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  شكر وتقدیر
  

َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذاِبي َوإِْذ َتَأذََّن ﴿ انطالًقا من قول اهللا تعالى  
 كل إلى الشكر بجمیل أتقدم أن إال المقام، هذا في یسعني ال، ف] ٧: آیة[  إبراهیم سورة ﴾َلَشِدیدٌ 

زكریا " دكتورال فضیلة بالذكر وأخص .وطلبة أساتذة من البحث هذا إنجاز في ساعدني من
 بذلو  ،رسالةال هذه على اإلشراف على بالموافقة تفضل الذي ،"-حفظه اهللا –صبحي زین الدین 

 القیمة، وتوجیهاته بمالحظاته علي یبخل ولم آخره، إلى أوله من البحث هذا متابعة في ووقته جهده
   .مشقته على والصبر البحث، هذا إتمام على قویاً  حافزاً  له كان مما

 المناقشة بقبول تكرما اللذین األستاذین المناقشة لجنة أعضاء إلى موصولٌ  والشكر  
  ، وهما: بقراءتها والتعب الوقت وتكلفا

  فضیلة الدكتور: أحمد إدریس عودة حفظه اهللا.  
  وفضیلة الدكتور: ولید أحمد عویضة حفظه اهللا.  
 قسم كلیة أصول الدین بالذكر وأخص فیها والعاملین بغزة اإلسالمیة الجامعة وأشكر كما  

 خدمة من یقدمونه ما ىوعل الدراسة هذه إتمام فرصة ِليَ  منحهم على وعلومه الشریف الحدیث
  . العلم لطلبة

عاني على طلب  انيیرب ین، اللذانالعزیز  والديَّ  إلى الجزیل بالشكر وأتقدم كما   وشجَّ
  .  العقبات كل لتخطي لي بالدعاء حتى بشيء عليَّ  یبخال ولم بجانبي العلم، ووقفا

  

  

  

  



 ج 

  ُمَقدِّمة
إن الحمد اهللا، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من   

یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدًا 
  أما بعد:عبده ورسوله، 

 Uبلسان عربي مبین؛ وقد تكفل اهللا  U، بعثه اهللا r رسلهذه األمة بخیر نبي أُ  U أعز اهللا فقد   
، ولینقحوه مما شابه هخر له العلماء الذین بذلوا كل ما بوسعهم من جهد؛ لیذودوا عن حیاضبحفظ هذا الدین، وس

وقد كان لهؤالء العلماء تعددة، ولیخدموه بالشرح والتحلیل وبعلوم الحدیث الممن كالم الوضاعین والكذابین، 
  الجهابذة الفضل الكبیر والجهد الواضح في مؤلفاتهم، التي أفنوا من أجلها أعمارهم. 

والتي من ضمنها مجال اللغة وغریب اللفظ، لبیان مراد  ومن هؤالء العلماء الذین تمیزوا في هذا العلم،  
السعادات المبارك بن محمد بن األثیر الجزري رحمه اهللا من حدیثه؛ اإلمام الجلیل مجد الدین أبي  r النبي

  هـ)، في كتابه: "النهایة في غریب الحدیث واألثر".٦٠٦سنة ( يَ وفِّ تَ المُ 
لذا فقد اتفق طلبة قسم الحدیث الشریف وعلومه في الجامعة اإلسالمیة غزة فلسطین، وبتوجیه من   

ة، التي وردت في هذا الكتاب والحكم على أسانیدها حتى أساتذة القسم الكرام، على دراسة األحادیث المرفوع
أحادیث كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر تخریج " الصحیح من غیره، تحت عنوان: یزیتم

"النون مع الهمزة" حتى  في هذا البحث بدراسة األحادیث الواردة في هذا الكتاب من بدایة باب ُقمتو  ."ودراسة
  اإلخالص والقبول والعمل، وأن یكرمني بالتوفیق والسداد.  Uالمولى النون مع السین"، سائالً " نهایة باب

  التعریف بابن األثیر:  
 ،الكاتب الموصلي، ثم الجزري، الشیباني، الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد بن المباركهو 

 وست ست سنة في: توفي .سنة وستین ثالثا عاش ، یكّنى أبا السعادات، ویلقب مجد الدین ویعرف بابن االثیر
  .)١(مائة

  التعریف بكتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر:   
 إلى مضاف أحدهما: ، وقسمها إلى قسمینواآلثار الحدیث غریب نجمع ابن األثیر في هذا الكتاب م

 إال r اهللا رسول أحادیث من أنه علیه والغالب أكثره فإن مضاف غیر كان فما مضاف، غیر واآلخر مسمى،
 كان ما وأما. مواضعه في علیه نبهنا وقد غیره، حدیث أو حدیثه من هو هل حقیقته تعرف ال الذي القلیل الشيء
 راویا یكون أن وٕاما له، واللفظ الحدیث صاحب هو المسمى ذلك یكون أن إما یخلو فال مسمى إلى مضافا

                                                           
 .٢٥٢ رقم ،٤٩١- ٢١/٤٨٨،  النبالء أعالم سیر: انظر)(١
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 فیه له یكون أن وٕاما إلیه، أضیف الحدیث ذلك ذكر في سببا یكون أن وٕاما غیره، أو r اهللا رسول عن للحدیث
، واألثر الحدیث غریب في النهایة. واعتمدت على طبعة كتاب )١(إلیه بالنسبة واشتهر به الحدیث عرف ذكر

، األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجدل
  . الطناحي محمد محمود -  الزاوى أحمد طاهر: تحقیق، م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ بیروت، -  العلمیة المكتبة

  أهمیة البحث وبواعث اختیاره:  
  المكانة العلمیة لكتاب النهایة البن األثیر لبیان ألفاظ الحدیث. -١  
  ودراستها.، من تخریج أحادیثه ةإن هذا الكتاب لم یخدم من قبل الخدمة الحدیثی -٢  
إن خدمة هذا الكتاب من الناحیة الحدیثیة سیفتح المجال لخدمة باقي كتب غریب الحدیث  -٣  

  واألثر.
  أهداف البحث:  
  تخریج أحادیث كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر . -١  
  بین كتب اللغة وغریب الحدیث. من بیان مكانة كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر -٢  
اسة األحادیث المرفوعة في كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر، وبیان المقبول منها در  -٣  

  والمردود.
  خدمة السنة المشرفة من خالل خدمة هذا الكتاب. -٤  
  ، ضمن مشروع تخریج أحادیث هذا الكتاب.ام في إخراج موسوعة حدیثیه جدیدةاإلسه -٥  
  :منهج البحث وطبیعة عملي فیه  
  المنهج في الترتیب والترقیم:أوًال:   
  بدراستها حسب ترتیب كتاب ابن األثیر. متألحادیث التي قُ رتیب ا -١  
  .تسلسلیاً  ترقیم األحادیث ترقیماً  -٢  
 تعتمدا یر الذي یحتوي على لفظ الحدیث، وبكتابة نص ابن األثُقمت البحث:  أما ترتیب -٣  

لى حدیث فإن لم أعثر ع بالنص فاألقرب للفظ ابن األثیر، افإن لم أجده الروایة المطابقة لنص ابن األثیر،
عتمد الروایة أ تینماثلتم نتیروای وجدت" غالبًا، فإن جده"لم أ قلت أو قریبًا في لفظه، یشمل على نص ابن األثیر

فقدمتهما على غیرها من  التي وردت في أقدم مصدر ُیذكر فیه الحدیث، إال أن یكون في صحیح البخاري ومسلم
باستخدام الحاشیة للعزو وتفسیر  ُقمت، ومن ثم التخریج، ودراسة رجال اإلسناد، والحكم على إسناده، و المصادر

  بعض األلفاظ الغریبة وتراجم األعالم والبلدان الواردة  في متن الحدیث.
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  للداللة على تكراره. )لها برمز(* تمستقًال، ورمز  اً األحادیث المكررة لم أجعل لها رقم -٤  
الرموز (ه) و (س) التي استعملها ابن األثیر في نصوصه، والتي ترمز إلى وجود الكلمة  -٥  

  ها.ُقمت بحذف الغریبة في مصادر غریب الحدیث التي سبق إلى تألیفها المصنفون قبل ابن األثیر
  ثانیًا: المنهج في تخریج الحدیث:  
بتخریجه منهما، أما إن كان في غیرهما   تكتفیاإذا كان الحدیث في الصحیحین، أو أحدهما  -١  

  في تخریجه من كتب السنة. تفتوسع
الجزء والصفحة، ورقم الحدیث، وهذا سیكون في الكتاب، والباب، و بتوثیق التخریج بذكر  ُقمت -٢  

  قم الحدیث إن وجد.بذكر الجزء والصفحة ور  فقمتالكتب الستة، وأما باقي الكتب 
  بالعزو لمكان تخریجه فیما بعد. ُقمتبتخریج الحدیث المكرر في أول مكان یرد فیه، و   اكتفیت -٣  
 الكتب ترتیب في علیه المشهور حسب على بتقدیمه ُقمت  التسعة الكتب في الحدیث كان إذا -٤  

  .الوفیات حسب مرتبة المصادر ذكرت ثم التسعة،
  ثالثًا: المنهج في ترجمة الرواة والحكم علیهم:   
  ، من كتب التراجم.إن وجد واة بذكر االسم، والكنیة، والنسب، وتاریخ الوفاةالترجمة للرّ  -١  
  ، البن حجر العسقالني.الصحابة تمییز في اإلصابةغیر المشاهیر من كتاب  للصحابة ترجمة -٢  
ابن حجر الوارد في الحافظ ف توثیق وتضعی تداعتم الكمال ذا كان الراوي من رجال تهذیبإ -٣  

ما كان مختلفًا فیه فیما وصفه ابن حجر؛ المرتبة الرابعة "صدوق"، والمرتبة الخامسة درست ، و التهذیب تقریب
  .توصل إلى الحكم علیهلیس من رجال التقریب، دراسة  كل راوٍ  درستو ، "مقبول""صدوق یخطئ"، والسادسٌة 

خالصة القول  تبالترجمة للراوي في أول موضع یذكر فیه، فإن تكرر ورود الراوي ذكر  تكتفیا -٤  
  فیه ثم ُأحیل على موضعه األول من الرسالة.

مهمل في سند الحدیث في الحاشیة إذا كان ممن وثقه أو ضعفه ابن حجر  بتعریف كل راوٍ  ُقمت -٥  
أقوال النقاد في متن الرسالة  مع ذكرله  رجمتفتدراسة بتعریف مختصر یمیزه عن غیره، أما إذا كان یحتاج إلى 

  ضمن دراسة رجال السند. 
 رابعًا: المنهج في الحكم على األسانید:  
بالبحث له  قمتینجبر  بدراسته وحده، وأما إن كان ضعیفًا ضعفاً  تكتفیاصحیحًا إذا كان الحدیث  -١

  حتى یتقوى الحدیث. ، فإن لم أجد فشاهدعن متابع  یقویه
شعیب الشیخ األلباني و اإلمام ل من د بهم من المعاصرین كتَّ المعُ و  ،بأقوال العلماء القدامى تستأنسا -٢  

  األرنؤوط في الحكم على الحدیث بما یوافق حكمي علیه، غالبًا.



 و 

  على الحدیث على حسب شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الحدیث. تحكم -٣
 وخدمة متن الحدیث: خامسًا: المنهج في التوثیق

  بالتعریف باألماكن والبلدان من خالل كتب تراجم البلدان.ُقمت  -١
  بتفسیر األلفاظ الغریبة من كتب غریب الحدیث واللغة، فإن لم أجد فمن كتب شروح الحدیث. ُقمت -٢  

 ورقم السورة اسم فذكر، اآلیة ذكر بعد U اهللا كتاب من مواضعها إلى القرآنیة اآلیات بعزو ُقمت -٣
  .اآلیة

بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحیة االسم والمؤلف والطبعة ودار النشر في قائمة  تكتفیا -٤
اشتهر بذكر اسم الكتاب ومؤلفه أو ما  تكتفیفابذلك، أما في الحاشیة  المصادر والمراجع لعدم إثقال الحواشي

  .به
  الدراسات السابقة:

أن  وقفت على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر فكان لزامًا عليَّ  
  أعرضها في هذا المقام لبیان مدى ارتباطها بموضع الدراسة ومن أهم هذه الدراسات:

النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق الشیخ: خلیل مأمون شیحا، وقد اشتمل على تخریج  -١
  ث الكتاب بشكل مقتضب، ولیس بطریقة علمیة حدیثیة، مع اختصار الكتاب في مجلدین.أحادی

جامعة أم درمان في السودان، وتقسیمه على تاب لسان العرب البن منظور، في تخریج أحادیث ك -٢
  مجموعة من الطالب، وكثیر من أحادیث النهایة وردت عند ابن منظور.

ریب الحدیث واألثر البن األثیر، في الجامعة اإلسالمیة في غزة، تخریج أحادیث كتاب النهایة في غ -٣
  وتقسیمه على مجموعة من الطالب، وهذا البحث جزء من هذا التقسیم.

 خطة  البحث:
  ینقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة:

أهمیة البحث و ، واألثر، والتعریف بكتاب النهایة في غریب الحدیث التعریف بابن األثیروتشتمل على  المقدمة:
  فیه، والدراسات السابقة. يمنهج البحث وطبیعة عملو وبواعث اختیاره، وأهداف البحث، 

الفصل األول : األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الهمزة" إلى نهایة باب "النون مع الجیم"،    
  وفه خمسة مباحث:

  : النون مع  الهمزة.المبحث األول
  النون مع الباء. :المبحث الثاني

  النون مع التاء. المبحث الثالث:



 ز 

  النون مع الثاء.المبحث الرابع: 
  النون مع الجیم. المبحث الخامس:

النون مع الراء"، " الفصل الثاني: األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الحاء" حتى نهایة باب
  وفیه خمسة مباحث:

  النون مع الحاء. المبحث األول:
  النون مع الخاء. المبحث الثاني:
  النون مع الدال. المبحث الثالث:
  النون مع الذال. المبحث الرابع:

  النون مع الراء. المبحث الخامس:
الفصل الثالث: األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الزاي" حتى نهایة باب "النون مع السین"، 

  وفیه مبحثان:
  اي.النون مع الز  المبحث األول:
  النون مع السین. المبحث الثاني:

  ضمنها الباحث أهم نتائج البحث واالقتراحات والتوصیات.الخاتمة: وقد 
  الفهارس العامة:

  فهرس اآلیات القرآنیة.- 
  فهرس األحادیث النبویة.- 
  فهرس الرواة المترجم لهم.- 
  ثبت المصادر والمراجع.- 
  ت.فهرس الموضوعا- 

  واهللا ولي التوفیق.



١ 

  الفصل األول 
  

  األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الهمزة"  
  إلى نهایة باب "النون مع الجیم" 

  
  ه خمسة مباحث:یوف
  

  المبحث األول: النون مع  الهمزة.
  
  المبحث الثاني: النون مع الباء.
  
  المبحث الثالث: النون مع التاء.
  
  المبحث الرابع: النون مع الثاء.
  

  المبحث الخامس: النون مع الجیم.
  

  
  

  



٢ 

  األول المبحث
  الهمزة  مع النون 

  .rلم أجد فیه أحادیث مرفوعة عن النبي 
***  

  المبحث الثاني
  النون مع الباء 

َأنَّ رُجال َقاَل َلُه: َیا َنِبىَء اللَِّه، َفَقاَل: َال تَْنِبْر باْسمي، إنَّما َأَنا َنبيُّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَبَأ) ِفیِه 
 َبَر. َوَیُجوُز ِفیِه َتحْقِیقاللَِّه، َأْي َأخْ  النَِّبىُء: َفِعیل ِبمْعَنى فاِعل لْلُمباَلغة، ِمَن النََّبِإ: الَخَبر، ِألَنَُّه َأْنَبَأ َعنِ » اللَّهِ 

 أنهم غیر بالهمز، مسیلمة، تنبأ: ویقول إال العرب من أحد لیس: سیبویه قال. الَهْمز وَتِخفیُفه. ُیَقاُل: َنَبَأ وَنبََّأ وَأْنَبأَ 
 وال الثالثة، األحرف هذه یهمزون فإنهم مكة أهل إال والخابیة، والبریة الذریة في تركوه كما النبى، في الهمز تركوا

 من ونبأت علیهم، طلعت إذا القوم على نبأت: یقال: « الجوهري قال .ذلك في العرب ویخالفون غیرها، یهمزون
 خرج ألنه اهللا، نبىء یا: بقوله األعرابي أراده المعنى وهذا: قال. هذه إلى هذه من خرجت إذا أرض، إلى أرض

 وهي النباوة، من مشتق النبي إن: وقیل .»قریش لغة من لیس ألنه الهمز علیه فأنكر المدینة، إلى مكة من
 هدى كل بالحق...  مرسل إنك النبآء خاتم یا :یمدحه مرداس بن عباس شعر المهموز ومن .المرتفع الشيء
  .)١(هداكا السبیل

  ) ١الحدیث رقم ( 
 )٢(َجدِّي، َرِحَمُه اللَُّه َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحیِم ْبُن َحمَّاٍد الثََّقِفيُّ : َما َحدَّثََناُه رحمه اهللا اْلُعَقْیِليُّ قال اإلمام 
" َأنَّ َرُجًال، َقاَل: َیا َنِبيَء اللَِّه َفَقاَل َرُسوُل ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس: )٤(، َعِن الشَّْعِبيِّ )٣(َقاَل: َحدَّثََنا اْألَْعَمُش 

  .)٥("َلْسُت ِبَنِبيِء اللَِّه، َوَلِكْن َأَنا َنِبيُّ اللَّهِ : "rاللَّهِ 
   تخریج الحدیث:

  ...)٦(أخرجه الصیداوي
  

                                                           
  .٤- ٥/٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بن بكر بن منبه بن ثقیف وهو ثقیف، إلى النسبة هذه والفاء، والقاف المثلثة الثاء بفتح)(٢
[ األنساب  .البالد في منها وانتشرت بالطائف القبیلة هذه أكثر ونزلت قسى، ثقیف اسم ان وقیل مضر بن عیالن بن قیس بنا

  ].٧٧٨، رقم ٣/١٣٩للسمعاني، 
  هو سلیمان بن مهران.)(٣
  هو عامر بن شراحیل.)(٤
  .٣/٨١الكبیر، الضعفاء )(٥
  .٢٢٦معجم الشیوخ، ص)(٦



٣ 

  ، به، بمثله. قفيِّ ، عن عبد الرحیم بن حماد الثَّ )١(اْلُعَقْیِليُّ خالد یزید بن خالد  يمن طریق أب
  :دراسة رجال اإلسناد

  اإلسناد فیه:
  ١ -  :   .)٣(، نزل مكة ومات بها)٢(خالد یزید بن محمد بن حماد اْلُعَقْیِليّ  هو أبوجد اْلُعَقْیِليُّ

  .و ال تعدیالً  اً رحجد فیه جَ أ لمقلت:    
وقال ابن  .)٥(ذكره ابن حبان في الثقات .)٤(بالبصرة كان يُّ ندِ السِّ هو  :عبد الرحیم بن حماد الثَّقفي - ٢  
وله عن " لي:یْ قَ قال العُ ، و )٨(أیضًا: "شیخ واٍه" وقال. )٧(")٦( ضعفه إلى الشعب في البیهقي وأشار"حجر: 

  .)١٠("صاحب مناكیر" وقال الذهبي:، )٩("األعمش، مناكیر وما ال أصل له من حدیث األعمش
  قلت: ضعیف.

  كل من:ما قیل في ر یوال یض، رجال اإلسناد كلهم ثقات وباقي  
تدلیسه؛ كذلك ، و )١١(لم یرسل عن الشعبي عامر بن شراحیل هإرسال األعمش سلیمان بن مهران؛ ألنَّ  -١  

من احتمل األئمة هم المرتبة الثانیة أهل ، و )١٢(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه تدلیسه؛ لذكر ابن حجر
تدلیسه وأخرجوا له في الصحیح إلمامته وقلة تدلیسه في جنب ما روى  كالثوري، أو كان ال یدلس إال عن ثقة 

  .)١٣(نةكابن عیی
  .)١٤(لم یرسل عن عبداهللا بن عباس هعامر بن شراحیل؛ ألنَّ  إرسال الشعبي -٢

                                                           
نصر إسحاق بن إبراهیم بن معروف البستي، الذي روى الصیداوي  يم بن حماد الثَّقفي، وال شیوخ أبلم أجده في تالمیذ عبدالرحی)(١

. عنه الحدیث، ولم أجد أيَّ مصنف ذكره بهذا إال الصیداوي، ولعلَّه هو جد اْلُعَقْیِلّي أبو خالد یزید بن محم  د بن حماد اْلُعَقْیِليُّ
، والمزّي ١٠٦، رقم٧/٤٦٧، و٢٣٧، رقم٥/١٠٩، والذهبي في تاریخ اإلسالم، ٢/٦٠قد صرح اْلُعَقْیِليُّ به في الضعفاء الكبیر، )(٢

 .٣٤٤١، رقم١٨/١٢٧في تهذیب الكمال، 
 .٢٥١٧، رقم٢٩١فتح الباب في الكنى واأللقاب، البن منده، ص)(٣
 .١٠٥٠، رقم٣/٨١الضعفاء الكبیر، )(٤
  .١٤١٥٣، رقم ٨/٤١٣، انظر: الثقات)(٥
 .١٠٣٧٠، رقم١٣/٣٠٣، شعب اإلیمان، "ینفرد به، واختلف عنه في إسناده وعبد الرَّحیم" قال البیهقي:)(٦
 .٤٧٣٥، رقم٥/١٥٨لسان المیزان، )(٧
  .السابقالمصدر )(٨
  .١٠٥٠، رقم٣/٨١الضعفاء الكبیر، )(٩

 .٢٥١٢، رقم٢٤٧، ودیوان الضعفاء، ص٣٦٧٢، رقم٢/٢٣٩١المغني في الضعفاء، )(١٠
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٨، رقم١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٤، رقم٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١١

 .١٣٤العراقي، ص
 .٥٥، رقم٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(١٢
 .١٣، صالمصدر السابق)(١٣
، وتحفة التحصیل البن ٣٢٢، رقم٢٠٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٠٠، رقم١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٤

 .١٦٣العراقي، ص



٤ 

، محمد بن یزید خالدبو أفیه  فاإلسناد    الثَّقفي، حماد بن الرحیم وعبد ،تعدیالً  وال اً َجرح فیه جدم أل اْلُعَقْیِليُّ
  .ضعیف

  :الحكم على اإلسناد
  .)١(ضعفه األلبانيو ، ضعیفاإلسناد 

***  

ِل َحِدیُث الَبراء  ابن األثیر رحمه اهللا:قال  ُقْلُت: َوَرُسوِلَك الذَّي أْرَسْلت. َفَردَّ َعَلّي َوَقاَل: َوَنِبیَِّك «َوِمَن اْألَوَّ
َن َتْعدیدًا للنِّعمة ِفي إنَّما َردَّ َعَلْیِه ِلَیْخَتِلف الَّلفظان، وَیْجَمع َلُه الثَّناءْین، َمْعنى النَُّبّوة والرِّسالة، َوَیُكو » الَّذي أْرَسْلت

، َوَلْیَس ُكلُّ  ، ِألَنَّ ُكلَّ َرُسوٍل َنبيٌّ   .)٢( َنبّي َرُسوالالحاَلْین، وَتْعظیما ِلْلِمنَّة َعَلى الوْجَهین. والرَُّسول أَخصُّ ِمن النَِّبيِّ

  )٢الحدیث رقم (
، َعْن َسْعِد ْبِن )٥(، َقاَل: َسِمْعُت َمْنُصوًرا)٤(ُمْعَتِمرٌ ، َحدَّثََنا )٣(َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
ْأ َوُضوَءَك : "r، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اللَّهِ tُعَبْیَدَة، َقاَل: َحدَّثَِني الَبَراُء ْبُن َعاِزبٍ  ِإَذا َأَتْیَت َمْضَجَعَك، َفَتَوضَّ

َالِة، ُثمَّ اْضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اَألْیَمنِ  ْضُت َأْمِري ِإَلْیَك، َوأَْلَجْأُت َظْهِري ِللصَّ ، َوُقْل: اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلْیَك، َوَفوَّ
ْرَسْلَت، َفِإْن ْلَت، َوِبَنِبیَِّك الَِّذي أَ ِإَلْیَك، َرْهَبًة َوَرْغَبًة ِإَلْیَك، َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإَلْیَك، آَمْنُت ِبِكتَاِبَك الَِّذي َأْنزَ 

: َوِبَرُسوِلَك الَِّذي َأْرَسْلَت. َقاَل: َال، "َوِبَنِبیَِّك الَِّذي  ُمتَّ ُمتَّ َعَلى الِفْطَرِة َفاْجَعْلُهنَّ آِخَر َما َتُقوُل " َفُقْلُت َأْسَتْذِكُرُهنَّ
  .)٦(َأْرَسْلَت"

   تخریج الحدیث:
، )٨(من طریق سفیان الثوري، ومسلم)٧(أخرجه البخاري  كالهمامن طریق جریر بن عبد الحمید الضبيِّ

، وعمرو بن )٩(لميومسلم من طریق حصین بن عبد الرحمن السُّ  عن منصور بن المعتمر به، بنحوه.
  ...،)١١(عن سعید بن عبیدة، به، بنحوه. والبخاري كالهما، )١٠(ُمرَّة

                                                           
  .٥٧٥٩، رقم ١٢/٤٧٥، ةسلسلة األحادیث الضعیف)(١
  .٥/٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
  هو ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي. )(٣
  مان بن طرخان التیمي. هو ابن سلی)(٤
 هو ابن المعتمر السلمي.)(٥
  .٦٣١١، رقم ٨/٦٨صحیح البخاري كتاب الدعوات، باب ِإذا بات طاهرًا وفضله، )(٦
 .٢٤٧، رقم١/٥٨، كتاب الوضوء، باب فضل من باتَّ على الوضوء، السابق في الموضع)(٧
 ).٢٧١٠(٥٦، رقم ٤/٢٠٨١ما یقول عند النوم وأخذ المضجع، صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب )(٨
   .٥٦، رقم٤/٢٠٨٢ ،في الموضع نفسه)(٩

 ).٢٧١٠(٥٧، رقم،٤/٢٠٨١ ،المضجع وأخذ النوم عند یقول ما باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسلم، صحیح)(١٠
، وكتاب التوحید، باب قوله تعالى: {َأْنَزَلُه ِبِعْلِمِه ٦٣١٣، رقم٨/٦٩البخاري، كتاب الدعوات، باب ما یقول إذا نام،  صحیح)(١١

 .٧٤٨٨، رقم٩/١٤٢]، ١٦٦َوالَمَالِئَكُة َیْشَهُدوَن} [النساء: 



٥ 

من طریق مسیب بن رافع، )٢(والبخاري، من طریق أبي إسحاق السبیعي عمرو بن عبد اهللا بن عبید، )١(ومسلم 
  عن البراء بن عازب، به، بنحوه.  كالهما

  :دراسة رجال اإلسناد
ه لم یرسل عن سعد بن إرسال منصور بن المعتمر؛ ألنَّ  قیل فير ما یرجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یض

  .)٣(عبیدة
***  

» َیْعِمُد أحُدُهم ِإَذا َغزا الناُس َفَیِنبُّ َكَنِبیب التَّیس«(َنَبَب)ِفي َحِدیِث اْلُحدود قال ابن األثیر رحمه اهللا:
   .)٤(النَِّبیُب: َصْوت التَّْیس ِعْند السِّفاد

  ) ٣الحدیث رقم ( 
، )٦(، َحدَّثََنا َداُودُ )٥(َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثَِني َعْبُد اْألَْعَلى قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

َفَقاَل: r ، َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْسَلَم، ُیَقاُل َلُه َماِعُز ْبُن َماِلٍك، َأَتى َرُسوَل اهللا)٨(، َعْن َأِبي َسِعیدٍ )٧(َنْضَرةَ  َأِبي َعنْ 
، َفَردَُّه النَِّبيُّ  َما َنْعَلُم ِبِه َبْأًسا ِإالَّ ِمرَارًا، َقاَل: ُثمَّ َسَأَل َقْوَمُه، َفَقاُلوا:  r ِإنِّي َأَصْبُت َفاِحَشًة، َفَأِقْمُه َعَليَّ

، َفَأَمَرَنا َأْن rيِّ َأنَُّه َأَصاَب َشْیًئا َیَرى َأنَُّه َال ُیْخِرُجُه ِمْنُه ِإالَّ َأْن ُیَقاَم ِفیِه اْلَحدُّ، َقاَل: َفَرَجَع ِإَلى النَّبِ 
َما َأْوَثْقَناُه، َوَال َحَفْرَنا َلُه، َقاَل: َفَرَمْیَناُه ِباْلَعْظِم، َنْرُجَمُه، َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا ِبِه ِإَلى َبِقیِع اْلَغْرَقِد، َقاَل: فَ 

، َقاَل: َفاْشَتدَّ، َواْشَتَدْدَنا َخْلَفُه َحتَّى َأَتى ُعْرَض اْلَحرَِّة، َفاْنَتَصَب َلَنا َفَرَمْیَناُه )١٠(، َواْلَخَزفِ )٩(َواْلَمَدرِ 
، َفَقاَل:  rَحتَّى َسَكَت، َقاَل: ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اهللاِ  -َرَة َیْعِني اْلِحَجا - ِبَجَالِمیِد اْلَحرَِّة  َأَو «َخِطیًبا ِمَن اْلَعِشيِّ

                                                           
)، ٢٧١٠( ٥٨رقم ،٤/٢٠٨١ مضجع،ال وأخذ النوم عند یقول ما باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسلم، صحیح)(١

 .٥٨، رقم٢٠٨٣وص
 .٦٣١٥، رقم٨/٦٩صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب النوم على الشق األیمن، )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٨٠٢، رقم٢٨٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٦١، رقم١٩٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٣١٧العراقي، ص
 ]. ٨/١٢٥هو الجماع، [ لسان العرب،  السِّفادو  .٥/٤الحدیث واألثر، النهایة في غریب )(٤
 هو ابن عبد األعلى البصري السامي.)(٥
 هو ابن أبي هند القشیري موالهم أبو بكر، أو أبو محمد البصري.)(٦
 هو المنذر بن مالك العبدي.)(٧
 هو سعد بن مالك بن سنان الخدري.)(٨
 ].٥/٣٠٥والراء أصل صحیح یدل على طین متحبب ، ثمَّ یشبه به.[ معجم مقاییس اللغة البن فارس، المیم والدال : اْلَمَدرِ )(٩

البن فارس،  يُّ هو أم ال.[معجم مقاییس اللغةالخاء والزَّاء والفاء لیس بشيء. فالخزف هذا المعروف، ولسنا ندري أعرب: اْلَخَزفِ )(١٠
٢/١٧٧.[ 



٦ 

 َسِبیِل اِهللا َتَخلََّف َرُجٌل ِفي ِعَیاِلَنا، َلُه َنِبیٌب َكَنِبیِب التَّْیِس، َعَليَّ َأْن َال ُأوَتى ِبَرُجلٍ  ُكلََّما اْنَطَلْقَنا ُغَزاًة ِفي
   .)١(، َقاَل: َفَما اْسَتْغَفَر َلُه َوَال َسبَّهُ »َفَعَل َذِلَك ِإالَّ َنكَّْلُت ِبهِ 

  تخریج الحدیث:
، )٤(، ویحیى بن زكریا بن أبي زائدة)٣(، وسفیان الثوري)٢(العیشي أخرجه مسلم من طریق یزید بن زریع  

  ثالثتهم عن داود بن أبي هند، به، بمثله.
  :دراسة رجال اإلسناد

ه لم ؛ ألنَّ إرسال أبي النضر المنذر بن مالك العبدي قیل فير ما ییض لهم ثقات، والرجال اإلسناد كُ 
  .)٥(یرسل عن أبي سعید الخدري

***  

َأَراَد َنَباَت َشْعر » فُكلُّ َمن َأْنَبَت ِمْنُهْم ُقِتل«قال ابن األثیر رحمه اهللا:(َنَبَت) ِفي َحِدیِث َبِني ُقَرْیظة 
َعَلى  فَجَعله َعالمة للُبلوغ، َوَلْیَس َذِلَك َحدَّا ِعْند أْكَثِر أْهِل الِعْلم، ِإالَّ ِفي أْهل الشِّْرك؛ ِألَنَُّهْم َال ُیوَقفُ اْلَعاَنة، 

ْنَباُت َحدٌّ ُبُلوِغهم ِمْن ِجَهة السِّّن، َوَال ُیْمِكن الرُُّجوع ِإَلى َقوِلهم، للتُّْهَمة ِفي َدْفع الَقْتل وأَداِء الِجْزیة. َوَقاَل  َأْحَمُد: اْإلِ
  . )٦(ُمْعَتَبٌر تَُقام ِبِه الُحُدود َعَلى َمن َأْنَبَت ِمن الُمْسلمین. وُیْحكى ِمْثله َعْن ماِلك

  )٤الحدیث رقم (
  ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر، )٨(َقاَل: حدَّثََنا ُسْفَیانُ  ،)٧(َحدَّثََنا َوِكیعٌ قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا: 

َیْوَم ُقَرْیَظَة، َفَكاَن َمْن َأْنَبَت ُقِتَل، َوَمْن َلْم ُیْنِبْت َخلَِّي   rُعِرْضَنا َعَلى النَِّبيِّ َیُقوُل: )٩(َقاَل: َسِمْعُت َعِطیََّة اْلُقَرِظيَّ 
  . )١٠(َسِبیله

  
  

                                                           
 ).١٦٩٤(٢٠، رقم٣/١٣٢٠على نفسه بالزنا،  ترفصحیح مسلم، كتاب الحدود، باب ما اع)(١

 ).١٦٩٤(٢١، رقم١٣٢١في الموضع السابق، ص)(٢
 .١٦٩٤، رقمالسابقفي الموضع )(٣
 .السابقفي الموضع )(٤
 .٣١٧، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٨٠٠، رقم ٢٨٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٥
  . ٥/٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
  هو ابن الجراح.)(٧
  هو ابن سعید بن مسروق الثوري.)(٨
.[األنساب للسمعاني، rبفتح القاف والراء وفي آخرها الظاء المعجمة، هذه النسبة إلى سعد بن عائذ القرظ مؤذن النبي)(٩

١٠/٣٧٨.[  
  .٣٣٦٩٩، رقم ٦/٥٤٢، و ٣٣١٢٤، رقم ٦/٤٨٣مصنف ابن أبي شیبة، )(١٠



٧ 

   تخریج الحدیث:
  ،يالسَّرِ  بنهناد  عن)٣(، عن ابن أبي شیبة، به، بمثله. والترمذي)٢(عاصم، وابن أبي )١(أخرجه ابن ماجه

، والنسائي في )٥(، وأحمدأبو الحسن الكوفي شداد أبي بن إسحاق بن عن علي بن محمد)٤(وابن ماجه
 ،)٨(عوانة ، وأبو)٧(هویْ جُ نْ عن محمود بن غیالن، ثالثتهم عن وكیع بن الجراح به، بمثله. وابن زَ )٦(الكبرى

عن  كالهمامن طریق عبد الرزاق الصنعاني، )١٠(نعیم الفضل بن دكین، والطبراني يمن طریق أب)٩(والطبراني
من طریق شعبة بن الحجاج، عن عبد الملك )١٣(، والحاكم)١٢(، والطبراني)١١(سفیان الثوري به، بنحوه. وأبو عوانة

  .)١٥(القرظي، به، بنحوهمن طریق مجاهد بن جبر، عن عطیة )١٤(بن عمیر به، بنحوه. والحاكم
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
. كان من سبي بني : ال أقف على اسم َأبیه، وأكثر ما یجيء هكذا عطیة القُ اْلُقَرِظيَّ عطیة  -١   رظيِّ

   .)١٦(قریظة، ووجد یومئذ ممن  لم ینبت، فخلي سبیله
، والذهبي   .)١٧("له صحبه": قال البخاري، وأبو حاتم، والمزيُّ

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  ابن حجر  لذكرتدلیسه؛ كذلك ، و )١٨(ه لم یرسل عن عبد الملك بن عمیرإرسال سفیان الثوري؛ ألنَّ  -١

                                                           
 .٢٥٤١، رقم٢/٨٤٩باب من ال یجب علیه القتل،  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود،)(١
 .٢١٨٩، رقم٤/٢٠٥اآلحاد والمثاني، )(٢
 .١٥٨٤، رقم ٣/١٩٧سنن الترمذي، أبواب السیر، باب ما جاء في النزول على الحكم، )(٣
 .٢٥٤١، رقم٢/٨٤٩سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من ال یجب علیه القتل، )(٤
 .١٨٧٧٦رقم، ٣١/٦٧مسند أحمد، )(٥
 .٨٥٦٧، رقم٨/٢٥السنن الكبرى، )(٦
 .٥٣٩، رقم٣٤٣األموال، ص)(٧
 .٦٤٨١، رقم٤/١٩٧مستخرج أبي عوانة، )(٨
 .٤٢٨، رقم ١٧/١٦٣المعجم الكبیر، )(٩

 .السابقفي الموضع )(١٠
 .٦٤٨٠، رقم٤/١٩٧مستخرج أبي عوانة، )(١١
 .٤٣٠، رقم١٧/١٦٣المعجم الكبیر، )(١٢
 .٢٥٦٨، رقم٢/١٣٤الصحیحین، المستدرك على )(١٣
 .٢٥٦٩، رقمالسابقفي الموضع )(١٤
 ، وقد اقتصرت على ما ذكرت من الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عطیة القرظي)(١٥
  .١٨٢٠، رقم٣/١٠٧٢، االستیعاب في معرفة الصحابة)(١٦
، وتهذیب ٢١٣٢، رقم٦/٣٨٤تم، ، والجرح والتعدیل البن أبي حا٣٤، رقم٧/٨، للبخاري انظر: التاریخ الكبیر)(١٧

 .٣٨٢٥، رقم٢/٢٧، والكاشف، ٣٩٦٢، رقم٢٠/١٥٧الكمال،
 .١٣٠، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٤٩، رقم١٨٦انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٨



٨ 

  .)١(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه في
 إیاه العالئي لذكراختالطه؛ كذلك ، و )٢(اْلُقَرِظيَّ ه لم یرسل عن عطیة إرسال عبدالملك بن عمیر؛ ألنَّ  -٢  

 لقصر إما مرتبته من یحط ولم أصال ضعفا له ذلك یوجب لم من ، وهذا القسم )٣(القسم األول من المختلطین في
مع أنَّ ابن حجر  ؛تدلیسهأیضًا ، و )٤(الوهم من حدیثه فسلم اختالطه حال شیئا یرو لم، أو وقلته االختالط مدة

  حدَّث هنا بصیغة السماع.وقد  ؛)٥(ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  الحكم على اإلسناد:

 شرط علىقال: "ف الحاكم وقد صححه، )٦("حسن صحیح" ، وقال الترمذي:ثقات رجالهو  صحیح اإلسناد
  .)١٠(، وشعیب األرنؤوط)٩(األلباني كل من من المعاصرین، و )٨(الذهبيوافقه ، و )٧("الشیخین

***  

َقاَل ِلَقوم ِمَن الَعَرب: َأْنُتْم أهُل َبْیت َأْو َنْبٍت؟  rأنَّ النَِّبيَّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: وفي حدیث َعِليٍّ 
َأْي َنْحن ِفي الشَّرف ِنهاَیٌة، َوِفي النَّْبِت ِنهَاَیٌة. َأْي َیْنُبُت الماُل َعَلى أْیدینَا. » َفَقاُلوا: َنْحن أهُل َبْیٍت وأْهل َنْبت

  . )١١(فأْسَلموا

  ) ٥الحدیث رقم ( 
  لم أجده. 

***  
  
  

                                                           
  .٥٢، رقم٣٢طبقات المدلسین، ص انظر: )(١
، وتحفة التحصیل ٤٧٣، رقم٢٣٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٣١، رقم١٣٣-١٣٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .٢١٢البن العراقي، ص
 .٣٠، رقم ٧٦المختلطین، صكتاب )(٣
 .٣انظر: المصدر السابق، ص)(٤
 .٨٤، رقم ٤١طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
  .١٥٨٤، رقم ٣/١٩٧ا جاء في النزول على الحكم، سنن الترمذي، كتاب أبواب السیر، باب م)(٦
 .٢٥٦٩، رقم٢/١٣٤المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٢/١٢٣، على الصحیحینمستدرك التلخیص  )(٨
  .١٥٨٢، رقم٢/٢٠٢صحیح سنن الترمذي، أبواب السیر، باب ما جاء في النزول على الحكم، )(٩

 .١٨٧٧٦، رقم٣١/٦٧حاشیة مسند أحمد، )(١٠
  .٥/٥في غریب الحدیث واألثر، النهایة )(١١



٩ 

فقال: ُنَوْیِبَتٌة، َفُقْلُت: َیا َرُسوَل  rَقاَل: َأَتْیُت رسول اهللا «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َأِبي َثْعَلَبة 
؟ شأ ِفیِهْم ِصغاٌر َلِحقوا النَُّوْیِبَتُة: َتْصغیر ناِبتة، ُیَقاُل: َنَبَتْت َلُهْم َناِبَتة: َأْي نَ » اللَّه، ُنَوْیِبَتُة َخْیٍر َأْو ُنَوْیِبَتُة َشرٍّ

  .)١(الِكَباَر، وصاُروا ِزیاَدًة ِفي الَعَدد

  ) ٦الحدیث رقم (
، َقاَل: )٢(: َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َعْبِد َربِِّه ، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا

َبْیِديُّ  ، )٦(َعْن َأِبي ِإْدِریَس َعاِئِذ اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا اْلَخْوَالِنيِّ )٥(، ُثمَّ ِمْن تَْیمٍ )٤(، َعْن ُیوُنَس ْبِن َسْیٍف اْلَكَالِعيِّ )٣(َحدَّثََنا الزُّ
َبُه َفَقاَل: " ُنَوْیِبَتٌة " r ، َقاَل: َأتَْیُت َرُسوَل اِهللا )٧(، َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ )٦(اْلَخْوَالِنيِّ  َفَصعََّد ِفيَّ النََّظَر، ثُمَّ َصوَّ

؟ َقاَل: "  " ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّا ِفي َأْرِض َصْیٍد َبْل ُنَوْیِبَتُة َخْیرٍ ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، ُنَوْیِبَتُة َخْیٍر، َأْو ُنَوْیِبَتُة َشرٍّ
، َوِمْنُه )٨(َم، َفِمْنُه َما ُأْدِرُك َذَكاَتُه، َوِمْنُه َما َال ُأْدِرُك َذَكاَتُه، َوَأْرِمي ِبَسْهِمي، َفِمْنُه َما ُأْدِرُك َذَكاَتهُ َفُأْرِسُل َكْلِبي اْلُمَعلَّ 

  . )٩(ْلُمَعلَُّم َذِكی ا، َوَغْیَر َذِكيٍّ "َعَلْیَك َیُدَك، َوَقْوُسَك، َوَكْلُبَك ا ُكْل َما َردَّتْ : " rَما َال ُأْدِرُك َذَكاَتُه ، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
   تخریج الحدیث:

َبْیِديُّ محمد بن الولید بن عامر، به، بمثله. یمن طریق بق)١٠(أخرجه المزيّ      ة بن الولید، عن الزُّ
من طریق ربیعة بن )١٣(والبیهقي، )١٢(عوانة ومن طریق ُبْسر بن عبید اهللا الحضرمي، وأب)١١(والطبراني

                                                           
  .٥/٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو الخوالُّني الحمصي األبرش.)(٢
َبْیِديُّ و  محمد بن الولید بن عامر.هو )(٣  من الیمن بالد من بلدة -المنقوطة غیر والدال الیاء وسكون الباء وكسر الزاى بفتح الزُّ

 ].١٨٩٦، رقم ٦/٢٦٢. [ األنساب للسمعاني، والعلماء المحدثین من جماعة بها كان البالد، مشاهیر
 نزلت الشام، وأكثرهم نزلت حمص. »كالع«بفتح الكاف وفي آخرها العین المهملة، هذه النسبة إلى قبیلة یقال لها  :اْلَكَالِعيِّ )(٤
 ].١١/١٨٦األنساب للسمعاني ، [

 ].٢/٦٧بالكسر: من قرى بلخ، وقیل تیم وكسف ونسف من قرى الّصغد بسمرقند، [ انظر: معجم البلدان،  :َتْیمٍ )(٥
بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن قبیلتان نزل أكثرهما  :اْلَخْوَالِنيِّ )(٦

 ].٥/٢٣٤الشام.[ األنساب للسمعاني، 
بضم الخاء وفتح الشین المعجمتین وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى قبیلة وقریة، أما القبیلة فهي بطن من قضاعة : اْلُخَشِنيِّ )(٧

 ].٥/١٣٩بن قضاعة. [األنساب للسمعاني، لب، بن حلوان بن عمران بن الحاف بن النمر بن وبرة بن تغاوهو خشین 
. َذكاُته ُأْدِرَكتْ  الَِّذي الَمْذبوح اْضطرابَ  وَتْضَطِربُ  اَألْوداج َمَعها َتْشُخب َبِقیَّة َوِفیَها ُتْدِرَكها َأنْ : التَّْذِكیة َوَمْعَنى. َذكاةٌ  َذْبحٍ  وكلُّ )(٨

  ].١٤/٢٨٨[لسان العرب، 
  .١٧٧٤٨، رقم ٢٩/٢٨٢مسند أحمد، )(٩

 .٧١٧٦، رقم٣٢/٥١٢تهذیب الكمال، )(١٠
 .٦٧، رقم١/٢٨المعجم األوسط، ، و ٥٨٣، رقم٢٢/٢١٨المعجم الكبیر، )(١١
 .١١٠٩، رقم٢/٣٥٥، و٧٥٨٧، رقم٥/١٣مستخرج أبي عوانة، )(١٢
 .١٨٧٨٢، رقم١٣/٤٤٤معرفة السنن واآلثار، )(١٣



١٠ 

، )١(عن أبي إدریس عائذ اهللا بن عبد اهللا الخوالِّني، به، بنحوه. وأحمد كالهما، الدَِّمْشِقيَّ یزید 
داود  و، من طریق مسلم بن ِمْشَكٍم، وأب)٤(، وابن عساكر)٣(، وأبو القاسم تمام الرازي)٢(والطبراني
، به، بنحوه. عن أبي كالهماعبد اهللا بن زید الجرمي،  ِقَالَبةَ ، من طریق أبي )٥(الطیالسي   ثعلبة اْلُخَشِنيِّ

  :دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

  .)٦(ووهم من سماه یوسف ،من الرابعة ،مقبول، : هو الحمصيیونس بن سیف اْلَكَالِعيِّ  -١  
وكان " وقال ابن سعد: .)١٠("صالح الحدیث" قال البزار:و  .)٩(، والذهبي)٨(، وابن حبان)٧(وثقه: الدارقطني

  .)١١("أحادیث ، لهمعروفاً 
  .هقلت: ثق

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
َبْیِديُّ محمد بن الولید بن عامر؛ ألنَّ  -١   .)١٢(ه لم یرسل عن یوسف بن یونس اْلَكَالِعيِّ إرسال الزُّ
؛ ألنَّ  يإدریس عائذ بن عبد اهللا بن أب يإرسال أب -٢ ثعلبة  يه لم یرسل عن أبإدریس اْلَخْوَالِنيِّ

   .)١٣(اْلُخَشِنيِّ 
  الحكم على اإلسناد:

 بن مسلم الصحیح، غیر رجال رجاله أحمد أسانید وأحد: "الهیثميقال ، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
  .)١٥(شعیب األرنؤوطوصححه من المعاصرین ، )١٤("ثقة وهو ِمْشَكم

                                                           
 .١٧٧٤٦، رقم٢٨١-٢٩/٢٨٠مسند أحمد، )(١
 .٧٨١، رقم١/٤٤٣، ومسند الشامیین٦٧، رقم١/٢٨، والمعجم األوسط، ٥٨٢، رقم ٢٢/٢١٨المعجم الكبیر، )(٢
 .٢٢٢، رقم٩٧الفوائد، ص)(٣
 .١٣/١٥٣تاریخ دمشق، )(٤
 .١١٠٨، رقم٢/٣٥٤مسند أبي داود الطیالسي، )(٥
 .٧٩٦٣، رقم ١٠٨٩تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٥٦٤، رقم٧٢انظر: سؤاالت البرقاني، ص)(٧
 .٦٢١٢، رقم٥/٥٥٥ذكره في الثقات، )(٨
 .٦٤٦٦، رقم٢/٤٠٣انظر: الكاشف، )(٩

 .٤٢٠٢رقم، ١٠/١٣٨مسند البزار، )(١٠
 .٧/٤٥٨الطبقات الكبرى، )(١١
، وتحفة التحصیل البن ٧١٧، رقم ٢٧١جامع التحصیل للعالئي، ص، و ٧١٣، رقم١٩٤البن أبي حاتم، ص انظر: المراسیل)(١٢

 .٢٩٠العراقي، ص
 ، وتحفة التحصیل البن٣٢٨، رقم٢٠٥، وجامع التحصیل للعالئي، ص٥٥٣، رقم١٥٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .١٦٦العراقي، ص
 .١٦٠٧٢، رقم٩/٣٩٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )(١٤
  .١٧٧٤٨، رقم٢٩/٢٨٣حاشیة مسند أحمد، )(١٥



١١ 

***  

اْنِبْذ  ُهو َأْن َیُقوَل الرُجل لصاِحبه:» اْلُمَناَبَذِة ِفي الَبْیعَأنَُّه َنهى عِن «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَبَذ) ِفیِه 
َجب الَبْیع، َفَیُكوُن الَبْیع ِإَليَّ الثَّوب، َأْو َأْنِبُذُه إَلْیك، ِلَیِجَب الَبْیع. َوِقیَل: ُهو َأْن َیُقوَل: ِإَذا َنَبْذُت إَلْیك الحَصاَة فَقْد وَ 

. ُیَقاُل: َنَبْذُت الشَّيَء َأْنِبُذُه َنْبذًا، فُهو َمْنُبوٌذ، ِإَذا َرَمْیَته وأْبَعْدَتهُمَعاَطاًة ِمْن َغْیر َعْقد، وَ    .)١(َال َیِصحُّ

  ) ٧الحدیث رقم ( 
، )٤(، َعِن اْبِن ِشَهابٍ )٣(، َعْن ُیوُنَس )٢(: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر، َحدَّثََنا اللَّْیثُ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

، َقاَل: )٥(َقاَل: َأْخَبَرِني َعاِمُر ْبُن َسْعدٍ  َعْن ِلْبَسَتْیِن َوَعْن َبْیَعَتْیِن، َنَهى  rَرُسوُل اللَِّه  َنَهى«، َأنَّ َأَبا َسِعیٍد الُخْدِريَّ
ِه ِباللَّْیِل َأْو ِبالنََّهاِر َوَال ُیَقلُِّبُه ِإالَّ َوالُمَالَمَسُة: َلْمُس الرَُّجِل َثْوَب اآلَخِر ِبَیدِ » َعِن الُمَالَمَسِة َوالُمَناَبَذِة ِفي الَبْیعِ 

ٍر َوَال َأْن َیْنِبَذ الرَُّجُل ِإَلى الرَُّجِل ِبَثْوِبِه، َوَیْنِبَذ اآلَخُر َثْوَبُه، َوَیُكوَن َذِلَك َبْیَعُهَما َعْن َغْیِر َنظَ : ِبَذِلَك. َوالُمَناَبَذةُ 
مَّاُء: َأْن َیْجَعَل َثْوَبُه َعَلى َأَحِد َعاِتَقْیِه، َفَیْبُدو َأَحُد ِشقَّْیِه َلْیَس َعَلْیِه َترَاٍض، َواللِّْبَسَتْیِن: اْشِتمَ  مَّاِء، َوالصَّ اُل الصَّ

  .)٦(َثْوٌب. َواللِّْبَسُة اُألْخَرى: اْحِتَباُؤُه ِبَثْوِبِه َوُهَو َجاِلٌس، َلْیَس َعَلى َفْرِجِه ِمْنُه َشْيءٌ 
  تخریج الحدیث:

بمثله.  ،، بهليیْ األَ  ، عن یونس ین یزیدالقرشي مسلم بن من طریق عبد اهللا بن وهب )٧(ه مسلمأخرج  
، ومسلم من طریق صالح بن )٩(، وعبد الملك بن جریج المكي)٨(ليیْ األَ  والبخاري من طریق عقیل بن خالد

، )١١(بنحوه. والبخاري من طریق عطاء ین یزید اللیثي ،، ثالثتهم عن محمد بن شهاب الزهري، به)١٠(كیسان
  بنحوه. ،عن أبي سعید الخدري، به كالهما، )١٢(ن عتبةبوعبید اهللا بن عبد اهللا 

  :دراسة رجال اإلسناد
  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  

                                                           
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
  هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.)(٢
  هو ابن یزید بن أبي النجاد األیلي.)(٣
  عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.هو محمد بن مسلم بن )(٤
 ).١٥١٢(٣، رقم٣/١١٥٢لمالبسة والمنابذة، وقاص، صرح به مسلم في صحیحه، كتاب البیوع، باب إبطال بیع اهو ابن أبي )(٥
  .٥٨٢٠، رقم ٧/١٤٧صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، )(٦
  ).١٥١٢(٣، رقم٣/١١٥٢مالبسة والمنابذة، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب إبطال بیع ال)(٧
 .٢١٤٤، رقم ٣/٧٠، كتاب البیوع، باب بیع المنابذة، صحیح البخاري)(٨
 .٥٨٢٢، رقم٧/١٤٨، كتاب اللباس، باب االحتباء في ثوب الواحد، السابق في الموضع)(٩

  ).١٥١٢رقم(، ٣/١١٥٢، والمنابذة المالبسة بیع إبطال باب البیوع، كتابصحیح مسلم، )(١٠
 .٦٢٨٤، رقم٨/٦٣، وكتاب االستئذان، ٢١٤٧، رقم ٣/٧٠كتاب البیوع، باب بیع المنابذة، صحیح البخاري، )(١١
 .٣٦٧، رقم١/٨٢، كتاب الصالة، باب ما یستر من العورة، السابقفي الموضع )(١٢



١٢ 

  .)١(ه لم یرسل عن یونس بن یزیدألنَّ ؛ یث بن سعدللَّ اإرسال  -١
كذلك ، و )٢(بن أبي وقاص ه لم یرسل عن عامر بن سعدألنَّ  ؛شهاب الزهريمحمد بن  إرسال -٢  
  صرح هنا بالسماع.  وقد؛ )٣(في المرتبة الثالثة، من مراتب التدلیس ذكره  ابن حجر؛ مع أنَّ تدلیسه

***  

  .)٤(َأْي أْلقاه ِمن َیده» َخواِتیَمُهمَفَنَبَذ خاَتمه فَنبذ الّناُس «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ٨الحدیث رقم ( 
 r: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِدیَناٍر، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه رحمه اهللا بن أنس قال اإلمام مالك

، َقاَل: َفَنَبَذ النَّاُس »َال أَْلَبُسُه َأَبًدا«َفَنَبَذُه، َوَقاَل: r َیْلَبُس َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اللَّهِ َكاَن: 
  .)٥(َخَواِتیَمُهم

  تخریج الحدیث:
، ة القعنبيعبداهللا بن مسلم من طریقثالثتهم ، )٨(، والبیهقي)٧(والطحاوي، )٦(أخرجه البخاري

. نحوهب، بهبن أنس،  عن مالك كالهماعن أبي مسلمة منصور بن سلمة الخزاعي،  )٩(وأحمد
 ،)١٤(حبان وابن ،)١٣(وأحمد ،)١٢(والنسائي الثوري، سفیان طریق من، )١١(وأحمد ،)١٠(البخاريرواه و 

 بنحوه. به، دینار، بن اهللا عبد عن كالهما األنصاري، كثیر أبي بن جعفر بن إسماعیل طریق من

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٦٦٢رقم، ٢٦٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢٩، رقم١٨٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٧٣العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

  .٢٨٧العراقي، ص
  .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
  .٣٧، رقم٢/٩٣٦موطأ مالك، )(٥
 .٥٨٦٧، رقم٧/١٥٦صحیح البخاري، كتاب اللباس، في الباب، )(٦
 .٦٧٧٨، رقم٤/٢٦٢شرح معاني اآلثار، )(٧
 .٥٩٣٣، رقم٨/٣٥٤شعب اإلیمان، )(٨
 .٥٤٠٥، رقم٩/٣٠٠مسند أحمد، )(٩

 .٦٦٥١، رقم٨/١٣٣صحیح البخاري، كتاب األیمان والنذور، باب من حلف على شيء وٕان لم یحلف، )(١٠
 .٥٩٧١، رقم١٠/١٧٩، و٥٢٤٩، رقم٩/١٩٦مسند أحمد، )(١١
 .٥٢٧٥، رقم٨/١٩٢، r، وباب صفة خاتم النبي٥١٦٤، رقم٨/١٦٥سنن النسائي، كتاب الزینة، باب خاتم الذهب، )(١٢
 .٥٨٨٧، رقم١٠/١٢٨مسند أحمد، )(١٣
 .٥٤٩١، رقم١٢/٣٠٣صحیح ابن حبان، )(١٤



١٣ 

 عمر، ابن مولى نافع طریق من ،)٥(وأحمد ،)٤(والنسائي ،)٣(داود ووأب ،)٢(ومسلم ،)١(البخاري رواهو 

   .)٦(بنحوه به، عمر، بن عبداهللا عن
  :دراسة رجال اإلسناد

ه لم یرسل عن عبد اهللا بن ألنَّ ؛ إرسال عبد اهللا بن دینار في قیل ما یضیر وال، ثقات كلهم اإلسناد رجال
  .)٧(عمر

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٩(وشعیب األرنؤوط، )٨(األلبانيوصححه كل من ، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

***  

َأْي ِوسادة. ُسمِّیت ِبَها » َأَمَر َلُه لمَّا َأَتاُه ِبِمْنَبَذة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َعِدّي ْبِن َحاِتٍم 
  .)١٠(ألنَّها تُْنَبُذ، َأْي ُتْطَرحُ 

  ) ٩الحدیث رقم (
َعن الّشعِبّي َأن عدي بن َحاِتم )١٢(َعن ُمَجاِهد)١١(َرَواُه اْلَهْیَثمفي غریبه فقال:  ابن قتیبة أورده

ولم أجد بهذه اللفظة الحدیث مسندًا،  .)١٣(َوَقاَل ِإذا َأتَاُكم كریم قوم فأكرموه ِبِمْنَبَذةَفأمر َلُه  rَأَتى النَِّبي
 محمد أبو أنبأ ،األسعد بن قراتكین األعز أبو أخبرنا: قالفابن عساكر إال أني وجدته بمعناه عند 

                                                           
، و باب من جعل ٥٨٦٦، رقم٧/١٥٦، و في الباب، ٥٨٦٥، رقم٧/١٥٥، صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب خواتیم الذهب)(١

، ٨/١٣٣، وكتاب األیمان والنذور، باب من حلف على شيء وٕان لم یحلف، ٥٨٧٦، رقم٧/١٥٧فص الخاتم في بطن كفه، 
 .٦٦٥١رقم
 ).٢٠٩١(٥٣، ر قم٣/١٦٥٥صحیح مسلم، كتاب اللباس والزینة ، باب طرح خاتم الذهب، )(٢
 .٤٢١٨، رقم٤/٨٨داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم،  سنن أبي)(٣
 .٥٢١٥، ورقم٥٢١٤، رقم٨/١٧٨سنن النسائي، كتاب اللباس، باب نزع الخاتم عند دخول الخالء، )(٤
 .٦٣٣١، رقم١٠/٤٠٨مسند أحمد، )(٥
 ، وقد اقتصرت على ما ذكرت من الطرق لعدم اإلطالة. yعن عبداهللا بن عمر عدیدةله طرق )(٦
 . ١٧٣، وتحفة التحصیل، البن العراقي، ص٣٥٤، رقم٢١٠انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٧
 .٥٤٦٧، رقم ٨/٩٦بن حبان، اانظر: التعلیقات الحسان على صحیح )(٨
 .٥٢٤٩، رقم٩/١٩٦انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٩

  .٥/٦الحدیث واألثر، النهایة في غریب )(١٠
 هو ابن عدي.)(١١
هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزومي. وغالبًا هو تصحیف، ألنَّ في جمیع الطرق الهیثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي، )(١٢

 ولعله صحف من مجالد إلى مجاهد.
 .٢٠، رقم١/٢٩٤غریب الحدیث، )(١٣



١٤ 

 ،الحارثي الوهاب عبد بن محمد نا ،البغوي محمد بن اهللا عبد نا ،شاهین بن حفص أبو أنبأ ،)١(يّ رِ هَ وْ الجَ 
 r اهللا رسول على دخل لما :قال حاتم بن عدي عن ،الشعبي عن ،مجالد عن ،مصعب بن ارسوَّ  نا

 قال سلمأف قال فساداً  وال األرض في علوا أبتغي ال أني أشهد فقال األرض على فجلس وسادة إلیه ألقى
  .)٢("فأكرموه قوم كریم جاءكم إذا" r اهللا رسول

   تخریج الحدیث:
بن سعید بن عمیر الهمداني،  مجالد، عن ، من طریق الهیثم بن عدي)٤(والقضاعي، )٣(اْلُعَقْیِليّ أخرجه 

  بمثله.، به، الشعبي عن ،مجالد حدیث من، )٦(فقط وللعسكري ،)٥(السخاوي وقالنحوه. ب، به
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 ربعأ سنة فيوِّ تُ ، )٧(األزجيُّ  البغداديُّ  ثم التُّركيُّ  مذكور، بنهو ا :األسعد بن ُقرَاِتِكینَ  األعز أبو - ١  
  .)١٠(وقال الذهبي: "المسند" .)٩("صحیحاً  سماعهكان  قال ابن نقطة: " .)٨(وخمسمائة وعشرین
  .قلت: ثقة  

  ،)١١(الُمقنَّعيّ  البغدادي ثم الشیرازي، الحسن، بن محمد بن علي بن الحسن: هو الجوهري محمد أبو -٢
  . وقال الصفدي، والذهبي:)١٤(، والسمعاني)١٣(قه: الخطیب البغداديوثَّ . )١٢(مائة وأربع وخمسین أربع سنةتوفي  
   

                                                           
،  ٣/٤٢١الراء، هذه النسبة إلى بیع الجوهر. [ األنساب للسمعاني، بفتح الجیم والهاء وبینهما الواو الساكنة وفي آخرها )(١

 ].١٠٠٥رقم
  .٨٠٧٧، رقم٤٠/٧٧تاریخ دمشق، )(٢
 .٤/٣٥٢الضعفاء الكبیر، )(٣
 .٧٦٠، رقم١/٤٤٣مسند الشهاب، )(٤
  .٧٨المقاصد الحسنة، ص)(٥
في تاریخ دمشق،  أخرجه ه، ألنَّ ابن عساكرلم أجده في جمهرة األمثال، وقول السخاوي وللعسكري فقط هذا غیر مسلم له ب)(٦

كر"، و(كر) تشیر فقال "، أخرجه "العسكري في األمثال، ٢٥٧٦٥، رقم٩/٢٢٦، وقال الهندي في كنز العمال، ٨٠٧٧، رقم٤٠/٧٧
 .١/١٠هنا إلى ابن عساكر انظر كنز العمال، 

 .١١٦، رقم٤٠٥/، رقم١١تاریخ اإلسالم، )(٧
 .٨٣، رقم١/١٤٦ إكمال الكمال، البن نقطة،)(٨
 السابق.المصدر )(٩

 .٤/٤٨تذكرة الحفاظ، )(١٠
 الیوم العدول یفعله كما العمامة تحت تقنع من أول إنه: یقولون ببغداد سمعتهم المقنعي، له یقال الجوهري محمد أبو قال )(١١

 ].١٢/٤٠٢[ األنساب للسمعاني،  ببغداد،
 .١٠١، رقم١٠/٤٥تاریخ اإلسالم، )(١٢
 .٣٨٨٣، رقم٨/٣٩٧بغداد، انظر: تاریخ )(١٣
 .١٠٠٥، رقم٣/٤٢٢انظر: األنساب، )(١٤



١٥ 

  .)٢("اآلفاق مسند الصدوق المحدث اإلمام الشیخ. وقال الذهبي مرة: ")١("عصره في الدنیا مسند بل العراق سند"م
  .قلت: ثقة

: هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أیوب بن أزداذ بن أبو حفص بن شاهین -٣  
وثقه:  .)٣(سراج بن عبد الرحمن، توفي یوم األحد الحادي عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانین وثالث مائة

، )٩(، واألزهري)٨(، ومحمد بن عمر الداودي)٧(كوالما، وابن )٦(وأبو الولید الباجي، )٥(، والبرقاني)٤(الدارقطني
 . وقال الذهبي:)١٢("یلج على الخطأ: "وزاد الدارقطني ،)١١(، والخطیب البغدادي)١٠(ومحمد بن أبي الفوارس

 شاهین ابن وكان: "یزداذ ابن قالو  .)١٣("الشیخ، الصدوق، الحافظ، العالم، شیخ العراق، وصاحب التفسیر الكبیر"
  .)١٤("ضعیفاً  البقال ابن عند

  . )١٥(نهاالدارقطني، وابن البقال، ألنَّهما من أقر  كل من ما قالهر یوال یضمشهور،  قلت: ثقة، إمام حجة
 بن القاسم أبو ،شاهنشاه بن سابور بن المرزبان بن العزیز عبد بنا : هوالبغوي محمد بن اهللا عبد -٤  

   وأربع سنة مائة عن مائة، وثالث عشرة سبع سنة من الفطر لیلة في يَ وفِّ تُ  األصل، بغوي منیع بن أحمد بنت
  مسلمة بن و ، )٢٠(والدارقطني ،)١٩(، وأبو بكر النقاش)١٨(ال، موسى بن هارون الحمَّ )١٧(بن معیناقه: وثَّ  .)١٦(سنین

                                                           
 .١٠١، رقم١٠/٤٥، وتاریخ اإلسالم، ١٢/٧٧الوافي بالوفیات، )(١
 .٣٠، رقم١٨/٦٨سیر أعالم النبالء، )(٢
 .٥٩٨١، رقم١٣/١٣٣تاریخ بغداد، )(٣
 المصدر السابق.)(٤
 المصدر السابق.)(٥
 .٣٢٠رقم، ١٦/٤٣٣سیر أعالم النبالء، )(٦
 .٢٢/٢٥٩، الوافي بالوفیات)(٧
 .٥٩٨١، رقم١٣/١٣٣تاریخ بغداد، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

 .١٧٨، رقم٨/٥٨٠تاریخ اإلسالم، )(١٠
 .٥٩٨١رقم ،١٣/١٣٣ بغداد، ریختا)(١١
 .٥٩٨١رقم ،١٣/١٣٣ بغداد، تاریخ)(١٢
 .٣٢٠، رقم١٦/٤٣١سیر أعالم النبالء، )(١٣
 .المصدر السابق)(١٤
سنة تسع وتسعین  ُتوفِّيَ ، وابن البقال ٣٢٠، رقم١٦/٤٣٤یسیرة، سیر أعالم النبالء،  شاهین بعد الدارقطني أیاماً عاش ابن )(١٥

 ، وهذا یؤكد أنهما من أقرانه.٢٣٢٣، رقم٥/٤٨٠وثالث مائة، تاریخ بغداد، 
 .٥١٩١، رقم١١/٣٢٥تاریخ بغداد، )(١٦
 المصدر السابق.)(١٧
 المصدر السابق.)(١٨
 بق.المصدر السا)(١٩
 .٢١٣، رقم٢٠٨سؤاالت السلمي، ص)(٢٠



١٦ 

قلما یتكلم على الحدیث، فإذا تكلم  كان أبو القاسم بن منیع" ، وقال الدارقطني:)٢(، والخطیب البغدادي)١(القاسم
قال ، و )٤("یدخل في الصحیح" ابن أبي حاتم، وأبو بكر بن عبدان:قال ، و )٣("كان كالمه كالمسمار في الساج

وقال ابن عدي:  .)٦("الحافظ الصدوق مسند عصره" ابن حجر:قال ، و )٥("الذهبي: "مسند الدنیا وبقیة الحفاظ
 زاهدین وكانوا ضعفه على مجتمعین معهم والمشایخ العلم أهل والناس ومئتین وتسعین سبع سنة العراق ووافیت"

 مرة الغرباء بنیه یسأل أن بعد غرباء العشرة دون إال الوقت ذلك في قط مجلسه في رأیت وما مجلسه حضور من
 ،الكذب إلى ونسبوه الوراق الحمید عبد عند فیه قومه وتكلم... لفظاً  علیهم فیقرأ أبیهم مجلس حضور مرة بعد

قلت: ، و )٧("الثقات في یتكلم اللسان بذيء وكان الكذب یحسن أي یكذب أن من أنغش هو:" الحمید عبد وقال
 علیه الحط عن ورجع أنصف الترجمة أثناء في ثم تحامل فیه بكالم عدي ابن فیه تكلمعلق علیه ابن حجر: "

 بقول عبرة فال مطلقا ثقة الرجل" ، ورد علیه ابن حجر:)٩("الحدیث بسرقة متهم، وقال السُّلیماني: ")٨("علیه وأثنى
 هؤالء فإن عمران أبا یالموسى بن هارون الحمال: "  مالك بن علي بن الحسن بن عمر، وقال )١٠("لیمانيالسُّ 

  .)١١("الحق إال یقول ال منیع ابن ...یحسدونه: فقال فیه، یتكلمون
  أقران ال یعتبر به.ومن تكلم فیه إنما كالم ، قلت: ثقة  

 ُتوفِّيَ ، األصل كوفي الحارثي جعفر أبو زنباع بن الزبیر بنا : هوالحارثي الوهاب عبد بن محمد -٥
، وزاد )١٥(، ابن حبان)١٤(، والدارقطني )١٣(وثقه: صالح بن محمد جزرة  .)١٢(ومائتین وعشرین تسع سنة

  .)١٧("أخطأ ربما" ، وابن حبان:)١٦(ب"غرائ عنده" الدارقطني:
  .لم یتابعه أحد هویضیر هنا ألنَّ قلت: ثقة، ربما أخطأ؛ 

                                                           
 .٤٤٠٩، رقم٤/٥٦٣لسان المیزان، )(١
 .٥١٩١، رقم١١/٣٢٥تاریخ بغداد، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 المصدر السابق. ولم أجد قول ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعدیل.)(٤
 . ٣٠٩، رقم٧/٣٢٣تاریخ اإلسالم، )(٥
 .٤٤٠٩، رقم٤/٥٦٣لسان المیزان، )(٦
 .١١٠٢، رقم٤٣٨- ٥/٤٣٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(٧
 ..٤٤٠٩رقم ،٤/٥٦٣ المیزان، لسان)(٨
 المصدر السابق.)(٩

 المصدر السابق.)(١٠
 .٥١٩١، رقم١١/٣٢٥تاریخ بغداد، )(١١
 .١١٧٠، رقم٣/٦٧٨، المصدر السابق)(١٢
 المصدر السابق.)(١٣
 المصدر السابق.)(١٤
 .١٥٣٠٧، رقم٩/٨٣ذكره في الثقات، )(١٥
 .١١٧٠، رقم ٣/٦٧٨تاریخ بغداد، )(١٦
 .١٥٣٠٧، رقم٩/٨٣الثقات، )(١٧



١٧ 

  .)٢(نین ومئةاسنة ثم ُتوفِّيَ ،)١(المؤذن األعمى الكوفي اهللا عبد أبو الهمداني: هو مصعب بن ارسوَّ  -٦  
المدیني ، وقال ابن )٤("ءبشي لیس ضعیف، وقال مرة: ")٣("حدیثه یكتب وال بثقة، یكن لم"قال ابن معین:   

، )٧("الحدیث منكر"، وقال البخاري: )٦(لیس بشيء""، وقال أحمد بن حنبل :)٥(ضعیف""والدارقطني، وابن شاهین :
 ، وقال البزار:)٩("الحدیث ذاهب حدیثه، یكتب ال الحدیث، متروك"، وقال أبو حاتم: )٨("ثقة غیر"وقال أبو داود: 

  .)١١(متروك الحدیث"": الدارقطني، وأبو نعیم األصبهاني، وقال أحمد بن حنبل، والنسائي، و )١٠("الحدیث نلیِّ "
  قلت: ضعیف، جدًا.

