  .٧٥٢٠ ح ٨/١١٠المعجم الكبير،  ) ٥(
  .٣١٧١٤ ح٦/٣١٥، ......" اهللا أعطى ما"، باب "فضائل ال" مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ) ٦(
  .٧٥٢٠ ح ٨/١١٠المعجم الكبير،  ) ٧(
  .المرجع السابق ) ٨(
  .٧٦٧٢، ٧٦٦٥ح١٥٩، ٨/١٥٥نفسه، ) ٩(
  .١٢٤٧ح٢/٤٤٥، اآلحاد والمثاني) ١٠(
   .١٧٦تقريب التهذيب، ص  )١١(



 ١٤ 

 وروى ،البخاري اعتمده ثقته على مجمع :"قائالً زرعة  أبي ابن حجر على وقد رد .)١( "إجازة
 وقيل مناولة إنه فقيل شعيب من سماعه في بعضهم تكلم ،بواسطة الباقون له وروى الكثير عنه
 عن اليمان أبا سألت يقول معين بن يحيى سمعت :غسان بن الفضل :قال وقد ،مجرد إذن إنه

 لم :فقال الرازي زرعة أبو وبالغ ،ألحد أخرجها لم المناولة ،مناولة هو ليس فقال شعيب حديث
 الرواية صحة في حجة فهو ذلك صح إن :قلت ،واحداً حديثا إال شعيب من اليمان أبو يسمع

 .)٢(" له اصطالحا كان أن ذلك في مشاححة وال أخبرنا ذلك جميع في يقول كان أنه إال باإلجازة
  . و روايته هنا عن غيرهحمزة أبي بن شعيب من سماعه في كلمتُ ، ثبت ثقة هو:  قلت

* نيُل باعمِإس عبنِ شِاي يمٍلَس نْالعسبلده أهل عن روايته في صدوق ،الحمصي عتبة أبو ،ي، 
، سنة وسبعون بضع وله ، و مائةوثمانين اثنتين أو إحدى سنة مات الثامنة من ،غيرهم في مخلط

  .)٣(روى له البخاري واألئمة األربعة 
 ،إلي أحب بقية ":فقال ،عياش بن وإسماعيل بقية عنأحمد  سئل و.)٤(ثقة: قال ابن معين  

 أحاديث نفالمص وفي ،صحاح أحاديث سعيد بن يحيى عن إسماعيل عن كتاب في نظرت
 بعض الحجاز وأهل العراق أهل عن روايته في :حمدأقال :" قال ابن أبي حاتم و.)٥( "مضطربة

و أب  وقال.بأس به ليس :معين بن يحيى قالو .وأصح ثبتأ كأنه الشام أهل عن وروايته ،الشيء
 سئل :وقال أيضاً. الفزاري إسحاق أبو الإ عنه كف أحداً علمأ ال حديثه يكتب لين هو :حاتم

 :زرعة أبو وقال. حسن الخضاب:  كيف هو في الحديث، قالراهيم بن موسى عن إسماعيلإب
 الشاميين عن روى ما ":قال البخاريو .)٦("والعراقيين الحجازيين حديث في غلط نهأ الإ صدوق

 أهل غير عن حدث إذا :قال العقيلي و.)٨("به يعتبر ال ضعيف ":وقال الدارقطني. )٧("أصح فهو
إذا :" قال ابن رجب الحنبلي كما وه :قلت .)١٠(ضعيف: قال النسائيو. )٩(وأخطأ اضطرب مالشا

 ـــــــــــــــــ
  .٤٦٥/ ٢سؤاالت البرذعي،  ) ١(
  .١/٣٩٩فتح الباري،  ) ٢(
   .١٠٩قريب التهذيب، ص ت ) ٣(
  .٤/٤١١،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٤(
  .٣/٥٣، العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  .٢/١٩١الجرح و التعديل،  ) ٦(
  .١/٣٦٩التاريخ الكبير،  ) ٧(
  .١/٤١، سؤاالت البرقاني للدارقطني ) ٨(
  .١/٨٨الضعفاء الكبير،  ) ٩(
  .١٦، صالضعفاء والمتروكين )١٠(



 ١٥ 

والرواية هنا . )١("حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب
  .أهل الشام عن
 *دمحم نب ادلْاَأل زِيهان٢(، واألئمة األربعةيروى له البخار ،الرابعة من ثقة ،سفيان أبو ،ي(.   
 *ةَ وَأبامُأم: صدي بن علَجنِ انب بهاختالفاً اسمه في أعلم وال كنيته عليه غلبت ،الباهلي و، 
 ست سنة مات :ويقال ،سنة وتسعين إحدى ابن وهو ،وثمانين إحدى سنة توفي حمص يسكن كان

   .)٣(فأكثر وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى ممن أمامة أبو كانو ،وثمانين
   اإلسنادعلل

  :تانهذا اإلسناد فيه عل
 .حمزة أبي بن شعيب من سماعه في تُكلم ،ثبت ثقة، اليمان أبو ،هرانيالب نافع بن الحكم :األولى

  . الحديث هذا في عنه يروِ ولم
 في مخلط ،بلده أهل عن روايته في صدوق ،العنسي سليم بن عياش بن إسماعيل :الثانية

في   شيخهسليم بن عامرفلقد تابع  ،، و له متابعة قاصرةبلدهوالحديث هنا عن أهل  ،رهمغي
  .عن أبي أمامةالرواية 

  الحكم على اإلسناد
في تعليقه على سنن  و".غريب حسن حديث هذا ": فقال،)٤(وقد حسنه الترمذي .حسنهذا اإلسناد 

  .)٥("صحيح :" األلباني قال ابن ماجة
        

 ـــــــــــــــــ
  .١/٦٠٩ علل الترمذي،  شرح) ١(
  .٤٧٩ تقريب التهذيب، ص ) ٢(
  .٢٢١، ص األصحاب معرفة في  االستيعاب) ٣(
    .٢٤٣٧ ح٤/٦٢٦،  "والورع والرقائق القيامة صفة"  كتاب  سنن الترمذي )٤(
  .٤٢٨٦ ح ٢/١٤٣٣، "وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة صفة"   باب، "الزهد "كتاب سنن ابن ماجة، ) ٥(



 ١٦ 

  : ن األثير رحمه اهللا قال اب
 الحثْيِ من استَفْعل هو ] استَحثَّتَا حتى فتقَاولَتَا [عنهما اللّه رضي وزينب عائشة حديث وفي

          .)١(التُّراب صاحبتها وجه في رمتْ منهما واحدة كُّل أن والمراد

  )٧(حديث رقم 
، ولكـن وقفـت علـى لفـظ          )اسـتَحثَّتَا  حتـى  فتقَاولَتَـا ( لم أقف على نص ابن األثيـر        

    ).فَتَقَاولَتَا حتَّى استَخَبتَا( مقارب، 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 ،)٢( عن ثَابِت، حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة، حدثَنَا شَبابةُ بن سوارٍ،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ  
نقَاَل  َأنَسٍع": لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِللنَّبِي ال،كَان ننَهيب مِإذَا قَس فَكَان ةوسن عسنْتَهِي ِإلَى  تي 

ي بف ا فَكَانيهْأتي يالَّت تيي بف لَةكُلَّ لَي نعتَمجي عٍ فَكُنسي تالُْأولَى ِإلَّا ف َأةراِئشَةَالْمع تي، 
 يده فَتَقَاولَتَا ، فَكَفَّ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،" هذه زينَب": فَقَالَتْ،فَجاءتْ زينَب فَمد يده ِإلَيها

  اخْرج يا :" َأصواتَهما فَقَاَل وُأقيمتْ الصلَاةُ فَمر َأبو بكْرٍ علَى ذَِلك فَسمع،)٣(حتَّى استَخَبتَا
 فَقَالَتْ ، فَخَرج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،"اللَّه ِإلَى الصلَاة واحثُ في َأفْواههِن التُّراب رسوَل
 فَلَما ،" فَيجِيء َأبو بكْرٍ فَيفْعُل بِي ويفْعُلتَهن يقْضي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صال اآل:"عاِئشَةُ

  َأتَصنَعين:"قَضى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَاتَه َأتَاها َأبو بكْرٍ فَقَاَل لَها قَولًا شَديدا وقَاَل
  .)٤("هذَا

  تخريج الحديث
  .مام البخاريانفرد بتخريجه اإلمام مسلم عن اإل  

  رجال اإلسناد
 *ةُشَباب نب ارٍسو ياِئندحافظ ثقة ،فزارة بني مولى مروان اسمه :يقال ،خراسان من أصله ،الْم 

  .)٥(، روى له الجماعةومائتين أربع سنة مات، باإلرجاء رمي
   وكان ثقة:" وقال العجلي. )٦("ئاً مرج وكان ،الحديث في األمر صالح ،ثقة كان :"قال ابن سعد

 ـــــــــــــــــ
      .١/٨٩٢، ية في غريب الحديث واألثرالنها  )١(
     ).١٣٢تقريب التهذيب، ص( ، ي أبو محمد البصرياننَثابت بن أسلم الب  هو )٢(
   ).١/٥٢١لسان العرب، ( ، للخصام اَألصوات واختالط الضجة :السخَب ) ٣(
    .١٤٦٢ح٢/١٠٨٤، ...."الزوجات بين القسم "باب، "الرضاع "   صحيح مسلم، كتاب)٤(
  .٢٦٣ تقريب التهذيب، ص ) ٥(
  .٧/٣٢٠ الطبقات الكبرى، ) ٦(



 ١٧ 

 وقال  .)٣(صدوق :أيضاُ قالو ،ثقة :معين بن وقال ا.)٢("ثقة :"المديني بن اقالو .)١("اإلرجاء يرى
 يكتب صدوق :" أبو حاتمقالو. )٤(" وعمل قول اإليمان: قالو  اإلرجاءعن رجع:" أبو زرعة

 عبد أبا يا له فقيل لإلرجاء، عنه كتبأ لم تركته:" حنبل بن حمدوقال أ .)٥(" به يحتج وال حديثه
  وبينهو ثقة، وال عالقة بين هذا الحديث: قلت. )٦( "داعية كان شبابة :فقال ،معاوية وأبو اهللا

 .بدعة اإلرجاء

    . ثقات رجال اإلسنادباقي
        

 ـــــــــــــــــ
  .١/٤٤٧الثقات للعجلي،  ) ١(
  .٤/٣٩٢الجرح والتعديل،  ) ٢(
  .٩/٢٩٨تاريخ بغداد،  ) ٣(
  . ٢/٤٠٧سؤاالت البرذعي، " انظر بتصرف ) ٤(
  .٤/٣٩٢الجرح والتعديل،  ) ٥(
  .١٢/٣٤٦تهذيب الكمال،  ) ٦(



 ١٨

  احلاء مع اجليم :املبحث الثاني
  : قال ابن األثير رحمه اهللا   

 حين يريد ،اُألفُقُ: هنا ها الحجاب ] بالحجاب تَوارتْ حين [ الصالة حديث  في" ...}حجب{
  . )٢( ")١( ]حتَّى تَوارتْ بِالْحجابِ [تعالى قوله ومنه. به واستَتَرتْ اُألفق في الشمس غَابت

  )٨(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه 

يماهرِإب نب كِّيثَنَا الْمدقَاَل،ح :ديبَأبِي ع نب زِيدثَنَا يدةَ، حلَمس نقَاَل،)٣( ع ":  علِّي مكُنَّا نُص
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ابِ،النَّبِيجتْ بِالْحارِإذَا تَو غْرِب٤(" الْم(.   

  تخريج الحديث
  . بنحوه،، بهاألسلمي عبيد أبي بن يزيد عن ،حاتم بن إسماعيل، من طريق )٥(أخرجه مسلم  

  رجال اإلسناد
  . ثقاتجميع رجال اإلسناد

        
  : قال ابن األثير رحمه اهللا   
 أن : قال ؟ بالحجا وما اللّه رسول يا قيل الحجاب يقَع لم ما للعبد يغْفر اللّه إن [ وفيه  

  . )٦(اإليمان عن بالموت حجبت كأنها ] مشركة وهي النَّفْس تَموت
  )٩(حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده   
 عن عمر بنِ ، عن مكْحوٍل، عن َأبِيه، حدثَنَا عبد الرحمنِ بن ثَوبان،حدثَنَا زيد بن الْحبابِ  
ِإن اللَّه  :" قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل، عن َأبِي ذَر، عن ُأسامةَ بنِ سلْمان،نُعيمٍ

 ـــــــــــــــــ
     .٣٢: ، آية "ص "  سورة  )١(
    .١/٨٩٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
  ). ٢/١٥١إلصابة، ا ( األسلمي، سلمة بن عمرو بن األكوع هو ) ٣(
   .٥٣٦ ح ١/٢٥٠ ،"المغرب وقت" باب ، "الصالة مواقيت" كتاب،  صحيح البخاري) ٤(
  .٦٣٦ ح١/٤٤١، "الشمس غروب عند المغرب وقت أول أن بيان" باب، ..."المساجد " كتاب ،صحيح مسلم  )٥(

  .١/٨٩٤  النهاية في غريب الحديث واألثر،) ٦(



 ١٩

ن تَموتَ  َأ: قَاَل؟عز وجلَّ لَيغْفر ِلعبده ما لَم يقَع الْحجاب قَالُوا يا رسوَل اللَّه وما وقُوع الْحجابِ
  .)١(" النَّفْس وهي مشْرِكَةٌ

  تخريج الحديث
 .بنحوه ،سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  طريقنم ،)٣(والبزار، )٢(أخرجه أحمد  

، عاصم بن علي بن عاصم الواسطيمن طريق  ،)٥( والطبراني،)٤( في التاريخ الكبيرالبخاريو
، من طريق عبد اهللا بن صالح )٧(والحاكم .، بمثلهن مسلم، من طريق الوليد ب)٦(ابن حبانو .بنحوه

 خمستهم .بمثله، بن الجعدعلي  من طريق ،)٩(الطبراني، و)٨(البغَوي أبوالقاسمو . بمثله،العجلي
  . بن ثوبان، بهعبد الرحمنعن 

  .من بينهما" ابن نعيم  "بإسقاط ، عن أسامة بن سلمان،مكحول ، من طريق)١٠(وأخرجه ابن حبان
   ال اإلسنادرج

 *نب ديابِ زبأبو ،الح الحسنِي كْالعوهو ،منه فأكثر الحديث في ورحل ،خراسان من أصله ،لي 
 القراءة جزء في البخاري  روى له،ومائتين ثالث سنة مات ،الثوري حديث في يخطئ صدوق

  .)١١(األئمة األربعةمسلم، و ،اإلمام خلف
. )١٦(شيبة أبي بن عثمانو. )١٥(الدارقطني، و)١٤(، والعجلي)١٣(وابن معين ،)١٢(المديني بنا وثقه

 ـــــــــــــــــ
    .٢١٥٦٣ح٥/١٧٤سند اإلمام أحمد، م  )١(
    .المرجع السابق  )٢(
  .٤٠٥٥ح٢/١٠٦، البزار مسند ) ٣(
      . ٢٠٥٦ ح ٢/١٦١ ،١٥٥٦ ح٢/٢١  التاريخ الكبير، )٤(
  .١٩٥ح١/١٢٤ للطبراني، مسند الشاميين ) ٥(
    .٦٢٧ ح ٢/٣٩٣، "التوبة " ، باب " الرقائق "  صحيح ابن حبان، كتاب ) ٦(
   .٧٦٦٠ ح٤/٢٨٦، " اإلنابة التوبة و"  المستدرك للحاكم ،كتاب ) ٧(
  .٣٤٠٢ ح٤٨٩ مسند ابن الجعد، ص) ٨(
  .٣٥٧٧ ح٤/٣٦٨، مسند الشاميين ) ٩(
  .٦٢٦ ح ٢/٣٩٣، "التوبة " ، باب "الرقائق "  صحيح ابن حبان، كتاب )١٠(
  .٢٢٢ص  التهذيب، تقريب) ١١(
  .١٠/٤٢تهذيب الكمال،  )١٢( 
  .١١٢، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٣( 
  .١/٣٧٧الثقات للعجلي، ) ١٤( 
  .٣/٣٤٧تهذيب التهذيب، ) ١٥( 
  .٩١تاريخ أسماء الثقات البن شاهين، ص) ١٦( 



 ٢٠

 يخطئ، ممن كان:" وذكره ابن حبان في الثقات، وقال. )١( الحديثصالح صدوق :حاتم أبو وقال
:"  وقال أحمد.)٢("المناكير ففيها المجاهيل عن روايته وأما المشاهير عن روى إذا حديثه يعتبر
:" معين بنوقال ا. )٣( "الخطأ كثير كان ألنه ،بالصالح إال الحديث في نفذ ما ،صالح رجل كان
 أثبات من وهو ،كثير حديث له :"وقال ابن عدي .)٤("بأس به يكن ولم ،الثوري حديث يقلب كان

 ،مقلوبة الثوري عن أحاديثه أن :معين بنا قاله والذي ،صدقه في يشك ال ممن ،الكوفة مشايخ
 ،يرفعه وبعضه ،اإلسناد بذلك يستغرب ،األحاديث تلك ضبع تشبه أحاديث الثوري عن له إنما
 به يكن لم: وقال الذهبي. )٥( "كلها مستقيمة الثوري غير وعن الثوري عن والباقي ،يرفعه وال
  . الراجح أنه ثقة يخطئ في حديث الثوري:قلت. )٦(يهم قد ،بأس
 * ننِ بمحالر دبعنِ ثَابِتب انبثَو نْالعسبالقدر، ورمي يخطئ، صدوق الزاهد، لدمشقيا ،ي 

األدب  في البخاري له ، روىسنة تسعين ابن وهو ومائة، وستين خمس سنة مات بأخرة، وتغير
  .)٧(واألئمة األربعة المفرد،

، وكذلك قال )١٠(ليس به بأس:  فيه عدة أقوال منهابن معينالو. )٩(والذهبي. )٨(وثقه أبو حاتم  
 صدق، رجل وكان فيه، الرأي حسن المديني ابن وكان. )١٣(، أبو داود)١٢(، وأبو زرعة)١١(العجلي

   .)١٥(لم يكن بالقوي في الحديث: أحاديثه مناكير، وقال مرة: وقال أحمد .)١٤(به بأس ال

 ـــــــــــــــــ
  .٣/٥٦١الجرح والتعديل،  ) ١( 
  .٨/٢٥٠الثقات البن حبان،  ) ٢( 
  .٢/٩٠العلل ومعرفة الرجال،  ) ٣( 
  .١٠/٤٦ تهذيب الكمال،  ) ٤( 
  .٣/٢٠٩الكامل في الضعفاء،  ) ٥( 
  .١/٤١٥الكاشف،  ) ٦( 

  . ٣٣٧ ص  المرجع السابق،) ٧(
   .٢١٩/ ٥ الجرح والتعديل، ) ٨(
   .٦٢٣/ ١ الكاشف، ) ٩(
   .٤٦٣/ ٤ رواية الدوري، –تاريخ ابن معين ) ١٠(
   .٧٣/ ٢الثقات للعجلي، ) ١١(
     .٢١٩/ ٥الجرح والتعديل، ) ١٢(
     .٢٢٧/ ٢ سؤاالت اآلجري، )١٣(
  .١٧/١٦تهذيب الكمال، ) ١٤(
    .٦/١٣٦هذيب التهذيب،  ت)١٥(



 ٢١

 في عقله وتغير القدر، من شيء يشوبه :أبو حاتم وقال. )١( وأبوه ثقة،ضعيف: وقال ابن معين

 أحاديث له:" ابن عدى: وقال. )٢(ألفاظ النسائي بعدة وضعفه ،الحديث مستقيم حياته، وهو آخر

 :الخطيب بكر أبو ، وقال)٣("ثقة  وأبوه ضعفه، على حديثه ويكتب صالحا، رجال وكان صالحة،
 يسمع ولم مكحوالً أدرك :العالئي ، وقال)٤(في الرواية والصدق والعبادة بالزهد يذكر ممن كان

 رمي ، يخطئصدوق هو :قلت. )٦(بالقدر ولينه بعضهم رمي :قالو الذهبي ، ووثقه)٥(شيئا منه

  .باالختالط وصفو بالقدر،
 *ثَابِتُهو  :وهأب نب انبثَو ينْسالشَّ العاملهروى ،السادسة من ،ثقة ،الرحمن عبد والد ،ي  

  .)٧(ماجة وابن ،والترمذي ،داود ووأب ،المفرد األدب في البخاري

، ومائة عشرة بضع سنة مات ،مشهور اإلرسال كثير فقيه ثقة ،اهللا عبد أبو ،امىالشَّ مكْحوٌل* 
   .)٨(األئمة األربعة و،روى له مسلم

: وقال ،و ذكره ابن حبان في الثقات .)٩(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين  
 صلى النبي عن أرسل ،داًج اإلرسال كثير الشامي الفقيه مكحول :"وقال العالئي .)١٠(ربما دلس

 وأبي ،وقاص أبي بن وسعد ،عبيدة وأبي ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر وأبي ،وسلم عليه اهللا
 أوس بن شدادو ،الصامت بن وعبادة ،هريرة وأبي ،وعائشة ،كعب بن يوأب ،ثابت بن وزيد ،ذر

  . و مدلسهو ثقة مرسل،: قلت .)١١("مالك بن أنسمن  إال سماعه صح ماو ،آخرين وطائفة

 ـــــــــــــــــ
  .١٤٦، ص- رواية عثمان الدارمي–تاريخ ابن معين  ) ١(
  .١٧/١٦تهذيب الكمال،  ) ٢(
   .٢٨٢/ ٤الكامل في الضعفاء،  ) ٣(
     .٢٢٣/ ١٠تاريخ بغداد، )  ٣(
   .٢٢٢جامع التحصيل، ص  ) ٥(
   .٦٢٣/ ١الكاشف،  ) ٦(
  .١٣٢ص المرجع السابق،  )٧(
  . ٥٤٥ ص التهذيب، تقريب ) ٨(
  .٤٦طبقات المدلسين، ص ) ٩(
  .٥/٤٤٦الثقات البن حبان، ) ١٠(
  .٢٨٥جامع التحصيل، ص ) ١١(



 ٢٢

 *عمر مٍ بني١(ال أذكره:  أحمدقال ،نُع(عرف: ، وقال الذهبيال ي)درى من :  وقال مرة،)٢ال ي
، فلم يروِ  مجهول العينهو :قلت .)٤(من ذا، وال يدرى حدث عنه مكحول: وقال ابن حجر. )٣(هو
   .نه غير مكحول الشاميع

 يذكر لمو. )٦(ووثقه الهيثمي .)٥(الثقات في حبان بن ذكره ،يامشَّال  النَّخَعي سلْمان بنُأسامةُ* 
روى عنه  .نُعيم بن عمر غير راوياً له ايذكر ولم ،جرحاً فيه ،)٨(حاتم أبي بنا وال ،)٧(البخاري

 أيضا مكحول عنه روى وقيل:"... قال ابن عساكر .)٩(مكحول كما جاء في صحيح ابن حبان
 ،العنسي نعيم بن عمر وعنه ،مسعود وابن ،ذر أبي عن روى:" جرقال ابن ح و.)١٠("وهم وهو

: قلت .)١٢("نعيم بن عمر عنه تفرد :فقال ،الضعفاء في الذهبي ذكرهو:" وقال أيضاً، )١١("وغيره
  .مقبول هو
 وكان جنَادةَ بن جنْدب أنه والمشهور ،أبيه واسم اسمه في مختلف ،صحابي ،ُغفَارِيال ذَر َأبو *
  .)١٣(بعدها التي في وقيل وثالثين إحدى سنةمات  ،اإلسالم إلى السابقين نم

  اإلسنادعلل 
  : عللخمس فيههذا اإلسناد 

  .له متابعة، والحديث هنا ليس عنه، والثوري حديثفي  الحبابِ بن زيدخطأ  :األولى
   .ليس له متابع، ويخطئ صدوق العنسي، ثابت بن عبد الرحمن :الثانية
لم يصرح بالسماع، رتبة الثالثة وفأما تدليسه فهو من الم ،الشامي مكحولإرسال دليس وت: الثالثة

  .هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهمأما إرساله فو
 ـــــــــــــــــ

   .٢/٨٩العلل ومعرفة الرجال،  ) ١(
   . ٢/٤٧٥المغني في الضعفاء،  ) ٢(
   . ٥/٢٧٥ميزان االعتدال،  ) ٣(
   .٤/٣٣٦لسان الميزان،  ) ٤(
   .٤/٤٥الثقات،  ) ٥(
  .١٧٥١٢ح ١٠/٣٥٦، الزوائد مجمع ) ٦(
  .١٥٥٦ ح٢/٢١التاريخ الكبير،  ) ٧(
  .٢/٢٨٤الجرح والتعديل،  ) ٨(
    .٦٢٦ ح ٢/٣٩٣، "التوبة " ، باب " الرقائق " صحيح ابن حبان، كتاب  ) ٩(
  .٨/٨٧تاريخ دمشق،  )١٠(
   .٢٧تعجيل المنفعة، ص) ١١(
  .١/٣٤٢لسان الميزان، ) ١٢(
  .٧/١٢٥، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٣(



 ٢٣

  . نعيم بن  عمرجهالة :الرابعة
  .عليه طرقه جميع في الحديث ، ومدارمقبول وليس له متابع  ،سلمان بن أسامة :الخامسة

  الحكم على اإلسناد
 فربما تبينت له ،)١("يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا :"قال الحاكم .ناد ضعيفسهذا اإل

وفي تعليقه على . طرقاً أخرى فيها متابعات تقوي الحديث، ولكن في حدود بحثي لم أصل إليها
ويغني عنه قوله صلى اهللا ... إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم  :األرنؤوط  قال شعيب،مسند أحمد
  .)٢("إن اهللا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: " عليه وسلم

            
  : قال ابن األثير رحمه اهللا   
 : اللغة في الحج ] فحجوا الحج عليكم فُرض قد الناس أيها [ الحج حديث في ... } حجج{   

 . والكسر الفَتْح : تانلُغَ وفيه معلومة شروط ذي معينٍ بقَصد الشَّرع فخصه شيء كلِّ إلى القَصد
 الواحدة المرة : بالفتح والحجة حجا أحجه البيت ححجتُ تقول االسم والكَسر المصدر الفتح وقيل
 الحجة وذُو . الشَّواذ من وهو الواحدة المرة : بالكَسر الحجة : الجوهري وقال . القياس على

   .)٣(حواج ونساء حجاج ورجال حاجة وامرأة حاج ورجل . الحج شهر : بالكسر
  )١٠(الحديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه    
 عن محمد ، َأخْبرنَا الربِيع بن مسلمٍ الْقُرشي، حدثَنَا يزِيد بن هارون،حدثَني زهير بن حربٍ  

ادنِ زِيةَ،بريرَأبِي ه نقَاَل، ع :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنَا رفَقَاَل، خَطَب :  " قَد ا النَّاسهَأي
جالْح كُملَيع اللَّه ضوا،فَرجٌل، "  فَحجفَقَاَل ر :وَل اللَّهسا رامٍ يا ثَلَاثًا َأكُلَّ عتَّى قَالَهكَتَ ح؟ فَس ، 

  ذَروني: " ثُم قَاَل، "استَطَعتُمولَما ، لَو قُلْتُ نَعم لَوجبتْ"  :لَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه صفَقَاَل رسوُل
كْتُكُما تَرم ،اِئهِملَى َأنْبِيع هِملَافاخْتو َؤاِلهِمس ةبِكَثْر لَكُمقَب كَان نم لَكا هفَِإذَا ، فَِإنَّم ءبِشَي تُكُمرَأم

تُمتَطَعا اسم نْهفَْأتُوا م ،وهعفَد ءشَي نع تُكُميِإذَا نَه٤(" و( .   

 ـــــــــــــــــ
   . ٧٦٦٠ ح٤/٢٨٦، "التوبة و اإلنابة " تدرك للحاكم ،كتاب  المس) ١(
      .٢١٥٦٢ ح ١٧٤/ ٥مسند اإلمام أحمد، )  ٢(
  .١/٨٩٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
   .٤١٢ ح ٢/٩٧٥، "العمر في مرة الحج فرض "باب، "الحج "  صحيح مسلم ،كتاب ) ٤(



 ٢٤

  تخريج الحديث
     ، مـن طريـق  )٢(مـسلم و. عبد الرحمن بن هرمز األعـرج ، من طريق )١(أخرجه البخاري   

   ، عبـد الـرحمن     (ثـتهم ثال. سعيد بن المـسيب   ، و  سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي       يأب
  .مختصراً ،بنحوه، عن أبي هريرة،  )سعيد، وأبو سلمةو

  رجال اإلسناد
 *دمحمنب ادزِي يحمروى الثالثة من ،أرسل ربما ،ثبت ثقة ،المدني الحارث أبو موالهم ، الْج ،

  . الحديثهذالم يروِ عنه : قلت. )٤(مرسلة عباس بن الفضل عن روايتهو .)٣(له الجماعة

  .ثقاتباقي رجال اإلسناد 
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 : والداجة والداج الحجاج أحد : والحاجة الحاج ] داجة وال حاجة يترك لم [ الحديث ومنه    

  .)٥(أتباعهم من معهم ومن الحاجة الجماعة يريد واألعوان األتْباع
  )١١(الحديث رقم 

  :قال الدوالبي في الكنى و األسماء
 ثَنَا :اَل قَيصمالح الْحجاجِ بن الْقُدوسِ عبد ثَنَا: اَل قَياددغْ البنَشيط َأبو هارون بن محمد حدثَني

انفْوص نرٍو بمثنا  :اَلقَ عدبنِ عمحالر نرِ بيبنِ جرٍ بنُفَي،ع أبِن يهع شَطَبٍ طَوِيٍلالي بِ َأن 
وددمأتَ: اَله قَ أنَّالْموَلا  أنَتُيستَ ":تُلْقُفَ وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رَأيالً َأرجَل رمع ا الذُّنُوبكُلَّه 

فَلَم شْرِكي الَى بِاللَّهًئا تَعشَيو مِل ذَعلم ك كتْري اجاوال  ةًحدا ِإال ةًجهاقْتَطَع ،هينمْل بِيفَه ِلذَِلك نم 
ةبْل: قَاَل ؟ تَوتَ هلَما: تُلْ قُ؟ َأسَأنَا َأم دفََأشْه ال َأن ِإال ِإلَه اللَّه هدحال و شَرِيك ،لَه َأنَّكوُل وسر 
 وغَدراتي قَاَل. "نهلَّ كُاتري خَنهلُعج، يكر الشِّكرتْي واتريخَ الِْلعفْيِل نَعم،" :اَلقَفَ. اِهللا

 :الْمغيرة َأبو قَاَل تَوارى حتَّى يكَبر زاَل فَماى ضمو ،"رب أكْ اَهللانِإ فَمعنَ" :اَلقَ ؟)٦(وفَجراتي
 ِإذَا الْحاج علَى قْطَعتَ الَّذي: الْحاجةُ: قَاَل الْعربِيةو بِالنَّحوِ عارِفًا وكَان عبيد بن مبشر سمعتُف

 ـــــــــــــــــ
  .٦٨٥٨ح٦/٢٦٥٨ ،..." اهللا رسول بسنن االقتداء "باب، "..االعتصام" صحيح البخاري ،كتاب  ) ١(
  .١٣٣٧ح٤/١٨٢٩ ،"وسلم عليه اهللا صلى توفيره "باب، "الفضائل " صحيح مسلم ،كتاب  ) ٢(
  .٤٧٩ص التهذيب، تقريب ) ٣(
  .٩/١٤٩التهذيب،  تهذيب ) ٤(
  .١/٨٩٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٥(
)٦(  رراً غَدأي :غَد نَقَض العده هونحو ، )٤/٣٩٠، فراهيديالعين لل.(     



 ٢٥

  .)١( "جح الْن مرجعوا ِإذَا علَيهِم يقْطَع الَّذي: والداجةُ ،جحلْ ِلتَوجهوا
  تخريج الحديث

 ،)٣(عبد البرابن و .، بمثلهأحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي، عن )٢( الطبرانيأخرجه  
من  ،)٥(ابن عساكرو ،)٤(الخطيب البغداديو. ، بمثلهالمحاملي إسماعيل بن الحسينمن طريق 

 عبد من طريق )٧(الخطابيو .، بنحوه)٦(أبي عاصمبن وا. ، بمثلهعبد اهللا بن محمد البغوىطريق 
 ) لموصلي، واأبي عاصمبن وا، يالبغوو ،المحاملي  (أربعتهم .، بنحوهالموصلي زياد بن اهللا

، ، بهعبد القدوس بن الحجاجعن )  هارون بن محمدو ،الحوطي( كالهما .هارون بن محمدعن 
  .بدون ذكر جبير بن نفير

   رجال اإلسناد
 *دمحم نب وناربنِ ه إبراهيم يعبنَ أبو ،البزاز البغدادي جعفر أبو ،الرماتصدوق،  ،يطش 
  .)٨(ى له النسائين، رويمائت ووخمسين ثمان سنة
ذكره ابن حبان في و. )١١("صدوق :" وقال ابن أبي حاتم. )١٠(الهيثمي، و)٩(الدارقطني وثقه  

ينتفي في هذا " ربما أخطأ "وأما قول ابن حبان  ،ثقةهو : قلت .)١٢( "أخطأ ربما:" قالالثقات، و
  .أحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطيمن  الحديث لوجود المتابعة

 *دبوسِ عالْقُد ناجِ بجالمغيرة أبو ،الْح الحمو مائتين، روى عشرة اثنتي سنة مات ،ثقة ،يص 
  .)١٣(له الجماعة

 ـــــــــــــــــ
  .٣٤٧ح٢/١٩٧، واألسماء الكنى ) ١(
  .٧٢٣٥ح٧/٣١٤المعجم الكبير،  ) ٢(
  .١/٢١٣ ،األصحاب معرفة في اإلستيعاب ) ٣(
  .٣/٣٥٢ تاريخ بغداد، ) ٤(
  .٥٦/٢٠٩تاريخ دمشق،  ) ٥(
  .٢٧١٨ح٥/١٨٨، اآلحاد والمثاني ) ٦(
  .١/٢٥٤  للخطابي،غريب الحديث ) ٧(
    .٥١٠تقريب التهذيب، ص  ) ٨(
  .٩/٤٣٦ تهذيب التهذيب، ) ٩(
  .٧٦ح١/١٨١مجمع الزوائد،  )١٠(
    .٨/١١٧ الجرح والتعديل،) ١١(
  .٩/١٢٢ الثقات البن حبان،) ١٢(
  .٣٦٠تقريب التهذيب، ص ) ١٣(



 ٢٦

 *انفْوص نر بمبنِ وع مٍرِه يككْسوخمسين خمس سنة مات ،ثقة ،الحمصي عمرو أبو ،الس 
  .)١(ئمة األربعةاألو ،ومسلم ،المفرد األدب في البخاريروى له  ،بعدها أو مائةو

 *دبنِ عمحالر نب جبفَنُ بنِ رِيرٍي الحضرمي الحمصروى  مائة، وعشرة ثماني سنة مات ،ثقة ،ي
  .)٢(األئمة األربعةو ،ومسلم ،المفرد األدب في البخاريله 
 *جبير فَنُ بنبنِ رِي اِلمبنِ ك عرٍام الحضرمي الحمصصحبة وألبيه ،مخضرم جليل ثقة ،ي، 

 األدب في البخاريروى له  ،بعدها وقيل ،ثمانين سنة مات ،عمر عهد في إال وفد ما هو فكأنه
  .)٣(األئمة األربعةو ،ومسلم ،المفرد

  .)٤(صحبة له يقال :السكن بنا قال ،يندالك يٍلوِطَ أبو ،وددمالم بطَشَ* 
  الحكم على اإلسناد

  .)٥(قد صححه األلبانيو .صحيح هذا اإلسناد
       

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الحجة بإظْهار ومغاِلبه محاجِجه أي ] حجِيجه فأنا فيكم وأنَا يخْرج إن [ الدجال حديث وفي

  .)٦(يجوحجِ محاج فأنا ومحاجة حجاجاً حاججتُه يقال . والبرهان الدليل والحجةُ عليه
  )١٢(حديث رقم 

  : قال اإلمام مسلم في صحيحه   
حدثَني عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ ،  حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ،حدثَنَا َأبو خَيثَمةَ زهير بن حربٍ  
 عن َأبِيه جبيرِ ،حدثَني عبد الرحمنِ بن جبيرٍ ،قَاضي حمص  حدثَني يحيى بن جابِرٍ الطَّاِئي،جابِرٍ

يمرضرٍ الْحنِ نُفَيب،النَّو عمس َأنَّه لَابِيان الْكعمن سب اس،ازِيالر انرهم نب دمحي مثَندح و ح ، 
اللَّفْظُ لَهمٍ،ولسم نب ِليدثَنَا الْودابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبثَنَا عدابِرٍ ، حنِ جى بيحي نع 

رٍ،الطَّاِئينِ نُفَيرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نرٍ، عنِ نُفَيرِ بيبج َأبِيه نع ،انعمنِ ساسِ بالنَّو نع ، 
 فَخَفَّض فيه ورفَّع حتَّى ظَنَنَّاه في ،ى اللَّه علَيه وسلَّم الدجاَل ذَاتَ غَداةذَكَر رسوُل اللَّه صلَّ: قَاَل

 ـــــــــــــــــ
  .٢٧٧ تقريب التهذيب، ص ) ١(
    .٣٣٨  المرجع السابق، ص )٢(
    .١٣٨  نفسه، ص )٣(
  .٣/٣٤٩ ،ابة في تمييز الصحابةاإلص ) ٤(
  .٣١٦٤ح٣/١٢٦، صحيح الترغيب والترهيب ) ٥(
  .١/٨٩٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٦(



 ٢٧

 يا رسوَل اللَّه ذَكَرتَ الدجاَل : قُلْنَا؟ ما شَْأنُكُم ": فَقَاَل، فَلَما رحنَا ِإلَيه عرفَ ذَِلك فينَا،طَاِئفَة النَّخِْل
 ،غَير الدجاِل َأخْوفُني علَيكُم ": فَقَاَل،)١(طَاِئفَة النَّخِْل حتَّى ظَنَنَّاه في ،فَخَفَّضتَ فيه ورفَّعتَةً غَدا

ه خَليفَتي ِإن يخْرج وَأنَا فيكُم فََأنَا حجِيجه دونَكُم وِإن يخْرج ولَستُ فيكُم فَامرٌؤ حجِيج نَفْسه واللَّ
 فَبينَما هو كَذَِلك ِإذْ َأوحى اللَّه ِإلَى عيسى ِإنِّي قَد َأخْرجتُ عبادا ِلي لَا يدانِ  ...علَى كُلِّ مسلمٍ
تَاِلهِمبِق دي ِإلَى الطُّورِ،ِلَأحادبع زر٢( فَح(،هو وجْأجمو وجْأجي ثُ اللَّهعبيبٍ  ودكُلِّ ح نم م

لُوننْس٣("...ي(.  
  تخريج الحديث

  .  بتخريجه عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام مسلم  
  رجال اإلسناد

 * نى بيحابِرِيج نِب حسان سنة مات ،كثيراً وأرسل ،ثقة ،القاضي الحمصي عمرو أبو ،الطَّاِئي 
  .)٤(األئمة األربعةو ،ومسلم ،المفرد األدب في البخاري، روى له وعشرين ست
 ،سمعان بن والنواس ،النهدي ثعلبة وأبي ،حوالة بن اهللا عبد عن أيضاً وروى:" قال العالئي  
والحديث هنا ليس : قلت. )٥("يلقهم لم مرسل كلهم هؤالء عن حديثه أن :التهذيب في المزي وذكر

  .عمن أرسل عنهم
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

        

 ـــــــــــــــــ
   . )٣/٣٣٦النهاية في غريب الحديث، ( ، الشيء من القطْعةُ: هي أيضاًو ،النَّاس من الجماعة: الطائفةُ ) ١(
 وهو السالم عليهما إبراهيم بن إسماعيل بن بطور سمي وأيلة صرم بين ما ممتد المقدس بيت جبل: رالطُّو ) ٢(

   ).٣/٨٩٧، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع( ، موسى منه نودي الذي
  .٢٩٣٧ح ٤/٢٢٥٠،  "معه وما وصفته الدجال ذكر"  باب،  "الساعة وأشراط الفتن"  كتاب صحيح مسلم، ) ٣(
    .٥٨٨ تقريب التهذيب، ص ) ٤(
    .٢٩٧، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )٥(



 ٢٨

  :ن األثير رحمه اهللا قال اب
  .)١(بالحجة غَلَبه أي ] وموسى آدم فحج [ الحديث ومنه  

  )١٣(حديث رقم 
  : قال اإلمام البخاري في صحيحه   
  اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عد٢(ح(،دعس نب يماهرثَنَا ِإبدابٍ، حهنِ شاب ننِ، عب ديمح نع  دبع 

احتَج آدم وموسى فَقَاَل لَه  :رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل ": َأن َأبا هريرةَ قَاَل،الرحمنِ
نَّةالْج نم يَئتُكخَط تْكجي َأخْرالَّذ مى َأنْتَ آدوسم،مآد فَقَاَل لَه :ى الَّذوسَأنْتَ م  اللَّه طَفَاكي اص

 فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ،بِرِسالَاته وبِكَلَامه ثُم تَلُومني علَى َأمرٍ قُدر علَي قَبَل َأن ُأخْلَقَ
لَّمسنِ:وتَيرى موسم مآد ج٣("  فَح(.  

  تخريج الحديث
حميد بن عبد الرحمن و ،طاوس بن كيسان اليمانيمن طريق ، )٥(مسلم و،)٤(    أخرجه البخاري
أبو سلمة بن عبد ، ومحمد بن سيرين األنصاريمن طريق ، )٦(البخاريو. بن عوف القرشي

عبد الرحمن بن ، ويزيد بن هرمز المدنيمن طريق  ،)٧(مسلمو. الرحمن بن عوف القرشي
  .ريرة، بنحوهعن أبي ه ستتهم. هرمز األعرج

 *رِإب  دعس نب يماه بن يماهرب نِب ِإبعنِ دمحنِب الر وعه فالزثقة ،بغداد نزيل ،إسحاق أبو ،رِى 
  . )٨(، روى له الجماعة ومائةوثمانين خمس سنة مات ،قادح بال فيه تكلم حجة

ابن و .)١٠(العجليوثقه و. )٩(الحديث في أخطأ وربما الحديث كثير ثقة كان: قال ابن سعد

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
     ).٣٥٧تقريب التهذيب، ص( ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن يحيى بن عمرو أبي السرح  هو )٢(
   .٣٢٢٨ ح ٣/١٢٥١، "بعد وذكره موسى وفاة" باب، " األنبياء "كتاب صحيح البخاري ،) ٣(
" ، باب "التوحيد  "كتابو . ٦٢٤٠ ح ٢٤٣٩/ ٦، "تحاج آدم وموسى" باب، " القدر "كتابجع السابق،   المر)٤(

  .٧٠٧٧ح٦/٢٧٣٠، " تكليما موسى اهللا وكلم
   . ٢٦٥٢ح ٢٠٤٢/ ٢، "حجاج آدم وموسى عليهما السالم " باب، "القدر "كتاب صحيح مسلم ،) ٥(
  .٤٤٥٩،٤٤٦١ح٤/١٧٦٤، "طهسورة " باب، "التفسير "كتاب  صحيح البخاري ،)٦(
   . ٢٦٥٢ح ٢٠٤٢/ ٢، "حجاج آدم وموسى عليهما السالم " باب، " القدر "كتاب صحيح مسلم ،) ٧(
  . ٨٩ تقريب التهذيب، ص) ٨(
    .٧/٣٢٢ الطبقات الكبرى، ) ٩(
    . ١/٢٠١ الثقات للعجلي، )١٠(



 ٢٩

إال أن ابن معين  .)٥(ذكره ابن حبان في الثقات و.)٤(أبو حاتمو .)٣(وابن عدي. )٢(أحمد و.)١(معين
  . حجةأنه ثقة الراجح: قلت. )٦(بأس به ليس :قال مرة

  . لم يروِ عنه هنا:قلت. )٧(مرسل وكأنه عنه اهللا رضي عمر عن روى: قال العالئي  
 *رِىههو :الز دمحم نب سمِمنِ لابٍ بهوإتقانه جاللته على متفق ،الحافظ الفقيه بكر أبو ،ش، 

ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من . )٨(، روى له الجماعة ومائةوعشرين خمس سنة مات
احتمل هو ثقة : قلت .)٩(بالتدليس واحد وغير ،والدارقطني ،الشافعي وصفه: المدلسين وقال

  .)١٠( كما ذكرالعالئيحميدلم يرسل عن ثة، أما مرسالته فالثالالعلماء تدليسه، مع أنه من 
 *محديننِ بمحالر دببنِ ع  فوع رِىهإن وقيل ،الصحيح على ومائة خمس سنة مات ،ثقة ،الز 

  عمرليست عنهنا   والرواية،هو ثقة :قلت .)١١(، روى له الجماعةمرسلة عمر عن روايته
  .رضي اهللا عنه

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي
        

 ـــــــــــــــــ
    .٤٢، ص- رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين    )١(
    .٢/٩٠كمال،    تهذيب ال)٢(
  .١/٢٤٦  الكامل في الضعفاء، ) ٣(
    .٢/١٠١  الجرح و التعديل، ) ٤(
   .٦/٧   الثقات البن حبان، )٥( 

    .٣/٢٠٥،  رواية الدوري- تاريخ ابن معين    )٦(
  .١٦٨، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  ) ٧(
  .٥٠٦  تقريب التهذيب، ص) ٨(
  . ٤٥طبقات المدلسين، ص  ) ٩(
  .٢٦٩جامع التحصيل، ص  )١٠(
    .١٨٢تقريب التهذيب، ص ) ١١(



 ٣٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 وعنْد الدنيا في وإيماني قَولي ،أي ] واآلخرة الدنيا في حجتي ثَبتْ اللهم [ الدعاء حديث وفي  

  .)١(القَبر في الملكَين جواب
  )١٤(حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه   
 ، عن عمرِو بنِ مرةَ،عن سفْيان الثَّورِي،  حدثَنَا َأبو داود الْحفَرِي،انحدثَنَا محمود بن غَيلَ  

ارِثنِ الْحب اللَّه دبع نسٍ،عنِ قَيب قطُلَي ناسٍ، عبنِ عاب نقَاَل، ع : هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَان 
 وامكُر ِلي ولَا تَمكُر ، وانْصرني ولَا تَنْصر علَي،رب َأعنِّي ولَا تُعن علَي ":وُل يقُ،وسلَّم يدعو

لَي٢(ع(،لَيغَى عب نلَى مي عنرانْصى ِلي ودالْه رسيي ونداها، وشَكَّار ي لَكلْنعاج بر ، لَك 
 واغْسْل ، رب تَقَبْل تَوبتي،)٤( ِإلَيك َأواها منيبا،)٣( لَك مخْبِتًا، لَك مطْواعا،ا لَك رهاب،ذَكَّارا

 واسلُْل سخيمةَ ، واهد قَلْبِي، وسدد ِلساني، وثَبتْ حجتي، وَأجِب دعوتي،)٥(حوبتي
  .)٧(")٦(صدرِي

   تخريج الحديث
بن كثير ا، من طريق محمد )١١(الطبراني، و)١٠(الحاكمو ،)٩( وابن حبان،)٨( أبو داودأخرجه  

   .، بنحوهمن طريق وكيع بن الجراح، )١٣(ابن أبي شيبة و،)١٢(وابن ماجة .، بنحوهالعبدي

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
)٢ ( كْراللّه م :الئه إيقاعهو ":وقيل، أوليائه دون بأعدائه ب راجدتالعبد اس م بالطاعاتهتَووهي مقبولة أنها في 

   ).٤/٧٧٤، النهاية في غريب الحديث( ، بي ال بأعدائي مكْرك ألْحقْ: المعنىو ". مردودةٌ
     ).٢/٦، النهاية في غريب الحديث(  ،والتَّواضع الخُشوع : واإلخْباتُ مطيعا خَاشعا  )٣(
  ).١/١٩٥،النهاية في غريب الحديث(، الدعاء الكثير وقيل. البكاء الكثير هو وقيل المتضرع المتأوه: األواه ) ٤(
    ).١/١٠٧٥، النهاية في غريب الحديث( ، يإثم أي :حوبتي ) ٥(
     ).٢/٨٩١،النهاية في غريب الحديث( ، النفس في الحقد ) ٦(
    .٣٥٥١ ح٥/٥٥٤، "وسلم عليه اهللا صلى النبي دعاء في" باب، " الدعوات"  سنن الترمذي ، كتاب )٧(
  .١٥١٠ ح١/٤٧٤، "سلم إذا الرجل يقول ما"باب، "الصالة "   سنن أبي داود ، كتاب )٨(
  .٩٤٧ ح٣/٢٢٧، " األدعية"   باب،" الرقائق"  كتاب ،صحيح ابن حبان ) ٩(
      .١٩١٠ ح١/٧٠١،"والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير الدعاء " كتاب،المستدرك على الصحيحين )١٠(
  .١٤١١ح٤١٧الدعاء، ص) ١١(
  .٣٨٣٠ح٢/١٢٥٩، "وسلم عليه اهللا صلى رسول اهللا دعاء في"  باب،"الدعاء " سنن ابن ماجة ، كتاب )١٢(
  .٢٩٣٩٠ ح٦/٥٠، ..."النبي به يدعو كان ما"باب، "الدعاء " مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب )١٣(



 ٣١

، )٥(ابن أبي الدنياو، )٤(النسائيو، )٣( في األدب المفرد والبخاري،)٢( وابن حبان،)١(أحمدأخرجه و
عمر بن " داود الحفرييأب، عن )٦( وعبد بن حميد.، بنحوهيحيى بن سعيد القطان من طريق

  .عن سفيان الثوري، به جميعهم .، بنحوه"سعد
  رجال اإلسناد

 *لَانغَي نب ودمحم العوِدوقيل ،مائتين ووثالثين تسع سنة مات ،ثقة ،المروزي أحمد أبو ،ي 
  .)٧(ابن ماجةلترمذي، والنسائي، وروى له البخاري، ومسلم، وا ،ذلك بعد
 *فَرِيالْح داوو دسنة مات ،عابد ثقة ،بالكوفة موضع إلى نسبة ،عبيد بن سعد بن عمر هو :َأب 

 .)٨(األئمة األربعةسلم، و، روى له مومائتين ثالث

 *انفْيس نب يدعنِ سب وقرسمرِيحجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة ،الكوفي اهللا عبد أبو ، الثَّو، 
  .)٩(الجماعة له ، روىوستون أربع وله مائة ، ووستين إحدى سنة مات
 ورمي يدلس ال كان ،عابد ثقة ،اهللا عبد أبو ،يلمالج قارِطَ بنِ اِهللا بدع بنِ  مرةَو بنعمر* 

ال هذا الحديث  :قلت .)١٠(الجماعة له  روى،قبلها وقيل ومائة عشرة ثماني سنة مات ،باإلرجاء
   . بدعتهيؤيد
 *دبع نب اللَّهارِثالْح  الزبيدالمعروف ،ي كْبالمفي البخاريروى له ، من الثالثة، ثقة ،بِت 

  .)١١(األئمة األربعةو ،ومسلم ،المفرد األدب
 *ُقسٍطُلَينِ قَيب  نَالحفالكُ يوفاألئمة و ،المفرد األدب في البخاريروى له  ،من الثالثة ،ثقة ،ي

  .)١٢(األربعة

 ـــــــــــــــــ
     .١٩٩٧ ح ١/٢٢٧  مسند اإلمام أحمد ، )١(
  .٩٤٨ ح٣/٢٢٩، " األدعية"   باب،" الرقائق"  كتاب ،صحيح ابن حبان ) ٢(
  . ٦٦٥ح٢٣٢، ص"وسلم عليه اهللا صلى النبي دعوات"   باب،" ألذكارا"  كتاب األدب المفرد،) ٣(
  .١٠٤٤٣ح٦/١٥٥،  "اللقاء عند االستنصار"   باب،" والليلة اليوم عمل"  كتاب السنن الكبرى،) ٤(
  .٤٠ح١٤٦ ص ،"للتهجد القيام عند الدعاء" ، بابالتهجد وقيام الليل ) ٥(
    .٧١٧ح٢٣٦ص ،المنتخب من مسند عبد بن حميد  )٦(
  .٥٢٢ب التهذِيب، ص  تقري) ٧(
  .٤١٣ المرجع السابق، ص ) ٨(
     .٢٤٤ نفسه، ص ) ٩(
  .٤٢٦نفسه، ص ) ١٠(
  .٢٩٩نفسه، ص ) ١١(
    .٢٨٤ نفسه، ص )١٢(



 ٣٢

 *دبع اللَّه ناسِ ببنِ عب دببِ عطَّل٤( صحابي، سبقت ترجمته حديث رقم ،الْم.(   
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
 .هذا الحديث ال يؤيد بدعته ، ولكنباإلرجاء رمي ،ليمالج  اهللا عبد بن مرة بن عمرو 

  إلسنادالحكم على ا
قال  و.)٢(صححه األلباني، و)١("صحيح حسن حديث هذا:"الترمذي وقال .هذا اإلسناد صحيح

  .)٣("صحيح إسناده ":األرنؤوط شعيب
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 إلى المستَدير الحائط اسم: بالكسر الحجر موضع غير في ] الحجر [ ذكر فيه ...}حجر{ 
 قوله ومنه . السالم عليه النبي صالح قوم ثَمود ألرض اسم أيضا وهو ربيالغَ الكَعبة جانب
  .)٥(كثيراً الحديث في ذكره وجاء  ،)٤( ]الْمرسلين الحجرِ أصحاب كذّب : [ تعالى

  )١٥(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه   
 حدثَني َأبو سلَمةَ بن ،)٨( عن ابنِ شهابٍ،)٧( عن عقَيٍل،)٦( حدثَنَا اللَّيثُ،حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ  

 َأنَّه سمع رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ، سمعتُ جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما،عبد الرحمنِ
لَّمسقُوُل،وي قُ :" يتْنا كَذَّبلَمالررِ فَججي الْحتُ فشٌ قُمي نع مهقْتُ ُأخْبِرسِ فَطَفقْدتَ الْميِلي ب اللَّه 

هِإلَي َأنَا َأنْظُرو هات٩(" آي(.   

 ـــــــــــــــــ
    .٣٥٥١ ح ٥/٥٥٤، "وسلم عليه اهللا صلى النبي دعاء في" باب، " الدعوات"  سنن الترمذي ، كتاب )١(
    .٢٨١٦ح٣/١٧٨ صحيح الترمذي، ) ٢(
  .١٩٩٧ ح ١/٢٢٧،  مسند أحمد) ٣(
      . ٨٠، آية " الحجر"  سورة )٤(
  . ١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٥(
  ).٤٦٤تقريب التهذيب،ص( ،  أبو الحارث المصري،ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي هو ) ٦(
  ).٣٩٦تقريب التهذيب،ص( ،  أبو خالد األموي،لييقيل اَألقيل بن خالد بن عع هو ) ٧(
  ).٥٠٦تقريب التهذيب،ص( الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب  هو ) ٨(
  .٣٦٧٣ح٣/١٤٠٩،  "اإلسراء حديث"  باب، " فضائل الصحابة "  صحيح البخاري ، كتاب ) ٩(



 ٣٣

  تخريج الحديث
 . عن ابن شهاب، به، بمثلهيونس بن يزيد بن أبي النجاد من طريق ،)١(أخرجه البخاري  

  .، به ، بمثلهليث بن سعدعن  بن جميل الثقفيقتيبة بن سعيد ، عن )٢(ومسلم
  رجال اإلسناد

 *يحىي بن بنِ اِهللا عبد كَبرٍي المخزومالليث في ثقة ،جده إلى ينسب وقد المصري موالهم ،ي، 
 روى له وسبعون سبع وله ، ومائتينوثالثين إحدى سنة مات ،مالك من سماعه في وتكلموا

  .)٣(ةابن ماجالبخاري، ومسلم، و
 سوى مالك عن عنه أخرج ما ولهذا ،شيوخه حديث ينتقى  البخاري كانأنوذكر ابن حجر   
     ،الليث في ثقة هو: قلت. )٤(الليث عن عنه أخرج ما ومعظم متابعة مشهورة أحاديث خمس

 في قتيبة بن سعيد ه، فلقد تابعلرواية هنا عن الليث، وله متابعةا مقال، ومالك من سماعه فيو
  .شيخه اية عنالرو
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 أي ] يحتَجره [ رواية وفي ] بالليل ويحجره بالنهار يبسطه حصير له كان [  الحديثوفي  
 عن به تَمنَعها اًمنار عليها ضربتَ إذا واحتَجرتُها األرض حجرتُ يقال . غيره دون لنَفْسه يجعلُه
  .)٥(غيرك

  )١٦(حديث رقم 
  :    قال اإلمام مسلم في صحيحه 

عن سعيد بنِ َأبِي ، )٦(حدثَنَا عبيد اللَّه،  حدثَنَا عبد الْوهابِ يعني الثَّقَفي،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى    
يدعة، سلَمَأبِي س ناِئشَةَ ،)٧(عع نا قَالَتْ، عَأنَّه:" يرصح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسِلر كَان، 

 ـــــــــــــــــ
  .٤٤٣٣ح٤/١٧٤٣، " اإلسراء إسرائيل بني سورة"  باب، "التفسير"  صحيح البخاري، كتاب ) ١(
  .١٧٠ح١/١٥٦، "الدجال والمسيح مريم بن المسيح ذكر" باب، " اإليمان " ب  صحيح مسلم ، كتا) ٢(
  .٥٩٢ تقريب التهذيب، ص ) ٣(
  .١/٤٥٢، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(
  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٥(
  ).٣٧٣ذيب، صتقريب الته( ، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي هو ) ٦(
  ).٦٤٥تقريب التهذيب، ص( ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري هو ) ٧(



 ٣٤

كَانو يحجره يهلِّي فصِل فَياللَّي نم،هلَاتبِص لُّونصي َل النَّاسعارِ،  فَجبِالنَّه طُهسبيوا ذَاتَ ، وفَثَاب
لَةقَاَلفَ، )١(لَي": يقُونا تُطاِل ممالَْأع نم كُملَيع ا النَّاسها َأيلُّوا، يتَّى تَملُّ حملَا ي اللَّه فَِإن ، ِإنو

هلَيع ووِما دم اِل ِإلَى اللَّهمالَْأع بقَلَّ ، َأح ِإن٢("و(.  
  تخريج الحديث

  . لبخاري بتخريجه عن اإلمام اانفرد اإلمام مسلم  
  رجال اإلسناد

 *عبد الوابِه بن عبد جِالمبنِ يد الصقَالثَّ لتفبثالث موته قبل تغير ثقة ،البصري محمد أبو ،ي 
  .)٣(، روى له الجماعةسنة ثمانين من نحو عن مائة، ووتسعين أربع سنة مات ،سنين

 وكذلك داود أبو هقال، سنين بثالث موته قبل اختلط ،الصحيحين رجال من:" قال العالئي
  فال يضرهاألول القسم من فهو ذلك بعد شيئا يروِ فلم حجبوه أهله أن: وزاد العقيلي

   ةهو ثق: قلت .)٤(.االختالط
 *يدعس يأبِ بن يدعهو : سيدعس كَ بنيسان رِيقْبسنين بأربع موته قبل تغير ثقة ،سعد أبو ،الْم، 

   .)٥(، روى له الجماعةومائة العشرين حدود في مات ،مرسلة سلمة وأم ،عائشة عن وروايته
وقال . )٧(" اختلط قبل موته بأربع سنين":قالابن حبان في الثقات ووذكره . )٦(وثقه العجلي  

 اختلف وأنه ،هريرة أبي عن أبيه ومن ،هريرة أبي من سمع المقبري سعيدا أن تقدم:" العالئي
 عن روى ما يميز سعد بن الليث فيه الناس وأثبت ،موته قبل اختلط أنه :وقالوا أحاديث في عليه
 ال فإنه هريرة أبي عن مرسال حديثه من كان ما أن وتقدم ،عنه أبيه عن روى مما هريرة أبي

 ساء: شعبة قال .الصحيحين رجال من أيضا شهورم:" قال أيضاًو. )٨( "الواسطة أباه ألن يضر
ما أجد :  الذهبيقال .سنين بأربع موته قبل اختلط أنه إال ثقة: سعد بن محمد وقال .كبر ما بعد

ثقة اختلط : قلت .)٩("ة أتاه ولعابه يسيل فلم يأخذ عنهأن أحداً أخذ عنه في االختالط، فإن ابن عيين
 ـــــــــــــــــ

)١ ( ُل ثابجالر ثُوبباً يباناً ثَوع :وثَوذَهابه بعد رج ، ) ،١/٢٤٣لسان العرب.(   
   . ٧٨٢ ح١/٥٤٠، .." الدائم العمل فضيلة"  باب،  "وقصرها المسافرين صالة" صحيح مسلم، كتاب  ) ٢(
  .٣٦٨تقريب التهذيب، ص ) ٣(
  .٧٨المختلطين، ص ) ٤(
  .٢٣٦تقريب التهذيب، ص ) ٥(
  .١/٣٩٩الثقات للعجلي،  ) ٦(
  . ٤/٢٨٤الثقات البن حبان  ) ٧( 

  .١٨٤جامع التحصيل، ص  ) ٨(
  .٤٠المختلطين للعالئي، ص ) ٩( 



 ٣٥

قبل موته بأربع سنين، والليث بن سعد أثبت الناس فيه، ولم يروِ عنه في هذا الحديث، ولكن 
  .يبقى على توثيقه أن هذا االختالط اليضره فماءالعلمضمون كالم 

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي 
        

  : قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)١(غيرك دون نَفْسك به وخَصصت اللّه وسعه ما ضيقْتَ أي ] واسعاً تَحجرتَ لقد [ وفيه  

  )١٧(حديث رقم 
  :ه البخاري في صحيحقال اإلمام   
  انِحمو الْيثَنَا َأب٢(د(،بينَا شُعرَأخْب )٣(،رِيهالز ني : قَاَل، عنرأبو َأخْب نةَ بلَمنِسمحالر دبع ، 

َأعرابِي فَقَاَل ،  وقُمنَا معهصلَاة فيقَام رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ":َأن َأبا هريرةَ قَاَل
لَاةي الصف وها: ودنَا َأحعم محلَا تَرا ودمحمي ونمحار ماللَّه، لَّما سفَلَم النَّبِي هلَيع لَّى اللَّهص 

لَّمسو،ابِيرقَاَل ِللَْأع : " الَقَدعاستَ ورجح" ، ةَ اللَّهمحر رِيد٤(" ي(.  
   الحديثتخريج

  .انفرد بتخريجه اإلمام البخاري، عن اإلمام مسلم  
  رجال اإلسناد

 *رِىههو :الز دمحم نمِ بلسنِ مابٍ بهسبقت . علماء تدليسه، مع أنه من الثالثةثقة، احتمل ال ،ش
  ).١٣(ترجمته حديث 

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي
        

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  ).١٧٦تقريب التهذيب ص( ، ي أبو اليمان الحمصيانره بن نافع البالحكم هو ) ٢(
  ).٢٦٧تقريب التهذيب ص( ، دينار القرشي األموي: شعيب بن أبي حمزة واسمه  هو ) ٣(
  . ٥٦٦٤ح٥/٢٢٣٨،  "والبهائم الناس رحمة"  باب، "األدب "   صحيح البخاري، كتاب )٤(



 ٣٦

   :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 حجر جمع الحجار ] الذِّمة منه برَِئتْ فَقَد حجار عليه ليس بيت ظَهر على نام من [ وفيه  

 اإلنسان يحجر أنه أي : الدار حجرة أو اإلبل حظيرة وهي الحجرة أومن الحائط وهو بالكسر
 ومعنى. . .السقوط عن مانع لك وهو بالباء حجاب ويروى . والسقوط الوقوع عن ويمنَعه النَّائم
  .)١(لها يحتَرِز ولم للهالك نَفْسه عرض ألنه منه الذِّمة براءة

   )١٨(حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه   
ن وعلَةَ بنِ  ع، عن عمر بنِ جابِرٍ الْحنَفي، حدثَنَا ساِلم يعني ابن نُوحٍ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى  

قَاَل رسوُل  ": قَاَل، عن َأبِيه، يعني ابن شَيبان، عن عبد الرحمنِ بنِ علي،عبد الرحمنِ بنِ وثَّابٍ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه" :ب فَقَد ارجح لَه سلَي تيرِ بلَى ظَهاتَ عب نةُ مالذِّم نْه٢( "رَِئتْ م(.  

  تخريج الحديث
 في والبخاري . العبديمحمد بن بشار بن عثمانعن  ،)٣( في التاريخ الكبير    أخرجه البخاري

معاذ بن  ، من طريق)٦(والبيهقي .محمد بن المثنىمن طريق . )٥(نعيم وأبو، )٤(األدب المفرد
   .بنحوهعن سالم بن نوح، به،  مثالثته".  المثنىوأب"،المثنى بن معاذ العنبري

  رجال اإلسناد
 بكنيته مشهور ،نِمبالز المعروف، البصري موسى أبو ،يزالعنَ ديبع بنِ محمد بن الْمثَنَّى* 

   .)٨(ومائتين وخمسين اثنتين سنة مات، )٧( ، روى له الجماعةثبت ثقة ،وباسمه
 *اِلمسنيأبِ بنِ  نُوحِ ب طَعاء البرِصالمائتين بعد مات ،أوهام له صدوق ،العطار سعيد أبو ،ي ،

  .)٩(النسائي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وروى له البخاري في األدب

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   .٥٠٤١ ح ٢/٧٢٩،  "محجر غير سطح على النوم في"  باب، " األدب "  سنن أبي داود ، كتاب) ٢(
  .٦/٢٥٩، "علي  "  باب التاريخ الكبير،) ٣(
  .١١٩٢ ح ٤٠٧، ص "ة ستر له ليس سطح على بات من " باب، "آداب المجلس "  األدب المفرد ، كتاب) ٤(
  .٤٤١٩ح١٤/١١٨، الصحابة معرفة ) ٥(
  .٦٧٤ح٢/٤٣٤، "رجليه يدفع ما عليه ليس سطح على النوم كراهية "باب اآلداب، ) ٦(
  .٥٠٥ تقريب التهذيب، ص ) ٧(
  .٣٧٧/ ٩ تهذيب التهذيب، ) ٨(
  . ٢٢٧ تقريب التهذيب، ص ) ٩(



 ٣٧

 وذكره .)٢(بأس بحديثه  ليس:وقال ابن معين مرة. )١(ثقة صدوق به بأس ال: زرعة وأب قال  
. )٥(به يحتج وال حديثه يكتب: وقال أبو حاتم .)٤(ليس بشيء: وقال ابن معين. )٣(ابن حبان الثقات

    . هو صدوق له أوهام:قلت. )٦(ليس بالقوي: وقال النسائي
 *رمعنابِرٍ بج ينَفالْح  اليماأبو  البخاري في األدب المفرد، و، روى لهالسابعة من مقبول ،مي

  .هو مقبول: قلت. )٩(ثق و:قال الذهبيو. )٨( ذكره ابن حبان في الثقات.)٧( داود
 *وةُلَع نِ  بنمحالر دببنِع ابٍثَّو اليمامروى له البخاري في األدب السادسة من مقبول ،ي ،

  .هو مقبول: قلت. )١٢(وثق: قال الذهبي و.)١١( ذكره ابن حبان في الثقات.)١٠( المفرد
 *دبعننِ بمحالر يلنِ  عبانبشَي  نَالحفي اليمامروى له البخاري في األدب  ،الثالثة من ثقة ،ي

  .)١٣(، و ابن ماجة المفرد، و أبو داود
 *يلع نبانببنِ  شَي مزٍرِح ميحالسي ماماليقال ،حنيفة بني من الوفد أحد كان ،يحيى أبو ،ي:" 

   . )١٤( "بايعناهف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على قدمنا حتى خرجنا
  علل اإلسناد

  : عللهذا اإلسناد فيه أربع
  .، وليس له متابعأوهام له صدوق ، عطاء أبي بن نوح بن سالم :األولى
  .، وليس له متابعمقبول ،اليمامي الحنفي جابر بن  عمر:الثانية
  .، وليس له متابعمقبول ،اليمامي ابٍثَّو بن الرحمن عبد بن ةُلَعو :الثالثة

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١١٨، الجرح والتعديل  ) ١(
  .٤/٢٤٥،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين   ) ٢(
  .٦/٤١١الثقات البن حبان،   ) ٣(
  . ٤/٢٠٩،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين   ) ٤(
  . ٤/١١٨، الجرح والتعديل  ) ٥(
    .٤٦، صلنسائي لالضعفاء والمتروكين   )٦(
  .٤١٠تقريب التهذيب، ص  ) ٧(
    .٤٣٨/ ٨  الثقات البن حبان، ) ٨(
  .٥٦/ ٢الكاشف،   ) ٩(
  .٥٨١تقريب التهذيب، ص  ) ١٠(
  .٥٦٥/ ٧الثقات البن حبان،  ) ١١(
  .٣٤٩/ ٢الكاشف،  ) ١٢(
  .٣٤٧تقريب التهذيب، ص  ) ١٣(
  . ٥٦٤/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ١٤(



 ٣٨

  .)١(نظر إسناده في: البخارياإلمام قال : بعةالرا
  الحكم على اإلسناد

  أخرى فيهاوقف على طرقربما ، بالشواهد أو )٢(قد صححه األلبانيو . ضعيفاإلسنادهذا 
  .إليهاوفي حدود بحثي لم أصل متابعات لهؤالء الرواة، 

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
    .)٣(ناحيتاه أي ] الطَّريق حجرتَا للنِّساء [ وفيه  

  )١٩(حديث رقم 
   .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
   : اهللا قال ابن األثير رحمه  
 ،الجيم وسكون الحاء بفتح حجرِية ] غُديقَة عين فَتلْك تَشَاءمتْ ثم حجرِية نَشأتْ إذا [ وفيه    

 والجمع ناحيتُهم وهي القوم حجرة إلى أو اليمامة بةقَص وهو الحجر إلى منسوبة تكون أن يجوز
رجثْل حة مرمر جمرِ[ إلى منسوبة فهي الحاء بكسر كانت وإن وجج٤(ثمود أرضِ] الح(.   

  )٢٠(حديث رقم 
  .  رواياتههذه إحدىورد حديث بمعناه و، و)حجرية (  أقف علي نص بن األثير لم

   :ط األوسقال الطبراني في معجمه  
ـ الو عمـر     بـن  محمـد ا  ، نَ  عمرٍو الرباِلي   بن حفْص ا، نَ محمد بن يعقُوب   حدثَنَا   اقدـ  ،ي ا نَ

ـ   الْحـارِث   بـنِ  عوفَ تُعمس: قَاَل ةَوري فَ  أبِ حكيمِ بن عبد اللَّه بنِ    عبد الْ  ـ فَ الطُّ نِ ب ل،ي ـ ي : وُلقُ
بحرِيـةً   اءمالـس ِإذَا َأنْـشََأتْ    : "  اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم       رسوُل اَلقَ: ، تقول شَةَعاِئسمعت  

هـذا الحـديث عـن عـوف بـن الحـارث إال عبـد                 لم يرو  ."ثُم تَشَاءمتْ فَتلْك عين غُديقَةٌ    
  .)٥(الواقدي :الحكيم، تفرد به

 ـــــــــــــــــ
  .١١٩٢ ح ٤٠٧، ص "ة ستر له ليس سطح على بات من " باب، "آداب المجلس "  األدب المفرد ، كتاب) ١(
   .٣٠٧٦ ح ١٠٤/ ٣ صحيح الترغيب والترهيب، ) ٢(
  .١/٨٩٦،  النهاية في غريب الحديث واألثر) ٣(
  .١/٨٩٦ المرجع السابق، ) ٤(
    .٧٧٥٧ ح ٧/٣٧١ المعجم األوسط، ) ٥(



 ٣٩

  تخريج الحديث
 يحيى بن محمدمن طريق كالهما  ،)٢(ابن أبي الدنياو، )١(لشيخ األصبهانيأخرجه أبو ا  

   .، بنحوه)٣(ه اإلمام مالك بالغاًدأورو . ، به، بنحوهمحمد بن عمر بن واقد الواقدي ، عناألزدي
  رجال اإلسناد

 *قُوبعي نب دمحالخَ ماَأليبِط ازِهوهتترجمقف على ، لم أي .  
 *فْصحنر  بمبنِو ع ربنِ اِلب إبريمِاه اِليبالر ىقَاشوخمسين ثمان سنة مات ،عابد ثقة ،الر 
 .)٤(ماجه ابنو ،األنصار فضائل في داود  أبو، روى لهمائتينو

 *دمحمنب  رمبنِ ع واقاَأل دلَسمي الواقدمات ،علمه سعة مع متروك ،بغداد نزيل القاضي ،ي 
  .)٥(، روي له ابن ماجة وسبعون ثمان وله ،ومائتين سبع سنة
 *كالْح دبنِعب اللَّه دبع ني فَ أبِيمِ بروذكره . )٧(ثقة : حاتمل أبوقاو. )٦(ثقة :معين بنا قال ،ةَو

 .)٩(به بأس ال :زرعةقال أبو و .)٨(ومائة وخمسين ست سنة مات :ابن حبان في الثقات، وقال
  .هو ثقة: قلت .)١٠(الواقدي غير هعن حدث إذا به يعتبر مدني مقل شيخ: دارقطنيقال الو

 *ب ارِثالْح نفُ بوفَ الطُّنِعبنِ ِلي خْساَأل رةَبزدأبو  و، روى له البخاري من الثالثة،،مقبول ،ي
  .)١١(ابن ماجة و، والنسائي،داود

  .هو مقبول: قلت. )١٣(وثق :وقال الذهبي .)١٢(ذكره ابن حبان في الثقات
   .)٥( رقمسبقت ترجمتها في الحديث : عنْها اهللا رضي عاِئشَةُ* 

 ـــــــــــــــــ
  .٤/١٢٤٧ العظمة، ) ١(
  .٤١ح٤٣، صوالبرق والرعد المطر ) ٢(
  .٤٥٢ ح١/١٩٢، "االستمطار بالنجوم "  باب، " االستسقاء "   الموطأ، كتاب )٣(
  .١٧٣  تقريب التهذيب، ص )٤(
  .٤٩٨ تقريب التهذيب، ص  )٥(
  .١٨٧، ٣/١٨٤، -  رواية الدوري-اريخ ابن معين   ت)٦(
   .٣٤/ ٦التعديل،   الجرح و)٧(
  .٧/١٣٨  الثقات البن حبان، )٨(
     .٣٤/ ٦ ،التعديل  الجرح و)٩(
   .٤٦، ص سؤاالت البرقاني للدارقطني )١٠(
   . ٤٣٣تقريب التهذيب، ص  )١١(
   .٥/٢٧٥الثقات البن حبان،  )١٢(
     .٢/١٠١الكاشف،  )١٣(



 ٤٠

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه ثالث علل

  . الخطيب األهوازي، لم يتبين حالهمحمد بن يعقوب :األولى
  .متروك ،الواقدي األسلمي واقد بن عمر بن  محمد:الثانية
  . و ليس له متابعمقبول ،رةبخْس بن الطفيل بن الحارث بن عوف :ةالثالث

  الحكم على اإلسناد
  . جداً ضعيفهذا اإلسناد

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 يسكنون الذين البوادي أهَل يرِيد ] والْمدرِ الحجر أهُل تَبِعه [ والدجال الجساسة حديث وفي  

  .)١(البِالد أهُل درالم وأهل والجِبال األحجار مواضع

  )٢١(حديث رقم 
    :الحديث غريبفي الحربي قال   
 اللّه صلَّى النَّبِى عنِ ،فَاطمةَ عن ،الشَّعبِى عنِ ،الشَّيبانى عنِ ،فُضيٍل ابن عنِ نُميرٍ ابن حدثَنَا  
هلَيث فيوسلم،  عيدح ةاسس٢(الج(، قَاَل:" عتَابُل هرِ َأهجرِ الحدالْمو" )٣(،  

  تخريج الحديث
  . بنحوه، مطوالً، به،فضيل بنا ، عن من طريق عثمان بن أبي شيبة،)٤(الطبرانيأخرجه   

  رجال اإلسناد
 * نب دمحمعرٍ بنِ اِهللا بدينُم الهمدانأربع سنة مات ،فاضل حافظ ثقة ،الرحمن عبد أبو ،ي 

 .)٥(ين، روى له الجماعةمائت ووثالثين
 *محمد ِل بنيغَ بنِ فُضزبِ وانالضرمي عارف صدوق ،الكوفي الرحمن عبد أبو موالهم ،ى 

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
)٢(  ةاسسة :الجابزيرة في رآها التي الدر جحيت ،البمألنها بذلك وس سجال األخْبار تَجللد ،) النهاية في غريب

   ).١/٧٥٢الحديث، 
  .١/٢٢٩، الحديث غريب ) ٣(
  . ٩٦٠ح٢٤/٣٩٢ المعجم الكبير، ) ٤(
  .٤٩٠ص تقريب التهذيب،  ) ٥(



 ٤١

   .)١(، روى له الجماعة، ومائتينوتسعين خمس سنة مات ،بالتشيع
 في ثبتًا كان ":قال الدارقطنيو. )٥( وابن المديني،)٤(معين بنوا .)٣(العجليو ،)٢(وثقه ابن سعد

قال و. )٧("شيعي ثقة :"سفيان بن يعقوب وقال .)٦(" عثمان عن منحرفًا كان أنه إال الحديث،
 حسن كان و،كان يتشيع ": وقال أحمد،بأس به ليس ":النسائي قالو .)٨(ثقة شيعي :الذهبي
 ثقةهو  :قلت. )١٠(" شيخ: وقال أبو حاتم ،العلم أهل من صدوق ":زرعةوقال أبو  .)٩("الحديث
   .دعته بيؤيد ال هذا الحديثو ،شيعي

 *انملَيس نَأبِي ب انملَيمائة،  واألربعين حدود في مات ،ثقة ،الكوفي الشيباني إسحاق أبو ،س
   .)١١(روى له الجماعة

 *عامر شَ بنرالشَ يَلاحبِعأفقه رأيت ما :مكحول قال ،فاضل فقيه مشهور ثقة ،عمرو أبو ،ي 
  .)١٢(روى له الجماعة ،ثمانين من نحو وله ،المائة عدب مات ،منه
 كانتو ،منه أسن كانتو ،قيس بن الضحاك أخت ،الفهرِيةَ القُرشيةَ خَاِلد بنِ قَيسِ بِنْتُ فَاطمةُ* 
  .)١٤( الجماعةاروى له ،معاوية خالفة إلى عاشت، )١٣(األول المهاجرات من

  الحكم على اإلسناد
  .حصحيهذا اإلسناد 

        
 ـــــــــــــــــ

  .٥٠٢ص  تقريب التهذيب،) ١(
  .٦/٣٨٩ الطبقات الكبرى، ) ٢(
  .٢/٢٥٠  الثقات للعجلي،) ٣(
  .٨/٥٧  الجرح والتعديل،) ٤(
  .٢٠٨البن شاهين، ص  ،تاريخ أسماء الثقات ) ٥(
  . ٢٥، ص للدارقطني السلمي سؤاالت  )٦(
  .٩/٣٥٩ تهذيب التهذيب، ) ٧(
  .٢/٢١١، في الكتب الستةالكاشف في معرفة من له رواية  ) ٨(
  .٢٦/٢٩٧ تهذيب الكمال، ) ٩(
  .٨/٥٧الجرح والتعديل، ) ١٠(
  .٢٥٢تقريب التهذيب، ص) ١١(
    .٢٨٧المرجع السابق، ص) ١٢(
  .٨/٦٩، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٣(
    .٧٥١تقريب التهذيب، ص )١٤(



 ٤٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 الزوج من الفراش ِلصاحب الولد أن يعني الخَيبة أي ] الحجر وللعاهر للفراش الولَد [ وفيه  

 غير بِيدك وما ،التراب غير شيء عندي مالَك: كقولك والحرمان الخَيبة وللزاني السيد أو
  .)١(يرجم زانٍ كّل ليس ألنه كذلك وليس الرجم عن بالحجر ىكَن أنه إلى قوم وذهب. ..الحجر

  )٢٢(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه    
 عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها ،)٥(عن عروةَ،)٤( عن ابنِ شهابٍ،)٣( حدثَنَا اللَّيثُ،)٢(حدثَنَا قُتَيبةُ    

للَّه هذَا يا رسوَل ا :سعد  فَقَاَل، اخْتَصم سعد بن َأبِي وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ في غُلَامٍ:َأنَّها قَالَتْ
نةُ بتْبي عَأخ نقَّاصٍابَأبِي و ،نُهاب َأنَّه ِإلَي هِدع ،هِهِإلَى شَب قَاَل، انْظُرةَ  وعمز نب دبع:ذَا َأخي  ه

هتِليدو ناشِ َأبِي مرلَى فع ِلدو وَل اللَّهسا ري، هِهِإلَى شَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر فَنَظَر 
رِ الْحجر واحتَجِبِي  الْولَد ِللْفراشِ وِللْعاه،هو لَك يا عبد بن زمعةَ :" فَقَاَل،فَرَأى شَبها بينًا بِعتْبةَ

   .)٦( " فَلَم تَره سودةُ قَطُّ،منْه يا سودةُ بِنْتَ زمعةَ
  تخريج الحديث

 . األصبحيمالك بن أنس بن مالك  من طريق، في عدة مواضع،)٧(أخرجه البخاري  
  . بنحوه، به،عن ابن شهاب الزهري) الليث، ومالك( كالهما .الليث بن سعد  من طريق،)٨(مسلمو

  رجال اإلسناد
  .رجال اإلسناد ثقات جميع

        
 ـــــــــــــــــ

  .١/٨٩٦النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  ).٤٥٤تقريب التهذيب، ص( ، ميل الثقفيقتيبة بن سعيد بن جهو ) ٢(
  ).٤٦٤تقريب التهذيب، ص( ، ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميهو ) ٣(
  ).٥٠٦تقريب التهذيب، ص(  الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهابهو ) ٤(
  ).٣٨٩تقريب التهذيب، ص( ، عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسديهو ) ٥(
  .١٩٤٨ ح٢/٧٢٤، .. "شراء المملوك"  باب، "البيوع " بخاري، كتاب صحيح ال) ٦(
، "الخصومات " ، وكتاب ٢١٠٥ ح ٧٧٣/ ٢، "تفسير المشبهات "  باب، "البيوع " المرجع السابق، كتاب، )٧(

، "قول الموصي لوصيه "  باب، "الوصايا "  ، وكتاب ٢٢٨٩ ح٢/٨٥٢، "دعوى الوصي للميت "  باب
   .٤٠٥٢ ح٤/١٥٦٥، " من شهد الفتح "  باب، " المغازي " كتاب ، و٢٥٩٤ ح٣/١٠٠٧

   . ١٤٥٧ ح٢/١٠٨٠، ... "الولد للفراش"  باب، " الرضاع " صحيح مسلم ، كتاب ) ٨(



 ٤٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 .)١(قُباء هي: مجاهد قال ] المراء بأحجار السالم عليه جبريل تَلَقَّى أنه [ وفيه

  )٢٣(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
  ح فَّانثَنَا عدحنعي ادمثَنَا حندلَّى ي ابص وَل اللَّهسر فَةَ َأنذَيح نع زِر نمٍ عاصع نةَ علَمس 

لَقيتُ جِبرِيَل علَيه السلَام عنْد َأحجارِ الْمراء فَقُلْتُ يا جِبرِيُل ِإنِّي ُأرسلْتُ  :"اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل
الر ةيُأم ةِإلَى ُأم ا قَطُّ قَاَل ِإنتَابُأ كقْري لَا يي الَّذخُ الْفَانالشَّيةُ وارِيالْجو الْغُلَامَأةُ ورالْمُل وج

فرَأح ةعبلَى سَل عنَز آن٢(" الْقُر(.  
  تخرج الحديث

 ،)٥(الداني عمرو أبوو ،)٤(وأحمد .، بنحوهاشرخربعي بن من طريق  ،)٣(أحمد أخرجه  
حذيفة بن  عن ) زِرو ربعي،( كالهما  .، بنحوهحباشة بن حبيش بن زِر من طريق، )٦(البزارو

  .، به، بنحوهاليمان
  .، به، بمثلهالنجود أبي بن عاصم عن، شيبان بن عبد الرحمن، من طريق )٧(وأخرجه أبو عبيد
   .، بنحوهكعب بن أبي عن ،حباشة بن حبيش بن زِر ، من طريق)٨(وأخرجه الطيالسي

  رجال اإلسناد
 *فَعان بن مبنِ مِسل عاِهللا بد الباهلالمديني بنا قال ،ثبت ثقة ،البصري الصفار عثمان أبو ،ي: 
 سنة صفر في أنكرناه :معين بنا وقال .وهم وربما ،تركه الحديث من حرف في شك إذا كان
  .)٩( روى له الجماعة ،لعاشرةا كبار من بيسير بعدها ومات ،مائتين وعشرة تسع

 ـــــــــــــــــ
    .١/٨٩٦  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
    .٢٣٤٤٦ح٥/٤٠٠ مسند اإلمام أحمد، ) ٢(
  .٢٣٤٥٨، ٢٣٣٢١ ح٥/٤٠١،٣٨٥ المرجع السابق، ) ٣(
  .٢٣٤٩٤ ح ٥/٤٠٥ نفسه، ) ٤(
  .١١، ص"أحرف سبعة على القرآن نزول حديث روايات" ، باباألحرف السبعة للقرآن ) ٥(
  .٢٩٠٨ ح١/٤٤٢ مسند البزار، ) ٦(
  .٥٩٩ ح٢/١٥٩ فضاءل القرآن ألبي عبيد القاسم بن سالّم، ) ٧(
  .٥٤٣ح٧٣، صمسند أبي داود الطيالسي ) ٨(
   .٣٩٣ تقريب التهذيب، ص ) ٩(



 ٤٤

 خيثمـة  أبـو  قـال ،  به االحتجاج على متفق البخاري شيوخ من،  األثبات أحد :"قال العالئي   
 أحـد  فيـه  يتكلم ولم المرض تغير هذا أن والظاهر بأيام موته قبل عفان أنكرنا: حرب بن زهير
   . من القسم األول ألنهاالختالط ال يضرههو ثقة ثبت، و: قلت .)١( "األول القسم من فهو
 *ادمح ةَ    بنلَمبنِ س ارٍينَد البرِصحفظـه  وتغيـر  ثابت في الناس أثبت عابد ةثق ،سلمة أبو ،ي 

   .)٢(األئمة األربعة، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، و ومائةوستين سبع سنة مات ،بأخرة
 وقـال مـرة     النـسائي و. )٤("الحديث حسن ،صالح  رجل :"والعجلي وزاد  ،)٣(وثقه ابن معين    

 ثابـت  في سلمة بن حماد" :وقال أبو حاتم   .)٦( في الثقات   ابن حبان  ذكرهو )٥("به بأس ال ":أخرى
 هو" :وقال ابن عدي   .)٧("بحديثهما معلمهأو الناس ضبطأ وهو ،همام من إلي أحب زيد بن وعلي

 ،الـدين  فـي  فاتهموه ،سلمة بن حماد في تكلم من :المديني بنا قال كما وهو ،المسلمين أئمة من
 ال أحاديـث  أيـوب  عـن  سلمة بن حماد أسند ":وقال أحمد  .)٨( "فيه حنبل بن حمدأ قول وهكذا
 فيه وأثبتهم الطويل، حميد خاله بحديث الناس أعلم سلمة بن حماد :مرة وقال   ،عنه الناس يسندها

 حفظـه   تغير ،راجح أنه ثقة  ال: قلت. )١٠(مالك قوة في وليس ،يغلط صدوق ثقة :وقال الذهبي . )٩("
  . الطويلحميدو،  وعلي بن زيدثابت البناني،، وهو أثبت الناس في بأخرة

 *عاصم بن بهفي حجة ،أوهام له صدوق ،المقرىء بكر أبو ،األسدي النجود أبي بن وهو ،ةَلَد 
  .)١١ ( ومائة، روى له الجماعةوعشرين ثمان سنة مات ،مقرون الصحيحين في وحديثه القراءة
 وقال. )١٣("منه أحفظ واألعمش ":أحمد، وزادو. )١٢(" الخطأ كثير كان ":وثقه ابن سعد وزاد  

 ـــــــــــــــــ
    .٨٥، صالمختلطين  )١(
  .١٧٨  تقريب التهذيب، ص )٢(
  . ٤٩، ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين  ) ٣( 
  . ١/٣١٩  الثقات للعجلي، )٤( 
  .٢/٥٢٣التعديل والتجريح للباجي،  ) ٥( 
  . ٦/٢١٦  الثقات البن حبان، )٦( 
  . ٣/١٤١الجرح والتعديل،  ) ٧( 
    .٢/٢٦٦،   الكامل في الضعفاء )٨( 

  .٧/٢٥٩ تهذيب الكمال، ) ٩(
  . ١/٣٤٩الكاشف، ) ١٠( 

   .٢٨٥ تقريب التهذيب، ص )١١(
  .٦/٣٢٠الطبقات الكبرى، ) ١٢( 
  .٣/١٣٠، ١/٤٢٠العلل ومعرفة الرجال، ) ١٣( 



 ٤٥

 في حبان ابن وذكره. )١( "القراءة في رأسا ثقة، وكان للقرآن، وقراءة ،سنة صاحب ":العجلي
. )٣(به بأس ال: معين بنا وقال، الحديث تثبيت في عليه، األعمش يختار شعبة وكان. )٢(الثقات
. صالح ":حاتمأبو  وقال .)٤("شيء حفظه في: الدارقطني وقال. بأس به ليس ":النسائي وقال

 ابن وقال .)٥(" ثقة إنه: يقال أن هذا، محله ليس: فقال ،ذلك ألبي حاتم فذكرووثقه أبو زرعة، 
 من معيس لم:" قال العالئي. )٦(الحفظ سوء إال فيه يكن لم: العقيلي وقال .نكرة حديثه في: خراش

 والصحيح ،البكري حسان بن والحارث ،حوشب بن شهر  أنه روى عنالتهذيب وفي ،شيئاً أنس
  .راجح أنه صدوق يهمال: قلت. )٧( "وائل أبا بينهما أن
 إحدى سنة مات مخضرم جليل ثقة ،مريم أبو ،يوفالكُ يدساَأل باشةَح بنِ شِيبح بن رزِ* 

 .)٨(روى له الجماعة ،وعشرين وسبع مائة بن وهو ،وثمانين ثالث أو أواثنتين

  .)٩(الصحابة كبار من ،يبسالع الْيمانِ بن حذَيفَةُ* 
  علل اإلسناد

  :ثالث عللهذا اإلسناد فيه 
، اختلط بآخرة، وال يضره ذلك ألنه من القـسم األول           الباهلي اهللا عبد بن مسلم بن عفان :األولى

  .الئيمن المختلطين كما ذكر الع
، وهذا الحديث مما لم يتغيـر فيـه         بأخرة حفظه تغير،  البصري دينار بن سلمة بن حماد :الثانية

  . التميمي شيبان بن عبد الرحمنلوجود المتابعة التامة من
، ولكنه لم يهم في هـذا الحـديث لوجـود المتابعـة             أوهام له صدوق ،بهدلة بن عاصم: الثالثة

 .  شيخ عاصم في الرواية عن حذيفةاش الغطفانيرخربعي بن  القاصرة، فلقد تابع

 ـــــــــــــــــ
  .٢/٥ الثقات للعجلي، ) ١( 
  .٧/٢٥٦ الثقات البن حبان، ) ٢( 
  .١٣/٤٧٧  تهذيب الكمال، )٣( 
  .٤٩ني، ص سؤاالت البرقا) ٤( 

    .٦/٣٤٠ الجرح والتعديل، ) ٥(
  .١٣/٤٧٨ تهذيب الكمال، ) ٦(
  .٢٠٣ جامع التحصيل، ص) ٧( 
  .٢١٥ ص،تقريب التهذيب ) ٨( 

  .٢/٤٤، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٩(



 ٤٦

  الحكم على اإلسناد
فهو صدوق انتفت عنه علة الوهم لوجود  بهدلة بن عاصمبسبب  ، لذاتهحسنهذا اإلسناد 
وفي تعليقه على مسند أحمد . يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وبها اشرربعي بن حالمتابعة من 

   .)١("حسن إسناد وهذا ،لغيره صحيح " :األرنؤوط شعيب قال
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)٢(بالمدينة موضع هو ] الزيت أحجار عند [ الفتَن حديث وفي

  )٢٤(حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه  
عث بنِ طَرِيف عن عبـد      حدثَنَا مسدد حدثَنَا حماد بن زيد عن َأبِي عمران الْجوني عن الْمشَ             

 : قُلْـتُ  ،يا َأبـا ذَر    :" قَاَل ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        :اللَّه بنِ الصامت عن َأبِي ذَر قَالَ      
    كيدعسو وَل اللَّهسا ري كيلَب،    يهيثَ قَاَل فدالْح فَ َأنْتَ  : فَذَكَركَي         كُـونتٌ يـوم النَّاس ابِإذَا َأص 

  يفصبِالْو يهتُ فيالْب،  ري الْقَبنعقَالَ : قُلْتُ ، ي َأو لَمَأع ولُهسرو اللَّه :  ـولُهسرِلـي و اللَّه ا خَارم ، 
 كَيفَ َأنْـتَ    : قَالَ ، لَبيك وسعديك  : قُلْتُ ، يا َأبا ذَر   : ثُم قَاَل ِلي   ، تَصبِر : َأو قَالَ  ، علَيك بِالصبرِ  :قَاَل

    قَد تيالز ارجتَ َأحَأيمِ  ِإذَا رقُلْتُ ، غَرِقَتْ بِالد :     ولُهسرِلي و اللَّه ا خَارَأنْـتَ  : قَاَل،)٣( م نبِم كلَيع 
نْهقُلْتُ ،م :       عَأضي وفيَأفَلَا آخُذُ س وَل اللَّهسا ري   يقاتلَى عع قَالَ ،ه :    ِإذَن مكْتَ الْقَـوقُلْـتُ ، شَار : 

 فَِإن خَـشيتَ َأن يبهـرك شُـعاع         : قَالَ ، فَِإن دخَل علَي بيتي    : قُلْتُ ، تَلْزم بيتَك  : قَالَ ،فَما تَْأمرني 
       و كبِِإثْم وءبي هِكجلَى وع كبثَو فََألْق فيالسهِإثْم"         يثدذَا الْحي هثَ فشَعالْم ذْكُري د لَماوو دقَاَل َأب 

دينِ زب ادمح ر٤(غَي(.  
  تخريج الحديث

 كالهما. سعيد بن هبيرة، من طريق )٦(الحاكمو .، عن أحمد بن عبدة)٥(أخرجه ابن ماجة  
   . عن حماد بن زيد، به، بنحوه) سعيدأحمد، و(

 ـــــــــــــــــ
  .٢٣٤٤٦ح٥/٤٠٠ مسند اإلمام أحمد، ) ١(
  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
   ).٢/١٨٩النهاية في غريب الحديث ( ، لَك خَير هو ما أعطاك أي: لك اللّه خَار  )٣(
    .٤٢٦١ح٢/٥٠٢، "الفتنة في السعي عن النهي"  باب،  " والمالحم الفتن"   سنن أبي داود، كتاب )٤(
    .٣٩٥٨ح٢/١٣٠٨، "الفتنة في التثبت"  باب، " الفتن "   سنن ابن ماجة، كتاب )٥(
    .٨٣٠٥ح٤/٤٧٠، "الفتن و المالحم "  المستدرك على الصحيحين، كتاب ) ٦(



 ٤٧

ابن أبـي   ، و )٣(أحمدو .، بنحوه من طريق حماد بن سلمة    ،  )٢(ابن المبارك  و ،)١(حبانابن  وأخرجه  
  . ، بنحوهشعبة بن الحجاج ، من طريق )٥(البيهقي و.، بنحوهالعمي العزيز عبدعن . )٤(شيبة

 ، عن)٨(عبد الرزاقو. ، بنحوهالعزيز عبد بن مرحوم، من طريق )٧( وابن حبان،)٦(دحمأأخرجه و
 ،مرحومشعبة، و، والعزيز عبدو حماد بن سلمة،  (همخمست. ، بنحوهاألزدي شدرا بن معمر

 بن ثعشَم مع عدم ذكر البه ،-عبد الملك بن حبيب األزدي- عمران الجونييأبعن  ) معمرو
  . في السندطريف

  رجال اإلسناد
 *مسدد بن مسرهبنِ د مسراَأل ٍلبسدالمسند صنف من أول إنه :يقال ،حافظ ثقة ،الحسن أبو ،ي 

 ومسدد ،العزيز عبد بن الملك عبد اسمه :ويقال مائتين، ووعشرين ثمان سنة مات ،بالبصرة
   .)٩(النسائيبو داود، والترمذي، وأ، روى له البخاري، ولقب
 *ديز نب ادمبنِ ح دراَأل مٍهزدإنه :قيل ،فقيه ثبت ثقة ،البصري إسماعيل أبو ،الجهضمي ،ي 
 إحدى وله  ومائة،وسبعين تسع سنة مات ،يكتب كان أنه صح ألنه ،عليه طرأ ولعله ضريراً كان

   .)١٠ (روى له الجماعة ،سنة وثمانون
: قلت. )١١( "شيئاً )وهو يزيد بن سفيان( مزهالم أبي من يسمع لم :حاتم أبو قال ":قال العالئي  

  .هذا الحديث فيعنه لم يروِ 
 *أبوعمران الجونسنة مات ثقة ،بكنيته مشهور ،الكندي أو ،األزدي حبيب بن الملك عبدهو  :ي 

  .)١٢(، روى له الجماعةبعدها وقيل  ومائة،وعشرين ثمان

 ـــــــــــــــــ
  .٥٩٦٠ح١٣/٢٩٢، "الفتن في جاء ما"  باب، " الرهن "  صحيح ابن حبان، كتاب ) ١(
  .١٥٠، ص"الفتن من"  باب، مسند اإلمام عبد اهللا بن المبارك  )٢(
  .٢١٤٨٣ح٥/١٦٣ أحمد، مسند اإلمام ) ٣(
  .٣٧١٢٣ح٧/٤٤٨، ..."الفتنة في لخروجا كره"  باب، "الفتن "   مصنف ابن أبي شيبة، كتاب )٤(
  .١٦٥٧٥ح٨/١٩١، " الفرقة في القتال عن النهي " باب، "البغي أهل قتال"  السنن الكبرى، كتاب ) ٥(
    .٢١٣٦٣ح٥/١٤٩ أحمد، مسند اإلمام  )٦(
  .٦٦٨٥ح١٥/٧٨، ..."يكون عما وسلم عليه اهللا صلى إخباره" باب، "التاريخ" صحيح ابن حبان، كتاب ) ٧(
  .٢٠٧٢٩ح١١/٣٥١، "الفتن"   باب،" ...راشد بن معمر لإلمام الجامع"  مصنف عبد الرزاق، كتاب ) ٨(
    .٥٢٨ تقريب التهذيب، ص) ٩(
  ١٧٨المرجع السابق، ص ) ١٠(
  .١٦٧جامع التحصيل، ص) ١١(
  .٣٦٢تقريب التهذيب، ص) ١٢(



 ٤٨

 *شَمثُع بن ويقال ،طَرِيف نْمبابن  روى له أبو داود، والسادسة من مقبول ،هراة قاضي ثع
  .هو مقبول: قلت .)٣(وثق: قال الذهبي و.)٢(تذكره ابن جبان في الثقا .)١(ماجة
 *دبعنب اللَّه  تامالص ارِفَالغي البرِصتعليقاً البخاري، روى له السبعين بعد مات ثقة ،ي، 

  .)٤(األئمة األربعةو ،ومسلم
  .)٩(سبقت ترجمته حديث رقمصحابي، ، يارِفَ الغرأبو ذَ* 

  علل اإلسناد
  :يه علتانهذا اإلسناد ف

يزيد بن  منتُكلم في سماعه  ،ثبت ثقة ،الجهضمي ،األزدي درهم بن زيد بن حماد :األولى
  . ، ولم يروِ عنه في هذا الحديث)مزهالم وأب( سفيان
  .، وليس له متابعمقبول راوٍ  و هوطريف بن ثعشَمال :الثانية

  الحكم على اإلسناد
 عمران  يأبمدار الحديث على    أن  طرق الحديث تبين    لكن من خالل جمع      و . ضعيف هذا اإلسناد 

ـ ال الذي ذكر     الوحيد هوو ، حماد بن زيد   ومنهم  عنه هم ستة،   الذين رووه ، و الجوني شَمبـن  ثع 
كلهـم  و  )معمـر و ،مرحومشعبة، و ، و العزيز عبدو حماد بن سلمة،  (  وأما باقي الرواة   ،طريف

  .صحيح ادسنفاإل وعليه، زيد بنحماد  من فظأح همو، ثعشَمال اإلسناد في يذكروا لم ،ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 هذه كانت إن : الهروي قال ] حجراء وال بناتئة ليست العين مطْموس [ الدجال صفَة وفي  

  . )٥(الجيم بتقديم جحراء روِيتْ وقد متَحجرة بصلْبة ليست أنها فمعناها محفوظة اللفظة
  )٢٥(حديث رقم 

   :قال أبو داود في سننه   
 ِ، عن عمرِو بنِ الَْأسود، عن خَاِلد بنِ معدان،حدثَني بحير،  حدثَنَا بقيةُ،حدثَنَا حيوةُ بن شُريحٍ  

  َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ه حدثَهم َأنَّ، عن عبادةَ بنِ الصامت،عن جنَادةَ بنِ َأبِي ُأميةَ
 ـــــــــــــــــ

    .٥٣٢تقريب التهذيب، ص  )١(
    .٧/٥٢٤الثقات البن حبان،  ) ٢(
  .٢/٢٦٦، اشفالك ) ٣(
  .٣٠٨تقريب التهذيب، ص ) ٤(
  . ١/٨٩٦النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٥(



 ٤٩

 ، ِإن مسيح الدجاِل رجٌل قَصير،ِإنِّي قَد حدثْتُكُم عن الدجاِل حتَّى خَشيتُ َأن لَا تَعقلُوا : "قَاَل
ج١(َأفْح(،دعج )٢(،ِنيالْع وسطْمم روَأع ، َئةبِنَات سلَي)٣(،اءرجال حو ،كُملَيع ُألْبِس وا ، فَِإنلَمفَاع 

روبَِأع سلَي كُمبر ٤( "َأن(.   
  تخريج الحديث

 .، بنحوهراهويه إسحاق بن من طريق ،)٧(أبو نعيم، و)٦(الطبراني و،)٥(أخرجه النسائي  
أحمد بن  ، من طريق)٩(الطبرانيو . بنحوه،يزيد بن عبد ربه و،، عن حيوة بن شريح)٨(وأحمد

، من )١١(والبزار .بغدادياللم بن قادم اس، من طريق )١٠(أبو نعيم و.، بنحوه الحوطيعبد الوهاب
، -)١٣( ومن طريقه الشاشي-،)١٢(نعيم بن حمادو .، بنحوهحنَان بن عمرو بن محمدطريق 

،  بن عبيد بن نمير المذحجيكثير، والقرشي عمرو بن عثمان ، من طريق)١٤( اآلجري و.بنحوه
  . عن بقية بن الوليد، بهجميعهم. بنحوه

  رجال اإلسناد
 وعشرين أربع سنة مات ،ثقة ،الحمصي العباس أبو ،يمضرالح يدزِي بنِ حيوةُ بن شُريحِ* 
 .)١٥(ابن ماجة، روى له البخاري، وأبو داود، الترمذي، ومائتينو

 ـــــــــــــــــ
   ).٣/٧٨٩النهاية في غريب الحديث ( ، الفَخذَين بين ما تَباعد : الفَحج  ) ١(
 الذَّم وأما. السبط ضد وهو رالشَّع جعد يكون أو والخَلْق األسرِ شَديد معناه فالمدح: وذَما مدحا يكون الجعد  ) ٢(

   ).١/٧٦٧النهاية في غريب الحديث ( ، البخيل على يطْلق وقد. الخَلْق المتَردد القَصير فهو
   ).١/١٦٤لسان العرب، ( ، النُّتُوء وهو يبِين َأن غير من موضعه من خَرج :الشيء نَتََأ  ) ٣(
  .٤٣٢٠ ح٢/٥١٩، "ذكر خروج الدجال "  باب، " المالحم " سنن أبي داود ، كتاب   ) ٤(
 كتاب وفي . ٧٧٦٤ ح٤/٤١٩، " المعافاة و العقوبة "  باب، " التعبير " السنن الكبرى للنسائي، كتاب   ) ٥(

  .١٠٥ح١/٢٨٩، "المعافاة و العقوبة "  باب، "النعوت األسماء والصفات"
  .١١٥٧ح٢/١٨٥ للطبراني، مسند الشاميين  ) ٦(
  .٥/٢٢١، ٥/١٥٧،ولياء وطبقات األصفياءحلية األ  ) ٧(
   .٢٢٨١٦ ح ٣٢٤/ ٥مسند اإلمام أحمد،   ) ٨(
  .١١٥٧ح٢/١٨٥ للطبراني، مسند الشاميين  ) ٩(
  . ٥/١٥٧، حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ١٠(
  .٢٦٨١ ح١/٤١٣مسند البزار،  ) ١١(
  .١٤٥٤ح٢/٥١٩،  "الدجال خروج يف الناس إلى يقدم ما"  لنعيم بن حماد المروزي، بابكتاب الفتن ) ١٢(
  .١١٦٦ ح٣/٤١٤المسند للشاشي،  ) ١٣(
  .٣٨١، ص"ألمته وتعليمه الدجال فتنة من وسلم عليه اهللا صلى النبي استعاذة " بابالشريعة، ) ١٤(
  .١٨٥تقريب التهذيب، ص  ) ١٥(



 ٥٠

 *بقةُي بن ِلالوبنِ يد اِئصلَالكَ عبٍكَ بنِ داعأبو ،ي يحالضعفاء عن التدليس كثير صدوق ،دم، 
  . )١(ةربع األاألئمةو ومسلم، تعليقًا، البخاري له ، روى ومائةوتسعين سبع سنة مات

وذكره ابن حجر، في المرتبة الرابعة من المدلسين، الذين ال يقبل حديثهم إال إذا صرحوا 
 عن التدليس كثير وكان ،واحد حديث مسلم في له ،المكثر المشهور لمحدث ا:بالسماع، فقال

 ،الثقات من سمعه فيما الجمهور وثقه: وقال الذهبي .)٢(بذلك األئمة وصفه ،والمجهولين الضعفاء
 عن حدث، الشام محدث الحافظ :"وقال أيضاً  .)٣(ثقة فهو وأخبرنا حدثنا :قال إذا النسائي وقال
 ال وخلق ،يزيد بن وثور ،عمر بن اهللا وعبيد ،سعد بن وبحير ،والزبيدى ،لهانياأل زياد بن محمد

. )٤( "حجة فهو ثقة عن بقية روى إذا: وغيرهما ،زرعة وأبو ،معين بن يحيى قال، يحصون
 عمرو بن صفوان مثل الثقات عن حدث إذا"  :فقال بقية ؟ عن مرة وسئل. )٥(مرة معين ابن ووثقه

 فليس الرجل، اسم يسم ولم الرجل، كنى إذافال، و المجهولين أولئك ث عنحد إذا وأما وغيره،
 وقال .بالفقه شعبة يذاكر كان صحاح، أحاديث شعبة، عن حديث ألفا  عنده:مرة وقال ،" شيًئا يساوى
 الرواية ضعيف وكان ،الثقات عن روايته في ثقة  وكان:"سعد ابن  وقال.)٦(مأمون  ثقة :الحاكم

 وإذا إلي، أحب  بقية:فقال عياش، بن وإسماعيل بقية عن حنبل بن أحمد وسئل. )٧("الثقات غير عن
 سمعت داود أبو :وقال ما أقربهما، :آخر موضع في وقال تقبلوه، فال بمعروفين ليسوا قوم عن حدث
 يحدث ال بقية أن توهمت :حنبل أحمد بن وقال .رمناكي عمر بن عبيد اهللا عن بقية روى :يقول أحمد
هو : قلت .)٨(أتى أين من فعلمت عن المشاهير، المناكير يحدث هو فإذا المجاهيل، عن إال كيرالمنا

  .الرواية هنا عن ثقة، ورهم ضعيف عن غي،ثقة إذا حدث عن الثقات
 *بحير بن سعد السوِلحالمفرد األدب في  البخاري، روى لهثبت ثقة ،الحمصي خالد أبو ،ي 
  .)٩(األئمة األربعةو

 *خَاِلدنب اندعلَالكَ  ماعي الحمصومائة ثالث سنة مات ،كثيراً يرسل عابد ثقة ،اهللا عبد أبو ،ي 

 ـــــــــــــــــ
  .١٢٦ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  .٤٩ طبقات المدلسين، ص ) ٢(
  .٢٧٣/ ١ الكاشف، ) ٣(
    .٢٨٩/ ١ تذكرة الحفاظ،  )٤(
  .٧٩رواية عثمان الدارمي، ص _  تاريخ ابن معين ) ٥(
   .٤١٦/ ١ تهذيب التهذيب، ) ٦(
   .٧/٤٦٩ الطبقات الكبرى، ) ٧(
   .٥٣/ ٣، العلل ومعرفة الرجال  )٢٣ - ٢٢ص (  سؤاالت أبي داود ألحمد ) ٨(
  .١٢٠ تقريب التهذيب، ص) ٩(



 ٥١

  .)١(، روى له الجماعة ذلك بعد وقيل
كان : وقال ابن سعد. )٢( فال يضر تدليسهوذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين  
 عن يرسل ،مخلص مهيب ثبت كبير  فقيه:وقال الذهبي. )٤(ثقةشامي تابعي : وقال العجلي. )٣(ثقة

   . هو ثقة مرسل و مدلس:قلت .)٥(الكبار
 في مات التابعين كبار من عابد ثقة ،حمصي عياض أبا يكنى ،الْعنْسي اَألسود بن وعمر* 

  .)٦(ماجة وابن ،والنسائي ،داود وأبي ،ومسلم ،البخاريروى له  ،معاوية خالفة
 ،البخاري قاله ،بالكوفة وعقبة مصر نزل ،صحبة له ،اهللا عبد أبو ،يدزاَأل  َأبِي ُأميةَ بنجنَادةُ *

  .)٧(، روى له الجماعةوستين سبع سنة توفي
  علل اإلسناد

   :هذا اإلسناد فيه علتان
ا عن ثقة هو هو ثقة إذا حدث عن الثقات، والرواية هنو ،صائد بن الوليد بن بقية تدليس :األولى

 ".حدثني:" صرح بالسماع فقاللكنه ن المرتبة الرابعة من المدلسين وهو م، و"بحير بن سعيد " 
   ".ثقة فهو وأخبرنا حدثنا :قال إذا :"النسائي لوقوورد في ترجمته 

 فأما تدليسه فإنه ال يضره ألنه من .يصمالح ياعلَالكَ معدان بن خالد تدليس و إرسال :الثانية
هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر أما إرساله فرتبة الثانية من المدلسين، والم

  .)٨(العالئي

  الحكم على اإلسناد
  .)٩(وقد صححه األلباني.  صحيحاإلسنادهذا 

        
 ـــــــــــــــــ

   . ١٩٠ تقريب التهذيب، ص ) ١(
   . ٣٠ طبقات المدلسين، ص ) ٢(
   . ٤٥٥/ ٧ الطبقات الكبرى، ) ٣(
   . ٣٣١/ ١ الثقات للعجلي، ) ٤(
   .٣٦٩/ ١ الكاشف، ) ٥(
  .٤١٨ ص، تقريب التهذيب) ٦(
  .١/١٨٨أسد الغابة،  ) ٧(
  .١٧١، ص لعالئيلجامع التحصيل في أحكام المراسيل  ) ٨(
  .٤٣٢٠ح٩/٣٢٠، داود أبي سنن وضعيف صحيح ) ٩(



 ٥٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 قَرية : الميم بكسر رمحج ] وعرضان ومحجر وعرمان مزاهر [ حجر بن وائل حديث وفي  

  .)١(حداِئق وقيل . النَّخْل حول حظاِئر وهي بالنون هو وقيل . معروفة
  )٢٦(حديث رقم 

  .:قال الطبراني في معجمه  
  حنَثَدا أبنْو هدي حيى بنع باِهللاد نِ بح رِجنِ بع بالْد جارِبنِ بِلاِئ و نِبح الْ رِجحضرمي 

 دبعه يبِ َأن، عارِبج الْدب عنِب يدع سانَثَدح، ارِبج الْدب عنِ برِج حنِب دمحي ممي عنثَدح، يوفكُالْ
 مِسبِ : " يتيل بألهي وي ِلي الذتابِي كفو... :قال  رِج حنِ بِلاِئو، عن ىيح يم ُأهم ُأن، عارِبجالْ

   اجعم ضاءنَ أبشرِع مناءة ألبيي أم أبِنِ برِاجِهلى الم ِإ، اهللاوِلس ردمح من ميمِح الرنِمح الراِهللا
٢(اِلأقي( َنُشبِ ةَوءكَ املَ انهم فايه من لْمك وماررم وعمران وبرٍح وحٍلْم وملحديثا.…رٍجِح")٣(.  