 عمرو أبو ،المیم بسكون ،دانيالهمْ  ،عمیر بن سعید بنا ،الجیم وتخفیف أوله بضم : هوُمجالد -٧  
  .)١٢(ومائة وأربعین أربع سنة مات، السادسة صغار من ،عمره آخر في تغیر وقد ،بالقوي لیس، الكوفي

  ه لم یرسل عنألنَّ عامر بن شراحیل ؛  إرسال الشعبي إلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل فيرجال اوباقي 
   .)١٣(t عدي بن حاتم 

وُمجالد بن  ،ضعیف جداً  ربما أخطأ، وسوار بن مصعب الحارثي الوهاب عبد بن محمدفیه  فاإلسناد
  .سعید الهمداني ضعیف

  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٧٣٦، رقم٤/٢١٦لسان المیزان، )(١
 .١٢٤، رقم٤/٦٣٦تاریخ اإلسالم، )(٢
تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، و  ،٤٦٠، رقم١/٢٣١سنن الدارقطني، ، و ٨٧١، رقم٤/٥٣١في ضعفاء الرجال،  الكامل)(٣

 .٢٧٦، رقم١٠٤ص
 .١١٧٥، رقم٤/٢٧٢والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٤
 .٤٧٤٠، رقم١٠/٢٨٨تاریخ بغداد، )(٥
 .١٧٥، رقم٨٣، صعلل الحدیث ومعرفة الرجال)(٦
 .٢٣٥٩، رقم٤/١٦٩التاریخ الكبیر، )(٧
 .٤٧٤٠، رقم١٠/٢٨٨تاریخ بغداد، )(٨
 .١١٧٥، رقم٤/٢٧٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٥٧٣قم، ر ٢/١٩٢مسند البزار، )(١٠
، ١/٢٨٤سنن الدارقطني، و  ،٢٥٨، رقم٥٠الضعفاء والمتروكون، ص، و ١١٧٥، رقم٤/٢٧٢ل البن أبي حاتم، الجرح والتعدی)(١١
 .٩٤، رقم٩٠الضعفاء، صو  ،٥٧٤رقم
  .٦٥٢٠، رقم٩٢٠تقریب التهذیب، ص)(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٣٢٢رقم، ٢٠٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٥٨٨، رقم١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .١٦٣العراقي، ص



١٨ 

  الحكم على اإلسناد: 
موقوف  يورو  ،)٢(نه األلبانيمن حدیث ابن عمر حس اً له شاهدو  ،)١(السخاوي ضعفهو ، اإلسناد ضعیف
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٣(داود وعن الشعبي صححه أب

***  

 .)٤(»َفأمر بالسِّْتر َأْن ُیْقَطع، وُیْجَعَل َلُه ِمنه ِوَسادَتان َمْنُبوَذتَانِ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١٠الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اِهللا َیْعِني اْبَن )٥(َحدَّثََنا َأُبو َقَطنٍ : رحمه اهللا بن حنبل قال اإلمام أحمد
َفَقاَل: ِإنِّي ُكْنُت َأَتْیُتَك  َأتَاِني ِجْبِریُل،: " r، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ )٦(َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُمَجاِهدٍ 

ثَاُل َرُجٍل، َوَكاَن ِفي اْلَبْیِت ِقرَاُم اللَّْیَلَة، َفَلْم َیْمَنْعِني َأْن َأْدُخَل َعَلْیَك اْلَبْیَت الَِّذي َأْنَت ِفیِه، ِإالَّ َأنَُّه َكاَن ِفي اْلَبْیِت ِتمْ 
ِل الَِّذي ِفي َباِب اْلَبْیِت ُیْقَطْع، َفُیَصیََّر َكَهْیَئِة الشََّجَرِة، َوُمْر ِبالسِّْتِر ُیْقَطْع، ِسْتٍر ِفیِه َتَماِثیُل، َفُمْر ِبرَْأِس التِّْمثَا

َحَسِن ، َوإَِذا اْلَكْلُب َجْرٌو َكاَن ِللْ rَفُیْجَعَل ِمْنُه ِوَساَدتَاِن ُمْنَتِبَذَتْیِن  ُتوَطَآِن، َوُمْر ِباْلَكْلِب ُیْخَرُج ". َفَفَعَل َرُسوُل اهللاِ 
  . )٧(َواْلُحَسْیِن َتْحَت َنَضٍد َلُهم
    تخریج الحدیث:

  من )١٠(إسحاق إبراهیم بن محمد الفزاري، والترمذي ي، من طریق أب)٩(، والبیهقي)٨(داود وأخرجه أب   
ق أبي بكر بن عیاش، ی، من طر )١٢(والطحاوي، )١١(ق عبد اهللا بن المبارك، والنسائي في الكبرىیطر  

 میلالنضر بن شُ من طریق  )١٤(السبیعي، وابن حبان بن أبي إسحاق طریق عیسى بن یونس من)١٣(والطحاوي
عن یونس بن  ستتهممحمد بن عبید الطنافسي،  من طریق )١٥(، والبیهقيالبصري النحوي الحسن أبو المازني

                                                           
  .٧٨انظر: المقاصد الحسنة، ص)(١
 .٢٦٩، رقم١/١١١صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(٢
 .٥١١، رقم٣٤٧انظر: المراسیل ألبي داود، ص)(٣
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 عمرو بن الهیثم بن قطن، البصري.)(٥
 الحجاج المخزومي.هو ابن جبر، أبو )(٦
  .٨٠٤٥، رقم١٣/٤١٤، مسند أحمد)(٧
  .٤١٥٨، ٤/٧٤سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الصور، )(٨
  .٥٩٠١، رقم٨/٣٢٨، و٤١٥٨، رقم ٤/٧٤شعب اإلیمان، )(٩

 .٢٨٠٦، رقم٤/٤١٢سنن الترمذي، أبواب اآلداب، باب ما جاء أنَّ المالئكة ال تدخل بیتا فیه صورة وال كلب، )(١٠
 .٩٧٠٨، رقم٨/٤٦١السنن الكبرى، )(١١
 .٦٩٤٦، رقم٤/٢٨٧، شرح معاني اآلثار)(١٢
 .٦٩٤٥، رقمالسابقفي الموضع )(١٣
 .٥٨٥٤، رقم١٦٥، صالسابقفي الموضع )(١٤
 .٢٥٨٩، رقم٣/٨٨، والسنن الصغیر، ١٤٥٧٦، رقم٧/٤٤٠، السنن الكبرى)(١٥
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، وابن )٣(والطحاوي، )٢(معمر بن راشدو ، )١(والنسائي بنحوه.، یعي، بهبِ عمرو بن عبداهللا بن أبي إسحاق السَ 
، عن مجاهد بن جبر، به، اهللا عبد بن عمرومن طریق أبي إسحاق السبیعي جمیعهم ، )٥(، والبیهقي)٤(حبان

د بن سیرین، من طریق محم )٨(من طریق ذكوان أبي صالح السمان، وابن المقرئ )٧(، والبیهقي)٦(بنحوه. ومسلم
  ، به، بنحوه.عن أبي هریرة كالهما

  :اإلسناددراسة رجال 
  اإلسناد فیه:

من الخامسة مات  ،صدوق یهم قلیالً  ،أبو إسرائیل الكوفيهو : بن أبي سحاقیونس بن عبداهللا - ١
، )١٣(، وابن حبان)١٢(العجلي، و )١١(بن معینا، و )١٠(وثقه: ابن سعد .)٩(على الصحیح ومائةسنة اثنتین وخمسین 

و أبوقال  ،)١٦(جائز الحدیث""وقال العجلي:  ،)١٥("بأس به یكن لم ": مهدي عبد الرحمن بنوقال  .)١٤(والذهبي
 مُ دِّ قِ یُ  كان صدوق": الساجيقال و  ،)١٨("بأس به لیس": النسائيقال ، و )١٧("بحدیثه یحتج ال نهأ الإ صدوقاً : "حاتم

  ...،)٢٠("صدوق": الذهبيقال و  ،)١٩("بعضهم وضعفه، علي على عثمان

                                                           
 .٩٧٠٨، رقم ٨/٤٦١السنن الكبرى، ، و ٥٣٦٥، رقم ٨/٢١٦ ،عذاباً  الناس دَّ شَ أَ  رُ كْ ذِ كتاب الزینة،  سنن النسائي،)(١
 .١٩٤٨٨، رقم ١٠/٣٩٩جامع معمر بن راشد، )(٢
 .٦٩٤٦، رقم ٤/٢٨٧شرح معاني اآلثار، )(٣
 .٥٨٥٣، رقم١٣/١٦٤صحیح ابن حبان، )(٤
 .١٤٤٢٨، رقم ١٠/٢٥٥، ومعرفة السنن واآلثار، ١٤٥٧٧، رقم ٧/٤٤١السنن الكبرى، )(٥
 ).٢١١٢(١٠٢، رقم ٣/١٦٧٢، صورة وال كلب فیه بیتاً  المالئكة تدخل ال بابكتاب اللباس والزینة، صحیح مسلم، )(٦
 .٢٥١٩٨، رقم ٥/١٩٩شعب اإلیمان، )(٧
 .١١٢، رقم ٦٥معجم ابن المقرئ، ص)(٨
  .٧٩٥٦، رقم ١٠٩٧تقریب التهذیب، ص)(٩

  .٦/٣٦٣انظر: الطبقات الكبرى، )(١٠
  .٩١١، رقم٢٣٥، وص٨٧، رقم٦٠روایة الدارمي، صبن معین، یحیى تاریخ انظر: )(١١
  .٢٠٦٢، رقم٢/٣٧٧انظر: الثقات، )(١٢
  .١١٨٩٩، رقم٧/٦٥٠ذكره في الثقات، )(١٣
  .٣٨٩، رقم ٢٠٤م فیه وهو موثق، صانظر: من تكلَّ )(١٤
  .١٠٢٤، رقم٩/٢٤٤الجرح والتعدیل ال بن أبي حاتم، )(١٥
  .٢٠٦٢، رقم٢/٣٧٧الثقات، )(١٦
  .السابقالمصدر )(١٧
 .٧١٧٠، رقم٣٢/٤٩٢تهذیب الكمال، )(١٨
 .٨٤٣، رقم١١/٤٣٤، تهذیب التهذیب)(١٩
 .٦٤٦٤، رقم٢/٤٠٢الكاشف، )(٢٠
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 ه"حدیث، وقال مرة: )٢("أبیه عن حدیثه ضعف": حنبلبن اأحمد وقال ، )١("یغرب صدوق"وقال مرة:  
، وقال )٥("بن حنبل: "حدیثه فیه زیادة على حدیث الناساقال أحمد ، و )٤(ضعیف"": النسائيقال و  ،)٣("مضطرب

  .)٧("روایته في وهم ربما": الحاكم أحمد أبو، وقال )٦("سجیة منه وكان، غفلة فیه كانت ": یحیى بن سعید القطان
، وكذلك اهللا عبد بن عمروألنَّ تابعه أبا إسحاق السبیعي  ؛هنا وهمه ری، وال یضیهم قلیالً قلت: صدوق     

  .)٨(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس ؛تدلیسه
، )٩(هریرةه لم یرسل عن أبي ألنَّ  بن جبر؛ إرسال مجاهدوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل عن     

  .اهللا عبد بن عمرو یعيبِ السَ  إسحاق وأبعنه،  سحاق أبي بن عبداهللا بن یونس؛ ألنَّ تابع )١٠(وكذلك اختالطه
  اهللا بن أبي إسحاق السبیعي، صدوق یهم قیًال.فیه یونس بن عبد فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
یهم قلیًال، وقد توبع  صدوق إسحاق الَسِبیعيهذا الحدیث حسن؛ ألنَّ یونس بن عبد اهللا بن أبي اإلسناد 

 صحیحشعیب األرنؤوط: "قال و ، )١١(األلباني هحوصحفي هذا الحدیث وعلیه فیصبح الحدیث صحیح لغیره. 
  .)١٢("دون قصة تمثال الرجل

***  

  .)١٣(ُمْنَفِرٍد َبعیٍد َعْنهاَأْي » َأنَُّه َمرَّ ِبَقْبٍر ُمْنَتِبٍذ َعن الُقُبور«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 

  ) ١١الحدیث رقم ( 
  ....،)١٥(، َقاَل: َحدَّثََنا ُهَشْیمٌ )١٤(: َأْخَبَرَنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیمَ قال اإلمام النسائي رحمه اهللا

                                                           
 .٤٨٣٦، رقم٤٥٠دیوان الضعفاء، ص)(١
 .٧١٧٠، رقم٣٢/٤٩١تهذیب الكمال، )(٢
  .١٠٢٤، رقم٩/٢٤٤الجرح والتعدیل ال بن أبي حاتم، )(٣
 .٣٨٦٣، رقم٣/٢٢٣الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي، )(٤
  .١٠٢٤، رقم٩/٢٤٤الجرح والتعدیل ال بن أبي حاتم، )(٥
  ].٤/٢٨٢[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .وتكلفاً  تصنعاً  یكن لم أيوسجیة،  .السابقالمصدر )(٦
 .٨٤٣، رقم١١/٤٣٤، تهذیب التهذیب)(٧
 .٦٦، رقم٣٧طبقات المدلسین، صانظر: )(٨
، وتحفة التحصیل البن ٧٣٦، رقم٢٧٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧٤٧، رقم٢٠٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩

 .٢٩٤العراقي، ص
 .٨٩، رقم ٣٠٤نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(١٠
  .٣٥٦، رقم ١/٦٩٢سلسلة األحادیث الصحیحة، )(١١
  .٨٠٤٥، رقم١٣/٤١٤مسند أحمد ، حاشیة )(١٢
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٣
 هو ابن كثیر بن زید بن أفلح العبدي.)(١٤
 أبو معاویة بن أبي خازم الواسطي. ،هو ابن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي)(١٥
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َمرَّ ِبَقْبٍر ُمْنَتِبٍذ َفَصلَّى َعَلْیِه َوَصفَّ  rرََأى النَِّبيَّ «، َقاَل: َأْخَبَرِني َمْن، )٢(: َأْخَبَرَنا َعِن الشَّْعِبيِّ )١(َقاَل الشَّْیَباِنيُّ  

   .)٣(ِقیَل: َمْن َحدََّثَك؟ َقاَل: اْبُن َعبَّاسٍ » َأْصَحاَبُه َخْلَفهُ 
   تخریج الحدیث:
بنحوه. ، ، بهالواسطي ، عن هشیم بن بشیرالنیسابوري من طریق یحیى بن یحیى)٤(أخرجه الطحاوي

بن ا، من طریق شعبة )٩(نعیم األصبهاني و، وأب)٨(، والطبراني)٧(، وابن حبان)٦(داود الطیالسي ووأب، )٥(البخاريو 
 ،، بهالشَّْیَباِنيّ عن سلیمان  كالهما، الیشكري عوانة وضاح بن عبد اهللا يمن طریق أب)١٠(الحجاج، والدارقطني

، )١٣(نعیم األصبهاني و، وأب)١٢(، وابن حبانسلیمان بن مهران من طریق األعمش)١١(بنحوه. والطبراني
عن الشعبي عامر بن شراحیل، به،  كالهمااألحمسي البجلي،  ، من طریق إسماعیل بن أبي خالد)١٤(والبیهقي

  .)١٥(بنحوه
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  مع أنَّ ابن  ؛تدلیسهوكذلك ، )١٦(سلیمان الشَّْیَباِنيُّ رسل عن ی لمه ألنَّ الواسطي؛  شیم بن بشیرهُ  إرسال -١

                                                           
عجمة وسكون الیاء ، والشیباني بفتح الشین الم٢٧٦٩، رقم٤/٣٧١هو سلیمان الشَّْیَباِنيُّ صرح به أبو داود الطیالسي في مسنده، )(١

المنقوطة باثنتین من تحتها  والباء الموحدة بعدها  وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى شیبان، وهي قبیلة معروفة في بكر بن وائل، 
  ].٨/١٩٨[األنساب للسمعاني، 

 عامر بن شراحیل.هو )(٢
  .٢١٦٢، رقم٢/٤٦١، السنن الكبرى، و ٢٠٢٣، رقم ٤/٨٥، سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الصالة على القبر)(٣
 .٧٦٦٥، رقم٥/٣١١معرفة السنن واآلثار، )(٤
كتاب الجنائز، ، و ٨٥٧، رقم١/١٧١، علیهم الغسل والطهور یان، ومتى یجبصحیح البخاري، كتاب األذان، باب وضوء الصب)(٥

 .١٣٣٦، رقم ٢/٨٩، یدفن ، وباب الصالة على القبر بعد ما١٣١٩، رقم٢/٨٦باب الصفوف على الجنازة، 
 .٢٧٦٩، رقم٤/٣٧١مسند أبي داود الطیالسي، )(٦
 .٣٠٨٨، رقم٧/٣٥٨صحیح ابن حبان، )(٧
 .١٢٥٨١، رقم١٢/٩٤المعجم الكبیر ، )(٨
 .٧/١٩٢، و ٤/٣٢٠حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٩

 .١٨٤١، رقم٢/٤٤٢سنن الدارقطني، )(١٠
 .١٢٠٥، رقم٢/٤٨ ٢المعجم األوسط،)(١١
 .٣٠٩٠، رقم٧/٣٥٩، و٣٠٨٩، رقم٧/٣٥٨بن حبان، صحیح ا)(١٢
 .٧/١٩٣حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٣
 .١٠٩٣، رقم٢/٢٤، السنن الصغیر، و ٧٠٠٦، رقم٤/٧٦السنن الكبرى، )(١٤
 ، وقد اقتصرت على ما ذكرت من الطرق لعدم اإلطالة.yعن عبداهللا بن عباس عدیدةله طرق )(١٥
، وتحفة التحصیل البن ٨٤٩، رقم٢٩٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٤٢٦، رقم ٢٣١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٦

 .٣٣٣العراقي، ص
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  .السماعهنا بصیغة  حدث؛ ألنَّه )١(لتدلیسالمرتبة الثالثة من مراتب ا حجر ذكره في

  .)٢(بن عباسعبداهللا  عنیرسل  لمه ألنَّ عامر بن شراحیل؛  الشعبيإرسال  -٢  
  الحكم على اإلسناد: 

، )٤(األلبانيمن المعاصرین كل من ، و )٣(نعیم األصبهاني وأبه وصحح، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
  .)٥(وشعیب األرنؤوط

***  

ُیْرَوى بتَْنِوین الَقْبر » اْنَتهى ِإَلى َقْبر َمْنُبوٍذ فَصلَّى َعَلْیهِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیٍث آَخَر 
ِل، وَمع  وُسمِّي  اإلَضافة َیُكوُن الَمْنُبوُذ الّلِقیط، َأْي ِبَقْبر إْنساٍن َمْنبوٍذ.واإلضاَفة، َفمع التَّْنوین ُهو ِبَمعنى اْألَوَّ

  .)٦(اللَّقیط َمْنُبوذًا؛ ِألَنَّ أمَّه رَمْته َعَلى الطَّریق

  ) ١٢الحدیث رقم ( 
، )٨(َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَحرَّاِنيُّ َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمِغیَرُة ْبُن  ،)٧(َأْخَبَرَنا َأُبو َعُروَبةَ قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا: 

َعْن بن ، )١١(َعْن الشَّْعِبيِّ ، )١٠(ْبِن َأِبي َخاِلدٍ اَعْن ِإْسَماِعیَل ، )٩(َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َقاَل: َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجِریرٍ 
  .)١٢(َعَلْیِه َوَصلَّْیَنا معهِإَلى َقْبٍر َمْنُبوٍذ َفَصلَّى r اْنَتَهى النَِّبيُّ َعبَّاٍس َقاَل: 

   تخریج الحدیث:
  ).١١رقم (ب السابق حدیثالتقدم تخریجه في 

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

                                                           
  .١١١، رقم ٤٧طبقات المدلسین، صانظر: )(١
بن ، وتحفة التحصیل ال٣٢٢، رقم٢٠٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٠٠، رقم ١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

  .١٦٣العراقي، ص
 .٧/١٩٢انظر: حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٣
 .٢٠٢٣، رقم٢/٦٤صحیح سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الصالة على القبور، )(٤
 .٣٠٨٩، رقم ٧/٣٥٨حاشیة صحیح ابن حبان، )(٥
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 .بن محمد بن مودود اْلَحرَّاِنيّ  هو الحسین)(٧
َحرَّاْن بلدة من الجزیرة كان بها ومنها جماعة من الفضالء والعلماء في كل فن، وهي من دیار ربیعة.[األنساب للسمعاني، )(٨
٤/١٠٧.[ 
 هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي.)(٩

 هو األحمسي موالهم البجلي.)(١٠
 عامر بن شراحیل.هو )(١١
 .٣٠٨٩، رقم ٧/٣٥٨ابن حبان،  صحیح)(١٢



٢٣ 

  .)١(البجلي یرسل عن إسماعیل بن خالدإرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم  -١
، وكذلك )٢(البجلي؛ ألنَّه لم یرسل عن الشعبي عامر بن شراحیلإرسال إسماعیل بن أبي خالد  -٢

  .)٣(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه
  .)٤(بن عباسعبداهللا لم یرسل عن  هألنَّ عامر بن شراحیل؛  الشعبيإرسال  -٣  

  الحكم على اإلسناد: 
 ،)٦(األلبانيمن المعاصرین كل من ، و )٥( نعیم األصبهاني وأبه وصحح، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

  .)٧(وشعیب األرنؤوط
***  

اِل    .)٩(أي ُمْلَقاة» في َقْبرها)٨(َتِلده ُأّمه َوِهَي َمْنبوذٌة «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث الدَّجَّ

  ) ١٣الحدیث رقم ( 
، َقاَل: َنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِدیِنيُّ ، )١٠(ُمَحمَُّد ْبُن ِهَشاٍم اْلُمْسَتْمِليُّ : َحدَّثََنا قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا

ُذِكَر «، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: )١١(َقاَل: َنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َطاُوٍس، َعْن َأِبیهِ 
اُل ِعْنَد النَِّبيِّ  َفَقاَل: َتِلُدُه ُأمَُّه، َوِهَي َمْنُبوَذٌة ِفي َقْبرَِها، َفِإَذا َوَلَدْتُه َحَمْلِت النَِّساُء  r الدَّجَّ

  .)١٢(»ِباْلَخطَّاِئینَ 
  
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٤٧العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٣٥، رقم١٤٥، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧، رقم١٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

  .٢٧ص
 .٣٦، رقم٢٨طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
، وتحفة التحصیل البن ٣٢٢، رقم٢٠٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٠٠، رقم ١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

  .١٦٣العراقي، ص
 .٧/١٩٢انظر: حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٥
 .٢٠٢٣، رقم٢/٦٤لقبور، صحیح سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الصالة على ا)(٦
 .٣٠٨٩، رقم ٧/٣٥٨حاشیة صحیح ابن حبان، )(٧
بیدي،  [تاج العروس، لمرتضى .ْنُبوُذون، َألنَُّهم ُیْطَرُحونالَمْنُبوُذ: ولد الزنا، ...واألنثى َمْنُبوَذة وَنِبیَذٌة، هم المَ )(٨  ].٩/٤٨١الزَّ
  .٥/٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٩

بضم المیم وسكون السین المهملة وفتح التاء  المنقوطة من فوقها باثنتین  وسكون المیم وفي آخرها الالم، اختص بهذه النسبة )(١٠
 ]. ١٢/٢٤٣جماعة كثیرة كانوا یستملون لألكابر والعلماء.[األنساب للسمعاني، 

  طاوس بن كیسان الیماني.)(١١
  .٥١٢٢، رقم ٥/٢١٤المعجم األوسط، )(١٢



٢٤ 

  
   تخریج الحدیث:

من طریق سوید بن )٢(نعیم األصفهاني ومن طریق محمد بن عبید بن حساب، وأب)١(أخرجه ابن عدي
، الُجَمحي الرحمن عبد بن عثمانمن طریق إبراهیم بن عبداهللا الهروي، ثالثتهم عن )٣(، وابن عساكرالهروي سعید

  بنحوه.، به
  دراسة رجال اإلسناد وعلله:

  اإلسناد فیه:
  ،یكْ مَ بن البختري، أبو جعفر المروزي، المعروف بابن أبي الدُّ ا: هو محمد بن هشام اْلُمْسَتْمِليُّ  -١  

وقال  .)٦(قه: الخطیب البغداديوثَّ  .)٥(عرفة بن الحسن مستملي وكان ،)٤(ومائتین وثمانین تسع سنة يَ وتوفِّ  
  .)٧("الدارقطني: "ال بأس به
  قلت: صدوق.

  .)٨(، من الثالثةبالقوي لیس، البصري ،محيالجُ  سالم بن اهللا عبد بن: هو االرحمن عبد بن عثمان -٢  
ه لم یرسل عن أبي ألنَّ ؛ طاوس بن كیسانإرسال  فيوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل 

  .)١٠(التدلیسالمرتبة األولى من مراتب  في إیاه ذكر ابن حجركذلك تدلیسه؛ ل، و )٩(هریرة
   فیه محمد بن هشام المستملي صدوق، وعثمان بن عبد الرحمن الُجَمحيُّ ضعیف.  فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
عدي في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وقال "هذه وهذا الحدیث ساقه ابن اإلسناد ضعیف، 

  .)١٢(األلبانيمن المعاصرین إسناده  وضعف، )١١(التي ذكرتها عامتها ال یوافقه علیها الثقات" لعثمان األحادیث
***  

                                                           
 .٦/٢٧٤ل في ضعفاء الرجال، الكام)(١
 .٤/٢٢حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٢
 .٥/٢٣٧تاریخ دمشق، )(٣
  .١٧٤٠، رقم ٤/٥٧٤تاریخ بغداد، )(٤
 .٥١٦، رقم ٦/٨٢٧تاریخ اإلسالم، )(٥
  .١٧٤٠ رقم ،٤/٥٧٤ بغداد، تاریخ)(٦
  .السابق المصدر)(٧
 .٤٥٢٧، رقم ٦٦٦تقریب التهذیب، ص)(٨
، وتحفة التحصیل البن ٣٠٧مق، ر ٢٠١وجامع التحصیل للعالئي، ص ،٣٥٢، رقم٩٩المراسیل البن أبي حاتم، صانظر: )(٩

 .١٥٧العراقي، ص
 .١٤، رقم٢١طبقات المدلسین، صانظر: )(١٠
 .٦/٢٧٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(١١
 .٢٩٩٩، رقم٤٤٠ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، ص)(١٢



٢٥ 

َر ِفي اْلَحِدیِث ِذْكُر  قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوُهَو َما ُیْعَمُل ِمَن األْشِربة ِمَن التَّمِر، » النَِّبیذِ «َوَقْد َتَكرَّ
ء ِلَیِصیَر َنِبیذًا، والزَّبیب، والَعَسل، والِحْنَطة، والشَّعیر َوَغْیِر َذِلَك. ُیَقاُل: َنَبْذُت التَّمر والِعَنب، ِإَذا َترْكَت َعَلْیِه اْلَما

 َلُه َنِبیذ. َویقال ِمْن َمْفُعوٍل ِإَلى َفِعیل. واْنَتَبْذُتُه: اتََّخْذُته َنِبیذًا. وَسَواء َكاَن ِمْسِكرًا َأْو غیَر ُمْسِكر َفِإنَُّه ُیَقالُ  َفُصِرفَ 
  .)١(للَخْمر الُمْعَتَصر ِمَن العَنب َنِبیٌذ. َكَما ُیَقاُل للنَّبیذ َخْمرٌ 

  ) ١٤الحدیث رقم ( 
، )٣(، َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمْسِلٍم اْلَعْبِديِّ )٢(: َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا َوِكیعٌ م رحمه اهللاقال اإلمام مسل

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ )٤(َعْن َأِبي اْلُمَتَوكِِّل النَّاِجيِّ  َمْن َشِرَب النَِّبیَذ ِمْنُكْم َفْلَیْشَرْبُه «:r، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
  .)٥(»َزِبیًبا َفْرًدا، َأْو َتْمرًا َفْرًدا، َأْو ُبْسرًا َفْرًدا

     تخریج الحدیث:
، عن إسماعیل بن مسلم العبدي، به، بمثله. ومن طریق المثنى )٦(أخرجه مسلم من طریق روح بن عبادة  

، )٨(نضرة المنذر بن مالك العوفي يالمتوكل النَّاجي، به، بنحوه. ومن طریق أب ي، عن أب)٧(بن سعید الضبعيا
  عن أبي سعید الخدري، به، بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
ه لم یرسل عن أبي ألنَّ  ؛إرسال أبي المتوكل النَّاِجيِّ  في قیل ما یضیر ثقات، وال كلهم اإلسناد رجال
  .)٩(t سعید الخدري

***  

                                                           
  .٥/٧واألثر، النهایة في غریب الحدیث )(١
 هو ابن الجراح.)(٢
 عبد وهو نزار، بن ربیعة في القیس عبد إلى النسبة هذه، بواحدة وفي آخرها الدال المهملة فتح العین وسكون الباء المنقوطة)(٣

 ].٩/١٩٠[األنساب للسمعاني، نزار. بن ربیعة بن أسد بن جدیلة بن دعمي بن أفصى بن القیس
  ].١٣/٥ناجیة. [ األنساب للسمعاني،  يیم بعد األلف، هذه النسبة إلى بنوالنَّاِجيِّ بالنون المشددة والجهو علي بن داود، )(٤
  ).١٩٨٧(٢٢، رقم٣/١٥٧٥صحیح مسلم، كتاب األشربة، باب كراهیة انتباذ التمر، )(٥
  .)١٩٨٧(، رقمفي الموضع السابق)(٦
زفَّت والدُّبَّاء والحنتم والنَّقیر، وبیان أنه منسوخ، وأنَّه الیوم حالل ما لم یصر باب النَّهي عن االنتباذ في الم ،في الموضع السابق)(٧

 ).١٩٩٦(٤٥، رقم٣/١٥٨٠، مسكراً 
)، ١٨(٢٦، رقم١/٤٨، وشرائع الدَّین، والدُّعاء إلیه ، كتاب اإلیمان، باب األمر باإلیمان باهللا ورسوله،السابقفي الموضع )(٨

 ٢١، رقم١٥٧٥)، وص١٩٨٧(٢٠، رقم٣/١٥٧٤األشربة، باب كراهیة انتباذ التمر،  ، وكتاب٥٠)، وص١٨(٢٧، رقم٤٩وص
)، وباب النَّهي عن االنتباذ في المزفَّت والدُّبَّاء والحنتم والنَّقیر، وبیان أنه منسوخ، وأنَّه الیوم حالل ما لم یصر مسكر ١٩٨٧(

 ).١٩٩٦(٤٤، و٤٣، رقم١٥٨٠ص
 .٢٣٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٥٠١، رقم١٣٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩



٢٦ 

َأْي كاَشْفناُكم وقاَتْلناُكم » وٕاْن أَبْیتم َناَبْذَناُكْم َعَلى َسَواء«َوِفي َحِدیِث َسْلمان  األثیر رحمه اهللا:قال ابن 
 َرُهم ِبِه إْخباراً َعَلى َطِریق ُمْسَتِقیم ُمْسَتٍو ِفي الِعْلم باْلُمنابَذة ِمنَّا وِمْنكم، ِبَأْن ُنْظهَر لُهم الَعْزم َعَلى ِقتاِلهم، وُنْخبِ 

َلى َمن َكاَن َبْیَنه َمْكُشوَفا. والنَّْبذ َیُكوُن بالِفْعل والقوِل، ِفي األْجسام والَمعاِني. َوِمْنُه َنَبَذ العهَد، ِإَذا َنَقَضُه َوَأْلَقاُه إِ 
  . )١(وَبْیَنه 

  ) ١٥الحدیث رقم ( 
، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، )٣(َأُبو َعَواَنةَ  ، َقاَل: َحدَّثََنا)٢(َحدَّثََنا ُقَتْیَبةُ  قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا:

، َأنَّ َجْیًشا ِمْن ُجُیوِش اْلُمْسِلِمیَن َكاَن َأِمیَرُهْم َسْلَماُن الَفاِرِسيُّ َحاَصُروا َقْصًرا ِمْن ُقصُ  َعْن َأِبي وِر الَبْخَتِريِّ
َفَأتَاُهْم َیْدُعوُهْم r َدُعوِني َأْدُعُهْم َكَما َسِمْعُت َفاِرَس، َفَقاُلوا: َیا َأَبا َعْبِد اِهللا، َأَال َنْنَهُد ِإَلْیِهْم؟ َقاَل: 

، َتَرْوَن الَعَرَب ُیِطیُعوَنِني، َفِإْن َأْسَلْمُتْم فَ  َلُكْم ِمْثُل الَِّذي َلَنا َسْلَماُن، َفَقاَل َلُهْم: ِإنََّما َأَنا َرُجٌل ِمْنُكْم َفاِرِسيٌّ
ْیِه َوَأْعُطوَنا الِجْزَیَة َعْن َیٍد َوَأْنُتْم َصاِغُروَن، َوَعَلْیُكْم ِمْثُل الَِّذي َعَلْیَنا، َوإِْن َأَبْیُتْم ِإالَّ ِدیَنُكْم َتَرْكَناُكْم َعلَ 

َقاُلوا: َما َنْحُن َقاَل: َوَرَطَن ِإَلْیِهْم ِبالَفاِرِسیَِّة، َوَأْنُتْم َغْیُر َمْحُموِدیَن، َوإِْن َأَبْیُتْم َناَبْذَناُكْم َعَلى َسَواٍء، 
ُلُكْم، َفَقاُلوا: َیا َأَبا َعْبِد اِهللا، َأَال َنْنَهُد ِإَلْیِهْم؟ َقاَل: َال، َفَدَعاُهْم َثَالَثَة َأیَّاٍم ِبالَِّذي ُنْعِطي الِجْزَیَة، َوَلِكنَّا ُنَقاتِ 

  . )٤(ِإَلى ِمْثِل َهَذا، ُثمَّ َقاَل: اْنَهُدوا ِإَلْیِهْم، َقاَل: َفَنَهْدَنا ِإَلْیِهْم، َفَفَتْحَنا َذِلَك الَقْصرَ 
   تخریج الحدیث:

بمثله. ، ، عن قتیبة بن سعید، بهیبانيالشَّ من طریق الحسن بن سفیان )٥(نعیم األصبهاني وأخرجه أب  
بمثله. ، ، بهالوضاح بن عبد اهللاعوانة  ي، عن أب)٦(كامل الفضل بن الحسین الجحدري يمن طریق أبو 

وابن أبي  ، السبیعي إسحاق أبي بن ، من طریق إسرائیل بن یونس)٨(الشیخ األصبهاني و، وأب)٧(وأحمد
  ، والقاسم بنبيالضَّ  من طریق جریر بن عبد الحمید)١٠(، وسعید بن منصوربيالضَّ  عن محمد بن فضیل)٩(شیبة
  بنحوه. ،، من طریق حماد بن سلمة، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به)١٢(، والبزار)١١(سالم

                                                           
  .٥/٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن سعید بن جمیل بن طریف الثقفي، أبو رجاء البغالني.)(٢
 هو الوضاح بن عبد اهللا الیشكري البزاز.)(٣
  .١٥٤٨، رقم٣/١٧١سنن الترمذي، كتاب السیر، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، )(٤
  .١/٨٢، و تاریخ أصبهان، ١/١٨٩حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ، )(٥
  .السابقفي الموضع )(٦
 .٢٣٧٢٦، رقم٣٩/١٢٩مسند أحمد، )(٧
 .١/٢٣٥طبقات المحدثین بأصبهان، )(٨
 .٣٣٠٥٣، رقم٦/٤٧٥مصنف ابن أبي شیبة، )(٩

  .٢٤٧٠، رقم ٢/٣١٢سنن سعید بن منصور، )(١٠
 .٦١رقم، ٣٣األموال، ص)(١١
 .٢٥٤٥، رقم٦/٥٠٥مسند البزار، )(١٢



٢٧ 

  دراسة رجال اإلسناد وعلله:
  اإلسناد فیه:  

 ،من الخامسة ،صدوق اختلط، ویقال أبو السائب الثقفي الكوفي ،محمدأبو  : هوائبعطاء بن السّ  - ١
 ،)٥(بن معینوا ،)٤(، وأحمد بن حنبل)٣(، وأیوب السختیاني)٢(وثقه: ابن سعد .)١(نمات سنة ست وثالثی

"تغیر ، وزاد ابن سعد: )١١(والذهبي ،)١٠(والطبراني، )٩(، وابن حبان)٨(والنسائي ،)٧(یعقوب بن سفیانو ، )٦(والعجلي
وفي روایة جریر ، ، وزاد یعقوب بن سفیان: "وكان عطاء تغیر بآخره)١٢("واختلط في آخر عمره، حفظه بآخره

 رواه فما"وزاد الطبراني: ، )١٤("، وزاد النسائي: "في حدیثه القدیم إال أنه تغیر)١٣("وابن فضیل وطبقتهم ضعیفة
قال شعبة: "إذا حدثك عن رجل واحد و  .)١٦("بآخرهوزاد الذهبي: "ساء حفظه ، )١٥("صحیح فهو المتقدمون عنه

 محله"وقال أبو حاتم:  .)١٧("وٕاذا جمع فقال: زاذان ومیسرة وأبو البختري فاتقه، كان الشیخ قد تغیر، فهو ثقة
، وقال )١٨("كثیرة تخالیط حدیثه في حفظه تغیر بأخرة ثم، الحدیث مستقیم صالح یختلط نأ قبل قدیماً  الصدق

 أكتب لم: أیضاً  وقال ،ضعیف واللیث، لیث من عندي أضعف هو": ُعَلیَّةَ . وقال ابن )١٩(الحدیث"جائز "العجلي: 
 في عطاء من عوانة أبو سمع وقد". وقال ابن معین: )٢٠("الجانبین أحد فمحوت اً واحد لوحاً  إال عطاء عن

                                                           
  .٤٦٢٥، رقم ٦٧٨تقریب التهذیب، ص)(١
  .٦/٣٣٨انظر: الطبقات الكبرى، )(٢
  .١٨٤٨، رقم٦/٣٣٣انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
  .السابقانظر: المصدر )(٤
:انظر)(٥

  .٧٩١، رقم ٣/١٧٨تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري،  
  .١٢٣٧، رقم٢/١٣٥الثقات، )(٦
 .٣٨٦، رقم٧/٢٠٧انظر: تهذیب التهذیب، )(٧
  .١٨٤٨، رقم٢٠/٩٢انظر: تهذیب الكمال، )(٨
  .٤٥٣١، رقم٥/٢٠١ذكره في الثقات، )(٩

 .٣٨٦، رقم٧/٢٠٧انظر: تهذیب التهذیب، )(١٠
  .٣٧٩٨، رقم٢/٢٢انظر: الكاشف ، )(١١
  .٦/٣٣٨الطبقات الكبرى، )(١٢
 .٣٨٦رقم، ٧/٢٠٧تهذیب التهذیب، )(١٣
  .١٨٤٨، رقم٢٠/٩٢تهذیب الكمال، )(١٤
 .٣٨٦رقم ،٧/٢٠٧ التهذیب، تهذیب)(١٥
  .٣٧٩٨، رقم٢/٢٢الكاشف، )(١٦
  .٦/٣٣٨الطبقات الكبرى، )(١٧
  .١٨٤٨، رقم٦/٣٣٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٨
  .١٢٣٧، رقم٢/١٣٥الثقات، )(١٩
  .٦/٣٣٨الطبقات الكبرى، )(٢٠



٢٨ 

، صحیحاً  كان قدیما منه سمع من". وقال أحمد بن حنبل: )١("بحدیثه یحتج وال، جمیعاً  االختالط وفى الصحة
 عطاء في یقول الناس من أحداً  سمعت ما". وقال یحیى بن سعید القطان: )٢("بشيء یكن لم حدیثاً  منه سمع ومن
  .)٤("قال الدارقطني: "اختلط في آخر عمره. و )٣("القدیم حدیثه في قط شیئاً  السائب بن

، وقد تابعه )٥(ابن معین ال یحتج بحدیثهقد روى الحدیث عنه أبو عوانة، وقال فیه ، و : ثقة اختلطقلت
، وحماد بن سلمة هنا سمع منه )٦(سمع منه قبل اختالطه وبعد اختالطه :"حماد بن سلمة، وقال عنه ابن حجر

فاتقه، كان بعد اختالطه؛ ألنَّ الحدیث هنا عن أبي البختري، وقال شعبة بن الحجاج إذا حدث عن أبي البختري، 
بي، وقال یعقوب بن سفیان: ، ولق)٧(الشیخ قد تغیر بي، ومحمد بن فضیل الضَّ د تابعه جریر بن عبد الحمید الضَّ

  ؛ لذا فالحدیث حدَّث به عطاء بن السائب في اختالطه.)٨(""وفي روایة جریر وابن فضیل وطبقتهم ضعیفة
tإرسال أبي البختري سعید بن فیروز بن أبي عمران الطائي؛ لعدم إدراكه سلیمان الفارس -١

)٩(.  
ه لم ألنَّ  الوضاح بن عبداهللا؛ عوانهي إرسال أب في قیل ما یضیر والباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات،   

  .)١٠(عن عطاء بن السائبیرسل 
  اختالط عطاء بن السائب، وٕارسال أبي البختري. فیه فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  .)١٢(شعیب األرنؤوط، و )١١(األلباني ضعفه كل منو سناد ضعیف، اإل

***  
  
  

                                                           
  .١٨٤٨، رقم٦/٣٣٤حاتم، الجرح والتعدیل البن أبي )(١
  السابق. المصدر)(٢
  .السابقالمصدر )(٣
 .٨١١، رقم٥/١٨٨علل الدارقطني، )(٤
  .١٨٤٨رقم ،٦/٣٣٤ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرحانظر: )(٥
 .٣٨٧، رقم٧/٢٠٧انظر: تهذیب التهذیب، )(٦
  .٦/٣٣٨انظر: الطبقات الكبرى، )(٧
 .٣٨٦، رقم٧/٢٠٧تهذیب التهذیب، )(٨
  .١٢٧، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٤٢، رقم١٨٣انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٩

 .٣٣٦تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل البن العراقي، ص)(١٠
  .١٥٤٨، رقم ١٥١جاء في الدعوة قبل القتال، ص ضعیف سنن الترمذي، كتاب السیر، باب ما)(١١
  .٢٣٧٢، رقم٣٩/١٣٠حاشیة مسند أحمد، )(١٢



٢٩ 

َأْي َیسیٌر » إنَّما َكاَن الَبیاُض ِفي َعْنَفَقِته، َوِفي الرَّأس َنْبذٌ «َوِفي َحِدیِث َأَنٍس  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ِمْنه . ُیَقاُل: ِبأرِض َكَذا َنْبٌذ ِمْن َكٍإل، وأَصاَب األرَض َنْبٌذ ِمْن َمَطٍر، وَذهب َماُله وَبِقي rِمْن َشْیب، َیْعِني الّنبيَّ 

  .)١(َنْبٌذ وُنْبَذٌة: َأْي َشْيٌء َیِسیر

  ) ١٦الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا اْلُمثَنَّى ْبُن )٣(، َحدَّثََنا َأِبي)٢(َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اْلَجْهَضِميُّ  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ُیْكَرُه َأْن َیْنِتَف الرَُّجُل الشَّْعَرَة اْلَبْیَضاَء ِمْن رَْأِسِه َوِلْحَیِتِه، َقاَل: ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: " )٥(، َعْن َقَتاَدة)٤(َسِعیدٍ 
ْدَغْینِ  )٦(، ِإنََّما َكاَن اْلَبَیاُض ِفي َعْنَفَقِتهِ rَوَلْم َیْخَتِضْب َرُسوُل اِهللا    .)٨("َوِفي الرَّْأِس َنْبٌذ  )٧(َوِفي الصُّ
   تخریج الحدیث:

رواه بمثله. و  ،به ،، عن المثنى بن سعیدالتَِّمیِميعبد الصمد بن عبد الوارث  طریق من)٩(أخرجه مسلم
، عن قتادة بن دعامة، به كالهما، )١١(اْلَعْوِذيوهمام بن یحیى  ،)١٠(طریق جریر بن حازم ومسلم، من، البخاري
  بن أبي عبد   َرِبیَعةُ و  ،)١٣(، ومحمد بن سیرین)١٢(اْلُبَناِنيُّ من طریق ثابت  البخاري، ومسلمرواه و  بنحوه.

  

                                                           
  .٥/٧ ،النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
- ٣/٤٣٥بفتح الجیم والضاد المنقوطة وسكون الهاء، هذه لنسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة، [األنساب، للسمعاني، )(٢

٤٣٦.[  
٣)(.   علي بن نصر بن علي اْلَجْهَضِميُّ
 هو الضبعي، أبو سعید البصري القسام القصیر.)(٤
 دة السدوسي أبو الخطاب البصري.هو ابن دعامة بن قتا)(٥
[ النهایة في غریب الحدیث  .وقلته الشيء خفة: العنفقة وأصل. الذقن وبین بینها الذي الشعر: وقیلهو الشعر في الشفة السفلي. )(٦

 ].٣/٣٠٩واألثر، 
 ].١/٥١٠. [ المعجم الوسیط، َفْوقه َوالشعر اْألذن ِإَلى اْلعین من اْلَوْجه َجانب هو)(٧
  ).٢٣٤١(١٠٤، رقم٤/١٨٢١، rصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب شیبه )(٨
  .١٠٤، رقمفي الموضع السابق )(٩

صحیح مسلم، كتاب ، و ٥٩٠٧، ورقم٥٩٠٦، رقم١٦٢، وص٥٩٠٥، رقم٧/١٦١صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، )(١٠
 ).٢٣٣٨(٩٤، رقم٤/١٨١٩، rالفضائل، باب صفة شعر النبي

صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب صفة شعر ، و ٥٩٠٤، و٥٩٠٣، رقم٧/١٦١الجعد، صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب )(١١
 ).٢٣٣٨(٩٥، رقم٤/١٨١٩، rالنبي

، ٧/١٦٠ا یذكر من الشیب، ، وكتاب اللباس، باب م٣٥٦١، رقم٤/١٨٩، rصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي)(١٢
)، ٢٣٣٠(٨١، رقم٤/١٨١٤ولین مسه والتبرك بمسحه،  rتاب الفضائل، باب طیب رائحة النبي وصحیح مسلم، ك، ٥٨٩٤رقم

 ).٢٣٤١(١٠٣، رقم٤/١٨٢١ r)، وباب شیبه ٢٣٣٠(٨٢، رقم١٨١٥وص
وصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب شیبه ،  ٥٨٩٤، رقم٧/١٦٠صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب ما یذكر في الشیب، )(١٣
r ،١٠٣، و١٠٢)، و رقم٢٣٤١(١٠١رقم، ٤/١٨٢١.  



٣٠ 

عن خمستهم ، )٣(مید بن أبي حمید الطویل، وحُ )٢(اْلُمَزِنيإیاس معاویة بن قرة  يطریق أب من ومسلم، )١(الرحمن
  أنس بن مالك، به، بنحوه.

  :دراسة رجال اإلسناد
، )٤(بن مالكأنس ه لم یرسل عن ألنَّ  ؛إرسال قتادة بن دعامة في رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل

بصیغ  البخاريث في روایة حدَّ  هألنَّ ؛ )٥(في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیسذكره ابن حجر تدلیسه؛ مع أنَّ و 
  .)٦(التحدیث

***  

  .)٧(َأْي ِقْطَعٌة ِمْنهُ » ُنْبَذُة ُقْسٍط َوَأْظَفارٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث ُأمِّ َعِطیََّة 

  ) ١٧رقم ( الحدیث 
، َحدَّثَْتِني ُأمُّ )١١(َحدَّثَْتَنا َحْفَصةُ .،)١٠(: َحدَّثََنا ِهَشامٌ )٩(األَْنَصاِريُّ )٨(: َوَقالَ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه: » َوَأْظَفارٍ َوَال َتَمسَّ ِطیًبا، ِإالَّ َأْدَنى ُطْهرَِها ِإَذا َطُهَرْت ُنْبَذًة ِمْن ُقْسٍط r َنَهى النَِّبيُّ «َعِطیََّة، 
  . )١٢(»الُقْسُط َوالُكْسُت ِمْثُل الَكاُفوِر َوالَقاُفورِ «

   تخریج الحدیث:
   ، عن هشام)١٥(، ویزید بن هارون)١٤(وعبد اهللا بن نمیر ،)١٣(أخرجه مسلم، من طریق عبد اهللا بن إدریس  

                                                           
كتاب اللباس، باب ما یذكر من الشیب، ، و ٣٥٤٨، و٣٥٤٧، رقم٤/١٨٧، rصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي )(١
، ومبعثه، وسنه، rوصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ، ٥٩٠٠، رقم١٦١، وباب الجعد، ص٥٨٩٥، رقم٧/١٦٠
 ).٢٣٤٧(١١٣، رقم٤/١٨٢٤
  ).٢٣٤١(١٠٥، رقم٤/١٨٢١، rصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب شیبه )(٢
 ).٢٣٣٨(٩٦، رقم٤/١٨١٩، r، باب صفة شعر النبيالسابق في الموضع)(٣
 .٦٣٣، رقم ٢٥٥- ٢٥٤، ص، وجامع التحصیل للعالئي٦١٩، رقم ١٦٨حاتم، صانظر: المراسیل البن أبي )(٤
  .٩٢، رقم٤٣انظر: طبقات المدلسین، ص)(٥
 .٥٩٠٣، رقم٧/١٦١صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، )(٦
 .٥/٧ ،النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٧
 ].٢١/٧، يشرح صحیح البخار عمدة القاري [ ".فلهذا لم یرو عنه بصیغة التحدیث أخذ هذا عنه مذاكرة"قال العیني: )(٨
 ضي.هو محمد بن عبد اهللا بن المثنى األنصاري البصري القا)(٩

 .٣١٣، رقم١/٦٩، كتاب الحیض، باب الطیب للمرأة عند غسلها من، ، صرح به البخاري في صحیحهابن حسانهو )(١٠
 أم الهذیل األنصاریة البصریة. ،هي بنت سیرین)(١١
 .٥٣٤٢، رقم ٧/٦٠صحیح البخاري، كتاب الطالق، باب تلبس الحادة ثیاب العصب، )(١٢
 ).٩٣٨(٦٦رقم، ٢/١١٢٧صحیح مسلم، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغیرها بوضع الحمل، )(١٣
 .٩٣٨رقم ،السابق في الموضع)(١٤
 .السابق في الموضع)(١٥



٣١ 

 بنحوه.، ، عن حفصة بنت سیرین، بهالسَّْخِتَیاِني، من طریق أیوب )٢(، ومسلم)١(بنحوه. والبخاري، بن حسان، بها
  به، بنحوه. ،، عن أم عطیةنمن طریق محمد بن سیری)٣(والبخاري

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 وكسر النون بفتح مصّغر، وقیل موحدة وباء مهملة وسین نسیبة، بنون اسمها األنصارّیة :عطیة أم -١
أنس،  عنها روى. عمر ، وعنr النبي عن عطیة أم روت ...الحارث بنت وكنیتها، وهي باسمها معروفةالّسین، 

  .)٤(عمیر، وآخرون بن الملك عطّیة، وعبد بن الّرحمن عبد بن سیرین، وٕاسماعیل ولدا ومحمد، وحفصة
  وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

   قبل هو إنما الصحیحین في وحدیثهعالء الدین رضا: "اختالط محمد بن عبد اهللا األنصاري؛ لقول  -١
  .)٥("واختالطه تغیره

حدث  هألنَّ ؛)٦(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره  تدلیس هشام بن حسان، مع أنَّ  -٢
  ة التحدیث.یغبصهنا 

***  

َال «َوِفي ِروایة » ِقیَل َلُه: َیا َنِبيء اللَّه، َفَقاَل: إنَّا َمْعَشَر ُقَرْیٍش َال َنْنِبر«ِفیِه قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
وَلمَّا َحجَّ المهديُّ قدَّم الِكَسائيَّ ُیَصلِّي  النَّْبر: َهْمُز الَحْرف، َوَلْم َتُكن ُقَریش َتهِمز ِفي كالِمها.» تَْنِبر باْسمي
  .)٧(َم بالُقرآنَز فأْنَكر َعَلْیِه أهُل اْلَمِدیَنِة، َوَقاُلوا: ِإنَُّه َیْنِبُر ِفي َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ ِباْلَمِدیَنِة، َفَهمَ 

  الحدیث رقم ( * )
    ).١رقم(بتقدم 

***  
  
  
  

                                                           
كتاب الطالق، باب القسط ، و ٣١٣، رقم١/٦٩سلها من الحیض، صحیح البخاري، كتاب الحیض، باب الطیب للمرأة عند غُ )(١

 .٥٣٤١، رقم٧/٦٠للحادة عند الطهر، 
 ).٩٣٨(٦٧رقم، ٢/١١٢٨ الحمل، بوضع وغیرها زوجها، عنها المتوفى عدة انقضاء باب الطالق، كتاب مسلم، صحیح)(٢
، وكتاب الطالق، باب الكحل للحادة، ١٢٧٩، رقم٢/٧٨صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غیر زوجها، )(٣
 .٥٣٤٠رقم، ٧/٦٠
 .١٢١٧١، رقم٨/٤٣٧یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٤
 . ٩٩، رقم٣٢٦نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٥
 .١١٠، رقم٤٧طبقات المدلسین، صانظر: )(٦
 .٥/٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧



٣٢ 

  .)١(َأْي َیِرمُ » ِفي َرأِس الَحْولِإنَّ الُجْرَح َیْنتَِبُر «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  )١٨الحدیث رقم ( 

  لم أجده.
***  

  .)٢(»َكَجْمٍر َدْحَرْجَته َعَلى ِرْجلك َفَنِفَط، َفَتَراه ُمْنتَِبرا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث ُحَذْیَفَة 

  ) ١٩الحدیث رقم ( 
، َعْن َزْیِد ْبِن )٥(، َحدَّثََنا اَألْعَمُش )٤(، َأْخَبَرَنا ُسْفَیانُ )٣(َكِثیرٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َأنَّ اَألَماَنَة «َحِدیثَْیِن، َرَأْیُت َأَحَدُهَما َوَأَنا َأْنَتِظُر اآلَخَر: َحدَّثََنا: r، َقاَل: َحدَّثََنا َرُسوُل اللَِّه )٧(، َحدَّثََنا ُحَذْیَفةُ )٦(َوْهبٍ 
َوَحدَّثََنا َعْن َرْفِعَها َقاَل: " َیَناُم الرَُّجُل » ي َجْذِر ُقُلوِب الرَِّجاِل، ُثمَّ َعِلُموا ِمَن الُقْرآِن، ُثمَّ َعِلُموا ِمَن السُّنَّةِ َنَزَلْت فِ 

، ُثمَّ َیَناُم النَّْوَمَة َفتُْقَبُض َفَیْبَقى َأَثُرَها ِمْثَل )٨(النَّْوَمَة، َفُتْقَبُض اَألَماَنُة ِمْن َقْلِبِه، َفَیَظلُّ َأَثُرَها ِمْثَل َأَثِر الَوْكتِ 
َباَیُعوَن، َفَال َیَكاُد َأَحٌد الَمْجِل، َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُه َعَلى ِرْجِلَك َفَنِفَط، َفَترَاُه ُمْنَتِبرًا َوَلْیَس ِفیِه َشْيٌء، َفُیْصِبُح النَّاُس َیتَ 

َقْلِبِه  : ِإنَّ ِفي َبِني ُفَالٍن َرُجًال َأِمیًنا، َوُیَقاُل ِللرَُّجِل: َما َأْعَقَلُه َوَما َأْظَرَفُه َوَما َأْجَلَدُه، َوَما ِفيُیَؤدِّي اَألَماَنَة، َفُیَقالُ 
ُمْسِلًما َردَُّه َعَليَّ اِإلْسَالُم، َوإِْن  َوَلَقْد َأَتى َعَليَّ َزَماٌن َوَما ُأَباِلي َأیَُّكْم َباَیْعُت، َلِئْن َكانَ " َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإیَمانٍ  ِمْثَقالُ 

  .)٩(َكاَن َنْصَراِنی ا َردَُّه َعَليَّ َساِعیِه، َفَأمَّا الَیْوَم: َفَما ُكْنُت ُأَباِیُع ِإالَّ ُفَالًنا َوُفَالنا
   تخریج الحدیث:

، من )١١(. ومسلمعن علي بن المدیني، عن سفیان الثوري، به، مختصراً )١٠(أخرجه البخاري
، بن أبي إسحاق الَسِبیعي معاویة محمد بن خازم، ووكیع بن الجراح، وعیسى بن یونس يأبطریق 

  ، بنحوه.، بهسلیمان بن مهران ثالثتهم عن األعمش

                                                           
 .٥/٧ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 المصدر السابق.)(٢

 البصري.هو العبدي )(٣
 هو ابن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي.)(٤
 هو سلیمان بن مهران.)(٥
 هو الُجهني، أبو سلیمان الكوفي مخضرم.)(٦
 هو ابن الیمان.)(٧
 ].٥/٢١٨[ النهایة في غریب الحدیث وألثر،  .لونه غیر من كالنقطة الشيء في األثر)(٨
، ٩/٥٢، و كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس ٦٤٩٧، رقم٨/١٠٤رفع األمانة، صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب )(٩

 .٧٠٨٦رقم
 .٧٢٧٦، رقم٩/٩٢، r، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا السابقفي الموضع )(١٠
 ٢٣٠، رقم١/١٢٦ض الفتن على القلوب، صحیح مسلم، كتاب اإلیمان ، باب رفع األمانة واإلیمان من بعض القلوب وعر )(١١
)١٤٣.( 



٣٣ 

  دراسة رجال اإلسناد وعلله:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

 ؛تدلیسهكذلك و ، )١(سلیمان بن مهران ه لم یرسل عن األعمشألنَّ ؛ إرسال سفیان الثوري -١    
  .)٢(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه ذكر ابن حجرل

 ؛تدلیسهكذلك ، و )٣(ه لم یرسل عن حذیفة بن الیمانألنَّ سلیمان بن مهران؛  ألعمشإرسال ا -٢    
  .)٤(في المرتبة الثانیة من مراتب المدلسین إیاه ذكر ابن حجرل

***  

  التََّناُبُز: التَّداِعي باألْلقاب. والنََّبُز، ِبالتَّْحِریِك:» ال تَناَبُزوا ِباْألَْلقابِ «األثیر رحمه اهللا: فیه قال ابن 
  .)٥(اللَّقب، َوَكَأنَُّه َیْكُثر ِفیَما َكاَن َذمَّا

  )٢٠الحدیث رقم (
،)٦(الَجْوَهِريُّ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِإْسَحاَق قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا ، )٧(َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َزْیدٍ  الَبْصِريُّ

، ُیَحدُِّث َعْن َأِبي َجِبیَرَة ْبِن )٩(َقاَل: َسِمْعُت الشَّْعِبيَّ  ، َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد،)٨(َصاِحُب الَهَرِويِّ َعْن ُشْعَبةَ 
اِك، َقاَل: َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا َیُكوَن َلُه اِالْسَماِن َوالثََّالَثُة، َفُیْدَعى ِبَبْعِضَها َفَعَسى َأْن َیْكرَ  حَّ َه، َقاَل: َفَنَزَلْت َهِذِه الضَّ

  .)١٠({َوَال َتَناَبُزوا ِباَألْلَقاِب}اآلَیَة: 
   تخریج الحدیث:
ابن رواه بنحوه. و ، زید سعید بن ربیع، به يأبعن ، من طریق محمد بن عبد الملك، )١١(أخرجه البیهقي

  ...،)١٤(، وابن قانع)١٣(الموصلي یعلى و، وأب)١٢(عاصم أبي
                                                           

 .١٢٠، وتحفة التحصیل، البن العراقي، ص٢٤٩، رقم١٨٦انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .٥١، رقم٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
البن ، وتحفة التحصیل ٢٥٨، رقم١٨٨، وجامع  التحصیل للعالئي، ص١٣٠، رقم٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 . ١٣٤العراقي، ص
 .٥٥، رقم١/٣٣طبقات المدلسین، انظر: )(٤
 .٥/٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 ].٣/٤٢١بفتح الجیم والهاء وبینهما الواو الساكنة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى بیع الجوهر.[ األنساب للسمعاني، )(٦
 .٦٣٢٢، رقم٩/١٠٣شعب اإلیمان، سعید بن الربیع، صرح به البیهقي في كتابه )(٧
 هو ابن الحجاج.)(٨
 هو سلیمان بن مهران.)(٩

 .٣٢٦٨، رقم٥/٢٤١ر القرآن، باب ومن سورة الحجرات ، یسنن الترمذي، كتاب تفس)(١٠
 .٦٣٢٢، رقم٩/١٠٣شعب اإلیمان، )(١١
 .٢١٣١، رقم٤/١٤٩اآلحاد والمثاني، )(١٢
 .٦٨٥٣، رقم١٢/٢٥٢مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٣
 .٤٧٤، رقم٢/٣٣معجم الصحابة ، )(١٤



٣٤ 

، من طریق حماد )٦(، والبیهقي)٥(نعیم األصبهاني و، وأب)٤(، والحاكم)٣(ني، وابن السُّ )٢(، والطبراني)١(وابن حبان
 ، من طریق عبداهللا بن إدریس)١٠(، والطبراني)٩(، والخرائطي)٨(، وابن أبي عاصم)٧(ابن ماجهرواه سلمة، و بن ا

 ب بن خالدی، من طریق وه)١٣(نعیم األصبهاني و، وأب)١٢(، والبخاري في األدب المفرد)١١(داود وأبرواه ، و اْألَْوِديُّ 
، )١٦(، والنسائي في الكبرىبن غیاث صحفعن  )١٥(نعیم األصبهاني ووأب، )١٤(أحمدرواه ، و الَباِهِلي

من  )١٩(، والبیهقيُعَلیَّةَ من طریق إسماعیل بن )١٨(، والحاكمالرقاشي ، من طرق بشر بن الفضل)١٧(والطبراني
  .)٢٠(بنحوه، م، عن داود بن أبي هند، بهتته، سُعَلیَّةَ طریق ربعي بن 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

صحبة...وأورده  الضحاك بن أبي جبیرة األنصاري. قال ابن حّبان: لههو  :جبیرة بن الضحاك والد -١  
، وهو مقلوب. ]١١[ الحجرات:وغیرهما في ترجمة حدیث سبب نزول( َوال َتناَبُزوا ِباْألَْلقاِب) هالبغوّي وابن مند

  .)٢١(والصواب أبو جبیرة بن الضحاك

                                                           
 .٥٧٠٩، رقم١٣/١٦صحیح ابن حبان، )(١
 .٩٦٩، رقم٢٢/٣٩٠المعجم الكبیر ، )(٢
 .٣٩٧، رقم٣٤٥عمل الیوم واللیلة، ص)(٣
 .٣٧٢٤، رقم٢/٥٠٣المستدرك على الصحیحین، )(٤
 .٣٩٠٢، رقم٣/١٥٣٩معرفة الصحابة، )(٥
 .٣٨٩، رقم١٦٢ص، واآلداب، ٦٣٢١، رقم٩/١٠٢شعب اإلیمان، )(٦
 .٣٧٤١، رقم٢/١٢٣١األلقاب،  سنن ابن ماجه، كتاب اآلداب، باب)(٧
 .٢١٣٢، رقم٤/١٤٩اآلحاد والمثاني، )(٨
 .٦٦٢، رقم٣١٦مساوئ األخالق، ص)(٩

 . ٩٦٩، رقم٢٢/٣٩٠المعجم الكبیر، )(١٠
 .٤٩٦٢، رقم٤/٢٩٠سنن أبي داود، كتاب األدب، باب في األلقاب، )(١١
 .٣٣٠، رقم ١٢١ص)(١٢
 .٦٧٢٠، رقم٥/٢٨٤٩معرفة الصحابة، )(١٣
 .٢٣٢٢٧، رقم٣٨/٢٦٨، و١٦٦٤٢، رقم٢٧/٢٠٢مسند أحمد، )(١٤
 .٣٩٠١، رقم٣/١٥٣٩، معرفة الصحابة)(١٥
 .١١٤٥٢، رقم١٠/٢٦٨، السنن الكبرى)(١٦
 .٩٦٨، رقم٢٢/٣٨٩المعجم الكبیر، )(١٧
 .٧٧٥٥، رقم٤/٣١٤المستدرك على الصحیحین، )(١٨
 .٣٨٩، رقم١٦٢، و اآلداب، ص٦٣٢٠رقم، ٩/١٠١شعب اإلیمان، )(١٩
اك عدیدةوله طرق )(٢٠ حَّ  ، وقد اقتصرت على ما ذكرت من الطرق لعدم اإلطالة.tعن أبي جبیرة بن الضَّ
  .٣/٣٨٣ز الصحابة، یاإلصابة في تمی)(٢١



٣٥ 

، وأبو نعیم )١(ورجح الطبراني ،باسمه أبي جبیرة بن الضحاكاجمه كر في جمیع تر ذُ 
عن الشعبي، عن " ج الحدیث:ی، وقال شعیب األرنؤوط بعد تخر )٣(جبیرة بن الضحاك وأب ،)٢(األصبهاني

  .)٤("فقلب اسم الصحابي -بن أبي جبیرة الضحاك
  كل من: فيوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل 

  .)٥(د بن أبي هندل عن داو سإرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم یر  -١
ذكره ل ؛تدلیسهوكذلك ه لم یرسل عن أبي جبیرة بن الضحاك، ألنَّ سلیمان بن مهران؛ إرسال الشعبي -٢

  .)٦(ابن حجر في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس
  الحكم على اإلسناد: 

من المعاصرین كل من ، و )٨(الذهبيوافقه ، و )٧(الحاكمصححه ، و ورجاله ثقات صحیح سناداإل
  .)١٠(وشعیب األرنؤوط ،)٩(األلباني

*** 

  .)١١(َأْي ُیَلْقب ِبُقرُقور» َأنَّ رُجال َكاَن ُیْنَبُز ُقْرُقورا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ٢١الحدیث رقم ( 
  ، َعْن َخاِلِد )١٤(، َحدَّثََنا َقَتاَدةُ )١٣(َأَباُن اْلَعطَّارُ ، َحدَّثََنا )١٢(: َحدَّثََنا َعفَّانُ رحمه اهللا بن حنبل قال اإلمام أحمد

  ِإَلى َحِبیِب ْبِن َساِلٍم ِفیِه، َفَكَتَب ِإَلْیِه َأنَّ ، ، َعْن َحِبیِب ْبِن َساِلٍم، َوَقاَل َأَباُن: َأْخَبَرَنا َقتَاَدُة، َأنَُّه َكَتبَ )١٥(ْبِن ُعْرُفَطةَ ا

                                                           
 .٢٢/٣٨٩انظر: المعجم الكبیر، )(١
 .٣/١٥٣٩انظر: معرفة الصحابة، )(٢
 .٤/١٤٦انظر: إكمال تهذیب الكمال، )(٣
 .١٨٢٨٩، رقم٣٠/٢٢٢أحمد، مسند حاشیة )(٤
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم٩١البن أبي حاتم، ص انظر: المراسیل)(٥

 .١٤٧العراقي، ص
 .٥٥، رقم٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(٦
 .٧٧٥٥، رقم٤/٣١٤المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٤/٢٨٣رك على الصحیحین، تلخیص المستد)(٨
 .٣٠٣، رقم ٣/٢٣٠صحیح ابن ماجه، كتاب اآلداب، باب األلقاب، )(٩

 .١٦٦٤٢، رقم٢٧/٢٠٢حاشیة مسند أحمد، )(١٠
 .٥/٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١١
 هو ابن مسلم بن عبد اهللا الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري.)(١٢
 .١٨٤٢٥، رقم ٣٠/٣٧٥أحمد في مسنده، هو ابن یزید العطار، قد صرح به )(١٣
 هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري.)(١٤
بضم العین المهملة والفاء بینهما الراء الساكنة وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى ُعْرُفَطَة، وهو اسم الجد األعلى )(١٥

 ].٢٧٣٨، رقم٩/٢٧٥ى، حلیف بنى زهرة. [األنساب للسمعاني، لطالوت ابن أبى بكر بن خالد بن ُعْرُفَطَة العْرفط
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اِرَیَة اْمَرَأِتِه، َفَقاَل: ، ُرِفَع ِإَلى النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َوِطَئ جَ ، َكاَن ُیْنَبُز ُقْرُقورًاالرَّْحَمِن ْبُن ُحَنْینٍ َرُجًال ُیَقاُل َلُه َعْبُد 
َفَوَجَدَها " َرَجْمُتكَ ، ِإْن َكاَنْت َأَحلَّْتَها َلَك َجَلْدُتَك ِماَئًة، َوإِْن َلْم َتُكْن َأَحلَّْتَها َلَك rِفیَك ِبَقَضاِء َرُسوِل اهللاِ )١(َألَْقِضَینَّ "

  .)٢(َقْد َأَحلَّْتَها َلُه، َفَجَلَدُه ِماَئةً 
   یج الحدیث:تخر 

عن حبیب بن سالم، وطریق قتادة بن دعامة عن  للحدیث بإسناد أحمد طریقین، طریق خالد بن ُعْرُفَطةَ 
 بن موسىعن )٣(داود وأبسالم،  بن حبیب عن ُعْرُفَطةَ  بن خالد حبیب بن سالم، وأما الذي أخرجه من طریق

، الشَّْیَباِنيّ  زیاد أبي بن عن یحیى بن حماد)٥(، والدارمياْلَعمِّيِّ عن بهز بن أسد )٤(، وأحمدالتَُّبوَذِكيّ  إسماعیل
، من طریق حبان بن هالل، أربعتهم عن أبان بن یزید العطار، )٩(، والمزيُّ )٨(، والطبراني)٧(، والبزار)٦(والنسائي

بن ابشر جعفر  ي، من طریق أب)١٤(، والبیهقي)١٣(والحاكم، )١٢(والدارمي، )١١(النسائيو ، )١٠(أبو داودبنحوه. و ، به
 حبیب عن قتادة بن دعامة طریق من أخرجه الذي وأمابنحوه.  ،، بهُعْرُفَطةَ أبي وحشیة الیشكري، عن خالد بن 

عروبة،  أبي بن سعید من طریق ،)١٩(والطبراني، )١٨(وأحمد، )١٧(، وابن ماجه)١٦(النسائي، و )١٥(الترمذي سالم، بنا
  ...،)٢٠(الترمذيو 

                                                           
 ].٥/٩٩مقاییس اللغة، معجم القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحیح یدل على إحكام أمر وٕاتقانه وٕانفاذه لجهته. [ )(١
 .١٨٤٢٦، رقم ٣٠/٣٧٥مسند أحمد، )(٢
 .٤٤٥٨، رقم٤/١٥٧ته، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرَّجل یزني بجاریة امرأ)(٣
 .١٨٤٢٥رقم  ،٣٠/٣٧٥ أحمد، مسند)(٤
 .٢٣٧٤، رقم٣/١٥٠١سنن الدارمي، )(٥
، ٦/٤٤٦، و٥٥٢٩، رقم٥/٢٣٧، والسنن الكبرى، ٣٣٦١، رقم٦/١٢٤سنن النسائي، كتاب النكاح، باب إحالل الفرج، )(٦

 .٧١٩٠رقم
 .٣٢٣٩، رقم٨/٢٠١مسند البزار، )(٧
 .١٨١رقم، ٢١/١٤١المعجم الكبیر، )(٨
 . ٨/١٣١تهذیب الكمال، )(٩

 .٤٤٥٩، رقم ٤/١٥٨سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل یزني بجاریة امرأته، )(١٠
 .٥٥٢٧، ورقم٥٥٢٦، رقم٥/٢٣٦السنن الكبرى، ، و ٣٣٦٠، رقم٦/١٢٣إحالل الفرج،  سنن النسائي، كتاب النكاح، باب)(١١
 .٢٣٧٥، رقم٣/١٥٠١سنن الدارمي، )(١٢
 .٨٠٩٠، رقم٤/٤٠٦المستدرك على الصحیحین، )(١٣
 .١٧٦٠٧، رقم٨/٤١٥السنن الكبرى، )(١٤
 .١٤٥١، رقم ٣/١٠٦سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجل یقع على جاریة امرأته، )(١٥
 .٣٣٦٢، رقم٦/١٢٤سنن النسائي، كتاب النكاح، باب إحالل الفرج، )(١٦
 .٢٥٥١، رقم٢/٨٥٣ب من وقع على جاریة امرأته، سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، با)(١٧
 .١٨٣٩٧، رقم ٣٠/٣٤٦مسند أحمد، )(١٨
 .١٧٧، رقم ٢١/١٣٩المعجم الكبیر، )(١٩
 .١٤٥١، رقم ٣/١٠٦سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجل یقع على جاریة امرأته، )(٢٠
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داود  ووأب، )٢(والترمذي به، بنحوه. ،قتادة بن دعامةعن  كالهما، التَِّمیِميمسكین  بن عن أیوب ،)١(وأحمد 
، من )٨(، والبیهقي)٧(، والطحاوي)٦(، والنسائي في الكبرى)٥(، وسعید بن منصور)٤(بن أبي شیبةا، و )٣(الطیالسي
عن حبیب بن یساف،  ،)١٠(، والطبراني)٩(والطحاويبشر جعفر بن أبي وحشیة الیشكري،  يطریق أب
والنسائي في بنحوه. ، عن حبیب بن سالم، بهاألنصاري، ثالثتهم  افسَ یَ  بن ُخَبْیبِ من طریق )١١(والبیهقي

  ، عن النعمان بن بشیر، به، بنحوه.َیَساف بن ُخَبْیبِ عن )١٢(الكبرى
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:    
  .)١٣(من السادسة ،مقبول ،وعنه قتادة ،یروي عن حبیب بن سالم هو: خالد بن ُعْرُفَطةَ  -١  

  . وهنا توبع كما هو موضح في التخریج.)١٤(مقبول، حیث یتابع""قال ابن حجر: 
 واحداً  إال عرفطة بن خالد یقال أحداً  أعرف ال مجهول": قال أبو حاتم. و )١٥(في الثقات ابن حبانذكره 

  .)١٧(مجهول"": البزار، وقال )١٦("صحبة له الذي
  .الحال مجهولقلت: 

  .)١٨(ال بأس به من الثالثة، مولى النعمان بن بشیر وكاتبه: هو األنصاري حبیب بن سالم -٢  
  ...،)١٩(داود ووثقه: أب  

                                                           
 .١٨٣٩٧، رقم ٣٠/٣٤٦مسند أحمد، )(١
 .١٤٥٢، رقم المصدر السابق)(٢
 .٨٣٣، رقم٢/١٤٣مسند أبي دواد الطیالسي، )(٣
 .٢٨٥٣٤، رقم٥/٥١٥مصنف ابن أبي شیبة، )(٤
 .٢٢٥٧، رقم٢/١٣٥سنن سعید بن منصور، )(٥
 .٧١٨٨، رقم٦/٤٤٦، و٥٥٢٧، رقم٥/٢٣٧السنن الكبرى، )(٦
 .٤٨٧١، رقم٣/١٤٥آلثار، ا شرح معاني)(٧
 .١٧٦٠٧، رقم٨/٤١٥السنن الكبرى، )(٨
 .٤٨٧٢، رقم ٣/١٤٥ني اآلثار، عامشرح )(٩

 ١٨٠، رقم ٢١/١٤٠المعجم الكبیر، )(١٠
 .١٧٠٧٠، رقم ٨/٤١٦السنن الكبرى، )(١١
 .٧١٩١، رقم ٦/٤٤٧، ٥٥٢٨، رقم ٥/٢٣٧السنن الكبرى، )(١٢
 .١٦٦٦، رقم٢٨٨تقریب التهذیب، ص)(١٣
 .٨١المصدر السابق، ص)(١٤
 .٧٦٢٧، رقم٦/٢٥٨انظر: الثقات البن حبان، )(١٥
 .١٥٣٢، رقم٣/٣٤٠والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(١٦
 .٣٢٣٩، رقم٨/٢٠١مسند البزار، )(١٧
 .١١٠٠، رقم٢١٩تقریب التهذیب، ص)(١٨
 .٢٩، رقم١٠٧انظر: سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(١٩
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 حدیثه في: "األزدي الفتح ، وقال أبو)٤("قال البخاري: "فیه نظرو  .)٣(، والذهبي)٢(، وابن حبان)١(حاتم ووأب 
  .)٥("نظر

  صدوق.قلت: 
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)٦(من المختلطین القسم األولالعالئي ذكره في  ألنَّ ؛ اختالط عفان بن مسلم الباهلي -١  
 حجرابن  مع أنَّ ؛ تدلیسهكذلك ، و )٧(هلم یرسل عنبن ُعْرُفَطة؛  دبن دعامة عن خال إرسال قتادة -٢

  ... ؛)٨(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس في ذكره
البخاري  ك إرساله عن حبیب بن سالم، مع أنَّ وكذل .بصیغة التحدیث )٩(حدث في روایة الطبراني هألنَّ 

  ؛ ألّنه أخذ الحدیث عنه بصیغة الكتابة.)١٠(قال لم یسمع قتادة من حبیب بن سالم
  ، وحبیب بن سالم صدوق. الحال مجهول ُعْرُفَطةَ فیه خالد بن  فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
 وهذا": البزار وقال ،)١٢(")١١(إسناده اْضِطَراب في النعمان حدیث"قال الترمذي: و  اإلسناد ضعیف،

   یحتج صحیح شيء الباب هذا في لیس"قال:  )١٤(والنسائي بعدما ذكر الحدیث في الباب، )١٣(یثبت" ال الحدیث
  
  
  

                                                           
 .٤٧١، رقم٣/١٠٢انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١
 .٢١٧٠، رقم٤/١٣٨ذكره في الثقات، )(٢
 .٣١، رقم٣/٢٥اإلسالم، انظر: تاریخ )(٣
 .٢٦٠٦، رقم٢/٣١٨التاریخ الكبیر، )(٤
 .١١٥٧، رقم٣/٣٦٧الكمال،  تهذیبإكمال )(٥
 .٣٤، رقم٨٥المختلطین، صكتاب )(٦
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .٢٦٢العراقي، ص
 .٩٢، رقم٤٣قات المدلسین، صطبانظر: )(٨
 .١٨١، رقم٢١/١٤١انظر: المعجم الكبیر، )(٩

 .١٤٥٢، رقم ٣/١٠٦سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجل یقع على جاریة امرأته، )(١٠
]. وٕاسناد هذا الحدیث قد اختلف فیه كثیر عن النعمان ١/٢٩٣أي  هو كثیر االختالف. [ شرح التبصرة والتذكرة، البن العراقي، )(١١

هذه األحادیث التي أملیتها له قد خولف في أسانیدها ولیس في متون " عدي هذا الحدیث في ترجمته وقال:بن بشیر، وذكر ابن ا
 ].٥٢٥، رقم٣/٣١٥. [الكامل في ضعفاء الرجال، "َطَرب في أسانید ما یروى عنهاضْ  أحادیثه حدیث منكر، بل قد

 .١٤٥٢، رقم ٣/١٠٦سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجل یقع على جاریة امرأته، )(١٢
 .٣٢٣٩، رقم٨/٢٠١مسند البزار، )(١٣
 .٧١٩١ - ٧١٩٠، رقم ٦/٤٤٨السنن الكبرى، )(١٤
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"هذا الحدیث غیر متصل ولیس : ، وقال الخطابي)٣("ربةطمض هذه النعمان أحادیث"وقال أیضًا:  ،)٢(")١(به

 وهذا"وقال البیهقي: ، )٤("الحدیث هذا أنفي أنا فقال عنه إسماعیل بن محمد سألت عیسى أبو قال، علیهالعمل 
 أتقي أنا: فقال، البخاري إسماعیل بن محمد عنه سألت: الترمذي عیسى أبو قالو ،  إسناده في اختلف قد حدیث

  .)٧(األرنؤوطوشعیب  ،)٦(األلباني، ومن المعاصرین ضعفه كل من )٥("الحدیث هذا
***  

َأْي ُیْظِهُره » َمن َغدا ِمن َبْیته َیْنِبُط ِعْلما َفَرَشت َلُه المالئكُة أْجِنَحَتها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَبَط)
ُط: ْسِتْنَباوُیْفشیه ِفي النَّاِس. وأْصله ِمْن َنَبَط الماُء َیْنِبُط، ِإَذا َنَبع. وَأْنَبَط الَحفَّار: َبلَغ اْلماَء ِفي اْلِبئر. واِال 

  .)٨(اإلْسِتْخَراج

  ) ٢٢الحدیث رقم ( 
، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن )٩(: َأْخَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَخاللُ قال اإلمام الخطیب البغدادي رحمه اهللا

َعمَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي ِإْسَراِئیَل، َقاَل: ُمَحمَِّد ْبِن ِزْنِجيٍّ اْلَكاِتُب، َقاَل: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن 
ِبیِع اْلَیْحُمِديُّ  ، َقاَل: َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْیٍش، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل، )١٠(َحدَّثََنا ِزَیاُد ْبُن الرَّ

  .)١١("َمْن َغَدا َیْنِبُط ِعْلًما َفَرَشْت َلُه اْلَمالِئَكُة َأْجِنَحَتَها ِرًضا ِبَما َیْصَنعُ َیُقوُل: "r َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 
  
  
  

                                                           
: علي، rقد اختلف أهل العلم في الرجل یقع على جاریة امرأته، فروي عن غیر واحد من أصحاب النبي و "ألنَّ الترمذي قال :)(١

وابن عمر أن علیه الرجم. وقال ابن مسعود: لیس علیه حد ولكن یعزر، وذهب أحمد، وٕاسحاق إلى ما روى النعمان بن بشیر عن 
]، ولعل النسائي ١٤٥٢، رقم ٣/١٠٦الرجل یقع على جاریة امرأته، . [سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في "rالنبي 

 على قول عدم االحتجاج بهذا الحدیث، على أنَّه ال یأخذ بحكم هذا الحدیث، ویمیل إلى قول علي، وابن عمر أن علیه الرجم.
 .٧١٩٥، رقم ٦/٤٤٨السنن الكبرى، )(٢
 .١١٦١٣، رقم ٩/١٧تحفة األشراف بمعرفة األطراف، للمزّي، )(٣
 .٣/٣٣٠معالم السنن، )(٤
 .١٦٨٨١، رقم١٢/٣٢٩معرفة السنن واآلثار، )(٥
 .٤٤٥٨، رقم٣٦٦انظر: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرَّجل یزني بجاریة امرأته، ص)(٦
 .١٨٤٢٥، رقم ٣٠/٣٧٥مسند أحمد،  انظر: حاشیة)(٧
 .٥/٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 ].٥/٢٣٩المعجمة وتشدید الالم ألف، هذه النسبة إلى عمل الخل أو بیعه. [األنساب للسمعاني، بفتح الخاء )(٩

وسكون الحاء المهملة وفتح المیم وكسر الدال المهملة، هذه النسبة إلى یحمد، وظني أنه بطن من  بفتح الیاء  المنقوطة بنقطتین)(١٠
 ].١٣/٤٨٤األزد. [األنساب للسمعاني، 

 .٢٢٥٢، رقم٥/٤١٧ تاریخ بغداد،)(١١



٤٠ 

   تخریج الحدیث:
، من )٦(، وابن عبد البر)٥(، والبیهقي)٤(والطبراني، )٣(داود الطیالسي وأبو ، )٢(، والدارمي)١(أخرجه أحمد

، األزدي حماد بن زیدمن طریق ، )٩(، وسعید بن منصور)٨(داود الطیالسي و، وأب)٧(وأحمدطریق حماد بن سلمة، 
، وابن )١٢(وأحمد ،)١١(وابن ماجه ، عن همام بن یحیى العوذي، وشعبة بن الحجاج،)١٠(داود الطیالسي ووأب

، )١٧(والترمذي، )١٦(، والشافعي)١٥(بن أبي شیبةا، من طریق معمر بن راشد، و )١٤(والطبراني ،)١٣(حبان
من طریق خالد بن كثیر )٢١(، من طریق سفیان بن عیینة، والطبراني)٢٠(، وابن عبد البر)١٩(، والبیهقي)١٨(والسراج

 من طریق عبد الوهاب بن بخت، )٢٢(. والحاكمبنحوه، عن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، به سبعتهمالهمداني، 
بنحوه.  ،بن عمرو، ثالثتهم عن زر بن حبیش، به اْلِمْنَهالِ من طریق )٢٣(بن مصرف، وابن عبد البراوطلحة 

  ...من طریق عبداهللا بن مسعود،)٢٤(والطبراني
                                                           

 .١٨٠٩٨، رقم٣٠/٢٣، و١٨٠٨٩، رقم٣٠/٩مسند أحمد، )(١
 .٣٦٩، رقم١/٣٧٠سنن الدارمي، )(٢
 .١٢٦١، رقم ٢/٤٨٤مسند أبي داود الطیالسي، )(٣
 .٧٣٥٩، رقم٨/٥٨المعجم الكبیر، )(٤
 .٣٥٠، رقم٢٥٢المدخل إلى السنن الكبرى، ص)(٥
 .١٦٣، رقم١/١٥٦جامع بیان العلم وفضله، )(٦
 .١٨١٠٠، رقم٣٠/٢٤مسند أحمد، )(٧
 .١٢٦١، رقم ٢/٤٨٤مسند أبي داود الطیالسي، )(٨
 .٩٤٠، رقم٥/١١٩، حمید آل العزیز عبد بن اهللا عبد بن سعد د ، تحقیق:سنن سعید بن منصور)(٩

 .١٢٦١ رقم ،٢/٤٨٤ الطیالسي، داود أبي مسند)(١٠
، ١/٨٢الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحثِّ على طلب العلم، سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في اإلیمان وفضائل )(١١
 .٢٢٦رقم
 .١٨٠٩٣، رقم٣٠/١٦مسند أحمد، )(١٢
 .١٣٢٥، رقم٤/١٥٥، و١٣١٩، رقم٤/١٤٧، و٨٥، رقم١/٢٨٥صحیح ابن حبان، )(١٣
 .٧٣٥٢، رقم٨/٥٦المعجم الكبیر، )(١٤
 .٢٦١١٢، رقم٥/٢٨٤مصنف ابن أبي شیبة، )(١٥
 .١٧مسند الشافعي، ص)(١٦
 .٣٥٣٥، رقم٥/٤٣٦سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهللا بعباده، )(١٧
 .٢٧٠٩، رقم٣/٢٦٠حدیث السراج، )(١٨
 .١٢٣، رقم١/٥٦السنن الصغیر، ، و ١٣١٠، رقم١/٤١٥السنن الكبرى، )(١٩
 .١٦٧، رقم١/١٥٩جامع بیان العلم وفضله، )(٢٠
 .٧٣٧٣، رقم٨/٦٣الكبیر، المعجم )(٢١
 .٣٤٣، ورقم٣٤١، ورقم٣٤٠، رقم١/١٨٠المستدرك على الصحیحین، )(٢٢
 .١٦٢، رقم١/١٥٥جامع بیان العلم وفضله، )(٢٣
 .٧٣٤٧، رقم٨/٥٤المعجم الكبیر، )(٢٤



٤١ 

  .)١(بنحوه ،ال، بهعن صفوان بن عسّ  
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
، ، وهو الحسن بن أبي طالبالخالل بن الحسن بن علي أبو محمدا: هو ن محمد اْلَخاللُ بالحسن  -١  

وثقه: الخطیب  .)٢(مائة وأربع وثالثین تسع سنة األولى جمادى من والعشرین الخامس الثالثاء لیلة يضف يوفَّ تُ 
  . )٥(، والذهبي)٤(، وابن الجوزي)٣(البغدادي

    .ةقلت: ثق
جي نْ بن إسماعیل بن صالح، أبو القاسم المعروف بابن زَ اهو  :إسماعیل بن محمد بن زنجي -٢  
  .)٧("القاسم األزهري: "ال یساوي شیئاً  وقال أب .)٦(مائة وثالث وسبعین ثمان سنة ، توفىالكاتب

  قلت: ضعیف.
، )٨(الُعَزْیر بحمار المعروف الكاتب البغدادي الثقفي العباس أبو : هوأحمد بن عبید اهللا بن عمار -٣

  .)٩(الطالبیین مقاتل في مصنفات له مئة، شیعّي، وثالث عشرة أربع سنة مات
  .وال تعدیالً  اً رحفیه جَ جد أ لمقلت: 

أبو یعقوب ، بفتح المیم وسكون الجیم ،ارَ جْ إبراهیم بن كامَ )١٠(: هو اسمهإسحاق بن أبي إسرائیل - ٤
وله خمس  ،وقیل ست ،مات سنة خمس وأربعین، تكلم فیه لوقفه في القرآن ،صدوق، نزیل بغداد ،المروزي

، )١٤(، وابن حبان)١٣(بن معیناو  ،)١٢(بن مهديوثقه: عبد الرحمن  .)١١(وتسعون سنة من أكابر العاشرة
  ...،)١٥(والدارقطني

                                                           
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن صفوان بن عسَّال)(١
  .٣٩٥٠رقم، ٨/٤٥٣تاریخ بغداد، )(٢
 .السابقانظر: المصدر )(٣
 .١٥/٣٠٩انظر: المنتظم في تاریخ األمم والملوك، )(٤
  .٣/٢٠٥انظر: تذكرة الحفاظ، )(٥
 .٣٣٠٥، رقم٧/٣٠٩تاریخ بغداد، )(٦
 المصدر السابق.)(٧

اّلذي اختلفوا فیه هل هو نبّي بضم العین المهملة والزاي المفتوحة وسكون الیاء وفي آخرها الراء المهملة، هذه النسبة إلى عزیر )(٨
 ].٢٧٥٥، رقم٩/٢٩٠أم ال؟.[ األنساب للسمعاني، 

 .١٤١، رقم٧/٢٧٨تاریخ اإلسالم، )(٩
 .٣٣٣٦، رقم٧/٣٧٦تاریخ بغداد،  :إسرائیل، انظر وأي أب)(١٠
 .٣٤٠، رقم ١٢٦تقریب التهذیب، ص)(١١
 .٣٣٣٦رقم ،٧/٣٧٦ بغداد، تاریخانظر: )(١٢
 .١٠٢معین، روایة الدارمي، صانظر: تاریخ یحیى بن )(١٣
 .١٢٥٠٥، رقم٨/١١٦ذكره في الثقات، )(١٤
 .٣٣٣٦، رقم٧/٣٧٦انظر: تاریخ بغداد، )(١٥



٤٢ 

 وجدت" : حبان بن الحسین بنا علي قال. و )٤(، والذهبي)٣(، وابن الجوزي)٢(والبغوي، )١(وابن شاهین 
 قط حدیثاً  كتب المسلمین، ما ثقات من إسرائیل أبي وابن": زكریا أبو یده، قال بخط أبي كتاب في
 ابن اختلف: زكریا، قلت أبا سألت: كتابه، وقال أو ألواحه في هو ضبطه ما إال الناس من أحد عن
القواریري،  من أثبت إسرائیل أبي ابن: مهدي، فقال ابن عن حدیث في والقواریري إسرائیل أبي

صدوق،  ثقة ضابط، والقواریري مأمون أجمعین، ثقة قریته أهل ومن أبیه ومن منه وأضبط وأكیس
 المأمون، ما الصادق الثقة: إسرائیل، فقال أبي بنا :" زكریا أبو ذكرو"، )٥("إسحاق مثل هو ولیس

 أبو قال لو: زكریا أبو فقال سعید؟ بن مبارك حدیث في: له والفضل، قیل والخیر بالدین معروفاً  زال
 صالح قال. و )٦("المأمون الصدوق الثقة لكان سعید بن مبارك عند حدیث كل سمعت قد إني یعقوب

: الساجي، وقال )٧("ویقف اهللا كالم القرآن: یقول كان أنه الحدیث، إال في صدوق: "الحافظ محمد بن
إن أبا حاتم قال:  :زرعة: "إنه ال یكذب، فقیل له وقال أبو  .)٨("صدوقاً  وكان، الوقف لموضع تركوه"

  .)٩("ما مات حتى حدث بالكذب. فقال: حدث بحدیث منكر، وترك الحدیث عنه
  .ثقةقلت: 

، أبو بكر المقرىء ،الكوفي ،األسدي موالهم ،بنون وجیم ،جودبن أبي النَّ اهو : دلةهْ عاصم بن بَ  -٥  
  .)١٠(مات سنة ثمان وعشرین ،من السادسة ،وحدیثه في الصحیحین مقرون ،حجة في القراءة ،صدوق له أوهام

، ویعقوب بن )١٥(والعجلي، )١٤(زرعة و، وأب)١٣(، وأحمد بن حنبل)١٢(بن معیناو  ،)١١(وثقه: ابن سعد
  ...،)١٧(، وابن حبان)١٦(سفیان

                                                           
 .٦٧، رقم٣٦انظر: تاریخ أسماء الثقات، ص)(١
 انظر: المصدر السابق.)(٢

 .١١/٣٣٠انظر: المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(٣
 .٢٨٣، رقم١/٢٣٤انظر: الكاشف، )(٤
 .٣٣٣٦رقم ،٧/٣٧٦ بغداد، تاریخ)(٥
 المصدر السابق.)(٦

 .السابقالمصدر )(٧
 .٣٣٣٦رقم ،٧/٣٧٦ بغداد، تاریخ)(٨
 .١/١٥٥الضعفاء ، )(٩

 .٣٠٧١، رقم ٤٧١تقریب التهذیب، ص)(١٠
 .٦/٣٢١انظر: الطبقات الكبرى، )(١١
 .١٥٧، رقم٦٤انظر: من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (روایة طهمان)، ص)(١٢
 .٣٤٥، رقم٢٩٣سؤاالت أبي داود لإلمام أـحمد بن حنبل، صو ، ٩١٨، رقم ١/٤٢٠انظر: العلل ومعرفة الرجال، )(١٣
 .١٨٨٧، رقم٦/٣٤١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٨٠٧، رقم٢/٦الثقات، )(١٥
 .٣٠٠٨، رقم٢٥/٢٢٤، انظر: تاریخ دمشق)(١٦
 .٩٩٥٢، رقم٧/٢٥٦ذكره في الثقات، )(١٧



٤٣ 

"ولكن یختلف عنه في : وزاد العجلي، )٢(""إال أنه كان كثیر الخطأ في حدیثه: ، وزاد ابن سعد)١(وابن شاهین
، )٥("بأس به لیس": معین بنا . وقال)٤("اضطراب حدیثه في"، وزاد یعقوب بن سفیان: )٣("حدیث زر وأبي وائل

، وقال )٧(صالح""، وقال مرة: )٦("الحافظ بذاك یكن ولم الحدیث صالح الصدق محل عندي محله"وقال أبو حاتم: 
وقال  ،)١٠("الحدیث في بالقوي لیس ". وقال ابن معین: )٩("یهم صدوق"وقال الذهبي:  ،)٨("بأس به لیس" النسائي:

 كان من كل كأن"ة: ، وقال ابن ُعلیَّ )١١("فیها ما النفس النجود، وفي أبي بن عاصم حدثنا: "شعبة بن الحجاج
 سوء إال فیه یكن لم": اْلُعَقْیِليّ ، وقال )١٣("ابن خراش: "في حدیثه نكره، وقال )١٢("الحفظ سیئ عاصما اسمه
  .)١٥("ءشي حفظه في "، وقال الدارقطني: )١٤("الحفظ

وطلحة بن مصرف، ، بن بخت عبد الوهابكل من ألنَّه تابعه  ، وال یضیر هنا وهمه؛قلت: صدوق یهم
  .)١٦(رسل عن زر بن حبیشیلم ، و كذلك إرساله؛ ألنَّه المنهال بن عمروو 

: هو بمهملتین مثّقل، المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد. قال صفوان بن عّسال -٧  
  .)١٧(أبو عبید: عداده في بني حمد. له صحبة

ه لم یرسل عن صفوان بن ألنَّ  ؛بن حبیش زرإرسال  فيوال یضیر ما قیل  ،وباقي رجال اإلسناد ثقات  
  .)١٨(العسَّ 

وال  اً فیه إسماعیل بن محمد بن زنجي ضعیف، وأحمد بن عبید اهللا بن عمار، لم أجد فیه َجرح فاإلسناد
  .تعدیالً 

                                                           
 .٨٣٠، رقم ١٥٠انظر: تاریخ أسماء الثقات، ص)(١
 .٦/٣٢١الطبقات الكبرى، )(٢
 .٨٠٧، رقم٢/٦الثقات، )(٣
 .٣٠٠٨، رقم٢٥/٢٢٤تاریخ دمشق، )(٤
 .١٨٨٧، رقم٦/٣٤١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 مصدر السابق.ال)(٦
 .٣٠٠٨، رقم٢٥/٢٣٨تاریخ دمشق، )(٧
 .٣٠٠٢، رقم١٣/٤٧٨تهذیب الكمال، )(٨
 .٤٠٦٨، رقم٢/٣٥٧میزان االعتداد، )(٩

 .٣٠٠٨، رقم٢٥/٢٢٨تاریخ دمشق، )(١٠
 .١٣٥٨، رقم٣/٣٣٦، الضعفاء الكبیر)(١١
 .١٨٨٧، رقم٦/٣٤١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .٣٠٠٨، رقم٢٥/٢٣٩تاریخ دمشق، )(١٣
 .السابق المصدر)(١٤
 .٢٤٠، صالسابقالمصدر )(١٥
 .١٦٢، وجامع التحصیل البن العراقي، ص٣١٧، رقم٢٠٣ص انظر: جامع التحصیل للعالئي، )(١٦
 .٤١٠٠، رقم ٣/٣٥٣اإلصابة في تمیز الصحابة، )(١٧
 .١١١، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٩٨، رقم١٧٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٨



٤٤ 

    الحكم على اإلسناد:
من ، و )٢(الذهبيوافقه ، و )١(الحاكم ولكن له متابعات صحیحه صححهاإسناد هذا الحدیث ضعیف؛  

  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٤(، وشعیب األرنؤوط)٣(األلبانيالمعاصرین كل من 
***  

  .)٥(َأْي َیْطلب َنْسَلها وِنَتاَجها» وَرُجل اْرتََبَط َفَرسًا ِلَیْستَْنِبَطَها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ٢٣الحدیث رقم ( 
   َحدَّثََنا، )٦(َزاِئَدةُ  َحدَّثََنا: ، فیما ذكره الهیثمي في زوائدهرحمه اهللا اإلمام الحارث بن أبي أسامةقال 

َكْینُ  ِبیعِ  ْبنُ  الرُّ  اْلَخْیلُ : " َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ ، اْألَْنَصارِ  ِمنَ ، َرُجلٍ  نْ عَ  ،)٧(الشَّْیَباِنيِّ  َعْمٍرو َأِبي َعنْ ، ُعَمْیَلةَ  ْبنِ  الرَّ
 َعَلْیهِ  ُیَغاِلقُ  َوَفَرٌس ، َأْجرٌ  َوَعَلُفهُ  َأْجرٌ  َوَعاِرَیُتهُ  َأْجرٌ  َوُرُكوُبهُ  َأْجرٌ  َفَثَمُنهُ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي الرَُّجلُ  َیْرِبُطهُ  َفَرٌس : َثَالَثةٌ 
 َشاءَ  ِإنْ  اْلَفْقرِ  ِمنَ  ِسَداًدا َیُكونَ  َأنْ  َفَعَسى ِلْلِبْطَنةِ  َوَفَرٌس ، ِوْزرٌ  َوُرُكوُبهُ  ِوْزرٌ  َوَعَلُفهُ  ِوْزرٌ  َفَثَمُنهُ  َوُیرَاِهنُ  الرَُّجلُ 
  .)٨(" اللَّهُ 

   تخریج الحدیث:
، عن )١١(األزدي، وابن أبي شیبة عمرو بن ، من طریق معاویة)١٠(وأبو نعیم األصبهاني ،)٩(أخرجه أحمد

  بمثله.الثقفي، به،  قدامة عن زائدة بن كالهما، اْلُجْعِفيُّ حسین بن علي 
  :دراسة رجال اإلسناد

  اإلسناد فیه: 
 ـ الشیباني عمرو أبا عنه الراوي ألن، صحابي أنه الظاهر ومن: "األلباني قال رجل من األنصار: -١

 مسعود وأبو مسعود، وابن علي منهم،  الصحابة كبار من جماعة عن روى،  كبیر تابعي ـ إیاس بن سعد واسمه
 .)١٢("إلیه المشار المكان في للحدیث بإعادته ذلك إلى أشار ـ اهللا رحمه ـ أحمد اإلمام كان و،  وغیرهم البدرى

                                                           
 .٣٤٠، رقم١/١٨٠انظر: المستدرك على الصحیحین، )(١
 .١/١٠٠تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .٨٥، رقم١/٢٠صحیح الترغیب والترهیب، )(٣
 .١٨١٠٠، رقم٣٠/٢٤حاشیة مسند أحمد، )(٤
 .٥/٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي.)(٦
 هو سعد بن إیاس الكوفي.)(٧
، العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحاففي كتابه  ، وذكره الُبصیري٦٤٩، رقم٢/٦٧٤، یة الباحث عن زوائد مسند الحارثبغ)(٨
 ].٢/ ٤٣٢٣، رقم [٥/١٠٩
 .٢٣٢٣٠، رقم٣٨/٢٦٩، و١٦٦٤٥، رقم٢٧/٢٠٥، و٣٧٥٧، رقم ٦/٣٠٠مسند أحمد، )(٩

 .٧١٥٣، رقم٦/٣٠٩٩معرفة الصحابة، )(١٠
 .٧١٥٣، رقم ٦/٥٢١مصنف ابن أبي شیبة، )(١١
 .١٥٠٨، رقم ٥/٣٤٠، في تخریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیل)(١٢



٤٥ 

تصرًا في مسند عبد اهللا بن خ، لذكر أحمد هذا الحدیث مtقلت: ولعلَّ هذا الصحابي عبد اهللا بن مسعود 
  .)١(tمسعود 

لم  هألنَّ  ؛أبي إسحاقإسرائیل بن یونس بن إرسال  ناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل فياإلسوباقي رجال 
َكْینِ یرسل عن    .)٢(بن الربیع الرُّ

  الحكم على اإلسناد: 
وقد كل الصحابة ثقات،  ألنَّ  ؛معرفة الصحابي عدم هنار ی، وال یضورجاله ثقات اإلسناد صحیح

  .)٤( وشعیب األرنؤوط، )٣(أللبانيكل من ا صححه
***  

  .)٥(َأْي َیْطلب َما ِفي َبْطنها» َیْسَتْبِطُنها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي ِرَواَیٍة 

  ) ٢٤الحدیث رقم ( 
  .لم أجده

***  

  .)٦(»كنَّا ُنْسِلُف َنِبیَط  أهِل الشَّام«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن َأِبي أْوفى 

  ) ٢٥الحدیث رقم ( 
، )٩(، َحدَّثََنا الشَّْیَباِنيُّ )٨(، َحدَّثََنا َعْبُد الَواِحدِ )٧(ِإْسَماِعیلَ : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

، َفَقاَال: t، َقاَل: َبَعثَِني َعْبُد اللَِّه ْبُن َشدَّاٍد، َوَأُبو ُبْرَدَة ِإَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َأْوَفى )١٠(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي الُمَجاِلدِ 
ُكنَّا ُنْسِلُف َنِبیَط َأْهِل «ُیْسِلُفوَن ِفي الِحْنَطِة؟ َقاَل: َعْبُد اللَِّه r ِفي َعْهِد النَِّبيِّ  rَكاَن َأْصَحاُب النَِّبيِّ  َسْلُه، َهلْ 

ْیِت، ِفي َكْیٍل  َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلومٍ  ُقْلُت: ِإَلى َمْن َكاَن َأْصُلُه ِعْنَدُه؟ َقاَل: ، »الشَّْأِم ِفي الِحْنَطِة، َوالشَِّعیِر، َوالزَّ

                                                           
 .٣٧٥٧، رقم ٦/٣٠٠انظر: مسند أحمد، )(١
 .٢٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٩، رقم١٤٤جامع التحصیل للعالئي، ص)(٢
 .١٥٠٨، رقم ٥/٣٣٩، في تخریج منار السبیل إرواء الغلیل)(٣
 .٢٣٢٣٠رقم ،٣٨/٢٦٩، و١٦٦٤٥، رقم٢٧/٢٠٥حاشیة مسند أحمد، )(٤
 .٥/٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .٩ص، المصدر السابق)(٦
 هو أبو سلمة التبوذكي.)(٧
 موالهم البصري. ،هو ابن زیاد العبدي)(٨
  ٢٢٥٤، رقم٣/٨٧هو سلیمان الشیباني، صرح به البخاري في صحیه، كتاب السلم، باب السلم إلى من لیس عنده أصل، )(٩

، ٣/٨٥عبد اهللا بن أبي المجالد، صرح به البخاري في صحیحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، هو محمد أو )(١٠
 .٢٢٤٢رقم



٤٦ 

ُیْسِلُفوَن  rَكاَن َأْصَحاُب النَِّبيِّ « َما ُكنَّا َنْسَأُلُهْم َعْن َذِلَك، ثُمَّ َبَعثَاِني ِإَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْبَزى َفَسَأْلُتُه، َفَقاَل:
  .)١(َأَلُهْم َحْرٌث َأْم َال؟ َوَلْم َنْسَأْلُهْم:، »rَعَلى َعْهِد النَِّبيِّ 

   تخریج الحدیث:
من طریق شعبة بن وأیضًا بنحوه. ، ، بهالشَّْیَباِنيُّ من طریق سفیان الثوري، عن سلیمان )٢(أخرجه البخاري  
  بنحوه.، ، عن محمد بن أبي المجالد، به)٣(الحجاج

  :دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

 بن ثعلبة بن رفاعة بن أسید أبي بن الحارث بن خالد بن علقمة واسمه :أوفى أبي بن اللَّه عبد -١  
 أحادیث الحدیبّیة، وروى اللَّه عبد صحبة، وشهد وألبیه له ...معاویة األسلمي، أبو أسلم بن هوازن

سبع،  سنة عنه البخاريّ  رواه فیما نعیم أبو وثمانین، وجزم  سبع أو ست سنة الكوفة نزل شهیرة، ثم
  .)٤(ثمانین سنة مات: ویقال. الصحابة من بها مات من آخر وكان

في حدیثه "عبد الواحد بن زیاد العبدي عن  قاله ابن حجروباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما 
  ؛ ألنَّه لم یحدث هنا عن األعمش سلیمان بن مهران.)٥("عن األعمش وحده مقال

***  

  .)٦(»َأْنَباطًا ِمن أْنباط الشَّامِ «ِرَواَیٍة قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي 

  ) ٢٦الحدیث رقم ( 
، َعْن )٩(، َأْخَبَرَنا ُسْفَیانُ )٨(، َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَّهِ )٧(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتلٍ  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُمَجاِلٍد، َقاَل: َأْرَسَلِني َأُبو ُبْرَدَة، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن شَ  دَّاٍد ِإَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُسَلْیَماَن الشَّْیَباِنيِّ
َلِف، َفَقاَال: ، َفَكاَن َیْأِتیَنا rُكنَّا ُنِصیُب الَمَغاِنَم َمَع َرُسوِل اللَِّه « َأْبَزى، َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َأْوَفى، َفَسَأْلُتُهَما َعِن السَّ

ِبیِب، ِإَلى َأَجٍل ُمَسمَّى َقاَل: ُقْلُت َأَكاَن َلُهْم َزْرٌع َأْو » َأْنَباٌط ِمْن َأْنَباِط الشَّْأِم، َفُنْسِلُفُهْم ِفي الِحْنَطِة، َوالشَِّعیِر، َوالزَّ
  .)١٠(»َما ُكنَّا َنْسأَُلُهْم َعْن َذِلكَ «؟ َقاَال: َلْم َیُكْن َلُهْم َزْرعٌ 

                                                           
 .٢٢٤٤، رقم٣/٨٥صحیح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى من لیس عنده أصل، )(١
 .٢٢٥٤رقم ، السابقفي الموضع )(٢
 .٢٢٤٢، رقمالسابقفي الموضع )(٣
 .٤٥٧٣، رقم٤/١٦الصحابة،  زیاإلصابة في تمی)(٤
 .٤٢٤٠، رقم٣٦٧تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٥/٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 أبو الحسن الكسائي المروزي.)(٧
 هو ابن المبارك المروزي.)(٨
 هو ابن سعید بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفي.)(٩

 .٢٢٥٤، ٣/٨٧وم، صحیح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معل)(١٠



٤٧ 

   تخریج الحدیث:
  ).٢٥رقم(في الحدیث السابق بتقدم تخریجه 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
لم یرسل عن سلیمان  هألنَّ  ؛إرسال سفیان الثوري فيرجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل 

  .)٢(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه في ابن حجر لذكر؛ تدلیسهكذلك ، و )١(الشَّْیَباِنيِّ 
***  
  

. ِقیَل: َكاَن شَجرًا َیُطول » النَّْبع«(َنَبَع) ِفیِه ِذْكُر  قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوُهَو شَجر تُتََّخذ ِمْنُه الِقِسيُّ
  .)٣(َفلم َیُطل َبْعدُ » ِمْن ُعودٍ  َال أطاَلك اللَّهُ «، َفَقاَل: rوَیْعُلو، َفَدعا َعَلْیِه النَِّبيُّ 

  )٢٧الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

النَِّبق، ِبَفْتِح النُّوِن » َفِإَذا َنِبُقَها أمثاُل الِقالل«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَبَق) ِفي َحِدیِث ِسْدرة الُمْنَتهى 
  .)٤(َنِبَقة وَنْبَقة، وأشَبُه َشْيٍء ِبِه الُعنَّاب قبَل َأْن َتْشَتّد ُحْمَرُتهُ َوَكْسِر اْلَباِء، َوَقْد ُتسكَّن: َثَمر السَّدر، واحدُته: 

  ) ٢٨الحدیث رقم ( 
، َحدَّثَْتَنا قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأَباَن اْلَهاِشِميُّ : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ِرْشِدیَن اْلِمْصِريُّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: )٦(، َعْن َجدِّي)٥(ُسَلْیَماَن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َعبَّاٍس َقاَلْت: َحدَّثَِني َأِبيَزْیَنُب ِبْنُت 
  .)٧(»اْلِقَاللِ َلمَّا ُأْسِرَي ِبَي اْنَتَهْیُت ِإَلى ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى، َفِإَذا َنْبُقَها َأْمثَاُل «َیُقوُل:  rَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

   تخریج الحدیث:
 بن نعیم أبي عن إبراهیم، بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبيعن )٨(نعیم األصبهانيو أخرجه أب    

 عن الطَّبَّاع، بن عیسى بن محمد عن المقدسي، مسعود بن أحمد عن الجرجاني، محمد بن الملك عبد عدي
، عن عبداهللا بن األسدي جبیر بن سعید عن األشعري، سلیمان أبي بن حماد عن السَُّحْیِمّي، جابر بن محمد

                                                           
 .١٣٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٤٩، رقم١٨٦انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .٥١، رقم٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٥/٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 .١٠ص، المصدر السابق)(٤
 سلیمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس)(٥
 العباس القرشي.علي بن عبد اهللا بن )(٦
 .١٠٦٨٣، رقم١٠/٢٨٧المعجم الكبیر، )(٧
 .٤٠٦، رقم٢/٢٣٧صفة الجنة، )(٨



٤٨ 

 ،)٢(السري بن وهناد ،)١(عبد الرزاق الصنعاني اعن ابن عباس، فأخرجه ةق الموقوفینحوه. وأما الطر عباس، به، ب
  ، عن سعید )٧(والبیهقي ،)٦(األصبهاني نعیم ، وأبو)٥(والحاكم ،)٤(األصبهاني الشیخ وأبو ،)٣(الدنیا أبي وابن

  األسدي، عن عبد اهللا بن عباس، به، بنحوه. بن جبیرا
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

أبو جعفر المهري ، بن محمد بن الحجاج بن رشدین بن سعدهو ا: أحمد بن رشدین المصري -١  
  . )٩(ومائتین وتسعین اثنتین سنة عاشوراء یوم ودفن األربعاء، لیلة ، توفى)٨(المصري المقرئ الحافظ
ابن یونس: "وكان من حّفاظ الحدیث، وأهل قال ، و )١٠("بالحدیث لقاسم: "ثقة عالماً ا قال مسلمة بن

 وابن"، وقال ابن عدي: )١٢("فیه تكلموا لما عنه أحدث ولم بمصر منه سمعت"قال ابن أبي حاتم: و  .)١١("الصنعة
 یكتب ممن رواه، وهو مما أشیاء علیه مصر، أنكرت بحدیث الحفاظ عن یحدث كثیر حدیث صاحب هذا رشدین
وقال النسائي: "كان عندي . )١٥("نظر فیه"، وقال الحاكم: )١٤(ضعیف"": الدارقطنيقال ، و )١٣("ضعفه مع حدیثه

أخو میمون وعدة، فدخل ابن رشدین هذا، فصعقوا به، وقالوا له: یا كذاب، فقال لي ابن رشدین: أال ترى ما 
ألیس أحمد بن صالح إمامك؟ قال: نعم، فقال: سمعت علي بن سهل یقول: یقولون لي؟ فقال له أخو میمون: 

  .)١٦("سمعت أحمد بن صالح یقول: إنك كذاب
  .ضعیفهو قلت: 

                                                           
 .٣١١٥، رقم ٢/٢٧٤تفسیر عبد الرزاق الصنعاني، )(١
 .١٠٧، رقم ٩٥، وص٩٩، رقم ١/٩١الزهد، )(٢
 .٤٨، رقم ٧٠صفة الجنة، ص)(٣
 .٥٧٤، رقم ٢/١٠٦٨العظمة، )(٤
 .٣٧٧٦م ، رق٢/٥١٦المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٣٥٤، رقم ٢/١٩٣صفة الجنة، )(٦
 .٢٨٣، رقم ١٩٠البعث والنشور، ص)(٧
 .٥٨، رقم٦/٨٨٩تاریخ اإلسالم، )(٨
 .٤٨، رقم١/٢٠تاریخ ابن یونس المصري، )(٩

 .٧٤٠، رقم١/٥٩٤لسان المیزان، )(١٠
 المصدر السابق.)(١١
 .١٥٣، رقم٢/٧٥الجرح والتعدیل، )(١٢
 .٤٢، رقم١/٣٢٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٣
قد ذكر أنَّ هذا القول موجود في لسان المیزان ولكن لم أجده، فلعلَّ هذا القول ، و ٣١١، رقم١/٨٢وال الدارقطني، موسوعة أق)(١٤

 موجود في غیر هذه النسخة. 
 .١٠٩٤، رقم٣/٨٨األسامي والكنى، )(١٥
 .٤٢، رقم١/٣٢٦، الكامل في ضعفاء الرجال)(١٦



٤٩ 

من العاشرة  ،تكلم فیه األزديّ  ،صدوق ،الطحان ،بن عمران الواسطيا : هوان الهاشميمحمد بن أبَ  -٢  
، )٣(، وابن حبان)٢(قاسمال: مسلمة بن هوثق .)١(وعاش تسعین سنة ،وقیل قبل ذلك ومائتین مات سنة ثمان وثالثین

  .)٥("بذاك لیس" وقال األزدي:  .)٤("وزاد ابن حبان: "ربما أخطأ
  .صدوققلت: 

  .)٦(الهاشمیة هاشم بن المطلب عبد بنت ي: هزینب بنت سلیمان بن علي بن عبداهللا بن عباس -٣  
  .و ال تعدیالً  اً رحجد فیها جَ لم أقلت: 

السفاح  :عم الخلیفتین، الهاشمي أحد األشراف عباس بن عبداهللا بن علي بن سلیمانهو  :زینب أبا -٤  
  .)٧(وله ستون إال سنة ،مات سنة اثنتین وأربعین ،من السادسة ،مقبول، والمنصور

  .)٨(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث"
  قلت: وهنا لم یتابعه أحد، فهو لین الحدیث. 

  وباقي رجال اإلسناد ثقات.  
بنت سلیمان بن علي بن عبداهللا بن عباس لم  بفیه أحمد بن رشدین المصري ضعیف، وزین فاإلسناد  

  یمان بن علي بن عبداهللا بن عباس لین الحدیث.، وسكن لالً یوال تعد اً أجد فیها جرح
  الحكم على اإلسناد:

وقال:  صححها الحاكم، y موقوفه على عبد اهللا بن عباس متابعات ولهإسناد هذا الحدیث ضعیف؛ 
  ، وعلیه فالحدیث حسن.)١١(األلبانيمن المعاصرین ، و )١٠(الذهبيوافقه ، و )٩("مسلم شرط على"

***  
  
  

                                                           
 .٥٧٢٤رقم ، ٨١٩تقریب التهذیب، ص)(١
 .١، رقم٩/٣انظر: تهذیب التهذیب، )(٢
 .١٥٣٣٢، رقم٩/٨٧ذكره في الثقات، )(٣
 .١٥٣٣٢، رقم٩/٨٧الثقات البن حبان)(٤
 .٧٥٦، رقم٣٦٧المحاسن الدمشقي، ص يمسند اإلمام أحمد من الرجال، ألباإلكمال في ذكر من له روایة في )(٥
 .٩٣٥٠، رقم٦٩/١٦٩، تاریخ دمشق)(٦
 .٢٦١١، رقم ٤١١التهذیب، صتقریب )(٧
 .٨١، صالمصدر السابق)(٨
 .٣٧٧٦، رقم٢/٥١٦المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٢/٤٧٦المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(١٠
 .٣٧٣٥، رقم٣/٢٦٥صحیح الترغیب والترهیب، )(١١



٥٠ 

ُیَقاُل: َنبَّْلُت الرُجَل، » َیوَم الِفجارَقاَل: كنُت ُأَنبُِّل َعَلى ُعمومتي «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَبَل) ِفیِه 
  .)١(ِبالتَّْشِدیِد، ِإَذا ناَوْلَته النَّْبَل لَیْرمي، َوَكَذِلَك َأْنَبْلُتهُ 

  ) ٢٩الحدیث رقم ( 
  .)٣("ُكْنُت َأْنُبُل َعَلى َأْعَماِمي": rَرُسوُل اللَِّه )٢(َوَقالَ  :قال اإلمام ابن هشام رحمه اهللا

  تخریج الحدیث: 
  بنحوه.  ،rعن النبي)٤(ابن سعدورده أ

  الحكم على اإلسناد: 
  .مقطوع rعن النبيابن هشام روایة  ألنَّ  ؛اإلسناد ضعیف

***  

  rَیْوَم ُأُحٍد، َوالنَِّبيُّ r ِإنَّ َسْعدا َكاَن َیْرمي َبْیَن یدِي النَِّبيِّ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  : قال ابن األثیر رحمه اهللا
  .)٥(»ُیَنبُِّلهُ 

    ) ٣٠الحدیث رقم ( 
، " َأنَّ ، َعْن َأَنسٍ )٨(، َأْخَبَرَنا ثَاِبتٌ )٧(َحدَّثََنا َحمَّادٌ  ،)٦(َحدَّثََنا َعفَّانُ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا: 

َرَفَع ، َوَكاَن َراِمًیا، َوَكاَن ِإَذا َرَمى ِبهِ  َخْلَفُه َیَتَترَُّس  r  َیْوَم ُأُحٍد، َوالنَِّبيُّ  rَأَبا َطْلَحَة َكاَن َیْرِمي َبْیَن َیَدْي النَِّبيِّ 
، َوَیْرَفُع َأُبو َطْلَحَة َصْدَرُه، َوَیُقوُل: َهَكَذا ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل َشْخَصُه َیْنُظُر َأْیَن َیَقُع َسْهُمهُ  rَرُسوُل اِهللا 

                                                           
 .٥/١٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
ر له روایته، حیث قال ابن ألنَّ اْلَبّكاِئّي زیاد بن عبد اهللا بن الطفیل العامري لم یقوقد اختصره ابن هشام من سیرة ابن إسحاق؛ )(٢

]. وهناك ١/٤. [سیرة ابن هشام، "لم یقر لنا الَبّكائي بروایته...وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب... وبعض " هشام:
ال نملك حتى اآلن نسخة كاملة إلحدى الروایات الثالث بحیث " اق:ق لقول المحقق لسیرة ابن إسحجزء مفقود من سیرة ابن إسحا

، ١/٥٠٦]. وهذا الحدیث أثبته الذهبي في كتابه تاریخ اإلسالم، ١/١٤.[ سیرة ابن إسحاق، "كن المقارنة، ویمكن التحقق التامتم
 البن إسحاق، ولعلَّ هذا الحدیث في الجزء المفقود.

 .١/١٨٦سیرة ابن هشام، )(٣
 .١/١٢٨قات الكبرى، الطب)(٤
 .٥/١٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .٦٨٥٣، رقم٤/٣٢٦هو ابن مسلم، صرح به أبو عوانة في مستخرجه، )(٦
 .٦٨٥٣، رقم٤/٣٢٦هو ابن سلمة، صرح به أبو عوانة في مستخرجه، )(٧
 هو ابن أسلم البناني.)(٨



٥١ 

، َوَیُقوُل: ِإنِّي َجْلٌد rَبْیَن َیَدْي َرُسوِل اِهللا  )١(َكاَن َأُبو َطْلَحَة َیُشوُر َنْفَسهُ اِهللا، َال ُیِصیُبَك َسْهٌم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك، وَ 
ْهِني ِفي َحَواِئِجَك، َوُمْرِني ِبَما ِشْئتَ    .)٢(َیا َرُسوَل اِهللا، َفَوجِّ

  تخریج الحدیث:   
 محمد بن علي بن عبد اهللاعن أبي جعفر )٤(عن جعفر بن محمد الصائغ، والشاشي)٣(عوانة وأخرجه أب

 )٦(الموصلي یعلى وعن سلیمان بن حرب، وأب)٥(بنحوه. وعبد الحمید، عن عفان بن مسلم، به كالهمابن مهران، ا
من طریق حجاج بن )٨(والحاكم ،التَّْیِميِّ من طریق عبید اهللا بن محمد )٧(عوانةو عن عبد الرحمن بن سالم، وأب

 ، وأحمد في فضائل)١٠(وابن أبي شیبة ،)٩(بن المباركعبداهللا بنحوه. و ، بن سلمة، به، أربعتهم عن حماد  اْلِمْنَهالِ 
و ، وأب)١٥(، من طریق حمید الطویل، والبخاري)١٤(، والحاكم)١٣(، وابن حبان)١٢(والنسائي في الكبرى ،)١١(الصحابة

، )١٩(والبخاري أبي طلحة، بنامن طریق إسحاق بن عبداهللا  ،)١٨(، والبیهقي)١٧(الرازيأبو القاسم تمام ، و )١٦(عوانة

                                                           
[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .قوتها لتعرف أجریتها إذا الدابة، شرت ویقال. قوته بذلك یظهر ویخف، یسعى أي)(١
٢/٥٠٨.[ 
 .١٤٠٥٨، رقم٤٤٦-٢١/٤٤٥مسند أحمد، )(٢
 .٦٨٥٣، رقم٤/٣٢٦مستخرج أبي عوانة، )(٣
 .١٠٦٦، رقم٣/١٩مسند الشاشي، )(٤
 .١٣٤٧، رقم١/٣٣٩٩المنتخب من مسند عبد بن حمید، )(٥
 .٣٢١٢، رقم٦/١٣٧، ىمسند أبي یعل)(٦
 .٦٨٥٣، رقم٤/٣٢٦مستخرج أبي عوانة، )(٧
 .٢٥٤٧، رقم٢/١٢٧المستدرك على الصحیحین، )(٨
 .٨٤، رقم٧٣الجهاد، ص)(٩

 .١٩٣٩٥، رقم٤/٢١١مصنف ابن أبي شیبة، )(١٠
 .١٥٦٧، رقم٢/٨٤٨)(١١
 .٨٢٢٦، رقم٧/٣٦٢السنن الكبرى، )(١٢
 .٧١٨١، رقم١٦/١٤٨، و٤٥٨٢، رقم١٠/٤٤٣صحیح ابن حبان، )(١٣
 .٥٥٠٩، رقم٣/٣٩٨على الصحیحین، المستدرك )(١٤
 .٢٩٠٢، رقم٤/٣٨صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب المجنِّ ومن یتَّرس بترس صاحبه، )(١٥
 .٦٨٥٩، رقم٤/٣٢٧، و٦٨٥٤، رقم٤/٣٢٦مستخرج أبي عوانة، )(١٦
 .١٣٠٣، رقم٢/١١٧، و١٣٠٢، رقم٢/١١٦فوائد، )(١٧
 .١٨٥١٤، رقم٩/٢٧٣، ىالسنن الكبر )(١٨
، وكتاب المغازي، َباُب {ِإْذ َهمَّْت ٣٨١١، رقم٥/٣٧، tلحة مناقب األنصار، باب مناقب أبي ط البخاري، كتابصحیح )(١٩

 .٤٠٦٤، رقم٥/٩٧]، ١٢٢َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشَال َواللَُّه َوِلیُُّهَما َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل الُمْؤِمُنوَن}[آل عمران: 



٥٢ 

، من طریق عبدالعزیز بن صهیب، ثالثتهم عن )٤(، والبیهقي)٣(عوانة و، وأب)٢(الموصلي یعلى و، وأب)١(ومسلم
  .)٥(بنحوه، أنس بن مالك، به

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  في كل من: قیلرجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما 

  . )٦(لمختلطینا من القسم األول فيالعالئي ذكره  ألنَّ  ؛عفان بن مسلم الباهلي اختالط -١  
فعلیه ، "من أراد أن یكتب حدیث حماد بن سلمة: بن معینلقول ا بن دینار؛ اختالط حماد بن سلمة -٢  

   الحدیث عفان بن مسلمهذا لقد روى عنه ، و )٨(اْلُبَناِنيُّ أخرج له مسلم عن ثابت بن أسلم قد ، و )٧("بعفان بن مسلم
  الباهلي.

  .)٩(tلم یرسل عن أنس بن مالك  هألنَّ ؛ إرسال ثابت بن أسلم البناني -٣
  الحكم على اإلسناد: 

من المعاصرین كل من ، و )١١(، وابن حجر)١٠(لحاكمه اوصحح، ورجاله ثقات صحیح اإلسناد
  .)١٣(وشعیب األرنؤوط ،)١٢(األلباني

***  
  
  
  
  

                                                           
 ).١٨١١(١٣٦، رقم٣/١٤٤٣كتاب الجهاد والسیر، باب غزو النساء مع الرجال، صحیح مسلم، )(١
 .٣٩٢١، رقم٧/٢٤، ىمسند أبي یعل)(٢
 .٦٨٧٦، رقم٤/٣٣٢مستخرج أبي عوانة، )(٣
 .١٧٨٥٤، رقم٩/٥٢السنن الكبرى، )(٤
 ، وقد اقتصرت على ما ذكرت من الطرق لعدم اإلطالة.tعن أنس بن مالك عدیدةوله طرق )(٥
 .٨٦المختلطین، صكتاب )(٦
 .٤٠٤٢، رقم٣/٣٣، العلل ومعرفة الرجال)(٧
 ٢٨.٠، رقم١/٩٦انظر: نهایة االغتباط بن رمي باالختالط، لعالء الدین رضى، )(٨
 .٤٢البن العراقي، ص ل، وتحفة التحصی٧٣، رقم١٥١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٩

 .٥٥٠٩، رقم٣/٣٩٨انظر: المستدرك على الصحیحین، )(١٠
 .٢/٥٠٢ز الصحابة، یانظر: اإلصابة في تمی)(١١
 .٤٥٦٣، رقم٧/٢٦بن حبان، اانظر: التعلیقات الحسان على صحیح )(١٢
 .٢١/٤٤٦انظر: حاشیة مسند أحمد، )(١٣



٥٣ 

َوَیُجوُز َأْن ُیرید ِباْلُمْنِبِل الَِّذي َیُرّد النَّْبَل َعَلى » الرَّاِمي وُمْنِبُلهُ «اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث قال ابن األثیر رحمه 
  .)١(الراِمي ِمَن الَهَدف

  ) ٣١الحدیث رقم ( 
َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك، َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َیِزیَد ْبِن  نا :قال اإلمام سعید بن منصور رحمه اهللا

مٍ  ، َقاَل: ُكْنُت َرُجًال َراِمًیا، َوَكاَن ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر اْلُجَهِنيُّ َیُمرُّ )٣(، َعْن َخاِلِد ْبِن َزْیدٍ )٢(َجاِبٍر، َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو َسالَّ
َعْنُه، َفَقاَل: َهُلمَّ ُأَحدِّْثَك َحِدیثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل  َفَیُقوُل: َیا َخاِلُد، اْخُرْج ِبَنا َنْرِمي، َفَلمَّا َكاَن َذاَت َیْوٍم َأْبَطْأتُ ِبي 
َیْحَتِسُب ِفي  )٤(َثَة َنَفٍر ِفي اْلَجنَِّة َصاِنَعهُ ِإنَّ اللََّه ُیْدِخُل ِبالسَّْهِم اْلَواِحِد َثَال َیُقوُل: "  r: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  rاللَِّه 

ُبوا، َوَلْیَس ِمَن اللَّْهِو ِإالَّ َصَنْعِتِه اْلَخْیَر، َوالرَّاِمَي ِبِه، َوُمَنبَِّلُه، اْرُموا، َواْرَكُبوا، َوَأْن َتْرُموا َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َتْركَ 
َأْهَلُه، َوَرْمُیُه ِبَقْوِسِه َوَنْبِلِه، َوَمْن َتَرَك الرَّْمَي َبْعَد َما َعِلَمُه َرْغَبًة َعْنُه َفِإنََّها  َفَرَسُه، َوُمَالَعَبُتهُ َثَالٌث: تَْأِدیُب الرَُّجِل 

  .)٥("ِنْعَمٌة َتَرَكَها َأْو َقاَل َكَفَرَها
   تخریج الحدیث:
، من طریق )٩(، والمزيّ )٨(والطبراني، الفسوي سفیان بن یعقوبمن طریق ) ٧(والبیهقي. )٦(أخرجه أبو داود

من )١٠(به، بمثله. والطبرانيالمكي، أربعتهم عن سعید بن منصور،  سعد بن الصائغ، ومسعدة علي بن محمد
عن عبداهللا بن  كالهما، اْلَعَتِكيّ من طریق عبداهللا بن عثمان ) ١١(، والبیهقياْلُخَزاِعيّ طریق نعیم بن حماد 

  ...،)١٢(المبارك، به، بنحوه. والنسائي

                                                           
 .٥/١٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 ممطور األسود الحبشي.)(٢
، صرح به النسائي في سننه، كتاب الخیل، )(٣ . والُجَهِني، بضم الجیم ٣٥٧٨، رقم ٦/٢٢٢باب تأدیب الرجل فرسه، هو الُجَهنيُّ

 ].١٠١٧، رقم ٣/٤٣٩وفتح الهاء وكسر النون في آخرها، هذه النسبة إلى جهینة وهي قبیلة من قضاعة. [األنساب للسمعاني، 
كانا حاذقین فیما یصنعانه. إذا . وامرأة صناع ورجل صنع، الصاد والنون والعین أصل صحیح واحد، وهو عمل الشيء صنعاً )(٤
 ].٣/٣١٣مقاییس اللغة البن فارس، [

 الستر وهو واحد، معنى على یدل صحیح أصل والراء والفاء الكافكفرها:  .٢٤٥٠، رقم ٢/٢٠٦سنن سعید بن منصور، )(٥
 ].٥/١٩١ فارس، البن اللغة مقاییس. [ بسالحه المتغطي الرجل: والمكفر. درعه كفر قد: بثوب درعه غطى لمن یقال. والتغطیة

 .٢٥١٣، رقم ٣/١٣سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرمي، )(٦
 .٢٠٩٧٥، رقم ١٠/٣٦٨السنن الكبرى، )(٧
 .٩٤٢، رقم ١٧/٣٤٢المعجم الكبیر، )(٨
 .٨/٧٦تهذیب الكمال، )(٩

 .٥، رقم ٢١فضل الرمي وتعلیمه، ص)(١٠
 .٢٠٩٧٥، رقم ١٠/٣٦٨السنن الكبرى، )(١١
 .٤٤٠٤، رقم ٤/٣١٨، والسنن الكبرى، ٣٥٧٨، رقم ٦/٢٢٢النسائي، كتاب الخیل، باب تأدیب الرجل فرسه، سنن )(١٢



٥٤ 

من طریق الولید بن مسلم )٢(یعي، والنسائيبِ ، من طریق عیسى بن یونس بن أبي إسحاق السَ )١(بن أبي شیبةاو 
، )٤(، وابن الجاروداْلَعْنِسيّ  من طریق یحیى بن حمزة الحضرمي، وٕاسماعیل بن عیاش )٣(الدمشقي، وأحمد

من طریق )٧(والحاكممن طریق بشر بن بكر البجلي، )٦(عوانة ومن طریق الولید بن مزید العذري، وأب، )٥(والبیهقي
بن یزید بن جابر األزدي، به، بنحوه. وابن امحمد بن شعیب بن شابور القرشي، سبعتهم عن عبد الرحمن 

، من طریق )١٣(، والبیهقي)١٢(ةشیب بن أبيا، و )١١(داود الطیالسي ووأب ،)١٠(، ومعمر بن راشد)٩(، والدارمي)٨(ماجه
عن  كالهما بجزء منه، ،اْلَمْهِريّ من طریق عبدالرحمن بن شماسة  )١٤(ومسلم بنحوه، ،عبد اهللا بن یزید األزرق

  .)١٥(اْلُجَهِنّي، به عقبة بن عامر
   دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
  .)١٦(من الثالثة ،مقبول "،في الرمي"عن عقبة  ،نيّ هَ الجُ ، بن یزیدا هو أو: خالد بن زید -١  
  . )١٧(یزید بن ُذكر في جمیع الروایات بأنَّه خالد بن زید، إال في روایة النسائي فقد صرح بأنه خالد  

  د ُتوبع كما هو موضح في التخریج. ذكره الفسوي  في ثقات ، وق)١٨(مقبول، حیث یتابع""قال ابن حجر: 

                                                           
 .١٩٤٣٣، رقم ٤/٢١٥مصنف ابن أبي شیبة، )(١
، ٤/٢٨٩، والسنن الكبرى، ٣١٤٦، رقم ٦/٢٨سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبیل اهللا عز وجل، )(٢

 .٤٣٣٩رقم 
 .١٧٣٢١، رقم ٢٨/٥٥٨ند أحمد، مس)(٣
 .١٠٦٢، رقم ١/٢٦٦المنتقى، )(٤
 .٢٠٩٧٥، رقم ١٠/٣٦٨السنن الكبرى، )(٥
 .٧٤٩٥، رقم ٤/٥٠٤مستخرج أبي عوانة، )(٦
 .٢٤٦٧، رقم ٢/١٠٤المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٢٨١١، رقم ٢/٩٤٠سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرمي في سبیل اهللا، )(٨
 .٢٤٤٩، رقم ٣/١٥٥٦الدارمي، سنن )(٩

 .٢١٠١٠، رقم ١١/٤٦١جامع معمر بن راشد، )(١٠
 .١١٠٠، رقم ٢/٣٤٧مسند أبي داود الطیالسي، )(١١
 .٢٦٣٢٤، رقم ٥/٣٠٣، و١٩٥٤٩، رقم ٤/٢٢٩مصنف ابن أبي شیبة، )(١٢
 .٢٠٩٧٦، رقم ١٠/٣٦٨السنن الكبرى، )(١٣
 ).١٩١٩(١٦٩، رقم ٣/١٥٢٢لیه، وذم من علمه ثم نسیه، صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث ع)(١٤
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عقبة بن عامر)(١٥
 .١٦٤٤، رقم ٢٨٦تقریب التهذیب، ص)(١٦
 .٣٥٧٨، رقم ٦/٢٢٢سنن النسائي، كتاب الخیل، باب تأدیب الرجل فرسه، )(١٧
 .٨١تقریب التهذیب، ص)(١٨



٥٥ 

 حاتم أبي وابن البخاري، یذكره لم". وقال ابن قطان: )٢(الثقاتذكره ابن حبان في ، و )١(التابعین من أهل مصر

وقال العراقي: . )٤(اْضِطَراب"قال الذهبي: "فیه . و )٣("الحال مجهول عندهما فهو .عنه سالم أبي روایة من بأكثر
 الذي الحدیث أعلم واهللا مراده اْضِطَراب فیه". وقد علق علیهما بازمول الرحابي فقال: )٥(اْضِطَراب" حدیثه في" 

 خالد أي أّنه منها المراد كان لو العراقي عبارة وكذا المیزان في یذكره لم أنه علیه ویدل نفسه خالد ال رواه
 حمل عن المغني في ما علیه ویدل. فنعم مضطرب أنه الحدیث منها المراد كان وٕان مسلم فغیر مضطرب
  .)٦(اْضِطَراب" وفیه األربعة السنن أصحاب أخرجه: األسفار

  .اْضِطرَابصدوق، في حدیثه  قلت:
 بن مودوعة بن رفاعة بن عمرو بن عدي بن عمرو بن عبس : هو ابنُعقبة بن عامر اْلُجَهِنيّ  -٢  

 .كثیراً  r النبيّ  عن روى .المشهور الصحابي الجهنيّ  جهینة بن قیس بن رشدان بن الربعة بن غنم بن عديّ 
 اللَّه عبد بن وبعجة نفیر، بن وجبیر أمامة، وأبو عباس، ابن: منهم والتابعین، الصحابة من جماعة عنه روى

 والفقه، بالفرائض عالما قارئا كان: یونس بن سعید أبو قال .مصر أهل من وخلق الخوالنّي، إدریس وأبو الجهنّي،
 مصحف تألیف غیر على بمصر مصحفه ورأیت: قال القرآن، جمع من أحد وهو ،كاتباً  شاعراً  اللسان، فصیح

  .)٧(بیده عامر بن عقبة كتبه: آخره وفي عثمان،
ه لم ألنَّ ؛ سالم ممطور األسود الحبشي يإرسال أب فيوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل 

  .)٨(الُجَهنيّ  یرسل عن خالد بن زید
  صدوق، في حدیثه اْضِطَراب.خالد بن یزید الُجَهني  فیه فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
   من المعاصرین ضعفه كل من، و )٩(یصح" ال حدیث وهو"وقال ابن قطان: إسناد هذا الحدیث ضعیف، 

  

                                                           
 .٥٠١- ٢/٤٨٧المعرفة والتاریخ ، انظر: )(١
 .٢٤٦٥، رقم ٤/١٩٧الثقات البن حبان، )(٢
، رقم ٣/٣٣١والجرح والتعدیل،  ،٥١٥، رقم ٣/١٥٠التاریخ الكبیر،  انظر: ،٥/٧٣واإلیهام في كتاب األحكام،  بیان الوهم)(٣

١٤٨٨. 
 .١٣١٦، رقم ١/٣٦٤الكاشف، )(٤
 .٣١٨، رقم ١/٨٨ذیل میزان االعتدال، )(٥
المغني عن  . انظر٢٥٢ول السلفي المكي الرحابي، صبازمُ  أحمد بن ُعمر بن سالم عمر يالمقترب في بیان المضطرب، ألب)(٦

 .٣، رقم ٧٥٨صحمل األسفار، 
 .٥٦١٧، رقم ٤/٤٢٩اإلصابة في تمییز الصحابة، )(٧
، وتحفة التحصیل البن ٧٩٧قم ، ر ٢٨٦، جامع التحصیل للعالئي، ص٣٨٨، رقم ١/٢١٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، )(٨

 .٣١٥العراقي، ص
، وقد توبع جزء من هذا الحدیث في اإلسناد ، قلت: ولعله قصد ال یصح بهذا٥/٧٣بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، )(٩

 ). ١٩١٩(١٦٩، رقم ٣/١٥٢٢صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث علیه، وذم من علمه ثم نسیه، 



٥٦ 

  وعلیه فالحدیث حسن لغیره. ،)٣(مسلمفي صحیح متابعاته لكن له ، و )٢(شعیب األرنؤوط، و )١(األلباني
***  

ِبَها،  ِهَي الِحجارة الِصغار الَِّتي ُیْستَْنجى» النَُّبلَ أِعّدوا «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث اِالْسِتْنَجاِء 
نََّبل، ِباْلَفْتِح ِفي َواِحَدُتَها: ُنبلة، كُغرفة وُغَرف. والمحدِّثون َیْفَتحون النُّوَن َواْلَباَء، َكَأنَُّه َجْمع َنِبیٍل، ِفي التَّْقِدیِر. وال

  .)٤(َو ِمَن اْألَْضَدادِ َغْیِر َهَذا: الكباُر ِمَن اإلِبل والِصغار. َوهُ 

  ) ٣٢الحدیث رقم ( 
 اللَّهِ  ِقْبَلةَ  َفْلُیْكِرمْ  اْلَغاِئطَ  َأَحُدُكمُ  َأَتى ِإَذا: ِلَقْوِمهِ  َقالَ  َأنَّهُ  ُسَراَقةَ  َحِدیثِ  : ِفيرحمه اهللا  الخطابيقال اإلمام 

یحَ )٥(َواْسَتْمِخُروا َوالظِّلَّ  الطَِّریقَ : اللَّْعنِ  َمَجاِلَس  َوْلَیتَّقِ  َیْسَتْدِبُرَها َوال    .النَُّبلَ  َوَأِعدُّوا ُسوِقُكمْ  َعَلى)٦(َواْسَتِشبُّوا الرِّ
، أخبرنا هاشم، بن َأْخَبَرَناُه محمد  ،)٩(اْلَفْضلِ  ْبنِ  َسمَّاكِ  َعنْ  ،)٨(َمْعَمرٌ  أنبأنا ،)٧(الرزاق عبد عن الدََّبِريُّ

  .)١٠(َذِلكَ  َقْوَمهُ  ُیَعلِّمُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُسَراَقةَ  َعنْ  َراِشٍد، َأِبي َعنْ 
   تخریج الحدیث:
  ر بن راشد، به، بنحوه.مالقرشي، عن مع زید بن من طریق َرَباح )١١(أخرجه الطبراني

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

  .)١٢(الخطابي وعنه، الدبري إسحاق عن روى: محمد بن هاشم -١  

                                                           
 .٨٢١، رقم ١/٢٠٥انظر: ضعیف الترغیب والترهیب، )(١
 .١٧٣٢١، رقم ٢٨/٥٥٩انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٢
 ).١٩١٩(١٦٩، رقم ٣/١٥٢٢انظر: صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث علیه، وذم من علمه ثم نسیه، )(٣
 .١١-٥/١٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
إلى الریح عند البول؛ ألنه إذا والها ظهره أخذت عن یمینه ویساره، فكأنه قد شقها به. [النهایة في غریب  أي اجعلوا ظهوركم)(٥

 ].٤/٣٠٥الحدیث واألثر، 
من  ، إذا رفع یدیه جمیعاً أي استوفزوا علیها، وال تستقروا على األرض بجمیع أقدامكم وتدنوا منها، من شلب الفرس یشب شباباً )(٦

 ].٤٣٩-٢/٤٣٨في غریب الحدیث واألثر،  األرض. [النهایة
 هو ابن همام الحمیري الصنعاني.)(٧
 أبو عروة البصري نزیل الیمن. ،هو ابن راشد األزدي موالهم)(٨
 هو الخوالني الیماني.)(٩

فهو في حكم المرفوع، لسببین اثنین: األول: أن  قال األلباني: وظاهر سیاق المتن وٕان كان موقوفاً و . ٢/٥٥٩غریب الحدیث، )(١٠
لقول ذاك الرجل: " ما بقي لسراقة إال أن یعلمكم كیف التغوط؟! ". واآلخر:  متحدیاً  rسراقة ذكره بعد أن جاء من عند رسول اهللا 

سلسلة األحادیث الصحیحة،  . [rإلى النبي  في أحادیث متفرقة، فهي شواهد قویة له، بل روي بتمامه مرفوعاً  أنه قد جاء مرفوعاً 
 ].٢٧٤٩، رقم ٥٦٧-٦/٥٦٦

 .٥١٩٨، رقم ٥/٢٣٩المعجم األوسط، )(١١
 .٧٥٢٦، رقم ٧/٥٦٣لسان المیزان، )(١٢



٥٧ 

  .)١("حالهال یعرف "قال ابن القطان: 
  الحال. قلت: مجهول  

  الیماني یعقوب أبو عّباد، بن ِإْبَراِهیم بن : هو إسحاق بن إبراهیم بن عباد، أبو یعقوب ِإْسَحاقالدََّبِريّ  -٢
ْنَعانّي، تُ     . )٢(سنة واحد وثمانین ومئتین يَ وفِّ الصَّ

 یكن لم قیل إنما خالف فیه رأیت ما صدوق". وقال الدارقطني: )٣(كان صحیح السماع""قال الذهبي: 
 في عوانة أبو بريبالدَّ  احتج ، وقال الذهبي: "وقد)٤(واهللا" أي قال الصحیح في ویدخل قلت الشأن هذا رجال من

زَّاق َعبد . وقال ابن عدي: "استصغره)٥(الطبراني" عنه وأكثر وغیره، صحیحه  صغیر وهو عنده، أبوه أحضره الرَّ
زَّاق َعبد على قرأنا: یقول فكان جدا وعلق علیه ، )٦(منكر" بحدیث عنه وحدث صغیراً  وحضر غیره، قرأ أي الرَّ

 له أّنها اّدعى الذي األحادیث فأین مثله، یحتمل اإلفریقي أنعم ابن طریق من واحًدا حدیثًا له الذهبي: "ساق
  .)٧(سمعها" كما فأداها كتًبا، سمع الصحیح، في به محتج صدوق والدَّبري. مناكیر

  . قلت: صدوق
  .)٨(يندَ الجَ  راشد بن أبو زیاد : هوأبو راشد -٣  

  لم أجد فیه جرحًا وال تعدیًال.قلت: 
 كنانة بن مناة عبد بن مّرة بن مدلج بن تیم بن عمرو بن مالك جعشم بن بن مالك : هو ابنُسراقة -٤

  r الّنبي إدراكه في قصته البخاريّ  روى .قدیدا ینزل كان سفیان، أبا یكنى. جّده إلى ینسب وقد. المدلجيّ  الكناني
حتى ساخت رجال فرسه، ثم إنه طلب منه الخالص، وأّال یدل علیه،  rلما هاجر إلى المدینة، ودعا النبي 
  .)٩(ففعل، وكتب له أمانا، وأسلم یوم الفتح

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

                                                           
 .٧٥٢٦، رقم ٧/٥٦٣لسان المیزان، )(١
 .١٣٥، رقم ٦/٧١٤تاریخ اإلسالم، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 .٦٢، رقم ١٠٥سؤاالت الحاكم، ص)(٤
. ٢٢٦٢، رقم ٢/٤٦، ٤٢٢، رقم ١٤١، وص١٩، رقم ١/٢٣. انظر مستخرج أبي عوانة، ٧٣١، رقم ١/١٨١میزان االعتدال، )(٥

 .٥٦٢٥، رقم ٦/٩٩، و٢٦٨، رقم ١٣٠، وص١٨، رقم ١/٥٦والمعجم الكبیر، 
 .١٧٧، رقم ١/٥٦٠الكامل في ضعفاء الرجال، )(٦
 .١٣٥، رقم ٦/٧١٤تاریخ اإلسالم، )(٧
 .٢١٨٨، رقم ١٠/٢١٥تهذیب الكمال، )(٨
، في اإلسالم النُُّبوَّةِ كتاب المناقب، باب عالمات  صحیح البخاري، :. انظر٣١٢٢، رقم ٣/٣٥اإلصابة في تمییز الصحابة، )(٩
 .٣٦١٥، رقم ٤/٢٠١



٥٨ 

، وكذلك )١(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس تدلیس عبد الرزاق الصنعاني؛ -١   
  .القرشي زید بن َرَباح؛ ألّنه تابعه )٢(سمع منه بعد اختالطه الدََّبِري إبراهیم بن إسحقطه، مع أنَّ الاخت

  .)٣(اْلَخْوَالِنيَّ إرسال معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن َسمَّاك بن الفضل  -٢
 وزیاد أبو راشد الَجنَدي لم أجد فیه جرحًا وال تعدیًال،  ،الحال مجهولفیه محمد بن هشام  فاإلسناد
  .بن إبراهیم صدوقاوالدََّبِرّي إسحاق 

  الحكم على اإلسناد: 
فالحدیث  ، وعلیه)٥(، ومن المعاصرین األلباني)٤(حسنها الهیثميوله متابعات حسنه، ، اإلسناد ضعیف

  لغیره.
 ***  

النُّْبُه: اِالْنِتَباُه ِمَن » َفِإنَّ َنْومه وُنْبَهُه خیٌر كلُّه«(َنَبَه) ِفي َحِدیِث اْلَغاِزي  األثیر رحمه اهللا:قال ابن 
  .)٦(النَّوم

  ) ٣٣الحدیث رقم ( 
َقاَال: َحدَّثََنا َبِقیَُّة َوُهَو )٨(َوَیِزیُد ْبُن َعْبِد َربِّهِ  ،)٧(: َحدَّثََنا َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیحٍ قال اإلمام أحمد بن حنبل  رحمه اهللا

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، )١١(، َعْن َأِبي َبْحِریَّةَ )١٠(، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ )٩(اْبُن اْلَوِلیِد، َحدَّثَِني َبِحیُر ْبُن َسْعدٍ 
َماَم، َوَأْنَفَق اْلَغْزُو َغْزَواِن: َفَأمَّا َمْن اْبَتغَ َأنَُّه َقاَل: "  rَعْن َرُسوِل اللَِّه  ى َوْجَه اللَِّه، َوَأَطاَع اإلِْ

، َواْجَتَنَب اْلَفَساَد، َفِإنَّ َنْوَمُه َوُنْبَهُه َأْجٌر ُكلُُّه، َوَأمَّا َمْن َغزَا َفْخرًا َوِرَیاًء )١٣(، َوَیاَسَر الشَِّریكَ )١٢(اْلَكِریَمةَ 
َماَم، َوَأْفَسَد ِفي اْألَْرِض،   .)١٤("َفِإنَُّه َلْم َیْرِجْع ِباْلَكَفافِ  َوُسْمَعًة، َوَعَصى اإلِْ

                                                           
 .٥٨، رقم ٣٤طبقات المدلسین، صانظر: )(١
 .٦٣، رقم ٢١٢انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦قم،  ر ٢٨٣امع التحصیل للعالئي، صجو ، ٣٩٧، رقم ٢١٩ي حاتم، صانظر: المراسیل البن أب)(٣

 .٣١١، صالعراقي
 .١٠٠٤، رقم ٢٠٥- ١/٢٠٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )(٤
 .٢٧٤٩، رقم ٦/٥٦٦سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٥
 .٥/١١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 أبو العباس الحمصي.هو ابن یزید الحضرمي، )(٧
 هو الُزبیدي أبو الفضل الحمصي المؤذن یقال له الُجْرُجسي.)(٨
 هو السَُّحوِلّي، أبو خالد الحمصي.)(٩

 هو اْلَكَالِعّي الحمصي، أبو عبد اهللا.)(١٠
 هو عبد اهللا بن قیس اْلِكْنِدّي السَُّكوِنّي التََّراِغِمّي.)(١١
 ].٤/١٦٧غریب الحدیث واألثر،  أي العزیزة على صاحبها. [النهایة في)(١٢
 ].٥/٢٩٦أي ساهله. [النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٣
 .٢٢٠٤٢، رقم ٣٦/٣٦٨مسند أحمد، )(١٤



٥٩ 

   تخریج الحدیث:
من ، )٤(والبیهقي، )٣(عن أحمد بن محمد بن یحیى بن حمزة، والحاكم )٢(. والطبراني)١(أخرجه أبو داود  

، أربعتهم عن حیوة بن التُِّجیِبيّ  عن خیر بن عرفة )٥(والطبرانيطریق أبي األحوص محمد بن الهیثم القاضي، 
 عن نعیم)٧(عن عمر بن عثمان بن سعید بن كثیر بن دینار، والدارمي)٦(الحضرمي، به، بمثله. والنسائي شریح

عبدالوهاب بن  اْلَحْوِطيُّ ، من طریق )٩(والطبراني، )٨(اعي، وابن أبي عاصمزَ بن حماد بن معاویة بن الحارث الخُ ا
من طریق )١٢(نعیم األصبهاني و، وأبراهویه، من طریق إسحاق بن )١١(، والطبراني)١٠(لي، والشاشيبَ نجدة الجَ 

من طریق عبد )١٤( والبیهقي ،)١٣(، وابن أبي عاصمالسعدي بن حجر يمحمد بن المصفى بن بهلول القرشي، وعل
 نعن بقیة بن الولید به، بنحوه. وعبد ب لهم، كُ اْلَحرَّاِنيّ  من طریق محمد بن وهب )١٥(اهللا بن المبارك، والبیهقي

  .)١٧(وهذا مرسل ،العي، عن معاذ بن جبل، به، بنحوهمن طریق خالد بن معدان الكَ  )١٦(حمید
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:

                                                           
 .٢٥١٥، رقم ٣/١٣سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في من یغزو ویلتمس الدنیا، )(١
 .١١٥٩، رقم ٢/١٨٦مسند الشامیین، )(٢
 .٢٤٣٥، رقم ٢/٩٤المستدرك على الصحیحین، )(٣
 .١٨٥٤٧، رقم ٩/٢٨٢السنن الكبرى، )(٤
 .١١٥٩، رقم ٢/١٨٦، ومسند الشامیین١٧٦، رقم ٢٠/٩١المعجم الكبیر، )(٥
، وكتاب البیعة، باب التشدید في عصیان ٣١٨٨، رقم ٦/٤٩، Uسنن النسائي، كتاب الجهاد، باب فضل الصدقة في سبیل اهللا )(٦

 .٨٦٧٧، رقم ٨/٧٤، و٤٣٨٢، رقم ٤/٣٠٩نن الكبرى، ، والس٤١٩٥، رقم ٧/١٥٥اإلمام، 
 .٢٤٦١، رقم ٣/١٥٦٦سنن الدارمي، )(٧
 .١٣٣، رقم ١/٣٧٣الجهاد، )(٨
 .١١٥٩، رقم ٢/١٨٦، ومسند الشامیین١٧٦، رقم ٢٠/٩١المعجم الكبیر، )(٩

 .١٣٩٤، رقم ٣/٢٨٧المسند للشاشي، )(١٠
 في الموضع السابق.)(١١
 .٥/٢٢٠األصفیاء، حلیة األولیاء وطبقات )(١٢
 .١٣٤، رقم ١/٣٧٣الجهاد، )(١٣
 .٣٩٦٠، رقم ٦/١٢٤شعب اإلیمان، )(١٤
 .١٨٥٤٧، رقم ٩/٢٨٢السنن الكبرى، )(١٥
 .١٠٩، رقم ٦٧المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص)(١٦
البن ، وتحفة التحصیل ١٦٧، رقم ١٧١، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧١، رقم ٥٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٧

خالف عبد الرحمن بن الحارث، فرواه عن بقیة، ولم یذكر أبا بحریة فیه، والقول قول ابن  : ". وقال الدارقطني٩٣العراقي، ص
 ]. أي الموافق لروایة العامة.٩٩٧، رقم ٦/٨٤. [انظر: علل الدارقطني، "المبارك



٦٠ 

بضم التحتانیة وسكون المهملة وكسر  ،دمِ حْ أبو یُ  ،العي: هو ابن صائد بن كعب الكَ ة بن الولیدبقیّ  -١  
  .)١(وله سبع وثمانون ،مات سنة سبع وتسعین ،من الثامنة ،المیم، صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء

بن قال ا، و )٢("في روایته عن غیر الثقات ضعیفاً وكان في روایته عن الثقات،  ثقةكان " ابن سعد:قال 
وقال ، )٤(بشيء" فلیس المجهولین عن روى وما المعروفین عن روى ما : "ثقهالعجليقال ، و )٣(ثقة"معین: "

 عن حدیثه ثقة، ویتقي صدوق: "، وقال مرة)٥(المعروفین" عن حدث الحدیث، إذا حسن ثقه "هو :یعقوب بن شیبة
 بن إسماعیل من إلى أحب بقیة: " ، وقال أبو زرعة)٦(جدًا" مناكیر أحادیث یعرفون، وله ال الذین مشیخته

 قال "إن النسائي:قال و ، )٧(ثقة" فهو الثقات عن حدث وٕاذا المجهولین، عن روایته كثرة إال عیب لبقیة عیاش، ما
 .)٩(ثقة مأمون" " :وقال الحاكم، )٨(أخذه" عمن یدرى عنه، ال یؤخذ عن، فال: قال ثقة، وٕان فهو حدثنا أو أخبرنا

وقال ابن ، )١١("إذا حدث عن ثقة لیس به بأس" بن معین:ا ، وقال)١٠("كان صدوقاً " قال عبداهللا بن المبارك:و 
الحجاز، والعراق،  عمر، وأهل بن اهللا عبید عن حدیثه الشام، وأما أهل عن روى فیما صالح بقیة : "المدیني
 حدثني: قال إذا " :، وقال النسائي)١٢(منكرة" أحادیث عمر بن اهللا عبید عن جدًا، وقال... روى فیها فضعفه
 الثقات عن حدث إذا: قال الولید بن بقیة عن معین بن یحیى "سئل :، وقال ابن أبي خیثمة)١٣(بأس" فال وحدثنا

 یساوي فلیس الرجل اسم یسمِّ  ولم كنى فال، وٕاذا المجهولین أولئك عن حدث إذا فأما وغیره عمرو بن صفوان مثل
، وقال )١٥(صدوقًا" المجاهیل، وكان عن أكثرها أن إال مناكیر حدیثه "وفي :، وقال الخطیب البغدادي)١٤( شیئًا"

 وٕاسماعیل بقیة عن أبي "سئل أحمد بن حنبل:. وقال عبداهللا بن )١٦("یكتب حدیث بقیة وال یحتج به" حاتم: وأب
 بن . وقال یعقوب)١٧(تقبلوه" ال یعني - فال بمعروفین لیسوا قوم عن حدث فإذا إلى أحب بقیة: فقال عیاش بنا

                                                           
 .٧٤١، رقم ١٧٤تقریب التهذیب، ص)(١
 .٧/٤٦٩الطبقات الكبرى، )(٢
 .١٩٠، رقم ٧٩تاریخ یحیى بن معین روایة الدارمي، ص)(٣
 .١٦٨، رقم ١/٢٥٠الثقات، )(٤
 .٧٣٨، رقم ٤/١٩٧تهذیب الكمال، )(٥
 .٣٥١٤، رقم ٧/٦٢٣تاریخ بغداد، )(٦
 .١٧٢٨، رقم ٢/٤٥٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٧
 .٣٥١٤ رقم ،٧/٦٢٣ بغداد، تاریخ)(٨
 .٦٠، رقم ٩٣، صسؤاالت السجزي)(٩

 .٣٥١٤ رقم ،٧/٦٢٣ بغداد، تاریخ)(١٠
 .١/٧٩تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، )(١١
 .٣٥١٤ رقم ،٧/٦٢٣ بغداد، تاریخ)(١٢
 .السابقالمصدر )(١٣
 .١٧٢٨، رقم ٢/٤٥٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٣٥١٤، رقم ٧/٦٢٣تاریخ بغداد، )(١٥
 .١٧٢٨ رقم ،٢/٤٥٣ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١٦
 .السابقالمصدر )(١٧



٦١ 

 ضعف، وكان فیهم شیوخ عن الحدیث، ویروي من والطرائف الملح یشتهي أنه إال بحفظ یذكر وبقیة: "سفیان
 أهل قال وقد: "، وقال مرة)١(باسمه" بالكنیة المعروف باالسم، ویسمى المعروف الضعیف فیكني الحدیث یشتهي

 أحادیثه بقیة " قال أبا مسهر الغساني:. و )٢(شیئًا" حدیثه یساوي فال وكناه عنه یروي الذي یسم لم إذا بقیة: العلم
  .)٣(تقیة" على منها فكن نقیة لیست

وفي هذا  معروفین والضعفاء،الث عن غیر إذا حدَّ  روى عن الثقات، ضعیفإذا یدلس  ةثقهو قلت: 
هنا تدلیسه، مع  ریال یض، وكذلك یدلس ، أي أنَّه هنا ثقه)٤(عن بِحیر بن سعد السحولي  وهو ثقهالحدیث حدَّث 

  بصیغة التحدیث. هنا ه حدث ألنَّ ؛ )٥(مراتب التدلیسالرابعة من  مرتبةفي ال ذكره ابن حجرأنَّ 
    وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)٦(إرسال حیوة بن شریح الحضرمي؛ ألنَّه لم یرسل عن بقیة بن الولد -١
كذلك ، و )٧(الكندي ؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي بحریة عبداهللا بن قیسالكالعي إرسال خالد بن معدان -٢  

  .)٨(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه  تدلیسه؛ لذكر ابن حجر
  الحكم على اإلسناد: 

، وقال من )١٠(ووافقه الذهبي ،)٩(مسلم" شرط على" :وقد صححه الحاكم وقالاإلسناد صحیح، 
على هذا الرأي ألنَّ بقیة بن الولید ثقة إذا حدث عن الثقات،  ، وٕاني ال أوافقه)١١(المعاصرین األلباني: "حسن"

 بن بقیة ضعیف، "إسناده ثقة، وقال شعیب األرنؤوط: وهو  السحولي سعد بن بِحیر عن وفي هذا الحدیث حدَّث
 ،)١٢(السند" طبقات جمیع في بالسماع یصرح أن إال منه یقبل وال التسویة، تدلیس مدلس وهو بالقوي، لیس الولید

 المعروفین غیر عن ثحد إذا ضعیف الثقات، عن روى إذا ثقة وهذا القول غیر ُمسلم له به؛ ألنَّ بقیة
 عمن یدرى عنه، ال یؤخذ عن، فال: قال ثقة، وٕان فهو حدثنا أو أخبرنا قال "إن :النسائيقال و والضعفاء، 

                                                           
 .٣٥١٤، رقم ٧/٦٢٣تاریخ بغداد، )(١
 السابق.المصدر )(٢
 .١٧٢٨، رقم ٢/٤٥٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .٦٤٠، رقم ١٢٠تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٤٩طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
، وتحفة التحصیل البن ١٥٨، رقم ١٧٠للعالئي، ص، وجامع التحصیل ١٧٤، رقم ٥٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٨٨العراقي، ص
، وتحفة التحصیل  البن ١٦٧، رقم ١٧١، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٨١، رقم ٥٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .٩٣العراقي، ص
 .٤٦، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٨
 .٢٤٣٥، رقم ٢/٩٤المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٢/٨٥، الصحیحین على المستدركتلخیص )(١٠
 .١٩٩٠، رقم ٤/٦٤٣سلسلة األحادیث الصحیحة، )(١١
 .٢٢٤٠٢، رقم ٣٦/٣٦٨حاشیة مسند أحمد، )(١٢



٦٢ 

صرح هنا بالسماع، وعلیه فاإلسناد بقات السند، وقد سماع هو، ال في جمیع طأي یجب أن یصرح بال ،)١(أخذه"
   صحیح.