  تخريج الحديث
 عبد، عن سوار بن أشعث، من طريق )٥(ابن عساكر و.، بنحوه به،)٤(أخرجه الطبراني  

    .، بنحوه، عن أبيه وائل بن حجربنالجبار 
  رجال اإلسناد

 *وأبدنْه: يحيى بنع باِهللاد نِ بح رِجنِ بع بالْد جارِبنِ بِلاِئ ونِ بح الْرٍج حضرمقال الذهبي،ي  :
 .)٦( و مائتينوتسعين إحدى سنة مات ،الطبراني: وعنه ،أقاربهم عن ،حجر بن محمد عمه عن "

  . لم أجد فيه جرحاً و ال تعديالً:قلت
 *محمدب نح رِجنِ بع بالْد جبن ارِب بنِ ِلاِئو حسعيد بن إبراهيم وعنه سعيد عمه عن ،رٍج 

   .)٨(النظر بعض فيه :البخاري وقال .)٧(مناكير له الجوهري
 ـــــــــــــــــ

  .١/٨٩٦ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
 النافذ الملك وهو قَيل جمع: األقوالو). ١١٧٦ح٢/٢٨٤المعجم الصغير، ( ، "أقوال"  أخرىايةرو وفي ) ٢(

، فهي  "أقْيال " كلمة وأما). ٤/٢٠٦النهاية، (  ،عينه فحذفَت القول من فَيعل قَيوِل: وأصله ،واألمر القَول
   ). ٤/٢٢٦النهاية، ( ، تقدم  كمابالواو ويروى ،األعظَم الملك دون حمير ملوك أحد وهو ،قَيل معج

    .١١٧ح٢٢/٤٦ المعجم الكبير، ) ٣(
    .١١٧٦ح٢/٢٨٤ المعجم الصغير، ) ٤(
    .٦٢/٣٩٠ تاريخ دمشق، ) ٥(
    .٢٢/٣٢٢ تاريخ اإلسالم، ) ٦(
    .٥/١١٩ لسان الميزان، ) ٧(
   .١/٦٩يخ الكبير،  التار) ٨(



 ٥٣

ذكره العقيلي في  و.)٢( بهاالحتجاجال يجوز : ابن حبان وقال .)١(شيخ كوفي :حاتم أبو وقال
  .هو ضعيف: قلت. )٣(الضعفاء

 *سعيدب نع بالْد جبنِ ارِب ِلاِئوالح ضرم٤(مائة ووخمسين ثمان سنة مات ،ضعيف ،ي(.   
 جده عن أبيه عن له إنما حديث كثيرله  ليس:"  وقال ابن عدي.)٥(ذكره ابن حبان في الثقات  

     . هو ضعيف:قلت. )٧( ليس بالقوي:وقال النسائي .)٦("الستة أو الخمسة نحو يسيرة أحاديث
 *عبالْد جارِبب نِلاِئ ونِ بح مائة، روى وعشرة اثنتي سنة مات، أبيه عن أرسل لكنه ثقة ،رٍج 

  . في هذا الحديث أبيهلم يروِ عن: قلت .)٨(األئمة األربعةله مسلم، و
 بن يحيى ولده والدة وهي ،طلحة أبي بن إسحاق زوج ،اَألنْصارِيةَرِفَاعةَ  بنِ عبيد بِنْتُ حميدةُ* 

: قلت .)١٠( الثقاتذكرها ابن حبان فيو .)٩(األئمة األربعة ، روى لهاالخامسة من مقبولة ،إسحاق
  .هي مقبولة

 *ُلاِئوب نح بنِ رٍج بِربنِ ةَيع رٍبنِ ِلاِئومعالحضرمي مسروق بن سعد بن حجر بن ويقال ، ي، 
 فأقطعه أرضا واستقطعه وسلم عليه اهللا صلى النبي على ووفد ،اليمن أقيال من أبوه كان
  .)١١(إياها

  علل اإلسناد
  : عللأربعهذا الحديث فيه 

 .الجبار عبد بن حجر بن محمد فضع :ألولىا

  .وائل بن الجبار عبد بن سعيد فضع :الثانية

 .، و لكنه لم يروِ عنه في هذا الحديثأبيه عن ،رجح بن وائل بن الجبار عبدإرسال  :الثالثة

 ـــــــــــــــــ
  .٧/٢٣٩، الجرح والتعديل ) ١(
   .٢/٢٧٣، المجروحين  )٢(
    .٤/٥٩، الضعفاء الكبير  )٣(
    .٢٣٨تقريب التهذيب، ص ) ٤(
  .٦/٣٥٠الثقات البن حبان،  ) ٥(
  .٣/٣٨٧الكامل في الضعفاء،  ) ٦(
  .٥٢الضعفاء والمتروكين، ص ) ٧(
  .٣٣٢تقريب التهذيب، ص  )٨(
    .٧٤٦سابق، صالمرجع ال  )٩(
    .٦/٢٥٠الثقات،  )١٠(
    .٦/٥٩٦، اإلصابة في تمييز الصحابة )١١(



 ٥٤

  . ليس لها متابع ومقبولة ،رفاعة بن عبيد بنت حميدة هي وأم يحيى :الرابعة
  الحكم على اإلسناد

  . ضعيفذا اإلسناده
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 إليه والْتَجأت به اعتَصمت أي ] الرحمن بحجزة أخَذت الرحم إن [  حديثفيه  }حجز{   

 اسم أن معناه وقيل ] القَطيعة من بك العاِئذ مقام هذا [ الحديث في قوله عليه ويدل مستَجِيرة
 [ اآلخر الحديث في جاء كما بوسطه آخذ باالسم متَعلِّق فكأنّه الرحمنِ اسم من مشْتَقٌّ الرحم
 . للمجاورة حجزة لإلزار قيل ثُم اإلزار شَد موضع : الحجزة وأصل ] الرحمن من شُجنَة الرحم

 بالشَّيء والتمسك لْتجاءواال لالعتصام فاستَعار وسطه على شَده إذا باإلزار الرجُل واحتَجز
   .)١(به والتعلُّق

   )٢٧(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده   
َأنَّه سمع ، ولَى التَّوَأمة َأخْبره م، َأن صاِلحا، َأخْبرني زِياد: قَاَل،حدثَنَا روح، حدثَنَا ابن جريجٍ  

،  آخذَةٌ بِحجزة الرحمنِ)٢(ِإن الرحم شُجنَةٌ " :ن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحدثُ ع،ابن عباسٍ
  .)٣( " ويقْطَع من قَطَعها،يصُل من وصلَها

  تخريج الحديث
أبو يق  من طر. بنحوه،)٦(ابن أبي عاصم و. بمثله،)٥(الطبري و. بنحوه،)٤(أخرجه الطبراني  

 ،هشام بن سليمان بن عكرمة القرشيمن طريق  ،)٧(الفاكهيأخرجه و ."الضحاك بن مخلد"عاصم
  .عن ابن جريج ، بهكالهما  .بنحوه

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  ).٢/١١٠٠النهاية في غريب الحديث (، الشجرة غُصون من غُصن في شُعبة: والضم بالكسر الشُّجنة ) ٢(
   . ٢٩٥٦ ح ٣٢١/ ١ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
  .١٣٥، صاآلثار تهذيب ، و ١٠٨٠٧ ح ٣٢٧ / ١٠، "العين " معجم الكبير، باب ال) ٤(
  .١/١٣٥، اآلثار تهذيب ) ٥(
  .٤٣٥ح٢/٥٢، السنة ) ٦(
  .٢٤٨، ص الفاكهي محمد أبي حديث ) ٧(



 ٥٥

  رجال اإلسناد
 *حور نةَ  بادببنِع العبنِ الء حسالقَ انيستصانيف له فاضل ثقة ،البصري محمد أبو ،ي، 

  .)١(روى له الجماعة ،تينومائ سبع أو خمس سنة مات
 *دبع كلالْم نب دبزِيزِ عنِ الْعجٍ بيريدلس وكان فاضل فقيه ثقة ،المكي موالهم األموي ج 

روى  ،يثبت ولم المائة جاز وقيل السبعين جاز وقد ،بعدها أو  ومائةخمسين سنة مات ،ويرسل
  . )٢(له الجماعة

 تدليس التدليس شر :الدارقطني قول ونقل ،المدلسين من ثةالثال المرتبة في حجر ابن ذكرهو   
 ذكر ابن ": وقال العالئي.)٣(مجروح من سمعه فيما إال يدلس ال ،التدليس قبيح فإنه جريج بنا

حنطب،  بن عبد اهللا بن المطلب من جريج ابن يسمع ولم الصحابة، من أحدا يلق لم أنه المديني
 زيد، وال بن جابر جريج ابن يلق ولم: قال ثم عباس بنا أصحاب :أيضا المديني ابن وذكر

عطاء  عن وهو حرفين، أو حرفًا إال مجاهد من يسمع ولم جبير، بن سعيد وال عكرمة،
شعيب،  بن عمرو من وال نافع، بن طلحة من وال الزناد، أبي من يسمع ولم ضعيف، الخراساني

   .رسلوي دلسي ثقة هو :قلت .)٤( "أنس أبي بن عمران من وال
 كان عيينة بنا قال ،ثبت ثقة ،اليمن ثم مكة نزيل ،خُراسانيال نِحمالر بدع بنِ دعس بن اديزِ* 

  .)٥(روى له الجماعة  ،السادسة من الزهري أصحاب أثبت
 *اِلصح مةَىلَوَأمهو)٦( التَّو ،: اِلحب صنَب نانه المدنبأس ال :ديع بنا قال ،اختلط صدوق، ي 

 وقد  ومائة،وعشرين ست أو خمس سنة مات ،جريج وابن ،ذئب أبي كابن عنه القدماء برواية
   .)٧(ماجه وابن والترمذي، داود، أبو له  روى.له أخرج البخاري أن زعم من أخطأ

 من كبير، وهو اختلط وقد أدركه قد مالك كان ": وقال أحمد.)٩(العجليو. )٨(معين بنوثقه ا
  .)١("بأساً به أعلم ما الحديث، صالح وهو المدينة، أهل أكابر عنه روى وقد فذاك، قديماً منه سمع

 ـــــــــــــــــ
   .٢١١ تقريب التهذيب، ص ) ١(
   . ٣٦٣ المرجع السابق، ص ) ٢(
   .٤١ طبقات المدلسين، ص ) ٣(
   .٢٢٩ التحصيل، ص  انظر بتصرف جامع) ٤(
   .٢١٩  تقريب التهذيب، ص )٥(
   ).٢/٣٦٤العلل ومعرفة الرجال، ( ، خلف بن أمية ابنة والتوأمة ،نبهان بن صالح هو:   قال أحمد)٦(
    .٢٧٤  تقريب التهذيب، ص )٧(
  .١٣٣، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ٨(
    .١/٤٦٦  الثقات للعجلي، )٩(



 ٥٦

  .)١("بأساً
 بن وزياد، جريج وابن ذئب، يأب ابن مثل ،قديماً منه سمعوا إذا به بأس ال ":يعد بنا وقال
 الذي وحديثه. وغيرهما ،الثوريو مالك مثل مختلط وهو بأخرة منه سمع ومن. وغيرهم، سعد
 ابن دون ممن البالء وإنما ثقة، عنه روى إذا منكراً حديثاً له أعرف ال، االختالط لقب به حدث

 وبرواياته به بأس ال وصالح قبله، من البالء يكون وال عنه، فيروى ضعيفاً فيكون ذئب، يأب
 فمن يموت، أن قبل خرف كان وقد: مرة زادو. )٣(يبقو ليس:  ابن معين مرةقالو. )٢("وحديثه

. )٥(ضعيف: زرعة أبو  وقال.يبقو ليس: حاتم أبو وقال. )٤(ثبت فهو يختلط أن لقب منه سمع
 تشبه التي باألشياء يأتي وجعل خمس، سنة تغير: حبان ابن وقال. )٦(ضعيف: النسائي وقال

 قد :قلت. )٧(الترك فاستحق يتميز ولم القديم بحديثه األخير حديثه فاختلط الثقات عن الموضوعات
ضعفه قد ، وه ابن معين مرة، والعجليلعلماء فيه بين التوثيق والتضعيف فقد وثقاختلفت أقوال ا

 حديثه ما تبين أنه  إال أنه يقبل من، مختلطرعة، والراجح أنه صدوقالنسائي، وأبو حاتم، وأبو ز
بن سعد سمع منه قبل االختالط فال يضره في هذا اوزياد ، )٨(كما ذكر ابن عديقبل االختالط، 

  . الحديث
 *ابنع ٤(، صحابي، سبقت ترجمته حديث رقمالمطلب عبد بن عباس  بنهو عبد اهللا :اسب.(  

  علل اإلسناد
  : علتان فيهسنادهذا اإل
  ، فأما تدليسه فالثقة هو، واألموي جريج بن العزيز عبد بن الملك ل عبدارسإو سيدل ت:األولى
 أحد عنهنا  يروِ أما إرساله فلم، و"أخبرني":بالسماع فقال صرح ألنه الحديث هذا في يضره

  . أرسل عنهم ممن
زياد بن سعد سمع منه قبل  في هذا الحديث ألن هال يضر، التَّوَأمة مولى ط صالحاختال :الثانية

   .االختالط
 ـــــــــــــــــ

  .١٣/١٠١كمال،  تهذيب ال) ١(
  .٤/٥٧ الكامل في الضعفاء، ) ٢(
  .٣/٢٣ العلل ومعرفة الرجال، ) ٣(
  . ٣/١٧٦،  رواية الدوري- تاريخ ابن معين  )٤(
  .٤/٤١٧ الجرح والتعديل، ) ٥(
  .٥٧ الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص) ٦(
  . ١/٣٦٥ المجروحين البن حبان، ) ٧(
  .٤/٥٧، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(



 ٥٧

  الحكم على اإلسناد
 شعيبقال في تعليقه على مسند أحمد و .)١(األلباني الشيخ حسنهقد و .سناد حسنهذا اإل

   .)٢("حسن إسناد وهذا صحيح ":األرنؤوط
       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)٣(حجز على وتُجمع إزارِه مشَد أي ] حجزته إلى النار تأخُذه من منهم [ الحديث ومنه  

  )٢٨(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه   
 قَاَل : حدثَنَا شَيبان بن عبد الرحمنِ قَاَل،ونُس بن محمد حدثَنَا ي،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ  
:  َأنَّه سمع نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل، يحدثُ عن سمرةَ،)٥( سمعتَ َأبا نَضرةَ،)٤(قَتَادةُ

ار ِإلَى كَعبيه ومنْهم من تَْأخُذُه ِإلَى حجزته ومنْهم من تَْأخُذُه ِإلَى ِإن منْهم من تَْأخُذُه النَّ"
هنُق٦("ع(.  

  تخريج الحديث
  . بنحوه،، به، عن قتادة بن دعامةسعيد بن أبي عروبة، من طريق )٧(أخرجه مسلم  

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        

 ـــــــــــــــــ
   . ١٦٠٢ ح ١٧٦/ ٤ السلسلة الصحيحة، ) ١(
   .٢٩٥٦ ح ١/٣٢١ مسند اإلمام أحمد، ) ٢(
  .١/٨٩٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
   ).٤٥٣تقريب التهذيب ص(  السدوسي، ةامعقتادة بن د هو ) ٤(
   ).٥٤٦تقريب التهذيب ص( ، عة العبديطَلمنذر بن مالك بن قُ هو ا) ٥(
  . ٢٨٤٥ ح٤/٢١٨٥، ..."جهنم نار حر شدة في" باب، "وأهلها  نعيمها وصفة الجنة" كتاب مسلم ،  صحيح) ٦(
.  ٢٨٤٥ح٤/٢١٨٥، ..."جهنم نار حر شدة في"  باب، "نعيمها وصفة الجنة" المرجع السابق، كتاب ) ٧(

    



 ٥٨

  :األثير رحمه اهللا قال ابن 
  .)١(]بحجزِكم آخذٌ فأنا [ الحديث ومنه  

  )٢٩(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه   
َأنَّه : َأنَّه حدثَه، )٥( عن عبد الرحمنِ،)٤( حدثَنَا َأبو الزنَاد،)٣( َأخْبرنَا شُعيب،)٢(حدثَنَا َأبو الْيمانِ  
عمسنْهع اللَّه يضةَ رريرا هلَّى اللَّ: َأبص وَل اللَّهسر عمس قُوُل َأنَّهي لَّمسو هلَيع ي " :هثَلا مِإنَّم

 الَّتي تَقَع فَلَما َأضاءتْ ما حولَه جعَل الْفَراشُ وهذه الدواب: ومثَُل النَّاسِ كَمثَِل رجٍل استَوقَد نَارا
 وهم ، بِحجزِكُم عن النَّارِفََأنَا آخُذٌ ، فيها)٦(فَجعَل ينْزِعهن ويغْلبنَه فَيقْتَحمن، في النَّارِ يقَعن فيها

  .)٧( "يقْتَحمون فيها
  تخريج الحديث

 من ،)١٠(مسلمو .األعرج عبد الرحمن بن هرمز ريقمن ط .)٩(مسلمو .)٨(البخاريأخرجه   
   . عن أبي هريرة، بنحوه)همام األعرج، و(   كالهما.طريق همام بن منبه

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
    

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   ).١٦٧تقريب التهذيب ص( ،  اليمان الحمصيهراني أبو الحكم بن نافع الب هو) ٢(
   ).٢٦٧تقريب التهذيب ص( ، شعيب بن أبي حمزة القرشي هو) ٣(
   ).٣٠٢تقريب التهذيب ص( ، أبو عبد الرحمن، عبد اهللا بن ذكوان القرشي هو) ٤(
   ).٣٥٢تقريب التهذيب ص( ، عبد الرحمن بن هرمز األعرج هو ) ٥(
   ).٤/٣٦النهاية في غريب الحديث ( ، عذابها معاظم في نفسهب يرمي أي: يتَقَحم ) ٦(
     .٦١١٨ ح٢٣٧٩/ ٥، "االنتهاء عن المعاصي" باب، " الرقائق" كتاب  صحيح البخاري، )٧(
  .٣٢٤٤ح٣/١٢٦٠، "أواب إنه العبد نعم سليمان لداود ووهبنا" باب، " األنبياء" كتاب المرجع السابق، ) ٨(
 مما تحذيرهم في ومبالغته أمته على وسلم عليه اهللا صلى شفقته " باب، " الفضائل"كتاب صحيح مسلم ، ) ٩(

   . ٢٢٨٤ ح٤/١٧٨٩،  "يضرهم
 مما تحذيرهم في ومبالغته أمته على وسلم عليه اهللا صلى شفقته " باب، "الفضائل" كتاب المرجع السابق، )١٠(

  . ٢٢٨٤ ح٤/١٧٨٩،  "يضرهم



 ٥٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 من مفْتَعل وهو الوسط مشْدود أي ] محرِم وهو بحبل محتَجِزاً رجال رأى [ الحديث ومنه  

  .)١(الحجزة
  )٣٠(حديث رقم 

  .لم أعثر علي تخريجٍ له  
        

   :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 شيئاً ترك من وكُّل القَود عن يكُفُّوا أي ] فاألدنَى األدنَى ينْحجِزوا أن القَتيل وألهِل [ وفيه  
فَقَد زجانْح از عنهجطَاوع واالنْحه مجزنى . منَعه إذا حوالمع : أن ثَةرفُوا أن القَتيل ِلوععن ي 
 األدنَى وقوله . الدية واستَحقُّوا القَود سقَطَ - امرأة كانت وإن - عفَا أيهم ونساؤهم رِجالُهم دمه

 ال الورثَة من األولياء إلى والقَود العفْو إنما : يقول الفقهاء وبعض. فاألقرب األقْرب أي: فاألدنَى
  .)٢(بأولياء لَيسوا ممن الورثَة جميع إلى
    )٣١(حديث رقم     

  : مشكل اآلثار فيالطحاويقال   
  نَأبِي ع ديبع، َأنَّه كَان معزي ذَا َأنيثَ هدثُ الْحدحي بِه لَى النَّاسع لَافا خم وه هلَيي عف 

يقَةقذْكُ ،الْحيور َأنَّه لَغَهب نع ِليدنِ الْومٍ بلسم، َأنَّه ثُ كَاندحي بِه نع ياعزالَْأو، نن عصح، نع 
 وِإن فَالَْأدنَى الَْأدنَى ينْحجِزوا َأن الْقَتيِل ِلَأهِل :"قَاَل السلَام علَيه النَّبِي َأن عاِئشَةَ عن ،سلَمةَ َأبِي

 علَى دلَّ قَد ما الْحديث هذَا وفي ،الدمِ عن الْعفْو هو اِلانْحجاز وهذَا :عبيد َأبو قَاَل، " امرَأةً كَانَتْ
  .)٣(عبيد َأبِي امِكَلَ من هذَا كُلُّ ،عنْه الرجاِل عفْو يجوز كَما الْعمد الدمِ عن النِّساء عفْوِ جوازِ

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ر،  النهاية في غريب الحديث واألث) ١(
  . ١/٨٩٧ المرجع السابق، ) ٢(
  .٨٥ح١/٩٩مشكل اآلثار،   )٣(



 ٦٠

  تخريج الحديث
من طريق الوليد ، )٤(ابن عساكر و،)٣(إسحاق بن راهويه، و)٢(النسائي، و)١(أبو داودأخرجه   

من  ،)٧(الطحاويو . بشر بن بكرطريق من ،)٦(الطحاوي، و)٥(البيهقيو. ، بنحوه القرشيبن مسلم
   .بنحوهعن األوزاعي، به، ) محمد، وربش و،الوليد( ثالثتهم  .الصوري المبارك بن محمد طريق

  رجال اإلسناد
 أربع سنة مات ،مصنف فاضل ثقة ،المشهور اإلمام عبيد أبو ،يادغدالب امٍلَّس بن ماسالقَ* 

، روى له الغريب شرح في أقواله من بل مسندا حديثا الكتب في له أر ولم مائتين، ووعشرين
 .)٨(مذيأبو داود، والتربخاري تعليقاً، وال

 *ِليدالْو نمٍ بلسالقُ مرشمات ،والتسوية التدليس كثير لكنه ثقة ،الدمشقي العباس أبو موالهم ،ي 
  .)٩( األئمة األربعةروى له  ، ومائةوتسعين خمس سنة أول أو أربع سنة آخر
 سلممبن  الوليد: يالدارقطن وقال. )١٠(ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين  
 أدركهم قد شيوخ عن ضعفاء، شيوخ عني،األوزاع عند أحاديث ياألوزاع عن يروى ،يرسل

 عن ،األوزاعى عن ويجعلها ،الضعفاء أسماء فيسقط ،يوالزهر وعطاء، نافع، مثل ي،األوزاع
بن  وإسماعيل ،ياألسلم عامربن  اهللا عبد مثل يعنى ،يوالزهر عطاء عن ياألوزاع وعن نافع،
نه مدلس من  ثقة ولكهو: قلت. )١٣(و ذكره ابن حبان في الثقات. )١٢(قه العجليوثو. )١١(ممسل

  .لم يصرح بالسماع في هذا الحديثالرابعة، و

 ـــــــــــــــــ
   . ٤٥٣٨ ح ٢/٥٩١، "عفو النساء عن الدم " باب، " الديات" كتاب سنن أبي داود، ) ١(
   .٤٧٨٨ ح٨/٣٨، "عفو النساء عن الدم " باب، " القسامة" كتاب،  سنن النسائي) ٢(
  .١٠٧٧ح٢/٤٩٢، مسند إسحاق بن راهويه ) ٣(
  .١٤/٣٦٠ تاريخ دمشق، ) ٤(
   .١٥٨٤٩ ح٨/٥٩، ..."عفو بعض األولياء عن القصاص " باب، " النفقات" كتاب سنن البيهقي الكبرى، ) ٥(
   .٨٣ ح ١/٩٧، مشكل اآلثار للطحاوي ) ٦(
   .٨٤ ح ١/٩٨ المرجع السابق، ) ٧(
   .٤٥٠ تقريب التهذيب، ص ) ٨(
    .٥٨٤ المرجع السابق، ص ) ٩(
   .  ٥١ت المدلسين، ص طبقا ) ١٠(
   .١١/١٣٥تهذيب التهذيب،  ) ١١(
   .٢/٣٤٢الثقات للعجلي،  ) ١٢(
   .٩/٢٢٢الثقات البن حبان،  ) ١٣(



 ٦١

 *دبنِ عمحالر نرو بمأبي بنِ ع ومرِع ياعزسبع سنة مات ،جليل ثقة الفقيه ،عمرو أبو ،اَألو 
   .)١( روى له الجماعة ، ومائةوخمسين

 *نصح بن عبد الربنا أو ،نِحم محالتَ نِصراغالسابعة من مقبول ،الدمشقي حذيفة أبو ،مي، 
  .)٢(النسائيود وروى له أبو دا

 ،األوزاعي غير عنه روى أحدا أعلم ال :سفيان بن ويعقوب ،حاتم أبو قال:" قال ابن حجر  
 بن سلمة جد ،الرحمن عبد بن نحص هو :حبان بنا وقال ،نسبه أحداً أعلم ال :حاتم أبو وقال

 أبي عند له ،به يعتبر شيخ :الدارقطني وقال ،محصن بن حصن هو :المديني بنا وقال ،العيار
 :قلت ،امرأة كانت وإن فاألول األول ينحجروا أن المقتتلين على واحد حديث والنسائي داود

  .مقبولهو : لتق. )٣("هحال يعرف ال :القطان بنا وقال ،الثقات في حبان بنا وذكره
 ،مكثر ثقة :إسماعيل وقيل :اهللا عبد اسمه :قيل ،يندالم فوع بنِ نِحمالر بدع بن ةَملَس أبو* 
 .)٤(روى له الجماعة ،ومائة أربع أو وتسعين أربع سنة
  ) .٥( سبقت ترجمتها في حديث رقم ،عنْها اهللا رضي عاِئشَةُ* 

  علل اإلسناد
  :فيه علتانهذا اإلسناد 

لذلك  لم يصرح بالسماع في هذا الحديث،من الرابعة، و التدليس كثير ثقة ،مسلم بن الوليد: األولى
  .)٥( " فليس بحجة،"عن":ما إذا قيلأ ، بهجال بد أن يصرح بالسماع إذا احتُ"  :قال الذهبي 

  .مقبول وليس له متابع الرحمن عبد بن حصن :الثانية
  الحكم على اإلسناد

  .)٦(وضعفه الشيخ األلباني، ضعيف ذا اإلسناده
        

    

 ـــــــــــــــــ
   .٣٤٧ ص ،تقريب التهذيب ) ١(
   .١٦٩المرجع السابق، ص  ) ٢(
   .٣٢٦/ ٢تهذيب التهذيب،  ) ٣(
    .٦٤٥تقريب التهذيب، ص  )٤(
  .١٩١ ص ،ق للذهبيذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موث ) ٥(
  .٣٨٧٤ح٨/٣٧٦، السلسلة الضعيفة ) ٦(



 ٦٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 هم الحجزة ] الحجزة وراء من وينْتَصر الْخُطَّة يفْصل أن ذه ابن أيالم [ قَيلَة حديث وفي  
 ولَدها ذه بابن وأراد حاجِز لواحدا بالحقّ بينَهم ويفْصلُون بعض من الناس بعض يمنَعون الذين
  .)١(ملُوما يكُن لم عنه الظُّلْم به يدفَع ما بلسانه وعبر نَفْسه عن فاحتَج ضيم خُطَّة أصابه إذا يقول

  )٣٢(حديث رقم 
  :طبقاته في ابن سعدقال   
، اهتَد جهتْثَده ح أنَّيربنْلعا بٍعي كَنو ب، أخُانس حن اهللا بدب عانَربأخْ، مٍلس من بانفَّا عنَربأخْ  
صفتُنْ بِةُيلَ عيةَبو دحيتُنْبِ ةُبلَ عيةَب حتَثَداهع نح دقَيث تُنْ بِةَلَيخْ مرةَم، وبعدح ديث 
 نم وينْتَصر الْخُطَّة يفْصل أن ذه ابن أيالم"  :ملَّسو هيلَ عى اُهللالَّ ص اِهللاوُلس راَلقَفَ...:يٍلوِطَ

  .)٢(" ...الحجزة وراء
  تخريج الحديث

عفان بن مسلم بن عبد اهللا و ،عبد اهللا بن سوار العنبريمن طريق  ،)٣(أخرجه الطبراني
 .قرشيعبيد اهللا بن محمد بن حفص ال، وعبد اهللا بن رجاء الغداني، والصفار البصري

  .نحوه، به، ب اهللا بن حسانعبد عن  جميعهم.الطبراني من طريق ،)٤(المزيو
  رجال اإلسناد

 *فَّعانب نم سبنِ مِل اِهللا عبد الباهل٢٣(سبقت ترجمته حديث رقم  ،ثبت ثقة ،ي.(   
 *عباِهللاد ب نح سالتَّ انميملقبه ،العنبري الجنيد أبو ،ي روى له ،السابعة من ،قبولم ريستْع 

   .)٥( البخاري في األدب المفرد، وأبو داود، والترمذي
  .هو ثقة: قلت. )٧(ثقة: ، وقال الذهبي)٦(وذكره ابن حبان في الثقات  
 *صفتُنْ بِةُيلَ عيروى لها البخاري في األدب المفرد، وأبو داود،  ،الثالثة من مقبولة، ةَب

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   .٣٢٠/ ١ الطبقات الكبرى، ) ٢(
   .١ ح٧/ ٢٥، "القاف"  المعجم الكبير، باب ) ٣(
   .٢٧٩-٢٧٥ /٣٥ تهذيب الكمال، ) ٤(
     .٣٠٠  تقريب التهذيب، ص )٥(
   .٨/٣٣٧ الثقات البن حبان، ) ٦(
   .٥٤٥/ ١ الكاشف، ) ٧(



 ٦٣

   .حيبة بنت عليبةأخت دوهي . )١(والترمذي
  .مقبولة عند المتابعة، وإال فلينة الحديثهي : قلت .)٢(ذكرها ابن حبان في الثقات  
 *حديتُنْ بِةُب لَعيةَب العروى لها البخاري في األدب المفرد، وأبو الثالثة من مقبولة، يةَرِنب ،

  .أخت صفية بنت عليبةهي  و.)٣(داود، والترمذي
هي مقبولة عند المتابعة، وإال : قلت .)٥("وثِّقت: "، وقال الذهبي)٤(ان في الثقاتذكرها ابن حب  

  .فلينة الحديث
 هي ،وسلم هاجرت إلى النبي صلى اهللا عليه، ، إحدى الصحابياتالعنبرِيةَ ةَمرخْ متُنْ بِةُلَيقَ* 

  . )٦(ورفيقها حريث بن حسان البكري وافد بني بكر بن وائل
  اإلسنادعلل 

  : علتانهذا اإلسناد فيه
  .    قيلة بنت مخرمةأختها في الرواية عن تابعتهالكن و مقبولة العنبرية، دحيبة بنت عليبة: األولى
  . قيلة بنت مخرمةأختها في الرواية عن تابعتهالكن  ومقبولة ،صفية بنت عليبة :الثانية

  الحكم على اإلسناد
   .حسن اإلسناد هذا 

        

 ـــــــــــــــــ
 .٧٤٩تقريب التهذيب، ص   )٤(

  .٦/٤٨٠الثقات البن حبان،   )٥(
  .٧٤٦تقريب التهذيب، ص  ) ٣(
  ". ذحيبة:" ، وذكرها بالذال فقال٦/٢٩٥قات البن حبان ثلا  )٢(
 .٢/٥٠٧الكاشف للذهبي،   )٣(

   . ٨/٨٣اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ٦(



 ٦٤

  :األثير رحمه اهللا قال ابن 
 وبين بينَنا حجازاً الدهناء تَجعل أن رأيت إن اللّه رسول يا [ حسان بن حريث حديث وفي  
 .)١(األرض من المعروف الصقْع الحجاز سمي به و . وبينهم بيننا فَاصالً حدا أي ] تَميم بني

  )٣٣(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد مسنده   
  دحفَّانرِ: قَاَل،ثَنَا عنْذو الْمَأب لَّامثَنَا سدلَةَ،حدهنِ بمِ باصع ناِئٍل، عَأبِي و نع ، ارِثنِ الْحع 

 : ؟ قَاَلَأين تُرِيدون : فَقَالَتْ:قَاَل،  من بني تَميمٍ، مررتُ بِعجوزٍ بِالربذَة منْقَطع بِها:بنِ حسان قَاَل
 :قَاَل، فَاحملُوني معكُم فَِإن ِلي ِإلَيه حاجةً: قَالَتْ،  نُرِيد رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:فَقُلْتُ

؟  ن النَّاسِ الْيومما شَْأ:  فَقُلْتُ، وِإذَا رايةٌ سوداء تَخْفقُ،فَدخَلْتُ الْمسجِد فَِإذَا هو غَاص بِالنَّاسِ
: قَاَل،  يرِيد َأن يبعثَ عمرو بن الْعاصِ وجها،هذَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالُوا
  .)٣("...فَافْعْل، ني تَميمٍ حجازا بينَنَا وبين ب)٢(ِإن رَأيتَ َأن تَجعَل الدهنَاء، يا رسوَل اللَّه: فَقُلْتُ

  تخريج الحديث
 ،)٧(، وأبو نعيم)٦( والطبراني،)٥(ابن أبي شيبةو. ، عن زيد بن الحباب، بنحوه)٤(أخرجه أحمد     

 من طريق محمد بن مخلد ،)٩(، وأبو نعيم)٨(والطبراني. ه، بنحومسلم بن عفان من طريق
   .عن سالم أبو المنذر) محمدزيد، وعفان، و( ثالثتهم. ، بنحوهالحضرمي

 )أبو بكرسالم، و( كالهما .، بنحوهأبو بكر بن عياش األسدي، من طريق )١٠(الطبريأخرجه و
   .به،  عاصم بن أبي النجودعن

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ب الحديث واألثر، النهاية في غري  ) ١(
  .) ٢/٣٦٠النهاية في غريب الحديث،  ( ،تَميمٍ ببالد معروفٌ موضع  هو:الدهناء  ) ٢(
   .١٥٩٩٥ ح ٣/٤٨١مسند اإلمام أحمد،   ) ٣(
   . ١٥٩٩٦ ح ٣/٤٨٢المرجع السابق،   ) ٤(
   .٦٦٠ ح ٣١٢/ ٢مسند ابن أبي شيبة،   ) ٥(
   .٣٣٢٥ ح٣/٢٥٤المعجم الكبير،   ) ٦(
   .١٩٣٥ ح ١٨٠/ ٦معرفة الصحابة،   ) ٧(
   .٣٣٢٥ ح٣/٢٥٤المعجم الكبير،   ) ٨(
   .١٩٣٥ ح ١٨٠/ ٦معرفة الصحابة،   ) ٩(
  .١/١٣٤، تاريخ األمم والملوك ) ١٠(



 ٦٥

   . بنحوه، عاصم بن أبي النجود، عن الحارث بن حسان البكري، من طريق)١(أبو الشيخأخرجه و
  رجال اإلسناد

 *فَّعانب نم سبنِمِل  اِهللا عبد الباهل٢٣(سبقت ترجمته حديث رقم  ،ثبت ثقة ،ي .( 

 *لَّسام بن لَسيمان ىنزقرأ يهم صدوق ،الكوفة نزيل البصري النحوي القارىء المنذر أبو ،الْم 
  .)٢(النسائي، و، روى له الترمذي ومائةوسبعين إحدى سنة مات ،عاصم على
 :قوله سلمة بن حماد عن روى ":البخاري وقال. )٣("حديثال صالح صدوق، ":حاتم أبو قال  
 به، بأس ال ":،مرة معين بنا وقال. )٤("زيد بن من حماد عاصم، لحديث أحفظ المنذر، أبو سالم

. )٦("بأس به  ليس":داود أبوقال و .)٥("لصدقه يحتمل :مرة وقال. ال :قال هو؟ أثقة مرة، وسئل
 وهذا ضعيف، الطويل ذاك بسالم هذا وليس يخطئ، كان ":وقال الثقات، في حبان ابن وذكره

 .يخطئ صدوق الراجح أنه :قلت. )٨("بمتقن ليس يهم، دوقص:" الساجي وقال. )٧(صدوق

 العزيز عبد بن عمر خالفة في مات ،مخضرم ثقة ،الكوفي وائل أبو ،يداألس ةَملَس بن يقُقشَ* 
 .)٩(، روى له الجماعةسنة مائة وله

 *عاصم بن به٢٣(حديثسبقت ترجمته  ،مقرون الصحيحين في حديثه ،أوهام له صدوق ،ةَلَد.(  
  .)١٠(له صحبة وكانت الذهلي، البكري يزيد ابن  ويقال: حسان بنالْحارِثُ* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  لوجود المتابعة من فيه ولكن هذا الحديث لم يهم،يهم صدوق ،المزني سليمان بن سالم :األولى
  . بكر بن عياش األسدييأب

 .، وليس له متابعأوهام له صدوق ،بهدلة بن عاصم :الثانية

 ـــــــــــــــــ
   .٤/١٣٢١، عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهانيل ،العظمة  ) ١(
   .٢٦١ ص ،تقريب التهذيب  ) ٢(
   .٤/١٥٩ ،والتعديل الجرح  ) ٣(
  .٤/١٣٤، الكبير التاريخ  ) ٤(
  .١٢/٢٨٨ ،الكمال تهذيب  ) ٥(
   .١/٤٠٧ ،اآلجري سؤاالت  ) ٦(
   .٦/٤١٦ ،حبان البن الثقات  ) ٧(
   .٤/٢٥٠، التهذيب  تهذيب ) ٨(
  .٢٦٨تقريب التهذيب، ص  ) ٩(
   .١٤٥ ص ،، تقريب التهذيب٥٦٩/ ١، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٠(



 ٦٦

  الحكم على اإلسناد
  .ضعيفسناد اإل هذا

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 ( األصل:  والكسر بالضم الحجز ] دساس العرق فإن الصالح الحجز في تزوجوا [ وفيه  
 والمنْبت األصل بالضم وقيل ... ). والْحجزِ المنْتمى كريم فامدح: ... لرؤبة الهروي أنشد

 العشيرة هو وقيل. اإلزار وطيب العفَّة عن كناية المحتَجز هيأة وهي الحجزة بمعنى هو وبالكَسر
  . )١(يمتَنع أي بهم يحتَجز ألنه

  )٣٤(حديث رقم 
  .)٢(العلل  في كتابه الجوزيابنذكره   

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 قَوائمه في البياض يرتَفع الذي هو ] المحجل األفْرح الخيل خَير [ الخيل صفة في } حجل{   
 الخَالخيل هيو األحجال مواضع ألنَّهما الركْبتَين يجاوِز وال األرساغ ويجاوِز القَيد موضع إلى

  .)٣(رِجالَن أو رِجل معها يكُن لم ما واليدين باليد  ؟ التَّحجيل يكون وال والقُيود
  )٣٥(حديث رقم 

  :قال اإلمام الترمذي في سننه   
  دمحم نب دمثَنَا َأحدح،كاربالْم نب اللَّه دبنَا عرَأخْب ،لَهِيع ننَا ابرنِ َأبِي ،ةَ َأخْبب زِيدي نع 
خَير الْخَيِل :" عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَال، عن َأبِي قَتَادةَ،عن علي بنِ رباحٍ ،حبِيبٍ

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٧ يب الحديث واألثر، النهاية في غر) ١(
  .١٠١٥ح٢/٦١٧، "الزكاة " ، كتاب العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) ٢(
  .١/٨٩٩  النهاية في غريب الحديث واألثر،) ٣(



 ٦٧

مه١(الَْأد(،ثَمالَْأر حالَْأقْر )٢(،حالَْأقْر ثُم )٣(ُلجحينِ، الْممطَلْقُ الْي )لَى ،)٤تٌ عيفَكُم مهَأد كُني لَم فَِإن 
ةالشِّي هذ٦( ")٥(ه(.  

  تخريج الحديث
أخرجه و . بنحوهمن طريق يحيى بن أيوب،، )٩(البيهقيو .)٨(الحاكم و.)٧(أخرجه ابن ماجة  

    عن يزيد  )ابن لهيعةيحيى، و (كالهما . ة، بنحوهيعهِطريق ابن لَمن  ،)١١( والدارمي،)١٠(أحمد
  .، من طريق عقبة بن عامر، عن أبي قتادة، بمثله)١٢(وأخرجه ابن حبان .بن أبي حبيب، بها

  .بنحوه، به، عن علي بن رباح، ، من طريق عبد اهللا بن عقبة الحضرمي)١٣(وأخرجه الطيالسي
  رجال اإلسناد

 *  دمحم نب دمبنِ َأح مب المعروف ،العباس أبو ،ىوسهيودرخمـس  سـنة  مـات  ،حافظ ثقة ، م 
   .)١٤(النسائي، روى له البخاري، والترمذي، و ومائتينوثالثين

 *كاربالْم نب اللَّه دبع المزِروفيه جمعت ،مجاهد جواد عالم فقيه ثبت ثقة ،حنظلة بني مولى ،ي 
  .)١٥(  روى له الجماعةوستون ثالث وله  ومائة،وثمانين إحدى سنة مات ،الخير خصال

*  نب اللَّه دبهِلَعبنِ ةَيع عةَقب الحضرمبعد خلط صدوق ،القاضي المصري الرحمن عبد أبو ،ي 
 شيء بعض مسلم في وله ،غيرهما من أعدل عنه وهب وابن المبارك بنا ورواية ،كتبه احتراق

 ـــــــــــــــــ
  ). ١٢/٢٠٩لسان العرب( ، وغيرهما واإلبل الخيل في يكون اَألسود واَألدهم السواد :الدهمةُ ) ١(
  ). ٢/٤٨٢النهاية في غريب الحديث  (، العليا وشَفَتُه أبيض أنفه الذي: األرثَم ) ٢(
)٣ ( حهتَه في كان ما :األقْربحة جبياض وهي قُر سيره في يجالفَرس و،)  ٤/٥٥النهاية في غريب الحديث.(  
  ). ٣/٢٩٩النهاية في غريب الحديث   (،تحجِيل فيها ليس مطْلَقُها  أي:طَلْقُ الْيمينِ ) ٤(
  ).٢/١٢٧٢النهاية في غريب الحديث(، الوشْي من وأصلُه وغيره الفَرس لون معظَم يخالفُ لون كلُّ: الشيةُ ) ٥(
  .١٦٩٦ ح ٤/٢٠٣ ،"الخيل من يستحب ما" باب، " الجهاد" كتاب سنن الترمذي ، ) ٦(
   .٢٧٨٩ ح ٢/٩٣٣ ،" في سبيل اهللا الخيل ارتباط" باب، " الجهاد" كتاب سنن ابن ماجة ، ) ٧(
   .٢٤٥٨ ح ١٠١/ ٢، " الجهاد" كتاب المستدرك ، ) ٨(
  .١٢٦٧٤ ح٦/٣٣٠" يستحب ما و الخيل منما يكره  "باب، "  و الغنيمةالفيءقسم " كتابالسنن الكبرى ،  ) ٩(
   . ٢٢٦١٤ ح ٥/٣٠٠ ،مسند اإلمام أحمد ) ١٠(
  .٢٤٢٨ ح٢/٢٧٨ ،"يكره  وما الخيلما يستحب من " باب، " الجهاد" كتابسنن الدارمي،  ) ١١(
     .٤٦٧٦ ح١٠/٥٣١ ، "الخيل" باب، " السير" كتاب صحيح ابن حبان ، ) ١٢(
   .٦٠٤ ح ٨٤ص ،  "عنه اهللا رضي ثابت بن زيد أحاديث"  ، باب مسند أبي داود الطيالسي ) ١٣(
   .٨٤  تقريب التهذيب، ص )١٤(
  . ٣٢٠ المرجع السابق، ص) ١٥(



 ٦٨

 والترمذي ،اًمقرون مسلم، روى له الثمانين على ناف وقد ومائة، وسبعين أربع سنة مات ،مقرون
  .)١( ابن ماجة وأبو داود،و

 حديث كتبت وقد ، بن سعد، ورشدين ليس بشيءرشدين من أمثل لهيعة ابن: قال ابن معين  
. واحد سواء نعم: قال سواء؟ لهيعة ابن من واآلخرين القدماء فسماع: ليحيى وقيل. لهيعة ابن

 قالو .)٣(ضعيف الحديث: مرة وقال ،)٢(بحديثه يحتج ال ،ضعيفاً كان:  مرةمعين ابن وقال
 وال قليالً لهيعة ابن عن أحمل ال :مهدي بن الرحمن عبد وقال .)٤(سعيد بن يحيى تركه: البخاري

. )٥(ونحوه المبارك ابن سماع إال لهيعة ابن حديث من سمعته بشيء أعتد ما: وقال أيضاً .كثيراً
 منه سمع ممن روايته في حاالً أحسن أمره أول في منه سمع ومن ،ضعيفاً كان: سعد بنا وقال

 أمره :وضعفه أبو حاتم وقال. )٧(ضعيف: ، وقال مرةبثقة ليس: النسائي وقال .)٦(خرةأب
 قالولم يحتج به حتى لو روى عنه أمثال ابن المبارك، و. االعتبار على حديثه يكتب مضطرب،

 وقال .)٩(حديثه يكتب ممن وهو نسيان، كأنه حديثه: يعد ابن وقال. )٨(يضبط ال كان: زرعة أبو
 كان ثم: وقال أبو حاتم ،كتبه احتراق قبل الضعفاء عن يدلس كان ولكنه صالح شيخ ":حبان ابن
 المتقدمين رواية عن التنكب فوجب يكن، لم أو حديثه من كان سواء قرأه ،إليه دفع ما ييبال ال

 برواية االحتجاج ترك وجبو المتروكين، عن المدلسة األخبار من فيها لما كتبه احتراق قبل عنه
 تضعيف على العمل: قال الذهبيو. )١٠("حديثه من ليس مما فيها لما كتبه احتراق بعد المتأخرين

 عنه وكثر ،عمره آخر في اختلط وعده ابن حجر في الطبقة الخامسة من المدلسين،. )١١(حديثه
 بن عمرو من لهيعة نب يسمع لم : قولهحاتم أبي عن: ونقل العالئي. )١٢(روايته في المناكير

 ـــــــــــــــــ
   .٣١٩ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  .٤/٤٨١،  رواية الدوري- تاريخ ابن معين  ) ٢( 
  .١٥٣، ص رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين  ) ٣( 
  .٥/١٨٢ التاريخ الكبير، ) ٤( 
  .٥/٣٢٧  تهذيب التهذيب، )٥( 
  .٧/٥١٦ الطبقات الكبرى، ) ٦( 
  .٦٤الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص  )٧( 
  .٥/١٤٥  الجرح والتعديل، )٨( 
  .٤/١٤٤ل في الضعفاء،   الكام)٩( 
  .٢/١١ المجروحين البن حبان، )١٠( 
  .٥٩٠/ الكاشف، ا)١١( 
  .٥٤ طبقات المدلسين، ص )١٢( 



 ٦٩

هو صدوق اختلط آخر عمره يقبل من : قلت. )١(الكثير عنه روى وقد :ثم قال ،شيئاً شعيب
المقرئ، والقعنبي، و وهب، وابن المبارك، ابنروايته ما روى عنه القدماء كالعبادلة، وهم 

  .والرواية هنا من القدماء، فعبد اهللا بن المبارك سمع منه قبل االختالط
 وكان فقيه ثقة ،والئه في واختلف ،سويد أبيه واسم ،رجاء أبو ،يرِصالم  َأبِي حبِيبٍ بنديزِي* 

  .)٢( روى له الجماعة ،الثمانين قارب وقد مائة، ووعشرين ثمان سنة مات ،يرسل
. )٤("شهاب بنا إلى كتب :يقول إنما شهاب بنا من يسمع لم:" وقال ابن معين. )٣(وثقه العجلي  

 من يسمع مل" :وقال العالئي. )٥(األتقياء الحكماء العلماء من ثقة حبشياً كان : الذهبيوقال
 إلي كتب روايته في يقول وهو إليه كتب إنما :حاتم أبي بن قال .يعاينه ولم شيئا الزهري
الحديث  و،يفي سماعه من الزهر هو ثقة تُكلم :قلت .)٦("متصل ذلك مثل أن تقدم :قلت ،الزهري

 .س عن الزهريهنا لي

 *يلعناحِ ببقَ بنِ  رفيه والمشهور ،ثقة ،المصري اهللا عبد أبو ،اللخمي الطويل ضد ،يرٍص 
ى له البخاري في األدب رو ،ومائة عشرة بضع سنة مات ،منها يغضب وكان بالتصغير علي

   .)٧(األئمة األربعةالمفرد، ومسلم، و
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فارس :له يقال وكان ،المشهور ارِياَألنْص رِبعي بن ةَادتَقَ أبو* 

  .)٨(مسلم صحيح في ذلك ثبت
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علتان
، ألن عبد اهللا بن  في هذا الحديثه يضراالختالط ال وهذا، يعةهِلَ بن اهللا عبداختالط : األولى

   . تابعه في الرواية عن شيخهالغافقي ن أيوب يحيى ب، وألنارك رواه عنه قبل االختالطالمب
  .)٩(هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر العالئيب، وحبي أبي بن يزيدإرسال  :الثانية

 ـــــــــــــــــ
  .٢١٥ ص،جامع التحصيل  )١(
   .٦٠٠ ص ، تقريب التهذيب) ٢(
  .٢/٣٦١ ، الثقات للعجلي) ٣(
  . ٤/٤٧٥ ،-  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٤(
  .٢/٣٨١ ، الكاشف) ٥(
  .٣٠٠ص لتحصيل، جامع ا) ٦(
   . ٤٠١ ص ، تقريب التهذيب) ٧(
   . ٣٢٧/ ٧ ، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٨(
  .٣٠٠، ص  جامع التحصيل) ٩(



 ٧٠

  الحكم على اإلسناد
 فهو صدوق انتفت عنه علة االختالط، لوجود ةيعهِلَ بن اهللا عبدبسبب ،  لذاتهحسن سنادهذا اإل

وقد صححه . يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وبها )١(الغافقي المتابعة من يحيى بن أيوب
  .)٢(األلباني

       
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 والوجه األيدي من الوضوء مواضع بيض أي ] المحجلُون الغُر أمتي [ الحديث ومنه  
 في يكون الذي البياضِ من سانلإلن والرجلين واليدين الوجه في الوضوء أثر استَعار واألقْدام

  .)٣(ورجلَيه ويديه الفَرس وجه
  )٣٦(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه   
 عن نُعيمٍ ، عن سعيد بنِ َأبِي هلَاٍل،)٥( عن خَاِلد،)٤(حدثَنَا اللَّيثُ:  قَاَل،حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ   

 ِإنِّي سمعتُ النَّبِي صلَّى:  فَقَال، فَتَوضَأ، رقيتُ مع َأبِي هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِد: قَاَل،ِ)٦(الْمجمر
فَمن ، ِإن ُأمتي يدعون يوم الْقيامة غُرا محجلين من آثَارِ الْوضوء ":اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل

ْلاسفْعفَلْي تَهيَل غُرطي َأن نْكُمم ٧(" تَطَاع(.  
  تخريج الحديث

العالء ، وسلمان أبو حازم األشجعي، ونعيم بن عبد اهللا المجمر، من طريق )٨(أخرجه مسلم  
  .، بنحوهثالثتهم عن أبي هريرة. بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي

 ـــــــــــــــــ
)١ (  يحيى بنأي الغَوب افأخطأ ربما صدوق ،المصري العباس أبو ،يق ، ) ٣٩ستأتي ترجمته حديث.(   
  .٥٥٨٤ح١/٥٥٩ ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته  ) ٢(
  .١/٨٩٩ النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٣(
  ). ٤٦٤تقريب التهذيب،ص( ، ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصريهو   ) ٤(
  ). ١٩١تقريب التهذيب،ص( ، ي أبو عبد الرحيم المصريحمخالد بن يزيد الجهو   ) ٥(
  ). ٥٦٥تقريب التهذيب،ص( ،  المدني أبو عبد اهللا،رمجنعيم بن عبد اهللا المهو   ) ٦(
  . ١٣٦ ح ١/٦٣ ،..."المحجلون والغر الوضوء فضل" باب، " الوضوء" كتابصحيح البخاري ،   ) ٧(
   .٣٤٦ ح١/٢١٦ ،"الوضوء في والتحجيل الغرة إطالة استحباب" باب، " الطهارة" كتاب  صحيح مسلم ، ) ٨(



 ٧١

  رجال اإلسناد
 *يىحي بن كَب١٥ (ديث رقم ح ترجمتهسبقت ،مالك من سماعه في وتكلموا ،الليث يف ثقة ،رٍي(. 

  . األنصاري عمرو بن الحارثمن له متابعة قاصرة، والرواية هنا عن الليثو: قلت
 *عسيدنلَاٍل باللَ  َأبِي هيثيونس بنا وقال ،األصل مدني :قيل ،المصري العالء أبو موالهم ،ي: 
 أنه :أحمد عن حكى الساجي أن إال ،سلفاً تضعيفه في حزم البن رأ لم ،صدوق ،بها نشأ بل

  .)١(، روى له الجماعةبسنة الخمسين قبل :وقيل ،قبلها :وقيل ،مائة والثالثين بعد مات ،اختلط
 بن سلمة أبا يدرك لم :حاتم أبو وقال ،وغيره الترمذي قاله ،مرسل وهو رجاب عن ":قال العالئي

 . الجهنيعبد الرحمن من له متابعة قاصرة،و ،لرواية هنا ليست عنهمااو :قلت .)٢("الرحمن عبد

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 علَى ويقْفز رجالً يرفَع أن : الحجل ] فحجل موالنا أنْتَ : لزيد قال السالم عليه أنه [ وفيه  

  .)٣(المقَيد مشْي : الحجل وقيل . قَفْز أنَّه إالَّ بالرجلَين يكون وقد . الفرح من األخرى
  )٣٧(حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده   
 عن علي ، عن هانِئ بنِ هانٍئ، عن َأبِي ِإسحاقَ، َأنْبَأنَا ِإسراِئيُل،حدثَنَا َأسود يعني ابن عامرٍ  

 َأنْتَ ": فَقَاَل ِلزيد: قَاَل، وزيد، وجعفَر أناَأتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:  قَاَل،ه عنْهرضي اللَّ
لَايوَل"مجفَر: قَاَل، فَحعقَاَل ِلجي:" وخُلُقي وتَ خَلْقهقَاَل،" َأنْتَ َأشْب :ديز اءرَل وجقَاَل، فَح : 

  .)٤( فَحجلْتُ وراء جعفَرٍ: قَاَل، " َأنْتَ منِّي وَأنَا منْك":وقَاَل ِلي

 ـــــــــــــــــ
    .٢٤٢ص تقريب التهذيب،  )١(
    .١٨٥ص  ، في أحكام المراسيلجامع التحصيل  )٢(
  .١/٨٩٩ النهاية في غريب الحديث واألثر،  )٣(
   .  ٨٥٧ ح ١٠٨/ ١مسند أحمد،   )٤(



 ٧٢

  تخريج الحديث
، بنحوه، )٢(الحاكمو ."فحجل"، بنحوه، بدون آدم بن حيىي ، من طريق)١( النسائيأخرجه  

  كالهما. عبيد اهللا بن موسىمن طريق . بنحوه،)٤(البيهقيو . بنحوه،)٣(البزار و."فحجل"بدون 
  .، به بن يونس السبيعي عن إسرائيل)، وعبيد اهللاحيىي(
  ".فحجل " الحديث عند البخاري وغيره، من حديث البراء بن عازب، وبدون كلمة و 

  رجال اإلسناد
 *األسود بن عالشَ رٍاماماذَشَ ويلقب الرحمن عبد أبا يكنى بغداد نزيل ،يالتاسعة من ثقة ،ان، 

    .)٥( ، روى له الجماعةومائتين ثمان نةس أول في مات
 مات ،حجة بال فيه تكلم ثقة ،الكوفي يوسف أبو ،ييعبِالس ِإسحاقَ َأبِي بنِ يونُس بن ِإسراِئيُل* 
  .)٦( ، روى له الجماعةبعدها وقيلمائة  وستين سنة
 :العجليقال و .)٧("عفهيستض من ومنهم كثيرا حديثا الناس عنه حدث ثقة كان ":قال ابن سعد  
 .)٩(" ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق": حاتمقال أبوو .)٨("جائز الحديث:  وقال مرةثقة،

 .)١١(ذكره ابن حبان في الثقات و.)١٠("الحديث ثبت: مرة وقال ،ثقة كان ":أحمد بن حنبل قالو
وقال . )١٣("ضعيف هأن ":المديني بن على نقل ابن حجر عنو .)١٢(ذكره العقيلي في الضعفاءو

 أبي بن حبيب من يسمع لم إسرائيل :يقول أبي سمعت حاتم أبي بنا قال األعالم أحد ":العالئي
 مل :"قال أيضاً و.)١٤("مصرف بن طلحة من وال ،زبيد من وال ،كهيل بن سلمة من وال ،ثابت

 ـــــــــــــــــ
  .٨٥٧٩ح٥/١٦٩ ،"فهووص تقدم لما المؤيدة األخبار  ذكر"، باب "الخصائص" سنن النسائي ، كتاب   )١(
   .٤٦١٤ ح٣/١٣٠ ،"...ئمما روى هان" ، باب " معرفة الصحابة " مستدرك الحاكم ، كتاب   )٢(
  .٧٤٤ ح ٢/٣١٦، "مسند علي رضي اهللا عنه " بزار، مسند ال  )٣(
  .٢٠٨١٦ح١٠/٢٢٦، ... "نيك لم إذا الرقص في رخص من" ، باب "الشهادات " السنن الكبرى، كتاب  )٤(
     .١١١ ص ،  تقريب التهذيب) ٥(
   .١٠٤ ص   المرجع السابق،) ٦(
     .٦/٣٧٤ ،الطبقات الكبرى  ) ٧(
   .١/٢٢٢ ،الثقات للعجلي  ) ٨(
   .٣٣٠/ ٢ ،الجرح والتعديل  ) ٩(
  .٥٢٠، ٢/٥١٩تهذيب الكمال،   )١٠(
  .٦/٧٩الثقات،  ) ١١(
  .١/١٣١ ،الضعفاء الكبير ) ١٢(
  .١/٢٢٩  تهذيب التهذيب،) ١٣(
      .١٤٤ ص ،  جامع التحصيل)١٤(



 ٧٣

 لم أنه على ليد وذلك مطلقاً به احتجوا ،إسحاق أبي اختالط من كرذُ ما األئمة من أحد يعتبر
ولم يثبت ما قيل فيه، فلم يذكر هو ثقة : قلت .)١(" األول القسم من فهو حديثه من شيء في يختلط

  .فيه سبب للجرح، وقد وثقه كبار النقاد فيبقى على توثيقه
 *عروم بن عبنِ اِهللا بد عبيإسحاق أبو ،الهمداني شعيرة أبي بنا ويقال ،علي :ويقال ،د 
٢( ، روى له الجماعةومائة وعشرين تسع سنة مات ،بأخرة اختلط عابد مكثر ثقة ،ييعبِالس(.   
، وعده في القسم األول من به االحتجاج على المتفق التابعين أئمة  أحد:"قال العالئي  

 . تغيرههو ثقة تغير بأخرة، وال يضر: قلت. )٣( "المختلطين وهو الذي ال يستوجب تضعيفاً
، روى له البخاري في األدب المفرد، الثالثة من مستور الكوفي ،ياندماله انٍئ بنِ ههانُئ* 
   .)٤(األئمة األربعةو

 *يلع نبنِطَاِلبِ َأبِي ب  دببِ عطَّلوهو ،أربعين سنة رمضان في ماتصحابي جليل، ، )٥(الْم 
  .)٦(السنة أهل بإجماع باألرض آدم بني من األحياء أفضل يومئذ

  علل اإلسناد
  : فيه علتان اإلسنادهذا

  .القسم األول من المختلطين من   يضره ذلك ألنهوال ،يعيبِالس إسحاق يأباختالط :األولى
  .مستور ،الهمداني هانئ بن هانئ :ةالثاني

  الحكم على االسناد
 هانئ ،ضعيف إسناده ":األرنؤوط قال شعيبفي تعليقه على مسند أحمد و .ضعيف سنادهذا اإل

  .)٧("غريب منكر الحديث في "الحجل "ولفظ ،التفرد يحتمل ال ومثله، فيه الكالم تقدم هانئ بن
         

 ـــــــــــــــــ
  .٩٤ص  المختلطين،) ١(
     .٤٢٣ ص ، تقريب التهذيب) ٢(
  .٩٣ن، ص  المختلطي)٣(
     .٥٧٠ ص ،  تقريب التهذيب)٤(
    .٤/٥٦٥،   اإلصابة في تمييز الصحابة)٥(
  .٤٠٢ ص، تقريب التهذيب) ٦(
   .٨٥٧ ح ١/١٠٨ مسند أحمد، ) ٧(



 ٧٤

  : رحمه اهللا األثير ابن قال
 وتكون بالثِّياب يستَر كالقُبة بيت : بالتَّحريك الحجلة ] الحجلة زِر مثَل النبوة خاتَم كان [ وفيه  
 .)١(حجال على وتُجمع كبار أزرار له

  )٣٨(الحديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه   

   يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح،ماتثَنَا حدنِ، حمحالر دبنِ عب دعالْج نقَاَل، ع : زِيدي نب اِئبتُ السعمس 
 يا رسوَل اللَّه ِإن ابن : فَقَالَتْ،للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمذَهبتْ بِي خَالَتي ِإلَى رسوِل ا :"يقُوُل

جِعي وُأخْت،كَةرا ِلي بِالْبعدي وْأسر حسفَم ،وِئهضو نتُ مَأ فَشَرِبضتَو ثُم ، رِهتُ خَلْفَ ظَهقُم ثُم 
  .)٢( "يه مثَْل زِر الْحجلَةفَنَظَرتُ ِإلَى خَاتَمه بين كَتفَ

  تخريج الحديث
عبيـد اهللا،   محمـد بـن     و،  عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي      ، عن   )٣(البخاريأخرجه    

   عـن حـاتم     أربعتهم .محمد بن عباد  ، و قتيبة بن سعيد الثقفي   ، عن   )٤( ومسلم .ابراهيم بن حمزة  و
  . بمثله،بن اسماعيل، بها

  رجال اإلسناد
 *حاتم ِإ بنسميَلاع المدنالكتاب صحيح ،الكوفة من أصله ،موالهم الحارثي إسماعيل أبو ،ي 

  .)٥( روى له الجماعة ، ومائةوثمانين سبع أو ست سنة مات ،يهم صدوق
 .)٩(والذهبي .)٨(الحديث كثير مأموناً نكا : وزادسعد بنا و.)٧(العجليو .)٦( ابن معينثقهو

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٩  النهاية في غريب الحديث واألثر،) ١(
   . ٥٩٩١ ح٥/٢٣٣٧ ،"رؤوسهم ومسح بالبركة للصبيان  الدعاء"باب، " الدعوات" كتاب صحيح البخاري، ) ٢( 

، " المناقب" كتاب، و.١٨٧ ح١/٨١" الناس وضوء فضل استعمال" باب، " الوضوء" كتاب المرجع السابق، ) ٣(
" له ليدعى المريض بالصبي ذهب من" باب، " المرضى"  كتاب ، و٣٣٤٨ ح٣/١٣٠١ ،"خاتم النبوة " باب

  .٥٣٤٦ ح٥/٢١٤٦
   .٢٣٤٥ ح٤/١٨٢٢ ،..."وصفته النبوة خاتم إثبات" باب، " الفضائل" كتاب صحيح مسلم، ) ٤(
  .١٤٤ ص،  تقريب التهذيب )٥( 
  .٩٥ ص، رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين   )٦( 
  .١/٢٧٥ ، الثقات للعجلي) ٧( 
  .٥/٤٢٥ ، الطبقات الكبرى) ٨( 
  .١/٣٠٠ ، الكاشف) ٩( 



 ٧٥

 أن زعموا ":قال أبو حاتمو .)٢(وذكره ابن حبان في الثقات. )١(صدوق ورمشه ثقة :وقال أيضاً
ونقل  .)٣(" سالم بن سعيد من إلى أحب هو :، ثم قالصالح كتابه أن إال غفلة، فيه كان حاتماً

 جعفر عن روى: المديني ابن قال :" وقال ابن حجر.)٤(بالقوى ليس : أنه قالالذهبي عن النسائي
 ولم ،المنكدر بن ومحمد ،أسلم بن زيد رأى ":وقال العالئي .)٥(" أسندها سيلمرا أحاديث أبيه عن

 فقد وثقه أكثر ،الراجح أنه ثقة :قلت. )٦(" عتبة بن عبداهللا بن عون يلق لمو ،شيئاً منهما يسمع
  .علماءال

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
  .)٧()الحجال يلْزمن لنِّساءا أعروا ( الحديث ومنه  

  )٣٩(الحديث رقم 
  :قال الطبراني في معجمه  
  حنَثَد كْا بر ب ن س ٍله الد مياطنا شُ : اَل قَ يعيب ب ن ي حاَلى قَ ي : أنا يحي ى بن أي وب ع ،ن ـ  ع و رِم

نِب ارِ الحثع ،نم جعِمكَنِ ب بٍعع ،نم لَسةَمنِ بلَّخَ مدأن ،    ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهص وِل اللَّهسر 
  .)٨(" الحجال يلْزمن النِّساء أعروا" :قال

 ـــــــــــــــــ
  .١/٤٢٨ ، ميزان االعتدال) ١( 
  .٨/٢١٠ ، الثقات البن حبان) ٢( 
  .٣/٢٥٨ ، الجرح والتعديل) ٣( 
  .١/٤٢٨ ، ميزان االعتدال) ٤( 
  .٢/١١٠ ،  تهذيب التهذيب)٥( 
  .١٥٧ ص، جامع التحصيل) ٦( 

  .١/٨٩٩  النهاية في غريب الحديث واألثر،) ٧(
   .٣٠٧٣ ح٣/٢٥٦ ، المعجم األوسط للطبراني) ٨(



 ٧٦

  تخريج الحديث 
بـن جميـع    و ا  ،)٤(و ابـن عـساكر     ،)٣(أبو نعيم و ،)٢(وابن األعرابي  ،)١(خرجه الطبراني أ  

  . عيب بن يحيى، به، بمثله بكر بن سهل عن ش من طريق.)٥(الصيداوي
  رجال االسناد

 *كْبرب نس ٍلهالد مياطالليث وكاتب ،يوسف بن اهللا عبد عن ،هاشم بني مولى محمد أبو ،ي 
 نيف عن ،ومائتين وثمانين تسع سنة توفي ،والطبراني ،واألصم ،الطحاوي وعنه ،وطائفة
 في يونس بنا ذكره وقد ،ضعيف :نسائيال قال ،الحال مقارب وهو ،عنه الناس حمل وتسعين

 فيه الناس تكلم :قاسم بن مسلمة وقال ،جرحاً فيه يذكر ولم ،نافعاً جده وسمي ،مصر تاريخ
 بن مجمع عن ،أيوب بن حييي عن ،كثير بن سعيد عن به حدث الذي الحديث أجل من ضعوهوو

 .)٧("متوسط :" قال الذهبي و.)٦("الحجال يلزمن النساء اعروا "،رفعه مخلد بن مسلمة عن ،كعب
  . هو ضعيف:قلت
   .)٨( ، روى له النسائيالعاشرة من عابد صدوق ،ييبِجِالتَّ بِاِئالس بنِى يح ين ببيعشُ* 

 إحدى سنة توفي ،العبادة عليه غلبت صالحاً رجالً كان :يونس بنا قال ":قال ابن حجر  
 ثقة:وقال الذهبي. )٩("صحيحه في خزيمة نب به واحتج ،ومائتين عشرة خمس سنة وقيل عشرة
 ليس شيخ :حاتم أبو قال. )١١(الحديث مستقيم إنه وقال الثقات في حبان بن وذكره. )١٠(عابد

   . هو صدوق:قلت .)١٢(بالمعروف

 ـــــــــــــــــ
   .١٠٦٣ ح١٩/٤٣٨ ، المعجم الكبير) ١(
   .١٢٠١ ح٣/٢٠٣ معجم ابن األعرابي، ) ٢(
   . ٥٤٧٦ ح١٧/٣٢٣ معرفة الصحابة، ) ٣(
  .٢٥/٢١٤  تاريخ دمشق،) ٤(
  .٥١ح١/١٠٦ ،الشيوخ معجم ) ٥(
    . ٢/٥٢ ،  لسان الميزان البن حجر)٦(
  .١/١١٣  المغني في الضعفاء، )٧(
   .٢٦٧ ص ، تقريب التهذيب) ٨(
   .٣١٢/ ٤ ، تهذيب التهذيب) ٩(
   .٤٨٨/ ١ ،الكاشف) ١٠(
   .٣٠٩/ ٨ ،ت البن حبانالثقا) ١١(
   .٣٥٣/ ٤ ،الجرح والتعديل) ١٢(



 ٧٧

* يحيى بنأي الغَ وبافقوستين ثمان سنة مات ،أخطأ ربما صدوق ،المصري العباس أبو ،ي 
  .)١(ماعة روى له الج،ومائة
. )٤(كان حافظاً:  ويعقوب بن سفيان وزاد.)٣(والعجلي. )٢(والبخاري ،وثقه ابن معين مرة 
 وقال. )٦(صالح: معين بن يحيى وقال. )٥(مصر أهل ثقات من: ، وقالالثقات في حبان ابن وذكره

محله : حاتم وأب وقال. )٧(صالح هو: قال؟ ثقة أيوب بن يحيى: داودي ألب قلت: اآلجري عبيد أبو
 :حنبل بن أحمد قالو. )٩(الحديث منكر: سعد ابن قالو. )٨(به يحتج وال ،حديثه يكتب الصدق،

 وقال. بأس به ليس: آخر موضع في وقال. )١١(يالقوبذاك  ليس: النسائي وقال. )١٠(الحفظ سيء
 البصرة، أهل وجوه من كان: صالح بن أحمدوقال . اضطراب حديثه بعض في: الدارقطني

 وهو ،منكراً حديثاً ثقة عن روى ذاإ حديثه في أرى ال" :عدى ابن وقال. )١٢(حفظه في خل وربما
 ربماالراجح أنه صدوق : قلت. )١٤(صالح الحديث: وقال الذهبي. )١٣("به بأس ال صدوقعندي 
  . كما ذكر ابن حجرأخطأ
 مات ،حافظ فقيه ثقة ،أيوب أبو المصري موالهم ،يارِاألنص وبعقُي بنِالْحارِث  بن وعمر* 
  .)١٥( روى له الجماعة ،ومائة الخمسين قبل
 *مجمعب كَن أبو قال ،حديثذكر الو ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ،مخلد بن سلمةم عن ،بٍع 

 ـــــــــــــــــ
     .٥٨٨ ص ،تقريب التهذيب  )١(
  .٣١/٢٣٣ ،تهذيب الكمال  ) ٢(
  . ٢/٣٤٧ ،الثقات للعجلي  ) ٣(
  . ٢/٢٥٩ ،المعرفة والتاريخ  ) ٤(
  ١٦٠ ص، ، مشاهير علماء األمصار٧/٦٠٠ ، الثقات البن حبان ) ٥(
  .١١/١٦٤ ،تهذيب التهذيب  ) ٦(
  . ٢/١٨٠ ،سؤاالت اآلجري  ) ٧(
  . ٩/١٢٧ ،الجرح والتعديل  ) ٨(
    .١١/١٦٤ ،تهذيب التهذيب   )٩(
  . ٣/٥٢ ،العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  . ١٠٧ ص،الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ١١(
    .١١/١٦٤ ،تهذيب التهذيب  )١٢(
  . ٧/٢١٦ ،الكامل في الضعفاء ) ١٣(
  . ٢/٣٦٢ ،الكاشف ) ١٤(
     .٤١٩ ص ،تقريب التهذيب ) ١٥(



 ٧٨

  .)٣(لم أعرفه:  قال الهيثمي.)٢(وذكره ابن حبان في الثقات. )١(مسلمة يدرك لم مجمع :حاتم
 *ملَسةُمب نلَّخَ مبنِ د الصامنْاَأل تارِصوقيل ،مسعود أبا وقيل ،معن أبا يكنى ،الزرقي وقيل ،ي 
 صلى اهللا رسول ومات ،المدينة وسلم عليه اهللا صلى النبي مقدم ولد ،معمر أبا وقيل ،معاوية أبا
 سنة مات ،مرة ووليها ،مصر سكن صغير صحابي وهو .)٤(سنين عشر ابن وهو وسلم عليه اهللا
  . )٥(وستين نتيناث

  علل اإلسناد
  : عللهذا الحديث فيه ثالث

  .الدمياطي سهل بن بكر ضعف :األولى
  .ليس له متابعو ، أخطأ ربما صدوق ،الغافقي أيوب بن يحيى :الثانية
  .كعب بن مجمعإرسال  :الثالثة

  الحكم على اإلسناد
 وال ،أيوب بن يحيى إال ،الحارث بن عمرو عن يروه لمو: قال الطبرانيو .هذا اإلسناد ضعيف

 بهذا إال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يروى ال، ويحيى بن شعيب إال ،يحيى عن رواه
وقال . )٧(" ثقات رجاله وبقية أعرفه ولم ،كعب بن مجمع فيه:"  وقال الهيثمي.)٦(اإلسناد

  .)٩(وقد ضعفه األلباني. )٨(ال أصل له: الشوكاني
        

 ـــــــــــــــــ
  .٢٧٤ ،جامع التحصيل للعالئي ) ١(
   . ٤٣٨/ ٥ ،الثقات البن حبان ) ٢(
  .٨٦١٦ح٥/٢٤٢، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ) ٣(
   . ٤٣٧ ص ،البن عبد البر االستيعاب ) ٤(
   .٥٣٢ ص ،تقريب التهذيب ) ٥(
   .٣٠٧٣ ح٣/٢٥٦ ،المعجم األوسط للطبراني ) ٦(
  .٨٦١٦ح٥/٢٤٢، لفوائدا ومنبع الزوائد مجمع ) ٧(
  .١٣٥، ص "النكاح " ، كتاب الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة  )٨(
  .٢٨٢٧ ح ٣٢٨/ ٦، السلسلة الضعيفة ) ٩(



 ٧٩

  :مه اهللا  رحاألثير ابن قال
 الحبة يأكل أنه يريد ] الحجل كطَعام طَعامي جعلُوا وقد قُريشا أدعو إني اللهم [ الحديث ومنه  
 منهم يدخل وال إجابتي في جادين غَير أنَّهم أراد : األزهري وقال . األكْل في يجِد ال الحبة بعد
  .)١(القَليل النَّادر إال اللّه دين في

  )٤٠(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
 والنَّاشز النَّاتئ فَيحكي بِبدنها الثَّوب يلْتَصق ال: أراد ،عظامها حجم يصفُ ال ،الحديث ومنه   
  .)٢(بلسانه الواصفك كان ،وبينَه رهأظه إذا ألنه التَّشْبيه على واصفاً وجعلَه ولَحمها عظامها من

  )٤١(الحديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
     يدع نا بكَرِيثَنَا زدرٍو     : قَالَ ،حمع نب اللَّه ديبثَنَا عديلٍ       ، حقنِ عب دمحنِ مب اللَّه دبع نع ، نع 

 ،)٣(كَساني رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قُبطيـةً          ": قَالَ ، عن َأبِيه  ،زيدمحمد بنِ ُأسامةَ بنِ     
     ةُ الْكَلْبِييحد ا لَهاهدا َأهميفَةً مي فَقَالَ   ،كَثَأترا امتُهوـةَ       :" فَكَسيطالْقُب ستَلْـب لَم ا لَكقُلْـتُ   " م : 

  .)٤(" فَِإنِّي َأخَافُ َأن تَصفَ حجم عظَامها،لَةًلَا مرها فَلْتَجعْل تَحتَها غ:"امرَأتي فَقَاَلكَسوتُها 
  تخريج الحديث

، )٨( والبيهقـي  .، بنحوه من طريق زهير بن محمد     .)٧(ابن سعد و .)٦(والحربي .)٥(أخرجه أحمد   

 ـــــــــــــــــ
  .١/٨٩٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١/٩٠٠ المرجع السابق، ) ٢(
 من القاف وضم. مصر أهل وهم القبط إلى نسوبم وكأنه بيضاء رقيقة مصر ثياب من الثَّوب: القُبِطية) ٣(

  ).٤/١٠النهاية في غريب الحديث،  (، بالكسر فقبطي الناس في فأما الثياب في وهذا. النَّسب تغيير
   .٢١٨٣٦ ح ٢٠٥/ ٥ ،مسند اإلمام أحمد ) ٤(
   . ٢١٨٣٤ ح٢٠٥/ ٥المرجع السابق،  ) ٥(
  .٣/٩٠٣، غريب الحديث ) ٦(
  .٤/٦٤قات الكبرى، الطب ) ٧(
اآلثار، ، معرفة السنن و٣٣٨٨ ح٢/٢٣٤ ،"الترغيب في التكثيف "، باب "الصالة " السنن الكبرى، كتاب  )٨(

  .١٠٥٥ ح ٣/٢٤١، "صالة المرأة "اب ، ب"الصالة " كتاب



 ٨٠

، مـن   )١(ابن أبي شيبة   و .، بمثله سف الزمي مرو األسدي، ويحيى بن يو     عبيد اهللا بن ع    من طريق 
، بمثله و بدون كلمـة    ، من طريق عبد اهللا بن جعفر الرقي       )٢(الطبراني و .، بمثله طريق أبي مليكة  

   .بن عقيل، به عبد اهللا تهم عن خمس."حجم"
   اإلسنادرجال

 جليـل  ثقة ،يوسف أخو وهو ،بغداد نزيل الكوفي يحيى أبو ،يميالتَ لتالص بنِ يا بن عدي زكَرِ* 
 ،المفـرد  األدب فـي  البخـاري   له روى ،ومائتين عشرة اثنتي أو عشرة إحدى سنة مات ،يحفظ
  .)٣(ماجة وابن ،والترمذي ،المراسيل في داود وأبي ،ومسلم

 *   ع نب اللَّه ديبرعيأبِ بنِ وم ِلالويد قِّيسـنة  مـات  ،وهم ربما فقيه ثقة ،األسدي وهب أبو ،الر 
  .)٤(روى له الجماعة ،سنة إال ثمانين عن  ومائة،ثمانين
 عبد عن روى من أحفظ وكان أخطأ، وربما الحديث، كثير ،صدوقاً .ثقة كان" :سعد بنا قال  

 الحـديث،  صالح ":حاتم أبو وقال .)٥("دهره في الفتوى في ينازعه أحد يكن ولم ،الجزري الكريم
 .)٧(وثقه العجلـي  و. )٦("محمد بن زهير من إلى أحب وهو ،منكراً حديثاً له أعرف ال صدوق، ثقة

 سـئل  :الجنيد بن قال ،مرسال عنه البخاري أخرج:" الباجي وقال   .)٨(الثقات في حبان ابن وذكره
 :يقـول  معين بنا سمعت :بكر أبو قال .بأس به ليس :فقال ،الرقي عمرو بن اهللا عبيد عن يحيى
  . ولم يصفه بالخطأ سوى ابن سعدعلماءهو ثقة، وثقه ال: قلت. )٩( "ثقة :الرقي عمرو بن اهللا عبيد

 *دبع  نب اللَّه  دمحيلِ   مقنِ عبٍاِلطَ يأبِ بنِ  ب الهاشمعلـي  بنت زينب أمه ،المدني محمد أبو ،ي، 
 فـي  البخـاري ، روى لـه      ومائة األربعين بعد مات ،بأخرة تغير :ويقال ،لين حديثه في صدوق

  .)١٠(ماجة وابن ،والترمذي ،داود وأبي ،المفرد دباأل

 ـــــــــــــــــ
   .١٦٤ ح ١/١٧٣ مسند ابن أبي شيبة، ) ١(
   .٣٧٩ ح ١٦٠/ ١ المعجم الكبير، ) ٢(
   .٢١٦ ص  تقريب التهذيب،) ٣(
   .٣٧٣ المرجع السابق، ص ) ٤(
  .٧/٤٨٤ الطبقات الكبرى، ) ٥(
  .٥/٣٢٨ الجرح والتعديل، ) ٦(
  .٢/١١٢ الثقات للعجلي، ) ٧(
  . ٧/١٤٩ الثقات البن حبان، ) ٨(
   .٨٩٢/ ٢ التعديل والتجريح، ) ٩(
   .٣٢١ تقريب التهذيب، ص)١٠(



 ٨١

 أهل بعض فيه تكلم وقد ،صدوق :الترمذي وقال. )١(الحديث جائز ثقة تابعي: قال العجلي
 حفظه في وكان بالعبادة موصوفاً خيراً فاضالً كان :العقيلي  وقال.)٢(حفظه قبل من العلم
 ممن وال ،بالقوي ليس الحديث لين: حاتموقال أبو . )٤(الحديث ضعيف :معين بنوقال ا .)٣(شيء
 في عنه مختلف :زرعة أبو وقال .نجيح بن تمام من إلى أحب وهو ،حديثه يكتب بحديثه يحتج

 :الحاكم وقال .حفظه لسوء به أحتج ال :خزيمة بن وقال .ضعيف :النسائي وقال. )٥ (.األسانيد
 محمد قالو .المعتمد المتين بذاك وليس ،بحديثه يحتجان راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان

 كان أنه إال وقرائهم البيت أهل فقهاء من :"حبان بنا وقال .)٦(الحديث مقارب وهو :إسماعيل بنا
 أخباره في ذلك كثر فلما ،سننه غير على بالخبر فيجيء التوهم عن يحدث كان الحفظ رديء
    . سيء الحفظالراجح أنه صدوق :قلت. )٧( "بضدها واالحتجاج مجانبتها وجب

 *دمحمنب دينِ زةَ بامبنِ  ُأس ةَثَارِح المدنروى له الترمذيالتسعين بعد مات ،ثقة ،ي ، ،
  .)٨(النسائيو

 اهللا صلى النبي ومات ،اإلسالم في ولد ،الحب بن الحب ،انِعمالنُ بنِ ثةَارِح بنِ ديز بن ةُامسُأ* 
 قبـل  وسلم عليه اهللا صلى النبي فمات عظيم جيش على أمره وكان ،ةسن عشرون وله وسلم عليه
  .)٩(وخمسين أربع سنة مات ،معاوية خالفة أواخر في مات ،بكر أبو فانفذه يتوجه أن

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

ـ          و األسدي عمرو بن اهللا عبيدلوهم   نسبة ال  :األولى ، اءهي علة منتفية بما ذكرتُه من أقـوال العلم
  .ولوجود المتابعة

   .ث ولم أجد له متابع، وعليه مدار الحدي،سيئ الحفظ ،عقيل بنا اهللا عبد :الثانية

 ـــــــــــــــــ
   .٢/٥٧ ، الثقات للعجلي) ١(
  .١٦/٨٤ تهذيب الكمال، ) ٢(
  .٢/٢٩٩ الضعفاء الكبير، ) ٣(
   .٤/١٢٧ ، الكامل في الضعفاء) ٤(
   .١٥٣/ ٥ ، الجرح والتعديل) ٥(
  .١٦/٨٤ تهذيب الكمال، ) ٦(
  .٢/٣ المجروحين، ) ٧(
    .٤٦٧، ص تقريب التهذيب  )٨(
    .١/٤٩،  اإلصابة في تمييز الصحابة) ٩(



 ٨٢

  الحكم على اإلسناد
 محتمل حديث: األرنؤوط شعيب  قال،ه على مسند أحمدتعليقوفي  . ضعيفسنادهذا اإل
  .)١(للتحسين

        
  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
 الـسيف  هـذا  يأخُذ من: فقال أحد يوم سيفا أخَذَ وسلم عليه اللّه صلى اللّه لرسو أن [ وفيه  
  .)٢(أخْذَه وتَهيبوا وتَأخَّروا نَكَصوا أي ] القَوم فأحجم بِحقِّه

  )٤٢(الحديث رقم
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 ، عن َأنَـسٍ ،)٤( حدثَنَا ثَابِتٌ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ،)٣(فَّان حدثَنَا ع،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ      

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر فَقَاَل،َأن دُأح موفًا ييـذَا   :" َأخَذَ سنِّـي هْأخُذُ مي نطُوا  " ؟مـسفَب 
مهيدَأي،   نْهانٍ مقُولُ  كُلُّ ِإنْسي قَالَ ، َأنَا ، َأنَا :م :"   قِّهبِح ْأخُذُهي نقَاَل" ؟ فَم:  مالْقَو مجفََأح ،   اكمفَقَاَل س 

   .)٥( " فََأخَذَه فَفَلَقَ بِه هام الْمشْرِكين: قَاَل، َأنَا آخُذُه بِحقِّه: َأبو دجانَةَ،بن خَرشَةَ
  تخريج الحديث

  .م بتخريجه عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسل  
  رجال اإلسناد

ثابت  وهو أثبت الناس في، بأخرة حفظه وتغير، ةثق ،يرِصالب ارٍينَد بنِ حماد بن سلَمةَ* 
نَالبالرواية هنا عن ثابتو: قلت ).٢٣ (، سبقت ترجمته حديثعلي بن زيدو ،ياننَ البيان.  

  . اإلسناد ثقاتباقي رجال
        

    

 ـــــــــــــــــ
     .٢١٨٣٦ح ٢٠٥/ ٥  مسند اإلمام أحمد، )١(
    .١/٩٠٠ نهاية في غريب الحديث واألثر،  ال)٢(
   ). ٣٩٣ص تقريب التهذيب، (، ارفَّعفان بن مسلم بن عبد اهللا الص  هو )٣(
  ). ١٣٢ص تقريب التهذيب، (، ي أبو محمد البصرياننَثابت بن أسلم الب هو ) ٤(
    .٢٤٧٠  ح٤/١٩١٧، "فضائل أبي دجانة " ، باب "فضائل الصحابة "  صحيح مسلم ، كتاب ) ٥(



 ٨٣

  : رحمه اهللا األثير ابن قال
 المحجـوم  أما : لإلفْطَار تَعرضا أنَّهما معنَاه ] والمحجوم الحاجِم أفْطَر [ الصوم حديث وفي  

 يـصلَ  أن يـأمن  فالَ الحاجِم وأما الصوم عن أعجزه فربما دمه خروج من يلْحقُه الذي فللضعف
 بطـل  أي : عليهمـا  الدعاء سبيل على هذا وقيل . طَعمه من أو فيبتَلعه الدمِ من شيء حلْقه إلى

  .)١(]أفْطَر وال صام ال [ الدهر صام فيمن كقوله .مفْطرين صارا فكأنهما أجرهما
  )٤٣(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن عمر بـنِ الْحكَـمِ بـنِ     ،)٢( حدثَنَا يحيى  ، حدثَنَا معاوِيةُ بن سلَّامٍ    ،يحيى بن صاِلحٍ  قَاَل ِلي     
انبثَو:     نْهع اللَّه يضةَ رريرا هَأب عمس :"وِلجلَا يو خْرِجا يِإنَّم رفْطفَلَا ي ـ ، " ِإذَا قَاء ي  ويذْكَر عن َأبِ
ا دخَـَل ولَـيس ممـا     الصوم مم": وعكْرِمةُ، وقَاَل ابن عباسٍ   ، والَْأوُل َأصح  ، " َأنَّه يفْطر  ":هريرةَ
جا     ،  "خَرمنْهع اللَّه يضر رمع ناب كَانو،   اِئمص وهو تَجِمحبِا       ، ي ـتَجِمحي فَكَـان كَهتَر ـلِ  ثُمللَّي. 

 وقَاَل بكَيـر  ، احتَجموا صياما: وُأم سلَمةَ، وزيد بنِ َأرقَم، ويذْكَر عن سعد  .واحتَجم َأبو موسى لَيلًا   
يرِ واحـد مرفُوعـا      ويروى عن الْحسنِ عن غَ      ". كُنَّا نَحتَجِم عنْد عاِئشَةَ فَلَا تَنْهى      :"عن ُأم علْقَمةَ  

 عن الْحـسنِ  ، حدثَنَا يونُس، حدثَنَا عبد الَْأعلَى ،وقَاَل ِلي عياشٌ    ".َأفْطَر الْحاجِم والْمحجوم   : "فَقَاَل
ثْلَهم،يَل لَهق :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نقَاَل، ع :مقَ، نَع اَل ثُم:لَمَأع ٣( " اللَّه(.  

  تخريج الحديث
  . البخاري بتخريجه عن اإلمام مسلم ولم يذكره إال في هذا الموضعاإلمامانفرد   

  رجال اإلسناد
 سنة مات ،ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،اليمامي نصر أبو موالهم ،ياِئالطَّ كَثيرٍ َأبِي بن يحيى* 

  .)٤( روى له الجماعة ،ذلك قبل :وقيل ،مائة ووثالثين اثنتين

 أحد" :قال العالئيو. )٥( فال يضر تدليسهذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين  
 منهم الصحابة من جماعة عن روى ،أيضا اإلرسال من مكثر وهو التدليس كثير أنه تقدم األعالم

 والبخاري ،زرعة وأبو ،اتمح أبو وقال ،مسلم صحيح في عنه وحديثه ،أمامة وأبو ،وأنس ،جابر

 ـــــــــــــــــ
    .١/٩٠٠ النهاية في غريب الحديث واألثر،  )١(
  ). ٥٩٦ص تقريب التهذيب،( ، الطائي كثير أبي بن حيىهو ي  )٢(
   .٢/٦٨٤، "الحجامة والقيئ للصائم " ، باب "الصوم " صحيح البخاري ، كتاب   )٣(
  .٥٩٦ص تقريب التهذيب، ) ٤(
  .٣٦ص ،طبقات المدلسين ) ٥(



 ٨٤

 وذكر ،منه يسمع ولم رؤية رآه فإنه مالك بن أنس إال الصحابة من أحداً يدرك لم وغيرهم
 يسمع لم :معين بن وقال ،عروة من بالسماع له أثبت أنه معين بن يحيى عن منصور بن إسحاق

 من وال ،ألعرجا الرحمن عبد من وال ،الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي من كثير أبي بنا
 ،البكالي نوف من يسمع لم حاتم أبو وقال ،زيد من السماع حاتم أبو له أثبت :قلت ،سالم بن زيد

تدليسه ال  فأما ،يرسليدلس و ،ثقة ثبتهو  :قلت. )١(" قالبة أبي من يسمع لم إنه بعضهم وذكر
  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و ، المرتبة الثانية من المدلسين ألنه منيضر

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
  .)٢( ]محجم شَرطَة أو عسل لَعقَة [ الحديث ومنه  

  )٤٤(حديث رقم 
  : في صحيحهالبخاريقال اإلمام   
 سمعتُ  : قَالَ ، عاصمِ بنِ عمر بنِ قَتَادةَ      عن ، حدثَنَا عبد الرحمنِ بن الْغَسيلِ     ،)٣(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ    

ِإن كَان فـي   :" سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ  : قَالَ ،جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما      
  كُمتوِيَأد نم ءشَي،-      َأد نم ءي شَيف كُوني َأو كُمتوِي- رمٍ   ، خَيجحم طَةي شَرلٍ   ، فَفسع ةبشَر َأو ، 

اءقُ الدافبِنَارٍ تُو ةلَذْع َأو،َأكْتَوِي َأن با ُأحم٤(" و(.  
  تخريج الحديث

علي  من طريق ،)٦(مسلمو. هشام بن عبد الملك، وإسماعيل بن أبان عن ،)٥(أخرجه البخاري  
  . بنحوهليمان بن الغسيل،  س عن عبد الرحمن بنثالثتهم. ضميبن نصر بن علي الجه

 ـــــــــــــــــ
  .٢٩٩ص ،ي أحكام المراسيلجامع التحصيل ف ) ١(
  .١/٩٠٠ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
  ). ٤٤٦تقريب التهذيب،ص (، بن درهم عمرو بن حماد بن زهير: الفضل بن دكين وهو لقب واسمههو  ) ٣(
  .٥٣٥٩ ح٥/٢١٥٢، "الدواء بالعسل  "، باب "الطب " صحيح البخاري، كتاب  ) ٤(
 الحجم" ، وباب ٥٣٧٥ ح٥/٢١٥٧، ..."غيره كوى أو اكتوى  من"، باب "الطب " المرجع السابق، كتاب   )٥(

    .٥٣٧٧ ح٥/٢١٥٧،  "والصداع الشقيقة من
  .٢٢٠٥ ح٤/١٧٢٩ ،"التداوي واستحباب دواء داء لكل" ، باب "السالم " صحيح مسلم، كتاب  ) ٦(



 ٨٥

.  مختصراً، بنحوهبكير بن عبد اهللا بن األشج القرشي من طريق ،)٢(مسلم، و)١(البخاريأخرجه و
  .به ،عاصم بن عمر  عن) عبد الرحمن، و بكير ( كالهما

  رجال اإلسناد
 *دبنِ عمحالر نب انملَينِ سب دبع نِ اللَّهنْظَلَةَ   بحارِيالمعـروف  ،المدني سليمان أبو ، اَألنْص 

 ، روى لـه   سـنين  وست مائة بنا وهو ،وسبعين اثنتين سنة مات ،لين فيه صدوق ،الغسيل بابن
   .)٣(ماجة وابن ،الشمائل في والترمذي أبو داود،البخاري، ومسلم، و

 .)٥(والدارقطني  مرة،والنسائي. )٤(رعةز أبوو ".بأس به ليس " مرة، وزادمعين بنوثقه ا  
 وقال. )٨(صدوق: وقال الذهبي. )٧(صويلح :معين بنا وقال . )٦(وذكره ابن حبان في الثقات

 يعتبر ممن وهو :عدي ابن وقال .بالقوي ليس :آخر موضع في وقال ،بأس به ليس :النسائي
 إليه أميل والذي ،فيه صدق لىع كثيراً ويهم ئيخط ممن كان:" وقال ابن حبان. )٩(ويكتب حديثه

 هو :قلت. )١٠("اآلثار من الثقات وافق بما واالحتجاج ،األخبار من الثقات خالف ما ترك فيه
   ". وهو ثقة بكير بن عبد اهللا بن األشج "في الرواية عن شيخه، ، فلقد تابعهوله متابعة، صدوق

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

 ـــــــــــــــــ
  .٥٣٧٢ح٥/٢١٥٦ ،"الحجامة من الداء  "، باب "الطب " صحيح البخاري، كتاب   ) ١(
  .٢٢٠٥ ح٤/١٧٢٩ ،"التداوي واستحباب دواء داء لكل" ، باب "السالم " صحيح مسلم، كتاب   ) ٢(
  .٣٤٢ص تقريب التهذيب،  ) ٣(
  .٥/٢٣٩الجرح والتعديل،   ) ٤(
  .١٧/١٥٦تهذيب الكمال،   ) ٥(
  .٥/٨٥الثقات البن حبان،   ) ٦(
  .٢/٨٧٧التعديل و التجريح،   ) ٧(
  .١/٦٣٠الكاشف،   ) ٨(
  .١٧/١٥٦تهذيب الكمال،   ) ٩(
  .٢/٥٧المجروحين،  ) ١٠(



 ٨٦

  :هللا  رحمه ااألثير ابن قال
. كالـصولَجان  الـرأس  معقَّفَة عصاً المحجن ] بمحجنه الركْن يستلم كان أنه [ فيه } حجن{   

   .)١(زائدة والميم
  )٤٥(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن  ، َأخْبرني يونُس  : قَالَ ،)٢(بٍ حدثَنَا ابن وه   : قَالَا ، ويحيى بن سلَيمان   ،حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ     

طَافَ النَّبِـي    ": ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَ       عن ،)٤(عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه     ،  )٣(ابنِ شهابٍ 
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،        متَلسيرٍ يعلَى باعِ عدالْو ةجي حنٍ  فجحبِم كْنالر"،  يدراورالد هعتَاب ،  نع 

رِيهي الزنِ َأخاب،همع ن٥( ع(.  
  تخريج الحديث

   .، عن ابن عباس، بنحوهعكرمة القرشي الهاشمي، من طريق )٦(البخاري هأخرج  
ـ ، كالهما عن     المصري حرملة بن يحيي   و ،المصري ، عن أبي الطاهر   )٧(مسلم هأخرجو د اهللا  عب

   . بمثله،بن وهب، به
  رجال اإلسناد

 *انملَيس نى بيحى بنِ ييحبنِ ي يدعس يفعيخطئ صدوق مصر نزيل الكوفي سعيد أبو ،الْج، 
  .)٨(الترمذي، روى له البخاري، ووثالثين ثمان أو سبع سنة مات

   .)١١( شيخ:وقال أبو حاتم. )١٠(غربربما أ:  وقال، وذكره ابن حبان في الثقات.)٩(وثقه الدارقطني

 ـــــــــــــــــ
  .١/٩٠١ النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ١(
  ). ٣٢٨تقريب التهذيب،ص  (،عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي الفهريهو   ) ٢(
  ). ٥٠٦ص تقريب التهذيب، (،  الزهريمحمد بن مسلم بن شهابهو   ) ٣(
  ). ٣٧٢ص تقريب التهذيب، (، بة بن مسعود الهذليعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتهو   ) ٤(
    .١٥٣٠ ح٢/٥٨٢، "بالمحجن الركن استالم"، باب "الحج "    صحيح البخاري، كتاب )٥(
  .١٥٣٥ح٣/٥٨٣، "الركنعند  التكبير" ، باب "الحج " المرجع السابق، كتاب   ) ٦(
 ونحوه بمحجن الحجر واستالم هوغير بعير على الطواف جواز"، باب "الحج "   صحيح مسلم، كتاب )٧(

    .١٢٧٢ ح٢/٩٢٦ ،"للراكب
  .٥٩١ص  تقريب التهذيب،  ) ٨(
  .٢٨٣، صسؤاالت الحاكم للدارقطني  ) ٩(
  .٩/٢٦٣الثقات البن حبان،  ) ١٠(
  .٩/١٥٤الجرح والتعديل،  ) ١١(



 ٨٧

  الطاهرمن أبي،  التامةلوجود المتابعةهذا الحديث  لم يخطئ فيولكنه  ،يخطئ صدوقهو : قلت
  .حرملة بن يحيي المصريو ،المصري

 *ونُيس بن زِيالنِّ يأبِ بنِ يدجاَأل اديلروايته في أن إال ثقة ،سفيان أبي آل مولى يزيد أبو ،ي 
 :وقيل ،الصحيح على وخمسين تسع سنة مات ،خطأ الزهري غير وفي ،قليالً وهماً زهريال عن
لم يهم في هذا الحديث، لوجود المتابعة التامة من : قلت .)١(، روى له الجماعةستين سنة

  .عكرمة القرشي الهاشمي المتابعة القاصرة منالدراوردي، و
 *رِىه١٣ (سبقت ترجمته حديث. سه، مع أنه من الثالثةعلماء تدلياحتمل ال. ، مدلسثقة ،الز.(  

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  : رحمه اهللا األثير ابن قال
 علـى  ويجمـع  ] بمحجنـي  تَعلَّـق  قال به فُطن فإذا بمحجنه الحاج يسرِق كان [ الحديثو  

 .)٢(محاجِن

  )٤٦(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
  دةَ     حبَأبِي شَي نكْرِ بو برٍ     ،ثَنَا َأبينُم نب اللَّه دبثَنَا عدرٍ       ح و  ، حينِ نُمب اللَّه دبع نب دمحثَنَا مدح، 

يـا   : " فَقَالَ ....: قَالَ )٣( عن جابِرٍ  ، حدثَنَا عبد الْملك عن عطَاء     ، حدثَنَا َأبِي  :وتَقَاربا في اللَّفْظ قَالَ   
        اللَّه اتآي نتَانِ مآي رالْقَمو سا الشَّمِإنَّم ا النَّاسهالنَّاسِ       ،َأي نم دَأح توفَانِ ِلمنْكَسا لَا يمِإنَّهو - 

 ما من شَيء تُوعدونَه     ، تَنْجلي  فَِإذَا رَأيتُم شَيًئا من ذَِلك فَصلُّوا حتَّى       - ِلموت بشَرٍ  :وقَاَل َأبو بكْرٍ  
     هذي هلَاتي صف تُهَأير بِالنَّارِ   ،ِإلَّا قَد جِيء تُ    ، لَقَدي تََأخَّرونتُمَأير ينح ذَِلكُمي    ، ونيبصي خَافَةَ َأنم 

 ، كَان يسرِقُ الْحاج بِمحجنـه ،ه في النَّارِ وحتَّى رَأيتُ فيها صاحب الْمحجنِ يجر قُصب  ،من لَفْحها 
 وحتَّى رَأيتُ فيها صاحبةَ الْهِـرة    ، وِإن غُفَل عنْه ذَهب بِه     ، ِإنَّما تَعلَّقَ بِمحجني   :فَِإن فُطن لَه قَالَ   

 ثُـم جِـيء   ، حتَّى ماتَتْ جوعا،)٤(كُُل من خَشَاشِ الَْأرضِ ولَم تَدعها تَأْ ،الَّتي ربطَتْها فَلَم تُطْعمها   
نَّةي        ،بِالْجقَامي متُ فتَّى قُمتُ حمي تَقَدونتُمَأير ينح ذَِلكُمَل    ، وَأتَنَاو َأن َأنَا ُأرِيدي ودتُ يددم لَقَدو 

 ـــــــــــــــــ
  .٦١٤ص    تقريب التهذيب،) ١(
  .١/٩٠١  النهاية في غريب الحديث واألثر،) ٢(
  ). ١/٤٣٤ اإلصابة،( ، بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاريجابر  هو ) ٣(
  ). ٣/٦٣لقاسم بن سالم الهرويل /غريب الحديث(، أشبهها وما األرض ودواب الهوام: األرض خَشَاش ) ٤(



 ٨٨

   هوا ِإلَيا ِلتَنْظُررِهثَم نم،  ب ي                ثُمـلَاتي صف تُهَأير ِإلَّا قَد ونَهدتُوع ءشَي نا مَل فَملَا َأفْع ا ِلي َأند
هذ١( "ه(.  

  تخريج الحديث
  .، به، بنحوه بن عبد اهللا، عن جابر" أبو الزبير"محمد بن مسلم من طريق ،)٢( مسلمأخرجه  

  رجال اإلسناد
 *دبع كلالْم نَأبِى ب انملَيةُ ،سرسيم العرزموأربعين خمس سنة مات ،أوهام له صدوق ،ي، 

لم يهم في هذا الحديث لوجود المتابعة : قلت. )٣(األئمة األربعةو ،ومسلم ،تعليقاً البخاريروى له 
  .، شيخه في الرواية عن جابر" أبو الزبير المكي"محمد بن مسلمالقاصرة، فلقد تابع 

 *طَعاء أبي بن رمات ،اإلرسال كثير لكنه ،فاضل فقيه ثقة ،القرشي أسلم :رباح أبي واسم ،حٍاب 
  .)٤( روى له الجماعة ،منه ذلك يكثر ولم بأخرة تغير إنه :وقيل ،المشهور على عشرة أربع سنة
 خالد بن زيدو ،عمر بن اهللا عبدو ،الخدري سعيد أبي أنه لم يسمع من:" ذكر العالئي  

، وال الصديق بكر أبيوال من  ،مطعم بن جبيروال من  ،كرز أمو ،هانئوأم  ،سلمة أمو ،الجهني
 بن وعتبان ،معاذوكذا أرسل عن  ،زيد بن أسامة من وال ،خديج بن رافع منوال  ،عثمانمن 
 بن الفضل من وال الدرداء، يأب من سماعه يصح ال ":وقال ابن حجر .)٥("عنهم اهللا رضي أسيد

 .)٦(" سمعت :يقول أن إال بها يحتج ال ئشةعا عن عطاءرواية : ، وقيلعباس
 تركا سعد بن وقيس ،جريج ابن كان المديني ابن قول :" فقد ذكر الذهبي،وبالنسبة الختالطه

. )٧(ثبت فعطاء وإال عنه، الكتابة بطال أنهما يعن بل ،االصطالحي الترك يعن لم ،بآخره عطاء
 ، تامةله متابعة، و عدم ثبوت اختالطهوالراجحهذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم، ثقة و: قلت

  .، في الرواية عن شيخه" أبو الزبير المكي"محمد بن مسلمفلقد تابعه 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
 ـــــــــــــــــ

  .٩٠٤ ح٢/٦٢٢، .."وسلم عليه اهللا صلى النبي على عرض  ما"، باب"الكسوف "   صحيح مسلم، كتاب)١(
  .٩٠٤ ح٢/٦٢٢بق،   المرجع السل)٢(
  .٣٦٣ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  .٣٩١ المرجع السابق، ص ) ٤(
  . ٢٣٧ ص، جامع التحصيل) ٥(
  .٧/١٨٢  تهذيب التهذيب،) ٦(
    .٣/٧٠ ،الرجال نقد يف   ميزان االعتدال)٧(



 ٨٩

  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
  .)١(] رجاالً تُمسك المحاجِن وجعلَت [ القيامة حديث ومنه  

  )٤٧(حديث رقم 
  . له تخريجٍلم أعثر على  

        
  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
 وهي صنَّارته أي ] المغْزل كَحجنَة حجنَةٌ لها القيامة يوم الرحم تُوضع [ الحديث ومنه  

   .)٢(رأسه في التي المعوجة
  )٤٨(حديث رقم 

  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 زهثَنَا بدح، فَّانعثَ ، قَالَا ، ودةَ  حلَمس نب ادمةُ،نَا حنَا قَتَادرَأخْب :يةَ الثَّقَفامَأبِي ثُم نع ،  اللَّـه دبع نع 

 ،تُوضع الرحم يـوم الْقيامـة    :" قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : قَالَ ،بنِ عمرِو بنِ الْعاص   
  نَةٌ كَحجا حلِ لَهغْزالْم نَةج،    ذَلْق انٍ طَلْقسبِل ا   ، تَكَلَّملَهصو نُل ما   ، فَتَصهقَطَع نم تَقْطَعقَـاَل   ،" وو 

فَّانُل:عغْزقَاَل، الْما: ولَه نَة٣( بَِألْس(.  
  تخريج الحديث

 .لم عـن عفـان بـن مـس        ،)٥( وابن أبي شيبة   .، عن روح بن عبادة القيسي     )٤(أخرجه أحمد   
 بـن  مؤمـل  مـن طريـق      ،)٨(الدوالبيو .حجاج بن منهال  طريق  ن   م ،)٧(الطبريو،  )٦(والحاكم
  . عن حماد بن سلمة، به، بمثلة خمستهم .شميل بن النضرمن طريق  ،)٩(لخرائطياو .إسماعيل

 ـــــــــــــــــ
    .١/٩٠١   النهاية في غريب الحديث واألثر،)١(
      .١/٩٠١ ،المرجع السابق  )٢(
   .٦٧٧٤ ح٢/١٨٩مد،   مسند اإلمام أح)٣(
    .٦٩٥٠ ح٢/٢٠٩   المرجع السابق،)٤(
   .٢٥٣٩٣ح٥/٢١٧، "الرحم وصلة البر في قالوا ما"، باب "الكسوف "   مصنف ابن أبي شيبة، كتاب )٥(
      .٧٢٨٨ ح٤/١٧٩، "البر و الصلة "   المستدرك، كتاب )٦(
  .١/١٣٩ ،اآلثار تهذيب ) ٧(
  .٥٤٩ح٣/١٥٠ ،واألسماء الكنى ) ٨(
  . ٢٥٦ح١/٢٧٣ ، "والتغليظ الكراهة من الرحم قطيعة في جاء ما " باب،األخالق مساوئ ) ٩(



 ٩٠

   رجال اإلسناد
 *بهز َأ بنسد العم١(  روى له الجماعة،قبلها وقيل المائتين بعد مات ثبت ثقة ،األسود أبو ،ي(. 
 *فَعان بن مبنِ مِسل عاِهللا بد الباهل٢٣(، ثقة، سبقت ترجمته في حديث رقم ي.(  
 *ادمح ةَ    بنلَمبنِ س ارٍينَد البرِصوهو أثبت النـاس     ،بأخرة حفظه تغير عابد ةثق ،سلمة أبو ،ي 
  ).٢٣(ت ترجمته حديث رقم سبق،  الطويلحميدو ، وعلي بن زيدثابت البناني، في
 عـشرة  بضع سنة مات ،ثبت ثقة ،البصري الخطاب أبو ،يوسدالس ةَادتَقَ بنِدعامةَ   بن قَتَادةُ* 

  .)٢( روى له الجماعة ،ومائة
 بالسماع وا إال إذا صرحم والذين ال يقبل حديثه،)٣( المدلسين في المرتبة الثالثة منذكره  

 أعلم ما :حنبل بن أحمد قال ،ونحوهما ،وسفينة ،مقرن بن النعمان مثل عن أرسل" :وقال العالئي
واختلف في  ،مالك بن أنس من إال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من أحد من سمع قتادة

 يسمع لمو ، وعكرمة، والزهري، وأبو إسحاق،نعيم بن يحيىو ،سرجس بن اهللا عبدسماعه من 
 ،طاوس من، وال يسار بن مسلم من، وال الصائغ رافعٍ أبي من وال ،الرحمن عبد بن حميد من

 وال ،يسار بن سليمان من وال ،مجاهد من وال ،جبير بن سعيد منوال  ،عمرو بن خالس وال من
 أم مولى الرحمن عبد من وال ،حيوة بن رجاء من وال ،قالبة أبي من وال ،األزدي علي من

 الحارث بن اهللا عبدوال من  ،الهذلي سلمة بن انسن من يسمع لمو ،بردة أبي منوال  ،برثن
 منوال  ،اليشكري سليمان وال من ،معقل بن اهللا عبدوال من  ،وسالم ،القاسموال من  ،الهاشمي
 زهدم منوال  ،العدوية معاذوال من  ،أحاديث ثالثة إال العالية أبي من وال ،ذؤيب بن قبيصة

 وعائشة ،هريرة وأبي ،موسى أبي وال ،يسار بن معقل وال من ،نهيك بن بشير من وال ،الجرمي
 وال ،الشعبي منوال  ،الرحمن عبد بن سلمةوال من  ،بريدة بن اهللا عبد منوال  ،عنهم اهللا رضي

 كيف أدري ما المسيب بن سعيد عن قتادة أحاديث :حنبل بن أحمد  وقال،الزبير بن عروة من
مدلس وهو  ثقة ثبت، :قلت .)٤("يعرفون ال لرجا عشرة من نحواً سعيد وبين بينه أدخل قد ،؟هي

  . كما ذكر العالئي ولكنه لم يرسل عن أبي ثمامةمرسلهو  و ولم يصرح بالسماع،،من الثالثة
  . )٥(قتادة وعنه ،العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن ،الحنفي ويقال ، ثُمامةَ الثَّقَفيوَأب* 

 ـــــــــــــــــ
   .١٢٨تقريب التهذيب، ص   )١(
     .٤٥٣المرجع السابق، ص   )٢(
  . ٤٣ ص، طبقات المدلسين) ٣(
  .٢٥٥بتصرف جامع التحصيل ص  )٤(
  .٤٧٠ حجر، صتعجيل المنفعة البن ) ٥(



 ٩١

  .هو مقبولإال ابن حبان فلم يوثقه : قلت. )١( في الثقاتذكره ابن حبان
 *دبعنب ر اللَّهماصِ عنِ الْعبنِ و ب القُ ٍلاِئورشعبد أبو :ويقال األكثر عند محمد أبو كنيته ،ي 

 ،األصح على الحرة ليالي الحجة ذي في مات ،الصحابة من المكثرين السابقين أحد .)٢(الرحمن
  .)٣(الراجح على بالطائف

  علل اإلسناد
  : عللاإلسناد فيه ثالثهذا 

 وحميد، أثبت الناس في ثابت البناني،ة وثقوهو  ،بأخرة حفظه تغير ،سلمة بن حماد :األولى
  .الرواية هنا ليست عن أحدهم، ووعلي بن زيد

لم و فهو من الثالثة ،، فأما تدليسهالسدوسي قتادة بن دعامة بن قتادةتدليس و إرسال  :الثانية
  . فلم يرسل عن أبي ثمامة كما ذكر العالئياله،يصرح بالسماع، وأما إرس

  .وعليه مدار الحديثمقبول وليس له متابع  ،الثقفي ثمامة وأب :الثالثة
  الحكم على اإلسناد

وفي تعليقـه علـى    .)٤(يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال الحاكم . ضعيف اإلسنادهذا  
  .)٥(ضعيف إسناده: األرنؤوط شعيبقال مسند أحمد 

        

 ـــــــــــــــــ
  .٥/٥٦٧الثقات البن حبان،  ) ١(
   .٤/١٩٢  اإلصابة في تمييز الصحابة،) ٢(
   .٣١٥ ص ، تقريب التهذيب) ٣(
   .٧٢٨٨ ح٤/١٧٩، "البر و الصلة " المستدرك، كتاب  ) ٤(
   . ٦٧٧٤ ح٢/١٨٩مسند اإلمام أحمد،  ) ٥(



 ٩٢

  : رحمه اهللا األثير ابن قال
 رواه هكذا ] الذِّمة منه برِئتْ فَقد حجاً عليه ليس بيت ظهر على بات من [ فيه } حجا{   

 فمن الستْر معنَى فيهما ومعناه وفَتْحها الحاء بكسر يروى إنه : وقال السنن معالم في الخَطّابي
 للهالك التَّعرض من ويحفَظُه الفساد من اإلنسان يمنع العقل ألن العقْل : جابالح شَبهه بالكسر قال

 من له المانع بالعقْل والسقوط التَّردي من لإلنسان المانع السطْح على يكون الذي الستْر فشَبه
 وأحجاء . والطَّرف احيةالنَّ إلى ذهب فقد بالفتح رواه ومن الردى إلى المؤدية السوء أفعاِل

  .)١(حجاً واحدها نَواحيه : الشَّيء

  )٤٩(حديث رقم 
  ).١٨(هذا الحديث، سبقت دراسته في نفس الباب، حديث رقم   

        
  : رحمه اهللا األثير ابن قال  
 لْفَاقةُا فالناً أصابتْ قد : قَومه من الحجا ذَوِي من ثالثة يقُول حتى [ المسألة حديث وفي  
 .)٢(العقل ذَوي من أي ] المسألة له فحلَّتْ

  )٥٠(حديث رقم 
 : قال اإلمام مسلم في صحيحه  

 َأخْبرنَا حماد : قَاَل يحيى، كلَاهما عن حماد بنِ زيد، وقُتَيبةُ بن سعيد،حدثَنَا يحيى بن يحيى  
ديز نب ،وناره نابٍعنِ رِيب ،وِيدمٍ الْعينُع ننَانَةُ بي كثَندح ،الْهِلَاِلي خَارِقنِ مةَ بقَبِيص نع ، 

  َأقم حتَّى تَْأتينَا: فَقَاَل، فََأتَيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأسَألُه فيها،)٣(تَحملْتُ حمالَةً :قَاَل
 رجٍل تَحمَل ،حلُّ ِإلَّا ِلَأحد ثَلَاثَة يا قَبِيصةُ ِإن الْمسَألَةَ لَا تَ": ثُم قَاَل: قَاَل، فَنَْأمر لَك بِها،الصدقَةُ
احتْ مالَه فَحلَّتْ لَه  ورجٌل َأصابتْه جاِئحةٌ اجتَ، فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى يصيبها ثُم يمسك،حمالَةً

 ورجٌل َأصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ،- َأو قَاَل سدادا من عيشٍ-الْمسَألَةُ حتَّى يصيب قواما من عيشٍ
همقَو نا مجذَوِي الْح نتْ فُلَانًا فَاقَةٌ،ثَلَاثَةٌ مابَأص الْ، لَقَد لَّتْ لَهَألَةُ فَحس٤( "....م(.  

 ـــــــــــــــــ
    .١/٩٠٢ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١/٩٠٢ المرجع السابق، ) ٢(
 فيها تُسفَك فَرِيقين بين حرب يقع أن مثل غَرامة أو دية من غيره عن اإلنسان يتَحمله ما: بالفتح الحمالة ) ٣(

  .) ١/١٠٥١النهاية في غريب الحديث (، البين ذات ليصلح القَتْلَى ديات يتَحمل رجل بينَهم فيدخل الدماء
  . ١٠٤٤ ح٢/٧٢٢ ، "ألةالمس له تحل  من"، باب "الزكاة " صحيح مسلم، كتاب  ) ٤(



 ٩٣

  تخريج الحديث
  .انفرد اإلمام مسلم بتخريجه عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى  

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  : رحمه اهللاألثير ابن قال

 أحجى الدجال ييعن ] ماتَ مذْ هو يكون أن أحجى أنْفُسنا في كان ما [ صياد ابن حديث وفي  
  .)١(وثبت أقام إذا بالْمكان حجا قولهم من وأحقّ وأولَى أجدر بمعنى

  )٥١(حديث رقم 
      . لم أعثر على تخريجٍ له    

       

 ـــــــــــــــــ
  .١/٩٠٢ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(



 ٩٤ 

  الدالاحلاء مع : املبحث الثالث
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 الطَّـائر  هـذَا  وهو ] الحدأ منْها وعد والحرم الحلِّ في يقْتَلْن فَواسقُ خَمس [ فيه...  } حدأ{   

  .)١(عنَبة بِوزن حدأة واحدها الجوارح من المعروف
  )٥٢(حديث رقم 

  :ثاري اآلمعانشرح  في قال الطحاوي  
 عـن ، عـروةَ  بنِ هشَامِ عن، حماد حدثَنَا: قَاَل الْحجاج، حدثَنَا: قَاَل خُزيمةَ، بن محمد حدثَنَا  
َأبِيه ،ناِئشَةَ ععنها اهللا رضي ع وَل َأنسر قَاَل اللَّه": سقَ خَماسفَو قْتَلْني يـلِّ  فـ  الْح الْحمِور :

الْكَلْب قُورةُ، الْعالْفَْأرُأ، ودالْحو، ابالْغُرو ،بقْرالْع٢( "و(.  
  تخريج الحديث

  . عبد اهللا بن نمير، عن هشام بن عروة، به، بنحوهعن ،)٤(ابن أبي شيبةو، )٣(أخرجه أحمد  
، الْحـديا  (بة مثـل    ولكن بألفاظ مقار   وغيرهما،   ،)٦( ومسلم ،)٥(هذا الحديث أخرجه البخاري   : قلت

     .) الحدأ (لفظ جه من الكتب التي ذكرت يفاكتفيت بتخر، ) دَأةُالْحو
  رجال اإلسناد

 *دمحم نةَ بمي٨("فمشهور ثقة " :قال الذهبيو .)٧(مشهور ثقة ،الطحاوي شيخ ،خُز(.  
 *اججح ناِل بنْهاَأل الْمنماطسـت  سنة مات ،فاضل ثقة ،البصري ممواله السلمي محمد أبو ،ي 

  .)٩(مائتين، روى له الجماعة وعشرة سبع أو عشرة

                            
  . ١/٩٠٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .٣٤٩٩ح٢/١٦٦، "الدواب من المحرم يقتل ما "باب ،"الحج مناسك"كتاب، اآلثار معاني شرح ) ٢(
    .٢٥٩٨٨ح٦/٢٣١ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
  .١٥٠٦٢ح٣/٨١٨، "مما يقتل المحر"، باب "المناسك " ، كتاب شيبة أبي ابن مصنف ) ٤(
 . ١٧٣٢ ح٢/٦٥٠، "الدواب من المحرم يقتل ما" ، باب  "الصيد وجزاء اإلحصار"   صحيح البخاري، كتاب )٥(

  .٣١٣٦ ح٣/١٢٠٤، "الحرم في يقتلن فواسق الدواب من خمس"، باب "بدء الخلق " وكتاب 
   .١١٩٨ ح٢/٨٥٦، ..."الدواب من قتله وغيره للمحرم يندب ما" ، باب "الحج "   صحيح مسلم، كتاب )٦(
  .٥/١٥٤، لسان الميزان ) ٧(
  .٦/١٣٤، الرجال نقد في االعتدال ميزان ) ٨(
    .١/١٥٣ تقريب التهذيب، ) ٩(



 ٩٥ 

 *ديز نب ادمبنِ ح دراَأل مٍهزدأبي من يسمع لم ،فقيه ثبت ثقة ،ي المهوهو يزيد بن سفيان( مز( .
  ).٢٤(سبقت ترجمته حديث رقم 

 *شَامه نةَ بورنِ عرِ بيب٥( ، سبقت ترجمته في حديث رقم دلس ربما ةثق ،الز( .  
  . )٥( ، سبقت ترجمته في حديث رقم مشهور ثقة ،الْعوامِ بنِ الزبيرِ بن عروةُ* 
  . )٥( سبقت ترجمتها في حديث رقم ، أم المؤمنين، رضي اهللا عنها ،عاِئشَةُ* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

ولكنه  ،)وهو يزيد بن سفيان (مزهالم أبي من يسمع لم ،األزدي درهم بن يدز بن حماد :األولى
  .له متابعة من عبد اهللا بن نمير، ولم يروِ عنه في هذا الحديث

   .في المرتبة األولى من المدلسين ألنه  وال يضره،دلس ربما ،الزبير بن عروة بن هشام :الثانية
  الحكم على اإلسناد

  .هذا اإلسناد صحيح
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 ما. بالتَّحريك والحدب. حدباء تَصغير هو ] حديباء ابنَةٌ لها كانت [ قَيلَة حديث في  }حدب{   
   )١(أحدب وصاحبه الصدر في يكون وقد. الظَّهر من وغَلُظ ارتَفَع

  )٥٣(حديث رقم 
  ).٣٢(رقم  في حديث ،سبقت دراستههذا الحديث،   

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 األرضِ غَليظ من يظْهرون يرِيد ] ينْسلون حدب كّل من وهم [ ومأجوج يأجوج حديث ومنه  

   .)٢(حداب وجمعه ومرتَفعها
   )٥٤(حديث رقم 

  ).١٢(هذا الحديث سبقت دراسته في حديث رقم   
        

    
                            

    .١/٩٠٥  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
  . ١/٩٠٥ المرجع السابق، ) ٢(



 ٩٦ 

  :حمه اهللا قال ابن األثير ر
 وكثيـر  مخَفَّفة وهي فيها ببئر سميت مكة من قَرِيبة قرية وهي كثيرا ] الحديبية [ ذكر وفيه  
  ..)١(يشَددها المحدثين من

  )٥٥(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ        ،كَيسان عن صاِلحِ بنِ     ،)٢( عن ماِلك  ،حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ      

 ودعسنِ مةَ بتْبع،ينهالْج نِ خَاِلدب ديز نقَاَل، ع َأنَّه :   ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى لَنَا رص
     اءملَى ِإثْرِ سع ةبِييدحِ بِالْحبلَاةَ الصص   لَةاللَّي نلَى النَّاسِ     ، كَانَتْ مَل عفَ َأقْبرا انْصفَقَـالَ  ، فَلَم :" 

    كُمباذَا قَاَل رم ونرْل تَدقَالُوا  ؟ ه :   لَمَأع ولُهسرو بِـي         : " قَالَ ، اللَّه نـْؤمي مـادبع نم حبَأص 
ركَافقَالَ   ،و نا مِل    : فََأمنَا بِفَضرطم  هتمحرو كَبِ     ،اللَّهبِالْكَو ركَافبِي و نْؤمم قَالَ   ، فَذَِلك نا مَأمو : 
ءكَذَا بِنَوكَبِ،كَذَا وبِالْكَو نْؤممبِي و ركَاف ٣( " فَذَِلك(.  