***  

َأْي َعَلى َشْيٍء مرتِفع َعِن » فُأِتَي ِبَثَالَثِة ِقرَصٍة فُوِضَعت َعَلى َنِبيٍّ «(َنَبا) قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٢(اْألَْرِض، ِمَن النََّباَوِة، والنَّْبَوُة: الشََّرِف الُمرَتفع ِمَن اْألَْرضِ 

  ) ٣٤الحدیث رقم ( 
اُج ْبُن )٣(: وَحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َهاُرونَ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا ، َأْخَبَرَنا َحجَّ

اِلًسا ِفي َداِري، َفَمرَّ َأِبي َزْیَنَب، َحدَّثَِني َأُبو ُسْفَیاَن َطْلَحُة ْبُن َناِفٍع، َقاَل: َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا، َقاَل: ُكْنُت جَ 
، َفُقْمُت ِإَلْیِه، َفَأَخَذ ِبَیِدي،، rِبي َرُسوُل اِهللا  َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتى َبْعَض ُحَجِر ِنَساِئِه، َفَدَخَل ُثمَّ َأِذَن  َفَأَشاَر ِإَليَّ

، َفَأَخَذ » َهْل ِمْن َغَداٍء؟«ِلي، َفَدَخْلُت اْلِحَجاَب َعَلْیَها، َفَقاَل:  َفَقاُلوا: َنَعْم، َفُأِتَي ِبَثَالَثِة َأْقِرَصٍة، َفُوِضْعَن َعَلى َنِبيٍّ
، ُثمَّ َأَخَذ الثَّاِلَث، َفَكَسَرُه ِباْثَنْینِ ُقْرًصا،  rَرُسوُل اِهللا  ، َفَوَضَعُه َبْیَن َیَدْیِه، َوَأَخَذ ُقْرًصا آَخَر، َفَوَضَعُه َبْیَن َیَديَّ

، ُثمَّ َقاَل:  ، َقاَل: َقاُلوا: َال ِإالَّ َشْيٌء ِمْن خَ » َهْل ِمْن ُأُدٍم؟«َفَجَعَل ِنْصَفُه َبْیَن َیَدْیِه، َوِنْصَفُه َبْیَن َیَديَّ َهاُتوُه، «لٍّ
  .)٤(»َفِنْعَم اْألُُدُم ُهوَ 

   تخریج الحدیث:
، عن )٦(بعي، والمثنى بن سعید الضَّ )٥(اْلَیْشُكِريِّ أخرجه مسلم من طریق أبي بشر جعفر بن أبي وحشیة 

  أبي سفیان طلحة بن نافع، به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
 .)٧(من السادسة ،قل الواسطي، صدوق یخطىءیْ أبو یوسف الصَّ  ،السلمي : هوحجاج بن أبي زینب -١  

  قال ، و )١١("لیس به بأس"وأبو داود: ، بن معیناقال و  .)١٠(، والدارقطني)٩(، وابن حبان)٨(بن معیناوثقه: 

                                                           
 .١٩٩٠ رقم ،٤/٦٤٣ الصحیحة، األحادیث سلسلة)(١
 .٥/١١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 هو ابن زاذان السلمي موالهم، أبو خالد الواسطي.)(٣
 ).٢٠٥٢(١٦٩، رقم ٣/١٦٢٢صحیح مسلم، كتاب األشربة، باب فضیلة الخل والتأدم به، )(٤

 ).٢٠٥٢(١٦٦، رقم السابقفي الموضع )(٥
 ).٢٠٥٢(١٦٨، و١٦٧، رقم السابقفي الموضع )(٦
 .١١٣٤، رقم ٢٢٣تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٤٨٧٥، رقم ٤/٣٧٩، ، روایة الدوريانظر: تاریخ یحیى بن معین)(٨
 .٧٣٧٣، رقم ٦/٢٠٢في الثقات، ذكره )(٩

 .١٠٧، رقم ٢٥انظر: سؤاالت البرقاني، ص)(١٠
 .٣٧٢، رقم ٢/٢٠١، وتهذیب التهذیب، ٦٨٥، رقم ٣/١٦١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١



٦٣ 

أحمد قال ، و )٢("شیخ من أهل واسط، ضعیف" بن المدیني:اوقال  .)١("وأرجو أنه ال بأس فیما یرویه" ابن عدي:
لیس بالقوي، "الدارقطني: قال ، و )٤("لیس بالقوي" النسائي:قال ، و )٣("أخشى أن یكون ضعیف الحدیث" بن حنبل:ا

  .)٥("وال حافظ
  .، وال یضیر خطأه؛ ألنَّه توبع هنایخطئ قلت: صدوق

  .)٦(من الرابعة ،نزل مكة، صدوق ،اإلسكاف ،: هو الواسطيأبو سفیان طلحة بن نافع -٢
لیس به " قال أحمد بن حنبل:. و )٩(ثقة" نفسه فيوهو " :وقال البزار. )٨(والذهبي ،)٧(حبانوثقه: ابن 

 قال" ، وقال الذهبي:)١٢("لیس به بأس" النسائي:قال ، و )١١("جائز الحدیث، ولیس بالقوي"العجلي: قال ، و )١٠("بأس
یكتب " بن المدیني:اقال ، و )١٥("ال شيء" بن معین:اقال و  .)١٤(وقال أیضًا: "صدوق" ،)١٣(بأس" به لیس جماعة

  .)١٧("ضعیف" ابن حزم:قال ، و )١٦("حدیثه ولیس بالقوي
حدیث "وقال سفیان بن عیینة: ، )١٨( t، وُذكر أنَّه أرسل عن جابر بن عبداهللا األنصاريقلت: صدوق

حدیث أبي سفیان، عن جابر، إنما هي " شعبة بن الحجاج:قال ، و )١٩("أبي سفیان عن جابر إنما هي صحیفة
لم " ویزید أبو خالد الدَّاَالِنّي:، بن المدینيقال شعبة بن الحجاج، واو . )٢٠("صحیفة، وفي روایة: إنما هو كتاب

                                                           
 .٤٠٨، رقم ٢/٥٣١الكامل في ضعفاء الرجال، )(١
 .٣٤٣، رقم ١/٢٨٣الضعفاء الكبیر، )(٢
 .١٣١٧، رقم ١/٥٥٣العلل ومعرفة الرجال، )(٣
 .١١١٩، رقم ٥/٤٣٨تهذیب الكمال، )(٤
 .٣٧٢، رقم ٢/٢٠١تهذیب التهذیب، )(٥
 .٣٠٥٢، رقم ٤٦٥تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٣٥١٧، رقم ٤/٣٩٣ذكره في الثقات، )(٧
 .١٦٧، رقم ١٠٢انظر: من تكلم فیه وهو موثق، ص)(٨
 .٤٤، رقم ٥/٢٧تهذیب التهذیب، )(٩

 .٢٠٨٦، رقم ٤/٤٧٥أبي حاتم، الجرح والتعدیل البن )(١٠
 .٧٩٨، رقم ١/٤٨١الثقات، )(١١
 .٢٩٨٣، رقم ١٣/٤٣٩تهذیب الكمال، )(١٢
 .٢٤٨١، رقم ١/٥١٥الكاشف، )(١٣
 .١٣٩، رقم ٥/٢٩٣سیر أعالم النبالء، )(١٤
 .٢٠٨٦، رقم ٤/٤٧٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٥
 .٤٤، رقم ٥/٢٧تهذیب التهذیب، )(١٦
 .١٢/١٦٠المحلى باآلثار، )(١٧
، وتحفة التحصیل البن ٣١٣، رقم ٢٠٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٥٥، رقم ١٠٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٨

 .١٦٠العراقي، ص
 .٢٠٨٦، رقم ٤/٤٧٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٩
 .٧٦٨، رقم ٢/٢٢٤الضعفاء الكبیر، )(٢٠



٦٤ 

 أربعة سوى له البخاري یخرج ، وعلق ابن حجر على ابن المدیني  فقال: "لم)١("یسمع من جابر إال أربعة أحادیث
 وفي صالح بأبي قرنه األشربة في حدیثان منها المدیني بن علي شیخه عناها التي وأظنها جابر عن أحادیث
 البخاري ، وعلق)٢(الجعد" أبي ابن بسالم قرنه الجمعة سورة تفسیر في والرابع كذلك العرش اهتز حدیث الفضائل

 ، وقال أبو)٣(هذا" مثل یقول حتى برأس رأساً  ینجو أن یرضى ال أو یدریه "وما : الدَّاَالِنيّ  خالد أبو یزید على
، )٥(أشهر" ستة جابرًا بمكة : "جاورت قال أنه سفیان أبي ، وقال األعمش، عن)٤(زرعة: "وهو عن جابر أصح"

؛ أي أنَّه ثبت له سماع عن )٦(وقد أخرج له مسلم في صحیحه بصیغة التحدیث والسماع في أكثر من موضع
صرح هنا وقد ؛ )٧(التدلیسمن مراتب  الثالثة المرتبة، وتدلیسه، مع أنَّه ابن حجر ذكره في tجابر بن عبد اهللا 

  بالسماع.
 لهاختالط یزید بن هارون الواسطي؛ ألنَّ الذي روى  فيوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل 

  .)٩(في المرتبة األولى من مراتب التدلیس إیاه تدلیسه؛ لذكر ابن حجركذلك ، و )٨(مسلم
فقال:  صدوق، فقد علق على ذلك ابن القیم الجوزیة رحمه اهللاقلت: وٕان كان في اإلسناد من هو  

 من یطرح كما حفظه، أنه یعلم ما الضرب هذا أحادیث من ینتقي ألنه حدیثه، إخراج في مسلم على عیب "وال
  .)١٠(فیه" غلط أنه یعلم ما الثقة أحادیث

***  

َأْي َعَلى اْألَْرِض اْلُمْرَتِفَعِة الُمْحَدْوِدبة. » َال ُتَصلُّوا َعَلى النَِّبىِّ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  :قال ابن األثیر رحمه اهللا
  .)١١(َوِمَن النَّاِس َمْن َیْجعل النبيَّ ُمْشَتقًَّا ِمْنُه، الْرتفاع َقْدِره

  ) ٣٥الحدیث رقم ( 
  .لم أجده 

***  

                                                           
 .٣٨٨، والعلل الكبیر للترمذي، ص٤٤، رقم ٥/٢٧تهذیب التهذیب، ، و ١٥٥، رقم ١٠٠المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١
 .٤٤، رقم ٥/٢٧تهذیب التهذیب، )(٢
 .٣١٣، رقم ٢٠٢جامع التحصیل للعالئي، ص)(٣
 المصدر السابق.)(٤
 .٤٤، رقم ٥/٢٧تهذیب التهذیب، )(٥
 )٢٠٥٢(١٦٨)، ورقم٢٠٥٢(١٦٧، رقم ٣/١٦٢٢،به مأدُّ والتَّ  الخل فضیلة بابكتاب األشربة، انظر صحیح مسلم، )(٦
 .٧٥، رقم ٣٩طبقات المدلسین، صانظر: )(٧
 .١١٨، رقم ٣٧٦انظر: نهایة االغتباط بمن رمى باالختالط، ص)(٨
 .٣٣، رقم ٢٧طبقات المدلسین، صانظر: )(٩

 .١/٣٥٣زاد المعاد في هدي خیر العباد، )(١٠
 .٥/١١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١١



٦٥ 

ُهَو َمْوِضٌع َمْعُروٌف » َأنَُّه َخَطَب َیْوًما ِبالنََّباَوِة ِمَن الطَّاِئفِ «اْلَحِدیُث قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه 
  .)١(ِبهِ 

  ) ٣٦الحدیث رقم ( 
: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَعَالِء َقاَل: ثنا ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ َقاَل: ثنا َناِفُع ْبُن قال اإلمام الفاكهي رحمه اهللا

، َعْن َأِبیهِ )٢(رَ ُعمَ     ِباْلَعَماةِ  rَخَطَبَنا َرُسوُل اِهللا َقاَل: ، ، َعْن ُأَمیََّة ْبِن َصْفَواَن، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي ُزَهْیٍر الثََّقِفيِّ
َال النَّاِر َأْو ِخَیاَرُكْم ِمْن ِشرَاِرُكْم ". وَ  ُتوِشُكوَن َأْن َتْعَلُموا َأْهَل اْلَجنَِّة ِمْن َأْهلِ "  َأْو ِبالنََّباَوِة ِمَن الطَّاِئِف، َفَقاَل:

: " ِبالثََّناِء اْلَحَسِن َوالثََّناِء السَّیِِّئ، r". َقاُلوا: ِبَماَذا َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل اْلَجنَِّة ِمْن َأْهِل النَّارِ َأْهَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َقاَل: "
، ُیَقاُل: ِإنَّ rَوِمْنَها َقْرُن اْلَمَناِزِل، َوُهَو َوْقٌت ِمَن اْألَْوَقاِت الَِّتي َوقََّت َرُسوُل اهللاِ ٍض " َأْنُتْم ُشَهَداُء َبْعِضُكْم َعَلى َبعْ 

  .)٣(َأْحَرَم ِمْنَها ِحیَن َأْقَبَل ِمَن الطَّاِئِف ِبُعْمَرةٍ r َرُسوَل اِهللا 
   تخریج الحدیث:

، من )٨(، وابن أبي عاصم)٧(وعبد بن حمید، )٦(، وابن أبي شیبة)٥(وأحمد، )٤(خرجه ابن ماجهأ
، من )١٢(، والبیهقي)١١(، والحاكم)١٠(، والطبراني)٩(طریق یزید بن هارون الواسطي، وابن حبان

، )١٥(، وابن قانع)١٤(، والطحاوي)١٣(بي، والرویانيطریق داود بن عمر بن زهیر الضَّ 
، القیسي ملك بن عمروعن عبدال)١٧(، من طریق أبو الولید الطیالسي، وأحمد)١٦(والطبراني

                                                           
 .٥/١١غریب الحدیث واألثر، النهایة في )(١
، صرح به الطحاوي في كتابه شرح مشكل اآلثار، )(٢  .٣٣٠٦، رقم ٨/٣٥٥هو اْلُجَمِحيَّ
 .٢٨٤٤، رقم ٥/٦٣أخبار مكة، )(٣
 .٤٢٢١، رقم ٢/١٤١١سنن ابن ماجه، كتاب الزهد  باب الثناء الحسن، )(٤
 ).٦٤، رقم (. . . / ٣٩/٥٠٤مسند أحمد، )(٥
 .٣٦٩٦٠، رقم ٧/٤١١یبة، مصنف ابن أبي ش)(٦
 .٤٤٢، رقم ١٦٤المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص)(٧
 .١٦٠١، رقم ٣/٢٤٠اآلحاد والمثاني، )(٨
 .٧٣٨٤، رقم ١٦/٣٩٢صحیح ابن حبان، )(٩

 .٢٠/١٧٨المعجم الكبیر، )(١٠
 .٤١٣، رقم ١/٢٠٨المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .٢٠٩٣٩٠، رقم ١٠/٢١٠السنن الكبرى، )(١٢
 .١٥٤٠، رقم ٢/٥٠٦الرویاني، مسند )(١٣
 .٣٣٠٦، رقم ٨/٣٥٥شرح مشكل اآلثار)(١٤
 .٣/٢٨معجم الصحابة، )(١٥
 .٢٠/١٧٨المعجم الكبیر، )(١٦
 .١٥٤٣٩، رقم ٢٤/١٧٢مسند أحمد، )(١٧



٦٦ 

، من )٤(نعیم األصبهاني و، وأب)٣(، من طریق سریج بن النعمان، والطبراني)٢(الدُّوالبيو ، )١(وأحمد
 و، وأبالبغوي ، من طریق علي بن عبد العزیز)٦(، والبیهقي)٥(طریق سعید بن أبي مریم، والحاكم

، اْلُجَمِحيّ لهم عن نافع بن عمر كُ ، الباهلي ، من طریق هشام بن عبد الملك)٧(م األصبهانيیْ عَ نُ 
  به، بنحوه. 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

ال بأس به من  ،نزیل مكة ،أبو بكر ،ار البصريبن عبد الجبار العطَّ ا: هو عبد الجبار بن العالء -١  
، )١٢(، والذهبي)١١(حبان، وابن )١٠(، والنسائي)٩(وثقه: العجلي .)٨(ومائتین مات سنة ثمان وأربعین ،صغار العاشرة

 وقال أبو  .)١٥(به" بأسال " :النسائيقال ، و )١٤(صالح" مكى" :حاتم وأبوقال  .)١٣("كان متقناً "وقد زاد ابن حبان : 
  .)١٦("شیخ"حاتم: 

  قلت: ثقة. 
من  ،مقبول أیضاً  ،المكي ،اْلُجَمِحيبن عبد اهللا بن صفوان بن أمیة ا: هو ة بن صفوانأمیَّ  -٢  
  .)١٨(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث" .)١٧(السادسة

  قلت: وهنا لم یتابعه أحد، فهو لین.
  

                                                           
 .١٥٤٣٩، رقم ٢٤/١٧٢مسند أحمد، )(١
 .١٩٧، رقم ١/٩٣الكنى واألسماء، )(٢
 .٢٠/١٧٨المعجم الكبیر، )(٣
 .٦٨٠١، رقم ٢٨٩٧ص، و ٥٩٧١، رقم ٥/٢٤٤٤فة الصحابة، معر )(٤
 .٤١٣، رقم ١/٢٠٨المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٢٠٣٩٠، رقم ١٠/٢١٠السنن الكبرى، )(٦
 .٦٨٠١، رقم ٢٨٩٧وص، ٥٩٧١، رقم ٥/٢٤٤٤معرفة الصحابة، )(٧
 .٣٧٦٦، رقم ٥٦٣- ٥٦٢تقریب التهذیب، ص)(٨
 .١٠٠٥، رقم ٢/٦٩، انظر: الثقات)(٩

 .٣٦٩٦، رقم ١٦/٣٩٣الكمال، انظر: تهذیب )(١٠
 .١٤١٧٨، رقم ٨/٤١٨ذكره في الثقات، )(١١
 .٣٠٨٧، رقم ١/٦١٢الكاشف،  انظر:)(١٢
 .١٤١٧٨، رقم ٨/٤١٨الثقات البن حبان، )(١٣
 ١٧٢، رقم ٦/٣٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .١٨٨، رقم ٧٣، صالنسائي مشایخ تسمیة)(١٥
 .٣٦٩٦، رقم ١٦/٣٩٣تهذیب الكمال، )(١٦
 .٥٦١، رقم ١٥٣ص تقریب التهذیب،)(١٧
 .٨١، صتقریب السابق)(١٨



٦٧ 

  .)١(من الثالثة ،مقبول ،عاذاسم أبیه مُ  أبو بكر بن أبي زهیر الثقفي: -٣
  .)٢(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث"

  .)٣(رسل عن أبیه معاذ بن رباحیه لم ألنَّ  ؛ر إرسالهییضوال  قلت: وهنا لم یتابعه أحد، فهو لین،
: هو معاذ بن رباح بن عمرو بن عبد اللَّه بن أنمار بن مالك بن بكر بن أبي زهیر الثقفي يأبوالد  -٤  

  .)٤(r. روى عن النبي..یسار بن حطیط ابن جشم الثقفي، یكنى أبا زهیر، وهو بها أشهر
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.  
  الثقفي، كالهما لین الحدیث. زهیر أبي بن بكر صفوان، وأبو بن فیه أمیة فاإلسناد  

    الحكم على اإلسناد:
غریب من حدیث أبي بكر بن أبي : "وقد ضعفه الدارقطني حیث قال، إال إذا توبع اإلسناد ضعیف

، ومن المعاصرین ضعفه )٥("زهیر، عن أبیه، تفرد به أمیة بن صفوان عنه، وتفرد به نافع بن عمر عن أمیه
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٧(متفق علیه  tأنس بن مالكشاهد من حدیث  لحدیثول .)٦( شعیب األرنؤوط

***  

َأْي َیسیل وَیمّر َسِریًعا، ِلمالَستهما » َیْنُبو َعْنُهَما اْلَماءُ « rقال ابن األثیر رحمه اهللا: ومنه في صفته
  .)٨(واْصِطحاِبِهما

  ) ٣٧(  الحدیث رقم
، َأْخَبَرَنا َجِمیُع ْبُن ُعَمَر ْبِن قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا : َأْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعیَل َأُبو َغسَّاَن النَّْهِديُّ

، َعِن  ، َحدَّثَِني َرُجٌل ِبَمكََّة، َعِن اْبٍن َألِبي َهاَلَة التَِّمیِميِّ ، َقاَل: َسَأْلُت َخاِلي )٩(اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعْبِد الرَّْحَمِن اْلِعْجِليُّ
. وكان وصافا. عن حلیة رسول اهللا . َوَأَنا َأْشَتِهي َأْن َیِصَف ِلي ِمْنَها َشْیًئا َأَتَعلَُّق ِبِه. rِهْنَد ْبَن َأِبي َهاَلَة التَِّمیِميَّ

ًما. َیَتْألُأل وَ  rَفَقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه   ْجُهُه َتْألُلَؤ اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر. َأْطَوَل ِمَن اْلَمْرُبوِع. َوَأْقَصَر ِمنَ َفْخًما ُمَفخَّ

                                                           
 .٨٠٢٢، رقم ١١١٥ص، تقریب التهذیب)(١
 .٨١، صالسابقالمصدر )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٩٣٥، رقم ٣٠٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٩٥٩، رقم ٢٥٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٣٥٨العراقي، ص
 .٨٠٥٩، رقم ٦/١١١الصحابة، یز یاإلصابة في تم)(٤
 . ٤٧٣٣، رقم ٢/٢١١مام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، إلأطراف الغرائب واألفراد للدارقطني، ل)(٥

 .١٥٤٣٩، رقم ٢٤/١٧٣انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٦
صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب ، و ١٣٦٧، رقم ٢/٩٧الناس على المیت، انظر: صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء )(٧

 ).٩٤٩(٦٠، رقم ٢/٦٥٥أو شر من الموتى،  فیمن یثنى علیه خیر
 .٥/١١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب.)(٩



٦٨ 

َیْنُبو َعْنُهَما اْلَماُء.  )٥(َمِسیَح اْلَقَدَمْینِ  )٤(ُخْمَصاَن اَألْخَمَصْینِ  )٣(َساِئَل اَألْطرَافِ  ...)٢(. َعِظیَم اْلَهاَمةِ )١(اْلُمَشذَّبِ 
  .)٦("الحدیثَقْلًعا. َیْخُطو َتَكفًُّؤ... َذا زَاَل زَالَ إِ 

   تخریج الحدیث:
البغوي،   من طریق علي بن عبد العزیز)٩(، وأبو الشیخ األصبهاني)٨(والطبراني .)٧(أخرجه الفسوي

من طریق الحسین بن حمید بن الربیع اللخمي، ثالثتهم عن مالك بن إسماعیل أبو غسان النهدي ) ١٠(والبیهقي
، وابن )١٢(في الشمائل المحمدیة المصري، والترمذي يعن سعید بن حماد األنصار  )١١(والفسويبه، بمثله. 

من طریق سفیان بن وكیع بن  )١٧(، والمزيّ )١٦(، والبغوي)١٥(، وأبو الشیخ األصبهاني)١٤(، واآلجري)١٣(حبان
من طریق أصبغ  )١٨(نعیم األصبهاني وعن ُجمیع بن عمر بن عبدالرحمن العجلي به، بمثله. وأب كالهماالجراح، 

من طریق عبد اهللا بن )١٩(بن أبي طالب، به، بنحوه. وابن أبي عاصماالتمیمي، عن الحسن بن علي  بن نباتةا
  ، به، بنحوه.  التَِّمیِميعباس، عن هند بن أبي هالة 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

                                                           
وفرق. [ النهایة في  هو الطویل البائن الطول مع نقص في لحمه. وأصله من النخلة الطویلة التي شذب عنها جریدها: أي قطع)(١

 ].٢/٤٥٣غریب الحدیث واألثر، 
 ].٥/٢٨٣الرأس. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 ].٢/٤٣٤أي ممتدها. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
من أسفل األخمص من القدم: الموضع الذي ال یلصق باألرض منها عند الوطء، والخمصان المبالغ منه: أي أن ذلك الموضع )(٤

 ].٢/٨٠قدمیه شدید التجافي عن األرض. [النهایة في غریب الحدیث واألثر، 
 ].٤/٣٢٧أي ملساوان لینتان، لیس فیهما تكسر وال شقاق، فإذا أصابهما الماء نبا عنهما. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر،)(٥
 .١/٤٢٢الطبقات الكبرى، )(٦
 .٣/٢٨٤المعرفة والتاریخ، )(٧
 .٢٩، رقم ٢٤٥، واألحادیث الطوال، ص٤١٤، رقم ٢٢/١٥٥الكبیر،  المعجم)(٨
 .٦٥٥٣، رقم ٥/٢٧٥١معرفة الصحابة، )(٩

 .١٣٦٢، رقم ٣/٢٤شعب اإلیمان، )(١٠
 .٣/٢٨٤المعرفة والتاریخ، )(١١
 .٨، رقم ٣٤ص)(١٢
 .٢/١٤٥الثقات، )(١٣
 .١٠٢٢، رقم ٣/١٥٠٨الشریعة، )(١٤
 .٢٠٣، رقم ٢/٩أخالق النبي، )(١٥
 .٣٧٠٥، رقم ١٣/٢٦٩السنة، شرح )(١٦
 .١/٢١٤تهذیب الكمال، )(١٧
 .٥٥٢، رقم ٦٠٦ة، صدالئل النبو )(١٨
 .١٢٣١، رقم ٢/٤٣٧اآلحاد والمثاني، )(١٩



٦٩ 

  .)١(الثامنة من رافضي ضعیف الكوفي، بكر أبو : هوُجمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي -١  
  :ابن أبي هالة التمیمي -٢  
      .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد في جرح  

  .)٢(r، أّمه خدیجة زوج النبيr: هو ربیب الّنبيالتَِّمیِميهند بن أبي هالة  -٣
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.  

التمیمي لم  هالة أبي وابن مبهم، ضعیف، ورجل العجلي الرحمن عبد بن عمر بن فیه ُجمیع فاإلسناد
  .وال تعدیالً  اً أجد فیه جرح

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٣(األلباني وضعفاإلسناد ضعیف، 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
 .٩٦٦، رقم ١٤٢تقریب التهذیب، ص)(١
 .٩٠٢٧، رقم ٦/٤٣٦ز الصحابة، یاإلصابة في تمی)(٢
 .٤٤٧٠، رقم ١/٦٤٧ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، )(٣



٧٠ 

  المبحث الثالث
  النون مع التاء 

َأْي َتِلُد. ُیَقاُل: ُنِتَجِت الناقُة، ِإَذا َوَلدْت، » َكَما تُْنَتُج البهیمُة َبِهیَمًة َجْمعاء«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَتَج)
ولَّدتها. والنَّاِتُج لإلِبل  َفِهَي َمْنُتوَجٌة. وَأْنَتَجْت، ِإَذا َحملْت، َفِهَي َنُتوٌج. وََال ُیَقاُل: ُمْنِتج. وَنَتْجُت الناقَة َأْنِتُجَها، ِإَذا

  .)١(كالقاِبلة ِللنَِّساءِ 

   ) ٣٨الحدیث رقم ( 
، )٥(، َعِن الزُّْهِريِّ )٤(، َأْخَبَرَنا ُیوُنُس )٣(، َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَّهِ )٢(: َحدَّثََنا َعْبَدانُ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُیوَلُد َعَلى :«r، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ t، َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرَة )٦(الرَّْحَمنِ َأْخَبَرِني َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد 
َساِنِه، َكَما ُتْنَتُج الَبِهیَمُة َبِهیَمًة َجْمَعاءَ  رَاِنِه، َأْو ُیَمجِّ َداِنِه، َوُیَنصِّ ِفیَها ِمْن ، َهْل ُتِحسُّوَن الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُیَهوِّ

 :{ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها َال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّیُن الَقیُِّم}t ثُمَّ َیُقوُل َأُبو ُهَرْیَرةَ » )٧(َجْدَعاءَ 
   .)٨(]٣٠الروم:[

   تخریج الحدیث:
من طریق عبد اهللا بن وهب )١٠(من طریق محمد بن أبي ذئب العامري، ومسلم)٩(أخرجه البخاري 
  وعطاء ، )١١(الیماني ُمَنبِّهمن طریق همام بن ، عن یونس بن یزید، به، بنحوه. والبخاري، ومسلم كالهماالقرشي، 

  
  

                                                           
  .٥/١٢، في غریب الحدیث واألثرالنهایة )(١
  هو عبد اهللا بن عثمان العتكي.)(٢
  هو ابن المبارك.)(٣
، وحكم موت أطفال الكفار، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، كتاب القدر، صرح به مسلم في صحیحه، هو ابن یزید)(٤

 .٢٦٥٨، رقم ٤/٢٠٤٧، وأطفال المسلمین
 بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا )(٥
 هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف.)(٦
  ].١/٢٤٧[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .واحدها أو األطراف، مقطوعة أي)(٧
، رقم ٢/٩٥، وهل یعرض على الصبي اإلسالم، یصلى علیه ، هلباب إذا أسلم الصبي فمات، كتاب الجنائز، صحیح البخاري)(٨

  .٤٧٧٥، رقم ٦/١١٤، ): لدین اهللا٣٠باب ال تبدیل لخلق اهللا (الروم:، وكتاب تفسیر القرآن، ١٣٥٩
  .١٣٨٥، رقم ٢/١٠٠، باب ما قیل في أوالد المشركین الجنائز، كتاب البخاري، صحیح)(٩

، ٤/٢٠٤٧المسلمین. وأطفال ، وحكم موت أطفال الكفار، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، كتاب القدر، صحیح مسلم)(١٠
 .٢٢رقم 
باب معنى ، كتاب القدر، وصحیح مسلم، ٦٥٩٩، رقم ٨/١٢٣، باب اهللا أعلم بما كانوا عاملین، كتاب القدر، صحیح البخاري)(١١

 .٢٦٥٨، رقم ٤/٢٠٤٧وأطفال المسلمین. ، وحكم موت أطفال الكفار، كل مولود یولد على الفطرة
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، وعبد الرحمن بن )٣(، وسعید بن المسیب)٢(، ومسلم من طریق أبي صالح ذكوان السمان)١(اللیثي بن یزیدا
  ، أربعتهم عن أبي هریرة، به، بنحوه.)٥(عبد الرحمن بن هرمز، واألعرج )٤(الُجَهِنىّ  یعقوب

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

 ،همام بن المنبه الیمانيألنَّه تابعه كل من  ؛)٦(وهم یونس بن یزید عن محمد بن شهاب الزهري -١  
، الُجَهِنىّ وعطاء بن یزید اللیثي، وأبو صالح ذكوان السمان، وسعید بن المسیب، وعبد الرحمن بن یعقوب 

  .واألعرج عبد الرحمن بن هرمز
تدلیسه؛ كذلك ، و )٧(إرسال محمد بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -٢

  حدَّث هنا بصیغة اإلخبار. وقد؛ )٨(مراتب التدلیسمع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من 
  .)٩(t إرسال عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي هریرة -٣

***  

وایة َكَذا َجاَء ِفي » َفَأْنِتْج َهَذاِن َوَولَّد َهَذا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث األْقرع َواْألَْبَرِص  الرِّ
  .)١٠(، َفَأمَّا َأْنَتَجْت َفَمْعَناُه ِإَذا َحَمَلت، َأْو َحاَن ِنَتاُجَها. َوِقیَل: ُهما ُلَغتان» َنَتجَ «َوإِنََّما ُیقال: » أْنَتج«

  ) ٣٩الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا )١١(َعاِصٍم، َحدَّثََنا َهمَّامٌ : َحدَّثَِني َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

، ح r، َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َعْمَرَة، َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرَة، َحدََّثُه: َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ )١٢(ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللَّهِ 

                                                           
باب اهللا أعلم بما كانوا ، و كتاب القدر، ١٣٨٤، رقم ٢/١٠٠، ما قیل في أوالد المشركینباب ، كتاب الجنائز، صحیح البخاري)(١

باب معنى كل مولود یولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار ، كتاب القدر، وصحیح مسلم، ٦٥٩٨، رقم ٨/١٢٣، عاملین
 ).٢٦٥٩( ٢٦، رقم ٤/٢٠٤٨، وأطفال المسلمین

، رقم ٤/٢٠٤٨، وأطفال المسلمین، وحكم موت أطفال الكفار، معنى كل مولود یولد على الفطرةباب ، كتاب القدر، صحیح مسلم)(٢
٢٦٥٨(٢٣ .( 

 ).٢٦٥٨(٢٢، رقم ٤/٢٠٤٧، السابقفي الوضع )(٣

 ).٢٦٥٨(٢٥، رقم ٤/٢٠٤٨، السابق في الوضع)(٤
  ).٢٦٥٩(٢٧، رقم ٤/٢٠٤٩، السابق في الوضع )(٥

  .٧٩٧٦، رقم ١١٠٠ص، تقریب التهذیب)(٦
 .٢٨٧ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٧١٢، رقم ٢٦٩ص، نظر: جامع التحصیل للعالئي) (٧
 .١٠٢، رقم ٤٥ص، طبقات المدلسین)(٨
 .١٨٠ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٣٧٨، رقم ٢١٣ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(٩

  .٥/١٢، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٠
  أبو عبد اهللا البصري.، هو ابن یحیى بن دینار الَعْوِذي)(١١
  ).٢٩٦٤(١٠، رقم ٤/٢٢٧٥، كتاب الزهد والرقائق، صرح به مسلم في صحیحه، هو ابن أبي طلحة)(١٢
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ْبُن َرَجاٍء، َأْخَبَرَنا َهمَّاٌم، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َأْخَبَرِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه )١(وَحدَّثَِني ُمَحمَّدٌ 
َص َوَأْقَرَع ِإنَّ َثَالَثًة ِفي َبِني ِإْسرَاِئیَل: َأْبرَ ، َیُقوُل: "r، َحدََّثُه: َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَّهِ t َأِبي َعْمَرَة، َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرةَ 

َفُأْنِتَج َهَذاِن َوَولََّد َهَذا، َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمْن ِإِبٍل، َوِلَهَذا َواٍد ِمْن َبَقٍر، َوِلَهَذا  َأْن َیْبَتِلَیُهْم، ... Uَوَأْعَمى، َبَدا ِللَِّه 
  )٢("الحدیثَواٍد ِمْن َغَنٍم، ُثمَّ ِإنَُّه َأَتى اَألْبَرَص...

   تخریج الحدیث:
   .، عن همام بن یحیى بن دینار، به، بمثله)٤(بطيعن شیبان بن فروخ أبي شیبة الحَ )٣(أخرجه مسلم

  دراسة رجال اإلسناد وعلله:
  اإلسناد فیه:

بضم المهملة  ،أبو إسحاق الُسْرماري ،ميلَ صین بن جابر السُّ : هو ابن الحُ أحمد بن إسحاق -١  
  .)٥(ومائتین مات سنة اثنتین وأربعین ،من الحادیة عشرة ،وحكي كسرها وٕاسكان الراء، صدوق ،وبفتحها

  .)٨("ما یعلم في اإلسالم مثله" وقال البخاري: .)٧(، والذهبي)٦(وثقه: ابن حبان
  .ةقلت: ثق

أبو عثمان البصري، صدوق في حفظه شيء  ،یسيالقَ  ،البي: هو ابن عبید اهللا الكِ عمرو بن عاصم -٢  
 .)١٣(، والذهبي)١٢(، وابن حبان)١١(بن معینا، و )١٠(وثقه: ابن سعد .)٩(من صغار التاسعة مات سنة ثالث عشرة

  ...،)١٥("صالح"، وقال مرة: )١٤("صدوقاً  أراه كان"بن معین: اقال و 

                                                           
  هو ابن یحیى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤیب الذهلي النیسابوري.)(١
  .٣٤٦٤، رقم ٤/١٧١، ذكر عن بني إسرائیلباب ما ، كتاب أحادیث األنبیاء، صحیح البخاري)(٢
  ).٢٩٦٤(١٠، رقم ٤/٢٢٧٥، كتاب الزهد والرقائق، صحیح مسلم)(٣
هذه النسبة إلى الحبطات وهو بطن من تمیم. [ األنساب ، بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الطاء المهملة)(٤

 ].١٠٧١، رقم ٤/٥٠، للسمعاني
  .٦، رقم ٨٥ص، التهذیبتقریب )(٥
  .١٢٠٥٢، رقم ٨/١٢، ذكره في الثقات)(٦
 .٥/٩٩٣، انظر: تاریخ اإلسالم)(٧
 .١/١٤، تهذیب التهذیب)(٨
  .٥٠٩٠، رقم ٧٣٨ص، تقریب التهذیب)(٩

 .٧/٣٠٥، انظر: الطبقات الكبرى)(١٠
  .٦٦١٤، رقم ١٤/١٠٩، انظر: تاریخ بغداد)(١١
  .١٤٥٥٢، رقم ٨/٧٨١، ذكره في الثقات)(١٢
  .٢٦٩، رقم ١٤٨ص، انظر: ذكر أسماء من تلكم فیه وهو موثق)(١٣
 .٦٤٣، رقم ١٧٧صروایة الدارمي، ، بن معینیحیى تاریخ )(١٤
  .١٣٨١، رقم ٦/٢٥٠، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٥
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لوال فرقي من آل عمرو بن " بندار:قال و ، )٢("ال أنشط لحدیثه" قال أبو داود:و ، )١("لیس به بأس" النسائي:قال و  
 وسألت أبا داود عن عمرو بن عاصم، والحوضي في همام فقدم" قال اآلجري:و  .)٣("عاصم لتركت حدیثه

  .)٤("الحوضي
  قلت: صدوق.

، وقال ابن أبي r: "هو األنصاري النجاري، یقال ولد في عهد النبي عبد الرحمن بن أبي عمرة -٣  
  .)٨(، والذهبي)٧(، وابن حبان)٦(وثقه: ابن سعد .)٥(صحبة"حاتم لیست له 

  .)٩(tوال یضیر هنا إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي هریرة  ،ةقلت: ثق
بصري، صدوق یهم  ،اني بضم الغین المعجمة وبالتخفیفابن عمر الُغدَ  : هوعبد اهللا بن رجاء -٤  

، وابن )١٢(، وأبو حاتم)١١(وثقه: ابن سعد . )١٠(وقیل قبلها ومائتین مات سنة عشرین ،من التاسعة ،قلیالً 
اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلین: َأِبي " بن المدیني:اقال و  .)١٥(، والذهبي)١٤(، ویعقوب بن سفیان)١٣(حبان

فوثقه َظنِّي أن أبا عبد اهللا ذكر عبد اهللا بن رجاء "المیموني: ، وقال )١٦("ُعَمر الحوضي، وعبد اللَّه بن رجاء
وفضله قلت فما قصته قال كان ثم غلط ووهم وقد حدث یومًا بحدیث فقیل له غلطت فیه فقال اهللا المستعان 
على غلطنا في غیره أیضًا أوقد غلطنا قال لي أبو عبد اهللا فإذا كان الشیخ یقر بهذا تعلم أنه سلم وربما خرج 

  ....)١٧("الشيء من اإلنسان فشهد له القلب بالصدق

                                                           
  .٤٣٩٠، رقم ٢٢/٨٩، تهذیب الكمال)(١
 .٢٩٢، رقم ٢٣٦ص، سؤاالت أبي عبید اآلجري)(٢
 .٢٩٣، رقم ٢٣٧ص، السابقالمصدر )(٣
 .٢٩٣، رقم السابقالمصدر )(٤
  .٤٣٤، رقم ١٢١ص، المراسیل البن أـبي حاتم انظر: .٣٩٩٤، رقم ٥٩٣ص، تقریب التهذیب)(٥
 .٥/٨٣، انظر: الطبقات الكبرى)(٦
 .٣٩٩٩، رقم ٥/٩١، ذكره في الثقات)(٧
 .٣٢٨٠، رقم ١/٦٣٨، انظر: الكاشف)(٨
وتحفة التحصیل البن ، ٤٤٧، رقم ٢٢٥ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٠٥، رقم ١٢١ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٩

 .٢٠٢ص، العراقي
 .٣٣٣٢، رقم ٥٠٥ص، تقریب التهذیب)(١٠
 .٥/٥٠٠، انظر: الطبقات الكبرى)(١١
 .٢٥٥، رقم ٥/٥٥، انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٢
 .١٣٨٣٣، رقم ٨/٣٥٢، ذكره في الثقات)(١٣
 .٣٦٣، رقم ٥/٢١٠، التهذیبانظر: تهذیب )(١٤
 .١٧٩، رقم ١٠٨ص، ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق)(١٥
 .٣٢٦٢، رقم ١٤/٤٩٩، تهذیب الكمال)(١٦
 .١٦، رقم ١٥٩ص، العلل ومعرفة الرجال)(١٧
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 ، والعجلي:)٢("كثیر التصحیف، ولیس به بأس" وقال مرة: ،)١("ال بأس به كان شیخا صدوقاً " بن معین:اقال و  
عبد اهللا بن رجاء المكي، والبصري " النسائي:قال ، و )٤("حسن الحدیث عن إسرائیل" أبو زرعة:قال ، و )٣("صدوق"

ْیَرِفيعمرو بن علي قال ، و )٥("كالهما لیس بهما بأس وهو كثیر الغلط والتصحیف لیس صدوق، " :الصَّ
  .)٧("لیس من أصحاب الحدیث"بن معین: ا وقال .)٦("بحجة

البي، وشیبان بن الكِ عمر بن عاصم  تابعهلم ؛؛ وهنا ال یضیركما قال ابن حجر قلیال یهم قلت: صدوق
  ، فنتفى عنه الوهم.فروخ أبي شیبة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
هذا أصل الحدیث من كالم عبید بن عمیر، "اْلُعَقْیِلي:  لقول؛ اْلَعْوِذيُّ همام بن یحیى بن دینار )٨(وهم -١  

  . )٩("وَقَصُصُه كان َیُقصُّ به
  .)١٠(إرسال إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد الرحمن بن أبي عمرة -٢  
 لم إال أنَّ البخاري ینتقي من األحادیث من تكلم فیهم الذین، هو صدوق قلت: وٕان كان في اإلسناد من  

لغیره  الراوي هذا حدیثهم، وذلك من خالل موافقة من صح ما إال لهم یروي ال ولكن الترك حد إلى یصلوا
  .)١١(فیها والنظر الراوي أصول مراجعة له، أو ومتابعتهم

***  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٥٢، رقم ١٨١ص، روایة الدارمي، تاریخ یحیى بن معین)(١
 .٣٢٦٢، رقم ١٤/٤٩٩، تهذیب الكمال)(٢
 .٨٨٢، رقم ٢/٢٨، الثقات)(٣
 .٢٥٥، رقم ٥/٥٥، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(٤
 .٣٢٦٢، رقم ١٤/٤٩٩، تهذیب الكمال)(٥
 .٢٥٥ رقم ،٥/٥٥ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٦
 .٣٦٣، رقم ٥/٢١٠، تهذیب التهذیب)(٧
 .٧٣٦٩، رقم ١٠٢٤ص، انظر: تقریب التهذیب)(٨
 .٤/٣٦٩، الضعفاء الكبیر)(٩

 .٢٥ص، وتحفة تحصیل البن العراقي، ٢٥، رقم ١٤٤ص ، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(١٠
 .١٤٤انظر: منهج اإلمام البخاري، ألبي بكر كافي، ص)(١١



٧٥ 

َأْي ُتَولُِّدها وَتلي » َهْل تَْنِتُج إبَلك ِصحاحًا آَذاُنها«َأِبي األْحوص قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث 
  .)١(نتاَجها

  ) ٤٠الحدیث رقم ( 
یِصيُّ قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا:  ، ثنا َداُوُد ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، ثنا )٢(َحدَّثََنا اْلَهْیَثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِّ

َقِشَف اْلَهْیَئِة َسیِّيَء  r، َعْن َأِبیِه: َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ )٤(، َعْن َأِبي اْألَْحَوصِ )٣(َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ َجِریُر ْبُن َحاِزٍم، 
اَك اُهللا َماًال ، َقاَل: ِإِبٌل َوَخْیٌل َوَرِقیٌق، َقاَل: "َفِإَذا آتَ » َما َماُلَك؟«، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: » َهْل َلَك َماٌل؟«اْلَهْیَئِة، َفَقاَل: 

ِإِبُلَك ِصَحاًحا  َتْنِتجُ َهْل «َفْلُیَر َعَلْیَك، َفِإنَّ اَهللا ِإَذا َأْكَرَم َعْبًدا َأَحبَّ َأْن َیَرى َكرَاَمَتُه َعَلْیِه "َقاَل:  -َأْو َقاَل: َخْیرًا  -
ِبُل َلْیَسْت َلَها آَذاٌن؟، َقاَل:  َتْنِتجُ ، َقاَل: َوَهْل » آَذاُنَها؟ َفَتْعَمَد ِإَلى ُموَسى َفَتْقَطَع آَذاَنَها َوَتُقوَل َهِذِه َبْحٌر «اإلِْ

ُد اِهللا َفِإنَّ ُكلَّ َما آتَاَك اُهللا َحَالٌل، َوَساعِ «، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »َوُتَحرَِّمَها َعَلْیكَ  )٥(َوَتُشقَّ آَذاَنَها َوَتُقوَل َهِذِه ُصُرمٌ 
  .)٦(»َأَشدُّ ِمْن َساِعِدَك، َوُموَسى اِهللا َأَحدُّ ِمْن ُموَساكَ 

  تخریج الحدیث:
، )١٣(، والبیهقي)١٢(، والحاكم)١١(، والطبراني)١٠(، وابن حبان)٩(، وابن قانع)٨(، والطحاوي)٧(أخرجه أحمد

راشد، وابن أبي  ، من طریق معمر بن)١٥(، والبیهقي)١٤(من طریق شعبة بن الحجاج، والطحاويجمیعهم 
  ...،)١٦(عاصم

                                                           
  .٥/١٢، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
سبة إلى بلدة كبیرة على ساحل هذه الن، بكسر المیم و الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها بین الصادین المهملتین األولى مشددة)(٢

 ].٣٨٢٤، رقم ١٢/٢٩٧، [األنساب للسمعاني». المصیصة«بحر الشام یقال لها 
  هو عمرو بن عبد اهللا بن عبید السبیعي.)(٣
الُجَشِمّي: بضم الجیم وفتح الشین وفي آخرها ، و ٩٠٧، رقم ٢/١٣٣میدي في مسنده، صرح به الح، عوف بن مالك الُجَشِميّ )(٤

 ].٨٩٨، رقم ٣/٢٧٨، هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج.[ األنساب للسمعاني، المیم
 ].٣/٢٦[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .القطع: والصرم. قطعت أي: أذنه صرمت الذي وهو صریم، جمع هي)(٥
 .٦٢١، رقم ١٩/٢٨٢، المعجم الكبیر)(٦
 .١٥٨٩١، رقم ٢٥/٢٢٦و، ١٥٨٨٨، رقم ٢٥/٢٢٣، مسند أحمد)(٧
 .٣٠٤١، رقم ٨/٤٣، شرح مشكل اآلثار)(٨
 .٣/٤١، معجم الصحابة) (٩

 .٥٦١٥رقم و ، ٥٤١٦، رقم ١٢/٢٣٤، صحیح ابن حبان)(١٠
 .٦٠٨، رقم ١٩/٢٧٧، المعجم الكبیر)(١١
 .٧٣٦٤، رقم ٤/٢٠١و، ٦٥، رقم ١/٧٦، المستدرك على الصحیحین)(١٢
  .٧٤٢، رقم ٢/١٧٥، والصفات واألسماء، ٧٧١٩، رقم ١٠/٤١٤، شعب اإلیمان)(١٣
 .٣٠٤٣، رقم ٨/٤٦، شرح مشكل اآلثار)(١٤
 .١٩٧١٠، رقم ١٠/١٦، السنن الكبرى)(١٥
 .١٢٦٢، رقم ٢/٤٦٢، اآلحاد والمثاني)(١٦



٧٦ 

من طریق أبي بكر بن )٤(، من طریق سفیان الثوري، والبیهقي)٣(، والبیهقي)٢(نعیم األصبهاني و، وأب)١(وابن قانع
یعي، خمستهم عن أبي بِ من طریق إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق السَ )٥(بن سالم األسدي، والطبرانياعیاش 

، من طریق أبي الزعراء )٩(، والبیهقي)٨(، وابن أبي عاصم)٧(والحمیدي ،)٦(وابن ماجهإسحاق السبیعي، به، بنحوه. 
 كالهمامن طریق عبدالملك بن عمیر، )١٠(الُجَشِمّي عمرو بن عمرو أو بن عامر بن مالك بن نضلة، والطبراني

  . )١١(عن أبي األحوص عوف بن مالك الجشمي، به، بنحوه
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
یِصيّ  -١    الحادیة من ،ضعیف عثمان، مولى آل بغداد، نزیل ،یزید هو ابن: الهیثم بن خالد اْلِمصِّ

  .)١٢(عشرة
سكن بغداد  ،بالمثلثة والغین المعجمة ،ريغْ أبو سلیمان الثَّ  ،سائيالنّ  : هوداود بن منصور القاضي -٢  

. وثقه: )١٤(ومائتین مات سنة ثالث وعشرین ،من التاسعة ،هم كرهه أحمد للقضاءصدوق یَ  ،)١٣(یصةصِّ ثم المِ 

                                                           
 .٩٨٥، رقم ٣/٤١، معجم الصحابة)(١
 .٦٠٠١، رقم ٥/٢٤٥٩، معرفة الصحابة)(٢
 .٧/١٣٤، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء)(٣
 .٧٧١٨، رقم ١٠/٤١٣، اإلیمانشعب )(٤
 .٦٠٩، رقم ١٩/٢٧٧، المعجم الكبیر)(٥
 .٢١٠٩، رقم ١/٦٨١، منها باب من حلف على یمین فرأى غیرها خیراً ، كتاب الكفارات، سنن ابن ماجه)(٦
 .٩٠٧، رقم ٢/١٣٣، مسند الحمیدي) (٧
 .١٢٦١، رقم ٢/٤٦١، اآلحاد والمثاني)(٨
 .٤٣٧٩، رقم ٦/٣٨٥، شعب اإلیمان)(٩

 .٣٦٥٣، رقم ٤/٧٥، المعجم األوسط، و ٤٨٩، رقم ١/٢٩٥، المعجم الكبیر)(١٠
 وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.، tوله طرق عدیدة عن مالك بن نضلة الُجَشِميّ )(١١
 .٧٤١٨، رقم ١٠٣١ص، تقریب التهذیب)(١٢
یصة )(١٣  األولى الصاد بتشدید اللغویین من وغیره األزهري ضبطه كذا أخرى، وصاد ساكنة، ویاء والتشدید، الكسر، ثم بالفتحالِمصِّ
 طالعها الرابع، في: غیره وقال الخامس، اإلقلیم في وهي درجة، وثالثون سبع وعرضها درجة، وستون ثمان طولها...لفظه، هذا

 درجة عشرة ثالث تحت الجوزاء كوكب في شركة ولها والمرزمة، الحّیة وجفاء العقرب قلب لها العقرب، من درجة وعشرون خمس
  :زیجه في عون أبو وقال المیزان، من مثلها عاقبتها بیت الحمل، من مثلها ملكها بیت الجدي، من مثلها یقابلها السرطان، من

 الشام ثغور من جیحان شاطئ على مدینة وهي الرابع، اإلقلیم في: قال درجة، وثالثون ست وعرضها درجة، وخمسون تسع طولها
 قد اإلسالم ثغور مشهور من وكانت كثیرة، أعوام منذ بعده وولده لیون ابن بید اآلن وهي طرسوس، تقارب الروم وبالد أنطاكیة بین
 الّسیر أهل زعم فیما مسماة وهي أبواب، وخمسة سور ذات وكانت جیحان، یسقیها كثیرة بساتین وبها قدیما، الصالحون بها رابط
 ].١٤٥-٥/١٤٤الّسالم. [ معجم البلدان،  علیه نوح، بن سام بن الیمن بن الروم بن مصیصة وهو عمرها الذي باسم

 .١٨٢٤، رقم ٣٠٩ص، تقریب التهذیب)(١٤



٧٧ 

 قال أبو حاتم:و  .)٤("خولف في بعض حدیثه، فال بأس: "، وزاد الذهبي)٣(، والذهبي)٢(وابن حبان ،)١(النسائي
سألت أحمد بن حنبل عنه، قال: " وقال مهنا بن یحیى: .)٦("یخالف في حدیث" قال اْلُعَقْیِلّي:و  .)٥("صدوق"

  .)٧("قلت: كیف هو؟ قال: ال أدري، وكرههأعرفه. 
 بن ومعمر الحجاج، بن شعبة ألنَّه تابعه متابعه قاصره كل من ؛وهنا ال یضیر وهمه ،یهمصدوق قلت: 

  السبیعي. إسحاق أبي بن یونس بن وٕاسرائیل األسدي، سالم بن عیاش بن بكر وأبو الثوري، وسفیان راشد،
: هو مالك بن نضلة الُجَشِمّي، والد أبي األحوص الُجَشِميّ  مالك بن نضلةبن  األحوص عوفو أب -٣  

  .)٨(عوف، صحابي قلیل الحدیث
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
لكن في حدیثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من " جریر بن حازم، قال عنه ابن حجر: -١  

إرساله؛ ألنَّه لم كذلك ؛ وهنا لم یحدَّث عن قتادة، و )٩("ال اختالطهحفظه... بعد ما اختلط لكن لم یحدث في ح
  .)١١(في القسم األول من المختلطین إیاه اختالطه؛ لذكر العالئيأیضًا ، و )١٠(یعيبِ یرسل عن أبي إسحاق السَ 

، وأیضَا )١٢("البخاري أخرج له من روایة جریر بن حازم عنهنَّ "ألیعي؛ بِ اختالط أبي إسحاق السَ  -٢  
  .)١٣(ذكره العالئي في القسم األول من المختلطین

یِصيُّ ضعیف فاإلسناد     .فیه الهیثم بن خالد اْلِمصِّ
  الحكم على اإلسناد: 

من المعاصرین و ، )١٥(، والذهبي)١٤(الحاكم صحیحه، صححهامتابعاته له و إسناد هذا الحدیث ضعیف، 
  ...،)١٦(األلبانيكل من 

                                                           
 .١٧٨٨، رقم ٨/٤٥٤، انظر: تهذیب الكمال)(١
 .١٣١٨٨، رقم ٨/٢٣٤، ذكره في الثقات)(٢
 .١٣٤٠، رقم ١٢٨ص، انظر: دیوان الضعفاء)(٣
 .السابقالمصدر )(٤
 .١٩٣٧، رقم ٢/٤٢٦، والتعدیل البن أبي حاتمالجرح )(٥
 .٤٦٠، رقم ٢/٣٦، الضعفاء الكبیر)(٦
 .٤٤١٣، رقم ٩/٣٣٠، تاریخ بغداد)(٧
 .٦٤٩٤، رقم ٩١٧انظر: تقریب التهذیب، ص .٧٧٠٨، رقم ٥/٥٥٨، ز الصحابةیاإلصابة في تمی)(٨
 .٩١٩، رقم ١٩٦ص، تقریب التهذیب)(٩

 .٤٨ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٨٩، رقم ١٥٣ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(١٠
 .٨، رقم ١٧ص، المختلطینكتاب )(١١
  .٤١، رقم ١/٣٥٣، الكواكب النیرات)(١٢
 .٣٥، رقم ٩٤كتاب المختلطین، ص)(١٣
 .٧٣٦٤، رقم ٤/٢٠١، المستدرك على الصحیحین)(١٤
 .٤/١٨٢تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(١٥
  .١٠٩٣، رقم ١/٢٥٦، صحیح الترغیب والترهیب)(١٦



٧٨ 

  لغیره.، وعلیه فالحدیث حسن )١(وشعیب األرنؤوط
***  

النَّْتُر: َجْذٌب ِفیِه ُقّوة » ِإَذا باَل أحُدكم َفْلَیْنُتْر َذَكَرُه ثالَث َنَتَراتٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَتَر) ِفیِه 
  .)٢(وَجْفَوة

  ) ٤١الحدیث رقم ( 
 َقالَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َیْزَداَد، ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  َزْمَعُة، َحدَّثََنا َوِكیٌع، َحدَّثََناقال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا: 

  .)٣(" َعْنهُ  ُیْجِزئُ  َذِلكَ  َفِإنَّ : " َمرَّةً  َزْمَعةُ  َقالَ "  َثَالثًا َذَكَرهُ  َفْلَیْنُترْ  َأَحُدُكْم، َبالَ  ِإَذا: " r اهللاِ  َرُسولُ 
   تخریج الحدیث:

وأبو داود شداد،  أبي محمد بن إسحاق بن بن عن علي ،)٥(ابن ماجهو . )٤(أخرجه ابن أبي شیبة
ابن رواه و به، بنحوه.  وكیع بن الجراح،عن كالهما السُّلمي،  عون بن عن عمرو ،)٦(في المراسیل

، من طریق روح بن عبادة، )٩(، وابن قانع)٨(اْلُعَقْیِليُّ رواه من طریق أبي نعیم الفضل بن دكین، و )٧(ماجه
، وأبو )١١(وابن أبي شیبة طریق یحیى بن العالء البجلي، وقرة بن خالد السدوسي،، من )١٠(وابن قانع

بن صالح،  َزْمَعةُ  خمستهم عنبن أبي إسحاق الَسِبیعي، یونس  بن عیسى من طریق )١٢(نعیم األصبهاني
  بن ا،من طریق زكریا )١٧(، والبیهقي)١٦(وابن عدي ،)١٥(، وابن قانع)١٤(، واْلُعَقْیِليّ )١٣(أحمدرواه و  به، بنحوه.

                                                           
 .١٥٨٩١، رقم ٢٥/٢٢٧و .١٥٨٨٨، رقم ٢٥/٢٢٤، حاشیة مسند أحمد)(١
  .٥/١٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
  .١٩٠٥٣، رقم ٣١/٣٩٩، مسند أحمد)(٣
 .١٧١٠، رقم ١/١٤٩، مصنف ابن أبي شیبة)(٤
  .٣٢٦، رقم ١/١١٨، باب االستبراء بعد البول، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجه)(٥
  .٤، رقم ٧٣ص)(٦
  .٣٢٦ رقم ،١/١١٨ البول، بعد االستبراء باب وسننها، الطهارة كتاب ماجه، ابن سنن)(٧
 .٣/٣٨١، الضعفاء الكبیر)(٨
 .٣/٢٣٨، معجم الصحابة)(٩

 .السابقفي الموضع )(١٠
  .١٧٠٨، رقم ١/١٤٩، مصنف ابن أبي شیبة)(١١
 .٦٦٧٩، رقم ٥/٢٨٢١، معرفة الصحابة)(١٢
 .١٩٠٥٤، رقم ٣١/٤٠٠، مسند أحمد)(١٣
 .٣/٣٨١، الضعفاء الكبیر)(١٤
 .٣/٢٣٨، معجم الصحابة)(١٥
 .٣/٤٤٧، الكامل في ضعفاء الرجال)(١٦
 .٥٥٢، رقم ١/١٨٢، السنن الكبرى)(١٧



٧٩ 

  إسحاق المكي، عن عیسى بن یزداد الیماني، به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد وعلله:

  اإلسناد فیه:
وحدیثه  ،ضعیف ،أبو وهب ،نزیل مكة ،الیماني ،بفتح الجیم والنون ،دينَ الجَ هو ابن صالح : زْمعة -١  

  .)١(من السادسة ،عند مسلم مقرون
  .)٢(من السادسة ،مجهول الحال ،الفارسي ،أو أزداد الیماني: اددَ زْ عیسى بن یَ  -٢  
اد بن فساءة الفارسّي، مولى بحیر بن ریسان...، دَ زْ یَ  :: هو أزداد ویقال لهاددَ زْ عیسى بن یَ  وأب -٣  

ُذكر في جمیع الروایات بعیسى بن یزاد الیماني، إال في روایة أبو داود عیسى  .)٣(ومنهم من یدخله في المسند
، )٥(ذكره ابن حجر في القسم األول من الصحابة، ثم بعد ذلك ذكر في القسم الثالث من الصحابیة .)٤(أزدادبن 

وقال ابن حجر في منهجه في القسم األول: "فیمن وردت صحبته بطریق الروایة عنه أو عن غیره سواء كانت 
 بما ذكره ، وهنا وقع)٦(طریق كان" الطریقة صحیحة أو حسنة أو ضعیفة أو وقع ذكره بما یدل على الصحبة بأي

 بعد إذن اهللا، من أجل ذلك كرره ابن حجر في القسم الثالث للصحابة. الصحبة كما سنوضح على یدل
وقال ابن  .)٨("یقال له صحبةوقال ابن حبان، وابن عبد البر: " .)٧("مختلف في صحبته": قال المزيّ 

قال و  .)٩(الصحابة" في غیره وذكره .له صحبة ال مرسل، هو: البخاري "قال منده، وأبو نعیم األصبهاني:
 .)١١(مجهوالن" وأبوه) ١٠(وهو المجاز على المسند في یدخله من الناس ومن "لیس له صحبة أبو حاتم:

 عن یزداد، بن عیسى" وقال ابن عدي: .)١٣("ال یعرف" بن معین:اقال ، و )١٢(في الثقات ابن حبانذكره و 
  .)١٤(الحدیث" بهذا إال یعرف ال أبیه عن أزداد، بن عیسى: وقیل أبیه

                                                           
  .٢٠٤٦، رقم ٣٤٠ص، تقریب التهذیب)(١
  .٥٣٧٣، رقم ٧٧٣ص، السابقالمصدر )(٢
 .٧٩، رقم ١/١٩٩، ز الصحابةیاإلصابة في تمی)(٣
 .٤، رقم ٧٣ص، انظر: المراسیل)(٤
 . ٩٤١١، رقم ٦/٥٤٧، الصحابة تمییز في اإلصابةانظر: )(٥
 . ١/٤المصدر السابق، )(٦
 .٣٠٠، رقم ٢/٣١٦، تهذیب الكمال)(٧
 .٢٨٢٥، رقم ٤/١٥٨٩، واالستیعاب في معرفة األصحاب، ١٤٨٢، رقم ٣/٤٤٩، الثقات البن حبان)(٨
 . ١/٣٦٩، ومعرفة الصحابة، ١/٢١٥، انظر: معرفة الصحابة)(٩

 .١٦١٣، رقم ٦/٢٩١، انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، أي عیسى بن یزداد)(١٠
 .١٦١٣، رقم ٦/٢٩١، انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١١
 .١٤٨٢، رقم ٣/٤٤٩، الثقات البن حبان)(١٢
 .٢٥٣٤، رقم ١/٦٠٦، تاریخ ابن أبي خیثمة)(١٣
 .١٣٩٩، رقم ٤٤٨- ٦/٤٤٧، ضعفاء الرجالالكمال في )(١٤



٨٠ 

 أجد لم البر: "أنه یقال أن له صحبه"، عبد وابن حبان، ، وقول ابنلیس له صحبه بل هو مجهول قلت:
صرح بأنَّه صحابي، وهذا القول یؤخذ على التضعیف ال على الجزم. ویضیر هنا إرساله؛ ألنَّه أرسل عن  أحد

  . )١(rالنبي
الیماني وأبوه، مجهوالن، وأیضًا إرسال  یزداد بن الیماني ضعیف، وعیسى صالح بن فیه زْمعة فاإلسناد

  فساءة الیماني. بن أو َیْزَداد أبیه أزداد
  الحكم على اإلسناد: 

كل من من المعاصرین ، و )٤(وابن حجر ،)٣(النووي، و )٢(وقد ضعفه ابن القطاناإلسناد ضعیف، 
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٧(متفق علیه yبن عباس من طریق ا اً شاهدوله  ،)٦(شعیب األرنؤوطو ، )٥(األلباني

***  

» إنَّ أَحَدُكم ُیَعذَّب ِفي َقْبره، َفُیَقاُل: ِإنَُّه َلْم َیُكن َیْستَْنِتُر ِعْنَد َبوله«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٨(الِحْرَص َعَلْیِه واالهتماَم ِبِه. َوُهَو َبْعٌث َعَلى التََّطهُّر باالْسِتبراء ِمَن الَبْولاِالْسِتْنَتار: اْسِتْفعال، ِمَن النَّتر، ُیرید 

  ) ٤٢الحدیث رقم ( 
   ْبنُ  َوإِْسَحاقُ  ،)١٠(اْلَعَالءِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ُكَرْیبٍ  َوَأُبو ،)٩(اْألََشجُّ  َسِعیدٍ  َأُبو َوَحدَّثََناقال اإلمام مسلم رحمه اهللا: 

 َسِمْعتُ : َقالَ  ،)١٣(اْألَْعَمُش  َحدَّثََنا ،)١٢(َوِكیعٌ  َحدَّثََنا -  اْآلَخَرانِ  َوَقالَ  َأْخَبَرَنا: ِإْسَحاقُ  َقالَ  - ،)١١(ْبَراِهیمَ إِ 
 َلُیَعذََّبانِ  ِإنَُّهَما َأَما: «َفَقالَ  َقْبَرْینِ  َعَلى r اهللاِ  َرُسولُ  َمرَّ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،)١٥(َطاُوسٍ  َعنْ  ُیَحدِّثُ  ،)١٤(ُمَجاِهًدا

                                                           
وتحفة التحصیل البن ، ٨٨٥، رقم ٣٠٠ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٤٣٩، رقم ٢٣٨ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١

 .٣٤٨ص، العراقي
 .٣/٣٠٧، انظر: بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام)(٢
 . ٢/٣٤٥، البن الملقن، انظر: البدر المنیر)(٣
 .١٠٥، رقم ٣٢ص، انظر: بلوغ المرام من أدلة األحكام)(٤
 .١٦٢١، رقم ٤/١٢٤، انظر: سلسلة األحادیث الضعیفة)(٥
 .١٩٠٥٣، رقم ٣١/٣٩٩و، ١٩٠٥٤، رقم ٣١/٤٠٠، حاشیة مسند أحمد)(٦
كتاب ، صحیح مسلمو  ،٢١٦، رقم ١/٥٣، باب من الكبائر أن ال یستتر من بوله، كتاب الوضوء، صحیح البخاريانظر: )(٧

 ).٢٩٢(١١١، رقم ١/٢٤٠، باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه، الطهاري
  .٥/١٢، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٨
 .الكندي حصین بن سعید بن اهللا عبدهو )(٩

 .الهمداني كریب بناهو )(١٠
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(١١
 .الجراح بنهو ا)(١٢
 هو سلیمان بن مهران.)(١٣
 أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي.هو ابن بن َجْبر، )(١٤
 هو ابن كیسان الیماني.)(١٥



٨١ 

 َفَدَعا َقالَ  ،»َبْوِلهِ  ِمنْ  َیْسَتِترُ  َال  َفَكانَ  اْآلَخرُ  َوَأمَّا ِبالنَِّمیَمِة، َیْمِشي َفَكانَ  َأَحُدُهَما َأمَّا َكِبیٍر، ِفي ُیَعذََّبانِ  َوَما
 َلمْ  َما َعْنُهَما ُیَخفَّفُ  َأنْ  َلَعلَّهُ : «َقالَ  ُثمَّ  َواِحًدا َهَذا َوَعَلى َواِحًدا َهَذا َعَلى َغَرَس  ُثمَّ  ِباْثَنْینِ  َفَشقَّهُ  َرْطبٍ  ِبَعِسیبٍ 
، ُیوُسفَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثَِنیهِ ، )١(»َیْیَبَسا  اْألَْعَمِش، ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ،)٣(اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا ،)٢(َأَسدٍ  ْبنُ  ُمَعلَّى َحدَّثََنا اْألَْزِديُّ
ْسَنادِ  ِبَهَذا   .)٤(- اْلَبْولِ  ِمنَ  َأوْ  - اْلَبْولِ  َعنِ  َیْسَتْنزِهُ  َال  اْآلَخرُ  َوَكانَ : َقالَ  َأنَّهُ  َغْیرَ  اْإلِ

   تخریج الحدیث:
والبخاري من طریق  به، بنحوه. وكیع بن الجراح،اْلَبَیِكْنِدّي، عن  جعفر بن عن یحیى )٥(أخرجه البخاري

عن األعمش سلیمان بن مهران، به،  كالهما ،)٧(بي، وجریر بن عبد الحمید الضَّ )٦(أبي معاویة محمد بن خازم
  ، به، نحوه.مجاهد بن جبرمن طریق منصور بن المعتمر، عن )٨(والبخاري بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

   .)٩(مسلم روى عنه قبل االختالطاختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه؛ ألنَّ  -١
تابعه كل من وكیع بن ؛ ألنَّه )١٠(مقال" وحده األعمش عن حدیثه عبد الواحد بن زیاد العّمي "في -٢  

بي. الحمید عبد بن خازم، وجریر بن محمد معاویة الجراح، وأبي   الضَّ
تدلیسه؛ لذكر ابن  كذلك، و )١١(إرسال األعمش سلیمان بن مهران؛ ألنَّه لم یرسل عن مجاهد بن جبر -٣  

  .)١٢(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه حجر
    

  

                                                           
  ).٢٩٢(١١١، رقم ١/٢٤٠، باب الدلیل على نجاسة البول و وجوب االستبراء منه، كتاب الطهارة، صحیح مسلم)(١
  .البصري الهیثم أبو، يمّ العَ هو )(٢
  .البصري موالهم العبدي زیاد بنهو ا)(٣
  ).٢٩٢( ، رقم١/٢٤٠، باب الدلیل على نجاسة البول و وجوب االستبراء منه، كتاب الطهارة، صحیح مسلم)(٤
  .٦٠٥٢، رقم ٨/١٧، باب الغیبة، كتاب اآلداب، صحیح البخاري)(٥
، باب الجرید على القبر، الجنائزكتاب و ، ٢١٨، رقم ١/٥٣، باب ما جاء في غسل البول، كتاب الوضوء، في الموضع السابق)(٦
  .١٣٦١، رقم ٢/٩٥
 .١٣٧٨، رقم ٢/٩٩، الغیبة والبول اباب عذاب القبر م ، في الموضع السابق)(٧
باب النمیمة من ، وكتاب األدب، ٢١٦، رقم ١/٥٣، باب من الكبائر أن ال یستتر من بوله، كتاب الوضوء، صحیح البخاري)(٨

  .٦٠٥٥، رقم ٨/١٧، الكبائر
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٩

 .٤٢٦٨تقریب التهذیب، رقم )(١٠
وتحفة التحصیل البن ، ٢٥٨، رقم ١٨٨٨ص ، وجامع التحصیل للعالئي، ١٣٠، رقم ٨٢ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١١

 .١٣٤ص، العراقي
 .٥٥، رقم ٣٣ص، انظر: طبقات المدلسین)(١٢



٨٢ 

؛ ألنَّ الذي روى )٢(، وكذلك اختالطه)١(إرسال مجاهد بن جبر؛ ألنَّه لم یرسل عن طاوس بن كیسان -٤
  له هنا مسلم.

تدلیسه؛ لذكر كذلك ، و )٣(y إرسال طاوس بن كیسان الیماني؛ ألنَّه لم یرسل عن عبداهللا بن عباس -٥  
من لم بوصف بذلك إال نادرًا  همأهل الطبقة األولى ، و )٤(في المرتبة األولى من مراتب التدلیسإیاه ابن حجر 

   .)٥(كیحیى بن سعید األنصار
***  

َقاَل » النُّتَّاُش ، َوَال )٦(َال ُیِحبُّنا حاِمُل الِقیَلة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَتَش) ِفي َحِدیِث َأْهِل اْلَبْیِت 
  .)٧(ِل الَخْیرَثْعَلٌب: هم النُّفَّاش والَعیَّاُرون، واِحُدهم: ناِتٌش. والنَّْتُش والنَّْتُف واِحد، َكَأنَُّهُم اْنتُِتُفوا ِمْن ُجْملة أهْ 

  ) ٤٣الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

َأْي » ِخیاَرها، َوَجاَء آَخُر فأَخذ ِنَتاَشَهاَجاَء ُفالن فأَخذ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٨(ِشَراَرَها

  ) ٤٤الحدیث رقم ( 
  لم أجده. 

***  
  
  

                                                           
وتحفة التحصیل البن ، ٧٣٦، رقم ٢٧٣ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٧٣، رقم ٢٠٣٩٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١

 .٢٩٤ص، العراقي
 .٨٩، رقم ٣٠٤: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، صانظر)(٢
التحصیل البن وتحفة ، ٣٠٧، رقم ٢٠١ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٥٤، رقم ٩٩ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٣

 .١٥٧ص، العراقي
 .١٤، رقم ٢٦ص، طبقات المدلسینانظر: )(٤
 .١٣ص، المصدر السابق)(٥
[ النهایة في غریب  .والسعة للخصب حملها إلى یحتاج ال الشربة، بتلك یكتفي أنه یعني النهار، نصف شرب: والقیل القیلة)(٦

 ].٤/١٣٤الحدیث واألثر، 
  .٥/١٣، واألثرالنهایة في غریب الحدیث )(٧
  السابق.المصدر )(٨



٨٣ 

َأْي َأْكَثُر أْوالدا. ُیقال ِلْلَمْرَأِة » َعَلْیُكْم ِباْألَْبَكاِر، َفإنَّهّن َأْنَتُق َأْرَحاًما«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَتَق) ِفیِه 
  .)١(َناِتٌق، ِألَنََّها َترِمي باألْوالِد َرْمیًا. والنَّْتُق: الرمَّي والنَّفض والَحَركة. والنَّْتُق: الرَّْفع َأْیًضا الَكِثیرة الَوَلد:

  ) ٤٥الحدیث رقم ( 
ْصَطْخِريُّ قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا:  ، ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن َمْخَلٍد )٢(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى اْإلِ

، َنا ْصَطْخِريُّ َبْیِر، َعْن َجاِبرٍ  اْإلِ : rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ ، )٣(ِعْصَمُة ْبُن اْلُمَتَوكِِّل، َعْن َبْحٍر السَّقَّاِء، َعْن َأِبي الزُّ
  .)٥(»، َوَأْرَضى ِباْلَیِسیرِ )٤(َأْعَذُب َأْفَواًها، َوَأَقلُّ ِخب اَعَلْیُكْم ِباْألَْبَكاِر، َفِإنَُّهنَّ َأْنَتُق َأْرَحاًما، و «

   تخریج الحدیث:
الهاشمي، عن جابر بن عبد اهللا  یلقِ عَ  بن اهللا بن محمد من طریق عبد)٦(أخرجه أبو الطاهر السلفي

  األنصاري، به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد وعلله:

  اإلسناد فیه:
ْصَطْخِريّ  محمد بن موسى -١   ْصَطْخِريُّ  : هو ابن إبراهیماإلِْ شیخ مجهول، روى " قال ابن حجر: . )٧(اْإلِ

  .)٩("مجهول، روى خبرًا موضوعاً " العراقي:، وقال ابن )٨("عن شعیب بن عمران العسكري خبرا موضوعاً 
  قلت: متهم بالوضع.

ْصَطْخِريّ  -٢     : محمد بن سهل بن مخلد اإلِْ
  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح   

  . )١٠(: هو الحنفي، قاضي شیرازعصمة بن المتوكل -٣  

                                                           
  .٥/١٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
هذه النسبة الى إصطخر وهي من ، كسر األلف وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتین وسكون الخاء المعجمة وفي آخرها الراء)(٢

، ملكهم ولها ذكر في الفتوح. [األنساب للسمعانيوكان لألكاسرة بها آثار وأموال في أیام ، كور فارس والقلعة التي بها معروفة
١/٢٨٥.[ 
 هو ابن عبد اهللا األنصاري.)(٣
[ النهایة  .المخبوء الشيء: والخبیئة والخبي، والخبء أخفیته إذا خبأ أخبؤه الشيء خبأت یقال. مستور غائب شيء كل الخبء)(٤

 ].٢/٣في غریب الحدیث واألثر، 
 .٧٦٧٧، رقم ٧/٣٤٤، المعجم األوسط)(٥
 .٩٦، رقم ١٤٢، وهو مخطوط، صالسلفي طاهر ألبي البغدادیة المشیخة من التاسع)(٦
 .٧٤٧٥، رقم ٧/٥٤١، لسان المیزان)(٧
 السابق.المصدر )(٨
 .٢٨٣، رقم ١/١١٥، تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة)(٩

 .١٤٧٩٣، رقم ٨/٥٢٠، الثقات البن حبان)(١٠



٨٤ 

صویلح، تكلم فیه " الذهبي:قال ، و )٢("مستقیم الحدیث" ابن حبان:قال و  ،)١("ما أرى به بأساً " قال أبو داود:
ْبِط للحدیث، یهم وهماً "قال اْلُعَقْیِلّي: و  .)٤("ال أعرفه" قال أحمد:و  .)٣("لغلطه ابن الجوزي: قال ، و )٥("قلیل الضَّ

بط"    .)٦("كثیر الوهم قلیل الضَّ
  .الهاشمي عقیل بن محمد بن اهللا عبدتابعه متابعه قاصر  ألنَّ  ؛وال یضیر وهمه، قلت: صدوق یهم

 ، ماتمن السابعة ،أبو الفضل البصري، ضعیف ،قاءالسَّ  ،ايبنون وزَ  ،نیز: هو ابن كَ َبْحر السقاء -٤  
  .)٧(ستین سنة

  األسدي  ،بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ،: هو محمد بن مسلم بن تدرسالزبیر وأب -٥  
بن ا، و )٩(وثقه: ابن سعد .)٨(مات سنة ست وعشرین ،من الرابعة ،المكي، صدوق إال أنه یدلس، موالهم
لیس " :بن حنبل قال أحمدو  .)١٥(، والذهبي)١٤(، وابن حبان)١٣(، والنسائي)١٢(، والعجلي)١١(بن المدینيا، و )١٠(معین

صدوق حجة في "الساجي: قال ، و )١٧("ثقة صدوق وٕالى الضعف ما هو" یعقوب بن شیبة:قال ، و )١٦("به بأس
سمعت ابن عیینة یقول: حدثنا أبو " قال نعیم بن حماد:و  .)١٨("االحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به

كان أیوب "عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال أبي: قال و  ،)١٩("الزبیر وهو أبو الزبیر أي كأنه یضعفه
قال ، و )٢٠("كأنه یضعفه؟ قال نعم البي بو الزبیر أبو الزبیر  قال قلتأسختیاني یقول حدثنا أبو الزبیر و ال

                                                           
 .٥١٤، رقم ٣٢٨ص، عبید اآلجريسؤاالت أبي )(١
 .١٤٧٩٣، رقم ٨/٥٢٠، الثقات البن حبان)(٢
 .٢٨١٧، رقم ٢٧٥ص، دیوان الضعفاء)(٣
 .٥٢١٦، رقم ٥/٤٣٩، لسان المیزان)(٤
 .١٣٦٧، رقم ٣/٣٤٠، الضعفاء الكبیر)(٥
 .٢٣٠٢، رقم ٢/١٧٥، الضعفاء والمتروكون)(٦
 .٦٤٢، رقم ١٦٣تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٦٣٣١، رقم ٨٩٥، صالسابقالمصدر )(٨
 .١٥٧٥، رقم ٦/٣٠، انظر: الطبقات الكبرى)(٩

 .٧٤٩، رقم ٢٠٣ص، روایة الدارمي، بن معین ىانظر: تاریخ یحی)(١٠
 .٨٠، رقم ٨٧ص، انظر: سؤاالت ابن أبي شیبة)(١١
 .١٦٤٧، رقم ٢/٢٥٣، انظر: الثقات)(١٢
 .٥٦٠٢، رقم ٢٦/٤٠٩، تهذیب الكمال)(١٣
 .٥١٦٥، رقم ٥/٣٥١، ذكره في الثقات)(١٤
 .٥١٤٩، رقم ٢/٢١٦، الكاشف)(١٥
 . ٣١٥٢، رقم ٢/٤٨٠، العلل ومعرفة الرجال)(١٦
 .٥٦٠٢، رقم ٢٦/٤٠٨، تهذیب الكمال)(١٧
 .٧٢٧، رقم ٩/٤٤٢، تهذیب التهذیب)(١٨
 .٣١٩، رقم ٨/٧٥، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٩
 المصدر السابق.انظر: )(٢٠



٨٥ 

نه وى ع"ر  أبو زرعة:قال ، و )٢("یكتب حدیثه وال یحتج به" أبو حاتم:قال ، و )١("یحتاج إلى دعامة"الشافعي: 
یقول: سمعت  سمعت هشیماً "وقال نعیم بن حماد:  .)٣("نما یحتج بحدیث الثقاتإالناس قلت یحتج بحدیثه، قال: 

قلت لشعبة: مالك تركت "، وقال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء: )٤("من أبي الزبیر، فأخذ شعبة كتابي فمزقه
هو في نفسه ثقة إال أن یروي عنه " وقال ابن عدي: .)٥("حدیث أبي الزبیر؟ قال: رأیته یزن ویسترجح في المیزان

بعض الضعفاء فیكون ذلك من جهة الضعیف، وال یكون من قبله، وأبو الزبیر یروي أحادیث صالحة ولم یتخلف 
  .)٦("عنه أحد، وهو صدوق وثقة ال بأس به

تدلیسه؛ لذكر یضیر ، و )٧(t لم یرسل عن جابر بن عبد هللا ألنَّه ؛إرساله هنا یضیر وال ق،قلت: صدو
  ، ولم یصرح بأي صیغه من صیغ التحدیث.)٨(في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین إیاه ابن حجر
ْصَطْخِريُّ  موسى بن محمد فیه فاإلسناد ، مخلد بن سهل بن محمد وجهالة بالوضع، متهم اْإلِ ْصَطْخِريُّ  وضعف اْإلِ

  ولم یصرح بأي صیغه من صیغ التحدیث.، بن تدرس محمد بن مسلم الزبیر أبو وعنعنه السقاء، َبْحر
  الحكم على اإلسناد: 

 بن الرحمن وله شاهد عن عبد .)٩("بهذا السیاق ضعیف جداً "األلباني: قال و منكر،  سناداإل
، واإلسناد ضعیف )١٣(، وابن قانع)١٢(، والطبراني)١١(، وتمام الرازي)١٠(األنصاري، أخرجه ابن ماجه عویم

 عویم بن الرحمن ، وأیضًا إرسال جده عبد)١٤(عویم مجهول بن عتبة بن سالم بن الرحمن ألنَّ فیه  عبد
، وله أیضًا شاهد عن )١٥(لیس صحابي لذكر ابن حجر إیاه في القسم الثاني من الصحابة ياألنصار 

                                                           
 .٣١٩ رقم ،٨/٧٥ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١
 .السابق المصدر )(٢
 .السابق المصدر )(٣
 .السابق المصدر )(٤
 .١٦٩٠، رقم ٤/١٣٠الضعفاء الكبیر، )(٥
 .١٦٢٩، رقم ٧/٢٩٣، انظر: الكامل في الضعفاء)(٦
التحصیل البن وتحفة ، ٧١١، رقم ٢٦٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٤٨، رقم ١٩٣ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٧

 .٢٨٧ص، العراقي
 .١٠١، رقم ٤٥ص، طبقات المدلسینانظر: )(٨
 .٥٨٢٧، رقم ١٢/٧١٨، سلسلة األحادیث الضعیفة)(٩

 ١٨٦١، رقم ١/٥٩٨سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزویج األبكار، )(١٠
 .٦٩٦، رقم ١/٣٧٩فوائد، )(١١
 .٤٥٥، رقم ١/١٤٤المعجم األوسط، )(١٢
 .٢/٢٨٨معجم الصحابة، )(١٣
 .٣٨٩٣، رقم ٥٧٩تقریب التهذیب، ص)(١٤
  .٦٢٤٤، رقم ٥/٣٧اإلصابة في تمییز الصحابة، )(١٥



٨٦ 

ل الكوفي، ضعفه الدارقطني محمد ابن ، فیه القاسم)١(أخرجه الطبراني tعبد اهللا بن مسعود  ، )٢(الدَّالَّ
، في عبد الرحمن بن زید بن أسلم )٣(، أخرجه أبو نعیم األصبهانيyوله أیضًا شاهد عن ابن عمر

صححه  شاهد ، وله)٥(موقوف، أخرجه ابن أبي شیبة t، وله شاهد عن عمر بن الخطاب )٤(ضعیف
، )٧(متفق علیه tوأیضًا له شاهد عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  ،)٦(من المعاصرین األلباني

  .ارتقى من منكر إلى حسن لغیرهالحدیث وبالشواهد 
***  

النَّتَاِئُق: » َواْلَكْعَبُة أَقّل َنتَاِئِق الدُّنیا َمَدراً «َوِمْنُه َحِدیُثُه اْآلَخُر ِفي ِصفة َمكََّة  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  َتْقَلع الشَّْيَء َفَتْرَفَعه ِمْن َمَكاِنِه ِلَتْرِمَي ِبِه، َهَذا ُهَو اْألَْصُل. َجْمُع َنِتیَقة، َفِعیلة ِبَمْعَنى َمْفعولة، ِمَن النَّْتِق، وُهو َأنْ 

  .)٨(َوَأَراَد ِبَها َهاُهَنا اِلبالَد؛ ِلَرْفع ِبنَاِئها، وُشْهرِتها ِفي َموِضعها

  ) ٤٦الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

الَحسن َیْلَعب وَمَعه ِصْبَیة ِفي السِّكَّة، َفاْستَْنَتَل رسوُل َأنَُّه َرَأى «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَتَل) ِفیِه 
  .)٩(َأْي َتَقّدم. والنَّْتُل: الَجْذب ِإَلى ُقّدام» أماَم الَقْوم  rاللَّه

  ) ٤٧الحدیث رقم ( 
 َحدَّثَِني ِبِه َصاِلُح ْبُن َأْحَمَد ْبِن َصاِلٍح، َحدَّثََنا َأْزَهُر ْبُن َجِمیٍل، َحدَّثََنا قال اإلمام العسكري رحمه اهللا:
َخَرَج ِمْن r َأّن النَِّبيَّ ، َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي َراِشٍد، َعْن َیْعلى ْبِن ُمرََّة )١٠(اْلَفْضُل ْبُن اْلَعالِء، َعِن اْبِن ُخثَْیمٍ 

َأَماَم اْلَقْوِم َفَبَسَط َیَدُه َفَطِفَق اْلُغَالُم َیِفرُّ َهُهَنا r ُحَسْیٌن یْلَعب َمَع صبوة فاسَتْنَتَل رسوُل اللَّهَمْنِزِلِه َفِإَذا 

                                                           
 .١٠٢٤٤، رقم ١٠/١٤٠المعجم الكبیر، )(١
  .١٥٩، رقم ١٣٢سؤاالت الحاكم، ص)(٢
 .٤٤٨، رقم ٢/٤٧١الطب النبوي، )(٣
 .٣٨٩٠، رقم ٥٧٨تقریب التهذیب، ص)(٤
 .١٧٦٩٤، رقم ٤/٥٢مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٦٢٣، رقم ٢/١٩٥الصحیحة، سلسلة األحادیث )(٦
َضاع، كتاب ، وصحیح مسلم،٥٠٨٠، رقم ٧/٥الثَّیَِّبات،  تزویج بابانظر: صحیح البخاري، كتاب النكاح، )(٧  اْسِتْحَباِب  باب الرِّ

 .)٧١٥(٥٥، رقم ٢/١٠٨٧الدِّین،  َذاتِ  ِنَكاحِ 
  .٥/١٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٨
  مصدر السابق.ال)(٩

 خثیم. ي، هذه النسبة إلى بنبضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المنقوطة بثالث والیاء المعجمة من تحتها بنقطتین وفي آخرها المیم)(١٠
  ].١٣٢٥، رقم ٥/٥٢، األنساب للسمعاني[



٨٧ 

ْأِسِه َوَسلََّم ُیَضاِحُكُه َحتَّى َأَخَذُه َفَجَعَل ِإْحَدى َیَدْیِه َتْحَت َذْقِنِه َواُألْخَرى ِفي َفْأِس رَ r َوَهُهَنا َوَرُسوُل اللَِّه 
  .)١(ُثمَّ َأْقَنَعُه َفَقبََّلهُ 

  تخریج الحدیث:
من )٧(والمزيّ ، )٦(وأبو نعیم األصبهاني، )٥(والحاكم، )٤(، وابن شاهین)٣(، والطبراني)٢(أخرجه ابن ماجه

نعیم  و، وأب)١١(، وابن حبان)١٠(، والطبراني)٩(بن أبي شیبةوا ،)٨(طریق یحیى بن سلیمان الطائفي، وأحمد
من طریق إسماعیل بن عیاش  )١٤(والبيوالدُّ ، من طریق وهیب بن خالد الباهلي، )١٣(، وابن عساكر)١٢(األصبهاني

من طریق مسلم بن خالد بن سعید بن جرجرة الزنجي، أربعتهم عن عبداهللا بن  )١٥(بن سلیمان العنسي، والطبرانيا
، من طریق راشد )١٨(وأبو نعیم األصبهاني، )١٧(، والطبراني)١٦(، به، بنحوه. والبخاري في األدبُخثَْیمٍ عثمان بن 

    به، بنحوه. عن یعلى بن مرة، كالهمامن طریق سعید بن راشد، )١٩(والترمذي بن سعد المقرائي،ا
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:

                                                           
 .١/٣٩٠، تصحیفات المحدثین)(١
باب فضل الحسن والحسین ابني علي بن أبي طالب ، لصحابة والعلمافتتاح الكتاب في اإلیمان وفضائل اكتاب ، سنن ابن ماجه)(٢

 .١٤٤، رقم ١/٥١، رضي اهللا عنهم
 .٢٢/٢٧٤، المعجم الكبیر)(٣
 .١٧٢، رقم ٢٧٣ص، شرح مذاهب أهل السنة)(٤
 .٤٨٢٠، رقم ٣/١٩٤، المستدرك على الصحیحین)(٥
 .١٢٨، رقم ١١٧ص، وفضائل الخلفاء الراشدین، ٦٦٤٣، رقم ٥/٢٠٨٣، معرفة الصحابة)(٦
 .١٠/٤٢٦، تهذیب الكمال)(٧
 .١٣٦١، رقم ٢/٧٧٢، وفضائل الصحابة، ١٧٥٦١، رقم ١٠٣-٢٩/١٠٢، مسند أحمد)(٨
 .٣٢١٩٦، رقم ٦/٣٨٠، مصنف ابن أبي شیبة)(٩

 .٢٢/٢٧٤، المعجم الكبیر)(١٠
 .٦٩٧١، رقم ١٥/٤٢٧، صحیح ابن حبان)(١١
 .٦٦٤٣، رقم ٥/٢٠٨٣، معرفة الصحابة)(١٢
 .١٤/١٤٨، تاریخ دمشق)(١٣
 .٤٧٩، رقم ١/٢٧٠، الكنى واألسماء)(١٤
 .٢٥٨٩، رقم ٣/٣٣، المعجم الكبیر)(١٥
 .٣٦٤، رقم ١٣٣ص، األدب المفرد)(١٦
 .٢٢/٢٧٣و، ٢٥٨٦، رقم ٣/٣٢، الكبیر المعجم)(١٧
 .٦٦٤٤، رقم ٥/٢٨٠٤، معرفة الصحابة)(١٨
، tباب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسین بن علي بن أبي طالب ، أبواب المناقب، سنن الترمذي)(١٩
 .٣٧٧٥، رقم ٦/١٢٣



٨٨ 

ابن یونس أبو الحسین البزاز وهو صالح بن أبي مقاتل، ویعرف  : هوصالح بن أحمد بن صالح -١  
  .)١(مائة وثالث عشرة ست سنة يَ وفِّ ، تُ بالقیراطي هروي األصل

عن یوسف  ،شیخ كتبنا عنه ببغداد" قال ابن حبان:و  .)٢("حدیثه كثیر المناكیر" قال الخطیب البغدادي:   
 ،ولعله قد قلب أكثر من عشرة آالف حدیث فیما خرج من الشیوخ واألبواب ،یسرق الحدیث یقلبه ،اردَ نْ القطان وبُ 

ال یجوز االحتجاج به  ،شهرته عند من كتب الحدیث من أصحابنا تغنى عن االشتغال بما قلب من األخبار
، وقال )٥("كذاب، دجال، یحدث بما لم یسمعه" الدارقطني:قال ، و )٤("فیه نظر"أبو أحمد الحاكم: قال ، و )٣("بحال
یسرق " وقال ابن عدي: .)٨("دجال" الذهبي:قال و ، )٧("صاحب غرائب" ابن منده:وقال ، )٦("متروك" مرة:

األحادیث ویلزق أحادیث تعرف بقوم لم یرهم على قوم آخرین لم یكن عندهم وقد رآهم ویرفع الموقوف ویوصل 
  .)٩("المرسل ویزید في األسانید

  قلت: متهم بالوضع.
وتشدید الطاء، صدوق ي بالمعجمة طّ الشَّ  ،البصري ،هو ابن جناح الهاشمي موالهم :أزهر بن جمیل -٢  

 قاسم: ، ومسلمة بن)١٣("ال بأس به"قال النسائي: و  .)١٢(ابن حبانو ، )١١(وثقه: النسائي .)١٠(من العاشرة ،بُ رِ غْ یُ 
  .)١٤("صدوق ال بأس به"

  .یغرب، وال یضیر غرابته ألنَّه هنا توبع صدوققلت: 
من  ،نزیل البصرة، صدوق له أوهام ،أبو العالء الكوفي :ویقال ،اس: هو أبو العبَّ عالءالالفضل بن  -٣  
  ...)١٧(، وابن حبان)١٦(بن المدینياوثقه:  .)١٥(التاسعة

                                                           
 .٤٨١٨، رقم ١٠/٤٤٧، تاریخ بغداد)(١
 المصدر السابق.نظر: ا)(٢

 .٤٩٦، رقم ١/٣٧٣، المجروحینكتاب )(٣
 .١٦٠١، رقم ٣/٣٩٤، األسامي والكنى)(٤
 .١٨٤، رقم ١٩٦ص، سؤاالت السلمي)(٥
 .١١٣رقم  ، ١١٩ص، سؤاالت الحاكم النیسابوري)(٦
 .٢٠٩٤، رقم ٢٤٦ص، الكنى واأللقاب يفتح الباب ف)(٧
 .١٩٠٨، رقم ١٩٠ص، دیوان الضعفاء)(٨
 .٩٢٣، رقم ٥/١١٢، الكامل في ضعفاء الرجال)(٩

 .٣٠٥، رقم ١٢٢ص، تقریب التهذیب)(١٠
 .٣٦٠، رقم ٢/٤٤، كماللإكمال تهذیب ا)(١١
 .١٢٥٨٩، رقم ٨/١٣٢، ذكره في الثقات)(١٢
 .٣٨، رقم ٨٣ص، النسائي مشایخ تسمیة)(١٣
 .٣٦٠، رقم ٢/٤٤، كماللإكمال تهذیب ا)(١٤
 .٥٤٤٧، رقم ٧٨٣ص، تقریب التهذیب)(١٥
 .١١٢٥، رقم ١٨٥ص، انظر: تاریخ أسماء الثقات)(١٦
 .١٤٨٦٦، رقم ٩/٥، ذكره في الثقات)(١٧



٨٩ 

. )٣(بآخر" البخاري قرنه صدوق" ، وقال الذهبي:)٢(بأس" بهلیس " :النسائيقال ، و )١(به" بأسال " :بن معینا وقال 
  .)٥("كثیر الوهم"قال الدارقطني: و  .)٤(حدیثه" یكتب شیخ" :حاتموقال أبو 

یحیى بن سلیمان الطائفي، ووهیب بن خالد  كل من تابعه هألنَّ  ؛ر وهمهی، وهنا ال یضقلت: صدوق یهم
  .وٕاسماعیل بن عیاش بن سلیمان العنسيالباهلي، 
من الخامسة مات سنة  ،صدوق ،أبو عثمان المكي، عثمان، القاري بن اهللا عبد : هوبن ُخَثْیمٍ ا -٤  

 :ابن حبان وزاد، )١١(، وابن حبان)١٠(، والنسائي)٩(والعجلي ،)٨( بن معینا، و )٧(سعدوثقه: ابن  .)٦(اثنتین وثالثین
بن ا وقال .)١٤(الحدیث" صالح بأس، به ما" :حاتم وأبقال ، و )١٣(بأس" به لیس" :بن معینا وقال، )١٢("كان یخطئ"

 في بالقوي یسل" :النسائيقال و ، )١٦(الحدیث"منكر " :وقال ابن المدیني ،)١٥(بالقویة" لیست أحادیثه" :معین
  . )١٨(: "ضعیف"الدارقطنيقال ، و )١٧(الحدیث"

  .قلت: صدوق
قد ُتوبع ، و )٢٠("مقبول، حیث یتابع" قال ابن حجر: .)١٩(من الثالثة ،: هو مقبولسعید بن أبي راشد -٥

  ...،)٢١(في الثقات ابن حبانذكره كما هو موضح في التخریج. 

                                                           
 .١١٢٥ رقم ،١٨٥ص الثقات، أسماء تاریخ)(١
 .٤٧٤٣، رقم ٢٣/٢٤٤، الكمال تهذیب)(٢
 .٤٤٧٢، رقم ٢/١٢٢، الكاشف)(٣
 .٣٦٨، رقم ٧/٦٥، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(٤
 .٤٥٣، رقم ٢٦٣ص، سؤاالت الحاكم)(٥
 .٣٤٨٩، رقم ٥٢٦ص، تقریب التهذیب)(٦
 .٥/٤٨٧، ىانظر: الطبقات الكبر )(٧
 .٩٨٢، رقم ٥/٢٦٧، انظر: الكامل في ضعفاء الرجال)(٨
 .٩٣١، رقم ٢/٤٦، انظر: الثقات)(٩

 .٣٤١٧، رقم ١٥/٢٨١، انظر: تهذیب الكمال)(١٠
 .٣٧١٣، رقم ٥/٣٤، ذكره في الثقات)(١١
 .٣٧١٣، رقم ٥/٣٤، الثقات البن حبان)(١٢
 .٨٣٢، رقم ٤٧٦ص، سؤاالت ابن الجنید)(١٣
 .٥١٠، رقم ٥/١١٢، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٤
 .٩٨٢، رقم ٥/٢٦٦، الكامل في ضعفاء الرجال)(١٥
 .٢٩٩٣، رقم ٥/٢٤٧، باب الخطبة قبل یوم الترویة، كتاب مناسك الحج، سنن النسائي)(١٦
 .السابقالمصدر )(١٧
 .١٩٢، رقم ٣٥٢ص، اإللزامات والتتبع)(١٨
 .٢٣١٤، رقم ٣٧٧ص، تقریب التهذیب)(١٩
 .٨١المصدر السابق، ص)(٢٠
 .٢٩٥٦، رقم ٤/٢٩٠، انظر: الثقات)(٢١



٩٠ 

  .)١("صدوق" قال الذهبي:و  
  صدوق.قلت: 

بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ا: هو یعلى بن مرة -٦  
م، بفتح المیم والراء وكسر الّزاي المنقوطة بعد األلف، وهو یعلى بن سیابة، وسیابة أمه. ازِ رَ ثقیف الثّقفي، أبو المَ 

وهوازن، والطائف. وقال أبو عمر: كان من أفاضل قال یحیى بن معین: شهد خیبر، وبیعة الّشجرة، والفتح، 
  .)٢(الّصحابة

 بن عثمان بن اهللا وعبد فیه صالح بن أحمد بن صالح، متهم بالوضع، والفضل بن العالء، فاإلسناد
  خثیم، وسعید بن أبي راشد، ثالثتهم صدوق. 

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٥(األلبانيمن المعاصرین ، و )٤(السخاوي، و )٣(الترمذي وله متابعات حسنها منكر؛هذا الحدیث اإلسناد 

*** 

ُیَمثَّل القرآُن رُجال، فُیؤَتى بالرُجل كاَن َقْد َحَمَله ُمخاِلفًا َلُه، «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٦(َأْي َیَتَقّدم وَیْسَتِعّد لِخصامه. وَخْصما َمْنُصوب َعَلى اْلَحالِ » َخْصمًا َلهُ  َفَیْنتَِتلُ 

  ) ٤٨الحدیث رقم ( 
: َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َبْكٍر، َقاَل: َأْنَبَأ َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن قال اإلمام الخطیب البغدادي رحمه اهللا

، َقاَل: َأْنَبَأ َأُبو َبْكٍر َیْعِني اْبَن َأِبي َشْیَبَة، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبنُ )٨(الطِّیِبيُّ  )٧(ِمْنَجابٍ   ُنَمْیٍر، ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأیُّوَب اْلَبَجِليُّ
ُیَمثَُّل َیُقوُل: "  r ، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ )٩(ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِّهِ 

ْلَتُه ِإیَّاَي َفِبْئَس اْلُقْرآُن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َرُجًال َفُیْؤَتى ِبالرَُّجِل َقْد َحَمَلُه َفَخاَلَف َأَمَرُه َفَیْنَتِتَل َلُه َخْصًما َفَیقُ  وُل: َیا َربِّ َحمَّ

                                                           
 .١٨٨١، رقم ١/٤٣٥، الكاشف)(١
 .٩٣٨٢، رقم ٦/٥٤٠، یز الصحابةیاإلصابة في تم)(٢
باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسین بن علي بن أبي طالب ، أبواب المناقب، انظر: سنن الترمذي)(٣
t ،٣٧٧٥، رقم ٦/١٢٣. 
 .٤١١، رقم ١/٣٠٨انظر: المقاصد الحسنة )(٤
 .٦٩٣٢، رقم ١٠/٩٦، بن حباننظر: التعلیقات الحسان على صحیح ا)(٥
  .٥/١٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٦
 والمناكیر األباطیل كتابه في الجورقاني، و ١٩٥٧، رقم ٤/٢٥٥ترجمته، صرح به الخطیب البغدادي في ، هو ابن نیخاب)(٧

 .٦٨٥ رقم ،٢/٣٤٣ والمشاهیر، والصحاح
 الفضل محمد بن عبد اهللا بن مسعودهذه النسبة ألبى ، المهملة وسكون الیاء آخر الحروف وبعدها الباء الموحدةبفتح الطاء )(٨

، رقم ٩/١١٩، من أهل جرجان وهو من أوالد أبى طیبة عیسى ابن سلیمان الدارمّي. [ األنساب للسمعاني، الطیبي الجرجاني
٢٦٢٥.[ 

 هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص.)(٩



٩١ 

ْعِصَیِتي، َوَتَرَك َطاَعِتي َفَما َیزَاُل َیْقِذُف َعَلْیِه ِباْلُحَجِج َحتَّى ُیَقاُل: َحاِمٌل، َتَعدَّى ُحُدوِدي َوَضیََّع َفرَاِئِضي، َوَرِكَب مَ 
ا  ِلِح َقْد َكاَن َحَمَلُه َوَحِفَظ َأَمرَهُ َفَشْأُنَك، َفَیْأُخُذ ِبَیِدِه َفَما ُیْرِسُلُه َحتَّى َیُكبَُّه َعَلى ِمْنَخرِِه ِفي النَّاِر، َوُیْؤَتى ِبالرَُّجِل الصَّ

ْلَتُه ِإیَّاَي َفَحِفَظ ُحُدوِدي، َوَعِمَل ِبَفرَاِئِضي َواْجَتَنَب مَ  ْعِصَیِتي َواتََّبَع َطاَعِتي، َفَیْنَتِتَل َخْصًما ُدوَنُه َفَیُقوُل: َیا َربِّ َحمَّ
ْسَتْبَرِق، َوَیْعِقَد َفَما َیزَاُل َیْقِذُف َلُه ِباْلُحَجِج َحتَّى ُیَقاَل: َشْأُنَك ِبِه، َفَیْأُخُذ ِبَیِدِه َفَما یُ  ْرِسُلُه َحتَّى ُیْلِبَسُه ُحلََّة اإلِْ

  .)١("َعَلْیِه تَاَج اْلُمْلِك َوَیْسِقَیُه َكْأَس اْلَخْمرِ 
   تخریج الحدیث:

من طریق أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن بشران، عن أحمد بن )٢(ورقانيأخرجه الجُ 
، به، )٤(، وهو في المصنفبن أبي شیبةعن ا، )٣(به، بنحوه. ومحمد بن أیوب البجلي، الطِّیِبيّ اب خیإسحاق بن نِ 

 من طریق سلمة بن الفضل،)٦(وابن شاهین القرشي، األعلى عبد بن األعلى من طریق عبد )٥(. وابن قتیبةبنحوه
  عن محمد بن إسحاق بن یسار، به، بنحوه. كالهما

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

: هو ابن أحمد بن إبراهیم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الحسن بن أبي بكر -١  
 .)٩(، وأبو القاسم األزهري)٨(ِرْزَقَوْیهِ قه: أبو الحسن بن وثَّ  .)٧(مائة وأربع وعشرین ست سنة يَ وفِّ ، تُ أبو علي البزار

  .)١٠("الكتاب صحیح كان صدوقاً "قال الخطیب البغدادي: و 
  .ةثققلت: 

   .)١١(: هو أبو الحسنالطِّیِبيّ اب خیأحمد بن إسحاق بن نِ  -٢  
  .)١٣("لم أسمع فیه إال خیراً "قال أبو عليِّ بن شاذان: و  .)١٢("الشیخ، صدوق"قال الذهبي: 

  قلت: صدوق.

                                                           
 .١١٢، رقم ٧٣ص، اقتضاء العلم العمل)(١
 .٦٨٥، رقم ٢/٣٤٣ ،األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر)(٢
 .٩١، رقم ٥٥ص، فضائل القرآن)(٣
 .٣٠٠٤٤، رقم ٦/١٢٩، مصنف ابن أبي شیبة)(٤
 . ٣٧٦ص، تأویل مختلف الحدیث)(٥
 .٢٠٧، رقم ٧٠ص، الترغیب في فضائل األعمال وثواب ذلك)(٦
 .٣٧٢٥، رقم ٨/٢٢٣، بغدادتاریخ )(٧
 .السابقانظر: المصدر )(٨
 .السابقانظر: المصدر )(٩

 .٣٧٢٥ رقم ،٨/٢٢٣ ،المصدر السابق)(١٠
 .١٩١٠، رقم ٥/٥٩، السابق المصدر)(١١
 .٣٠٧، رقم ١٥/٥٣٠، سیر أعالم النبالء)(١٢
 .١٩١٠، رقم ٥/٥٩ بغداد، تاریخ)(١٣



٩٢ 

نزیل العراق إمام المغازي،  ،المدني ،أبو بكر المطلبي موالهم ،ابن یسار : هومحمد بن إسحاق -٣  
  . )١(مات سنة خمسین ومائة ویقال بعدها ،من صغار الخامسة ،صدوق یدلس ورمي بالتشیع والقدر

، )٦("ولكنه لیس بحجة"بن معین: ا، وزاد )٥(، وابن حبان)٤(، والعجلي)٣(بن معینا، و )٢(وثقه: ابن سعد
 :، وابن معین، وأبو زرعة، والذهبيالحجاجقال شعبة بن و  .)٧("وكان حسن الحدیث"وقال مرة: 

وزاد الذهبي: "وله غرائب في سعة ما روى فستنكر، واختلف في االحتجاج به وحدیثه حسن ، )٨("صدوق"
إذا "، وقال محمد بن عبد اهللا بن نمیر: )١٠("صالح وسط"بن المدیني: ا قالو  ،)٩(وقد صححه جماعة"

تي من أنه یحدث عن الحدیث صدوق، وٕانما أُ  حدث عن من سمع منه من المعروفین فهو حسن
قول مالك، یعني فیه، فرأى أن ذلك لیس  ذاكرت دحیماً " قال أبو زرعة:و ، )١١("المجهولین أحادیث باطلة

سحاق، إن حدیث محمد بن لم یزل الناس یتقو " بن معین:اقال و . )١٢("للحدیث إنما هو ألنه اتهمه بالقدر
سحاق لیس عندي في إمحمد بن " أبو حاتم:قال ، و )١٣("ضعیف خرى یقول لیس بذاك هوأوقال مرة 

لیس "النسائي: قال ، و )١٤("فلح بن سعید یكتب حدیثهأالحدیث بالقوى ضعیف الحدیث وهو أحب إلي من 
لوال االضطرار ما " حماد بن سلمة:قال ، و )١٦("ال یحتج به، وٕانما یعتبر به"الدارقطني: قال ، و )١٥("بالقوي

ما في إ شباهه فیكتب و أو  المغازيما في إ" أحمد بن حنبل:قال و  .)١٧("إسحاقحدثت عن محمد بن 
من أراد أن یتبحر " الشافعي:قال ، و )١٨("صابعهأومد یده وضم  -الحالل والحرام فیحتاج إلى مثل هذا 

                                                           
 .٥٧٦٢، رقم ٨٢٥ص، تقریب التهذیب)(١
 .٧/٣٢١، الطبقات الكبرىانظر: )(٢
 .١٠٤٧، رقم ٣/٢٢٥، روایة الدوري، تاریخ یحیى بن معین)(٣
 .١٥٧١، رقم ٢/٢٣٢، انظر: الثقات)(٤
 .١٠٥٣٤، رقم ٧/٣٨٠، ذكره في الثقات)(٥
 .١٠٤٧، رقم ٣/٢٢٥، روایة الدوري، انظر: تاریخ یحیى بن معین)(٦
 .١، رقم ٢/٧، تاریخ بغداد)(٧
 .٤٧١٨، رقم٢/١٥٦، والكاشف،١، رقم٢/٧، وتاریخ بغداد، ١٠٨٧، رقم ٧/١٩٢، البن أبي حاتمالجرح والتعدیل )(٨
 .٤٧١٨، رقم٢/١٥٦الكاشف،)(٩

 .٨٣، رقم ٨٩ص، سؤاالت ابن أبي شیبة)(١٠
 .١، رقم ٢/٧، تاریخ بغداد)(١١
 .٥٠٥٧، رقم ٢٤/٤١٧، تهذیب الكمال)(١٢
 . ١٠٨٧، رقم ٧/١٩٤، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٣
 المصدر السابق.)(١٤
 .٥١٣، رقم ٩٠ص، الضعفاء والمتروكون)(١٥
 .٤٢٢، رقم ٥٨ص، سؤاالت البرقاني)(١٦
 . ١٠٨٧، رقم ٧/١٩٣، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(١٧
 .٤٢٢ رقم ،٥٨ص البرقاني، سؤاالت)(١٨



٩٣ 

؛ ألنَّ لم یكن )٢("دجال من الدجاجلة" :وقال مالك عنه .)١("في المغازي فهو عیال على محمد بن إسحاق
أحد أعلم بأنساب الناس وأیامهم من محمد بن إسحاق وكان یزعم أن مالك مولى ذي صبح، وكان مالك 

، ثم عزم محمد بن توني به فإني بیطاره فتكلم مالك فیهائنفسهم فلما صنف مالك الموطأ قال یزمع من أ
ا نصف ثمرته تلك إسحاق على الخروج إلى العراق فتصاحا حینئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسین دینار 

من r ، وكان مالك لم یقدح به من أجل الحدیث إنما قدح به من أجل أنه یتتبع غزوات النبي السنة
: إن ابن إسحاق یحدث عن فاطمة هشام بن عروةیحیى بن سعید القطان قلت لقال و  .)٣(أبناء الیهود

بنت المنذر، قال كان یصل إلیها ؟ فعلق علیه ابن أبي حاتم هذا الذي قاله لیس مما یجرح به اإلنسان 
، ولم یروها ولكن سمع صوتها وكذلك حدثا عن عائشة نَّ األسود وعلقمة من أهل العراقألفي الحدیث، 

كنا عند وهب بن جریر فانصرفنا "بو حفص الفالس: قال أو  .)٤(بن إسحاق سمعه منها وبینهما ستارا
من عنده فمررنا بیحیى بن سعید القطان فقال این كنتم؟ قلنا كنا عند وهب بن جریر یعنى یقرأ علینا 

كان یتتبع  ، ألّنه)٥("كتاب المغازي عن أبیه عن ابن إسحاق، قال تنصرفون من عنده بكذب كثیر
أنه ابن عیینة  قال ما یقول أصحابك في "قال إبراهیم بن منذر: و .  )٦(من أبناء الیهود r غزوات النبي 

   .)٧("محمد بن اسحاق؟ قال قلت یقولون أنه كذاب قال ال تقل ذلك
؛ لذكر ابن تدلیسه ، ویضیر)٨(عمرو بن شعیبوال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن  قلت: صدوق،

  في أیه روایة. لسماع، ولم یصرح بأي صیغه من صیغ ا)٩(في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسین إیاه حجر
  من الخامسة مات  ،صدوق ،هو ابن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عیب:عمرو بن شُ  -٤  

  ، وابن )١٥(، وابن حبان)١٤(، والنسائي)١٣(، والعجلي)١٢(والدارمي، )١١(وثقه: ابن معین .)١٠(سنة ثماني عشرة ومائة

                                                           
 .١، رقم ٢/٧، تاریخ بغداد)(١
 . ١٠٨٧، رقم ٧/١٩٣، انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(٢
 .١٠٥٣٤، رقم ٧/٣٨٢انظر: الثقات، )(٣
 .١٠٥٣٤، رقم ٧/٣٨١، انظر: الثقات البن حبان)(٤
 . ١٠٨٧، رقم ٧/١٩٣، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(٥
 .١٠٥٣٤ رقم ،٧/٣٨٢ حبان، البن الثقاتانظر: )(٦
 .١٠٨٧ رقم ،٧/١٩٣ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٧
 .٢٧٤ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٦٦٦، رقم ٢٦١ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(٨
 .١٢٥، رقم ٥١ص، طبقات المدلسینانظر: )(٩

  .٥٠٨٥، رقم ٧٣٨ص، تقریب التهذیب)(١٠
 . ٧١، رقم ٤٨ص، انظر: من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (روایة طهمان))(١١
 .٤٣٨٥، رقم ٢٢/٧٢، انظر: تهذیب الكمال)(١٢
 .١٣٨٨، رقم ٢/١٧٧، انظر: الثقات)(١٣
 .٤٣٨٥، رقم ٢٢/٧٢، انظر: تهذیب الكمال)(١٤
 .١٤٥٧٤، رقم ٨/٤٨٦، ذكره في الثقات)(١٥



٩٤ 

 كأنه مكى" :. وقال أبو زرعة)٢(به" یحتج ثقة فهو الثقات عنه روى "إذا: سعید القطان. وقال یحیى بن )١(عدي
 "ُسئل: األثرم بكر وقال أبو .)٤("لیس به بأس"قال النسائي: و  .)٣("عنده كتاب بسبب فیه تكلم إنما نفسه في ثقة
 شيء، منه القلب في وجس وربما به، احتججنا وربما حدیثه، أكتب أنا: فقال شعیب، بن عمرو عن اهللا عبد أبو

 حدیثه یكتب وٕانما مناكیر، أشیاء له شعیب بن عمرو" .  وقال أحمد بن حنبل:)٥(عنه" رجل عن یروي ومالك
 الثقات عنه روى وما ،حدیثه یكتب بقوي لیس "فقال حاتم: وقال أب، و )٦(فال" حجة یكون أن فأما به، یعتبر
، )٨(الناس" من حیاء رأسي أغطي شعیب بن عمرو إلى جئت إذا "كنت: السختیاني أیوب وقال .)٧("به فیذاكر

   .)٩(واهي" "عندناقال یحیى بن سعید القطان: و 
، وعلق )١٠(وٕانما تكلموا فیه؛ ألنهم یرون أن روایته عن أبیه، عن جده، مرسله، وأخذها كتاب ،قلت: ثقة

 وأما به، االحتجاج في أحد یختلف لم أبیه غیر عن روى وٕاذا الحدیث، أئمة تفاقبا ثقة" فقال: الحازميعلیهم 
قال:  راهویه بن ، وٕاسحاق)١١(انقطاع" وال إرسال فیها لیس متصلة أنها على فاألكثرون جده عن أبیه عن روایته
 أحداً  أعلم "ما ، وأحمد بن حنبل فقال:)١٢(عمر" ابن عن نافع، عن كأیوب جده عن أبیه، عن شعیب، بن "عمرو

 اهللا، عبد بن وعلي حنبل، بن أحمد ورأیت" ، والبخاري قال :)١٣(جده" عن أبیه عن شعیب بن عمرو حدیث ترك
 ألحمد "قلت: . والُجوزجاني قال)١٤("هأبی عن شعیب، بن عمرو بحدیث یحتجون إبراهیم، بن وٕاسحاق والحمیدي،

 بن اهللا عبد من سمع فأبوه: قلت. حدثني أبي: یقول: قال شیئًا؟ أبیه من سمع شعیب بن عمرو: حنبل ابن
 شعیب، أبیه من عمرو سماع "صح: النیسابوري زیاد بن بكر ، وأبو)١٥(منه" سمع قد أراه نعم،: قال عمرو؟

                                                           
 .١٨٨١، رقم ٦/٢٠٥الكامل في ضعفاء ارجال، )(١
 .٤٣٨٥، رقم ٦٨- ٢٢/٦٧الثقات البن حبان، )(٢
 .١٣٢٣، رقم ٦/٢٣٩، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)(٣
 .٤٣٨٥، رقم ٢٢/٧٢، تهذیب الكمال)(٤
 .١٣٢٣ رقم ،٦/٢٣٩ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٥
 .١٢٨٠، رقم ٣/٢٧٣الضعفاء الكبیر، )(٦
 .١٣٢٣ رقم ،٦/٢٣٩ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٧
 .١٢٨٠، رقم ٣/٢٧٣الضعفاء الكبیر، )(٨
 .السابقالمصدر )(٩

، وسؤاالت ٢٦٧١، رقم ٢/٢٣٩وممن قال ذلك ابن معین، وابن المدیني، وأبو زرعة، وأبو داود. انظر: تاریخ ابن أبي خیثمة، )(١٠
، رقم ٧٢- ٢٢/٧١، وتهذیب الكمال، ١٣٢٣رقم ،٦/٢٣٩ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح، و ١١٦، رقم ١٠٤ابن أبي شیبة، ص

٤٣٨٥. 
 .٤١١٥ ، رقم١٠/١٨٨، إكمال تهذیب الكمال)(١١
 .١٢٨١، رقم ٦/٢٠٢، الكامل في ضعفاء الرجال)(١٢
 .٢١٨، رقم ٢٣١ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل)(١٣
 .٢٥٧٨، رقم ٦/٣٤٢، التاریخ الكبیر)(١٤
 .٤٣٨٥، رقم ٦٩-٢٢/٦٨، تهذیب الكمال)(١٥



٩٥ 

: جده؟ فقال أبیه، عن عن شعیب، بن عمرو "حدیث . وقال الدارقطني:)١(اهللا" عبد جده من شعیب سماع وصح
 ولم صحیح، فهو بین فإذا یبین، لم ما األدنى، جده أو األعلى جده یكون أن یوهم »جده عن أبیه عن: «قال إذا

 شعیب إلى عائد جده عن أبیه عن شعیب بن ؛ وعلق علیه العالئي فقال: "عمرو)٢(األئمة" من أحد یترك حدیثه
، أي أنَّ جده هنَّا عمرو بن العاص، فروایته صحیحه كما صرح العلماء. وال یضیر إرساله؛ ألّنه )٣(عمرو" إلى ال

المرتبة الثانیة من مراتب في  إیاه حجرذكر ابن ، وكذلك تدلیسه؛ ل)٤(عن أبیه شعیب بن محمدلم یرسل 
  .)٥(التدلیس
سماعه  تَ بَ صدوق ثَ  ،: هو شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصعمرو بن شعیبوالد  -٥  
وعلق  .)٧("لیس ذلك عندي بصحیحروى عن جده وهذا "ذكره ابن حبان في الثقات، وقال  .)٦(من الثالثة ،من جده

: )١٠(واحد وغیر داود وأبو البخاري، وذكر .)٩("صدوق"قال الذهبي: . و )٨(مردود" قول "وهو علیه ابن حجر فقال:
 وروى، عمرو بن اهللا عبد جده عن شعیب "روى: سعد بن محمد . وقال)١١(عمرو" بن اهللا عبد جده من سمع "أنه
  .)١٢(عمرو" بن اهللا عبد یعني جده عن أبیه وحدیث أبیه عن فحدیثه، شعیب بن عمرو ابنه عنه

، وكذلك )١٣(العاص بن عمرو بن اهللا ، وال یضیر هنا إرساله؛ ألنه لم یرسل عن جده عبدقلت: صدوق
  .)١٤(المدلسین مراتب الثانیة من  مرتبةفي ال إیاه  ذكر ابن الحجرتدلیسه؛ ل

شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن الطِّیِبّي، ومحمد بن إسحاق، و اب خأحمد بن إسحاق بن نیفیه  فاإلسناد
  في أي روایة بصیغ التحدیث. یصرح إسحاق ولم بن محمد ه، ثالثتهم صدوق، وعنعنعمرو بن العاص

  الحكم على اإلسناد: 
  .)١٥(بانياألل ضعفهو ، اإلسناد ضعیف

                                                           
 .٧٣المصدر السابق، ص)(١
 .٢٢٨، رقم ٢١٦ -٢١٥ص، سؤاالت السلمي)(٢
 .٢٨٧، رقم ١٩٦ص، جامع التحصیل)(٣
، وتحفة التحصیل البن ٥٧٢، رقم ٢٤٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧١، رقم ١٤٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص )(٤

 .٢٤٣العراقي، ص
 .٦٠، رقم ٣٥ص، طبقات المدلسینانظر: )(٥
 .٢٨٢٢، رقم ٤٣٨ص، تقریب التهذیب)(٦
 .٣٣٢٧، رقم ٤/٣٥٧الثقات، )(٧
 .٦٠٧، رقم ٤/٣٥٧، تهذیب التهذیب)(٨
 .٢٢٩٤، رقم ١/٤٨٨، الكاشف)(٩

 .١٥٣٩، رقم ٤/٣٥١، انظر: الجرح والتعدیل، منهم ابن أبي حاتم)(١٠
 .٢٧٥٦، رقم ١٢/٥٣٥، تهذیب الكمال)(١١
 .٥/٢٤٣، الطبقات الكبرى)(١٢
 . ١٤٨ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٢٨٧، رقم ١٩٦ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(١٣
 .٥٧، رقم ٣٤ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٤
 . ٧٤ص، اقتضاء العلمانظر: حاشیة )(١٥



٩٦ 

***  

َأْي َمْذمومة ِفي » َما باُل َدْعَوى الجاِهلیَّة؟ َدُعوها فإنَّها ُمْنِتَنةٌ «(َنَتَن) ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(الشَّرع، ُمْجتََنبة َمْكُروَهٌة، َكَما ُیْجتََنُب الشيُء النَِّتن. ُیرید قوَلهم: َیا َلُفالن

  )٤٩الحدیث رقم (
، َقاَل: ثنا َعْمُرو ْبُن ِدیَناٍر، َقاَل: َسِمْعُت َجاِبَر )٢(َقاَل: ثنا ُسْفَیانُ  قال اإلمام الحمیدي رحمه اهللا:

ِفي َغَزاٍة َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَقاَل  rْبَن َعْبِد اللَِّه، َیُقوُل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ ا
: َیا َلْلُمَهاِجِریَن، َقاَل: َفَسِمَعَها َرُسوُل اللَّهِ  : َیا َلْألَْنَصاِر، َوَقاَل اْلُمَهاِجِريُّ  ،»َما َهَذا؟«َفَقاَل: ، rاْألَْنَصاِريُّ

: َیا َفَقاُلوا: َرُجٌل ِمَن اْلمُ  : َیا َلْألَْنَصاِر، َوَقاَل اْلُمَهاِجِريُّ َهاِجِریَن َكَسَع َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَقاَل اْألَْنَصاِريُّ
  .)٣(الحدیث، ... »َما َباُل َدْعَوى اْلَجاِهِلیٍَّة َدُعوَها، َفِإنََّها ُمْنِتَنةٌ «: rَلْلُمَهاِجِریَن، َفَقاَل النَِّبيُّ 

  تخریج الحدیث:
  ، )٧(بن المدیني، ومسلمامن طریق )٦(، والبیهقي)٥(، به، بنحوه. والبخارييعن الحمید)٤(أخرجه البخاري  
، وأحمد اْلَحَرِشي بن أبي شیبة، و زهیر بن حرباعن  )٩(، ومسلماْلَعَدِني، عن محمد بن أبي عمر )٨(والترمذي

بِّيبن عبد ا  عن محمد بن منصور )١١(والنسائي في الكبرى ،التمیمي عن الحسین بن محمد)١٠(، وأحمدالضَّ
من طریق عمرو )١٤(وابن حبان، )١٣(، وأبو یعلى الموصلي)١٢(، وعبد الجبار بن العالء بن عبد الجباراْلُخَزاِعيّ 

بن عیینة،  ، ُكلهم عن سفیاناْلُجْعِفيعن أبي خیثمة زهیر بن معاویة )١٥(یعلى الموصلي وبن محمد الناقد، وأبا

                                                           
  .٥/١٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 . ١٥٢٢٣، رقم ٣٨٨/ ٢٣، صرح به أحمد في مسنده، هو ابن عیینة)(٢
 .١٢٧٥، رقم ٢/٣٢٧، مسند الحمیدي)(٣
َوِللَِّه الِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه ، {َیُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى الَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها اَألَذلَّ َباُب َقْوِلِه: ، كتاب تفسیر القرآن، صحیح البخاري)(٤

 .٤٩٠٧، رقم ٦/١٥٤، ]٨َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ الُمَناِفِقیَن َال َیْعَلُموَن} [المنافقون: 
ِإنَّ اللََّه َال َیْهِدي الَقْوَم الَفاِسِقیَن} ، َلْن َیْغِفَر اللَُّه َلُهمْ ، باب َقْوِلِه: {َسَواٌء َعَلْیِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهمْ  ،السابق في الموضع)(٥

 .٤٩٠٥، رقم ٦/١٥٤، ]٦[المنافقون: 
 .١٧٨٦٦، رقم ٩/٥٥، السنن الكبرى)(٦
 ).٢٥٨٤(٦٣، رقم ٤/١٩٩٨ ،أو مظلوماً  باب نصر األخ ظالماً ، ر والصلة واآلدابكتاب الب، صحیح مسلم)(٧
 .٣٣١٥، رقم ٥/٢٧٤، باب ومن سورة المنافقین، كتاب تفسیر القرآن، سنن الترمذي)(٨
 ).٢٥٨٤(٦٣ رقم ،٤/١٩٩٨  ،مظلوماً  أو ظالماً  األخ نصر باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، صحیح)(٩

 .١٥٢٢٣، رقم ٣٨٨/ ٢٣، مسند ألحمد)(١٠
 .١١٥٣٥، رقم ١٠/٣٠٤، السنن الكبرى)(١١
 .٩٧٧، رقم ٥٤١ص، عمل الیوم واللیلة، و ١٠٧٤٧، رقم ٩/٣٥٨و، ٨٨١٢، رقم ٨/١٣٦، السنن الكبرى)(١٢
 .١٩٥٧، رقم ٣/٤٥٨، الموصلي ىلیع مسند أبي)(١٣
 .٦٥٨٢، رقم ١٤/٥٤٤، صحیح ابن حبان)(١٤
 .١٨٢٤، رقم ٣/٣٥٦ ،الموصلي  یعلى أبي مسند)(١٥



٩٧ 

من طریق أیوب  )٣(، وعبد الرزاق الصنعاني)٢(عن معمر بن راشد، ومسلم)١(به، بنحوه. وعبد الرزاق الصنعاني 
بن دینار، به،  عن عمرو ثالثتهم، من طریق حماد بن یزید، )٥(یعلى الموصلي ووأب، )٤(السختیاني، وأحمد

الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ، من طریق أبي )٨(، والبیهقي)٧(وعلي بن الجعد ،)٦(بنحوه. ومسلم
  .)٩(األسدي، عن جابر بن عبد اهللا، به، بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  ، وكذلك اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه )١٠(إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن عمرو بن دینار -١
  ، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب )١١(المختلطینفي القسم األول من 

  .)١٢(المدلسین
  ، وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن )١٣(إرسال عمرو بن دینار؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن عبداهللا األنصاري -٢  

  .)١٤(حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب التدلیس
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١٦(وشعیب األرنؤوط ،)١٥(وصححه كل من األلباني، ورجاله ثقات سناد صحیحاإل
***  

                                                           
 .١٨٠٤١، رقم ٩/٤٦٨، مصنف عبد الرزاق الصنعاني)(١
 ).٢٥٨٤(٦٤، رقم ٤/١٩٩٨ ،أو مظلوماً  باب نصر األخ ظالماً ، كتاب البر والصلة واآلداب، صحیح مسلم)(٢
 .١٨٠٤١، رقم ٩/٤٦٨، مصنف عبد الرزاق الصنعاني)(٣
 .١٤٦٣٢، رقم ٢٢/٤٦٩، مسند أحمد)(٤
 .١٩٨٦، رقم ٣/٤٧٢و، ١٩٥٩، رقم ٣/٤٥٩، الموصلي ىمسند أبي یعل)(٥
 ).٢٥٨٤(٦٢، رقم ٤/١٩٩٨ ،أو مظلوماً  باب نصر األخ ظالماً ، كتاب البر والصلة واآلداب، صحیح مسلم)(٦
 .٢٦٤١، رقم ١/٣٨٦، مسند ابن الجعد)(٧
 .٢٠٤٦٧، رقم ١٠/٢٣١، السنن الكبرى)(٨
 اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.وقد ، tوله طرق عدیدة عن جابر بن عبد اهللا )(٩

وتحفة التحصیل البن ، ٢٥٠، رقم ١٨٦ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣١٠، رقم ٨٥ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١٠
 .١٣١ص، العراقي

 .٤٧ص، المختلطینكتاب )(١١
 .٥٢، رقم ٣٢ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٢
البن ، وتحفة التحصیل، ٥٦٣، رقم ٢٤٣ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٥١٥، رقم ١٤٣ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١٣

  .٢٤١ص، العراقي
  .٢٠، رقم ٢٢ص ،المدلسین طبقاتانظر: )(١٤
 .٣١٥٥، رقم ٧/٤٤١، انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة)(١٥
 .١٥٢٢٣، رقم ٣٨٩، ٢٣و، ١٤٦٣٢، رقم ٢٢/٤٦٩، انظر: حاشیة مسند أحمد)(١٦



٩٨ 

 َلْو َكاَن الُمْطِعم ْبُن َعدّي َحیًَّا فَكلََّمني ِفي َهؤَُالِء النَّْتَنى«َوِمْنُه َحِدیُث َبْدٍر  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ُمْشِرُكوَن َیْعني ُأَساَرى َبْدٍر، واِحُدهم: َنِتٌن، َكَزِمٍن وَزْمَنى، َسمَّاُهم َنْتَنى ِلُكْفِرهم. َكَقْوِلِه َتَعاَلى: "ِإنََّما الْ » ألْطَلْقُتهم َلهُ 

  . )١(َنَجٌس"

  ) ٥٠الحدیث رقم ( 
، )٢(َأِبي َعِقیٍل، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعِن الزُّْهِريِّ َحدَّثََنا َعْبُد اْلَغِنيِّ ْبُن  :قال اإلمام الطحاوي رحمه اهللا

َلْو َكاَن ُمْطِعُم ْبُن َعِديٍّ َحی ا، َفَكلََّمِني ِفي َهُؤَالِء : "rَعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 
  .)٣("، َیْعِني َأْسَرى َبْدرٍ َألَْطَلْقُتُهْم َلهُ  النَّْتَنى

   تخریج الحدیث:
ر بن صعن ن)٧(والبزار عن إسحاق بن منصور،)٦(. وأبو یعلى الموصلي)٥(، والحمیدي)٤(أخرجه أحمد

بي ، وأحمد بن عبدةاألزدي علي من طریق  )٩(والطبراني عن محمد بن عبد اهللا المقرئ،)٨(، وابن الجارودالضَّ
عن سفیان بن عیینة، به، بنحوه. كلهم من طریق یحیى بن الربیع المكي، )١٠(عبداهللا بن جعفر الرَّقي، والبیهقي

من طرق  )١٦(والبیهقي ،)١٥(، والطبراني)١٤(بكر النیسابوري و، وأب)١٣(داود و، وأب)١٢(، والبخاري)١١(وعبد الرزاق

                                                           
  .٥/١٤، الحدیث واألثر النهایة في غریب)(١
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.)(٢
 .٤٥٠٨، رقم ١١/٣٨٦، شرح مشكل اآلثار)(٣
 .١٦٧٣٣، رقم ٢٧/٢٩٢، مسند أحمد)(٤
 .٥٦٨، رقم ١/٤٧٧، مسند الحمیدي)(٥
 .٧٤١٦، رقم ١٣/٤١٢، مسند أبي یعلى الموصلي)(٦
 .٣٤٠٤، رقم ٨/٣٣٢، مسند البزار)(٧
 .١٠٩١، رقم ٢٧٤ص، المنتقى)(٨
  .١٥٠٥، رقم ٢/١١٧، المعجم الكبیر)(٩

 .١/٣٥٩، و دالئل النبوة، ٨٧٠٣، رقم ١١/٣٨٠، شعب اإلیمان)(١٠
 .٩٤٠٠، رقم ٥/٢٠٨، مصنف عبدالرزاق الصنعاني)(١١
 .٣١٣٩، رقم ٤/٩١، ُیَخمَِّس  َأنْ  َغْیرِ  ِمنْ  اُألَساَرى َعَلى rباب ما من النبي ، كتاب فرض الخمس، صحیح البخاري)(١٢
 .٢٦٨٩، رقم ٣/٦١، باب في المن على األسیر بغیر فداء، كتاب الجهاد، سنن أبي داود)(١٣
 .٦٦٠٨، رقم ١١/٢١٣، األوسط في السنن واالجماع)(١٤
 .١٥٠٤، رقم ٢/١١٧، المعجم الكبیر)(١٥
 .١٨٠٣٣، رقم ٩/١١٤و، ١٢٨٣٧، رقم ٦/٥٢٠، السنن الكبرى)(١٦



٩٩ 

، ثالثتهم )٢(رباح أبي بن ، ویعقوب بن عطاء)١(الواسطي معمر بن راشد، والطبراني من طریق سفیان بن حسین
  .)٣(عن محمد بن شهاب الزهري، به، بنحوه

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

: هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي محمد بن جبیر بن مطعم والد -١  
، وأمه أم حبیب بنت سعید. وقیل أم جمیل بنت سعید بن عبد اللَّه بن أبي قیس، من بني عامر بن لؤّي. النوفلي

قال: » . الّطور«في فداء أسارى بدر، فسمعه یقرأ  rكان من أكابر قریش وعلماء الّنسب. وقدم على النبّي 
وأسلم جبیر بین الحدیبّیة  ... )٤(فكان ذلك أول ما دخل اإلیمان في قلبي. روى ذلك البخارّي في الّصحیح

  .)٥(والفتح... ومات في خالفة معاویة
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

 لذكراختالطه؛ كذلك ، و )٦(إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري -١  
مراتب تدلیسه؛ لذكره ابن حجر في المرتبة الثانیة من أیضًا ، و )٧(من المختلطین القسم األول في إیاهالعالئي 

  .)٨(تدلیسال
مع  ،تدلیسهكذلك ، و )٩(إرسال محمد بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن محمد بن جبیر بن مطعم -٢  

  .)١١(ث؛ ألنَّه حدث في مسند الحمیدي بصیغة التحدی)١٠(ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس أنَّ 
  سالم من العلل، ورجاله ُكلهم ثقات. فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
  ...،)١٢(البزارصححه اإلسناد صحیح، و 

                                                           
  .١٥٠٧، رقم ٢/١١٨، المعجم الكبیر)(١
 .١٥٠٨، رقم السابقفي الموضع )(٢
 وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.، tوله طرق عدیدة عن جبیر بن المطعم بن عدي)(٣

 .٤٠٢٣، رقم ٥/٨٦صحیح البخاري، كتاب المغازي، في الباب، انظر: )(٤
 .١٠٩٤، رقم ١/٥٧٠، یز الصحابةیاإلصابة في تم)(٥
وتحفة التحصیل البن ، ٢٥٠، رقم ١٨٦ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣١٠، رقم ٨٥ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٦

 .١٣١ص، العراقي
 .٤٧ص، المختلطینكتاب )(٧
 .٥٢، رقم ٣٢ص، طبقات المدلسینانظر: )(٨
وتحفة التحصیل البن ، ٧١٢، رقم ٢٦٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٤٧، رقم ١٨٩ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٩

 .٢٨٧ص، العراقي
 .١٠٢، رقم ٤٥ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٠
 .٥٦٨، رقم ١/٤٧٧، انظر: مسند الحمیدي)(١١
 .٣٤٠٤، رقم ٨/٣٣٢، مسند البزار)(١٢



١٠٠ 

  .)٢(شعیب األرنؤوطو  ،)١(األلبانيمن المعاصرین كل من و 
***  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٦٨٩، رقم ٢/١٥٠، صحیح سنن أبي داود)(١
 .١٦٧٣٣، رقم ٢٧/٢٩٢، حاشیة مسند أحمد)(٢



١٠١ 

  الرابع المبحث
 الثاء مع النون

. یقال:» َال َتُنثُّ حدیثَنا تَْنِثیثاً «) ِفي َحِدیِث ُأمِّ َزْرع قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَثثَ  َنثَّ  النَّثُّ كالَبثِّ
راه ِإَذا حدََّث ِبِه. تَُقوُل: َال تُْفشي أسراَرنا، َوَال ُتْطِلع الناَس َعَلى أحواِلنا. والتَّْنِثیُث: َمْصَدُر تَُنثِّْث، فأجْ  الحدیَث َیِنثُُّه،

. ویر  دةَعَلى تَُنثُّ   .)١(َوى ِباْلَباِء الموحَّ

  )٥١الحدیث رقم (
، َقاَال: َأْخَبَرَنا ِعیَسى ْبُن )٢(: َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجَلَس ِإْحَدى  ،)٦(، َعْن ُعْرَوةَ )٥(ُعْرَوةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن )٤(، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ )٣(ُیوُنَس 
، َجاِرَیُة َأِبي َزْرٍع، َفَما َجاِرَیُة َأِبي َزْرعٍ  َعْشَرَة اْمَرَأًة، َفَتَعاَهْدَن َوَتَعاَقْدَن َأْن َال َیْكُتْمَن ِمْن َأْخَباِر َأْزَواِجِهنَّ َشْیًئا، ...