  تخريج الحديث
 .عن، إسماعيل بن عبـد اهللا األصـبحي  ، في عدة مواضع، منها ما رواه     )٤(أخرجه البخاري   

  .كالهما عن مالك بن أنس، به، بمثله. يحيى بن يحيى التميمي الحنظلي، عن )٥(مسلمو
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات  
        

    

                            
    .١/٩٠٥  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
   ).٥١٦تقريب التقريب،ص( ،س بن مالك بن أبي عامر األصبحيمالك بن أن هو ) ٢(
     .٨١٠ ح١/٢٩٠، "سلم إذا الناس اإلمام يستقبل" ، باب "صفة الصالة "  صحيح البخاري، كتاب )٣(
  .٩٩١ ح١/٣٥١،..." }تكذبون أنكم رزقكم وتجعلون{ "، باب "االستسقاء "  المرجع السابق، كتاب )٤(
  .٧١ح١/٨٣، "بالنوء مطرنا قال من كفر بيان"، باب "إليمان ا" صحيح مسلم، كتاب ) ٥(



 ٩٧ 

    :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 الخبر في جاء ، ]الحديث أحسن ويتَحدثُ الضحك أحسن فيضحك السحاب اللّه يبعث [ وفيه  

 فـصار  مجيئه وقُرب المطَرِ عن يخْبر ألنه بالحديث وشَبهه ] البرق وضحكَه الرعد حديثَه نأ[ 
ثحدب قول ومنه. به كالمينُص :  

 الحقَاِئب عليك أثْنَتْ سكَتُوا ولَو ... أهلُه أنتَ بالذي فأثْنَوا فعاجوا

 األزهـارِ  وظُهور بالنَّبات األرض افْترار حكبالض أراد يكون أن ويجوز. كالمهم في كثير وهو
 المجـاز  البيان علم في النوع هذا ويسمى. وذكْره النَّبات صفة من الناس به يتَحدث ما وبالحديث
  .)١(أنواعه أحسن من وهو التَّعليقي

  )٥٦(حديث رقم 
  :قال الخطابي في غريبه

  ." الحديث أحسن ويتَحدثُ الضحك أحسن فيضحك ،السحاب اللّه يبعث :"قال النبي حديث في
ـ  نع ،نٍوع يأبِ نِب داحالو دبع نع ،رٍفَعج نب اِهللا دبع نا ،ديالواق رمع نب دمحم يرويه حٍاِلص 

نِب إبراهيم نِب عبد الرحنِم نِب عوف عيخٍشَ ن من له ارفَّغَ ينْب ص٢(ةحب(. 
  تخريج الحديث

، من طريق عمر بن عبد الوهاب )٤(العقيليو .السلمي هارون بن يزيدعن  ،)٣( أحمدأخرجه  
، من طريق )٦(والبيهقي. الحسن بن شيبان، من طريق محمد بن خالد، و)٥(وأبو نعيم. الرياحي

، )٨(اآلجريو .كاسب بن حميد نب يعقوب، من طريق )٧(الخطابيو. يم بن حمزة الزبيديإبراه
  ثمانيتهم.داود بن سليمان، من طريق )٩(ابن أبي الدنياو .خالد بن عثمان بن محمدمن طريق 

بن سعد، ا ( كالهما. عون أبي بن الواحد عبد  من طريق،)١٠(أبو الشيخو .عن إبراهيم بن سعد
  .بنحوه، غفارشيخ من بني ، عن الرحمن عبد  بنسعد بن إبراهيم عن ) الواحد عبدو

                            
  . ١/٩٠٧النهاية في غريب الحديث واألثر،   ) ١(
  .١/٦٧٠ الخطابي، غريب الحديث  ) ٢(
  .٢٣٧٣٦ ح٥/٤٣٥مسند أحمد،   ) ٣(
  .١٨ ح ١/٣٥الضعفاء الكبير،   ) ٤(
  .٦٥٤٣ ح٢١/٣٩١معرفة الصحابة،   ) ٥(
  .٩٣٦ ح٣/٢٢األسماء والصفات،   ) ٦(
  .١/٦٧٠ الخطابي، غريب الحديث  ) ٧(
  .٦٤٩ح٢/٢٢١، "يضحك اهللا بأن  اإليمان"، باب  "وجل عز اهللا إلى بالنظر  التصديق"الشريعة، كتاب   ) ٨(
  .٩٠ح٩٣، ص"الرعد "، باب "والبرق والرعد المطر  ) ٩(
  .٤/١٢٤٤ العظمة، ) ١٠(



 ٩٨ 

، عن  بن عوفحميد بن عبد الرحمنطريق ن م كالهما ،)٢(والعقيلي. )١(وأخرجه الرامهرمزي
  . "الرعد ومنطقه ،البرق وضحكه:" بزيادة، وبنحوهأبي هريرة، 

  رجال اإلسناد
 *محمد بن عمبنِ ر واقسلَاَأل دمي الواق٢٠(ديث رقم سبقت ترجمته ح، متروك ،دي.(  
 *عباِهللا د بن جبنِ رفَع عبد الرحرِ بنِ نِموسةَ بنِ الممخرالمدني محمد أبو ،م خْالمليس ،مير 
  .)٣(مسلم، واألئمة األربعة ومائة، روى له البخاري تعليقاً، وسبعين سنة مات ،بأس به

مدني : الترمذي وقال .)٥(يووثقه العجل. )٤(ليس بحديثه بأس: ، وقال مرةثقة ثقة: قال أحمد  
 بابن وليس مأمون، ثقة:  قولهالحاكمنقل عن و .)٦(ثقة صدوق:  أيضاًوقال ،الحديث أهل عند ثقة

 وليس صدوق، بأس، به ليس: معين بنا وقال. )٧(الضعيف يالمدائن: يعنى عنه المسكوت جعفر
:" قال أبو داود .)١١(صدوق:  وقال الذهبي.)١٠(بأس به ليس: النسائيو ،)٩(حاتم أبو وقال. )٨(بثبت

 حتى ،األخبار في الوهم كثير كان" :حبان ابن وقال .)١٢(غمزه مالك :فقال ،ذكره أحمد سمعت
 ،مقلوبة أنها شهد صناعته الحديث من سمعها فإذا ،األثبات حديث يشبه ال ما الثقات عن يروي

 فالتبس غيره أراد وكأنه ": على قول ابن حبانوقال ابن حجر معقباً .)١٣("الترك فاستحق
  .آخرونالراجح أنه صدوق فقد وثقه أناس وتوسط فيه : قلت .)١٤(عليه
 *عبد الواحد بيأبِ ن عنٍو المدنروى له  ، ومائةوأربعين أربع سنة مات ،ءيخطى صدوق ،ي

  .)١٥(ماجه ابن، وتعليقاً البخاري

                            
  . ١٢٧ ح١٤٠ أمثال الحديث، ص) ١(
  .١٨ ح١/٣٥ر،  الضعفاء الكبي) ٢(
  .٢٩٨ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  . ١٤/٣٧٤ تهذيب الكمال، ) ٤( 
  .٢/٢٣ الثقات للعجلي، ) ٥( 
  .٤/٦٦٩سنن الترمذي،   )٦( 
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب،   )٧( 
  .٥/١٥٠المرجع السابق،   )٨( 
  .٥/٢٢ الجرح والتعديل، ) ٩( 
  .٥/١٣٥السنن الصغرى، ) ١٠( 
  .١/٥٤٣الكاشف، ) ١١( 
    .١٢سؤاالت أبي داود ألحمد، ص )١٢( 
  .٢/٢٧المجروحين، ) ١٣( 
  .٥/١٥٠تهذيب التهذيب، ) ١٤( 
  .٢٦٧تقريب التهذيب، ص) ١٥( 



 ٩٩ 

 *اِلصح بن إبراهيم نِب عبد الرحنِم نِب عوف رِىهقبل مات ،ثقة ،المدني الرحمن عبد أبو ،الز 
  .)١(مسلم، و، روى له البخاريهشام بن إبراهيم والية في وعشرين سبع سنة

  .، اسم مبهمارٍفَّشيخ من بني غَ
  علل اإلسناد

  : عللثالثهذا اإلسناد فيه 
  .متروك ،الواقدي األسلمي واقد بن عمر بن محمد :األولى

لكنه لم يخطئ في هذا الحديث لوجود  و،يخطئ صدوق ،المدنيعبد الواحد بن أبي عون  :نيةالثا
  . عوف بن الرحمن عبد  بنالمتابعة القاصرة من سعد بن إبراهيم

عدم معرفة اسم و، صحبة له أنجاء في الحديث : قلت .، اسم مبهمشيخ من بني غفار :الثالثة
  .الصحابي ال يضر ألنهم عدول

  لى اإلسنادالحكم ع
   . جداًضعيف سنادهذا اإل

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 الحديث في جاء ] الخطاب بن فعمر أحد أمتي في يكن فإن محدثون األممِ في كان قد [ وفيه  

 نوع وهو وفراسة حدساً بِه فيخْبِر الشيء نفسه في يلْقَى الذي هو والملْهم. الملْهمون أنهم: تفسيره
خْتَصطَفَى الذين عباده من يشاء من وجل عز اللّه به يثُْل اصمر مثوا كأنَّهم عدفقـالوه  بشيء ح .

 .)٢(الحديث في تكررت وقد

   )٥٧(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عد٣(ح(،ثَنَا ِإبدح دعس نب يماهر،َأبِيه نع )٤(،َةلَمَأبِي س نع )٥(، نع 

نْهع اللَّه يضةَ رريرَأبِي ه،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نقَاَل، ع :"  لَكُمى قَبضا ميمف كَان قَد ِإنَّه
ثُوندحمِ مالُْأم نكَ،م ِإن ِإنَّهالْخَطَّابِ و نب رمع فَِإنَّه منْهم هذي هتي ُأمف ٦(" ان(.  

                            
    .٢٧١  تقريب التهذيب، ص)١( 
    .١/٩٠٧  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٢( 

   ).٣٥٧ صتقريب التقريب،( ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي هو ) ٣(
   ).٢٣٠تقريب التقريب، ص( ، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري هو ) ٤(
   ).٦٤٥تقريب التقريب، ص(  ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني هو ) ٥(
   .٣٢٨٢ح٢/١٢٧٩، "والرقيم الكهف أصحاب أن حسبت أم"، باب "األنبياء "   صحيح البخاري، كتاب)٦(



 ١٠٠ 

  تخريج الحديث
  . بمثله،، عن يحيى بن قزعة، عن إبراهيم بن سعد، به)١(أخرجه البخاري  

  رجال اإلسناد
 *دعس نب يماهربنِ ِإب يماهر١٣(قم سبقت ترجمته حديث ر.  تكلم فيه بال قادح،، ثقة حجةِإب.(  

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

 :قال ابن األثير رحمه اهللا   

 ] وبنَيتُها الكعبة لهدمتُ بالكفر قَومك حدثان لَوالَ [ عنها اللّه رضي عائشة حديث وفي  
. القديم ضد والحديث. وحدثاناً حدوثاً يحدثُ حدث مصدر وهو أوله: بالكسر يءالشّ حدثان

 في الدين يتَمكَّن لم وأنه اإلسالم في والدخول منه والخروج بالكفر عهدهم قُرب به والمراد
 .)٢(ذلك من نَفَروا ربما وغَيرتُها الكعبة هدمتُ فلو قلوبهم

  )٥٨(حديث رقم 
  : قال اإلمام البخاري في صحيحه   
 َأن عبد ، عن ساِلمِ بنِ عبد اللَّه،)٤( عن ابنِ شهابٍ،)٣(عن ماِلك ،حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ  

 عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْهم زوجِ النَّبِي ، َأخْبر عبد اللَّه بن عمر،اللَّه بن محمد بنِ َأبِي بكْرٍ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر ا،َأنا : " قَاَل لَهلَم كمقَو َأن يتَر َألَم 

يماهرِإب داعقَو نوا عرةَ اقْتَصبا الْكَعنَوب" ،وَل اللَّهسا رفَقُلْتُ ي :"يماهرِإب داعلَى قَوا عهدَألَا تَر "، 
 لَِئن كَانَتْ عاِئشَةُ رضي اللَّه عنْها سمعتْ :فَقَاَل عبد اللَّه ، "قَومك بِالْكُفْرِ لَفَعلْتُ  لَولَا حدثَان":قَاَل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نذَا ملَّ،هسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسى را ُأرم م،َ لَامتاس كتَر 
رجانِ الْحيلنِ ينِ اللَّذَيكْنَيالر،يماهرِإب داعلَى قَوع متَمي تَ لَميالْب ٥("  ِإلَّا َأن( .  

  تخريج الحديث
.  األصبحيبن عبد اهللا ، وإسماعيلعبد اهللا بن يوسف التنيسي، عن )٦(أخرجه البخاري  

                            
    .٣٤٨٦ح٣/١٣٤٩، "مناقب عمر بن الخطاب " ، باب "فضائل الصحابة "   صحيح البخاري، كتاب)١(
    .١/٩٠٧  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٢(
   ).٥١٦تقريب التقريب، ص( ، مالك بن أنس بن مالك األصبحي هو ) ٣(
   ).٥٠٦ريب التقريب، صتق( الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب  هو ) ٤(
   .١٥٠٦ ح ٢/٥٧٣،  "وبنيانها مكة فضل"  باب، "الحج "  صحيح البخاري، كتاب ) ٥(
، ٣١٨٨ ح١٢٣٢/ ٣،" المشي في النسالن )٩٤ الصافات (يزفون"  باب، "األنبياء "  المرجع السابق، كتاب ) ٦(

   .٤٢١٤ ح١٦٣٠/ ٤، " سورة البقرة " ، "التفسير" وكتاب 



 ١٠١ 

  .، ثالثتهم عن مالك بن أنس، به، بمثلهحيى بن يحيى النيسابوري، عن ي)١(مسلمأخرجه و
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 لحـديث  صـحة  جمع وهو ] أتَألَّفُهم بكُفْرٍ عهد حديثي رِجاالً أعطي إنّي [ حنَين حديث ومنه  
 .)٢(فاعل بمعنى فَعيل

  )٥٩(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  

    دمحم نب اللَّه دبي عثَندح،  شَامثَنَا هدح ، رمعنَا مرَأخْب ،رِيهالز ني، عنرقَاَل َأخْب :  اِلـكم نب َأنَس 
  نْهع اللَّه يضأَ     : قَالَ : قَالَ ،ر ينارِ حالَْأنْص نم نَاس        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِلهسلَى رع اللَّه ا  ،فَاءم 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَ النَّبِيفَطَف ازِنواِل هوَأم نم الِْإبِـلِ ،َأفَاء ناَئةَ مالًا الْمي رِجطعفَقَـالُوا ، ي : 
 قَاَل  ، يعطي قُريشًا ويتْركُنَا وسيوفُنَا تَقْطُر من دماِئهِم       ،للَّه علَيه وسلَّم  يغْفر اللَّه ِلرسوِل اللَّه صلَّى ا     

َأنَس:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسثَ ردفَح ،        ـنم ةي قُبف مهعمارِ فَجَل ِإلَى الَْأنْصسفََأر هِمقَالَتبِم 
ما حديثٌ بلَغَنـي     ": فَقَالَ ، فَلَما اجتَمعوا قَام النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ، ولَم يدع معهم غَيرهم    َأدمٍ

  نْكُمارِ  ،  "عالَْأنْص اءفَقَاَل فُقَه:     وَل اللَّهسا راُؤنَا يَؤسا رًئا   ، َأمقُولُوا شَيي أَ ، فَلَمنَّـا       وم ـا نَـاسم
 يعطـي قُريـشًا ويتْركُنَـا       ، يغْفر اللَّه ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        :حديثَةٌ َأسنَانُهم فَقَالُوا  

   اِئهِممد نم وفُنَا تَقْطُريسو،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَِإنِّ : " فَقَاَل النَّبِي       ـدهي عيثدالًا حي رِجطي ُأع
 مبِكُفْرٍ َأتََألَّفُه،            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِالنَّبِي ونبتَذْهاِل ووبِالَْأم النَّاس بذْهي َأن نوضا تَرِإلَى  ، َأم 

اِلكُمنْقَ،رِحا يمم رخَي بِه ونبا تَنْقَللَم اللَّهفَو بِه ونبل" ،وَل اللَّهسا رينَا: قَالُوا يضر ٣(..". قَد(.  
  تخريج الحديث

  . بمثله،، من طريق يونس بن يزيد األيلي، عن ابن شهاب الزهري، به)٤(أخرجه مسلم  

                            
   .١٣٣٣ ح ٩٦٨/ ٢، " وبنيانها نقض الكعبة"  باب، " الحج " مسلم ، كتاب  صحيح ) ١(
  .١/٩٠٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
     .٤٠٧٦ح٤/١٥٧٤، "غزوة الطائف " ، باب "المغازي "  البخاري، كتابصحيح  )٣(
    .١٠٥٩ ح٢/٧٣٣، ..."قلوبهم المؤلفة إعطاء" ، باب "الزكاة "  مسلم، كتابصحيح  )٤(



 ١٠٢ 

  رجال اإلسناد
 *رمعم نب داشر يدفي أن إال ،فاضل ثبت ثقة ،اليمن نزيل ،البصري عروة أبو موالهم ،اَألز 

 أربع سنة مات ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،شيئاً عروة بن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن روايته
  .)١ (، روى له الجماعةسنة وخمسين ثمان بن وهو وخمسين

 رجل ثقة :"العجلي وقال .)٢("  أنه ممن يدور عليهم اإلسناد":حاتمقال ابن المديني، وأبو   
 الثقة :"النسائي وقال .)٤("أنه من أثبت الناس في الزهري: مرة  وقال ابن معين.)٣("صالح

 عن معمر حدثك إذا ": أيضاًوقال. )٦(" ضعيف ثابت عن معمر ":ابن معينوقال  .)٥(" المأمون
 الكوفة أهل فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن طاووس، وابن الزهري، عن إال ،فخالفه العراقيين

 وهذا ،عروة بن وهشام ،النجود يأب بن وعاصم ،ثابت عن معمر فال، وحديث البصرة وأهل
 وهو أغاليط، فيه بالبصرة معمر حدث  ما": وقال أبو حاتم.)٧( "األوهام كثير ،مضطرب الضرب

 وفي روايته بالبصرة، وقد روى في هذا ،هو ثقة إال فيمن تُكلم به فيهم: قلت )٨( "الحديث صالح
  .س فيهالحديث عن الزهري، وهو من أثبت النا

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)٩(العمر وأول الشّباب عن كناية: السن حداثَة ] أسنانُهم حديثةٌ أناس [ الحديث ومنه  

  )٦٠(حديث رقم 
  .هذا الحديث سبقت دراسته، في الحديث السابق

        

                            
  .٥٤١ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .٨/٢٥٦ الجرح والتعديل، ) ٢(
  .٢٨/٣٠٩ تهذيب الكمال، ) ٣(
  ٢٨/٣٠٨ المرجع السابق، ) ٤(
  .٢٨/٣١٠ نفسه، ) ٥(
  .                  ٢٨/٣٠٩ نفسه، ) ٦(
  .             ١٠/٢١٨ تهذيب التهذيب، ) ٧(
  .٨/٢٥٦ الجرح والتعديل، ) ٨(
  .١/٩٠٧يب الحديث واألثر،  النهاية في غر) ٩(



 ١٠٣ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 تأنيـث  هـي  ] الحدثَى امرأتي أرضعت أنها األولى امرأتي زعمت [ الفضل أم حديث ومنه  

ثدريد األحجها التي المرأة ي١(األولَى بعد تَزو(. 

  )٦١(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
ـ      ، وعمرو النَّاقد  ،حدثَنَا يحيى بن يحيى      ِإب ـنقُ بـحِإسو يماهـرِ      ،رتَمعالْم ـنع ـم٢( كُلُّه(، 

 عـن   ، يحـدثُ عـن َأبِـي الْخَليـلِ        ،)٣( عن َأيـوب   ، َأخْبرنَا الْمعتَمر بن سلَيمان    ،واللَّفْظُ ِليحيى 
   ارِثنِ الْحب اللَّه دبِل،عالْفَض ُأم نـ   : قَالَتْ،)٤( ع ى نَبِـي اللَّـه صـلَّى اللَّـه      دخَـَل َأعرابِـي علَ

 فَتَزوجـتُ علَيهـا     ،يا نَبِي اللَّـه ِإنِّـي كَانَـتْ ِلـي امـرَأةٌ            : " فَقَالَ ،علَيه وسلَّم وهو في بيتي    
 فَقَـاَل   ،ضـعتَينِ  َأنَّها َأرضعتْ امرَأتـي الْحـدثَى رضـعةً َأو ر          ، فَزعمتْ امرَأتي الُْأولَى   ،ُأخْرى

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه ال    : "نَبِيالِْإم مـرـةُ  لَا تُحال )٥(جالِْإمتَـانِ  وو   ،" جـرمـي  : قَـاَل عف 
هتايفٍَل،رِونِ نَوب ارِثنِ الْحب اللَّه دبع ن٦( ع(. 

  تخريج الحديث
صالح بن أبي    " الخليل يأبعن   ،قتادة بن دعامة السدوسي     من طريق  ،)٧( مسلم اإلمامأخرجه    

  .، به، مختصراً"مريم الضبعي
  رجال اإلسناد

 حافظ ثقة ،الرقة نزل البغدادي عثمان أبو ،النَّاقد بكَيرٍ بنِ محمد بن عمروهو  :و النَّاقدعمر* 
 .)٨(النسائي ومسلم، وأبو داود، و، روى له البخاري،وثالثين اثنتين سنة مات ،حديث في وهم
  .روى له مقروناً بغيره، ألن مسلم هذا الحديث لم يهم فيه: قلت

                            
    .١/٩٠٧  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
     ).٥٣٩تقريب التقريب، ص( ،  أبو محمد البصري،معتمر بن سليمان التيمي  هو )٢(
    ).١١٧تقريب التقريب، ص( ،  أبو بكر البصري،انييتخْان السسيأيوب بن أبي تميمة واسمه كَ  هو )٣(
 أم الفضل الهاللية زوجة العباس بن عبد المطلب وهي ، بن الحارث بن حزن بن بجير بن الهزملبابةهي  ) ٤(

    ).٨/٩٧اإلصابة، ( ، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم
)٥(  لْجالم :صالم .لَجم الصبي هها أملُجملْجاً يها مجلها وملَجمها إذا يعضة. رلْجة : واإلمالجةُ والممن المر    

   ).٤/٧٨٠النهاية في غريب الحديث،( ، أرضعتْه أي : أمه أملَجتْه
   .١٤٥١ ح٢/١٠٧٤،  "والمصتان المصة في" ، باب "الرضاع "  صحيح مسلم، كتاب) ٦(
   .١٤٥١ ح٢/١٠٧٤،  "والمصتان المصة في" ، باب "الرضاع "  المرجع السابق، كتاب) ٧(
    . ٤٢٦ تقريب التهذيب، ص) ٨(



 ١٠٤ 

 ،معين بنا وثقه ،البصري الخليل أبو موالهم ،يعبالض مريم َأبِي بن صاِلحهو  : الْخَليِلوَأب* 
  .)١(ى له الجماعة، روالسادسة من به يحتج ال :فقال البر عبد بنا وأغرب ،والنسائي

 أبي عن وروايته ،مرسل وهو ،الخدري سعيد وأبي ،األشعري موسى أبي عن :"قال العالئي
 .)٢( "شيئاً األنصاري قتادة أبي من يسمع لم :الترمذي وقال ،قاعدته على مسلم صحيح في سعيد
   .هذه الرواية ليست عمن أرسل عنهم: قلت

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :ل ابن األثير رحمه اهللا قا  
 الحـادث  األمـر : الحـدث  ] محـدثاً  آوى أو حـدثاً  فيهـا  أحدث من [ المدينة حديث وفي  

 وفَتْحهـا  الـدال  بكـسر  يـروى  والمحـدث  . الـسنَّة  في معروف وال بمعتاد ليس الذي المنكَر
 وحـال  خَـصمه  مـن  وأجـاره  آواه أو جانيـاً  نَصر من: الكَسر فمعنى والمفعول الفاعل على
 فيـه  اِإليـواء  معنـى  ويكـون  نَفْـسه  المبتَـدع  األمـر  هـو : والفتح. منه يقْتَص أن وبين بينَه

 .)٣(آواه فقد عليه ينْكر ولم فاعلَها وأقر بالبِدعة رضي إذا فإنه عليه والصبر به الرضا

  )٦٢(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عـن   ،)٦( عـن الْـَأعمشِ    ،)٥( حـدثَنَا سـفْيان    ،)٤( حدثَنَا عبد الرحمنِ   ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ     

 يمالتَّي يماهرِإب،  َأبِيه ن٧( ع(،     نْهع اللَّه يضر يلع نقَـالَ  ، ع ":           تَـابِإلَّـا ك ءنَا شَـينْـدـا عم
  اللَّه     ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نيفَةُ عحالص هذهينَـةُ  ،ودـاِئرٍ     الْمع نـيـا بم مـر٨(ح(، 
 من َأحـدثَ فيهـا حـدثًا َأو آوى محـدثًا فَعلَيـه لَعنَـةُ اللَّـه والْملَاِئكَـة والنَّـاسِ                      ، كَذَا ِإلَى

ينعمَأج،  قْبلٌ       لَا يـدلَـا عفٌ ورص نْهقَـالَ  ،)٩(ُل مو :          َأخْفَـر ـنةٌ فَمـداحو ينملـسـةُ الْممذ  

                            
  .٢٧٣ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .١٩٨، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )٢(
    .١/٩٠٧  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٣(
   ).٣٥١تقريب التقريب، ص( ، األزدي وأعبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري  )٤(
     ).٢٤٤تقريب التقريب، ص( ، وق الثوري أبو عبد اهللا الكوفيسفيان بن سعيد بن مسر  هو )٥(
    ).٢٥٤تقريب التقريب، ص( ،  أبو محمد الكوفي األعمش،سليمان بن مهران األسدي الكاهلي  هو )٦(
    ).٦٠٢تقريب التقريب، ص( ، يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي والد إبراهيم التيمي  هو )٧(
   ).٤/٧٣معجم البلدان، ( ، المدينة في جبل هو :عائر ) ٨(
  ).٩/١٨٩لسان العرب، ( ، الفريضة والعدل ،النافلة الصرف وقيل ،الفدية والعدُل ،التوبةُ الصرفُ ) ٩(



 ١٠٥ 

 ، لَـا يقْبـُل منْـه صـرفٌ ولَـا عـدلٌ          ، فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَاِئكَة والنَّاسِ َأجمعـين       ،)١(مسلما
 لَـا يقْبـُل     ، مواِليه فَعلَيه لَعنَةُ اللَّـه والْملَاِئكَـة والنَّـاسِ َأجمعـين           ومن تَولَّى قَوما بِغَيرِ ِإذْنِ    

  .)٢( " فداء: عدٌل: قَاَل َأبو عبد اللَّه،منْه صرفٌ ولَا عدٌل
  تخريج الحديث

، )٤(لمومـس . جرير بن عبد الحميد الضبي    طريق، سفيان الثوري، و   ، من   )٣(أخرجه البخاري   
  . عن األعمش، به بمثلههمخازم التميمي، ثالثتمن طريق، محمد بن 

  رجال اإلسناد
 ،بالقراءات عارف ،حافظ ثقة ،الكوفي محمد أبو ،يدساَألمهران  بن سلَيمانهو  :الَْأعمشُ* 

  .)٥(  روى له الجماعة، ومائةوأربعين سبع سنة مات ،يدلس لكنه ورع
 يسمع لم أنه الترمذي ذكر" :وقال العالئي .)٦( في الطبقة الثانية من المدلسينعده ابن حجرو  
 ،ومسروق ،واألسود ،علقمةو ،مسعود بن عبداهللا أصحابلم يلق  :وقيل، الصحابة أحد من
يسمع لمو وهو مرسل عن أنس، وابن عمر، ،الهمداني والحارث ،شرحبيل بن وعمرو ،بيدةوع 
 بن مصعب منوال  ،هانئ أم مولى صالح أبي من وال ،أوفى أبي بنا منوال  ،بريدة بنا من

 وال من الحارث بن هشام، وال عن خيثم بن الربيع من وال ،الشخير بن مطرف ال منو ،سعد
 من وال ،عبداهللا بن سالم من وال ،سيرين بنا من وال ،عكرمةوال من  ،يزيد بن عبدالرحمن

 ، فال يضر تدليسه من المدلسين الثانية المرتبةدلس منثقة، م هو :قلت. )٧( "عطية بن شمر
  . عن أحد ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره، ولم يروِرسلوي
 *يماهرِإب نب زِيدنِ يب شَرِيك ىمويدلس يرسل أنه إال ثقة ،العابد الكوفي أسماء أبا يكنى ،التَّي، 

 .)٨(ى له الجماعة، روسنة أربعون وله ،وتسعين اثنتين سنة مات
 الدين ضياء الحافظ قالو ،زمانهما أدرك وال ،حفصة وال ،عائشة من يسمع لم :"قال العالئي  

 وأظن :قلت ،"يسمعه لم شيء ال القطان يحيى قال ،للصائم القبلة في أنس عن والتيمي :"المقدسي

                            
  ).٢/١٢٧النهاية في غريب الحديث، ( ، عهده نَقَضتَ إذا الرجل وأخْفَرت. الذّمام: والضم بالكسر الخُفَارة  )١(
    .١٧٧١ح٢/٦٦١، "حرم المدينة " ، باب "فضائل المدينة " ، كتاب  صحيح البخاري)٢(
" ، وكتاب ٣٠٠٨ح٣/١١٦٠، "إثم من عاهد ثم غدر " ، باب "الجزية و الموادعة "  المرجع السابق، كتاب) ٣(

  .٦٣٧٤ح٦/٢٤٨٢، "إثم من تبرأ من مواليه " ، باب "الفرائض 
     .١٣٧٠ح٢/٩٩٤، "ة فضل المدين" ، باب "الحج "   صحيح مسلم، كتاب)٤(
  . ٢٥٤ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  . ٣٣ طبقات المدلسين، ص) ٦( 
    .١٨٩، ١٨٨، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )٧( 

  .٩٥ تقريب التهذيب، ص) ٨(
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هذا الحديث ليس : قلت .)١("أعلم وتعالى سبحانه واهللا التيمي سليمان عن يحيى من القول هذا
  .عمن أرسل عنهم

 .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

 :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 كتاب في معروفاً يكن لم ما وهي - بالفتح - محدثة جمع ] األمور ومحدثات إياكم[ ومنه  
 .)٢(إجماع وال سنَّة وال

  )٦٣(حديث رقم 
    :قال اإلمام أحمد في مسنده  
  دح   خْلَدم نب اكحرٍ  ،ثَنَا الضثَو نع ،    اندعنِ مب خَاِلد نـرٍو          ، عمـنِ عنِ بمحالـر ـدبع نع 

يلَمةَ    ،السارِينِ ساضِ ببرع نقَالَ ، ع :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى لَنَا رَل   ،   صَأقْب ثُم رالْفَج
ع      نيا الَْأعفَتْ لَهيغَةً ذَرلظَةً بعوظَنَا معنَا فَولَي،   ا الْقُلُوبنْهجِلَتْ موقَالُوا   ، و قُلْنَا َأو :     وَل اللَّـهسا ري 

ِإن كَـان عبـدا      والسمعِ والطَّاعة و   ،ُأوصيكُم بِتَقْوى اللَّه   ": قَالَ ،كََأن هذه موعظَةُ مودعٍ فََأوصنَا    
 فَعلَيكُم بِسنَّتي وسنَّة الْخُلَفَـاء الراشـدين       ، فَِإنَّه من يعشْ منْكُم يرى بعدي اخْتلَافًا كَثيرا        ،حبشيا

ينيدهالْم،   اجِذا بِالنَّوهلَيوا عضعورِ   ،)٣( والُْأم ثَاتدحمو اكُمِإيكُـلَّ    فَ، و ِإنـةٌ وعبِد ثَةدحكُلَّ م ِإن
  .)٤(" بِدعة ضلَالَةٌ

   تخريج الحديث
. )٨(والدارمي. من طريق الوليد بن مسلم. )٧(ابن حبان و.)٦(وأحمد. )٥(أخرجه أبو داود  

 .، بنحوهيزيد بنا ثوركالهما عن . من طريق الضحاك بن مخلد. )١٠(والبيهقي. )٩(والطبراني

                            
  .١٤١، ص جامع التحصيل في أحكام المراسيل بتصرف ) ١( 

  .١/٩٠٧ النهاية في غريب الحديث واألثر،) ٢(
)٣ ( راَألنياب بعد التي هي وقيل اَألسنان َأواخ ، ) ،٧/١٨٨لسان العرب.(   
  .١٧١٨٤ح٤/١٢٦ مسند اإلمام أحمد، ) ٤(
  . ٤٦٠٧ ح٢/٦١٠، "لزوم السنة " ، باب "السنة "  سنن أبي داود، كتاب) ٥(
  .١٧١٨٥ ح٤/١٢٦ مسند اإلمام أحمد، ) ٦(
  .٥ ح١/١٧٨، "االعتصام بالسنة " ، باب "المقدمة "  صحيح ابن حبان، ) ٧(
  .٩٥ ح١/٥٧، "إتباع السنة " ، باب "المقدمة "  سنن الدارمي، ) ٨(
  .٦١٧ ح١٨/٢٤٥ المعجم الكبير، ) ٩(
  .٢٠١٢٥ح١٠/١١٤، ..."القاضي به يقضي ما" ، باب "آداب القاضي "  سنن الكبرى، كتاب)١٠(
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خالد بن  عن) ثور، وبحير (  كالهما .، بنحوهيوِلحالس سعد بن بحيرِ، من طريق )١(يالترمذو
  .  معدان، به

 حجرِ بن حجرِو،  الرحمن بن عمرو السلميعبدمن طريق  .)٢(أبو نعيم األصبهانيأخرجه و
  .عن عرباض بن سارية، بنحوه ماكاله. ياعلَالكَ

  رجال اإلسناد
 *اكحالض  خْلَدم نبنِ  ب اكحمٍ بنِ الضلسم يانبمات ،ثبت ثقة ،البصري النبيل عاصم أبو ،الشَّي 
   .)٣( روى له الجماعة،بعدها أو مائتين وعشرة اثنتي سنة
 وقيـل  ومائة، خمسين سنة مات ر،القد يرى أنه إال ثبت ثقة ،الحمصي خالد أبو ،دزيِي بن ورثَ* 

ال ما نسب إليه مـن القـدر        هو ثقة ثبت، و    :قلت .)٤( روى له الجماعة   ،مسينوخ خمس أو ثالث
  . هذا الحديث ال يؤيد بدعته  ألنهيضر

 *خَاِلدنب اندع٢٥(سبقت ترجمته في حديث ، مدلسمرسل و عابد ثقة ، م.(  
 *دبنِ عمحالر نر بمنِ وعةَ بسبع يلَمروى له أبـو داود،     ،  ومائة عشر سنة مات ،مقبول ،الس

   .)٥(ابن ماجةوالترمذي، و
لـه متـابع    ، و صدوقهو  : قلت .)٧(صدوق: قال عنه الذهبي  و .)٦(الثقات في حبان بن ذكره  

وهو حجربن ح لَ الكَرِجياع.  
 *اضبرعنةَ بارِيس  يلَمجِنَ  أبو،الس٨( وسبعين خمس سنةمات  ،صحابي مشهور ،حي(.  

  اإلسنادعلل 
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  فأما تدليسه فإنه ال يضره ألنـه فـي         ،الحمصي الكالعي معدان بن خالدإرسال  تدليس و  :األولى
أما إرساله فهذا الحديث ليس عمـن أرسـل عـنهم كمـا ذكـر               المرتبة الثانية من المدلسين، و    

  .)٩(العالئي

                            
  .٢٦٧٦ ح ٥/٤٤، "األخذ بالسنة واجتناب البدع " ، باب "العلم "  سنن الترمذي، كتاب) ١(
   .١١٥، ١٠/١١٤، حلية األولياء ) ٢(
   .٢٨٠ تقريب التهذيب، ص ) ٣(
   .١٣٥ المرجع السابق، ص ) ٤(
   . ٣٤٧ نفسه، ص ) ٥(
    .٥/١١١  الثقات البن حبان، )٦(
  .١/٦٣٨ الكاشف، ) ٧(
    .٤/٤٨٢ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٨(
  . ١٧١، ص جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٩(
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  الحكم على اإلسناد
  .عبسة بن عمرو بن الرحمن  عبدهولوجود راوٍ صدوق وذلك حسن لذاتة،  سنادهذا اإل

  .ياعلَ الكَرِجمن ح ، متابعة للراوي الصدوقوذلك لوجود، يرتقي لدرجة الصحيح لغيره
قال شعيب  ، أحمده على مسندفي تعليقو ،)٢(والشيخ األلباني ،)١(وصححه اإلمام الترمذي

 حسين سليم قالعلى سنن الدارمي، في تعليقه و .)٣(ثقات ورجاله ،صحيح حديث: األرنؤوط
  .)٤( إسناده صحيح:أسد

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
: قال السالم عليه يرد فلم يصلّي وهو عليه سلَّم أنه [ عنه اللّه رضي مسعود ابن حديث وفي  

 بالفتح الشَّيء حدث يقال. والحديثة القَديمة وأفكاره همومه يعني ] حدثَ وما قَدم ما فأخَذني
 .)٥(بِقَدم ِلالزدواج ضم بِقَدم قُرِن فإذا حدوثا يحدث

  )٦٤(حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه

    نى بوسثَنَا مدإسماعيل،ح  انثَنَا َأبدح ،  ماصثَنَا عداِئٍل، حَأبِي و نع ،اللَّه دبع نكُنَّـا   : قَاَل، ع
 وهـو يـصلِّي     ، فَقَدمتُ علَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،نُسلِّم في الصلَاة ونَْأمر بِحاجتنَا    

     لَامالس لَيع دري فَلَم هلَيتُ علَّمثَ     ،فَسدا حمو ما قَدي مفََأخَذَن ،    وُل اللَّهسى را قَضفَلَم     لَّى اللَّـهص 
 وِإن اللَّه جلَّ وعز قَـد َأحـدثَ مـن    ، ِإن اللَّه يحدثُ من َأمرِه ما يشَاء":علَيه وسلَّم الصلَاةَ قَالَ  

 َأن رِهالَأملَاةي الصوا فال، " تَكَلَّمالس لَيع دفَر ٦( "م(.  
  تخريج الحديث

  . ، من طريق زائدة بن قدامة الثقفي)٩(، والبيهقي)٨(، والطبراني)٧(دأخرجه أحم  

                            
  . ٢٦٧٦ ح ٥/٤٤، "األخذ بالسنة واجتناب البدع " ، باب "العلم "  سنن الترمذي، كتاب) ١(
  .٢٧٣٥ ح٦/٢٣٨ السلسلة الصحيحة، ) ٢(
  .١٧١٨٤ ح٤/١٢٦ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
  .٩٥ ح١/٥٧، "إتباع السنة " ، باب "المقدمة "  سنن الدارمي، ) ٤(
  .١/٩٠٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٥(
    .٩٢٤ ح١/٣٠٦،  "الصالة في السالم رد باب" ، باب "الصالة "  سنن أبي داود، كتاب ) ٦(
    .٤١٤٥ ح١/٤٣٥ مسند أحمد، ) ٧(
  .١٠١٢١ح١٠/١٠٩ المعجم الكبير، ) ٨(
    .٣١٦٢ح٢/٢٤٨، "ما ال يجوز في الصالة " ، باب"الحيض "  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب) ٩(
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، مـن طريـق     )٤(والطبراني. ، من طريق شعبة بن الحجاج     )٣(، والبيهقي )٢(، والطيالسي )١(وأحمد
زائـدة،  ( أربعـتهم  . ، من طريق أبان بن يزيد العطـار )٥(والبيهقي. جعفر بن الحارث الواسطي   

  .، به، بمثلهةَلَهد عاصم بن بعن) وشعبة، وجعفر، وأبان 
، مـن  )٨(وابـن ماجـة  . علقمة بن قيس النخعيمن طريق  . )٧(وابن خزيمة . )٦(وأخرجه أبو داود  

  .عن عبد اهللا بن مسعود، مختصراً ) عوفو ،علقمة( كالهما . شَميالج عوف بن مالكطريق 
  رجال اإلسناد

 * نى بوسيَلماعإسم قَنْالمأبو ،ري لَسالتَ ةمبالتفات وال ،ثبت ثقة ،وباسمه بكنيته مشهور كيذَو 
  . )٩(روى له الجماعة ، ومائتينوعشرين ثالث سنة مات ،فيه الناس تكلم اشرخ بنا قول إلى
 *انَأب نب زِيدطَّارِ يالبخاري، روى له  ومائةالستين حدود في مات ،أفراد له ثقة ،يزيد أبو ،الْع، 

   .)١٠(والنسائي ،الترمذي، ووددا ووأب ،ومسلم
 كان:"  وقالالعجلي و.)١١(النسائيو ."عنه يروي يحيى بن سعيد كانو": وقالمعين بناثقه و   

 العطار أبان ":حاتم أبو وقال ،"المشايخ كل في ثبت ":أحمدقال و. )١٢("فيه يتكلم وال ،القدر يرى
وقال ابن  .)١٣("همام من إلى أحب كثير أبى بن يحيى وفى ،هالل أبى ومن شيبان من إلى أحب
 له" :ي بعد أن ذكر حديثاً أخطأ فيهعد ابن وقال .)١٤("وحفاظهم البصريين ثقاتمن :" حبان

 وغيره، قتادة عن ،صالحة أحاديث وله حديثه، يكتب ،متماسك ،الحديث حسن وهو روايات،
 وثقه كبار النقاد الراجح أنه ثقة، فقد: قلت .)١٥("الصدق أهل من أنه وأرجو، مستقيمة وعامتها

                            
    .٤٤١٧ ح١/٤٦٣ مسند أحمد، ) ١(
    . ٢٤٢ ح١/١٩٨ مسند الطيالسي، ) ٢(
    .٣١٦١ح٢/٢٤٨، "ما ال يجوز في الصالة " ، باب"الحيض "  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب) ٣(
  .١٠١٢٣ ح١٠/١١٠ المعجم الكبير، ) ٤(
  .٣٢٢٣ح٢/٢٦٠، "من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصالة "، باب "الحيض "  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب) ٥(
  .٩٢٣ح١/٣٠٥، "الصالة في السالم رد" ، باب"الصالة "  سنن أبي داود، كتاب) ٦(
  . ٨٥٨، ٨٥٥ح٣٥، ٢/٣٤،" الصالة في الكالم نسخ" ، باب"الصالة "  صحيح ابن خزيمة، كتاب) ٧(
  .١٠١٩ح١/٣٢٥، "يرد كيف عليه يسلم المصلي" ، باب "فيها والسنة الصالة إقامة"  سنن ابن ماجة، كتاب) ٨(
     .٥٤٩ تقريب التهذيب، ص) ٩(
     .٨٧  المرجع السابق، ص)١٠(
  .٢/٢٥تهذيب الكمال،  ) ١١(
  . ١/١٩٩ الثقات للعجلي، ) ١٢(
  .٢/٢٩٩الجرح والتعديل،  ) ١٣(
  .١٥٨، صمشاهير علماء األمصار ) ١٤(
  .١/٣٩٠الكامل في الضعفاء،  ) ١٥(
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 زائدة (ي هذا الحديث لوجود المتابعة من لم يتفرد ف و، والنسائي، وغيرهم،أحمد وكابن معين،
  .) جعفر بن الحارث الواسطيبن قدامة الثقفي، وشعبة بن الحجاج، و

* عاصم بن به٢٣( سبقت ترجمته في حديث رقم ،أوهام له صدوق ،ةَلَد.(  
 *شَهو  :لاِئأبو ويقُق بن لَساَأل ةَمسد٣٣(سبقت ترجمته في حديث رقم  ،مخضرم ثقة ،ي.(  
 *دبع اللَّه نب ودعسم ِلذَاله٢(وثالثين اثنتين سنة ومات .)١(قديماً أسلم ،الرحمن عبد أبو ،ي(.  

  علل اإلسناد
  : اإلسناد فيه علة واحدةهذا

 علقمة بـن    هم في هذا الحديث، لوجود المتابعة من      لكنه لم ي   و ،أوهام له  صدوق عاصم بن بهدلة،  
  .األشجعي عوف بن مالك، وقيس النخعي

  الحكم على اإلسناد
 لوجود  انتفت عنه علة الوهم،فهو صدوق بهدلة بن عاصمبسبب  ،لذاته  حسنسنادهذا اإل

  .)٣("حسن صحيح": قال األلباني .يرتقي لدرجة الصحيح لغيره ، وبهاعوف، وعلقمةالمتابعة من 

        
   :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 المعراج إلى ينْظر فإنَّما بِبصرِه يحدج حين ميتكم إلى تَروا ألم [ المعراج حديث في} حدج{  

  .)٤(وأدامه الشَّيء إلى النَّظَر حقَّقَ إذا يحدج بِبصرِه حدج] 
  )٦٥( رقم حديث

 : في تفسيرهيالصنعانقال عبد الرزاق   

  عن معثَنَ قَاَل ،رمدأبو يح هارون العيبد، عيأبِ ن سعالخُ يدرِدبِ النَّقَاَل ،...يي  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيثُ  ":عجِم الْ بِيءمعاجِرتَتْانَي كَ الذ عرجف يهأر واحب ني آدذَِإفَ، ما أحسنم أا رلََأ، تُيم 

، اينْ الداءم السابِى بلَا ِإنَيهتَى انْتَّ حيها فنَ بِجرِعفَ، هيلَِإ بِبصرِه يحدج فَي كَتيالم ىلَِإ تَروا
 َلسر ُأدقَوَأ: يَلق، دمحم: اَلقَ، ؟هع منم ويَلق، يَلرِبجِ: اَل قَ،؟اذَ هنم: يَلق فَيَلرِب جِحتَفْتَاسفَ
  .)٥("....يلَوا عملَّسي ووا ِلحتَفَفَ، معنَ: اَل؟ قَهيلَِإ

                            
  .٤/٢٣٤ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ١(
  .٣٢٣ذيب، ص تقريب الته) ٢(
  .٨١٧ح١/١٧٤ صحيح أبي داود، ) ٣(
  .١/٩٠٨ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٤(
  .٢/٣٦٦ تفسير القرآن، تفسير سورة المائدة، ) ٥(
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  تخريج الحديث 
  .، به، بنحوهمعمر بن راشد األزدي من طريق ،)١(أخرجه الطبري  

  رجال اإلسناد
 *رمعم نب داشر يدبـن  وهشام ،مشواألع ،ثابت عن روايته في أن إال ،فاضل ثبت ثقة ،اَألز 

وقد روى في هذا الحديث عن الزهري، وهو من أثبت           ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،شيئاً عروة
  .)٥٩(سبقت ترجمته في حديث رقم ،الناس فيه

 *أبوهارون العبدةُهو : يارمع نن بيومات ،شيعي كذبه من ومنهم ،متروك ،بكنيته مشهور ،ج 
  .)٢( ماجة وابن ،والترمذي ،العباد أفعال خلق في البخاريه ، روى لوثالثين أربع سنة

 .)٤("القطـان  يحيـى  تركـه  ":البخـاري  قـال  .)٣("الحديث في ضعيفاً كان ":قال ابن سعد  
 ":زرعـة  أبـو  وقـال . "حـديث  فـي  اليـصدق   ":معين بنا وقال ،"بشيء ليس ":أحمد وقال

ـ  بـن  بـشر  مـن  أضـعف  ضـعيف  ":حـاتم  أبـو  وقال ."الحديث ضعيف  وقـال  .)٥("ربح
 وقـال  ."كـذاباً  العبـدي  هـارون  أبـو  كان ":زيد بن حماد وقال .)٦("الحديث متروك :"النسائي

 ":حبـان  بـن ا وقـال  .)٧("الثـوري  عنـه  يرويـه  بما يعتبر وشيعي خارجي يتلون ":الدارقطني
 جهـة  علـى  إال حديثـه  كتـب  يحـل  ال ،حديثـه  مـن  لـيس  مـا  سعيد أبي عن يروي كان

 .هو متروك :قلت. )٨("التعجب
 مات .)٩(بكنيته مشهور ،الخزرجي األنصاري سنان بن مالك بن سعدهو  :يرِدالخُ يدعس أبو* 

  .)١٠( روى له الجماعة ،وستين ثالث سنة بالمدينة
  علل اإلسناد

  :علة واحدةهذا اإلسناد فيه 
   .متروك ،العبدي هارون أبو :األولى

                            
    .١٧/٣٤٥، تفسير سورة اإلسراء،  تأويل القرآن فيجامع البيان  )١(
  .٤٠٨ تقريب التهذيب، ص) ٢(
  .٧/٢٤٦ الطبقات الكبرى، ) ٣(
  .٦/٤٩٩اريخ الكبير،  الت) ٤(
  .٦/٣٦٣ الجرح والتعديل، ) ٥(
  .٨٤، صالضعفاء والمتروكين ) ٦(
  .٢١/٢٣٢ تهذيب الكمال، ) ٧(
  .٢/١٧٧ المجروحين، ) ٨(
  .٣/٧٨ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٩(
  . ٢٣٢تقريب التهذيب، ص ) ١٠(



 ١١٢ 

  السنادالحكم على ا
  . جداًسناد ضعيفا اإلهذ

        
   :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 .)١(عقوبةً أي: حدا علي أوجب ذَنْباً أصبت أي ] علَي فأقمه حدا أصبت إني [ الحديث ومنه   

   )٦٦(حديث رقم 
  :  في صحيحهمسلمقال اإلمام   
      يمضهالْج يلع نب رثَنَا نَصدبٍ ،حرح نب ريهزرٍ قَالَـا ، ويهاللَّفْظُ ِلزو :    ـنب ـرمثَنَا عـدح 
ونُسارٍ    ،يمع نةُ بكْرِمثَنَا عدح ،  ادثَنَا شَددةَ   ،)٢( حامو ُأمثَنَا َأبدقَالَ ، ح :      لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا رنَميب 

      م ودقُع ننَحو جِدسي الْمف لَّمسو هلَيٌل فَقَالَ    عجر اءِإذْ ج هع:         ـهما فََأقدتُ حبِإنِّي َأص وَل اللَّهسا ري 
لَيع،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر نْهكَتَ عفَقَاَل، فَس ادَأع ا  : ثُمـدتُ حبِإنِّي َأص وَل اللَّهسا ري 

 لَيع همكَتَ ،فََأقفَس  نْهع ،          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه فَ نَبِيرا انْصلَاةُ فَلَمتْ الصيمُأقـو     ، وقَـاَل َأب 
 واتَّبعتُ رسوَل اللَّه صـلَّى      ، حين انْصرفَ  ، فَاتَّبع الرجُل رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،ُأمامةَ
اللَّه  لَّمسو هلَيع ،             لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسُل رجقَ الرِل فَلَحجلَى الرع درا يم فَقَـالَ  ، َأنْظُر : 

       لَيع هما فََأقدتُ حبِإنِّي َأص وَل اللَّهسا رةَ   ،يامو ُأملَّ     : قَاَل َأبص وُل اللَّهسر فَقَاَل لَه    ـهلَيع ى اللَّه
لَّمسو":          وءضنْتَ الْوسْأتَ فََأحضتَو قَد سَألَي كتيب نتَ مجخَر ينتَ حَأيـوَل     : قَالَ ،" َأرسا رلَى يب 
نَا    :" قَالَ ،اللَّهعلَاةَ متَ الصشَهِد فَقَالَ ،" ثُم :   وَل اللَّهسا ري مفَقَاَل لَ: قَاَل، نَع  لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ه

لَّمسو هلَيع":كقَاَل ذَنْب َأو كدح لَك غَفَر قَد اللَّه ٣("  فَِإن(.  
  تخريج التخريج

  .  اإلمام مسلم بتخريجه عن اإلمام البخاريانفرد  
  رجال اإلسناد

 روايته وفي ،يغلط صدوق ،البصرة من لهأص اليمامي عمار أبو ،يلجالع عكْرِمةُ بن عمارٍ* 
روى له  المائة، والستين قبيل مات ،كتاب له يكن ولم ،اضطراب كثير أبي بن يحيى عن

  التامةلم يغلط في هذا الحديث، لوجود المتابعة: قلت .)٤(األربعةاألئمة و ،ومسلم اً،ليقتع البخاري

                            
  .١/٩٠٨ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   ).٢٦٤تقريب التهذيب، ص( ، هللا القرشي األموي أبو عمار الدمشقيشداد بن عبد ا هو ) ٢(
   .٢٧٦٤ ح٤/٢١١٧، "السيئات يذهبن الحسنات إن تعالى  قوله"، باب "التوبة "  صحيح مسلم، كتاب) ٣(
   .٣٩٦ تقريب التهذيب، ص ) ٤(



 ١١٣ 

  . )١(أبي داود، كما جاء في رواية عبد الرحمن بن عمرو األوزاعيمن 
   .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
   :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 زوجها على المرأة أحدت ] ثالث من أكثَر ميت على تُحد أن المرأة يحلُّ ال [  الحديثوفي  
دفهي تُح دحتْ مدوح دتَح دفهي وتَح ادزِنَتْ إذا: حتولَبِ عليه حياب سن ثزوتَركَت الح 

 .)٢(الزينَة

  )٦٧(حديث رقم 
  :قال النسائي في سننه

   يماهرِإب نقُ بحنَا ِإسرقَالَ ،َأخْب :  انفْيَأنَا سَأنْب ،  رِيهالز نةَ   ، عوـرع نع ،      اِئـشَةَ َأنع ـنع 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ    :" قَالَ ،ر َأةرلُّ ِلامحلَ لَا يع دثَلَاث    ح نم َأكْثَر تيلَـى     ى مِإلَّـا ع 

  .)٣("زوجِها
  الحديثتخريج 

   .بمثلهبه،  عن إسحاق بن إبراهيم،، )٤(أخرجه النسائي  
 تحـد  أن ،اآلخـر  واليوم باهللا تؤمن المرأة يحل ال " بلفظ، ،)٦(، ومسلم )٥(ه البخاري  أخرج وكذلك

 ال يحـل    "،، ولكني اكتفيت بذكر الرواية التي استشهد بلفظها ابن األثيـر           "ثالث فوق يتم على
  ."مرأة تحد على ميت أكثر من ثالث ال

  رجال اإلسناد
 *حقُاِإس نب يماهرنِ ِإبب خْلَدم ينْظَلقرين مجتهد حافظ ثقة ،المروزي راهويه بن محمد أبو ،الْح 

 اثنتان وله وثالثين ثمان سنة مات ،بيسير موته قبل تغير أنه :داود وأب ذكر ،حنبل بن أحمد
  ال يضر اختالطه ألن العالئي ذكره في:قلت .)٧( ماجة ابن سوى الجماعة ، روى لهوسبعون

                            
  .٤٣٨١ح٢/٥٣٩، "يسميه وال بحد يعترف الرجل  في"، باب "الحدود "  سنن أبي داود، كتاب) ١(
  .١/٩٠٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
  .٣٥٢٥ح٦/١٩٨،  " اإلحداد"، باب "الطالق " كتاب  سنن النسائي،) ٣(
    .٥٧١٩ح٣/٣٩٢،  " اإلحداد"، باب "الطالق "   السنن الكبرى، كتاب)٤(
  .١٢٢١ح١/٤٣٠،  "زوجها غير على المرأة  حد"، باب "الجنائز"  صحيح البخاري، كتاب) ٥(
  .١٤٩٠ح٢/١١٢٦،  "الوفاة عدة في اإلحداد  وجوب"، باب "الطالق"  صحيح مسلم، كتاب) ٦(
  .٩٩ تقريب التهذيب، ص) ٧(



 ١١٤ 

 .)١(القسم األول من المختلطين
 *انفْيس ننَةَ   بيياِللَالهِعلكـن  و ،دلـس  ربمـا  وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إال،  حافظ ثقة ،ي

  ).٥(ختالطه ال يضره كما قال العلماء، سبقت ترجمته في حديث رقم ا وهتدليس
 *رِىهاحتمل العلماء تدليسه، مع أنه من الثالثة، . مرسل، مدلس وثقة ،مسلم بن محمد هو :الز
  ).١٣(سبقت ترجمته حديث رقم . عروة بن الزبيرلم يرسل عن إرساله، فأما 
  . )٥( ، سبقت ترجمته في حديث رقم مشهور فقيه ثقة ،الْعوامِ بنِ الزبيرِ نب عروةُ* 
  . )٥( رقم  سبقت ترجمتها في حديث ، عنهاي اُهللاضر ،عاِئشَةُ* 

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

ال و بيسير موته قبل تغير ،مجتهد حافظ ثقة ،راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن إسحاق :األولى
  . القسم األول من المختلطين ألن العالئي ذكره فيهيضر

لكن و ،دلس ربما وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إال، حافظ ثقة ،الهاللي عيينة بن سفيان :الثانية
  .ختالطه ال يضره كما قال العلماءاو هتدليس

 يرسل عن عروة إرساله، فلمأما احتمل العلماء تدليسه، و. مدلس ومرسلثقة ، الزهرِى :الثالثة
  .بن الزبيرا

  اإلسنادالحكم على 
  .هذا اإلسناد صحيح

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 حد من مأخوذ فيها والمضاء األمور في والسرعة كالنَّشَاط ] أمتي خيار تَعتَري الحدة [ وفيه  

  .)٢(الخير في والقَصد والصالبة الدين في المضاء هنا ها بالحدة والمراد السيف
  )٦٨(حديث رقم 

  :قال أبو يعلى في مسنده  
  حانَثَد أب  يعِبِو الر  ،حانَثَد س الم ب ن يُلوِ الطَّ مٍلْ س  ،عالفَ ن ِلض نِ ب ع طةَي  ،عن طَ عـ  اء ـ  نِ ب ي  أبِ

راحٍب ،عننِ ابع وُل قَاَل: قَاَل اسٍبسر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ة: " اللَّهدتَري الحيار تَعي خت٣(" أم(.  

                            
  .٩ المختلطين، ص) ١(
  .١/٩٠٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
    .٢٤٥٠ ح٤/٣٣٧، مسند أبي يعلى الموصلي  )٣(



 ١١٥ 

  تخريج التخريج
  . بمثله،عن أبي الربيع الزهراني، به، ، عن محمد بن عبد اهللا الحضرمي)١(أخرجه الطبراني

  رجال اإلسناد
 *انملَيس نب داود تَكالْعأحد فيه يتكلم لم ،ثقة ،بغداد نزيل ،صريالب الزهراني الربيع أبو ،ي 

   .)٢(اري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، روى له البخ ومائتينوثالثين أربع سنة مات ،بحجة
 *لَّسام بن سبع سنة مات ،متروك ،المدائني ،الطويل :له ويقال ،سليمان أبو ،سليمأو ،مٍلْس 

  . )٣( روى له ابن ماجة ،مائة ووسبعين
 وهم ربما صدوق ،محمد والد عبس بني مولى ،الْمروزِي خَاِلد بنِ عمرو بنِ ةَيط عن بُلضالفَ* 
  .)٤( روى له النسائي و ابن ماجة ،السادسة من

 به ليس:" زرعة وأب، و مرةمعين بن يحيىقال  .)٥(داود وأبو  مرة،معين بن يحيىوثقه   
  . هو صدوق:قلت .)٧( "حديثه يعتبر :"الوق ،الثقات في حبان بنا وذكره .)٦("بأس
 *طَعاء أبي بن ر٤٦(سبقت ترجمته حديث رقم  ،اإلرسال كثير لكنه ،فاضل فقيه ثقة ،احٍب.(  
 *ابنع ١٤(سبقت ترجمته حديث ، صحابي، المطلب عبد بن عباس  بنهو عبد اهللا :اسب.(  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .متروك ،المدائني سليم بن املَّس :األولى
، فأما إرسـاله فـال      بأخرة تغير إنه وقيل ،اإلرسال كثير لكنه ،ثقة ،احبر أبي بن عطاء :الثانية

  .يضره ألن هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم، وأما اختالطه فلم يثبت

                            
    .١١٤٧١ ح١١/١٩٤ المعجم الكبير للطبراني، ) ١(
    .٢٥١ تقريب التهذيب، ص) ٢(
  .٢٦١ المرجع السابق، ص ) ٣(
  . ٤٤٦ نفسه، ص ) ٤(
  .٢٣/٢٣٦ تهذيب الكمال، ) ٥(
  .٧/٦٤ الجرح والتعديل، ) ٦(
  .٧/٣١٧ الثقات البن حبان، ) ٧(



 ١١٦ 

  الحكم على اإلسناد
 ،الطويل سالم آفات وفيه ،يصح ال حديث ذاه:" قال ابن الجوزي . جداًذا اإلسناد ضعيفه

وقد ضعفه . )١("سالم من ال الفضل من الحديث هذا في البالء :عدي ابن وقال .متروك
  .)٣(ضعيف إسناده: أسد سليم حسين قال وفي تعليقه على مسند أبي يعلى، .)٢(األلباني

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

  .)٤(وأشداء كشَديد حديد جمع هو  ]أحداُؤها أمتي خيار [ الحديث ومنه  
  )٦٩( رقم حديث

  : األوسطقال الطبراني في معجمه  
  حنَثَد ا محمد ب ن ع بالْ  اهللاِ د حضرمنا  : قَاَل يمحمد ب ن ثْعمفَ الْ انرقَاَل اء : نا ابنْ قَ ننـا  : قَاَل رٍب

ا  إذَ ينذ الَّ )٥(مأحداُؤه أمتي خيار: "  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     رسوُل اَل قَ :قَاَل يل ع ن، ع رٍبنْقَ وأبِ
  .)٦(، تفرد به محمد بن عثمان الحديث عن علي إال بهذا اإلسنادال يروى هذا ،"وا عجوا ربضغَ

  تخريج الحديث
، من طريق إبراهيم )٨(القضاعيو. ثله، بم، من طريق الحسن بن السراج)٧(أخرجه البيهقي  

.  "أجداؤهم" ، بلفظ )٩(العقيليو. ، بنحوهعبد اهللا بن زيدانمن طريق ، و، بمثلهبن أحمد الهمداني
، ، من طريق أحمد بن محمد المروزي)١٠( والبيهقي.محمد بن عبد اهللا الحضرميعن  أربعتهم
  .مد بن عثمان الفراء، بهعن مح ) وأحمد المروزي ،الحضرمي محمد (كالهما . بنحوه

                            
  .١٢٢٢ ح٢/٧٣٣، العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) ١(
  .٢٦ ح١/١٠٠ السلسلة الضعيفة، ) ٢(
  .٢٤٥٠ ح٤/٣٣٧،  أبي يعلى الموصليمسند ) ٣(
  .١/٩٠٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٤(
 ،وأشد كشديد ،حديد جمع:" وقال المناوي  ).٣/١٦٨،الدين علوم إحياء( ، "الدين في يعني:"  قال الغزالي) ٥(

 والقصد ،دينال في الصالبة :هنا بالحدة فالمراد ،السيف حد من مأخوذ ،الخير إلى وأسرعها أنشطها أي
  ). ٣/٤٦٢، فيض القدير شرح الجامع الصغير( ، هللا والغضب ،الخير إلى

  .٥٧٩٣ ح٦/٦٠ المعجم األوسط، ) ٦(
   .٨٣٠٢ ح٦/٣١٣، "حسن الخلق" شعب اإليمان للبيهقي، باب ) ٧(
   .١٢٧٨،١٢٧٧ ح٢/٢٤٣،٢٤٢ مسند الشهاب، ) ٨(
  .٨٦٢ح٢/٢٨٩ الضعفاء الكبير للعقيلي، ) ٩(
   . ٨٣٠١ ح٦/٣١٣، "حسن الخلق"يمان للبيهقي، باب شعب اإل) ١٠(



 ١١٧ 

  رجال اإلسناد
 *محمدب نع ببنِ  اِهللاد لَسيمالْ انحضرمالمعروف:"تمقال أبو حا ،ي طَبالم١("صدوق وهو ،ني( .

 طحو ،شيبة أبي بن عثمان بن محمد عليه طح ،الكوفة محدث نيطَم، الحافظ:" وقال ابن حجر
 بعضهم األقران كالم من بكثير اهللا بحمد نعتد وال ،القطيعة إلى هماأمر وآل ،شيبة أبي بنا على
 نيطَم على أيضا الحافظ هارون بن موسى أنكر وقد ،ومائتين وسبعين سبع سنة توفيا ،بعض في

 الدارقطني عنه  وسئل،الكبير الحافظ :وقال الذهبي. )٢(" نيطَم مع الصواب ظهر لكن ،أحاديث
  .هو ثقة: قلت .)٣("جبل ثقة ":فقال
 *محمدب نثْ عمفَ الْانرلم أقف على ترجمتهاء ،.  
 *عاِهللا بد بنْ قَنحديثه على يتابع ال علي عن أبيه عن ":قالو ،الضعفاء في العقيلي ذكره ،رٍب 
   .ضعيفهو : قلت .)٥(تركوه :األزدي وقال .)٤( "تتثب جهة من
 يدرى ال كان حتى كبر :يقال األزدي قالو ،حديثه يثبت لم ،نهع اهللا رضي علي مولى ،ربنْقَ* 
 كنت :قال قرة بن واقد بن عثمان طريق من ،المؤتلف في الخطيب خرجأو ،يروى أو يقول ما

 سلم ال له :فقال ،عليه فسلم قنبر فجاء ،المطلب عبد بن الحارث بن سفيان أبي بن اهللا عبد عند
 سمعت وأنا ،عثمان يتنقص الكوفة يأتي هذا إن :قال ،عمك ولىلم هذا تقول :له فقلت ،عليك اهللا

 :"تعالى اهللا قال ممن وعثمان أنا أكون أن أرجو نيإ هؤالء اهللا قاتل :يقول عنه اهللا رضي علياً
  .ضعيفهو : قلت .)٦(" متقابلين سرر على إخواناً

 *يلع ن٣٧(سبقت ترجمته في حديث رقم  ،صحابي، طَاِلبٍ َأبِي ب(.  
  علل اإلسناد

  : ثالث عللهذا اإلسناد فيه
  .بن عثمان الفراء،لم يتبين حاله محمد :األولى
  .قنبر بن اهللا عبدضعف  :الثانية
  . عنه اهللا رضي علي مولى ،قنبرضعف : ةالثالث

                            
  .٧/٢٩٨ الجرح والتعديل، ) ١(
  .٥/٢٣٤لسان الميزان،  ) ٢(
  .٢/٦٦٢تذكرة الحفاظ،  ) ٣(
  .٢/٢٨٩الضعفاء الكبير،  ) ٤(
  .٣/٣٢٧لسان الميزان البن حجر،  ) ٥(
  .٤/٤٧٥المرجع السابق،  ) ٦(



 ١١٨ 

  الحكم على اإلسناد
  .)٣(األلبانيوالشيخ ، )٢(والعراقي، )١(ضعفه العقيلي و. ضعيفسنادهذا اإل

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

  .)٤(بالحديد العانَة حلق وهو ] ستحداداال فيها وعد السنَّة من عشْر [ وفيه  
  )٧٠(حديث رقم 

 الفطـرة خمـس،   ( إنما ورد في رواية   ،)عشر من السنة    ( في رواية   ) االستحداد  ( لم يرد لفظ    
   ).خمس من الفطرة أو

  :قال البخاري في صحيحه  
  ح   ونُسي نب دمثَنَا َأحد،    دعس نب يماهرثَنَا ِإبدابٍ   ، حهش نثَنَا ابدبِ    ، حيسنِ الْمب يدعس نع ،  نع 

    نْهع اللَّه يضةَ رريرقُـولُ         ،َأبِي هي ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيعمةُ  :" سطْـر٥(الْف(  ـسخَم ، 
تَان٦(الْخ(،اددحتاِلاسالشَّارِبِ، و قَصالَْأظْفَارِ، و يمتَقْلو ،ِاطنَتْفُ الْآبو " )٧(.  

  تخريج الحديث
، مـن طريـق     )٩(ومسلم. إبراهيم بن سعد   و ،سفيان بن عيينة  ، من طريق    )٨(أخرجه البخاري   

  .  بنحوه، به عن الزهري،ثالثتهم . بن عيينةسفيان ويونس بن يزيد األيلي،
  رجال اإلسناد

 *دعس نب يماهرِإب هرِالز١٣(سبقت ترجمته حديث رقم .  تكلم فيه بال قادح،، ثقة حجةي.(  

                            
  . ٢/٢٨٩الضعفاء الكبير للعقيلي،   ) ١(
  .٣٠٩٠ ح٢/٨٤٣، األسفار حمل عن المغني  ) ٢(
  .٢٩ح١/١٠٣السلسلة الضعيفة،   ) ٣(
  .١/٩٠٩النهاية في غريب الحديث واألثر،   ) ٤(
)٥ (  تداء: الفَطْرتراع االبطْرة. واالخكْبة كالجِلْسة منه الحالة: والفولد أنه والمعنى. والرالجِبِلَّة من نوع على ي 

  ).٣/٨٨٢النهاية في غريب الحديث، ( ، لُزومها على الستَمر عليها تُرِك فلو الدين قَبولِل المتَهيء والطبع
)٦ (  تانمن القطع موضع هو منصور َأبو قال ،الجارية نَواة من القطع وموضع الذكر من الخَتْنِ موضع :الخ 

  ).١٣/١٣٧لسان العرب ( ، "الغسُل جبو فقد الختانان الْتَقَى إذا "، المروي الحديث ومنه ،واُألنثى الذكر
  .  ٥٥٥٢ح٥/٢٢٠٩، "قص الشارب  "، باب "اللباس " صحيح البخاري، كتاب  ) ٧(
  . ٥٥٥٠ح٥/٢٢٠٩المرجع السابق،   ) ٨(
    .٢٥٧ح١/٢٢١، "خصال الفطرة  "، باب "الطهارة "    صحيح مسلم، كتاب)٩(



 ١١٩ 

 *يدعس نبِ  بيسبنِالْم حالقُ نٍزرشي الموِخزماتفقوا ،الكبار الفقهاء األثبات ،العلماء أحد ،ي 
 مات ،منه علماً أوسع التابعين في أعلم ال :المديني بنا وقال ،سيلالمرا أصح مرسالته أن على
  .)١ (روى له الجماعة ،الثمانين ناهز وقد التسعين بعد

  عمر ضي اهللا عنه،من سماع له يصح ال ،بمراسيلهم المحتج الكبار األئمة أحد:" قال العالئي
 عن وروى ،وغيرهما ،ذر أبيو ،كعب بن يبُأ عن أيضاً وأرسل ،عنه اهللا رضي بكر وأبوكذا 
 بن عبدالرحمن منوال  ،ثابت بن زيد من يسمع ولم ،يدركه ولم عنه اهللا رضي عبادة بن سعد
 من شيئاً كان عنها اهللا رضي عائشةوإن روى عن  وال يعرف له عن أنس حديثاً، ،ليلى أبي

  .نهملم يروِ هنا عمن أرسل ع: قلت. )٢("، وحديثه عنها في الصحيحينالستر وراء
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 الحديد من استَفْعل وهو ] المغيبةُ وتَستَحد الشَّعثة تَمتَشطَ كي أمهِلُوا [ اآلخر الحديث ومنه  
  .)٣(والتَّورية الكناية طريق على استَعمله كأنه

  )٧١(حديث رقم 
  : اري في صحيحهقال اإلمام البخ  
  حثَدن عقُي يوب بن  إب راهمٍ  ،يمشَيثَنَا هدارٍ أخبرنا ،حي٤( س(،  بِيالشَّع نع )ابِر  ،)٥ج نبن عبـد     ع 

نِّي حـديثُ   ِإيا رسول اهللا     :قُلْتُ ف ، فَالْتَفَتُّ فَِإذَا َأنَا بِرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         "....: قَالَ اهللا
 بكـراً  فَهلَّـا  :" قَـالَ ، بْل ثَيبا: قُلْتُ،؟)٦(بِكْرا َأم ثَيبا: نعم، قال:  قُلْتُ أتزوجت؟ :"عهد بِعرسٍ قَالَ  
 كبتُلَاعا وهبخُلَ  : قَالَ ،تُلَاعنَا ِلنَدبنَا ذَهما قَدلً: فَقَاَل، فَلَمخُلُوا لَيتَّى تَدهِلُوا حَأم    ِلكَـي ـشَاءع ا َأي

  .)٧(" تَمتَشطَ الشَّعثَةُ وتَستَحد الْمغيبةُ

                            
  .٢٤١   تقريب التهذيب، ص)١(
  . ١٨٤  جامع التحصيل، ص)٢(
  .١/٩٠٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
   ).٢٦٢تقريب التهذيب، ص( ، البصري: سيار أبو الحكم العنزي الواسطي ويقال هو ) ٤(
   ).٢٨٧تقريب التهذيب، ص( ، يبِعابن عبد اهللا بن شراحيل الشَّ: عامر بن شراحيل وقيل هو ) ٥(
   ).١/٦٥٧النهاية في غريب الحديث، ( ، نثىواأل الذكر علي ويقع ببكر ليس من :الثيب ) ٦(
    .٤٩٤٩ح٥/٢٠٠٩،  "الشعثة وتمتشط المغيبة  تستحد"، باب "النكاح "   صحيح البخاري، كتاب)٧(



 ١٢٠ 

  تخريج الحديث
هشيم بن بشير  و،األزدي شعبة بن الحجاج العتكي من طريق .)٢(ومسلم. )١(أخرجه البخاري  

  .، به، بنحوه  أبو الحكم العنزيسيارٍعن )  هشيمو، شعبة  (كالهما. السلمي
  ادرجال اإلسن

 *شَهيم بن بالقَ بنِ يرِشمِاس لَالسمكثير ،ثبت ثقة الواسطي، خازم أبي بن معاوية أبو ،ي 
  .)٣(روى له الجماعة ، ومائةوثمانين ثالث سنة مات ،الخفي واإلرسال ،التدليس

 بيأ بن يزيد من لم يسمع" :قال العالئيو. )٤( من المدلسينعده ابن حجر في المرتبة الثالثةو  
ال من و ،الصغير العمري وال من ،اهللا عبيد بن الحسن من وال ،كليب بن عاصم من وال ،زياد
 أبي بن زياد من وال ،سيار من وال ،جعفر بن خليد من وال ،األعرج القاسم من وال خلدة، أبي

 وال ،زيد بن علي من وال ،مرة بن ضرار سنان أبي من وال ،منصور والد زاذان من وال ،عمر
 عن يدلس كما ،بشر أبي عن يدلس وكان ،الجهني موسى من وال المشرفي، أبي ليث من

  الحديث،قد صرح بالسماع في هذامرسل، فأما تدليسه ف، مدلس، وثبت ثقةهو : قلت. )٥("حصين
  . أبو الحكم العنزيسيارٍ  عن شيخه تابعه في الروايةشعبة بن الحجاج العتكي له متابعة منو

  .ناد ثقاتباقي رجال اإلس
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)٦(حده شيء كلِّ ومنْتَهى نهاَية أي  ]حد حرف لكل [ القرآن صفة في الحديث ومنه  

  )٧٢(حديث رقم 
  : في جامع البيانقال الطبري  

 بنِ واصِل عن، مغيرةَ عن، الْحميد عبد نب جرِير حدثَنَا: قَاَل، الرازِي حميد بن محمد حدثَنَا   
حيانع ،مكَ ذَنره نصِ َأبِي عواَألح ،نع دبع نِ اللَّهب ودعسوُل قَاَل: قَاَل ،مسر لَّى اللَّهص اللَّه 

هلَيع لَّمسُأنْزَِل: " و آنعلى القُر ةعبس فرلكُلِّ أح فرمنها ح رظَه طْنولكُلِّ ،وب فرح دوِلكُلِّ ح 

                            
  . ٤٩٤٨، ٤٩٤٧ح٥/٢٠٠٨، "طلب الولد  "، باب "النكاح "   المرجع السابق، كتاب)١(
 "، باب "اإلمارة " و كتاب .٧١٥ح٢/١٠٨٦، "راستحباب نكاح البك "، باب "الرضاع "   صحيح مسلم، كتاب)٢(

  .٧١٥ح٣/١٥٢٧،  "سفر من ورد لمن ليال الدخول وهو الطروق كراهة
  . ٥٧٤ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  . ٤٧ طبقات المدلسين، ص) ٤( 

  .٢٩٤ جامع التحصيل، ص) ٥(
  .١/٩٠٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٦(



 ١٢١ 

دح طَّلَعري، عن ، عن إبراهيم الهجحدثنا سفيان: حدثنا مهران، قال:  حدثنا ابن حميد، قال." م
  .)١( "، مثلهأبي األحوص، عن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  تخريج الحديث
عبد اهللا  من طريق    .)٣(ابن عساكر و. إبراهيم بن مسلم العبدي   ن طريق   ، م )٢(أخرجه الطبري   

  .بنحوه به، ،"عوف بن مالك"أبو األحوصعن )  عبد اهللا، وإبراهيم (  كالهمابن أبي الهذيل،ا
  رجال اإلسناد

 *دمحم نب ديمبنِ ح حيان ازِيمانث سنة مات ه،في الرأي حسن معين بن وكان ،ضعيف ،الر 
 .)٤(الترمذي، وابن ماجة، روى له أبو داود، ومائتين ووأربعين

 *رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضالكتاب صحيح ثقة ،وقاضيها ،)٥(الري نزيل ،الكوفي ،ي 
  .)٦(روى له الجماعة ،وله  ومائةوثمانين ثمان سنة مات ،حفظه من يهم عمره آخر في كان قيل

 لرحي ،العلم كثير كان ": وزاد،سعد بنا و.)٩(والنسائي. )٨(العجليو. )٧( مرةبو حاتموثقه أ  
 ابن ذكرهو .)١١("صحاحاً كتبه كانت ،حجة ":الموصلي عمار بن اهللا عبد بن محمد وقال. )١٠("إليه

  ابنقالو .)١٣("الحفظ سوء إلى عمره آخر في نسب ":يالبيهق وقال. )١٢(الثقات في حبان
 أبو وقال ،فعرفه بهز عليه قدم حتى ،األحول وعاصم ،أشعث حديث عليه اختلط" :)١٤(الكيال

                            
  .١/٢٢ ، تأويل القرآنفيجامع البيان  ) ١(
  . المرجع السابق) ٢(
  .٣٠/٢٣٥ تاريخ دمشق، لعلي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي، ) ٣(
  .٤٧٥  تقريب التهذيب، ص)٤(
 )٥ ( الرعلى الحاج وهي محط والخيرات الفواكه كثيرة ،المدن وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة هي :ي 

 عشرونو سبعة قزوين وإلى ،فرسخا وستون مائة نيسابور وبين بينها الجبال بالد وقصبة السابلة طريق
   ).٣/١١٦معجم البلدان، ( ، فرسخاً

  .١٣٩ تقريب التهذيب، ص) ٦( 
  .٢/٥٠٦ الجرح والتعديل، ) ٧( 
  .١/٢٦٧ الثقات للعجلي، ) ٨( 
   ).٣/١٠٨٣تذكرة الحفاظ، ( ، الرازي الطبري منصور بن الحسن بن اهللا هبة ،القاسم أبو  هو )٩( 
  .٧/٣٨١الطبقات الكبرى، ) ١٠( 

  . ٤/٥٤٤تهذيب الكمال، ) ١١(
  .٦/١٤٥الثقات البن حبان، ) ١٢( 
  .٦/٨٧السنن الكبرى، ) ١٣( 
 النيرات الكواكب "،كتبه من، الكيال ابن الدين زين البركات، أبو الخطيب، محمد بن أحمد بن بركاتهو  )١٤( 

      .ـه ٩٢٩توفي ". الثقات الرواة من اختلط من معرفة في



 ١٢٢ 

هو ثقة، اختلط آخر عمره في حديث أشعث، وعاصم : قلت .)١("موته قبل تغير صدوق :حاتم
  .األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث

 وال يدلس كان أنه إال متقن ثقة ،األعمى لكوفيا هشام أبو موالهم ،يبِالضمقْسمٍ  بن الْمغيرةُ* 
  .)٢(، روى له الجماعةالصحيح على وثالثين ست سنة مات، إبراهيم عن سيما

 مغيرة حديث :"حنبل بن أحمدوقال . )٣(عده ابن حجر من الطبقة الثالثة من المدلسينو
 ،العكلي والحارث ،الوليد بن يزيد ومن ،حماد من سمعه إنما إبراهيم عن روى ما عامة ،مدخول
 صاحب إبراهيم وكان قالو ،وحده إبراهيم عن مغيرة حديث وجعل يضعف ،وغيرهم ،وعبيدة

  .النخعي إبراهيم الرواية هنا ليست عن و ،ثقةهو :  قلت.)٤( "حافظاً ذكياً سنة
  .)٥(عة، روى له الجماومائة عشرين سنة مات ثبت ثقة ،يداألس بِحداَأل اني حبن واصُل* 
 من ،موقوفات رفع الحديث لين ،ريجاله إسحاق أبو ،العبدي مسلم بن إبراهيم هو: راوٍ مبهم* 

  .)٦(، روى له ابن ماجةالخامسة
 *وفُع بن اِلمنَ بنِ كلةَض شَالجمو ،يصِ َأبووالية في قتل ،ثقة ،بكنيته مشهور الكوفي اَألح 

  )٧(األربعةاألئمة و ،ومسلم ،المفرد األدب في يالبخارروى له  ،العراق على الحجاج
 *دبع اللَّه نب ودعس٦٤(، صحابي سبقت ترجمته حديث رقمم.(  

  علل اإلسناد
   :أربع عللهذا اإلسناد فيه 

 إبراهيم بن مـسلم  ، ولكن له متابعة قاصرة منالرازي حيان بن حميد بن محمدضعف   :األولـى 
  .الهذيلعبد اهللا بن أبي ، والعبدي
    وعاصـم  ،اختلط آخر عمره في حديث أشعث     ثقة ،الضبي طرقُ بن الحميد عبد بن جرير :الثانية

  .األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث
    .ه، والرواية هنا ليست عنإبراهيم النخعي عن يدلس كانو ثقة ،الضبي قسمم بن المغيرة :الثالثة
، ولكن له متابعة تامة من عبـد اهللا         موقوفات رفع الحديث لين ،لعبديا مسلم بن إبراهيم :الرابعة

ذَبن أبي الهِلي.  
                            

  .٢٢الكواكب النيرات، ص ) ١(
  .٥٤٣تقريب التهذيب، ص   )٢(
  .٤٦، صطبقات المدلسين ) ٣(
  .٢٨/٣٩٩ تهذيب الكمال، ) ٤(
  .٥٧٩ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٩٤ المرجع السابق، ص) ٦(
  .١٥٠ نفسه، ص) ٧(



 ١٢٣ 

   اإلسنادالحكم على
 من ولكن له متابعة ، فهو ضعيفالرازي حيان بن حميد بن محمدبسبب  ،ضعيفهذا اإلسناد 

   . بالمتابعةيرتقي لدرجة الحسن لغيرهبها ، و، وعبد اهللا بن أبي الهذيلإبراهيم بن مسلم العبدي
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 في حدر. أسرِع أي ] فاحدر أقَمتَ وإذا فتَرسْل أذَّنْتَ إذا [ األذَان حديث يف...  } حدر{   

هه قراءتوأذَان ردحراً يدالحدور من وهو ح دعود ضى الصدتَعى وال ويدتَع١(ي(.   
  )٧٣(حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه  
 : قَاَل،هو صاحب السقَاءو ، حدثَنَا عبد الْمنْعمِ، حدثَنَا الْمعلَّى بن َأسد،حدثَنَا َأحمد بن الْحسنِ  

ن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه  َأ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه، وعطَاء، عن الْحسنِ،حدثَنَا يحيى بن مسلمٍ
لَّمسو هلَيقَاَل ِلبِلَاٍل،ع " : كي َأذَانْل فسا بِلَاُل ِإذَا َأذَّنْتَ فَتَري،ردتَ فَاحِإذَا َأقَمو ، كَأذَان نيْل بعاجو 

هَأكْل نُل مغُ الْآكفْرا يم رقَد كتِإقَامو،م الشَّارِبو بِهشُر ن،هتاجح اءخََل ِلقَضِإذَا د رتَصعالْمو ، 
  .)٢( "ولَا تَقُوموا حتَّى تَروني

  تخريج الحديث
، )٥(الحـاكم  و .اُألسواري  عبد المنعم بن نُعيم     طريق ن، م )٤( وابن حميد  ،)٣(أخرجه الطبراني   

عن يحيى بن مسلم،    )   فائد وعمرو بن  عم،عبد المن ( كالهما. ن طريق عمرو بن فائد اُألسواري     م
  .بنحوهبه، 

  رجال اإلسناد
، تقريبا مائتين و خمسين سنة مات ،حافظ ثقة الحسن أبو ،التِّرمذي جنَيدبٍ بنِ َأحمد بن الْحسنِ  * 

  .)٦(الترمذي، وروى له البخاري
 *مىلَّع َأ بنسد العمفـي  إال يخطئ لم :حاتم أبو قال ،ثبت ثقة ،بهز أخو ،البصري الهيثم أبو ،ي 

 وأبـي  ،ومـسلم  ،البخاري ، روى له  الصحيح على ومائتين   عشرة ثماني سنة مات ،واحد حديث
                            

  .١/٩١٠ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١٩٥ ح١/٣٧٣، "الترسل في األذان"  باب ،"الصالة "سنن الترمذي، كتاب   )٢(
  .١٩٥٢ح٢/٢٦٩ المعجم األوسط، ) ٣(
  .١٠٠٨ح١/٣١٠مسند عبد بن حميد،   )٤(
  .٧٣٢ح١/٣٢٠، "فضل الصلوات الخمسة" ، باب "الصالة " المستدرك على الصحيحين، كتاب ) ٥(
  .٧٨ تقريب التهذيب، ص ) ٦(



 ١٢٤ 

  . وذلك لوجود المتابعةهنالم يخطئ  :قلت. )١(ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،القدر في داود
 *عبدنعمِ الميمٍ بننُع  اريواُألس،باحص قَاء٢(، روى له الترمذيالثامنة من ،متروك ، الس( .  
   .)٣(، روى له الترمذيالسادسة من ،مجهول ،يرِصالب يحيى بن مسلمٍ* 
 *نسالْح ننِ َأبِى بسالْح رِىصوكان ،مشهور فاضل فقيه ثقة ،األنصاري يسار أبيه واسم ،الْب 

  .)٤(روى له الجماعة ،التسعين قارب وقد ،ومائة رعش سنة مات ،ويدلس ،كثيراً يرسل
 ،خطبته وسمع عثمان رأى : ابن حجر من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وقالذكره  
 وصفه ،أحد كل عن كثيراً ويرسل ،الحديث من مكثراً كان ،منه سماعه يثبت ولم ،علياً ورأى

 ومرسل عن كثير من ، فال يضر تدليسهةهومدلس من الثاني: قلت ،)٥( النسائياإلسناد بتدليس
  .)٦(، و لكن هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر العالئيالصحابة

 *طَعاء يأبِ بن رذلك يكثر ولم بأخرة تغير إنه وقيل ،اإلرسال كثير لكنه فاضل فقيه ثقة ،احٍب، 
  .)٤٦( في حديث رقم سبقت ترجمته

 *ابِرجنب اللَّه دببنِ  ع عنْاَأل رومارِص٧(محمد وأبا ،عبدالرحمن وأبا ،عبداهللا أبا :يكنى ،ي( .
  .)٨(يعم أن بعد وسبعين تسع أو ثمان سنة ماتصحابي ابن صحابي، 

  علل اإلسناد
  :خمس عللهذا اإلسناد فيه 

ذلـك  ، ولكن ليس هـذا الحـديث، و       واحد حديث في إال يخطئ لم ،يمالع أسد بن ىلَّعم :األولى
  . كما جاء في رواية ابن حميد يونس بن محمد بن مسلم البغداديوجود المتابعة منل

   .لكنه متروك أيضاًعمرو بن فائد اُألسواري وقد تابعه ، ومتروك عبد المنعم بن نُعيم، :الثانية
   .مجهول ،البصري مسلم بن يحيى :الثالثة
لكنه لم يروِ هنا  و،، ومرسلر تدليسه فال يض ثقة، مدلس من الثانية،البصري الحسن: الرابعة

  .)٩(عمن أرسل عنهم كما ذكر العالئي

                            
  . ٥٤٠ المرجع السابق، ص ) ١(
  . ٣٦٦ذيب، ص  تقريب الته) ٢(
  . ٥٩٦ المرجع السابق، ص ) ٣(
  .١٦٠ نفسه، ص) ٤(
  . ٢٩ طبقات المدلسين، ص) ٥(
  . ١٦٥- ١٦٢ جامع التحصيل، ص) ٦(
  . ١/٤٣٤ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٧(
    .٣/٥١، الثقات البن حبان، ١٣٦  تقريب التهذيب ص)٨(
  . ١٦٥- ١٦٢ جامع التحصيل، ص) ٩(



 ١٢٥ 

 اهللا عبد بن جابرلكنه لم يرسل عن و ،اإلرسال كثير ،ثقة ،احبر أبي بن عطاء :سةالخام
  .الراجح عدم ثبوت اختالطهو ،بأخرة تغير إنه قيلو .األنصاري

  الحكم على اإلسناد
 من الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذا جابر حديث :"ترمذي الوقال . جداًفيسناد ضعهذا اإل
 وال ":قوله لكن جداً  ضعيف":األلبانيالشيخ قال  و.)١("مجهول إسناد وهو المنعم عبد حديث
  .)٢( "صحيح ، "...تقوموا

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 به أحاط ما كل : الحديقَة ] فُالن ديقةح اسق يقول صوتاً السماء من سمع [ فيه...  } حدق{   
 والجمع بها محاطاً يكن لم وإن حديقة النَّخْل من للْقطْعة ويقال. وغيرها البساتين من الْبنَاء

   .)٣(الحديث في تكرر وقد. الحدائق
  )٧٤(حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
 حـدثَنَا يزِيـد بـن       : قَالَـا  ، واللَّفْظُ ِلَأبِي بكْرٍ   ،هير بن حربٍ   وز ،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ       

ونارةَ      ،هلَمَأبِي س نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدح ،    انسنِ كَيبِ بهو نع ،     يثرٍ اللَّييمنِ عب ديبع نع ،   ـنع 
 من الَْأرضِ فَسمع صـوتًا      )٤(بينَا رجٌل بِفَلَاة   : " قَالَ ،اللَّه علَيه وسلَّم   عن النَّبِي صلَّى     ،َأبِي هريرةَ 
 ةابحي سيقَةَ فُلَانٍ   :فدح قاس ،   ابحالس ى ذَِلكفَتَنَح ،  ةري حف هاءغَ م٥( فََأفْر(،ٌةجفَِإذَا شَر )٦(  ـنم 

   تَواس اجِ قَدالشِّر لْكت كُلَّه اءالْم تْ ذَِلكبع،اءالْم عفَتَتَب ،   ـاءُل الْمـوحي هيقَتدي حف ٌل قَاِئمجفَِإذَا ر 
هاتحس٧(بِم(،  فَقَاَل لَه :     كما اسم اللَّه دبا عقَالَ  ؟  ي : فُلَان  -         ةابحـي الـسف عمي سمِ الَّذاسِلل - 
 ا :فَقَاَل لَهي       يماس ني عَألُنتَس ِلم اللَّه دبفَقَالَ ؟ ع :         اُؤهذَا مي هابِ الَّذحي الستًا فوتُ صعمِإنِّي س 

                            
  .١٩٦ ح١/٣٧٤، "الترسل في األذان" ، باب "الصالة  " سنن الترمذي، كتاب) ١(
  .٢٢٨ح١/٢٤٣، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ٢(
  .١/٩١١ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
     ).٤/٢٧٠معجم البلدان، ( ، أنيس وال بها ماء ال التي الصحراء وهي :الفالة  )٤(
النهاية في ( ، وإحرين وحرين وحرات وحرارٍ حر على وتُجمع السود الحجارة ذاتُ األرض وهي :الحرة )٥(

   ).١/٩٣١غريب الحديث، 
النهاية في غريب ( ، جمعها والشِّراج لها جنْس والشَّرج. السهل إلى الحرة من الماء مسيل: الشّرجة) ٦(

   ).٢/١١٣٠الحديث، 
   ). ٢/٨٨٢النهاية في غريب الحديث، ( ، السحو من الحديد من المجرفة وهي:  مساَحيجمعوالمسحاة  ) ٧(



 ١٢٦ 

 فَِإنِّي َأنْظُـر ِإلَـى مـا        ، َأما ِإذْ قُلْتَ هذَا    : قَالَ  ؟  فَما تَصنَع فيها   ، اسق حديقَةَ فُلَانٍ ِلاسمك    :يقُوُل
م جخْراينْه،هقُ بِثُلُثداِلي ثُلُثًا، فََأتَصيعآكُُل َأنَا وو ،ا ثُلُثَهيهف دَأر١( " و(.  

  تخريج الحديث
  .جه اإلمام مسلم، عن اإلمام البخاري، ولم ذكره إال في هذا الموضعانفرد بتخري  

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

       
  :هللا قال ابن األثير رحمه ا  
 غيـر  أي: لحدٌل إنه: يقَال. جار أي  ]فَحدَل علم رجٌل: ثَالثَة القُضاة[  الحديث في  }حدل{   
    .)٢(عدل

  )٧٥(حديث رقم 
    .لم أعثر على تخريجٍ له  

       
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 وهو شدتُها أي ] علله واحتدام هظُلَل دواجي تَغْشَاكُم أن يوشك [ علي حديث في...  } حدم{   
   .)٣(حرها وشدة ؟ إلتهابها : النَّار احتدام من

  )٧٦(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

       

                            
    .٢٩٨٤ح٤/٢٢٨٨، "المساكين في  الصدقة"، باب "الزهد والرقائق " صحيح مسلم، كتاب  )١(
  .١/٩١٢النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٢(
  .١/٩١٣المرجع السابق،  ) ٣(



 ١٢٧ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
   .)١( ]حدة على تَمرِك من نوع كلَّ اجعْل [ اآلخر الحديث ومنه  

  )٧٧(حديث رقم 
  : في صحيحهي البخارقال  
رضي اللَّـه عنْـه       عن جابِرٍ  ،)٤( عن عامرٍ  ، عن مغيرةَ  ،)٣( حدثَنَا َأبو عوانَةَ   ،)٢(حدثَنَا موسى   
دينه فََأبوا   ُأصيب عبد اللَّه وتَرك عيالًا ودينًا فَطَلَبتُ ِإلَى َأصحابِ الدينِ َأن يضعوا بعضا من                :قَاَل

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيا فَقَالَ     ،فََأتَيوفََأب هِملَيع تُ بِهتَشْفَعفَاس ":       نْـهم ءكُلَّ شَي كرنِّفْ تَمص
 هتدلَى حذْقَ ،ع٥( ع(    ةدلَى حع دينِ زاب ،   ةدلَى حع اللِّينةَ ، ووجالْعو   ةدلَى حتَّى    ، عح مهرضَأح ثُم 

كيآت،       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اءج لْتُ ثُمفَى        ، فَفَعـتَوتَّى اسٍل حجكَاَل ِلكُلِّ رو هلَيع دفَقَع ،   ـيقبو 
سمي لَم كََأنَّه وا هكَم ر٦( "التَّم(.  

  تخريج الحديث
  . بنحوه،، بهالمغيرة بن مقسم عن ،جرير بن عبد الحميد، من طريق )٧(أخرجه البخاري  

  رجال اإلسناد
الرواية و: قلت. النخعي إبراهيم عن يدلس كان أنه إال ،متقن ثقة ،يبِالض مقْسمٍ بن الْمغيرةُ* 

  ).٧٢( سبقت ترجمته حديث رقم .النخعي إبراهيم هنا ليست عن 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        

                            
  .١/٩١٤لحديث واألثر،  النهاية في غريب ا) ١(
  ).٥٤٩تقريب التهذيب، ص( ، كي البصريذَوب موالهم أبو سلمة التَ،ريقَنْموسى بن إسماعيل الم هو ) ٢(
  ).٥٨٠تقريب التهذيب، ص( ، اح بن عبد اهللا اليشكري أبو عوانة الواسطيضالو هو ) ٣(
  ).٢٨٧يب التهذيب،صتقر( ، عامر بن شراحيل عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي هو ) ٤(
  ).٣/٤٢٦النهاية في غريب الحديث( ، الشَّمارِيخ من فيه بما العرجون: وبالكسر ،النَّخْلة: بالفتح العذْق ) ٥(
  .٢٢٧٥ح٢/٨٤٧، "الدين وضع في  الشفاعة"، باب.."الديون وأداء االستقراض" صحيح البخاري، كتاب) ٦(
    .٢٠٢٠ح٢/٧٤٨، "والمعطي البائع على  الكيل"، باب "البيوع "  صحيح البخاري، كتاب) ٧(



 ١٢٨ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 وقـد  انْقـضاضها  فـي  الشيء تَخْتَطف أي ] تَلَمع فَحدو مطْمعي أر ِإن [ لُقمان حديث ومنه  

   .)١(بالتشديد حدوا الحدأ يسمون مكة أهُل وقيل . وشَدد فقَلَب الوقْف مجرى الوصل أجرى
  )٧٨(حديث رقم   

  .ر على تخريجٍ لهلم أعث  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 واحـدة  خَـصلة  عليها وتَسوقُني تَبعثُني أي ] واحدة خَلّةٌ عليها تَحدوني [ الدعاء حديث وفي  
   .)٢(الحديث في تكرر وقد. وبعثها سوقها على األشياء أكبر من فإنه اإلبل حدوِ من وهو

  )٧٩(حديث رقم 
  .عثر على تخريجٍ لهلم أ  

       

                            
  .١/٩١٥النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١/٩١٥المرجع السابق، ) ٢(



 ١٢٩

  احلاء مع الذال: املبحث الرابع
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 مـا  إلى تَمتَد ال قَصيرة أي  ]حذَّاء بِيد اصول [ عنه اللّه رضي علي حديث في...  } حذذ{   
روى. أريدذّ من بالجيم ويـدهم  أصحابه قصور عن بذلك كنَى. القَطْع: الجو  عـن  وتَقاعالغَـز .

   .)١(أشْبه يمبالج وكأنَّها
  )٨٠(حديث رقم 

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 . سريعة خَفيفة أي ] حذَّاء وولَّتْ بصرم آذنَتْ قد الدنيا إن [ غَزوان بن عتبة حديث وفي

 .)٢(حذَّاء للْقَطاة قيل ومنه

  )٨١(حديث رقم 
   .إلمام أحمد في إحدى روايتيهعند الم يرد مرفوعاً إال   
  :قال اإلمام أحمد في مسندهف  
حدثَنَا بهز بن َأسد حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة حدثَنَا حميد يعني ابن هلَاٍل عن خَاِلد بنِ عميرٍ   

انوغَز نةُ بتْبع قَاَل خَطَب،زهقَاَل: قَاَل بو ةرالْم هذَل هقَب ":  هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنَا رخَطَب
 وولَّتْ حذَّاء ولَم يبقَ قَد آذَنَتْ بِصرمٍوسلَّم قَاَل فَحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه ثُم قَاَل َأما بعد فَِإن الدنْيا 

 وِإنَّكُم منْتَقلُون منْها ِإلَى دارٍ لَا زواَل لَها ، كَصبابة الِْإنَاء يتَصابها صاحبها)٣(منْها ِإلَّا صبابةٌ
  .)٤(" فَانْتَقلُوا بِخَيرِ

  تخريج الحديث
  .الرواية  هذهلم يرد مرفوعاً إال عند اإلمام أحمد في  

  ه موقوفاً على عتبة بن غزوان ولم يرفعه،  وغيره بسند صحيح، ولكن،وهذا الحديث أخرجه مسلم

                            
  .١/٩١٧ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١/٩١٧ ،لمرجع السابقا ) ٢(
  .) ٣/٧ النهاية في غريب الحديث،(  ،اإلناء أسفل في تَبقَى الشراب من اليسيرة البقيةُ: الصبابة ) ٣(
  .١٧٦١١ح٤/١٧٤ مسند اإلمام أحمد، ) ٤(



 ١٣٠

 خالد عن ،هالل بن حميد حدثنا ،المغيرة بن سليمان حدثنا ،فروخ بن شيبان  حدثنا:" مسلمفقال
   الدنيا فإن بعد  أما:قال ثم ،عليه وأثنى اهللا فحمد ،غزوان بن عتبة خطبنا :قال ،العدوي عمير بن
   )١(......" حذاء وولت ،بصرم آذنت قد

  ال اإلسنادرج
 * دَأس نب زهبصرِالب٤٨(، سبقت ترجمته حديث رقمثبت ثقة ،ي.(  
 أخرج ،معين بن يحيى قاله ،ثقة ثقة ،سعيد أبو ،البصري موالهم ،ييسالقَ سلَيمان بن الْمغيرةَ* 
  .)٢(، روى له الجماعةوستين خمس سنة مات ،وتعليقاً مقروناً البخاري له
 *يمحد نلَاٍل به العوِدعمل في لدخوله سيرين بنا فيه توقف ،عالم ثقة ،البصري نصر أبو ،ي 

  .)٣(، روى له الجماعةالثالثة من السلطان
 في ذكره من ووهم مخضرم إنه :يقال ،الثانية من مقبول ،يرِصالب يوِدالع يرٍمع بن داِلخَ* 

  .)٤(ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل يف والترمذي ،مسلمروى له  ،الصحابة
   .هو مقبول: قلت. )٥( التابعينثقاتذكره ابن حبان في   
 رجع ثم الحبشة إلى وهاجر األولين السابقين من ،ينازِالم هبٍو بنِ رِابِج بنِغَزوان  بن عتْبةُ* 

 سنة :وقيل ،عشرة سبع نةسمات  ،بعدها وما بدراً وشهد ،للمقداد رفيقاً المدينة إلى مهاجراً
  .)٦(سنة وخمسين سبعا وعاش ،عشرين

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  .ليس له متابع ومقبول ،البصري يوِدالع يرمع بن خالد
   اإلسنادىعلالحكم 

  .)٧("رواه مسلم وغيره : ثم قال، اإلسناد الموقوفوقد صحح األلباني .ضعيفهذا اإلسناد 
        

    

                            
  .٢٩٦٧ ح٤/٢٢٧٨،  "وتسويتها الصفوف إقامة" ، باب "الزهد" صحيح مسلم، كتاب، ) ١(
  .٢٥٤تقريب التهذيب، ص  ) ٢(
  .١٨٢، صلمرجع السابقا ) ٣(
  .١٩٠، صفسهن  )٤(
  .٤/٢٠٤ الثقات البن حبان، ) ٥(
  .٤/٤٣٨ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٦(
  .٣٣١٢ ح٣/١٥٩، صحيح الترغيب والترهيب ) ٧(



 ١٣١

   :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 كأوالد [ رواية وفي ] حذَف بناتُ كأنها الشياطين تَتَخلَّلُكم ال [ الصالة حديث في  } حذف{   

 لهـا  ليس جرد صغار هي: وقيل. بالتحريك حذَفة واحدتُها الحجازية الصغار الغنم هي ] الحذَف
   .)١(اليمن شِجر من بها يجاء أذْناب وال آذان

  )٨٢(حديث رقم 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  
     رمالَْأح و خَاِلدثَنَا َأبدنِ   ،حنِ بسن الْحع  ع بةَ د اهللا ،    ين طَلْحةَ    ،  عجسونِ عنِ بمحالر دبن عع، 

 اءرن الْبلَ      : قَالَ  بن عازب،  عع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر  لَّمسو هي:"     ـتَخَلَّلُكُملَـا ي فُوفَكُموا صيمَأق 
يناطالشَّي  ذَفالْح لَاديلَ ،" كََأوق :   وَل اللَّهسا ري ،   ذَفالْح لَادا َأومْأن" : قَاَل ؟  وض  تَكُـون درج ودس 

  .)٢("بَِأرضِ الْيمنِ
  تخريج الحديث

مـن طريـق     ،)٤(الطبراني و .نحوه، ب  بن محمد العبسي   عبد اهللا  من طريق    ،)٣(أخرجه أحمد   
محمد بن يزيد     من طريق  ،)٦(البيهقيو. )٥(والحاكم .، بنحوه الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي     

.  أبو خالد األحمر    عن )محمدو ،الحسن، و عبد اهللا ( جميعهم .نحوه، ب "أبو هشام الرفاعي   "بن كثير 
عـن  ) حفـص   أبو خالـد، و   ( كالهما   . بنحوه اث،، من طريق حفص بن غي     )٧(وأخرجه البيهقي 

  . الحسن بن عبيد اهللا النخعي، به
  رجال اإلسناد

 *و خَاِلدرَِأبمتسعين سنة مات ،يخطئ صدوق ،الكوفي األزدي حيان بن سليمانهو  : الَْأح 
  .)٨( روى له الجماعة ،وسبعون بضع وله ،قبلها أو ومائة،

                            
  .١/٩١٨ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .٣٥٢٦ح١/٣٠٨، "إقامة الصف " ، باب "الصلوات "  مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ) ٢(
   .١٨٦٤١ ح٤/٢٩٦مسند أحمد،  ) ٣(
     .٣٣٠ ح١/٢٠٦المعجم الصغير،   )٤(
  .٧٨٦ ح١/٣٣٧،  "الجماعة وصالة اإلمامة" المستدرك، كتاب   )٥(
  .٤٩٦٥ ح٣/١٠١،  "وتسويتها الصفوف إقامة" ، باب "الحيض " السنن الكبرى، كتاب  ) ٦(
    .٤٩٦٦ ح٣/١٠١المرجع السابق،   )٧(
  .٢٥٠تقريب التهذيب، ص ) ٨(



 ١٣٢

وذكره ابن . )٤( مرةوالذهبي. )٣( والعجلي.)٢(وابن سعد. )١(ني، وابن المدي مرةوثقه ابن معين
 معين بنا وقال .)٧(صدوق: قال الذهبي مرةو. )٦(صدوق:  وقال أبو حاتم.)٥(حبان في الثقات

وقال . )٨("بحجة وليس صدوق : أيضاًمعين بنا وقال ،النسائي قال وكذا .بأس به ليس ":مرة
 يخطئ  هو صدوق،:قلت .)٩("كغيره يهم مكثر وهو ة،الست الكتب رجال من الرجل ":الذهبي

  .المتابعةلم يخطئ في هذا الحديث، لوجود كغيره، و
 *نسالْح نب ديبع بنِ اللَّه عخَالنَّ ةَروعوثالثين تسع سنة مات ،فاضل ثقة ،الكوفي عروة أبو ،ي 

  .)١٠( األئمة األربعةروى له مسلم، و ،بثالث بعدها :وقيل ،ومائة
 مائة وعشرة اثنتي سنة مات ،فاضل قارىء ثقة ،الكُوفي اليامي رومع بنِ مصرف بن طَلْحةُ* 
   .)١١( روى له الجماعة ،بعدها أو
 *دبعننِ بمحةَ الرجسوع  ياندماله يثالث سنة ،)١٢(األشعث بنا مع بالزاوية قتل ،ثقة ،الكُوف 

  .)١٣( األربعةاألئمة و ،المفرد األدب في البخاريى له رو ،وثمانين
 *اءرالْببن بنِ بِازِ ع ارِالحاألنْ ثارِص١٤(صحبة وألبيه له ،عمارة أبا يكنى ،ي( .  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

ه في لم يخطئ في هذا الحديث، لوجود من تابعلكنه ، ويخطئ صدوق ،األزدي حيان بن سليمان
  ."حفص بن غياث"هو، والرواية عن الحسن بن عبيد اهللا

                            
  . ٤/١٥٩تهذيب التهذيب،   ) ١(
  .٦/٣٩١الطبقات الكبرى،   ) ٢(
                .١/٤٢٧الثقات للعجلي،   ) ٣(
  .٩٢، صموثق ووه فيه تكلم من أسماء ذكر  ) ٤(
  .٦/٣٩٥الثقات البن حبان،   ) ٥(
  .٤/١٠٦الجرح والتعديل،   ) ٦(
  .١/٢٧٢تذكرة الحفاظ   ) ٧(
  .٤/١٥٩  تهذيب التهذيب، ) ٨(
  .٢/٢٠٠ميزان االعتدال،   ) ٩(
  .١٦٢تقريب التهذيب، ص  ) ١٠(
  .٢٨٣المرجع السابق، ص   )١١(
  .٣٤٧نفسه، ص ) ١٢(
  .٥/٩٩الثقات البن حبان،  ) ١٣(
  .١/٢٧٨اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ١٤(



 ١٣٣

  الحكم على اإلسناد
 من حفص بن ، انتفى عنه الخطأ بالمتابعة صدوقحيان بن سليمانألن  ، لذاتههذا اإلسناد حسن

  .)١( الحاكمهحصحقد و .يرتقي لدرجة الصحيح لغيره وبهذه المتابعة .غيات
        

  : اهللا قال ابن األثير رحمه  
 حديث عليه ويدل . فيه اإلطالة وتَرك تخفيفه هو ] سنَّة الصالة في السالم حذْف [ وفيه  

 .)٢(وحذَفه خَفَّفَه فقد وقَطَعه السالم جزم إذا فإنه ] جزم والسالم جزم التكبير [ النَّخَعي

  )٨٣(حديث رقم 
 :همسند في أحمدقال اإلمام   

  محثَنَا مدحابِييري الْفنعفَ يوسي نب د،ياعزثَنَا الَْأودكَّةَ حنِ، بِممحالر دبنِ عةَ بقُر ننِ ، عع 
رِيهةَ،الزلَمَأبِي س نةَ، عريرَأبِي ه نقَاَل، ع :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسذْفُ  :" قَاَل رح

نَّةٌالس٣( "لَامِ س(.  
  تخريج الحديث

، مـن   )٦(ابن خزيمة و .، بمثله  أحمد بن حنبل    من طريق  ،)٥(ابن عساكر و ،)٤(أخرجه أبو داود    
عن محمد بـن يوسـف الفريـابي،        )  عمروأحمد، و  (كالهما  . الصيرفي علي بن عمروطريق  

مبشر بن إسـماعيل    ن طريق    م ،)٨(الحاكمو .، بمثله زياد بن هقل، من طريق    )٧(الترمذيو .بمثله
 هقـل، و الفريـابي، (   جميعهم . بمثله من طريق عبد اهللا بن المبارك،      ،)٩(البيهقيو . بمثله ،الحلبي

  . األوزاعي، به عبد الرحمن بن عمرو عن )وعبد اهللا  ،مبشرو
  رجال اإلسناد

 ثقة ،الشام ساحل من قيسارية نزيل ،يابيرالف موالهم ،يبِالض داقو بنِمحمد بن يوسفَ * 

                            
  .٧٨٦ ح١/٣٣٧،  "الجماعة صالة و اإلمامة"  المستدرك، كتاب ) ١(
  . ١/٩١٨ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
   .١٠٨٩٨ح٢/٥٣٢ مسند أحمد، ) ٣(
    .١٠٠٤ح١/٣٢٨، "حذف السالم " ، باب "الصالة "  سنن أبي داود، كتاب ) ٤(
  .٥٧/١٠٢ تاريخ دمشق، ) ٥(
    .٧٣٤ح١/٣٦٢، "حذف السالم من الصالة " ، باب "الصالة "  صحيح ابن خزيمة، كتاب ) ٦(
  .٢٩٧ح٢/٩٣، "سنة السالم حذف أن" ، باب "الصالة "  سنن الترمذي، كتاب ) ٧(
  .٨٤٣ح١/٣٥٥، "التأمين " ، باب "اإلمامة وصالة الجماعة "  المستدرك على الصحيحين، كتاب ) ٨(
  .٢٨١٥ح٢/١٨٠، "حذف السالم " ، باب "الحيض " لكبرى، كتاب  السنن ا) ٩(



 ١٣٤

 عبد على عندهم ذلك مع فيه مقدم وهو ، الثوريسفيان حديث من شيء في أخطأ يقال ،فاضل
الرواية هنا ليست  و،هو ثقة: قلت .)١(مائتين، روى له الجماعة وعشرة اثنتي سنة مات ،الرزاق

 . الثوريسفيانعن 
 *دبنِ عمحالر نر بموع ياعز٣١( سبقت ترجمته في حديث رقم ،ثقة ،اَألو.(  
 سنة مات ،مناكير له صدوق ،يحيى اسمه يقال ،المعافرِي يٍلوِيح بن  عبد الرحمنِ بنقُرةُ* 
  .)٢( األئمة األربعة، روى له مسلم ومائة ووأربعين سبع

، بقوي ليس :بو حاتموقال أ. )٤(حديثه يكتب :العجلي وقال .)٣(الثقات في حبان بنا ذكره
 وقال .)٦(جداً الحديث منكر: أحمد قالو. )٥(مناكير يرويها التي األحاديث :زرعة أبو وقال

 ضعيف :معين بنا وقال .)٧(وضعف ،الشواهد في مسلم له روى ،الحديث  صويلح:الذهبي
   .مناكير له صدوقهو  :قلت .)٨(مقروناً مسلم له روى ،نكارة حديثه في :داود وأب وقال ،الحديث

 *رِيه١٣( سبقت ترجمته في حديث رقم، ثقة،  بن شهابمحمد بن مسلمهو  :الز.(   
 ).٣١(  حديث رقمسبقت ترجمته ،مكثر ثقة ،يرِهالز وفع بنِ نِحمالر بدع بن ةَملَس أبو* 
   .)٩(بكنيته ورمشهصحابي  ،الدوسىصخْرٍ  بن الرحمنِ عبد :هريرةَ أبو* 

  علل اإلسناد
  : علتانهذا اإلسناد فيه

   .هالرواية هنا ليست عنو  الثوري،حديث من شيء في أخطأ ،ييابِرالف يوسف بن محمد :األولى
اية روأما   .عليه مدار الحديث  ، وليس له متابع، و    مناكير له صدوق ،الرحمن عبد بن قرة :الثانية
  . بغيره ومقروناًالشواهد في ، فهيله مسلم

                            
   .٥١٥ تقريب التهذيب، ص) ١(
  . ٤٥٥ المرجع السابق، ص) ٢(
  ٧/٣٤٢ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٢/٢١٧ الثقات للعجلي، ) ٤(
  .٧/١٣١ الجرح والتعديل، ) ٥(
    .٢٣/٥٨٢ تهذيب الكمال، ) ٦(
  . ١٥٦، ص موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر ) ٧(
  .٨/٣٣٣ تهذيب التهذيب، ) ٨(
  .٧/٤٢٩ ، ٤/٣١٦ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٩(



 ١٣٥

  الحكم على اإلسناد
  .)٢(ضعيف إسناده: األرنؤوط شعيب قالو. )١(األلبانيالشيخ  وقد ضعفه . ضعيفسنادهذا اإل

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 يستَعمل والحذْف. جانب عن به ضربه أي ] به فَحذَفه السيف فتَناول [ عرفَجة حديث وفي  
  .)٣(معاً ضربوال الرمي في

  )٨٤(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 األعالي وقيل . الجوانب : الحذافير ] بحذافيرها الدنيا له حيزتْ فكأنما [ فيه...  } حذفر{ 
  .)٤(بأسرِها الدنيا ُأعطي فكأنما أي: حذْفُور وقيل حذْفار واحدها

  )٨٥(قم حديث ر
  : اآلحاد والمثاني  فيأبي عاصم بنقال ا
 شُميلَةَ َأبِي بنِ الرحمنِ عبد عن معاوِيةَ، بن مروان حدثَنَا الْحذَّاء، عبيد بن كَثير حدثَنَا

،ارِياَألنْص نةَ علَمنِ سب ديبنِ اِهللا عنٍ بصحم ،ارِياَألنْص نع َأبِيه يضر اللَّه نْهقَاَل: قَاَل ع 
 عنْده جسده، في معافًا ،)٥(سربِه في آمنًا منْكُم َأصبح من ":وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل
اممٍ، طَعوا يتْ فَكََأنَّميزح ا لَهنْييرِها الدذَاف٦(" بِح(.  