  .)٧("الحدیث... ، َال َتُبثُّ َحِدیَثَنا َتْبِثیثًا
   تخریج الحدیث:

بن المغیرة  عن أحمد بن جنان)٩(أیضاً أخرجه و  .بمثله ،، بهعن علي بن حجر السعدي)٨(أخرجه مسلم
 بن من طریق سعید بن سلمة)١٠(بمثله. وأیضاً  ،به بن أبي إسحاق الَسِبیعي ، عن عیسى بن یونسالِمصَّیصي

  بنحوه. ،، عن هشام بن عروة، بهالعدوي الحسام أبي
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
صدوق  ،أبو أیوب ،حبیلرَ بن بنت شُ ا ،الدمشقي ،بن عیسى التمیميا : هوسلیمان بن عبد الرحمن -١  
  ...،)١٢(ابن معین وثقه: .)١١(ومائتین مات سنة ثالث وثالثین ،من العاشرة ،یخطىء

                                                           
  .٥/١٤، الحدیث واألثرالنهایة في غریب )(١
 .)٢٤٤٨(٩٢، رقم ٤/١٨٩٦، باب ذكر حدیث أم زرع، yكتاب فضائل الصحابة ، في صحیحه مسلم صرح به، السعدي هو)(٢
  یعي.بِ السَ  إسحاق أبي بنا هو)(٣
 .األسدي العوام بن الزبیر بنا هو)(٤
 .األسدي بكر أبو، العوام بن الزبیر بنا هو)(٥
 .المدني اهللا عبد أبو، األسدي خویلد بن العوام بن الزبیر بنا هو)(٦
  .٥١٨٩، رقم ٧/٢٧، باب حسن المعاشرة مع األهل، كتاب النكاح، صحیح البخاري)(٧
  .)٢٤٤٨(٩٢، رقم ٤/١٨٩٦، باب ذكر حدیث أم زرع، yكتاب فضائل الصحابة ، صحیح مسلم)(٨
  في الموضع السابق.)(٩

  .٩٢، رقم في الموضع السابق)(١٠
  .٢٦٠٣، رقم ٤١٠ص، التهذیبتقریب )(١١
 .٣٥٤٤، رقم ١٢/٣٠انظر: تهذیب الكمال، )(١٢



١٠٢ 

زاد ابن و  ،)٦(، والذهبي)٥(والدارقطني ،)٤(وابن حبان ،)٣(الفسوي ، ویعقوب بن سفیان)٢(داود ووأب ،)١(والعجلي 
یعتبر حدیثه إذا روى عن "ابن حبان: قال ، و )٨("یخطئ" داود: وأب، وقال )٧(المعروفین" عن روى إذا" معین:

عفاء والمجاهیل ففیها مناكیر  كثیرة ال اعتبار بها وٕانما یقع السبر في الثقات المشاهیر فأما روایته عن الضُّ
عفاء والمجاهیل  عنده ألیس "قلتالدارقطني: قال ، و )٩("األخبار واالعتبار باآلثار بروایته العدول والثقات دون الضُّ

وقال  .)١١(الضعفاء" مكثر عن لكنه" ، وقال الذهبي:)١٠(ثقة" فهو هو فأما ضعفاء قوم عن بها یحدث قال مناكیر
 الضعفاء عن الناس أروى ولكنه الحدیث مستقیم "صدوق :حاتم وأب، وقال )١٢(بأس" به "لیس ابن معین:
 عن ثیحدَّ  ولكنه ،به بأس ال" :صالح بن محمد البغداديقال ، و )١٤(: "صدوق"النسائيقال ، و )١٣(والمجهولین"

  .)١٥("اءفَ عْ الضَّ 
  ، فانتفى عنه هنَّا الخطأ.بن حجر السعدي يه أتى مقرون مع علألنَّ  ؛ریوهنا ال یض ،قلت: ثقة یخطئ  

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
إیاه  العالئي ذكرل ؛اختالطهوكذلك ، )١٦(ه لم یرسل عن عبد اهللا بن عروةألنَّ  ؛إرسال هشام بن عروة -١  

ألولى من مراتب افي المرتبة  إیاه ابن حجر ذكرل ؛تدلیسهوأیضًا  ،)١٧(من القسم الذي لم یؤثر فیه شيء
  .)١٨(التدلیس

  

                                                           
 .٦٧١، رقم ١/٤٣٠انظر: الثقات، )(١
  .٢٦٨، صانظر: حاشیة سؤاالت أبي عبید اآلجري)(٢
  .٢/٤٥٣المعرفة والتاریخ، انظر: )(٣
  .١٣٤٣٥، رقم ٨/٢٧٨، ذكره في الثقات)(٤
  .٣٣٩، رقم ٢١٧سؤاالت الحاكم، صانظر: )(٥
 .٢١١١، رقم ١/٤٦٢، انظر: الكاشف)(٦
 .٣٥٤٤، رقم ١٢/٣٠انظر: تهذیب الكمال، )(٧
  .٢٦٨حاشیة سؤاالت أبي عبید اآلجري، صانظر: )(٨
  .١٣٤٣٥، رقم ٨/٢٧٨الثقات، )(٩

  .٣٣٩، رقم ٢١٧سؤاالت الحاكم، صانظر: )(١٠
 .٢١١١، رقم ١/٤٦٢، الكاشف)(١١

 .٦٢٢، رقم ٤٢٣سؤاالت ابن الجنید، ص)(١٢
  .٥٥٩، رقم ٤/١٢٩، البن أبي حاتم الجرح والتعدیل)(١٣
  .٣٥٤٤، رقم ١٢/٣٠، تهذیب الكمال)(١٤
  المصدر السابق.)(١٥
البن  وتحفة التحصیل، ٨٤٨، رقم ٢٩٣ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٤٢٥، رقم ٢٣٠ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١٦

 .٣٣٢صالعراقي، 
 .٤٣، رقم ١٢٦ص، المختلطینكتاب )(١٧
 .٣٠، رقم ٢٦ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٨



١٠٣ 

  .)١(ه لم یرسل عن عروة بن الزبیرألنَّ  بن الزبیر بن العوام؛ عبد اهللا بن عروةإرسال  -٢  
  .)٢( ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  بن العوام؛ إرسال عروة بن الزبیر -٣

***  

أَت َفاْنِثْر"قال ابن األثیر رحمه اهللا: ِفي َحِدیِث اْلُوُضوِء "ِإَذا    .)٣(َتوضَّ

  )٥٢الحدیث رقم (
، َقاَل: َكَتَب ِإَليَّ َوَقَرْأُتُه )٥(، َعْن َمْنُصورٍ )٤(َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ    داود الطیالسي رحمه اهللا: وقال اإلمام أب

، )٧(، َعْن َسَلَمَة ْبِن َقْیٍس اْألَْشَجِعيِّ )٦(ِهَالَل ْبَن ِیَسافٍ َعَلْیِه َوَقاَل ِلي: ِإَذا َكتَْبُت ِإَلْیَك َفَقْد َحدَّْثُتَك، َفَقاَل: َسِمْعُت 
ْأَت َفاْنُثْر، َوإَِذا اْسَتْجَمْرَت َفَأْوِترْ : «rَقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه    .)٨(»ِإَذا َتَوضَّ
  تخریج الحدیث:

 بمثله. ،به عن أبي داود الطیالسي، ،العجلي یونس بن حبیب من طریق )٩(نعیم األصبهاني وأخرجه أب   
، من )١٥(والبیهقي ،)١٤(نعیم األصبهاني و، وأب)١٣(، والطبراني)١٢(، وابن قانع)١١(، والقاسم بن سالم)١٠(والحمیدي

  ...،)١٦(طریق سفیان بن عیینة، وأحمد
                                                           

 .١٨٢صالبن العراقي،  وتحفة التحصیل، ٣٨٣رقم و ، ٢١٤ص، للعالئي انظر: جامع التحصیل)(١
البن  وتحفة التحصیل، ٥١٥، رقم ٢٣٦ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٢٧٣، رقم ١٤٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٢

 .٢٢٦صالعراقي، 
  .٥/١٥، الحدیث واألثرالنهایة في غریب )(٣
 .البصري ثم الواسطي بسطام أبو موالهم، العتكي الورد بن الحجاج بنا هو)(٤
 .٨٧٩، رقم ٢/١٠٦، في مسنده الحمیدي صرح به، بن المعتمرهو ا)(٥
 .الكوفي موالهم اْألَْشَجِعيّ  هو)(٦
 ].١٧٤، رقم ١/٢٦٣، سمعانيل[األنساب ل، هذه النسبة الى قبیلة هي أشجع)(٧
 جمار سمیت ومنه الصغار، األحجار وهي بالجمار، التمسح : اْسَتْجَمْرتَ و .١٣٧٠، رقم ٢/٦٠٤، مسند أبي داود الطیالسي)(٨

 یرمى التي الحصى مجمع ألنها وقیل بالجمار ترمى ألنها جمرة فسمي بمنى الجمار موضع وأما. بها یرمى التي للحصى الحج؛
[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .أسرع إذا أجمر قولهم من به سمیت وقیل ناوأها، من على القبیلة اجتماع وهي الجمرة من بها،

[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .خمسا أو ثالثا، أو واحدة، إما فردا، بها تستنجي التي الحجارة اجعل أي]. فأوتر: ١/٢٩٢
٥/١٤٧.[  
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(٩

 .٨٧٩، رقم ٢/١٠٦، الحمیديمسند )(١٠
 .٢٨٧، رقم ٣٣٦ص، الطهور)(١١
 .١/٢٧٥، معجم الصحابة)(١٢
 .٦٣١٤، ورقم ٦٣١٣، ورقم ٦٣٠٧، رقم ٧/٣٧، المعجم الكبیر)(١٣
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(١٤
 .٨٦٤، رقم ١/٣٤٧، معرفة السنن واآلثار)(١٥
 .١٨٩٩١، رقم ٣١/٣٢٥، مسند أحمد)(١٦



١٠٤ 

من طریق سلیمان بن حرب  )٤(، والطبراني)٣(وابن قانع ،، من طریق معمر بن راشد)٢(، والطبراني)١(وابن قانع 
من  ،)٩(نعیم األصبهاني و، وأب)٨(، والطبراني)٧(وابن أبي عاصم، )٦(بن أبي شیبةاو  ،)٥(وابن ماجه ،اْلَواِشِحيُّ 

نعیم  و، وأب)١٢(والطبراني ،)١١(، وابن ماجه)١٠(طریق أبي األحوص سالم بن سلیم الحنفي، والنسائي
نعیم  و، وأب)١٦(والطبراني ،)١٥(، وأحمد)١٤(، والنسائياألزدي ، من طریق حماد بن زید)١٣(األصبهاني
يُّ من طریق إبراهیم بن عبد اهللا ا )١٨(وابن قانع من طریق سفیان الثوري، )١٧(األصبهاني  و، وأب)١٩(، والطبرانيْلَكجِّ

 ووأب، )٢٣(، والطبراني)٢٢(، وابن قانع)٢١(بكر األثرم و، وأباألسدي ، من طریق قیس بن الربیع)٢٠(نعیم األصبهاني
، من طریق أبي )٢٦(األصبهاني و نعیم، وأب)٢٥(والطبراني، من طریق زائدة بن قدامة الثقفي، )٢٤(نعیم األصبهاني

  ...،اْلَیْشُكِريعوانة الوضاح بن عبد اهللا 

                                                           
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(١
 .٦٣٠٦، رقم ٧/٣٧، المعجم الكبیر)(٢
 .١/٢٧٥، معجم الصحابة)(٣
 .٦٣٠٨رقم ، ٧/٣٧ الكبیر، المعجم )(٤
 .٤٠٦، رقم ١٤٢/ ١، باب المبالغة في االستنشاق واالستنثار، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجه)(٥
 .٢٧٣، رقم ١/٣٢، مصنف ابن أبي شیبة)(٦
 .١٣٠٣، رقم ٣/١٨، والمثانياآلحاد )(٧
 .٦٣١٥، رقم ٧/٣٨، المعجم الكبیر)(٨
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(٩

 .٤٤، رقم ١/٨٩، السنن الكبرى، و ٨٩، رقم ١/٦٧، باالستنثار األمركتاب الطهارة، باب ، سنن النسائي)(١٠
 .٤٠٦، رقم ١٤٢/ ١، واالستنثارباب المبالغة في االستنشاق ، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجه)(١١
 .٦٣١٢، رقم ٧/٣٨، المعجم الكبیر)(١٢
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(١٣
  .٤٣، رقم ١/٤١، باب الرخصة في االستطابة بحجر واحد، كتاب الطهارة، سنن النسائي)(١٤
 .١٨٩٩١، رقم ٣١/٣٢٥، مسند أحمد)(١٥
 .٦٣٠٦، رقم ٧/٣٧، المعجم الكبیر)(١٦
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، الصحابةمعرفة )(١٧
 .١/٢٧٥، معجم الصحابة)(١٨
 .٦٣١٠، رقم ٧/٣٨، المعجم الكبیر)(١٩
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(٢٠
 .٢٣، رقم ٢٣٤ص، سنن أبي بكر األثرم)(٢١
 .١/٢٧٥، معجم الصحابة)(٢٢
 .٦٣٠٩، رقم ٧/٣٧، المعجم الكبیر)(٢٣
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨الصحابة، معرفة )(٢٤
 .٦٣١١رقم  ،٧/٣٧المعجم الكبیر، )(٢٥
 .٣٤٠٢ رقم ،٣/١٣٤٨ الصحابة، معرفة)(٢٦



١٠٥ 

بي، كلهم عن منصور ، من طریق جریر بن عبد الحمید الضَّ )٢(نعیم األصبهاني و، وأب)١(والنسائي في الكبرى 
  .)٣(بنحوه ،المعتمر، بهبن ا

  :دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

،... rالغطفانّي . له صحبة، یقال: نزل الكوفة، وله روایة عن النبيّ : هو سلمة بن قیس األشجعي -١
  .)٤(على بعض مغازي فارسtاستعمله عمر 

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٥(منصور بن المعتمر ه لم یرسل عنألنَّ ؛ اججإرسال شعبة بن الح -١
  .)٦(هالل بن یساف اْألَْشَجِعيّ ه لم یرسل عن ألنَّ  ؛إرسال منصور بن المعتمر -٢  

  الحكم على اإلسناد: 
من المعاصرین كل من ، وصححه )٧("حدیث حسن صحیح" ، وقال الترمذي:ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

  . )٩(، وشعیب األرنؤوط)٨(األلباني
***  

  .)١٠(»َفاْستَْنِثرْ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیٍث آَخَر 

  ) ٥٣الحدیث رقم ( 
  ، َعْن ِهَالِل ْبِن )١٣(َعْن َمْنُصورٍ  ،)١٢(َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّادٌ  ،)١١(: َأْخَبَرَنا ُقتَْیَبةُ قال اإلمام النسائي رحمه اهللا

  
                                                           

 .٤٥، رقم ١/٨٩السنن الكبرى، )(١
 .٣٤٠٢، رقم ٣/١٣٤٨، معرفة الصحابة)(٢
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tاْألَْشَجِعيِّ وله طرق عدیدة عن سلمة بن قیس )(٣
 .٣٤٠٤، رقم ٣/١٢٨، ز الصحابةیاإلصابة في تمیانظر: )(٤
البن وتحفة التحصیل ، ٢٨٦، رقم ١٩٦ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٤٤، رقم ٩١ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٥

 .١٤٧صالعراقي، 
البن وتحفة التحصیل ، ٨٠٢، رقم ٢٨٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٦١، رقم ١٩٨ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٦

 .٣١٧صالعراقي، 
 .٢٧، رقم ١/٨٢، واالستنشاق المضمضة في جاء ما سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب)(٧
  .١٣٠٥، رقم ٣/٢٩١انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٨
 .١٨٩٨٨، رقم ٣١/٣٢٣و، ١٨٨١٧، رقم ٣١/١١٥و، ١٨٩٩١، رقم ٣١/٣٢٥، مسند أحمدانظر: حاشیة )(٩

  .٥/١٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٠
 .النيغْ البَ  رجاء أبو ،الثقفي طریف بن میلجَ  بن سعید بنا هو)(١١
 .٦٣١٢، رقم ٧/٣٨، المعجم الكبیر في الطبراني صرح به، بن زیدا هو)(١٢
 .٨٧٩، رقم ٢/١٠٦، في مسنده الحمیدي به صرح، بن المعتمرا هو)(١٣



١٠٦ 

ْأَت َفاْسَتْنِثْر، َوإَِذا اْسَتْجَمْرَت َفَأْوِترْ «َقاَل:  r، َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ )٢(، َعْن َسَلَمَة ْبِن َقْیسٍ )١(ِیَسافٍ    . )٣(»ِإَذا َتَوضَّ
   تخریج الحدیث:

  ).٥٢تقدم تخریجه في الحدیث السابق برقم(  
  :اإلسناددراسة رجال 

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٤(لم یرسل عن منصور بن المعتمر إرسال حماد بن زید؛ ألنَّه -١  

  .)٥(إرسال منصور بن المعتمر؛ ألنَّه لم یرسل عن هالل بن یساف اْألَْشَجِعيّ  -٢
  الحكم على اإلسناد: 

، وصححه من المعاصرین كل )٦(حدیث حسن صحیح"" ، وقال الترمذي:ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
  .)٩("إسناده صحیح على شرط الصحیح"، وقال مرة: )٨(، وشعیب األرنؤوط)٧(من األلباني

***  

َأ َفْلَیْنِثرْ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي آَخَر    .)١٠(»َمْن َتَوضَّ

  ) ٥٤الحدیث رقم ( 
، َعْن )١١(: َحدَّثََنا َزْیُد ْبُن اْلُحَباِب، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِّ قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا

َأ َفْلَیْنِثْر، َوَمِن اْسَتْجَمرَ «َقاَل:  r، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )١٢(َأِبي ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيِّ     )١٣(َمْن َتَوضَّ

                                                           
 .الكوفي موالهم اْألَْشَجِعيّ  هو)(١
 .١٣٧٠، رقم ٢/٦٠٤، صرح به أبو داود الطیالسي في مسنده، اْألَْشَجِعيّ هو )(٢
 .٨٩، رقم ١/٦٧، باالستنثار األمر باب الطهارة، كتاب ،سنن النسائي)(٣
البن وتحفة التحصیل ، ١٤٣، رقم ١٦٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٦٨، رقم ٥١ص، ن أبي حاتمبال انظر: المراسیل)(٤

 .٨٢صالعراقي، 
البن وتحفة التحصیل ، ٨٠٢، رقم ٢٨٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٦١، رقم ١٩٨ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٥

 .٣١٧صالعراقي، 
 .٢٧، رقم ١/٨٢، واالستنشاق المضمضة في جاء ما سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب)(٦
  .١٣٠٥، رقم ٣/٢٩١انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٧
 .١٨٩٨٨، رقم ٣١/٣٢٣و، ١٨٨١٧، رقم ١١٥صو ، ١٨٩٩١، رقم ٣١/٣٢٥، مسند أحمدانظر: حاشیة )(٨
 .٤/٢٨٤صحیح ابن حبان، )(٩

  . ٥/١٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٠

 .الزهري شهاب بن اهللا عبد بن اهللا عبید بن مسلم بن محمد هو)(١١
 .اهللا عبد بن اهللا عائذ هو)(١٢
 الجمار موضع وأما. بها یرمى التي للحصى الحج؛ جمار سمیت ومنه الصغار، األحجار وهي بالجمار، التمسح: االستجمار)(١٣

 ناوأها، من على القبیلة اجتماع وهي الجمرة من بها، یرمى التي الحصى مجمع ألنها :وقیل ،بالجمار ترمى ألنها جمرة فسمي بمنى
  ].١/٢٩٢[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .أسرع إذا أجمر قولهم من به سمیت وقیل



١٠٧ 

  .)١(»َفْلُیوِترْ 
   تخریج الحدیث:

النیسابوري، عن یحیى بن یحیى )٣(بنحوه. ومسلم ،عن ابن أبي شیبة، به)٢(أخرجه ابن ماجه  
من طریق )٦(من طریق داود بن عبد اهللا الجعفري، وابن خزیمة)٥(عن قتیبة بن سعید، وابن ماجه)٤(والنسائي
من طریق إسماعیل بن عمر الواسطي، )٧(، والقاسم بن سالمالقرشي بن عمر العبدي، وعبداهللا بن وهباعثمان 
وهو  عن مالك بن أنسستتهم ، ْلَعْنَبِريّ الرحمن بن مهدي ا، عن عبد )١٠(، والقاسم بن سالم)٩(وأحمد، )٨(والنسائي

، )١٦(، وابن خزیمة)١٥(راهویهوٕاسحاق بن  ،)١٤(، وأحمد)١٣(، ومسلم)١٢(بنحوه. والبخاري ،به )١١(في الموطأ
عن  كالهمامن طریق محمد بن إسحاق بن یسار، )١٨(، والدارمياْألَْیِلي، من طریق یونس بن یزید )١٧(والطحاوي

، من )٢٣(عوانةو ، وأب)٢٢(، والحمیدي)٢١(، ومالك)٢٠(داود ووأب ،)١٩(بنحوه. ومسلم ،محمد بن شهاب الزهري به

                                                           
  .٢٧٩، رقم ١/٣٣، مصنف ابن أبي شیبة)(١
 .٤٠٩، رقم ١/١٤٢، واالستنثار االستنشاق في المبالغةكتاب الطهارة وسننه، باب ، سنن ابن ماجه)(٢
 عدد یكون أنواإلیتار:  ).٢٣٧(٢٢، رقم ١/٢١٢، واالستجمار االستنثار في اإلیتار بابكتاب الطهارة، ، صحیح مسلم)(٣

 ].١٢٦- ٣/١٢٥، للنووي، الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج. [األوتار من ذلك فوق أو خمساً  أو ثالثاً  المسحات
 .٨٨، رقم ١/٦٦، باالستنثار األمركتاب الطهارة، باب  ،سنن النسائي)(٤
 .٤٠٩، رقم ١/١٤٢، واالستنثار االستنشاق في المبالغة باب وسننه، الطهارة كتاب، سنن ابن ماجه)(٥
 .٧٥، رقم ١/٤١، صحیح ابن خزیمة)(٦
 .٢٨٦، رقم ٣٣٥صالطهور، )(٧
 .٨٨، رقم ١/٦٦، باالستنثار األمر باب الطهارة، كتاب، سنن النسائي)(٨
 .٧٢٢١، رقم ١٢/١٥٤، مسند أحمد)(٩

 .٢٨٦، رقم ٣٣٥صالطهور، )(١٠
 .٢، رقم ١/١٩موطأ مالك، )(١١
 .١٦١، رقم ١/٤٣، الوضوء في االستنثار كتاب الوضوء، باب، صحیح البخاري)(١٢
 .)٢٣٧(، رقم ١/٢١٢، واالستجمار االستنثار في اإلیتار باب الطهارة، كتاب، صحیح مسلم)(١٣
 .٩٢٠٩، رقم ١٥/١١٥، مسند أحمد)(١٤
 .٥٢٧، رقم ١/٤٥٤، مسند إسحاق بن راهویه)(١٥
 .٧٥، رقم ١/٤١، صحیح ابن خزیمة)(١٦
 .١٣٨، رقم ١/١٢٧، اآلثارشرح مشكل )(١٧
 .٧٣٠، رقم ١/٥٤٩، سنن الدارمي)(١٨
 .)٢٣٧(٢٠، رقم ١/٢١٢، واالستجمار االستنثار في اإلیتار باب الطهارة، كتاب، صحیح مسلم)(١٩
 .١٤٠، رقم ١/٣٤، االستنثار في كتاب الطهارة، باب ،سنن أبي داود)(٢٠
 .٢، رقم ١٩ص، موطأ مالك)(٢١
 .٩٨٧، رقم ٢/١٩٠، مسند الحمیدي)(٢٢
 .٦٧١، رقم ١/٢٠٧، مستخرج أبي عوانة)(٢٣



١٠٨ 

، من طریق عطاء بن أبي رباح )٣(والحاكم ،)٢(، والطبراني)١(طریق األعرج عبد الرحمن بن هرمز، وابن خزیمة
یعلى  و، وأباْلَحْبَراِنيّ ، من طریق أبي سعید الخیر عامر بن سعد )٥(، والطحاوي)٤(القرشي، وابن ماجه

  .)٧(بنحوه ،به ،أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أربعتهم عن أبي هریرة من طریق )٦(الموصلي
  :اإلسناددراسة رجال 
  اإلسناد فیه:

وكان  ،أصله من خراسان ،بضم المهملة وسكون الكاف ،ليكْ : هو أبو الحسین العُ زید بن الحباب -١
من التاسعة مات سنة ثالثین،  ،وهو صدوق یخطىء في حدیث الثوري ،ورحل في الحدیث فأكثر منه ،بالكوفة

وأبو  ،)١٣(،وابن حبان)١٢(والعجلي ،)١١(بن أبي شیبةا، و )١٠(بن المدینيا، و )٩(بن معیناوثقه:  .)٨(ثالث ومائتینو 
 یخطىء ممن "وكان ، وزاد ابن حبان)١٧(والذهبي ،)١٦(كوال انصر بن م وأبو ، )١٥(والدارقطني ،)١٤(جعفر اْلَبْسِتيّ 

 به "لیس :بن معینا وقال .)١٨(المناكیر" ففیها المجاهیل عن روایته وأما المشاهیر عن روى إذا حدیثه یعتبر
 وكان صدوقاً  كان" بن حنبل: أحمدقال ، و )٢٠(بأس" به یكن ولم الثوري، حدیث یقلب كان" ، وقال مرة:)١٩(بأس"

  ...،)٢١(الخطأ" كثیر كان ولكن صالح بن معاویة عن األلفاظ یضبط

                                                           
 .٧٧، رقم ١/٤٣، صحیح ابن خزیمة)(١
 .٦٠٠٢، رقم ٦/١٣١، المعجم األوسط)(٢
 .٥٦١، رقم ١/٢٦١، المستدرك على الصحیحین)(٣
 .٣٣٧، رقم ١/١٢١، والبول للغائط االرتیاد بابكتاب الطهارة وسننها، ، سنن ابن ماجه)(٤
 .٦٠٠٢، رقم ٦/١٣١، المعجم األوسط)(٥
 .٥٩٠٥، رقم ١٠/٣١١، مسند أبي یعلى الموصلي)(٦
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي هریرة )(٧
  .٢١٣٦، رقم ٣٥٢- ٣٥١ص، تقریب التهذیب)(٨
  .٣٤٢، رقم ١١٢تاریخ یحیى بن معین روایة الدارمي، صانظر: )(٩

  .٢٥٣٨، رقم ٣/٥٦٢، البن أبي حاتم انظر: الجرح والتعدیل)(١٠
 .٣٩١، رقم ١/٩١، انظر: تاریخ أسماء الثقات)(١١
  .٥٢٦، رقم ١/٣٧٧انظر: الثقات، )(١٢
  .١٣٢٧٧، رقم ٨/٢٥٠، الثقات ذكره في)(١٣
 .٧٣٨، رقم ٣/٤٠٤تهذیب التهذیب، )(١٤
 .١٧٦٦، رقم ٥/١٤٦، الكمال تهذیب إكمالانظر: )(١٥
 .١٤٧المصدر السابق، صانظر: )(١٦
  .١٢٦، رقم ٩/٣٩٣، انظر: سیر أعالم النبالء)(١٧
  .١٣٢٧٧، رقم ٨/٢٥٠، الثقات البن حبان)(١٨
  .٨١٢، رقم ٤٧٢ص، سؤاالت ابن الجنید)(١٩
 .٢٠٩٥، رقم ١٠/٤٦تهذیب الكمال، )(٢٠
  .٤٣٢، رقم ٣١٩، صسؤاالت أبي داود)(٢١



١٠٩ 

، )٣(صالح" كوفي" :ابن قانعقال ، و )٢(الحدیث" صالح : "صدوقحاتم وأبقال ، و )١(بأس" به لیس ثقة" وقال مرة:
  .)٥("إذا روى حفظًا ربما غلط في الشيء" قال البخاري:و  .)٤(یهم" قد بأس به یكنلم " :الذهبيقال و 

، یحیى بن یحیى النیسابوري، وقتیبة بن سعید كل من تابعه هألنَّ  ؛ری، وهنا ال یضقلت: ثقة یخطئ
  نتفى عنه هنَّا الخطأ.اف

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
، )٦( عائذ اهللا بن عبد اهللا إدریس الخوالني يعن أبه لم یرسل ألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -١  

  إسحاق بن روایة ه حدث في ألنَّ  ؛)٧(ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس مع أنَّ  ؛تدلیسهكذلك و 
  .)٨(بصیغة اإلخبار راهویه

  .)٩(t ه لم یرسل عن أبي هریرةألنَّ  ؛إدریس الخوالني عائذ اهللا بن عبد اهللا يإرسال أب -٢
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١١(وشعیب األرنؤوط، )١٠(األلبانيصححه كل من ، و رجاله ثقات اإلسناد صحیح
  ***    

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٧٦٦، رقم ٥/١٤٥، الكمال تهذیب إكمال)(١
  .٢٥٣٨، رقم ٣/٥٦١، حاتمالبن أبي  لجرح والتعدیلا)(٢
 .١٧٦٦ رقم ،٥/١٤٦ الكمال، تهذیب إكمالانظر: )(٣
  .١٧٢٩، رقم ١/٤١٥، الكاشف)(٤
  .٢/٦١٣، سؤاالت الترمذي)(٥
البن وتحفة التحصیل ، ٧١٢، رقم ٢٦٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٤٧، رقم ١٨٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٦

 .٢٨٧صالعراقي، 
 .١٠٢، رقم ٤٥ص، طبقات المدلسینانظر: )(٧
 .٥٢٧، رقم ١/٤٥٤، مسند إسحاق بن راهویه)(٨
البن وتحفة التحصیل ، ٣٢٨، رقم ٢٠٥ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٨٣، رقم ١٥٢ص، البن أبي حاتم نظر: المراسیلا)(٩

 .١٦٦صالعراقي، 
 .٦١٦٩، رقم ٢/١٠٦٢، انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته)(١٠
  .٩٢٠٩، رقم ١٥/١١٥، ٧٢٢١، رقم ١٢/١٥٥، حاشیة مسند أحمدانظر: )(١١



١١٠ 

َنَثَر َیْنِثُر، ِباْلَكْسِر، ِإَذا  »َكاَن َیْستنِشُق َثَالثًا، ِفي ُكلِّ َمرٍَّة َیْسَتْنِثرُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي آَخَر 
اْسَتْنَشق اْلَماَء ثُمَّ اْسَتْخرج َما ِفي اْألَْنِف َفَیْنِثُرُه. َوِقیَل: ُهَو ِمْن َتْحِریِك النَّْثَرة، اْمَتَخَط. واْستَْنَثَر: اْسَتْفَعل ِمْنُه. َأِي 

: ُیرَوى  َواُب ِبَأْلِف » َفَأْنِثْر «َوِهَي َطَرف اْألَْنِف. َقاَل اْألَْزَهِريُّ بأِلٍف َمْقُطوَعٍة. َوَأْهُل اللَُّغِة َال ُیجیزونه. َوالصَّ
  .)١(لِ اْلَوصْ 

  ) ٥٥الحدیث رقم ( 
  .، وهو متأخر عن ابن األثیر ولعلَّ أخذه منه)٢(وذكره العیني في كتابه عمدة القاري لم أجده،

***  

هذَّا كَهذِّ الشِّْعر، وَنْثرًا َكَنْثِر «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد وُحَذیفة ِفي اْلِقَراَءِة 
  .)٥(ِإَذا ُهزَّ  )٤(َأْي َكَما َیَتَساَقُط الرَُّطب اْلَیاِبُس ِمَن الِعْذق» )٣(الدََّقل

  ) ٥٦الحدیث رقم ( 
  ، َعْن )٨(، َعْن َأِبي َواِئلٍ )٧(َقاَل: نا َسیَّارٌ ، )٦(نا ُهَشْیمٌ : قال اإلمام سعید بن منصور رحمه اهللا

َل اْلَباِرَحَة ِفي َرْكَعٍة، َفَغِضَب، َوَقاَل: ، َقاَل: َجاَء ِإَلْیِه َرُجٌل، َفَقاَل: )٩(َعْبِد اللَّهِ  ِإنِّي َقَرْأُت اْلُمَفصَّ
ُلوُه، َهذ ا َكَهذِّ الشِّْعِر، َوَنْثرًا َكَنْثِر الدََّقِل، َلَقْد َعِلْمُت النََّظاِئَر الَِّتي« َل ِلُتَفصِّ  rَكاَن َرُسوُل اللَّهِ  ِإنََّما ُفصِّ

، ِبُسوَرتَ    .)١٠(»ْیِن ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة، ِبُسوَرَتْیِن ِفي ُكلِّ َرْكَعةٍ َیْقِرُن َبْیَنُهنَّ
   تخریج الحدیث:

  ...،)١١(أخرجه البخاري  
  

                                                           
  . ٥/١٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .١٥/١٨٢، البخاري صحیح شرح القاري عمدة)(٢
[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .منثوراً  ویكون یجتمع ال ورداءته لیبسه فتراه خاص اسم له لیس وما ویابسه، التمر ردئ هو)(٣
٢/١٢٧.[  
  ].٣/١٩٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .عذاق على ویجمع الشماریخ، من فیه بما العرجون)(٤
  .٥/١٥ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(٥
 .الواسطي خازم أبي بن معاویة أبو ،السلمي دینار بن القاسم بن بشیر بنا هو)(٦
  .وردان واسمه سیار أبا یكنى وأبوه الواسطي العنزي الحكم أبو هو)(٧
 .األسدي شقیق بن سلمةهو )(٨
 في اإلفراط وهو ،ذِّ الهَ  واجتناب القراءة، ترتیلكتاب صالة المسافرین وقصرها، باب ، صحیح في مسلم به صرح، بن مسعودا هو)(٩

 ).٨٢٢(٢٧٨، رقم ١/٥٦٤، ركعة في فأكثر سورتین وٕاباحة السرعة،
 .١٥٦، ٢/٤٥٩، حمید آل العزیز عبد بن اهللا عبد بن سعد، تحقیق الدكتور: سنن سعید بن منصور)(١٠
 .٧٧٥، رقم ١/١٥٥، الركعة في السورتین بین الجمعكتاب األذان، باب ، صحیح البخاري)(١١



١١١ 

 من طریق عمرو بن مرة)٦(وابن حبان، )٥(، والبزار)٤(، وابن الجعد)٣(داود الطیالسي و، وأب)٢(، والنسائي)١(ومسلم 
من طریق )١١(یعلى الموصلي و، وأب)١٠(، وابن أبي شیبة)٩(داود الطیالسي و، وأب)٨(، والنسائي)٧(، ومسلماْلُمَراِديّ 

، )١٣(، ومسلم)١٢(وه. والبخاريحبن ،عن أبي وائل شقیق بن سلمة، به كالهمااألعمش سلیمان بن مهران، 
، من طریق )١٧(، والفریابي)١٦(، والبزار)١٥(داود و، وأبواصل بن حیان األحَدب األسدي، من طریق )١٤(والبزار

، )٢٠(، والنسائيالنَّْخِعيّ  یزید بن، من طریق األسود )١٩(، والفریابي)١٨(داود و، وأبالنَّْخِعيّ علقمة بن قیس 
بن  ، من طریق سلمة بن كهیل)٢٣(والبزار ، من طریق مسروق بن األجدع الهمداني،)٢٢(، والفریابي)٢١(والبزار

  .)٢٤(بنحوه ،، خمستهم عن عبد اهللا بن مسعود، بهحصین الحضرمي

                                                           
 فأكثر سورتین وٕاباحة السرعة، في اإلفراط وهو ،ذَ الهَ  واجتناب القراءة، ترتیل باب وقصرها، المسافرین صالة كتاب ،صحیح مسلم)(١
 ).٨٢٢(، رقم ١/٥٦٥، ركعة في
 .١٠٠٥، رقم ٢/١٧٥، ركعة في سورتین قراءةكتاب االفتتاح، باب ، سنن النسائي)(٢
 .٢٦٥، رقم ١/٢١٤، مسند أبي داود الطیالسي)(٣
 .٧٤، رقم ١/٢٧، مسند ابن الجعد)(٤
 .١٥٦٦، رقم ٥/١٢، مسند البزار)(٥
 .١٨١٣، رقم ٥/١١٨، حبانصحیح ابن )(٦
 فأكثر سورتین وٕاباحة السرعة، في اإلفراط وهو ،ذَ الهَ  واجتناب القراءة، ترتیل باب وقصرها، المسافرین صالة كتاب، صحیح مسلم)(٧
 ).٨٢٢(٢٧٦ م، رق٥٦٤صو )، ٨٢٢(٢٧٥، رقم ١/٥٦٣، ركعة في

 .١٠٠٤، رقم ٢/١٧٤، ركعة في سورتین قراءة باب االفتتاح، كتاب، سنن النسائي)(٨
 .٢٧١، رقم ١/٢١٨، مسند أبي داود الطیالسي)(٩

 .٨٧٢٧، رقم ٢/٢٥٦، مصنف ابن أبي شیبة)(١٠
 .٥٢٢٢، رقم ٩/١٤٢، مسند أبي یعلى الموصلي)(١١
 .٥٠٤٣، رقم ٦/١٩٥، القراءة في الترتیلكتاب فضائل القرآن، باب ، صحیح البخاري)(١٢
 سورتین وٕاباحة السرعة، في اإلفراط وهو الهذ، واجتناب القراءة، ترتیل باب وقصرها، المسافرین صالة كتاب، صحیح مسلم)(١٣

 ).٨٢٢(٢٧٨، رقم ١/٥٦٤، ركعة في فأكثر
 .١٧٤٩، رقم ٥/١٥٨، مسند البزار)(١٤
 .١٣٩٦، رقم ٢/٥٦، القرآن تحزیب باب، وترتیله وتحزیبه القرآن قراءة أبواب، سنن أبي داود)(١٥
 .١٥٧٢، رقم ١٨وص، ١٥٦٧رقم ، ١٣ص، و ١٥٦٦رقم ، ٥/١٢مسند البزار، )(١٦
 .١٩٩١، رقم ٣/٤٨٧و، ١٢٤، رقم ١/٢١٣فضائل القرآن)(١٧
 .١٣٩٦، رقم ٢/٥٦، القرآن تحزیب باب وترتیله، وتحزیبه القرآن قراءة أبواب، سنن أبي داود)(١٨
 .١٩٩١، رقم ٣/٤٨٧و، ١٢٤، رقم ١/٢١٣فضائل القرآن)(١٩
 .١٠٠٦، رقم ٢/١٧٥، ركعة في سورتین قراءة باب االفتتاح، كتاب، سنن النسائي)(٢٠
 .١٩٨٠، رقم ٥/٣٤٩، مسند البزار)(٢١
 .١٢٥، رقم ١/٢١٤، فضائل القرآن)(٢٢
 .١٧٤٧، رقم ٥/١٥٥مسند البزار، )(٢٣
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عبداهللا بن مسعود )(٢٤



١١٢ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

ابن  مع أنَّ  ،تدلیسه، وكذلك )١(العنزي الحكم أبو ؛ ألنَّه لم یرسل عن سیارهشیم بن بشیر إرسال -١  
  اإلخبار. هنا بصیغة حدث وقد ؛)٢(في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیسذكره حجر 

  .)٣(t ه لم یرسل عن عبد اهللا بن مسعودألنَّ  ؛شقیق بن سلمة أبي وائل إرسال -٢  
  الحكم على اإلسناد: 

   .)٥(وشعیب األرنؤوط ،)٤(وصححه كل من األلباني، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح  
***  

َأَراَدْت َأنََّها َكاَنْت َشابًَّة َتِلُد » فلمَّا َخَال ِسنِّي، وَنَثرُت َلُه َذا َبْطني«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٦(اْألَْوَالَد ِعْنَدُه. وامرأٌة َنُثوٌر: كثیرُة الَولد

  ) ٥٧الحدیث رقم ( 
َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي  ،: َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبةَ رحمه اهللا هقال اإلمام ابن ماج

َبْیِر، َقاَل: َقاَلْت )١٠(، َعْن َتِمیِم ْبِن َسَلَمةَ )٩(، َعِن اْألَْعَمشِ )٨(َحدَّثََنا َأِبيَقاَل: ، )٧(ُعَبْیَدةَ  ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ُضُه، َليَّ َبعْ َعاِئَشُة: " َتَباَرَك الَِّذي َوِسَع َسْمُعُه ُكلَّ َشْيٍء، ِإنِّي َألَْسَمُع َكَالَم َخْوَلَة ِبْنِت َثْعَلَبَة َوَیْخَفى عَ 

، َحتَّى ِإَذا َوَنَثْرُت َلُه َبْطِنيَوِهَي تَُقوُل: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأَكَل َشَباِبي،  rَوِهَي َتْشَتِكي َزْوَجَها ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ 
ى َنَزَل ِجْبَراِئیُل ِبَهؤَُالِء َكِبَرْت ِسنِّي، َواْنَقَطَع َوَلِدي، َظاَهَر ِمنِّي، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْشُكو ِإَلْیَك، َفَما َبِرَحْت َحتَّ 

  ]".١: المجادلة[)١١(اْآلَیاِت: {َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه}
  
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٨٤٩، رقم ٢٩٤ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٤٢٦، رقم ٢٣١ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١

 .٣٣٣العراقي، ص
 .١١١، رقم ٤٧ص، طبقات المدلسینانظر: )(٢
، البن وتحفة التحصیل، ٢٩٠، رقم ١٩٧ص، للعالئي، وجامع التحصیل، ١٤٠، رقم ٨٨ص، البن أبي حاتم المراسیل :انظر)(٣

 .١٤٨صالعراقي، 
 .١٣٩٦، رقم ١/٣٨٧، سنن أبي داود نظر: صحیحا)(٤
 .٣٦٠٧، رقم ٦/٩٧، حاشیة مسند أحمدانظر: )(٥
  .٥/١٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٦
 .الكوفي المسعودي مسعود بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن معن بنا هو)(٧
 عبدالملك بن معن المسعودي.هو )(٨
 سلیمان بن مهران.هو )(٩

 ھو السلمي الكوفي.)(١٠
 .٢٠٦٣، رقم ١/٦٦٦، كتاب الطالق، باب الظَِّهار، سنن ابن ماجه)(١١



١١٣ 

   تخریج الحدیث:
، من طریق )٣(، والبیهقي)٢(بمثله. والحاكم ،بكر بن أبي شیبة، به يعن أب )١(الموصلي یعلى بوأخرجه أ  

، )٤(راهویهبنحوه. وٕاسحاق بن  ،، بهالمسعودي ، عن محمد بن أبي عبیدةاْلَحْضَرِميِّ محمد بن عبداهللا 
بي ، من طریق جریر بن عبد الحمید)٦(، واآلجري)٥(والنسائي الشیخ  ووأب، )٨(، وابن ماجه)٧(، وأحمدالضَّ

من )١٢(، وعبد بن حمیداْلَعمِّيّ ، من طریق أبي معاویة محمد بن خازم )١١(والبیهقي ،)١٠(وابن بطة ،)٩(األصبهاني
، من طریق یحیى بن عیسى الرملي، )١٤(اْآلُجرِّي، و )١٣(، وابن أبي عاصمالتمیمي طریق فضیل بن عیاض

  بنحوه. ،عن األعمش سلیمان بن مهران، به أربعتهم
  :اإلسناد دراسة رجال

  ما قیل في كل من:رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر   
   ؛تدلیسهكذلك ، و )١٥(السلمي سلمة بن تمیمه لم یرسل عن ألنَّ  سلیمان بن مهران؛ تدلیس األعمش -١  

  .)١٦(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیسإیاه  ابن حجرلذكر 
  . )١٧(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٢  

                                                           
 .٤٧٨٠، رقم ٨/٢١٤، مسند أبي یعلى الموصلي)(١
 .٣٧٩١، رقم ٢/٥٢٣، المستدرك على الصحیحین)(٢
 .١٥٢٤٣، رقم ٧/٦٢٨السنن الكبرى، )(٣
 .٢٢٠٩، رقم ٥/١٠٤و، ٧٣١، رقم ٢/٢٢٢، راهویهمسند إسحاق بن )(٤
، رقم ١٠/٢٨٩و، ٥٦٢٥، رقم ٥/٢٧٦، السنن الكبرى، و ٣٤٦٠، رقم ٦/١٦٨، الظَِّهار باب الطالق، كتاب، سنن النسائي)(٥

١١٥٠٦. 
 .٦٦١، رقم ٣/١٠٨٥الشریعة، )(٦
 .٢٤١٩٥، رقم ٤٠/٢٢٨، مسند أحمد)(٧
 .١٨٨، رقم ١/٦٧، الجهمیة أنكرت فیما باب ،والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحكتاب  ،سنن ابن ماجه)(٨
 .٢/٥٣٦، العظمة)(٩

 .٨٥، رقم ٧/١١٤، اإلبانة الكبرى)(١٠
، رقم ١١/١١٥، معرفة السنن واآلثار، و ٢٧٣١، رقم ٢/١٣٨، السنن الصغیر، و ١٥٢٤٢، رقم ٧/٦٢٨، السنن الكبرى)(١١

 .٣٨٥، رقم ١/٤٥٧، واألسماء والصفات، ١٤٩٦٨
 .١٥١٤، رقم ١/٤٣٨، المنتخب من مسند عبد بن حمید)(١٢
 .٦٢٥، رقم ١/٢٧٨، السنة)(١٣
 ٦٦٢، رقم ٣/١٠٨٦، الشریعة)(١٤

البن  وتحفة التحصیل، ٢٥٨، رقم ١٨٨ص، للعالئي وجامع التحصیل، ١٣٠، رقم ٨٢ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١٥
 .١٣٤صالعراقي، 

 .٥٥، رقم ٣٣ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٦
البن  وتحفة التحصیل، ٥١٥، رقم ٢٣٦ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٢٧٣، رقم ١٤٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١٧

   .٢٢٦صالعراقي، 



١١٤ 

  الحكم على اإلسناد: 
من المعاصرین كل من ، و )٢(الذهبيوافقه ، و )١(صححه الحاكمقد ، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح  
  .)٤(وشعیب األرنؤوط ،)٣(األلباني

***  

ِهَي َما َلُطَف ِمَن الدُّروع: َأْي » وَیِمیُس ِفي َحَلِق النَّْثَرةِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث ُأمِّ َزْرع 
  .)٥(الدِّْرعَیتََبْختر ِفي َحَلِق 

  الحدیث رقم ( * )
    ).٥١( تقدم رقم

***  

َأْي أْثَبَتها » َكاَنِت اْألَْرُض ِهّفًا َعَلى اْلَماِء َفَنَثَطَها اللَُّه ِباْلِجَبالِ «ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَثَط)
  .)٦(وثَقَّلها. والنَّْثُط: َغْمُزك الشيَء َحتَّى َیْثُبتَ 

  ) ٥٨الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

َأْي ُیْسَتْخَرج » أُیِحبُّ أحُدكم َأْن ُتْؤَتى َمْشَربُته َفُیْنتََثَل َما ِفیَها؟«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَثَل) ِفیِه 
  .)٧(ویؤَخذ

  ) ٥٩الحدیث رقم ( 
  ، َعْن )٩(َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُعَمرَ َقاَل:  ،)٨(: َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمةَ قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا

                                                           
 .٣٧٩١، رقم ٢/٥٢٣، انظر: المستدرك على الصحیحین)(١
 .٢/٤٨١، المستدرك على الصحیحینتلخیص )(٢
 .٢٠٨٧، رقم ٧/١٧٥انظر: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٣
 .٢٤١٩٥، رقم ٤٠/٢٢٨، مسند أحمدحاشیة انظر: )(٤
 .٥/١٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٥
 المصدر السابق.)(٦

 المصدر السابق.)(٧

 .الكوفي موالهم حماد بن أسامة القرشيهو )(٨
 .عثمان أبو ،المدني العمري الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بنا هو)(٩



١١٥ 

َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن «َوَقاَل: » َأْن ُتْحَتَلَب اْلَمَواِشي ِإالَّ ِبِإْذِن َأْهِلَهاr  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ «، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: )١(َناِفعٍ 
َسُر َباُبَها َفُیْنَتَثُل َما ِفیَها، َفِإنََّما َما ِفي ُضُروِع َمَواِشیِهْم ِمْثُل َما ِفي ُتْؤَتى َمْشَرَبُتُه الَِّتي ِفیَها َطَعاُمُه َفُیكْ 

  .)٢(»َمَشاِرِبُكْم، َأَال، َفَال َیِحلُّ َما ِفي ُضُروِعَها ِإالَّ ِبِإْذِن َأْهِلَها
  تخریج الحدیث:

من طریق الحسن بن علي بن عفان العامري، عن أبي أسامة حماد بن  )٤(والبیهقي، )٣(عوانة وأخرجه أب
، من طریق عبداهللا بن )٧(، وابن حبان)٦(، ومسلمالقرشي من طریق علي بن مسهر )٥(بنحوه. ومسلم ،أسامة، به

، )١٠(داود و، وأب)٩(، ومسلم)٨(بنحوه. والبخاري ،، بهالعمري اهللا بن عمر من طریق عبید كالهما، اْلَهْمَداِنيّ  نمیر
، )١٦(ومسلم ، من طریق مالك بن أنس،)١٥(، والبیهقي)١٤(، والطبراني)١٣(، وابن حبان)١٢(، والطحاوي)١١(عوانة ووأب

، )٢١(عوانة و، وأب)٢٠(، وابن ماجه)١٩(، من طریق أیوب السختیاني، ومسلم)١٨(عوانة و، وأب)١٧(وأحمد
  ...،)٢٢(والبیهقي

                                                           
 .عمر بن مولى المدني اهللا عبد أبو هو)(١
 .٢٢٢٩٩، رقم ٤/٤٧٩، مصنف ابن أبي شیبة)(٢
 .٦٤٤٨، رقم ٤/١٨٣، مستخرج أبي عوانة)(٣
 .١٩٦٤٤، رقم ٩/٦٠١، السنن الكبرى)(٤
 .)١٧٢٦رقم (، ٣/١٣٥٢، مالكها إذن بغیر الماشیة حلب تحریم بابكتاب اللقطة، ، صحیح مسلم)(٥
 في الموضع السابق.)(٦
 .٥١٧١، رقم ١١/٥٧٤، صحیح ابن حبان)(٧
 .٢٤٣٥، رقم ٣/١٢٦، إذنه بغیر أحد ماشیة تحتلب ال بابكتاب في اللقطة، ، صحیح البخاري)(٨
 ).١٧٢٦(١٣، رقم ٣/١٣٥٢، مالكها إذن بغیر الماشیة حلب تحریم باب اللقطة، كتاب، صحیح مسلم)(٩

 .٢٦٢٣، رقم ٣/٤٠، یحلب ال: قال فیمن بابكتاب الجهاد، ، سنن أبي داود)(١٠
 .٦٤٤٣، رقم ٤/١٨٢، عوانةمستخرج أبي )(١١
 .٦٦٢٩، رقم ٤/٢٤١، شرح معاني األثار)(١٢
 .٥٢٨٢، رقم ١٢/٨٨، صحیح ابن حبان)(١٣
 .١٩٠٩، رقم ٢/٢٥٥، المعجم األوسط)(١٤
 .١٠٦٤٤، رقم ١٣/٤٧٨، وشعب اإلیمان ،١١٤٩٧، رقم ٦/١٥٣، السنن الكبرى)(١٥
 .)١٧٢٦رقم (، ٣/١٣٥٢، مالكها إذن بغیر الماشیة حلب تحریم باب اللقطة، كتاب، صحیح مسلم)(١٦
 .٤٥٠٥، رقم ٨/٩٧، مسند أحمد)(١٧
 .٦٤٤٧، رقم ٤/١٨٣، مستخرج أبي عوانة)(١٨
 .)١٧٢٦رقم(، ٣/١٣٥٢، مالكها إذن بغیر الماشیة حلب تحریم باب اللقطة، كتاب، صحیح مسلم)(١٩
 .٢٣٠٢، رقم ٢/٧٧٢، صاحبها بإذن إال شیئاً  منها یصیب أن النهي بابكتاب التجارات، ، سنن ابن ماجه)(٢٠
 .٦٤٤٩، رقم ٤/١٨٣، مستخرج أبي عوانة)(٢١
 .٥١٠٤، رقم ٧/٣٤٥، شعب اإلیمان)(٢٢



١١٦ 

، من طریق موسى )٣(، من طریق إسماعیل بن أمیة، ومسلم)٢(، والحمیدي)١(من طریق اللیث بن سعد، ومسلم
لهم عن نافع عن عبداهللا بن عمر المدني، كُ )٤(الصنعاني ، وعبد الرزاقاألزدي بن عقبة القرشي، وحماد بن زیدا

   .)٥(بنحوه ،مولى ابن عمر، به
  :دراسة رجال اإلسناد

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٦(في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس إیاه ذكر ابن حجرل ؛أسامة حماد بن أسامة يأب تدلیس -١  
  .)٧(y بن عمرعبد اهللا ه لم یرسل عن ألنَّ  ؛إرسال نافع مولى ابن عمر -٢  

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٩(وشعیب األرنؤوط، )٨(وصححه كل من األلباني ،ورجاله ثقات إلسناد صحیحا  

    ***  

َأِي اْسَتْخرج َما ِفیَها ِمَن » واْنَتَثَل َما ِفي ِكنانِته«َوِمْنُه َحِدیُث ُصَهیب  ابن األثیر رحمه اهللا:قال 
  .)١٠(السِّهام

  ) ٦٠الحدیث رقم ( 
، ثََنا َحمَّاُد )١١(َحدَّثََنا َعفَّانُ  :فیما ذكره الهیثمي في زوائده قال اإلمام الحارث بن أبي أسامة رحمه اهللا

، r، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیٍد، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب ، َقاَل: َأْقَبَل ُصَهْیٌب ُمَهاِجًرا ِإَلى النَِّبيِّ )١٢(َسَلَمةَ ْبُن ا
َلَقْد َعِلْمُتْم َأنِّي ِمْن ثُمَّ َقاَل: َیا َمْعَشَر ُقَرْیٍش  َواْنَتَثَل َما ِفي ِكَناَنِتهِ َفاتََّبَعُه َنَفٌر ِمْن ُقَرْیٍش، َوَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه 

                                                           
 .)١٧٢٦رقم (، ٣/١٣٥٢ ،مالكها إذن بغیر الماشیة حلب تحریم باب اللقطة، كتاب، صحیح مسلم)(١
 .٧٠٠، رقم ١/٥٤٩، مسند الحمیدي)(٢
 ).١٧٢٦( رقم ،٣/١٣٥٢ مالكها، إذن بغیر الماشیة حلب تحریم باب اللقطة، كتاب مسلم، صحیح)(٣
 .٦٩٥٨، رقم ٤/٥٨، مصنف عبد الرزاق)(٤
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.yوله طرق عدیدة عن عبداهللا بن عمر )(٥
  .٤٤، رقم ٣٠ص، طبقات المدلسینانظر: )(٦
البن  وتحفة التحصیل، ٨٢٣، رقم ٢٩٠ص، للعالئي لوجامع التحصی، ٤١٣، رقم ٢٢٥ص، البن أبي حاتم المراسیل :نظرا)(٧

 .٣٢٥صالعراقي، 
 .٢٥٢٢، رقم ٨/١٦١، في تخریج منار السبیل نظر: إرواء الغلیلا)(٨
 .٤٥٠٥، رقم ٨/٩٧، حاشیة مسند أحمدانظر: )(٩

 .٥/١٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٠
 .٢٤/٢٢٨، في تاریخ دمشق صرح به ابن عساكر، بن مسلمهو ا)(١١
 .سلمة أبو البصري دینار بنا هو)(١٢



١١٧ 

َب ِبَسْیِفي َما َبِقَي َأْرَماُكْم َرُجًال ، َواْیُم اللَِّه َال َتِصُلوَن ِإَليَّ َحتَّى َأْرِمَي ِبُكلِّ َسْهٍم َمِعي ِفي ِكَناَنِتي ، ُثمَّ َأْضرِ 
ْلُتُكْم َعَلى َماِلي َوَقْیَنِتي ِبَمكََّة َوَخلَّْیُتْم َسِبیِلي"، َقاُلوا: ِفي َیِدي ِمْنُه َشْيٌء ، ثُمَّ اْفَعُلوا َما ِشْئُتْم ، َوإِْن ِشْئُتْم َدلَ 

، َقاَل: َوَنَزَلْت َرِبَح اْلَبْیَع َأَبا َیْحَیى َرِبَح اْلَبْیَع َأَبا َیْحَیىاْلَمِدیَنَة َقاَل: "  rَفَفَعَل َفَلمَّا َقِدَم َعَلى النَِّبيِّ   ،َنَعمْ 
  .)١(َیْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َواللَُّه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد}" {َوِمَن النَّاِس َمنْ 

  تخریج الحدیث:   
للحدیث إسنادان أما أحدها فهو موقوف عن سعید بن المسیب، وأما اآلخر فهو مرفوع عن سعید بن   

وأما اإلسناد األول موقوف عن سعید بن المسیب فأخرج له أبو نعیم  .tالمسیب، عن صهیب الرومي 
ابن أسامة، به، بمثله. و  أبي بن الحارث ، عنبن كثیر الباهلي بن خالدمحمد عن أبي بكر  )٢(األصبهاني

 كالهماالهاشمي، منیع  بنمن طریق محمد بن سعید )٤(ابن عساكرالصائغ، و  محمد بن من طریق جعفر)٣(شبة
 ، وابنالتَُّبوَذِكيّ ، من طریق موسى بن إسماعیل )٦(، وابن عساكر)٥(بنحوه. وابن شبة ،بن مسلم، به عن عفان

عن حماد  ثالثتهممن طریق سلیمان بن حرب،  )٨(، وابن عساكرخیثمة أبي بن من طریق أحمد بن زهیر )٧(شبة
وأما اإلسناد من طریق حماد بن زید، عن علي بن زید، به بنحوه.  )٩(بنحوه. وابن سعد ،، بهدینار بن سلمةبن ا

 نعیم وأبو ،)١٢(والحاكم ،)١١(والطبراني ،)١٠(البزار، فأخرج له tالثاني عن سعید بن المسیب عن صهیب الرومي 
  ین بن حذیفة حص وعمومة، من طریق حذیفة بن َصْیِفي الرومي، )١٥(عساكر وابن ،)١٤(البیهقيو  ،)١٣(األصبهاني

                                                           
وذكره البوصیري في كتابه إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید  .٦٧٩، رقم ٢/٦٩٣، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث)(١

 بمثله.، به، ٣٥٤١، ١٤/٥٠٥، وابن حجر في كتابه المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ٤٢٦٣، رقم ٥/٨١العشرة، 
 .١/١٥١حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٢
 .٢/٤٧٩، تاریخ المدینة)(٣
 .٢٤/٢٢٨، تاریخ دمشق)(٤
 .٢/٤٧٩، تاریخ المدینة)(٥
 .٢٤/٢٢٨ دمشق، تاریخ)(٦
 .٢/٤٧٩، تاریخ المدینة)(٧
 .٢٤/٢٢٨ دمشق، تاریخ)(٨
 .٣/٢٢٨، ىالطبقات الكبر )(٩

 .٢٠٨٥، رقم ٦/١٠مسند البزار، )(١٠
 .٧٢٩٦، رقم ٨/٣١المعجم الكبیر، )(١١
 .٥٧٠٦، رقم ٣/٤٥٢المستدرك على الصحیحین، )(١٢
 .١/١٥٢حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٣
 .٢/٥٢٢دالئل النبوة، )(١٤
  .٢٤/٢٢٧تاریخ دمشق، )(١٥



١١٨ 

، وابن )٢(، وأبو نعیم األصبهاني)١(هما عن سعید بن المسیب، به، بنحوه. والطبرانيابن صیفي الرومي، كال
من طریق )٤(، وٕاسحاق بن راهویه كما ذكره ابن حجر في زوائده)٣(عساكر، من طرق َصْیِفي بن صهیب الرومي

 الرومي به، بنحوه.هما عن صهیب ، كالیمةخز بن  مل بن الرحمن عبد النَّْهِديأبي عثمان 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 حجازي أصله، البصري، التیمي، اهللا عبد بن زهیر بن اهللا عبد ابن : هوُجْدعان بن زید بن علي -١

 وثالثین إحدى سنة ماتالرابعة،  من ضعیف جدَّه، جدِّ  إلى أبوه ینسب جدعان، بن زید بن بعلي المعروف وهو
  .)٥(قبلها وقیل ومائة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:   
 لم، وعفان بن مسلم: )٦(المختلطین من القسم األول إیاه فيالعالئي  ذكرل ؛اختالط عفان بن مسلم -١

  .)٧(الوهم من حدیثه فسلم اختالطه حال شیئا یرو
أراد أن یكتب حدیث حماد بن سلمة فعلیه ن "مبن معین: ال و قل ؛اختالط حماد بن سلمة بن دینار -٢  

  ، فیكون هنا سالم من االختالط.عن عفان بن مسلمالحدیث هنا ، و )٨("بعفان بن مسلم
احتج بمراسیل ابن المسیب ألنه عرف من "الشافعي رحمه اهللا ألنَّ  ؛سعید بن المسیب  إرسال -٣

 عن الشافعي اإلمام "كشف القطان: بن الحسین أبو وقال ،)٩("yحاله أنه ال یرسل إال عن الصحابة
، )١٠(الجملة" من فراغه بعد حدیث كل طلب عن فاكتفى متصالً  مسنداً  كله فوجده المسیب ابن حدیث

، وأیضًا وفي تخریج الحدیث ثبت أنَّ هذا )١١(بمراسیلهم" محتجأحد األئمة الكبار ال" :وقال العالئي
  .tالحدیث أخذه عن صهیب الرومي 

                                                           
 .٧٣٠٨، رقم ٨/٣٦المعجم الكبیر، )(١
 .١/١٥٢حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٢
 .٢٤/٢٢٧تاریخ دمشق، )(٣
 .٤٠٣٠، رقم ١٦/٣٧٨المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، )(٤
 .٤٧٦٨، رقم ٦٩٦ص، تقریب التهذیب)(٥
 .٣٤، رقم ٨٥ص، المختلطینكتاب انظر: )(٦
 .٣ص، المختلطینكتاب )(٧
 .٤٠٤٢، رقم ٣/٣٣علل ومعرفة الرجال، ال)(٨
 .٣٨ص، للعالئي جامع التحصیل)(٩

 المصدر السابق.)(١٠
 .٢٤٤، رقم ١٨٤ص، التحصیل جامعانظر: )(١١



١١٩ 

  فیه علي بن یزید بن جدعان ضعیف.لذا فاإلسناد 
  الحكم على اإلسناد: 

، وابن )٢(، ووافقه والذهبي)١(الحاكمصحیحه، صححها وله متابعات  ضعیف، هذا الحدیث إسناد
  فالحدیث حسن لغیره. ، وعلیه)٣(حجر

***  

َیْعِني األمواَل َوَما ُفِتح » َوَأْنُتْم تَْنتَِثُلوَنَها rذَهب َرُسوُل اللَّه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة 
  .)٤(َعَلْیِهْم ِمْن َزْهرة الدُّْنَیا

  )٦١الحدیث رقم (
، َعِن اْبِن )٧(، َعْن ُعَقْیلٍ )٦(، َحدَّثََنا اللَّْیثُ )٥(: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیرٍ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

ُبِعْثُت ِبَجَواِمِع الَكِلِم، َوُنِصْرُت «َقاَل:   r: َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ t، َعْن َسِعیِد ْبِن الُمَسیِِّب، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة )٨(ِشَهابٍ 
 rَذَهَب َرُسوُل اللَِّه َقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة: َوَقْد  »ِبالرُّْعِب، َفَبْیَنا َأَنا َناِئٌم ُأِتیُت ِبَمَفاِتیِح َخزَاِئِن اَألْرِض، َفُوِضَعْت ِفي َیِدي

  . )٩(َوَأْنُتْم َتْنَتِثُلوَنَها
   تخریج الحدیث:
بنحوه.  ،به عن اللیث بن سعید، ،األنصاري بن عفیر بن كثیر عن سعید )١٠(أخرجه البخاري

، والزبیدي )١٢(یونس بن یزید األیلي، ومسلم من طریق الزهري إبراهیم بن من طریق إبراهیم بن سعید )١١(والبخاري
  ...،)١٣( محمد بن الولید

                                                           
 .٥٧٠٦، رقم ٣/٤٥٢المستدرك على الصحیحین، انظر: )(١
 .٣/٤٠٠تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .٤٠٣٠، رقم ١٦/٣٧٨انظر: المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، )(٣
 .٥/١٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٤
 .المصري موالهم المخزومي بكیر بن اهللا عبد بنا هو)(٥
 .المصري الحارث أبو ،الفهمي الرحمن عبد بن سعد بنا هو)(٦
 .موالهم األموي خالد أبو ،ليیْ األَ  قیلعَ  بنا هو)(٧
 .الزهري شهاب بن اهللا عبد بن اهللا عبید بن مسلم بن محمد هو)(٨
 .٢٩٧٧، رقم ٤/٥٤، »شهر مسیرة بالرعب نصرت: «r النبي قول بابكتاب الجهاد والسیر، ، صحیح البخاري)(٩

 .٧٠١٣، رقم ٩/٣٦، الید في المفاتیح بابكتاب التعبیر، ، صحیح البخار)(١٠
 .٧٢٧٣، رقم ٩/٩١، الكلم بجوامع بعثت r النبي قول بابكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، ، السابقفي الموضع )(١١
 ).٥٢٣(٦، رقم ١/٣٧١، الصالة ومواضع المساجد كتاب، صحیح مسلم)(١٢
 .)٥٢٣(، رقم ١/٣٧٢ ، في الموضع نفسه)(١٣



١٢٠ 

، من طریق همام )٣(، ومسلم)٢(والبخاري بنحوه. ،، أربعتهم عن محمد بن شهاب الزهري، به)١( ومعمر بن راشد
 وعبد ،)٥(یونس مولى أبى هریرة يمن طریق أب من طریق محمد بن سیرین، ومسلم)٤(به، والبخارينَّ بن المُ ا

  بنحوه.  ،عن أبي هریرة، به أربعتهم ،)٦(الُجَهِني یعقوب بن الرحمن
  :دراسة رجال اإلسناد

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٧(اَألْیلي ه لم یرسل عن عقیل بن خالدألنَّ ؛ إرسال اللیث بن سعد  -١  
ابن حجر ذكره في  مع أنَّ  ،تدلیسهوكذلك  ،)٨(ه لم یرسل عن سعید بن المسیبألنَّ  ؛إرسال الزهري -٢  

  .)١٠(في روایة مسلم حدث بصیغة اإلخبار ألنَّ  ؛)٩(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)١١(t ه لم یرسل عن أبي هریرةألنَّ ؛ إرسال سعید بن المسیب -٣  

***  

َأْي َال ُتشاع وََال » تُْنَثى َفَلتاُتهال «ِفي ِصَفِة مجلسه علیه الصالة والسالم  )َنثَا( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
بح َنثَاُه َوَما أْحَسَنه. ُتذاع. ُیَقاُل: َنَثْوُت اْلَحِدیَث َأْنُثوُه َنْثوًا. والنَّثَا ِفي اْلَكَالِم ُیْطلق َعَلى الَقبیح والَحسن. ُیَقاُل: َما أقْ 

  .)١٢(ْم یُكن لمْجِلسه َفَلتاٌت َفتُْنَثىوالَفَلتات: َجْمع َفْلَتٍة، َوِهَي الزَّلَّة. َأَراَد َأنَُّه لَ 

  )*الحدیث رقم (
  ).٣٧رقم ( تقدم

                                                           
 .)٥٢٣(٨، رقم ١/٣٧٢، الصالة ومواضع المساجد كتاب، صحیح مسلم)(١
 .٣١٢٤، رقم ٤/٨٦، »الغنائم لكم أحلت: «r النبي قول باب، الخمس فرض كتاب، صحیح البخاري)(٢
 .٥٢٣، رقم ١/٣٧٢ الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، صحیح )(٣
 .٦٩٩٨، رقم ٩/٣٣، اللیل رؤیا باب، التعبیر كتاب، صحیح البخاري)(٤
 .)٥٢٣(٧، رقم ١/٣٧٢ ،الصالة ومواضع المساجد كتاب مسلم، صحیح )(٥
 .)٥٢٣(٥، رقم ١/٣٧٢ ،السابق الموضع في )(٦
البن وتحفة التحصیل ، ٦٦٢، رقم ٢٦٠ص، للعالئي جامع التحصیل، ٦٥٤، رقم ١٨٠ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٧

 .٢٧٢صالعراقي، 
البن وتحفة التحصیل ، ٧١٢، رقم ٢٦٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٦٩٢، رقم ١٨٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٨

 .٢٨٧صالعراقي، 
 .١٠٢، رقم ٤٥ص، طبقات المدلسینانظر: )(٩

 .٥٢٣، رقم ١/٣٧٢ ،الصالة ومواضع المساجد كتاب ،انظر: صحیح مسلم)(١٠
البن  وتحفة التحصیل، ٢٤٤، رقم ١٨٤ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٤٥، رقم ٧١ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١١

 .١٢٨صالعراقي، 
 .٥/١٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٢



١٢١ 

***  

َأْي أْظَهَره ِإَلْیَنا، » َفَجاَء خاُلنا َفَنَثى َعلینا الَِّذي ِقیَل َلهُ «َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي َذرٍّ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  . )١(وحّدثَنا ِبهِ 

  ) ٦٢الحدیث رقم ( 
، َأْخَبَرَنا ُحَمْیُد ْبُن )٢(، َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن اْلُمِغیَرةِ اْألَْزِديُّ  َخاِلدٍ  ْبنُ  َهدَّابُ : َحدَّثََنا مسلم رحمه اهللاقال اإلمام 

اِمتِ )٣(ِهَاللٍ  : َخَرْجَنا ِمْن َقْوِمَنا ِغَفاٍر، َوَكاُنوا ُیِحلُّوَن الشَّْهَر اْلَحَراَم، )٤(، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن الصَّ ، َقاَل: َقاَل َأُبو َذرٍّ
ا: ِإنََّك ِإَذا َسَدَنا َقْوُمُه َفَقاُلو َفَخَرْجُت َأَنا َوَأِخي ُأَنْیٌس َوُأمَُّنا، َفَنَزْلَنا َعَلى َخاٍل َلَنا، َفَأْكَرَمَنا َخاُلَنا َوَأْحَسَن ِإَلْیَنا، َفحَ 

َیا اْبَن َأِخي َقْبَل َأْن أَْلَقى  ...، َفُقْلُت: الَِّذي ِقیَل َلهُ  َفَجاَء َخاُلَنا َفَنثَا َعَلْیَناَخَرْجَت َعْن َأْهِلَك َخاَلَف ِإَلْیِهْم ُأَنْیٌس، 
  .)٥("الحدیث ، ...ِبَثَالِث ِسِنینَ  rَرُسوَل اِهللا 

   تخریج الحدیث:
   )٧(بنحوه. وأیضاً  ،، بهالقیسي ، عن سلیمان بن المغیرةالمازني ُشَمْیلمن طریق النضر بن )٦(أخرجه مسلم

من طریق أبي  )٨(بنحوه. وأیضاً  ،، بهالعدوي من طریق ابن عون محمد بن إبراهیم السلمي، عن حمید بن هالل
وأیضًا من طریق  بنحوه. ،، بهالغفاري عمران الحوني عبد الملك بن حبیب األسدي، عن عبداهللا بن الصامت

  ، عن أبي ذر، به، بنحوه.)٩(عبد اهللا بن عباس
  :دراسة رجال اإلسناد

ه لم یرسل عن عبداهللا بن ألنَّ العدوي؛  إرسال حمید بن هالل فيرجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل 
  .)١٠(الغفاري متاالصَّ 

***  
                                                           

 .٥/١٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .سعید أبو ،البصري موالهم القیسي هو)(٢
 .البصري نصر أبو ،العدوي هو)(٣
 .البصري الغفاري هو)(٤
  r النبي دعاء باب)، و ٢٤٧٣(١٣٢، رقم ٤/١٩١٩، t ذر أبي فضائل من باب ، y الصحابة فضائل كتاب، صحیح مسلم)(٥

  .)٢٥١٤(١٨٢ ، رقم١٩٥٢، صوأسلم لغفار
 .١٣٢، رقم ٤/١٩٢٣في الموضع السابق، )(٦
  ).٢٤٧٣(١٣٢رقم  في الموضع السابق،)(٧
 ).٢٥١٤(١٨٣، رقم ٤/١٩٥٢، وأسلم لغفار  r النبي دعاء باب ،y الصحابة فضائل كتاب، مسلمصحیح )(٨
 ).٢٤٧٣(١٣٣، رقم ٤/١٩٢٣، t ذر أبي فضائل من بابفي الموضع السابق، )(٩

 .٨٤صالبن العراقي، وتحفة التحصیل ، ١٤٧، رقم ١٦٨ص، للعالئي انظر: جامع التحصیل)(١٠



١٢٢ 

  .)١(»َیا من تُْنَثى ِعنده َبواِطُن األخبار«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث الدَُّعاِء 

  ) ٦٣لحدیث رقم ( ا
 لم أجده.  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥/١٦، واألثرالنهایة في غریب الحدیث )(١



١٢٣ 

  الخامس المبحث
  الجیم مع النون 

النَِّجیُب: الفاِضل ِمن ُكّل » ُنَجَباء ُرَفقاءِإنَّ ُكلَّ َنِبيٍّ ُأْعِطَي َسْبَعَة «(َنُجَب) ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  . )١(َحیوان. َوَقْد َنُجَب َیْنُجُب َنَجاَبًة، ِإَذا َكاَن فاِضال َنِفیسا ِفي َنوِعه

  ) ٦٤الحدیث رقم ( 
، َعْن َكِثیٍر النَّوَّاِء، )٣(، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیانُ )٢(: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ُعَمرَ قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا

ِإنَّ ُكلَّ َنِبيٍّ ُأْعِطَي : rَعْن َأِبي ِإْدِریَس، َعِن اْلُمَسیَِّب ْبِن َنَجَبَة، َقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َقاَل النَِّبيُّ 
َمْن ُهْم؟ َقاَل، َأَنا َواْبَناَي، َوَجْعَفُر، َوَحْمَزُة، َسْبَعَة ُنَجَباَء ُرَفَقاَء َأْو ُرَقَباَء َوُأْعِطیُت َأَنا َأْرَبَعَة َعَشَر، ُقْلَنا: 

 اِهللا ْبُن َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر، َوِبَالٌل، َوَسْلَماُن، َوَعمَّاٌر، َواْلِمْقَداُد، َوُحَذْیَفُة، َوَعْبدُ 
  .)٤(َمْسُعودٍ 

   تخریج الحدیث:
، ومحمد بن)٦(والطبراني .)٥(أخرجه ابن أبي عاصم   ، اْلَماِزِنيّ  َحیَّانَ  من طریق الحسین بن إسحاق التُّْسَتِريُّ

من طریق محمد بن عبدوس بن  )٨(نافع، وابن عساكر بن إبراهیم بنمن طریق إسحاق  )٧(نعیم األصبهاني ووأب
َلِميّ عبد الجبار  ، )١٠(والطبراني، )٩(عن محمد بن یحیى بن أبى عمر، به بنحوه. وأحمد خمستهم، السُّ

َماِديّ من طر ، )١١(والحاكم ، وابن أبي )١٢(وأحمد ، عن سفیان بن عیینة، به، بنحوه.یق إبراهیم بن بشار الرَّ
   ...،)١٣(عاصم

                                                           
 .٥/١٧ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 .٣٣٤٨، رقم ٣/١٣٢٩هو محمد بن یحیى، صرح به أبو نعیم األصبهاني في كتابه معرفة الصحابة، )(٢
 .٦٠٤٧٨، رقم ٦/٢١٥ابن عیینة، صرح به الطبراني في كتابة المعجم الكبیر،  هو)(٣
، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسین بن علي بن أبي rسنن الترمذي، أبواب المناقب عن رسول اهللا )(٤

 .٣٧٨٥، رقم ٦/١٣٠طالب رضي اهللا عنهما، 
 .٢٤٤، رقم ١/١٨٩اآلحاد والمثاني، )(٥
 .٦٠٤٧٨، رقم ٦/٢١٥المعجم الكبیر، )(٦
 .٣٣٤٨، رقم ٣/١٣٢٩معرفة الصحابة، )(٧
 .١٠/٤٥٢تاریخ دمشق، )(٨
 .١٠٨٢، رقم ٢/٦٣٦فضائل الصحابة، )(٩

 .٦٠٤٨، رقم ٦/٢١٦المعجم الكبیر، )(١٠
 .٤٩٠١، رقم ٣/٢٢٠المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .١٠٨٢، رقم ٢/٦٣٦، و٢٧٧، رقم ١/٢٢٨، وفضائل الصحابة، ١٢٦٣، رقم ٢/٤١٤، و٦٦٤، رقم ٢/٩١مسند أحمد، )(١٢
 .١٤٢١، رقم ٢/٦١٧، و السنة، ٢٤٥، رقم ١/١٩٠اآلحاد والمثاني، )(١٣



١٢٤ 

، من طریق )٦(، وابن عساكر)٥(األصبهاني نعیم ووأب  ،)٤(الرازيتمام ، و )٣(، والطبراني)٢(والطحاوي ،)١(والبزار
  بنحوه.، عن علي بن أبي طالب، به عبداهللا بن ملیل البجلي،

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

 من الكوفي، ضعیف التیمي إسماعیل أبو بالتشدید النواء نافع بن أو إسماعیل بنا : هوالنَّوَّاءِ  كثیر -١  
  .)٧(السادسة

  ، بضم أوله وكسر الهاء بعدها موحدة الكوفي اسمه سوار أو مساور بيرهِ : هو المُ إدریس وأب -٢
، وزاد )١٢("وفیه تشیع"، وزاد ابن عبد البر: )١١(، والذهبي)١٠(، وابن حبان)٩(وثقه: ابن عبد البر .)٨(صدوق یتشیع

   .)١٣("یروى المراسیل"ابن حبان: 
  ، یتشیع.ةقلت: ثق

  .)١٤(مقبول قتل سنة خمس وستین، مخضرم من الثانیةالكوفي  : هوَنَجَبةَ  ْبنِ  اْلُمَسیَّبِ  -٣
  .)١٦(حبان ذكره ابنو  ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)١٥("مقبول، حیث یتابع" قال ابن حجر:

  صدوق.قلت: 
 ه لم یرسل عن كثیرألنَّ  ؛إرسال سفیان بن عیینةوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في 

  ...،)١٧(النَّوَّاءِ 
                                                           

 .٨٩٦، رقم ٣/١٠٩مسند البزار، )(١
 .٢٧٦٨، رقم ٧/١٩٦شرح مشاكل اآلثار، )(٢
 .٦٠٤٩، رقم ٦/٢١٦المعجم الكبیر، )(٣
 .١٥٩٧، رقم ٢/٢٣١، فوائد)(٤
 .٤٤٩٠، رقم ٤/١٧٧٢، ، ومعرفة الصحابة١/١٢٨األصفیاء، حلیة األولیاء وطبقات )(٥
 .١٠/٤٥١دمشق، تاریخ )(٦
 .٥٦٠٥، رقم ٤٥٩تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٧٩٢٨، رقم ٦١٧، صتقریب التهذیب)(٨
 .٧١٩٨، رقم ٣٣/٢١انظر: تهذیب الكمال، )(٩

 .٣٢٢١، رقم ٤/٣٣٨ذكره في الثقات، )(١٠
 .٦٤٨٩، رقم ٢/٤٠٦انظر: الكاشف، )(١١
 .٧١٩٨، رقم ٣٣/٢١تهذیب الكمال، )(١٢
 .٣٢٢١م ، رق٤/٣٣٨الثقات البن حبان، )(١٣
 .٦٦٧٧، رقم ٥٣٢تقریب التهذیب، ص)(١٤
 .٨١المصدر السابق، ص)(١٥
 .٥٥٩٣، رقم ٥/٤٣٧الثقات البن حبان، )(١٦
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣١٠، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٧

 .١٣١العراقي، ص



١٢٥ 

  .)١(ر اختالطهیالقسم األول الذي ال یض إیاه فيالعالئي  ذكرل ؛اختالطهكذلك و 
  صدوق. اإلسناد فیه كثیر النَّوَّاء ضعیف، والمسیب بن نجبة  

  الحكم على اإلسناد: 
من ، و )٣(بن حجروضعفه ا، )٢("rهذا الحدیث ال یصح عن الرسول "قال الجوزي: و ، ضعیفاإلسناد 

 هذاوقال الترمذي: " ،)٦(صححها الحاكممتابعاته  ولكن له .)٥(وشعیب األرنؤوط ،)٤(األلبانيالمعاصرین كل من 
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٧("الوجه هذا من غریب حسن حدیث

***  

  . )٨(السَّخيّ َأِي الفاِضل الَكریم » ِإنَّ اللَّه ُیحب التَّاجر النَِّجیبَ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ٦٥الحدیث رقم (
 لم أجده.

***  

ُث َعْن أخباِرنا َتْنِجیثاً «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث ُأمِّ َزْرع    .)٩(»َوَال تَُنجِّ

  الحدیث رقم ( * )
  ). ٥١( رقمبتقدم   

***  
  
  
  
  

  
                                                           

 .١٩، رقم ٤٧المختلطین، صكتاب )(١
 .٤٥٦، رقم ١/٢٨٢العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، )(٢
 .٦٥٦٤، رقم ٧/١٥٨انظر: إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، )(٣
 .١٩١٢، رقم ٢٧٦انظر: ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، ص)(٤
 .٦٦٥، رقم ٢/٩٢انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٥
 .٤٩٠١رقم  ،٣/٢٢٠المستدرك على الصحیحین، انظر: )(٦
، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسین بن علي بن أبي rسنن الترمذي، أبواب المناقب عن رسول اهللا )(٧

 .٣٧٨٥، رقم ٦/١٣٠طالب رضي اهللا عنهما، 
 .٥/١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 ].٥/٣٧٠َأَخّص. [تاج العروس،  بالحدیثِ  وكَأنَّه االْسِتْخراُج،: والنَّْجثُ  اِإلْخَراُج،: والنَّْجثُ تنجیثًا:  .السابق المصدر)(٩



١٢٦ 

َكاِة  قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَجَد)   النَّْجَدُة: الشِّّدة.» َمن أْعطي ِفي َنْجَدِتَها وِرْسِلهاِإالَّ «ِفي َحِدیِث الزَّ
  .)١(َوِقیَل: السِّمن. َوَقْد َتَقدََّم َمْبسوطا ِفي َحْرِف الرَّاءِ 

  )٦٦الحدیث رقم (
، َعْن )٤(َقَتاَدةَ ، َعْن )٣(َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیدٌ  ،)٢(: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا

، َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد َأِبي ُهَرْیَرَة َجاِلًسا، َقاَل: َفَمرَّ َرُجٌل ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن َصعْ  َصَعَة، َفِقیَل َلُه: َهَذا َأِبي ُعَمَر اْلُغَداِنيِّ
، َفرَ  َفَقاَل: َما َذاَك  ...دُّوُه َعَلْیِه َفَقاَل: ُنبِّْئُت َأنََّك ُذو َماٍل َكِثیٍر، َأْكَثُر َعاِمِريٍّ َناَدى َماًال، َفَقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة: ُردُّوُه ِإَليَّ

 َمْن َكاَنْت َلُه ِإِبٌل َال ُیْعِطي َحقََّها ِفي َنْجَدِتَها، َوِرْسِلَهاَیُقوُل: "  rَیا َأَبا ُهَرْیَرَة؟ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 
  .)٥("الحدیث...

  تخریج الحدیث:
هما عن من طریق محمد بن أبي عدي، كال)٧(، والبزارُزَرْیع اْلَعْیِشيّ من طریق یزید بن )٦(أخرجه النسائي
، من طریق شعبة بن الحجاج، والطبراني، من طریق )٩(، والحاكم)٨(بمثله. وابن خزیمة ،سعید بن أبي عروة، به

بنحوه.  ،عن قتادة بن دعامة، به ثالثتهم، )١١(التَِّمیِميّ  ، والحسن بن دینار)١٠(التَّْیمي َطْرخانسلیمان بن 
  ...،)١٣(، ومسلم)١٢(والبخاري

                                                           
 .٥/١٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو الهذلي البصري، المعروف بغندر.)(٢
 .٢٤٤٢، رقم ٥/١٢سعید بن أبي عروبة، صرح به النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب التغلیظ في حبس الزكاة، )(٣
 و ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري.ه)(٤
 .١٠٣٥٠، رقم ١٦/٢٣٠مسند أحمد، )(٥
 .٢٤٤٢، رقم ٥/١٢سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب التغلیظ في حبس الزكاة، )(٦
 .٩٥٧٥، رقم ١٧/٥٥مسند البزار، )(٧
 .٢٣٢٢، رقم ٤/٤٣صحیح ابن خزیمة، )(٨
 .١٤٦٦رقم ، ١/٥٦٠المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٢٨٧١، رقم ٣/١٨٤المعجم األوسط، )(١٠
 .٦٤١٥، رقم ٦/٢٨١ في الموضع السابق،)(١١
، رقم ٣/١١٣، وكتاب العلم، باب كتابة العلم، ١٤٠٣، رقم ٢/١٠٦صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، )(١٢

، وكتاب ٣٦٤٦، رقم ٤/٢٠٨اب المناقب، في الباب، ، وكت٢٨٦٠، رقم ٤/٢٩، وكتاب الجهاد والسیر، باب الخیل لثالثة، ٢٣٧١
ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َیْوَم  تفسیر القرآن، باب(َوَال َیْحِسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیًرا َلُهْم، َبْل ُهوَ  َشرٌّ َلُهْم، َسُیَطوَّ

، وفي الباب، ٤٩٦٢، رقم ٦/١٧٥ ، و٤٥٦٥، رقم ٦/٣٩وَن َخِبیٌر)، السََّمَواِت َواَألْرِض َواللَُّه ِبَما َتْعَملُ  الِقَیاَمِة، َوِللَِّه ِمیَراثُ 
، وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب األحكام التي تعرف بالدالئل، وكیف معنى الداللة وتفسیرها، ٤٩٦٣، رقم ٦/١٧٦
 .٧٣٥٦، رقم ٩/١٠٩

 ).٩٨٧(٢٥، رقم ٦٨٢)، وص٩٨٧(٢٤، رقم ٢/٦٨١كاة، باب إثم مانع الزكاة، صحیح مسلم، كتاب الز )(١٣



١٢٧ 

، من طریق )٦(، وابن حبان)٥(، وابن خزیمة)٤(الصنعاني ، وعبد الرزاق)٣(، وابن ماجه)٢(والنسائي ،)١(داود ووأب 
من )٩(الرحمن بن هرمز، والبخاري، من طریق األعرج عبد )٨(، والنسائي)٧(ذكوان أبي صالح السمان، والبخاري

من طریق )١١(، وعلي بن الجعدالُجهني الرحمن بن یعقوب عبدمن طریق  )١٠(به، وابن ماجهنَّ طریق همام بن مُ 
من طریق )١٣(وابن خزیمة، الهاللي من طریق عطاء بن یسار )١٢(ابن زنجویهو المقبري سعید بن أبي سعید، 

  .)١٤(بنحوه ،سبعتهم عن أبي هریرة، به ،الهجري خالس بن عمرو
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
اسمه یحیى  :ووهم من قال ،من الثالثة ،مقبول البصري، هو عبد اهللا بن رجاء  :انيدَ أبو عمر الغُ  -١

 ابن حبان ذكره ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)١٦("مقبول، حیث یتابع" قال ابن حجر: .)١٥(بن عبیدا
  .)١٧(في الثقات
  صدوق.قلت:   

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

                                                           
 .١٦٥٨، رقم ٢/١٢٤سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، )(١
، رقم ٢١٦، وص٣٥٦٢، رقم ٦/٢١٥، وكتاب الخیل، ٢٤٨٢، رقم ٥/٣٩سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة ماله، )(٢

٣٥٦٣. 
 .٢٧٨٨، رقم ٢/٩٣٢ماجه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخیل في سبیل اهللا، سنن ابن )(٣
 .٦٨٦٣، رقم ٤/٢٨مصنف عبد الرزاق، )(٤
 .٢٢٩١، رقم ٣١، ص٢٢٥٤، رقم ١١، وص٢٢٥٢، رقم ٤/١٠صحیح ابن خزیمة، )(٥
 .٣٢٥٣، رقم ٨/٤٤صحیح ابن حبان، )(٦
َوَال َیْحِسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن "، وكتاب تفسیر القرآن، باب ١٤٠٢ ، رقم٢/١٠٦صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، )(٧

ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َیْوَم القِ  لَُّه ِبَما َوال َیاَمِة، َوِللَِّه ِمیَراُث السََّمَواِت َواَألْرضِ ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیًرا َلُهْم، َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم، َسُیَطوَّ
 .٤٥٦٥، رقم ٦/٣٩، "َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ 

 .٢٤٤٨، رقم ٥/٢٣سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة اإلبل، )(٨
، رقم ٩/٢٣صحیح البخاري، كتاب الِحَیِل، باب في الزكاة وأن ال یفرق بین مجتمع، وال یجمع بین متفرق، خشیة الصدقة، )(٩

٦٩٥٧. 
 .١٧٨٦، رقم ١/٥٦٩كتاب الزكاة، باب ما جاء في منع الزكاة،  سنن ابن ماجه،)(١٠
 .٢٨٣٣، رقم ١/٤١٤مسند ابن الجعد، )(١١
 .١٣٥٤، رقم ٢/٧٨١األموال، )(١٢
 .٢٣٢١، رقم ٤/٤٣صحیح ابن خزیمة، )(١٣
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي هریرة )(١٤
 .٧٣٣١رقم ، ١١٨٢تقریب التهذیب، ص)(١٥
 .٨١المصدر السابق، ص)(١٦
 .٦٢٩٦، رقم ٥/٥٦٩الثقات البن حبان، )(١٧



١٢٨ 

ندر غُ  مع أنَّ  ؛اختالطهكذلك ، و )١(ه لم یرسل عن قتادة بن دعامةألنَّ ة؛ إرسال سعید بن أبي عروب -١  
یزید بن زریع هو من أثبتهم في سعید بن أبي عروبة،  تابعهمحمد بن جعفر حدث عنه بعد اختالطه، ولكن 

 ذكرل ؛تدلیسهأیضًا ، و )٢(ومحمد بن أبي عدي وهو مما اتفق الشیخان على اإلخراج له عن سعید بن أبي عروبة
  .)٣(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس في إیاه ابن حجر
ابن حجر  نَّ مع أ ،تدلیسهكذلك ، و )٤(انيه لم یرسل عن أبي عمر الغدألنَّ  ؛إرسال قتادة بن دعامة -٢  

  .)٦(ث في روایة الطبراني بصیغة التحدیثحدَّ وقد  ؛)٥(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيذكره 
  صدوق، وهو خال من العلل. دانيأبو عمر الغُ  فیه ثقات، ماعدااإلسناد روات 

  الحكم على اإلسناد: 
  ، وعلیها فالحدیث صحیح لغیره.)٧(األلباني اصححهالحدیث حسن، وله متابعات صحیحه، إسناد هذا 

***  

َدَقِة، َفَقاَل َرُجٌل: َیا َرُسوَل «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث  َأنَُّه َذَكَر َقاِرَئ اْلُقْرآِن َوَصاِحَب الصَّ
النَّْجَدُة: الشَّجاعة. ورُجٌل َنِجٌد وَنُجٌد: َأْي َشِدیُد » الرَُّجل؟ َفَقاَل: لْیست َلُهَما ِبِعْدلاللَّه، أرأیَتك النَّْجدة َتُكوُن ِفي 

  .)٨(اْلَبْأسِ 

  ) ٦٧الحدیث رقم ( 
ِبیعُ  َتْوَبةَ  َأُبو ِإَليَّ  َكَتبَ  :رحمه اهللا أحمد بن حنبلقال اإلمام   اْلَهْیَثمُ  َحدَّثََنا: ِكَتاِبهِ  ِفي َوَكانَ )٩(َناِفعٍ  ْبنُ  الرَّ

 r   اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْألَْخَنِس، ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َكِثیرِ  َعنْ  ُموَسى، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َواِقٍد، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ُحَمْیٍد، ْبنُ ا
 النََّهاِر، َوآَناءَ  اللَّْیلِ  آَناءَ  ِبهِ  َیُقومُ  َفُهوَ  اْلُقْرآَن، َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َأْعَطاهُ  َرُجلٌ : اْثَنَتْینِ  ِفي ِإالَّ  َبْیَنُكمْ  َتَناُفَس  َال : "الَ قَ 

 َأْعَطاهُ  َوَرُجلٌ  ِبِه، َیُقومُ  َكَما ِبهِ  َفَأُقومَ  ُفَالًنا، َأْعَطى َما ِمْثلَ  َأْعَطاِني َتَعاَلى اهللاَ  َأنَّ  َلوْ : َرُجلٌ  َفَیُقولُ  ِفیِه، َما َوَیتَِّبعُ 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٣٩، رقم ١٨٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ٧٧انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٢٥العراقي، ص
 .٤٣، رقم ١٣٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٢
 .٥٠، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٢٦٢العراقي، ص
 .٩٢، رقم ٤٣طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
 .٦٤١٥، رقم ٦/٢٨١انظر: المعجم األوسط، )(٦
 .٧٥٤، رقم ١/١٨٤لترهیب، صحیح الترغیب وا)(٧
 .٥/١٨، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٨
 هو الحلبي.)(٩



١٢٩ 

 َیا: َرُجلٌ  َفَقالَ "  ِبهِ  َفَأَتَصدَّقَ  ُفَالًنا َأْعَطى َما ِمْثلَ  َأْعَطاِني اهللاَ  َأنَّ  َلوْ : َرُجلٌ  َفَیُقولُ  َوَیَتَصدَُّق، ُیْنِفقُ  َفُهوَ  َماًال، اهللاُ 
  .)١(اْلَحِدیثِ  َباِقي َوَسَقطَ  الرَُّجلِ  ِفي َتُكونُ  النَّْجَدةَ  َأرََأْیُتكَ  اِهللا، َرُسولَ 

   الحدیث:تخریج 
التِّنِّیِسّي،  یوسف بن عبداهللا، من طریق )٤(الشیخ األصبهاني ووأب، )٣(والطبراني، )٢(الفریابيأخرجه 

 ،به ،الغساني الهیثم بن حمیدعن  كالهما، الطَّاَطِري محمد بن مروان ، من طریق)٦(، وابن عساكر)٥(والبیهقي
   بنحوه. ،، بهكثیر بن مرة، عن الشامي مسلم أبي بن مكحولمن طریق )٧(بنحوه. وابن قانع

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
من  ،صدوق رمي بالقدر ،أبو أحمد أو أبو الحارث ،: هو الغساني موالهمالهیثم بن حمید -١  
 الناس أعلم" ، وزاد دحیم:)١٢(وابن حبان ،)١١(داود و، وأب)١٠(، ودحیم الدمشقي)٩(بن معیناوثقه:  .)٨(السابعة
 ضعیفاً  كان" :مسهر الغساني وأب قال، و )١٤(بأس" به لیس" :النسائي وقال .)١٣(أعلم" فیما مكحول بحدیث
 الحدیث عن أمسكت كنت وقد الحفظ، أهل من وال األثبات من یكن ولم كتب صاحب وكان" ، وزاد:)١٥(قدریًا"
الهیثم بن حمید،  فأعلم أهل دمشق بحدیث مكحول وأجمعه ألصحابه" زرعة: وقال أبو  .)١٦(استضعفته" عنه

  .)١٧("ویحیى بن حمزة
  لم یوافق بدعته.حدیثه  ألنَّ  ؛بدعته ریوهنا ال یض قدري، هقلت: ثق

                                                           
 .١٦٩٦٦، رقم ١٦٨-٢٨/١٦٧مسند أحمد، )(١
 .١٠٧، رقم ٢٠١فضائل القرآن، ص)(٢
، ومسند الشامیین، ١٢٥، رقم ١/٩٣، والمعجم الصغیر، ٢٢٧١، رقم ٢/٣٧٥، والمعجم األوسط، ٢٢/٢٣٩المعجم الكبیر، )(٣
 .١٢١٢، رقم ٢/٢١٤
 .١١٩٩، رقم ٢٣٦أمثال الحدیث، ص)(٤
 .١٨٢٠، رقم ٣/٣٦٠شعب اإلیمان، )(٥
 .٧٢٥، رقم ١/٥٨٨معجم ابن عساكر، )(٦
 .٣/٢٣٢معجم الصحابة، )(٧
 .٧٤١٢، رقم ١٠٣٠تقریب التهذیب، ص)(٨
، ٩/٨٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، ، وقال مرة أخرى: " ال بأس به"، انظر: ٦٦٤٣، رقم ٣٠/٣٧٢انظر: تهذیب الكمال، )(٩

 .٣٣٤رقم 
 .٦٦٤٣، رقم ٣٠/٣٧٢انظر: تهذیب الكمال، )(١٠
 المصدر السابق.انظر: )(١١
 .١٦١٨٥، رقم ٩/٢٣٥ذكره في الثقات، )(١٢
 .٦٦٤٣ رقم ،٣٠/٣٧٢ الكمال، تهذیب)(١٣
 المصدر السابق.)(١٤
 السابق. المصدر)(١٥
 .السابقالمصدر )(١٦
 .السابق المصدر)(١٧



١٣٠ 

 ،صدوق فقیه في حدیثه بعض لین ،الدمشقي األشدق ،األموي موالهم : هوسلیمان بن موسى -٤  
، )٥(وابن حبان ،)٤(الدمشقي، ودحیم )٣(بن معینا، و )٢(وثقه: ابن سعد .)١(من الخامسة ،وخولط قبل موته بقلیل

 صحیح وحدیثه" ، وقال مرة:)٧("ثقة في الزهري" ابن معین مرة:وقال  ،)٦(جریج" ابن علیه أثنىوزاد ابن سعد: "
 أفقه مكحول أصحاب من أحداً  أعلم وال االضطراب بعض حدیثه وفي الصدق محله" :حاتم وأب قالو  .)٨(عندنا"

 وهو غیره، ال یرویها بها ینفرد أحادیث روى وقد الشام أهل علماء حدأ" عدي:قال ابن و ، )٩("منه ثبتأ وال منه
 قال النسائي:، و )١٢(مناكیر" عندهقال البخاري: "و  ،)١١("فیه طعونم" ابن المدیني:وقال  .)١٠(صدوق" ثبت عندي

  .)١٥("مناكیر عنده": الساجي ، وقال)١٤("ءشي حدیثه في" قال مرة:، و )١٣(الحدیث" في بالقوي لیس الفقهاء أحد"
؛ ألنَّه لم یصرح في )١٧(وكذلك تدلیسه ،)١٦(ألنَّه أرسل عن كثیر بن مرةإرساله؛ یضیر و  قلت: صدوق،

ألنَّ  ؛)١٨("بیسیر موته قبل خولط وكانقول ابن المدیني: "من صیغ التحدیث، وال یضیر  صیغةروایة بأي أي 
  .ةالشامی مسلم أبي بن مكحولتابعه لم

   واحدة، امرأة إال أهله جمیع معه أسّلم أسّلم لما أنه، و )١٩(هو الّسلمي، شهد بدراً : األخنس بن یزید -٣
  .)٢٠(]١٠: الممتحنة[ )اْلَكواِفرِ  ِبِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوال(: رسوله على تعالى اللَّه فأنزل

                                                           
 .٢٦٣١، رقم ٤١٤تقریب التهذیب، ص)(١
 .٧/٤٥٧انظر: الطبقات الكبرى، )(٢
 .٣٨٧، رقم ٤/٢٢٧انظر: تهذیب التهذیب، )(٣
 .٢٥٧١، رقم ١٢/٩٥انظر: تهذیب الكمال، )(٤
 .٨١٩٢، رقم ٦/٣٧٩ذكره في الثقات، )(٥
 .٧/٤٥٧الطبقات الكبرى، )(٦
 .٣٦٠رقم ، ١١٧روایة الدارمي، ص، انظر: تاریخ یحیى بن معین)(٧
 .٣٨٧، رقم ٤/٢٢٧انظر: تهذیب التهذیب، )(٨
 .٦١٥، رقم ٤/١٤٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٧٤١، رقم ٢٦٢- ٤/٢٦١الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٠
 .٦٣٢، رقم ٢/١٤٠الضعفاء الكبیر، )(١١
 .١٨٨٨، رقم ٤/٣٨التاریخ الكبیر، )(١٢
 .٢٥٢، رقم ٤٩الضعفاء والمتروكون، ص)(١٣
 .٢٥٧١، رقم ١٢/٩٧تهذیب الكمال، ) (١٤
 .٢٢٢٨، رقم ٦/١٠٠إكمال تهذیب الكمال، )(١٥
 .١٣٧، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٥٩، رقم ١٩٠انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٦
 .  ٦) ١٥٨(، رقم٦٢طبقات المدلسین، صانظر: )(١٧
 .٣٨٧، رقم ٤/٢٢٧تهذیب التهذیب، )(١٨
 .٦٠، رقم ١/١٩١الصحابة، انظر: اإلصابة في تمییز )(١٩
 .٩٢٤٨، رقم ٦/٥٠٦المصدر السابق، )(٢٠



١٣١ 

ه لم یرسل عن یزید بن ألنَّ  ؛إرسال كثیر بن مرةوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في 
  .)١(األخنس

الدمشقي، كالهما  سلیمان بن موسىالقطان، و  الخلیل بن الحسین بن محمد بكر أبو فیه فاإلسناد
  الدمشقي. سلیمان بن موسى وتدلیس صدوق، وٕارسال

  الحكم على اإلسناد: 
؛ ألنَّ له )٣(غریب" حسن حدیث هذاوقال ابن عساكر: " ،)٢(شعیب األرنؤوط ضعفه، سناد ضعیفاإل

  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٤(، متفق علیهt أبي هریرة شاهد من حدیث 
***  

النَِّجاُد: َحَماِئُل السَّْیِف. ُترید طوَل » َزْوجي َطِویُل النَِّجادِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث ُأمِّ َزْرع 
  .)٥(َوُهَو ِمْن َأْحَسِن الِكنایاتقامِته، َفِإنََّها ِإَذا َطاَلْت طاَل ِنجاُده، 

  الحدیث رقم ( * )
  )٥١رقم(بتقدم   

***  

َجاَءُه رُجٌل وبَكفِّه َوَضٌح، َفَقاَل َلُه: اْنُظر َبْطن َواٍد، َال َمْنَجَد َوَال ُمْتِهٍم، «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
ِمْن ِتهامة، َفَلْیَس ُكلُُّه ِمْن َهِذِه، وََال ِمْن َهِذِه. َوَقْد تََقدََّم ِفي التَّاِء َأْي موِضعًا َذا َحٍد ِمْن َنْجد، وَحٍد » فَتمعَّك ِفیهِ 

  .)٦(َمْبسوطا. والنَّْجد: َما اْرَتفع ِمَن اْألَْرِض، َوُهَو اسٌم خاصٌّ ِلَما ُدوَن اْلِحَجاِز، ممَّا َیلي الِعراق

  ) ٦٨الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  
  

                                                           
 .٢٦٩، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٥٠، رقم ٢٥٩انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .١٦٩٦٦، رقم ٢٨/١٦٨انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٢
 .٧٢٥، رقم ١/٥٨٨معجم ابن عساكر، )(٣
رجل آتاه اهللا القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النهار، ورجل یقول: لو : " rصحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قول النبي )(٤

صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب فضل من ، و ٧٥٢٨، رقم ٩/١٥٤فعلت كما یفعل"، أوتیت مثل ما أوتي هذا 
 .)٨١٥(٢٦٧، رقم ١/٥٥٩فعمل بها وعلمها، یقوم بالقرآن، ویعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه، أوغیره 

 .٥/١٩النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٥
 .المصدر السابق)(٦



١٣٢ 

ُهَو ُحِليٌّ ُمَكلٌَّل » َوَعَلْیَها َمَناِجُد ِمْن َذَهبٍ )١(نَُّه َرَأى اْمَرَأًة َشیََّرةً أَ «رحمه اهللا: َوِفیِه قال ابن األثیر 
د، ونُ  ُجوُده: بالُفصوص. َوِقیَل: َقالئُد ِمْن ُلؤلؤ وَذهب، واحُدها: َمْنَجد. َوُهَو ِمَن التَّْنجید: التَّْزیین. ُیَقاُل: بیٌت ُمَنجَّ

  .)٢(الَِّتي ُتَعلَّق َعَلى ِحیَطاِنِه، ُیَزیَّن ِبَها ُسُتوُره

  ) ٦٩الحدیث رقم ( 
  . )٣("مناجد یدها وفي r النبي امرأة أتت: "في كتابه فقالرحمه اهللا  مام الخطیب البغداديأورده اإل

  .)٤("أصل لها لیس وقال الحربي: "
***  

اْألَْنَجاُد: َجْمُع » َأنَُّه بَعث ِإَلى أمِّ الدَّرداء ِبَأْنَجاٍد ِمْن ِعْنِدهِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث َعْبِد اْلَمِلِك 
  .)٥(َنَجد، ِبالتَّْحِریِك، َوُهَو َمتاع اْلَبْیِت، ِمْن ُفُرٍش وَنماِرَق وُسُتور

  )٧٠الحدیث رقم (
، َأنَّ )٧(، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلمَ )٦(َحْفُص ْبُن َمْیَسَرةَ َحدَّثَِني ُسَوْیُد ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثَِني  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

، َفَلمَّا َأْن َكاَن َذاَت َلْیَلٍة، َقاَم َعْبُد اْلَمِلِك ِمَن اللَّْیِل، ِبَأْنَجاٍد ِمْن ِعْنِدهِ )٨(َبَعَث ِإَلى ُأمِّ الدَّْرَداءِ َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َمْرَواَن، 
 َخاِدَمَك ِحیَن َدَعْوَتُه، َفَكَأنَُّه َأْبَطَأ َعَلْیِه، َفَلَعَنُه، َفَلمَّا َأْصَبَح َقاَلْت َلُه ُأمُّ الدَّْرَداِء: َسِمْعُتَك اللَّْیَلَة، َلَعْنتَ َفَدَعا َخاِدَمُه، 

  .)٩(»ُشَفَعاَء َوَال ُشَهَداَء، َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  َال َیُكوُن اللَّعَّاُنونَ :« r َفَقاَلْت: َسِمْعُت َأَبا الدَّْرَداِء َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
   تخریج الحدیث:

 ،، بهالعدوي ، عن زید بن أسلم)١١(المدني ، وهشام بن سعد)١٠(أخرجه مسلم من طریق معمر بن راشد  
  بنحوه. 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

                                                           
 ].٢/٥١٨ . [النهایة في غریب لحدیث واألثر،والهیئة الشارة حسنة أي)(١
 .٥/١٩، واألثر الحدیث غریب في لنهایةا)(٢
 .٣٠١٢، رقم ٦/٥٢٢تاریخ بغداد، )(٣
 المصدر السابق.)(٤
 .٥/١٩، واألثر الحدیث غریب في النهایة)(٥
 عسقالن. أبو عمر الصنعاني نزیل ،الُعقیلي هو)(٦
 أبو عبد اهللا المدني. ،العدوي مولى عمر هو)(٧
 األوصابیة الدمشقیة وهي الصغرى.هي هجیمة وقیل جهیمة )(٨
 ).٢٥٩٨(٨٥، رقم ٤/٢٠٠٦، وغیرها الدواب لعن عن النهي باب، واآلداب والصلة البر كتابصحیح مسلم، )(٩

 .٨٥رقم  في الموضع السابق،)(١٠
 ).٢٥٩٨(٨٦، رقم ٤/٢٠٠٦ في الموضع السابق،)(١١



١٣٣ 

ویقال له  ،دثاني بفتح المهملة والمثلثةثم الحَ  ،روي األصلبن سهل الهَ ا: هو سوید بن سعید -١  
صدوق في نفسه إال أنه عمي فصار یتلقن ما لیس من حدیثه فأفحش فیه  ،أبو محمد ،بنون ثم موحدة ،األنباري

، )٢(بن حنبل وثقه: أحمد .)١(وله مائة سنةومائتین من قدماء العاشرة مات سنة أربعین  ،بن معین القولا
لیه حدیث فیه ع قرئغیر أنه لما كبر ربما " وزاد الدارقطني: ،)٥(ومسلمة بن قاسم ،)٤(، والدارقطني)٣(العجليو 

یعقوب بن  وقال ،)٧("أو قال: ال بأس به ،أرجو أن یكون صدوقاً " أحمد بن حنبل:قال و . )٦("بعض النكارة فیجیزه
وكان یدلس یكثر  ،كان صدوقاً " قال أبو حاتم:و  ،)٨("ضطرب الحفظ، وال سیما بعد ما عميصدوق، وم" شیبة:

، فكان یلقن أحادیث لیس من صدوق، إال أنه كان أعمى" قال صالح بن محمد جزرة :و  ،)٩("ذاك یعني التدلیس
فیه " البخاري:قال و  ،)١٢("متروك الحدیث" حنبل:قال أحمد بن و  ،)١١("لیس بشيء" بن المدیني:اقال و  .)١٠("حدیثه

، )١٥("ضعیف" نعیم بن حماد:قال و  ،)١٤("لیس بثقة" قال النسائي:، و )١٣("ظر كان عمي فلقن ما لیس من حدیثهن
هو سداد من عیش، هو " األعین:وقال أبو بكر  ،)١٦("یأتي عن الثقات في المعضالت" قال ابن حبان:و 

نه سمعه خلف حائط ویقال إولسوید أحادیث كثیرة عن شیوخه روى عن مالك الموطأ " ، وقال ابن عدي:)١٧("شیخ
أبو معاویة قال و  ،)١٨("یر ما ذكرت، وهو إلى الضعف أقربأیضا ولسوید مما أنكرت علیه غفضعف في مالك 

إذا كانت عنده كتب فهو عیب شدید. وقال: هذا أحد رجلین: أما رجل یحدث من كتابه أو من حفظه. " الضریر:

                                                           
  .٢٧٠٥، رقم ٤٢٣رقم تقریب التهذیب، )(١
 .٢٦٤٣، رقم ١٢/٢٥٠تهذیب الكمال، )(٢
 .٦٩٩، رقم ١/٤٤٢انظر: الثقات، )(٣
 .١٣٦، رقم ١٢١انظر: تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان، ص)(٤
 .٤٧٠، رقم ٤/٢٧٤تهذیب الكمال، )(٥
 .١٣٦ رقم ،١٢١ص حبان، البن المجروحین على الدارقطني تعلیقات)(٦
 ٤٧٥٧ رقم ،١٠/٣١٦ بغداد، تاریخ)(٧
 .السابق ردالمص)(٨
 .١٠٢٦، رقم ٤/٢٤٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٤٧٥٧ رقم ،١٠/٣١٦ بغداد، تاریخ)(١٠
 .السابق المصدر)(١١
 .١٥٨٧، رقم ٢/٣٢البن الجوزي،  الضعفاء والمتروكون)(١٢
 .٢٩٢٩، رقم ٢/٣٧٣التاریخ األوسط، )(١٣
 .٢٦٠، رقم ٥٠الضعفاء والمتروكون، ص)(١٤
 .٨٤٨، رقم ٤/٤٩٦الرجال، الكامل في ضعفاء )(١٥
 .٤٥٦، رقم ١/٣٥٢المجروحین،كتاب )(١٦
الَخلَُّة.  به ُتَسدُّ  ما أي عیٍش، من ِسَداداً  به وأَصْبتُ  َعَوٍز، من ِسَدادٌ  فیهوأما قولهم:   .٢٦٤٣، رقم ١٢/٢٥٢تهذیب الكمال، )(١٧

 أنَّه یكتب حدیثه لالعتبار .]، قلت: فیظهر من هذه العبارة ٢/٨٥[الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، 
 .٨٤٨، رقم ٤/٤٩٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٨



١٣٤ 

 بن معین:اقال و  .)١("آالف؟ قال: فهذا الیسر یكرر علیهثم قال: هو عندي ال شيء، قیل له: فأین حفظه ثالثة 
 ، وقال مرة:)٣("هو حالل الدم" ، وقال مرة:)٢(رجت إلى سوید بن سعید حتى أحاربهلو كان لي خیل ورجال لخ"
رأیت أبا زرعة یسيء القول في سوید بن " البرذعي:قال و  ،)٤("اكتب عنه، وما حدث به تلقینا فالما حدثك ف"

لم یعجبني، قلت: ما هو؟ قال: لما قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده، فقلت:  سعید، وقال: رأیت منه شیئاً 
إن عندي أحادیث البن وهب عن ضمام لیست عندك، فقال: ذاكرني بها، فأخرجت الكتب، وأقبلت أذاكره فكلما 

 ،)٦(مكرم، وحدیث نیار بن )٥(كنت أذاكره كان یقول: حدثنا به ضمام، وكان یدلس حدیث حریز بن عثمان
، فقلت: أبو محمد لم یسمع هذه الثالثة أحادیث من هؤالء؟ فغضب. قال )٧("زر غباً وحدیث عبد اهللا بن عمرو: "

ب منها فأما إذا حدث سعید: فقلت ألبي زرعة: فأیش حاله؟ فقال: أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكت
مع منه وهو فربما لقن ما لیس من حدیثه، فمن سعمي في آخر عمره " قال أبو أحمد الحاكم:، )٨("من حفظه فال

  .)٩("بصیر فحدیثه عنه أحسن
كذلك ، و )١٠("تغیر بعدما سمع منه مسلم" هنا اختالطه؛ ألنَّ العالئي قال:وال یضیر  قلت: صدوق،

  تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة من مراتب التدلیس؛ ألنَّه هنا حدث بصیغة التحدیث.
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  المدني. معمر بن راشد، وهشام بن سعد كل من تابعه هألنَّ ؛ )١١(قیليوهم حفص بن میسرة العُ  -١  
  إیاه ابن حجر  ذكرل ؛تدلیسهكذلك ، و )١٢(ه لم یرسل عن أم الدَّرداءألنَّ  العدوي؛ زید بن أسلم إرسال -٢  

  .)١٣(من مراتب التدلیسفي المرتبة األولى 

                                                           
 .٤٧٥٧، رقم ١٠/٣١٦تاریخ بغداد، )(١
 المصدر السابق.)(٢
 .السابق المصدر)(٣
 .السابق المصدر)(٤
 المشرقي. الرحبى أسعد بن أحمر بن جبر بنهو ا)(٥
 هو األسلمي.)(٦
 .٢٦٥٨، ٤/٢٦٨انظر: مسند أبي داود الطیالسي، )(٧
 .٤٧٥٧ رقم ،١٠/٣١٦ بغداد، تاریخ)(٨
 .٢٦٤٣، رقم ١٢/٢٥٢تهذیب الكمال، )(٩

 .٢٢، رقم ٥٥المختلطین، صكتاب )(١٠
 .١٤٣٣، رقم ١٧٤انظر: تقریب التهذیب، ص)(١١
 ، وتحفة التحصیل البن٢١١، رقم ١٧٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص٩٧، رقم ٦٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .١١٧العراقي، ص
 .١١، رقم ٢٠طبقات المدلسین، صانظر: )(١٣



١٣٥ 

 والفقال: " قلت: وٕان كان في اإلسناد من هو صدوق، فقد علق على ذلك ابن القیم الجوزیة رحمه اهللا
 من یطرح كما حفظه، أنه یعلم ما الضرب هذا أحادیث من ینتقي ألنه حدیثه، إخراج في مسلم على عیب

  .)١(فیه" غلط أنه یعلم ما الثقة أحادیث

***  

َیْعِني ِمْن َشَجِر الَحَرم، َوِهَي َعصًا ُتساق ِبَها » َأنَُّه أِذَن ِفي َقْطع اْلِمْنَجَدةِ «َوِفیِه  األثیر رحمه اهللا:قال ابن 
، وُیْنَفُش ِبَها الصوفُ    .)٢(الدُّوابُّ

  ) ٧١الحدیث رقم ( 
. َقْطِع اْلَمَسِد َواْلَقاِئَمَتْیِن َواْلِمْنَجَدةَ َأنَُّه َأِذَن ِفي : r: ِفي َحِدیِث النَِّبيِّ قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا

َحدَّثَِني ُكثَْیُر ْبُن َعْبِد اللَِّه ، ثنا اْبُن َأِبي ُأَوْیسٍ  ،)٣(نا اْلَحَسُن ْبِن ِزَیاٍد السُّرِّيُّ  ،َحدَّثَِنیِه َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َماِلكٍ 
  .)٤(َعْن َجدِّهِ ، َعْن َأِبیهِ ، اْلُمَزِنيُّ 

   تخریج الحدیث:
  بنحوه.  ،، بهاألصبحي أویس أبي بن إسماعیلعن علي بن المبارك الصنعاني، عن )٥(أخرجه الطبراني  

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

  .)٦(ومئتین یعني وستین، سبع سنة، توفى : هو أبو َعِليٍّ القوهستانيأحمد بن إبراهیم بن مالك -١  
    .)٧("على حفظه وثقتهوأحادیثه مستقیمة حسان تدل " : البغداديقال الخطیب   

  .ةقلت: ثق
  .)٨(الكوفة أهل من محارب مسجد مؤذن علي أبو كنیته ،هو المحاربي: الحسن بن زیاد السُّرِّيّ  -٢

  .)١٠("شیخ" قال أبو حاتم:و  .)٩(ذكره ابن حبان في الثقات
  قلت: ضعیف.  

                                                           
 .١/٣٥٣زاد المعاد في هدي خیر العباد، )(١
 .٥/١٩، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
، رقم ٧/١٣٦بضم السین المهملة وتشدید الراء المكسورة، هذه النسبة إلى سر، وهي قریة من قرى الري. [ األنساب للسمعاني )(٣

٢٠٨٩.[ 
 .١/٦٧٢غریب الحدیث، )(٤
 .١٨، رقم ١٧/١٨المعجم الكبیر، )(٥
 .١٨٥٩، رقم ٥/١٥تاریخ بغداد، )(٦
 المصدر السابق.)(٧
 .١٢٨١٩، رقم ٨/١٧٣الثقات البن حبان، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

 .٥٠، رقم ٣/١٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠



١٣٦ 

 ،عبد اهللا بن عبد اهللا بن أویس بن مالك بن أبي عامر األصبحي: هو إسماعیل بن ابن أبي أویس -٣  
 من العاشرة مات سنة ست وعشرین ،صدوق أخطأ في أحادیث من حفظه ،أبو عبد اهللا بن أبي أویس المدني

البأس " ابن معین، وأحمد بن حنبل:، وقال )٢("بذلك لیس العقل ضعیف صدوق" ابن معین:قال  .)١(ومائتین
ابن  ، وقال)٥("مالك خاله حدیث في ثبتاً  كان" وقال مرة: ،)٤("مغفالً  وكان الصدق محله" أبو حاتم:وقال  ،)٣(به"

 ، وقال النسائي، وأبو فتح األزدي:)٦("بشيء عنه یحدث نأ لمسلم یحل ال الناس أضعف ضعیفمعین: "
 أن إلى علیه، الكالم في النسائي بالغ" :الاللكائي القاسم أبو وقال، )٨("بثقة لیس" ، وقال النسائي:)٧("ضعیف"

 وقال الدارقطني:، )٩("ضعیف أنه إلى یؤول كلهم هؤالء كالم ألن لغیره، یبن لم ما له نبا ولعله تركه، إلى یؤدي

، وقال مرة: "یسرق )١١("فلسین یسوى أویس أبي بن إسماعیل" ابن معین:. وقال )١٠("الصحیح في أختاره ال"
 أبي بن إسماعیل سمعت: "شبیب بن سلمة، وقال )١٣("بشيء لیس یكذب، مخلط،" :، وقال أیضاً )١٢(الحدیث"

 سلمة بن النضر، وقال )١٤("بینهم فیما شيء في اختلفوا إذا المدینة ألهل الحدیث أضع كنت ربما: یقول أویس
 األزدي الفتح أبو قال، و )١٥("وهب بن اللَّه َعبد بمسائل مالك عن یحدث كان كذاب، أویس أبي ابن" : المروزي
  .)١٦("الحدیث یضع كان أویس أبي ابن أن" :الحافظ

  وال یضیر خطئه هنا ألنَّه تابعه علي بن المبارك الصنعاني.، یخطئ قلت: صدوق
ضعیف أفرط من نسبه إلى  ،المدني ،بن عمرو بن عوف المزنيا : هوكثیر بن عبد اهللا اْلُمَزِنيّ  -٤  

  .)١٧(من السابعة ،الكذب

                                                           
 .٤٦٤، رقم ١٤١تقریب التهذیب، ص)(١
 .٦١٣، رقم ٢/١٨١والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٢
 .١٥١، رقم ١/٥٢٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(٣
 .٦١٣ رقم ،٢/١٨١ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٤
 .٧٦، رقم ١/٣٤٧اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(٥
 .٦٥تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، ص)(٦
 ٤٩٩، رقم .٢/١٨٤، وٕاكمال تهذیب الكمال، ١٥١، رقم ١/٥٢٥الكامل في ضعفاء الرجال، )(٧
 .٤٥٩، رقم ٣/١٢٨تهذیب الكمال، )(٨
 المصدر السابق.)(٩
 .٥٦٨، رقم ١/٣١١تهذیب التهذیب، )(١٠
 .١٠٠، رقم ١/٨٧الضعفاء الكبیر، )(١١
 .١٥١، رقم ١/٥٢٥انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٢
 .١٦٢، رقم ٣١٢سؤاالت ابن الجنید، ص)(١٣
 .٥٦٨، رقم ١/٣١٢تهذیب التهذیب، )(١٤
 .١٥١، رقم ١/٥٢٥الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٥
 .١١/٣٠٧المحلى باآلثار، )(١٦
 .٥٦٥٢، رقم ٨٠٨تقریب التهذیب، ص)(١٧



١٣٧ 

 ،والد كثیر ،المدني ،عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زید المزني : هواْلُمَزِنيّ  اهللا عبد بن كثیر والد -٥  
  .)٢(حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث" مقبول،قال ابن حجر: ". )١(من الثالثة ،مقبول

  قلت: وهنا لم یتابعه أحد فهو لین.
ملیحة بن عمرو بن  :بن ملحة، ویقالعمرو بن عوف بن زید هو : اْلُمَزِنيُّ  اهللا عبد بن كثیر جد -٦  

وذكر ابن سعد أّن ... بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أدبن طابخة المزني، أبو عبد اللَّه، أحد البّكاءین
  .)٣(بواء، ویقال: أول مشاهده الخندقأول غزوة شهدها األ

، كالهما ضعیف، وٕاسماعیل بن أبي أویس اْلُمَزِنيّ  اهللا عبد بن كثیر، السُّرِّيّ  زیاد بن فیه الحسن فاإلسناد  
  لین الحدیث. ْلُمَزِنيّ ا زید بن عوف بن عمرو بن اهللا عبدصدوق، 

  الحكم على اإلسناد: 
  .اإلسناد ضعیف

***  

واِحك، » َأنَُّه َضِحك َحتَّى بَدت َنواِجُذه«ِفیِه  (َنَجَذ) قال ابن األثیر رحمه اهللا: النََّواِجُذ ِمَن األْسنان: الضَّ
ُل، ِألَنَُّه َما  ِحك َوِهَي الَِّتي َتْبدو ِعْنَد الضَّحك. َواْألَْكَثُر األْشَهر َأنََّها أْقصى األْسنان. َواْلُمَراُد اْألَوَّ َكاَن َیْبُلغ ِبِه الضَّ

  .)٤(َحتَّى ِتْبُدَو َأَواِخُر أْضراسه

  ) ٧٢الحدیث رقم ( 
 ، َعنْ )٦(، َعْن َمْنُصورٍ )٥(ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َجِریرٌ َحدَّثََنا  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

نِّي َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمْنَها، َوآِخَر َأْهِل إِ : " r: َقاَل النَِّبيُّ t)٩(، َعْن َعْبِد اللَّهِ )٨(، َعْن َعِبیَدةَ )٧(ِإْبَراِهیمَ 
، َفَیُقوُل اللَُّه: اْذَهْب َفاْدُخِل الَجنََّة، َفَیْأِتیَها، َفُیَخیَُّل ِإَلْیِه َأنََّها َمْألَى، )١٠(َرُجٌل َیْخُرُج ِمَن النَّاِر َكْبًواالَجنَِّة ُدُخوًال، 

، َفَیُقوُل: اْذَهْب َفاْدُخِل الَجنََّة، َفَیْأِتیَها َفُیَخیَُّل ِإَلْیِه َأنََّها َمْألَى، َفَیْرِجُع َفَیُقوُل: َفَیْرِجُع َفَیُقوُل: َیا َربِّ َوَجْدُتَها َمْألَى
َلَك ِمْثَل َعَشَرِة َأْو: ِإنَّ  -  َیا َربِّ َوَجْدُتَها َمْألَى، َفَیُقوُل: اْذَهْب َفاْدُخِل الَجنََّة، َفِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّْنَیا َوَعَشَرَة َأْمثَاِلَها

                                                           
 .٣٥٢٧، رقم ٥٣١، صالتهذیب  تقریب)(١
 .٨١المصدر السابق، ص)(٢
 .٤/٥٥٢ز الصحابة، یاإلصابة في تمی)(٣
 .٥/٢٠، الحدیث واألثرالنهایة في غریب )(٤
 .بي الكوفيالحمید بن ُقْرط الضَّ ابن عبد  هو)(٥
 ابن المعتمر بن عبد اهللا السلمي، أبو عتاب الكوفي. هو)(٦
 ابن یزید بن قیس بن األسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقیه. هو)(٧
 ابن عمرو السْلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي تابعي كبیر. هو)(٨
 ).١٨٦(٣٠٨، رقم ١/١٧٤والنار،  الجنة صفة باب الرقاق، كتاب ،صرح به مسلم في صحیحه، ابن مسعودهو )(٩

 وٕایصال الجار حذف باب من هو: وقیل .لزمه إذا عمله عمل على یكب الرجل وأكب فأكب، كببته: یقال. الطریق ألزموها أي)(١٠
 ].٤/١٣٨[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .عنه عادلة غیر له الزمه أي: الطریق قطع على مكبة جعلوها المعنى. الفعل



١٣٨ 

َضِحَك َحتَّى  rَوَأْنَت الَمِلُك " َفَلَقْد رََأْیُت َرُسوَل اللَِّه  - َأْو: َتْضَحُك ِمنِّي  -َفَیُقوُل: َتْسَخُر ِمنِّي  -َأْمثَاِل الدُّْنَیا 
  . )١(»َذاَك َأْدَنى َأْهِل الَجنَِّة َمْنِزَلةً «َبَدْت َنَواِجُذُه، َوَكاَن َیُقوُل: 

  یج الحدیث:تخر 
، عن )٣(إسحاق بن إبراهیم الحنظليعن أیضًا بمثله. و  ،عن عثمان بن أبي شیبة، به)٢(أخرجه مسلم

من )٥(یعي، ومسلمبِ من طریق إسرائیل ابن أبي إسحاق السَ )٤(بمثله. والبخاري ،بي، بهجریر بن عبد الحمید الضَّ 
من طریق أنس بن مالك، )٦(بنحوه. ومسلم ،عن إبراهیم النخعي، به كالهماطریق األعمش سلیمان بن مهران، 

  بنحوه. ،عن عبداهللا بن مسعود، به
   :دراسة رجال اإلسناد

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
بي ط جریر بن عبد الحمیدالاخت -١ لكونه في صحیح البخاري، ألنَّ روایة البخاري له تدل ؛ )٧(الضَّ

  أنَّ روایة عثمان بن أبي شیبة عنه قبل االختالط.على 
  .)٨(النََّخِعيّ  بن یزید ه لم یرسل عن إبراهیمألنَّ  ؛إرسال منصور بن المعتمر -٢
 لذكر ؛تدلیسهكذلك ، و )٩(ه لم یرسل عن عبیدة بن عمرو األعورألنَّ  ؛النََّخِعيّ  إرسال إبراهیم بن یزید -٣  
  .)١٠(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس في إیاه ابن حجر

***  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٥٧١، رقم ٨/١١٧، والنار الجنة صفة بابكتاب الرقاق، صحیح البخاري، )(١
 ).١٨٦(٣٠٨، رقم ١/١٧٣، خروجاً  النار أهل آخر باب كتاب اإلیمان،صحیح مسلم، )(٢
 في الموضع السابق.)(٣
 .٧٥١١، رقم ٩/١٤٧، وغیرهم األنبیاء مع القیامة یوم وجل عز الرب كالم بابكتاب التوحید، صحیح البخاري، )(٤
 ).١٨٦(٣٠٩، رقم ١/١٧٤ خروجًا، النار أهل آخر باب اإلیمان، كتاب مسلم، صحیح)(٥
 ).١٨٦(٣١٠، رقم في الموضع السابق)(٦
 .٩، رقم ١٧المختلطین للعالئي، صكتاب انظر: )(٧
، وتحفة التحصیل البن ٨٠٢، رقم ٢٨٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٦١، رقم ١٩٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .٣١٧العراقي، ص
 .١٨، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٣، رقم ١٤١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٩

 .٣٥، رقم ٢٨طبقات المدلسین، صانظر: )(١٠



١٣٩ 

وا َعَلْیَها بالنَّواجذ«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث الِعرباض  َأْي تمسَّكوا ِبَها، َكَما َیَتَمسَّك » َعضُّ
  .)١(العاضُّ ِبَجِمیِع أضراِسه

  ) ٧٣الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا ُمَعاِوَیُة َیْعِني اْبَن : رحمه اهللابن حنبل قال اإلمام أحمد  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ

، َأنَُّه َسِمَع اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَیَة، )٢(َصاِلٍح، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبیبٍ  َلِميِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْمٍرو السُّ
َظًة َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُیوُن، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ َهِذِه َمْوعِ  rَقاَل: َوَعَظَنا َرُسوُل اِهللا 

ِإالَّ َقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى اْلَبْیَضاِء َلْیُلَها َكَنَهارَِها َال َیِزیُغ َعْنَها َبْعِدي ا َتْعَهُد ِإَلْیَنا؟ َقاَل: "َلَمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، َفَماذَ 
َفاِء الرَّاِشِدیَن َهاِلٌك، َوَمْن َیِعْش ِمْنُكْم، َفَسَیَرى اْخِتَالًفا َكِثیرًا، َفَعَلْیُكْم ِبَما َعَرْفُتْم ِمْن ُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخلَ 

وا َعَلْیَها ِبالنََّواِجِذ،  )٣(َفِإنََّما اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل اْألَِنفِ  اْلَمْهِدیِّیَن، َوَعَلْیُكْم ِبالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشی ا َعضُّ
  . )٤(َحْیُثَما اْنِقیَد اْنَقادَ 
   تخریج الحدیث:

عن )٦(بمثله. وابن ماجه ،عن أحمد بن حنبل، به ،من طریق عبد اهللا بن أحمد بن حنبل)٥(أخرجه الحاكم  
من طریق عبدالرحمن بن )٧(نعیم األصبهاني وإسماعیل بن بشر بن منصور، وٕاسحاق بن إبراهیم السواق، وأب

   ،هنيالجُ من طریق عبداهللا بن صالح  )٨(والطبراني بمثله. ،عمر رستَّه، ثالثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، به
، ، بهالحضرمي عن معاویة بن صالح كالهما، األموي موسى بن أسدمن طریق  )١٠(ْآلُجرِّيوا ،)٩(والطبراني

  ...،)١١(بمثله. والترمذي

                                                           
 .٥/٢٠یث واألثر، النهایة في غریب الحد)(١
 أبو عتبة الحمص. ،هو ابن صهیب الُزبیدي بضم الزاي)(٢
 یأنف البعیر أنف یقال. الذلول األنف وقیل. به الذي للوجع قائده على یمتنع ال فهو أنفه الخشاش عقر الذي وهو المأنوف، أي)(٣

 یشتكي للذي ومبطون مصدور یقال كما به، مفعول ألنه مأنوف یقال أن األصل وكان. الخشاش من أنفه اشتكى إذا أنف فهو أنفا
 ].١/٧٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .بمعناه وهو بالمد، اآلنف كالجمل ویروى شاذا، هذا جاء وٕانما. وبطنه صدره

 .١٧١٤٢، رقم ٢٨/٣٦٧مسند أحمد، )(٤
 .٣٣١، رقم ١/١٧٥المستدرك على الصحیحین، )(٥
، رقم ١/١٦، المهدیین الراشدین الخلفاء سنة اتباع باب، والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحسنن ابن ماجه، )(٦

٤٣. 
 .٢، رقم ١/٣٦المستخرج على صحیح مسلم، )(٧
 .٦١٩، رقم ١٨/٢٤٧المعجم الكبیر، )(٨
 في الموضع السابق.)(٩

 .٨٨، رقم ١/٤٠٣الشریعة، )(١٠
 .٢٦٧٦، رقم ٤/٣٤١، البدع واجتناب بالسنة األخذ في جاء ما بابأبواب العلم، سنن الترمذي، )(١١



١٤٠ 

، )٧(نعیم األصبهاني و، وأب)٦(، والحاكم)٥(اْآلُجرِّي، و )٤(، والطبراني)٣(، والمروزي)٢(وابن أبي عاصم ،)١(والدارمي 
بنحوه.  ،لمي، بهعبدالرحمن بن عمرو السُّ عن ، بن أبي كریب الكالعي ، من طریق خالد بن معدان)٨(والبیهقي

، من طریق یحیى بن أبي المطاع )١٢(نعیم األصبهاني ووأب ،)١١(والحاكم، )١٠(وابن أبي عاصم ،)٩(وابن ماجه
، )١٥( عاصم أبي وابن، الزبیدي بن حبیباالمهاصر من طریق ،  )١٤(والطبراني، )١٣(وابن أبي عاصم القرشي،

  .)١٧(بنحوه ،عن العرباض بن ساریة، به ، ثالثتهمالكالعي رِ جْ بن حُ  رِ جْ ، من طریق حُ )١٦(اْآلُجرِّيو 
  اإلسناد، وعلله:دراسة رجال 
  اإلسناد فیه:

أبو عمرو وأبو عبد الرحمن  ،الحضرمي ،مصغر ،بالمهملة ،دیربن حُ ا : هومعاویة بن صالح -١  
 وقیل بعد السبعین ،وخمسینمن السابعة مات سنة ثمان  ،صدوق له أوهام ،قاضي األندلس ،الحمصي

  ...،)٢٢(وأحمد بن حنبل ،)٢١(معینبن او  ،)٢٠(، وابن سعد)١٩(وثقه: عبد الرحمن بن مهدي .)١٨(ومائة
                                                           

 .٩٦، رقم ١/٢٢٨سنن الدارمي، )(١
 .٥٤، رقم ١/٢٩السنة، )(٢
 .٧٢، و رقم ٧٠رقم ، و ٦٩، رقم ٢٦السنة، ص)(٣
 .٦١٨، رقم ١٨/٢٤٦المعجم الكبیر، )(٤
 .٨٦، رقم ١/٤٠٠الشریعة، )(٥
 .٣٢٩، رقم ١/١٧٤المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .١، رقم ١/٢٥المستخرج على صحیح مسلم، )(٧
 .٥/٢٢٠، وحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ٢٠٣٣٨، رقم ١٠/١٩٥السنن الكبرى، )(٨
، رقم ١/١٥، المهدیین الراشدین الخلفاء سنة اتباع باب،  والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحسنن ابن ماجه، )(٩

٤٢. 
 . ٥٥، رقم ١/٢٩السنة، )(١٠
 .٣٣٣، رقم ١/١٧٧المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .٤، رقم ١/٣٧المستخرج على صحیح مسلم، )(١٢
 . ٥٥، رقم ١/٢٩السنة، )(١٣
 .٦٢٣، رقم ١٨/٢٤٨المعجم الكبیر، )(١٤
 . ٥٧، رقم ١/٢٩السنة، )(١٥
 .٨٦، رقم ١/٤٠٠الشریعة، )(١٦
 وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.، tوله طرق عدیدة عن العرباض بن ساریة )(١٧
 .٦٨١٠، رقم ٩٥٥تقریب التهذیب، ص)(١٨
 .١٧٥٠، رقم٨/٣٨٢انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٩
 .٦٠٥٨، رقم ٢٨/١٨٩انظر: تهذیب الكمال، )(٢٠
 .٦٠٥٨ رقم ،٢٨/١٨٩ الكمال، تهذیب انظر:)(٢١
 .١٧٥٠رقم ،٨/٣٨٢البن أبي حاتم،  انظر: الجرح والتعدیل)(٢٢



١٤١ 

 الحدیث حسن الحدیث، صالح" :حاتم وأبوقال  .)٥(، وابن حبان)٤(والنسائي ،)٣(، والبزار)٢(زرعة ووأب، )١(والعجلي 
بن ا وقال. )٨("بأس به لیس" :البزارقال ، و )٧(، والذهبي : "صدوق"ابن خراش، وقال )٦(به" یحتج وال حدیثه یكتب
 یرضى ال سعید بنا یحیى كان" ، وقال أیضًا:)١٠(برضا" لیسوقال مرة: " ،)٩(بمنكر" جاء وال بالقوي، لیس" :معین

 كنا ما: فقال صالح بنا معاویة عن القطان سعید بن یحیى سألت" بن المدیني:اوقال  ،)١١(صالح" بن معاویة
 .)١٤(ضعیف"" :فتح األزدي وأبقال و  ،)١٣(بالقوي" لیس" :الساجي، وقال )١٢(حرفًا" وال الزمان ذلك في عنه نأخذ

ن صالح حدیث صالح، عن ولمعاویة ب" قال ابن عدي:و  .)١٥("یغرب بحدیث أهل الشام جداً " قال ابن عبد البر:و 
عنه أحادیث بن عیسى األشجعي اْبن وهب عنه كتاب، وعند َأِبي صالح عنه كتاب وعند ابن مهدي ومعن 

إال أنه یقع في  وهو عندي صدوق وثقات الناس، وما أرى بحدیثه بأساً  السَِّريِّ ْبن اعداد، وحدث عنه اللیث وبشر 
  .)١٦("أحادیثه إفرادات

  .له الكالعي كریب أبي بن معدان بن الدة ختابعمل ؛ال یضرهنا ، و قلت: صدوق له أوهام  
مات سنة عشر  ،من الثالثة ،مقبول ،الشامي ابن َعَبسة، هو :ميلَ عبد الرحمن بن عمرو السْ  -٢  

  في  ابن حبانذكره  ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)١٨("مقبول، حیث یتابع" قال ابن حجر: .)١٧(ومائة
  ...)٢٠("صدوق" قال الذهبي:و . )١٩(الثقات

                                                           
 .١٧٤٦، رقم ٢/٢٨٤الثقات، )(١
 .١٧٥٠رقم ،٨/٣٨٢ حاتم، أبي البن والتعدیل لجرحاانظر: )(٢
 .٤٠٨٨، رقم ١٠/٢٧مسند البزار،  انظر:)(٣
 .٦٠٥٨ رقم ،٢٨/١٩١انظر: تهذیب الكمال، )(٤
 .١٠٩٩٠، رقم ٧/٤٧٠، ذكره في الثقات)(٥
 .١٧٥٠رقم ،٨/٣٨٣البن أبي حاتم،  انظر: الجرح والتعدیل)(٦
 .٥٥٢٦، رقم ٢/٢٧٦الكاشف، ، و ٦٠٥٨، رقم١٩٢/ ٢٨انظر: تهذیب الكمال، )(٧
 .٤٦٤٢، رقم ١١/٢٦٩الكمال، تهذیب إكمال )(٨
 .٦٠٥٨رقم ،٢٧٠/ ٢٨ الكمال، تهذیب)(٩

 .١٧٥٠رقم ،٨/٣٨٣البن أبي حاتم،  انظر: الجرح والتعدیل)(١٠
 .السابق المصدرانظر: )(١١
 .السابقالمصدر انظر: )(١٢
 .٤٦٤٢، رقم ١١/٢٧٠الكمال، تهذیب إكمال )(١٣
 .السابقالمصدر )(١٤
 .٣٨٩، رقم ١٠/٢١١تهذیب التهذیب، )(١٥
 .١٨٨٨ ، رقم٨/١٤٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٦
 .٣٩٩١، رقم ٥٩٣تقریب التهذیب، ص)(١٧
 .٨١، صالسابق المصدر)(١٨
 .٤٠٩٣، رقم ٥/١١١الثقات البن حبان، )(١٩
 .٣٢٧٦، رقم ١/٦٣٨الكاشف، )(٢٠



١٤٢ 

روى عنه ابنه جابر وضمرة " قال:ف، ورد علیه ابن العراقي )١("نه ال یصح لجهالة حالهإ" وقال القطان الفاسي: 
  .)٢("فالرجل معروف العین والحال معاً  بن حبیب وعبد األعلى بن هالل ومحمد بن زیاد اإللهانيا

  قلت: صدوق.
  وباقي رجال اإلسناد ثقات. 

  ، كالهما صدوق.عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، والحضرمي صالح بن معاویةفیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

، )٤(شعیب األرنؤوطمن المعاصرین  وحسنه، )٣("حسن صحیح" الترمذي:، وقال إسناد هذا الحدیث حسن
 :وقال الذهبي )٦("الشام أهل في حدیث أجود من وهذا" وقال الهروي: ،)٥(الحاكمصححها صحیحه،  متابعاتهله و 
  الحدیث صحیح لغیره.، وعلیه ف)٨(، وصححه من المعاصرین األلباني)٧("علة له لیس صحیح"

***  

ِهَي َمْنُسوَبٌة ِإَلى َنْجَراَن، َوُهَو » َأنَُّه ُكفِّن ِفي ثالثِة أثواٍب َنْجَراِنیَّة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَجَر) ِفیِه 
  .)٩(َمْوِضٌع َمْعُروٌف َبْیَن اْلِحَجاِز َوالشَّاِم َواْلَیَمنِ 

  ) ٧٤الحدیث رقم ( 
، )١٠(َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َوُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َقاَال: َحدَّثََنا اْبُن ِإْدِریَس : َحدَّثََنا داود رحمه اهللا وقال اإلمام أب

ِفي َثَالَثِة َأْثَواٍب َنْجرَاِنیٍَّة:  rُكفَِّن َرُسوُل اللَِّه َعْن َیِزیَد َیْعِني اْبَن َأِبي ِزَیاٍد، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: " 
"، َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل ُعْثَماُن: ِفي َثَالَثِة َأْثَواٍب: ُحلٍَّة َحْمَراَء، َوَقِمیِصِه الَِّذي ُة َثْوَباِن، َوَقِمیُصُه الَِّذي َماَت ِفیهِ اْلُحلَّ 

  .)١١(َماَت ِفیهِ 
  
  
  

                                                           
 .٤٨٣، رقم ٦/٢٢٧تهذیب التهذیب، )(١
 .٥٢٣، رقم ١/١٤٦ذیل میزان االعتدال، )(٢
 .٢٦٧٦، رقم ٤/٣٤١، البدع واجتناب بالسنة األخذ في جاء ما بابأبواب العلم، سنن الترمذي، )(٣
 .١٧١٤٢، رقم ٢٨/٣٦٧، انظر: حاشیة مسند أحمد)(٤
 .٣٢٩، رقم ١/١٧٤المستدرك على الصحیحین، انظر: )(٥
 .٤/٣١ذم الكالم وأهله، )(٦
 .١/٦٩، نتلخیص المستدرك على الصحیحی)(٧
 .٢٤٥٥، رقم ٨/١٠٧إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٨
 .٥/٢١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٩

 .١٤٧١، رقم ١/٤٧٢، r النبي كفن في جاء ما بابكتاب الجنائز، عبداهللا بن إدریس، صرح به ابن ماجه في سننه، )(١٠
 .٣١٥٣، رقم ٣/١٩٩، الكفن في بابكتاب الجناز، سنن أبي داود، )(١١



١٤٣ 

   تخریج الحدیث:
وابن  .)٢(وأحمدبمثله.  ،، بهأبي داود ، عنالبصري داسة بن من طریق محمد بن بكر)١(أخرجه البیهقي  

أربعتهم عن  ،)٥(وهو في المصنف بن أبي شیبةامن طریق )٤(الطبراني ،الكوفي محمد بن عليعن )٣(ماجه
 الطبرانيو ، )٧(من طریق عبدالرحمن بن سلیمان، وابن سعد )٦(الموصلي یعلى ووأب بنحوه. ،عبداهللا بن إدریس، به

 ،، بهالهاشمي ، ثالثتهم عن یزید بن أبي زیاد)٩(بن قدامة الثقفيزائدة ، و )٨(من طریق صالح بن عمر الواسطي
الحكم بن عتیبة الكندي،  ق، من طری)١٣(، والبیهقي)١٢(، والطبراني)١١(عبدالرزاق الصنعانيو  ،)١٠(أحمدبنحوه. و 

  بنحوه.   ،من طریق شهر بن حوشب، عن عبد اهللا بن عباس، به)١٤(بنحوه. والبیهقي ،رة، بهجْ قسم بن بُ عن مِ 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 ،اً شیعیِّ  وكان ،نیتلقَّ  وصار رفتغیَّ  كبر ،ضعیف الكوفي، موالهم الهاشمي : هویزید بن أبي زیاد -١  

  .)١٥(ومائة وثالثین ست سنة مات ،الخامسة من
 ،أبو القاسم وبالدال،، ویقال َنجدة، بفتح النون بضم الموحدة وسكون الجیم ،رةجْ بن بُ  : هومسَ قْ مِ  -٢  

مات سنة  ،من الرابعة ،صدوق وكان یرسل ،مولى بن عباس للزومه له :ویقال له ،مولى عبد اهللا بن الحارث
، ویعقوب بن )١٨(، والعجلي)١٧(وثقه: أحمد بن صالح .)١٦(إحدى ومائة وما له في البخاري سوى حدیث واحد

                                                           
 .٦٦٧٥، رقم ٣/٥٦١السنن الكبرى، )(١
 .١٩٤٢، رقم ٣/٤١٤مسند أحمد، )(٢
 .١٤٧١، رقم ١/٤٧٢، r النبي كفن في جاء ما بابكتاب الجنائز، سنن ابن ماجه، )(٣
  .١٢١٤٦، رقم ١١/٤٠٤المعجم الكبیر، )(٤
 .١١٠٤٦، رقم ٢/٤٦٢مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٢٦٥٥، رقم ٥/٦٣مسند أبي یعلى الموصلي، )(٦
 .٢/٢٨٦الطبقات الكبرى، )(٧
 .١٢١٤٥، رقم ١١/٤٠٤المعجم الكبیر، )(٨
 .١٢١٤٧، رقم ٤٠٥في الموضع نفسه، ص)(٩

 .٢٢٨٤، رقم ٤/١٣٩مسند أحمد،)(١٠
 .٦١٦٦، قم٣/٤٢٠مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )(١١
 .١٢٠٥٦، رقم ١١/٣٧٨المعجم الكبیر، )(١٢
 .٦٦٧٦، رقم ٣/٥٦١السنن الكبرى، )(١٣
 .٦/٦٥حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٤
 .٧٧٦٨، رقم ١٠٧٥صتقریب التهذیب، )(١٥
 .٦٩٢١، رقم ٩٦٩، صالمصدر السابق)(١٦
 .١٤١٨، رقم ٢٣٢، صتاریخ أسماء الثقات)(١٧
 .١٧٨٣، رقم ٢/٢٩٥، الثقات)(١٨



١٤٤ 

 كثیر كان: "ابن سعدوقال  .)٣(به" بأس ال الحدیث صالح" :حاتم وأبوقال  .)٢(، والدارقطني)١(سفیان الفسوي
  .)٥(بالقوي" لیس" :ابن حزمقال و  ،)٤(ضعیفًا" الحدیث

  .)٦(ه لم یرسل عن ابن عباسألنَّ  إرساله؛ ریهنا ال یضو  قلت: صدوق،
 ؛ لقول مصنف)٧("أوهام ولهضر ما قیل عن عثمان بن أبي شیبة "وال ی ،وباقي رجال اإلسناد ثقات

إنما أخذها من قول أحمد أنه أنكر علیه أحادیث، وقد  "له أوهام" قول لم یذكرها لكان أحسن، فإن ول" التحریر:
  .)٨(ن عذره، وكل أحد من الثقات یتوهم"تعقب الخطیب البغدادي فیها، وبی

  م بن ُبْجرة، صدوق.سَ فیه یزید بن أبي یزید الهاشمي ضعیف، وِمقْ  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

، )١١(األلبانيكل من  من المعاصرین، و )١٠(، وابن الملقن)٩(النوويكل من اإلسناد ضعیف، وضعفه 
   .)١٢(شعیب األرنؤوطو 

***  

  َأْي حاِضرًا بحاِضر. ُیَقاُل:» ِإالَّ َناِجزًا ِبَناِجزٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَجَز)ِفي َحِدیِث الصَّرف 
  .)١٣(َیْنُجُز َنْجزًا، ِإَذا َحَصل وَحَضر. وَأْنَجَز َوْعَده، ِإَذا أْحَضَره. واْلُمَناَجَزُة ِفي الَحْرب: الُمبارَزةَنَجَز 

  ) ٧٥الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا اْبُن ُفَضْیٍل، َعْن قال اإلمام الطبري رحمه اهللا َلْیٍث، َعْن : َحدَّثَِني َواِصُل ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى اْألََسِديُّ

، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ )١٤(َناِفعٍ  َال َتِبیُعوا الذََّهَب ِبالذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثٍل، َأْو َیُقوُل: "  r، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

                                                           
  .٥٠٧، رقم ١٠/٢٨٨تهذیب التهذیب، انظر: )(١
 .٤٩٧، رقم ٢٧٨سؤاالت الحاكم، ص :انظر)(٢
 .١٨٨٩، رقم ٨/٤١٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .٥/٤٧١الطبقات الكبرى، )(٤
 .١/٤٠٣انظر: المحلى باآلثار، )(٥
 .٣١٤انظر: تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(٦
  .٤٥٤٥، رقم ٦٦٨تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٤٥١٣، رقم ٢/٤٤٥تحریر التقریب، )(٨
  .٣٣٧٣، رقم ٢/٩٥٠انظر: خالصة األحكام، )(٩

 .٥/٢١٣انظر: البدر المنیر، ص)(١٠
 .١٤٩٣ -٢٨٤، رقم ١١٤ضعیف سنن ابن ماجه، صانظر: )(١١
 .١٩٤٢، رقم ٣/٤١٤انظر: حاشیة مسند أحمد، )(١٢
 .٥/٢١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٣
 مولى ابن عمر. هو)(١٤



١٤٥ 

ِة ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثٍل، َأْو َوْزًنا بِ  َة ِباْلِفضَّ َوْزٍن، َوَال َتِبیُعوا َغاِئًبا ِبَشاِهٍد َوَال َشاِهًدا ِبَغاِئٍب، ِإالَّ َوْزًنا ِبَوْزٍن، َوَال اْلِفضَّ
  .)١(َناِجزًا ِبَناِجٍز، ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكُم الرََّماءَ 

   تخریج الحدیث:
بمثله.  ،من طریق زائدة بن قدامة الثقفي، عن اللیث بن أبي أسلم، به)٢(أخرجه الخطیب البغدادي  
، من طریق ابن عون عبد )٧(، والنسائي)٦(، من طریق مالك بن أنس، ومسلم)٥(، والنسائي)٤(ومسلم، )٣(والبخاري

، )١٠(وجریر بن حازم ،)٩(األنصاري یحیى بن سعیدو ، )٨(، ومسلم من طریق اللیث بن سعداْلُمَزِنيّ اهللا بن عون 
، من طریق عبداهللا بن عمر، )١٢(، وابن أبي عاصم)١١(بنحوه. والبخاري ،خمستهم عن نافع مولى ابن عمر، به

، )١٨(، وابن ماجه)١٧(، ومسلم)١٦(من طریق سعید بن المسیب، والبخاري ،)١٥(والنسائي ،)١٤(، ومسلم)١٣(والبخاري
داود  و، وأب)٢١(، من طریق ذكوان أبي صالح السمان، والنسائي)٢٠(، والحمیدي)١٩(داود الطیالسي ووأب

  ...،)٢٢(الطیالسي
                                                           

َماءَ  و .١٠٧٤، رقم ٢/٧٤١تهذیب اآلثار، )(١  یقال. اإلرماء: ویروى. یحل ما على الزیادة :والمد بالفتح والرماء. الربا یعني: الرَّ
 ].٢/٢٦٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .أربى یقال كما علیه، زاد إذا إرماء الشيء على أرمى

 .١/١٩٢النقل، الفصل للوصل المدرج في )(٢
 .٢١٧٧، رقم ٣/٧٤، بالفضة الفضة بیع كتاب البیوع، بابصحیح البخاري، )(٣
 ).١٥٨٤(٧٥، رقم ٣/١٢٠٨، الربا كتاب المساقاة، بابصحیح مسلم، )(٤
 .٤٥٧٠، رقم ٧/٢٧٨، بالذهب الذهب كتاب البیوع، باب بیعسنن النسائي، )(٥
 ).١٥٨٤، رقم (٣/١٢٠٩، الربا كتاب المساقاة، بابصحیح مسلم،  )(٦
 .٤٥٧١، رقم ٧/٢٧٩ في الموضع السابق، )(٧
 .)١٥٨٣(٧٣، رقم ٣/١٢٠٨ في الموضع السابق،)(٨
 .)١٥٨٤، رقم (٣/١٢٠٩ ،السابقفي الموضع )(٩

 ).١٥٨٤( رقم ،٣/١٢٠٩، الربا باب المساقاة، كتاب مسلم، صحیح)(١٠
 .٢١٧٦، رقم ٣/٧٤، بالفضة الفضة بیع كتاب البیوع، بابصحیح البخاري، )(١١
 .٢١٠٠، رقم ٤/١٢٥اآلحاد والمثاني، )(١٢
 .٢٢٠١، رقم ٣/٧٧، منه خیر بتمر تمر بیع أراد إذا بابصحیح البخاري، كتاب البیوع، )(١٣
 .)١٥٩٣( ٩٤، رقم ٣/١٢١٥، بمثل مثالً  الطعام بیع باب كتاب المساقاة، صحیح مسلم، )(١٤
 .٤٥٥٤رقم ، و ٤٥٥٣، رقم ٧/٢٧١، متفاضالً  بالتمر التمر بیع كتاب البیوع، بابسنن النسائي، )(١٥
 .٢١٧٨، رقم ٣/٧٤، نساء یناربالدَّ  ینارالدِّ  بیع باب، البیوع كتاب البخاري، صحیح)(١٦
 .)١٥٨٤(٧٥، رقم ٣/١٢٠٩، الربا بابكتاب المساقاة، صحیح مسلم، )(١٧
 .٢٢٥٧، رقم ٢/٧٥٨، النسیئة في إال ربا ال: قال من بابكتاب التجارات، سنن ابن ماجه، )(١٨
 .٢٢٩٥، رقم ٣/٦٣٦مسند أبي داود الطیالسي، )(١٩
 .٧٦١، رقم ٢/١٣مسند الحمیدي، )(٢٠
 .٤٥٦٥، رقم ٧/٢٧٧، بالشعیر الشعیر یعب بكتاب البیوع، باسنن النسائي، )(٢١
 .٢٣٣٩، رقم ٣/٦٧٢مسند أبي داود الطیالسي، )(٢٢



١٤٦ 

عن أبي سعید الخدري،  أربعتهم من طریق أبي المتوكل الناجي علي بن داود،، )٢(، والمروزي)١(وعبد بن حمید 
  .)٣(به بنحوه

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

موالهم أبو عبد  ،يالضبِّ  ،وان بفتح المعجمة وسكون الزاي: هو محمد بن فضیل بن غزْ ابن الفضیل -١  
وثقه: ابن  .)٤(مات سنة خمس وتسعین ومائة ،من التاسعة ،صدوق عارف رمي بالتشیع ،الرحمن الكوفي

 .)١٠("في الحدیث ثبتاً  كان" :وقال الدارقطني، )٩(، والذهبي)٨(والعجلي ،)٧(بن المدینيا، و )٦(بن معیناو  ،)٥(سعد
قال و  .)١٣(: "شیخ"حاتم وأبوقال  .)١٢(بأس" به لیس" :النسائيقال ، و )١١(العلم" اهل من صدوق" :زرعة وأب وقال 

   .)١٥("محترقاً  شیعیاً  كان" وقال أبو داد: ،)١٤("كان یتشیع وكان حسن الحدیث" أحمد بن حنبل:
  .بدعته، وال یضیر هنا؛ ألنَّ حدیثه لم یوافق قلت: ثقه رمى بالتشیع

غیر  :وقیل ،أنس :أیمن وقیل :واسم أبیه ،مصغر ،یم بالزاي والنوننْ لیم بن زُ : هو ابن أبي سُ لیث -٢  
  .)١٦(وأربعین مات سنة ثمان ،من السادسة ،ركولم یتمیز حدیثه فتُ  صدوق اختلط جداً  ،ذلك

 صدوق ثقة" :عثمان بن أبي شیبةقال ، و )١٧(یعرفون" ال شیوخه وعامة...بأس به لیس" :بن معیناقال 
  ...،)١٩(: "صدوق"البخاريقال و  ،)١٨(بحجة" ولیس

                                                           
  .٨٦٢، رقم ١/٢٧٢المنتخب من مسند عبد بن حمید، )(١
 .١٦٧، رقم ٥٣السنة للمروزي، ص)(٢
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي سعید الخدري )(٣
 .٦٢٦٧، رقم ٨٨٩تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٩/٤٠٦انظر: تهذیب التهذیب، )(٥
 .١٥٦بن معین، روایة الدارمي، صیحیى انظر: تاریخ )(٦
 .١٢٥٦، رقم ٢٠٨صانظر: تاریخ أسماء الثقات، )(٧
 ١٦٣٥، رقم ٢/٢٥٠، انظر: الثقات)(٨
 .٥١١٥، رقم ٢/٢١١انظر: الكاشف، )(٩

 .٣٤١، رقم ٢٨٣سؤاالت السلمي، ص)(١٠
 . ٢٦٣، رقم ٨/٥٨انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 .٥٥٤٨، رقم ٢٦/٢٩٧تهذیب الكمال، )(١٢
 .٢٦٣، رقم ٨/٥٨انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 .٥٧، صالسابق المصدر)(١٤
 .٥٥٤٨، رقم ٢٦/٢٩٧تهذیب الكمال، )(١٥
 .٥٧٢١، رقم ٨١٨- ٨١٧تقریب التهذیب، ص)(١٦
 .١٤٤، رقم ١٦٠سؤاالت أبي عبید اآلجري، صانظر: )(١٧
 .١١٨٩رقم  ،١٩٦تاریخ أسماء الثقات، ص)(١٨
 .٥٤٣، رقم ٢٩٣، صالعلل الكبیر)(١٩



١٤٧ 

 كثیر الحفظ سيء كان ضعف فیه صدوق" :الساجيقال ، و )١(به بأس ال مرة وقال الحدیث جائز: "العجليقال و 
 ضعفه فإنما عفهضَّ  ومن الحدیث، حسن" :الذهبيقال ، و )٢(عنه" یحدث ال بآخره القطان یحیى كان الغلط

 :ابن سعدقال ، و )٤(سلیم" أبي بن لیث حفظ یحمد ال عیینة ابن كان" وقال معمر بن راشد: .)٣(بآخرة" الختالطه
 فیه فیختلفون الشيء عن ومجاهداً  وطاوساً  عطاء یسأل كان یقال الحدیث في ضعیفا وكان، عابداً  صالحاً  رجالً "

 : "الجوزجانيقال ، و )٦(ضعیف" بذاك، حدیثه لیس" :بن معینا قال، و )٥(لذلك" تعمد غیر من اتفقوا أنهم فیروى

 لین" :زرعة وأبقال و ، )٨(الحدیث" ضعیف وهو حدیثه یكتب" :حاتم وأبقال ، و )٧(بثبت" لیس حدیثه یضعف
 ضعف فیه" :الذهبيقال ، و )١٠("ضعیف" :النسائيقال و  ،)٩(بالحدیث" العلم هلأ عند الحجة به تقوم ال الحدیث

ضطرب م" قال أحمد بن حنبل:. و )١١(به" احتج وبعضهم كثیر وعلم وصیام صالة ذا كان حفظه سوء من یسیر
، )١٣("لیث ال یشتغل به هو مضطرب الحدیث" زرعة: وحاتم، وأب وقال أب، و )١٢("الحدیث، ولكن حدث عنه الناس

ا وٕاال فال نعلم ضطرب حدیثه، وٕانما تكلم فیه أهل العلم بهذاد العباد إال أنه أصابه اختالط فكان أح" وقال البزار:
اختلط في آخر عمره فكان یقلب األسانید ویرفع المراسیل ویأتي عن " ، وقال ابن حبان:)١٤("أحًدا ترك حدیثه

أعلم أهل الكوفة " داود: وقال أبو  .)١٥("تركه القطان وابن مهدي وابن معینالثقات بما لیس من حدیثهم 
لجمع بین عطاء وطاووس صاحب سنة یخرج حدیثه، ثم قال أنكروا علیه ا" ، وقال الدارقطني:)١٦("بالمناسك
  .)١٧("حسبومجاهد 

                                                           
 .١٥٦٧، رقم ٢/٢٣١الثقات، )(١
 .٨٣٥، رقم٨/٤٦٨التهذیب،  ذیبهت)(٢
 .٣٥٠٣، رقم ٣٣٣دیوان الضعفاء، ص)(٣
 .١٠١٤، رقم ٧/١٧٨البن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل)(٤
 .٦/٣٤٩، كبرىطبقات ال)(٥
 .١٠١٤، رقم ٧/١٧٨البن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل)(٦
 .١٣٢، رقم ١٤٩أحوال الرجال، ص)(٧
 .١٠١٤، رقم ٧/١٧٨البن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل)(٨
 مصدر السابق.ال)(٩