  تخريج الحديث
 سويد بن ، عن)٨(وابن ماجة. ، ومحمود بن خداشعمرو بن مالك عن ،)٧( الترمذيأخرجه  

                            
    .٤٨ ح٣٣ ضعيف سنن الترمذي، ص ) ١(
    .١٠٨٩٨ح٢/٥٣٢  مسند أحمد، )٢(
    .١/٩١٨  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٣(
    .١/٩١٩ ،لمرجع السابقا ) ٤(
   ).٢/٩٠٣، النهاية في غريب الحديث(  ،نفْسه في أي: بالكَسر سربه ) ٥(
  . ٢١٢٦ ح٤/١٤٦، حمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبانيأل ،اآلحاد والمثاني ) ٦(
  .٢٣٤٦ح٤/٥٧٤، "الزهد "  سنن الترمذي، سنن أبي داود، كتاب ) ٧(
  .٤١٤١ح٢/١٣٨٧، "القناعة " ، باب "الزهد " سنن ابن ماجة، سنن أبي داود، كتاب   )٨(



 ١٣٦

، من طريق سريج )٣(والبيهقي. )٢( الحميدي، من طريق)١(وأبو نعيم. ، ومجاهد بن موسىسعيد
، عن بشر بن مرحوم )٥( في األدبالبخاريو. عمرو بن نافع، من طريق )٤(والعقيلي. بن يونس

، عمرو بن نافعو الحميدي، وسريج،، و، ومجاهدسويد، و، ومحمودروعم(جميعهم . العطار
  ."دون لفظ بحذافيرها "  بمثله،، بهمروان بن معاوية، عن )بشرو

  رجال اإلسناد
 *يركَث نب ديبنُ بنِ عال رٍميجِىذْحالحمصي الحسن أبو ،م حـدود  في مات ،ثقة ،المقرىء اءذَّالح 

  .)٦( وى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، رمائتين والخمسين
* انورم نةَ باوِيعبنِ م ارِالحث ارِيأسـماء  يـدلس  وكان حافظ ثقة ،الكوفي اهللا عبد أبو ،الفَز 

  . )٧(، روى له الجماعة ومائةوتسعين ثالث سنة مات ،الشيوخ
 العجليو .)١٠(أحمد و.)٩(ن سعدابثقه  و.)٨(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين  
 فصحيح المعروفين عن حدث ماو ،بشيء حديثه فليس المجهولين الرجال عن حدث ما :وزاد
 وكان ،يوثق كان : ابن المدينيعليوقال  .)١١(بشيء وليس فيه ما ففيه المجهولين عن روى وما

قال و. )١٣(تذكره ابن حبان في الثقا و.)١٢(أسماءهم عن ويكنى ثقات ليسوا قوم عن يروي
 الحافظ : أخرىقال مرة، و)١٤(شيوخه في فينظر ودرج دب عمن يكتب لكنه حجة ثقة :الذهبي

 الشيوخ عن روايته وتكثر صدق عن يدفع ال صدوق : أبو حاتمقال و.)١٥(الثقة المحدث

                            
    .٤٢٠٢ح١٣/٢٧٠عرفة الصحابة،  م) ١(
  .٤٣٩ح١/٢٠٨مسند الحميدي،   )٢(
    .١٠٣٦٢ح٧/٢٩٣،  "األمل قصر و الزهد في  "باب   شعب اإليمان للبيهقي،)٣(
    .٦٤١ ح٢/١٤٦ الضعفاء الكبير، ) ٤(
  .٣٠٠ح١/١١٢،  "سربه في آمنا أصبح من" ، باب "حسن الخلق " األدب المفرد، كتاب ) ٥(
  .٤٦٠ذيب، ص  تقريب الته) ٦(
  . ٥٢٦لمرجع السابق، ص ا  )٧(
  .٤٥طبقات المدلسين، ص  ) ٨(
  .٧/٣٢٩ الطبقات الكبرى، ) ٩(
  .٢/٤٧٩العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
    .٢/٢٧٠الثقات للعجلي، ) ١١(
  .١٢٠، صالمديني بن لعلي شيبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت) ١٢(
  .٧/٤٨٣الثقات البن حبان، ) ١٣(
  . ٦/٤٠٢، الرجال نقد في االعتدال ميزان.  ٢/٦٥٢الضعفاء المغني في ) ١٤(
  .١/٢١٦ تذكرة الحفاظ، )١٥(



 ١٣٧

 عن روايته لكثرة ،بعضهم فيه تكلم ،مشهور ثقة أحمد شيوخ من :"قال ابن حجرو .)١(المجهولين
 شيوخه من خمسة عن حديثه من البخاري وأخرج ،األئمة به احتج ،والمجهولين ءالضعفا

 وهاشم ،العبدي يعقوب وأبو ،خالد أبي بن وإسماعيل ،األحول وعاصم ،حميد وهم ،المعروفين
  .المجهولين عن رواه فيما يفوضع ،المعروفين  الثقاتعن روى إذا ثقة :قلت. )٢( "هاشم بن
 *دبنِ عمحالر بلَةَ َأبِي نيشُم ارِيالقُ اَألنْصاِئبفي البخاري، روى له السابعة من مقبول ،ي 

   .)٣(ماجة وابن ،والترمذي ،األنصار فضائل في داود وأبي ،المفرد األدب
 وعنه ،الخطمي األنصاري اهللا عبيد بن وسلمة ،الصواف سعيد عن روى:" قال ابن حجر  
 :معين بنا وقال ،غيرهما عنه روى أعلم ال :المديني بن قال ،ةمعاوي بن ومروان زيد بن حماد

 .)٥(الثقات في حبان بن وذكره .)٤("عنه زيد بن حماد برواية مشهور :حاتم أبو وقال مشهور
  .هو مقبول: قلت
 دباأل في البخاريروى له  ،الرابعة من مجهول ،اَألنْصارِي محصنٍ بنِ اِهللا عبيد بن سلَمةُ* 

   .)٦( ماجة وابن ،والترمذي ،المفرد
  *عنِ اِهللا بدنٍ بصحم ارِياسمه أن :، قيلفتحون بنا واستدركه الطبري ذكرهصحابي،  ،اَألنْص 

  .)٧(عمر أبو
  علل اإلسناد

  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث
لم ة الثالثة، ومدلس من المرتب ،المعروفين  الثقاتعن روى إذا ثقة ،معاوية بن مروان :األولى

  .يصرح بالسماع
  .ليس له متابع، ومقبول ،شميلة أبي بن الرحمن عبد :الثانية
  .مجهول ،اهللا عبد بن سلمة :الثالثة

                            
  .٨/٢٧٢ الجرح والتعديل، ) ١(
  .١/٤٤٣ فتح الباري، ) ٢(
  .٣٤٢ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  .٦/١٧٧ تهذيب التهذيب، ) ٤(
  .٧/٧٩ الثقات البن حبان، ) ٥(
  .٢٤٧ تقريب التهذيب، ص) ٦(
    .٤/٢٢٥مييز الصحابة،  اإلصابة في ت) ٧(



 ١٣٨

  الحكم على اإلسناد
 يتـابع  وال النقـل  في مجهول ،محصن بن اهللا عبيد بن سلمة ": قال العقيلي  .ضعيف هذا اإلسناد 

 حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث هذا ":الترمذي لقاو. )١("به إال يعرف وال حديثه على
 وابـن  األنصاري حديثي بمجموع حسن ":حسنه األلباني بالشواهد، فقال   و. )٢("معاوية بن مروان

  .)٣("عمر
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 .)٤(جميعهم أي ] بحذافيرهم جاءوا قد بالحي نحن فإذا [ المبعث حديث ومنه  

  )٨٦(حديث رقم 
  :الشريعةفي اآلجري قال   
 بن الحسين يلع وبَأ حدثَنَا: قَاَل الْواسطي الْحميد عبد بنِ محمد بن اهللا عبد بكْرٍ أبو حدثَنَا  
يعل داِئيثَنَا: اَلقَ الصدح دمحنِ مب عبيد لَالسمثَنَ :قال يداح رمع نحٍ ببالتميميص ، نثَورِ ع 
 نَاثُحدي وسلَّم علَيه اهللا صلَّى اِهللا رسوُل امبينَ: قَاَل، َأوسٍ بنِ شَداد عن مكْحوٍل، عن يزِيد، بنِ

 جميعا بُِأمته تُموهوزنْ فَلَو دعوه، ":اَلقَ ....عامرٍ بني من خٌيش َلبأقْ ِإذْ الحجر باب على
هحجلَر،ا منَميفَب ننَح ب نْاَأ ِإذْ كَذَِلكيالْح ميرِهذَاف٥("....بِح(،  

  تخريج الحديث
 العجفاء أبو من طريق ،)٧(ابن عساكرو .الشامي مكحول، من طريق )٦(الطبريأخرجه   
  .به، بنحوه، شداد بن أوس عن  )جفاءالع أبوو، مكحول ( كالهما .الشامي مكحول، و)٨(يالسلم

  رجال اإلسناد
 *اِهللا عبد نب دمحنِ مب دبع يدمبها وحدث بغداد سكن األصل واسطي القطان بكر أبو ،الْح 
 وغيرهم، ،الدرهمي الحسين بن وعلي ،الدورقي ويعقوب ،المكي الخياط ميمون بن محمد عن

                            
  .٦٤١ ح٢/١٤٦ الضعفاء الكبير، ) ١(
  .٢٣٤٦ح٤/٥٧٤، "الزهد "  سنن الترمذي، سنن أبي داود، كتاب ) ٢(
  .٥/٤٠٨ السلسلة الصحيحة، ) ٣(
  .١/٩١٩ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٤(
    .٤٣٧ ص،..."وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد ذكر"  الشريعة لآلجري، باب ) ٥(
  .١/٤٥٦ ،..."وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد ذكر"  باب ،تاريخ األمم والملوك ) ٦(
  .٤٧١، ٣/٤٦٨ تاريخ دمشق، ) ٧(
   ).٦٥٨تقريب التهذيب، ص( هرم، بن نسيب وقيل نسيب، بن هرم اسمه قيل البصرى، يالسلم فاءجالع أبو ) ٨(



 ١٣٩

 بشران بن وعمر ،اآلجري الحسين بن محمد بكر وأبو ،السماك بن عمرو أبو عنه روى
  . هو ثقة: قلت.)١(ثقة وكان ،السبيعي حمدأ بن والحسن ،السكري

 *سينالح بن عيبنِ ل زِيمٍ بنِ يدلَيس داِئيوأربعين ثمان أو ست سنة مات ،صدوق ،الص ،
ذكره ابن حبان في و .)٣(شيخ: قال عنه أبو حاتم .)٢(النسائيومائتين، روى له الترمذي، و

  .صدوقهو : قلت .)٥(األولياء من ثقة :قال الذهبيو. )٤(الثقات
 *دمحم نب عبيد لَالسملم أقف على ترجمتهي ،.  
 *رمع نحٍ  بببنِص عمالتَ رميمي العوِدمن ،راهويه بنا كذبه متروك ،الخراساني نعيم أبو ،ي 

  .)٦(له ابن ماجة، روى السابعة
  ).٦٣(سبقت ترجمته في حديث رقم، ثبت ثقة ،يدزِي بن ورثَ* 
 *مالشَّ وُلكحام٩(سبقت ترجمته في حديث رقم يدلس، ، يرسل وفقيه ثقة ،ي.(   
 *ادشَد نابِثَ بنِ َأوسِ بالخَ تزجِرمات ،صحابي، )٧(يعلى أبو ،ثابت بن حسان أخي بنا ،ي 

  .)٨(بعدها أو الستين قبل بالشام
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه ثالث علل
  .، لم يتبين حالهيملَالسمحمد بن عبيد  :األولي
  متروك ،التميمي عمر بن صبح بن عمر :الثانية
لم يصرح  ومن المرتبة الثالثةفأما تدليسه فهو  مرسل، ومدلس ،فقيه ثقة ،الشامي مكحول :الثالثة

  .)٩(فهو لم يسمع من شداد بن أوس، كما ذكر العالئياله وأما إرس بالسماع،
 الحكم على اإلسناد

   . جداً ضعيفهذا اإلسناد
        

                            
  .١٠/١٠٥، لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد ) ١(
  .١٦٧تقريب التهذيب، ص ) ٢(
  .٣/٥٦الجرح والتعديل،  ) ٣(
  .٨/١٨٨الثقات،  ) ٤(
  .١/٣٣٤، الكاشف ) ٥(
  .٤١٤تقريب التهذيب، ص  ) ٦(
  .٣/٣١٩اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ٧(
  .٢٦٤تقريب التهذيب، ص  ) ٨(
  . ٢٨٥جامع التحصيل، ص   )٩(



 ١٤٠

  ..:قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)١(األتان: والصعدة. الجحشُ: الحذاقي ] حذاقي يتْبعها صعدة على خرج أنه[ فيه..  }حذق{   

  )٨٧(حديث رقم  
  .لم أعثر علي تخريج له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 : والضم بالفتح الحذْل ] شيئاً حذْله في آخذ غير منه فلْيأكل حائطا دخَل من [ فيه } حذل{   

  .)٢(وطَرفُه والقَميص اإلزارِ حجزة
  )٨٨(حديث رقم 

  .، وهذه إحدى رواياته)خبنه(بلفظ ، لكن ورد الحديث )حذله(لم أقف على لفظ ابن األثير   
  :قال اإلمام الترمذي في سننه  
 ، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، حدثَنَا يحيى بن سلَيمٍ،حدثَنَا محمد بن عبد الْملك بنِ َأبِي الشَّوارِبِ  

 فَلْيْأكُْل ولَا ،)٣(من دخََل حاِئطًا ": قَاَل،للَّه علَيه وسلَّم عن النَّبِي صلَّى ا، عن ابنِ عمر،عن نَافعٍ
  .)٤( "يتَّخذْ خُبنَةً

  تخريج الحديث
  . بنحوه، بهعن عبيد اهللا بن عمر،، يحيى بن سليممن طريق ، )٦( والبيهقي،)٥(أخرجه ابن ماجة

  رجال اإلسناد
 بن الرحمن عبد بن محمد الشوارب أبي واسم ،يوِماَأل َأبِي الشَّوارِبِمحمد بن عبد الْملك بنِ * 
 ،والنسائي ،والترمذي ،مسلمروى له  ،مائتين ووأربعين أربع سنة مات ،صدوق ،عثمان أبي

  . )٧(ماجة وابن

                            
  .١/٩٢٠ النهاية في غريب الحديث واألثر،) ١(
   .١/٩٢١ ،لمرجع السابقا) ٢(
   ).١/١٠٨٥النهاية في غريب الحديث،  (،الجِدار وهو حائط عليه كان إذا النخيل من البستان :الحائط )٣(
    .١٢٨٧ح٣/٥٨٣ ، ... "الثمرة أكل في الرخصة" ، باب "البيوع "  سنن الترمذي، كتاب )٤(
    .٢٣٠١ح٢/٧٧٢ ،..." حائط أو قوم ماشية على رم من" ، باب "التجارات "  سنن ابن ماجة، كتاب )٥(
  .١٩٤٣٥ح٩/٣٥٩ ،"ماشيته أو إنسان بحائط مر فيمن جاء ما" ، باب "الضحايا " ، كتاب سنن الكبرى )٦(
    .٤٩٤تقريب التهذيب، ص ) ٧(



 ١٤١

وذكره ابن حبـان فـي    . )٢(ال بأس به  : قال مرة ، و )١ (ثقة :النسائي قال و ،ثقة بصري :مسلمة قال
  .صدوقهو : قلت .)٤(به بأس ال صدوق شيخ :شيبة أبي بن عثمان قال .)٣(قاتالث
، مائـة  و وتـسعين  ثالث سنة مات  ،الحفظ سيء صدوق ،مكة نزيل ،يفاِئالطَ يحيى بن سلَيمٍ  * 

  .)٥( روى له الجماعة
 وذكره ابن حبان في. )٩(وابن شاهين. )٨(والعجلي. )٧(وابن سعد. )٦(وثقه وابن معين

. )١١("به يحتج وال حديثه يكتب بالحافظ يكن ولم الصدق محله شيخ:" وقال أبو حاتم. )١٠(الثقات
وسئل عنه . )١٢(عمر بن اهللا عبيد في إال والنسائي ،سعد وابن ،معين بنا وثقه:" وقال ابن حجر

 أتقن قد كان :مرة وقال ،يحمده لم وكأنه ،شيء فيه يعني حديثه إن واهللا وكذا كذا:" أحمد فقال
 كتابه من حدث فإذا :"وقال ابن حجر في الهدي. )١٣("كتاب في عنده كانت خثيم بن حديث
 بن اهللا عبيد عن روايته من الشيخان له يخرج لم ،وتنكر فتعرف حفظاً حدث وإذا ،حسن فحديثه
 ،" خصيمهم أنا ثالثة "،أمية بن إسماعيل عن واحد حديث سوى البخاري في له ليسو ،شيئاً عمر

 في  هو صدوق:قلت. )١٤("الباقون به واحتج ،الوجه هذا غير من عنده أصل وله لحديثاو
 كما عند البخاري، وكابن خثيم كما عند مسلم، وضعيف في أمية بنروايته عن بعض شيوخه، كا

  .، والرواية هنا عنهعمر بن اهللا عبيدروايته عن بعضهم، ك

                            
    .٩/٢٨١ تهذيب التهذيب، ) ١(
  .٤٠، ص الشيوخ تسمية ) ٢(
    .٩/١٠٢ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٢١١، ص أسماء الثقاتتاريخ ) ٤(
    .٥٩١  تقريب التهذيب، ص)٥(
  .٢٢٦، صالدارمي رواية - معين ابن تاريخ ) ٦(
    .٥/٥٠٠ الطبقات الكبرى، ) ٧(
  .٢/٣٥٣ الثقات للعجلي، ) ٨(
  .٢٥٩، صتاريخ أسماء الثقات ) ٩(
  .٧/٦١٥الثقات البن حبان، ) ١٠(
  .٩/١٥٦الجرح والتعديل، ) ١١(
  .٧/٤٣٢لسان الميزان، ) ١٢(
  .٢/٤٨٠، لعلل ومعرفة الرجالا) ١٣(
    .٦٣٠هدي الساري، ص) ١٤(



 ١٤٢

 *ديبع  نب اللَّه  رمبنِ  ع مِ بنِ فصِحاصنِب ع رمقدمـه  ،ثبـت  ثقة ،عثمان أبو ،خَطَّابِال نِب ع 
 عـن  الزهـري  على عائشة عن القاسم في معين بنا وقدمه ،نافع في مالك على صالح بن أحمد
  . هو ثقة:قلت .)١( روى له الجماعة ،مائة ووأربعين بضع سنة مات ،عنها عروة

 ومائـة  ةعشر سبع سنة مات ،مشهور فقيه ثبت ثقة ،عمر نبا مولى ،الْمدنى اِهللا بدع أبو عافنَ* 
  .)٢( روى له الجماعة ،ذلك بعد أو
 *ابن عممـن  ثـالث  سـنة  ولـد  ،العدوى القرشي يلفَنُ بن الخطاب بن عمر بن اهللا عبدهو :ر 

  .)٤(وسبعين ثالث سنة مات. )٣(النبوي المبعث
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
 عبيدوضعيف في روايته عن      ،هو صدوق في روايته عن بعض شيوخه       ،الطائفي ليمس بن يحيى

  .، وليس له متابع، والرواية هنا عنهعمر بن اهللا
  الحكم على اإلسناد

 إال الوجـه  هذا من نعرفه ال غريب حديث عمر ابن حديث :"الترمذي قالو .هذا اإلسناد ضعيف  
  . )٥("سليم بن يحيى حديث من

         
  :ال ابن األثير رحمه اهللا ق  

   .)٦( ]الماَل فيه فجعل حذْلك هاتي [ الحديث ومنه    
  )٨٩(حديث رقم 

  .لم أعثر علي تخريج له  
         

                            
    .٣٧٣ تقريب التهذيب، ص) ١(
    .٥٥٩  المرجع السابق، ص)٢(
  .٤/١٨١ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٣(
  . ٥/٢ التاريخ الكبير، ) ٤( 

    .١٢٨٧ح٣/٥٨٣،  ..."الثمرة أكل في الرخصة" ، باب "البيوع "   سنن الترمذي، كتاب )٥(
  . ١/٩٢١ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٦(



 ١٤٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 عجـل  يريـد  اإلسراع: الحذْم ] فاحذم أقَمتَ إذا [ عنه اللّه رضي عمر حديث في  }حذم{   
 الهـروِي  ذكره هكذا . فيه اإلسراع: المشي في الحذْم وأصُل. كاألذان تُطَولها الو الصالة إقامة
 بالحـاء  ٤٧٨ / ١ الفـائق  فـي  الذي ( المعجمة الخاء في الزمخشري وذكره. المهملة الحاء في

   .)١(وسيجِيء ) المهملة
  )٩٠(حديث رقم 

  ).٧٣(سبقت دراسته، حديث رقم هذا الحديث،   
         

  :ل ابن األثير رحمه اهللا قا   
 وهـو  روايـة  في جاء هكذا ] شيئاً حذْنه في آخذ منه فَلْيأكل حائطا دخَل من [ فيه } حذن{   
   .)٢(تقدم وقد . اِإلزار لَطرف باالم الْحذل مثْل

  )٩١(حديث رقم 
  ).٨٨(حديث رقم سبقت دراسته، ، )خُبنَةً( بلفظ ، لكن ورد)حذْنه( األثير لم أقف على لفظ ابن

         
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 تُقْطَـع  كمـا  أعماِلهم مثل تَعملون أي ] بالنعل النَّعل حذْو قَبلَكم كان من سنَن لَتَركَبن [ وفيه  
  .)٣(والقَطْع التَّقدير: والحذْو. األخرى النَّعل قَدر على النَّعلَين إحدى

 )٩٢(حديث رقم 
   :همال الطبراني في معجق  
 سوادةَ بنِ بكْرِ ينثَدح لَهِيعةَ ابن ناثَ :االقَ رٍيكَب نب ىيحي و يبَِأ ينثَدح انمثْع بن يحيى حدثَنَا  
نِل عهنِ سب دعقَاَل: اَلقَ س رلَّى اهللا وُلسص اللَّه هلَيع لَّمسي ":والَّذي ونَفْس هدبِي نكَبلَتَر نَنس 
الذين مقَ نبكُلم ذْحالنَّ والنَّبِ ِلع٤( "ِلع(.  

                            
  .١/٩٢٢ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
  .١/٩٢٣لمرجع السابق، ا ) ٢(
  . ١/٩٢٤ نفسه، ) ٣(
  .٦٠١٧ح٦/٢٠٤ المعجم الكبير، ) ٤(



 ١٤٤

  تخريج الحديث
  .، عن ابن لهيعة، به، بنحوه السيلَحيني  البجليإسحاق بن يحيى، عن )١(أحمدأخرجه   

  .قارببلفظ ماهللا بن عمرو بن العاص،  ، من حديث عبد)٢(وأخرجه الترمذي
  رجال اإلسناد

 بعـضهم  ولينه ،بالتشيع رمي صدوق ،المصري موالهم ،يهمالس حٍاِلص بنِ انمثْع بن يحيى* 
  .)٣(ماجةمائتين، روى له ابن  ووثمانين اثنتين سنة مات ،أصله غير من حدث لكونه

 *عثمان بن بنِ حِاِلص صفوان السهمتـسع  سنة مات ،صدوق ،لمصريا يحيى أبو ،موالهم ،ي 
  .)٤(ابن ماجة، روى له البخاري، والنسائي، وسنة وسبعون خمس وله مائتين، وعشرة
 الناحية سليم شيخ هو :الرازي حاتم أبو  قال:"قال الباجيو .)٥(ذكره ابن حبان في الثقات  

 بن روبك وهب بنا عن ثقة :فقال ،صالح بن عثمان عن يحيى سئل :الجنيد بن قالو .صالح
  .هو صدوق: قلت )٦("مضر

 *يحىي بن عاِهللابد  نِب كَبرٍي المخزومسبقت ،، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالكي 
والرواية هنا عن الليث، وله متابعة قاصرة، فلقد تابع عمرو بن : قلت). ١٥(ترجمته حديث رقم 

  .سعيد بن أبي هالل الليثي اية عنبن يعقوب األنصاري، شيخ شيخه في الرو الحارث
 *عاِهللا بد هِلَ بنصدوق اختلط آخر عمره، يقبل من روايته ما روى عنه القدماء كالعبادلة، ةَيع ،

   ).٣٥(  حديث رقم سبقت ترجمته
 *كْرب ةَ بنوادةَ بنِ سثُمام ذامالجوعشرين بضع سنة مات ،فقيه ثقة ،المصري ثمامة أو ،ي 

  .)٧(مسلم روى له البخاري تعليقاً، وومائة،
 *هُلس بن سبنِ عد اِلماِلخَ بنِ كد ارِاألنصي الساعداسمه كان :يقال ،الصحابة مشاهير من ،ي 

  .)٨(ذلك قبل وقيل وتسعين إحدى سنة مات ،وسلم عليه اهللا صلى النبي فغيره ،حزناً

                            
  .٢٢٩٢٩ح٥/٣٤٠ مسند أحمد، ) ١(
  .٢٦٤١ح٥/٢٦، "افتراق األمة " ، باب "االيمان "  سنن الترمذي، كتاب ) ٢(
    .٥٩٤  تقريب التهذيب، ص )٣(
  .٣٨٤ المرجع السابق، ص ) ٤(
  .٨/٤٥٣ الثقات البن حبان، ) ٥(
  .٣/٩٤٧ التعديل والتجريح، ) ٦(
  .١٢٦ تقريب التهذيب، ص) ٧(
  .٣/٢٠٠، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٨(



 ١٤٥

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

لكن وله متابعة قاصرة، فلقد ، وبعضهم ولينه ،بالتشيع رمي ،صالح بن عثمان بن يحيى :األولى
  . ابن لهيعة  شيخه في الرواية عنالسيلَحيني إسحاق بن يحيىتابع 

، تكلموا في سماعه من مالك، والرواية هنا ليست عن مالك، حيى بن عبد اهللا بن بكيري :الثانية
، وهو "ابن لهيعة " شيخه في الرواية عن السيلَحيني إسحاق بن يحيى هفلقد تابع، تامةوله متابعة 

  .من قدماء أصحاب ابن لهيعة
 بن يحيىو ،يته ما روى عنه القدماء اختلط آخر عمره، يقبل من روا،يعةهِلَ بن اهللا عبد :الثالثة

  . من القدماء،إسحاق السيلَيحني
  الحكم على اإلسناد

انتفى عنه االختالط برواية أحد القدماء جود راوٍ صدوق هو ابن لهيعة، ولو .حسن دهذا اإلسنا
 يحيي لهيعة ابن عن ورواه ،ثقات ورجاله:" قال األلبانيو. السيلَحيني إسحاق بن يحيى عنه، وهو

 عليه اهللا صلى -النبي إلى بنسبته جزم وقد .أصحابه قدماء من هوو السيلَحيني إسحاق بن
  .)١("لشواهده وكأنه، " التمهيد "في عبدالبر ابن -وسلم

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 أي] اللَّحـم  مـن  الحذْوة منه فيحذُون أحدهم جنْب عرض إلى يعمدون[ اإلسراء حديث ومنه  
  .)٢(القطْعة منْه يقْطَعون

  )٩٣(حديث رقم 
  :رهقال ابن أبي حاتم في تفسي  
 وناره أبو ثَنَا ،الْعمى الصمد عبد بن الْعزِيزِ عبد حدثَنَا ة،بدع بن دمأح حدثَنَا ،يبَِأ حدثَنَا  

العيأبِ عن ،يبد سعالخُ يدرِدقال ...بك؟ ىسرُِأ ليلة يتَأر ما حدثنا اِهللا رسوَل يا قلنا: قال ي:" 
 جنْب عرض إلى يعمدون رجال، بهم موكَّل ونساء رجال كثير اِهللا خَلْق من لْقخَ إلى بي انطُلقَ
 ،لتَكَأ كما ْلكُ: له فيقال حدهمأ يف في يضعونه ثم ،النَّعل مثل من الحذْوة منه فيحذُون أحدهم
  .)٣("...توالم هكلأ نم دجِي وهو

                            
  .٢٦/١١٥ السلسلة الصحيحة، ) ١(
  .١/٩٢٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٢(
  .١٨٦١٨ح١٠/٣٣٠٥، حاتم أبى ابن تفسير ) ٣(



 ١٤٦

  تخريج الحديث
  . بلفظ مخالف، عن أبي هارون العبدي، به،قيس بن نوح ريق، من ط)١(أخرجه الخرائطي  

  رجال اإلسناد
 *هو: وهأب دمحم نب رِيسنِ ِإدرِ بنْذالْم ينْظَلسبع سنة مات ،ظالحفا أحد ،الرازي حاتم أبو ،الْح 

  .)٢(ماجة وابن ،والنسائي ،داود أبي، روى له مائتين ووسبعين
 *أحمد بن عبنِ ةَبد مىوس بِالضخمـس  سنة مات ،بالنصب رمي ثقة البصري اهللا عبد أبو ،ي 

  .)٣(األئمة األربعة ومائتين، روى له مسلم، ووأربعين
 *دبزِيزِ عالْع نب دبع دمالص ىموثمـانين  سـبع  سنة مات ،حافظ ثقة البصري اهللا عبد أبو ،الْع 
  .)٤( الجماعة، روى لهذلك بعد ،ويقال ،مائةو

  ).٦٥(حديث رقم  سبقت ترجمته ،كذبه من ومنهم ،متروك ،يبدالع وناره أبو* 
  ).٦٥(حديث رقم  ، صحابي، سبقت ترجمتهيرِدالخُ يدعس أبو* 

   اإلسنادعلل
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .بين بدعته والحديث بين هذا عالقة ال ، ولكنبالنصب رمي ثقة الضبي عبدة بن أحمد :األولى
  .متروك ،العبدي هارون أبو :الثانية

  الحكم على اإلسناد
 . جداًهذا اإلسناد ضعيف

       

                            
  .٤٥٩ح١/٤٨٨، األخالق مساوئ  ) ١(
  .٤٦٧تقريب التهذيب، ص  ) ٢(
  .٨٢المرجع السابق، ص  ) ٣(
  .٣٥٨نفسه، ص  ) ٤(



 ١٤٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 على تَقْوى أنها أراد النَّعل : بالمد الحذَاء ] وسقَاؤها حذَاؤها معها [ اإلبل ضالَّة حديث وفي  

 المفْتَرِسة السباع عن واالمتناع الشَّجر ورعي وورودها الْمياه صدقَ وعلى األرض وقَطْع المشْي
 .)١(والبقَر الخَيل من اإلبِل معنَى في كان ما وهكذا. سفَره في وسقَاء حذَاء معه كان بِمن شَبهها

  )٩٤(حديث رقم 
  : قال البخاري في صحيحه

   يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدفَرٍ ،حعج نيُل باعمثَنَا ِإسدنِ      ، حمحالـر ـدبـنِ َأبِـي عـةَ ببِيعر ـنع ، 
   ثعنْبلَى الْموم زِيدي نع،            نْـهع اللَّـه ـيضر ـينهالْج ـنِ خَاِلـدب ديز نـَأَل   ، علًـا سجر َأن 

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر، ع   اللُّقَطَـة ـنَةً    :" قَـالَ  ،نـا سفْهرـا       ،عهـرِفْ وِكَاءاع ثُـم 
 فَـضالَّةُ الْغَـنَمِ     : قَالُوا يـا رسـوَل اللَّـه       ، ثُم استَنْفقْ بِها فَِإن جاء ربها فََأدها ِإلَيه        ،وعفَاصها

 فَـضالَّةُ الِْإبِـِل قَـاَل       : قَـاَل يـا رسـوَل اللَّـه        ،لـذِّْئبِ قَاَل خُذْها فَِإنَّما هي لَك َأو ِلَأخيك َأو لِ        
       ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر بفَغَض،        ـههجو ـرماح َأو نَتَـاهجتْ وـرمتَّـى احح ،  ثُـم 

  .)٢(" ا ربها ما لَك ولَها معها حذَاُؤها وسقَاُؤها حتَّى يلْقَاه:قَاَل
  تخريج الحديث

 المديني بالل بن سليمانما أخرجه من طريق : ، في عدة مواضع، منها)٣(أخرجه البخاري
 بن ربيعةثالثتهم عن  .مالك بن أنس، من طريق )٥(مسلم، و)٤(أخرجه البخاريو .وسفيان الثوري

  .  بنحوه،، به القرشيالرحمن عبد أبي

                            
  .١/٩٢٤النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   .      ٢٣٠٤ح٢/٨٥٨،" ..سنة بعد اللقطة صاحب جاءإذا " ، باب"اللقطة "  صحيح البخاري، كتاب )٢(
 شرب" ، باب "المساقاة" وكتاب . ٩١ح١/٤٦،..."الموعظة في الغضب" ، باب "العلم" لمرجع السابق، كتابا )٣(

  .    ٢٢٤٣ح٢/٨٣٦، ..."الدواب وسقي الناس
  .    ٢٢٩٥ح٢/٨٥٥، "اإلبل ضآلة"، باب "اللقطة "  صحيح البخاري، كتاب )٤(
  . ١٧٢٢ح٣/١٣٤٦، "ة اللقط" صحيح مسلم ، كتاب ) ٥(



 ١٤٨

  رجال اإلسناد
 *زِييد مىلَو نْالمبع٢(الدارقطنيوثقه  .)١(، روى له الجماعةالثالثة من ،صدوق مدني ،ث( ،

  .هو ثقة: قلت .)٤(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٣(والذهبي
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
  .)٥(طُوالً اللَّحم من قُطع ما: لكَسربِا هي قيل. قطْعة أي ] منْك حذْية هو إنما [ حديثوفي ال  

  )٩٥(حديث رقم 
    :قال ابن ماجة في سننه  
                يـصمينَـارٍ الْحـنِ ديـرِ بنِ كَثب يدعنِ سب انثْمع نو برمثَنَا عدح،      ـنب انوـرثَنَا مـدح 

 سـِئَل رسـوُل اللَّـه صـلَّى         ،ن َأبِي ُأمامـةَ قَـالَ      ع ، عن الْقَاسمِ  ، عن جعفَرِ بنِ الزبيرِ    ،معاوِيةَ
لَّمسو هلَيع الذَّكَرِ فَقَاَل،اللَّه سم نع " :  وا هِإنَّمِحنْكةٌ م٦( "ذْي(.  

  تخريج الحديث
   .، به، بلفظ مقاربالزبير بن جعفر عن ،بن الجراح وكيع  عن،)٧(أخرجه ابن أبي شيبة  

  درجال اإلسنا
 *معيدعنِ سب انثْمع نو بيرِرنِ كَثالقُ  برشخمسين سنة مات ،صدوق ،الحمصي حفص أبو ،ي 

   .)٨(ابن ماجةروى له أبو داود، والنسائي، و، ومائتين

                            
    .٦٠٦ تقريب التهذيب، ص) ١(
    .٤٠، صسؤاالت البرقاني للدارقطني  )٢(
  .٢/٣٩٢، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ٣(
    .٥/٥٣٣ الثقات البن حبان، ) ٤(
  .١/٩٢٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٥(
    .٤٨٤ح١/١٦٣،  "ذلك في الرخصة" ، باب "الطهارة و سننها "  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٦(
     . ١٧٥١ح١/١٥٢، "وضوء فيه يرى ال كان من" ، باب"الطهارات "   مصنف ابن أبي شيبة، كتاب)٧(
  .٤٢٤  تقريب التهذيب، ص)٨(



 ١٤٩

. )٤( وذكره ابن حبان في الثقات.)٣(صدوق : أبو حاتمقالو .)٢(وأبو داود .)١(وثقه النسائي
   .هو ثقة: قلت
 *ةَماوِيعم نب انورارِي٨٥(، سبقت ترجمته في حديث رقم يدلس وكان حافظ ثقة ، الفَز.(  
 *فَرعجنرِ بيبالز  نَالحفأو ،ي الباهلفي صالحاً وكان ،الحديث متروك ،البصرة نزيل الدمشقي ي 

   .)٥( روى له ابن ماجة ،مائة واألربعين بعد مات ،نفسه
 ،كثيراً يغرب صدوق ،أمامة أبي صاحب الرحمن عبد أبو ،الدمشقي نِحمالر بدع بن ماسالقَ* 

  .)٦( ، واألئمة األربعةروى له البخاري في األدب، مائة وعشرة اثنتي سنة مات
.  مرةويعقوب بن شيبة .)٨(بالقوي وليس حديثه يكتب :زادو ،والعجلي .)٧(وثقه ابن معين  

 وإنما به بأس ال مستقيم عنه الثقات حديث :"حاتم أبو وقال .)٩( والترمذي.نويعقوب بن سفيا
 ممن كان:" وقال ابن حبان. )١٠("فيه الناس اختلف قد ":شيبة بن يعقوب وقال ،الضعفاء عنه ينكر

 باألشياء الثقاب عن ويأتي المعضالت ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عن يروى
 على وحمل فأنكره ،"طهوره الدباغ أن "،الشامي القاسم عن حديثاًألحمد  كرذُ و.)١١("المقلوبات

 روى ،فيه متكلم:" وقال العالئي. )١٢("فيهما وتكلم أعاجيب عنه يزيد بن على يروى :"وقال القاسم
 كله وذلك وغيرهم ،هريرة وأبي ،وعائشة ،الداري وتميم ،وسلمان ،مسعود وابن ،علي عن

وقال  .)١٣("الباهلي أمامة أبي سوى الصحابة من أحد من سمعي لم :بعضهم وقال ،مرسل
 فيه يتكلم من وأما ،متقاربة أحاديث عنه ىوِر ،أمامة وأبا ،مسعود وابن ،علياً سمع:" البخاري

 مناكير حديثهم في ونحوهم ،نمير بن وبشر ،يزيد بن وعلي ،الزبير بن جعفر مثل

                            
  .٦٠، صالنسائي مشايخ تسمية ) ١(
  .٨/٦٦ تهذيب التهذيب، ) ٢(
  .٦/٢٤٩ الجرح والتعديل، ) ٣(
  .٨/٤٨٨ن،  الثقات البن حبا) ٤(
  .١٤٠ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  . ٤٥٠لمرجع السابق، صا ) ٦(
  .٤/٤٢٨، -  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٧(
  .٢/٢١٢ الثقات للعجلي، ) ٨(
  .٢٣/٣٨٩ تهذيب الكمال، ) ٩(
  .٨/٢٩٠ تهذيب التهذيب، )١٠(
  .٢/٢١٢المجروحين، ) ١١(
  .٧/١١٢الجرح والتعديل، ) ١٢(
  .٢٥٣ جامع التحصيل، )١٣(



 ١٥٠

  . هو صدوق له مناكير:قلت. )١("واضطراب
  ).٦(، صحابي، سبقت ترجمته حديث رقم انلَجع بن يدص  هو:ُأمامةَو أب* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .الحديث متروك ،الحنفي الزبير بن جعفر :األولى
  .ليس له متابع، وله مناكير صدوق ،الرحمن عبد بن القاسم :الثانية

  الحكم على اإلسناد
  . )٢(ضعيف جداً: قال األلبانيو. لوجود راوٍ متروك ذلكو. جداً هذا اإلسناد ضعيف

        
   :قال ابن األثير رحمه اهللا  
  .)٣(]يقْبضها ما يقْبِضني منِّي حذْيةٌ فاطمةُ إنما [ الحديث ومنه  

  )٩٦(حديث رقم 
  :هقال الحربي في غريب  
 عن ،المخزومي ِإسحاقَ أبو حدثنا ،التَّيمي حيىي َأبو َأخْبرنَا ،عمر بن اللّه عبيد حدثَنَا  

 ما يقْبِضنى منِّى حذيةُ فَاطمةُ ِإنَّما ":علَيه اللّه صلَّى اللّه رسوُل قَاََل ،هريرةَ أبى عني، المقبر
   .)٤(" قَبضها

  تخريج الحديث
  .انفرد بتخريجه اإلمام الحربي

  رجال اإلسناد
 *بعدي اللّه بن رمبنِ ع مرةَيس ارِيرِيسنة مات ،ثبت ثقة ،بغداد نزيل ،البصري سعيد أبو ،الْقَو 

  . )٥(النسائي، وأبو داود، ومسلم، و، روى له البخارياألصح على  ومائتينوثالثين خمس
 ، روى لـه   الثامنـة  مـن  ،ضـعيف  ،الكوفي التيمي يحيى أبو ،ِلحواَأل ِإبراهيم بن ِإسماعيُل* 

                            
  .١/٢٢٠، التاريخ الصغير ) ١(
  .١٠٧ح ١/٣٩ ضعيف ابن ماجة، ) ٢(
  . ١/٩٢٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
   ٣/١١٨٦، للحربي الحديث غريب ) ٤(
  .٣٧٣ تقريب التهذيب، ص) ٥(



 ١٥١

  . )١( وابن ماجة،الترمذي
 *يماهرِإب نِل بالْفَض يومخزالم يندمـن  متـروك  ،إسحاق بن إبراهيم :ويقال ،إسحاق أبو ،الم 

   .)٢( وابن ماجة، روى له الترمذي،الثامنة
 *رِيقْبهو  :الْميدعس كَ بنيسانرِيقْبمضمون كالم لكن، وموته بأربع سنين قبل ثقة اختلط ، الْم 

   ).١٦( ، سبقت ترجمته حديث رقم فيبقى على توثيقه،الذهبي أن هذا االختالط اليضره
  ).٨٣(، صحابي، سبقت ترجمته حديث رقمهريرةَأبو * 

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

   .إبراهيم بن إسماعيلف ضع :األولى
  .متروك ،المخزومي لالفض بن إبراهيم :الثانية
ولـم   ثقة اختلط قبل موته بأربع سنين، والليث بن سعد أثبت الناس فيـه،        سعيد المقبري،    :الثالثة

  .ليس له متابع، ويروِ عنه في هذا الحديث
   الحكم على اإلسناد

   . جداًضعيفسناد هذا اإل
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 من يسقط ما : والحذَاوة الحذْوة ] الحذَّاِئين بِحذْوة محشُو راشَيهاف أحد [ جهازِها حديث وفي  

   .)٣(النِّعال صانع وهو حذَّاء جمع والحذَّاِئين . وينْفَى به يرمى مما وتُقْطَع تُبشَر حين الجلُود
  )٩٧(حديث رقم 

  .لم أعثر علي تخريج له  
        

                            
  .١٠٦ تقريب التهذيب، ص) ١(
  . ٩٢ المرجع السابق، ص) ٢(
  . ١/٩٢٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(



 ١٥٢

  :حمه اهللا قال ابن األثير ر
 لـم  إن أي ] رِيحه من علقَك عطْره من يحذك لَم إن الدارِي مثَُل الصالح الجليس مثَل [ وفيه  

   .)١(والحذية الحذْيا وهي إحذَاء ُأحذيه أحذَيته: يقال. يعطك
  )٩٨(حديث رقم 

  : أحمد في مسندهقال
انفْيثَنَا سدح،ب ديرن بةَ عدرنِ َأبِي بب اللَّه دبةَ،نِ عدرَأبِي ب نةً، عايى رِووسَأبِي م نقَاَل، ع  

 ومثَُل الْجليسِ الصاِلحِ مثَُل الْعطَّارِ ِإن لَم يحذك ،الْمْؤمن ِللْمْؤمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا:" 
لَقَكع طْرِهع نمهرِيح نم ،رِهشَر نم نَالَك رِقْكحي لَم يرِ ِإنثَُل الْكم وءيسِ السلثَُل الْجمو ، 

ينقدتَصالْم دا َأحْؤتَجِرم بِه را ُأمي مَؤدي يالَّذ ينالَْأم الْخَازِن٢(" و(.  
 تخريج الحديث

. ، بنحوهحماد بن أسامة القرشي، من طريق )٥(، والبيهقي)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري  
، من )٩(وأبو يعلى. ، من طريق سفيان بن عيينة، بنحوه)٨(، والقضاعي)٧(، والحميدي)٦(ومسلم
  . ، بهبريد َأبِي بردةَ، ثالثتهم عن يدرب بن يحيى طريق،

  .، بنحوهشْعرِي األموسى يأب عن  كَبشَةَ،أبي ، من طريق)١١(، وابن أبي شيبة)١٠(وأخرجه أحمد
  رجال اإلسناد

 *انفْيس ننَةَ بيياِللَالهِ ع٥(سبقت ترجمته حديث رقم ، حجة حافظ ثقة  ،ي(.        
 *ديرب نب دبع نِ اللَّهةَ  َأبِى بدرى َأبِي بنِبوسم رِيروى السادسة من قليالً يخطىء ثقة ،اَألشْع ،

  .)١٢(له الجماعة
                            

  . ١/٩٢٤  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
    .١٩٦٤٠ح٤/٤٠٤ مسند أحمد، ) ٢(
  .٥٢١٤ح٥/٢١٠٤، "المسك " ، باب  "والصيد الذبائح"  صحيح البخاري، كتاب ) ٣(
  .٢٦٢٨ح٤/٢٠٢٦، .."الصالحين مجالسة استحباب" ، باب "واآلداب والصلة البر"  صحيح مسلم، كتاب ) ٤(
  .٩٤٣٥ح ٧/٥٤وشعب االيمان، . ١٠٩٠٩ح٦/٢٦، ...."المسك" ، باب "البيوع " كبرى، كتاب السنن ال) ٥(
  .٢٦٢٨ح٤/٢٠٢٦، .."الصالحين مجالسة استحباب" ، باب "واآلداب والصلة البر"  صحيح مسلم، كتاب ) ٦(
  .٧٧٠ح٢/٣٣٩، مسند الحميدي ) ٧(
  .١٣٧٧ح ٢/٢٨٧ مسند الشهاب، ) ٨(
  .٧٢٧٠ح١٣/٢٠٢،مسند أبي يعلى ) ٩(
  .١٩٦٧٧ح٤/٤٠٨مسند أحمد، ) ١٠(
    .٣٤٨١٩ح٧/١٤٢، "عنه اهللا رضي موسى أبي  كالم"، باب"الزهد" مصنف ابن أبي شيبة، كتاب) ١١(
    .١٢١ ص، تقريب التهذيب)١٢( 



 ١٥٣

 بنا وقال. )٤("بأس به ليس :" مرةالنسائي وقال .)٣(والترمذي ،)٢(والعجلي ،)١(معين بنا وثقه  
 اهللا أراد إذا "،حديث روى ما وأنكر ،أنكره حديثاً فيه أر فلم حديثه اعتبرت وقد ،صدوق :"عدي
 ببريد يكون ال أن  وأرجو،صحاحهم في قوم أدخله فقد ذلك ومع ،"قبلها نبيها قبض خيرا بأمة

 ليسوحديثه  يكتب :"حاتم أبو وقال. )٦("القوي بذلك ليس :"مرةالنسائي  وقال. )٥( "بأساً ذاه
 وغيره وأحمد ،كلهم األئمة به احتج .مناكير روى: أحمدقال :" ابن حجر وقال. )٧("بالمتين
. )٩(كان يخطئ: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال. )٨( "المطلقة األفراد على المناكير يطلقون

  .السدوسي كَبشَةَ لوجود المتابعة القاصرة من أبي هنا ولكنه لم يخطئ .ربما أخطأ  هو ثقة:قلت
  .)١٠(ومائة أربع سنة مات ،ثقة ،عامر اسمه :قيل ،األشْعرِيَأبِي موسى  بن بردةَ أبو* 
  .)١١(بي مشهور صحا، بنِ سلَيمِن قَيسِعبد اِهللا بهو : األشْعرِي موسى وَأبِ* 

  علل اإلسناد
  : علة واحدةهذا اإلسناد فيه

يدرب بن عبد ةَ َأبِى بنِ اللَّهدرولكنه لم يخطئ في هذا الحديث لوجود المتابعة . ، ربما أخطأب
  .السدوسي كَبشَةَالقاصرة من أبي 

  الحكم على اإلسناد
 على صحيح إسناده ":األرنؤوط يبشععلى مسند أحمد قال  هتعليقوفي  .صحيحهذا اإلسناد 

  .)١٢( "الشيخين شرط
        

                            
  .٧/٤٧، -  رواية الدوري- تاريخ ابن معين   )١( 
  .١/٢٤٤  الثقات للعجلي،) ٢( 
    .١/٣٧٧  تهذيب التهذيب، )٣( 
   .٤/٥١ ذيب الكمال، ته) ٤( 
  .٢/٦٣، لكامل في ضعفاء الرجال  ا)٥( 
    . ٢/٦٢، لكامل في ضعفاء الرجالا  )٦( 
  .٢/٤٢٦ الجرح والتعديل، ) ٧( 
    .١/٣٩٢  فتح الباري،) ٨( 
  .٦/١١٦الثقات البن حبان،  ) ٩( 
  .٦٢١تقريب التهذيب، ص) ١٠( 
  .٤/٢١١، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١١( 
     .١٩٦٤٠ح٤/٤٠٤د،  مسند أحم)١٢( 



 ١٥٤ 

  
  
  

  الفصل الثاني
  األحاديث الواردة من بداية باب احلاء مع الراء

  إىل نهاية باب احلاء مع السني
  وفيه أربعة مباحث

  
  احلاء مع الراء: املبحث األول 

  احلاء مع الزاي: املبحث الثاني 
  احلاء مع السني: املبحث الثالث 

  
  
  
  



 ١٥٥ 

  احلاء مع الراء: املبحث األول 

  :هللاقال ابن األثير رحمه ا  
 الحرب . منْهوبِين مسلُوبِين أي ] محروبِين تَركْنَاهم وإالَّ [ الحديبية حديث في ... } حرب {  

   .)١(له شَيء ال وتَركُه اإلنْسان ماِل نهب : بالتَّحريك
  )٩٩(حديث رقم 

  :قال البخاري قي صحيحه
    دمحم نب اللَّه دبثَنَا عدثَنَ ،)٢(حدح انفْييثَ    : قَاَل،ا سـدـذَا الْحثَ هـدح ينح رِيهتُ الزعمس 

 هضعظْتُ بفح،  رمعي متَنثَبرِ    ، ويبنِ الزةَ بورع نةَ    ، عمخْرنِ مرِ بوسالْم نكَمِ   ، عنِ الْحب انورمو ، 
 عام الْحديبِيـة فـي بِـضع        ،رج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     خَ :"يزِيد َأحدهما علَى صاحبِه قَالَا    

   ابِهحَأص ناَئةً مةَ مشْرع،    فَةلَيا َأتَى ذَا الْح٣( فَلَم(،  يدالْه قَلَّد )٤(، هرَأشْعو )٥(،   ةرما بِعنْهم مرَأحو ، 
َأتَـاه  ،)٦( حتَّى كَان بِغَديرِ الَْأشْطَاط، وسار النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ،زاعةَوبعثَ عينًا لَه من خُ    

نُهيابِيشَ         : قَالَ ،عالَْأح وا لَكعمج قَدا ووعمج وا لَكعمشًا جيقُر ٧( ِإن(،      وكـادصو لُوكقَـاتم مهو 
  مو تيالْب نعوكعفَقَالَ ،ان :            ُؤلَاءه ارِيذَرو اِلهِمييَل ِإلَى عَأم َأن نوَأتَر لَيع ا النَّاسهوا َأييرَأش 

     تيالْب نونَا عدصي َأن ونرِيدي ينالَّذ،           شْرِكالْم ننًا ميع قَطَع لَّ قَدجو زع اللَّه ْأتُونَا كَاني فَِإن ين، 
  وبِينرحم مكْنَاهِإلَّا تَركْرٍ   ،وو بقَاَل َأب :             ـدقَتَْل َأح لَا تُرِيد تيذَا الْبا ِلهدامتَ عجخَر وَل اللَّهسا ري 

قَاتَلْنَاه نْهنَا عدص نفَم لَه هجفَتَو دَأح برلَا حقَاَل،و :مِ اللَّهلَى اسوا عض٨( " ام(.  
  تخريج الحديث

، بـه، بنحـوه   سفيان بن عيينة ، عنالسعدي علي بن عبد اهللا بن جعفر البخاري عن   أخرجه  
  .مختصراً

                            
  .١/٩٢٦، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(
   ).٣٢١تقريب التهذيب، ص( ، عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن اليمانهو ) ٢(
    ).٢/٢٩٥، غريب الحديث النهاية في(  ،المدينة أهل ميقات ،أميال ستة المدينة وبين بينها قرية :الحليفة) ٣(
)٤ (ي تَقْليددعلَّق أن: الهأو نعٍل قطعةُ البعير بعنق ي زادةلَم معانه لي يده،)٢/١٩١،المغرب في ترتيب المعرب.(  
)٥ (شْعايهر ةيددنُها: بِجطْعا في يهنَامس نا مبهاننِ جمتَّى اَأليح جخْري مالد ، ) ،١/١٤٥غريب الحديث للحربي.(  
)٦ (ير الَْأشْطَاطغَد:لْتَقَى  موضعمن الطريقين بم فانسع مكة ِإلى للحاج ، ) ،٧/٣٣٣لسان العرب.(   
 حالفوا وقيل . التَّجمع : والتَّحبش . قُريشاً محاربتهم في لَيث بني إلى انْضموا القَارة من أحياء هم: األحابيش) ٧(

   ).١/٨٧٣النهاية في غريب الحديث( ، بذلك فسموا حبشيا يسمى جبل تحت قُريشاً
     .٣٩٤٤ح٤/١٥٣١،  "الحديبية  غزوة"، باب "المغازي "  صحيح البخاري، كتاب )٨(



 ١٥٦ 

  رجال اإلسناد
 *انفْيس ننَةَ الهِ  بيياِللَعلكـن  و ،دلـس  ربمـا  وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إال،  حافظ ثقة ،ي

  ).٥(سبقت ترجمته في حديث رقم ختالطه ال يضره كما قال العلماء،  و اهتدليس
 *رِىههو   :الزمحمد تدليسه، مع أنه من الثالثـة      احتمل العلماء . مرسل، مدلس و  ثقة ،مسلمٍ بن  .

  ).١٣(سبقت ترجمته حديث رقم 
 *رمعم نب داشر يدبـن  وهـشام  ،واألعمش ،ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت ثقة ،اَألز 

  .)٥٩(سبقت ترجمته في حديث رقم ،الرواية هنا ليست عنهمو ،شيئاً عروة
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  : ابن األثير رحمه اهللاقال  
 فكَأنَّهم بها وفُجعوا حرِبوا طَلَّقَها إذا أوالَد منْها لَه أي ] حريبة طَالَقُها [ المغيرة حديث ومنه  

   .)١(ونُهِبوا سلبوا قد
  )١٠٠(يث رقم حد

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

     : ابن األثير رحمه اهللاقال  
  .)٢(ثيابهم الناس يعري الذي والنَّاهب الغاصب أي ] المشَلِّح الحارِب [ الحديث ومنه  

  )١٠١(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        

                            
  .١/٩٢٦، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١/٩٢٦ المرجع السابق، ) ٢(



 ١٥٧ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 على أدخَل ما والحزن الحرب من نسائه على أدخل حتَّى [ حصن بن عيينَة يثحد ومنه  

   .)١(] نساِئي
  )١٠٢(حديث رقم 

  : داود في سننهقال أبو  
     مِإس نى بوسثَنَا مديَلاحع، ادمثَنَا حدقَاَل، ح :حِإس نب دمحثَنَا مدقَا ح، حي مثَنـدفَح    ـنب ـدم

 عن َأبِيـه    ،عروةَ بن الزبيرِ  عن   يحدثُ   اد بن ضميرةَ الضمرِي    سمعتُ زِي  : قَالَ ،جعفَرِ بنِ الزبيرِ  
  هدجى ووسقَاَل م، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر عا مكَانَا شَهِدو ،نًا ثُمنَيح    يثـدنَا ِإلَـى حعجر 

 وذَِلك َأوُل غيرٍ قَضى بِه رسـوُل  ،وهبٍ َأن محلِّم بن جثَّامةَ اللَّيثي قَتََل رجلًا من َأشْجع في الِْإسلَامِ    
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه،     عي قَتِْل الَْأشْجنَةُ فييع فَتَكَلَّم    غَطَفَان نم ِلَأنَّه ابِسٍ     ،يح نب عالَْأقْر تَكَلَّمو 
 فَقَاَل رسـوُل اللَّـه      ،)٢( فَارتَفَعتْ الَْأصواتُ وكَثُرتْ الْخُصومةُ واللَّغَطُ     ،دون محلِّمٍ ِلَأنَّه من خنْدفَ    

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَة  :"صييا عَألَا تَ  ي  ريُل الْغفَقَالَ ،قْب :         نم اِئهسلَى نَل عختَّى ُأدح اللَّهنَةُ لَا وييع 
 فَقَاَل  ، ثُم ارتَفَعتْ الَْأصواتُ وكَثُرتْ الْخُصومةُ واللَّغَطُ      : قَالَ ،الْحربِ والْحزنِ ما َأدخََل علَى نساِئي     

    ع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر لَّمسو هنَة  :لَيييا عي    ريُل الْغا    : فَقَالَ ، َألَا تَقْبضَأي ثَْل ذَِلكنَةُ مييقَاَل  ..."  ع 
  .)٣(َأبو داود قَاَل النَّضر بن شُميٍل الْغير الديةُ

  تخريج الحديث
من  ،)٥(الطبرانيو ".الحرب" بنحوه ودون لفظ     ، من طريق محمد بن إسحاق،     )٤( أحمد أخرجه  

  .عن محمد بن جعفر بن الزبير، به هماكال. ، بنحوهطريق عبد الرحمن بن الحارث
  رجال اإلسناد

 *مِإس نى بوسيَلامع قَنْالمأبو ،ري لَسالتَ ةمببن قول إلى التفات وال ،ثبت ثقة ،كيذَو خاشر: 
   .)٦(له الجماعةمائتين، روى  ووعشرين ثالث سنة مات ،فيه الناس تكلم
 *ادمحةَ بنلَمبنِ  س ٢٣(سبقت ترجمته حديث رقم  ،بأخرة حفظه تغير ،عابد ةثق ،ارٍينَد.(  
 *حِإس نب دمحبنِ قَام يالمغازي إمام العراق نزيل ،المدني موالهم المطلبي بكر أبو ،ارٍس، 

                            
  .١/٩٢٦، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   ).٤/٥١٧، النهاية في غريب الحديث(  ،معناها يفْهم ال وضجة صوتٌ: اللَّغَط ) ٢(
  .٤٥٠٣ح٢/٥٧٨، "الدم في عفوبال يأمر  اإلمام"، باب "الديات "  سنن أبي داود، كتاب ) ٣(
  .٢١١١٨ح٥/١١٢ مسند اإلمام أحمد، ) ٤(
  .٥٤٥٥ح٦/٤١ المعجم الكبير، ) ٥(
  .٥٤٩ تقريب التهذيب، ص ) ٦(



 ١٥٨ 

 ،التعاليق في البخاري روى له ،ومائة خمسين سنة مات ،والقدر بالتشيع ورمي يدلس صدوق
  .)١(ةربعاألاألئمة و ،ومسلم
قال و. )٤("ثقة ولكنه ليس بحجة :" ابن معين مرة وقال .)٣(، وابن سعد)٢( مرةوثقه ابن معين  

: يكتب حديثه، وقال أبو زرعة:  وقال أبو حاتم.)٥(" كان حسن الحديث:" أحمد بن حنبل مرة
عروة  بن هشام رجالن إسحاق بنا في تكلم  قد:"ت وقالوذكرة ابن حبان في الثقا. )٦(صدوق
، وأما مالك الحديث في اإلنسان به يجرح مما ليس عروة بن هشام قاله والذي ،أنس بن ومالك
: ، ورد ابن حبان على هذين القولين، ومما قالاليهود عن يروى الدجاجلة من دجال هذا :فقال

 عليه اهللا صلى النبي غزوات تتبعه عليه ينكر كان إنما الحديث أجل من مالك فيه يقدح يكن لمو
 في العلم أهل من جماعة عابه مالكاً أن العلماء بعض ذكر قد:" الخطيب بكر أبو وقال. )٧(" وسلم
:" ابن عدي قالو. )٨("واألمانة ،والثقة ،والديانة بالصالح معروفين قوم في لسانه بإطالق زمانه

 أو ،أخطأ وربما ،بالضعف عليه يقطع أن يتهيأ ما أحاديثه في دأج فلم ،الكثيرة أحاديثه فتشت قد
 وهو ،واألئمة الثقات عنه الرواية في يتخلف ولم ،غيره يخطئ كما ،الشيء بعد الشيء في وهم

، وقال )١٠(الزهري عن الحديث ضعيف وهو ،بأس به ليس: وقال يحيى ابن معين. )٩("به بأس ال
 وقال .)١١( "ونحوها المغازي يعنى ،األحاديث هذه عنه بتكت رجل ابن إسحاق ":ابن معين مرة

 كان: وقال أيضاً ،كتبه في فيضعها الناس كتب فيأخذ الحديث، يشتهي رجل ":مرةبن حنبل أحمد 
 وذكره العقيلي في .)١٢(" الحديث صالح هو :قالف؟ حجة إسحاق بن محمدعن ، وسئل يدلس

وذكره ابن حجر . )١٣(كذاب: ابن اسحاق فقالقد سئل عن ، ونُقل عن هشام ابن عروة والضعفاء
 صدوق :، وقال-الذين يلزمهم التصريح بالسماعو -في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين

                            
  .٤٦٧ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  .٧/١٩٢ الجرح والتعديل، ) ٢(
  . ٧/٣٢١ الطبقات الكبرى، ) ٣(
  .٣/٢٢٥،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٤(
  .٢٤/٤١٤ب الكمال،  تهذي) ٥(
  .٧/١٩٢ الجرح والتعديل، ) ٦(
  .٧/٢٨٢ الثقات البن حبان، ) ٧(
  .١/٢٢٣ تاريخ بغداد، ) ٨(
  .٦/١١٢ الكامل في الضعفاء، ) ٩(
  .٤٣، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٠(
  .٣/٦٠،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١١(
  .١٣٤بحر الدم، ص) ١٢(
  .٤/٢٣ير للعقيلي، الضعفاء الكب) ١٣(



 ١٥٩ 

 من صدوقاً كان:" وقال الذهبي. )١(منهم شر وعن ،والمجهولين الضعفاء عن بالتدليس مشهور
 :قلت. )٢( "جماعة صححه وقد سنح وحديثه ،به االحتجاج في واختلف ،غرائب وله ،العلم بحور

 الراجح أنه صدوق، مدلس من الرابعة ولكنه هنا صرح بالسماع، ومرسل، ولكنه لم يرسل عن
  .)٣( كما ذكر العالئيجعفر بن محمد

 *فَرعج نب دمحرِميبنِ الزبنِ  ب العاَأل امِوسدي المدنروىومائة عشرة بضع سنة مات ،ثقة ،ي ، 
  .)٤(له الجماعة

، روى الرابعة من مقبول ،سعد بن ضميرة بن زياد :ويقال ،السلَمي ةَيرمض بنِ عدس بن اديزِ* 
  . إن كان له متابعةهو مقبول: قلت .)٦(ذكره ابن حبان في الثقاتو .)٥(له أبو داود

  . )٥( ي حديث رقم سبقت ترجمته ف ،ثقة ،الْعوامِ بنِ الزبيرِ بن عروةُ* 
 *ريبالز نامِ  بوخُ بنِالْعويلَأ بنِ دسالقُ درشاَأل يسدصلى اهللا رسول حواري ،اهللا عبد أبو ،ي 
 يوم انصرف أن بعد قتلقد  وكان ،بالجنة لهم المشهود العشرة وأحد ،عمته وابن ،وسلم عليه اهللا

  .)٧(الجمل
  علل اإلسناد

  :يه ثالث عللهذا اإلسناد ف
هذا الحديث مما لم يتغير فيه لوجود المتابعة ، وبأخرة حفظه تغير ةثق ،سلمة بن حماد :األولى

  .عبد الرحمن بن الحارث شيخه في الرواية عن محمد بن جعفر بن الزبير القاصرة، فلقد تابع
نه لم لكو ومرسل  ولكنه صرح بالسماع،مدلس من الرابعة صدوق ،إسحاق بن محمد :الثانية

  .د الرحمن بن الحارثعب له متابعة تامة منو ،جعفر بن محمد يرسل عن
  .ليس له متابع ومقبول ،ضميرة بن سعد بن زياد :الثالثة

  الحكم على اإلسناد
  .هذا اإلسناد ضعيف

        
                            

  .٥١ طبقات المدلسين، ص) ١(
  .٢/١٥٦ الكاشف، ) ٢(
  .٢٦١  جامع التحصيل، ص)٣(
  .٤٧١ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .٢١٩ المرجع السابق، ص) ٥(
  .٦/٣٢٥ الثقات البن حبان، ) ٦(
  .٢/٥٥٣، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(



 ١٦٠ 

  .:قال ابن األثير رحمه اهللا  
 علـيهم  فأشْرف لَه محراباً خَلود فأتاهم بالطائف قَومه إلى مسعود بن عروة بعث أنه [ وفيه  
 ومنه أيضاً المجلس صدر وهو المشْرِفُ العالي الموضع : المحراب ] للصالة أذَّن ثم الفَجر عنْد

   .)١(فيه موضع وأشْرف صدره وهو المسجد محراب سمي
  )١٠٣(حديث رقم 

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ  
 عارِفـاً  بـالحرب  معرفا أي ] محراباً رجالً عليهم فابعث [ عنه اللّه رضي علي حديث وفي  
   .)٢(العطاء من كالمعطاء المبالَغَة أبنية من وهو مكسورة والميم بِها

  )١٠٤(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :اهللا ابن األثير رحمه قال  
   .)٣( ]مثْلَه محراباً رأيتُ ما: عنهم اللّه رضي علي في قال [ عباس ابن حديث ومنه  

  )١٠٥(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        

                            
  . ١/٩٢٦، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١/٩٢٦ المرجع السابق،  )٢(
  .١/٩٢٦ نفسه، ) ٣(



 ١٦١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اعمل أي ] غَداً تَموت كأنك آلخرتك واعمْل أبداً تَعيش كأنَّك لدنْياك احرث [ فيه } حرث {  

نْياكن بين فخالَفَ لدرثتُ يقال. اللفْظَيثت حتَروم من والظاهر. واحفْهم ا: الحديث هذا لفظفي أم 
 كما بعدك يجيء من بها وينْتَفع فيها يسكُن حتى فيها الناس وبقاء عمارتها على فَللْحثِّ الدنيا

 ما أحكَم عمره يطُول أنه علم إذا اإلنسان فإن عمره يماف وسكَنْتَ قبلك كان من بعمل أنت انْتَفَعت
 وحضور العمل إخالص على حثٌّ فإنه اآلخرة جانب في وأما ،يكْسبه ما على وحرص يعملُه
 تهعباد من يكْثر غَداً يموت أنه يعلم من فِإن منها واإلكْثار والطاعات العبادات في والقَلْب النّية

 هذا األزهري اختَصر وقد..... ]مودعٍ صالَة صلِّ[ اآلخر الحديث في كقوله. طاعته في ويخْلص
 أمر وتَأخير الدنيا عمل على بالفَوت الموت حذَار وأعماِلها اآلخرة أمرِ تقْديم معناه: فقال المعنى
  .)١(اآلخرة عمل عن بها االشْتغال كَراهية الدنيا

  )١٠٦(حديث رقم
، فهو موقوف على  ]غَداً تَموت كأنك آلخرتك واعمْل أبداً تَعيش كأنَّك لدنْياك احرث[ :قوله

  . إلى البني صلى اهللا عليه وسلم، فهو مرفوع ]مودعٍ صالَة صلِّ[  :وأما قوله. عبد اهللا بن عمر
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
  ب يلثَنَا عدمٍحاصع مٍ،ننِ خُثَيب انثْمع نب اللَّه دبثَنَا عدرٍ، حيبنِ جب انثْمع نَأبِي ، ع نع 

ارِيالَْأنْص وبقَاَل،َأي :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ٌل ِإلَى النَّبِيجر اءفَقَاَل، ج :جِزَأوي وظْنفَقَاَل، ع ": 
عٍِإذَا قُمدولَاةَ ملِّ صفَص كلَاتي صا،تَ فغَد نْهم رتَذبِكَلَامٍ تَع لَا تَكَلَّمي ، وا فمم اسالِْإي عماجو 

  .)٢( "يدي النَّاسِ
  تخريج الحديث

، من طريق عبـد     )٤(الطبراني و . بنحوه ، من طريق الفضيل بن سليمان،     )٣(أخرجه ابن ماجة    
عبـد  الفـضيل، و  ( ثالثـتهم  . بنحـوه ي،شر، ومحمد بن موسى الح العيشي اركالرحمن بن المب  

  . عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، به، عن)الرحمن، ومحمد 
  .، بنحوه عن أبي أيوب،جبير بن نفير الحضرمي  من طريق،)٥(الخرائطيأخرجه و

                            
  .١/٩٢٧، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
    .٢٣٥٤٥ح٥/٤١٢مسند اإلمام أحمد،   )٢(
    .٤١٧١ح٢/١٣٩٦، "الحكمة  "، باب "الزهد "  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٣(
  .٣٩٨٧ح٤/١٥٤ المعجم الكبير، ) ٤(
  .٢٢ح٢/٢، األخالق مكارم ) ٥(



 ١٦٢ 

  رجال اإلسناد
 ،بالتشيع ورمي ويصر يخطئ صدوق موالهم ،ييمالتَّ الواسطي يبٍهص بنِ علي بن عاصمِ* 

  .)١(ابن ماجةروى له أبو داود، والترمذي، و، التسعين جاوز وقد ،ومائتين إحدى سنة مات
 فلم يدعها أن لونأيس أحاديث في يظلمونه والناس ،بالحديث معروفاً ثقة كان ":قال العجلي

 فقد ،متهماً يكن لم عنه فأخذت أنا أما ":حمدأ وقال. )٣("األعالم  أحد :"قال ابن حجر. )٢("يفعل
 ،بشيء ليس :ابن معين وقال. )٤( "بأساً عنه بالرواية نر ولم كثيراً يخطئ سلمة بن حماد كان
 عليه أنكر من منهم :"وقال أيضاً. )٦(" ضعفوه ":قال الذهبيو. )٥("الحديث متروك :النسائي وقال
 ودعوا حديثه من الصحاح فخذوا بالخير نعرفه ازلن ما :وكيع وقال أ،والخط الغلط كثرة
  .جح أنه صدوق يخطئالراو .)٧("الغلط

* عاِهللا بد بن عثمثَخُ بنِ انمٍي كِّالمومائةوثالثين اثنتين سنة مات ،صدوق ،عثمان أبو ،ي ، 
  .)٨( ، وأصحاب السنن األربعةمسلم، وتعليقاً البخاريروى له 

 صالح، بأس به ما: حاتم أبو وقال .)١٠(حسنة أحاديث وله :عد، وقالابن سو. )٩(وثقه العجلي  
 بن يحيىونقل ابن عدي عن . )١٢(يخطئ كان :قالو، الثقات في حبان ابن وذكره .)١١(الحديث

 الحديث، عزيز وهو:  ابن عديوقال .بالقوية ليست أحاديثه: وقوله ،حجة ثقة:  قولهمعين
 ليس ":، وقال مرة)١٤(لين الحديث:  النسائيقالو.)١٣( مما يكتب حديثهحسان أحاديث وأحاديثه

 أن إال خثيم، ابن حديث  بن مهديالرحمن عبد وال  القطان،يحيى يترك لم:  أيضاًقالو ي،بالقو

                            
  .٤٠٣ب التهذيب، ص تقري) ١(
  .٢/١٥٦ الثقات للعجلي، ) ٢(
  .٧/٣١٢ لسان الميزان، ) ٣(
    . ١١٢ بحر الدم، ص) ٤(
  .٥/١٩٢ الكامل في الضعفاء، ) ٥(
  .٢/٤٢ الكاشف، ) ٦(
  .١/٣١٧ تذكرة الحفاظ، ) ٧(
  .٣١٣ تقريب التهذيب، ص) ٨(
   .٢/٤٦ الثقات للعجلي، ) ٩(
  .٥/٤٨٧الطبقات الكبرى، ) ١٠(
  .٥/١١١رح والتعديل، الج) ١١(
    .٥/٣٤ الثقات البن حبان، )١٢(
  . ٤/١٦١الكامل في الضعفاء، ) ١٣( 

  .٨/١٤٩السنن الصغرى، ) ١٤(



 ١٦٣ 

الراجح أن : قلت .)١(" وكأن علي بن المديني خُلق للحديث،الحديث منكر: قال المديني بن يعل
  . يخطئصدوق الراوي

 *عثمان بن جبنْاَأل رٍيارِص٢( روى له ابن ماجة ،السادسة من مقبول ،أيوب أبي مولى ،ي(.   
 بن عثمان بن اهللا عبد سوى عنه روى ما ":وقال الذهبي .)٣(ذكره ابن حبان في الثقات  
  .مقبول هو :قلت. )٤("خثيم
 *وأب وباَألَأي ارِيالعقبة شهد ،وكنيته باسمه معروف، ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالدهو  ،نْص 

  .)٥(وخمسين اثنتين وقيل إحدى وقيل خمسين سنة توفي ،بعدها وما وبدراً
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه ثالث علل
تـه  لكنه لم يخطئ في هذا الحديث، لمتابع      و ،يخطئ صدوق ،صهيب بن عاصم بن علي :األولى

  .ومحمد بن موسى الحرشي عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ، فقد تابعهمن الثقات
  .ليس له متابع، ويخطئ  صدوق،خثيم بن عثمان بن اهللا عبد :الثانية
  .ليس له متابعو مقبول ،األنصاري ريبج بن عثمان :الثالثة

  الحكم على اإلسناد
حسنه األلباني قد و. )٦("حسن :" األلبانيقال  في تعليقه على سنن ابن ماجةو . ضعيفاإلسنادهذا 
في تعليقه على و .)٨(القضاعي، و)٧(، كما عند الطبرانيعمر ابن حديث من روي فقد اهدبالشو

  .)٩(ضعيف إسناده " :األرنؤوط شعيب قالمسند أحمد بن حنبل 
        

                            
  . ٥/٢٤٧ السنن الصغرى، ) ١(
  .٣٨٢ تقريب التهذيب، ص) ٢(
  .٧/١٩٤ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٥/٤٢ ميزان االعتدال في نقد الرجال، ) ٤(
  .٢/٢٣٤ابة،  اإلصابة في تمييز الصح) ٥(
  .٤١٧١ح٢/١٣٩٦، "الحكمة  "، باب "الزهد "  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٦(
  .٤/٣٥٨ المعجم األوسط، ) ٧(
    .٩٥٢ح٢/٩٣ مسند الشهاب، ) ٨(
  .٢٣٥٤٥ح٥/٤١٢ مسند اإلمام أحمد، ) ٩(



 ١٦٤ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الكَسب من يخْلُو ال واإلنْسان الكَاسب هو الحارِث ألن ] الحارِث األسماء أصدق [ وفيه  
 .)١(واخْتياراً طَبعاً

  )١٠٧(حديث رقم
  : أبو داود في سننهقال  
      اللَّه دبع نب ونارثَنَا هدح،     يالطَّالْقَان يدعس نب شَامثَنَا هدـاجِرِ         ، حهالْم ـنب ـدمحنَـا مرَأخْب 

ارِيشَبِ  : قَالَ ،الَْأنْص نيُل ابقي عثَنديبٍ ح،يشَمبٍ الْجهَأبِي و نةٌ، عبحص كَانَتْ لَهقَـاَل  : قَـالَ ، و 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر":           اللَّـه ـدبع ِإلَى اللَّه اءمالَْأس بَأحو اءالَْأنْبِي اءما بَِأسومتَس، 

  .)٢( "رِثٌ وهمام وَأقْبحها حرب ومرةُوعبد الرحمنِ وَأصدقُها حا
  تخريج الحديث

هشام بـن  من طريق  )٧(أبو يعلىو، )٦(البيهقي و ،)٥(الطبراني و ،)٤(والبخاري،  )٣( أحمد أخرجه  
  . بمثله،به، الطَّالْقَانيسعيد 

  رجال اإلسناد
 * اللَّه دبع نب وناربنِه مروان البغدادثالث سنة مات ،ثقة ،البزاز الحمال موسى بوأ ،ي 

  .)٨(األئمة األربعة، روى له مسلم، والثمانين ناهز وقد مائتين ووأربعين
 * يدعس نب شَامهييعمر لم التاسعة صغار من صدوق ،بغداد نزيل ،البزاز أحمد أبو ،الطَّالْقَان، 

  .)٩(سائيوالن ،داود وأبي ،المفرد األدب في البخاريروى له 
. )١٢( والذهبي.)١١(سعد بنوا. )١٠(" بدنه في وصالح خير صاحب ثقة :"، وزادأحمد ووثقه

                            
  .١/٩٢٧، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .٤٩٥٠ح٢/٧٠٥، "األسماء غييرت  في"، باب "األدب "  سنن أبي داود، كتاب ) ٢(
  .١٩٠٥٤ح٤/٣٤٥ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
  .٨١٤ح١/٢٨٤، "وجل عز اهللا إلى األسماء  أحب"، باب "األسماء " ، كتاب األدب المفرد ) ٤(
  .٩٤٩ ح٢٢/٣٨٠ المعجم الكبير، ) ٥(
  .١٩٠٩٠ح٩/٣٠٦، "به يسمى أن يستحب  ما"، باب "الضحايا " ، كتاب سنن الكبرى ) ٦(
  .٧١٦٩ ح١٣/٨٦ مسند أبي يعلى الموصلي، ) ٧(
  .  ٥٦٩ تقريب التهذيب، ص) ٨(
  .  ٥٧٢ المرجع السابق، ص) ٩(
  .٩/٦٢ الجرح والتعديل، )١٠(
  .٣٠/٢١٠ تهذيب الكمال، )١١(
  .٢/٣٣٦ الكاشف، )١٢(



 ١٦٥ 

   .هو ثقة: قلت .)٢(شيئاً عنه يروي ال معين بن يحيى وكان .)١( في الثقاتذكره ابن حبانو
 في البخاريى له رو مائة، وسبعين سنة مات ،ثقة ،يامالشَّ الَْأنْصارِي محمد بن الْمهاجِرِ* 

  .)٣(مسلم، واألئمة األربعةو ،المفرد األدب
أبو ، والمفرد األدب في البخاري روى له الرابعة من ،مجهول ،سعيد :وقيل ،عقيُل بن شَبِيبٍ* 

  .)٤(النسائيداود، و
  .)٥(والنسائي ،داود أبو له أخرج ،الشام سكن ،صحبة له كانت ،يمشَالج بٍهو أبو* 

  سنادعلل اإل
   .عقيُل بن شَبِيبٍجهالة  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  الحكم على اإلسناد
 وقال ."شبيب بن عقيل أجل من ضعيف إسناد وهذا :" الشيخ األلبانيقالو .هذا اإلسناد ضعيف

  .)٦(" األنبياء بأسماء تسموا" :قوله دون صحيح،:" أيضاً
        

                            
  .٩/٢٣٢ الثقات البن حبان، ) ١(
  .٩/٦٢ الجرح و التعديل، ) ٢(
  .  ٥٠٩ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  .  ٣٩٦ المرجع السابق، ص) ٤(
  .٧/٤٦١، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٥(
  .١٠/٤٥٠، داود أبي سنن وضعيف صحيحو. ٤/٤٠٨  انظر إرواء الغليل،)٦(



 ١٦٦ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 على ويقَع الضيقُ : األصل في الحرج ] حرج وال اسرائيل بني عن حدثُوا [ فيهو } رجح {  
 حدثوا: قوله فمعنَى . كثيرا الحديث في تكررت وقد. الضيق أضيق الحرج: وقيل. والحرام اإلثْم
 بلِّغُوا[ .... سمعتم ما عنْهم تُحدثُوا أن عليكم إثْم وال بأس ال أي: حرج وال اسرائيل بني عن
 لم إن عليكم حرج أي: حرج وال إسرائيل بني عن وحدثوا: بقَوله أتْبعه ثم الوجوب على ] عنِّي

  .)١(عنهم تُحدثُوا
  )١٠٨(حديث رقم

  :قال البخاري قي صحيحه  
       خْلَدم نب اكحمٍ الضاصو عثَنَا َأبدح،  اعزنَا الَْأورَأخْب ةَ    ،)٢(ييطع نب انسثَنَا حدَأبِـي    ، ح نع 
بلِّغُـوا عنِّـي ولَـو آيـةً      :" َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ،)٣(كَبشَةَ

ع كَذَب نمو جرلَا حاِئيَل وري ِإسنب نثُوا عدحالنَّارِو نم هدقْعْأ موتَبا فَلْيدمتَعم ٤( "لَي(.  
  تخريج الحديث

  .انفرد بتخريجه اإلمام البخاري عن اإلمام مسلم
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 : حرج في أنْت لها يقوَل أن هو ] اعليه فلْيحرج [ الحيات قَتْل في قوله الحرج أحاديث ومن  
  .)٥(والقتل والطَّرد بالتَّتَبع عليك نُضيقَ أن تَلُومينَا فال إلينا عدت إن ضيق أي

  )١٠٩(حديث رقم
  :صحيحه في مسلمقال   
 سمعتُ َأسماء بن : قَاَل،)٦(ي حدثَنَا َأبِ، حدثَنَا وهب بن جرِيرِ بنِ حازِمٍ،حدثَني محمد بن رافعٍ  

                            
  .١/٩٢٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   ).٣٤٧تقريب التهذيب،ص(  األوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو هو ) ٢(
   ).٦٦٨تقريب التهذيب، ص( ، ي الشاميوِللُ السةَشَبكَأبو  هو ) ٣(
  . ٣٢٧٤ح٣/١٢٧٥، "إسرائيل بني عن ذكر  ما"، باب "األنبياء "   صحيح البخاري، كتاب )٤(
  .١/٩٢٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٥(
  .)١٣٨تقريب التهذيب ص( ، جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا بن شجاع األزدي هو ) ٦(



 ١٦٧ 

ديبع،قَاُل لَهٍل يجر نثُ عدحاِئبِ: يو السنَا َأبنْدع وهو اِئبقَاَل،)١( الس : يدعلَى َأبِي سخَلْنَا عد 
رِيكَةً فَنَ،الْخُدرح رِيرِهتَ سنَا تَحعمِإذْ س لُوسج نا نَحنَميفَب  هتصيثَ بِقداقَ الْحسةٌ وينَا فَِإذَا حظَر

يفيص نع اِلكم يثدح ونَح،يهقَاَل فو :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر ":  وتيالْب هذِله ِإن
رامو٢(ع(، انْهًئا مشَي تُمَأيوا فَِإذَا رجرفَح)ا ثَلَاثًا)٣هلَيع ،ركَاف فَِإنَّه ِإلَّا فَاقْتُلُوهو بذَه قَاَل ، فَِإنو 

كُمباحنُوا صفوا فَادباذْه م٤( "لَه(.  
  تخريج الحديث

  .، به، بنحوه السائب األنصارييأب، عن ي بن زيادفيص من طريق )٥(أخرجه مسلم  
  رجال اإلسناد

 *رِيرجازِمِ بنبنِ  ح زيبنِ د اَأل اِهللاعبدزدقتادة عن حديثه في لكن ،ثقة ،البصري النضر أبو ،ي 
 في يحدث لم لكن ،اختلط ما بعد  ومائة،سبعين سنة مات ،حفظه من حدث إذا أوهام وله ،ضعف

  .)٦( روى له الجماعة،اختالطه حال
 آخر في اختلط أنه إال :وقال، سعد ابنو، )٩(والعجلي ،)٨(أحمد بن حنبلو، )٧(معين بنا وثقه  
 قالو .)١٢(ولده حجبه اختلط لما ثقة :وقال الذهبي .)١١(صالح صدوق، :حاتم أبو وقال .)١٠(عمره
 في قال، وعليه أثنى ثم ،أشياء ويسند أشياء يوقف ،الناس حديث غير قتادة عن حديثه كان :أحمد

 كثير جرير : مرةلوقا. يحفظ يكن ولم ،بمصر بالوهم حدث حازم بن جرير :موضع آخر
 :فقال، مناكير أحاديث أنس عن قتادة عن يحدث إنه :فقيل له بأس، هب ليس: وقال مرة ،)١٣(الغلط

                            
   ).٦٤٣تقريب التهذيب، ص( ، أبو السائب األنصاري المدني مولى هشام بن زهرة هو ) ١(
النهاية في ( ا، أعماره لطُول عوامر سميت: وقيل. وعامرة ،عامر: واحدها البيوت في تكون التي الحيات ) ٢(

   ).٣/٥٦٧، غريب الحديث
 ،والقتل والطَّرد بالتَّتَبع عليك نُضيقَ أن تَلُومينَا فال ،إلينا دتع إن ضيق أي: حرج في أنْت لها  قولوا) ٣(

   ).١/٩٢٨، النهاية في غريب الحديث(
  .٢٢٣٦ح٤/١٧٥٦،  "وغيرها الحيات  قتل"، باب "السالم "  صحيح مسلم، كتاب ) ٤(
  .٢٢٣٦ح٤/١٧٥٦ المرجع السابق، ) ٥(
  .١٣٨  تقريب التهذيب، ص)٦(
  .٨٧، ص رواية عثمان الدارمي-معين تاريخ ابن  ) ٧(
  .١/٥١٢ العلل ومعرفة الرجال، ) ٨(
    .١/٢٦٦  الثقات للعجلي، )٩(
  .٧/٢٧٨الطبقات الكبرى، ) ١٠(
  .٢/٥٠٤الجرح والتعديل، ) ١١(
  .١/٢٩١الكاشف، ) ١٢(
  .٢/٣٨العلل ومعرفة الرجال، ) ١٣(



 ١٦٨ 

 وهو ورفعائهم، البصرة أهل أجلة من ":يعد بنا وقال .)١(ضعيف قتادة عن هو ،بشيء ليس
 يرويها تتابع ال أشياء قتادة عن يروى فإنه قتادة، عن روايته إال فيه، صالح الحديث مستقيم
 كان" : وقالالثقات في حبان ابن ذكرهو. )٢("األئمة عنه حدث الناس، ثقات من وهو غيره،
 جرير رجلين من أحفظ رأيت ما يقول شعبة وكان حفظه، عن يحدث كان ما أكثر ألن ،يخطئ

ده وع .)٤(ولده حجبه حتى حازم بن جرير اختلط :أبو داودوقال  .)٣("يالدستوائ وهشام حازم، بن
 سمع يكون أن ينبغي ال :قال أحمد" :وقال العالئي .)٥(ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين

 :وقال ،زيد بن حماد فأنكر .، حديثاًعنه اهللا رضي أنس عن ثابت عن وروى، الزناد أبي من
 مجلس في أبيه عن قتادة أبي بن عبداهللا عن يحيى عن ،الصواف اججح من جرير سمع إنما
 ولم يحدث عنه في هذا  ضعيف في قتادة،ثقةهو  :قلت. )٦("ثابت من سمعه أنه وظن تثاب

 وله .نه في المرتبة األولى ال يضر ألتدليسه وه،ال يضرفاختالطه لم يحدث حال  و،الحديث
  . شيخه في الرواية عن أبي السائبصيفي بن زياد األنصاريمتابعة قاصرة، فلقد تابع 

  . ثقات اإلسنادرجالباقي 
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 مـن  على وُأحرمه أضيقُه أي ] والْمرأة اليتيم فَينيالضع حقَّ ُأحرج إنّي اللَّهم [ الحديث ومنه  

   .)٧(حرمها أي: بتَطْليقه وأحرجها. حرمه أي: ظُلْمك علي حرشج : يقال. ظَلَمهما
  )١١٠(حديث رقم

  :ال ابن ماجة في سننهق  
 عن سعيد بنِ ، عن ابنِ عجلَان، حدثَنَا يحيى بن سعيد الْقَطَّان،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ  

يدعةَ قَاَل،َأبِي سريرَأبِي ه نع :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَّ ال :" قَاَل رح جرِإنِّي ُأح ملَّه
َأةرالْميمِ وتنِ الْييفَيع٨( "الض(.  

                            
  .٣/١٠ العلل ومعرفة الرجال، ) ١(
  .٢/١٢٩،١٣٠ الكامل في الضعفاء، ) ٢(
  .٦/١٤٥ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٣/١٢٥ سؤاالت اآلجري، ) ٤(
  .٢٠ طبقات المدلسين، ص) ٥(
  .١٥٣ جامع التحصيل، ص) ٦(
  .١/٩٢٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٧(
  . ٣٦٧٨ح٢/١٢١٣، "حق اليتيم  "، باب "األدب "  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٨(



 ١٦٩ 

  تخريج الحديث
من طريق يحيى بن سعيد ، )٥(والبزار، )٤(، والحاكم)٣(البيهقي، و)٢(وأحمد ،)١(أخرجه النسائي  

كالهما  .حوه من طريق الليث بن سعد، بن،)٨(البيهقيو. )٧(الحاكمو. )٦(ابن حبانو .بمثلهالقطان، 
 ،يسنَخْ اَألمحمد بن عثمان من طريق ،)٩( والبزار.عن محمد بن عجالن) الليث  يحيى، و(

  . عن سعيد المقبري، به) ابن عجالن، واألخنسي ( كالهما . بمثله
  رجال اإلسناد

 األصل يلواسطا عثمان بن إبراهيم شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد هو : بن َأبِي شَيبةََأبو بكْرِ* 
، روى له البخاري ومسلم  ومائتينوثالثين خمس سنة مات، تصانيف صاحب حافظ ثقة ،الكوفي

  . )١٠(ابن ماجة، والنسائي، وأبو داودو
 *يدعس نى بيحفَ بنِ يرأبو ،خو سِسنة مات ،قدوة إمام حافظ متقن ثقة ،البصري انطَّالقَ دعي 

  .)١١(لجماعة، روى له امائة ووتسعين ثمان
 *محمد بن جلَعان المدنثمان سنة مات ،هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت أنه إال ،صدوق ،ي 

  .)١٢(األئمة األربعةقاً، ومسلم، و، روى له البخاري تعليمائة ووأربعين
وذكره ابن حجر في المرتبة . )١٦(حاتم وأبو. )١٥(وابن معين. )١٤(والعجلي. )١٣(وثقه أحمد

                            
  .٩١٤٩ح٥/٣٦٣، "حق المرأة على زوجها  "، باب "رة النساء عش"  السنن الكبرى، كتاب ) ١(
    .٩٦٦٤ح٢/٤٣٩ مسند أحمد، ) ٢(
  .٢٠٢٣٩ح١٠/١٣٤، .."الحكم في القاضي  إنصاف"، باب "آداب القاضي "   السنن الكبرى، كتاب )٣(
    .٢١١ح١/١٣١، "اإليمان "  المستدرك، كتاب ) ٤(
   .٢/٤٣٩ مسند البزار، ) ٥(
    .٥٥٦٥ح١٢/٣٧٦،  "واإلباحة الحظر  "كتاببان،  صحيح ابن ح) ٦(
  .٧١٦٧ح٤/١٤٢، "األطعمة "  المستدرك، كتاب ) ٧(
  .٧٤٦١ح٦/٤٨، "الظلم في التشديد من ورد ما ذكر في" باب   شعب اإليمان،)٨(
  .٢/٤٣٨  مسند البزار، )٩(
  .٣٢٠تقريب التهذيب، ص) ١٠(
    .٥٩١ صلمرجع السابق، ا)١١(
  .٤٩٦نفسه، ص ) ١٢(
  .٢/١٥٤العلل ومعرفة الرجال، ) ١٣(
  .٢/٢٤٧الثقات للعجلي، ) ١٤(
  .٣/١٩٥ ، – رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )١٥(
  .٨/٤٩ الجرح والتعديل، )١٦(



 ١٧٠ 

 مسلم له وخرج الحفظ سيء وغيره الحاكم قال ،صدوق :"وقال الذهبي. )١(ثة من المدلسينالثال
 أبى عن أبيه عن وسمع ،هريرة أبى من المقبري سعيد سمع  قد:"وقال ابن حبان. )٢("الشواهد في

 أبى عن كلها وجعلها فيها اختلط بينهما يميز ولم صحيفته عجالن بنا على اختلط فلما ،هريرة
 بنا قال فما ،صحيحة نفسها في كلها الصحيفة ألن به اإلنسان ييه مما هذا وليس ،هريرة
 ،عليه صحيفته اختالط قبل قديماً عنه حمل مما فذاك هريرة أبى عن أبيه عن سعيد عن عجالن

 منها أباه أسقط ألنه منقطع وبعضها صحيح متصل فبعضها هريرة أبى عن سعيد عن قال وما
 أبى عن أبيه عن سعيد عن عنه المتقنون الثقات يروى بما إال االحتياط عند االحتجاج يجب فال

 ذلك قال لو فإنه هريرة أبى عن سعيد الكل في قال لو ويضعف أمره ييه كان وإنما ،هريرة
 به االحتجاج لكان ذلك قال فلو هريرة أبى عن سعيد يسمعه لم الكل ألن البعض في كاذباً لكان

  .هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت ،هو صدوق :قلت. )٣(" هذكرنا ما حسب على ساقطاً
 *سِعيد أبي بن سعيد رِيقْب١٦(، سبقت ترجمته في حديث رقماختلط قبل موته ، ثقة،الْم .(  
 *أبو هري٨٣( سبقت ترجمته في حديث رقم صحابي، ،ةَر.(  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 بن  عثمانة من له متابع ولكن،هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت ،نعجال بن محمد :األولى
  . اَألخْنَسيمحمد
يضره كما قال     ولكن هذا االختالط ال    ، ثقة، اختلط قبل موته،     الْمقْبرِي سعيد أبي بنسعيد   :الثانية

  .العلماء فيبقى على توثيقه
  الحكم على اإلسناد

  .)٤(عند تعليقه على سنن ابن ماجة لبانيوقد حسنه الشيخ األ. هذا اإلسناد حسن
        

                            
  .٤٤ طبقات المدلسين، ص ) ١(
  .١٦٥ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، ص) ٢(
  .٧/٣٨٧ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٣٦٧٨ح٢/١٢١٣، "حق اليتيم  "، باب "األدب " سنن ابن ماجة، كتاب  ) ٤(



 ١٧١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)١( ]هوعضا حرجة في كان البيت موضع إن [ اآلخر والحديث  

  )١١١(حديث رقم
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 النَّاقـة  وهـي  وحرجـوج  حرجج جمع : حراجِيجال ] حراجِيج على مذْحج وفْد قَدم [ وفيه  
  .)٢(القَلْب الحادة وقيل . الضامرة وقيل . الطوِيلة

  )١١٢(حديث رقم
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 الـذي  : المحـرر .  معتَق أجر أي ] محررٍ عدُل فله وكذا كذا فَعل من [ فيه ... } حرر {  
   .)٣(حرا صار أي : بالفتح حراراً يحر العبد حر : يقال . فُأعتق حرا العبيد من جعل

  )١١٣(حديث رقم
  :قال اإلمام الترمذي في سننه  
 ، عن ساِلمِ بنِ َأبِـي الْجعـد  ، عن قَتَادةَ، عن َأبِيه، حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ     

 سمعتُ رسوَل اللَّه صـلَّى  : قَاَل، عن َأبِي نَجِيحٍ السلَمي رضي اللَّه عنْه،عن معدان بنِ َأبِي طَلْحةَ   
قَاَل َأبو عيسى هـذَا     "    عدُل محررٍ  من رمى بِسهمٍ في سبِيِل اللَّه فَهو لَه        :"اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ   

يححيثٌ صدو نَجِيحٍ،حَأبو :يلَمةَ السسبع نو برمع و٤( ه(.  

                            
  .١/٩٢٨ ،النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  . ١/٩٢٨ المرجع السابق، ) ٢(
  . ١/٩٣١ نفسه، ) ٣(
  .١٦٣٨ح٤/١٧٤،  "اهللا سبيل في الرمي فضل" ، باب"الجهاد   "كتاب  سنن الترمذي، )٤(



 ١٧٢ 

  تخريج الحديث
، عن يحيـى بـن      )٣(أحمدو.  محمد بن المثني   ، من طريق  )٢(الطيالسيو ،)١(أخرجه أبو داود    

 أربعـتهم   .من طريق عبد الـرحمن بـن منـصور        ،  )٤(الحاكمو. عبادةروح بن   سعيد القطان، و  
، مـن  )٥(النـسائي  و. مطوالً، عن معاذ بن هشام، بنحوه  )وعبد الرحمن ،  روحويحيى، و ،  محمد(

   . به،الدستوائي  هشامعن )خالد معاذ، و(  كالهما. بنحوه ،الهجيمي طريق خالد بن الحارث
باختالف فـي   ،   السلَمي بي نجيح  من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن أ        ،)٦(ابن ماجة أخرجه  و

  .ألفاظه
  اإلسنادرجال 

 وخمـسين  اثنتـين  سـنة  مات ،ثقة بندار بكر أبو ،يرِصالب يبدالع انثمع بنِ محمد بن بشَّارِ * 
   .)٧(، روى له الجماعةسنة وثمانون بضع وله مائتين،و

 *ماذُع بن  شَ هام يأبِ بن اِهللا عبد الدستاِئومـائتين  سـنة  مات ،وهم ربما صدوق ،البصري ،ي، 
  .)٨(روى له الجماعة

. )١١("  ليس بذاك القوي":وقال مرة. )١٠( " صدوق ليس بحجة":، وقال مرة)٩(وثقه ابن معين
 عن ،هشام بن ولمعاذ ": وقال ابن عدي.)١٢(" كان من المتقنين":وذكره ابن حبان في الثقات وقال

 الشيء في ،يغلط ربماوهو  ،صالحة أحاديث ،أبيه غير عن ولمعاذ ،كثير حديث ،قتادة عن ،أبيه
 ثمانية أو ،حديثاً عشر سبعة إال عنه كتبت ما ":قال أحمدو. )١٣("صدوق أنه وأرجو الشيء بعد

                            
    .٣٩٦٥ح٢/٤٢٤، "ضل أي الرقاب أف" ، باب"العتق   "كتاب   سنن أبي داود، )١(
    .١١٥٤ح١/١٥٧  مسند الطيالسي، ) ٢(
    .١٩٤٤٧ح٤/٣٨٤، ١٧٠٦٣ح٤/١١٣  مسند أحمد، ) ٣(
    .٢٤٦٩ح٢/١٠٤، "الجهاد "   المستدرك، كتاب ) ٤(
  .٤٣٥١ح٣/١٩،  "اهللا سبيل في  بسهمرميمن  "، باب"الجهاد   "كتاب  سنن النسائي، ) ٥(
  .٢٨١٢ح٢/٩٤٠،  "اهللا سبيل في رميمن ال "، باب "الجهاد  "كتاب  سنن ابن ماجة، ) ٦(
  .٤٦٩  تقريب التهذيب، ص) ٧(
  .٥٣٦  المرجع السابق، ص) ٨(
  .١٠/١٧٧  تهذيب التهذيب، ) ٩(
  . ٤/٢٦٣،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )١٠(
  .١٠/١٧٧  تهذيب التهذيب، )١١(
  . ٦/١٧٧ الثقات البن حبان، ) ١٢(
  . ٦/٤٣٤ الكامل في الضعفاء، ) ١٣(



 ١٧٣ 

 .)٢("يرضاه ال يحيى كان ،شيئاً أقول أن أكره ": عندما سئل عنهداود  أبوقالو .)١(" حديثاً عشر
  .الراجح أنه صدوق، يخطئ في روايته عن أبيه :قلت .)٣("ق صاحب حديث صدو":وقال الذهبي

 *هو  :وهأبشَهام أبي بن عالبصري بكر أبو ،اِهللا بد الدتَسمات ،بالقدر رمي وقد ثبت ثقة ،وائي 
  .بين بدعته و هذا الحديثعالقة بينال : تقل .)٤(روى له الجماعة ، ومائةوخمسين أربع سنة
سالم بن أبي  مدلس من الثالثة، ومرسل، ولم يرسل عن ،ثبت ثقة ،يوسدالس دعامةَ بن قَتَادةُ* 

  ).٤٨(سبقت ترجمته حديث رقم وقد روى عنه في هذا الحديث،  ،الجعد
 *اِلمسنب دعكثيراً يرسل وكان ثقة ،الكوفي موالهم األشجعي الغطفاني رافعهو  ، َأبِي الْج، 

   .)٥(، روى له الجماعةذلك بعد أو مائة :وقيل ،وتسعين ثمان وأ سبع سنة مات
 .)٧(ووثقه العجلي. )٦( فال يضر تدليسهوذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين  

 لم ":قال أحمدو. )٩(يرسل لكنه التابعين ثقات  من:قال الذهبي و.)٨(ذكره ابن حبان في الثقاتو
،  هو ثقة، يدلس ويرسل:قلت .)١٠(" طلحة أبي بن معدان وبينهما ،يلقه ولم ثوبان من سالم يسمع

 كما مهذا الحديث ليس عمن أرسل عنهأما إرساله فو. وتدليسه ال يضر ألنه من المرتبة الثانية
   .)١١(ذكر العالئي

 *اندعمنةَ بطلحة بنا :ويقال ، َأبِي طَلْح اليمسلمروى له  ،الثانية من ثقة شامي ،ريعم، 
  . )١٢(األربعةاألئمة و

 أسلم :الواقدي قال ،أبوشعيب :ويقال ،السلمي خالد بن ةسبع بن عمرو هو : السلَمي نَجِيحٍوَأب* 
  .)١٤(الشام نزل ثم أحد بعد وهاجر ،)١٣( بهافأقام بالده إلى رجع ثم بمكة قديماً

                            
  .٢٨/١٤١ تهذيب الكمال، ) ١(
  . ١/٣٧٨ سؤاالت اآلجري، ) ٢(
    .١/٣٢٥  تذكرة الحفاظ، )٣(
  .٥٧٣ تقريب التهذيب، ص ) ٤(
    .٢٢٦  المرجع السابق، ص )٥(
  .٣١ طبقات المدلسين، ص) ٦(
  .١/٣٨٢ الثقات للعجلي، ) ٧(
  . ٤/٣٠٥الثقات البن حبان،  ) ٨(
  .١/٢٥٠المغني في الضعفاء،  ) ٩(
  .١٠/١٣٢تهذيب الكمال، ) ١٠(
  .١٧٩ ص،جامع التحصيل) ١١(
  .٥٣٩ ص ، تقريب التهذيب)١٢(
  .٤/٦٥٨ اإلصابة في تمييز الصحابة، )١٣(
    .٤٢٤ ص ،تقريب التهذيب )١٤(



 ١٧٤ 

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

 في هذا الحـديث      ولكنه لم يخطئ   ، يخطئ في روايته عن أبيه     ،وائيالدست معاذ بن هشام   :األولى
   .الهجيمي خالد بن الحارثذلك لوجود المتابعة من و

سالم بـن  ، مدلس من الثالثة، ومرسل، ولم يرسل عن         ثبت ثقة،  السدوسي دعامة بن قتادة :الثانية
  .   بن عبد الرحمنالقاسم وله متابعة قاصرة من وقد روى عنه في هذا الحديث، ،أبي الجعد

تدليسه ال هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم، ويدلس، ويرسل و ثقة، الجعد أبي بن سالم :الثالثة
    .سم بن عبد الرحمنالقا ة قاصرة منتابعله مو. يضر ألنه من المرتبة الثانية

  الحكم على اإلسناد
، انتفى عنه الدستوائيمعاذ بن هشام هو  ،وذلك لوجود راوٍ صدوق.  لذاتهحسن اإلسناد هذا

 .يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وبهذه المتابعة  له الهجيميالوهم بمتابعة خالد بن الحارث
  .)١(صححه األلباني و".صحيح حسن حديث هذا" :الحديث صححه الترمذي فقالو

        
  : ابن األثير رحمه اهللاقال  
 القلب حرقةَ يريد ] نساِئي أذاقَ ما مثَْل الحر نساءه أذيقَ حتى [ حصن بن عيينة حديث ومنه  
 )٢(والمشَقَّة والغَيظ الوجعِ من

  )١١٤(حديث رقم
  ).١٠٢(  حديث رقم،دراسته تسبقهذا الحديث 

        

                            
  .١٢٨٥ح٢/٤٧، صحيح الترغيب والترهيب ) ١(
  .١/٩٣١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(



 ١٧٥ 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 ِللمبالغـة  وهمـا  حران أنيثُت وهي الحر من فَعلَى : الحرى ] أجر حرى كَبِد كلِّ في [ وفيه  
 حـرى  كَبِد ذي كلِّ سقْي في أن والمعنى . العطش من ويبِستْ عطشَتْ قد حرها ِلشدة أنَّها يريد
 يعني حياةٌ فيه كان إذا حرى كبِده تكون إنما ألنه صاحبها حياة الحرى بالكَبد أراد : وقيل . أجراً
 حـارة  كَبِـد  كل في [ اآلخَرِ الحديث في جاء ما له ويشْهد . الحيوان من روح ذي كلِّ سقْي في

ر١(]أج(.  
  )١١٥(حديث رقم

  :ابن ماجة في سننهقال   
 عـن  ،لزهرِي عن ا، حدثَنَا محمد بن ِإسحقَ    ، حدثَنَا عبد اللَّه بن نُميرٍ     ،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ     

 سَألْتُ رسوَل اللَّه صـلَّى اللَّـه   : قَاَل، سراقَةَ بنِ جعشُمٍ جده عن   ،عبد الرحمنِ بنِ ماِلك بنِ جعشُمٍ     
 لَّمسو هلَيرٍ إِ             ،عَأج نْل ِلي مي فَها ِلِإبِللُطْتُه ي قَداضيالِْإبِِل تَغْشَى ح الَّةض نا  عتُهقَيس قَالَ ،ن ":  منَع

رى َأجرح كَبِد ي كُلِّ ذَات٢( "ف(.  
  تخريج الحديث

، مـن  )٥(أحمد بن عمرو الشيبانيو .من طريق يزيد بن هارون  ،)٤(والبيهقي ،)٣(أخرجه أحمد   
  .بنحوه، ، بهمحمد بن إسحاقعن  ثالثتهم .، بمثلهنمير بن اهللا عبدو، عقبة بن موسى طريق

  .بنحوه، من طريق محمود بن الربيع عن سراقة، )٦(جه ابن حبانأخرو
فـي الكبـد     (ق عروة بن الزبير عن سراقة، بلفظ        من طري  ،)٨(وأبو نعيم . )٧(أخرجه الطبراني و

  .بنحوهعن عمه سراقة، عبد الرحمن بن مالك ، من طريق )٩(أخرجه الطبرانيو ).الحارة أجر 
  .بنحوه عن سراقة، "كعب "  بن كعب عن أبيه عبد اهللامن طريق  ،)١٠(أخرجه الطبرانيو

                            
  . ١/٩٣١، ألثرلنهاية في غريب الحديث وا ا) ١(
  .٣٦٨٦ح٢/١٢١٥، "فضل صدقة الماء  "، باب"األدب   "كتابسنن ابن ماجة،   )٢(
    .١٧٦١٧،١٧٦٢٠،١٧٦٢٣ح٤/١٧٥ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
" وشعب اإليمان، باب . ٧٥٩٧ح٤/١٨٦، "ما ورد في سقي الماء  "، باب"الزكاة   "كتاب  السنن الكبرى، )٤(

    .٣٣٧٣ح٣/٢١٩، " و سقي الماء فضل ما جاء في إطعام الطعام
  .١٠٣٢، ١٠٣١ح٢/٢٧٦ ،آلحاد والمثانيا ) ٥(
    .٥٤٢ح٢/٢٩٩، "الجار  "، باب"البر و اإلحسان   "كتاب  صحيح ابن حبان، )٦(
    .٦٥٨٧ح٧/١٢٨  المعجم الكبير، )٧(
    .٣١٨٠ح١٠/١٣٤ معرفة الصحابة، ) ٨(
    .٦٥٩٨ح٧/١٣١ المعجم الكبير، ) ٩(
    .٦٦٠٠ح٧/١٣٢ر،  المعجم الكبي)١٠(



 ١٧٦ 

  رجال اإلسناد
 *و بةَكْرَِأببَأبِي شَي ن١١٠(سبقت ترجمته، حديث رقم ، ثقة،  ب.(   
 سنة مات ،السنة أهل من حديث صاحب ثقة ،الكوفي هشام أبو ،ياندماله عبد اللَّه بن نُميرٍ* 

 .)١( روى له الجماعة،مانونوث أربع وله مائة، ووتسعين تسع

 *حِإس نب دمحبنِقَام  ي١٠٢(سبقت ترجمته في حديث رقم ، يدلس صدوق ،ارٍس.(    
 *رِيههو  :الزدمحم نمٍ بلس١٣(سبقت ترجمته في حديث رقم، ثقة ،م.(   
 *دبعننِ بمحالر اِلكشُمٍ معنِ ج٢(روى له البخاري وابن ماجة. ثالثةال من النسائي وثقه ، ب(.   

 ":وقال ابن حجر. )٣( "يالزهر عنه روىو ،جعشم بن سراقة عن أبيه عن يروى ":قال ابن حبان
، مالك بن سراقة عن روى ":قال أبو حاتم و.)٤( "أبيه ذكره بإسقاط سراقة عن أبيه عن روى إنما

 سراقة عن أبيه عن روى  إنما:"أما قول ابن حجر هو ثقة،:  قلت.)٥("الزهري عنه روىو
، فقد ثبت في طرق الحديث األخرى أن له رواية عن عمه سراقة، كما جاء "أبيه ذكره بإسقاط

)  كعب بن مالكد بن الربيع، وعروة بن الزبير، ومحمو (قد تابعه كل من و. )٦(عند الطبراني
  .مالك بن سراقة في الرواية عن

 ،سـفيان  أبـا  يكنى و المدلجي الكناني تيم بن عمرو بن مالك بن ،شُمٍ جع بنِ كاِلم  بن سراقَةُ* 
  .)٧(عثمان بعد وقيل وعشرين أربع سنة عثمان خالفة في مات

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 لكن هذا الحديث لم يدلس فيه لوجود المتابعة، يدلس صدوق ،يسار بن إسحاق بن محمد :األولى
  . الحارثبنن بن إسحاق عبد الرحم التامة من

، وأما إرساله فهذا الحديث ليس عمن احتمل العلماء تدليسهالزهري، ثقة يرسل و يدلس،  :الثانية
  .أرسل عنهم

                            
  .٣٢٧ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  .٣٤٩ المرجع السابق، ص ) ٢(
    .٧/٦٤ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٦/٢٣٦تهذيب التهذيب،  ) ٤(
  .٥/٢٨٦الجرح والتعديل،  ) ٥(
      .٦٥٩٨ح٧/١٣١المعجم الكبير،   )٦(
  . ٣/٤١اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ٧(



 ١٧٧ 

  الحكم على اإلسناد
   صدوق يسار بن إسحاق بن محمدوذلك ألن  ، لذاتههذا اإلسناد حسن

 قـد و بع محمد بـن إسـحاق      تا  الحارث بنعبد الرحمن بن إسحاق     ألن   ،يرتقي للصحيح لغيره  
  .)١(األلبانيالشيخ صححه 

        
    :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 عباس ابن حديث في جاء وما ] كَبِد حرانِ جوفَ يدخُل ما جوفي دخَل ما [ اآلخر والحديث  

  .)٢(رطْبة كَبِد ذا بماِله يشْتَرِي أن مضارِبه نَهى أنه [ عنهما اللّه رضي
  )١١٦(حديث رقم

  :قال الطبراني في معجمه  
 حـدثَني  ،   يَلاعمسِإ بنِ ضمامِا  نَ، ثَ يرِصى الم يس ع ن ب دما أح نَ، ثَ الرحيم عبد بن محمدحدثَنَا    
زِيدي نبِيب َأبِي بى و،  حوسنِ مب اندرو  ،نبِ عنِ كَعةَ برجتَُأتَ: قَاَل عي لَّى النَّبِيص اللَّه  ـهلَيع 
لَّمسا وموفَ ي ،أيتُره غَتَ مي َأنْتَ َأبِيبِِ: لتُقُ: اَل قَ راًيُأمو ا لِ ، مي أر خَل ما" :اَل ؟ قَ   متغيراً اكي دفوج 

، وسـى بـن وردان    الحديث عن كعب إال م     لم يرو هذا     ...، "الث ثَ ذُنْ م كَبِد اتذَ جوفَ يدخُل ما
  .)٣("ضمام : تفرد به

  تخريج الحديث
 ،، به، بمثلـه   المصري عيسى بن أحمدمن طريق    ،)٥(ابن أبي الدنيا  و ،)٤( ابن عساكر  أخرجه  

  .دون ذكر أوله
  رجال اإلسناد

 *دمحم نب دبيمِ عحالر اجِىيبرِستَالتُّ الدلم أقف على ترجمته)٦(ي ،.  
 *دمَأح نى بيسع ىالتِّنِّيس المرِص٧(مائتين ووسبعين ثالث سنة مات ،بالقوي ليس ،ي(.  

                            
  .٢١٥٢ح٥/١٨٥ ، السلسلة الصحيحة) ١(
  .١/٩٣١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  .٧١٥٧ح٧/١٦٠ المعجم األوسط، ) ٣(
  .٥٠/١٤٦ تاريخ دمشق، ) ٤(
  . ١١٠ح٩٣ص ، "يعنيك ال فيما الكالم عن النهي"   باب الصمت و آداب اللسان،) ٥(
    .٥٠/١٤٦ تاريخ دمشق البن عساكر، ) ٦(
   .٨٣ تقريب التهذيب، ص) ٧(



 ١٧٨ 

 .)٢("غيره بها يحدث ال بأحاديث حدث ":عدي ابن قالو .)١( "بالقوي ليس ":الدارقطني قال
 ال ،المقلوبة األشياء المشاهير وعن ،المناكير األشياء المجاهيل عن يروى ":حبان ابن وقال
 الحديث مضطرب كان ":يونس بنا وقال .)٣("األخبار من به انفرد بما االحتجاج ديعن يجوز
  .هو ضعيف :قلت. )٥( "الحديث يضع كذاب :"طاهر بن محمد وقال .)٤( "جداً
 ،أخطأ ربما صدوق ،المصري إسماعيل أبو ، الْمعافرِيالْمرادي كاِلم بنِ يَلاعمس ِإبن مضما* 

  .)٦(المفرد األدب في، روى له البخاري سنة وثمانون ثمان  وله،مائة ووثمانين خمس سنة مات
 :حاتم أبو وقال. )٩(وثقوه: وقال ابن حجر. )٨(وذكره ابن حبان في الثقات. )٧(وثقه العجلي

ليس به : وقال ابن شاهين. )١١(به بأس ال :معين بن اوقال .)١٠( "متعبداً وكان صدوقاً كان
 أحمد قالو. )١٣(واحداً حديثاً األدب في البخاري له روىو .بأس به ليس :لنسائيا وقال. )١٢(بأس
 :الدارقطني وقال. )١٥(األحايين في يهم كان :وقال ابن حبان. )١٤(الحديث صالح :حنبل بن

   . هو صدوق ربما أخطأ:قلت. )١٦(هريرة أبي عن وردان بن موسى عن يحدث متروك
 *زِيدي نبِيبٍ َأبِي بح المرِصزهري، والحديث هنا  تُكلم في سماعه من ال،فقيه ثقة ،رجاء أبو ،ي

  ).٣٥ (ليس عنه، سبقت ترجمته حديث رقم
 ،أخطأ ربما صدوق ،األصل مدني المصري عمر أبو ،موالهم ،يرِامالعوردان  بن موسى* 

                            
  ٧، صللدارقطني السلمي سؤاالت  ) ١(
  .١/٨٣الضعفاء والمتروكين البن الجوزي،   ) ٢(
  .١/١٤٦المجروحين،   ) ٣(
  .١/٢٤٠لسان الميزان،   ) ٤(
  .١/٨٣الضعفاء والمتروكين البن الجوزي،   ) ٥(
  . ٢٨٠تقريب التهذيب، ص   ) ٦(
  . ١/٤٧٣الثقات للعجلي،   ) ٧(
  .٦/٤٨٥الثقات البن حبان،   ) ٨(
  .٧/٢٥٠زان، لسان المي  ) ٩(
  .٤/٤٦٩الجرح والتعديل،  ) ١٠(
  .٤/٤٦٩المرجع السابق،  ) ١١(
  .١٢٠، صتاريخ أسماء الثقات ) ١٢(
  .١٣/٣١٣تهذيب الكمال،  ) ١٣(
  .٤/٤٦٩الجرح والتعديل،  ) ١٤(
  .١٨٩، صمشاهير علماء األمصار ) ١٥(
  .٣٨، صسؤاالت البرقاني للدارقطني ) ١٦(



 ١٧٩ 

  .)١( األربعة، واألئمة المفرد األدب في، روى له البخاري مائة وعشرة سبع سنة مات
وقال . )٤( " بهبأس  ال":وقال الدارقطني. )٣( "بأس به ليس ":وقال أبو حاتم. )٢(وثقه العجلي

 ":وقال ابن معين. )٦( " صدوق":وقال الذهبي. )٥( "صالح وهو بمصر يقص كان ":ابن معين مرة
 حتى خطؤه حشف ممن كان ":وقال ابن حبان .)٨( " ضعيف الحديث":وقال أيضاً. )٧("ليس بالقوي

  .يخطئ صدوقهو : قلت .)٩("المناكير األشياء المشاهير عن يروي كان
 *بكَع نةَ برجةَ بنِ عيبنِ ُأم يد١٠(وخمسين إحدى سنة مات ،محمد أبا يكنى ،صحبة له ،ع(.  

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه خمس

  .يتبين حاله ، لمالتستري الديباجي الرحيم عبد بن محمد: األولى
  .التنيسي عيسى بن أحمدضعف  :الثانية
  .، وليس له متابعإسماعيل بن ضمامخطأ  :الثالثة
  . عنهالرواية هنا ليستو،  عن ابن شهاب الزهرييرسل كان ،حبيب أبي بن يزيد :الرابعة

 يزيد بن أبي حبيب في هذا الحديث، ألن  لكنه لم يخطئو ،وردان بن موسىخطأ  :الخامسة
  . تابعه في الرواية عن شيخه،"و ثقةوه"

  الحكم على اإلسناد
، فربما )١٢(إسناده جيد:  وذكره الهيثمي، ثم قال،)١١( حسنه األلبانيالحديثو.  ضعيفهذا اإلسناد

  .لكن في حدود بحثي لم أصل إليها، وتبينت لهما طرقاً أخرى فيها متابعات تقوي الحديث
        

                            
  .٥٥٤تقريب التهذيب، ص   ) ١(
  .٢/٣٠٥لثقات للعجلي، ا  ) ٢(
  ٨/١٦٥الجرح والتعديل،   ) ٣(
  .٦٦، ص سؤاالت البرقاني للدارقطني  ) ٤(
  .٤/٤٤٠ ،–  رواية الدوري-تاريخ ابن معين   ) ٥(
  .٢/٣٠٩الكاشف،   ) ٦(
  .٢١٢، ص- رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   ) ٧(
  .٨/١٦٥الجرح والتعديل،   ) ٨(
  .٢/٢٣٩المجروحين،   ) ٩(
  .٥/٥٩٩، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١٠(
  .٣١٠٣ح٨/١١٠، السلسلة الصحيحة، ٣٢٧١ح٣/١٥٠صحيح الترغيب والترهيب،  ) ١١(
  .١٨٢٤٥ح١٠/٥٦٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ) ١٢(



 ١٨٠ 

    :قال ابن األثير رحمه اهللا
 معنَى فأما . ضعفٌ الرواية هذه وفي ] أجر رطْبة حرى كَبِد كلِّ في [ آخر حديث وفي  
 عن بالرطُوبة كَنَى وقيل . النار على ُألْقيتْ إذا وكذا . تَرطَّبتْ ظَمَئتْ إذا الكَبِد إن : فقيل رطْبة
  .)١(إليه أمرها يُؤول بما هاوصفَ وقيل . الكَبِد يابس الميتَ فإن الحياة

  )١١٧(حديث رقم
  : قال البخاري في صحيحه  
 عن َأبِي هريرةَ ،)٤( عن َأبِي صاِلحٍ،)٣( عن سمي،)٢( َأخْبرنَا ماِلك،حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ  

نْهع اللَّه يضر،ع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن لَّمسو هطَشُ  :" قَاَل،لَيالْع هلَيع ي فَاشْتَدشمٌل يجنَا ريب
 لَقَد بلَغَ هذَا : فَقَاَل،فَنَزَل بِْئرا فَشَرِب منْها ثُم خَرج فَِإذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يْأكُُل الثَّرى من الْعطَشِ

 : قَالُوا، فَشَكَر اللَّه لَه فَغَفَر لَه، خُفَّه ثُم َأمسكَه بِفيه ثُم رقي فَسقَى الْكَلْب فَملََأ،مثُْل الَّذي بلَغَ بِي
  .)٥( " في كُلِّ كَبِد رطْبة َأجر: قَاَل،يا رسوَل اللَّه وِإن لَنَا في الْبهاِئمِ َأجرا

  تخريج الحديث
 .إسماعيل بـن عبـد اهللا األصـبحي       ، و  اهللا بن مسلمة القعنبي    عبد عن   ،)٦(أخرجه البخاري   

  .، به، بنحوه األصبحيمالك بن أنسثالثتهم عن . يالبلخقتيبة بن سعيد الثقفي ، عن )٧(مسلمو
  رجال اإلسناد

  . ثقاتجميع رجال اإلسناد
        

                            
  .١/٩٣١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   ).٥١٦ب، صتقريب التهذي(  ،مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحيهو  ) ٢(
   ).٢٥٦تقريب التهذيب ص(  ، أبو عبد اهللا المدني، القرشي المخزومييمسهو  ) ٣(
   ).٢٠٣تقريب التهذيب، ص( ،  الزيات المدنيالسمان حاِلص أبو ذَكْوانهو  ) ٤(
    .٢٢٣٤ح٢/٨٣٣،  "الماء سقي  فضل"، باب "المساقاة " صحيح البخاري، كتاب   )٥(
" ، و كتاب ٢٣٣٤ح٢/٨٧٠،  "بها يتأذ لم إذا الطرق على  اآلبار"، باب "المظالم " سابق، كتاب المرجع ال ) ٦(

  .٥٦٦٣ح٥/٢٢٣٨، "والبهائم الناس  رحمة"، باب "األدب 
  .٢٢٤٤ح٤/١٧٦١، "ا وإطعامه المحترمة البهائم ساقي  فضل"، باب "السالم " صحيح مسلم، كتاب  ) ٧(



 ١٨١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الحاء حرف في موسى أبو ذكره هكذا ] الحرِيرو الحر يستَحلُّ [ الساعة أشراط حديث وفي  

. أحراح وجمعه الراء وسكون الحاء بكسر حرح وأصله الفَرج: الراء بتَخْفيف الحر: وقال والراء
 فـي  والمـشهور . حرر في ال حرح في يكون التخفيف فعلى بجيد وليس الراء يشَدد من ومنهم
 ضـرب  وهو والزاي المعجمة بالخاء ] الخَز يستَحلُّون [ رقهطُ اختالف على الحديث هذا رواية

 أبـو  ذكره آخر حديث ولعلَّه داود وأبي البخاري كتابي في جاء وكذا معروف اإلبريسم ثياب من
  .)١(أعلم واللّه ،يتَّهم فال وشرح روى بما عارف حافظ وهو موسى

  )١١٨(حديث رقم
  :قال البخاري في صحيحه  
 حـدثَنَا  ، حدثَنَا عبد الرحمنِ بن يزِيد بـنِ جـابِرٍ  ، حدثَنَا صدقَةُ بن خَاِلد   ،اَل هشَام بن عمارٍ   قَ  

   لَابِيسٍ الْكقَي نةُ بيطع،      رِيغَنْمٍ الَْأشْع ننِ بمحالر دبثَنَا عدرٍ      ، حامو عي َأبثَندقَاَل ح     اِلـكو مَأب َأو
رِيالَْأشْع،   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عمي سنا كَذَبم اللَّهقُوُل، وي ":      امـي َأقْـوتُأم ـنم كُـونَنلَي

نْـبِ علَـمٍ يـروح علَـيهِم         ولَينْزِلَن َأقْوام ِإلَـى ج     ،يستَحلُّون الْحر والْحرِير والْخَمر والْمعازِفَ    
ةارِح٢(بِس( ملَه  يهِمْأتي ،            لَـمالْع عـضيو اللَّه متُهيبا فَينَا غَدِإلَي جِعار قُولُونفَي ةاجِلح يري الْفَقنعي 

ةاميمِ الْقوِإلَى ي خَنَازِيرةً ودرق خُ آخَرِينسمي٣(" و(.  
  الحديثتخريج 

  . بتخريجه عن اإلمام مسلمانفرد اإلمام البخاري  
  رجال اإلسناد

 ،يـتلقن  فـصار  كبـر  ،مقرئ صدوق ،الخطيب  الدمشقي ،يم السلَ نُصيرٍ بنِ هشَام بن عمارٍ  * 
 خمـس  سـنة  مات ،بثقة ليس معروف لكن ،الخياط معروف من سمع وقد ،أصح القديم فحديثه

  .)٤(األئمة األربعة، روى له البخاري، ولصحيحا على مائتين ووأربعين
. )٧(ذكره ابن حبان في الثقات و.)٦("صدوق :" حاتموقال أبو. )٥("ثقة صدوق:" قال العجلي  

                            
  .١/٩٣١، األثرالنهاية في غريب الحديث و ) ١(
   ).٢/٤٧٨، النهاية في غريب الحديث( ، مراعيها ِإلى بالغداة تَسرح التي الماشية هي :السارحة ) ٢(
    .٥٢٦٨ح٥/٢١٢٣، " ...الخمر يستحل فيمن جاء  ما"، باب "األشربة "   صحيح البخاري، كتاب )٣(
  .٥٧٣ تقريب التهذيب، ص ) ٤(
  .٢/٣٣٢ الثقات، ) ٥(
  .٩/٦٦التعديل،  الجرح و) ٦(
  .٩/٢٣٣ الثقات البن حبان، ) ٧(



 ١٨٢ 

 ":قال أحمدو. )٢( "وعالمها دمشق خطيب الحافظ ": وقال الذهبي.)١( " ال بأس به":وقال النسائي
 قلت الفرهياني وقال ،التحديث على األجرة خذهأ عليه  وأنكر:"قال ابن حجرو .)٣("طياش خفيف

 األحاديث هذه أخرجت أنا :قال ،تلقن ما تلقن فال تحفظ ال كنت وإن فحدث تحفظ كنت إن :له
 عنه يخرج لم :قلت ،يبدلونه الذين على إثمه فإنما سمعه ما بعد بدله فمن تعالى اهللا وقال صحاحاً
 عنه وعلق ،بكر أبي مناقب في والثاني ،لبيوعا في أحدهما حديثين سوى صحيحه في البخاري

 واهللا به احتج أنه لي تبين مما كتابه في ماله جميع وهذا ،المعازف تحريم في حديثا األشربة في
 حيث قال في ،تلقنه ال يضرو صدوق، وقد أشار ابن حجر أن اختالطه و ه:قلت .)٤(" أعلم

 ولكنه ليس بقوة وصحة حديثه ، المتأخرهذا يعني صحة حديثه و"حديثه القديم أصح:" ترجمته
  .تغير الحفظالمتقدم وذلك بسبب الكبر و

   .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 واجعله إليه ضمهم أي ] الطُّور إلى عبادي فحرز [ ومأجوج يأجوج حديث في..  } حرز {  
  .)٥(األخْذ عن وصنْتَه إليك وضممته حفظْتَه إذا إحرازا أحرزه الشيء أحرزتُ: يقال. حرزا لهم

  )١١٩(حديث رقم
  .)١٢(هذا الحديث، سبقت دراسته تحت رقم 

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 شـعر : يقـال  كما وهذا. منيع كهف أي ] حارِزٍ حرزٍ في اجعلنا اللهم [ الدعاء حديث ومنه  

 حرِيـز  حرز أو محرِز حرز يقول أن والقياس لقائله وهو للشّعر صفة الفاعل اسم فأجرى اعرشَ
  )٦(لُغة ولعله روي كذا ولكن أحرز منه الفعل ألن

  )١٢٠(حديث رقم
   .) حرزا من الشَّيطَانِ (قد ورد بلفظ ، و) حارِزٍ حرزٍ في (لم أقف على لفظ ابن األثير   

                            
  .٣٠/٢٤٨ تهذيب الكمال، ) ١(
  .٢/٣٣٧ الكاشف، ) ٢(
  .٣٠/٢٥٠ تهذيب الكمال، ) ٣(
  .١/٤٤٩، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(
  .١/٩٣٢، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٥(
  .١/٩٣٢ المرجع السابق، ) ٦(



 ١٨٣ 

  :قال البخاري في صحيحه  

عن  ،)٢(َأبِي صاِلحٍ  عن   ،عن سمي مولَى َأبِي بكْرٍ     ،)١(ماِلك َأخْبرنَا   ،حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ      
    نْهع اللَّه يضةَ رريرَأبِي ه،      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر قَاَل، َأن ":    ِإلَّـا اللَّـه قَاَل لَا ِإلَه نم

   لَه لَا شَرِيك هدحو،   يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،   كَانَـتْ لَـه ةراَئةَ ممٍ موي يف 
 وكَانَتْ لَه حرزا من الشَّيطَانِ      ، سيَئة  ومحيتْ عنْه ماَئةُ   ، وكُتبتْ لَه ماَئةُ حسنَة    ،عدَل عشْرِ رِقَابٍ  

يسمتَّى يح ذَِلك هموي،ذَِلك نم َل َأكْثَرمع دِإلَّا َأح بِه اءا جمَل مبَِأفْض دَأح ْأتي لَم٣( " و(.  
  تخريج الحديث

يحيى بن يحيـى بـن بكـر        ،  )٥(مسلمو. عبد اهللا بن مسلمة القعنبي    ، عن   )٤(أخرجه البخاري   
   .، به، بمثلهمالك بن أنس األصبحيعن ) عبد اهللا، و يحيى ( ، كالهما الحنظلي

  رجال اإلسناد
  . ثقاتجميع رجال اإلسناد

        
  : ابن األثير رحمه اهللاقال  
 فإن أجره زوأحر فَواتَه وأمن وِتْره قضى أنه يريد ] النَّوافل وأبتَغي نَهبي أحرزتُ [ ويروى  

 بمعنى فَعٌل المحرز: الراء بفتح والحرز. الوتْر عهده من خَرج فقد وإال تَنَفَّل الليل من استَيقَظَ
: والنَّوافل غالمي يا في أقْبِل غالما يا كقولهم اإلضافة ياء عن منْقلبة واحرزا في واأللف مفْعل

 .)٦( الزيادة طَلَب ثم وأحرزه بمطْلُوبه ظَفر ِلمن ربيض للعرب مثَل وهذا. الزوائد

  )١٢١(حديث رقم
 :المأثورة  السنن فيمام الشافعياإلقال   

، وسلم علَيه اهللا صلَّى اهللا رسول َأن ،بيسالْم بن يدعس عن َأبِيه، عن ،عدس نب يم ِإبراهِاأنَنبَأ   
 ؟روتتُ ىتَم ر،مع يا: وقَاَل ،اللَّيِل ِلوَأ: قَاَل َأو َأنَام َأن بَلقَ: قَاَلف ؟روتتُ ىتَمَ ":كرٍب يألبِ قَاَل
 رٍكْب َأبا يا َأنْتَ امَأ ال؟ثَم مكُلَ بأضرِ َأال: ملَّوس علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي فَقَاَل ،اللَّيِل رآخ: قَاَل

                            
   ).٥١٦تقريب التهذيب، ص( ،  أبو عبد اهللا،ك األصبحي الحميريمالك بن أنس بن مال هو ) ١(
   ).٢٠٣تقريب التهذيب، ص( ، ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني هو ) ٢(
  .٣١١٩ح٣/١١٩٨، "وجنوده إبليس  صفة"، باب "بدء الخلق "  صحيح البخاري، كتاب ) ٣(
   . ٦٠٤٠ح٥/٢٣٥١،  "هليلالت  فضل"، باب "الدعوات "   المرجع السابق، كتاب )٤(
    ٢٦٩١ح٤/٢٠٧١،  "والتسبيح التهليل  فضل"، باب  "والتوبة والدعاء الذكر"   صحيح مسلم، كتاب )٥(
    .١/٩٣٢، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٦(



 ١٨٤ 

  .)١( " اءيوِقْاَأل بِعمِل ُلمعتَفَ رمع يا َأنْتَ اوأم ،النَّوافَل يغتَأبو ينَهبِ تُزرحَأ: قَاَل يذالَّكَفَ
  تخريج الحديث

  .، عن الشافعي، به، بمثله)٢(أخرجه البيهقي  
  رجال اإلسناد

 *ِاهرِإبيم بن سبنِ عدِاهرِإب ١٣(حديث رقم  قت ترجمته سب،قادح بال فيه تكلم حجة ثقة ،يم.(  
 *سعد بن ِاهرِإببنِ يم عبنِ الرحمنِ بد عومن عابدا فاضال ثقة وكان المدينة قضاء ولي ،ف 

 .)٣( ، روى له الجماعةسنة وسبعين اثنتين بن وهو مائة ووعشرين خمس سنه مات الخامسة
 *يدعس نبِ بيس٧٠(حديث   سبقت ترجمته،جوا بمراسيله ولكن العلماء احت،مرسل ثقة ،الْم.(   

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

 .روى عن النبي صلى اهللا عليه و سلم مباشرةً فهو تابعي، و،المسيبِ بن سعيدإرسال 

  سنادالحكم على اإل
 يل ولكن العلماء احتجوا بمراس،والحديث المرسل من أنواع الضعيف .اإلسناد فيه إرسالهذا 
  .المسيبِ بن سعيد

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 يروى هكذا . خيارِها من أي ] شيئاً الناس أمواِل حرزات من تأخُذُوا ال [ الزكاة حديث وفي  
 يحرِزهـا  صـاحبها  ألن المال خيار وهي الراء بسكون حرزة جمع وهو الزاي على الراء بتقديم

   .)٤(بابها في وسنَذكُرها الراء على الزاي بتقديم المشهورة الروايةو . ويصونها
  )١٢٢(حديث رقم

". الناس حزرات من"، إنما جاء بلفظ "الناس أمواِل حرزات من" لم أقف على لفظ ابن األثير    
  :، فقال الطحاوي"الناس نفسأ حرزات من" وجاء بلفظ 

  حانَثَد أحمد بن داوانَثَ قال د عقُيوب بن حمكَ بنِ يدثنا قال بٍاس  ابنعيةَنَي نشَامِ عبنِ ه 
   ،المِإساِل ِلوَأ يف ،وسلَّم مصدقًا علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي ثَعب: تالَقَ ةَشَاِئع ن ع،يهَأبِِ عن، عروةَ

                            
   .١٧١ح١/١٨٦،  "وآخره الليل أول من أوتر من"   باب،للشافعي المأثورة السنن )١(
   .١٤٨٢ح٤/٢٥٤، "وآخره ووسطه الليل أول في الوتر "، باب"الصالة " ر، كتابمعرفة السنن واآلثا) ٢(
    .٢٣٠ ص، تقريب التهذيب)٣(
  .١/٩٣٢، النهاية في غريب الحديث واألثر )٤(



 ١٨٥ 

  .)١("النَّاسِ اترزح تَْأخُذ لَاو، الْعيبِ اتووذَ ،ركْالبِو ،الشَّارِفَ خُذ :"اَلفقَ
  تخريج الحديث

، عن أبيه، وبـدون ذكـر       عروةَ بن هشام، من طريق    )٣(والبيهقي ،)٢(أخرجه ابن أبي شيبة     
   .عائشة رضي اهللا عنها، بنحوه

  رجال اإلسناد
*أح مد بن داوبنِ د موسيوسدوحدث، وكتب عنهم روىالذين  الطحاوى مشايخ أحد ،ى الس 

 بالمكى، يعرف كانو ،ثقة وكان ومائتين، وثمانين اثنتين سنة توفى بها، وأقام مصر إلى قدم
  .هو ثقة: قلت .)٤(المكى داود بن أحمد حدثنا: روايته فى  الطحاويجعفر أبو يقول ما وكثيرا

 *عقُيوب بن حمكَ بنِ يدبٍاس المدنسنة مات ،وهم ربما صدوق ،لجده ينسب وقد مكة لنزي ،ي 
  .)٥(ماجة وابن ،العباد أفعال خلق في البخاري له روى ومائتين، وأربعين إحدى
 بنا وقال. )٧("صدوق األصل في هو خيراً إال نر لم :"البخاري وقال. )٦(وثقه ابن معين مرة  
 جماع نهأ علمت مسنده الى نظرت وإذا ئبالغرا الحديث كثير وهو وبرواياته به بأس ال :"عدي

 جمع وممن يحفظ ممن وكان:" وذكره ابن حبان في الثقات وقال. )٨("حديث صاحب ،للحديث
 يهم شيء في اإلنسان خطأ وليس الشيء بعد الشيء في أخطأ فربما حفظه على واعتمد ،وصنف

 ليس :"معين نبا وقال. )٩("عدالته تقدمت إذا الثقات عن بمخرجه منه ذلك يفحش لم ما فيه
 هو :قلت. )١٢(" الحديث ضعيف هو :"وقال أبو حاتم. )١١("ليس بشيء:" وقال النسائي. )١٠("بشيء

   . أخطأربما صدوق
* نَةَ الهِلَاِليييع نب انفْيربما دلس، ولكن تدليسه ظ، إال أنه تغير حفظه بأخرة، و، ثقة حافس

                            
  .٢٨٢٨ح٢/٣٣،.."المواشي صدقات في تؤخذ هل العوار ذوات "، باب"الزكاة " ، كتابشرح معاني اآلثار ) ١(
  .٩٩١٥ح٢/٣٦١،  "اإلبل من للمصدق يكره ما" ، باب "الزكاة "  كتاب مصنف ابن أبي شيبة،) ٢(
  .٧١٠٢ح٤/١٠٢، "الناس أموال كرائم يؤخذ ال "، باب"الزكاة "  السنن الكبرى، كتاب) ٣(
  .١/٢٩، اآلثار معانى رجال أسامى شرح فى األخيار مغانى ) ٤(
  .٦٠٧ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٣٢/٣٢١ تهذيب الكمال، ) ٦(
  .٣٢/٣٢٢ تهذيب الكمال، ) ٧(
  .٧/١٥١، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
  .٩/٢٨٥ الثقات البن حبان، ) ٩(
  . ٩/٢٠٦الجرح والتعديل، ) ١٠(
  .١٠٦، صالضعفاء والمتروكين) ١١(
  .٩/٢٠٦الجرح والتعديل، ) ١٢(



 ١٨٦ 

 ).٥(مته في حديث رقم واختالطه ال يضره كما قال العلماء، سبقت ترج
 *شَامه نةَ بورنِ عرِ بيب٥( ، سبقت ترجمته في حديث رقم دلس ربما فقيه ثقة ،الز( .  
  . )٥( ، سبقت ترجمته في حديث رقم مشهور فقيه ثقة ،الْعوامِ بنِ الزبيرِ بن عروةُ* 
  ).٥( الحديث رقم  سبقت ترجمتها في،عنْها اُهللا رضي ،عاِئشَةُ* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  . أخطأ، وليس له متابعربما صدوق حميد بن يعقوب :األولى
   . من المدلسينالمرتبة األولىمن ال يضره ألنه و دلس ربما ،الزبير بن عروة بن هشام :الثانية

  الحكم على اإلسناد
   .ضعيفهذا اإلسناد 

        
  : رحمه اهللا ابن األثيرقال  
 ألنه قَطْع سرق إذا بالجبل يحرس فيما ليس أي ] الجبل حريسة في قَطْع ال [ فيه } حرس {  
 مـن  ومـنهم  . ويحفَظُهـا  يحرسها من لها أن أي : مفعولة بمعنى فَعيلة والحريسة . بحرز ليس

 أي : ومحتـرِس  حارس فهو سرق إذا حرساً يحرِس حرس يقال : نَفْسها السرقة الحرِيسة يجعل
  .)١(قَطْع الجبل من يسرق فيما ليس

  )١٢٣(حديث رقم
  :قال النسائي في سننه  
 عـن   ، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ    ، عن عبيد اللَّه بنِ الَْأخْنَسِ     ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ   : قَالَ ،َأخْبرنَا قُتَيبةُ   

 نع َأبِيه، دقَالَ  ج ه:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسِئَل رس ،    دالْي تُقْطَع ي كَمقَالَ ، ف " :    دالْي لَا تُقْطَع
     رِينالْج همفَِإذَا ض لَّقعرٍ مي ثَم٢(ف(،    نجنِ الْمي ثَمتْ فعقُط )ِل فَـإِ ،)٣بالْج ةرِيسي حف لَا تُقْطَعذَا  و

نجنِ الْمي ثَمتْ فعقُط احرى الْم٤( "آو(.  

                            
  .١/٩٣٣، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
   ).١/٧٣٨، النهاية في غريب الحديث(  ،جرن على ويجمع للحنْطة لبيدركا له وهو التَّمرِ تَجفيف موضع  )٢(
)٣(  نجالم : سالتُّر ، ) ،٦/١٥٥العين.(   
" كتاب ، والسنن الكبري،٤٩٥٧ح٨/٨٤، "يسرق المعلق الثمر" ، باب "قطع السارق " سنن النسائي، كتاب  )٤(

  .٧٤٤٥ح٤/٣٤٣، "يسرق المعلق الثمر" ، باب "قطع السارق 



 ١٨٧ 

  تخريج الحديث
، من طريق محمد بن إسحاق بن )٢(أحمد و.، من طريق الوليد بن كثير)١(أخرجه ابن ماجة  
  األنصاري،  من طريق عمرو بن الحارث،)٥(الدارقطنيو ،)٤(البيهقي و،)٣( والنسائي.يسار

، من )٧(والطبراني. الواسطي حسين بن سفيان من طريق ،)٦(دارقطنيالو .هشام بن سعد المدنيو
   جميعهم .أيوب السختياني بن سفيان، وعطاء بن أبي رباح، وعبيد اهللا بن عمر، وطريق سويد

  .عن عمرو بن شعيب، به، بنحوه
  رجال اإلسناد

 :وقيـل  ،يحيـى  اسمه :يقال ،النيغْالب اءرج أبو ،الثَّقَفى طَرِيف نِب ِلجمي بنِ سعيد بن قُتَيبةُ* 
  .)٨(روى له الجماعة ،سنة تسعين عن ،ومائتين أربعين سنة مات ،ثبت ثقة .علي
 سـت  أو خمس سنة مات ،ثبت ثقة ،بكنيته مشهور ،يطاسالو الْيشْكُرِي احضو وه :عوانَةَ َأبو* 

  . )٩(روى له الجماعة ،مائة ووسبعين
 *ديباع نب اَألخْنَسِ للَّه يمن يخطئ كان حبان بنا  قال،صدوق ،الخزاز مالك أبو ،النَّخَع 

  .)١٠(روى له الجماعة ،السابعة
وقال ابن معين . )١٣("صحاح أحاديثه ":وأبو داود، وزاد. )١٢(وأحمد. )١١(وثقه ابن معين مرة  
 ": في الثقات وقالحبان بن اوذكره. )١٥("بأس به ليس ":وقال ابن شاهين. )١٤(" ليس به بأس":مرة

                            
  .٢٥٩٦ح٢/٨٦٥، "من سرق من الحرز" ، باب "الحدود "   سنن ابن ماجة، كتاب) ١(
  .٦٨٩١ح٢/٢٠٣، ٦٦٨٣ح٢/١٨٠مسند اإلمام أحمد،   ) ٢(
، والسنن ٤٩٥٩ح٨/٨٥، " بعد أن يؤويه الجرينيسرق الثمر" ، باب "قطع السارق " السنن النسائي، كتاب  ) ٣(

  . ٧٤٤٧ح٤/٣٤٣، "يسرق المعلق الثمر" ب ، با"قطع السارق " الكبري، كتاب
  .٧٤٣٠ح٤/١٥٢، "الخمس فيه ركاز المعدن قال من" ، باب "الزكاة "   السنن الكبرى، كتاب) ٤(
    .٣٣٣ح٣/١٩٤، "الحدود" ، و كتاب١١٤ح٤/٢٣٦ "ارتدت إذا تقتل المرأة" سنن الدارقطني، باب   )٥(
    .المرجع السابق   )٦(
  .٥٢١٢ح٥/٢٤٥، ٢٦٥٠ح٣/١١٤، ١٩٨٣ح٢/٢٧٩، ٥٢٦ح١/١٦٨المعجم األوسط،   ) ٧(
  ٤٥٤  تقريب التهذيب، ص )٨(
  .٥٨٠  المرجع السابق، ص) ٩(
    .٣٦٩   نفسه، ص)١٠(
  .١٣٩، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ١١(
  .١٠٤بحر الدم، ص ) ١٢(
  .٢٧٠، صسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ) ١٣(
  .٤/٢١٨،  رواية الدوري-عين تاريخ ابن م ) ١٤(
  .١٦٤، ص تاريخ أسماء الثقات ) ١٥(



 ١٨٨ 

 يخطئ :الثقات في فقال حبان بنا وشذ ،األئمة وثقه ":وقال ابن حجر. )١( "يخطئ كثيراً كان
توثيق ب هذا الحديث من خالل المتابعات، ينتفي عنه الخطأ فيهو صدوق  :قلت. )٢( "كثيراً

  .العلماء له
 عشرة ثماني سنة مات صدوق ،اصِالع بنِ رومع بنِ اِهللا بدع بنِ دمحم بنِ  شُعيبِو بنعمر* 

   .)٣(األربعةاألئمة ، واإلمام خلف القراءة جزء في البخاري روى له ،ومائة
 :"رةم النسائي وقال. )٧(والعجلي ،)٦(زرعة أبو و،)٥(مرة، والنسائي )٤(مرة ابن معينوثقه   
 من وغيرها المسيب، بن وسعيد وسطاو عن عمرو روى إذا" :حبان ابن قالو. )٨("بأس به ليس

 اهللا عبد يلق لم شعيباً فإن جده عن أبيه عن روى وإذا به، االحتجاج يجوز ثقة، فهو ،الثقات
 ورد ابن .)٩(" أو منقطعمرسال فيكون ،له صحبة ال فهو ،محمداً بجده أراد وإن ،منقطعاً فيكون

ثم  ،"فتترك روايته في المناكير مافأ الثقات، كتاب إلى عمرو يحول أن والصواب ":حجر قائالً
 عن روايته بعضهم وضعف الجمهور، ووثقه ،مطلقاً ناس ضعفه ": خالصة في هذا الخالفقال

 روايته فأما ،جده عن أبيه عن روايته على فمحمول مطلقاً ضعفه ومن حسب،ف جده عن أبيه،
 صحتها، في ريب فال أبى، حدثني: قال فإذا ،"عن":بلفظ الصحيفة في ما دلس فربما أبيه عن
 ،اهللا عبد بن محمد ال عمرو بن اهللا عبد األعلى الجد بها ييعن فإنما ،جده عن أبيه رواية وأما
 أن بعضهم اشتراط وأما ،منه سماعه وصح أماكن، في اهللا عبد من بسماعه شعيب صرح وقد

وقال  .)١٠("عمرو به يختص ال الرواة جميع في معتبر الشرط فهذا ثقة، عنه الراوي يكون
 أبو قالو .)١١( "فال حجة يكون أن فأما ،به يعتبر حديثه يكتب وإنما مناكير أشياء له:" أحمد
 الخالف" :وقال العالئي .)١٢("به فيذاكر الثقات عنه روى وما ،حديثه يكتب ،بقوي ليس :"حاتم

 اهللا رضي عمر بنا  عنأرسل وقد ،عنده كانت صحيفة هي أو ،سماع نسخته أن في معروف
                            

  .٧/١٤٧الثقات البن حبان، ) ١(
  .١٠/١٩٩ فتح الباري، ) ٢(
  . ٤٢٣ تقريب التهذيب، ص) ٣( 
  ،٤/٤٦٢، -  رواية الدوري- تاريخ ابن معين  ) ٤( 
  .٢٢/٧٢ تهذيب الكمال، ) ٥( 
    .٦/٢٣٨  الجرح والتعدبل،  )٦( 
  .٢/١٧٧ للعجلي،  الثقات) ٧( 
  .٢٢/٧٢ تهذيب الكمال، ) ٨( 
  .٢/٧٢ المجروحين البن حبان، ) ٩( 
  . ٨/٤٦ تهذيب التهذيب، )١٠( 
    .٢٢/٦٨تهذيب الكمال، ) ١١( 
  .٦/٢٣٨الجرح والتعدبل، ) ١٢( 



 ١٨٩ 

 وهو ،عنه اهللا رضي عمر بنا  عنأرسل وقد ،عنده كانت صحيفة هي أو ،سماع نسخته أن
 الربيع الصحابة من شعيب بن عمرو منهم سمع والذي ،أيضاً مرسل وهو كرز أم عنو ،ظاهر
وعده ابن حجر في المرتبة الثانية من  .)١( "عنهما اهللا رضي سلمة أم بنت وزينب ،معوذ أم بنت

 بين خالف كبيرحوله ، وكلم في روايته عن أبيه عن جدهتُ: قلت. )٢(المدلسين، فال يضر تدليسه
   .هو صدوقو العلماء،

 ،جده من سماعه ثبت ،صدوق ،اصِالع بنِ رومع بنِ اِهللا بدع بنِ دمحم  بنشُعيبهو  :وهأب* 
   .)٣( ، وأصحاب السنن األربعةاإلمام خلف القراءةجزء  في البخاري، روى له الثالثة من

ى المزي حديثاً بإسناد إلى عمرو  ورو.)٤(وعمر بن اهللا عبد جده من سمع أنه البخاري ذكر  
 عمرو، بن اهللا عبد جده من سمع شعيباً بأن التصريح وفيه ،صحيح إسناد هذا ":بن شعيب وقال

 ولم اهللا، عبد جده عن يروى شعيباً أن :واحد غير قال هكذا، وعمر ابن ومن، عباس ابن ومن
 هذا شعيب والد اهللا عبد بن لمحمد أحد يذكر ولم محمد، أبيه عن يروى أنه منهم اًأحد يذكر

 جده عن أبيه، عن شعيب بن عمرو حديث أن على ذلك فدل المصنفين، من القليل إال ترجمة
  يأتيحتى مردودة فدعواه ذلك، خالف فيه ادعى من وأن إليه، اإلسناد صح إذا متصل صحيح
 بن عبد اهللا جده من سمع إنه :يقال" :قال والثقات في حبان ابنوذكره  .)٥("صحيح بدليل عليها

 من سماعه يصح ال أبيه، عن يروى: في موضع آخر وقال. بصحيح عندي ذلك وليس عمرو،
قال و. )٨(" صدوق":وقال الذهبي. )٧("مردود قول وهو" :ال ابن حجرقو. )٦("عمرو بن اهللا عبد

 بن اهللا عبد ،جده من سمع أنه واألصح ،ال أم مرسل حديثه هل مشهور فيه الخالف ":العالئي
 عمرو قولهم في بجده المتصل والضمير ،عنهم اهللا رضي عباس وابن ،عمر بنا ومن ،عمرو

 حياة في مات شعيب والد ومحمد ،عمرو إلى ال شعيب إلى عائد ،جده عن أبيه عن شعيب بن
 ذلك إن :قال من ومنهم ،كثيراً منه وسمع جده فكفله صغير وشعيب عمرو بن اهللا عبد أبيه

صدوق تُكلم هو  :قلت .)٩("منه يسمع لم مرسل هوو الصامت بن عبادة عن بشعي روىو ،كتاب

                            
  .٢٤٤ جامع التحصيل، ص) ١( 
    .٣٥ طبقات المدلسين، ص) ٢( 
  .٢٦٧ تقريب التهذيب، ص) ٣( 
  .٤/٢١٨بير،  التاريخ الك) ٤( 
  .١٢/٥٣٤  تهذيب الكمال، )٥( 
  .٦/٤٣٧، ٤/٣٥٧ الثقات البن حبان، ) ٦( 
  . ٤/٣١١  تهذيب التهذيب، )٧( 
  .١/٤٨٨ الكاشف، ) ٨( 
  .١٩٦ جامع التحصيل، ) ٩( 



 ١٩٠ 

  .في سماعه من جده، وقد ثبت سماعه
 *اِهللا عبد بن بنِ مروع القُ اصِالعرش٢(بالطائف مات ، صحابي،)١(محمد أبو كنيته ،ي(.  

  اإلسنادعلل 
  :علتانهذا اإلسناد فيه 

  .الخطأ ينتفي عنه في هذا الحديث من خالل المتابعاتو ،األخنس بن اهللا عبيدخطأ  :األولى
 ألن  ابن حجر أثبت إرسال عمرو بن شعيب، عن جده، وهذا الحديث ليس فيه إرسال :ةالثاني

  .سماعه من جده
  الحكم على اإلسناد

   .)٣(حسنه الشيخ األلبانيقد و .هذا االسناد حسن
        

  : ابن األثير رحمه اهللاقال  
 أواها فإذا نَكاال وجلدات مثْلها غُرم فيها فقال الجبل حرِيسة عن سئل أنه [ يثالحد ومنه  

 وفالن. حريسة: مراحها إلى تَصَل أن قبل الليل يدرِكُها الَّتي للشَّاة ويقال ] القَطْع فَفيها المراح
 قاله. المرعى من الشيء رِقيس أن: واالحتراس. وأكلها الناس أغْنام سرق إذا : الحرسات يأكل
 )٤(شَمر

  )١٢٤(حديث رقم
  ).١٢٣(في الحديث السابق رقم  سبقت دراسته ،هذا الحديث  

        

                            
  .٤/١٩٢ اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ١( 
  .٣١٥ تقريب التهذيب، ص) ٢( 

  .٨/٩٩، السبيل منار ثأحادي تخريج في الغليل إرواء انظر ) ٣(
  .١/٩٣٣،النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٤(



 ١٩١ 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وأخْـذَ  وبيعهـا  المسروقة أكَل أن أي ] ِلعينها حرام الحرِيسة ثمن [ هريرة أبي حديث وفي  
 .)١(كلُّه حرام ثمنها

  )١٢٥(حديث رقم
  :قال اإلمام أحمد في مسنده   

   زِيدي نى بيحثَنَا يدح،  َأبِيه ناِلحٍ     ، عنِ َأبِي صرِ بيبج نع ،   قَاُل لَهي كَانلَـةَ   : ونُفَي نَأبِـي     ، اب ـنع 
  .)٢(" رِيسة حرام وَأكْلُها حرامحَالْثَمن  :" قَاَل، َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،هريرةَ

  تخريج الحديث
  .انفرد بتخريجه اإلمام أحمد  

  رجال اإلسناد
 قالو.)٣(أبيه في الشك إنما ،به بأس ال :معين بنا قال ،النَّوفَلى الْملك عبد بنِ يزِيد بن يحيى* 
 غير عنده كان ولو أبيه حديث إال عنده يكن ولم ،به بأس ال :أحمد  وقال،به بأس ال :زرعة أبو

 ال الحديث منكر ،أبيه عن روى المدينة أهل عباد من: قال أبو حاتمو، أمره تبينل أبيه حديث
 :قلت. )٥( هو وأبيهعدي ابن ضعفهو .)٤(مستقيماً حديثاً حديثه في ترى ال ،أبيه من أو منه أدري

  .هذا الحديث عن أبيه والرواية في  ضعيف إذا روى عن أبيه،هو
 ،السادسة من ضعيف ،يلوفَالنَ الْهاشمى فٍَلنَو بنِ ةَيرغالم بنِ الْملك عبد بن يزِيدهو  :وهبَأ*  

  . )٦(روى له ابن ماجة
 *ريبجناِلحٍ بال  َأبِي صحازِج٧(، روى له البخاري في األدب المفردالسابعة من مقبول ،ي( .
  .مقبول  هو:قلت. )٨(ذكره ابن حبان في الثقاتو

   ).٨٣( سبقت ترجمته في حديث رقم، صحابي، هريرةَأبو * 

                            
  .١/٩٣٣، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .٨٣٨٨ح٢/٣٣٣ مسند أحمد، ) ٢(
  .٦/٢٨١ لسان الميزان، ) ٣(
  .٩/١٩٨ الجرح والتعديل، ) ٤(
   .٧/٢٤٧، الضعفاء في الكامل  )٥(
  . ٦٠٣ تقريب التهذيب، ص) ٦(
  .١٣٨جع السابق، ص  المر) ٧(
  .٦/١٤٨ الثقات البن حبان، ) ٨(



 ١٩٢ 

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

  . والرواية في هذا الحديث عن أبيهضعيف إذا روى عن أبيه، ،يزيد بن حيىي :األولى
  ضعيف ،وفلن بن المغيرة بن الملك عبد بن يزيد :الثانية
  . و ليس له متابعمقبول ،حجازي صالح أبي بن جبير :الثالثة

  الحكم على اإلسناد
  .)١(ضعيف إسناده :األرنؤوط شعيب قالفي تعليقه على مسند أحمد و .هذا اإلسناد ضعيف

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 الضب إن يقال . تُصطَاد أي ] ابالضب به وتُحترش [ التمر صفَة في حثْمةَ أبي حديث ومنه  

  )٢(فَيحبه بالتمر يعجب
  )١٢٦(حديث رقم

  .تخريجٍ له لم أعثر على  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 يفْعل كما بعضٍ على بعضها وتَهييج اإلغراء هو ] البهاِئم بين التَّحريش عن نهى أنه [ وفيه  
  .)٣(وغيرها ديوكوال والكباش الجمال بين

  )١٢٧(حديث رقم
  :قال الترمذي في سننه  
 عن َأبِي ، عن الَْأعمشِ، عن قُطْبةَ بنِ عبد الْعزِيزِ، حدثَنَا يحيى بن آدم،حدثَنَا َأبو كُريبٍ  
لَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن التَّحرِيشِ نَهى رسوُل اللَّه ص :" عن ابنِ عباسٍ قَاَل، عن مجاهد،يحيى

  .)٤( "بين الْبهاِئمِ

                            
  .٨٣٨٨ح٢/٣٣٣  مسند أحمد، )١(
  .١/٩٣٤، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  .١/٩٣٤مرجع السابق، ال ) ٣(
  .١٧٠٨ح٤/٢١٠، ..."البهائم بين التحريش كراهية" ، باب "الجهاد "  سنن الترمذي، كتاب ) ٤(



 ١٩٣ 

  تخريج الحديث
 ولم مجاهد عن يحيى أبي عن األعمش عن الثوري، سفيان من طريق ،)١(أخرجه الترمذي  
 .العالء بن حمد م، من طريق)٣( والبيهقي،)٢(أخرجه أبو داودو .، بنحوهعباس ابن عن فيه يذكر

 ،آدم بن يحيى عن )أبو كريب ، والعالء بن حمدم(كالهما . كريب يأب ، من طريق)٤(طبرانيالو
  .بمثلهبه، 

 شريك بن عبد اهللا، من طريق )٦(وأبو يعلى.  بن الجراحوكيع، من طريق )٥(أخرجه البيهقيو
  .بمثله ،)يحيى وأب( بدون ذكر، مجاهد عن ،األعمش عن ،)  شريك، ووكيع ( كالهما. النخعي

 رجال االسناد
 *دمحم نب الَءنِ الْعبٍ بيكُر ىاندمسنة مات ،حافظ ثقة ،بكنيته مشهور الكوفي كريب أبو ،الْه 

  . )٧(روى له الجماعة ،سنة وثمانين سبع بن وهو مائتين، ووأربعين سبع
 سنة مات ،فاضل حافظ ثقة ،يةأم بني مولى زكريا أبو ،يوفالكُسلَيمان  بنِ آدم بن يحيى* 

 .)٨(روى له الجماعة ،ومائتين ثالث

   .)٩(األئمة األربعةروي له مسلم، و. الثامنة من صدوق ،يدساَأل عبد الْعزِيزِ بن ةُبطْقُ* 
  . )١٥(الترمذيو .)١٤(شاهين، وابن )١٣(العجليو .)١٢(حاتم وأبو .)١١(أحمدو. )١٠(معين بناقه وث  

                            
    .١٧٠٩ح٤/٢١٠، " ...البهائم بين التحريش كراهية" ، باب "الجهاد "   سنن الترمذي، كتاب )١(
  .٢٥٦٢ح٢/٣١، " ...البهائم بين التحريش" ، باب "الجهاد "   سنن أبي داود، كتاب )٢(
  .١٩٥٦٧ح١٠/٢٢، "البهائم التحريش بين عن النهي" ، باب"السبق والرمي"  السنن الكبرى، كتاب) ٣(
     .١١١٢٣ح١١/٨٥  المعجم الكبير، )٤(
  .١٩٥٦٨ح١٠/٢٢، "البهائم بين التحريش عن النهي" ، باب"السبق و الرمي"  السنن الكبرى، كتاب) ٥(
  .٢٥١٠ح٤/٣٨٩، مسند أبي يعلى الموصلي ) ٦(
    .٥٠٠  تقريب التهذيب،  ص)٧(
  .٥٨٧ صلمرجع السابق،ا ) ٨(
    .٤٥٥ صفسه،ن  )٩(
  .٢٣/٦٠٧ تهذيب الكمال، )١٠(
    .٢/٤٧٣رجال، العلل ومعرفة ال) ١١(
    .٧/١٤١الجرح والتعديل، ) ١٢(
    .٢/٢١٨الثقات للعجلي، ) ١٣(
  .١٩٢، صتاريخ أسماء الثقات) ١٤(
  .٢٣/٦٠٧تهذيب الكمال، ) ١٥(



 ١٩٤ 

 أبي كان أحمد بن اهللا عبد قال :"قال ابن حجرو. )٢(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )١(الذهبيوثقه و
 وقال .)٣( "ثقات قوم هؤالء ويقول ،العزيز عبد بن ويزيد ،قرم بن وسليمان ،قطبة حديث يتتبع

  .هو ثقة: قلت .)٤( "بالحافظ وليس صالح ":البزار
 ولم يرو عن أحد ،مدلس من الثانية، ومرسل كنهل ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمانهو  :اَألعمشُ* 

  ).٦٢( سبقت ترجمته حديث رقم .ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره
 .)٥(السادسة من ،الحديث لين ،مسلم:وقيل ،دينار :وقيل ،اناذَز اسمه ،يوفالكُ الْقَتَّات يحيى َأبو* 

  .ماجه ابن، ولترمذيا، وداود أبو، والمفرد األدب في البخاريروى له 
 روى :مرة قالو. )٧(هيضعف شريك كان :حنبل بن أحمد قالو. )٦(ضعف فيه: سعد ابن قال  

وثقه و. )٨ (ضعفه ابن معين مرةو كثيرة، جداً مناكير أحاديث القتات يحيى يأب عن إسرائيل
 حتى ،وهمه وكثر ،خطؤه فحش ممن" :حبان ابن وقال. )١٠(بالقوى ليس: النسائي وقال. )٩(مرة
 انفرد ما يتنكب أن يجب ،أسبابه في السبيل قصد وجانب ،الروايات في العدول مسلك غير سلك

 بموافقته يحكم أن غير من ،ضير فال اآلثار من الثقات وافق بما اعتبر وإن ،األخبار من به
 فيو حديثه وإسرائيل األعمش، عنه روى: عدى بنا وقال .)١١("همن أحد على النقل في اً،واحد
حسن :  وقال مرة.به بأس ال :سفيان بن يعقوب وقال. )١٢(حديثه يكتب أنه إال فيه ما بعض حديثه

  . أكثر النقادقالالراجح ضعفه، كما  :قلت. )١٤( ضعيف الحديث:وقال الذهبي .)١٣(الحديث
 *مجاهد بن ج٤(سبقت ترجمته حديث رقم  ،ثقة ،المخزومي الحجاج أبو، رٍب.(   
 *ابنع ٤(  حديث رقمجمتهسبقت تر، صحابي، اسب.(  

                            
  .٢/١٣٧ الكاشف، ) ١(
     .٧/٣٤٨  الثقات البن حبان، )٢(
  .٢٣/٦٠٧ تهذيب الكمال، ) ٣(
  .٨/٣٣٨ تهذيب التهذيب، ) ٤(
  .٦٨٤ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٦/٣٣٩ الطبقات الكبرى، ) ٦(
  .٢/٥١ العلل ومعرفة الرجال، ) ٧(
  .٣/٣٦١،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٨(
  .٢٤٧، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ٩(
  .١١٦الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص) ١٠(
  .٢/٥٣المجروحين البن حبان، ) ١١(
  .٣/٢٣٨الكامل في الضعفاء، ) ١٢(
  .٣/١٠٠، ٢/١٨٨المعرفة والتاريخ، ) ١٣(
  .٢/٣٠ميزان االعتدال، ) ١٤(



 ١٩٥ 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 ولم يرو عن أحد ممـن أرسـل         ، ومرسل ،مدلس من الثانية   لكنهو   حافظ ثقة ،األعمش :األولى
  .عنهم في هذا الحديث فال يضره

  .ضعيف اتتَّالقََ يحيى أبو :الثانية
  الحكم على اإلسناد

 .)١(فه األلباني وقد ضع.هذا االسناد ضعيف
        

  : ابن األثير رحمه اهللاقال  
 ] بيـنهم  التَّحرِيش في ولكن العرب جزيرة في يعبد أن يئس قد الشيطان إن [ الحديث ومنه  
  .)٢(والحروب الفتن على حملهم في أي

  )١٢٨(حديث رقم
   :قال مسلم في صحيحه  
       ةَ وبَأبِي شَي نب انثْمثَنَا عدححاَِإس    رِيـرثَنَا جدح انثْمنَا و قَاَل عرقُ َأخْبحقَاَل ِإس يماهرِإب نقُ ب

ِإن  :" قَاَل سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم يقُـولُ           )٣(عن الَْأعمشِ عن َأبِي سفْيان عن جابِرٍ      
    عي َأن سَأي قَد طَانالشَّي        منَهيرِيشِ بي التَّحف نلَكبِ ورالْع ةزِيري جف لُّونصالْم هدو   و ، "بثَنَاه َأبدح

  .)٤(حدثَنَا َأبو كُريبٍ حدثَنَا َأبو معاوِيةَ كلَاهما عن الَْأعمشِ بِهذَاشَيبةَ حدثَنَا وكيع ح وبكْرِ بن َأبِي 
  حديثتخريج ال

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريجه عن اإلمام البخاري، ولم يخرجه في مواضع أخرى
  رجال اإلسناد

 ،الكوفي الحسن أبو ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمانهو  :عثْمان بن َأبِي شَيبةَ* 
، روى له سنة وثمانون ثالث وله  ومائتين،وثالثين تسع سنة مات ،أوهام وله ،شهير حافظ ثقة

  .)٥ (ماجه ابن، والنسائي، وداود أبو، ومسلم، والبخاري

                            
    .٢١٩، ص غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام.٢٨٧ح١٩٤ ضعيف الترمذي، ص) ١(
  . ١/٩٣٤، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  . )١/٤٣٤اإلصابة، ( ، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري الخزرجي ) ٣(
    .٢٨١٢ح٤/٢١٦٦، .."الشيطان حريشت" ، باب "وأحكامهم المنافقين صفات"   صحيح مسلم، كتاب )٤(
    .٣٨٦ تقريب التهذيب، ص ) ٥(



 ١٩٦ 

 كوفى :العجليقال و .)١( شكثقة صدوق، ليس فيه: مأمون، وقال مرة: وثقه ابن معين وزاد  
 :اهللا عبد  ابنه وقال،عليه أثنىنُقل عن اإلمام أحمد أنه و. )٣( صدوق:وقال أبو حاتم. )٢(ثقة

 بنت فاطمة عن نعامة، بن شبيبة عن جرير، عن شيبة، أبي بن عثمان حديث أبي على عرضت
 عن جرير وحديث ،العصبة في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الكبرى، فاطمة عن الحسين،
 وعدة، للمشركين عيدا شهد وسلم عليه اهللا صلى النبي أن: جابر عن عقيل، ابن عن الثوري،
 -ربك أبا يعني - أخوه كان ما موضوعة، أنهاك: وقال جدا، فأنكرها النحو، هذا من أحاديث

 أفراد له الحافظ الكبير، و:وقال الذهبي.)٤(السالمة اهللا نسأل ،األحاديث هذه من بشئ نفسه يقتط
ولم يهم في ، هو ثقة، وقعت في بعض أحاديثه أوهام: قلت. )٥(البخاري عنه أكثر وقد ،وغرائب

  .اهيمق بن إبراإسحهذا الحديث لوجود المتابعة من 
 *رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضفي حديث أشعث  حفظه من يهم عمره آخر في كان ثقة ،ي

  ).٧٢( سبقت ترجمته حديث رقم.وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث
 ولم يرو عن أحد ،رسل وم،مدلس من الثانية لكنه ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمانهو  :الَْأعمشُ* 

  ).٦٢(سبقت ترجمته حديث رقم . ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره
 ،الرابعة من صدوق ،مكة نزل ،اإلسكاف سفيان أبو ،الواسطي نافع بن طلحةهو  :سفْيان وأب* 

   .)٦(روى له الجماعة
 أحاديث جابر عن روى قد" :يعد بنا وقال. بأس به ليس :)٨(النسائيو، )٧(أحمد قال  

 بن يحيى وقال .)٩( "به بأس ال وهو ،الثقات األعمش عن اورواه ،عنه األعمش ارواه ،صالحة
 أبو أو إليك أحب الزبير أبو :له فقيل الناس، عنه روى ":زرعة وأب وقال ،)١٠(شيء ال: معين
 الثقة قة،ث هو :أقول أن أتريد :فقال فيه، حضر من بعض فعاوده أشهر، الزبير أبو :قال ؟سفيان

                            
  . ٧/١٣٦ تهذيب التهذيب، ) ١(
    .٢/١٣٠  الثقات للعجلي، )٢(
  .٦/١٦٦  الجرح والتعديل، )٣(
  .١٠٨ بحر الدم، ص ) ٤(
  .٢/٤٤٤  تذكرة الحفاظ، )٥(
  .٢٨٣ريب التهذيب، ص تق) ٦(
  .٢/٤٧٤ العلل ومعرفة الرجال، ) ٧(
    .١٣/٤٣٩  تهذيب الكمال، )٨(
  .٤/١١٣ الكامل في الضعفاء، ) ٩(
  .٣/٤٩١،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )١٠(



 ١٩٧ 

 يأب حديث ":عيينة بن سفيان وقال. )١( "منه إلى أحب الزبير أبو :حاتم أبو وقال ،وسفيان شعبة
 في يهم كان ":، وقال)٣(الثقات في حبان ابن وذكره .)٢("صحيفةهي  إنما جابر، عن سفيان،
 ربعةأ إال جابر من سفيان أبو يسمع لم ":شعبة عن حاتم أبو وقال .)٤("الشيء بعد الشيء
 التي وأظنها جابر عن أحاديث أربعة سوى له البخاري يخرج لم ":ابن حجر قالو. )٥("أحاديث
 حديث الفضائل وفي ،صالح بأبي قرنه األشربة في حديثان منها ،المديني بن علي شيخه عناها
 بكر أبو وقال ،الجعد أبي بن بسالم قرنه ،الجمعة سورة تفسير في والرابع ،كذلك العرش اهتز

قال و. )٧(وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين .)٦("ثقة نفسه في هو البزار
: واختلف في سماعه من جابر فقيل ،يحتمل فإنه أنس وأما ،أيوب أبي من يسمع لم:" العالئي

 مقروناً البخاري له خرجو ،بأس به ليس جماعة قال ":وقال الذهبي. )٨( "سمع منه أربعة أحاديث
 أرسل عن غير واحد، أما القول بأنه لم يسمع ، مدلس من الثالثة وهو هو صدوق:قلت. )٩("آخرب

  .الرواية هنا عنه و،فقد ثبت سماعه منهمن جابر إال أربعة أحاديث، 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 : خَـشن  شـيء  كّل وهو : أحرش جمع ] شاًحر دنَانير آخر رجل من أخذ رجال أن [ وفيه  
   .)١٠(النَّقْش خُشُونة عليها جديدة أنَّها بها أراد

  )١٢٩(حديث رقم
  . لهتخريجٍ لم أعثر على  

        
                            

  .٤/٤٧٥ الجرح والتعديل، ) ١( 
  .١٣/٤٤٠ تهذيب الكمال، ) ٢( 
  .٤/٣٩٣ الثقات البن حبان، ) ٣( 
  .١٠٩ماء األمصار، ص مشاهير عل) ٤( 
  .١٠٠ المراسيل البن أبي حاتم، ص) ٥( 
  .٥/٢٤تهذيب التهذيب،   )٦( 
  .٣٩ طبقات المدلسين، ص) ٧( 
  .١٠٠والمراسيل البن أبي حاتم، ص. ٢٠٢  جامع التحصيل، ص)٨( 
  .١/٥١٤ الكاشف، ) ٩( 

  . ١/٩٣٤،النهاية في غريب الحديث واألثر )١٠(



 ١٩٨ 

    :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 :يقال. ويسقمه يدنفَه أي ] يحرِضه حتى مرضاً يمرض مؤمن من ما [ فيه } حرض{   

 .)١(الهالك على وأشفى بدنَه أفْسد إذا : وحارِض حرِض فهو المرض أحرضه

  )١٣٠(حديث رقم
  : في غريبهالخطابي قال  
 عنْه اهللا حطَّ ِإالَّ يحرِضه حتى مرضاً يمرض مؤمنٍ من ما:"اَلقَ هأنَّ يبِالنَّ يثدح في  

اهرواه .)٢("خَطَاي يعقوب رضالحعن مي ادمةَ  بنِحلَمعن س يى بنِلَعرِو عناء طَ عمنِ عب 
 أبِ عنالشَّرِيديه.   

   تخريج الحديث
  .بنحوه، بإسقاط أبيهو ،، بهحماد بن سلمة، من طريق )٤(ابن أبي الدنيا، و)٣(ابن المباركأخرجه 

  رجال اإلسناد
 *يعقوب بن بنِ اقَإسح ديز ميرضسنة مات ،صدوق ،النحوي المقرىء محمد أبو همموال ،الح 

 .)٥(ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل في والترمذي ،داود وأبي ،مسلمروى له  ،ومائتين خمس
  .هو ثقة: قلت. )٧(ثقة: وقال الذهبي. )٦(صدوق: قال أبو حاتمو

 *ادمحةَ  بنلَمبنِ س ارٍينَد البرِصثابت وهو أثبت الناس في ، ةبأخر حفظه وتغير عابد ةثق ،ي
  ).٢٣(حميد، سبقت ترجمته حديث رقم و،  وعلي بن زيدالبناني،

 *يلَعى بنطَ عاء العرِامروى ،بعدها أو  ومائة،عشرين سنة مات ثقة ،الطائفي الليثي :ويقال ،ي 
   .)٨(ماجه ابن، والنسائي، والترمذي، وداود أبو، ومسلم، و القراءة جزء في البخاريله 
 وأبي ،ومسلم ،البخاري، روى له الثالثة من ثقة ،الطائفي الوليد أبو ،الثَّقَفىالشَّرِيد  بن وعمر* 

   .)١(ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل في والترمذي ،داود

                            
  .١/٩٣٧،  واألثرالنهاية في غريب الحديث ) ١(
  .١/١٣٨غريب الحديث،  ) ٢(
     .٣٠ الزهد البن المبارك، ص ) ٣(
  .١٠٤ ح ٩٦، صالمرض والكفارات ) ٤(
    .٦٠٧  تقريب التهذيب، ص )٥(
    .٩/٢٠٣ الجرح والتعديل، ) ٦(
    .٢/٣٩٣ الكاشف، ) ٧(
     .٦٠٩  تقريب التهذيب، ص )٨(



 ١٩٩ 

 *الشَّرِيد نب ديوس ىالطائف سكن ،الحجاز أهل في حديثه ،صحبة له :السكن بنا قال ،الثَّقَف 
 ،أمية بن العاص أبي بنت آمنة وتزوج ،ثقيفا حالف حضرمي إنه :ويقال ،الثقفي أنه واألكثر

  .)٢(الثقفيين رفقته قتل لما شعبة بن المغيرة من شرد ألنه الشريد فسمي ،مالكاً اسمه كان :ويقال
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
 وعلي بن ،البنانيوهو أثبت الناس في ثابت  ،بأخرة حفظه تغير ةثق ،دينار بن سلمة بن حماد
 قبل إسحاق بن  يعقوبعنهعرف هل روى ، ولم ي منهمالرواية ليست عن واحدوحميد، و ،زيد

  .ليس له متابع، والتغير أم بعده
  الحكم على االسناد

  .ضعيفهذا اإلسناد 
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
   .)٣(أحد عند واد وهو ينبضمتَ ] الحرضِ [ ذكر وفيه  

  )١٣١(حديث رقم
  .تخريجٍ له لم أعثر على  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 به كانت قيل . مكَّة قرب موضع : الراء وتخفيف الحاء بضم ] حراض [ ذكر وفيه  

  .)٤(العزى
  )١٣٢(حديث رقم

  . لهتخريجٍ لم أعثر على  
          

                                                                              
  .٤٢٣ المرجع السابق، ص) ١(
  .٣/٣٤٠، تمييز الصحابةاإلصابة في  ) ٢(
    .١/٩٣٧، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٣(
      .١/٩٣٧مرجع السابق، ال  )٤(



 ٢٠٠ 

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ
 يعني اللُّغَة بالحرف أراد ] شَاف كَاف كُلُّها أحرف سبعة على القُرآن نَزل [ فيه } حرف{   
 بلُغة وبعضه قُريش بلغة فبعضه القرآن في مفَرقة ِإنها أي : العرب لُغات من لُغات سبع على
 سبعة الواحد الحرف في يكون أن عناهم وليس اليمن بلُغة وبعضه هوازن بلغة وبعضه هذَيل
 كما فاقْرأوا متَقارِبين فوجدتُهم القَرَأةَ سمعتُ قد إنِّي : مسعود ابن قوُل ذلك يبين ومما ....أوجه
 في والحرف . أحسنُها هذا ذلك غير أقول وفيه . وأقْبِل وتَعاَل هلُم : أحدكُم كقول هو إنّما علِّمتم

  .)١(الهِجاء حروف من الحرف وسمي والجانب الطَّرف :صلاأل
  )١٣٣(حديث رقم

  :قال البخاري في صحيحه
 عن عبد   ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ    ،)٣( عن ابنِ شهابٍ   ،)٢( َأخْبرنَا ماِلك  ،حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ    

 سمعتُ هـشَام    : سمعتُ عمر بن الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنْه يقُولُ        : َأنَّه قَالَ  ،ارِيالرحمنِ بنِ عبد الْقَ   
 وكَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   ، يقْرُأ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما َأقْرُؤها    ،بن حكيمِ بنِ حزامٍ   

 ثُم لَببتُه بِرِداِئه فَجِْئتُ بِـه رسـوَل         ،نيها وكدتُ َأن َأعجَل علَيه ثُم َأمهلْتُه حتَّى انْصرفَ        وسلَّم َأقْرأَ 
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا        : فَقُلْتُ ،اللَّهيهْأتَنا َأقْررِ ملَى غَيُأ عقْرذَا يتُ هعمِلي فَقَاَل   ، ِإنِّي س":   ـلْهسَأر

 هكَذَا ُأنْزِلَـتْ ِإن الْقُـرآن   : فَقَاَل، اقْرْأ فَقَرْأتُ  : ثُم قَاَل ِلي   ، هكَذَا ُأنْزِلَتْ  : قَالَ ،ثُم قَاَل لَه اقْرْأ فَقَرأَ    
رسا تَيم نْهوا مءفَاقْر فرَأح ةعبلَى س٤( "ُأنْزَِل ع(.  

  تخريج الحديث
، من )٦(مسلمو. بن خالد األيلي عقيلو ،بن أبي النجاديونس  من طريق ،)٥(خاريأخرجه الب  

  .به، بنحوه ، عن ابن شهاب)مالك و عقيل، ويونس، (ثالثتهم  ،مالك بن أنس األصبحي طريق
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات 
        

                            
       .١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث واألثر )١(
     ).٥١٦تقريب التهذيب، ص( ، مالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري هو )٢(
     ).٥٠٦تهذيب، صتقريب ال( ، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو )٣(
  .٢٢٨٧ح٢/٨٥١، "بعض في بعضهم الخصوم كالم" ، باب "الخصومات " صحيح البخاري، كتاب ) ٤(
 المرتدين استتابة" وكتاب ،٣٠٤٧ح٣/١١٧٧، "المالئكة ذكر" ، باب "بدء الخلق " المرجع السابق، كتاب )٥(

   ،٦٥٣٧ح٦/٢٥٤١، "المتأولين في جاء ما" ، باب "وقتالهم والمعاندين
    .٨١٨ح١/٥٦٠، ..."سبعة على القرآن أن بيان" ، باب "صالة المسافرين "  صحيح مسلم، كتاب )٦(



 ٢٠١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 وقد. جانب على أي ] حرف على إالَّ النِّساء يأتون ال لكتابا أهل [ عباس ابن حديث ومنه  
 .)١(الحديث في مثلُه تكرر

  )١٣٤(حديث رقم
  :قال أبو داود في سننه  
 ،حقَ عن محمد بنِ ِإس، حدثَني محمد يعني ابن سلَمةَ،حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن يحيى َأبو الَْأصبغِ  

 ِإنَّما ،ِإن ابن عمر واللَّه يغْفر لَه َأوهم :" قَاَل، عن ابنِ عباسٍ، عن مجاهد،عن َأبان بنِ صاِلحٍ
وكَانُوا يرون  ،كَان هذَا الْحي من الَْأنْصارِ وهم َأهُل وثَنٍ مع هذَا الْحي من يهود وهم َأهُل كتَابٍ

 وكَان من َأمرِ َأهِل الْكتَابِ َأن لَا ، فَكَانُوا يقْتَدون بِكَثيرٍ من فعلهِم،لَهم فَضلًا علَيهِم في الْعلْمِ
فرلَى حِإلَّا ع اءْأتُوا النِّسَأةُ،يرالْم ا تَكُونم تَرَأس ذَِلكذَا الْ، وه َأخَذُوا  فَكَان ارِ قَدالَْأنْص نم يح

 ننْهم تَلَذَّذُونيا ونْكَرا محشَر اءالنِّس ونحشْرشٍ ييقُر نم يذَا الْحه كَانو هِملعف نم بِذَِلك
اتيتَلْقسمو اتبِردمو قْبِلَاتينَ،مدالْم وناجِرهالْم ما قَدارِ  فَلَمالَْأنْص نَأةً مرام منْهٌل مجر جوةَ تَز

هلَيع تْهفََأنْكَر ا ذَِلكبِه نَعصي بقَالَتْ،فَذَهي : ونبتَنِإلَّا فَاجو ذَِلك نَعفَاص فرلَى حا كُنَّا نُْؤتَى عِإنَّم 
نساُؤكُم ( َأنْزَل اللَّه عز وجلَّ فَ،ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبلَغَ ذَِلك رسوَل اللَّ،حتَّى شَرِي َأمرهما

ْئتُمَأنَّى ش ثَكُمرفَْأتُوا ح ثٌ لَكُمرح( لَدالْو عضوم ي بِذَِلكنعي اتيتَلْقسمو اتبِردمو قْبِلَاتم َأي" )٢(.  
  تخريج الحديث

عبد ، من طريق )٥(الحاكم و.محمد بن سلمة، بمثله من طريق ،)٤(البيهقي و،)٣(أخرجه الحاكم  
  . ، بهمحمد بن إسحاق عن) عبد الرحمن  محمد، و(كالهما . بنحوه ،الرحمن بن محمد المحاربي

  رجال اإلسناد
 سنة مات ،وهم ربما صدوق ،يانرالح َأبو الَْأصبغِ ،ياِئكَّالب فَوسي بنِعبد الْعزِيزِ بن يحيى * 

  .)٦(النسائي ومائتين، روى له أبو داود، ووثالثين خمس

                            
  .١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
    .٢١٦٤ح١/٦٥٦،  "النكاح جامع في" ، باب "النكاح " سنن أبي دود، كتاب  ) ٢(
  .٢٧٩١ح٢/٢١٢، "النكاح " المستدرك، كتاب  ) ٣(
    .١٣٨٨٥ح ٧/١٩٥، "أدبارهن في النساء إتيان" ، باب "النكاح " ن الكبرى، كتاب السن  )٤(
  .٣١٠٥ح٢/٣٠٧، البقرة سورة  من،"التفسير" المستدرك، كتاب  ) ٥(
    .٣٥٩تقريب التهذيب، ص ) ٦(



 ٢٠٢ 

قال و. )٤(صدوق : أبو حاتمقال و.)٣(وذكره ابن حبان في الثقات .)٢(الذهبيو .)١(وثقه أبو داود
 عيسى عن صبغاأل أبو ،يحيى بن العزيز عبد:" البخاري وقال .)٥("برواياته بأس ال ":ابن عدي

 بن عيسىفي روايته عن  وهم ربما صدوق هو :قلت .)٦("عليه يتابع ال بدر عن نسيو بن
 .، والرواية هنا ليست عنهيونس

 *دمحم نةَبلَمبنِ  س عاِهللا بد الباهلعلى احدى وتسعين سنة مات ثقة ،الحراني موالهم ،ي 
  .)٧(ألربعةااألئمة و ،ومسلم ،القراءة جزء في البخاريروى له  ،الصحيح

 *حِإس نب دمحبنِقَام  ي١٠٢(ترجمته حديث رقم ، سبقت بالتشيع ورمي يدلس صدوق ،ارٍس.(  
 *انَأب ناِلحِ بنِ صرِ بيمبنِ ع عبالقُ يدرشوابن ،فجهله حزم بن ووهم ،األئمة وثقه موالهم ،ي 
 البخاريروى له  ،وخمسين خمس بن وهو مائة، وعشرة بضع سنة مات ،فضعفه البر عبد

   .)٨(األربعةاألئمة و ،تعليقاً
 *داهجم بن ج٤(ترجمته حديث رقم سبقت   مرسل،ثقة ،رٍب.(  
ابنع ٤( حديث رقم، صحابي، سبقت ترجمتهاسب.(  

  علل اإلسناد
  : علتانهذا اإلسناد فيه ثالث

، والرواية هنا يونس بن عيسىوايته عن في ر وهم ربما ،ياِئكَّالب يحيى بن العزيز عبد :األولى
 .عبد الرحمن بن محمد المحاربيمن  قاصرة متابعةوله  هذا الحديث، لم يهم فيف .ليست عنه

  .)٩( كما ذكر العالئيصالح بن أبان عن لم يدلس هلكن، وإسحاق بن محمدتدليس  :الثانية
  الحكم على اإلسناد

  .)١٠(قد حسنه األلبانيو .هذا اإلسناد حسن
        

                            
  . ١٨/٢١٧ تهذيب الكمال، ) ١(
  . ١/٦٥٩ الكاشف، ) ٢(
  .٨/٣٩٧ الثقات البن حبان، ) ٣(
  .٥/٣٩٩ديل،  الجرح والتع) ٤(
  .٥/٢٩٢، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥(
  .١٨/٢١٧ تهذيب الكمال، ) ٦(
  .٤٨١ تقريب التهذيب، ص) ٧(
    .٨٧  المرجع السابق، ص)٨(
    .٢٦١ جامع التحصيل، ص) ٩(
  . ١٨٩٦ح٢/٤٠٦ صحيح أبي داود، )١٠(



 ٢٠٣ 

  .:قال ابن األثير رحمه اهللا  
 على ويجعلها يميلُها أي ] القلوب يحرف ذَفيف طاعون موت عليهم سلّط [ الحديث ومنه  

  .)١(وسيجيء بالواو يحوف ويروى . وطَرف جانب أي : حرف
  )١٣٥(حديث رقم

   .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
  . )٢(اأمالَه أي ] فحرفَها بكَفِّه سفيان ووصفَ [ الحديث ومنه  

  )١٣٦(حديث رقم
  : قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  يديمثَنَا الْحد٣(ح(،ورمثَنَا عدح انفْيثَنَا سدح )٤(َةكْرِمتُ ععمقَاَل س )ةَ )٥ريرا هتُ َأبعمقُوُل سي 
ِإذَا قَضى اللَّه الَْأمر في السماء ضربتْ الْملَاِئكَةُ  :" ِإن نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل:يقُوُل

 ،ذَا قَاَل ربكُم ما: فَِإذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا،بَِأجنحتها خُضعانًا ِلقَوِله كََأنَّه سلْسلَةٌ علَى صفْوانٍ
 ومستَرِقُ السمعِ هكَذَا بعضه ، فَيسمعها مستَرِقُ السمعِ، ِللَّذي قَاَل الْحقَّ وهو الْعلي الْكَبِير:قَالُوا

 الْكَلمةَ فَيلْقيها ِإلَى من  فَيسمع، ووصفَ سفْيان بِكَفِّه فَحرفَها وبدد بين َأصابِعه،فَوقَ بعضٍ
 فَربما َأدرك ،تَحتَه ثُم يلْقيها الْآخَر ِإلَى من تَحتَه حتَّى يلْقيها علَى ِلسانِ الساحرِ َأو الْكَاهنِ

رِكَهدي َل َأنا قَبا َألْقَاهمبرا وهيلْقي َل َأنقَب ابقَاُل فَ،الشِّهفَي ةاَئةَ كَذْبا مهعم بكْذقَاَل :ي قَد سَألَي 
اءمالس نم عمي سالَّت ةمالْكَل لْكقُ بِتدصكَذَا فَيكَذَا كَذَا وكَذَا و مو٦(" لَنَا ي(.  

  تخريج الحديث
   .، بلفظ مقارببن عيينة، به سفيانعن  ،علي بن عبد اهللا السعدي عن ،)٧( البخاريأخرجه  

  رجال اإلسناد
 *انفْيس ننَةَ بييختالطـه ال   ا و هتدليسلكن  و ،دلس ربما وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إالثقة  ،  ع

                            
  .١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(
  .١/٩٣٨المرجع السابق، ) ٢(
   ).٣٠٣تقريب التهذيب، ص(  ، أبو بكر الحميدي،عبد اهللا بن الزبير بن عيسى القرشي األسديهو  )٣(
   ).٤٢١تقريب التهذيب، ص( ،  أبو محمد األثرم الجمحي،عمرو بن دينار المكيهو ) ٤(
   ).٣٩٧تقريب التهذيب، ص( ،  مولى عبد اهللا بن عباس، أبو عبد اهللا المدني،عكرمة القرشي الهاشميهو ) ٥(
  .٤٥٢٢ح٤/١٨٠٤،  "سبأ سورة تفسير" ، باب "التفسير "  صحيح البخاري، كتاب )٦(
  .٤٤٢٤ح٤/١٧٣٦، "الحجر سورة تفسير"  المرجع السابق، باب )٧(



 ٢٠٤ 

  ).٥( كما قال العلماء، سبقت ترجمته في حديث رقم يضر
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)١(بِحده السيف قَطْع بها ووصف . القَتْل يريد كأنه ] فَحرفَها بيده وقال [ اآلخر والحديث  
  )١٣٧(حديث رقم

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  يماهرِإب نب كِّيثَنَا الْمدقَاَل،ح :انفْيَأبِي س ننْظَلَةُ بنَا حراِلمٍ، َأخْبس نا :  قَاَل،)٢( عتُ َأبعمس

يقْبض الْعلْم ويظْهر الْجهُل والْفتَن ويكْثُر الْهرج  :" قَاَل، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،هريرةَ
  .)٣( "قيَل يا رسوَل اللَّه وما الْهرج فَقَاَل هكَذَا بِيده فَحرفَها كََأنَّه يرِيد الْقَتَْل

  تخريج الحديث
من  ،)٦(البخاريو .، من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف        )٥(مسلم، و )٤(أخرجه البخاري   

 .ذكوان السمان أبو صالح    يق، من طر  )٧(مسلمو. بن المسيب ، وسعيد   عرجطريق عبد الرحمن األ   
  ).بيده فحرفها ( دون لفظ  مقارب، وعن أبي هريرة، بلفظأربعتهم 

  رجال اإلسناد
  .ال اإلسناد ثقاتجميع رج

        

                            
    .١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث واألثر )١(
   ).٢٢٦تقريب التهذيب، ص(  ،سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدويهو ) ٢(
    .٨٥ح١/٤٤،  "والرأس اليد بإشارة الفتيا أجاب من" ، باب "العلم "  صحيح البخاري، كتاب )٣(
، "األدب"، وكتاب٩٨٩ح١/٣٥٠،  "واآليات الزازل في قيل ما" ، باب "االستسقاء "  المرجع السابق، كتاب )٤(

  .٦٦٥٢ح٦/٢٥٩٠، "ظهور الفتن " ، باب"الفتن " ، وكتاب ٥٦٩٠ح٥/٢٢٤٥، ..."الخلق حسن"باب 
 الفتن" ، وكتاب ١٥٧ح٤/٢٠٥٦ ،... "الجهل وظهور وقبضه العلم رفع" ، باب "العلم "  صحيح مسلم، كتاب )٥(

    .١٥٧ح٤/٢٢١٣،  "بسيفيهما المسلمان تواجه إذا" ، باب  "الساعة راطأشو
، "األدب"وكتاب ،٩٨٩ح١/٣٥٠، "واآليات الزازل في قيل ما" ، باب "االستسقاء "  صحيح البخاري، كتاب )٦(

  .٦٦٥٢ح٦/٢٥٩٠، "ظهور الفتن " ، باب"الفتن " ، وكتاب ٥٦٩٠ح٥/٢٢٤٥، ..."الخلق حسن"باب 
 الفتن" ، وكتاب ١٥٧ح٤/٢٠٥٦ ،... "الجهل وظهور وقبضه العلم رفع" ، باب "العلم "  صحيح مسلم، كتاب )٧(

    .١٥٧ح٤/٢٢١٣،  "بسيفيهما المسلمان تواجه إذا" ، باب  "الساعة راطأشو



 ٢٠٥ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كفَّارة فتكون بها الموت عند فيحارفُ الجبِين بِعرق المؤمن موتُ [ مسعود ابن حديث وفي  

 الجِراحة به تُخْتَبر الذي الميُل وهو بالمحراف المقايسة : والمحارفَة . بها يقايس أي ] لذنوبه
 عند جبينُه لها يعرق حتى له تَعرِض التي الشِّدة أن والمعنى . والمكافأة المجازاة موضع فوضع
 في التشديد وهو المحارفة من هو أو الذُّنوب من عليه بقي ِلما وجزاء كفَّارة تكون السياق
  .)١(المعاش

  )١٣٨(حديث رقم
  .مختصراً ورد  المرفوعو لكن  مرفوعاً،)فيحارف عند الموت( لم أقف على لفظ ابن األثير  
  : في سننهترمذيقال ال  
 عن عبد اللَّـه     ، عن قَتَادةَ  ، عن الْمثَنَّى بنِ سعيد    ، حدثَنَا يحيى بن سعيد    ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ     

 : قَـالَ   "الْمْؤمن يموتُ بِعرق الْجبِينِ    :" قَالَ ،ه علَيه وسلَّم   عن النَّبِي صلَّى اللَّ    ، عن َأبِيه  ،بنِ بريدةَ 
    ودعسنِ ماب ناب عي الْبفى   ،ويسو عقَاَل َأب :   نسيثٌ حدذَا حرِفُ        ، هلْمِ لَا نَعِل الْعَأه ضعقَاَل ب قَدو 

نِ بب اللَّه دبع نا ماعمةَ سةَِلقَتَاددي٢(ر(.  
  تخريج الحديث

ـ هكَمن طريق    ،)٣(أخرجه النسائي  مـن   )٤(وابـن ماجـة   . بنحـوه،  ،س بـن الحـسن    م ،
  . بريدة، بهعن عبد اهللا بن )قتادة كهمس، و( كالهما . بمثله ،قتادة بن دعامةطريق 

من  ،)١٠(النسائيو، )٩(البيهقيو ،)٨(الطيالسي و،)٧(ابن حبان و،)٦(الحاكم و،)٥(خرجه أحمدأو 
   .، به، بنحوهسعيد بن المثنىطريق 

                            
  .١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .٩٨٢ح٣/٣١٠،  "الجبين بعرق يموت المؤمن "، باب "الجنائز "  سنن الترمذي، كتاب ) ٢(
 بعرق يموت المؤمن "، باب "الجنائز " ، وكتاب ١٨٢٨ح٤/٥،" المؤمن موت عالمة " المرجع السابق، باب ) ٣(

  .١٨٢٩ح٤/٦،  "الجبين
    .١٤٥٢ح١/٤٦٧،  "النزع في يؤجر المؤمن "، باب "الجنائز " نن ابن ماجة، كتاب   س)٤(
   .٢٣٠٧٢ ، ٢٣٠٩٧، ٢٣٠١٤ ح ٣٦٠-٥/٣٥٠ مسند أحمد  )٥(
    .١٣٣٣ح١/٥١٣، "الجنائز "  المستدرك، كتاب ) ٦(
    .٣٠١١ح٧/٢٨١،  "به يتعلق وما المريض "، باب "الجنائز "  صحيح ابن حبان، كتاب ) ٧(
    .٨٠٨ح١٠٩، صسند أبي داود الطيالسيم  )٨(
    .١٠٢١٤ح٧/٢٥٤ شعب اإليمان، ) ٩(
  .١٩٥٤ح١/٢٠٦، "المؤمن موت عالمة "، باب "الجنائز " ، كتاب سنن النسائي الكبرى) ١٠(



 ٢٠٦ 

  رجال اإلسناد
   ).١١٣(، سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ،يبدالع انثمع  بنِمحمد بن بشَّارِ* 
 *يدعس نى بيحفَ بنِ يرخٍو ىيم١١٠(، سبقت ترجمته حديث رقم ثقة ،التَّم.(   
 *نىثَالم بن سِعيد الضبروى له السادسة من ثقة ،القصير القسام البصري سعيد أبو ،عي ،

  . )١(الجماعة

  ).٤٨(، سبقت ترجمته حديث رقم ثبت ثقة ،ةَامعد بن ةُادتَقَ* 
 *دبعنب ةَ اللَّهديرال بنِ  بحصاَأل بِيلَسمخمس سنة مات ،ثقة ،قاضيها المروزي سهل أبو ،ي 

  . )٢(، روى له الجماعةسنة مائة وله ةعشر خمس بل وقيل ومائة

 عليه اهللا صلى النبي به مر حين أسلم ،يملَساَأل ثارِالح بنِ اِهللا بدع بنِ بِالْحصي بن بريدةُ* 
 خالفة في مات ،غزوة عشرة ست وسلم عليه اهللا صلى النبي مع غزا، بالغميم مهاجرا وسلم
  .)٣(وستين ثالث سنة اتم :سعد بنا قال ،معاوية بن يزيد

  الحكم على اإلسناد
 . فجميع رواته ثقات.هذا اإلسناد صحيح

        
   :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 تُحارِفْ ال : يقال . يجازى أي ] والشر الخَير عمله على ليحارف العبد إن [ الحديث ومنه  
وء أخاكف . تُجازِه ال أي : بالسرُل وأحى ذاإ الرجأو خير على جاز ٤(األعرابي ابن قاله . شر(   
  )١٣٩(حديث رقم    
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        

                            
    .٥١٩  تقريب التهذيب، ص)١(
      .٢٩٧  المرجع السابق، ص)٢(
  .١/٢٨٦، اإلصابة في تمييز الصحابة  )٣(
  .١/٩٣٨، يب الحديث واألثرالنهاية في غر ) ٤(



 ٢٠٧ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 إن أي: يسكَّن وقد لهبها: بالتحريك النار حرق ] النار حرقُ المؤمن ضالَّة [ فيه  }حرق{   
 .)١(النار إلى أدتْه لَّكهاِليتَم إنسان أخذها إذا المؤمن ضالّة

  )١٤٠(حديث رقم
  :المثاني في اآلحاد وأبي عاصمبن اقال   
 َأبِي عن َأيوب، عن زيد، بن حماد حدثَنَا: قَاال حسابٍ، بنِ عبيد بن ومحمد خَاِلد، بن هدبةُ حدثَنَا
الءالْع زِيدنِ يب دبنِ اِهللا عالشِّخِّيرِ، ب نمٍ، َأبِي علسنِ مع ودارالْج يضر اللَّه ،نْهع َأن صلى النَّبِي 

  .)٢("النَّارِ حرقُ الْمْؤمنِ ضالَّةُ ":قَاَل وسلم عليه اهللا
  تخريج الحديث

 ، من طريـق )٤(أبو يعلى الموصليو. علي الدستوائي ، من طريق هشام بن   )٣(جه البيهقي أخر  
يزيد بـن عبـد اهللا بـن    عن تادة بن دعامة   عن ق ) أبان  هشام، و ( ن يزيد العطار، كالهما     أبان ب 

   .، به، بمثلهيرخِّالشِّ
 بإسـقاط   العبـدي   الجـارود   عن ،يرخِّيزيد بن عبد اهللا بن الشِّ     ، من طريق    )٥(أخرجه الطبراني و

  . بمثله،الواسطة بينهما
  ".ضالة المؤمن " على تخريج رواية  ي اكتفيتلكن، و"ضالة المسلم " حديث ورد بلفظ الو

  سنادرجال اإل
 النسائي تفرد عابد ثقة، ابده له :ويقال ،البصري خالد أبو ،ييسالقَ دسواَأل بنِ خَاِلد بن هدبةُ* 

  . )٦(داود ووأب ،ومسلم ،البخاريروى له  ،نيمائت ووثالثين بضع سنة مات ،بتليينه
 عنه وروى ،الناس وثقة وقد ،كثير وهو يرويه فيما منكراً حديثا له عرفأ ال :قال ابن عدي

  . )٩(ثقة يبصر :قال العجلي و.)٨(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٧(به سأب ال صدوق وهو ،األئمة

                            
  .١/٩٣٩، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١٦٣٩ ح ٣/٢٦٤ اآلحاد و المثاني، ) ٢(
  .١١٨٥١ح٦/١٩٠، "يجده مما يجوز ال وما أخذه له يجوز ما "، باب " اللقطة"  السنن الكبرى، كتاب ) ٣(
  .١٧ح١/٥٣، المفاريد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(
  .٢١١١ح٢/٢٦٥ المعجم الكبير، ) ٥(
  .٥٧١ تقريب التهذيب، ص ) ٦(
  .٧/١٣٩ الكامل في الضعفاء، ) ٧(
  .٩/٢٤٦ الثقات البن حبان، ) ٨(
  .٢/٣٢٥ الثقات للعجلي، ) ٩(



 ٢٠٨ 

  .)٢(ثقة خالد بن هدبة: يقول معين بن يحيى سمعت :قال ابن الجنيد و.)١(صدوق: وقال أبو حاتم
 وهذا الرحمن عبد أبي تضعيف يقبل ال هنا :قلت .ضعيف هو :فقال النسائي ماأو ":قال الذهبي و
 بنا وهذا ينكر ما له يعرف ال بأنه يصرح عنه كبار طائفة عن هدبة علم أخذ الذي عدي بنا

   .هو ثقة: قلت .)٣( "ثقة بأنه يفصح الحفاظ ملك معين
 *دمحم نب ديبنِ عابٍ  بسالغُحرِبي البرِصومائتين، أخرج له وثالثين ثمان سنة مات ،ثقة ،ي 

   .)٤(النسائيمسلم، وأبو داود، و
 *ديز نب ادمبنِ ح دراَأل مٍهزديزيد بن سفيان ( وهو المهزم أبي من يسمع لم ،ثبت ثقة ،ي( ،

  ).٢٤(سبقت ترجمته حديث رقم 
 *أيوب تَ أبي بنمكَ ،ةَيمساني الفقهاء كبار من ،حجة ثبت ثقة ،البصري بكر أبو ،تيانيخْالس 

  . )٥(، روى له الجماعةوستون خمس وله ،ومائة وثالثين إحدى سنة مات ،العباد
 متفق ،األئمة  أحد: وقال فال يضر تدليسة،عده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين  
 عنه أخرجها بالعنعنة أحاديث بعدة عنه فحدث ،منه يسمع ولم أنساً رأى ،به االحتجاج على

  .ال يضر تدليسه هو ثقة، :قلت .)٦(كتابهما في والحاكم ،الدارقطني
 *زِيدي نب دبنِ اِهللا عالشِّخِّيرِ ب العرِامعشرة إحدى سنة مات ،ثقة ،البصري العالء أبو ،ي 

  . )٧(، روى له الجماعةؤيةر له أن زعم من فوهم ،عمر خالفة في مولده وكان ،قبلها أو ،ومائة
  .)٨(النسائي، روى له الترمذي، والثالثة من مقبول، جذْمىال مسلمٍ َأبو* 

قال و .)١٠(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٩(ال تعديالً أبو حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً وذكره  
  .الشخير بن مطرفله متابعة من و ،هو ثقة: قلت .)١١(ثقة: الذهبي

                            
  .٩/١١٤ الجرح والتعديل، ) ١(
  .٣٥٨ سؤاالت ابن الجنيد، ص) ٢(
  ٢/٤٦٥ تذكرة الحفاظ، ) ٣(
  .٤٩٥ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .١١٧ المرجع السابق، ص) ٥(
    .١٩  طبقات المدلسين، ص)٦(
  .٦٠٢ تقريب التهذيب، ص ) ٧(
  .٦٧٣ المرجع السابق، ص ) ٨(
  ٩/٤٣٥ الجرح والتعديل، ) ٩(
    .٥/٥٨١الثقات البن حبان، ) ١٠(
  .٢/٤٦٠الكاشف، ) ١١(



 ٢٠٩ 

 *ارالْجود العبدالعالء بن عمرو ابن الجارود هو وقيل ،العالء بن المعلى بن الجارود هو ،ي 
  .)٢(وعشرين إحدى سنة استشهد جليل صحابي، )١(عتاب أبا وقيل ،غياث أبا يكنى

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

، شيئاً )يد بن سفيانيز(وهو  المهزم أبي من يسمع لم، األزدي درهم بن زيد بن حماد :األولى
  .لم يروِ عنه في هذا الحديثو

 وعده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين ،أنس  منيسمع لم ،يمةمتَ أبي بن أيوب :الثانية
  . ولم يروِ عن أنس في هذا الحديثفال يضر تدليسه،

  الحكم على اإلسناد
  .)٣( و قد صححه الشيخ األلباني.هذا اإلسناد صحيح

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

   )٤( ]شهادة والشَّرق والغَرق الحرقُ [ الحديث ومنه
  )١٤١(حديث رقم

  : في سننهابن ماجةقال   
  نِ جب اللَّه دبنِ عب اللَّه دبع نسِ عيمَأبِي الْع نع يعكثَنَا ودةَ حبَأبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا َأبدرِ احب

 هلَأه نفَقَاَل قَاِئٌل م هودعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فََأتَاه رِضم َأنَّه هدج نع َأبِيه نع يكتنِ عب
ِإن  :"ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمِإن كُنَّا لَنَرجو َأن تَكُون وفَاتُه قَتَْل شَهادة في سبِيِل اللَّه فَقَاَل رسوُل اللَّ

شُهداء ُأمتي ِإذًا لَقَليٌل الْقَتُْل في سبِيِل اللَّه شَهادةٌ والْمطْعون شَهادةٌ والْمرَأةُ تَموتُ بِجمعٍ شَهادةٌ 
  .)٥( "تَ الْجنْبِ شَهادةٌيعني الْحامَل والْغَرِقُ والْحرِقُ والْمجنُوب يعني ذَا

                            
  .١/٧٨، األصحاب معرفة في  االستيعاب) ١(
  .١٣٧ تقريب التهذيب، ص ) ٢(
  .٦٢٠ح٢/١٨٥لسلة الصحيحة،  الس) ٣(
    .١/٩٣٩، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٤(
    . ٢٨٠٣ح٢/٩٣٧،  "الشهادة فيه يرجى  ما"، باب "الجهاد"  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٥(



 ٢١٠ 

  تخريج الحديث
 من طريق عبد اهللا بـن   ،)٥(ابن حبان و ،)٤(مالك و ،)٣(وأحمد ،)٢(النسائيو ،)١(أخرجه أبو داود    

  .بنحوهبه،  ،عتيك بن الحارث األنصاريعن ،جابربن  عبد اهللا
  .، به، بمثله، عن وكيع بن الجراح)٦(وأخرجه ابن أبي شيبة

  رجال اإلسناد
    .)١١٠(، سبقت ترجمته، حديث رقم تصانيف صاحب حافظ ثقة، بو بكْرِ بن َأبِي شَيبةََأ* 
 *يعكو ناحِ برنِ الْجيحٍ  بلمَؤالرسنة آخر في مات ،عابد حافظ ثقة ،الكوفي سفيان أبو ،اسي 

  .)٧(  الجماعةروى له، سنة سبعون وله ،وتسعين سبع سنة وأول ست
 ،الكوفي المسعودي ،الهذلي مسعود بن اهللا عبد بن عتبة بن اهللا عبد بن عتبة هو :عميسِالْ أبو* 
   .)٨(، روى له الجماعةالسابعة من ثقة
 *دبعنب اللَّه نِ جب اللَّه دبرٍا عوقيل ،ب ربِج نبيكتالرابعة من ثقة ،المدني األنصاري ، ع ،

  . )٩(روى له الجماعة
 *هو : هوأبدبعنب اللَّه ا جيكتنِ عرِ بروى له ، الرابعة من مقبول ،المدني األنصاري ،ب

  . )١٠(ابن ماجة و،النسائي
 في صنف ممن أحد عند ترجمة له أر لم هنا المذكور جابر بن اهللا عبد:"  حجرقال ابن  

  وقد وجد له متابع وهوالراوي مقبول وإن لم يوجد له متابع فلين الحديث،: قلت .)١١( "الرجال
  .عتيك بن الحارث

                            
    .٣١١١ح٢/٢٠٥، "الطاعون في مات من  فضل"، باب "الجنائز" أبي داود، كتاب سنن   )١(
كبرى، ال سنن، و في ال١٨٤٦ ح٤/١٣، "الميت على البكاء عن النهي "، باب "ئزالجنا" ، كتاب سنن النسائي ) ٢(

  صاحب"، باب"الطب" ، وكتاب١٩٧٣ح١/٦٠٦، "الميت على البكاء عن  النهي"، باب "الجنائز" كتاب 
  .٧٥٢٩ح٤/٣٦٣، "الجنب ذات

    .٢٣٨٠٤ح٥/٤٤٦ مسند أحمد، ) ٣(
    .٥٥٤ح١/٢٣٣، "الميت على البكاء عن النهي "، باب "الجنائز"  موطأ مالك، كتاب ) ٤(
    .٣١٩٠ح ٧/٤٦٣، "به يتعلق وما  المريض"، باب "الجنائز" كتاب    صحيح ابن حبان،)٥(
    .١٩٤٧٥ح٤/٢٢١، "عليه والحث الجهاد فضل في "، باب "الجهاد" مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ) ٦(
  .٥٨١ تقريب التهذيب، ص) ٧(
  .٣٨١  المرجع السابق، ص )٨(
    .٣٠٩ نفسه، ص  )٩(
  .٢٩٨نفسه، ص ) ١٠(
     . ٥/١٨١ اإلصابة في تمييز الصحابة، )١١(



 ٢١١ 

 الصحابة وفي ،األنصاري الحارث بن شةيه بنِ ثارِالح بنِ يسِقَ بنِ  عتيك بنبراج :جده* 
 عتيك بن النعمان بن عتيك بن جابر :اأحدهم اثنان هذا غير عتيك بن جابر يسمى ممن

  .)١(السلمي ارياألنص األسود بن قيس بن عتيك بن جابر، واألنصاري
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
  .له متابع وهو عتيك بن الحارث و،مقبول ،األنصاري عتيك بن براج بن اهللا عبد

  الحكم على اإلسناد
 بن اهللا عبدعتيك بن الحارث ل ، وذلك بمتابعةيرتقي لدرجة الصحيح لغيره. هذا اإلسناد حسن

   .)٢( األلبانيقد صححه الشيخو. عتيك بن براج
          

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 في يقَع الذي هو ] الحريق [ رواية وفي. الراء بكسر ] شهيد الحرِق [ اآلخر الحديث ومنه  
 .)٣(فيلْتَهِب النار حرق

  )١٤٢(حديث رقم
  ).١٤١(هذا الحديث سبقت دراسته، الحديث السابق رقم 

        
  :رحمه اهللاقال ابن األثير   
 في الجِماع من فيه وقَعا ما شبها ] احتَرقْتُ [ أيضاً رمضان نهار في المجامع حديث ومنه  

  .)٤(بالهالك والصوم المظاهرة
  )١٤٣(حديث رقم

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن محمد بنِ جعفَرِ بنِ      ،بنِ الْقَاسمِ  عن عبد الرحمنِ     ، عن عمرِو بنِ الْحارِث    ،)٥(وقَاَل اللَّيثُ   

 َأتَى رجٌل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فـي          ، عن عاِئشَةَ  ، عن عباد بنِ عبد اللَّه بنِ الزبيرِ       ،الزبيرِ

                            
   . ١/٤٣٧  اإلصابة في تمييز الصحابة، )١(
    .٢٢٦١ح٢/١٣٠ صحيح ابن ماجة، ) ٢(
  .١/٩٣٩، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣(
  .١/٩٣٩مرجع السابق، ال ) ٤(
   ).٤٦٤تقريب التهذيب، ص(  ،الحارث المصريليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو  ) ٥(
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 ما  :قَاَل" تَصدقْ   :" قَاَل لَه  ،عتُ بِامرَأتي في رمضان    وقَ : قَالَ ، مم ذَاك  : قَالَ ،احتَرقْتُ :الْمسجِد قَالَ 
  لَسفَج ءي شَينْدقَالَ       ،ع امطَع هعما وارموقُ حسي انِإنْس َأتَاهو :        ـوا هرِي ما َأدنِ ممحالر دبع 

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تَرِقُ:" فَقَاَل،ِإلَى النَّبِيحالْم نا َأنَا ذَا: فَقَاَل" َأيقْ   :" قَاَل، هدـذَا فَتَـصخُذْ ه 
قَالَ "بِه :      امي طَعلا ِلَأهنِّي مم جولَى َأحقَالَ ، ع ": فَكُلُوه "،    د اللَّهبو عقَاَل َأب:      نـيُل َأبيثُ الْـَأودالْح 

لَكَأه مَأطْع لُه١(قَو(.  
  ثتخريج الحدي

 من طريق يحيى بن سعيد األنصاري، وعمروبن الحارث األنصاري، كالهمـا            ،)٢(أخرجه مسلم 
  . عن عبد الرحمن بن القاسم، به، بنحوه

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
  )٣(أهلكْهم أي ] قريشاً أحرقْ أن إلي أوحي [ الحديث ومنه  

  )١٤٤(يث رقمحد
   :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
     يعمسالْم انو غَسي َأبثَندثَنَّى   ،حالْم نب دمحمو ،     انثْمنِ عشَّارِ بب نب دمحماللَّفْـظُ ِلـَأبِي     ، وو 

انثَنَّى  ،غَسنِ الْمابشَامٍ   : قَالَا ، وه ناذُ بعثَنَا مدح ،ثَندةَ،ي َأبِي حقَتَاد نع ،  اللَّـه دبنِ عب فطَرم نع 
 قَاَل ذَاتَ يومٍ    ، َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ، عن عياضِ بنِ حمارٍ الْمجاشعي     ،بنِ الشِّخِّيرِ 
 هتي خُطْبف":  لِّمُأع ي َأننري َأمبر ذَاَألَا ِإني هموي ينلَّما عمم هِلْتُما جم ا  ،كُمـدبع لْتُهاٍل نَحكُلُّ م 

     مكُلَّه نَفَاءي حادبِإنِّي خَلَقْتُ علَاٌل وح،    متَالَتْهفَاج يناطالشَّي مَأتَتْه مِإنَّهـتْ     ،)٤( ومرحو هِميند نع 
   لَلْتُ لَها َأحم هِملَيلْطَانًا         عس ُأنْزِْل بِه ا لَمشْرِكُوا بِي مي َأن متْهرَأمو ـِل        ،مِإلَـى َأه نَظَر اللَّه ِإنو 

  وقَاَل ِإنَّما بعثْتُك ِلَأبتَليك وَأبتَلـي بِـك  ،الَْأرضِ فَمقَتَهم عربهم وعجمهم ِإلَّا بقَايا من َأهِل الْكتَابِ      
        قْظَانيا ونَاِئم ُؤهتَقْر اءالْم لُهغْسا لَا يتَابك كلَيلْتُ عَأنْزشًا فَقُلْتُ        ،ويقَ قُررُأح ي َأننرَأم اللَّه ِإنو 

 نُغْـزِك وَأنْفـقْ    استَخْرِجهم كَما استَخْرجوك واغْـزهم : قَاَل،رب ِإذًا يثْلَغُوا رْأسي فَيدعوه خُبزةً   
                            

 فأخبر الحد دون ذنبا أصاب من" ، باب" والردة الكفر أهل من المحاربين "كتاب صحيح البخاري، )١(
    .٦٤٣٦ح٦/٢٥٠١، ..."اإلمام

     .١١١٢،١١١٣ح٢/٧٨٣، .."نهار في الجماع تحريم  تغليظ"، باب"الصيام"كتاب  صحيح مسلم،  )٢(
  .١/٩٣٩، ي غريب الحديث واألثرالنهاية ف  )٣(
   ).١/٨٤٢، النهاية في غريب الحديث(  ،الضالَل في معهم فجالُوا استَّخَفَّتْهم  )٤(



 ٢١٣ 

اكصع نم كَأطَاع نْل بِمقَاتو ثْلَهةً مسثْ خَمعشًا نَبيثْ جعابو كلَيقَ عنُنْف١(".....فَس(  
  تخريج الحديث

  .انفرد بتخريجه اإلمام مسلم عن اإلمام البخاري  
  رجال اإلسناد

سبقت ترجمته  ،صدوق، يخطئ في روايته عن أبيه ،يرِص البياِئوستالد معاذُ بن هشَامٍ* 
، معمر بن راشد األزدي  في هذا الحديث لوجود المتابعة من لم يخطئ:قلت .)١١٣( حديث رقم 

  .)٢(النسائيرواية   فيكما جاء
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 ،به برده أي . بالمحرق حرقَه يقال . بالمبرد بردها هو]  النَّواة حرق عن نهى أنه [ وفيه  
 وإنما بالنار إحراقها أراد يكون أن ويجوز )٣( ]نَسفاً اليم في لَنَنْسفَنَّه ثم لَنُحرقَنَّه [ القراءة ومنه
  .)٤(الدواجِن قٌوتُ النَوى وألن للنخلة إكراماً عنه نُهِي

  )١٤٥(حديث رقم
  .عثر على تخريجٍ لهلم أ  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 : المحرق الماء ] الخاصرة من المحرق الماء وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول شَرِب [ وفيه  
 .)٥(الخاصرة وجع من شَربه أنه يريد النار وهو بالحرق المغْلَى هو

  )١٤٦(حديث رقم
  .هلم أعثر على تخريجٍ ل  

        
                            

،  "الجنة أهل الدنيا في بها يعرف التي  الصفات"، باب"وأهلها نعيمها وصفة  الجنة"كتاب   صحيح مسلم،)١(
  .٢٨٦٥ح٤/٢١٩٧

  .٨٠٧٠ح٥/٢٦،  "األحوال كل على القرآن  قراءة"، باب" القرآن فضائل " السنن الكبرى، كتاب ) ٢(
    ).٩٧( سورة طـه، آية ) ٣(
    .١/٩٣٩، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٤(
    .١/٩٣٩مرجع السابق، ال  )٥(



 ٢١٤ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فإذا غليظة أرض على منها فنَدر . فنَفَرت فرسا ركب السالم عليه أنه [ فيه ... } حرقف{   
 رأس عظْم : الحرقَفَة ] منْسحٍ وجهِه وعرض ومنْكبيه وحرقَفَتَيه ركْبتَيه وعرض جالس هو

   .)١(حراقفُه دبِرتْ : ضجعتُه التط إذا للمريض يقال . الورِك
  )١٤٧(حديث رقم

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
. عليه أذاك يحرم أي: عنك لمحرِم إنه يقال ] محرِم مسلم عن مسلم كلُّ [ فيه } حرم{   
 باإلسالم معتَصم المسلم أن يريد. به يوقع شيئاً نفْسه من يحلَّ لم الذي وهو محرِم مسلم: ويقال
   )٢(مالَه أراد أو أراده ممن بحرمته ممتَنع

  )١٤٨(حديث رقم
  :قال النسائي في سننه  
 ،ثُ عن َأبِيه   سمعتُ بهز بن حكيمٍ يحد     : قَالَ ، قَاَل حدثَنَا الْمعتَمر   ،َأخْبرنَا محمد بن عبد الَْأعلَى      

 هدج نلَـا            : قَالَ ،عو ـكيَألَّا آت هيدابِعِ يِلَأص نهددع نم لَفْتُ َأكْثَرتَّى حح تُكا َأتَيم اللَّه ا نَبِيقُلْتُ ي 
 ينَكد يآت،  و ي اللَّهنلَّما عًئا ِإلَّا مُل شَيقًأ لَا َأعرِإنِّي كُنْتُ امو ولُهسر،   ـزع اللَّـه هجبِو َألُكِإنِّي َأسو 

َأن تَقُوَل َأسلَمتُ وجهِـي   :" قُلْتُ وما آياتُ الِْإسلَامِ قَاَل: بِالِْإسلَامِ قَاَل: قَاَل،وجلَّ بِما بعثَك ربك ِإلَينَا  
  زع تُ  ِإلَى اللَّهتَخَلَّيلَّ وجو ،  الص يمتُقكَاةَ والز يتُْؤتانِ    ،لَاةَ وَأخَـو مـرحمٍ ملـسلَى ممٍ علسكُلُّ م 

 َأو يفَـارِقَ الْمـشْرِكين ِإلَـى        نَصيرانِ لَا يقْبُل اللَّه عز وجلَّ من مشْرِك بعـدما َأسـلَم عمـال             
ينملس٣("الْم(.  

  تخريج الحديث
معمـر   ، من طريق  )٦(الطبراني و ،)٥(عبد الرزاق  و . القطان  بن سعيد  ، عن يحيى  )٤(أخرجه أحمد 

                            
    .١/٩٣٩، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .١/٩٣٩مرجع السابق، ال ) ٢(
  . ٢٥٦٨ح٥/٨٢، "عزوجل اهللا بوجه سأل  من"، باب "كاة الز" ، كتاب سنن النسائي ) ٣(
    .٢٠٠٤٩ح٥/٤ مسند أحمد، ) ٤(
   .٢٠١١٥ح١١/١٣٠، "اإليمان و اإلسالم "   مصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب)٥(
    .٩٦٩ح١٩/٤٠٧  المعجم الكبير، )٦(



 ٢١٥ 

، مـن طريـق   )٢(الطحاويو. يعلي بن عاصم الواسط   ، من طريق    )١(والحاكم .بن راشد األزدي  
    .، به، بنحوهبهز بن حكيم بن معاويةعن  أربعتهم. السهمي بكر بن اهللا عبد

  رجال اإلسناد
، روى له  ومائتينوأربعين خمس سنة مات ،ثقة ،يرِص البياننعالص محمد بن عبد الَْأعلَى* 

  . )٣(ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،القدر في داود وأبي ،مسلم
 *عتَممر بن لَسيمالتَ انيموثمانين سبع سنة مات ،ثقة ،الطفيل يلقب ،البصري محمد أبو، ي 

  . )٤(ه الجماعة، روى لالثمانين جاوز وقد ومائة،
 *زهبنيمِ بكبنِ  ح ميةَاوِع رِىروى  بعد المائةالستين قبل مات ،صدوق ،الملك عبد أبو ،الْقُشَي ،

  . )٥(األئمة األربعة تعليقاً، وله البخاري
 ال أنه وأرجو ،الناس ثقات عنه روى :"وقال ابن عدي. )٧(ابن شاهينو. )٦(بن معين اوثقه  
 وقال أبو .)٨("بحديثه بأس فال ثقة عنه حدث إذا أنه وأرجو ،منكراً حديثا له رأ ولم ه،ب بأس
 .)٩("بالمشهور ليس ولكنه صالح: زرعة وأب قال، وبه يحتج وال حديثه يكتب شيخ هو :"حاتم

 به يحتجان فهما إبراهيم بن وإسحاق ،حنبل بن أحمد فأما ،كثيراً يخطىء كان :"وقال ابن حبان
 عزمات من عزمه إبله وشطر آخذوه إنا "،حديث ولوال ،أئمتنا من جماعة تركهو ،عنه ويرويان

  .هو صدوق: قلت. )١٠(" فيه وجل عز اهللا أستخير ممن وهو الثقات في ألدخلناه ،" ربنا
 *يمكح نةَ باوِيعم رِى١١(األئمة األربعة، و، روى له البخاري تعليقاًالثالثة من صدوق ،الْقُشَي(. 
 ليس :النسائي قال :" المزيقالو .)١٣( وذكره ابن حبان في الثقات.)١٢(ثقة تابعي :العجليقال و

                            
    .٨٧٧٤ح٤/٦٤٣، "األهوال "  المستدرك، كتاب) ١(
   .٣٥٢٠ح٩/١٦٧ مشكل اآلثار، ) ٢(
     .٤٩١  تقريب التهذيب، ص )٣(
    .٥٣٩  المرجع السابق، ص)٤(
    .١٢٨  نفسه، ص)٥(
    .٤/١٤٢و رواية الدوري، . ٨٢ ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   )٦(
    .٤٩ تاريخ أسماء الثقات، ص ) ٧(
  .٢/٦٦، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
    .٢/٤٣٠ الجرح والتعديل، ) ٩(
  .١/١٩٤، نالمجروحي) ١٠(
    .١٧٧تقريب التهذيب، ص ) ١١(
    .١/٣١٧، معرفة الثقات )١٢(
    .٤/١٦١الثقات البن حبان، ) ١٣(



 ٢١٦ 

 سوى الباقون له وروى ،األدب في له وروى الصحيح في البخاري به واستشهد بأس به
  . صدوقهو: قلت. )١("مسلم

  .)٢(وصحبة وفادة له ،كيم حن ببهز جد ،الْقُشَيرِى ةَياوِعم بنِ حيدةَ بن معاوِيةُ* 
 الحكم على اإلسناد

  .)٣( قد حسنه الشيخ األلبانيو .هذا اإلسناد حسن
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 ] حالالً الحرام فجعل وحرم نسائه من وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول آلَي [ عائشة حديثو  

 .)٤(الكفارة اليمين في وجعل أحلَّه عاد بلِْإيالء نسائه من نفْسه على حرمه قد كان ما تَعني
  )١٤٩(حديث رقم

  : قال الترمذي في سننه  
      رِيصةَ الْبعقَز نب نسثَنَا الْحدةَ    ،حلْقَمع نةُ بلَمسَأنَا مَأنْب ،   يلع نب داوَأنَا درٍ  ، َأنْبـامع ـنع ، 

 وقرسم نائِ  ،عع نـَل             :"شَةَ قَالَتْ  ععفَج مرحو اِئهسن نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسآلَى ر
  .)٥( "الْحرام حلَالًا وجعَل في الْيمينِ كَفَّارةً

  تخريج الحديث
، لقرشـي الحسن بن قزعة بن عبيد ا      من طريق    ،)٨(البيهقيو ،)٧(ابن حبان و .)٦( ابن ماجة  أخرجه

  .به، بمثله
  رجال اإلسناد

، تقريباً مائتين وخمسين سنة مات ،صدوق ،البصري موالهم ،يماشالهالْحسن بن قَزعةَ * 
 .)٩(ابن ماجةروى له الترمذي، والنسائي، و

                            
  .٧/٢٠٢، تهذيب الكمال  )١(
  .٦/١٤٩، اإلصابة في تمييز الصحابة  )٢(
    .٣٦٩ح١/٧١٢ السلسلة الصحيحة، ) ٣(
    .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٤(
  .١٢٠١ح٣/٥٠٤، "اإليالء "، باب "الطالق " ب  الترمذي، كتاسنن ) ٥(
  .٢٠٧٢ح١/٦٧٠، "الحرام "، باب "الطالق "  سنن ابن ماجة، كتاب ) ٦(
  .٤٢٧٨ح١٠/١٠٤، "اإليالء "، باب "الطالق "   صحيح ابن حبان، كتاب )٧(
   .١٤٨٤٨ح٧/٣٥٢، "حرام علي أنت المرأته قال  من"، باب"الخلع والطالق "  الكبرى، كتابسنن  ال)٨(
     .١٦٣  تقريب التهذيب، ص )٩(



 ٢١٧ 

 . ثقة:قلت. )٣(ثقة: قال الذهبي و.)٢(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )١(صدوق: قال أبو حاتم  
 *لَمسةَملْقَمع نةُ ب ازِالمنسلمم ، روى لهالثامنة من أوهام له صدوق ،البصري محمد أبو ،ي، 

  .)٤(ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،األنصار فضائل في داود وأبي
 حافظاً هند أبي بن داود بحديث عالماً كان:" )٦(الْقَوارِيرِي اهللا عبيدوقال . )٥(وثقه ابن معين

 ليس :"النسائي وقال. )٨(الثقات في حبان بنا وذكره. )٧("شيء حفظه في يقال وكان، له
 أبي بن داود عن يحدث به بأس ال :زرعة أبو وقال ،الحديث صالح : أبو حاتمقالو .)٩("بالقوي

 هند أبى بن داود عن حدث الحديث ضعيف شيخ :"حنبل بن حمدقال أو. )١٠( "حساناً أحاديث هند
 يتابع ال وما ،مناكير داود عن علقمة بن لمسلمة:" وقال العقيلي. )١١("عنه ندفأس مناكير بأحاديث

  .أوهام له صدوقهو  :قلت. )١٢("كثير حديثه من عليه
 *داود نَأبِي ب نْده رِىيهم كان متقن ثقة ،البصري محمد أبو أو ،بكر أبو موالهم ،الْقُشَي 

  .)١٣(األربعةاألئمة و ،ومسلم ،التعاليق في خاريالب ، روى لهو مائة أربعين سنة مات ،بأخرة
 *رامع نيَل باحشَر بِى٢١(سبقت ترجمته حديث رقم، فاضل فقيه مشهور ثقة ،الشَّع.(  
 *ُوقرسم نعِ  بدبنِاَألج اِلمك الهمداني الوادعمخضرم عابد فقيه ثقة ،الكوفي عائشة أبو ،ي، 

  .)١٤(، روى له الجماعةوستين ثالث سنة :ويقال ،اثنتين سنة مات
 *ةُشَاِئع رض٥( رقمحديث  سبقت ترجمتها في ، عنها اُهللاي(.   

                            
    .٣/٣٤ الجرح والتعديل، ) ١(
    .٨/١٧٦ الثقات البن حبان، ) ٢(
  ١/٣٢٩ الكاشف، ) ٣(
  .٥٣١ تقريب التهذيب، ص ) ٤(
  .٤/١٥٨، -  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) ٥(
   ).٣٧٣تقريب التهذيب، ص( ، هـ٢٣٥ سنة مات ثبت ثقة ،ميسرة الْقَوارِيرِي بن عمر بن اهللا عبيد  هو)٦(
  .٢٧/٥٦٦ تهذيب الكمال، ) ٧(
  .٨/٤٠٥ الثقات البن حبان، ) ٨(
  .٢٧/٥٦٦ تهذيب الكمال، ) ٩(
  .٨/٢٦٧الجرح والتعديل، ) ١٠(
  .٢/٥٢٣العلل ومعرفة الرجال، ) ١١(
  .٤/٢١٢الضعفاء الكبير، ) ١٢(
  .٢٠٠المرجع السابق، ص ) ١٣(
  .٥٢٨تقريب التهذيب، ص ) ١٤(



 ٢١٨ 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  .ليس له متابع و،أوهام له صدوق ،المازني علقمة بن مسلمة
  الحكم على اإلسناد

 بن مسلمة غير ثقات رجاله إسناد وهذا:"  وقال.)١(نيوقد ضعفه الشيخ األلبا .هذا اإلسناد ضعيف
  .)٢(مناكير داود عن روى، ضعيف شيخ : أحمد اإلمام وقال، ضعف ففيه علقمة

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 - الحرم ] وحرمه ِلحلّه وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول أطَيب كنتُ [ عائشة حديث وفي  
 وأنت حلٌّ أنت : يقال . المحرِم الرجل : وبالكسر بالحج اإلحرام - الراء كونوس الحاء بضم
 أسبابهما وباشَر بالعمرة أو بالحج أهلَّ إذا إحراما يحرِم الرجل أحرم مصدر : واإلحرام . حرم

 والصيد لنكاحوا كالطِّيب منها الشرع منَعه التي األشياء واجتناب المخيط خَلْع من وشُروطَهما
 دخل إذا الرجل وأحرم . األشياء هذه من ممتَنع المحرم فكأن . المنع فيه واألصل . ذلك وغير
  .)٣(ورجب والمحرم الحجة وذو القَعدة ذُو وهي الحرم الشُّهور وفي الحرم

  )١٥٠(حديث رقم
  :قال مسلم في صحيحه  
 عن عاِئشَةَ ،)٦( سمعتُ الْقَاسم: قَاَل، حدثَنَا عبيد اللَّه بن عمر،)٥(ثَنَا َأبِي حد،)٤(حدثَنَا ابن نُميرٍ  

  .)٧( "طَيبتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلحلِّه وِلحرمه :" قَالَتْ،رضي اللَّه عنْها
  تخريج الحديث

القاسم بن محمد بن أبي عن  ،القاسم بن الرحمن عبد من طريق ،)٩(مسلمو ،)٨(أخرجه البخاري

                            
    .٢٠٩ح١٤٣يف الترمذي، ص ضع) ١(
    .٨/٢٩٩ إرواء الغليل، ) ٢(
    .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٣(
    ).٤٩٠تقريب التهذيب، ص( ، يفارِاني الخَدمر الهيممحمد بن عبد اهللا بن نُ  هو )٤(
  ).٣٢٢تقريب التهذيب، ص( ،  نمير والد محمد بن عبد اهللا بن،يفارِاني الخَدمر الهيمعبد اهللا بن نُ هو ) ٥(
  ).٤٥١تقريب التهذيب، ص( ،  أبو محمد،القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي هو ) ٦(
  .١١٨٩ح٢/٨٤٦، "اإلحرام عند للمحرم  الطيب"، باب "الحج "  صحيح مسلم، كتاب ) ٧(
   .١٤٦٥ح٢/٥٥٧ ،"اإلحرام عند  الطيب"، باب "الحج "   صحيح البخاري، كتاب )٨(
    .١١٩١ح٢/٨٤٩، "اإلحرام عند للمحرم  الطيب"، باب "الحج "   صحيح مسلم، كتاب )٩(



 ٢١٩ 

  .عن عائشة، بنحوهعروة بن الزبير ، من طريق )١(البخاري و.، به، بنحوهبكر
  رجال اإلسناد

  . ثقاتجميع رجال اإلسناد
         

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 صار الصالة في والدخول بالتكبير المصلّي كأن ] التكبير تَحريمها [ الصالة حديث ومنه  

 لمنْعه تحريم : للتكبير فقيل وأفعاِلها الصالة كالم عن الخارجية واألفعال الكالم من ممنوعا
لّيصيتْ ولهذا ذلك من المم٢(بالصالة اإلحرام أي : اإلحرام تكبيرةَ س(. 