 .٥١١، رقم ٩٠الضعفاء والمتروكون، ص)(١٠
 .٤٦٩٢، رقم ٢/١٥١الكاشف، )(١١
 .٢٦٩١، رقم ٢/٣٧٩العلل ومعرفة الرجال، )(١٢
 .١٠١٤، رقم ٧/١٧٩البن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل)(١٣
 .٨٣٥رقم ،٨/٤٦٨یب التهذیب، ذهت)(١٤
 .٩٠٦، رقم ٢/٢٣١المجروحین، كتاب )(١٥
 .١٤٤، رقم ١٦٠سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(١٦
 .٤٢١، رقم ٥٨سؤاالت البرقاني، ص)(١٧



١٤٨ 

تابعه لم؛ )٢(اختالطهكذلك ، و )١(لم یرسل عن نافع مولى ابن عمر هألنَّ ، وهنا ال یضیر؛ قلت: صدوق
وجریر  ،األنصاري یحیى بن سعیدو ابن عون عبد اهللا بن عون المزني، اللیث بن سعد، مالك بن أنس، و كل من 

  .بن حازم ا
ه لم یرسل عن أبي ألنَّ  ؛نافع مولى ابن عمر إرسال في وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل

  .)٣(t سعید الخدري
  صدوق. سلیم أبي بن لیثفیه ال فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
  ، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.)٤(األلباني اصححههذا الحدیث حسن، وله متابعات صحیحه، إسناد 

***  

لعة لُینِفَقها » َنهى َعِن النَّْجُش ِفي اْلَبْیعِ  َأنَّهُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَجَش) ِفیِه  ُهَو َأْن َیمَدح السِّ
ْن مكاٍن ِإَلى وُیَروَِّجها، َأْو َیزید ِفي َثَمِنَها َوُهَو َال ُیِریُد ِشراَءها، ِلَیَقع غیُره ِفیَها. َواْألَْصُل ِفیِه: تَْنفیر الَوحش مِ 

  .)٥(َمَكانٍ 

  ) ٧٦الحدیث رقم ( 
: َعْن َمَطٍر، َعْن َرَجاِء ْبِن َحْیَوَة، َعْن ِعْمَراَن ْبِن إبراهیم بن طهمان الهروي رحمه اهللاقال اإلمام 

َعِن اْلَجَلِب َواْلَجَنِب، َوَنَهى َعِن النََّجِش َواللَّْمِس ِفي اْلَبْیِع، َوَنَهى َأْن َیْبتَاَع  rَنَهى َرُسوُل اللَِّه «ُحَصْیٍن، َقاَل: 
  .)٦(»َبْیِع َأِخیِه، َأْو َیْخُطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخیهِ الرَُّجُل َعَلى 

   تخریج الحدیث:
َلِميِّ  اهللا عبد بن من طریق حفص، )٨(والطبراني، )٧(بكر الشافعي وأخرجه أب   إبراهیم بن عن  ،السُّ

  ...،)١٠(والنسائي ،)٩(داود ووأب .نحوهب ،طهمان، به
                                                           

، وتحفة التحصیل البن ٦٦٣، رقم ٢٦١للعالئي، ص ، وجامع التحصیل٦٥٨، رقم ١٨١صالبن أبي حاتم،  انظر: المراسیل)(١
 .٢٧٢العراقي، ص

 .٨٧، رقم ٢٩٥، صانظر: االغتباط بمن رمي باالختالط)(٢
، وتحفة التحصیل البن ٨٢٣، رقم ٢٩٠، وجامع  التحصیل للعالئي، ص٤١٣، رقم ٢٢٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٣٢٥العراقي، ص
 .١٣٤٠، رقم ٥/١٩٠انظر: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٤
 .٥/٢١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٥
 .٣١، رقم ٨١مشیخة ابن طهمان، ص)(٦
 .٧١٩، رقم ٥٥٨الفوائد الشهیرة بالغیالنیات، ص)(٧
 .٦٠٦، رقم ١٨/٢٤٢المعجم الكبیر، )(٨
 .٢٥٨١، رقم ٣/٣٠، السباق في الخیل على الجلب فيكتاب الجهاد، باب سنن أبي داود، )(٩

رقم و ، ٣٥٩٠، رقم ٦/٢٢٧، الجلبكتاب الخیل، باب ، و ٣٣٣٥، رقم ٦/١١١، غارالشِّ  باب، النكاح كتاب سنن النسائي،)(١٠
 .٥٤٧١، و رقم ٤٤١٦، رقم ٤٤١٥، رقم ٤/٣٢٣، والسنن الكبرى، ٣٥٩١



١٤٩ 

، )٧(، والدارقطني)٦(، والطبراني)٥(، وابن حبان)٤(، والطحاوي)٣(، والرویاني)٢(، والبزار)١(وابن أبي شیبة 
، من )١٢(وابن بطة ،)١١(، والطبراني)١٠(، والرویاني)٩(المروزيّ أخرجه الحسن البصري، و  ، من طریق)٨(والبیهقي
  عن عمران بن  كالهما، المالكي أبي فضالة بن حبیبطریق 
   بنحوه. ،، بهحصین

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

صدوق كثیر  ،سكن البصرة ،الخراساني ،أبو رجاء السلمي موالهم ،اقبن طهمان الورَّ ا: هو مطر -١
  .)١٣(ویقال سنة تسع ،ومائة مات سنة خمس وعشرین ،من السادسة ،وحدیثه عن عطاء ضعیف ،الخطأ

، )١٧("صالح" :بن معینا قالو  .)١٦("ربما أخطأ": زاد ابن حبان، و )١٥(، والدارقطني)١٤(ابن حبان وثقه:  
 عقبة من إلى حبأ الحدیث صالح" :حاتم وأبقال و  ،)١٨("بالقوي یكن ولم وسطاً  صالحاً ابن المدیني: "وقال 

 وقال صدوق" :العجليقال ، و )٢١(" صالح: "زرعة وأبقال و  ،)٢٠(األشدق" بن موسى بن سلیمان ومن )١٩(صماأل

                                                           
 .٣٢٦٢٢، رقم ٦/٤٢٦مصنف ابن أبي شیبة، )(١
 .٣٥٣٥، رقم ٩/٢٨مسند البزار، )(٢
 .١/١٠٠مسند الرویاني، )(٣
 .١٨٩٣، رقم ٥/١٥١شرح مشكل اآلثار، )(٤
 .٣٢٦٧، رقم ٨/٦١صحیح ابن حبان، )(٥
 .١٧٢، وص١٧٠، وص١٤٨، وص١٨/١٤٧المعجم الكبیر، )(٦
 .٤٨٣١، رقم ٥/٥٤٨سنن الدارقطني، )(٧
 .١٩٧٧٨، رقم ١٠/٣٧، السنن الكبرى)(٨
 .١٠٨١، رقم ٢/١٠٠٧، در الصالةتعظیم ق)(٩

 .١١٦، رقم ١/١٢٣مسند الرویاني، )(١٠
 .٥٤٧، رقم ١٨/٢١٩المعجم الكبیر، )(١١
 .٦٦ رقم ،١/٢٣٣ ،اإلبانة الكبرى)(١٢
 .٦٧٤٤، رقم ٩٤٧تقریب التهذیب، ص)(١٣
 .٥٥٨٣، رقم ٥/٤٣٥ه في الثقات، ذكر )(١٤
 .١١٧٥، رقم ٧/١٣العلل الواردة في األحادیث النبویة، )(١٥
 .٥٥٨٣، رقم ٥/٤٣٥الثقات، )(١٦
 .١٣١٩، رقم ٨/٢٨٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٧
 .٣، رقم ٤٨سؤاالت ابن أبي شیبة، ص)(١٨
 ].٤٦٧٦، رقم ٦٨٤. [ تقریب التهذیب، صدلس وربما ضعیف البصري الرفاعي األصم اهللا عبد بن عقبةهو )(١٩
 .١٣١٩، رقم ٨/٢٨٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢٠
 وعلق علیه ابن أبي حاتم فقال" كأنه لین أمره" انظر: المصدر السابق. .١٣١٩ رقم ،٨/٢٨٨ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٢١



١٥٠ 

 :الساجيقال ، و )٣(" به بأس ال" :خلیفة بن الخیاطقال ، و )٢(بأس" به لیس" :البزارقال ، و )١(به" بأس ال مرة
 في ضعف فیه كان" :ابن سعدوقال  .)٥("عطاء في ضعف مشهور صدوق" :الذهبيقال ، و )٤(یهم" صدوق"

 إذا حدیث في به یقطع وال بحجة عندي هو لیس: "داود وأبقال ، و )٧(بالقوي" لیس" :النسائيقال ، و )٦(الحدیث"
 ،)١٠("رباح بىأ بن عطاء حدیث في ضعیف" ابن معین:وقال  .)٩("لیس بالقوي" :الدارقطنيقال ، و )٨(اختلف"

 سعید بن یحیى كانقال ... و  عطاء عن مطر حدیث یضعف القطان سعید بن یحیى كان" قال أحمد بن حنبل:و 
 عطاء في لیلى ابى ابن من أقربه ما" ، وقال أیضًا:)١١(الحفظ" سوء في لیلى ابى بابن الوراق مطر یشبه

  .)١٢("خاصة
 ، وهنا ال یضیر؛ ألنَّه تابعه كل من، وحدیثه عن عطاء بن أبي رباح ضعیفئقلت: صدوق یخط

اء بن حیوة، لك ضعفه عن عطاء؛ ألّنه حدث عن رج، وكذالمالكي أبي فضالة بن حبیبو الحسن البصري، 
  .)١٣(لم یرسل عن رجاء بن حیوةوأیضًا تدلیسه؛ ألنَّه 

بن عبید بن خلف بن عبد نهم بن حذیفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشیة ا: هو حصینعمران بن  -٢
عدة أحادیث، وكان  rروى عن النبّي  ...بن كعب بن عمرو الخزاعي، هكذا نسبه ابن الكلبي ومن تبعها

  .)١٤(إسالمه عام خیبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب رایة خزاعة یوم الفتح، قاله ابن البرقي
ه لم یرسل عن عمران بن ألنَّ  ؛إرسال رجاء بن حیوة ر ما قیل عنیرجال اإلسناد ثقات، وال یضوباقي 

  .)١٥(حصین
  ، صدوق. الوراق طهمان بن مطرفیه  فاإلسناد

  
                                                           

 .١٧٣٥، رقم ٢/٢٨١، الثقات)(١
 .٣١٦، رقم ١٠/١٦٨تهذیب التهذیب، )(٢
 السابق.المصدر )(٣
 السابق.المصدر )(٤
 .٣٢٧، رقم ١٧٥انظر: من تكلم فیه وهو موثق، ص)(٥
 .٧/٢٥٤الطبقات الكبرى، )(٦
 .٩٧الضعفاء والمتروكون، ص)(٧
 .٣١٦، رقم ١٠/١٦٩تهذیب التهذیب، )(٨
 .٤١، رقم ١٦٩والتتبع، ص اإللزامات)(٩

 .١٣١٩، رقم ٨/٢٨٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 مصدر السابق.ال)(١١
 مصدر السابق.ال)(١٢
 .٣٠٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٧٧١، رقم ٢٨١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٣
 .٥٨٥ - ٤/٥٨٤، ز الصحابةیاإلصابة في تمی)(١٤
، وتحفة التحصیل البن ١٨٧، رقم ١٧٥، وجامع التحصیل للعالئي، ص٦٣١، رقم ١٧٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٥

 .١٠٨٥العراقي، ص



١٥١ 

  الحكم على اإلسناد: 
، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.)١(األلباني، وله متابعات صححها إسناد هذا الحدیث حسن  

***

َر ِفي » َال تََناَجُشوا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث اْآلَخُر  ُهَو تَفاُعٌل، ِمَن النَّجِش. َوَقْد َتَكرَّ
  .)٢(ْلَحِدیثِ ا

  ) ٧٧الحدیث رقم ( 
، َعِن اْبِن )٤(، َأْخَبَرِني ُیوُنُس )٣(: وَحدَّثَِني َحْرَمَلُة ْبُن َیْحَیى، َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

َال َتَناَجُشوا، َوَال َیِبِع اْلَمْرُء َعَلى َبْیِع : «r، َحدَّثَِني َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیِِّب، َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا )٥(ِشَهابٍ 
ْخَرى ِلَتْكَتِفَئ َما ِفي َأِخیِه، َوَال َیِبْع َحاِضٌر ِلَباٍد، َوَال َیْخُطِب اْلَمْرُء َعَلى ِخْطَبِة َأِخیِه، َوَال َتْسَأِل اْلَمْرَأُة َطَالَق اْألُ 

  .)٦(»ِإَناِئَها
   تخریج الحدیث:

عن محمد بن شهاب الزهري،  كالهما، )٨(، ومعمر بن راشد)٧(طریق سفیان بن عیینةأخرجه مسلم من   
من  )١٢(ومسلم ،)١١(عبد الرحمن بن هرمز، والبخاري ، من طریق األعرج)١٠(، ومسلم)٩(بنحوه. والبخاري ،به

  ومسلم أبي سلمة عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف، من طریق )١٣(والبخاريطریق أبي حازم سلمان مولى عزة، 

                                                           
 .٧٤٨٣، رقم ٢/١٢٤٦صحیح الجامع الصغیر وزیادته،  انظر:)(١
 .٥/٢١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 أبو محمد المصري. ،عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم هو)(٣
 أبو یزید مولى آل أبي سفیان. ،ابن یزید بن أبي النجاد اَألْیلي هو)(٤
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.)(٥
 ).١٤١٣(٥٢، رقم ٢/١٠٣٣، النكاح في خالتها أو وعمتها المرأة بین الجمع تحریم باب النكاح، كتابصحیح مسلم، )(٦
 ).١٤١٣( ٥١رقم في الموضع السابق، )(٧
 ).١٤١٣(٥٣رقم  السابق، الموضع في )(٨
كتاب ، و ٢١٥٠، رقم ٣/٧١، محفلة وكل والغنم والبقر اإلبل، یحفل ال أن للبائع النهي بابكتاب البیوع، صحیح البخاري، )(٩

} َمْقُدوًرا َقَدًرا اللَّهِ  َأْمرُ  َوَكانَ {كتاب القدر، باب ، و ٥١٤٣، رقم ٧/١٩ ،یدع أو ینكح حتى أخیه خطبة على یخطب ال بابالنكاح، 
  .٦٦٠٠، رقم ٨/١٢٣، ]٣٨: األحزاب[

، التصریة وتحریم النجش، وتحریم سومه، على وسومه أخیه، بیع على الرجل بیع تحریم باب كتاب البیوع، ، صحیح مسلم)(١٠
 ).١٥١٥(١١، رقم ٣/١١٥٥

 .٢٧٢٧، رقم ٣/١٩٢، الطََّالق يف الشُُّروط كتاب الشروط، بابصحیح البخاري، )(١١
 بیع على الرجل بیع تحریم باب  البیوع، كتاب)، و ١٠٢٠( ٧٤، رقم ٢/٧٠٧، المنیحة فضل بابكتاب الزكاة، ، صحیح مسلم)(١٢

 ).١٥١٥(١٢، رقم ٣/١١٥٥،  التصریة، وتحریم النجش، وتحریم سومه، على وسومه أخیه،
 .٥١٥٢، رقم ٧/٢١، النكاح في تحل ال التي الشروط بابكتاب النكاح، صحیح البخاري، )(١٣



١٥٢ 

عن ستتهم ، )٣(هنيالرحمن بن یعقوب الجُ  عبدو  ،)٢(محمد بن سیرینو ، )١(طریق أبي صالح ذكوان بن السمان من
  بنحوه. ،أبي هریرة، به

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 ،صاحب الشافعي ،جیبي المصريأبو حفص التَّ  ،مرانبن حرملة بن عِ ا: هو حرملة بن یحیى -١
  .)٤(وكان مولده سنة ستین ،ومائتین مات سنة ثالث أو أربع وأربعین ،من الحادیة عشرة ،صدوق

 "د الذهبيا، وز )٨("علم الناس بابن وهبأكان : "اْلُعَقْیِليّ ، وزاد )٧(والذهبي ،)٦(اْلُعَقْیِلي، و )٥(قه: النسائيوثَّ   
 یحتج وال حدیثه یكتب" :حاتم وأبوقال  .)١٠(العلم" أوعیة من صدوق" :الذهبي وقال .)٩("یغرب لكثرة روایته"

كان أعلم الناس بابن وهب، فذكر عنه الناس أشیاء " بن معین:اوقال  .)١٢("ضعیف" :الفرهاذانيقال ، و )١١(به"
في حدیثه ما یجب وقد تبحرت حدیث حرملة وفتشته الكثیر فلم أجد " قال ابن عدي:و  .)١٣("ذكرهاسمجة كرهت 

بن وهب فأعطاه نصف اوأما حمل أحمد بن صالح علیه فإن أحمد سمع في كتبه من  أن یضعف من أجله
یحدثه أحمد بن سماعه ومنعه النصف فتولدت بینهما العداوة من هذا فكان من یبدأ إذا دخل مصر بحرملة ال 

                                                           
 ٢٨، رقم ٤/١٩٨٥، ونحوها والتناجش والتنافس، والتجسس، الظن، تحریم باب، واآلداب والصلة البر كتاب، صحیح مسلم)(١
)٢٥٦٣.( 

)، ١٤٠٨(٣٨، رقم ٢/١٠٢٩، النكاح في خالتها أو وعمتها المرأة بین الجمع تحریم ابب ،النكاح كتاب ،في الموضع السابق)(٢
 ).١٤٠٨(٣٩، رقم ١٠٣٠وص

)، ١٤١٣(٥٤، رقم ٢/١٠٣٣ النكاح، في خالتها أو وعمتها المرأة بین الجمع تحریم باب النكاح، كتاب، في الموضع السابق)(٣
 ،ونحوها والتناجش والتنافس، والتجسس، الظن، تحریم باب واآلداب، والصلة البر كتابو )، ١٤١٣(٥٥، رقم ١٠٣٤وص

 ).٢٥٦٣(٣١، رقم ١٩٨٦ص)، و ٢٥٦٣(٢٩، رقم ٤/١٩٨٥و
 .١١٨٥، رقم ٢٢٩تقریب التهذیب، ص)(٤
 .١٧٥، رقم ٧٢النسائي، ص مشایخ تسمیةانظر: )(٥
 .٤٢٦ ، رقم٢/٢٣٠انظر: تهذیب التهذیب، )(٦
 .٨٣، رقم ٦٦انظر: من تكلم فیه وهو موثق، ص)(٧
 .٤٢٦ رقم ،٢/٢٣٠ التهذیب، تهذیب)(٨
 المصدر السابق.)(٩

 .٩٧٧، رقم ١/٣١٧الكاشف، )(١٠
 .١٢٢٤، رقم ٣/٢٧٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 .٥٦٨، رقم ٣/٤٠٤الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٢
 .٣٩٨، رقم ١/٣٢٢الضعفاء الكبیر، )(١٣



١٥٣ 

 كثرة سبب أن: "الكندي عمر أبو قالو ، )٢("بن وهباوكان من امأل الناس بما روى " قال ابن یونس:و  .)١("صالح
  .)٣("للقضاء طلب لما عندهم استخفى وهب بن أن وهب بن من سماعه

  وهنا روى عن ابن وهب.  صدوق، ثقة في ابن وهب،قلت:   
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  

  .)٤(المرتبة األولي من مراتب التدلیسفي  إیاهابن حجر  ذكرل القرشي؛ تدلیس عبد اهللا بن وهب -١
سفیان بن عیینة، ومعمر كل من تابعه  هألنَّ ؛ )٥(لي عن الزهري وهما قلیالً یْ یونس بن یزید األَ  روایة -٢

  .بن راشدا
   مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك ، و )٦(سعید بن المسیب ه لم یرسل عنألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -٣

  .ث هنا بصیغة التحدیثحدَّ  وقد ؛)٧(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيحجر ذكره ابن 
  .)٨(tه لم یرسل عن أبي هریرة ألنَّ ؛ إرسال سعید بن المسیب -٤  

***  

َلقیَه في بعض ُطُرق المدینة َوُهَو r َقاَل: إنَّ النبيَّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة 
ْسَراُع. َوَقْد » ُجُنب، َقاَل: َفاْنَتَجْشُت ِمْنهُ  َقِد اخُتِلف ِفي َضْبِطها، فُروي ِباْلِجیِم َوالشِّیِن اْلُمْعَجَمِة، ِمَن النَّْجِش: اْإلِ

  .)٩(َنَجَش َیْنُجُش َنْجشاً 

  ) ٧٨الحدیث رقم ( 
ِحیحِ  ِفي ثََبتَ  َوَقدْ : قال ابن تیمیة رحمه اهللا    ِفي َلِقَیهُ  r النَِّبيَّ  َأنَّ « ،t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َحِدیثِ  ِمنْ : الصَّ

 َأنْ  َفَكرِْهت ُجُنًبا ُكْنت إنِّي: َفُقْلت ُكْنتَ  َأْینَ : َفَقالَ  َأَتْیته ثُمَّ  َفاْغَتَسْلت ِمْنهُ  َفاْنَتَجْشتُ : َقالَ . اْلَمِدیَنةِ  ُطُرقِ  َبْعضِ 
 ألفاظاً  فیها الشراح نقل وقد وقال ابن حجر :". )١٠(»َیْنُجُس  َال  اْلُمْؤِمنَ  إنَّ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  َفَقالَ  ُجُنٌب، َوَأَنا ُأَجاِلَسك
 وحاء وبنون النجش من معجمة بشین "كانتجشت" بذكره للتشاغل معنى ال الرواة بعض صحفه مما مختلفة

                                                           
 .٥٦٨ رقم ،٣/٤٠٤ الرجال، ضعفاء في الكامل)(١
 .٤٢٦، رقم ٢/٢٣١تهذیب التهذیب، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 .١٧، رقم ١/٢٢طبقات المدلسین، انظر: )(٤
 .٧٩١٩، رقم ٦١٤انظر: تقریب التهذیب، ص)(٥
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٧
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٤، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص١١٤، رقم ٧١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .١٢٨العراقي، ص
 .٢٢ -٥/٢١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٩

 .١/٢٢٦الفتاوى الكبرى، )(١٠



١٥٤ 

هذه اللفظة لیست  قلت: وكالم ابن حجر یؤكد على أنَّ ، )١("االنحباس من مهملة سین ثم موحدة ثم مهملة
أي أصل هذا الحدیث، وال "، وقد ثبت في الصحیح" :ةیتصحیف بعض الرواة، وأما قول ابن تیم صوابًا، بل هي

  یقصد هذه اللفظة كما سیأتي في الحدیث القادم.
***  

ِباْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة َوالسِّیِن اْلُمْهَمَلِة ِمَن » واْخَتَنْستُ فاْنخنسُت ِمْنُه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوُرِوَي 
  .)٢(واْختََنس، واْنَخنس، الُخنوس: التَّأخُّر واالْخِتفاء. ُیَقاُل: َخَنس

  ) ٧٩الحدیث رقم ( 
  ، )٥(َقاَل: َحدَّثََنا ُحَمْیدٌ ، )٤(َیْحَیىَقاَل: َحدَّثََنا ، )٣(: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَّهِ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َلِقَیُه ِفي َبْعِض َطِریِق الَمِدیَنِة َوُهَو ُجُنٌب،  rَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ النَِّبيَّ ، )٧(َعْن َأِبي َراِفعٍ ، )٦(َقاَل: َحدَّثََنا َبْكرٌ 
َقاَل: ُكْنُت ُجُنًبا، َفَكِرْهُت َأْن ُأَجاِلَسَك َوَأَنا » َأْیَن ُكْنَت َیا َأَبا ُهَرْیَرةَ «َفاْنَخَنْسُت ِمْنُه، َفَذَهَب َفاْغَتَسَل ُثمَّ َجاَء، َفَقاَل: 

  . )٨(»اَن اللَِّه، ِإنَّ الُمْسِلَم َال َیْنُجُس ُسْبحَ «، َفَقاَل: َعَلى َغْیِر َطَهاَرةٍ 
   تخریج الحدیث:

من )١٠(بنحوه. والبخاري ،به، عن یحیى بن سعید القطان عن زهیر بن حرب)٩(أخرجه مسلم
 كالهما، ةلیَّ من طریق إسماعیل بن عُ  )١١(ومسلم ،السامي البصري عبد األعلى بن عبد األعلىطریق 

  بنحوه. ،به، عن حمید الطویل
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
   مع أنَّ  ،تدلیسهوكذلك  ،)١٢(زنيه لم یرسل عن بكر بن عبد اهللا المُ ألنَّ  ؛إرسال حمید الطویل -١    

  .بصیغة التحدیث هنا ثحدَّ وقد  ؛)١٣(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيحجر ذكره  ابن
                                                           

 .١/٣٩٠فتح الباري، )(١
 .٥/٢٢، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 .بصري المدیني بن الحسن أبو، موالهم السعدي نجیح بن جعفر بنا هو)(٣
 .القطان سعید أبو ،خوْ رُّ فَ  بن سعید بنهو ا)(٤
 .)٣٧١(، رقم ١/٢٨٢، َیْنُجس ال اْلُمْسِلم نَّ أَ  على لیِ لِ الدِّ كتاب الحیض، باب ، انظر الروایة في صحیح مسلم، الطویل هو)(٥
 .البصري اهللا عبد أبو، المزني اهللا عبد بنا هو)(٦
 .البصرة نزیل المدني الصائغ نفیع هو)(٧
 .٢٨٣، رقم ١/٦٥، َیْنُجس ال اْلُمْسِلم َأنَّ و  ب،نُ الجُ  عرق بابكتاب الغسل، ، صحیح البخاري)(٨
 .)٣٧١(، رقم ١/٢٨٢، َیْنُجس ال اْلُمْسِلم َأنَّ  على الدِِّلِیل باب الحیض، كتاب، صحیح مسلم)(٩

 .٢٨٥رقم  ،١/٦٥ َیْنُجس، ال اْلُمْسِلم وَأنَّ  الُجُنب، عرق باب الغسل، كتاب البخاري، صحیح)(١٠
 في الموضع السابق.)(١١
 .٨٢ص ، وتحفة التحصیل البن العراقي، ١٤٤، رقم ١٦٨ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(١٢
 .٧١، رقم ٣٨ص، طبقات المدلسینانظر: )(١٣



١٥٥ 

  .)١(الصائغ ألّنه لم یرسل عن أبي رافع نفیع ْلُمَزِنّي؛بكر بن عبد اهللا ا إرسالوكذا  -٢   
***  

َواْلَیاُء ، ِفي َغْیِر َمْوِضٍع. َوُهَو اْسُم َمِلك الَحَبشة َوَغْیِرهِ » النَّجاشيّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه ِذكُر 
َواُب تخفیُفها   .)٢(ُمَشدََّدٌة. َوِقیَل: الصَّ

  ) ٨٠الحدیث رقم ( 
  َعْن ، )٥(َعِن اْبِن ِشَهابٍ ، )٤(َأْخَبَرَنا َماِلكٌ ، )٣(َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسفَ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

  َنَعى النََّجاِشيَّ ِفي الَیْوِم الَِّذي َماَت ِفیِه، َوَخَرَج ِبِهْم r َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : «tَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َسِعیِد ْبِن الُمَسیِّبِ 
  .)٦(»ِإَلى الُمَصلَّى، َفَصفَّ ِبِهْم، َوَكبََّر َعَلْیِه َأْرَبَع َتْكِبیرَاتٍ 

   تخریج الحدیث:
 عن مالك بن، عن یحیى بن یحیى النیسابوري)٨(ومسلم، عن إسماعیل بن أبي أویس)٧(أخرجه البخاري

من )١١(والبخاري ،)١٠(وصالح بن كیسان، )٩(ليیْ األَ  یل بن خالدقِ من طریق عَ ، ومسلم، بمثله. والبخاري ،به أنس
  بنحوه. ،به، ثالثتهم عن محمد بن شهاب الزهري، طریق معمر بن راشد

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

   مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك ، و )١٢(سعید بن المسیب ه لم یرسل عنألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -١
  

                                                           
 .٦٥، رقم ١٥٠ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٧، رقم ١٨ص، المراسیل البن أبي حاتمانظر: )(١
 .٥/٢٢، النهایة في غریب الحدیث واألثرا)(٢
 دمشق. من أصله الكالعي محمد أبو،  مهملة ثم تحتانیة بعدها ثقیلة ونون بمثناة هو التنیسي)(٣
 المدني. اهللا عبد أبو األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس هو ابن)(٤
 .الزهري شهاب بن اهللا عبد بن اهللا عبید بن مسلم بن محمد هو)(٥
 .١٣٣٣، رقم ٢/٨٩، أربعاً  ةِ ازَ نَ الجَ  على ریِ بِ كْ التَّ  بابكتاب الجنائز، ، صحیح البخاري)(٦
 .١٢٤٥، رقم ٢/٧٢، ِبَنْفِسهِ  الَمیِّتِ  إلى أهل َیْنَعى الرَُّجلِ  في الموضع السابق، باب)(٧
 .)٩٥١( ٦٢، رقم ٢/٦٥٦، الموتى من شرٌّ  أو رٌ یْ خَ  علیه یثنى فیمنكتاب الجنائز، باب ، صحیح مسلم)(٨
َالِة َعَلى الَجَناِئِز ِباْلُمَصلَّى َوالَمْسِجِد، )(٩ ، وصحیح مسلم، كتاب ١٣٢٧، رقم ٢/٨٨صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصَّ

 ).٩٥١(٦٣، رقم ٢/٦٥٦و شرٌّ من الموتى، الجنائز، باب فیمن یثنى علیه َخْیٌر أ
١٠)( ، ، وصحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب فیمن ٣٨٨٠، رقم ٥/٥١صحیح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب موت النََّجاِشيِّ

 ).٩٥١، رقم (٢/٦٥٧یثنى علیه َخْیٌر أو شرٌّ من الموتى، 
ُفوِف َعَلى الِجَناَزِة، )(١١  .١٣١٨، رقم ٢/٨٦صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصُّ
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .٢٨٧العراقي، ص



١٥٦ 

  .بصیغة التحدیث )٢(في روایة البخاريث ه حدَّ ألنَّ  ؛)١(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره 
  .)٣(t ه لم یرسل عن أبي هریرةألنَّ  ؛إرسال سعید بن المسیب -٢  

***  

َقدِّْمني ِإَلى َباِب اْلَجنَِّة َفَأُكوُن َتْحَت ِنَجاِف ، َفَیُقوُل: أْي ربِّ «ِفیِه  (َنَجَف) قال ابن األثیر رحمه اهللا:
: ُهَو َدَرَوْنُده» اْلَجنَّةِ    .)٤(َیْعِني َأْعَالهُ ، ِقیَل: ُهَو ُأْسُكفَّة اْلَباِب. َوَقاَل اْألَْزَهِريُّ

  )٨١الحدیث رقم (
َعْن ُسَهْیِل ، )٥(َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن ُمَحمَّدٍ ، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأِبي ُبَكْیرٍ  :قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا

ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل َقاَل: " r َأنَّ َرُسوَل اِهللا ، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ ، َعِن النُّْعَماِن ْبِن َأِبي اْلَعیَّاشِ ، ْبِن َأِبي َصاِلحٍ ا
، َفَقاَل: َأْي رَ اْلَجنَِّة  بِّ َقدِّْمِني ِإَلى َمْنِزَلًة َرُجٌل َصَرَف اُهللا َوْجَهُه َعِن النَّاِر ِقَبَل اْلَجنَِّة، َوَمثََّل َلُه َشَجَرًة َذاَت ِظلٍّ

َها؟ َقاَل: َال َوِعزَِّتَك، َفَقدََّمُه اُهللا َهِذِه الشََّجَرِة، َفَأُكوَن ِفي ِظلَِّها، َفَقاَل اُهللا: َهْل َعَسْیَت ِإْن َفَعْلُت َأْن َتْسأََلِني َغْیرَ 
ِظلَِّها، َوآُكُل ِمْن َثَمرَِها، ِإَلْیَها، َوَمثََّل َلُه َشَجَرًة َذاَت ِظلٍّ َوَثَمٍر، َفَقاَل: َأْي َربِّ َقدِّْمِني ِإَلى َهِذِه الشََّجَرِة َأُكوُن ِفي 

َك َذِلَك َأْن َتْسأََلِني َغْیَرُه؟ َفَیُقوُل: َال َوِعزَِّتَك، َفُیَقدُِّمُه اُهللا ِإَلْیَها َفُتَمثَُّل َلُه َفَقاَل اُهللا َلُه: َهْل َعَسْیَت ِإْن َأْعَطْیتُ 
رَِها ، َوآُكُل ِمْن َثمَ َشَجَرٌة ُأْخَرى َذاُت ِظلٍّ َوَثَمٍر َوَماٍء، َفَیُقوُل: َأْي َربِّ َقدِّْمِني ِإَلى َهِذِه الشََّجَرِة َأُكوُن ِفي ِظلَِّها

 َأْسَأُلَك َغْیَرُه، َفُیَقدُِّمُه َوَأْشَرُب ِمْن َماِئَها، َفَیُقوُل َلُه: َهْل َعَسْیَت ِإْن َفَعْلُت َأْن َتْسأََلِني َغْیَرُه؟ َفَیُقوُل: َال َوِعزَِّتَك َال 
اْلَجنَِّة َوَأْنُظَر ِإَلى  ى َباِب اْلَجنَِّة، َفَأُكوَن َتْحَت ِنَجافِ اُهللا ِإَلْیَها َفَیْبُرُز َلُه َباُب اْلَجنَِّة، َفَیُقوُل: َأْي َربِّ َقدِّْمِني ِإلَ 

  . )٦("الحدیث...َأْهِلَها
   تخریج الحدیث:

وهو في  بن أبي شیبةامن طریق )٩(نعیم األصفهاني ووأب ،)٨(والخطابي ،)٧(أخرجه مسلم    
  ...سالم الصائغ،، من طریق محمد بن إسماعیل )١٢(وابن منده، )١١(عوانة ووأب، )١٠(مصنفه

                                                           
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(١
َالِة َعَلى الَجَنا)(٢  .١٣٢٧م ، رق٢/٨٨، ِئِز ِباْلُمَصلَّى َوالَمْسِجدِ صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصَّ
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٤، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص١١٤، رقم ٧١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٢٨العراقي، ص
 .٥/٢٢، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٤
 التمیمي.هو )(٥
 .١١٢١٦، رقم ١٧/٣١٤، مسند أحمد)(٦
 .)١٨٨(٣١١، رقم ١/١٧٥، فیها منزلة ةالجنَّ  أهل أدنىكتاب اإلیمان، باب ، صحیح مسلم)(٧
 .١/٢٠٥، غریب الحدیث)(٨
 .٤٤٦، رقم ٢/٢٨٦، صفة الجنة)(٩

 .٣٤٠١٣، رقم ٧/٣٦، مصنف ابن أبي شیبة)(١٠
 .٤٢٤، رقم ١/١٤٢، رقم ١/١٤٢، مستخرج أبي عوانة)(١١
 .٨٤٠، ٢/٨١٥، اإلیمان)(١٢



١٥٧ 

بنحوه.  ،عن یحیى بن أبي بكیر، بهثالثتهم من طریق إسماعیل بن أبي الحارث القنطري، )١(والبیهقي 
من طریق أبي هارون عمار بن جوین  )٣(من طریق أبي نضرة المنذر بن مالك العوفي ، وهناد السري)٢(وأحمد

من طریق الحسن البصري، أربعتهم عن أبي )٥(طنيمن طریق سعید بن المسیب، والدارق)٤(العبدي، وعبد بن حمید
  بنحوه. ،سعید الخدري، به

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 له روى ،بأخرة حفظه تغیر صدوق ،المدني یزید أبو ،انالسمَّ  ذكوان : هول بن أبي صالحیْ هَ سُ  -١
بن او  ،)٨(بن معین، وا)٧(وثقه: ابن سعد. )٦(المنصور خالفة في مات ،السادسة من ،وتعلیقاً  مقروناً  البخاري
 صویلح، " بن معین:ا. وقال )١٤(، والذهبي)١٣(، والخلیلي)١٢(وابن عدي ،)١١(، وابن حبان)١٠(، والعجلي)٩(المدیني

 ، وقال أیضًا:)١٧("حدیثه صلحأ ما" ، وقال مرة:)١٦("لیس به بأس" ، وقال أحمد بن حنبل:)١٥("لین وفیه
  ...،)١٩("بأس به لیس" ، وقال النسائي:)١٨("صالح"

                                                           
 .٤٢٥، رقم ٢٤٨ص، البعث والنشور، و ٢٦٠، رقم ١/٣٣١األسماء والصفات، )(١
 .١١٢٠٠، رقم ١٧/٢٩٥، مسند أحمد)(٢
 .٢١٠، رقم ١/١٥٥، الزهد)(٣
 .٩٩١، رقم ١٣٠٥ص، المنتخب من مسند عبد بن حمید)(٤
 .٣٥/٩٣ص، جزء أبي الطاهر)(٥
 .٢٦٩٠، رقم ٤٢١تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٤٥٣، رقم ٤/٢٦٤انظر: تهذیب التهذیب، )(٧
 .٨١١، رقم ٣/١٨٢روایة الدارمي، انظر: تاریخ یحیى بن معین، )(٨
 .١٢٦، رقم ١٧سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة، ص انظر:)(٩
 .٦٩٢، رقم ١/٤٤٠انظر: الثقات، )(١٠
 .٨٣٦٩، رقم ٦/٤١٧ذكره في الثقات، )(١١
 .٨٦٦، رقم ٤/٥٢٦انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٢
 .١٨ ، رقم١/٢١٧انظر: اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(١٣
 .٢٦٩١، رقم ١/٢٨٩انظر: المغني في الضعفاء، )(١٤
 .٦٥٩، رقم ٢/١٥٥الضعفاء الكبیر، )(١٥
 .١٠١، رقم ١/٦٢العلل ومعرفة الرجال، )(١٦
 .١٠٦٣، رقم ٤/٢٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٧
 .٦٥٩، رقم ٢/١٥٥الضعفاء الكبیر، )(١٨
 .٢٦٢٩، رقم ١٢/٢٢٧تهذیب الكمال، )(١٩



١٥٨ 

 بن عیینة:ا. وقال )٢("حدیثه بعض فذهب عمره آخر في )١(امسَ رْ بِ  أصابه أنه إال صدوق" أبو الفتح األزدي: قالو  

 حدیثه غلط في توقي وٕانما المتقین من" ، وقال أحمد بن صالح:)٣("الحدیث في ثبتاً  صالح أبي بن سهیل نعد كنا"
 والعالء سهیل": بن معینا قال. و )٥("البه ثبت األخبار مقبول سهیل" ، وقال ابن عدي:)٤("عنه یأخذ ممن

، وقال )٧("حدیثه یتقون الحدیث أهل یزل لم" ، وقال مرة:)٦("بحجة حدیثهما لیس السواء من قریب حدیثهما
 قلت منه خیر سمي قال سمي أو أبیه عن إلیك، أحب صالح أبي بن سهیل معین بن لیحیى قلت" الدارمي:

 إليَّ  أحب وهو به یحتج وال حدیثه یكتب" ، وقال أبو حاتم:)٨("منه خیر سمي قال عنه يَّ مَ سُ  أو إلیك أحبُّ  سهیل
 سألت" ، وقال ابن أبي حاتم:)١١("هریرة أبي عن أبیه عن )١٠(العالء من إلي وأحب ،)٩(عمرو أبي بن عمرو من
 وأبوه وأشهر أشبه سهیل: فقال الرحمن؟ عبد بن العالء أو إلیك أحب هو صالح أبي بن سهیل عن زرعة أبا

 ثقة مرة وقال بحجة ولیس الحدیث في بالقوي لیس سهیل: "یحیى قال المسیب بن سعید. وقال )١٢("قلیالً  أشهر
 یخرجه ولم، حدیثه من كثیراً  عمره آخر في فنسي، علیه فحزن له ابن مات" قال البخاري:. و )١٤(")١٣(أصح وهو
 في" :الحاكم، وقال )١٦("الحدیث من كثیراً  فنسي علیه فوجد فمات أخ لسهیل كان" ، وقال مرة:)١٥("صحیحه في

 األصول في عنه وایةالرِّ  سلممُ  أكثر وقد ،الحدیث أركان أحد سهیل :حدیثه إخراج مسلم على عیب من باب
 في قیل ثم لهم الناقد المدینة أهل شیوخ في مكَ الحَ  وهو ،مالك عنه روى وقد ،الشواهد في غالبها أن الإ ،والشواهد

، وقال السلمي )١٨(مقروناً  البخاري له روى، و )١٧("عمره آخر في حفظه اءَ وسَ  منه الكثیر نسي هنَّ إ :بالعراق حدیثه

                                                           
یهذى فیها نعوذ باهللا منها، وهو ورم حار یعرض للحجاب الذي بین الكبد واألمعاء ثم یتصل إلى الدماغ. [ تاج هي علة )(١

 ].٣١/٢٧٥العروس، 
 .٤٦٣، رقم ٤/٢٦٤تهذیب التهذیب، )(٢
 .٥٢٣، رقم ١/٦٥٥، وبعدها الجمعة قبل الصالة في جاء ما باب سنن الترمذي، أبواب الجمعة،)(٣
 .٥١١، رقم ١/١٠٨الثقات، تاریخ أسماء )(٤
 .٨٦٦، رقم ٤/٥٢٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(٥
 .١٠٦٣، رقم ٤/٢٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٤٦٤، رقم ٤/٢٦٤تهذیب التهذیب، )(٧
 .٨٦٦، رقم ٤/٥٢٢الكامل في ضعفاء الرجال، )(٨
 هو القرشي المخزومي، ثقة.)(٩
 الُحَدقي المدني، صدوق ربما وهم.هو ابن عبد الرحمن بن یعقوب )(١٠
 .١٠٦٣، رقم ٤/٢٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 المصدر السابق.)(١٢
 أي ثقه، وهذا ترجیح ابن الجوزي.)(١٣
 .١٥٧٧، رقم ٢/٣٠الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي، )(١٤
 .١٨، رقم ١/٢١٧اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(١٥
 .٤٦٤، رقم ٤/٢٦٤تهذیب التهذیب، )(١٦
 المصدر السابق.)(١٧
 .٢٦٢٩، رقم ١٢/٢٢٨تهذیب الكمال، )(١٨



١٥٩ 

 كان فقد ؛عذراً  فیه له أعرف ال: فقال الصحیح؟ في صالح أبي بن سهیل حدیث البخاري ترك لم ":يللدارقطن
 وكتاب وغیرهما، بكیر بن ویحیى الیمان أبي من خیر -واهللا - سهیل: قال لسهیل بحدیث مر إذا النسائي
 عن وأخرج كتابه، في صالح أبي بن سهیل حدیث البخاري ترك: النسائي قال: وقال، مآلن هؤالء من البخاري

 سهیلوقال ابن معین: " .)١("عذراً  فیه له أعرف وال ،وجهاً  له أعرف ال، سلیمان بنا وفلیح الیمان وأبي بكیر ابن
 بن سهیل حدیث یتقون الحدیث أصحاب، وقال مرة: ")٢("بحجة حدیثهما لیس السواء من قریب حدیثهما والعالء

 ابن قول أما، وعلق علیه  عالء الدین رضا: ")٥(، وقال أیضًا: "ضعیف")٤(، وقال مرة: "لیس بذاك")٣("صالح أبي
 محمول ذلك فلعل بذاك لیس عنه سئل حینما وقوله ضعیف: وقوله حدیثه یتقون الحدیث أصحاب یزل لم: معین
  .)٦("أعلم تعالى واهللا واختالطه تغیره حال على

  .)٧(ر اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه من القسم األول في المختلطینیوال یض ،قلت: ثقة
شام روایة أهل ال" عن زهیر بن محمد التمیمي قاله ابن حجروال یضیر ما  ،وباقي رجال اإلسناد ثقات
   نزل األصل كوفي، )٩(ِكْرَمانالر یْ كَ ؛ ألنَّه الذي روى عنه یحیى بن أبي بُ )٨("عنه غیر مستقیمة فضعف بسببها

  .)١٠(بغداد
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١٢(، وشعیب األرنؤوط)١١(األلباني صححه كل من، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
***  
  

  

                                                           
 .١٥٨، رقم ١٨٤انظر: سؤاالت السلمي، ص)(١
 .١٠٦٣، رقم ٤/٢٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 .٣١٠٦، رقم ٢/٣١٦تاریخ ابن أبي خیثمة، )(٣
 .٣١٠٩، رقم المصدر السابق)(٤
 .٣١١٠، رقم ٣١٧، صالسابقالمصدر )(٥
 .٥٠، رقم ١٦٤نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٦
 .٢١، رقم ٥٠كتاب المختلطین، ص)(٧
 .٢٠٤٩، رقم ٢١٧ص، تقریب التهذیب)(٨
 وعرضها، درجة تسعون طولها، الرابع اإلقلیم في وكرمان، بالصحة أشهر والفتح كسرت وربما، نون وآخره، السكون ثم الفتح)(٩

 فشرقّیها، وخراسان وسجستان ومكران فارس بین واسعة ومدن وقرى بالد ذات معمورة كبیرة وناحیة مشهورة والیة وهي :درجة ثالثون
 في ولها، فارس بحر وجنوبّیها، خراسان مفازة وشمالّیها، فارس أرض وغربّیها، البلوص وراء من والبحر مكران بین ما ومفازة مكران

 ]. ٤/٤٥٤. [معجم البلدان، تقویس البحر یلي وفیما الكمّ  مثل فارس حد في دخلة السیرجان حدّ 
 .٧٥١٦، رقم ٥٨٨تقریب التهذیب، ص)(١٠
 .٣٥٠٣، رقم ٧/١٤٥٤سلسلة األحادیث الصحیحة، )(١١
 .١١٢١٦، رقم ١٧/٣١٥، مسند أحمدحاشیة )(١٢



١٦٠ 

، َوُهَو الماُء اْلَقِلیلُ ، َأْي َنّزاً » َوَكاَن واِدیها َیْجِري َنْجًال «َعاِئَشَة َوِفي َحِدیِث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(َتْعني واِدي اْلَمِدیَنِة. وُیْجمع َعَلى َأْنَجال

  )٨٢الحدیث رقم (
َعْن ، )٤(َعْن ِهَشامٍ ، )٣(َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمةَ  ،)٢(ُعَبْیُد ْبُن ِإْسَماِعیلَ َحدَّثََنا  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

اللَُّهمَّ :«r... َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َوِبَاللٌ ، ُوِعَك َأُبو َبْكرٍ ، الَمِدیَنةَ r َقاَلْت: َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اللَِّه ، َعْن َعاِئَشةَ ، )٥(َأِبیهِ 
ْحَها َلَنا، َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا َوِفي ُمدَِّنااللَُّهمَّ ، َحبِّْب ِإَلْیَنا الَمِدیَنَة َكُحبَِّنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ  َواْنُقْل ُحمَّاَها ِإَلى ، َوَصحِّ

  .)٧(َتْعِني َماًء آِجًنا ُبْطَحاُن َیْجِري َنْجًال َقاَلْت: َفَكاَن ، َقاَلْت: َوَقِدْمَنا الَمِدیَنَة َوِهَي َأْوَبُأ َأْرِض اللَّهِ ، »)٦(الُجْحَفةِ 
   تخریج الحدیث:

والبخاري  بنحوه. ،به، حماد بن أسامةعن أبي أسامة ، عن أبي كریب محمد بن العالء)٨(أخرجه مسلم
وعبد اهللا بن ، )١١(ومسلم من طریق عبدة بن سلیمان الكوفي، )١٠(وسفیان الثوري ،)٩(من طریق مالك بن أنس

  بنحوه. ،به، هشام بن عروةعن أربعتهم ، )١٢(میرنُ 
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:رجال 
  المرتبة الثانیة من مراتب  في إیاه ابن حجر لذكر القرشي؛ حماد بن أسامةأسامة  أبيتدلیس  -١  

  

                                                           
 .٥/٢٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .باريالھَ  القرشيهو )(٢
 أسامة القرشي. حماد بنهو )(٣
، رقم ٥/٦٦، المدینة وأصحابه r النبي مقدم باب، كتاب مناقب األنصار، صرح به البخاري في صحیحهبن عروة، ا هو)(٤

٣٩٢٦. 
 عروة بن الزبیر.هو )(٥
 مصر أهل میقات وهي مراحل، أربع على مكة من المدینة طریق على منبر ذات كبیرة قریة كانت: والفاء السكون، ثم بالضم)(٦

 السیل ألن الجحفة سمیت وٕانما مهیعة، اسمها وكان الحلیفة، ذو فمیقاتهم بالمدینة مّروا فإن المدینة، على یمّروا لم إن والشام
 موضع أقرب وبین وبینها مراحل، ثالث نحو الجار ساحل وبین وبینها خراب، اآلن وهي األعوام، بعض في أهلها وحمل اجتحفها

 ].٢/١١١ن. [ معجم البلدان، میال خمّ  غدیر وبین وبینها مراحل، ست المدینة وبین وبینها أمیال، ستة البحر من
 .١٨٨٩، رقم ٣/٢٣،  المدینة رىعْ تُ  أن r النبي كراهیة بابكتاب فضائل الصحابة، ، صحیح البخاري)(٧
 ).١٣٧٦(، رقم ٢/١٠٠٣، ألوائها على والصبر المدینة سكن في الترغیب باب، كتاب الحج، صحیح مسلم)(٨
 كتاب المرضى، باب، و ٣٩٢٦، رقم ٥/٦٦، المدینة وأصحابه r النبي مقدم كتاب مناقب األنصار، بابصحیح البخاري، )(٩

 .٥٦٧٧، رقم ٧/١٢٢، والحمى الوباء برفع دعا من باب، و ٥٦٥٤، رقم ٧/١١٦، الرجال النساء عیادة
 .٦٣٧٢، رقم ٨/٨٠، والوجع الوباء برفع الدعاء كتاب الدعوات، بابصحیح البخاري، )(١٠
 ).١٣٧٦(٤٨٠، رقم ٢/١٠٠٣، ألوائها على والصبر المدینة سكن في الترغیب باب الحج، كتابصحیح مسلم، )(١١
 ).١٣٧٦رقم ( ،السابقفي الموضع )(١٢



١٦١ 

  .)١(التدلیس
العالئي  لذكر ؛اختالطهكذلك و ، )٢(ه لم یرسل عن أبیه عروة بن الزبیرألنَّ  ؛إرسال هشام بن عروة -٢  

المرتبة األولى من مراتب في  إیاه ابن حجر ذكرل أیضًا تدلیسه؛و ، )٣( القسم الذي لم یؤثر فیه شيء فيإیاه 
  .)٤(التدلیس
  .)٥(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٣  

***  

َبْیِر    .)٦(َنْجَالُء: َأْي َواِسَعةُیَقاُل: عیٌن » َعْیَنین َنْجَالَوْینِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث الزُّ

  ) ٨٣الحدیث رقم (
 ِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسفَ : َأْخَبَرَناُه َأُبو َعْبِد اِهللا اْلَحاِفُظ، َقاَل: َأْخَبَرَناُه َأُبو َعبْ قال اإلمام البیهقي رحمه اهللا

َبْیُح ْبُن َعْبِد اِهللا ُزَهْیٍر، َقاَل: َحدَّثََنا صَ  ، َقاَل: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنُ )٧(اْلُمَؤذُِّن، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن النََّسِويُّ 
َمدِ  ،)٨(اْلَفْرَغاِنيُّ  ، َوِهَشاُم ْبُن )١٠(َعْن َأِبیهِ  ، َقاَل: َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد،)٩(َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد الصَّ
ِفي َقاَمِتِه َأنَُّه َلْم َیُكْن ِبالطَِّویِل اْلَباِئِن، ، rَكاَن ِمْن ِصَفِة َرُسوِل اهللاِ َقاَلْت: "، َعْن َعاِئَشَة: َأنََّها )١١(َعْن َأِبیهِ ُعْرَوَة، 

                                                           
 .٤٤، رقم ٣٠ص، طبقات المدلسینانظر: )(١
البن  وتحفة التحصیل، ٨٤٨، رقم ٢٩٣ص، وتحفة التحصیل للعالئي، ٤٢٥، رقم ٣٣٠ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٢

 .٣٣٢صالعراقي، 
 .٤٣، رقم ١٢٦ص، المختلطینكتاب )(٣
 .٢٨، رقم ٢٦ص، طبقات المدلسینانظر: )(٤
البن  وتحفة التحصیل، ٥١٥، رقم ٢٣٦ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٢٧٣، رقم ١٤٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٥

 .٢٢٦صالعراقي، 
 .٥/٢٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٦
 ].٥٠٠٧، رقم ١٣/٩٥سا. [األنساب للسمعاني، ن إلى النسبة هذه والواو، المهملة والسین النون بفتح)(٧
 وراء والیة وهي فرغانة، أحدهما موضعین، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي المعجمة الغین وفتح الراء وسكون الفاء بفتح)(٨

 وأما . ذكرهم عن استغنینا العلوم، من ونوع فن كل في وشهرة كثرة وفیهم وسیحون، جیحون نهر وراء المشرق بالد من الشاش
 ]. ٣٠٢٥، رقم ١٠/١٨٨. [األنساب للسمعاني، فارس قرى من قریة فرغان فهو الثاني

 .البصري اهللا عبد أبو ،هو العمي)(٩
 الحسین بن علي بن أبي طالب.محمد بن علي بن هو )(١٠
 عروة بن الزبیر.هو )(١١



١٦٢ 

َوالدََّعُج: ِشدَّةُ اْلَواِسَعُة اْلَحَسَنُة.  النَّْجَالُء:َواْلَعْیُن "ِن َأْدَعَجُهَما. اَنْجَالوَ r َوَكاَنْت َعْیَناهُ ، ... الذَّاِهبِ )١(َوَال اْلُمَشذَّبِ 
  .)٣("الحدیث...)٢("َسَواِد اْلَحَدَقةِ 

   تخریج الحدیث:
  نعیم  وبمثله. وأب، اهللا  الفراوي محمد بن الفضل، عن البیهقي، به عن أبي عبد)٤(أخرجه ابن عساكر

یِصيّ من طریق محمد بن عبدة )٦(، والبیهقي)٥(األصبهاني   بنحوه. ،، عن صبیح بن عبداهللا اْلَفْرَغاِنّي، بهاْلِمصِّ
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 یعرف يبِّ الضَّ  الحكم بن نعیم بن حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد: هو أبو عبد اهللا الحافظ -١

  .)٨(وأربعمائة خمس سنة يَ وفِّ نیسابور، تُ  أهل من)٧(الَبیِّع بابن
 واسع ثقة وهو... ،منه أوفى أر لم كثیرة، تصانیف ذو العلم واسع عارف، عالم" قال أبو یعلى الخلیلي:

قال ، و )٩("جزء خمسمائة من قریباً  والمقلین المكثرین الشیوخ وجمع واألبواب، الطوال الكتب تصانیفه بلغت العلم،
.. وكان .عدة مصنفات الحدیث علوم في وله والحفظ، والمعرفة والعلم الفضل أهل من انك" الخطیب البغدادي:

 وغیرها الحدیث علوم في وله والفهم، والحفظ والمعرفة والعلم الفضل أهل من كان" ، وقال السمعاني:)١٠("ثقه
 جزء، مائة خمس من قریباً  تصانیفه بلغت العلم، واسع ثقة، وقال علي بن الخالل: ")١١("حسان مصنفات
 الناقد، الحافظ، اإلمام،" ، وقال الذهبي:)١٢("ذلك فیبین علیه، یتكلم ثم والسمین، الغث یؤلف ذلك، في یستقصي
 حق به العارف الحدیث في عصره إمام وكان" ، وقال السیوطي:)١٣("التصانیف صاحب المحدثین، شیخ العالمة،

                                                           
[ النهایة في  .وفرق قطع أي: جریدها عنها شذب التي الطویلة النخلة من وأصله. لحمه في نقص مع الطول البائن الطویل هو)(١

 ]. ٢/٤٥٣غریب الحدیث واألثر،
 ولم ألفاظه، بعض تفسیر فیه وأدرج ، r النبي صفة في آخر حدیثا...  اْلَفْرَغاِني اهللا عبد بن یحبِ صَ  روى وقد قال البیهقي :")(٢

  ]، أي أنَّ هذا تفسیر من إدراج َصِبیح بن عبد اهللا اْلَفْرَغاِنّي. ١/٢٩٨" [دالئل النبوة، سمعنا فیما تفسیره قائل یبین
 .٣٠٣-١/٢٩٨، دالئل النبوة)(٣
 .٣٦٣وص، ٣/٣٥٦، تاریخ دمشق)(٤
 .٥٦٦، رقم ٦٣٦و، ٥٥٤، رقم ١/٦٠٧، دالئل النبوة)(٥
 .١/٣٠٦، في الموضع السابق)(٦
 والتوسط البیاعة یتولى لمن اللفظة هذه المهملة، العین آخرها وفي الحروف آخر المشددة الیاء وكسر الموحدة الباء بفتحوالَبیِّع )(٧
 ].٢/٤٠٠لألمتعة. [ األنساب للسمعاني،  التجار من والمشترى البائع بین الخانات في
 .١٠٤٤، رقم ٣/٥٠٩تاریخ بغداد، )(٨
 .٨٥٢-٣/٨٥١اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(٩
 .١٠٤٤، رقم ٣/٥٠٩تاریخ بغداد، )(١٠
 .٤٠١-٢/٤٠٠األنساب، )(١١
 .١٠٠، رقم ١٧/١٦٦سیر أعالم النبالء، )(١٢
 المصدر السابق.)(١٣



١٦٣ 

 ابن فقال البیع ابن أو )٢(منده ابن أحفظ أیهما" قال السلمي للدارقطني:. و )١("التشیع إلى یمیل ثقة صالحا معرفته
 ولم سنین ثالث من قریباً  العصمي اهللا عبد أبي الشیخ عند أقمت" العبدوي: حازم أبو قال، و )٣( "حفظاً  أتقن البیع

 عبد أبي الحاكم إلى أكتب أن أمرني شيء علیه أشكل إذا فكان تنقیراً  أكثر وال منه أتقن مشایخنا جملة في أر
  .)٤("بقوله وقطع به حكم كتابه جواب ورد فإذا اهللا

  .)٥(إمام مصنف، ثقةقلت: 
  .)٦(هو الدَّقَّاق أبو عبد اهللا محمد بن یوسف المؤذِّن: - ٢

  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح
  .)٨(بنیسابور قریة )٧(لشَّْرَمُغوليجعفر ا أبو يوِ سَ النَّ  موسى بن : هوالنََّسِوي عمران بن محمد -٣

  .وال تعدیالً  اً جرح قلت: لم أجد فیه
   تسع سنة، توفى األصل نسائي بكر أبو شداد بن حرب بن خیثمة أبي بنا : هوأحمد بن زهیر -٣

 حافظاً  متقناً  عالماً " ، وزاد الخطیب البغدادي:)١١(، والخطیب البغدادي)١٠(وثقه: الدارقطني .)٩(ومئتین وسبعین
  .)١٣("صدوق" حاتم: قال ابن أبي. و )١٢("لألدب راویة الناس، بأیام بصیراً 

  .قلت: ثقة
  

                                                           
 .٩٢٧، رقم ١/٤١١طبقات الحفاظ، )(١
 ].٦/٢٩. [ األعالم للزركلي، العبدي َمْنَده بن یحیى بن محمد بن إسحاق بن محمد اهللا عبد أبوهو )(٢
 .٢٣٠تبین كذب المفتري فیما نسب إلى األشعري، البن عساكر، ص)(٣
 المصدر السابق.)(٤
وغیر ذلك" انظر: [سیر أعالم النبالء،  النیسابوریین، وتاریخ الصحیحین، ومستدرك الحدیث، علوم معرفةومن مصنفاته ")(٥

 ].١٠٠، رقم ١٧/١٧٠
 إلى النسبة هذه مشددة، األولى القافین بین واأللف المهملة الدال بفتح. والدَّقَّاق: ٥٩١، رقم ٢/٢٠انظر: األسماء والصفات، )(٦

 ].١٦٠٤، رقم ٥/٣٦١وبیعه. [ األنساب للسمعاني،  وعمله، الدقیق
 وهي شرمغول، إلى النسبة هذه الالم، آخرها وفي الواو بعدها المعجمة الغین وضم المیم وفتح الراء وسكون المعجمة الشین بفتح)(٧

]. ٢٣٢٧، رقم ٨/٨٧نسا. [األنساب للسمعاني،  من فراسخ أربعة على چمغول،: بالعجمیة لها یقال بنسا حصینة قلعة فیها قریة
للمقاییس والمكاییل واألوزان والنقود كیلو مترًا. [ انظر: اإلیضاحات العصریة  ٥,٥٤٤والفرسخ یساوي ثالث أمیال، بمقدار 

 ].٦٤الشرعیة، لمحمد الحالق، ص
 .١٤٢١، رقم ١/٧١تاریخ نیسابور، )(٨
 .٢١١٠، رقم ٥/٢٦٥تاریخ بغداد، )(٩
 المصدر السابق.)(١٠
 المصدر السابق.)(١١
 المصدر السابق.)(١٢
 .٥٧، رقم ٢/٥٢الجرح والتعدیل، )(١٣



١٦٤ 

قال الخطیب . و )٢("صدوق" قال أبو حاتم: .)١(رسوسطَ  نزیل :اْلَفْرَغاِني اهللا عبد بن حیْ بِ صَ  -٤
  .)٤("لیس بمعروف. وقال البیهقي: ")٣("صاحب مناكیرالبغدادي: "

  ألنَّه لم یتابعه أي أحد. هنا؛ ویضیر خطئهقلت: صدوق یخطئ، 
 المعروف ،اهللا عبد أبو ،الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسین بن علي بنا: هو جعفر بن محمد -٥
، )٧(بن معینا، و )٦(وثقه: الشافعي  .)٥(ومائة وأربعین ثمان سنة مات ،السادسة من ،إمام فقیه صدوق ،بالصادق
 ، وزاد ابن حبان:)١٢("مثله عن یسأل ال" ، وزاد أبو حاتم:)١١(، وابن عدي)١٠(وابن حبان ،)٩(، والنسائي)٨(وأبو حاتم

 فیه القول مرض ماوٕانَّ  ،كثیرة مناكیر عنه ولده حدیث في ألنَّ  عنه أوالده روایة غیر من كان ما بروایته یحتج"
 جریج بنا مثل عنه الثقات من حدیثه اعتبرت وقد أوالده روایة من حدیثه في رأوا لما من أئمتنا مرض من
 حدیث یخالف شيء فیها لیس مستقیمة أحادیث فرأیت ودونهم خالد بن ووهب عیینة وابن وشعبة ومالك وريوالثَّ 

 أن المحال ومن جده حدیث من وال أبیه حدیث من وال حدیثه من لیس أشیاء عنه ولده روایة في ورأیت األثبات
 بن وسهیل أبیه عن محمد بن جعفر سئل أبو زرعة عنقال ابن أبي حاتم: "و . )١٣("غیره یداً  جنت ما به یلزق
 في هؤالء من أرفع جعفر هؤالء، یرید إلى جعفر ال یقرن: قال صح؟أ أیما أبیه عن والعالء أبیه عن صالح أبي
 أسأل ال كنت محمد بن جعفر یقول معین بن یحیى سمعت": مریم أبي بن سعد بن قال أحمدو  .)١٤("معنى كل

 فحدیث یحفظ كان إن لي فقال أریده ال قلت محمد بن جعفر عن تسألني ال: فقال حدیثه؟ عن سعید بن یحیى

                                                           
 بوزن ساكنة، واو بینهما مهملتین وسینین وثانیه، أوله بفتح، وطرسوس: ١٩٩١، رقم ٤/٤٥١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١

 ثمان طرسوس طول قیل: أبنیتهم، من لیس فعلول ألن الشعر ضرورة في إال الراء سكون یجوز وال رومیة، عجمیة كلمة قربوس،
 سلیمان أحدثها طرسوس مدینة إن: وقیل ... الرابع، اإلقلیم في وهي وربع، درجة وثالثون ست وعرضها ونصف، درجة وخمسون

الروم. [ انظر: معجم  وبالد وحلب أنطاكیة بین الشام بثغور مدینة هي وقیل ومائة، وتسعین نیف سنة في للرشید خادما كان
 ].٤/٢٨البلدان،

 .١٩٩١ رقم ،٤/٤٥١ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٢
 .١٣٥تلخیص المتشابه في الرسم، ص)(٣
 . ١/٢٨٨دالئل النبوة، )(٤
 .٩٥٨، رقم ٢٠٠تقریب التهذیب، ص)(٥
 .١٩٨٧ رقم ،٢/٤٨٧ حاتم، أبي البن والتعدیل حر الج انظر:)(٦

 انظر: المصدر السابق.)(٧

 .٩٥٠، رقم ٥/٧٧انظر: تهذیب الكمال، )(٨

 ١٥٦، رقم ٢/٤٨٧انظر: تهذیب التهذیب، )(٩
 .٧٠٣٩، رقم ٦/١٣١الثقات،  ذكره في)(١٠
 .٣٣٤، رقم ٢/٣٦٠انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، )(١١
 .٩٥٠، رقم ٥/٧٧انظر: تهذیب الكمال، )(١٢

 .٧٠٣٩، رقم ١٣٢- ٦/١٣١الثقات، )(١٣
 .٩٥٠ رقم ،٥/٧٧ الكمال، تهذیبانظر: )(١٤



١٦٥ 

 فحدیثه الثقات عنه حدث إذا مأموناً  صدوقاً  كان" وقال الساجي:، )١("ثقة وهو معین، بن یحیى قال المسند أبیه
 حماد بنا زاد ،العباس بني أمر ظهر حتى محمد بن جعفر عن مالك یرو لم" قال الدراوردي:. و )٢("مستقیم

 أولئك من آخر إلى یضمه حتى محمد بن جعفر عن یروي ال أنس بن مالك كان یقول )٣(مصعب وسمعت
 بن یحیى سئل": المدیني بنا. وقال )٥("كذوباً  كان ما" . وقال یحیى بن سعید القطان:)٤("بعده یجعله ثم الرفعاء
، وعلق )٧("منه إلي أحب )٦(مجالد: قال فمجالد؟: قلت شيء، منه نفسي في: فقال محمد بن جعفر عن سعید

 یلتفتوا ولم مجالد، من أوثق جعفراً  أن على الشأن هذا أئمة أجمع بل القطان، یحیى زلقات من هذه" علیه الذهبي:
 سألناه: فقال أدركته؟ وقد محمد، بن جعفر من تسمع لم مالك": عیاش بن بكر بوألقیل . و )٨("یحیى قول إلى
 كان" وقال ابن سعد:. )٩("آبائنا عن رویناها روایة ولكنها ال،: قال سمعته، إنني األحادیث من به یتحدث عما
 إنما فقال مرة وسئل نعم فقال أبیك من األحادیث هذه سمعت مرة سئل ویستضعف به یحتج وال الحدیث كثیر

 فیما فذكر مختلفة أحادیث عن وقعا األوالن یكون أن یحتمل " ، وعلق علیه ابن حجر:)١٠("كتبه في وجدتها
  .)١١("تثبته على یدل وهذا وجده أنه یسمعه لم وفیما سمعه أنه سمعه

  .قلت: ثقة
  وال یضیر ما قیل في كل من: ،وباقي رجال اإلسناد ثقات

  .)١٢(الحسین؛ ألنَّه لم یرسل عن الزبیر بن العوام بن علي بن إرسال محمد -١
  لذكر العالئي  ؛اختالطهكذلك ، و )١٣(ه لم یرسل عن أبیه عروة بن الزبیرألنَّ  ؛إرسال هشام بن عروة -٢

  المرتبة األولى من مراتب في  إیاه ابن حجر ذكرل وأیضًا تدلیسه؛، )١٤(القسم الذي لم یؤثر فیه شيء إیاه في
  

                                                           
 .٣٣٤، رقم ٢/٣٥٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(١
 .١٥٦، رقم ٢/١٠٤تهذیب التهذیب، )(٢
 .الزبیري اهللا عبد أبو األسدي العوام بن الزبیر بن اهللا عبد بن ثابت بن مصعب بن اهللا عبد بنهو ا)(٣
 .٣٣٤ رقم ،٢/٣٥٧ الرجال، ضعفاء في الكامل)(٤

 المصدر السابق.)(٥
 .بالقوي لیس الكوفي عمرو أبو المیم بسكون الهمداني عمیر بن سعید بنهو ا)(٦
 .٤٤٨٠، رقم ٤/٢٩٦معین، روایة الدوري،  انظر: تاریخ یحیى بن)(٧
 .١١٧، رقم ٦/٢٥٦سیر أعالم النبالء، )(٨
 .٩٥٠، رقم ٥/٧٧تهذیب الكمال، )(٩

 .١٥٦، رقم ٢/١٠٤تهذیب التهذیب، )(١٠
 المصدر السابق.)(١١
صیل البن ، وتحفة التح٧٠٠، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٠، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .٢٨٢العراقي، ص
البن  وتحفة التحصیل، ٨٤٨، رقم ٢٩٣ص، وتحفة التحصیل للعالئي، ٤٢٥، رقم ٣٣٠ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١٣

 .٣٣٢صالعراقي، 
 .٤٣، رقم ١٢٦ص، المختلطینكتاب )(١٤



١٦٦ 

  .)١(التدلیس
  .)٢(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٣

و ال  اً ، لم أجد فیهما جرحيوِ سَ النَّ  عمران بن محمد فیه أبو عبد اهللا محمد بن یوسف المؤذِّن، و فاإلسناد
  صدوق یخطئ. يانِ غَ رْ فَ الْ  اهللا عبد بن صبیح، و تعدیالً 

  الحكم على اإلسناد: 
  ضعیف. اإلسناد

***  

، أراَد أنَّ النَّاَس َیْتُركون اْلِجَهادَ » وتُتََّخُذ السیوُف َمَناِجلَ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
راعة. والمیُم َزاِئَدةٌ  وَیشتغلون ِباْلَحْرثِ    .)٣(والزِّ

  ) ٨٤الحدیث رقم ( 
 ُفَضْیلٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنِ  ُفَلْیٌح، َحدَّثََنا: َقالَ  ،)٤(ُسَرْیجٌ  َحدَّثََناقال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا: 

،  َوَحَكًما َعاِدًال، ِإَماًما َمْرَیمَ  اْبنُ  َیْنِزلُ : "  r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  اْألَْنَصاِريِّ
ِلیَب، َفَیْكِسرُ  ُمْقِسًطا، ْلَم، َوُیْرِجعُ  اْلِخْنِزیَر، َوَیْقُتلُ  الصَّ  ُحَمٍة، َذاتِ  ُكلِّ  ُحَمةُ  َوَتْذَهبُ  َمَناِجَل، السُُّیوفَ  َوَیتَِّخذُ  السَّ
ِبيُّ  َیْلَعبَ  َحتَّى َبَرَكَتَها، اْألَْرُض  َوُتْخِرجُ  ِرْزَقَها، السََّماءُ  َوتُْنِزلُ   َفَال  الذِّْئُب، اْلَغَنمَ  َوُیرَاِعي َیُضرُُّه، َفَال  ِبالثُّْعَباِن، الصَّ

  .)٥("َیُضرَُّها َفَال  اْلَبَقَر، اْألََسدُ  َوُیرَاِعي َیُضرَُّها،
   تخریج الحدیث:
، وابن )١١(والحمیدي ،)١٠(وأبو داود الطیالسي، )٩(وابن ماجه، )٨(والترمذي، )٧(، ومسلم)٦(أخرجه البخاري

  ...،)١٢(الجعد
                                                           

 .٢٨، رقم ٢٦ص، طبقات المدلسینانظر: )(١
البن  وتحفة التحصیل، ٥١٥، رقم ٢٣٦ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٢٧٣، رقم ١٤٩ص، البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٢

 .٢٢٦صالعراقي، 
  .٥/٢٣، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٣
 .خراسان من أصله ،البغدادي )الحسین أبو :ویقال( ،الحسن أبو ،الجوهري مروان بن النعمان بنهو ا)(٤
 .١٠٢٦١، رقم ١٨٢-١٦/١٨١مسند أحمد، )(٥
 وقتل الصلیب كسر باب، وكتاب المظالم والغصب، ٢٢٢٢، رقم ٣/٨٢صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب قتل الخنزیر، )(٦

 .٣٤٤٨، رقم ٤/١٦٨، السالم علیهما مریم ابن عیسى نزول باب، كتاب األحادیث األنبیاء، ٢٤٧٦، رقم ٣/١٣٦، الخنزیر 
 .)١٥٥(٢٤٢، رقم ١/١٣٥، r محمد نبینا بشریعة حاكماً  مریم ابن عیسى نزول بابصحیح مسلم، كتاب اإلیمان، )(٧
 .٢٢٣٣، رقم ٤/٧٧، السالم  علیه مریم ابن عیسى نزول في جاء ما بابسنن الترمذي، أبواب الفتن، )(٨
 .٤٠٧٨، رقم ٢/١٣٦٣، ومأجوج یأجوج، وخروج مریم، ابن عیسى وخروج الدجال، فتنة بابسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، )(٩

 .٢٤١٦، رقم ٤/٦١مسند أبي داود الطیالسي، )(١٠
 .١١٢٨، رقم ٢/٢٥٩مسند الحمیدي، )(١١
 .٢٨٦٧، رقم ٤٢٠مسند ابن الجعد، ص)(١٢



١٦٧ 

 عمرة أبي بن الرحمن عبد ، من طریق)٣(، والحاكم)٢(والبخاري من طریق سعید بن المسیب، ،)١(وابن أبي شیبة
 عبد، من طریق )٧(، وأحمد)٦(وأبو داود ، من طریق عطاء بن میناء المدني،)٥(، والحاكم)٤(، ومسلماألنصاري

والخطیب  ،)١١(وأبو نعیم األصبهاني، )١٠(والخطابي، )٩(ابن أبي الدنیا ،)٨(ولوین ،البصري آدم بن الرحمن
  .)١٣(، به، بنحوهرون األنصاري، ُكلهم عن أبي هریرةهامن طریق  )١٢(البغدادي

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
 ،لقب فلیح ویقال ،المدني یحیى أبو ،األسلمي أو اعيزَ الخُ  المغیرة أبي بن سلیمان بنا هو یح:ُفلَ  -١

   .)١٤(ومائة وستین ثمان سنة مات ،السابعة من ،الخطأ كثیر صدوق ،الملك عبد واسمه
  . )١٥(وكان ُفلیح یسمى عبد الملك، فغلب عیه اللَّقب"ابن سعد :"قال 
 یختلفونوقال الدارقطني :" .)١٦(ذكره ابن حبان في الثقات أي أنَّ ُفلیح لقب، واسمه عبد الملك. قلت:

 أحادیث ولفلیح وقال ابن عدي :" ،)١٨(قال الساجي :" هو من أهل الصدق ویهم"و  ،)١٧("بأس به ولیس فیه
 وقد وغرائب مستقیمة أحادیث وغیره...، ویروي عن سائر الشیوخ من أهل المدینة مثل أبي النضر  صالحة
 ،)١٩("به بأس ال عندي وهو أنیسة، أبي بن زید عنه روى وقد الكثیر عنه وروى صحیحه في البخاري اعتمده

                                                           
 .٣٧٤٩٥، رقم ٧/٤٩٤مصنف ابن أبي شیبة، )(١
، ٤/١٦٧، ] "١٦: مریم} [َأْهِلَها ِمنْ  اْنَتَبَذتْ  ِإذِ  َمْرَیمَ  الِكَتابِ  ِفي َواْذُكرْ { اهللا قول بابصحیح البخاري، كتاب األحادیث األنبیاء، )(٢

 .٣٤٤٣رقم 
 .٤١٥٣، رقم ٢/٦٤٨المستدرك على الصحیحین، )(٣
 .)١٥٥(٢٤٣، رقم ١/١٣٦، r محمد نبینا بشریعة حاكما مریم ابن عیسى نزول بابصحیح مسلم، كتاب اإلیمان، )(٤
 .٤١٦٢، رقم ٢/٦٥١المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٤٣٢٤، رقم ٤/١٧٧، الدجال خروج بابسنن أبي داود، كتاب المالحم، )(٦
 .٩٢٧٠، رقم ١٥/١٥٣مسند أحمد، )(٧
 .١٠٤، رقم ١٠٧جزء لوین، ص)(٨
 .٣٥٤، رقم ١٠٨مكارم األخالق، ص)(٩

 .١/٥٥٨، غریب الحدیث)(١٠
 .٢/٣٤٦تاریخ أصبهان، )(١١
 .١/١٧٨، تلخیص المتشابه)(١٢
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tهریرةوله طرق عدیدة عن أبي )(١٣
 .٥٤٧٨، رقم ٧٨٧تقریب التهذیب، ص)(١٤
 .٥/٤١٥الطبقات الكبرى، )(١٥
 .١٠