  )١٥١(حديث رقم
  :قال أبو داود في سننه  
   ثَنَا عدةَ   حبَأبِي شَي نب انثْم،  يعكثَنَا ودح ،  انفْيس نيلٍ  ، عقنِ عاب نع ، ـةينَفنِ الْحاب دمحم نع ، 

مفْتَـاح الـصلَاة الطُّهـور     :" قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن علي رضي اللَّه عنْه قَالَ  
ويملا التَّسيلُهلتَحو ا التَّكْبِيرهرِيم٣( "تَح(.  

  تخريج الحديث
السري التميمـي، ومحمـود بـن       قتيبة بن سعيد الثقفي، وهناد بن        ، عن )٤( الترمذي أخرجه  

 .)٧(وأبو بكر بـن أبـي شـيبة        .)٦(أحمد و .، عن علي بن محمد الطنافسي     )٥(ابن ماجة و. غيالن
  . بمثله، به،وكيع بن الجراح، عن )أبو بكرأحمد، و و،ومحمود، وعليقتيبة، وهناد، (  جميعهم

 ، عـن  )١٠(الدارميو. من طريق عبد الرحمن بن مهدي العنبري      . )٩(أحمد و ،)٨(أخرجه الترمذي و
  . محمد بن يوسف الضبي

                            
    .٥٥٨٤ح٥/٢٢١٦،  "الطيب من يستحب  ما"، باب "اللباس "   صحيح البخاري، كتاب )١(
    .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٢(
    .٦١ح١/٦٣، "رض الوضوءف "، باب "الطهارة "  أبي داود، كتاب سنن  )٣(
    .٣ح١/٨، "الطهور الصالة مفتاح أن جاء  ما"، باب "الطهارة "  الترمذي، كتاب سنن  )٤(
    .٢٧٥ح١/١٠١، "الطهور الصالة  مفتاح"، باب "الطهارة "  ابن ماجة، كتاب سنن  )٥(
    .١٠٠٦ح١/١٢٣  مسند اإلمام أحمد، )٦(
    .٢٣٧٨ح١/٢٠٨، "هو ما الصالة مفتاح يف "، باب "الصلوات " كتاب    مصنف ابن أبي شيبة،)٧(
    .٣ح١/٨، "الطهور الصالة مفتاح أن جاء  ما"، باب "الطهارة "  الترمذي، كتاب سنن  )٨(
    .١٠٧٢ح١/١٢٩ مسند اإلمام أحمد، ) ٩(
    .٦٨٧ح١/١٨٦، "الطهور الصالة  مفتاح"، باب "الطهارة "  الدارمي، كتاب سنن )١٠(



 ٢٢٠ 

 من طريق الفضل بن     ،)٢(البيهقيو.  من طريق يزيد بن أبي حكيم الكناني       ،)١(الدارقطنيأخرجه  و
، ، بـه  ، عن سفيان الثـوري    )الفضل  عبد الرحمن، ومحمد، ويزيد، و    (  جميعهم ."أبو نعيم " دكين

  ."إحرامها " بمثله، إال البيهقي عنده بلفظ 
  .، بمثله بن أبي طالب، عن عليسعيد بن عالقة ، من طريق)٣( األصبهانيأبو نعيمأخرجه و

  رجال اإلسناد
لم يهم في هذا لكنه ووقعت في بعض أحاديثه أوهام،  ،رشهي حافظ ثقة ،عثْمان بن َأبِي شَيبةَ* 

  .)١٢٨( سبقت ترجمته حديث رقم .الحديث لوجود المتابعة من الثقات
 *يعكو ناحِ بر١٤١(حديث رقم سبقت ترجمته،  ،عابد حافظ ثقة ،الْج.(  
 *انفْيس نب يدعس رِي١٤( ، سبقت ترجمته حديث رقمثقة ،الثَّو.(  
 *يٍل ابنق٤١( سبقت ترجمته، حديث رقم ،سيئ الحفظ صدوق ،ع.(  
 *دبع اللَّه نب دمحنِ مب ىلنِ عمات ،الحسن بأخيه الزهري قرنه ،ثقة ،الحنفية بنا ،طَاِلبٍ َأبِى ب 
  . )٤(روى له الجماعة ،بالشام مائة ووتسعين تسع سنة
 *علي٣٧(  سبقت ترجمته حديث رقم،صحابي جليل ،بٍاِل أبي طَ بن.(  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 سعيد بن  فقد تابعة قاصرة،، ولكن له متابعسيئ الحفظ ،عقيل بن محمد بن اهللا عبد :األولى
  . شيخه في الرواية عن عليعالقة الهاشمي

  الحكم على اإلسناد
 انتفت عنه العلة لوجود ن عقيل، عبد اهللا بصدوقال الراوي، بسبب  لذاتهحسنهذا اإلسناد 

  .)٥(" حسن صحيح":قال األلباني و.يرتقي لدرجة الصحيح لغيره المتابعة من سعيد الهاشمي، وبها
        

                            
    .٤ح١/٣٦٠، "الطهور الصالة  مفتاح"، باب "الصالة " ي، كتاب  الدارقطنسنن  )١(
  .٢٠٩٤ح٢/١٥، "التكبير من الصالة في به يدخل  ما"، باب "الحيض"  الكبرى، كتاب سنن ال) ٢(
  .٧/١٢٤، حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٣(
    .٣٢١  تقريب التهذيب، ص)٤(
    .٥٥ح١/١٥ صحيح أبي داود، ) ٥(



 ٢٢١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ] أياها أعطيتهم إال اللّه حرمات فيها يعظِّمون خُطَّة يسألوني ال [ الحديبية حديث وفي  

. الحرام الشهر وحرمة اإلحرام وحرمة الحرم حرمة يريد وظُلُمات كظُلْمة حرمة جمع :الحرمات
   )١(انْتهاكُه يحلُّ ال ما: والحرمة

  )١٥٢(حديث رقم
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  دمحم نب اللَّه دبي عثَند٢(ح(،اقزالر دبثَنَا عدنَ، حرَأخْب رمعقَاَل،ا م :رِيهي الزنرَأخْب )٣(، 
 يصدقُ كُلُّ واحد منْهما ،)٤( ومروان، عن الْمسورِ بنِ مخْرمةَ، َأخْبرني عروةُ بن الزبيرِ:قَاَل

بِهاحيثَ صدقَالَا،ح :سو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر جضِ  خَرعتَّى ِإذَا كَانُوا بِبح ةبِييدالْح نمز لَّم
الطَّرِيق،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يمِ :" قَاَل النَّبِيبِالْغَم ِليدالْو نب خَاِلد ةٌ ،)٥(ِإنيعشٍ طَليٍل ِلقُري خَيف 

 فَانْطَلَقَ يركُض نَذيرا ، الْجيشِ)٦(م خَاِلد حتَّى ِإذَا هم بِقَتَرةفَخُذُوا ذَاتَ الْيمينِ فَواللَّه ما شَعر بِهِ
 بركَتْ ، حتَّى ِإذَا كَان بِالثَّنية الَّتي يهبطُ علَيهِم منْها، وسار النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ِلقُريشٍ

 فَقَاَل ،)٨( خَلََأتْ الْقَصواء،)٧( خَلََأتْ الْقَصواء: فَقَالُوا، النَّاس حْل حْل فََألَحتْ:بِه راحلَتُه فَقَاَل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي:ا بِخُلُقلَه ا ذَاكمو اءوا خَلََأتْ الْقَصيِل، مالْف ابِسا حهسبح نلَكو ، 

 ثُم ،الَّذي نَفْسي بِيده لَا يسَألُوني خُطَّةً يعظِّمون فيها حرمات اللَّه ِإلَّا َأعطَيتُهم ِإياها و:"ثُم قَاَل
  .)٩( " فَعدَل عنْهم حتَّى نَزَل بَِأقْصى الْحديبِية: قَاَل،زجرها فَوثَبتْ

  تخريج الحديث      
  .ام البخاري عن اإلمام مسلمانفرد بتخريجه اإلم 

                            
      .١/٩٤١، في غريب الحديث واألثرالنهاية   )١(
     ).٣٢١تقريب التهذيب،ص(  ،عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا الجعفي  هو )٢(
     ).٥٠٦تقريب التهذيب،ص(  الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب  هو )٣(
   ).٥٢٥التهذيب،صتقريب ( ،  أبو عبد الملك،مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي  هو )٤(
   ).٤/٢٩٧،  النهاية في غريب الحديث(، بالحجاز واد: بالفتح الغَميم ) ٥(
    ).٤/١٩، النهاية في غريب الحديث( ، الجيش غَبرة : القَتَرة  )٦(
النهاية ( ، سالفَر وحرن الجمل وَألَح الناقة خَألت: يقال. للدواب والحران للجمال كاِإللْحاح للنُّوق الخالء ) ٧(

    ).٢/١٣٦، في غريب الحديث
  ).٢/١٨٣، المغرب في ترتيب المعرب( ، لها لقَب اهللا رسول ناقة في ما وأما ،األذُن طَرف المقطوعةُ   هي)٨(
    .٢٥٨١ح٢/٩٧٤، "والمصالحة الجهاد في  الشروط"، باب"الشروط "كتاب    صحيح البخاري،)٩(



 ٢٢٢ 

  رجال اإلسناد
 *دبع ِاقزالر نب اممنِ هعٍ بنَاف رِىيمعمي ،شهير مصنف ،حافظ ثقة ،الصنعاني بكر أبو ،الْح 
  .)١(وثمانون خمس وله  ومائتين،عشرة إحدى سنة مات ،يتشيع وكان ،فتغير عمره آخر في

 قالوبالنسبة الختالطه  .)٢( فال يضر تدليسهية من المدلسينعده ابن حجر في المرتبة الثان  
 ال نالمائتي بعد منه سمع من فسماع ،فيتلقن لقني وكان ،عمره آخر في عمي :حنبل بن أحمد
 بصره ذهب بعدما منه سمع ومن ،البصر صحيح وهو ،نالمائتي قبل أتيته :أيضا وقال، شيء
 إنه :الصالح ابن وقال .)٣(بأخرة عنه كتب لمن نظر فيه: النسائي وقال. السماع ضعيف فهو

 حجة فهو وبالجملة ،عمره آخر في عنه كتب ألنه ،عنه الدبري إسحاق حديث من كثيراً استنكر
ألن الراوي عنه  واليضره في هذا الحديث  تغير بعدما عمي،هو ثقة، :قلت .)٤(اإلطالق على
  .الثانيةالمرتبة من ألنه  وال يضره أيضاً ومدلس .الدبري إسحاقليس 

 *رمعم نب داشاَأل رزدبـن  وهـشام  ،واألعمش ،ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت ثقة ،ي 
وقد روى في هذا الحديث عن الزهـري، وهـو مـن       ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،شيئاً ،عروة

  .)٥٩(ترجمته في حديث رقمسبقت  ،أثبت الناس فيه
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 ذو] منها حرمة ذي مع [رواية وفي ] منها محرم ذي مع إالّ المرأة تُسافر ال [ الحديث ومنه  

  .)٥(مجراهم يجري ومن والعم واألخ واإلبن كاألبِ األقارب من نكاحها له يحّل ال من: الْمحرم
  )١٥٣(حديث رقم

  :اري في صحيحهقال اإلمام البخ
ينْظَلالْح يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسدةَ: قَاَل،حامقُلْتُ ِلَأبِي ُأس :اللَّه ديبع ثَكُمد٦( ح(،ٍعنَاف نع )٧(، 

                            
  .٣٥٤تقريب التهذيب، ص  )١(
  .٣٤قات المدلسين، ص طب) ٢(
  .٦٩ الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص) ٣(
  .٥١، الكواكب النيرات، ص٧٤ المختلطين للعالئي ص) ٤(
      .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٥(
   ).٣٧٣تقريب التهذيب، ص(  ،عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ) ٦(
   ).٥٥٩تقريب التهذيب، ص(  ، اهللا بن عمر بن الخطاب القرشينافع مولى عبد هو ) ٧(



 ٢٢٣ 

رمنِ عاب نا)١(عمنْهع اللَّه يضر ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي َأةُ ثَلَاثَةَ  :" قَاَل، َأنرالْم رافلَا تُس
  .)٢( "َأيامٍ ِإلَّا مع ذي محرمٍ

  تخريج الحديث
  . بمثله، من طريق يحيى القطان، عن عبيد اهللا بن عمر بن حفص، به،)٣(أخرجه البخاري

  رجال اإلسناد
، ثبت ثقة ،بكنيته مشهور أسامة بوأ ،الكوفي موالهم ،أسامةَ القُرشي بن حمادهو  :َأبو ُأسامةَ* 

  . )٤(، روى له الجماعةومائتين إحدى سنة مات ،غيره كتب من يحدث بأخرة وكان ،دلس ربما
 أبا نهيت: وكيع قال ":داود أبو قال و.)٥(عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين و
 بن سفيان عن ياألزد ىحك:" قال ابن حجرو. )٦("كتبه دفن وكان الكتب، يستعير أن أسامة
: ورد ابن حجر ذلك فقال وينسخها، فيأخذها،، الرواة كتب يتتبع أسامة أبو كان: قالأنه  ،)٧(وكيع

هو : قلت. )٨("ضعيف :وكيع بن وسفيان أليق، به وهو وكيع، بن سفيان عن إال األزدي ينقله لم
 تابعهو . فال يضر تدليسهة سفيان بن وكيع ليس بجرح، وهو مدلس من الثانيه، وما قالثبت ثقة

   .عبيد اهللا بن عمر بن حفص  في الرواية عن شيخهيحيى بن سعيد القطان
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        

                            
   ).٤/١٨١اإلصابة،(  ،عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي هو ) ١(
  .١٠٣٦ح١/٣٦٨، "الصالة يقصر كم يف "، باب "الصالة تقصير  أبواب"كتاب   صحيح البخاري،) ٢(
    .١٠٣٧ح١/٣٦٩   المرجع السابق،)٣(
  .١٧٧ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .٣٠ طبقات المدلسين، ص) ٥(
  .١/٢٣١ سؤاالت اآلجري، ) ٦(
 عليه فأدخل بوراقه ابتلي أنه إال ،صدوقاً كان ،الكوفي ،الرؤاسي محمد أبو ،الجراح بن وكيع بن سفيان  هو )٧(

   ).٢٤٥تقريب التهذيب ص( ، حديثه فسقط ،يقبل فلم فنصح ،حديثه من ليس ما
  .٣/٣ تهذيب التهذيب، ) ٨(



 ٢٢٤ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كالشيء حقِّه في فهو وتَعالَيتُ عنه تقَدست أي ] نفسي على الظُّلْم حرمتُ [ اآلخر والحديث  

  .)١(الناس على المحرم
  )١٥٤(حديث رقم

  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
  يارِمالد امرهنِ بنِ بمحالر دبع نب اللَّه دبثَنَا عدح،يشْقمالد دمحم ني ابنعي انورثَنَا مدح ، 

 عن ، عن َأبِي ذَر، عن َأبِي ِإدرِيس الْخَولَاني،بنِ يزِيد عن ربِيعةَ ،حدثَنَا سعيد بن عبد الْعزِيزِ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَاَل،النَّبِي الَى َأنَّهتَعو كارتَب اللَّه نى عوا ريمتُ  :" فمري ِإنِّي حادبا عي

 يا عبادي كُلُّكُم ضالٌّ ِإلَّا من هديتُه ،كُم محرما فَلَا تَظَالَمواالظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْتُه بينَ
كُمدي َأهوندتَهفَاس،كُممي ُأطْعونمتَطْعفَاس تُهمَأطْع نِإلَّا م اِئعج ي كُلُّكُمادبا عي ، ي كُلُّكُمادبا عي 

تُهوكَس نارٍ ِإلَّا معكُمي َأكْسونتَكْسفَاس ، رَأنَا َأغْفارِ والنَّهِل وبِاللَّي ُئونتُخْط ي ِإنَّكُمادبا عي 
لَكُم ري َأغْفونرتَغْفا فَاسيعمج لُغُوا ،الذُّنُوبتَب لَني وونري فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن ي ِإنَّكُمادبا عي 

ي فَتَنْفَعينَفْعون، داحٍل وجلَى َأتْقَى قَلْبِ ركَانُوا ع جِنَّكُمو كُمِإنْسو كُمرآخو لَكُمَأو َأن ي لَوادبا عي 
ى َأفْجرِ  يا عبادي لَو َأن َأولَكُم وآخركُم وِإنْسكُم وجِنَّكُم كَانُوا علَ،منْكُم ما زاد ذَِلك في ملْكي شَيًئا

 يا عبادي لَو َأن َأولَكُم وآخركُم وِإنْسكُم وجِنَّكُم ،قَلْبِ رجٍل واحد ما نَقَص ذَِلك من ملْكي شَيًئا
ا عمم ذَِلك ا نَقَصم َألَتَهسانٍ متُ كُلَّ ِإنْسطَيي فََأعَألُونفَس داحو يدعي صوا فا قَامي ِإلَّا كَمنْد

رحَل الْبخطُ ِإذَا ُأدخْيالْم نْقُصي، نا فَماهِإي فِّيكُمُأو ثُم ا لَكُميهصُأح الُكُممَأع يا هي ِإنَّمادبا عي 
هِإلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَِلك رغَي دجو نمو اللَّه دمحا فَلْيرخَي دج٢(" و(.  

  تخريج الحديث
  .انفرد بتخريجه اإلمام مسلم عن اإلمام البخاري  

  رجال اإلسناد
 *يدعس نب دبزِيزِ عالْع يالتَّنُوخ يشقمفي اختلط لكنهو ،باألوزاعي أحمد سواه إمام ثقة ،الد 

 البخاري ، روى لهوسبعون بضع وله بعدها :وقيل مائة، ووستين سبع سنة مات ،أمره آخر
   .)٣(مسلمتعليقاً، و

  .)٤("التنوخي العزيز عبد بن سعيد من حديثاً أصح رجل بالشام ليس:" قال أحمد بن حنبل  
                            

      .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .٢٥٧٧ح٤/١٩٩٤، "الظلم  حريم"، باب "واآلداب والصلة  البر"كتاب    صحيح مسلم،)٢(
    .٢٣٨ تقريب التهذيب، ص ) ٣(
    .٣/٥٣ العلل ومعرفة الرجال، ) ٤(



 ٢٢٥ 

 أبو أسماء ،مرثَد بن روعملم يختلط في هذا الحديث لوجود المتابعة من  و إمام،هو ثقة: قلت
الر١(الطيالسي، كما جاء عند يبِح(.  

  . ثقاتباقي رجال اإلسناد
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 بالحق أي : الحقُّ الحرمة وقيل . بتَحريمه أي ] اللّه بِحرمة حرام فهو [ اآلخر والحديث  
  )٢(تَحليه من المانع

  )١٥٥(حديث رقم
    :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن ،)٥( عن طَاوسٍ،)٤( عن مجاهد،)٣( عن منْصورٍ،ر حدثَنَا جرِي،حدثَنَا عثْمان بن َأبِي شَيبةَ  

لَا هجرةَ  :" يوم افْتَتَح مكَّةَ، قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل،ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما
 ، فَِإن هذَا بلَد حرم اللَّه يوم خَلَقَ السموات والَْأرض،فَانْفروا وِإذَا استُنْفرتُم ،ولَكن جِهاد ونيةٌ

ةاميمِ الْقوِإلَى ي اللَّه ةمربِح امرح وهلَّ ِلي ِإلَّا ،وحي لَمي ولقَب دِلَأح يهتَاُل فلَّ الْقحي لَم ِإنَّهو 
 لَا يعضد شَوكُه ولَا ينَفَّر صيده ولَا ،هو حرام بِحرمة اللَّه ِإلَى يومِ الْقيامةساعةً من نَهارٍ فَ

ينهِم  قَاَل الْعباس يا رسوَل اللَّه ِإلَّا الِْإذْخر فَِإنَّه ِلقَ، ولَا يخْتَلَى خَلَاها،يلْتَقطُ لُقَطَتَه ِإلَّا من عرفَها
هِموتيِلبقَاَل،و :ر٦( " قَاَل ِإلَّا الِْإذْخ(.  

  تخريج الحديث
، عـن إسـحاق بـن       )٨( ومسلم .السعدي عن علي بن عبد اهللا بن جعفر         ،)٧(أخرجه البخاري   

  .، به، بمثلهالضبي عن جرير بن عبد المجيد )إسحاق علي، و( هما كال. إبراهيم الحنظلي
  رجال اإلسناد

 *انثْمةَعبَأبِي شَي نشهير حافظ ثقة ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمانهو  : ب، 

                            
    .٤٦٣ح١/٦٢  مسند أبي داود الطيالسي، )١(
      .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٢(
   ).٥٤٧تقريب التهذيب، ص( ، منصور بن المعتمر بن عبد اهللا بن ربيعة بن فرقد السلمي هو ) ٣(
   ).٥٢٠تقريب التهذيب، ص( ، ابن جبير واألول أصح المكي: ر ويقال بمجاهد بن ج هو ) ٤(
     ).٢٨١يب، صتقريب التهذ( ،  أبو عبد الرحمن الحميري،انيمان اليسيس بن كَاوطَ  هو )٥(
    .١٧٣٧ح٢/٦٥١، "بمكة القتال يحل ال "، باب"الصيد وجزاء  اإلحصار"كتاب    صحيح البخاري،)٦(
    .٣٠١٧ح٣/١١٦٤، "والفاجر للبر الغادر  إثم"، باب"والموادعة  الجزية"كتاب    المرجع السابق،)٧(
    .١٣٥٣ح٢/٩٨٦، ..."وخالها وصيدها مكة  حريم"، باب"الحج  "كتاب    صحيح مسلم،)٨(



 ٢٢٦ 

علي بن عبد و لكنه لم يهم في هذا الحديث لوجود المتابعة من وقعت في بعض أحاديثه أوهام، 
  ).١٢٨(سبقت ترجمته حديث رقم.  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وبن جعفر السعدياهللا 
 *رِيرج نب دبع  يدمقُ بنِالْحرط الضبمن يهم عمره آخر في كان قيل الكتاب صحيح ثقة ،ي 

سبقت  . منهما في هذا الحديث ولم يحدث عن أحد،في حديث أشعث وعاصم األحول حفظه
  ).٧٢( ترجمته حديث رقم

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
  .)١(حراما عليها صار أي ] بلَبنها فَتحرم [ اعالرض وحديث  

  )١٥٦(حديث رقم
  : في مصنفهعبد الرزاققال 
نع اِلكم، ننِ عابٍ ابهش ،نةَ عورع ،نعتْ ...،ةَشَاِئ عاءلَةُ فَجهٍل بِنْتُ سيهس يهَأةُ ورام 

 يدخُُل وكَان ولَدا ساِلما نَرى كُنَّا اللَّه يا رسوَل :فَقَالَتْ ،َؤيلُ بنِ عامرِ بني من وهي حذَيفَةَ َأبِي
لَيَأنَا عٌل وفُض سلَيتٌ ِإلَّا لَنَا ويب داحاذَا وى فَماَل قَ-؟ تَرالز لَاَلقَفَ: يرِه ها فيمنَغَلَا باُهللاا و 

 بِذَِلك فََأخَذَتْ الرضاعة من ابنًا تَراه وكَانَتْ، " بِلَبنها حرمتفَ عاترض خَمس َأرضعيه: " -معلََأ
 بِنْتَ كُلْثُومٍ ُأم ُأخْتَها تَْأمر فَكَانَتْ الرجاِل من علَيها يدخَُل َأن تُحب كَانَتْ فيمن الْمْؤمنين ُأم عاِئشَةُ

  .)٢("الرجاِل من علَيها يدخَُل َأن َأحبتْ من يرضعن َأن َأخيها وبنَات صديقال بكْرٍ َأبِي
  تخريج الحديث

   .، عن عروة بن الزبير، به، بنحوه طريق ابن شهابمن ، من طريق)٣( أحمدأخرجه  
 عن عـروة بـن      ،ي ابن شهاب الزهر   من طريق . )٦( والشافعي ،)٥(مالك و .)٤( ابن حبان  أخرجهو

   .بنحوه،  بدون ذكر عائشةالزبير
  رجال اإلسناد

 *اِلكم نبنِ َأنَسِ ب اِلماَأل كصبحالمتقنين رأس ،الهجرة دار إمام ،الفقيه ،المدني عبداهللا أبو ،ي، 

                            
    .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١٣٨٨٦ح٧/٤٥٩، "رضاع الكبير "، باب"الطالق  "، كتاب مصنف عبد الرزاق  )٢(
    .٢٥٦٩١ح٦/٢٠١ مسند أحمد، ) ٣(
    .٤٢١٥ح١٠/٢٧، "الرضاع  "  صحيح ابن حبان، كتاب )٤(
  .١٢٦٥ح٢/٦٠٥، "الكبر بعد لرضاعةا في جاء  ما"، باب"الرضاع  " موطأ مالك، كتاب ) ٥(
  . ١٤٦٢ح٣٠٧، ص"الرضاع  "مسند الشافعي، كتاب   )٦(



 ٢٢٧ 

 سنة مات ،عمر بنا عن نافع عن مالك :كلها األسانيد أصح :البخاري قال حتى ،المتثبتين وكبير
   .)١(، روى له الجماعةسنة تسعين بلغو ،ة ومائوسبعين تسع
 *رِىه١٣( سبقت ترجمته في حديث رقم ،مرسلمدلس و ، ثقةمحمد بن مسلمهو  :الز.(   
 *عةُرو بن الزبنِ يرِب الع٥( سبقت ترجمته في حديث رقم ، مشهور فقيه ثقة ،امِو( .  
 *٥( رقم  في حديث ، سبقت ترجمتهارضي اهللا عنها ةُشَاِئع( .  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

الثالثة، وأما إرساله فلم المرتبة مع أنه من قد احتمل العلماء تدليسه هري، وتدليس وإرسال الز
  .الزبير بن عروةيرسل عن 

  الحكم على اإلسناد
   .هذا اإلسناد، صحيح

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 تُركب لم التي هي المحرمة ] محرمة ناقة إلي فأرسل البداوةَ أراد أنه [ عائشة حديث وفي  
    )٢(تُذَلَّْل ولم

  )١٥٧(حديث رقم
  : قال أبو داود في سننه  
 عن َأبِيه ،ريحٍ عن الْمقْدامِ بنِ شُ، حدثَنَا شَرِيك: قَالَا، وعثْمان ابنَا َأبِي شَيبةَ،حدثَنَا َأبو بكْرٍ  
 ،كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :" عن الْبداوة فَقَالَتْ، سَألْتُ عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها:قَاَل

 : فَقَاَل،ةً محرمةً من ِإبِِل الصدقَة وِإنَّه َأراد الْبداوةَ مرةً فََأرسَل ِإلَي نَاقَ،)٣(يبدو ِإلَى هذه التِّلَاعِ
ِلي يا عاِئشَةُ ارفُقي فَِإن الرفْقَ لَم يكُن في شَيء قَطُّ ِإلَّا زانَه ولَا نُزِع من شَيء قَطُّ ِإلَّا 

٤("شَانَه(.  

                            
  .٥١٦ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
   ).٥٢٧، النهاية في غريب الحديث(  ،واحدها سفْل إلى علْوٍ من الماء مسايل: التّالع ) ٣(
  .٢٤٧٨ح٢/٥، "البدو وسكنى الهجرة في جاء  ما"، باب"الجهاد  "، كتاب  أبي داودسنن ) ٤(



 ٢٢٨ 

  تخريج الحديث
حجاج ، عن )٣(أحمدو. بمثله، بي شيبة بكر بن أيأب عن ،)٢(ابن أبي شيبة، و)١(أخرجه أبو داود

بن أبي شريك بن عبد اهللا ثالثتهم عن . ، بنحوهعبد اهللا بن نمير الهمداني، وبن محمد المصيصي
 عن ،) إسرائيلو شريك (كالهما . ، بنحوه السبيعيإسرائيل، من طريق )٤(أحمد و.شريك النخعي

  .، بهشريح بن المقدام
  رجال اإلسناد

   ).١١٠(، سبقت ترجمته، حديث رقم ثقة، َأبِي شَيبةَ  بنَأبو بكْرِ* 
 *  انثْمعةَ  بنبلكنه لم يهم في هـذا      وقعت في بعض أحاديثه أوهام، و      ،شهير حافظ ثقة،   َأبِي شَي

. إسحاق بن إبـراهيم الحنظلـي  ، وعلي بن عبد اهللا بن جعفر السعديالحديث لوجود المتابعة من  
  .)١٢٨(سبقت ترجمته حديث رقم

 *شَرِيك نب دبع اللَّه يالكُ النَّخَعوفيخطىء صدوق ،اهللا عبد أبو ،الكوفة ثم بواسط القاضي ،ي 
 مات ،البدع أهل على شديدا عابدا فاضال عادال وكان ،بالكوفة القضاء ولي منذ حفظه تغير كثيراً
  .)٥(األئمة األربعةو، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، مائة ووسبعين ثمان أو سبع سنة

 ،أغاليط له كان وقد ،صدوق:" وقال أبو حاتم. )٦("الحديث حسن وكان :"وثقه العجلي وزاد
 بأحاديث بواسط حدث :له يلفق ،أحياناً يغلط وهم صاحب الحديث كثير كان :زرعة وأبوقال 

ة من المدلسين  في المرتبة الثاني ابن حجر وذكره.)٧(" بواطيل تقل ال: زرعة أبو فقال ،بواطيل
  .، ويدلسكثيراً يخطىء صدوقهو : قلت .)٨(والذين ال يضر تدليسهم

 *امقْدالم نحِ بينِ شُرئ بانه ارِالحثالمفرد األدب في البخاريروى له  ،السادسة من ثقة ،ي ،
  .)٩(األئمة األربعةومسلم، و

 بكرة أبي بن مع قتل ثقة ،مخضرم الكوفي المقدام أبو ،يثارِالح يدزِي بنِهانئ  بن شُريح: وهبَأ* 

                            
  .٤٨٠٨ح٢/٦٧٠، "في الرفق "، باب"األدب  " المرجع السابق، كتاب ) ١(
  .٢٥٣٠٤ح٥/٢٠٩، "ما ذكر في الرفق "، باب"األدب  " مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ) ٢(
  . ٢٥٩٠٥ح٦/٢٢٢ مسند أحمد، ) ٣(
    .٢٤٨٥٢ح٦/١١٢  مسند أحمد، )٤(
  .٢٦٦ تقريب التهذيب، ص ) ٥(
  .١/٤٥٣ الثقات للعجلي، ) ٦(
  .٤/٣٦٥ الجرح والتعديل، ) ٧(
  .٣٣ طبقات المدلسين، ص) ٨(
  .٥٤٥ المرجع السابق، ص ) ٩(



 ٢٢٩ 

 .)١(األئمة األربعة، ومسلم، والمفرد األدب في البخاريروى له  ،بسجستان
 *٥( سبقت ترجمتها في الحديث رقم: رضي اهللا عنها  ةُشَاِئع. (  

   اإلسنادعلل
  :هذا اإلسناد فيه علتان

لكنه لم يهم فـي هـذا الحـديث         حاديثه أوهام، و  وقعت في بعض أ    ،عثمان بن أبي شيبة    :األولى
 .عبد اهللا بن نمير، وحجاج المصيصيو، شيبة أبي بن بكر يأبلوجود المتابعة من 

هـذا الحـديث    لكنه لم يخطئ فـي      و ،، ويدلس كثيراً يخطئ ،النخعي اهللا عبد بن شريك :الثانية
  .ه من المرتبة الثانيةه فال يضر ألن، وأما تدليسييعبِالسإسرائيل بن يونس لوجود المتابعة من 

  الحكم على اإلسناد
ى عنه الخطأ لوجود المتابعة     ود راوٍ صدوق هو شريك النخعي، انتف      لوج،   لذاته  حسن هذا اإلسناد 

 .)٢(قد صححه األلباني و.يرتقي لدرجة الصحيح لغيرها ، وبه إسرائيل السبيعيمن

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 وكأنها الْجِماع وطلَب الغُلْمةُ بالكسر هي ] الحرمة عليهم تُبعث الساعة تُدرِكُهم الذين  [وفيه  
 .)٣(الفحل طلبت إذا الشَّاة استَحرمت يقال . أخَص الحيوان من اآلدمي بغَير

  )١٥٨(حديث رقم
  .لم أعثر على تخريجٍ له

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 قولهم من هو ] يضحك لم سنة مائة ابنه موت بعد استَحرم أنه [ السالم عليه آدم حديث وفي  
  )٤(الشَّا استحرام من وليس تُهتَك ال حرمة في دخَل إذا الرجُل أحرم

  )١٥٩(حديث رقم
  .لم أعثر على تخريجٍ له

        
                            

  .٢٦٦ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  .٥٢٤ح ٢/٥٦ السلسلة الصحيحة، ) ٢(
  .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣(
  .١/٩٤١ج السابق، مرال ) ٤(



 ٢٣٠ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 إن أي : ترابها فيه يلقى الذي بها المحيط الموضع هو ] ذراعا ربعونأ البئر حرِيم [ وفيه  
 وسمي . عليه ينَازِعه وال فيه ينْزل أن ألحد ليس فحريمها موات في الرجل يحفرها التي البئر

  .)١(فيه التصرفُ غيره على يحرم ألنه أو منه صاحبه منع يحرم ألنه به
  )١٦٠(حديث رقم

  :قال اإلمام أحمد في مسنده
مشَيثَنَا هدفٌ: قَاَل،حونَا عرٍل، َأخْبجر نةَ، عريرَأبِي ه نع ثَهدقَاَل، ح : وُل اللَّهسقَاَل ر 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص": ا ِلَأعا كُلُّههالَيوح نا ماعرذ ونعبالْبِْئرِ َأر رِيمح نابالْغَنَمِ وطَانِ الِْإبِِل و
  .)٢( "السبِيِل َأوُل شَارِبٍ ولَا يمنَع فَضُل ماء ِليمنَع بِه الْكَلَُأ

  تخريج الحديث
   . بمثله،به هشيمعن  ،آدم بن حيىي ، من طريق،)٣(أخرجه البيهقي

 ،هريرة أبي عن يرينس بن محمد عن عوف عن هشيم عن مسددمن طريق   ،  )٤(أخرجه البيهقي و
  .سيرين بن محمد هوو  اإلمام أحمد،سند في المبهم الرجل اسمبهذا يتضح و. بمثله

  .، بنحوههريرة أبي عن ،المسيب بن سعيد، من طريق )٥(أخرجه الدارقطنيو
  رجال اإلسناد

 *مشَيه بن بش٧١( ترجمته حديث رقمسبقت  ،الخفي واإلرسال التدليس كثير ،ثبت ثقة ،رٍي(.   
 سبع أو ست سنة مات ،وبالتشيع ،بالقدر رمي ،ثقة ،يدبالع اَألعرابِي جميلَةَ َأبِي بن عوفُ* 

  . )٦(روى له الجماعة ،وثمانون ست وله  ومائة،وأربعين
 عن ليجئ إنه :قيلو ،الحديث كثير كان ": وزادسعد بنا و.)٧(، والنسائيوثقه أحمد بن حنبل  

 .)٩( الحديثصالح صدوق، :حاتم أبو وقال .)٨(" يتشيع وكان ،أحد به يجيء ما بشيء الحسن

                            
  .١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١٠٤١٦ح٢/٤٩٤ مسند اإلمام أحمد، ) ٢(
  .١١٦٤٧ح٦/١٥٥، "اآلبار حريم في جاء  ما"، باب"إحياء الموات  "، كتاب سنن الكبرى ) ٣(
  . ١١٦٤٨ح٦/١٥٥ المرجع السابق، ) ٤(
  .٦٣ح٤/٢٢٠، "ارتدت إذا تقتل المرأة  في"، باب"عنه اهللا رضي  عمر"، كتاب سنن الدارقطني ) ٥(
  .٤٣٣ تقريب التهذيب، ص) ٦(
  .٢٢/٤٤٠ تهذيب الكمال، ) ٧(
  .٧/٢٥٨ الطبقات الكبرى، ) ٨(
  . ٧/١٥ الجرح والتعديل، ) ٩(



 ٢٣١ 

 ببدعة عوف رضي ما واهللا ":قال المبارك ابن عن العقيلينقل و. )١(الثقات في حبان ابن وذكره
 وقال. )٣( ليس بذاك:قال الدار قطنيو. )٢("شيعيو ،قدري :بدعتان فيه كانت حتى ،واحدة
   .بدعةثقة، صاحب هو  :قلت. )٤(شيطاناً رافضياً اًقدري كان لقد :الذهبي

 كبير عابد ثبت ثقة ،البصري عمرة أبي بن بكر أبو ،يارِاألنصسيرِين  بن محمد هو: رجل* 
  . )٥(روى له الجماعة ،ومائة عشر سنة مات، بالمعنى الرواية يرى ال كان ،القدر

  ).٨٣( قت ترجمته في حديث رقمسب، بكنيته  مشهورصحابي، هريرةَ أبو* 
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علتان
 فهو من الطبقة الثالثة، فأما تدليسه ،الخفي واإلرسال ،التدليس كثير ،بشير بن هشيم :األولى

عمن أرسل عنهم  في هذا الحديث أما إرساله، فلم يروِ صرح بالسماع في هذا الحديث، ولكنهو
  . )٦(كما ذكر العالئي

  .ولكن ال عالقة بين بدعته وبين هذا الحديثصاحب بدعة،  ،ثقة ،ميلةج أبي بن عوف :ثانيةال
  الحكم على اإلسناد

 محمد هو سنده في المبهم والرجل ،صحيح إسناده: األرنؤوط شعيبقال  و.هذا اإلسناد، صحيح
  .)٧(صحيح بإسناد البيهقي عند به مصرحاً جاء كما سيرين بن

        

                            
  .٧/٢٩٦ الثقات البن حبان، ) ١(
  .٣/٤٢٩ الضعفاء الكبير للعقيلي، ) ٢(
  ٢٦١ سؤاالت الحاكم، ص ) ٣(
  .٢/٣٠٥االعتدال،   ميزان )٤(
  . ٤٨٣ ص،تقريب التهذيب ) ٥(
  .٢٩٤ جامع التحصيل، ص) ٦(
   .١٠٤١٦ح٢/٤٩٤ مسند اإلمام أحمد، ) ٧(



 ٢٣٢ 

    : األثير رحمه اهللاقال ابن
 أن وبالحرى بكذا وحرى بكذا حرِي فالن : يقال ] ينْكَح أن خَطَب إن لحري هذا إن [ وفيه  
 وأحرِياء(   وحريون حرِيان وتقول ويؤنث ويجمع يثنَّى والمثقَّل. وخَليق جدير أي: كذا يكون
ناتٌ وهرِيا حراية ) ) حرا ( الصحاح. وحرِيخَفَّف. وحقع والمد على يمع واالثنين الواحوالج 

  .)١(مصدر ألنه واحدة حالَة على والمؤنَّث والمذَكَّر
  )١٦١(حديث رقم

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 قَاَل مر رجٌل ،)٤(سهٍل عن ،)٣( عن َأبِيه،)٢( حدثَنَا ابن َأبِي حازِمٍ،حدثَنَا ِإبراهيم بن حمزةَ  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى رذَا :" فَقَاَل،عي هف ا تَقُولُونقَالُوا،م : َأن خَطَب ِإن رِيح 
نْكَحي،شَفَّعي َأن شَفَع ِإنو ،عتَمسي قَاَل َأن ِإنكَتَ: قَاَل، وس ثُم ، رفَم ينملسالْم اءفُقَر نٌل مجر، 
 وِإن قَاَل ، شَفَع َأن لَا يشَفَّع وِإن، حرِي ِإن خَطَب َأن لَا ينْكَح: قَالُوا، ما تَقُولُون في هذَا:فَقَاَل

عتَمسلَا ي َأن،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسذَا خَ: فَقَاَل رذَا هثَْل هضِ مالَْأر ْلءم نم ر٥( "ي(.  
  تخريج الحديث

  .بنحوه، به، بن أبي حازمعن ا ،اَألصبحيإسماعيل بن عبد اهللا عن  ،)٦(أخرجه البخاري
  رجال اإلسناد

، مائتين وينثالث سنة مات ،صدوق إسحاق أبو ،الزبيرِى حمزةَ بنِ دمحم بنِ ِإبراهيم بن حمزةَ* 
  .)٧(النسائياري، وأبو داود، وروى له البخ

ال : قـال النـسائي   و.)٩( صدوق: وقال أبو حاتم   .)٨("صدوق في الحديث  :" وزاد وثقه ابن سعد    
   .)١١(توذكره ابن حبان في الثقا .)١٠( بهبأس

                            
  .١/٩٤٣، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
     ).٣٥٦تقريب التهذيب، ص ( مائة، و وثمانين أربع سنة مات ،حازم أبي بن العزيز عبد  هو )٢(
   ).٢٤٧تقريب التهذيب،ص(  ، مولى األسود بن سفيان،ر أبو حازم األعرج المدنيسلمة بن دينا هو ) ٣(
  ).٣/٢٠٠اإلصابة،(  ،سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرج األنصاري الساعدي هو ) ٤(
   .٤٨٠٣ح٥/١٩٥٨،  "الدين في  األكفاء"، باب"النكاح  "كتاب    صحيح البخاري،)٥(
  .٦٠٨٢ح٥/٢٣٦٩، "الفقر  فضل"، باب"اق الرق "كتاب   المرجع السابق،) ٦(
  . ٨٩ تقريب التهذيب، ص) ٧(
    .٥/٤٤١  الطبقات الكبرى، )٨(
  .٢/٩٥ الجرح والتعديل، ) ٩(
  .٦١مشيخة النسائي، ص ) ١٠(
  . ٨/٧٢الثقات البن حبان، ) ١١(



 ٢٣٣ 

  .اَألصبحيإسماعيل بن عبد اهللا هو ، وله متابع وثقة هو :قلت
  .قاتباقي رجال اإلسناد ث

         
  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
 القَـصد  : والتَّحـري  . فيها طَلبها تعمدوا أي ] األواخر العشْر في القَدر ليلة تَحروا [ وفيه  

   )١(والقول بالفعل الشيء تَخْصيص على والعزم الطلب في واالجتهاد
  )١٦٢(حديث رقم

    :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
 عن عاِئشَةَ رضي ،)٣( قَاَل َأخْبرني َأبِي، عن هشَامٍ،)٢( حدثَنَا يحيى،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى  

 عن ،دةُ َأخْبرنَا عب، حدثَني محمد، " الْتَمسوا:" قَاَل، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،اللَّه عنْها
 كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يجاوِر في : عن عاِئشَةَ قَالَتْ، عن َأبِيه،هشَامِ بنِ عروةَ

انضمر نرِ ماخشْرِ الَْأوقُوُل،الْعيو ": ر نرِ ماخشْرِ الَْأوي الْعرِ فلَةَ الْقَدا لَيورتَحانض٤( "م(.  
  تخريج الحديث

  ."في الوتر" ، بمثله مع زيادة مالك بن أبي عامر األصبحي  من طريق،)٥(أخرجه البخاري  
 عن) عروة مالك، و(  كالهما .، بمثلهعروة بن الزبير بن العوام  ، من طريق)٦(وأخرجه مسلم

  .عائشة رضي اهللا عنها، به
  رجال اإلسناد

 *شَامه نةَ بورع رِ نِبيبنِ الزامِ بوفي المرتبة   ابن حجرفعده ،ال يضره ودلس ربما ثقة ،الْع
اختالطه أما و .)٧(وهذا الحديث ليس مما دلس فيه كما ذكر العالئي ،األولى من مراتب المدلسين

  ).٥(سبقت ترجمته حديث رقم . م ال يضر اختالطهنالقسم األول الذيالعالئي في فعده 
   .إلسناد ثقاتباقي رجال ا

        
                            

  . ١/٩٤٣، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
    ).٥٩١تقريب التهذيب،ص( ، التميمي أبو سعيد البصريخ القطان وريحيى بن سعيد بن فَ  هو )٢(
   ).٣٨٩تقريب التهذيب،ص(  ،عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي هو ) ٣(
  .١٩١٦ح٢/٧١٠، ..." القدر ليلة حريت "، باب "التراويح  صالة"كتاب    صحيح البخاري،)٤(
  .١٩١٣ح٢/٧١٠  المرجع السابق، )٥(
    .١١٦٩ح٢/٨٢٨، ..."القدر ليلة  فضل"، باب"الصيام  "كتاب   صحيح مسلم، )٦(
  .١١١، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٧(



 ٢٣٤ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  )١(الحديث في ذكرها تكرر وقد ] وغُروبها الشمس طُلوع بالصالة تَتَحروا ال [ الحديث ومنه  

  )١٦٣(حديث رقم
  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
  يقروالد وه يماهرِإب نب قُوبعثَنَا يدثَنَا،حدةَ حلَيع ن٢( اب(،وبنَا َأيرَأخْب )٣(،ٍعنَاف نع )٤(، َأن 

 كَان لَا يصلِّي من الضحى ِإلَّا في يومينِ يوم يقْدم بِمكَّةَ فَِإنَّه كَان ،ابن عمر رضي اللَّه عنْهما
 ويوم يْأتي مسجِد قُباء فَِإنَّه كَان ،لِّي ركْعتَينِ خَلْفَ الْمقَامِ فَيطُوفُ بِالْبيت ثُم يص،يقْدمها ضحى

يهف لِّيصتَّى يح نْهم جخْري َأن كَرِه جِدسخََل الْمفَِإذَا د تبكُلَّ س يهْأتوَل : قَاَل،يسر ثُ َأندحي كَانو 
لَيع لَّى اللَّهص االلَّهياشما وباكر هورزي كَان لَّمسو قُوُل: قَاَل،هي كَانتُ  :" وَأيا ركَم نَعا َأصِإنَّم
وننَعصابِي يحلَا ،َأص َأن رارٍ غَينَه ٍل َأولَي نم شَاء ةاعس ي َأيف لِّيصي ا َأندَأح نَعلَا َأمو 

ا طُلُوعوراتَتَحهوبلَا غُرسِ و٥("  الشَّم(.  
  تخريج الحديث

  .عن اإلمام مسلم انفرد بتخريجه اإلمام البخاري  
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

                            
  .١/٩٤٣، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   ).١٠٥تقريب التهذيب، ص( ،  أبو بشر البصري،سماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي هو إ) ٢(
   ).١١٧تقريب التهذيب، ص( ،  أبو بكر البصري، تميمة واسمه كيسان السختيانيأيوب بن أبي هو ) ٣(
   ).٥٥٩تقريب التهذيب، ص( ، نافع مولى عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي هو ) ٤(
  .١١٣٤ح١/٣٩٨، "قباء  مسجد"، باب"التطوع  أبواب"كتاب   صحيح البخاري،) ٥(



 ٢٣٥ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 من ومنْهم. معروف مكة جبال من جبل : والمد بالكسر هو ] بِحراء يتَحثَّث كان [ وفيه  
 ويقْصرونه. حاءه فيفْتَحون فيه يغْلَطُون المحدثين من وكثير: الخَطّابي قال. يصرِفه وال ثُهيؤن

   .)١(ورافع راشد إمالة تَجوز ال كما مفْتوحة األلف قبل الراء ألن إمالتُه يجوز وال ويميلُونه
  )١٦٤(حديث رقم

  :قال اإلمام البخاري في صحيحه  
   حثَنَا يدرٍ  حكَيب نى بثُ   ،يثَنَا اللَّيد٢( قَاَل ح(،  ٍلقَيع نع )٣(،   ٍابهنِ شاب نع )ـنِ      ،)٤ةَ بوـرع نع 

 - وهو التَّعبد  -وكَان يخْلُو بِغَارِ حراء فَيتَحنَّثُ فيه     ... :" عن عاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين َأنَّها قَالَتْ      ،الزبيرِ
 ، ثُم يرجِع ِإلَى خَديجةَ فَيتَـزود ِلمثْلهـا   ،للَّياِلي ذَوات الْعدد قَبَل َأن ينْزِع ِإلَى َأهله ويتَزود ِلذَِلك         ا

        لَكالْم هاءفَج اءري غَارِ حف وهقُّ والْح هاءتَّى جأْ : فَقَالَ ،حا َأنَا بِقَ   : قَالَ ، اقْري  : قَالَ ،ارٍِئ مفََأخَذَن 
 فََأخَـذَني فَغَطَّنـي     ، ما َأنَا بِقَارِئٍ   : قُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ، حتَّى بلَغَ منِّي الْجهد ثُم َأرسلَني      ،)٥(فَغَطَّني

 َأنَا بِقَارٍِئ فََأخَذَني فَغَطَّني الثَّاِلثَـةَ   ما: فَقُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ،الثَّانيةَ حتَّى بلَغَ منِّي الْجهد ثُم َأرسلَني      
  .)٦("  اقْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ خَلَقَ الِْإنْسان من علَق اقْرْأ وربك الَْأكْرم: فَقَاَل،ثُم َأرسلَني

  حديثتخريج ال
 بن يزيد األيلي، ومعمر بن      يونس من طريق، عقيل بن خالد بن عقيل، و        ،)٧( البخاري أخرجه  

  . بنحوه، به،تهم عن ابن شهاب، من طريق، يونس بن يزيد األيلي، ثالث)٨(مسلمو. راشد األزدي
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
         

                            
    .١/٩٤٣، ثرالنهاية في غريب الحديث واأل  )١(
  ).٤٦٤تقريب التهذيب، ص(  ،ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري هو ) ٢(
   ).٣٩٦تقريب التهذيب، ص(  ، أبو خالد األموي،لييقيل اَأليل بن خالد بن عقَع هو ) ٣(
   ).٥٠٦تقريب التهذيب، ص( ، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري هو ) ٤(
   ).٣/٦٩٩،  النهاية في غريب الحديث( ،والكَبس الشديد العصر: الغَطُّ ) ٥(
   .٣ح١/٤، ..."الوحي بدء كان  كيف"، باب"الوحي  بدء"كتاب    صحيح البخاري،)٦(
 ما  أول"، باب"التعبير"، وكتاب ٤٦٧٠ح٤/١٨٩٤،"سورة العلق  "، باب"التفسير "كتاب    المرجع السابق،)٧(

   .٦٥٨١ح٦/٢٥٦١،  "الصالحة الرؤيا الوحي من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به بدئ
    .١٦٠ح١/١٣٩، ..."الوحي  بدء"، باب"اإليمان "كتاب    صحيح مسلم،)٨(



 ٢٣٦ 

 زاياحلاء مع ال: املبحث الثاني

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 ما الحزب] أقْضيه حتى أخْرج ال أن فأحببت القرآن من حزبي علي طَرأ [ فيه  }حزب{   
   .)١(الماء ورود في النَّوبة: والحزب. كالوِرد صالة أو قراءة من نفسه على الرجل يجعله

 )١٦٥(حديث رقم 

  :بن ماجة في سننهقال ا  
 عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعلَى ، حدثَنَا َأبو خَاِلد الَْأحمر،حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ

يسٍ،الطَّاِئفنِ َأوب اللَّه دبنِ عب انثْمع نفَةَ، عذَينِ حسِ بَأو هدج نقَاَل، ع : وِل اللَّهسلَى رنَا عمقَد 
 وَأنْزَل رسوُل اللَّه ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في وفْد ثَقيف فَنَزلُوا الَْأحلَافَ علَى الْمغيرة بنِ شُعبةَ

لَه ةي قُبف اِلكي منب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهْأ،صي لَى  فَكَانا عثُنَا قَاِئمدحفَي شَاءالْع دعب لَةينَا كُلَّ لَيت
ولَا سواء  :" ويقُوُل،رِجلَيه حتَّى يراوِح بين رِجلَيه وَأكْثَر ما يحدثُنَا ما لَقي من قَومه من قُريشٍ

فَلَم تَذَلِّينسم ينفعتَضسكُنَّا م هِملَياُل عنُد منَهيبنَنَا ويبِ براُل الْحجكَانَتْ س ينَةدنَا ِإلَى الْمجا خَر
 يا رسوَل اللَّه : فَقُلْتُ، فَلَما كَان ذَاتَ لَيلَة َأبطََأ عن الْوقْت الَّذي كَان يْأتينَا فيه،ويدالُون علَينَا

 قَاَل ،"  ِإنَّه طَرَأ علَي حزبِي من الْقُرآنِ فَكَرِهتُ َأن َأخْرج حتَّى ُأتمه: قَاَل، علَينَا اللَّيلَةَلَقَد َأبطَْأتَ
قَالُوا ثَلَاثٌ و آنالْقُر ونبزفَ تُحكَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ابحَألْتُ َأصفَس سَأو سخَم

  .)٢(وسبع وتسع وِإحدى عشْرةَ وثَلَاثَ عشْرةَ وحزب الْمفَصِل
  تخريج الحديث

 من طريق، )٦(ابن أبي شيبةو ،)٥( والطحاوي،)٤(الطبرانيو. )٣(أخرجه أبو داود الطيالسي
ام م بن تُانرقُ، من طريق )٧(والطبراني .وكيع بن الجراح الرؤاسي، و" أبو نعيم"الفضل بن دكين

  . الوليد بن مسلم القرشيو، األسدي

                            
  . ١/٩٤٥ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
    .١٣٤٥ح١/٤٢٧،"القرآن بختم يستحب كم يف "باب، ..."الصالة إقامة"   سنن ابن ماجة، كتاب)٢(
      .١١٠٨ح١/١٥١ مسند الطيالسي، ) ٣(
  .٨٧ح١٧/٤١، "العين" ، و باب٥٩٩ح١/٢٢٠، "األلف " باب المعجم الكبير،) ٤(
    .١١٧١،١١٧٠،١١٦٩،ح٣/٣٨٦،٣٨٥،٣٨٤، اآلثار مشكل  )٥(
    .٨٥٨٣ح٢/٢٤٢، " ختمي كم ي فالقرآن "باب، "وات الصل "  مصنف ابن أبي شيبة، كتاب)٦(
  .٨٧ح١٧/٤١، "العين" ، و باب٥٩٩ح١/٢٢٠"األلف " باب المعجم الكبير،) ٧(



 ٢٣٧ 

، من طريق أبو عامر )٢(الطبريو .ق، أبو خالد األحمر، من طري)١(أبي عاصم ابن أخرجهو
، الفضلأبو داود، و (جميعهم . سليمان بن حيان األزدي ، من طريق)٣(الطحاويو. العقدي

 عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يعلى ، عن) سليمانو ،عامروأبوخالد، وأبو، الوليد، ووكيع، وانرقُو
  . بنحوه،، بهالطائفي

  رجال اإلسناد
   ).١١٠(سبقت ترجمته، حديث رقم ، تصانيف صاحب حافظ ثقة،  بن َأبِي شَيبةََأبو بكْرِ* 
 *و خَاِلدرَِأبم٨٢(سبقت ترجمته، حديث رقم  ،يخطئ هو صدوق ، الَْأح.(  
 *دبع اللَّه نلَىبعنِ ينِ بمحالر دبع  يروى له السابعة من ويهم يخطىء صدوق ،الطَّاِئف ،

   .)٤(ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل في والترمذي ،داود وأبي ،ومسلم ،األدب في البخاري
وقال  .)٧( "حويلص :" مرةمعين بن اقالو. )٦(وذكره ابن حبان في الثقات. )٥(وثقه العجلي

 شعيب بن عمرو عن يروي: ثم قال ،حديثه يكتب بأس به ليس :معين بنعن ا:" ديابن ع
. )٩("الحديث لين هو ،بقوي هو ليس:"وقال أبو حاتم . )٨("حديثه يكتب ممن وهو مستقيمة أحاديثه

  .ويهم يخطىء صدوقهو : قلت .)١٠("بالقوي ليس :"النسائي وقال
 *انثْمعنب دبسٍ عنِ َأوب قَالثَّ  اللَّهفي يوابن ،داود وأبروى له  ،الثالثة من مقبول ،الطَّاِئف 

   .)١١(ماجة
  . هو مقبول، فإن لم يتابع فهو لين الحديث:قلت .)١٢(ذكره ابن حبان في الثقات  

                            
  .١٥٧٨ح٣/٢١٨، اآلحاد والمثاني  )١(
    .٨٨٥ح٣/١١٢تهذيب اآلثار،   )٢(
    .١١٧١،١١٧٠،١١٦٩،ح٣/٣٨٦،٣٨٥،٣٨٤، اآلثار مشكل  )٣(
    .٣١١ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .٢/٤٥ الثقات للعجلي، ) ٥(
  .٧/٤٠ الثقات البن حبان، ) ٦(
  .١٤١، ص -  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ٧(
  .٤/١٦٧، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
  .٥/٩٦ الجرح و التعديل، ) ٩(
  .٦١الضعفاء والمتروكين، ص) ١٠(
  .٣٨٤تقريب التهذيب، ص) ١١(
    .٧/١٩٨ الثقات البن حبان، )١٢(



 ٢٣٨ 

 *سَأونفَةَ بذَيبنِ  ح بِريبَِأ بنِ ةَيع قَالثَّ مةَلَسفبن نعثما وجد ،أوس بن عمرو والد وهو ،ي 
  .)٢(أوس بن اهللا عبد بن عثمان عنه روى ،صحبة له .)١(أوس بن اهللا عبد

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

هو صدوق، يخطئ كغيره، ولكنه لم يخطئ في هذا الحديث، لوجود  ،األحمر خالد أبو :األولى
  .شيخهمن تابعه في الرواية عن 

 يخطىء صدوق الثقفي يعلى أبو الطائفي كعب بن لىيع بن الرحمن عبد بن اهللا عبد :الثانية
  . وليس له متابعة ،ويهم

  .وليس له متابعة، مقبول الطائفي الثقفي أوس بن اهللا عبد بن عثمان :الثالثة
  الحكم على اإلسناد

  .)٣(قد ضعفه الشيخ األلبانيو .هذا اإلسناد ضعيف
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 ،بالكسر حزب جمع الناس من الطَّوائف: األحزاب ] وزلْزِلهم األحزاب اهزم اللهم [ وفيه  
   .)٤(الحديث في ذكرها تكرر وقد. الخنْدق غَزوة وهو ] األحزاب [ يوم ذكر حديث ومنه

  )١٦٦(حديث رقم 
  :قال البخاري في صحيحه  
  دمحم نب دمثَنَا َأحد٥(ح(،ال دبنَا عرَأخْب لَّه)٦(،َأبِي خَاِلد نيُل باعمنَا ِإسرَأخْب ، اللَّه دبع عمس َأنَّه 

 يوم الَْأحزابِ ،دعا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :" يقُوُل،بن َأبِي َأوفَى رضي اللَّه عنْهما
ينشْرِكلَى الْمفَقَاَل،ع :مابِ اللَّهسالْح رِيعتَابِ سنْزَِل الْكم ،ابزالَْأح زِماه ماللَّه ، مهزِماه ماللَّه 

ملْزِلْهز٧(" و(.  

                            
  .١/١٥٠اإلصابة في تمييز الصحابة،  ) ١(
  .٢/٣٠٣الجرح والتعديل،  ) ٢(
  .٢٨٣ح٩٩ضعيف ابن ماجة، ص ) ٣(
  .١/٩٤٥النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٤(
    ).٨٤تقريب التهذيب، ص(  ،ارسم أبو العباس الس،أحمد بن محمد بن موسى المروزيو ه ) ٥(
   ).٣٢٠تقريب التهذيب، ص( ، حنظلة بني مولى ،المروزي المبارك بن اهللا عبدهو  ) ٦(
  .٢٧٧٥ح٣/١٠٧٢، "والزلزلة بالهزيمة المشركين على  الدعاء"، باب"الجهاد  "كتاب  صحيح البخاري، ) ٧(



 ٢٣٩ 

  تخريج الحديث
، "أبو النضر"،سالم بن أبي أمية القرشي التيمي من طريق .)٢(مسلمو. )١(أخرجه البخاري  

به،  ، عن عبد اهللا بن أبي أوفي،)إسماعيل لم، وسا(  ، كالهماإسماعيل بن أبي خالد األحمسيو
  .بنحوه

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 .)٣(الحديث في ذكرها تكرر وقد . الخنْدق غَزوة وهو ] األحزاب [ يوم ذكر حديث ومنه  

  )١٦٧(حديث رقم 
  .لسابقسبق تخريجه في حديث اهذا الحديث 

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 من سلبت بمعنى بالراء ويروى ] حزِبت إن عدتي أنت اللهم [ الدعاء حديث ومنه  

 .)٤(الحرب

  )١٦٨(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        

                            
 ال "، وباب٢٨٠٤ح٣/١٠٨٢،"الشمس تزول حتى القتال أخر... "، باب "الجهاد  "كتاب  صحيح البخاري، )١(

 األحزاب وهي الخندق  غزوة"، باب"المغازي " وكتاب ./ ٢٨٦١ح٣/١١٠١،"العدو لقاء تمنوا
  .٦٠٢٩ح٥/٢٣٤٨، "المشركين على  الدعاء"، باب"الدعوات " وكتاب ./ ٣٨٨٩ح٤/١٥٠٩،"

    .١٧٤٢ح٣/١٣٦٢، " ...العدو لقاء تمني  كراهة"، باب"الجهاد  "كتاب  لم، صحيح مس)٢(
  .١/٩٤٥النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٣(
  .١/٩٤٥المرجع السابق، ) ٤(



 ٢٤٠ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
: الحزرات ] شيئاً الناس أنْفُس حزرات من تأخُذْ ال: فقال مصدقا بعث أنه [ فيه } حزر{   
 يحزرها يزال ال صاحبها ألن حزرة سميت الرجل مال خيار وهي ،الزاي بسكون حزرة جمع
 ال [ اآلخر الحديث ومنه .اَألنْفُس إلى أضيفَت ولهذا الحزر من الواحدة بالمرة سميت نَفْسه في

  .)١(تقدم وقد. الزاي على الراء بتقديم ويروى ] الطعام عن نَكِّبوا الناس أموال حزرات تأخُذُوا
  )١٦٩(حديث رقم 

  ).١٢٢(هذا الحديث، سبق تخريجه، حديث رقم 
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 القطعة وهو بالحزة التَّشْبيه على هو: الجوهري قال . بعنقه أي ] بحزته آخذٌ وفالن [ وفيه

   .)٢(فيها لغة وهي بحجزته أراد وقيل . طوال قُطعت اللحم من
  )١٧٠(حديث رقم  

  ..لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 عصرها أي : رجله فحزق خُفُّه عليه ضاق الذي: الحازِق ] لحازق رَأى ال [ فيه  }حزق{   

   .)٣(مفعول معنىب فاعل وهو وضغَطَها
  )١٧١(حديث رقم 

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

                            
  .١/٩٤٦النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ١(
  .١/٩٤٧المرجع السابق،  ) ٢(
  .١/٩٤٨ نفسه، ) ٣(



 ٢٤١ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
  .)١( ]حازِق أو حاقب أو حاقن وهو يصلِّي ال [ اآلخر الحديث ومنه  

  )١٧٢(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
 بنِ يزِيد عن ،نُسيرٍ بنِ السفْرِ عنِ ،صاِلحٍ ابن يعني اوِيةُمع حدثَنَا ،خَاِلد بن حماد حدثَنَا  

 َأحدكُم يْأت لَا :"يقُوُل ،وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل سمعتُ :قَاَل ،ُأمامةَ َأبِي عن ،شُريحٍ
  .)٢( "دونَهم بِدعوة نَفْسه فَيخُص قَوما ِإمام يُؤمن ولَا ،بِِإذْنٍ ِإلَّا ابيتً يدخُْل ولَا حاقن وهو الصلَاةَ

  تخريج الحديث
 .زيد بن الحباب بن الريان من طريق ،)٥(بن أبي شيبةا و،)٤(ابن ماجة و،)٣(أخرجه أحمد  

د اهللا بن صالح بن عب ، من طريق)٧(الطبرانيو. عبد الرحمن بن مهدي عن ،)٦(أحمدأخرجه و
  .، به، بنحوهمعاوية بن صالح  عن )عبد اهللاو ،عبد الرحمنو ،زيد ( ثالثتهم .محمد الجهني

  رجال اإلسناد
 *ادمح نب خَاِلد اطالْخَي يشروى له التاسعة من ثقة ،بغداد نزيل البصري اهللا عبد أبو ،القُر ،

  .)٨(األئمة األربعةمسلم، و
 مات ،أوهام له صدوق األندلس قاضي ،عمرو أبو ،يمرضالح يرٍدح بنِ صاِلحِ بن معاوِيةُ* 
  .)٩(األئمة األربعة، ومسلم، والقراءة جزء في البخاريروى له  ،مائة ووخمسين ثمان سنة

. )١٣(والنسائي. )١٢(وأحمد بن حنبل. )١١(وعبد الرحمن بن مهدي. )١٠(وثقه وابن سعد

                            
  .١/٩٤٨ثر،  النهاية في غريب الحديث واأل) ١(
  ٢٢٢٠٦ح٥/٢٥٠ مسند اإلمام أحمد، ) ٢(
  .٢٢٢٩٥ح٥/٢٦٠ المرجع السابق، ) ٣(
  .٦١٧ح١/٢٠٢، "يصلي أن للحاقن النهي في جاء  ما"، باب" الطهارة " سنن ابن ماجة، كتاب ) ٤(
  .٧٩٣٤ح٢/١٨٥،  "الصالة في والبول الغائط  مدافعة"، باب" الصلوات "، كتاب  بن أبي شيبة مصنف) ٥(
  . ٢٢٣٠٩ح٥/٢٦١ مسند اإلمام أحمد، ) ٦(
  .٧٥٠٧ح ٨/١٠٥ المعجم الكبير، ) ٧(
  .١٧٨ تقريب التهذيب، ص ) ٨(
  .٥٣٨ تقريب التهذيب، ص ) ٩(
  .٧/٥٢١الطبقات الكبرى، ) ١٠( 
  .٢٨/١٩١ تهذيب الكمال، )١١( 
  .٢٨/١٨٩ المرجع السابق، )١٢( 
  .٢٨/١٩١نفسه، ) ١٣( 



 ٢٤٢ 

 بنا وقال. )٤(، وذكره ابن حبان في الثقات)٣(وابن معين مرة. )٢(زرعةوأبو . )١(والعجلي
خحسن ،الحديث صالح: وقال أبو حاتم. )٧(إمام صدوق:  مرة وقال الذهبي.)٦(صدوق :)٥(اشر 

 ،بأساً بحديثه أرى وما ،صالح حديث له :"عدي بنا وقال. )٨(به يحتج وال ،حديثه يكتب ،الحديث
 وقال .)١٠(ليس برضي: وقال ابن معين. )٩( "إفرادات حديثه في يقع هأن إال ،صدوق عندي وهو

 وال ،بالثبت ليس ،وسط أنه يرى من ومنهم ،عنه الناس حمل قد :السدوسي شيبة بن يعقوب
 ،العلم أوعية من وكان ،البخاري به يحتج لم: وقال الذهبي. )١١(يضعفه من ومنهم ،بالضعيف

  .نه صدوق الراجح أ:قلت. )١٢(الصدق معادن ومن
 *فْالسر بنُ نساَأل رٍيزدي الحمص١٣(، روى له ابن ماجةالسادسة من ،ضعيف ،ي(. 
 *زِييد شُ بنرحٍي الحضرمي الحمصمرسلة همار بن نعيم عن وروايته ،الثالثة من مقبول ،ي 

  .)١٤(ةماج وابن ،والترمذي ،داود ووأب ،المفرد األدب في البخاريروى له 
  . مرسلهو ثقة: قلت .)١٦(الصلحاء من ثقة : الذهبيقالو. )١٥(ذكره ابن حبان في الثقات  
  ).٦(، صحابي سبقت ترجمته حديث رقم ُأمامةَ وأب* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .ضعيف ،ريسنُ نب رفْالس  :األولى

                            
  .٢/٢٨٤الثقات للعجلي،  ) ١( 
  .٨/٢٨٢الجرح والتعديل،  ) ٢( 

    .٢٨/١٨٩  تهذيب الكمال، )٣(
  .٧/٤٧٠الثقات البن حبان،  ) ٤( 
   ).٢/٦٨٥تذكرة الحفاظ، ( ، ٢٨٣ سنة مات، المروزي اشرخ بن سعيد بن يوسف بن الرحمن عبدهو ) ٥( 
  .٢٨/١٩٢تهذيب الكمال،  ) ٦( 
  .٢/٢٧٦الكاشف،  ) ٧( 
  .٨/٢٨٢الجرح والتعديل،  ) ٨( 
  .٦/٤٠٦الكامل في الضعفاء،  ) ٩( 
  .٢٨/١٩٠تهذيب الكمال، ) ١٠( 
  .٢٨/١٩٢المرجع السابق، ) ١١( 
  .١/١٧٦تذكرة الحفاظ، ) ١٢( 

  . ٢٤٣تقريب التهذيب، ص) ١٣(
  .٦٠٢المرجع السابق، ص ) ١٤(
  . ٥/٥٤١الثقات،  )١٥(
  .٢/٣٨٤، الكاشف) ١٦(



 ٢٤٣ 

   .، والرواية هنا ليست عنهمرسلة همار بن نعيم عن روايته، حيرشُ بن يزيد :الثانية
  الحكم على اإلسناد

 دون لغيره صحيح ":األرنؤوط شعيب ه على مسند أحمد قالتعليقوفي  .هذا اإلسناد ضعيف
   .)١(ريسنُ نب رِفْالس لضعف ،ضعيف إسناد وهذا ، "إلخ...يُؤمن ولَا" :قوله

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
: والحزِيقَة الحزق ] صوافَّ طَير من حزقان كأنهما [ عمران وآل البقرة ضلف وفي   

   )٢(بابه في وسيذكر . والراء بالخاء ويروى. شيء كل من الجماعة
  )١٧٣(حديث رقم 

  :قال مسلم في صحيحه  
 عن محمـد بـنِ      ،ثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ    حد ، َأخْبرنَا يزِيد بن عبد ربه     ،حدثَنَا ِإسحقُ بن منْصورٍ     

سمعان  سمعتُ النَّواس بن     : قَالَ ، عن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ    ، عن الْوِليد بنِ عبد الرحمنِ الْجرشي      ،مهاجِرٍ
يْؤتَى بِالْقُرآنِ يوم الْقيامة وَأهله الَّذين       :" يقُولُ ، وسلَّم  سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه     :الْكلَابِي يقُولُ 

       انرمآُل عو ةقَرةُ الْبورس همتَقْد بِه لُونمعكَانُوا ي،          ـهلَيع لَّى اللَّـهص وُل اللَّهسا رملَه برضو 
لَّمسيتُ    ،وا نَسثَاٍل مثَلَاثَةَ َأم  دعب نقٌ      : قَالَ ،ها شَرمنَهيانِ باودوظُلَّتَانِ س تَانِ َأواما غَمم٣( كََأنَّه(، َأو 

  .)٥( " تُحاجانِ عن صاحبِهِما،)٤(كََأنَّهما حزقَانِ من طَيرٍ صوافَّ
  تخريج الحديث

فرقَانِ من طَيرٍ  (، بلفظ " أبو أمامة الباهلي"صدي بن عجالنمن طريق  ،)٦(أخرجه مسلم
  . )صوافَّ تُحاجانِ عن َأصحابِهِما

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
                            

  .٢٢٢٠٦ح٥/٢٥٠ مسند اإلمام أحمد، ) ١(
   .١/٩٤٨ غريب الحديث واألثر،  النهاية في) ٢(
   ).٢/١١٤٣النهاية في غريب الحديث، (  ،الضوء: رقالشَ ) ٣(
   ).٣/٧٠النهاية في غريب الحديث، ( ، صافَّ جمع .الطَّيران في أجنحتَها باسطَات أي :صوافَّ ) ٤(
   .٨٠٥ح١/٥٥٤،  "البقرة رةوسو القرآن قراءة  فضل"، باب" المسافرين  صالة"كتاب صحيح مسلم،  )٥(
   .٨٠٤ح١/٥٥٣  المرجع السابق، )٦(



 ٢٤٤ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 .بقّه عين تَرقَّ ... حزقَّه حزقَّةٌ: ويقول والحسين الحسن يرقّص كان السالم عليه أنه وفيه  

. ضعفه من الخَطْو المتَقَارب الضعيف: والحزقَّة. صدره على قَدميه وضع حتى الغالم تَرقَّىف
. اصعد بمعنى: وتَرقَّ. له والتَّأنيس المداعبة سبيل على له فذكْرها البطْن العظيم القَصير وقيل
 حزقة أنت تقديره محذوف مبتدأ خبر ىعل مرفوع: وحزقَّة. العين صغَر عن كناية: بقَّة وعين

   .)١(...مكَّرر خبر أنه أو كذلك الثاني وحزقّة
  )١٧٤(حديث رقم 

  :قال الطبراني في معجمه  
 نِ بةَياوِع من، عإسماعيَل بن حاتم، ثنا سعيد بن قُتَيبةُنا ، ثَالْمروزِي محمد بن عبدان حدثَنَا  

 رسوَل انِاتَه اينَي عتْرصبَأ وانِاتَ هاينَذُ َأتْعمس: اَل، قَ هريرةَ َأبِي عن ،َأبِيه عن، درزي مبَِأ
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو، وهوفَّكَ بِذٌ آخيهج يعاًمح َأناًس وح سناًيقَ ودماهى قَلَ عدموِل يسر اللَّه 

 قَدميه يضع حتّى المغُ الْيرقَىف"  بقه عين قَرا حزقه حزقة" :وُلقُ يوه ووسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
رِ ىلَعدوِل صسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسثُو ،لَاَل قَم تَافْ" :هثُ: اَلقَ.  "حقَم لَبثُه ،اللَّ" :اَل قَمهم 
  .)٢(" هبحي ُأنِِّإ فَهبحَأ

  تخريج الحديث
  .، به، بنحوهمعاوية بن أبي مزرد المدني ، من طريق خالد بن مخلد، عن)٣(أخرجه الحاكم  

  رجال اإلسناد
 *اندبع نب دمحبنِ م عيمحمد أبو ،ىس زِيورحافظاً ثقة كان :"داديطيب البغ، قال الخالْم 

 ولدت يقول الحافظ محمد بن عبدان :سمعت الغفاري محمد بن الرحمن عبد، قال زاهداً صالحاً
 ليلة الحجة ذي في عبدان وتوفي :نعيم أبو قال ،عرفة ليلة الحجة ذي في ومائتين عشرين سنة

 الفقيه :ال السيوطيقو ،)٥(الحافظ الفقيه :قال الذهبي و.)٤("ومائتين وتسعين ثالث سنة عرفة
  .هو ثقة: قلت. )٦( الحافظ

  ).١٢٣( رقم ، سبقت ترجمته، حديثثبت ثقة ،الثَّقَفى طَرِيف بنِ جميِل بنِ سعيد بن قُتَيبةُ* 

                            
    .١/٩٤٨  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
    .٢٦٥٣ح٣/٤٩ المعجم الكبير، ) ٢(
    .١/١٤٦، "المتون في الغريبة األلفاظ معرفة ":والعشرون الثاني  النوع،معرفة علوم الحديث  )٣(
  .١١/١٣٥،  تاريخ بغداد )٤(
  .٢/٦٨٧، كرة الحفاظتذ ) ٥(
  .٥٨، صالحفاظ طبقات ) ٦(



 ٢٤٥ 

 *ماتح نيَل باعمإس المدن٣٨( رقم  سبقت ترجمته، حديث،ثقة ،ي.(  
 *ماوِعةُي يبَِأ بن مزرمن بأس به ليس ،المدني هاشم بني مولى يسار بن الرحمن عبد ،د 

  . )١(النسائيروى له البخاري، ومسلم، و، السادسة
. )٣(الثقات في حبان بن وذكره .)٢("به بأس ال :زرعة أبو قال، وبأس به ليس :" حاتمقال أبو  
  .هو صدوق: قلت
 ، روى لهالثالثة من مقبول ،يةمعاو والد وهو ،يسار بن الرحمن عبد اسمه :درزم أبو* 

   .)٤(المفرد األدب في البخاري
 الحسين أو الحسن حديث هريرة أبي عن روى ،مزرد أبي بن معاوية والد هو ":المزيقال   
 هذا األدب في البخاري له روىو ،مزرد أبي بن معاوية ابنه عنه روى ،فأحبه أحبه إن اللهم

إن لم يتابع ، و و ال تجريحاً، فهو مقبول كما قال ابن حجرلم أجد فيه تعديالً: قلت .)٥(" الحديث
   .فهو لين الحديث

 *أبو هري٨٣(سبقت ترجمته في حديث رقم، صحابي، ةَر.(  
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
  . له متابعةليسو ،مدار الحديث عليهو مقبول ،معاوية والد وهو ،درزم أبو

  الحكم على اإلسناد
  .)٦(قد ضعفه األلبانيو .ضعيفهذا اإلسناد 

        

                            
    .٥٣٨  تقريب التهذيب، ص)١( 
    .٨/٣٨٠ الجرح والتعديل، ) ٢( 
    .٧/٤٦٨  الثقات البن حبان، )٣( 

  .٦٧٣ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .٢٤/٢٨٦ تهذيب الكمال، ) ٥(
  .٣٤٨٦ح٧/٤٨٦ السلسلة الضعيفة، ) ٦(



 ٢٤٦ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 حزمتُ: قولهم من فَواته من والحذَر أمره الرجل ضبط الحزم ] الظَّن سوء الحزم [ فيه   

 .)١(شَددتَه أي: الشيء

  )١٧٥(حديث رقم 
  :قال القضاعي في مسنده  
 نب ارِدنْب نِب نِيسحالْ نب يلع نِسحالْ وبَأ ياضقَالْ أبنا ،يالنوخَالْ يماهربِإ نب اِهللا ةُبه انَربخَْأ  

 نع ،ٍلامكَ نب يدِلوالْ ثنا ،يدِلوالْ نب ةُيقب ثنا ،يقتَ أبو أبنا ،وددوم نِب دمحم نب الحسين ثنا ،رٍيخَ
 مزحالْ " :ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص اِهللا وُلسر اَلقَ :اَلقَ ،ذاِئع نِب نِمحالر دبع عن ،همقَلْع نِب رِصنَ

سالظَّ وء٢("ن(.  
  تخريج الحديث

  .، من طريق أبي تقي، به، بمثله)٣(أخرجه ابن أبي حاتم
  رجال اإلسناد

 *هاِهللا ةُب بِإ نبراهخَالْ يموالنلم أقف على ترجمته: ي.  
 *علي بالْ نحسنِي نِب نْببنِ ارد عخَ بنِ اِهللا بدبه علمت ما، المحدث الحسن، القاضي  أبو،رٍي 

  . هو مقبول:قلت .)٤( مئة وثالث وثمانين خمس سنة األول ربيع في توفي .بأسا
 *الحسين بن محمد نِب مودود لَّالسمال ييانرو ،حةَ َأبوبرحران محدث ،اإلمام الحافظ ،ع 

 ،عدي بن أحمد وأبو ،حبان بن حاتم أبو عنه حدث. الثقات نبالء من  وكان،التاريخ صاحب
 كان: عدي ابن قال ،لقيه إلى ترحلوا وخلق ،المظفر بن ومحمد ،الحاكم أحمد وأبو المقرئ وابن

 من قوم عن سألته حين شفاني ،حران أهل مفتي ذلك مع وكان، يثوبالحد بالرجال عارفا
  . هو ثقة:قلت .)٥(المحدثين

 *شَامه نب دبع  كلبنِالْم عمران اليزتَ أبو ،نيسنة مات ،وهم ربما صدوق ،الحمصي يق 
  .)٦(ماجة وابن ،والنسائي ،داود وأبروى له ، وخمسين إحدى

                            
    .١/٩٥٠  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
    .٢٤ح١/٤٨ مسند الشهاب، ) ٢(
    .١٢٤ المراسيل، ص ) ٣(
    .١٦/٤٦٤ سير أعالم النبالء، ) ٤(
    .٢/٢٣٩، الحفاظ تذكرة  )٥(
    .٥٧٣ تقريب التهذيب، ص ) ٦(



 ٢٤٧ 

وذكره ابن . )٣(والذهبي. )٢( مرة النسائيووثقه. )١("الحديث في متقنا كان:" قال أبو حاتم
هو  :قلت .)٥(ضعيف شيخ :داود وأب وقال .به بأس ال : مرةالنسائي وقال. )٤(حبان في الثقات

  .وهم ربما صدوق
 *بقةُي بالْ نِلو٢٥(سبقت ترجمته حديث رقم ، ءالضعفا عن التدليس كثير صدوق ،يد.(   
روى له  ،السابعة من ،الحديث لين ،الشامي عبيدة أبو ،يلجالب اذعم بنِ ِلامكَ نب يدِلوالْ* 
  .)٦(والنسائي ،داودوأب

 وابن ،النسائي ، روى لهالسادسة من مقبول ،الحمصي علقمة أبو ،يمرضالح همقَلْع بن رصنَ* 
   .)٧(ماجة

 بن نصر يدرك لم مرسل هو :حاتم أبو قال :"العالئيقال  و.)٨(ذكره ابن حبان في الثقات
  . هو مقبول:قلت .)٩("نفير بن جبير علقمة

 *عبد الرحنِم بن اِئعاَأل ذزدالثُ ياِلمتابعي اهللا عبد أبو ،اليحصبي ويقال الكندي ويقال ،ي 
 النبي عن وله ،الصحابة في البخاري ذكره :الصحابة في البغوي قال ،مراسيل وله مشهور
 وقال ،يصح وال ،الصحابة في البخاري ذكره :منده بنا وقال ،حديثان وسلم عليه اهللا صلى

 في البخاري يذكره لم :عساكر بنا قال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي أدرك انه يقال :الطبراني
 لم :لرازيا حاتم أبو وقال ،رأيناه ما الصحابة في البخاري وكتاب :قلت ،الصحابة في تاريخه
 أبو وقال ،عليا لقي انه يقال :التابعين ثقات في حبان بنا وقال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي يدرك
 تابعي في الدمشقي زرعة أبو وذكره ،معاذا يدرك ولم مرسل علي عن حديثه :الرازي زرعة

 منهم ،بةالصحا من جماعة عن رواية وله ،منهم الثالثة الطبقة في سميع بن وذكره ،الشام أهل
 ،صحبة له إن يقال:" قال العالئيو .)١٠(غيرهمو ،عمرو بن اهللا وعبد ،عبسة بن وعمرو ،ذر أبو

                            
  .٩/٦٦ الجرح والتعديل، ) ١(
  .٣٠/٢٢٥ تهذيب الكمال، ) ٢(
  .٢/٣٣٧ الكاشف، ) ٣(
  .٩/٢٣٣ الثقات البن حبان، ) ٤(
  .٣٠/٢٢٥تهذيب الكمال،  ) ٥(
    .٥٨٣  تقريب التهذيب، ص )٦(
    .٥٦٠  المرجع السابق، ص )٧(
    .٧/٥٣٧ الثقات البن حبان، ) ٨(
    .٢٩١، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )٩(
    .٥/٢٣٥، اإلصابة في تمييز الصحابة )١٠(



 ٢٤٨ 

 ،عمر عن وروى :قلت ،التابعين من هو بل ،صحبة عائذ البن ليست مرسل هو :حاتم أبو قال
   . ثقة مرسلتابعي  هو :قلت .)١(مرسل أنه والظاهر ،عنهما اهللا رضي ذر وأبي

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه خمس

 .ليس له متابع ومقبول، اردنْب بن الحسين بن علي :األولى
 .ليس له متابعو ،وهم ربما صدوق ،يقتَ أبوهشلم بن عبد الملك،  :الثانية
 .الحديث لين ،يلجالب كامل بن الوليد :الثالثة
 .ليس له متابعو ،مقبول ،ةعلقم بن نصر :الرابعة

الحديث عن النبي ، وقد روى هذا ثقة مرسل تابعي ،األزدي عائذ بن الرحمن عبد :الخامسة
  .سلم مباشرةًصلى اهللا عليه و

   اإلسنادالحكم علي
 .)٢(قد ضعفه األلبانيو .هذا اإلسناد ضعيف

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)٣(]بالحزم أخذْتَ : بكر ألبي قال أنه [ الوتر حديث ومنه  

  )١٧٦(رقم حديث 
   :هصحيحفي ابن خزيمة  قال  
 ِإسحاقَ بن يحيى، أنا يبٍرِ غَيبٍرِ غَرٍبخَ بِاززب الْيمِح الردب عن بدمحى ميحو يبنا َأ  

ىينلَحيثَنَا،َ الس ادمح نةَ بلَمس، نع ثَابِت، نع دبع نِ اللَّهاحٍ ببر، نةَ َأبِى عقَتَاد :َأن صلى النَّبِى 
. "تُوتر؟ متَى ":ِلعمر قَاَل ف.َأنَام َأن قَبَل ُأوتر: قَاَل" ؟  تُوتر متَى" :بكْرٍ َألبِى قَاَل وسلم عليه اهللا
  .)٤(" بِالْقُوة َأخَذْتَ ":ِلعمر وقَاَل.  "ةبِالْوثيقَ َأو بِالْحزمِ َأخَذْتَ: " بكْرٍ َألبِى فَقَاَل. ُأوتر ثُم َأنَام: قَاَل

                            
    .٢٢٣، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )١(
    .١١٥١ح٣/٢٩١  السلسلة الضعيفة،) ٢(
    .١/٩٥٠  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٣(
    .١٠٨٤ح٢/١٤٥، "النوم قبل بالوتر الوصية  ذكر"، باب" صالةال "كتاب    صحيح ابن خزيمة،)٤(



 ٢٤٩ 

  تخريج الحديث
 ،)٣( والبيهقي،)٢(الحاكم و.بنحوه ،محمد بن أحمد بن أبي خلف، عن )١( أبو داودأخرجه  

 محمد بن إبراهيم ، عن)٥(حاويالطو .بنحوه ،بشر بن موسى األسدي من طريق ،)٤(الطبرانيو
محمد بن أحمد بن أبي العوام  ، من طريق)٦(  األصبهانيأبو نعيمو. ، بنحوه"أبو أمية"بن مسلم
  .، بهالسيلَحينىيحيى بن إسحاق عن جميعهم . ، بنحوهالرياحي

  رجال اإلسناد
 *دمحم نب دبيمِ عحالر البغدادي البسنة مات حافظ ثقة ،بصاعقة المعروف يحيى أبو ،ازِز 

  . )٧(النسائيروى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، و ،مائتين ووخمسين خمس
 رشع سنة مات ،صدوق ،بغداد نزيل بكر أبو أو ،زكريا أبو ،السيلَحينى ِإسحاقَ بن يحيى* 

  . )٨(األئمة األربعةروى له مسلم، و ،ومائتين
ذكره  و.)١٠(مسكينال صدوق :قال ابن معينو. )٩(لحديثه حافظا وكان ثقة كان: قال ابن سعد  

  . هو ثقة: قلت .)١١(ابن حبان في الثقات
 *ادمح نةَ  بلَمبنِس ارٍينَد البرِصوهو أثبت الناس في ثابت  ،بأخرة حفظه وتغير ةثق ،ي

  ).٢٣( سبقت ترجمته حديث رقم .حميدو ، وعلي بن زيدالبناني،
 وله مائة، ووعشرين بضع سنة مات ،عابد ثقة ،ريالبص محمد أبو ،ياننَالب َأسلَم بن ثَابِتُ* 
  .)١٢(، روى له الجماعةوثمانون ست

                            
     .١٤٣٤ح١/٤٥٥، "النوم قبل الوتر في "، باب" سجود القرآن "كتاب    سنن أبي داود،)١(
    .  ١١٢٠ح١/٤٤٢، " الوتر " المستدرك، كتاب ) ٢(
  .٤٦١٧ح٣/٣٥، ..."الوتر وقت في االختيار  "باب، "الحيض" السنن الكبرى، كتاب ) ٣(
    .٣/٢٥١ المعجم األوسط، ) ٤(
  .٣٨٥٨ح١٠/٥٦،  "توتر متى  "باب، للطحاوي اآلثار مشكل ) ٥(
  .١٨٦٧ح٦/٧٦،  "الحارث اسمه من، الحاء "باب ،الصحابة معرفة  )٦(
    .٤٩٣ ص تقريب التهذيب،) ٧(
    .٥٨٧  المرجع السابق، ص)٨(
  .٧/٣٤٠ الطبقات الكبرى، ) ٩(
  .١٢٥، ص-  رواية عثمان الدارمي-اريخ ابن معين ت) ١٠(
  .٩/١٦٠الثقات البن حبان، ) ١١(
  .١٣٢تقريب التهذيب، ص) ١٢(



 ٢٥٠ 

 *دبع اللَّه ناحٍ ببر ارِياألزارقة قتلته ،الثالثة من ثقة ،البصرة سكن المدني خالد أبو ،اَألنْص، 
  . )١(األئمة األربعةروى له مسلم، و

   ).٣٥(  سبقت ترجمته، حديث رقم، صحابي ،ياَألنْصارِ رِبعي بن قَتَادةَ أبو* 
  علل اإلسناد

  :هذا الحديث فيه علة واحدة
 وهو أثبت الناس في ثابت البناني، ،بأخرة حفظه وتغير ةثق ،البصري دينار بن سلمة بن حماد

  . عن ثابت البناني الرواية هنا و.حميدو ،وعلي بن زيد
  الحكم على اإلسناد

   .)٢(إسناده صحيح: تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال األلبانيوفي  . صحيحهذا اإلسناد
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 أي ] إحداكُن من الحازم ِللُب أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت ما [ اآلخر والحديث  
بقل أذْهل لعتَرز الرجحتَظْهِر األمور في المس٣(فيها الم(.  

 )١٧٧(حديث رقم 

  :هصحيحقال البخاري في 
ميرَأبِي م نب يدعثَنَا سدفَرٍ،حعج نب دمحنَا مرقَاَل َأخْب ،لَمَأس ناب وه ديي زنرقَاَل َأخْب ، نع 

اللَّه دبنِ عاضِ بيع،رِيالْخُد يدعَأبِي س ني  :" قَاَل، عف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر جخَر
اءلَى النِّسع رلَّى فَمصطْرٍ ِإلَى الْمف ى َأوحفَقَاَل،َأض :َأكْثَر فَِإنِّي ُأرِيتُكُن قْندتَص اءالنِّس شَرعا مي  

 ما رَأيتُ من نَاقصات ،)٤( تُكْثرن اللَّعن وتَكْفُرن الْعشير:قَاَل ، وبِم يا رسوَل اللَّه: فَقُلْن،َأهِل النَّارِ
اكُندِإح نازِمِ مِل الْحجالر ِللُب بينٍ َأذْهدقٍْل وع،قُلْن :وَل اللَّهسا رنَا يقْلعنَا ويند انا نُقْصمو ، 

 ، فَذَِلك من نُقْصانِ عقْلها: قَاَل، بلَى: قُلْن،َأة مثَْل نصف شَهادة الرجِل َألَيس شَهادةُ الْمر:قَاَل
متَص لَملِّ وتُص تْ لَماضِإذَا ح سَألَي،لَى: قُلْنا: قَاَل، بهينانِ دنُقْص نم ٥( " فَذَِلك(.  

                            
  .٣٠٢ تقريب التهذيب، ص) ١(
    .١٠٨٤ح٢/١٤٥، "النوم قبل بالوتر الوصية  ذكر"، باب" صالةال "كتاب    صحيح ابن خزيمة،)٢(
  .١/٩٥٠النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٣(
   ).٤/٣٤٠النهاية في غريب الحديث، ( ، أزواجِهن إحسان يجحدن أي :العشير يكْفُرن ) ٤(
  .٢٩٨ح١/١١٦،  "الصوم الحائض ترك  "باب، "الحيض" صحيح البخاري، كتاب ) ٥(



 ٢٥١ 

  تخريج الحديث
  .مريم، به، بنحوه مع زيادة عن سعيد بن أبي ،)١(أخرجه البخاري

 رجال اإلسناد
* وِيدالع لَمَأس نب ديي، ثقة عالم وكان يرسل، مات ، مولى عمر أبو عبد اهللا وأبو أسامة المدنز

هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر : قلت. )٢(مائة، روى له الجماعةسنة ست وثالثين و
  .)٣(العالئي

  .تباقي رجال اإلسناد ثقا
       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)٤(تَسشير أهَل الرأي ثم تُطيعهم: أنه سِئل ما الحزم ؟ فقال [ والحديث اآلخر 

 )١٧٨(حديث رقم 
  :قال أبو داود في مراسيله  
  نع ،انرمنِ عافَى بعثَنَا الْمدح ،قِّىالر انورنِ مى بوسثَنَا مدح اندعنِ مب خَاِلد نرٍ، عثَو 
  .)٥( "َأن تُشَاوِر ذَا رْأىٍ ثُم تُطيعه:" يا رسوَل اللَّه ما الْحزم، قَاَل : قَاَل رجٌل: قَاَل

  تخريج الحديث
  .)٦( أن أبا داود رواه في المراسيلالبيهقيذكر 

  رجال اإلسناد
 سنة بالرقة مات ،مقبول ،الكوفة نزل البغدادي التمار عمران أبو ،الرقِّى مروان بن موسى* 
  .)٧(ابن ماجةداود، والنسائي، و روى له أبو مائتين، ووأربعين ست
  .صدوق هو :قلت. )٩(صدوق: قال الذهبيو. )٨(ذكره ابن حبان في الثقات  

                            
    .١٣٩٣ح٢/٥٣١، "األقارب على الزكاة  "باب، "اة الزك"  صحيح البخاري، كتاب )١(
    .٢٢٢تقريب التهذيب، ص)  ٢(
  .١٧٨جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص)  ٣(
  . ١/٩٥٠النهاية في غريب الحديث واألثر، )  ٤(
  .٤٥٤ح٢/٥٥مراسيل أبي داود، )  ٥(
  .٢٠٨١٧ح١٠/١١٢، "من يشاور  "باب، "آداب القاضي"  السنن الكبرى، كتاب ) ٦(
  .٥٥٣ تقريب التهذيب، ص) ٧(
  .٩/١٦١ الثقات البن حبان، ) ٨(
  .٢/٣٠٨ الكاشف، ) ٩(



 ٢٥٢ 

 وثمانين خمس سنة مات ،فقيه دعاب ثقة ،الموصلي مسعود أبو ،يدزاَأل عمران بن الْمعافَى* 
  .)١(النسائيأبو داود، والبخاري، روى له  ة،مائو

   ).٦٣( سبقت ترجمته في حديث .القدر يرى أنه إال ،ثبت ثقة ،يدزِي بن روثَ* 
 *خَاِلد نب اندع٢٥(سبقت ترجمته في حديث . مدلسمرسل و عابد ثقة ،م.(  

  علل اإلسناد
  :انهذا اإلسناد فيه علت

  . بدعته ألن هذا الحديث ال يؤيده ما نسب إليه من القدر، ال يضر،يزيد بن ثور :األولى
 فأما تدليسه فإنه ال يضره ألنه مـن       . مرسل، مدلس و  الحمصي الكالعي معدان بن خالد :الثانية

  . أرسلهأما إرساله فهذا الحديث مماين، والمرتبة الثانية من المدلس
  الحكم على اإلسناد

  .إلسناد ضعيفهذا ا
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 بذلك أمر وإنما عليه ثوبه يشُد أن غير من أي ] حزام بغير الرجل يصلّي أن نَهى أنه [ وفيه  
 ولم واسعا جيبه كان أو إزار عليه وكان سراوِيل عليه يكن لم ومن يتَسرولُون قلّما كانوا ألنهم
 .)٢(صالته وبطَلت عورتُه انكشفت ربما وسطه يشُد لم أو يتَلَّبب

  )١٧٩(حديث رقم 
  :قال أبو داود في سننه  

رِيالنَّم رمع نب فْصثَنَا حدةُ،حبثَنَا شُعدرٍ، حينِ خُمب زِيدي نشٍ، عيلًى ِلقُروم نَأبِي ، ع نع 
 اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعِ الْغَنَاِئمِ حتَّى تُقَسم وعن بيعِ النَّخِْل نَهى رسوُل :" قَاَل،هريرةَ

  .)٣( " وَأن يصلِّي الرجُل بِغَيرِ حزامٍ،حتَّى تُحرز من كُلِّ عارِضٍ

                            
  .٥٣٧ تقريب التهذيب، ص ) ١(
  . ١/٩٥٠النهاية في غريب الحديث واألثر،  ) ٢(
  .٣٣٦٩ح٢/٢٧٣، "صالحها يبدو أن قبل الثمار بيع يف  "باب، "البيوع"سنن أبي داود، كتاب  ) ٣(



 ٢٥٣ 

  تخريج الحديث
وكيـع بـن     بن جعفـر الهـذلي، و      محمد من طريق بهز بن أسد العمي، و       ،)١(أخرجه أحمد   

وكيـع،  بهـز، ومحمـد، و  ( شميل المازني، أربعتهم  ، من طريق النضر بن      )٢(البيهقيو. الجراح
   ).يحتزم، محتزم  ( ، به، بألفاظ مقاربة مثلالحجاج بن شعبة ، عن)والنضر 

  رجال اإلسناد
 *رمع نب فْصبنِ ح ارِالحبنِ ث خْسباَأل ةَرزدثبت ثقة ،أشهر بها وهو الحوضي عمر أبو ،ي، 

روى له البخاري، وأبو  ،مائتين ووعشرين خمس سنة مات ،الحديث على األجرة بأخذ عيب
  . )٣(النسائيداود، و

 متقن حافظ ثقة ،البصري ثم الواسطي بسطام أبو موالهم ،العتَكي الورد بنِ الحجاجِ بن شُعبةُ* 
 وذب الرجال عن بالعراق فتش من أول وهو ،الحديث في المؤمنين رأمي هو :يقول الثوري كان
 .)٤(، روى له الجماعةمائة وستين سنة مات ،عابداً وكان ،السنة عن
 *زِييد خُ بنمرٍي الربِحروى له البخاري في األدب ،الخامسة من صدوق ،الحمصي عمر أبو ،ي 

  . )٥(األئمة األربعةالمفرد، و مسلم، و
قال ابن  و.)٧(صدوق الحديث  صالح:قال أبو حاتم و.)٦(صالح الحديث: اإلمام أحمد قال  
  .هو صدوق: قلت .)٩(ضعفاء في الالعقيلي وذكره .)٨(ثقة: معين

  .وٍ مبهمرا ،ى ِلقُريشٍمولَ* 
 *أبو هري٨٣(سبقت ترجمته في حديث رقم صحابي،، ةَر.(  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  .هريرة أبي عن الراوي عدم معرفة

                            
    .١٠١٠٧،٩٩١١،٩٠٠٥ح٢/٤٧٢،٤٥٨،٣٨٧م أحمد،  مسند اإلما) ١(
  .٣١١٢ح٢/٢٤٠، " واسعاً جيبه كان إن هيزر أنه على الدليل  "باب، "الحيض" السنن الكبرى، كتاب ) ٢(
  .١٧٢تقريب التهذيب، ص  )٣(
    .٢٦٦  المرجع السابق، ص )٤(
  .٦٠٠ نفسه، ص) ٥(
  .٢/٥٦٣ العلل ومعرفة الرجال، ) ٦(
  .٩/٢٥٨ل،  الجرح و التعدي) ٧(
  .٢٢٧، ص-  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ٨(
  .٤/٣٧٩ضعفاء العقيلي،   )٩(



 ٢٥٤ 

  الحكم على اإلسناد
  .)١(اإلسناد ضعيف: األلباني الشيخقال  .هذا اإلسناد ضعيف

       
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 .)٢(وسطَه ويشُد يتَلَبب أي ] يحتَزِم حتى الرجل يصلِّي أن نَهى [ الحديث ومنه  

  )١٨٠(حديث رقم 
  . دراسته في الحديث السابقث، سبقتهذا الحدي  

       
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

  .)٣(] الصالة في بالتَّحزم أمر أنه [ اآلخر والحديث  
  )١٨١(حديث رقم 

  ).١٧٩(هذا الحديث، سبقت دراسته في الحديث رقم   
       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)٤(للصائمين وعملوا أوساطهم وشدوا تَلَّببوا أي]  طرونالمفْ فتَحزم[ الصوم حديث في  

  )١٨٢(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم في صحيحه  
عن َأنَسٍ رضـي اللَّـه      ،)٦( عن مورق  ، عن عاصمٍ الَْأحولِ   ، حدثَنَا حفْص  ،)٥(حدثَنَا َأبو كُريبٍ    

 فَتَحـزم  ، فَصام بعض وَأفْطَر بعـض ،ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ      كَان رسوُل اللَّ   :"عنْه قَالَ 
 في ذَِلك ذَهب الْمفْطرون الْيوم      : فَقَالَ : وضعفَ الصوام عن بعضِ الْعمِل قَالَ      ،الْمفْطرون وعملُوا 

  .)٧( "بِالَْأجرِ

                            
    .٧٣٠ح٣٣٧  ضعيف أبي داود، ص)١(
    .١/٩٥٠  النهاية في غريب الحديث واألثر، )٢(
  . ١/٩٥٠ المرجع السابق، ) ٣(
  . ١/٩٥٠ نفسه، ) ٤(
   ).٥٠٠ب التهذيب، صتقري( ، محمد بن العالء بن كريب الهمداني هو ) ٥(
     ).٥٤٩تقريب التهذيب، ص( ، العجلي اهللا عبد بن جرِمشَم بن قروم  هو )٦(
  .١١١٩ح٢/٧٨٨، "العمل تولى إذا السفر في المفطر أجر  "باب، "الصيام" صحيح مسلم، كتاب ) ٧(



 ٢٥٥ 

  تخريج الحديث
محمـد بـن   ، من طريـق  )٢(مسلمو. الخلقاني زكريا بن  إسماعيل، من طريق  )١(أخرجه البخاري 

   .، به، بنحوهعاصم بن سليمان األحولكالهما عن  ". أبو معاوية"خازم التميمي
  رجال اإلسناد

 *فْصح نب اثينِ غب ِنِ طَلْقةَ باوِيعم يحفظه تغير ،فقيه ثقة ،القاضي الكوفي عمر أبو ،النَّخَع 
  . )٣(، روى له الجماعة ومائةوتسعين خمس أو أربع سنة مات ،اآلخر في اقليلً

. )٧("يدلس كان أنه إال ثبتاً مأموناً:" وزاد، وابن سعد )٦(، والعجلي)٥(، والنسائي)٤(وثقه ابن معين
أما ف. )٨("صالح فهو كتابه من عنه كتب فمن ،استقضى ما بعد حفظه ساء:" زرعةو أبوقال 

وأما . )٩(تدليسه فال يضر بالنسبة لتدليسه فقد عده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين
 :قلت. )١٠(بالنسبة الختالطه فعده العالئي في القسم األول الذي لم يوجب اختالطه ضعفاً أصالً

  .هو ثقة، وتدليسه واختالطه ال يضره
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

       

                            
  .٢٧٣٣ح٣/١٠٥٨، "الغزو في الخدمة فضل  "باب، "الجهاد " صحيح البخاري، كتاب ) ١(
    .١١١٩ح٢/٧٨٨، "العمل تولى إذا السفر في المفطر أجر  "باب، "الصيام"  صحيح مسلم، كتاب )٢(
  .١٧٣ ص، تقريب التهذيب) ٣(
  .٧/٦٠ ، تهذيب الكمال) ٤(
  .٧/٦٢ لمرجع السابق، ا) ٥(
  ١/٣١٠ ، الثقات للعجلي) ٦(
  ٦/٣٨٩ ، الطبقات الكبرى) ٧(
  .٣/١٨٥ الجرح والتعديل، ) ٨(
  .٢٠ ص، المدلسين طبقات) ٩(
  . ٢٥ ص، المختلطين للعالئي)١٠(



 ٢٥٦ 

  : األثير رحمه اهللا قال ابن
 يوسوس أي ] يحزنه الشيطان إن [ فقال له نية وال يغْزو من وذكر عمر ابن حديث ومنه  
 .)١(أجره ويبطل الحزن في فيقَع ؟ أهلَك تَركْتَ لم له ويقول وينَدمه إليه

  )١٨٣(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في مسنده  
  ي نسثَنَا حدحبي الَْأشْينةَ،علَهِيع نثَنَا ابدح ،اجرثَنَا ددرٍ، حيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ، نع 

لَهم الْبشْرى في الْحياة (" :عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَاَل، عبد اللَّه بنِ عمرٍو
 ، الرْؤيا الصاِلحةُ يبشَّرها الْمْؤمن هي جزء من تسعة وَأربعين جزءا من النُّبوة: قَاَل،)٢()الدنْيا

زِنَهحطَانِ ِليالشَّي نم وا هفَِإنَّم ى ذَِلكوَأى سر نما وبِه خْبِرفَلْي َأى ذَِلكر نفَم،نْفُثْ عفَلْي  ن
  .)٣("  ولْيسكُتْ ولَا يخْبِر بِها َأحدا،يسارِه ثَلَاثًا

  تخريج الحديث
  .، به، بمثلهدراج بن سمعان ، عنعمرو بن الحارث األنصاري، من طريق )٤(أخرجه البيهقي

  رجال اإلسناد
 *نسالْح نى بوسبِ متسع سنة مات ،ثقة ،وغيرها الموصل قاضي البغدادي ،علي أبو ،اَألشْي 
  . )٥(، روى له الجماعةومائتين عشر أو

 *عاِهللا بد هِلَ بنيقبل من روايته ما روى عنه القدماء ،عمره  هو صدوق اختلط آخر،ةَيع 
   ).٣٥(  حديث رقم سبقت ترجمتهكالعبادلة، 

 *دراج بن سمعأبو ،ان السالمصري والهمم السهمي ،لقب ودراج ،الرحمن عبد اسمه قيل ،حِم 
روى له  ،مائة ووعشرين ست سنة مات ،ضعف الهيثم أبي عن حديثه فيو ،صدوق ،القاص

   .)٦(األربعةاألئمة و ،المفرد األدب في البخاري

                            
  . ١/٩٥١  النهاية في غريب الحديث واألثر، )١(
    . ٦٤ سورة يونس، آية ) ٢(
  .٧٠٤٤ح٢/٢١٩ مسند اإلمام أحمد، ) ٣(
    .٤٧٦٤ح٤/١٨٩، "جل و عز اهللا نعم تعديد في "باب ،" والثالثون لثالثا"  شعب اإليمان للبيهقي، )٤(
  .١٦٤تهذيب، ص تقريب ال) ٥(
  .٢٠١ المرجع السابق، ص) ٦(



 ٢٥٧ 

 أبي عن الهيثم أبي عن كان ما إال مستقيمة أحاديثه :"داود وقال أبو .)١(ابن معينوثقه 
 وقال .)٤( "بالقوي  ليس":قال النسائي و.)٣( "صنعة حديثه في دراج ":أبو حاتموقال  .)٢("سعيد
قال ابن  و.)٧( " ضعيف": أيضاًوقال .)٦( " متروك":قال الدار قطنيو .)٥( "منكر حديثه ":أحمد
 ...عليه دراج يتابع ال مما أمليتها التي األحاديث هذه وعامة ": بعد أن روى له عدة أحاديثعدي
 ربيع الشتاء "و ،"باألسحار الرؤيا أصدق :"قوله وهو ،ذكرت ما بعض أحاديثه من ينكر ومما

 أن وأرجو ،عليها الناس يتابعه األحاديث هذه من ذكرت ما غير دراج أخبار وسائر ،"...المؤمن
. )٨(" بها بأس ال أحاديثه سائر إنو ،عليه أنكرت التي األحاديث هذه من وبرأته دراج أخرجت

  . عنه هنا لم يروِ و،فيعض الهيثم أبي عن حديثه ،صدوقهو : قلت
 *دبعننِ بمحرٍ الريبسبع سنة مات ،بالفرائض عارف ثقة ،العامري المؤذن المصري ، ج 

 . )٩(النسائيروى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، و ،بعدها وقيل ،وتسعين

 *دبعنب ر اللَّهمبنِ و ع ٤٨( ، صحابي، سبقت ترجمته، حديث رقم اصِالع.(  
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علتان
ن ال يضره في هذا الحديث لوجود مو ،عمره، هو صدوق اختلط آخر يعةهِلَ بن اهللا عبد :األولى

  .- ثقة هو و-تابعه في الرواية عن شيخه، وهو عمرو بن الحارث األنصاري
  .هعن  ليستالرواية هناو ،فيضع الهيثم أبي عن حديثه ،سمعان بن اجرد :الثانية

  الحكم على اإلسناد
  .حسنهذا اإلسناد 

       

                            
  .١٠٧، ص-  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ١(
  .٨/٤٧٩ تهذيب الكمال، ) ٢(
  .٣/٤٤١ الجرح والتعديل،) ٣(
  .٣٩، صالضعفاء والمتروكين ) ٤(
  .٨/٤٧٨ تهذيب الكمال، ) ٥(
  .٢٨، صسؤاالت البرقاني للدارقطني ) ٦(
  .١٧٠، صنيسابوري للدارقطنيسؤاالت الحاكم ال  )٧(
  .٣/١١٢، ضعفاءالالكامل في  ) ٨(
  .٣٣٨ تقرب التهذيب، ص) ٩(



 ٢٥٨ 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 حزن جده اسم يغَيرر أن أراد وسلم عليه اللّه صلى النبي أن [ المسيب ابن حديث وفي  

 بعد الحزونةُ تلك نافي زالت فما: سعيد قال أبي به سماني اسماً أغَير ال: وقال فأبى سهال ويسميه
   .)١(الخُشُونة: والحزونة. الخَشن الغليظ المكان: الحزن] 

  )١٨٤(حديث رقم 
  :صحيحه في البخاريقال اإلمام   
 ،بِي عن ابنِ الْمس، عن الزهرِي، َأخْبرنَا معمر، حدثَنَا عبد الرزاق،حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَصرٍ  

َأبِيه ن٢(ع(،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي اءج اهَأب فَقَاَل، َأن ": كما اسقَاَل؟م :نزَأنْتَ : قَاَل، ح 
 حدثَنَا ،" ينَا بعد فَما زالَتْ الْحزونَةُ ف:بِ قَاَل ابن الْمسي، لَا ُأغَير اسما سمانيه َأبِي: قَاَل،سهٌل

زهرِي عن علي بن عبد اللَّه ومحمود هو ابن غَيلَان قَالَا حدثَنَا عبد الرزاق َأخْبرنَا معمر عن ال
يسنِ الْمذَااببِه هدج نع َأبِيه ن٣(" بِ ع(.  

  تخريج الحديث
  . به، بنحوهبن المسيب،ا عن ،الحجبي عبد الحميد بن جبير من طريق ،)٤(أخرجه البخاري

  رجال اإلسناد
 وأربعين اثنتين سنة مات ،صدوق ،ديعالس إبراهيم أبو ،يخارِالبنَصرٍ  بنِ ِإبراهيم بن ِإسحاقُ* 
  .)٥(مائتين، روى له البخاريو

 البخاري في صحيحه، روى لهجرح، وقد لم يذكر فيه : قلت .)٦(ذكره ابن حبان في الثقات  
  .رى بهم وأعلم بحديثهم وهو أد،وهو من شيوخه الذين روى عنهم

 *دبع ِاقزالر نب منِ امِهعٍ بنَاف رِىيممدلس، فأما  و،فتغير عمره آخر في عمي ،حافظ ثقة ،الْح
فال يضره   وأما تدليسه.لدبريا إسحاق اليضره في هذا الحديث ألن الراوي عنه ليس اختالطه

  .)١٥٢( سبقت ترجمته حديث رقم .من المدلسين الثانيةالمرتبة من ألنه  أيضاً

                            
  .١/٩٥١ النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ١(
   ). ٦/١٢١،  تمييز الصحابةاإلصابة في( ، المخزومي القرشي  وهب أبي بن نِزح بنالْمسيبِ   )٢(
  .٥٨٣٦ح٥/٢٢٨٨، "الحزن اسم  "ببا، "األدب " صحيح البخاري، كتاب ) ٣(
    .٥٨٤٠ح٥/٢٢٨٩، "منه أحسن اسم إلى االسم حويلت" ، باب  المرجع السابق، )٤(
    .٩٩ تقريب التهذيب، ص) ٥(
    .٨/١١٥ الثقات البن حبان، ) ٦(



 ٢٥٩ 

 *رمعم نب  داشاَألرزدبن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت ثقة ،ي 
لزهري، وهو من أثبت وقد روى في هذا الحديث عن ا ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،شيئاً عروة

  .)٥٩(سبقت ترجمته في حديث رقم ،الناس فيه
 *رِىه١٣(سبقت ترجمته حديث  احتمل العلماء تدليسه، مع أنه من الثالثة، ، مدلسثقة :الز.(  
 *سعيد بن يسولم يروِ هنا عمن أرسل المراسيل أصح مرسالته أن على اتفقوا ، ثقة،بِالْم ،

  ).٧٠(حديث رقم  ته سبقت ترجم.عنهم
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        



 ٢٦٠

  احلاء مع السني: املبحث الثالث
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 أحسبني من مفْعل بمعنى فعيل الكافي هو ] الحسيب [ تعالى اللّه أسماء في...  } حسب{   

كَفاني إذا: الشيء .تُهبستُه وأحبستَه بالتّشْديد وحطَييه ما أعضربي يقول حتى يس١(ح(.   
  )١٨٥ (حديث رقم

  :قال الترمذي في سننه  
  يانجوزالْج قُوبعي نب يماهرثَنَا ِإبداِلحٍ،حص نب انفْوثَنَا صدمٍ، حلسم نب ِليدثَنَا الْودثَنَا ، حدح 

 قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى : قَاَل،يرةَ عن َأبِي هر، عن الَْأعرجِ، عن َأبِي الزنَاد،شُعيب بن َأبِي حمزةَ
لَّمسو هلَيع نَّةَ :"اللَّهخََل الْجا داهصَأح نم داحو راَئةً غَيا مماس ينعستةً وعسالَى تتَع ِللَّه ِإن، وه 

لالْم يمحالر نمحالر وِإلَّا ه ي لَا ِإلَهالَّذ اللَّه اربالْج زِيزالْع نميهالْم نْؤمالْم لَامالس وسالْقُد ك
الْمتَكَبر الْخَاِلقُ الْبارُِئ الْمصور الْغَفَّار الْقَهار الْوهاب الرزاقُ الْفَتَّاح الْعليم الْقَابِض الْباسطُ 

الْم زعالْم عافالر ضالْخَاف الْغَفُور يمظالْع يملالْح يفُ الْخَبِيرُل اللَّطدالْع كَمالْح يرصالْب يعملُّ السذ
 يمكالْح عاسالْو جِيبالْم يبقالر يُل الْكَرِيملالْج يبسيتُ الْحقيظُ الْمفالْح الْكَبِير يلالْع الشَّكُور

جِيدالْم وددالْو يدعُئ الْمدبي الْمصحالْم يدمالْح ِليالْو ينتالْم يُل الْقَوِيكقُّ الْوالْح ثُ الشَّهِيداعالْب 
َؤخِّرالْم مقَدالْم رقْتَدالْم رالْقَاد دمالص داحالْو اجِدالْم اجِدالْو ومالْقَي ييتُ الْحمي الْميحُل الْمالَْأو 

الْآخر الظَّاهر الْباطن الْواِلي الْمتَعاِلي الْبر التَّواب الْمنْتَقم الْعفُو الرءوفُ ماِلك الْملْك ذُو الْجلَاِل 
ور الْهادي الْبديع الْباقي الْوارِثُ والِْإكْرامِ الْمقْسطُ الْجامع الْغَني الْمغْني الْمانع الضار النَّافع النُّ

وربالص يدشى ، "الريسو عا:قَاَل َأبو رغَي ثَنَا بِهدح يثٌ غَرِيبدذَا حاِلح هنِ صب انفْوص نع دح، 
نِإلَّا م رِفُهلَا نَعاِلحونِ صب انفْوص يثدح ،َأه نْدقَةٌ عث وهو يثديثُ ،ِل الْحدذَا الْحه وِير قَدو 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نع هجرِ وغَي نال،مو  نم ءي كَبِيرِ شَيف لَمنَع 
اءمالَْأس كْرذ يححص نَادِإس لَه اتايوالر،ذَا الْحي هذَا  ِإلَّا فاسٍ هَأبِي ِإي نب مى آدور قَدو يثد

 وذَكَر فيه الَْأسماء ، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،الْحديثَ بِِإسنَاد غَيرِ هذَا عن َأبِي هريرةَ
يححص نَادِإس لَه سلَي٢(" و(.  

  تخريج الحديث
 بن أحمد بن ومحمد ،قتيبة بن الحسن بن ومحمد ،سفيان بن الحسن عن ،)٣(أخرجه ابن حبان  

                            
    .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
     .٣٥٠٧ح٥/٥٣٠، ".."، باب "الدعوات"  سنن الترمذي، كتاب )٢(
  . ٨٠٨  ح٣/٨٨، باب األذكار صحيح ابن حبان كتاب الرقائق  )٣(



 ٢٦١

 من ،)٢(البيهقيو. الكرابيسي الوليد بن أحمد بن حمد من طريق م،)١(الحاكمو. فياض بن عبيد
 .من طريق الحسن بن سفيان، )٣(وأبو نعيم .الفريابي المستفاض بن محمد بن جعفر طريق

   جميعهم . وورد بن أحمد بن لبيد البيروتي، المعلى الدمشقيأحمد بن من طريق ،)٤(والطبراني
 ،أحمد الدمشقيو ،جعفرو ،الكرابيسي حمد، ومفياض بن ومحمد ،الحسن بن ومحمد ،الحسن (

  .بنحوه، به، صفوان بن صالح عن ،) وورد
 فاكتفيت ، ولكن دون ذكر األسماء، وغيرهما، ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري:قلت
 من طريق سفيان بن ، ومسلم،أخرجه البخاريف .من الكتب التي ذكرت األسماء فقطه جيبتخر
 عن شعيب بن أبي ،وأخرجه البخاري من طريق الحكم بن نافع . به، عن أبي الزناد،عيينة
جميعهم بلفظ مقارب دون  .وأخرجه مسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة . به،حمزة

  .ذكر األسماء
  درجال اإلسنا

 * نب يماهرِإبقُوبعاقَ نِب يحِإس الجوزجانتسع سنة مات ،بالنصب رمي ،حافظ ثقة ،ي 
  .)٥( روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، ومائتينوخمسين

 عن انحراف فيه كان لكن ،الثقات والمخرجين المصنفين الحفاظ من وكان" :الدارقطني قال  
 وأخرجت إليهم، فخرج الحديث، أصحاب بابه على اجتمع عنه، اهللا رضي طالب، أبي بنا علي

 ذبح وقد يذبحها، من يوجد ال اهللا سبحان: فقال يذبحها، أحدا تجد فلم لتذبح، فروجه له جارية
هذا  ، ولكنبالنصب رمي ،ثقة هو: قلت. )٦(" ألفًا وعشرين نيفًا ضحوة في طالب أبي بن علي

 .بدعتهالحديث ال يؤيد 
 تدليس يدلس وكان ،ثقة ،الدمشقي الملك عبد أبو ،يفقَالثَ انوفْص بنِ وان بن صاِلحِصفْ* 

، داود أبوروى له  ،سنة سبعون وله مائتين، ووثالثين تسع أو سبع أو ثمان سنة مات ،التسوية
   .)٧(التفسير في ماجه ابن، والنسائي، والترمذيو

                            
    . ٤١ ح ١/٦٢، للحاكم كتاب اإليمانالمستدرك على الصحيحين   )١(
    .١٩٦٠٢ ح ١٠/٢٧،  باب أسماء اهللا عز وجل ثناؤه السنن الكبرى للبيهقي كتاب األيمان  )٢(
  . ١٣ ح ١٠١ص ،حديث إن هللا تسعة وتسعين اسما ألبي نعيم األصبهاني ) ٣(
  . ١١١  ح٥١، صالدعاء للطبراني باب الدعاء بأسماء اهللا الحسنى ) ٤(
  .٩٥قريب التهذيب، ص ت) ٥(
  .١/١٥٨انظر تهذيب التهذيب، . ٣٢ سؤاالت السلمي، ص) ٦(
  .٢٧٦ تقريب التهذيب، ص) ٧(



 ٢٦٢

 أهل عند ثقة هو :الترمذي وقال.)٢(حجة :اودد أبو وقال. )١(صدوق :حاتم أبو قال
 ،صالح بن صفوان كان : الدمشقيزرعة وأب وقال. )٤(الثقات في حبان ابن وذكره .)٣(الحديث
وعده ابن . )٥(التسوية تدليس يدلسان يعنى ،، كبقية بن الوليدالحديث يسويان مصفى بن ومحمد

وال يضره  ،التسوية تدليس يدلسكان و ،قةث هو :قلت .)٦(حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين
  .ألنه صرح بالسماع

   ). ٣١ (سبقت ترجمته حديث رقمالرابعة، المرتبة  ثقة مدلس من ،يشرالقُ الْوِليد بن مسلمٍ* 
   :معين بنا قال ،عابد ثقة ،الحمصي بشر أبو ،دينار أبيه واسم ،يوِماَأل شُعيب بن َأبِي حمزةَ* 
   .)٧( روى له الجماعة،بعدها أو  ومائة،وستين اثنتين سنة مات ،الزهري في الناس أثبت من
 ثالثين سنة مات ،فقيه ثقة ،المدني الرحمن عبد أبو ،يشرالقُ انوكْذَ بن اِهللا بدعهو :الزنَادأبو * 

  .)٨(، روى له الجماعةبعدها :وقيل ومائة،
 *جرهو : الَْأعدبع نِالرمح نزٍ بمرجِ هرثقة ،الحارث بن ربيعة مولى ،المدني داود أبو ،اَألع 
  . )٩(، روى له الجماعة ومائةعشرة سبع سنة مات ،عالم ثبت
 *أبو هري٨٣(  رقم سبقت ترجمته حديث صحابي شهير:ةَر.(  

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

 ، و قد تفرد في هذا الحديث بذكر األسماءالتسوية تدليس لسويد ،ثقة ،صالح بن صفوان :األولى
ليس لذكر األسماء : وقد تحدث العلماء في هذا الحديث بكالم كثير، فقد سبق فيه قول الترمذي

 في األسماء سرد أن ،الحفاظ من جماعة عليه عول والذي ":صحيح، وقال فيه ابن كثير إسناد
 ،الصنعاني محمد بن الملك وعبد ،مسلم بن الوليد رواه كما لك، وإنما ذفيه مدرج الحديث هذا

                            
  .٤/٤٢٥ الجرح والتعديل، ) ١(
  .٢/١٩٢ سؤاالت اآلجري، ) ٢(
  .٥/٥٣٠ سنن الترمذي، ) ٣(
  .٨/٣٢١ الثقات البن حبان، ) ٤(
  .٤٥ طبقات المدلسين، ص ) ٥(
  .٣٩ المرجع السابق، ص) ٦(
  . ٢٦٧ تقريب التهذيب، ص) ٧(
  .٣٠٢ المرجع السابق، ص) ٨(
  . ٣٥٢ نفسه، ص) ٩(



 ٢٦٣

 من جمعوها أنهم أي ،ذلك قالوا أنهم العلم أهل من واحد غير عن بلغه أنه ،محمد بن زهير عن
 .)١("اللغوي زيد وأبي ،عيينة بن وسفيان ،محمد بن جعفر عن روي كما ،القرآن
  .صرح بالسماع في هذا الحديثعة، ولكنه ثقة مدلس من الراب ،القرشي مسلم بن الوليد :الثالثة

  سناد اإلالحكم على 
، وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح )٢( وقد ضعفه الشيخ األلباني.هذا اإلسناد ضعيف

 أما الحديث دون ذكر ،ل ضعف سرد األسماءا، ومدار هذه األقو)٣(رجاله ثقات: ابن حبان
  .األسماء فهو صحيح مخرج في الصحيحين

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   

 من تَصوم أن يحسبك : وسلم عليه اللّه صلى النبي له قال [ عمرو بن اللّه عبد حديث ومنه
 كقولهم كافيك أو كفَايتك أي ] تَصوم أن بِحسبِك [ روِي ولو. يكْفيك أي ] أيام ثالثة شهر كل
بحبِكوء قوُل سهاً انلك زائدة والباء الس٤(وج(.   

  )١٨٦(حديث رقم 
  :صحيحه في بخاريقال ال  
  حدثَني يحيى بن َأبِي: قَاَل،)٦( َأخْبرنَا الَْأوزاعي،)٥( َأخْبرنَا عبد اللَّه،حدثَنَا محمد بن مقَاتٍل  
 قَاَل حدثَني عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضي ، قَاَل حدثَني َأبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ،كَثيرٍ

يا عبد اللَّه َألَم ُأخْبر َأنَّك تَصوم النَّهار  :" قَاَل ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،اللَّه عنْهما
 فَلَا تَفْعْل صم وَأفْطر وقُم ونَم فَِإن ِلجسدك علَيك : قَاَل،َل اللَّه بلَى يا رسو: فَقُلْتُ،وتَقُوم اللَّيَل

 وِإن بِحسبِك َأن ،علَيك حقا )٧( وِإن ِلزورِك، وِإن ِلزوجِك علَيك حقا، وِإن ِلعينك علَيك حقا،حقا
 فَِإن ذَِلك صيام الدهرِ كُلِّه فَشَددتُ ، فَِإن لَك بِكُلِّ حسنَة عشْر َأمثَاِلها،ثَلَاثَةَ َأيامٍتَصوم كُلَّ شَهرٍ 

                            
  .٣/٥١٥ تفسير ابن كثير، ) ١(
  .٢٥٦٣ ح ٦/٦٤ السلسلة الضعيفة، ) ٢(
  . ٨٠٨  ح ٣/٨٨ ، صحيح ابن حبان )٣(
    .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٤(
   ).٣٢٠تقريب التهذيب، ص( ، حنظلة بني مولى ،المروزي المبارك بن اهللا عبد هو ) ٥(
   ).٣٤٧تقريب التهذيب، ص( األوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو  هو ) ٦(
 يكون وقد. ونَاِئم صاِئم بمعنى ونَوم كَصوم االسم موضع وضع مصدر األصل في وهو الزائر: الزور  )٧(

    . )٢/٧٩٨النهاية في غريب الحديث (، وركْب كَراكب زائر جمع الزور



 ٢٦٤

لَيع دفَشُد،وَل اللَّهسا رةً: قُلْتُ يقُو لَ: قَاَل، ِإنِّي َأجِدالس هلَيع داود اللَّه نَبِي اميص ملَا ،ام فَصو 
هلَيع لَام: قُلْتُ،تَزِدالس هلَيع داود اللَّه نَبِي اميص ا كَانمرِ: قَاَل، وهفَ الدص١(" ن(.  

  تخريج الحديث
عكرمة من طريق  و،)٣(مسلمو. الحسين بن ذكوان البصري  من طريق،)٢(أخرجه البخاري  

  .، به، بنحوهيحيى بن أبي كثير، عن  )عكرمةالحسين، و ( كالهما. بن عمار العجلي
  رجال اإلسناد

وتدليسه ال يضر، أما إرساله فهذا الحديث  ،ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،يحيى بن َأبِي كَثيرٍ* 
  ).٤٣(سبقت ترجمته حديث رقم . ليس عمن أرسل عنهم

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 الناس يعده وما باآلباء الشَّرف . األصل في الحسب ] التَّقْوى والكَرم المال الحسب[  وفيه

 والشَّرف. شَرف لهم آباء له يكن لم وإن الرجل في يكونان والكَرم الحسب وقيل. مفاخرهم من
 ذا الفقير أن عنىوالم. اآلباء أو النفس شرف بمنزلة المال فجعل باآلباء إالَّ كونان ال والمجد
 .)٤(العيون في ويجِلُّ يوقَّر له حسب ال الذي والغَني به يحتَفل وال يوقَّر ال الحسب

  )١٨٧(حديث رقم 
  :قال الترمذي في سننه  
  يادغْدالْب جرٍل الَْأعهس نُل بثَنَا الْفَضدقَالُوا،ح داحو رغَيو :نب ونُسثَنَا يدح دمحلَّامِ ، مس نع 

الْحسب  :" قَاَل، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، عن سمرةَ، عن الْحسنِ، عن قَتَادةَ،بنِ َأبِي مطيعٍ
 حديث سمرةَ لَا نَعرِفُه  قَاَل َأبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب من،"الْماُل والْكَرم التَّقْوى

  .)٥(ِإلَّا من حديث سلَّامِ بنِ َأبِي مطيعٍ

                            
    .١٨٧٤ح٢/٦٩٧، "الصوم في الجسم حق"، باب "الصوم"  صحيح البخاري، كتاب )١(
    .٥٧٨٣ح٥/٢٢٧٢، "ضيف ال حق"، باب "  المرجع السابق، األدب )٢(
    .١١٥٩ح٢/٨١٢، .."به تضرر لمن الدهر صوم عن النهي "، باب "الصوم"   صحيح مسلم، كتاب )٣(
  .١/٩٥٥، نهاية في غريب الحديث واألثرال ) ٤(
  .٣٢٧١ح٥/٣٩٠، "الحجرات سورة  من"، باب  "القرآن  تفسير" سنن الترمذي، كتاب ) ٥(



 ٢٦٥

  تخريج الحديث
. ، بمثلـه )٢(أحمـد  و.بمثلـه  ،محمد بن خلف بن عمار العسقالني   ، عن   )١(أخرجه ابن ماجة  

 ، من طريق  )٥(ارقطنيالدو. ، بمثله محمد بن عبيد اهللا المنادي     من طريق  ،)٤( والبيهقي ،)٣(الحاكمو
أبو بكـر بـن   ، وعلي بن عبد اهللا ابن المديني ، من طريق  )٦(الطبرانيو .بمثله ،محمد بن إشكاب  

، )٨(ابن أبـي الـدنيا    و. بمثله ،ج األزرق رمحمد بن الفَ   ، من طريق  )٧(أبو نعيم و .بمثله ،أبي شيبة 
يـونس  عن   جميعهم. ، بمثله  وسعيد بن سليمان األحول    ،زهير بن حرب الحرشي أبو خيثمة      عن

  .، بهبن محمد بن مسلم البغدادي
محمد ، من طريق    )١٠(القضاعي و . النيسابوري محمد بن معاوية   ، من طريق  )٩(وأخرجه الطبراني 

  .، به، بمثلهسالم بن أبي مطيع عن ثالثتهم.  والقاسم بن سالم أبو عبيد النحوي،بن عيسى
  رجال اإلسناد

 خمس سنة مات ،صدوق خراسان من أصله ،داديبغ اللَْأعرجِا يماهبرِإ بنِ الْفَضُل بن سهِل* 
  . )١١(والنسائي ،والترمذي ،داود وأبو ،ومسلم ،البخاريروى له  ،مائتين ووخمسين

قال و. )١٤(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )١٣(ثقة: قال النسائي و.)١٢(صدوق: قال أبو حاتم  
 عبدان رواه جيد حديث يفوته ال كان ألنه نهع أحدث ال داود أبو :قال ،ثقة مشهور :"الذهبي

  .ثقةهو : قلت .)١٥(" المحامليو ،حاتم وأبو ،والشيخان ،داود أبو عنه حدث قد :قلت ،عنه

                            
    .٤٢١٩ح٢/١٤١٠، "والتقوى  الورع"، باب "الزهد  "  سنن ابن ماجة، كتاب )١(
  .٢٠١١٤ح٥/١٠ مسند اإلمام أحمد، ) ٢(
  .٢٦٩٠ح٢/١٧٧، "النكاح  " المستدرك، كتاب ) ٣(
  .١٣٥٥٤ح٧/١٣٥،  "الكفاءة في اليسار  اعتبار"، باب "النكاح  " السنن الكبرى، كتاب ) ٤(
  .٢٠٨ح٣/٣٠٢، "المهر "، باب "النكاح  " سنن الدارقطني، كتاب ) ٥(
  .٦٩١٣ح٧/٢١٩ المعجم الكبير، ) ٦(
    .٦/١٩٠، حلية األولياء  )٧(
   .٤ح١/١٨، " اهللا عند الناس أكرم "،مكارم األخالق  )٨(
    .٦٩١٢ح٧/٢١٩  المعجم الكبير، )٩(
  .٢١ح١/٤٦،  "التقوى والكرم المال الحسب "مسند الشهاب،) ١٠(
  .٤٤٦تقريب التهذيب، ص) ١١(
  .٧/٦٣الجرح والتعديل، ) ١٢(
  .٩٥، صالنسائي مشايخ تسمية) ١٣(
  .٩/٧الثقات البن حبان، ) ١٤(
  .٥/٤٢٧ ميزان االعتدال، )١٥(



 ٢٦٦

 *دمحم نب ونُسبنِ ي ممٍسل يادغدومائتين سبع سنة مات ،ثبت ثقة ،المؤدب محمد أبو ،الب ،
  . )١(روى له الجماعة

 *لَّامسيعٍأبِ  بنطعن روايته في سنة صاحب ثقة ،البصري موالهم الخزاعي سعيد أبو ،ي م 
 في داود ووأب ،ومسلم ،البخاري، روى بعدها :وقيل ،مائة ووستين أربع سنة مات ،ضعف قتادة

   .)٢(ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،المسائل
 يحدث مهدي بن لرحمنا عبد وكان ،سنة صاحب: قال أيضاً، و)٣(الثقات من: قال أحمد  
قال ابن  .)٥(انفرد إذا به االحتجاج يجوز ال الوهم كثير األخذ سيء كان: قال ابن حبان و.)٤(عنه

 سمرة عن الحسن عن قتادة عن ولسالم ...،خاصة قتادة عن الحديث بمستقيم ليس ":عدي
 عن وكذلك ،لتقوىا والكرم المال الحسب ومنها ،مؤتمن المستشار فمنها ،عليها يتابع ال أحاديث

 إلى نسبه المتقدمين من أحداً أر ولم ،ذكرت ما غير عليها يتابع ال أحاديث أنس عن قتادة
 عن يرويها ال بمحفوظة ليست أحاديث فيه قتادة عن روايته أن حديثه في ما وأكثر ،الضعف

  .ن قتادةهو ثقة إال في روايته ع: قلت .)٦(" به بأس ال عندي فهو كله هذا ومع ،غيره قتادة
  ).٤٨(سبقت ترجمته حديث رقم  ، ومرسل،مدلس من الثالثة ،ثبت ثقة ،دعامةَ بن قَتَادةُ* 
 *نسالْح ننِ َأبِى بسالْح رِىصومرسل عن هو مدلس من الثانية، ،مشهور فاضل فقيه ثقة ،الْب 

  ).٧٣(سبقت ترجمته حديث رقم  ،كثير من الصحابة
 بريده بن اهللا عبد وعن ...،سليمان أبا يكنى ،يارِزالفَ يجٍرِح بنِ اِللَه بنِ نْدبِج بن سمرةُ* 
 شديدا وكان ،عنه أحفظ فكنت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على غالما كنت :سمرة عن
  .)٧(ستين سنة أول في :وقيل ،وخمسين تسع سنة :وقيل ،ثمان سنة مات قيل ،الخوارج على

  نادعلل اإلس
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

  .ليس له متابعه والرواية هنا عن، وضعف قتادة عن روايته في ،مطيع أبي بن سالم :األولى
وقد روى عنه في  الحسن البصري،ولم يرسل عن  ،مرسل ،السدوسي دعامة بن قتادة :الثانية

  .لم يصرح بالسماع ومدلس من الثالثةو .هذا الحديث
                            

  .٦١٤ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .٢٦١ المرجع السابق، ص) ٢(
  .١/٢٥٣، العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
  .٢/٤٢ المرجع السابق، ) ٤(
  .١/٣٤١ المجروحين، ) ٥(
  .٣٠٨-٣/٣٠٦، لكامل في ضعفاء الرجال بتصرف ا) ٦(
  .٣/١٧٨، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٧(
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 ومرسل عن كثير ، فال يضر تدليسهمدلس من الثانية ،البصري الحسن أبي بن الحسن :الثالثة
   .لكن هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم، ومن الصحابة

  الحكم على اإلسناد
 حديث من الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب صحيح حسن ": قال الترمذي. ضعيفهذا اإلسناد

  .)٢(" صحيح بهما فهو شاهدان للحديث ": فقال بالشواهداأللباني صححهو. )١("مطيع أبي بن سالم
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)٣(] خلقه وكرمه دينه المرء حسب: األصل في ،دينه وكرمه خُلقه المرء حسب[  ومنه  

  )١٨٨(حديث رقم 
  .هذا الحديث، سبق تخريجه في الحديث السابق

          
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
   .)٤(الحسن الفَعال هنا ها الحسب قيل ] وحسبها ِلميسمها المرأة تُنْكَح [ الحديث ومنه  

  )١٨٩(حديث رقم 
  :صحيحه في بخاريقال ال  
  ددسثَنَا مد٥(ح(،ىيحثَنَا يدح )٦(،اللَّه ديبع نع )٧(،يدعَأبِي س نب يدعي سثَندَأ، قَاَل ح نع بِيه)٨(، 

نْهع اللَّه يضةَ رريرَأبِي ه نع،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نعٍ  :" قَاَل، عبَأةُ ِلَأررالْم تُنْكَح
  .)١٠(" )٩( وِلدينها فَاظْفَر بِذَات الدينِ تَرِبتْ يداك، وجماِلها، وِلحسبِها،ِلماِلها

                            
    .٣٢٧١ح٥/٣٩٠، "تالحجرا سورة  من"، باب  "القرآن  تفسير"  سنن الترمذي، كتاب )١(
  .٦/٢٧١ إرواء الغليل، ) ٢(
    .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٣(
  .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٤(
  ).٥٢٨تقريب التهذيب، ص( ،  أبو الحسن البصري،ل األسديبرس بن ممسرهد بن مسدد هو ) ٥(
   ).٥٩١تقريب التهذيب، ص( ،  أبو سعيد البصري،خ القطان التميميوريحيى بن سعيد بن فَ هو ) ٦(
   ).٣٧٣تقريب التهذيب، ص( ، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ) ٧(
   ).٤٦٣تقريب التهذيب، ص( ،  والد سعيد بن أبي سعيد المقْبرِي ، أبو سعيد المقْبرِيانسيكَ هو ) ٨(
)٩ ( تَرِباكدل تَرِب: تْ يق أي افْتَقَر إذا الرجبالتُّراب لَص، بتَغْنَى إذا وأتْرنة على جارية الكلمة وهذه ،اسألْس 

   ).١/٤٨٥، النهاية في غريب الحديث(، به األمر وقُوع وال ،المخاطَب على الدعاء بها يريدون ال العرب
   .٤٨٠٢ح٥/١٩٥٨،  "الدين في ءاألكفا" ، باب "النكاح" صحيح البخاري، كتاب )١٠(



 ٢٦٨

  ريج الحديثتخ
، اليشكري ، وعبيد اهللا بن سعيدزهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، عن )١(أخرجه مسلم  

  .، به، بلفظه القطانحيى بن سعيدي ثالثتهم عن
  رجال اإلسناد

 * نب يدعكَ سيسان ـرِيقْبولكن هذا االختالط ال يـضره كمـا قـال    ، اختلط قبل موته، ثقة، الْم 
  ).١٦( سبقت ترجمته حديث رقم .ى توثيقهالعلماء فيبقى عل

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   

 أما: فقالوا السبي وإما المال إما: الطائفتين إحدى اخْتَاروا لهم قال [ هوازن وفد حديث ومنه   
 فَكاك أن أرادوا ] ونساءهم أبناءهم فاخْتاروا الحسب نختار فإنَّا والحسب المال بين خَيرتَنا إذ

 المراد: وقيل. أجدر باالخْتيار فهو حسن وفَعال حسب الماِل استرجاع على وإيثَاره األسرى
 واحد كلُّ عد تفَاخَروا إذا أنهم وذلك الحساب من مأخوذا القرابات ذَوِي عدد هنا ها بالحسب

 .)٢(الحديث في تكرر وقد. والمعدود العد: بفالحس. وحسبها آبائه ومآثر منَاقبه منهم

  )١٩٠(حديث رقم 
   : في مصنفهعبد الرزاققال   
   عن معرٍم  عن الز ،رِهقال ي : خَْأوبرن ي عرةُو ب ن الز بلَ: اَل قَ رِيم ا رجتْع ه ازِولَ إِ ن ى روِلس 

ـ ، و اينَاِلو م يبِ س دقَ، و مهلُصوَأ و اسِ النَّ رب أَ تَنَْأ: واالُ قَ ،ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّ ص اِهللا نانَاُؤسـ ُأ، و تْذَخ 
ـ َأ، و نور تَ ني م عم و مكُ بِ تُينَْأتَ اس تُنْي كُ نِِّإ" :ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّ ص اِهللا وُلس ر اَلقَ، فَ انَالُومَأ حب 
 َأمـا   اهللاِ وَلسا ر ي: فَقَالُوا السبي، وِإما الماَل ِإما ،الطَّاِئفَتَينِ ِإحدى اخْتَارواف،  هقْد أص يلَ إِ ِلوقَالْ

ـ ا نَ نَّا كُ م: اَل قَ وَأ ،الحسب نَخْتَار فِإنَّا الحسبِبين  و الماِل بين خَيرتَنَا ِإذْا عـ الْ بِ ُلد حـ  بِس  ،ئاًي شَ
  .)٣(".....ونساءهم بنَاءهمَأ فاخْتَاروا

  تخريج الحديث
  ).فإنا نختار الحسب ( انفرد اإلمام عبد الرزاق، بتخريجه بهذا اللفظ 

  رجال اإلسناد
 *رمعم نب داشر يدبن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت ثقة ،اَألز 

                            
    .١٤٦٦ح٢/١٠٨٦، "الدين ذات نكاح استحباب" ، باب "الرضاع"  صحيح البخاري، كتاب )١(
      .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٢(
    .٩٧٤١ح٥/٣٧٩، "حنين وقعة" ، باب "المغازي"  مصنف عبد الرزاق، كتاب )٣(
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  ).٥٩(  سبقت ترجمته في حديث،الناس فيه من أثبت  عن الزهري، وهوهناروى و ،شيئاً عروة
 *دمحم نمِ بلسنِ مب رِيهابٍ الزه١٣( ، ثقة، سبقت ترجمته في حديث رقمش.(  
  .)٥(، سبقت ترجمته في حديث رقم مرسل ثقة ،الْعوامِ بنِ الزبيرِ بن عروةُ* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 فيما وكذا ،شيئاً عروة بن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن روايته فيو ،ثقة راشد بن معمر :ألولىا
   .، وقد روى في هذا الحديث عن الزهري وهو من أثبت الناس فيهبالبصرة به حدث

  .سلم مباشرةًروى عن النبي صلى اهللا عليه وو ،ثقة تابعي ،العوام بن الزبير بن عروة :الثانية
  إلسنادالحكم على ا

  . ضعيفهذا اإلسناد
       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 من فاالحتساب. وثوابه اللّه لوجه طَلَبا أي ] واحتساباً إيمانا رمضان صام من [ وفيه  

 يعتَد أن حينئذ له ألن احتَسبه اللّه وجه بعمله ينْوي لمن قيل وإنما العد من كاالعتداد الحسب
ل ملهععاشَرة حال في فجعل مبكأنه الف تَدعبةُ. به مسساب من اسم والحتة االحاالعتداد من كالعد 

   .)١(...وتحصيله األجر طَلَب إلى البِدار هو المكروهات وعند لحةاالص األعمال في واالحتساب
  )١٩١(حديث رقم 

  :قال البخاري في صحيحه
ب دمحثَنَا مدلَامٍحس ٍل: قَاَل،نيفُض نب دمحنَا مرقَاَل، َأخْب :يدعس نى بيحثَنَا يدَأبِي ، ح نع 

من صام رمضان ِإيمانًا  :" قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل، عن َأبِي هريرةَ،)٢(سلَمةَ
ا غُفابستاحوذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه ٣( "ر(.  

                            
  .١/٩٥٥ ،النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   ).٦٤٥تقريب التهذيب، ص( ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني هو ) ٢(
   .٣٨ح١/٢٢، "اإليمان من احتسابا رمضان صوم" ، باب "اإليمان"  صحيح البخاري، كتاب )٣(
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  تخريج الحديث
، مـن  )٣(البخـاري و .يحيى بن أبي كثير الطـائي من طريق ، )٢( ومسلم ،)١(أخرجه البخاري 

لمة بن عبد الرحمن بن      س يأبعن   ) الزهرييحيى، و  ( كالهما. الزهريمحمد بن مسلم    طريق  
  .، به، بمثله مطوالًعوف القرشي

   اإلسنادرجال
لكن ال عالقة بين هذا الحديث وبين  شيعي، و هو ثقة،يبِالض انوزغَ بنِ محمد بن فُضيِل* 

محمد بن مسلم  "الرواية عن أبي سلمة راويان هما،له متابعة، فلقد تابع شيخه في  و.بدعته
  .)٢١ ( ترجمته حديث رقمسبقت. "يحيى بن أبي كثير الطائيالزهري، و

  .سناد ثقاتباقي رجال اإل
       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
: يقال . مصيبته علَى بصبره األجر احتَسب أي ] فاحتَسبه ولد له مات من [ الحديث ومنه  

 ) الصحيح هو والمثبت ] وأفرطه [ األصل في ( وافترطه كبيرا مات إذا: لَه ابناَ فالن احتَسب
 وقد. عليها الصبر على يثاب التي اللّه باليا جملة في به مصيبته اعتَد: ومعناه صغيرا مات إذا

   .)٤(الحديث في االحتساب ذكر تكرر
  )١٩٢(حديث رقم 

  : في صحيحهقال مسلم  
  يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح،دمحم ني ابنعزِيزِ يالْع دبثَنَا عدٍل، حيهس ن٥( ع(، َأبِيه نَأبِي ،ع نع 

لَا يموتُ ِلِإحداكُن ثَلَاثَةٌ  :" قَاَل ِلنسوة من الَْأنْصارِ، َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،هريرةَ
َأو  : قَاَل، َأو اثْنَينِ يا رسوَل اللَّه: فَقَالَتْ امرَأةٌ منْهن،من الْولَد فَتَحتَسبه ِإلَّا دخَلَتْ الْجنَّةَ

  .)٦("اثْنَينِ

                            
 "، باب"الصوم "، وكتاب١٩١٠ح٢/٧٠٩، "القدر ليلة فضل" ، باب "التراويح  صالة"صحيح البخاري، كتاب ) ١(

  .١٨٠٢ح٢/٦٧٢، "ونية واحتسابا إيمانا رمضان صام من
    .٧٦٠ح١/٥٢٣، .." رمضان قيام في الترغيب" ، باب .." المسافرين  صالة" صحيح مسلم، كتاب )٢(
 "، باب"الصوم"، وكتاب ١٩١٠ح٢/٧٠٩، "القدر ليلة فضل" ، باب "التراويح  صالة"صحيح البخاري، كتاب ) ٣(

  .١٨٠٢ح٢/٦٧٢،  "ونية واحتسابا إيمانا انرمض صام من
    .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر )٤(
     ).٢٥٩تقريب التهذيب، ص( ،  أبو يزيد المدنيالسمانِ ذَكْوان:  واسمهصاِلحٍ َأبِي بنِ سهيِل هو )٥(
    .٢٦٣٢ح٤/٢٠٢٨،  "بهفيحتس ولد له يموت من فضل" ، باب " والصلة  البر" صحيح مسلم، كتاب )٦(



 ٢٧١

  تخريج الحديث
  .ة، بنحوه، عن أبي هريرسعيد بن المسيب من طريق .)٢(مسلمو. )١(أخرجه البخاري

  رجال اإلسناد
 *نزِيزِ بالْع دبعدمحبنِ  م عبيد يدراوركان صدوق ،نيالمد موالهم الجهني محمد أبو ،الد 

 ست سنة مات ،منكر العمري اهللا عبيد عن حديثه :النسائي قال ،فيخطئ غيره كتب من يحدث
لكنه لم يخطئ في هذا الحديث لوجود و: قلت .)٣(روى له الجماعة ،مائة ووثمانين سبع أو

  .سعيد بن المسيب المتابعة القاصرة من
 حفظه تغير صدوق ،المدني يزيد أبو ،السمانِ ذَكْوان  هوحٍاِلوأبو ص، صاِلحٍ َأبِي بن سهيُل* 

: قلت. )٤(، روى له الجماعةالمنصور خالفة في مات ،وتعليقاً مقروناً البخاري له روى ،بأخرة
 .سعيد بن المسيب القاصرة منلم يختلط في هذا الحديث لوجود المتابعة 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
       

  :رحمه اهللا قال ابن األثير   
 يتَعرفُون أي ] داعٍ بالَ فيجيئون الصالة فيتَحسبون يجتَمعون إنَّهم [ األذان حديث وفي  

 الرواية في والمشهور. األذان يسمعوا أن قبل المسجد فيأتون ويتَوقَّعونه وقْتَها وقْتَها ويتَطَلَّبون
   .)٥(ينهاح يطْلُبون أي : الوقت: الحين من يتَحينُون

  )١٩٣(حديث رقم 
  . لهلم أعثر على تخريجٍ  

        

                            
  .١١٩٣ح١/٤٢١، "فاحتسب ولد له مات من فضل" ، باب "الجنائز"  صحيح البخاري، كتاب ) ١(
   .٢٦٣٢ح٤/٢٠٢٨،  "فيحتسبه ولد له يموت من فضل" ، باب " والصلة  البر"  صحيح مسلم، كتاب )٢(
  . ٣٥٨ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  .٢٥٩ المرجع السابق، ص) ٤(
    .١/٩٥٥، ي غريب الحديث واألثرالنهاية ف  )٥(



 ٢٧٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
   .)١(عذَاباً أي ] حسباناً تجعلْها ال: يقول الريح هبت إذا كان [ يعمر بن يحي حديث وفي  

  )١٩٤(حديث رقم 
 .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  : اهللا قال ابن األثير رحمه  
 والحسبان ] وجل عز اللّه إال أجرها حسبان يعلم ال الرغاب منح العمل أفضل[  وفيه  

   .)٢(وحسباناً حسباناً يحسب حسب: يقال. الحساب: بالضم
  )١٩٥(حديث رقم 

 .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 تزول أن فيتَمنَّى نعمة ألخيه الرجل يرى: الحسد ] اثنتين في إال حد ال [ فيه ... } حسد{   
 ليس: والمعنى. عنه زوالها يتَمنَّى وال مثْلُها له يكون أن يتَمنَّى أن: والغَبط. دونه له وتكون عنه
دسال ح رض٣(اثنتين في إالَّ ي(.   

  )١٩٦(حديث رقم 
  :قال البخاري في صحيحه  
 علَى غَيرِ ما حدثَنَاه ، قَاَل حدثَني ِإسماعيُل بن َأبِي خَاِلد، حدثَنَا سفْيان: قَاَل،)٤(لْحميديحدثَنَا ا  

رِيهازِمٍ قَاَل: قَاَل،)٥(الزَأبِي ح نب ستُ قَيعمقَاَل: س ودعسم نب اللَّه دبتُ ععمس : قَاَل النَّبِي 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ :"صي اثْنَتَيِإلَّا ف دسقِّ،لَا حي الْحف هلَكَتلَى هلِّطَ عالًا فَسم اللَّه ٌل آتَاهجر ، 

  .)٦( " فَهو يقْضي بِها ويعلِّمها،ورجٌل آتَاه اللَّه الْحكْمةَ

                            
    .١/٩٥٥، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .١/٩٥٥مرجع السابق، ال  )٢(
    .١/٩٥٦  نفسه، )٣(
     ).٣٠٣تقريب التهذيب، ص(  ، القرشيالحميدي حميد بن عيسى بن الزبيرعبد اهللا بن   هو)٤(
   ).٥٠٦تقريب التهذيب، ص( ،  أبو بكر المدني،محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري  هو) ٥(
  .٧٣ح١/٣٩، "والحكمة العلم في االغتباط" ، باب "العلم"  صحيح البخاري، كتاب )٦(



 ٢٧٣

  تخريج الحديث
. إبراهيم بن حميد الكوفي، ويحيى بن سعيد القطانطريق ، من )١(أخرجه البخاري  

محمد بن بشر بن و ،عبد اهللا بن نمير الهمداني، ووكيع بن الجراح، من طريق )٢(مسلمو
إسماعيل بن أبي خالد  عن  )محمدو ،عبد اهللا، ووكيعو  ،إبراهيميحيى، و(  جميعهم. الفرافصة
  رجال اإلسناد  .، به، بمثلهاألحمسي

و لكـن    ،دلـس  ربمـا  وكان ،بأخرة حفظه تغير أنه إال،  حافظ ثقة ،ياِللَعيينَةَ الهِ  بن نسفْيا* 
  ).٥(اختالطه ال يضره كما قال العلماء، سبقت ترجمته في حديث رقم  وتدليسه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
: يقال. يكشف أي ] ذهب من جبل عن الفُرات يحسر ىحتَّ الساعة تقوم ال [ فيه } حسر{   

   .)٣(كَشفْتُهما أي: بدني عن والثَّوب رأسي عن العمامة حسرت
  )١٩٧(حديث رقم 

    : في صحيحهمسلمقال   
  يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح،نِ الْقَارِيمحالر دبع ني ابنعي قُوبعثَنَا يدح ،نٍل عيه٤( س(، نع 
ةَ،)٥(َأبِيهريرَأبِي ه نع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر قَاَل، َأن ":  رسحتَّى يةُ حاعالس لَا تَقُوم

 ويقُوُل كُلُّ ،سعةٌ وتسعون فَيقْتَُل من كُلِّ ماَئة ت، يقْتَتُل النَّاس علَيه،الْفُراتُ عن جبٍل من ذَهبٍ
منْهٍل مجو:ري َأنْجَأنَا الَّذ لِّي َأكُونو".  لَعطَامبِس نةُ بيي ُأمثَندعٍ،حيرز نب زِيدثَنَا يدثَنَا ، حدح 

حور، فَقَاَل َأبِي ِإن ادزو هونَح نَادذَا الِْإسٍل بِهيهس ننَّه عبفَلَا تَقْر تَهَأي٦(ر(.  

                            
" ، باب "األحكام"، وكتاب ١٣٤٣ح٢/٥١٠، "حقه في المال إنفاق" ، باب "الزكاة "  صحيح البخاري، كتاب )١(

    .٦٧٢٢ح٦/٢٦١٢،  "بالحكمة قضى من أجر
  .٨١٦ح١/٥٥٩، .."ويعلمه بالقرآن يقوم من فضل" ، باب ..."المسافرين صالة"صحيح مسلم، كتاب  ) ٢(
    .١/٩٥٧، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٣(
     ).٢٥٩تقريب التهذيب، ص( ،  أبو يزيد المدنيالسمانِ ذَكْوان:  واسمهصاِلحٍ َأبِي بنِ سهيِل  هو )٤(
    ).٢٠٣تقريب التهذيب، ص(  ،صاِلحٍ َأبِي بنِ سهيِل هو والد ،اتي الزالسمانِح اِلبو ص أذَكْوان  هو )٥(
    .٢٨٩٤ح٤/٢٢١٩، .."الفرات يحسر حتى الساعة تقوم ال" ، باب ..."الفتن"  صحيح مسلم، كتاب )٦(



 ٢٧٤

  تخريج الحديث
ومـسلم  . حفص بن عاصم بن عمر بن الخطـاب       من طريق    .)٢(مسلمو. )١(أخرجه البخاري   
، عن أبي   )عبد الرحمن   وحفص،  ( كالهما  . عبد الرحمن بن هرمز األعرج     من طريق    ،)٣(أيضاً

  .بنحوههريرة، 
  رجال اإلسناد

لم يختلط في هذا الحديث لوجود : قلت ،بأخرة حفظه تغير صدوق ،حٍصاِل َأبِي بن سهيُل* 
سبقت . عبد الرحمن بن هرمز األعرج، وحفص بن عاصم بن عمر المتابعة القاصرة من
  ).١٩٢(ترجمته حديث رقم 

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
. يكشف أي ] الكَالل الغُزاة دواب عن يحسر ملَك إالَّ ةليل من ما [ عباد بن يحي حديث ومنه  

   .)٤(وسيجيء. يحس ويروى
  )١٩٨(حديث رقم 

  .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 شُرف ال الجدر مكشوفة أي] المسلمين سيماء ذلك فإن حسراً المساجد ابنوا [علي حديث منه  

   .)٥(]منه ومكشفة بالقناع رؤسكم مغطاة أي ومقنعين حسراً المساجد ابنوا[ الحديث إنما، لها
  )١٩٩(حديث رقم 

  : في الكاملقال ابن عدي  
 دعب بن سلَيمان ثَنَا ،الْعسقَلَانيِإسحاقَ  بنالْعزِيزِ  عبدثَنَا  ،الْهيثَمِ بنِ ِإبراهيم بن على ثَنَا  

 على  عنِ،الْجزارِ بنِ يحيى عن ،الْحكَمِ عنِ ،عبيد بن  عنِ مبشِّر،شُعيبِ بن محمد ثَنَا ،الرحمنِ

                            
    .٦٧٠٢ح٦/٢٦٠٥، "النار خروج" ، باب  "الفتن"  صحيح البخاري، كتاب )١(
  .٢٨٩٤ح٤/٢٢١٩، .."الفرات يحسر حتى الساعة تقوم ال" ، باب  "الفتن"  صحيح مسلم، كتاب، )٢(
    . المرجع السابق) ٣(
    .١/٩٥٧، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٤(
  .١/٩٥٧ المرجع السابق، ) ٥(



 ٢٧٥

 ذِلك فَِإن ،ومقنعين حسراً دالمساجِ ايتوا :"اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل ،طَاِلبٍ َأبِى بنِ
  .)١(" المسلمين ءسيما

  تخريج الحديث
  . ، به، بمثلهالهيثم بن إبراهيم بن  علي، من طريق)٢(أخرجه ابن عساكر  

  . بنحوه،طالب أبي بن علي عن ،ليلى أبي بن الرحمن عبد من طريق .)٣( ابن عديأخرجهو
  رجال اإلسناد

* ىلع نب يماهرنِ ِإبثَمِ بيالْه لَالبدوذكر له الخطيب اتهمه ،الدقاق نجيب بنا عنه حدث ،ي ،
 هو :قلت ،البلدي إبراهيم بن على إال بالثقة مشهورون ورجاله ،جداً منكر :حديثاً ثم قال

  .متهم بالكذبالراوي : قلت. )٤(ريب بال موضوع
* دبع نزِيزِ بالْع يقَلَانساقَ الْعحبن علي عنه روى ،الرحمن بدع بن سليمان بدمشق سمع ،ِإس 

  . لم أجد فيه جرحاً وال تعديالً:قلت. )٥(البلدي الهيثم بن إبراهيم
 *انملَيس نب دبنِ عمحبنِ الر عالتَ ىيسميميخطئ صدوق ،أيوب أبو ،شرحبيل بنت بنا ،ي، 

  .)٦( له األئمة األربعةوى، رمائتين ووثالثين ثالث سنة مات
 وقال .)٩("ثقة إذا روى عن المعروفين:" قال ابن معين مرةو. )٨(والعجلي. )٧(قطنيلدار اوثقه

 .)١١( "الناس يخطئ كما يخطئ ثقة :"داود وأب وقال .)١٠( "الضعفاء عن مكثر لكنه ،ثقة ":الذهبي
 عن روايته فأما ،المشاهير الثقات عن روى إذا حديثه يعتبر:" وذكره ابن حبان في الثقات، وقال

وقال أبو . )١٣(صدوق :النسائي وقال .)١٢( "بها اعتبار ال كثيرة مناكير ففيها والمجاهيل اءالضعف

                            
    .٦/٤١٩، الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
    .٣٦/٢٦٥ تاريخ دمشق، ) ٢(
    .٦/٤١٩، ء الرجالالكامل في ضعفا  )٣(
  .٤/١٩١، لسان الميزان ) ٤(
  .٣٦/٢٦٥ تاريخ دمشق، ) ٥(
  .٢٥٣ تقريب التهذيب، ص ) ٦(
  .٢١٧ سؤاالت الحاكم، ص) ٧( 
  .١/٤٣٠ الثقات للعجلي، ) ٨( 
  .١٢/٣٠  تهذيب الكمال، )٩( 
  .١/٤٦٢الكاشف، ) ١٠( 
  .٢/١٩٠سؤاالت اآلجري، ) ١١( 
  .٨/٢٧٨الثقات البن حبان، ) ١٢( 
  .١٢/٣٠تهذيب الكمال، ) ١٣( 



 ٢٧٦

 حد في عندي وكان ،والمجهولين الضعفاء عن الناس أروى وهو ،الحديث مستقيمصدوق : حاتم
 له سأب به ليس :وقال ابن معين مرة. )١(يميز ال وكان ،يفهم لم حديثاً له وضع رجالً أن لو

روى عن أو  ،حدث من كتابه يقبل حديثه إذا ، له مناكيريخطئ صدوق هو :قلت .)٢(مناكير
  .، ولم يروِ عن الضعفاءالثقات والمشاهير

 *دمحم نبِ بيشَ بنِ شُعالكتاب صحيح صدوق ،بيروت نزيل الدمشقي موالهم األموي ،ورٍاب، 
  .)٣(ة، روى له األئمة األربعوثمانون أربع وله مائتين سنة مات
 *شِّربم نب ديبع الحمصمن ،بالوضع أحمد ورماه متروك ،األصل كوفي حفص أبو ،ي 

  .)٤(، روى له ابن ماجةواحد حديث ماجة بنا في له ،السابعة
 *كَمالْح نةَ ببتَيثالث سنة مات ،دلس ربما أنه إال ،فقيه ثبت ثقة ،الكوفي الكندي محمد أبو ،ع 

 .)٥(، روى له الجماعةوستون نيف وله ،بعدها أو ة،مائ، وعشرة
 أرسل:" قال العالئيو .)٦( فال يضر تدليسهذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين  
 بن أحمد وقال ،أحاديث خمسة إال مقسم من الحكم يسمع لمو ،منه يسمع ولم أرقم بن زيد عن

 أعلمه وال ،السلماني عبيدة الحكم يلق لم :حاتم أبو وقال ،شيئاً علقمة من الحكم يسمع لم حنبل
  . بن الجزارلم يرسل عن يحيىهو ثقة و: قلت. )٧( "شيئاً ضمرةَ بن عاصم عن روى

 بالغلو رمي صدوق هو ،لقبه بل :وقيل ،زبان أبيه اسم :قيل ،ىوفالكُ ينرالعالْجزارِ  بن يحيى* 
  .)٨(األئمة األربعةله مسلم، و، روى الثالثة من التشيع في

 ،عنه اهللا رضي علي من يسمع لم :أحمد قال :"قال العالئيو. )٩(ذكره ابن حبان في الثقات  
 بنا من يسمعه لم قيل :خيثمة أبي بنا قالو .أشياء ثالثة إال علي من يسمع لم :شعبة وقال

  .دلسصدوق شيعي مهو  :قلت .)١٠( "عنهما اهللا رضي عباس
 *ىلع ب٣٧(سبقت ترجمته في حديث رقم  ،، صحابيطَاِلبٍ َأبِى ن.(  

                            
  .٤/١٢٩ الجرح والتعديل، ) ١( 
  . ١٢/٢٩  تهذيب الكمال، )٢( 
  .٤٨٣ تقريب التهذيب، ص) ٣( 
  .٥١٩ المرجع السابق، ص) ٤( 
  .١٧٥ نفسه، ص) ٥( 
  .٣٠ طبقات المدلسين، ص) ٦( 

  .١٦٧، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٧(
  .٥٨٨ تقريب التهذيب، ص) ٨(
  .٥/٥٢٥لثقات،  ا) ٩(
  .٢٩٧، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل) ١٠(



 ٢٧٧

  علل اإلسناد
  : عللمسهذا اإلسناد فيه خ

  .، متهم بالكذبالبلدي الهيثم بن إبراهيم بن علي :األولى
  .، لم يتبين حالهالعسقالني إسحاق بن العزيز عبد :الثانية
  . له متابعليس، ويخطئ صدوق ،عيسى بن الرحمن عبد بن سليمان :الثالثة
   .بالوضع يورم متروك ،الحمصي عبيد بن مبشر :الرابعة

مرسل  و.المرتبة الثانية من المدلسينال يضره ألنه من و ،دلس ربما ،عتيبة بن الحكم :الخامسة
  .الجزار بن  لم يرسل عن يحيىلكنهو

  الحكم على اإلسناد
  .)١( موضوع:قال األلبانيو.  جداًاإلسناد ضعيفهذا 

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 وال عليه درع ال الذي وهو حاسر جمع والحسر ] جما المساجد ابنُوا [ أنس حديث ومثله  
   .)٢(مغْفَر

  )٢٠٠(حديث رقم 
  :قال ابن أبي شيبة في مصنفه  
 رسوُل قَاَل: قَاَل َأنَسٍ، عن َأيوب، عن لَيث، عن هريم، حدثَنَا: قَاَل إسماعيَل، بن ماِلك حدثَنَا  

  .)٣( "جما واتَّخذُوها الْمساجِد ابنُوا ":وسلم عليه اهللا صلى اِهللا
  تخريج الحديث

 زياد بن عبد ، من طريق)٥(أبو نعيمو. هريم بن سفيان البجلي من طريق ،)٤(أخرجه البيهقي  
  .، به، بمثلهن أبي سليم القرشيليث ب عن  )زياد هريم، و(  كالهما. اهللا

                            
  .١٢٩٦ح٣/٤٥٩ السلسلة الضعيفة، ) ١(
  .١/٩٥٧، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  .٣١٧١ح١/٣٠٩،  "مسجداً هللا بنى من ثواب" ، باب "صالة ال" مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ) ٣(
  .٤٠٩٨ح٢/٤٣٩، "المساجد بناء كيفية "، باب "حيض ال" السنن الكبرى، كتاب ) ٤(
  .٣/١٢ حلية األولياء، ) ٥(



 ٢٧٨

  رجال اإلسناد
 *اِلكم نيَل  باعمالنَّإسهدصحيح متقن ثقة ،سليمان أبي بن حماد سبط ،الكوفي غسان أبو ،ي 

 ،الترمذيو ،داود أبوو ،مسلمو ،البخاري، روى له مائتين وعشرة سبع سنة مات عابد الكتاب
  . )١(ماجه ابنو ،النسائيو

 *هريم بن فْسيان البجلالبخاري، روى له التاسعة كبار من صدوق ،الكوفي محمد أبو ،ي، 
   .)٢(ماجه ابنو ،النسائيو ،الترمذيو ،داود أبوو ،مسلمو

ذكره  و.)٧(صدوق: قال الدارقطنيو، )٦(ابن معينو ،)٥(حاتمأبو و، )٤(العجليو ،)٣( ابن سعدوثقه
  .ه أكثر النقاد، فهو ثقةوثق: قلت .)٨(ابن حبان في الثقات

 ،فترك حديثه يتميز ولم جداً اختلط ،صدوق ،أيمن أبيه واسم ،مٍيِنَز بنِ مِيِلَس يأبِ بن ثُياللَ* 
  . )٩( األربعة، واألئمةمسلم، وتعليقاً البخاري، روى له  ومائةوأربعين ثمان سنة مات
 ،ده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسينعمدلس، و ،حجة ثبت ثقة ،ةَيممتَ يأبِ بن وبيَأ* 

  .)١٤٠( سبقت ترجمته حديث رقم ،به االحتجاج على متفق
 *َأنَس نب اِلكنِ مرِ بنْاَأل النَّضارِصالمكثرين حدأو ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خادم ،ي 
  .)١٠(الرواية من

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .ليس له متابعة، وفترك حديثه يتميز ولم جداً اختلط ،صدوق ،سليم أبي بن ثاللي :األولى
  .ال يضره ألنه من المرتبة األولى من المدلسينمدلس و ثقة ،يمةمتَ أبي بن أيوب :الثانية

                            
  .٥١٦ تقريب التهذيب، ص) ١(
  .٥٧١ المرجع السابق، ص) ٢(
  .٦/٣٨٢ الطبقات الكبرى، ) ٣(
  .٢/٣٢٦ الثقات للعجلي، ) ٤(
  .٩/١١٧ الجرح والتعديل، ) ٥(
  .٢٢٤، ص-  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) ٦(
  .٢٨١، ص الحاكم النيسابوري للدارقطنيسؤاالت ) ٧(
  .٧/٥٨٨ الثقات البن حبان، ) ٨(
  .٤٦٤  تقريب التهذيب، ص)٩(
  .١٢٦/ ١، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٠(



 ٢٧٩

  الحكم على اإلسناد
  .)١(قد ضعفه األلباني و.هذا اإلسناد ضعيف

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 أعيا إذا حسر في استفْعال وهو . تَملُّوا ال أي ] تَستَحسروا وال وجل عز اللّه ادعوا [ وفيه  

   .)٢(حسير فهو حسورا ويحسر وتَعب
  )٢٠١(حديث رقم 

    : في صحيحهمسلمقال   
 عن ربِيعةَ بنِ ،و ابن صاِلحٍ َأخْبرني معاوِيةُ وه،)٤( َأخْبرنَا ابن وهبٍ،)٣(حدثَني َأبو الطَّاهرِ  
زِيدي،يلَانالْخَو رِيسَأبِي ِإد نةَ، عريرَأبِي ه نع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نقَاَل، ع لَا  :" َأنَّه

 يا رسوَل اللَّه ما : قيَل، ما لَم يستَعجِْليزاُل يستَجاب ِللْعبد ما لَم يدع بِِإثْمٍ َأو قَطيعة رحمٍ
 فَيستَحسر عنْد ذَِلك ويدع ، يقُوُل قَد دعوتُ وقَد دعوتُ فَلَم َأر يستَجِيب ِلي: قَاَل،اِلاستعجاُل

اءع٥(" الد(.  
  تخريج الحديث

، عن أبي هريـرة،     سعد بن عبيد الزهري    يقمن طر كالهما  . )٧(مسلمو. )٦(أخرجه البخاري   
  ). فيستحسر ( دون لفظو، نحوهب

  رجال اإلسناد
: قلت ).١٧٢(سبقت ترجمته حديث رقم  .صدوقالراجح أنه  ،يمرضالح معاوِيةُ بن صاِلحٍ* 
  .سعد بن عبيد الزهريقاصرة من له متابعة و

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

                            
  .١٠٦٥ح٣/٦٥، الصغير الجامع وضعيف صحيح ) ١(
  .١/٩٥٧، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
   ).٨٣تقريب التهذيب، ص(  ، القرشي األمويسرحٍ بنِ وعمرِأحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن  هو ) ٣(
    ).٣٢٨تقريب التهذيب، ص( ،  الفهري أبو محمد المصري الفقيهالْقُرشى مسلمٍ بن وهبِعبد اهللا بن  هو ) ٤(
    .٢٧٣٥ح٤/٢٠٩٥، ..."للداعي يستجاب أنه بيان" ، باب "ذكر والدعاءال"  صحيح مسلم، كتاب )٥(
  .٥٩٨١ح٥/٢٣٣٥،  "يعجل لم ما للعبد يستجاب" ، باب "لدعوات ا" البخاري، كتاب   صحيح)٦(
    .٢٧٣٥ح٤/٢٠٩٥، ..."للداعي يستجاب أنه بيان" ، باب "ذكر والدعاءال"  صحيح مسلم، كتاب )٧(



 ٢٨٠

  :ثير رحمه اهللا قال ابن األ
 أي] محقَّرون محسرون أصحابه العصب أمير يسمى رجل الزمان آخر في يخْرج[ وفيه  

   .)١(أتْعبها إذا الدابة حسر من متْعبون مطْرودون أو الحسرة على محمولون مؤذَون
  )٢٠٢(حديث رقم 

 .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  : اهللا قال ابن األثير رحمه

. الحمى مس وجدت متى أي ] ملْدم أم أحسست متَى : لرجل قال أنه [ فيه  }حسس{ 
ساسواللسان واألنف واألذن كالعين اإلنسان مشاعر وهي واإلح د٢(والي(.   

  )٢٠٣(حديث رقم 
   :قال أحمد في مسنده

   ِليدالْو نثَنَا خَلَفُ بدثَنَا   : قَالَ ،حدشَرٍ  حعو مَأب،  يدعس نةَ      ، عـريرَأبِـي ه ـنقَـالَ  ، ع :   ـرم 
          هلَـدجو تُهحص هبجَأع ابِيرَأع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسقَـالَ  ،بِر :       ـوُل اللَّـهسر اهعفَـد 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ،ص ":    ـسستَـى َأحمٍ   ملْـدم مٍ      : قَـالَ  ،تَ ُأملْـدم ُأم ءشَـي َأيقَـالَ  ، و : 
 قَـاَل مـا بِـذَِلك ِلـي         ، سخَنَةٌ تَكُون بين الْجِلْد والْعظَـامِ      : قَالَ ، وَأي شَيء الْحمى   : قَالَ ،الْحمى
دهاعِ   : قَالَ ،عدتَ بِالصسستَى َأحقَالَ ، فَم :    ءشَي َأيو  اعدـي       : قَـالَ  ،الـصف كُـوني انبـرض 

 مـن   : قَـالَ  ، قَاَل فَلَمـا قَفَّـا َأو ولَّـى الْـَأعرابِي          ، ما ِلي بِذَِلك عهد    : قَالَ ،الصدغَينِ والرْأسِ 
هِإلَي نْظُرِل النَّارِ فَلْيَأه نٍل مجِإلَى ر نْظُري َأن هر٣(" س(.  

  ديثتخريج الح
محمد بن ، عن )٥(أحمدو. خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي، من طريق )٤( النسائيأخرجه

البخاري في األدب و. عبدة بن سليمان الكالبي، من طريق )٦(وابن حبان. بشر بن الفرافصة
  . ر بن عياش بن سالم األسدي الكوفيأبو بك، من طريق )٧(المفرد

                            
    .١/٩٥٧، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .١/٩٥٨  المرجع السابق، )٢(
  .٨٧٨٠ح٢/٣٦٦ مسند أحمد، ) ٣(
  .٧٤٩١ح٤/٣٥٣، "يصرع من ثواب" ، باب "الطب"  السنن الكبرى، كتاب )٤(
    .٨٣٧٦ح٢/٣٣٢  مسند أحمد، )٥(
    .٢٩١٦ح٧/١٧٨، ..."الصبر في جاء ما "، باب "الجنائز"  صحيح مسلم، كتاب )٦(
    .٤٩٥ح١٧٤، ص"المريض كفارة "، باب "المرض"  األدب المفرد، كتاب )٧(



 ٢٨١

، من )٢(الحاكمو. ن عامر الضبعي أبو محمد البصريسعيد ب، من طريق )١(البيهقيأخرجه و
محمد ، عن ) سعيد، وأبو بكر، وعبدة، ومحمدو ،خالد ( جميعهم. سعيد بن عامر الضبعيطريق 

، عن أبي هريرة، بن عبد الرحمن بن عوف القرشيا سلمة يأب ، عنبن عمرو بن علقمة الليثي
   ).هل أخذتك أم ملدم(بلفظ 

  .، به، بمثله"َأبو معشَر " نجيح بن عبد الرحمن من طريق، )٣(لي أبو يعلى الموصأخرجهو
  رجال اإلسناد

 *ِليدالْو نَأ ،خَلَفُ بوب ِلالولا يديتَكع رِيهووخالد ،وإسرائيل ،وشريك ،شعبة عن روى ،الج 
 .)٤(اتمح بوأو ،زرعه وأبو ،معين بنا وثقه ،وآخرون ،زرعة وأبو ،حمدأ وعنه ،وجمع ،الطحان

  . هو ثقة:قلت
 سبعين سنة مات ،واختلط أسن ،ضعيف ،َأبو معشَر ،يندالم يدنْالس نِحمالر دبع بن حيجِنَ* 

  .)٥( روى له األئمة األربعة،هالل بن الوليد بن الرحمن عبد اسمه كان :ويقال ،ومائة
 *يدعسي بِ َأ بنيدعالس رِيقْب١٦( ، سبقت ترجمته في حديث رقمط قبل موته اختل ثقة،،م.(  
  ).٨٣( سبقت ترجمته في حديث رقم صحابي، ،هريرةَأبو * 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .ضعيف ،دينْالس الرحمن عبد بن نجيح :األولى
   . اليضره أن هذا االختالط العلماء، ولكن مضمون كالماختلط قبل موته ثقة،  المقبرِي:الثانية

  الحكم على اإلسناد
 وفـي   .)٦(ضعيف إسناده: األرنؤوط شعيبقال  وفي تعليقه على مسند أحمد       .هذا اإلسناد ضعيف  

  .)٧(ضعيف إسناده: أسد سليم حسين قال تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي،
        

                            
  .٩٩٠٧ح٧/١٧٧، "األمراض و األوجاع في "باب ،اإليمان شعب من عونالسب ،شعب اإليمان  )١(
    .١٢٨٣ح١/٤٩٨، "الجنائز"  المستدرك، كتاب )٢(
  .٦٥٥٦ح١١/٤٣٢ مسند أبو يعلى الموصلي، ) ٣(
  .١١٧، صعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ت) ٤(
  .٥٥٩ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٨٧٨٠ح٢/٣٦٦ مسند أحمد، ) ٦(
  . ٦٥٥٦ح١١/٤٣٢ مسند أبو يعلى الموصلي، ) ٧(



 ٢٨٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
   .)١(واإلدراك الحس شديد أي ] سلَحا حساس الشيطان إن [ الحديث ومنه

  )٢٠٤(حديث رقم   
  : الترمذي في سننهقال

 عـن   ، عـن ابـنِ َأبِـي ذْئـبٍ        ، حدثَنَا يعقُوب بـن الْوِليـد الْمـدني        ،حدثَنَا َأحمد بن منيعٍ   
رِيقْبةَ قَالَ    ،الْمريرَأبِي ه نـلَّ       : عص ـوُل اللَّـهسقَاَل ر       ـلَّمسو ـهلَيع ى اللَّـه":    طَانالـشَّي ِإن

    كُملَى َأنْفُسع وهذَرفَاح اسلَح اسسفَلَـا                ،ح ءشَـي هـابـرٍ فََأصغَم رِيـح هـدي يفاتَ وب نم 
  هِإلَّا نَفْس نلُومي "،             ـهجـذَا الْوه ـنم يثٌ غَرِيـبـدـذَا حى هيسو عقَاَل َأب    ـنم وِير قَـدو

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نع َأبِيه ناِلحٍ عنِ َأبِي صِل بيهس يثد٢(ح(.  
  تخريج الحديث

 ، عن ابن أبي ذئب،يعقوب بن الوليد األزدي من طريق .)٤(الحاكمو. )٣(بن الجعدا أخرجه  
  .به، بمثله

  سنادرجال اإل
 وله ،وأربعين أربع سنة مات ،حافظ ثقة ،يوِغَالبجعفَرِ  َأبو ،نِحمالر دبع بنِ َأحمد بن منيعِ* 

  . )٥(، روى له الجماعةوثمانون أربع
 كذبه ،بغداد نزيل ،المدني هالل أبو أو ،يوسف أبو ،يدزاَأل اِهللا دبع بنِ وب بن الْوِليديعقُ *

  . هو كذاب:قلت. )٦(ابن ماجةروى له الترمذي، و، الثامنة من وغيره أحمد
 ثقة المدني الحارث أبو ،القرشي ذئب أبي بن المغيرة بن الرحمن عبد بن محمدهو  :بٍْئذ وأب* 
 .)٧(، روى له الجماعةمائة وتسع سنة :وقيل ،وخمسين ثمان سنة مات ،فاضل فقيه

 *رِيقْبهو: الْمسعيدأبِ بن ي سع١٦( ، سبقت ترجمته في حديث رقم اختلط قبل موته ثقة،،يد .( 

  ).٨٣( سبقت ترجمته في حديث رقم صحابي، ،هريرةَأبو * 

                            
  .١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١٨٥٩ح٤/٢٨٩، "الطعام على التسمية "، باب "األطعمة " صحيح مسلم، كتاب ) ٢(
  .٢٨٣٧ح١/٤١٥، مسند ابن الجعد ) ٣(
  .٧١٩٨ح٤/١٥٢، "األطعمة " المستدرك، كتاب ) ٤(
  .٨٥ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٦٠٩ المرجع السابق، ص) ٦(
  .٤٩٣ نفسه، ص) ٧(



 ٢٨٣

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

  .باكذ ،األزدي الوليد بن يعقوب :األولى
لعلماء أن هذا االختالط  اختلط قبل موته، ولكن مضمون كالم اسعيد بن أبي سعيد، :الثانية

  . اليضره فيبقى على توثيقه
  الحكم على اإلسناد

  .)١(و قد ضعفه األلباني .هذا اإلسناد موضوع
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
: بالجِيم التَّجسس.)٢(مستَوفًى الجيم حرف في ذكره تقدم قد ] تَجسسوا وال تَحسسوا ال [ وفيه

: والنَّاموس. الشَّر سر صاحب:والجاسوس. الشَّر في يقال ما وأكْثَر األمور بواطن عن يشالتَّفْت
 :بالجيم وقيل. لنَفْسه يطْلُبه أن وبالحاء ِلغَيره يطْلُبه أن بالجيم التَّجسس وقيل .الخير سر صاحب
 .)٣(األخبار معرفة تَطَلُّب في احدو معناها وقيل االستماع :وبالحاء العورات عن الْبحثُ

  )٢٠٥(حديث رقم   
   :قال البخاري في صحيحه  
 عن َأبِي ،)٦( عن الَْأعرجِ،)٥( عن َأبِي الزنَاد،)٤( َأخْبرنَا ماِلك،حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ  

نْهع اللَّه يضةَ رريره، وَل اللَّهسر قَاَل َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص":  َأكْذَب الظَّن فَِإن الظَّنو اكُمِإي
يثدشُوا،الْحلَا تَنَاجوا وسسلَا تَجوا وسسلَا تَحوا ،)٧( ورابلَا تَدوا واغَضلَا تَبوا وداسلَا تَحو 

  .)٨(" وكُونُوا عباد اللَّه ِإخْوانًا

                            
  .٣١٧ح١/٢١١ ضعيف الترمذي، ) ١(
  .١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٢(
  .١/٧٥٢ المرجع السابق، ) ٣(
   ).٥١٦تقريب التهذيب، ص( ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي الحميري هو ) ٤(
   ).٣٠٢تقريب التهذيب، ص( ، الزنَاد َأبِيب المعروف ،الرحمن عبد أبو ،رشيالق انوكْذَ بن اهللا عبد هو ) ٥(
   ).٣٥٢تقريب التهذيب، ص( ،  أبو داود المدني،عبد الرحمن بن هرمز األعرج هو ) ٦(
 وهو ،فيها غيره عِليقَ شراءها يريد ال وهو ثمنها في يزيد أو ويروجها لينفقَها السلعة يمدح أن هو :النَّجش ) ٧(

   ). ٥/٥١،  النهاية في غريب الحديث(، غيره إلى الشيء عن الناس تنفير
  .٥٧١٩ح٥/٢٢٥٣، " الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا "، باب "األدب "   صحيح البخاري، كتاب)٨(



 ٢٨٤

  تخريج الحديث
، من  )٣(البخاريو. عبد الرحمن بن هرمز األعرج    من طريق   ،  )٢(مسلم، و )١(أخرجه البخاري   

، عـن   )األعـرج   وطاوس،  و ،همام  (ثالثتهم. طاوس بن كيسان اليماني   و ،منبه بن همامطريق  
  .أبي هريرة، بمثله

  رجال اإلسناد
  .ثقات  رجال اإلسنادجميع

        
  :رحمه اهللا قال ابن األثير   
  .)٤( ]فقَتله البرد حسه إذا [ الجراد في الحديث ومنه  

  )٢٠٦(حديث رقم   
     .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

   .)٥(النار مستْه الذي هو وقيل. البرد قَتَله أي ] محسوس بِجراد إليه فبعث [ عائشة حديثو  
  )٢٠٧ (حديث رقم  

   .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

                            
  .٤٨٤٩ح٥/١٩٧٦، "عيد أو ينكح حتى أخيه خطب من يخطب  ال"، باب "النكاح "  صحيح البخاري، كتاب)١(
  .٢٥٦٣ح٤/١٩٨٥، ..."والتجسس الظن تحريم "، باب "البر و الصلة "صحيح مسلم، كتاب ) ٢(
" وكتاب. ٥٧١٧ح٥/٢٢٥٣، " والتدابر التحاسد عن ينهى ما"، باب "األدب " صحيح البخاري، كتاب )٣(

 أخيه خطب من يخطب  ال"، باب"النكاح " وكتاب. ٦٣٤٥ح٦/٢٤٧٤، " الفرائض  تعليم"، باب "الفرائض 
  .٤٨٤٩ح٥/١٩٧٦،  "يدع أو ينكح حتى

  .١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر) ٤(
  .١/٩٥٨مرجع السابق، ال) ٥(



 ٢٨٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 دواب ظُهور عن يحس ملَك فيها و إالَّ قرية أو ليلة من ما [ عباد بن يحي حديث ومنه  

   .)١(عنها التُّراب إسقاط و بحسها التَّعب عنها يذْهب اى ] الكَالَل الغُزاة
  )٢٠٨(حديث رقم   

     .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 السين بكسر هي ] حس: فقال أصابعه فاحتَرقَت ليأكَل البرمة في يده وضع أنه[ وفيه
   .)٢(ونحوهما والضربة كالجمرة غَفْلَة وأحرقَه مضه ما أصابه إذا اإلنسان يقولُها كلمة: والتشديد

  )٢٠٩(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد في سننه  
  دمحم نب نيسثَنَا حدازِمٍ: قَاَل،حح ني ابنعي رِيرثَنَا جدح ،يدعنِ سى بيحي نع ،نَّسحي نع ، 

 من بني ،ةَ بِنْتَ قَيسِ بنِ قَهد الَْأنْصارِيةََأن حمزةَ بن عبد الْمطَّلبِ لَما قَدم الْمدينَةَ تَزوج خَولَ
 يزور حمزةَ في بيتها وكَانَتْ تُحدثُه عنْه ، وكَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:النَّجارِ قَاَل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيثَ قَالَتْ،صادَأح :اءا جموي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا : فَقُلْتُ،نَا ري 
َأجْل  :" قَاَل،رسوَل اللَّه بلَغَني عنْك َأنَّك تُحدثُ َأن لَك يوم الْقيامة حوضا ما بين كَذَا ِإلَى كَذَا

 فيها خُبزةٌ َأو حرِيرةٌ فَوضع )٣( فَقَدمتُ ِإلَيه برمةً: قَالَتْ،ه قَومكوَأحب النَّاسِ ِإلَي َأن يروى منْ
 : حس ثُم قَاَل: فَاحتَرقَتْ َأصابِعه فَقَاَل،رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يده في الْبرمة ِليْأكَُل

َأص ِإن مآد نابسقَاَل ح رالْح هابَأص ِإنو سقَاَل ح درالْب ه٤(" اب(.  
  تخريج الحديث

، من )٦(الطبرانيو. "أبو الوليد المدني" ،سنُوطَا بنِ عبيد من طريق .)٥(أخرجه ابن حبان  
خولة بنت قيس بن ، عن )محمد عبيد، و ( كالهما. محمد بن يحيى بن حبان األنصاريطريق 

  . بنحوه،د األنصاريةقه
                            

  .١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١/٩٥٨لمرجع السابق، ا ) ٢(
   ).١/٣٠٧، ث النهاية في غريب الحدي(، بِرام معهاجو مطلقا القدر: البرمة ) ٣(
    .٢٧٣٥٧ح٦/٤١٠أحمد، مسند   )٤(
    .٢٨٩٢ح٧/١٥٠، ..."الصبر في جاء  ما"، باب "الجنائز "  صحيح ابن حبان، كتاب )٥(
    .٥٨٩ح٢٤/٢٣١ المعجم الكبير، ) ٦(



 ٢٨٦

  رجال اإلسناد
 عشرة ثالث سنة مات ،ثقة ،بغداد نزيل ،أحمد أبو ،يميمالتَ امٍرهب بنِ حسين بن محمدال* 
  .)١(روى له الجماعة ،سنتين أو بسنة بعدها أو مائتينو

 *رِيرجازِمِ بنبنِ ح  زياَأل دزدمن حدث إذا أوهام وله ،ضعف دةقتا عن حديثه في لكن ،ثقة ،ي 
   .)١٠٩( حديث رقم سبقت ترجمته ،اختالطه حال في يحدث لم هلكنو ،حفظه

 *نى بيحييدعقَ بنِ  سنْاَأل سٍيارِصوأربعين أربع سنة مات، ثبت ثقة ،القاضي سعيد أبو ،ي 
  . )٢(، روى له الجماعةبعدها أو ومائة

 *ينَّحس بن عبَأ ،اِهللا دوب م٣(النسائيلم، و، روى له مسالثالثة من ثقة ،الزبير آل مولى ىوس( .  
  .)٤(المطلب عبد بن حمزة زوج هيو، اَألنْصارِيةَ  بنِ قَهد قَيسِ بِنْتُخَولَةُ* 

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

 لم يحدث حال ومختلطوث،  ضعيف في قتادة ولم يحدث عنه في هذا الحدي، ثقة،حازم بن جرير
وله متابعة . المرتبة األولى من المدلسينمن  ه ألنهال يضرو  ومدلساختالطه فال يضره،

  .محمد بن يحيى األنصاري و،سنُوطَا بنِ عبيدمن قاصرة، 
  سنادالحكم على اإل

 .)٥(الصحيح رجال أحمد ورجال ،والطبراني ،أحمد رواه: الهيثميوقال  .هذا اإلسناد صحيح
  .)٦(الصحيح رجال ثقات رجاله: األرنؤوط شعيب وفي تعليقه على مسند أحمد قال

        

                            
  .١٦٨تقريب التهذيب، ص  ) ١(
    .٥٩١المرجع السابق، ص  )٢(
  .٥٨٧ ص،تقريب التهذيب ) ٣(
    .٧/٦٢٥، صحابةاإلصابة في تمييز ال  )٤(
  .١٨٤٥٥ح١٠/٦٥٥، " صلى اهللا عليه وسلمالنبي حوض في جاء  ما"، باب"البعث" ، كتابمجمع الزوائد  )٥(
    .٢٧٣٥٧ح٦/٤١٠أحمد،مسند   )٦(



 ٢٨٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
   .)١( ]حس: فقال وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسول قَدم قَدمه أصاب [ الحديث ومنه  

  )٢١٠(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :ثير رحمه اهللا قال ابن األ  
 رسول فقال حس: فقال أحد يوم أصابِعه قُطعت حين [ عنه اللّه رضى طلحة حديث ومنه  
 .)٢(] ينظرون والنَّاس المالئكة لَرفَعتك اللّه بسم قُلْتَ لو: وسلم عليه اللّه صلى اللّه

  )٢١١(حديث رقم 
  :قال النسائي في سننه  
     س نو برمنَا عرَأخْبادبٍ   : قَالَ ،وهو نَأنَا ابقَالَ ، َأنْب :    وبَأي نى بيحي ينرَأخْب ،    لَهقَب آخَر ذَكَرو 

 لَما كَان يوم ُأحد وولَّى النَّاس       : قَالَ ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه     ، عن َأبِي الزبيرِ   ،عن عمارةَ بنِ غَزِيةَ   
 ر كَان     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهـةُ            ،سطَلْح يهِمفارِ والَْأنْص نلًا مجر شَرع ي اثْنَيف ةيي نَاحف 

    شْرِكُونالْم مكَهرفََأد اللَّه ديبع نب،       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل، فَالْتَفَتَ رـ  :" و مِ مِللْقَـو ؟ن 
 َأنَا يا   : فَقَاَل رجٌل من الَْأنْصارِ    ، كَما َأنْتَ  : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ، َأنَا :فَقَاَل طَلْحةُ 
 وَل اللَّهسلَ   ، َأنْتَ : فَقَالَ ،رتَّى قُتفَقَاتََل ح ،    شْرِكُونالْتَفَتَ فَِإذَا الْم مِ    :قَاَل فَ ، ثُمِللْقَـو ـنفَقَـاَل   ؟ م 

 ثُم لَم يـزْل     ، فَقَاتََل حتَّى قُتلَ   ، َأنْتَ : فَقَالَ ، َأنَا : فَقَاَل رجٌل من الَْأنْصارِ    ، كَما َأنْتَ  : قَالَ ، َأنَا :طَلْحةُ
      نتَاَل مُل ققَاتارِ فَيالَْأنْص نٌل مجر هِمِإلَي جخْريو قُوُل ذَِلكي  وُل اللَّـهسر يقتَّى بقْتََل حتَّى يح لَهقَب 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص،    اللَّه ديبع نةُ بطَلْحو ،         ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر :   ـنم 
 :َأحد عشَر حتَّى ضرِبتْ يده فَقُطعتْ َأصـابِعه فَقَـالَ          َأنَا فَقَاتََل طَلْحةُ قتَاَل الْ     : فَقَاَل طَلْحةُ  ؟ِللْقَومِ
سح،       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر :            النَّـاسلَاِئكَـةُ والْم تْـكفَعلَر مِ اللَّـهقُلْتَ بِس لَو 

ينشْرِكالْم اللَّه در ثُم وننْظُر٣(" ي(.  

                            
    .١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
  . ١/٩٥٨مرجع السابق، ال ) ٢(
  .٣١٤٩ح٦/٢٩، "العدو يطعنه من يقول  ما"، باب"الجهاد "  سنن النسائي، كتاب) ٣(



 ٢٨٨

  خريج الحديثت
، مـن طريـق    )٣(ابن عساكر و. أيوب بن يحيىمن طريق   ،  )٢(والطبراني ،)١(أخرجه النسائي   
  .، به، بمثله غزية بن عمارة عن) ابن لهيعة يحيى، و( كالهما  .أيوب بن ويحيى ،لهيعة ابن

  رجال اإلسناد
 *ادوس نو برماَأل بنِ عسود العرِاموأربعين خمس سنة مات ،ثقة ،البصري محمد أبو ،ي 

  .)٤(ابن ماجةومائتين، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، و
 *عباِهللا د بِ بنهبنِ و مسمٍل يشمات ،عابد حافظ ثقة الفقيه ،المصري محمد أبو موالهم ،القُر 
  .)٥( الجماعةروى له ،سنة وسبعون اثنتان وله مائة ووتسعين سبع سنة
   ).٣٩(، سبقت ترجمته حديث رقم أخطأ ربما صدوق ،يقافالغَ  بن َأيوبيحيى* 
 *عمةُارب زِ غَنبنِ ةَي ارِالحنْاَأل ثارِصسنة مات ،مرسلة أنس عن وروايته ،به بأس ال ،ي 

  .)٦(األربعةاألئمة و ،ومسلم  تعليقاً،البخاري روى له، مائة وأربعين
، )١٠(لم يلحق أنساً: وزاد، والدارقطني )٩(، وأبو زرعة)٨(حمد، وأ)٧(وثقه ابن سعد  

ليس : ، وقال مرة)١٣(صالح: معين بن يحيى وقال. )١٢(الثقات في حبان ابن وذكره، )١١(والعجلي
.  بأس به ليس: النسائي وقال. )١٥(صدوقاً كان بأس، بحديثه ما: حاتم أبو وقال. )١٤(به بأس
 ضعفه أحداً علمت ما مشهور  صدوق:الذهبي ال وق.)١٦(ضعيف:  بقولهحزم ابن وانفرد

                            
  .١٠٤٥٥ح٦/١٥٨، "العدو يطعنه من يقول  ما"، باب"الجهاد "  السنن الكبرى، كتاب) ١(
    .٨٧٠٤ ح٨/٣٠٤ المعجم األوسط، ) ٢(
  .٢٥/٧٣ تاريخ دمشق، ) ٣(
  .٤٢٢ تقريب التهذيب، ص) ٤(
  .٣٢٨مرجع السابق، صال ) ٥(
  .٤٠٩ نفسه، ص) ٦(
  .٣/١٧٨ ميزان االعتدال، ) ٧( 
  .٣/١١٣ العلل ومعرفة الرجال، ) ٨( 
  .٦/٣٦٨ الجرح والتعديل، ) ٩( 
  .٥٣ سؤاالت البرقاني، ص)١٠( 
  .٢/١٦٣الثقات للعجلي، ) ١١( 
  .٥/٢٤٤الثقات البن حبان، ) ١٢( 
  .٢١/٢٦٠تهذيب الكمال، ) ١٣( 
  .١٦٣، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١٤( 
  .٦/٣٦٨الجرح والتعديل، ) ١٥( 
  .٧/٣٧٠تهذيب التهذيب، ) ١٦( 



 ٢٨٩

  .لم يروِ عنه في هذا الحديث يرسل عن أنس و،الراجح أنه ثقة: قلت. )١(غيره
 أنه إال ،صدوق ،المكي الزبير أبو موالهم ،يدساَأل سردتَ بنِ مسلمِ بن محمدهو  :الزبيرِ وأب* 

  .)٢( له الجماعة روى، ومائةوعشرين ست سنة مات ،يدلس
 بن اهللا عبد من يسمع لم ":وقال العالئي. )٣(وعده ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين  

، عباس بنا من يسمع لم :وقيل ،عائشة من يسمع ولم ،رؤية عباس بنا رأىو ،العاص بن عمرو
 حكاية تقدمت وقد ،مسلم صحيح في وعائشة ،عباس وابن ،عمر بنا عن حديثه :وقال ايضاً

هو  :قلت. )٤("هعن اهللا رضي جابر من سمعه مما فهو عنه رواه ما وإن ،معه سعد بن الليث
  .لم يصرح بالسماع، ولكن ثبت سماعه من جابر كما ذكر العالئي و، مدلس من الثالثةصدوق

 *ابِرجنب اللَّه دبنْاَأل  عارِص٧٣(  سبقت ترجمته حديث رقم،صحابي ،ي.(  
  ادعلل اإلسن

  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة
  .لهيعة ابنلكن له متابعة من  و ،أخطأ ربما صدوق ،الغافقي أيوب بن يحيى 

  الحكم علي اإلسناد
 ،أصابعه فقطعت قوله من حسن ":األلباني قالوفي تعليقه على سنن النسائي  .هذا اإلسناد حسن

   .)٥(مسلم شرط على وهو التحسين يحتمل قبله وما
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 فَطَلبتُها دينار؟ مائة تُعطيني أو: فقالت نَفْسها فطَلَبتُ عم ابنَةُ لي كانت : قال رجال أن [ وفيه  
   .)٦(شئت حيث من أي: وبسك حسك من جِْئبه: يقال. جِهة كّل من اي ] وبسي حسي من

  )٢١٢(حديث رقم 
  :اهر في جزئه الطأبو قال  
  حانَثَد محمد بن عباَلقَ ،وسد: حانَثَد الحسين بن علالكُ يوفاَلقَ ،ي: حانَثَد فُ ابنضلي، عن 

يأبه، وقَربنِ ةَب مةَلَقَص العبدي، عنَ نعاف، ابنِ نِع عمر، بِالنَّ نِعي اُهللا ىلَّص لَعيه و لَّساَلقَ م ":
                            

  .٣/١٧٨ ميزان االعتدال، ) ١( 
  .٥٠٦ تقريب التهذيب، ص) ٢(
  .٤٥طبقات المدلسين، ص  )٣(
  .٢٦٩جامع التحصيل، ص  )٤(
    .٣١٤٩ح٦/٢٩، "العدو يطعنه من يقول  ما"، باب"الجهاد "   سنن النسائي، كتاب)٥(
  . ١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٦(



 ٢٩٠

 ،ميهِلَع ارالغَ تقَبأطْفَ ،ةًخرص لَّوج زع اُهللا َلأرسفَ ،ارٍغَ يف والُخَدفَ ونمشُينَفَرٍ  ثَالثَةُ انطَلَقَ
 ىالَعتَ اِهللا ينوب هينَب ايمف هلَمع ٍلمع َلأفض انَّم ٍلجر لُّكُ رنظُليفَ واالَعتَ :ضٍعبِل مهعضب اَلقَفَ
 ٌلجر اَلقَفَ ،ةخرالص هذه انَّع رطُفْيفَ يهف حننَ ام انَّع جرِفْي أن هلَّعلَ اَهللا واعدي مثُ ،هركُذْليفَ
ماللَّ :منههِإ متَ تَنْكُ نلَعأنَّ منَةُ يِل تْانَكَ هاب متُ عفطَلَب نْمها اهأفْ ال واِهللا :تالَقَفَ ،نَفْسُلع أو 

 دعقْم اهنْم تُدعقَ املَفَ ،اهبِ اهتُيأتَ ىتَّح وبسي حسي نم اهتُعمجفَ فَطَلبتُها ،ارينَد ةماَئ تُعطيني
الرِلج نم امرأته أرعتْد وتْكَب، تْالَقَو: اي عاتَّ اِهللا بداَهللا ق تَفْتَ الوح اتَالخَ اذَهبِ إال مهقِّح، 
 ةًجرفُ انهم انَّع جرافْفَ كتافَخَم نم اهتُكْرتَ يأنِّ ملَعتَ نتَكُ إنف ،اهلَ اهتُكْرتَو اهنْع متُقُفَ :اَلقَ
   .)١("....ةجرفُ انهم مهنْع اُهللا جرفَفَ :اَلقَ ،اءمالس يرنَ

  تخريج الحديث
  . بنحوه،، بهنافع عن ،العبدي مصقلة بن ورقبة ،أبيه عن،)٢(أخرجه ابن فضيل  

أخرجه ف ."حسي وبسي " غيرهما ولكن دون ذكر لفظ و، ومسلم،أخرجه البخاريهذا الحديث و
ماعيل بن إس، من طريق )٥(البخاريو . وموسى بن عقبةمن طريق ،)٤(مسلم و،)٣(البخاري

 ،)٦(البخاري و.عمر بن  مولىن نافعالثتهم، ع ث.عبيد اهللا بن نافع، وإبراهيم بن عقبة القرشي
    . بنحوه به،عن ابن عمر،) سالم  ونافع،(   كالهما. العدوي طريق سالم بن عبد اهللامن

  رجال اإلسناد
 *دمحم نوسِ بدبكَ بنِ عحمدأ أبو ،ٍلام اجرعبدوس ولقبه ،الجبار عبد أبيه اسم أن :يقال ،الس 

 المعدودين من وكان ،ومائتين وتسعين ثالث سنةمات  ،والفضل والمعرفة مالعل أهل من وكان
 . هو ثقة:قلت .)٧(وضبطه لثقته عنه الناس أكثر ،بالحديث المعرفة وحسن الحفظ في

 *الحسين بن علاَأل بنِ يسود العجللم كثيراً يخطئ صدوق ،بغداد نزيل الكوفي اهللا عبد أبو ،ي 
  .)٩(روى له الترمذي ،مائتين ووخمسين أربع سنة مات.)٨(عنه روى داود أبا أن يثبت

                            
  .٤٣، صمن حديث أبي الطاهر ) ١(
   .٧٣ح٧٤ الدعاء، ص ) ٢(
    .٥٦٢٩ح٥/٢٢٢٨، "والديه بر من دعاءال  إجابة"، باب"األدب"   صحيح البخاري، كتاب)٣(
    .٢٧٤٣ح٤/٢٠٩٩، ..."الثالثة الغار أصحاب  قصة"، باب"الذكر والدعاء"   صحيح مسلم، كتاب)٤(
  .٣٢٧٨ح٣/١٢٧٨، "والرقيم الكهف أصحاب أن حسبت أم"، باب"األنبياء"   صحيح البخاري، كتاب)٥(
  .٢١٥٢ح٢/٧٩٣، ..."أجره فترك أجيرا استأجر  من"، باب"اإلجارة" لمرجع السابق، كتابا ) ٦(
   .٢/٣٨١ تاريخ بغداد، ) ٧(
  .١٦٧ص تقريب التهذيب، ) ٨(
    .٢/٢٩٧ تهذيب التهذيب، ) ٩(



 ٢٩١

 وقال. )٢(" أخطأ ربما :"وقال ،الثقات في حبان بنا وذكره .)١("صدوق:" أبو حاتم  قال
. )٣("حديثه في يتكلمون جداً ضعيف :"األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو وقال ".أعرفه ال :"أحمد
   .كثيراً يخطئ صدوقهو : قلت .)٤( "عليها يتابع ال وأحاديثه لحديثا يسرق :"عدي بنا وقال
 *دمحم نفُ بغَ بنِ يِلضز٢١( ترجمته حديث سبقت . بدعتههذا الحديث ال يؤيد، وثقة ،وان(.  
 أربعين سنة بعد مات ،ثقة ،الكوفي الفضل أبو موالهم ،يبِالض يرٍرِج بنِ وانزغَ بن يُلضفُ *
   .)٥(روى له الجماعة ،ةمائو

 ،مائة ووعشرين تسع سنة مات ،مأمون ثقة ،اهللا عبد أبو ،يوفالكُ يدبالع مصقَلَةَ بن رقَبةُ* 
   .)٦(النسائيروى له البخاري، ومسلم، والترمذي، و

   ).٨٨(ث رقم سبقت ترجمته حدي ،فقيه ثبت ثقة ،عمر بنا مولى ،يندالم اِهللا دبع وأب عافنَ* 
 *دباِهللا ع نب رمنِ ع٨٨(سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي، الْخَطَّابِ ب.(   

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  .وليس له متابع ،كثيراً يخطئ صدوق ،العجلي األسود بن علي بن الحسين :األولى
  الحكم على اإلسناد

 .هذا اإلسناد ضعيف

        
  :بن األثير رحمه اهللا قال ا

 له حسست: يقال. ويتَوجع إليه يأوِي أي ] للمنافق ليحس المؤمن إن [ قتادة حديث وفي  
  .)٧(له رقَقْتُ أي: أحس والكسر بالفتح

  )٢١٣(حديث رقم   
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
                            

  .٣/٥٦ الجرح والتعديل، ) ١(
  .٨/١٩٠بان،  الثقات البن ح) ٢(
  .٦/٣٩٣ تهذيب الكمال، ) ٣(
  .٢/٣٦٨، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
  .٤٤٨ تقريب التهذيب، ص) ٥(
  .٢١٠مرجع السابق، صال ) ٦(
  . ١/٩٥٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٧(



 ٢٩٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 عليها نَفْسه في ذلك يبقَى حتى المرأة ليعطي الرجل فإن الصداق في اتياسرو [ فيه  }حسك{   

   .)١(فالن على الصدر حسك هو: يقال. وحقْدا عداوة أي ] حسيكَةً
  )٢١٤(حديث رقم 

  : في مصنفهقال عبد الرزاق
 في تَياسروا" :اَلقَ ملَّس وهيلَ عى اُهللالَّ صيبِالنَّ أن: نيسح يأبِ نبي انثَدح: اَلقَ جريجٍ نب اانَربأخْ

اقدالص، َل ِإنجيَ الرطعَأةَ يرتْىالْمقَى  حبي ي ذَِلكف ها نَفْسهلَيكَةً عسحو ،تَّحوَلقُى ي :تُْئا جِمك 
تَّحلَ ِإتُقْى سيكالْقَلَ ع قرب٢( "ة(.  

  تخريج الحديث
  .، به، بمثلهجريج ابن  عن،عبد الرزاق الصنعاني ، من طريق)٣(أخرجه الخطابي  

  رجال اإلسناد
 *دبع كلالْم نب دبزِيزِ عنِ الْعجٍ بير٢٧( ، سبقت ترجمته، حديث رقمويرسل دلسي ثقة ،ج.(  
 *دباِهللا ع نب دبنِ عمحيبَِأ بنِ الر حس٤(، روى له الجماعةالخامسة من ،ثقة ،النوفلي ني( .  

 زرعة أبو قال عنه اهللا رضي عثمان عن حسين أبي بن الرحمن عبد بن اهللا عبد:" قال العالئي
  .سلم، مرسل حديثه عن النبي صلى اهللا عليه و،ثقة تابعي هو : قلت. )٥( "مرسل

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علتان

 فال فأما تدليسه ،يرسلكان و ، من الثالثةدلسم ،جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد :األولى
  .أرسل عنهم منع في هذا الحديث يروِ وأما إرساله فلم .يضر ألنه صرح بالسماع

  . مباشرةًسلم عن النبي صلى اهللا عليه وث، حدتابعي ،حسين أبي بن اهللا عبد :الثانية

                            
  . ١/٩٦٠، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
   .١٠٣٩٨ح٦/١٧٤،  "الصداق غالء "، باب"النكاح " ، كتابمصنف عبد الرزاق  )٢(
  .١/٢٦٦، الحديث غريب  )٣(
  .٣١١ تقريب التهذيب، ص) ٤(
    .٢١٣ جامع التحصيل، ص) ٥(



 ٢٩٣

  الحكم على اإلسناد
  .)١(األلبانيالشيخ قد ضعفه و .هذا اإلسناد ضعيف

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 اإلمساك عن كناية هو ] محسكُون مصررون إنَّكم: لقوم قال أنه [ أمامة أبي حديث وفي  

   .)٢(شَمر قاله. عنده الذي الشَّيء على والصر والبخل
  )٢١٥(حديث رقم 

   .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :األثير رحمه اهللا قال ابن   
  .)٣(الدم لينْقَطع اكْووها ثم يده اقْطَعواأي  ] احسموه ثم اقْطَعوه فقال بِسارِق ُأتي أنه [الحديث  

  )٢١٦(حديث رقم   
    :هسننفي قطني  الدارقال 
 الدراوردى محمد بن الْعزِيزِ بدعنا ، ِإبراهيم بن يعقُوبنا ، ِإسماعيَل بن الْقَاسم عبيد َأبو نا 

 اللَّه رسوَل َأن: هريرةَ َأبِى عن ثَوبان بنِ الرحمنِ عبد بنِ محمد عن خُصيفَةَ بن يزِيد َأخْبرنى
 رسوُل فَقَاَل. سرقَ قَد هذَا ِإن اللَّه وَلرس يا : فَقَالُوا شَملَةً سرقَ بِسارِق ُأتى وسلم عليه اهللا صلى

وا:" وسلم عليه اهللا صلى اللَّهباذْه بِه وهفَاقْطَع ثُم وهمساح ى ثُماْئتُون بِه" .عفَقُط ىفَُأت فَقَاَل بِه:" 
ِإلَى تُب اللَّه زلَّ عجتُ: قَاَل.  "وِإلَى تُب قَاَل. اللَّه: " تَاب اللَّه كلَي٤(" ع(.  

  تخريج الحديث
، من طريق )٦(الحاكمو.  سعيد بن عون مولى بني هاشم، من طريق)٥(الطحاويأخرجه   

  . العبدييعقوب بن إبراهيم بن كثير  ، من طريق)٧(البيهقيو. إبراهيم بن حمزة القرشي األسدي

                            
    .٤٨٥٧ح١٠/٣٦٠ السلسلة الضعيفة، ) ١(
  .١/٩٦٠، النهاية في غريب الحديث واألثر  )٢(
  .١/٩٦١مرجع السابق، ال ) ٣(
  . ٧١ح٣/١٠٢، "يرهوغ والديات الحدود"  سنن الدارقطني، كتاب) ٤(
    .٤٥٩٨ح٣/١٦٨، "القطع توجب التي بالسرقة اإلقرار  "، باب"الحدود "، كتاباآلثار معاني شرح  )٥(
    .٨١٥٠ح٤/٤٢٢،  "الحدود"   المستدرك، كتاب)٦(
  .١٧٠٥٢،١٧٠٣١ح٨/٢٧٥،٢٧١، "يده فتقطع أوال يسرق  السارق"، باب"السرقة"  السنن الكبرى، كتاب)٧(



 ٢٩٤

  .، به، بنحوهن محمد بن عبيدالعزيز بعبد  ، عن) يعقوبو ،إبراهيم، وسعيد(  ثالثتهم
  رجال اإلسناد

 *مالْقَاس نيَل باعمبنِ ِإس دمحنِ مب انو ،َأبَأب ديبع يلامحاهللا عبد أبى القاضي أخو وهو ،الْم، 
 عنه روىو وغيرهم، ،يالواسط شاذان بن والحسن،المثنى بن ومحمد ،على بن عمرو سمع
 أن الخالل :قالو ،وغيرهم ،الدارقطني الحسن وأبو ،شاذان بن بكر وأبو ،المظفر بن محمد

قال  و.)١(وثالثمائة وعشرين ثالث سنة في مات ،الثقات شيوخه جملة في ذكره القواس يوسف
  . هو ثقة: قلت .)٢("البحر الحافظ العالمة اإلمام المحاملي عبيد أبو :"ابن العماد

 *قُوبعي نب  يماهركَ بنِِإبثرٍي العبدأبو، ي يفَوس يقرووخمسين اثنتين سنة مات ،ثقة ،الد 
  .)٣( ، روى له الجماعةالحفاظ من وكان ،مائتينو

 *دبزِيزِ عالْع نب دمحبنِ م عبيديدراورسبقت  ،فيخطئ غيره كتب من يحدث كان صدوق ، الد
   ).١٩٢(ترجمته حديث رقم 

 . )٤(الجماعة له  روى،الخامسة من ،ثقة ،يندالم الكنْدي  خُصيفَةَبنِ اِهللا دبع بن ديزِي* 

 *دمحم نب دبنِ عمحنِ الرب انبثَو العرِامي المدن٥(الجماعة له  روى،الثالثة من ثقة ،ي(.  
 *أبو هري٨٣( سبقت ترجمته حديث رقم ، صحابي،ةَر.(  

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

  .وليس له متابع يخطئ، صدوق ،الدراوردي عبيد بن محمد بن العزيز عبد
  الحكم على اإلسناد

  .)٦(قد ضعفه األلبانيو .هذا اإلسناد ضعيف
        

                            
    .١٢/٤٤٧ف تاريخ بغداد،  انظر بتصر) ١(
  .٢/٢٩٧، ذهب من أخبار في الذهب شذرات ) ٢(
  .٦٠٧ تقريب التهذيب، ص) ٣(
  .٦٠٢مرجع السابق، صال ) ٤(
  .٤٩٢ نفسه، ص) ٥(
  .٨/١٢٠، الغليل إرواء ) ٦(



 ٢٩٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
   .)١(للنِّكاح مقْطَعة أي ] قِللْعر محسمةٌ فإنه بالصوم عليكم [ الحديث ومنه  

  )٢١٧(حديث رقم   
  : الزهدفيعبد اهللا بن المبارك قال   
ي  بن أبِدمحا منَربأخْ: اَلقَ، نيس الحانَثَدح: اَلقَى يحا ينَثَدح: اَل قَهيوي حن برمو ع أبمكُربأخْ  

عداَلقَ ي :حانَثَدحسين الم لِّعم ،عن يحىي بكَيأبِ ن يرٍثع ،شَن دادنِ بع باِهللاد  :راًفَ نَأنم نلَ أسم 
 محسمةٌ فَِإنَّه ،بالصومِ علَيكُم" :اَلقَ، فَاءصتي االخْ فوهنُذْأتَسي ِلملَّس وهيلَع ى اُهللالَّ صيبِا النَّوأتَ

قرللع، ذْهمو٢(" شَرِلَأل ب(.  
  تخريج الحديث

   .عبد اهللا بن المباركانفرد بتخريجه   
  رجال اإلسناد

 *أبو عمرب نح يوالكثير سمع ثقة وكان ،الخزاز زكريا بن محمد بن العباس بن حمدمهو  :هي، 
 ،الواقدي ومغازى ،سعد بن محمد طبقات مثل الكبار المصنفات وروى ،عمره طول وكتب

 ولد ،ذلك وغير ،خيثمة أبى بن وتاريخ ،األموي سعيد ومغازى ،األنباري بن بكر أبى ومصنفات
  . ثقةهو: قلت .)٤(الحجة المحدث :قال ابن العماد و.)٣(ومائتين وتسعين خمس سنة في
 *يحىي نب دمحنِ مب داعكَ بنِ صحفاظ أحد كان ،المنصور جعفر أبي مولى محمد أبو ،بٍات 

  .)٥(طلبه في ورحل به عنى نومم ،الحديث
 وصنف وجمع باألثر عنى ،سنة تسعون وله مات ،الحجة الثقة الحافظ :وقال ابن العماد  

 سنة ولد ،الثقة اإلمام الحافظ" :قال الذهبي و.)٦(والحجاز ومصر والعراق الشام إلى وارتحل
 يكن لم: سابوريالني علي أبو وقال، حافظ ثبت ثقة: الدارقطني قال ،ومائتين وعشرين ثمان

 الفهم في داود أبي ابن فوق وهو ،الحفظ من أجل عندنا والفهم ،فهمه في أحد أقرانه في بالعراق

                            
  .١/٩٦١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١١١٢ح٣٩٢/، ص"وجل عز اهللا ذكر فضل "باب ،لزهد ا) ٢(
  .٣/١٢١ تاريخ بغداد، ) ٣(
  .٣/١٠٤، ذهب من أخبار في الذهب شذرات ) ٤(
  .١٤/٢٣١ تاريخ بغداد، ) ٥(
  .٢/٢٧٧، ذهب من أخبار في الذهب شذرات ) ٦(



 ٢٩٦

. واألحكام السنن في تصانيف وله ،تبحره على يدلل والعلل الرجال في متين كالم وله ،والحفظ
  . هو ثقة:قلت .)١( "وثالثمائة عشرة ثماني سنة مات
 *نيسالْح ننِ ا بسبنِلْح حبٍر لَّالسمسنة مات، صدوق ،مكة نزيل المروزي اهللا عبد أبو ،ي 

  . )٢(ابن ماجةروى له الترمذي، و ،مائتين ووأربعين ست
 الحافظ اإلمام ":قال الذهبيو .)٤(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٣(صدوق : أبو حاتمقال  

  .هو ثقة: قلت .)٥( "المبارك ابن صاحب الصادق،
* محمد ِإ بنبراهيأبِبنِ م ي عدثقة ،البصري عمرو أبو إبراهيم هو :وقيل ،لجده ينسب وقد ،ي 

  . )٦(، روى له الجماعةالصحيح على مائة ووتسعين أربع سنة مات
 *الحسين كْذَ بنوان الممِلِّع العوذي البرِصمائةو وأربعين خمس سنة مات ،وهم ربما ثقة ،ي ،

   .)٧(روى له الجماعة
ه عن زرعة أبو سئلو ،ثقة :يقول أبي معتس" :بن أبي حاتم اقالو .)٨(ثقة: ابن معينقال   
: قال، و)١١(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )١٠(ثقة: قال ابن شاهينو. )٩("بأس به ليس بصري :فقال
 سعيد بن يحيى كانو قدريا كان:" و قال يحيى بن معين.)١٢(وقرائهم البصرة أهل حفاظ من

 ،والعلماء الثقات  أحد":قال الذهبي و.)١٤(الحديث مضطرب :قال العقيلي، و)١٣("عنه يروى
 في غلط ما الذي ذا فمن ،ماذا فكان يرسله، غيره واحداً حديثا له وذكر حجة، بال العقيلي ضعفه

  .هو ثقة قد يهم: قلت.)١٥(".؟أمالك أشعبة؟ ،أحاديث

                            
  .٢/٧٧٦، تذكرة الحفاظ  ) ١(
  .١٦٦  تقريب التهذيب، ص) ٢(
  .٣/٤٩  الجرح والتعديل، ) ٣(
  .٨/١٩٠  الثقات البن حبان، ) ٤(
  .١٢/١٩٠الم النبالء،   سير أع) ٥(
  .٤٦٥  تقريب التهذيب، ص) ٦(
  ١٦٦مرجع السابق، صال  ) ٧(
  .٨٩، ص- رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين   ) ٨(
  .٣/٥٢  الجرح والتعديل، ) ٩(
  .٦٢، صتاريخ أسماء الثقات ) ١٠(
  . ٦/٢٠٦ الثقات البن حبان، ) ١١(
  .١٥٤، صمشاهير علماء األمصار ) ١٢(
  .٤/٢٦٧، -  رواية الدوري- ابن معين تاريخ ) ١٣(
    .١/٢٥٠للعقيلي، الضعفاء الكبير   )١٤(
  .١/٥٣٤، الرجال نقد في االعتدال ميزان  )١٥(



 ٢٩٧

 *يحيى بي كَ أبِناِئالطَ يرٍث٤٣(سبقت ترجمته حديث رقم يرسل ويدلس،  ثبت ثقة ،ي.(  
 في البخاري ، روى لهالرابعة من يرسل ثقة ،الدمشقي عمار أبو ،يشرالقُ  اِهللادب عن باددشَ* 

   .)١(ماجه ابنو ،النسائيو، الترمذيو ،داود أبوو ،مسلمو ،المفرد األدب
 أخرى مرة وقال ،ثقة: قال الدارقطني و.)٣(ثقة هو: قال أبو حاتم .)٢(ثقة تابعي: قال العجلي  
 أبي عن روى ": العالئيقالو. )٥(ذكره ابن حبان في الثقاتو. )٤(ثقة بصري عمار أبو شداد

 وغيرهما ،أمامة وأبا أنساً سمع وقد منهما يسمع لم جزرة صالح وقال ،مالك بن وعوف ،هريرة
  . مرسل هو ثقة:قلت .)٦("عنهم اهللا رضي

  علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه ثالث

  .ليس له متابعقد يهم، و ثقة ،البصري ذيوالع المكتب المعلم ذكوان بن الحسين :األولى
الثانية من المرتبة   ألنه من ويدلس، وتدليسه ال يضريرسل ،الطائي كثير أبي بن حيىي :الثانية

  . أرسل عنهم فهذا الحديث ليس عمنأما إرسالهو، المدلسين
 عن النبي صلى اهللا عليه روىهو تابعي و قد و ،رسلم ثقة ،القرشي اهللا عبد بن شداد :الثالثة

  .سلم مباشرةًو
  الحكم علي اإلسناد

 من وأنه الحديث، بهذا له عالقة ال المبارك ابن" :قالو األلبانيقد ضعفه و .هذا اإلسناد ضعيف
 حيويه وابن )١٨١( سنة توفي المبارك ابن وأن ،عليه المروزي  "الحسن ال "الحسين زيادات

  .)٧(األبصار أولي يا فاعتبروا .)٣٨٢( سنة مات
        

                            
  .٢٦٤  تقريب التهذيب، ص)١(
  .١/٤٥٠ الثقات للعجلي، ) ٢(
  .٤/٣٢٩ الجرح والتعديل، ) ٣(
  .٣٦، صسؤاالت البرقاني للدارقطني  )٤(
  .٤/٣٥٧ الثقات البن حبان، ) ٥(
  .١٩٥، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٦(
    .٥٨٣٦ح١٢/٧٣٩، الضعيفة األحاديث سلسلة  )٧(



 ٢٩٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 وهي: قَارة جمع والقُور. جذَام بلد اسم: والقصر بالكسر حسما ] حسما قُورِ مثْل فله [ وفيه  
   .)١(الجبل دون

  )٢١٨(حديث رقم   
  .لم أعثر على تخريجٍ له  

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 أراد ] تراه كأنك اللّه تَعبد أن: قال ؟ اإلحسان فما : قال [ اإليمان حديث في...  } حسن{   
 وجاء بالكَلمة تلَّفظ من أن وذلك. معاً واإلسالم اإليمان صحة في شَرط وهو اإلخالص باإلحسان

ة غير من ملبالعسنا يكن لم إخْالص نيحباإلحسان أراد : وقيل. صحيحا إيمانُه كان وال م 
 الحديث في إليه أشار وقد عملَه أحسن اللّه راقَب من فإن الطاعة وحسن المراقَبة إلى اإلشارةَ

   .)٢( ]يراك فإنَّه تراه تكُن لم فإن [ بقوله
  )٢١٩(حديث رقم 

  :حيحهقال البخاري في ص
ددسثَنَا مد٣(ح(،قَاَل :يماهرِإب نيُل باعمثَنَا ِإسدح ،يمالتَّي انيو حنَا َأبرةَ، َأخْبعرَأبِي ز نع )٤(، 
ما  :"َأتَاه جِبرِيُل فَقَاَل بارِزا يوما ِللنَّاسِ فَ، كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل،عن َأبِي هريرةَ

انقَاَل،الِْإيم :ثعبِالْب نتُْؤمو هلسرو قَاِئهبِلو كُتُبِهو هلَاِئكَتمو بِاللَّه نتُْؤم َأن انا : قَاَل، الِْإيمم 
ا وتُقيم الصلَاةَ وتَُؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  الِْإسلَام َأن تَعبد اللَّه ولَا تُشْرِك بِه شَيًئ:الِْإسلَام قَاَل

انضمر ومتَصقَاَل،و :انسا الِْإحقَاَل، م :اكري فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن اهتَر كََأنَّك اللَّه دبتَع َأن ، 
ا بَِأعلَم من الساِئِل وسُأخْبِرك عن َأشْراطها ِإذَا ولَدتْ  ما الْمسُئوُل عنْه: قَاَل، متَى الساعةُ:قَاَل

 تَلَا النَّبِي ثُم ِإلَّا اللَّه نهلَمعسٍ لَا يي خَمانِ فنْيي الْبف مهاةُ الِْإبِِل الْبعَل رِإذَا تَطَاوا وهبةُ رالَْأم
 ردوه فَلَم يروا : فَقَاَل، ثُم َأدبر، الْآيةَ..)٥()ِإن اللَّه عنْده علْم الساعة( ،مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

  .)٦( قَاَل َأبو عبد اللَّه جعَل ذَِلك كُلَّه من الِْإيمانِ " فَقَاَل هذَا جِبرِيُل جاء يعلِّم النَّاس دينَهم:شَيًئا

                            
  .١/٩٦١، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
  .١/٩٦٢ المرجع السابق، ) ٢(
  ). ٥٢٨تقريب التهذيب، ص( ،  أبو الحسن البصري،ل األسديبرس بن ممسرهد بن مسدد هو ) ٣(
    ).٦٤١تقريب التهذيب، ص( ، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجلي الكوفي هو ) ٤(
  ). ٣٤( سورة لقمان، آية ) ٥(
  .٥٠ح١/٢٧، ..."وسلم عليه اهللا صلى النبي جبريل سؤال" ، باب"اإليمان"   صحيح البخاري، كتاب)٦(



 ٢٩٩

  الحديثتخريج 
 ،من طريق)٢(مسلمو. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، من طريق )١(أخرجه البخاري  

 أبو حيان ، عن )إسماعيلجرير، و(  كالهما. إسماعيل بن إبراهيم األسدي المعروف بابن علية
  .بنحوه ، به،يحيى بن سعيد بن حيان التيمي

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   
 وعنده حنْدس ظَلْماء ليلة في وسلم عليه اللّه صلى عنده كنا قال [ هريرة أبي حديث وفي  

: فقال حسينَان يا حسنان يا: تناديهما وهي عنها اللّه رضي فاطمة تَولْوَل فسمع والحسين الحسن
 اللّه رضي وعمر بكر ألبي الْعمران قالوا كَما اآلخر على االسمين أحد غَلَّبت ] بأمكما الْحقا

   .)٣(والقمر للشمس والقمران عنهما
  )٢٢٠(حديث رقم   

     .لم أعثر على تخريجٍ له  
        

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 من لجرعةا: بالضم الحسوة ] حرام منه فالحسوة الفَرقُ منه أسكَر ما [ فيه...  } حسا{   

   .)٤(المرة: بالفتح والحسوة. واحدة مرة يحسى ما بقدر الشَّراب
  )٢٢١(حديث رقم 

  :قال الترمذي في سننه  
ن مهدي بنِ  ع، عن هشَامِ بنِ حسان، حدثَنَا عبد الَْأعلَى بن عبد الَْأعلَى،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ  

ونٍ ح وممييحمةَ الْجاوِيعم نب اللَّه دبثَنَا عدونٍ،حميم نب يدهثَنَا مدَأبِي ، ح نع داحنَى وعالْم 
ارِيالَْأنْص انثْمع،دمحنِ ممِ بالْقَاس ناِئشَةَ قَالَتْ، عع نع : لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر  لَّمسو هلَيع

": امرح نْهالْكَفِّ م ْلءفَم نْهقُ مالْفَر كَرا َأسم امررٍ حكسى، "كُلُّ ميسو عي : قَاَل َأبا فمهدقَاَل َأح 

                            
    .٤٤٩٩ح٤/١٧٩٣، "الروم غلبت آلم رةسو تفسير" ، باب"التفسير"   المرجع السابق، كتاب)١(
    .٩ح١/٣٩، "واإلحسان واإلسالم اإليمان بيان" ، باب"اإليمان"   صحيح مسلم، كتاب)٢(
  . ١/٩٦٢، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣(
  . ١/٩٦٣مرجع السابق، ال  )٤(



 ٣٠٠

هيثدح" امرح نْهةُ موسالْح "،نسيثٌ حدذَا حقَاَل ه ،َأبِي س نثُ بلَي اهور قَدو  نب بِيعالرمٍ ولَي
  .)١(صبِيحٍ عن َأبِي عثْمان الَْأنْصارِي نَحو رِواية مهدي بنِ ميمون

  تخريج الحديث
من  ،)٤(والبيهقي، )٣(الطبرانيو .الربيع بن صبيح السعديمن طريق  ،)٢(أخرجه الدارقطني  

مهدي بن ميمون  من طريق، )٥(ن راهويهإسحاق بو . ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشيطريق
 ،عمرو بن سالم:  عثمان األنصاري واسمهيأب  عن،) مهدي، وليثو ،الربيع(  ثالثتهم . األزدي

  .به، بمثله
 سلمة وأبي ،المسيب بن سعيدو، عروة بن الزبير بن العوام من طريق ،)٦(أخرجه الدارقطنيو

. عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة ، من طريق)٧(الطبرانيو.  بن عوفالرحمن عبد بن
  .، عن عائشة، بمثله)ابن أبي مليكة و وسعيد، وأبو سلمة، عروة،( أربعتهم

  رجال اإلسناد
  ).١١٣(سبقت ترجمته حديث رقم ، ثقة ،يدبالع انثمع بنِ محمد بن بشَّارِ* 
 ،همام أبو له قيل إذا يغضب وكان محمد أبو ،السامي يرِصالب عبد الَْأعلَى بن عبد الَْأعلَى* 
  . )٨(روى له الجماعة ،مائة ووثمانين تسع سنة مات ،ثقة
 *شَامهنب انساَأل  حزدالقُ يردوسبنا في الناس أثبت من ثقة ،البصري اهللا عبد أبو ،ي 

 سبع سنة مات ،عنهما يرسل كان :قيل ألنه مقال وعطاء الحسن عن روايته وفي ،سيرين
  . )٩(روى له الجماعة ،مائة ووأربعين

 بن يزيد أو سيرين بنا في إليك أحب حسان بن  فهشام:عندما سئل ثقة، و:بن معينا قال   
 حسن حديث ألف عنده إن :يقال الحديث حسن ثقة: قال العجلي و.)١٠(ثقتان كالهما فقال إبراهيم

                            
  .١٨٦٦ح٤/٢٩٣، "حرام فقليله كثيره أسكر ما" ، باب"األشربة "  سنن الترمذي، كتاب) ١(
  .٤٩ح٤/٢٥٥، "األشربة وغيرها "  سنن الدارقطني، كتاب) ٢(
  .٩٣٢٧ح٩/١٣٠، المعجم األوسط ) ٣(
  .١٧١٧٥ح٨/٢٩٦، "حرام فقليله كثيره أسكر ما" ، باب"األشربة "  السنن الكبرى، كتاب) ٤(
  .٩٤٩ح٢/٣٩٨، مسند إسحاق بن راهويه ) ٥(
  .٥٥،٥٤ح٤/٢٥٥، "األشربة وغيرها "  سنن الدارقطني، كتاب) ٦(
  .٤١٠٨ح٤/٢٤٩، المعجم األوسط ) ٧(
  .٣٣١ تقريب التهذيب، ص) ٨(
  .٥٧٢ المرجع الساق، ص) ٩(
  .٢٢٤،٢٢٣، ص-  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  )١٠(



 ٣٠١

ذكره و. )٣(ذكره ابن حبان في الثقات و.)٢(صالح: حنبل بن قال أحمد و.)١(غيره عند ليست
 يرسل كان ألنه وعطاء الحسن عن حديثه في تكلموا إنما : أبو داودقال و.)٤(العقيلي في الضعفاء

  هو ثقة،:قلت. )٦(يحفظ يكن لم :شعبة وقال ابن عدي عن .)٥(حوشب كتب أخذ أنه يرون وكانوا
  . واحد منهمالرواية هنا ليست عنا، ووعطاء الحسن عن حديثه في تكلموا

 *يدهمنونٍ  بمياَأل مزدي المعِلو٧(روى له الجماعة ،مائة ووسبعين اثنتين سنة مات ،ثقة ،ي( .  

 وأربعين ثالث سنة مات ،ثقة ،البصري جعفر أبو ،الْجمحي ىوسم بنِعبد اللَّه بن معاوِيةَ * 
  . )٨(ابن ماجةروى له أبو داود، والترمذي، و ،المائة على دزا وقد مائتينو

 أو ،سالم وأبوه ،عمرو :وقيل ،عمر اسمه :قيل ،مرو قاضي ،يندالم عثْمان الَْأنْصارِي وبَأ* 
   .)٩(الترمذي ،داود أبوروى له  ،الرابعة من مقبول ،سليم أو سلم
 داود أبا سألت :اآلجري قال ،عليه الثناء نوأحس ميمون بن مهدي عنهو...  ":قال ابن حجر  
 في حبان بن ذكرهو. )١٠("سالم بن عمرو اسمه ثقة مرو قاضي هذا :فقال عثمان أبي عن

  .ثقة هو :قلت .)١١(الثقات
 *مالْقَاسنب دمحيبَِأ بنِ  م رٍكْب يقدالص يمرأيت ما أيوب :قال ،بالمدينة الفقهاء أحد ثقة ،التَّي 

  . )١٢(روى له الجماعة ،الصحيح على ومائة ست سنة مات ،منه أفضل
  ).٥(سبقت ترجمتها حديث رقم ،  عنهاي اُهللاضر عاِئشَةُ* 

                            
  .٢/٣٢٨ للعجلي، معرفة الثقات ) ١(
  .١/٤١١، العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .٧/٥٦٦ الثقات البن حبان، ) ٣(
  . ٤/٣٣٤عفاء الكبير،  الض) ٤(
  .٢٨٤، صسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ) ٥(
  .٧/١١٢، ضعفاءالالكامل في  ) ٦(
  .٥٤٨تقريب التهذيب، ص ) ٧(
  .٣٢٤المرجع السابق، ص ) ٨(
  .٦٥٧نفسه، ص ) ٩(
  .١٢/١٨١تهذيب التهذيب، ) ١٠(
  .٧/١٧٦الثقات البن حبان، ) ١١(
    .٤٥١تقريب التهذيب، ص )١٢(



 ٣٠٢

  علل اإلسناد
  :هذا اإلسناد فيه علة واحدة

واية هنا الر، ووعطاء الحسن عن حديثه في تكلموا هو ثقة،، األزدي حسان بن هشام :األولى
   .الجمحي معاوية بن اهللا عبد له متابعة منا، وليست عن واحد منهم

  الحكم على اإلسناد
  .صحيحهذا اإلسناد 

        
  : قال ابن األثير رحمه اهللا  

 ويكون يحلى وقد ودهن وماء دقيق من يتَّخَذ طَبِيخ: والمد بالفتح وهو ] الحساء [ ذكر وفيه   
   .)١(يحسى رقيقا

  )٢٢٢(حديث رقم 
  : الترمذي في سننهقال  
 عن ُأمه ، حدثَنَا محمد بن الساِئبِ بنِ بركَةَ،عيُل بن ِإبراهيما َأخْبرنَا ِإسم،حدثَنَا َأحمد بن منيعٍ  

 َأهلَه الْوعك َأمر بِالْحساء  ِإذَا َأخَذَ،كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :"عن عاِئشَةَ قَالَتْ
نْها موسفَح مهرَأم ثُم عنقُوُل،فَصي كَانتُقُ: ورلَي و ِإنَّهرسيزِينِ والْح يمِ  فَُؤادقالس فَُؤاد نا ،عكَم 

ى هذَا حديثٌ حسن صحيح وقَد رواه  قَاَل َأبو عيس. "تَسرو ِإحداكُن الْوسخَ بِالْماء عن وجهِها
ابن الْمبارك عن يونُس عن الزهرِي عن عروةَ عن عاِئشَةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حدثَنَا 

  .)٢(طَّالْقَاني عن ابنِ الْمباركبِذَِلك الْحسين بن محمد حدثَنَا بِه َأبو ِإسحقَ ال
  تخريج الحديث

إبراهيم بن سعيد  عن ،)٤(ابن ماجة و.زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، عن )٣( النسائيأخرجه
ابن أبي و. مسدد بن مسرهد ، من طريق)٧(الحاكمو. )٦(أبو نعيم، و)٥( بن حنبلأحمد و.الجوهري

                            
  . ١/٩٦٣، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
    .٢٠٣٩ح٤/٣٨٣، "المريض يطعم ما" ، باب"الطب "   سنن الترمذي، كتاب)٢(
    .٧٥٧٣ح٤/٣٧٢، "بالتلبينة الدواء" ، باب"الطب "   سنن النسائي، كتاب)٣(
    .٣٤٤٥ح٢/١١٤٠، "بالتلبينة" ، باب"الطب "   سنن ابن ماجة، كتاب)٤(
    .٢٤٠٨١ح٦/٣٢حمد،  مسند أ) ٥(
  .٩/٢٢٨، حلية األولياء ) ٦(
    .٧١٢٢ح٤/١٣١، "األطعمة "  المستدرك، كتاب) ٧(



 ٣٠٣

إسماعيل  ، عن )عبيد اهللاو ،مسدد و،إبراهيمو ،زياد ( جميعهم. عبيد اهللا بن عمر، عن )١(الدنيا
  .، به، بمثلهةَيلَابن عالمعروف ببن إبراهيم 

  رجال اإلسناد
  ).٢٠٤( ، سبقت ترجمته حديث رقمحافظ ثقة ،جعفر أبو ،نِحمالر دبع  بنَِأحمد بن منيعِ* 
 *ماِإسيماهرِإب نيُل بنِ عب قْساَألمٍ مسدبابن المعروف البصري بشر أبو موالهم ،ي لَعثقة ،ةَي 

  .)٢(روى له الجماعة مائة، ووثمانين ثالث بنا وهو وتسعين ثالث سنة مات ،حافظ
ابن ئي، والنسا، و، روى له الترمذيالسادسة من ثقة ،يكْالممحمد بن الساِئبِ بنِ بركَةَ * 

  .)٣(ماجة
  .)٤(ابن ماجة، روى لها الترمذي، والثالثة من مقبولة ،الساِئبِ بنِ بركَةَ بن محمد مُأ* 

  . مقبولةهي: قلت. )٥(السائب بن محمد ابنهاها عن وروى عائشة عن روت :قال ابن سعد  

  . )٥( رقم  عنها، سبقت ترجمتها في حديث ي اُهللاضر عاِئشَةُ* 
  علل اإلسناد

  :فيه علة واحدةهذا اإلسناد 
  .مقبولة وليس لها متابعة ،بركة بن السائب بن محمد والدة محمد أم

  الحكم على اإلسناد
 .)٦(ضعفه األلبانيقد و .هذا اإلسناد ضعيف

        

                            
  .١٢٢ح١٠٥، صالمرض والكفارات ) ١(
    .١٠٥  تقريب التهذيب، ص)٢(
    .٤٧٩  المرجع السابق، ص)٣(
    .٧٥٨  المرجع السابق، ص)٤(
  .٨/٤٨٩، الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٣٥٠ح٢٢٨ ضعيف الترمذي، ص) ٦(



 ٣٠٤

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 بالكسر يالحس ] حارثة بني حسي من الْماء لنَا يستَعذب ذهب [ التَّيهان أبي حديث وفي  

 حجارة أسفَلُها أرضٍ في إالَّ يكون ال إنه قيل القَعر قريبة حفيرة : أحساء وجمعه السين وسكون
 .)١(أمسكَتْه الحجارة إلى انتهى فإذا الرمُل نَشَّفَها أمطَرت فإذا رمل وفَوقَها

  )٢٢٣(حديث رقم 
  :الدنيا أبي ابنقال   
  حانَثَد عبد الرحنِم بن الْ حٍاِلصتَعكاَلقَ ،ي :حانَثَد عبد الرحنِم بن محمد المبِارِحي، عن 

يحىي نِب عبيالْ اِهللا دمدني، عأبِ نيه، نةَ َأبِي عريركْرٍ أبي عن ،هيقُ بدالص يضر اللَّه نْهع 
، َأخْرجكُما الَّذي ِإلَّا َأخْرجني مافقَاَل  ،وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَاعلَي خَرج ِإذْ "...:قَاَل

 أين: المرأته وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبي فقال ،الْقَمرِ في فَانْطَلَقْنَا ،الْواقفي ِإلَى بِنَا انْطَلقُواف
  .)٢(..." حارِثَةَ بني حسيِ من لَنَا يستَعذب هبذَ: قَالَتْ ؟، زوجك

  تخريج الحديث
 ، كالهما عنوعبد الرحمن بن صالح، أبو موسى الهروي ، من طريق)٤()٣(المروزي أخرجه  

    .، به، بنحوهلمحاربيعبد الرحمن بن محمد ا
  رجال اإلسناد

 *عبد الرحنِم بن اَأل حٍاِلصزدالْي تَعكوثالثين خمس سنة مات ،يتشيع صدوق ،بغداد نزيل ،ي 
  .)٥(مائتين، روى له النسائيو

 .)٨(وذكره ابن حبان في الثقات. )٧(صدوق :و حاتمأب قالو .)٦( مرة، وأحمدمعين بناوثقه 
 يذكر لم ،الكوفيين في مشهور  معروف":وقال ابن عدي .)٩(به بأس ال : ابن معين مرةقالو

                            
    .١/٩٦٣، النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
    .١٤ح١/١٦كتاب الجوع،   )٢(
، ومسانيد تصانيف له، الحديث حفاظ من ،بكر أبو أمية، بني مولى المروزي، سعيد بن علي بن أحمدهو   )٣(

    . )١/١٧١األعالم للزركلي، ( هـ، ٢٩٢  سنةبدمشق قاضياً ومات حمص، قضاء ولي
  .٥٥ح١١٢، ص بكر الصديقمسند أبي ) ٤(
    .٣٤٣ تقريب التهذيب، ص ) ٥(
  .١٠/٢٦١ تاريخ بغداد، ) ٦(
  .٥/٢٤٦ الجرح والتعديل، ) ٧(
     .٨/٣٨٠  الثقات، )٨(
  .١٠/٢٦١ تاريخ بغداد، ) ٩(



 ٣٠٥

 وأب قال و.)١( "التشيع من فيه كان فيما محترقاً كان أنه إال فيه تهمأ وال ،الحديث في بالضعف
 ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب في مثالب كتاب وضع ،عنه أكتب أن أر لم ":داود

  . شيعي هو صدوق:قلت. )٢( "سوء رجل كان :" أيضاًقالو
 *عبد الرحنِم بن محمزِ بنِ دياد المبِارِحقاله يدلس وكان ،به بأس ال ،الكوفي محمد أبو ،ي 

  .)٣(مائة، روى له الجماعة ووتسعين خمس سنة مات ،أحمد
قال  و.)٧(وذكره ابن حبان في الثقات. )٦(وابن شاهين. )٥(الدار قطنيو. )٤(معين بنوثقه ا  

 المجهولين عن ويروى ،تالثقا عن حدث إذا صدوق :" أبوحاتمقالو. )٨("ال بأس به ":العجلي
. )١٠("يدلس كان هأن وبلغنا :"وقال أحمد. )٩("المجهولين عن بروايته حديثه فيفسد ،منكرة أحاديث

هو  :قلت .)١١(الذين يلزمهم التصريح بالسماع وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسينو
  .صدوق مدلس

 *يحىي بن عبيبنِ اِهللا د عببنِ اِهللا د موالتَ بٍهيممن بالوضع فرماه الحاكم وأفحش ،متروك ،ي 
  .)١٢(ابن ماجة الترمذي، وروى له ،السادسة

 *عبياِهللا د بن عببنِ اِهللا د موى أبو ،بٍهيحالتَ ييمالْ يمدنفي البخاري ،الثالثة من مقبول ،ي 
  .)١٣(ماجة وابن ،علي مسند في ائيوالنس ،والترمذي ،داود وأبي ،المفرد األدب
 وقعت وإنما المدينة أهل ثقات من:" قال ابن حبانو .)١٤("مناكير أحاديثه ": بن حنبلأحمدقال   

  . هو مقبول:قلت .)١٥("يحيى ابنه قبل من حديثه في المناكير

                            
    .٤/٣٢٠، الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
  .١٠/٢٦١ تاريخ بغداد، ) ٢(
    .٣٤٩  تقريب التهذيب، ص )٣(
  .٥/٢٨٢لتعديل،  الجرح وا) ٤(
  .٢٣٤، صسؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني ) ٥(
  .١٤٧، صاريخ أسماء الثقات ت) ٦(
  .٧/٩٢الثقات البن حبان،  ) ٧(
   .٢/٨٦ الثقات للعجلي،  )٨(
  .٥/٢٨٢الجرح والتعديل،  ) ٩(
  .٣/٣٦٣العلل ومعرفة الرجال، ) ١٠(
    .٤٠طبقات المدلسين، ص ) ١١(
    .٥٩٤  تقريب التهذيب، ص)١٢(
    .٣٧٢ المرجع السابق، ص )١٣(
    .١٩/٧٩تهذيب الكمال، ) ١٤(
    .٧١ص ، مشاهير علماء األمصار.٥/٧٢ البن حبان، الثقات )١٥(



 ٣٠٦

 *أبو هري٨٣( ، صحابي، سبقت ترجمته حديث رقمةَر.(  
 عليه اهللا صلى اهللا رسول خليفة ،يميالتَّم القُرشيمان عث بن اِهللا عبد هو ،الصديق بكْرٍ وبَأ* 

 ثالث سنة األولى جمادى في االثنين يوم وفاته وكانت ،أشهر وستة بسنتين الفيل بعد ولد، وسلم
  .)١(سنة وستين ثالث بنا وهو ،الهجرة من عشر

 علل اإلسناد
  : عللهذا اإلسناد فيه أربع

 .هذا الحديث ال يؤيد بدعته ، ولكنيتشيع صدوق ،األزدي صالح بن الرحمن عبد:األولى

  .لم يصرح بالسماعصدوق مدلس من المرتبة الثالثة، و ،المحاربي محمد بن الرحمن عبد:الثانية
  متروك ،التيمي بهوم بن اهللا عبيد بن يحيى :الثالثة

  .ليس له متابع ولمقبو ،بهوم بن اهللا عبد بن اهللا عبيد :الرابعة
  الحكم على اإلسناد

  .هذا اإلسناد ضعيف جداً

        

                            
  .٤/١٦٩،اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١(



 ٣٠٧

  اخلامتة
    

السالم على خير البريات ه وقدرته وعظمته تتم الصالحات، والصالة والحمد هللا الذي بنعمت  
   :وبعد

غريب الحديث األثر ابن األثير، انتهى الباحث من دراسة جزء من أحاديث كتاب النهاية في 
 حديث النبوي،معاني ألفاظ ال بيانابن األثير في اإلطالع على األحاديث التي استدل بها بعد و

سجل أبرز النتائج التي توصل إليها من ي أن  للباحث يمكنوتخريجها ودراستها والحكم عليها،
وصي بها طلبة العلم الراغبين في إتمام دراسة يخالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي 

  :ذلك من خالل النقاط التالية  وأحاديث كتاب ابن األثير،
  :ل إليها الباحث من خالل الدراسة النتائج التي توص: أوالً

 تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديـث النبويـة، فتـارة يوردهـا بـنفس                  -
  .، وتارة يذكرها بالمعنىمقاربلفظ باللفظ، وتارة يوردها 

صـحيحة، وحـسنة،   ابـن األثيـر فـي كتابـه هـي أحاديـث            التي استدل بهـا       األحاديث -
 أن ابن األثير لم يلتزم بـإيراد األحاديـث الـصحيحة فقـط، ولعلـه                ضعيفة، مما يدل على   و

  .دون البحث عن صحيحها أو ضعيفها،  في األحاديث استيعاب األلفاظ الغريبةقصد
 من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النهايـة يتـضح أن ابـن األثيـر اطلـع علـى مـصادر               -

أن ربمـا    و ل إلينـا،   أو أن بعـضها لـم يـص        ،فـي عـداد المفقـود     ربما بعضها   ومراجع  
 . عليها مسندةيقف الباحثأدى ذلك إلى وجود أحاديث لم ف، بعضها لم يطبع بعد

عدم  إلى ، مما أدىأحاديث وردت في كتب متأخرة بأسانيد متأخرة هكتابفي  ابن األثيرأورد  -
         .بعض رجالهاترجمة  الباحث على وقوف

  : لهذه األحاديثوهذا جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحث 
  عدد األحاديث  تصنيف األحاديث

  ٢٢٣  .عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها
  ٤٨  .عدد األحاديث التي لم يعثر على تخريج لها

  ٦٩  .عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما
  ١٥  .عدد األحاديث المكررة

  ٢٤  . بنوعيهاعدد األحاديث الصحيحة
  ١٣  . بنوعيهاديث الحسنةعدد األحا

  ٤١  .عدد األحاديث الضعيفة
  ١٣  .الموضوعةعدد األحاديث الضعيفة جداً و
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  :التوصيات : ثانياً 
  توجيه طالب الدراسـات اإلسـالمية إلـى دراسـة الـسنة النبويـة، وإلـى دراسـة                   .١

  .األحاديث النبوية لبيان صحيحها من سقيمها
 النهايـة  كتـاب   بإتمـام دراسـة أحاديـث   لومه طالب قسم الحديث الشريف وع     أوصي. ٢

الذي سـيفتح المجـال أمـام الطلبـة لدراسـة أحاديـث كتـب               و،  في غريب الحديث  
 .غريب الحديث األخرى

 ،ي إخـراج هـذا الكتـاب بهـذه الدراسـة           أن ال يتوانوا ف    مرأوصي المعنيين بهذا األ   . ٣
 .ي هذا الكتابحتى يتسنى لطلبة العلم االستفادة من هذه الجهود التي بذلت ف

ـ   مـر أوصي بعمل لجنة لإلشراف علـى هـذا األ       . ٤ ضالء األكفـاء،  ، مـن األسـاتذة الف
رجوع إليهم في بعـض االستفـسارات الخاصـة، ويكونـوا عونـاً للمـشرف فـي                 لل

 .متابعة الطالب الذين يختارون دراسة موضوع موحد
    

  
  .. وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمهذا وأسأل ا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى ا
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   فهرس اآليات القـرآنية:ًأوال 

  
  

  الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآلية
  ١٨  ٣٢  ص   حتَّى تَوارتْ بِالْحجابِ

كذّب رِ أصحابجلين الحس٣٢  ٨٠  الحجر  الْمر  
  ٢١٣  ٩٧  طه  نَسفاً اليم في لَنَنْسفَنَّه ثم لَنُحرقَنَّه

ي الْحى فشْرالْب مالَهنْيالد اة٢٥٦  ٦٤  يونس  ي  
ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه ٢٩٨  ٣٤  لقمان  ِإن  

  
  النبويةاألحاديث  فهرس :ًثانيا 

  

  رقم الحديث  طرف الحديث
  ٢٠٠  جما واتَّخذُوها الْمساجِد ابنُوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيفَ أناَأتَيعجو ٣٧  ر  
كمقَو نْهى موري َأن النَّاسِ ِإلَي بَأحْل و٢٠٩  َأج  
مى َأنْتَ آدوسم ى فَقَاَل لَهوسمو مآد تَج١٣  اح  

  ١٤٣  ، مم ذَاك: قَاَل،احتَرقْتُ
  ٢٢٣  اللَّه رسوُل علَينَا خَرج ِإذْ

ِإذَا َأنْشََأتْ السمةًاءرِيحتْ بمتَشَاء ٢٠   ثُم  
  ١٣٦  ِإذَا قَضى اللَّه الَْأمر في السماء ضربتْ الْملَاِئكَةُ

  ١٠٦  ِإذَا قُمتَ في صلَاتك فَصلِّ صلَاةَ مودعٍ
  ٢١٦  احسموه ثُم فَاقْطَعوه بِه اذْهبوا
  ١١   بِاللَّه يشْرِك فَلَم كُلَّها الذُّنُوب عمَل رجال َأرَأيتَ

  ١٣٣  َأرسلْه ثُم قَاَل لَه اقْرْأ فَقَرَأ قَاَل هكَذَا ُأنْزِلَتْ
يهعضَأر سخَم اتعضتفَ رمرا حهن١٥٦  بِلَب  
  ٣٩  الحجال يلْزمن النِّساء أعروا

ومجحالْمو اجِمالْح ٤٣  َأفْطَر  
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  ٨٢   الشَّياطينم لَا يتَخَلَّلُكُمَأقيموا صفُوفَكُ
كُملِّمُأع ي َأننري َأمبر ١٤٤  َألَا ِإن  

  ٥٨  َألَم تَري َأن قَومك لَما بنَوا الْكَعبةَ اقْتَصروا
اِئهسن نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهس١٤٩  آلَى ر  

  ٤  ُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن نَحثي في وجوهَأمرنَا رسو
  ٢٧  آخذَةٌ بِحجزة الرحمنِ ِإن الرحم شُجنَةٌ

وهذَرفَاح اسلَح اسسح طَانالشَّي ٢٠٤  ِإن  
لُّونصالْم هدبعي َأن سَأي قَد طَانالشَّي ١٢٨  ِإن  

  ٩  ن اللَّه عز وجلَّ لَيغْفر ِلعبده ما لَم يقَع الْحجابِإ
ينلجحا مغُر ةاميالْق موي نوعدي يتُأم ٣٦  ِإن  

َأن ْأىٍ ذَا تُشَاوِرر ثُم هيع١٧٨  تُط  
هِي ِإلَى اللَّهجتُ ولَمتَقُوَل َأس ١٤٨  َأن  

  ١٥٢  ِلد بن الْوِليد بِالْغَميمِ في خَيٍل ِلقُريشٍِإن خَا
  ١٤١  ِإن شُهداء ُأمتي ِإذًا لَقَليٌل

كُمتوِيَأد نم ءي شَيف كَان ٤٤  ِإن  
  ١٨٥  ِإن ِللَّه تَعالَى تسعةً وتسعين اسما

  ١٠٩  يتُم شَيًئاِإن ِلهذه الْبيوت عوامر فَِإذَا رَأ
هيبِإلَى كَع النَّار تَْأخُذُه نم منْهم ٢٨  ِإن  

  ٧٢  حرف لكُلِّ أحرف سبعة على القُرآن ُأنْزَِل
  ٩٣  كثير اِهللا خَلْق من خَلْق إلى بي انطُلقَ
  ٢١٢  غار في فدخلوا يمشون نفر ثالثة انطلق

َأيا ركَم نَعا َأصِإنَّموننَعصابِي يح١٦٣  تُ َأص  
  ٩٦  يقْبِضنى منِّى حذيةُ فَاطمةُ ِإنَّما

  ١٣٤  ِإنَّما كَان هذَا الْحي من الَْأنْصارِ
  ٢٩  ِإنَّما مثَلي ومثَُل النَّاسِ كَمثَِل رجٍل استَوقَد نَارا

 وا هِإنَّمِحنْكةٌ م٩٥  ذْي  
 قَد ِإنَّهثُوندحمِ مالُْأم نم لَكُمى قَبضا ميمف ٥٧  كَان  

  ٢٥  ِإنِّي قَد حدثْتُكُم عن الدجاِل حتَّى خَشيتُ
  ١٩٠  نور تَني معم ومكُ بِتُينَْأتَ استُنْي كُنِِّإ
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ى اللَّهبِتَقْو يكُمُأوص،ةالطَّاععِ ومالس٦٣   و  
  ١٦٤   بدَئ بِه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمَأوُل ما

يثدالْح َأكْذَب الظَّن فَِإن الظَّنو اكُم٢٠٥  ِإي  
  ١٩٩  ومقنعين حسراً دالمساجِ ايتوا
  ٣٢  وينْتَصر الْخُطَّة يفْصل أن ذه ابن أيالم

  ٣٣  للَّه نُرِيد رسوَل ا:لْتُ فَقُ:َأين تُرِيدون ؟ قَاَل
جالْح كُملَيع اللَّه ضفَر قَد ا النَّاسه١٠  َأي  

  ٢٦   اهللاوِلس ردمح من ميمِح الرنِمح الر اِهللامِسبِ
  ١٠٨  بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا

مضِ فَسالَْأر نم ٌل بِفَلَاةجنَا ريتًابوص ٧٤  ع  
  ١١٧  بينَا رجٌل يمشي فَاشْتَد علَيه الْعطَشُ

 عتَابٌل هرِ َأهجالح ردالْم٢١  و  
  ١٦٢  تَحروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْعشْرِ الَْأواخرِ

هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رالَةً فََأتَيملْتُ حم٥٠  تَح  
اءمالَْأس بَأحو اءالَْأنْبِي اءما بَِأسوم١٠٧  تَس  

  ١٨٩   وِلحسبِها،تُنْكَح الْمرَأةُ ِلَأربعٍ ِلماِلها
ةاميالْق موي محالر عنَةٌ،تُوضجا ح٤٨   لَه  

  ٢١٤  الْمرَأةَ يعطيَ الرجَل ِإن ،الصداق في تَياسروا
  ٦٥  احو أريه فجعر تَتْانَي كَ الذاجِرعمالْ بِيء جِمثُ

  ١٢٥  رِيسة حرام وَأكْلُها حرامحَثَمن الْ
  ٦٨  أمتي خيار تَعتَري الحدة

  ٨٣  حذْفُ السلَامِ سنَّةٌ
  ١٦٠  حرِيم الْبِْئرِ َأربعون ذراعا من حوالَيها

  ١٧٤  بقه عين قَرا حزقه حزقة
  ١٧٥  نالظَّ وءس مزحالْ

  ١٨٧  الْحسب الْماُل والْكَرم التَّقْوى
ةبِييدالْح امع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ج٩٩  خَر  

  ١٧٧  خَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في َأضحى
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنَا ر٨١  خَطَب  
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سقَ خَماسفَو قْتَلْني يلِّ فمِ الْحرالْح٥٢  و  
  ٦٩  واعجوا ربضا غَ إذَينذم الَّأحداُؤه أمتي خيار

ثَمالَْأر حالَْأقْر مهِل الَْأدالْخَي ر٣٥  خَي  
ا رعدلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهابِ،سزالَْأح مو١٦٦   ي  
،وهعد فَلَو وهنْتُمزو هتا بُِأميعم٨٦  ج  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسي ِإلَى رتْ بِي خَالَتب٣٨  ذَه  
لَيع نلَا تُعنِّي وَأع بر،رانْصو لَيع رلَا تَنْصي و١٤  ن  

  ٥٥  صلَّى لَنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَاةَ الصبحِ
هتدلَى حع نْهم ءكُلَّ شَي كرنِّفْ تَمذْقَ،ص٧٧   ع  

  ١٤٠  النَّارِ حرقُ الْمْؤمنِ ضالَّةُ
ع لَّى اللَّهص اعِطَافَ النَّبِيدالْو ةجي حف لَّمسو ه٤٥  لَي  

همرِلحو لِّهِلح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رب١٥٠  طَي  
  ٩٤  عرفْها سنَةً ثُم اعرِفْ وِكَاءها

  ٢١٧  محسمةٌ فَِإنَّه ،بالصومِ علَيكُم
سةُ خَمطْرتَا،الْفالْخ اددحتاِلاسو ٧٠  ،ن  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر فيقَام هعنَا مقُمو لَاة١٧  ص  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ١٥٧  كَان  

لَهِإذَا َأخَذَ َأه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ٢٢٢  كَان  
  ٥  كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا َأراد َأن يغْتَسَل

امفَرٍ فَصي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ١٨٢  كَان  
يرصح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسِلر ١٦  كَان  

  ٧   تسع نسوة،ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمكَان ِللنَّبِ
  ٤١  كَساني رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قُبطيةً

نْهقُ مالْفَر كَرا َأسم امررٍ حكس٢٢١  كُلُّ م  
  ٦٤  كُنَّا نُسلِّم في الصلَاة ونَْأمر بِحاجتنَا

  ٨   الْمغْرِب،ا نُصلِّي مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمكُنَّ
  ١٢٢  شَيئا النَّاس أنفس حزرات من تَْأخُذ لَا

  ١٥٣  لَا تُسافر الْمرَأةُ ثَلَاثَةَ َأيامٍ ِإلَّا مع ذي محرمٍ
همفَِإذَا ض لَّقعرٍ مي ثَمف دالْي ١٢٣  لَا تُقْطَع  
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  ١   النَّاسِ من علَى حثَالَة تَقُوم الساعةُ ِإالَّال
  ١٩٧  لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى يحسر الْفُراتُ
اللَّه ٌل آتَاهجنِ ري اثْنَتَيِإلَّا ف دس١٩٦  لَا ح  

  ١٥٥  لَا هجرةَ ولَكن جِهاد ونيةٌ
  ١٧٢  حاقن وهو اةَالصلَ َأحدكُم يْأت لَا

ثَلَاث نم َأكْثَر تيلَى مع دتَح َأةرلُّ ِلامح٦٧  لَا ي  
عدي ا لَمم دبِللْع ابتَجساُل يز٢٠١  لَا ي  

هبتَسفَتَح لَدالْو نثَلَاثَةٌ م اكُندوتُ ِلِإحم١٩٢  لَا ي  
  ٣١  فَالَْأدنَى الَْأدنَى جِزواينْح َأن الْقَتيِل ِلَأهِل

اءرارِ الْمجَأح نْدلَام عالس هلَيرِيَل عيتُ جِب٢٣  لَق  
  ١٥  لَما كَذَّبتْني قُريشٌ قُمتُ في الْحجرِ فَجال اللَّه ِلي بيتَ الْمقْدسِ

  ١٨٣  ا الصاِلحةُ الرْؤي: قَاَل،لَهم الْبشْرى في الْحياة الدنْيا
  ١١٠  اللَّهم ِإنِّي ُأحرج حقَّ الضعيفَينِ

  ٣  دوابنا وهامتْ أرضنا واغْبرتْ بالدنا ضاحتْ اللهم
رِيرالْحو رالْح لُّونتَحسي امي َأقْوتُأم نم كُونَن١١٨  لَي  

  ١٣٨  الْمْؤمن يموتُ بِعرق الْجبِينِ
  ١٨٤  ما اسمك قَاَل حزن قَاَل َأنْتَ سهٌل

انا الِْإيمقَاَل،م :بِاللَّه نتُْؤم َأن ان٢١٩   الِْإيم  
  ١٦١   حرِي ِإن خَطَب: قَالُوا،ما تَقُولُون في هذَا

 نْكُمي علَغَنيثٌ بدا حارِ، "مالَْأنْص اء٥٩  فَقَاَل فُقَه  
  ١١٦  جوفَ يدخُل ما جوفي دخَل ما

ا شَْأنُكُماَل: قُلْنَا؟ مجتَ الدذَكَر وَل اللَّهسا ر١٢   ي  
  ٦٢  ما عنْدنَا شَيء ِإلَّا كتَاب اللَّه وهذه الصحيفَةُ

  ١٣٠  يحرِضه حتى مرضاً يمرض مؤمنٍ من ما
جِلُكعا يسٍ ِإنِّي : قُلْتُ،"مربِع دهيثُ عد٧١  ح  

ءشَي َأيمٍ قَاَل ولْدم تَ ُأمسستَى َأح٢٠٣  م  
  ١٧٦  َأنَام َأن قَبَل ُأوتر: قَاَل"  ؟ تُوتر متَى
  ١٢١  َأنَام َأن قبل: قَاَلف توتر؟ متى

ءوالساِلحِ ويسِ الصلثَُل الْج٩٨  م  



 ٣١٥

الطُّه لَاةالص فْتَاحما التَّكْبِيرهرِيمتَحو ١٥١  ور  
نم حبَأص نْكُمنًا مي آمف بِهر٨٥  س  

ارجح لَه سلَي تيرِ بلَى ظَهاتَ عب ن١٨  م  
  ٨٨  من دخََل حاِئطًا فَلْيْأكُْل ولَا يتَّخذْ

وفَه بِيِل اللَّهي سمٍ فهى بِسمر ن١١٣  م  
 امص نامابستاحانًا وِإيم انضم١٩١  ر  

لَه لَا شَرِيك هدحو ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه ن١٢٠  م  
  ٢١١   َأنَا: فَقَاَل طَلْحةُ؟من ِللْقَومِ

  ٤٢   فَبسطُوا َأيديهم ؟من يْأخُذُ منِّي هذَا
رى َأجرح كَبِد ي كُلِّ ذَاتف م١١٥  نَع  

  ١٢٧  نَهى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن التَّحرِيشِ
  ١٧٩  نَهى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعِ الْغَنَاِئمِ

  ٢٢  هو لَك يا عبد بن زمعةَ الْولَد ِللْفراشِ
  ٩٢  ينالذ سنَن لَتَركَبن بِيده نَفْسي والَّذي

  ٦  وعدني ربي عز وجلَّ َأن يدخَل الْجنَّةَ من ُأمتي
تَذَلِّينسم ينفعتَضسكُنَّا م اءولَا س١٦٥  و  

هلَأهو ةاميالْق موآنِ يْؤتَى بِالْقُر١٧٣  ي  
  ٢٤   رسوَل اللَّه وسعديكيا َأبا ذَر قُلْتُ لَبيك يا

رالْقَمو سا الشَّمِإنَّم ا النَّاسها َأي٤٦  ي  
كي َأذَانْل فسا بِلَاُل ِإذَا َأذَّنْتَ فَتَر٧٣  ي  

لَيع هما فََأقدتُ حبِإنِّي َأص وَل اللَّهسا ر٦٦  ي  
ع تُ الظُّلْممري ِإنِّي حادبا عيي١٥٤  لَى نَفْس  

ارالنَّه ومتَص َأنَّك رُأخْب َألَم اللَّه دبا ع١٨٦  ي  
  ٢  كَيفَ بِك ِإذَا بقيتَ في حثَالَةو يا عبد اللَّه بن عمرٍ

  ١٠٢  يا عيينَةُ َألَا تَقْبُل الْغير فَقَاَل عيينَةُ
  ٦١   فَتَزوجتُ علَيها،تْ ِلي امرَأةٌيا نَبِي اللَّه ِإنِّي كَانَ

  ٥٦  الضحك أحسن فيضحك السحاب اللّه يبعث
كْثُريو تَنالْفُل وهالْج رظْهيو لْمالْع ضقْب١٣٧  ي  

  



 ٣١٦

  
   فهرس الرواة املرتجم هلم:ًثالثا 

  
  رقم الحديث  اسم الراوي

  ١٣٤  القرشي عمير بن صالح بن أبان
  ٦٤   البصري العطار يزيد بن أبان

  ٩٦  المخزومي الفضل بن إبراهيم
  ١٦١  حمزة بن محمد بن حمزة بن إبراهيم
  ١٣  الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
  ٧٢  العبدي مسلم بن إبراهيم
  ٦٢  التيمي شريك بن يزيد بن إبراهيم
  ١٨٥  يانجوزالج يعقوب بن إبراهيم

  ١٠٦  األنصاري أيوب أبو
  ٢٢٣  عامر بن عثمان بن اهللا عبد ،الصديق بكر أبو
  ١١٠  شيبة أبي بن بكر أبو
  ٤٨  الثقفي ثمامة أبو
  ٩  الغفاري ذر أبو
  ٦٥  الخدري سعيد أبو
  ١٢٨  الواسطي نافع بن طلحة ، سفيانوأب

  ٣١  الزهري عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو
  ٢٢١  المدني األنصاري عثمان أبو

  ٢١٧  هيوي بن حرأبو عم
  ٣٥  األنصاري ربعي بن قتادة أبو
  ١٧٤  يسار بن الرحمن عبد ،درزم أبو
  ١٤٠  الجذمي مسلم أبو
  ١١٣   ةسبع بن عمرو،  نَجِيح السلَميوَأب

  ١٠٧  يمشَالج بٍهو أبو
  ١٢٧  الكوفي اتتَّالقََ يحيى أبو



 ٣١٧

  ٧٣  الترمذي جنيدب بن الحسن بن أحمد
  ٣  الخفاف بزيع بن أحمد
  ٩٣  الضبي موسى بن عبدة بن أحمد
  ٣٥   موسى بن محمد بن أحمد
  ٢٠٤  الرحمن عبد بن منيع بن أحمد

  ٤١  النعمان بن حارثة بن زيد بن أسامة
  ٩  شامي النخعي سلمان بن أسامة
  ٦٧  الحنظلي مخلد بن إبراهيم بن إسحاق
  ١٨٤  نصر بن إبراهيم بن إسحاق
  ٣٧  السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل
  ٩٦  األحول إبراهيم بن إسماعيل
  ٢٢٢   األسدي مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل
  ٦  العنسي سليم بن عياش بن إسماعيل

  ٣٧   الشامي عامر بن األسود
  ٦٢   مهران بن سليمان هو :األعمش

  ٢٢٢   السائب بن محمد والدة محمد أم
  ٢٠٠  ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس
  ١٦٥  ربيعة بن حذيفة بن أوس
  ١٤٠  يمةمتَ أبي بن أيوب

ب٢٥   السحولي سعد بن يرح  
  ٨٢  الحارث بن عازب بن البراء
  ٩٨   بردة أبي بن اهللا عبد بن بريد

  ١٣٨  األسلمي الحصيب بن بريدة
  ٢٥  الكالعي كعب بن صائد بن الوليد بن بقية
  ٣٩   الدمياطي سهل بن بكر
  ٩٢  جذاميال ثمامة بن سوادة بن بكر
  ٤٨   العمي أسد بن بهز
  ١٤٨  معاوية بن حكيم بن بهز
  ١٧٦  نانيالب أسلم بن ثابت



 ٣١٨

  ٩   الشامي العنسي ثوبان بن ثابت
  ٦٣  دزيِي بن ورثَ

  ٧٣  األنصاري اهللا عبد بن جابر
  ١٤١  الحارث بن قيس بن عتيك بن جابر

  ١٤٠  العبدي المعلى بن الجارود
  ١٢٥  حجازي صالح أبي بن جبير

جبفَنُ بن ري١١   عامر بن مالك بن ري  
  ١٠٩  األزدي حازم بن جرير
  ٧٢  الضبي طرقُ بن الحميد عبد بن جرير
  ٩٥  الحنفي الزبير بن جعفر

  ١  جعفر بن عبد اهللا بن الحكم األنصاري
٢٥  األزدي أمية أبي بن نادةج  

  ٣٨  المدني إسماعيل بن حاتم
  ٣٣  يالذهل حسان البكري بن الحارث
  ٤   قيس ثابت أبي بن حبيب
  ٥٢  األنماطي المنهال بن حجاج
  ٢٣  العبسي اليمان بن حذيفة
  ٧٣  البصري الحسن أبي بن الحسن
  ٨٢  النخعي عروة بن اهللا عبيد بن الحسن
  ١٤٩  الهاشمي ةَعزقَ بن الحسن
  ١٨٣  األشيب موسى بن الحسن
  ٢١٧  السلمي حرب بن الحسن بن الحسين
  ٢١٧  ذيوالع المكتب المعلم ذكوان بن الحسين
  ٢١٢  األسود بن علي بن الحسين
  ٨٦  الصداِئي  يزيد بن علي بن الحسين
  ٢٠٩   التميمي بهرام بن محمد بن الحسين
  ٣١  ميراغالتَ الرحمن عبد بن حصن
  ١٧٩   الحارث بن عمر بن حفص
  ٢٠   الربالي البر بن عمرو بن حفص



 ٣١٩

  ١٢٢  يالنخع غياث بن حفص
  ١٩٩  عتيبة بن الحكم
  ٦  الحمصي اليمان أبو ،هرانيالب نافع بن الحكم
  ١٤٨  حيدة بن معاوية بن حكيم
  ٩٨   أبو أسامة،القرشي أسامة بن حماد
  ١٧٢  القرشي الخياط خالد بن حماد
  ٢٤  األزدي مهرد بن زيد بن حماد
  ٢٣  البصري دينار بن سلمة بن حماد
  ١٣   الزهري عوف نب الرحمن عبد بن حميد
  ٨١   العدوي هالل بن حميد

  ٢٦  األنصارية رفاعة بن عبيد بنت حميدة
  ٢٥  الحضرمي يزيد بن شريح بن حيوة
  ٢٥  الحمصي الكالعي معدان بن خالد
  ٤     الطحان الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خالد
  ٢٠٣   العتكي الوليد أبو الوليد بن خلف
  ٢١٠  ةثعلب بن قهد بن قيس بنت خولة
  ١٤٩  القشيري هند أبي بن داود

  ٣٢  دحيبة بنت عليبة العنبرية
د١٨٣   سمعان بن اجر  

  ٢١٢  الكوفي العبدي مصقلة بن ةبرقَ
  ٢٧  القيسي العالء بن عبادة بن روح

  ١٠٣  خويلد بن العوام بن الزبير
  ٢٣   األسدي باشةح بن شيبح بن رزِ

  ٤١   الصلت بن عدي بن زكريا
  ١٠٣  ضميرة بن سعد بن زياد
  ٢٧  الخراساني الرحمن عبد بن سعد بن زياد
  ١٧٧  العدوي أسلم بن زيد
  ٩  ليكْالع الحسين أبو الحبابِ بن زيد

  ١١٣  الجعد أبي بن سالم



 ٣٢٠

  ١٨   البصري عطاء أبي بن نوح بن سالم
  ١١٥  جعشم بن مالك بن سراقة

  ١٢١   الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد
  ٣٦  الليثي هالل أبي بن سعيد
  ٧٠  القرشي المسيب بن سعيد
  ٢٦  وائل بن الجبار عبد بن سعيد
  ١٥٤  التنوخي العزيز عبد بن سعيد
  ١٦  الْمقْبرِي انسيكَ بنسعيد 
  ٣  األموي هشام بن مسلمة بن سعيد
رِفْالس نُ نِبس١٧٢  الحمصي األزدي ري  

  ٤  الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان 
  ٥  عمران أبي بن عيينة بن سفيان
  ١٨٧  البصري مطيع أبي بن سالم
  ٣  سليم ابن : ويقال،سلمة بن سالم

٦٨  سليم بن املَّس  
  ٣٣   المزني سليمان بن سالم

  ٢١  الشيباني إسحاق أبو ،سليمان أبي بن سليمان
  ٨١   القيسي المغيرة بن سليمان
  ٨٢  األزدي حيان بن سليمان
  ٦٨  العتكي دداو بن سليمان
  ١٩٩  عيسى بن الرحمن عبد بن سليمان
  ١٨٧  حريج بن هالل بن جندب بن سمرة
  ٩٢  األنصاري مالك بن سعد بن سهل
  ١٩٢   صالح أبي بن سهيل
  ٧  المدائني سوار بن شبابة
  ٨٦  الخزرجي ثابت بن أوس بن شداد
  ٢١٧  القرشي اهللا عبد بن شداد

  ١٥٧  الحارثي يزيد بن هانئ بن شريح
  ١٣٠  الثقفي سويد بن الشريد



 ٣٢١

  ١٣٤  الثقفي سويد بن الشريد
  ١٥٧  الكوفي النخعي اهللا عبد بن شريك
  ١١  الكندي طويل أبو الممدود شطب
  ١٧٩  العتكي الورد بن الحجاج بن شعبة
  ١٨٥  األموي حمزة أبي بن شعيب
  ١٢٣  العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد بن شعيب
  ٣٩   بالسائ بن يحيى بن شعيب
  ٣٣  األسدي سلمة بن شقيق
  ٥٦  عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح
  ٦١  الضبعي مريم أبي بن صالح
  ٢٧   التَّوَأمةمولى صالح

صد٦  الباهلي أمامة أبو ،عجالن بن ي  
  ١٨٥  الثقفي صالح بن صفوان
  ١١  السكسكي هرم بن عمرو بن صفوان

  ٣٢  صفية بنت عليبة
  ٦٣   الضحاك بن مخلد بن الضحاك

  ١١٦  المرادي مالك بن إسماعيل بن ضمام
  ٨٢  اليامي عمرو بن مصرف بن طلحة
  ١٤  الكوفي الحنفي قيس بن طليق

  ٥  عائشة بنت أبي بكر الصديق
بن عاصم به٢٣  ةَلَد  

عبن ماص علبن ي ع٢     الواسطي ماص  
  ٢١   يبِعالشَ شراحيل بن عامر
  ٢٢١   البصري األعلى عبد نب األعلى عبد
  ٢٦  رجح بن وائل بن الجبار عبد
  ٢٠  فروة أبى بن اهللا عبد بن الحكيم عبد
  ١  األنصاري جعفر بن الحميد عبد
  ٨٥  شميلة أبي بن الرحمن عبد

  ٩  العنسي ثوبان بن ثابت بن عبد الرحمن



 ٣٢٢

  ١١  ر يفَنُ بن ريبج بن الرحمن عبد
  ١٨٣  ريالمص ،جبير بن الرحمن عبد
  ٤٤  اهللا عبد بن سليمان بن الرحمن عبد
  ٢٢٣   األزدي صالح بن الرحمن عبد
  ٨٣  هريرة أبو ،الدوسي صخر بن الرحمن عبد
  ١٧٥  ماليالثُ األزدي عائذ بن الرحمن عبد
  ١٨  اليمامي الحنفي علي بن الرحمن عبد
  ٣١  األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد
  ٨٣  األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد
  ٦٣  عبسة بن عمرو بن الرحمن عبد
  ٨٢  الهمداني عوسجة بن الرحمن عبد
  ١١٥  مالك بن الرحمن عبد
  ٢٢٣  المحاربي زياد بن محمد بن الرحمن عبد
  ١٥٢  الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد
  ١٩٩  العسقالني إسحاق بن العزيز عبد
  ٩٣  العمي الصمد عبد بن العزيز عبد
  ١٩٢   الدراوردي مدمح بن العزيز عبد
  ١٣٤  ياِئكَّالب يحيى بن العزيز عبد
  ١١  الخوالني الحجاج بن القدوس عبد
  ١٤   بيديالز الحارث بن اهللا عبد
  ٢٤  الغفاري الصامت بن اهللا عبد
  ٣٥  المروزي المبارك بن اهللا عبد
  ١٣٨  األسلمي بريدة بن اهللا عبد
  ٥٦   الرحمن عبد بن جعفر بن اهللا عبد
  ٣٢   التميمي حسان بن اهللا عبد
  ١٧٦  األنصاري رباح بن اهللا عبد
  ٤  المطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد
  ١٦٥   الطائفي الرحمن عبد بن اهللا عبد
  ٢١٤  حسين أبي بن الرحمن عبد بن اهللا عبد



 ٣٢٣

  ١٤١  جابر بن اهللا عبد بن اهللا عبد
  ١٠٦  القاري مٍيثَخُ بن عثمان بن اهللا عبد
  ٨٨  الخطاب بن عمر بن اهللا عبد
  ٤٨  العاص بن عمرو بن اهللا عبد
  ١٢٣  العاص بن عمرو بن اهللا عبد
  ٦٩  قنبر بن اهللا عبد
  ٣٥  يعةهِلَ بن اهللا عبد
  ٨٥  األنصاري محصن بن اهللا عبد
  ٨٦  الحميد عبد بن محمد بن اهللا عبد
  ٤١  عقيل بن محمد بن اهللا عبد
  ١٥١  طالب أبي بن علي بن محمد بن اهللا عبد
  ٦٤  مسعود بن اهللا عبد
  ٢٢١  الجمحي موسى بن معاوية بن اهللا عبد
  ١١٥  الهمداني نمير بن اهللا عبد
  ٢١١  القرشي مسلم بن وهب بن اهللا عبد
  ٤٦  ميزرالع ميسرة سليمان أبي بن الملك عبد
  ٢٤  ينوالج انرمع  أبو،األزدي حبيب بن الملك عبد
  ٢٧   جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد

  ٧٣  اُألسواري عبد المنعم بن نُعيم
  ٥٦  المدني عبد الواحد بن أبي عون

  ١٦  الصلت بن المجيد عبد بن الوهاب عبد
  ١٨٥  األعرج هرمز بن عبدالرحمن

  ١٨٥  القرشي ذكوان بن عبداهللا
  ١٧٤   عيسى بن محمد بن عبدان
  ١٢٣  النخعي األخنس بن اهللا عبيد
  ٢٢٣  بهوم بن هللا عبد بن اهللا عبيد
  ٨٨  عاصم بن حفص بن عمر بن اهللا عبيد
  ٩٦  ميسرة بن عمر بن اهللا عبيد
  ٤١  الرقي الوليد أبي بن عمرو بن اهللا عبيد



 ٣٢٤

  ١٤١  عتبة بن اهللا عبد بن عتبة
  ٨١  المازني جابر بن وانزغَ بن عتبة

  ١٢٨  عثمان بن أبي شيبة
  ١٠٦  األنصاري ريبج بن عثمان
  ٩٢  السهمي صفوان بن صالح بن عثمان
  ١٦٥  أوس بن اهللا عبد بن عثمان

  ٦٣  السلمي سارية بن العرباض
  ٥  العوام بن الزبير بن عروة
  ٤٦  احبر أبي بن عطاء
  ٦٨  احبر أبي بن عطاء
  ٢٣   الباهلي اهللا عبد بن مسلم بن عفان

  ١٠٧  عقيُل بن شَبِيبٍ
  ٦٦  العجلي عمار بن عكرمة
اءلْبعيلَم١   الس  
  ١٩٩  البلدي الهيثم بن إبراهيم بن علي

  ٣٧  علي بن أبي طالب
  ١  يرِز الجتبعلي بن ثا

  ١٧٥  ريخَ بن اردنْب بن الحسين بن علي
  ٣٥   قصير بن رباح بن علي
  ١٨  اليمامي محرز بن شيبان بن علي
  ١٠٦   الوسطي صهيب بن عاصم بن علي
  ٤     البغوي العزيز عبد بن علي

  ٦٥   العبدي هارون أبو جوين بن عمارة
عمةُارب زِ غَن٢١١   الحارث بن ةَي  

  ١٨  اليمامي الحنفي جابر بن عمر
  ١٤   عبيد بن سعد بن عمر
  ٨٦  العدوي عمر بن صبح بن عمر
  ٩   نعيم بن عمر

  ٢٥  العنسي األسود بن عمرو



 ٣٢٥

  ٣٩  األنصاري يعقوب بن الحارث بن عمرو
  ٢١١  األسود بن ادسو بن عمرو
  ١٢٣  العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو
  ٣٧    عبيد بن اهللا عبد بن عمرو
  ٩٥   كثير بن سعيد بن عثمان بن عمرو
  ٦١   الناقد بكير بن محمد بن عمرو
  ١٤  ليمالج اهللا عبد بن مرة بن عمرو
  ١٦٠  األعرابي ميلةج أبي بن عوف
  ٢٠   الطفيل بن الحارث بن عوف
  ٧٢  ميشَالج لةضنَ بن مالك بن عوف
  ٢١  الفهرية القرشية خالد بن قيس بنت فاطمة
  ١٨٧  األعرج إبراهيم بن سهل بن الفضل
  ٦٨  عطية بن الفضل
  ٢١٢  الضبي جرير بن وانزغَ بن فضيل
  ٢١٦   أبان بن محمد بن إسماعيل بن القاسم
  ٣١  البغدادي املَّس بن القاسم

  ٩٥  الدمشقي الرحمن عبد بن سمالقا
  ٢٢١  الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم
  ١٢٣  الثقفي ميلج بن سعيد بن قتيبة
  ٨٣  المعافري الرحمن عبد بن قرة

  ١٢٧  األسدي العزيز عبد بن ةبطْقُ
  ٦٩  عنه اهللا رضي علي مولى ،قنبر

  ٣٢  قيلة بنت مخرمة
  ٨٥  المذحجي نمير بن عبيد بن كثير
  ١١٦  أمية بن ةرجع نب كعب
  ٢٠٠  زنيم بن سليم أبي بن الليث
  ٢٠٠  النهدي إسماعيل بن مالك
  ١٥٦  األصبحي مالك بن أنس بن مالك
  ١٩٩  الحمصي عبيد بن مبشر



 ٣٢٦

  ١٣٨   عيبالض سعيد بن المثنى
  ١٢٧  المخزومي ربج بن مجاهد
  ٣٩  كعب بن مجمع
  ٢١٧  عدي أبي بن إبراهيم بن محمد
  ٩٣  الحنظلي المنذر بن دريسإ بن محمد

  ١٠٢  يسار  بنقامحمد بن إسح
  ٤١  حارثة بن زيد بن أسامة بن محمد
  ٣  رياآلب إبراهيم بن الحسين بن محمد
  ٢٢٢   بركة بن السائب بن محمد

  ٢١٧  زكريا بن محمد بن العباس بن حمدم
  ١٢٧   الهمداني كريب بن العالء بن محمد
  ١٨  يزالعنَ عبيد بن المثنى بن محمد
  ١١٣   العبدي عثمان بن بشار بن محمد
  ١٠٣  العوام بن الزبير بن جعفر بن محمد

  ١  محمد بن حاتم بن سليمان الزِمي
  ٢٦   الجبار عبد بن حجر بن محمد
  ٧٢  الرازي حيان بن حميد بن محمد
  ٥٢  الطحاوي شيخ خزيمة بن محمد
  ٦  الحمصي سفيان أبو ،هانيلْاَأل زياد بن محمد

  ١٠  الجمحي زياد بن حمدم
  ١٣٤  الباهلي اهللا عبد بن سلمة بن محمد

  ١٦٠  األنصاري سيرين بن حمدم
  ١٩٩  شابور بن شعيب بن محمد
  ١٤٨  الصنعاني األعلى عبد بن محمد
  ٢٠٤  المغيرة بن الرحمن عبد بن محمد

  ٢١٦  العامري ثوبان بن الرحمن عبد بن حمدم
  ١٧٦   البغدادي الرحيم عبد بن حمدم

  ١١٦   الديباجي الرحيم عبد بن محمد
  ٦٩  الحضرمي سليمان بن اهللا عبد بن محمد



 ٣٢٧

  ٢١   دانيماله نُميرٍ بن اهللا عبد بن محمد
  ٨٨  الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد
  ٢١٢   كامل بن عبدوس بن محمد

  ٨٦  يملَالسمحمد بن عبيد 
  ١٤٠  ريبالغُ سابح بن عبيد بن حمدم

  ٦٩   بن عثمان الفراءمحمد
  ١١٠  المدني عجالن بن محمد
  ٢٠   األسلمي واقد بن عمر بن محمد
  ٢١  الضبي وانزغَ بن فضيل بن محمد
  ٢١١  األسدي سردتَ بن مسلم بن محمد
  ١٣  الزهري شهاب بن مسلم بن محمد
  ١٠٧  الشامي األنصاري مهاجر بن محمد
  ١١  نشيط أبو هارون بن محمد
  ٥  العدني عمر أبي بن يحيى بن محمد

  ٢٠   الخطيب األهوازيمحمد بن يعقوب
  ٨٣  الضبي واقد بن يوسف بن محمد

  ١٤  العدوي ناليغَ بن محمود
  ٣  الرافقي محمد بن محمود
  ٨٥  الفزاري الحارث بن معاوية بن مروان

مسدد بن مسرهبنِ د مسر٢٤   لب  
  ١٤٩  الهمداني مالك بن األجدع بن مسروق
  ١٤٩  المازني علقمة بن مسلمة
  ٣٩  الصامت بن مخلد بن مسلمة

شَم٢٤  طريف بن ثع  
  ١١٣  الدستوائي معاذ بن هشام

  ١٧٨  األزدي عمران بن المعافى
  ١٧٤  درزم أبي بن معاوية
  ١٤٨  معاوية بن حيدة بن معاوية
  ١٧٢  الحضرمي يردح بن صالح بن معاوية



 ٣٢٨

  ١٤٨  يالتيم سليمان بن معتمر
  ١١٣  طلحة أبي بن معدان

مأسد بن ىلَّع الع٧٣  يم  
  ٥٩  األزدي راشد بن معمر

  ٧٢  الضبي قسمم بن المغيرة
  ١٥٧  الحارثي هانئ بن شريح بن المقدام

  ٤     الكندي األسود بن المقداد
  ٩  اهللا عبد أبو الشامي مكحول
  ٢٢١  ليوعالم األزدي ميمون بن مهدي
  ٦٤  ريقَنْالم يلإسماع بن موسى
  ١٠٣  ريقَنْالم إسماعيل بن موسى
  ١٧٨   البغدادي مروان بن موسى
  ١١٦  العامري وردان بن موسى

  ١٧٩  مولى لقريش
  ٨٨  عمر بنا مولى ،المدني اهللا عبد أبو نافع

  ٢٠٣  دينْالس الرحمن عبد بن نجيح
  ١٧٥  يمرض الحهمقَلْع بن رِصنَ

  ١٠٧  البغدادي مروان بن اهللا عبد بن هارون
  ٣٧  الهمداني هانئ بن هانئ

هخَالْ إبراهيم بن اِهللا ةُبوالن١٧٥  ي  
ه١٤٠   األسود بن خالد بن بةد  
هر٢٠٠  البجلي سفيان بن مي  

  ١١٣  سنبر اهللا عبد أبي بن هشام
  ٢٢١  األزدي حسان بن هشام
  ١٠٧  قَاني الطَّالْسعيد بن هشام
  ١٧٥  نيزالي عمران بن كالمل عبد بن هشام
  ٥  العوام بن الزبير بن عروة بن هشام
  ١١٨  نُصير السلمي بن عمار بن هشام

شَهبشير بن مي لَالس٧١  يم  



 ٣٢٩

  ١٤١  عتيك بن براج بن اهللا عبدهو
  ٢٦  وائل بن ربيعة بن رجح بن وائل

  ٧٢  األحدب حيان بن واصل
وو ،الواسطي اليشكري احضا َأبو١٢٣  نَةَع  
و١٨  اليمامي الرحمن عبد بن ةَلَع  

  ١٤١  ؤاسيالر مليح بن الجراح بن وكيع
  ١٧٥  يلجالب معاذ بن كامل بن الوليد
  ٣١  القرشي مسلم بن الوليد

ي٢١٠   موسى أبو اهللا عبد بن سنَّح  
  ٤٣  الطائي كثير أبي بن حيىي
  ١٢٧  الكوفي سليمان بن آدم بن حيىي

  ١٧٦  نييحلَيالس قإسحا بن يحيى
  ١٩٩  الكوفى نيرالع الجزار بن يحيى
  ٣٩  الغافقي أيوب بن يحيى
  ١٢  الطائي حسان بن جابر بن يحيى
  ١١٠   القطان سعيد بن يحيى
  ٢١٠  األنصاري قيس بن سعيد بن يحيى
  ٨٨  الطائفي ليمس بن يحيى
  ٤٥   سعيد بن يحيى بن سليمان بن يحيى
  ١٥  المخزومي بكير نب اهللا عبد بن يحيى

  ٢٦  أبو هند،يحيى بن عبد اهللا بن حجر
  ٢٢٣  التيمي اهللا عبد بن اهللا عبيد بن يحيى
  ٩٢   السهمي صالح بن عثمان بن يحيى

  ٢١٧  كاتب بن صاعد بن محمد بن حيىي
  ٧٣  البصري مسلم بن يحيى

  ١٢٥    الملك عبد بن يزيد بن حيىي
  ٣٥  المصري حبيب أبي بن يزيد
  ٤  الهاشمي زياد أبي بن يزيد
  ١٧٩  بيحالر ريمخُ بن يزيد



 ٣٣٠

  ١٧٢  الحمصي الحضرمي حيرشُ بن يزيد
  ١٤٠  يرخِّ الشِّبن اهللا عبد بن يزيد
  ٢١٦  خصيفة بن اهللا عبد بن يزيد
  ١٢٥  المغيرة بن الملك عبد بن يزيد
  ٩٤  ثعبنْالم مولى يزيد

  ٢١٦  العبدي كثير بن إبراهيم بن يعقوب
  ١٣٠  الحضرمي زيد بن إسحاق بن وبيعق

  ١٣٤  الحضرمي زيد بن إسحاق بن يعقوب
  ٢٠٤  األزدي اهللا عبد بن الوليد بن يعقوب

يلَعطَى بن عاء الع١٣٠  يرِام  
يلَعطَى بن عاء الع١٣٤  يرِام  

  ١٨٧   البغدادي مسلم بن محمد بن يونس
  ٤٥  النجاد أبي بن يزيد بن يونس

  



 ٣٣١

  هرس األماكن والبلـدان ف:ًرابعا 
 

  الحديث  المكان
تيالز ارج٢٤  َأح  
اءرارِ الْمج٢٣  َأح  

  ٣  اسرغْبِ
  ١٥٧  التِّلَاع

  ١٢٣  الْجرِين
  ١٥  الحجر
  ١٩  حجرِية

ةبِييد٨٥  الْح  
اءر١٦٤  ح  

  ١٣٢  حراض
  ١٦٠  حرِيم الْبِْئرِ

  ٩٩  الْحلَيفَةوذَ
الر٧٢  ي  

  ١٢  لطُّورا
يرغَد ٩٩  الَْأشْطَاط  
  ١٥٢  الْغَميم
رجح٢٦  م  

  



 ٣٣٢

ِفهرس المصادر واملراجع: ًخامسا ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ ْ  

  

  تفاصيل الكتاب  الرقم
  .القرآن الكريم   .١

٢.   
/ البوصـيري  إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد/ العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف
ـ ٨٤٠ توفي ـ  ١٤٢٠األولـى  : الطبعة/ الرياض – الوطن دار : الناشر/  ه / م١٩٩٩ ـ،ه

  .٨:عدد األجزاء

 االمعرفة دار: الناشر /هـ٥٠٥توفي  / حامد أبو ،الغزالي محمد بن محمد/ الدين علوم إحياء   .٣
  .٤:األجزاء عدد /بيروت –

٤.   
-دار الرايـة  :الناشـر /أحمد بن عمرو بن الضحاك أبـو بكـر الـشيباني          / اآلحاد والمثاني 

عـدد  /باسم فيـصل أحمـد الجـوابرة      . د:تحقيق/١٩٩١ – ١٤١١ ،لطبعة األولى ا/الرياض
  .٦:األجزاء

حمــدي عبــد المجيــد :تحقيــق/ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي/ األحاديــث الطــوال   .٥
  .١:عدد األجزاء/١٩٩٨-١٤١٩الطبعة الثانية /المكتب اإلسالمي:الناشر/السلفي

 الطبعة/ المكرمة مكة - المنارة مكتبة :رالناش / عمرو الداني أبو /للقرآن السبعة ألحرفا   .٦
  .١:األجزاء عدد/ طحان المهيمن عبد. د :تحقيق/ ١٤٠٨ األولى،

دار :الناشـر /رشدي الصلح ملحـس   :تحقيق/أبو الوليد محمد بن عبد اهللا األزرقي      /أخبار مكة    .٧
  .٢:عدد األجزاء/١٩٩٦-١٤١٦:الطبعة/بيروت-األندلس

دار البشائر اإلسـالمية  :الناشر/بو عبداهللا البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أ / األدب المفرد    .٨
  .١:األجزاء عدد/محمد فؤاد عبدالباقي:تحقيق/١٩٨٩ – ١٤٠٩ ،الطبعة الثالثة/ بيروت–

٩.   
الخليل بن عبد اهللا بن أحمـد الخليلـي القزوينـي أبـو             / اإلرشاد في معرفة علماء الحديث    

محمد سـعيد عمـر     . د:تحقيق/١٤٠٩ ،ولىالطبعة األ / الرياض –مكتبة الرشد   :الناشر/يعلى
  .٣:عدد األجزاء/إدريس

١٠. 
 المكتـب : الناشر/ األلباني الدين ناصر محمد/ السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء

  . ٨:األجزاء عدد/ م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥ الثانية: الطبعة/ بيروت – اإلسالمي

١١. 
 –دار الكتـب العلميـة   :الناشر /لنمريأبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر ا   / االستذكار

 / محمد علـي معـوض    ،سالم محمد عطا  :تحقيق /٢٠٠٠ – ١٤٢١ ،الطبعة األولى  /بيروت
  .٨:عدد األجزاء

دار الجبـل   :الناشـر  /يوسف بن عبد اهللا بن عبـد البـر        / االستيعاب في معرفة األصحاب    .١٢



 ٣٣٣

  .٢:ءعدد األجزا/١٤١٢الطبعة األولى، /علي محمد البجاوي:تحقيق/بيروت

١٣. 
عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري            /أسد الغابة في معرفة الصحابة    

  .٦:عدد األجزاء /٢٠٠٣-١٤٢٣:الطبعة /دار الفكر:الناشر /الشهير بابن األثير

١٤. 
 / القـاهرة  –مكتبة التراث اإلسالمي    :الناشر /أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهللا       / األشربة

  .١:عدد األجزاء /عبد اهللا بن حجاج:تحقيق /١٩٨٥ – ١٤٠٥ ،نيةالطبعة الثا

١٥. 
 /أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني الـشافعي            / اإلصابة في تمييز الصحابة   

عـدد   /علي محمـد البجـاوي    :تحقيق /١٤١٢ ،الطبعة األولى  / بيروت –دار الجيل   :الناشر
  .٨:األجزاء

١٦. 
أحمد بن الحـسين    / لى مذهب السلف وأصحاب الحديث    االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ع     

أحمد عـصام   :تحقيق/١٤٠١الطبعة األولى،    / بيروت –دار اآلفاق الجديدة    :الناشر /البيهقي
  .١:عدد األجزاء /الكاتب

١٧. 
علي بن هبة اهللا بـن      / اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن         

عـدد  /١٤١١ ،الطبعـة األولـى   / بيروت–دار الكتب العلمية   :الناشر /أبي نصر بن ماكوال   
  .٥:األجزاء

١٨. 
بـن  ا علي   /ى واألنساب اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن         

  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      : الناشر/ هـ٤٧٥، توفي   هبة اهللا بن أبي نصر بن ماكوال      
  .٥:عدد األجزاء/ ١٤١١الطبعة األولى

١٩. 
 /القاضي عياض بن موسـى اليحـصبي      / اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع      

ـ ١٣٧٩ ،الطبعة األولـى   /تونس/القاهرة- المكتبة العتيقة  ،دار التراث :الناشر  /م١٩٧٠-هـ
  .١:عدد األجزاء /السيد أحمد صقر:تحقيق

٢٠. 
الـدار  :الناشـر  /يانأبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن ح        / األمثال في الحديث النبوي   

عـدد   /عبدالعلي عبدالحميـد حامـد    .د:تحقيق /١٩٨٧ ،الطبعة الثانية /بومباي الهند -السلفية
  .١:األجزاء

٢١. 
 /يوسف بن حسن بن عبد الهادي     :تصنيف /بحر الدم فيمن تكلم فيهم اإلمام أحمد بمدح أو ذم         

 /١٩٨٩-١٤٠٩الطبعـة األولـى      /تحقيق د أبو أسامة وصي اهللا و السيد محمد بن عباس          
  .١:عدد األجزاء /دار الراية:الناشر

٢٢. 
محفوظ الرحمن زين   . تحقيق د  /أبو بكر أحمد بن عمرو البزار     / البحر الزخار بمسند البزار   

   .١٠:عدد األجزاء /١٤٠٩الطبعة األولى،  /بيروت-مؤسسة علوم القرآن:الناشر /اهللا
 /امة، الحافظ نور الدين الهيثمـي     الحارث بن أبي أس   / بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث      .٢٣



 ٣٣٤

 – ١٤١٣الطبعـة األولـى،      /المدينـة المنـورة   -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية    :الناشر
  .٢:عدد األجزاء /حسين أحمد صالح الباكري. د:تحقيق /١٩٩٢

٢٤. 
البحـث العلمـي     مركز:الناشر /يحيى بن معين أبو زكريا    / رواية الدوري -تاريخ ابن معين  
أحمـد  . د:تحقيق /١٩٧٩ – ١٣٩٩ ،الطبعة األولى  /مكة المكرمة - اإلسالمي وإحياء التراث 

  .٤:عدد األجزاء /محمد نور سيف

٢٥. 
دار المـأمون   :الناشـر  /يحيى بن معين أبو زكريا    / رواية عثمان الدارمي  -تاريخ ابن معين  

  .١:عدد األجزاء/أحمد محمد نور سيف. د:تحقيق /١٤٠٠ ،دمشق-للتراث

٢٦. 
 / الكويـت –الـدار الـسلفية   :الناشر /عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ     / تاريخ أسماء الثقات  

  ١:عدد األجزاء /صبحي السامرائي:تحقيق /١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،الطبعة األولى

٢٧. 
عمـر  . د :تحقيـق  /محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا        / تاريخ اإلسالم 

عدد  /١٩٨٧-١٤٠٧الطبعة األولى،    /نلبنا-دار الكتاب العربي  :الناشر /عبد السالم تدمري  
  .٥٢:األجزاء

٢٨. 
دار :الناشـر  /محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخـاري الجعفـي          / التاريخ الكبير 

  .٨:عدد األجزاء /السيد هاشم الندوي:تحقيق /الفكر

٢٩. 
 /يروت ب –دار الكتب العلمية    :الناشر /أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي      / تاريخ بغداد 
  .١٤:عدد األجزاء

٣٠. 
 :الناشر/ بشار عواد معروف  :  تحقيق /أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي      / تاريخ بغداد 

  .١٤:عدد األجزاء/م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ الطبعة األولى/ بيروت–الغرب اإلسالميدار 

٣١. 
 الطبعـة  / بيروت –عالم الكتب :الناشر/حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني     / تاريخ جرجان 

  .١:عدد األجزاء /محمد عبد المعيد خان. د:تحقيق /١٩٨١ – ١٤٠١ ،الثالثة

٣٢. 
محـب الـدين   :تحقيق /أبو القاسم علي بن هبة اهللا الشافعي، ابن عساكر/ تاريخ مدينة دمشق 

عـدد   /١٩٩٥:سـنة النـشر    /بيروت-دار الفكر :الناشر /أبو سعيد عمر بن غرامة العمري     
  .٧٠:األجزاء

٣٣. 
إبراهيم بن محمد بن سـبط ابـن العجمـي أبـو الوفـا الحلبـي                / مدلسينالتبيين ألسماء ال  

 ،الطبعـة األولـى    / بيروت –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع      :الناشر /الطرابلسي
  .١:عدد األجزاء /محمد إبراهيم داود الموصلي:تحقيق /١٩٩٤ – ١٤١٤

٣٤. 
مكتبـة  :الناشر /ر السيوطيعبد الرحمن بن أبي بك/ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي   

  .٢:عدد األجزاء /عبد الوهاب عبد اللطيف:تحقيق / الرياض–الرياض الحديثة 
دار الكتـب   :الناشر /محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا          / تذكرة الحفاظ  .٣٥



 ٣٣٥

  .٤:عدد األجزاء /الطبعة األولى /بيروت-العلمية

٣٦. 
 ،د عبد اهللا بن محمد بن إسـحاق بـن العبـاس المكـي             أبو محم / حديث أبي محمد الفاكهي   

محمد بن عبد اهللا بن عائض الغبـاني، صـدر عـن    : تحقيق/  هـ٣٥٣المعروف بالفاكهي   
  .هـ١٤١٩سنة ،مكتبة الرشد بالرياض

٣٧. 
 عبـد  أبـو / المدلسين وذكر النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ تسمية

  العوني عارف بن حاتم الشريف:تحقيق /النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن
  .١:األجزاء عدد/١٤٢٣ األولى  الطبعة /المكرمة مكة ـ الفوائد عالم دار:الناشر

٣٨. 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني         / تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة     

إكرام اهللا إمداد   . د:تحقيق/ م١٩٩٦-الطبعة األولى  / بيروت ـ البشائردار  :الناشر/ الشافعي
  .٢:عدد األجزاء/ الحق

٣٩. 
سليمان بن خلف بن سـعد      / لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح      ، التعديل والتجريح   
 – ١٤٠٦ ،الطبعة األولـى   / الرياض –دار اللواء للنشر والتوزيع     :الناشر /أبو الوليد الباجي  

  .٣:عدد األجزاء /أبو لبابة حسين. د:تحقيق /١٩٨٦

٤٠. 
دار الرشـيد   :الناشر /أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        / تقريب التهذيب 

  .١:عدد األجزاء /محمد عوامة:تحقيق /١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،الطبعة األولى / سوريا–

٤١. 
الحافظ زين الدين عبد الـرحيم بـن الحـسين          / التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح     

ـ ١٣٨٩ ،الطبعة األولـى   / لبنان –بيروت  -لفكر للنشر والتوزيع  دار ا :الناشر /العراقي -هـ
  ١:عدد األجزاء /عبد الرحمن محمد عثمان:تحقيق /م١٩٧٠

٤٢. 
/ الهـراس  السالم عبد تحقيق/ القضاعي اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو/ الصلة لكتاب التكملة
  .٤:األجزاء عدد/ م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ النشر سنة/  لبنان-للطباعة الفكر دار الناشر

٤٣. 
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد البـر            / التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد      

 /١٣٨٧ ،المغــرب-وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمية:الناشــر /النمــري
  .٢٢:عدد األجزاء /محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي :تحقيق

٤٤. 
 /كر عبداهللا بن محمد بن عبيد بـن سـفيان بـن قـيس القرشـي               أبو ب / التهجد وقيام الليل  

مصلح بن جزاء بن فدغوش     :تحقيق /١٩٩٨الطبعة األولى،    /الرياض-مكتبة الرشيد :الناشر
  .١:عدد األجزاء /الحارثي

٤٥. 
/ تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن األخبـار                  

بتحقيق محمود محمد شاكر، وصدر عن      / هـ٣١٠وفي  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت      
  . القاهرة-مكتبة الخانجي 



 ٣٣٦

٤٦. 
 –دار الفكر   :الناشر /أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        / تهذيب التهذيب 

  .١٤:عدد األجزاء /١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،الطبعة األولى /بيروت

٤٧. 
 –مؤسسة الرسـالة  :الناشر /مزييوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج ال  / تهذيب الكمال 

عـدد  /بـشار عـواد معـروف     . د :تحقيـق  /١٩٨٠ – ١٤٠٠ ،الطبعـة األولـى   /بيروت
  .٣٥:األجزاء

٤٨. 
-دار إحيـاء التـراث العربـي      :الناشر/أبو منصور محمد بن أحمد األزهري     / تهذيب اللغة 

  .٨:عدد األجزاء /٢٠٠١الطبعة األولى،  /محمد عوض مرعب:تحقيق /بيروت

٤٩. 
 ،الطبعة األولى  /دار الفكر :الناشر /حمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي        م/ الثقات
  .٩:عدد األجزاء /السيد شرف الدين أحمد:تحقيق /١٩٧٥ – ١٣٩٥

٥٠. 
  هـ ٣١٠توفي الطبري، جعفر أبو ،جرير بن محمد: المؤلف/ القرآن تأويل في البيان جامع

ـ  ١٤٢٠ ، األولى: الطبعة/ سالةالر مؤسسة: الناشر/ شاكر محمد أحمد: قيحقت  عـدد /  ـه
  .٢٤:األجزاء

٥١. 
 /أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبـو سـعيد العالئـي           / جامع التحصيل في أحكام المراسيل    

حمدي عبد المجيـد    :تحقيق /١٩٨٦ – ١٤٠٧الطبعة الثانية،    / بيروت –عالم الكتب   :الناشر
  .١:عدد األجزاء /السلفي

٥٢. 
دار :الناشـر  /محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي       / الجامع الصحيح سنن الترمذي   

  .٥:عدد األجزاء /أحمد محمد شاكر وآخرون:تحقيق / بيروت–إحياء التراث العربي 

٥٣. 
دار :الناشر /بن إدريس أبو محمد الرازي    عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد       / الجرح والتعديل 

  .٩:عدد األجزاء /م١٩٥٢ – هـ١٢٧١الطبعة األولى،  / بيروت–إحياء التراث العربي

٥٤. 
الطبعـة   /رمزي منيـر بعلبكـي    :تحقيق /دار العلم للماليين  :الناشر /ابن دريد / جمهرة اللغة 

  .٣:عدد األجزاء /١٩٨٧األولى، 

٥٥. 
عدد  /نزيه حماد :تحقيق /١٩٧٢تونس،  -التونسية للنشر :الناشر /عبد اهللا بن المبارك   / الجهاد

  .١:األجزاء

٥٦. 
عبد اهللا بن محمد بن إسحاق بـن العبـاس المكـي المعـروف              / يحديث أبي محمد الفاكه   

تحقيق محمد بن عبد اهللا بن عائض الغباني، صـدر عـن مكتبـة      / هـ٣٥٣بالفاكهي توفي   
  .هـ١٤١٩الرشد بالرياض، سنة

٥٧. 
دار الكتـاب   :الناشر /أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني      / حلية األولياء وطبقات األصفياء   

  .١٠:عدد األجزاء /١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة / بيروت–العربي 
 ،بيـروت -دار الفكـر :الناشـر  /عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي  / الدر المنثور  .٥٨



 ٣٣٧

  .٨:عدد األجزاء /١٩٩٣

٥٩. 
الطبعـة  /  بيروت –دار الكتب العلمية    :الناشر/ سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم     / الدعاء
  .١:عدد األجزاء/  عبد القادر عطامصطفى :تحقيق/ هـ١٤١٣ ،األولى

٦٠. 
عبد :تحقيق /بكر أحمد بن الحسين البيهقي أبو /دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

-١٤٠٨الطبعـة األولـى     / دار الريان للتـراث ،دار الكتب العلمية:الناشر:المعطي قلعجي 
  .٧:عدد األجزاء / م١٩٨٨

٦١. 
ـ ٧٤٨ تـوفي / الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد/ موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر / هـ

ـ ١٤٠٦ سنة - الزرقاء -المنار مكتبة :الناشر/ شكور محمد :تحقيق  عـدد / م١٩٨٦ - هـ
  .١:األجزاء

٦٢. 
محمـود األلوسـي أبـو      / روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني            

  .٣٠:عدد األجزاء/ بيروت–دار إحياء التراث العربي :الناشر/الفضل

٦٣. 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بـن         / لروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام       ا

دار إحيـاء التـراث العربـي،     :الناشـر  /عمر عبد السالم الـسالمي    :تحقيق /أحمد السهيلي 
  .٧:عدد األجزاء /٢٠٠٠-١٤٢١الطبعة األولى، /بيروت

٦٤. 
 / أبـو القاسـم الطبرانـي   سليمان بن أحمـد بـن أيـوب      / المعجم الصغير -الروض الداني 

 –١٤٠٥الطبعـة األولـى،      /عمـان ، بيـروت   -دار عمـار  ، المكتب اإلسـالمي    :الناشر
  .٢:عدد األجزاء /محمد شكور محمود الحاج أمرير:تحقيق/١٩٨٥

٦٥. 
دار :الناشـر  /أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سـعيد           / الزهد وصفة الزاهدين  

عـدد  /مجـدي فتحـي الـسيد     :تحقيـق  /١٤٠٨األولى،  الطبعة   / طنطا –الصحابة للتراث   
  .١:األجزاء

٦٦. 
 –دار الكتـب العلميـة   :الناشر /عبد اهللا بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد اهللا / الزهد

  .١:عدد األجزاء /حبيب الرحمن األعظمي:تحقيق /بيروت

٦٧. 
الطبعـة   /كويـت  ال–دار الخلفاء للكتاب اإلسـالمي  :الناشر /هناد بن السري الكوفي / الزهد

  .٢:عدد األجزاء /عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي:تحقيق /١٤٠٦األولى، 

٦٨. 
موفق بن عبد اهللا بن عبد      :تحقيق /علي بن عبد اهللا بن جعفر المديني      / سؤاالت ابن أبي شيبة   

  .١:عدد األجزاء /١٤٠٤الطبعة األولى  /الرياض-مكتبة المعارف:الناشر /القادر

٦٩. 
 /المدينـة المنـورة  -مكتبة العلوم والحكـم   :الناشر /أحمد بن حنبل  /  ألحمد سؤاالت أبي داود  

  .١:عدد األجزاء /١٤١٤الطبعة األولى،  /زياد محمد منصور:د:تحقيق
 /سليمان بن األشعث أبـو داود السجـستاني  / سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني   .٧٠



 ٣٣٨

محمـد  :تحقيق /١٩٧٩ – ١٣٩٩ ، األولى الطبعة/المدينة المنورة -الجامعة اإلسالمية :الناشر
  .٢:عدد األجزاء /علي قاسم العمري

٧١. 
كتـب  :الناشـر  /علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      / سؤاالت البرقاني للدارقطني  

 /عبدالرحيم محمد أحمد القشقري   . د:تحقيق /١٤٠٤ ،الطبعة األولى  / باكستان –خانه جميلي   
  .١:عدد األجزاء

٧٢. 
 /علي بن عمر أبو الحـسن الـدارقطني البغـدادي         / م النيسابوري للدارقطني  سؤاالت الحاك 

موفق بـن   . د:تحقيق /١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،الطبعة األولى  / الرياض –مكتبة المعارف   :الناشر
  .١:عدد األجزاء /عبداهللا بن عبدالقادر

٧٣. 
مكتبـة  :الناشـر  /علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني      / سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي    

موفـق بـن عبـداهللا بـن        :تحقيق /١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،الطبعة األولى  / الرياض –عارف  الم
  .١:عدد األجزاء /عبدالقادر

٧٤. 
 عـدد / الريـاض  –المعارف مكتبة: الناشر/ األلباني الدين ناصر محمد/ الصحيحة السلسلة
  .٧:األجزاء

٧٥. 
 عـدد / يـاض الر –المعـارف  مكتبة: الناشر/ األلباني الدين ناصر محمد/ الضعيفة السلسلة
  .١١:األجزاء

٧٦. 
 /محمـد ناصـر الـدين األلبـاني     :تحقيـق  /عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني     / السنة

  .٢:عدد األجزاء /١٤٠٠الطبعة األولى،  / بيروت–المكتب اإلسالمي :الناشر

٧٧. 
 / بيـروت –دار الفكـر  :الناشـر  /محمد بن يزيد أبـو عبـداهللا القزوينـي      / سنن ابن ماجه  

  .٢:عدد األجزاء / عبد الباقيمحمد فؤاد:تحقيق

٧٨. 
 /دار الفكـر    :الناشـر  /سليمان بن األشعث أبـو داود السجـستاني األزدي        / سنن أبي داود  

  .٤:عدد األجزاء /محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق

٧٩. 
-دار المعرفـة :الناشـر  /علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي    / سنن الدارقطني 

  .٤:عدد األجزاء /السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني:يقتحق /١٩٦٦ – ١٣٨٦ ،بيروت

٨٠. 
 –دار الكتـاب العربـي      :الناشـر  /عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي     / سنن الدارمي 

عـدد   /خالد الـسبع العلمـي    ، فواز أحمد زمرلي    :تحقيق /١٤٠٧ ،الطبعة األولى  /بيروت
  .٢:األجزاء

٨١. 
مكتب :الناشر /د بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي      أحم/ "المجتبى من السنن  "السنن الصغرى 

 /عبدالفتاح أبو غدة  :تحقيق /١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية  / حلب –المطبوعات اإلسالمية   
  .٨:عدد األجزاء



 ٣٣٩

٨٢. 
مكتبـة دار   :الناشـر  /أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي          / سنن الكبرى ال

  .١٠:عدد األجزاء /محمد عبد القادر عطا:قيقتح /١٩٩٤ – ١٤١٤ ،مكة المكرمة-الباز

٨٣. 
 –دار الكتـب العلميـة      :الناشـر  /أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       /سنن الكبرى ال

سـيد  ، عبد الغفار سـليمان البنـداري    .د:تحقيق /١٩٩١ – ١٤١١ ،الطبعة األولى  /بيروت
  .٦:عدد األجزاء /كسروي حسن

٨٤. 
 /حبيـب الـرحمن األعظمـي   :تحقيق /ر الخراسانيعيد بن منصوس/ سنن سعيد بن منصور   

   .٢:عدد األجزاء/١٩٨٢-١٤٠٣الطبعة األولى،  / الهند–الدار السلفية :الناشر

٨٥. 
شـعيب  :تحقيق/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا          / سير أعالم النبالء  

   .٢٣عدد األجزاء / ١٤١٣الطبعة التاسعة، / بيروت-مؤسسة الرسالة:الناشر/ األرنؤوط

٨٦. 
 تـوفي / الحنبلـي  العكري محمد بن أحمد بن الحي عبد/ ذهب من أخبار في الذهب شذرات
 سـنة ،  كثيـر  بـن  دار الناشر/ األرناؤوط محمود األرنؤوط، القادر عبد تحقيق/ هـ١٠٨٩
  .١٠:األجزاء عدد/ دمشق -ـه١٤٠٦ النشر

٨٧. 
المكتب اإلسـالمي  :الناشر /رنؤوطشعيب األ:تحقيق /الحسين بن مسعود البغوي / شرح السنة 

  .١٦:عدد األجزاء /١٩٨٣-١٤٠٣الطبعة الثانية،  / دمشق–

٨٨. 
ـ ٧٩٥عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تـوفي          / شرح علل الترمذي   : تحقيـق / هـ

   .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨الطبعة األولى / دار المالح للطباعة والنشر: الناشر/ نورالدين عتر

٨٩. 
 /د بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحـاوي            أحم/ شرح معاني اآلثار  

 /محمد زهـري النجـار    :تحقيق /١٣٩٩الطبعة األولى،   / بيروت –دار الكتب العلمية    :الناشر
  .٤:عدد األجزاء

٩٠. 
 / بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      :الناشر /أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي     / شعب اإليمان 
  .٧:عدد األجزاء /محمد السعيد بسيوني زغلول:قتحقي /١٤١٠ ،الطبعة األولى

٩١. 
مؤسـسة الكتـب    :الناشر /محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى        /الشمائل المحمدية 

  .١:عدد األجزاء /سيد عباس الجليمي:تحقيق /١٤١٢الطبعة األولى،  / بيروت–الثقافية 

٩٢. 
 /و حـاتم التميمـي البـستي   محمد بن حبان بن أحمد أب   / صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     

شـعيب  :تحقيـق  /١٩٩٣ – ١٤١٤ ،الطبعـة الثانيـة    / بيـروت  –مؤسسة الرسالة   :الناشر
  .١٨:عدد األجزاء /األرنؤوط

٩٣. 
 /محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة أبـو بكـر الـسلمي النيـسابوري               / صحيح ابن خزيمة  

ـ   . د:تحقيق /١٩٧٠ – ١٣٩٠ ،بيروت-المكتب اإلسالمي :الناشر  /يمحمد مصطفى األعظم
  .٤:عدد األجزاء



 ٣٤٠

٩٤. 
 /أبو عبد اهللا محمد بن إسـماعيل البخـاري        / "الجامع الصحيح المختصر  " صحيح البخاري 

  .٤:عدد األجزاء /٢٠٠٤-١٤٢٥الطبعة  /دار الحديث:الناشر

٩٥. 
/ الرياض -المعارف مكتبة: الناشر/ األلباني الدين ناصر محمد /والترهيب الترغيب صحيح
  .٣:اءاألجز عدد /الخامسة: الطبعة

٩٦. 
 –عمـان  اإلسـالمية  المكتبـة :الناشـر  /األلباني الدين ناصر محمد /النبوية السيرة صحيح
  .١:األجزاء عدد/األولى:الطبعة /األردن

٩٧. 
مراجعـة   /محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي         / صحيح مسلم بشرح النووي   

الطبعـة األولـى،     /نغزة فلسطي -آفاق للنشر والتوزيع  :الناشر /محمد محمد تامر  . أ:وضبط
  .٩:عدد األجزاء /١٩٩٩-١٤٢١

٩٨. 
محمد بن عيادي بن عبد     :اعتنى بها /أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري     / صحيح مسلم 

  .٢:عدد األجزاء/٢٠٠٤-١٤٢٤الطبعة األولى /مكتبة الصفا:الناشر/الحليم

٩٩. 
 دار: الناشـر / بكـر  أبـو  ،الدنيا أبي بن عبيد بن محمد بن اهللا عبد/ اللسان وآداب الصمت
 عـدد / الحـويني  إسحاق أبو: تحقيق/  هـ  ١٤١٠ األولى، الطبعة/ بيروت -العربي الكتاب

  .١ :األجزاء

دار الكتاب  :الناشر/عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن أبيس الدنيا أبو بكر          / الصمت وآداب اللسان   .١٠٠
  .١:عدد األجزاء /أبو إسحاق الحويني:تحقيق /١٤١٠ ،الطبعة األولى / بيروت–العربي 

 –دار الـوعي    :الناشـر  /محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي      / الضعفاء الصغير  .١٠١
  .١:عدد األجزاء/محمود إبراهيم زايد:تحقيق /١٣٩٦ ،الطبعة األولى/حلب

١٠٢. 
 –دار المكتبة العلميـة     :الناشر /أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي       / الضعفاء الكبير 

عـدد  /عبد المعطـي أمـين قلعجـي      :تحقيق /م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،بعة األولى الط /بيروت
  .٤:األجزاء

١٠٣. 
 بـن  الكـريم  عبد بن اهللا عبيد/ البرذعي سؤاالت على الرازي زرعة أبي وأجوبة الضعفاء

 المدينـه -االسـالمية  الجامعـه :الناشر /الهاشمي سعدي. د:المحقق /زرعة أبو الرازي يزيد
  .٣:األجزاء عدد /١٩٨٢-١٤٠٢ ،األولى:الطبعة /المنورة

 / حلـب  –دار الوعي :الناشر /أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي     / الضعفاء والمتروكين  .١٠٤
  .١:عدد األجزاء /محمود إبراهيم زايد:تحقيق /١٣٦٩ ،الطبعة األولى

دار :الناشـر  /عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفـرج        / الضعفاء والمتروكين  .١٠٥
  .٣:عدد األجزاء/عبد اهللا القاضي:تحقيق /١٤٠٦ ،الطبعة األولى / بيروت–ية الكتب العلم

الـدار  -دار الثقافة:الناشر /أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني الصوفي    / الضعفاء .١٠٦



 ٣٤١

  .١:عدد األجزاء/فاروق حمادة:تحقيق /١٩٨٤ – ١٤٠٥ ،الطبعة األولى /البيضاء

 –دار صادر   :الناشر /د بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري      محمد بن سع  / الطبقات الكبرى  .١٠٧
  .٨:عدد األجزاء/بيروت

١٠٨. 
مكتبـة  :الناشـر  /أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي         / طبقات المدلسين 

 /عاصم بن عبـداهللا القريـوتي     . د:تحقيق/١٩٨٣ – ١٤٠٣ ،الطبعة األولى  / عمان –المنار  
  .١:عدد األجزاء

١٠٩. 
ـ ٥٤٣ابن العربي المالكي، توفي     / صحيح الترمذي ألحوذي بشرح   عارضة ا  : الناشـر / هـ

  .١٣: عدد األجزاء/ - بيروت ـ لبنان -دار الكتب العلمية

١١٠. 
دار : الناشـر   / عبد اهللا بن محمد بن جعفر بـن حيـان األصـبهاني           ل / الشيخ يبأل العظمة

 محمـد إدريـس     رضـاء اهللا بـن    : تحقيـق / ١٤٠٨الطبعة األولى،   /  الرياض –العاصمة
  .٥:عدد األجزاء/ المباركفوري

١١١. 
 –دار العاصمة   :الناشر /عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني أبو محمد          / العظمة
عـدد   /رضاء اهللا بن محمد إدريس المبـاركفوري      :تحقيق /١٤٠٨ ،الطبعة األولى  /الرياض
  .٥:األجزاء

محمـد  :تحقيـق  /بيـروت -المكتب اإلسالمي :الناشر /أبو جعفر الطحاوي  / العقيدة الطحاوية  .١١٢
  .١:عدد األجزاء /١٩٧٨-١٣٩٨الطبعة األولى،  /ناصر الدين األلباني

١١٣. 
دار :الناشـر  /أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبـد اهللا     / العقيدة رواية أبي بكر الخالل    

 عـدد  /عبد العزيز عـز الـدين الـسيروان       :تحقيق /١٤٠٨الطبعة األولى،    / دمشق –قتيبة
  .١:األجزاء

دار الكتـب   :الناشر /عبد الرحمن بن علي بن الجوزي     / العلل المتناهية في األحاديث الواهية     .١١٤
  .٢:عدد األجزاء /خليل الميس:تحقيق /١٤٠٣ ،الطبعة األولى / بيروت–العلمية 

١١٥. 
الـدارقطني   علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن / العلل الواردة في األحاديث النبوية    

محفوظ . د:تحقيق /١٩٨٥ – ١٤٠٥ ،الطبعة األولى  / الرياض –دار طيبة   :الناشر /داديالبغ
  .٩:عدد األجزاء /الرحمن زين اهللا السلفي

١١٦. 
دار ، المكتب اإلسـالمي    :الناشر /أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني     / العلل ومعرفة الرجال  

وصي اهللا بن محمـد     :قتحقي /١٩٨٨ – ١٤٠٨ ،الطبعة األولى  /الرياض، بيروت  -الخاني
  .٣:عدد األجزاء /عباس

 /كـوثر البرنـي  :تحقيق /أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، ابن السني/ عمل اليوم والليلة  .١١٧
  .١:عدد األجزاء /دار القبلة للثقافة اإلسالمية:الناشر



 ٣٤٢

دار :الناشـر  /محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب/ عون المعبود شرح سنن أبي داود    .١١٨
  ١٤:عدد األجزاء /١٤١٥الطبعة الثانية،  / بيروت–الكتب العلمية 

١١٩. 
دار إبن القـيم  :الناشر /اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشي    عبد /العيال

  .٢:عدد األجزاء /نجم عبد الرحمن خلف.د:تحقيق /١٩٩٠الطبعة األولى،  / الدمام–

١٢٠. 
 /دار ومكتبـة الهـالل    :الناشـر  /أحمـد الفراهيـدي   أبي عبد الرحمن الخليل بـن       / العين
  .٨:عدد األجزاء /إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د:تحقيق

١٢١. 
مكـة  -جامعـة أم القـرى  :الناشـر  /إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق     / غريب الحديث 

  .٣:عدد األجزاء/سليمان إبراهيم محمد العايد. د:تحقيق /١٤٠٥ ،الطبعة األولى /المكرمة

١٢٢. 
دار الكتـب   :الناشـر  /بن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد        / غريب الحديث 

  ٢:عدد األجزاء /عبدالمعطي أمين قلعجي.د:تحقيق /١٩٨٥ ،الطبعة األولى /بيروت-العلمية

١٢٣. 
 / بيـروت  –دار الكتاب العربـي     :الناشر /القاسم بن سالم الهروي أبو عبيد     / غريب الحديث 
  .٤:عدد األجزاء /محمد عبد المعيد خان. د:تحقيق /١٣٩٦ ،الطبعة األولى

١٢٤. 
جامعـة أم   :الناشـر /حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان        / غريب الحديث 

  ٣:عدد األجزاء/عبد الكريم إبراهيم العزباوي:تحقيق/١٤٠٢ ،مكة المكرمة-القرى

١٢٥. 
 –مطبعـة العـاني     :الناشر / محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو       / غريب الحديث 

  .٣:عدد األجزاء /عبد اهللا الجبوري. د:تحقيق /١٣٩٧ ،الطبعة األولى /بغداد

١٢٦. 
 / لبنان –دار المعرفة   :الناشر /محمود بن عمر الزمخشري   /  واألثر الفائق في غريب الحديث   

  .٤:عدد األجزاء /محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي:تحقيق /الطبعة الثانية

١٢٧. 
 /أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي     / فتح الباري شرح صحيح البخاري    

  .١٣:عدد األجزاء /١٣٧٩ ،بيروت-دار المعرفة:الناشر

١٢٨. 
دار :الناشـر  /شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي      / فتح المغيث شرح ألفية الحديث    

  .٣:عدد األجزاء /هـ١٤٠٣الطبعة األولى،  / لبنان–الكتب العلمية 

١٢٩. 
 :تحقيـق  /لبنـان -دار البشائر اإلسـالمية    :الناشر/أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني     / الفتن

  ١:عدد األجزاء/١٩٩٨-١٤١٩الطبعة األولى /عامر حسن صبري

الطبعـة   / القـاهرة  –مكتبـة التوحيـد      :الناشر /نعيم بن حماد المروزي أبو عبد اهللا      / الفتن .١٣٠
  .٢:عدد األجزاء /سمير أمين الزهيري :تحقيق /١٤١٢ ،األولى



 ٣٤٣

١٣١. 
حلمي كامـل أسـعد عبـد     :تحقيق /أبو بكر محمد بن عبد اهللا الشافعي  / )الغيالنيات (الفوائد
عـدد   /١٩٩٧-١٤١٧الطبعـة األولـى،      /الـسعودية -دار ابن الجـوزي    :الناشر /الكامل

  .٢:األجزاء

١٣٢. 
: الناشـر / الـشوكاني  محمد بن علي بن محمد /الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد
 /المعلمـي  يحيى الرحمن عبد: تحقيق/ ١٤٠٧ ، الثالثة الطبعة/ بيروت –اإلسالمي المكتب
  .١:األجزاءعدد 

 ،الطبعة األولـى   / الرياض –مكتبة الرشد   :الناشر /تمام بن محمد الرازي أبو القاسم     / الفوائد .١٣٣
  .٢:عدد األجزاء/حمدي عبد المجيد السلفي :تحقيق /١٤١٢

١٣٤. 
المكتبة التجارية الكبـرى  : الناشر/ عبد الرؤوف المناوي/ فيض القدير شرح الجامع الصغير  

  .٦:عدد األجزاء/ هـ١٣٥٦ ، سنةالطبعة األولى/  مصر–

١٣٥. 
 /حمد بن أحمد أبو عبداهللا الذهبي الدمشقي     / الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        

 /١٩٩٢–١٤١٣ ،الطبعة األولـى  / جدة–مؤسسة علو   ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية      :الناشر
  .٢:عدد األجزاء /محمد عوامة:تحقيق

١٣٦. 
 /عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد أبـو أحمـد الجرجـاني            / الكامل في ضعفاء الرجال   

يحيـى مختـار    :تحقيـق /١٩٨٨ – ١٤٠٩ ،الطبعـة الثالثـة   / بيـروت  –دار الفكر   :الناشر
  .٧:عدد األجزاء/غزاوي

 –دار طيبـة   :الناشـر  /إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي األصبهاني / الئل النبوة كتاب د  .١٣٧
  .١:عدد األجزاء /محمد محمد الحداد:تحقيق /١٤٠٩الطبعة األولى،  /الرياض

 عـدد  /حيان آل طالل :المحقق /السلم الحسين بن محمد/ يللدارقطن السلمي سؤاالت:الكتاب .١٣٨
  .١:األجزاء

١٣٩. 
إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفـا  / مي بوضع الحديثالكشف الحثيث عمن ر  

 ،الطبعة األولـى   / بيروت –مكتبة النهضة العربية    ، عالم الكتب   :الناشر /الحلبي الطرابلسي 
  .١:عدد األجزاء /صبحي السامرائي:تحقيق /١٩٨٧ – ١٤٠٧

١٤٠. 
المكتبـة   :الناشر /بغداديأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب ال        / الكفاية في علم الرواية   

عـدد   /إبـراهيم حمـدي المـدني     ، أبو عبداهللا السورقي     :تحقيق /المدينة المنورة -العلمية
  .١:األجزاء

 /بيـروت -دار بن حزم :الناشر /أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي     / الكنى واألسماء  .١٤١
  .٣:عدد األجزاء /تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الغربابي /٢٠٠-١٤٢١الطبعة األولى، 

دار العلـم  :الناشر /محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي    / الكواكب النيرات  .١٤٢



 ٣٤٤

  .١:عدد األجزاء /حمدي عبد المجيد السلفي :تحقيق / الكويت–

 / بيـروت –دار صادر  :الناشر /محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري      / لسان العرب  .١٤٣
  .١٥:جزاءعدد األ /الطبعة األولى

١٤٤. 
مؤسـسة  :الناشـر  /أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي         / لسان الميزان 

دائـرة المعـرف     :تحقيق /١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،الطبعة الثالثة  / بيروت –األعلمي للمطبوعات   
  .٧:عدد األجزاء / الهند–النظامية 

١٤٥. 
ـ حقت/ هـ٣٨٥ توفى ،البغدادي الدارقطني عمر بن علي الحسن وأب /والمختلف المؤتلف : قي
  .٤:عدد األجزاء/ اإلسالم الغرب دار :الطبعة/ القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق الدكتور

١٤٦. 
محمـود   :تحقيق / حلب –دار الوعي    :الناشر /أبو حاتم محمد بن حبان البستي     / المجروحين
  .٣:عدد األجزاء /إبراهيم زايد

١٤٧. 
 الفكـر،  دار: الناشـر / الهيثمـي  بكر أبي بن علي الدين نور /الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

  .١٠:األجزاء عدد/ هـ ١٤١٢ - بيروت

١٤٨. 
-دار اآلفـاق الجديـدة    :الناشـر /محمد أبو األندلسي حزم بن أحمد بن علي /باآلثار المحلى
  .١١:األجزاء عدد/لجنة التراث العربي اإلسالمي:تحقيق/بيروت

١٤٩. 
 –مكتبة لبنـان ناشـرون      :الناشر /رازيمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ال      / مختار الصحاح 

  .١:عدد األجزاء /محمود خاطر:تحقيق /١٩٩٥ – ١٤١٥ ،الطبعة طبعة جديدة /بيروت

١٥٠. 
 رياض  تحقيق  /لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور/ مختصر تاريخ دمشق البن عساكر

/ ١٤٠٤األولـى  الطبعـة / الناشر دار الفكر دمشق/ عبد الحميد مراد، ومحمد مطيع الحافظ
  . ٢٩:عدد األجزاء

١٥١. 
 / الزرقـاء  –األردن  -مكتبة المنـار   :الناشر /أحمد بن علي المقريزي   / مختصر كتاب الوتر  

عـدد   /محمد عبد اهللا أبـو صـعليك  ، إبراهيم محمد العلي    :تحقيق /١٤١٣الطبعة األولى،   
  .١:األجزاء

١٥٢. 
 الباسـط  عبـد  علـي  ،المطلب عبد فوزي رفعت. د :تحقيق /العالئي سعيد أبو/ المختلطين

  .١:األجزاء عدد /م١٩٩٦ ـ األولى:الطبعة /بالقاهرة الخانجي مكتبة:الناشر /مزيد

١٥٣. 
الـدار  :الناشر /الحافظ العالمة أبي الفتح محمد بن الحسن األزدي/ المخزون في علم الحديث 

محمـد إقبـال محمـد       :تحقيق /م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة األولى،    / الهند –دلهي-العلمية
  .١:عدد األجزاء /سلطيإسحاق ال



 ٣٤٥

مؤسسة الرسـالة    :الناشر /شعيب األرنؤوط :تحقيق /سليمان بن األشعث السجتاني   / المراسيل .١٥٤
  .١:عدد األجزاء /١٤٠٨الطبعة األولى،  / بيروت–

١٥٥. 
 السلفية الدار: الناشر/ بكر أبو ،الدنيا أبي بن عبيد بن محمد بن اهللا عبد/ والكفارات المرض

 عـدد / النـدوي  الوكيـل  عبـد : تحقيق/ م١٩٩١ - هـ١٤١١ ، ألولىا الطبعة/ بومباي –
  .١ :األجزاء

١٥٦. 
دار :الناشـر  /محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيـسابوري       / المستدرك على الصحيحين  

مصطفى عبـد القـادر     :تحقيق /١٩٩٠ – ١٤١١ ،الطبعة األولى  / بيروت –الكتب العلمية   
  .٤:عدد األجزاء /عطا

١٥٧. 
مؤسـسة   :الناشـر  /علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي  / جعدمسند ابن ال  

عـدد   /عـامر أحمـد حيـدر     :تحقيـق  /١٩٩٠ – ١٤١٠الطبعة األولى،    / بيروت –نادر  
  .١:األجزاء

١٥٨. 
 المكتب: الناشر/ بكر أبو ،المروزي األموي سعيد بن علي بن أحمد/ الصديق بكر أبي مسند

  .١: األجزاء عدد/ األرناؤوط عيبش: تحقيق/ بيروت – اإلسالمي

١٥٩. 
دار :الناشر /سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي       / مسند أبي داود الطيالسي   

  .١:عدد األجزاء / بيروت–المعرفة 

١٦٠. 
 /سـليمان بـن داود أبـو داود الفارسـي البـصري الطيالـسي           / مسند أبي داود الطيالسي   

 /١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة األولى    /هجر للطباعة :الناشر /محمد بن عبد المحسن التركي    :تحقيق
  .٤:عدد األجزاء

١٦١. 
دار المـأمون   :الناشر /أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي    / مسند أبي يعلى  

عـدد   /حـسين سـليم أسـد     :تحقيـق  /١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،الطبعة األولى  / دمشق –للتراث  
  .١٣:األجزاء

١٦٢. 
مكتبـة  :الناشر /بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي       إسحاق  / مسند إسحاق بن راهويه   

عبد الغفور بن عبـد     . د :تحقيق /١٩٩١ – ١٤١٢ ،الطبعة األولى  /المدينة المنورة -اإليمان
  .٥:عدد األجزاء /الحق البلوشي

١٦٣. 
 –مؤسسة قرطبـة     :الناشر /أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني     / مسند اإلمام أحمد بن حنبل    

  .٦:عدد األجزاء /القاهرة

١٦٤. 
 مكتبـة  ، العلميـة  الكتب دار : الناشر/ الحميدي بكر أبو الزبير بن عبداهللا/ الحميدي مسند

  .٢:األجزاء عدد/ األعظمي الرحمن حبيب : تحقيق/ القاهرة ، بيروت - المتنبي



 ٣٤٦

١٦٥. 
  – العلميـة  الكتـب  دار: الناشـر / الـشافعي  اهللا عبد أبو إدريس بن محمد/ الشافعي مسند
  .١:األجزاء عدد/ وتبير

١٦٦. 
 –مؤسسة الرسـالة    :الناشر /سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       / مسند الشاميين 

عـدد   /حمدي بن عبد المجيـد الـسلفي      :تحقيق /١٩٨٤ – ١٤٠٥ ،الطبعة األولى  /بيروت
  .٤:األجزاء

١٦٧. 
 –ة الرسـالة    مؤسس:الناشر /محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي        / مسند الشهاب 

عـدد   /حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي     :تحقيق /١٩٨٦ – ١٤٠٧ ،الطبعة الثانية  /بيروت
  .٢:األجزاء

١٦٨. 
دار  :الناشـر  /محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي         / مشاهير علماء األمصار  

  .١:عدد األجزاء /١٩٥٩-،بيروت -الكتب العلمية

١٦٩. 
 - اإلسـالمي  المكتـب : الناشـر / التبريـزي  الخطيب اهللا عبد بن محمد/ المصابيح مشكاة
 عـدد / األلبـاني  الـدين  ناصر محمد :تحقيق /١٩٨٥ – ١٤٠٥ - الثالثة :الطبعة/ بيروت
  .٣:األجزاء

١٧٠. 
 /أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي      / المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      

  .٢:عدد األجزاء / بيروت–المكتبة العلمية :الناشر

١٧١. 
 أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبـي          /"المصنف في األحاديث واآلثار   " مصنف ابن أبي شيبة   

كمال يوسـف   : تحقيق/ ١٤٠٩الطبعة األولى /  الرياض –مكتبة الرشد : الناشر/ شيبة الكوفي 
   .٧:األجزاء/ الحوت

١٧٢. 
المكتـب   :الناشر /أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني      /   الصنعاني مصنف عبد الرزاق  

عـدد   /حبيـب الـرحمن األعظمـي      :تحقيق /١٤٠٣ ،الطبعة الثانية  / بيروت –اإلسالمي  
  .١١:األجزاء

١٧٣. 
 :الناشـر  /أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي          / المصنف في األحاديث واآلثار   

عـدد   /كمـال يوسـف الحـوت      :تحقيق /١٤٠٩ ،الطبعة األولى  / الرياض –مكتبة الرشد   
  .٧:األجزاء

١٧٤. 
محمد حـسن    :تحقيق /الحافظ ابن حجر العسقالني   / المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية    

عـدد   /دار الكتـب العلميـة     :الناشـر  /٢٠٠٣  -١٤٢٤ -الطبعة األولى  /محمد إسماعيل 
  .٩:األجزاء



 ٣٤٧

١٧٥. 
طارق محمـد   : المحقق/ الدنياعبد اهللا محمد عبيد البغدادي ابن أبي        / المطر والرعد والبرق  

  ١: األجزاءعدد/ ١٩٩٧ - ١٤١٨: سنة النشر، دار ابن الجوزي: الناشر/ العموديكلوع س

١٧٦. 
 ،القـاهرة -دار الحـرمين :الناشـر  /أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي    / المعجم األوسط 

عـدد   /عبد المحسن بن إبراهيم الحـسيني      ،طارق بن عوض اهللا بن محمد        :تحقيق /١٤١٥
  .١٠:األجزاء

عـدد   / بيـروت  –دار الفكر   :الناشر /ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا       / انمعجم البلد  .١٧٧
  .٥:األجزاء

١٧٨. 
 /بيـروت -مؤسـسة الرسـالة  :الناشـر  /محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي    / معجم الشيوخ 

  .١:عدد األجزاء /١٤٠٥الطبعة األولى،  /عمر عبد السالم تدمري. د:تحقيق

١٧٩. 
أبو عبـد الـرحمن      :تحقيق  /٣٥١الباقي بن قانع، توفي     أبو الحسين عبد    / معجم الصحابة 

  .٣:عدد األجزاء /مكتبة الغرباء األثرية  :الناشر /صالح بن سالم المصراتي

١٨٠. 
مكتبة العلوم والحكـم    :الناشر /سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       / المعجم الكبير 

عـدد   / بن عبدالمجيد الـسلفي    حمدي:تحقيق /١٩٨٣ – ١٤٠٤ ،الطبعة الثانية  / الموصل –
  .٢٠:األجزاء

١٨١. 
عبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي أبـو   / معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع      

عـدد   /مصطفى الـسقا  :تحقيق /١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة  / بيروت –عالم الكتب   :الناشر /عبيد
  .٤:األجزاء

١٨٢. 
 محمـد  الـسالم  عبـد :تحقيـق  /زكريا بن سفار بن أحمد الحسين أبو/ اللغة مقاييس معجم

  .٦:األجزاء عدد /١٩٧٩-١٣٩٩ الطبعة /الفكر دار :الناشر /هارون

١٨٣. 
 /عبد المحسن بن ابراهيم الحـسيني     :تحقيق /أبو سعيد أحمد بن محمد بن األعرابي      / المعجم
  .٣:عدد األجزاء /١٩٩٧-١٤١٨الطبعة األولى،  /السعودية -دار ابن الجوزي :الناشر

١٨٤. 
-مكتبة الدار  :الناشر /أحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي         / ة الثقات معرف

 /عبد العليم عبد العظيم البـستوي     :تحقيق /١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األولى،    /المدينة المنورة 
  .٢:عدد األجزاء

١٨٥. 
سـف  عادل بن يو  :تحقيق /أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصبهاني، أبو نعيم        / معرفة الصحابة 

  .٧:عدد األجزاء /١٩٩٨-١٤١٩الطبعة األولى  /دار الوطن للنشر:الناشر /العزازي



 ٣٤٨

١٨٦. 
 /دار الكتـب العلميـة    :الناشر /مارسدن جونس . تحقيق د  /محمد بن عمر الواقدي   / المغازي

  .٣:عدد األجزاء /١٩٨٤-١٤٠٤ ،الطبعة الثالثة

١٨٧. 
 /هـ٨٥٥  سنة توفى،العينى بدر الدين /مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار

/  لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية:الناشر/ محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق
    .٣: عدد األجزاء / م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى، الطبعة

١٨٨. 
 /أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علـي بـن المطـرز            / المغرب في ترتيب المعرب   

محمـود فـاخوري   :تحقيـق  /١٩٧٩ ،الطبعة األولـى  /حلب –مكتبة أسامة بن زيد    :الناشر
    .٢:عدد األجزاء /عبدالحميد مختارو

١٨٩. 
 أشرف تحقيق/ هـ ٨٠٦توفي  / العراقيزين الدين ،الفضل أبو/ األسفار حمل عن المغني

  .٢ :األجزاء عدد/ م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الرياض -طبرية مكتبة :الناشر /المقصود عبد

١٩٠. 
 /أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبـو يعلـى  / صلى اهللا عليه وسلم  المفاريد عن رسول اهللا     

عبد اهللا بن يوسـف      :تحقيق /١٤٠٥ ،الطبعة األولى  / الكويت –مكتبة دار األقصى     :الناشر
  .١:عدد األجزاء /الجديع

١٩١. 
مكتبـة  :الناشـر  /عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي       / المنتخب من مسند عبد بن حميد     

، صـبحي البـدري الـسامرائي     :تحقيق /١٩٨٨ – ١٤٠٨ ،الطبعة األولى  /ة القاهر –السنة  
  .١:عدد األجزاء /محمود محمد خليل الصعيدي

١٩٢. 
 :الناشـر  /عبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيـسابوري         / المنتقى من السنن المسندة   

 عمـر   اهللا عبد :تحقيق /١٩٨٨ – ١٤٠٨ ،الطبعة األولى  / بيروت –مؤسسة الكتاب الثقافية    
  .١:عدد األجزاء /البارودي

١٩٣. 
/  أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي           /المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     

عـدد   /١٣٩٢ -الطبعـة الطبعـة الثانيـة     /  بيـروت  -دار إحياء التراث العربـي    : الناشر
  .١٨:األجزاء

١٩٤. 
دار الكتـب    :الناشـر  /بن الجوزي الرحمن بن علي بن محمد       أبو الفرج عبد  / الموضوعات

  .٢:عدد األجزاء /١٩٩٥-١٤١٥الطبعة األولى،  /توفيق حمدان :تحقيق /بيروت–العلمية 

١٩٥. 
تحقيق علـي محمـد موصـف        /٧٤٨اإلمام الذهبي توفي    / ميزان االعتدال في نقد الرجال    

 عـدد   /دار الكتـب العلميـة     /١٩٩٥-١٤٠٥الطبعة األولـى     /وعادل أحمد عبد الموجود   
  .٧:األجزاء

المكتبة :لناشر  ا /أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري     /  في غريب الحديث واألثر    النهاية .١٩٦



 ٣٤٩

 / محمود محمد الطناحي   -طاهر أحمد الزاوى    :تحقيق   /١٩٧٩ -١٣٩٩ بيروت،   -العلمية  
  .٥:عدد األجزاء

١٩٧. 
 /مجد الدين أبو السعادات المبارك الجزري، ابـن األثيـر   / النهاية في غريب الحديث واألثر    

الطبعة األولـى،    /بيروت-دار التراث العربي   :الناشر /محمد أبو فضل عاشور    : بها اعتنى
  .٤:عدد األجزاء /٢٠٠١-١٤٢٢

١٩٨. 
 /مجد الدين أبو السعادات المبارك الجزري، ابـن األثيـر   / النهاية في غريب الحديث واألثر    
-١٤٢٢الطبعـة األولـى،      /بيروت-دار المعرفة :الناشر /تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا    

  .٢:عدد األجزاء /٢٠٠١
  
  
   
  



 ٣٥٠

   فهرس املوضوعــات:ًسادسا 
  

  الصفحة  الموضوع

  ب  .اإلهداء
  ت  .الشكر و التقدير

  ث  .المقدمة
  :الفصل األول

  ١  .لى باب الحاء مع الذالاألحاديث الواردة من باب الحاء مع الثاء إ

  ٢  .الحاء مع الثاء: المبحث األول
  ١٨  ..جيمالحاء مع ال: يالمبحث الثان

  ٩٤  .الحاء مع الدال: المبحث الثالث
  ١٢٩  .الحاء مع الذال: بعالمبحث الرا

  :الفصل الثاني
  .األحاديث الواردة من باب الحاء مع الراء إلى باب الحاء مع السين

١٥٤  

  ١٥٥  .الحاء مع الراء: ولالمبحث األ
  ٢٣٦  .الحاء مع الزاي: ثانيالمبحث ال

  ٢٦٠  .ع السينالحاء م: المبحث الثالث

  ٣٠٧  .الخاتمة

  ٣٠٩  .س العامةالفهار
  ٣١٠  .آليات القرآنيةفهرس ا
  ٣١٠  .األحاديث النبويةفهرس 
  ٣١٦  .لرواة المترجم لهمفهرس ا

  ٣٣١  .فهرس األماكن و البلدان
  ٣٣٢  .فهرس المصادر والمراجع

  ٣٥٠ .فهرس الموضوعات

   حبمد امت



 ٣٥١

  
  ملخص البحث

 البحث بدراسة جزء من األحاديث المرفوعة من كتاب النهاية في غريب قام البحث في هذا  
الحديث واألثر البن األثير، وكان هذا الجزء الذي قام الباحث بدراسته في هذا البحث من بداية 

  ".الحاء مع الثاء إلى نهاية الحاء مع السين" باب
ي اشتمل على الحديث وكانت طبيعة الدراسة في هذا البحث بإيراد نص ابن األثير الذ  

 ومن ثمة اعتماد رواية تقاربت من هذا النص من الحديث الذي اعتمد عليه ابن المرفوع كامالً،
األثير في كتابه، ومن ثم دراسة هذه الرواية من خالل تخريجها أوالً من المواضع التي وردت 

ؤالء الرجال،  ثم دراسة رجال هذه الرواية واستخالص حكم على كل رجل من هفيها مسندة،
ومن خالل هذا الحكم قام الباحث بالحكم على إسناد هذه الرواية من الحديث من حيث الصحة 
والضعف، وقد وردت أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم اكتفى الباحث بتخريجها من 
الصحيحين دون دراسة وذلك الشتمالهما على األحاديث الصحيحة فقط والتي أجمع العلماء على 

اج بها، وقد اشتمل البحث أيضاً على أحاديث استدل بها ابن األثير لم يستطع الباحث االحتج
  .العثور عليها مسندة فقام بذكر موضعها في كتب الغريب

وقد قام الباحث في طيات بحثه بالتعريف ببعض األلفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب   
  .ل الدراسةالحديث، وكذلك التعريف ببعض البلدان التي مرت من خال

 البحث على مقدمة، ذكر فيها الباحث أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، اشتملوقد   
هذا البحث، وإطاللة على بعض الدراسات التي وأهداف البحث، ومنهج الباحث وطبيعة عمله في 

البحث على فصلين، تضمن كل فصل منهما عدد من تعرضت لكتاب ابن األثير، كما اشتمل 
، وكذلك اشتمل البحث على خاتمة بين فيها الباحث ابن األثير كتاب ى حسب أبوابالمباحث عل

  . التي توصل إليها من خالل الدراسة، وبعض التوصيات التي أوصى بهابعض النتائج
  .وقد ختم الباحث هذا البحث بعمل بعض الفهارس  
م، وخدمة للسنة النبوية،  يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريهذا وأسأل اهللا العلي العظيم أن  

  . علماً اهللا تعالى به كل من التمس طريقاً يبتغي فيهوأن ينفع
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Research summary  

      The researcher in his research has studied part of the prophet's 
Mohammed hadith in Ibin Al Atheer book " The end of strange 
hadiths ". The research began from section "h" with "th" to the 
end of section "h" with "s". 
 
      The nature of this study was by quoting Ibin Al Atheer words 
in a full report, then adopting a similar words of the hadith to that 
Ibin Al Atheer quote it. the next step is to check the hadith in the 
situations which were supported in it, then checking the men who 
narrated the hadith, then giving every man his own level of trust, 
based on that, The researcher judged on the strength of the hadith. 
 
      Some of hadiths quoted without checking, because it chattered 
in sahih Al Bukhari and Muslim , and the scientists witnessed that 
Bukhari and Muslim book didn't include any incorrect hadith. 
      The research included hadiths quoted by Ibin Al Atheer 
without support, so the researcher classified it in the strong 
hadith. 
      The researcher expressed in the folds of his research the 
definition names of countries which come in the research. 
 
      The research included an introduction, the researcher noted in 
it the importance of the subject, research objectives, the path of 
the researcher and the nature of his work, notice on some studies 
about Ibin Al Atheer. 
      The research included two chapters, each chapter was 
classified Based on Ibin Al Atheer. In the end of the research, the 
researcher offered some results and recommendations. 
 
      The researcher concluded his research by doing some indexes. 
 

               


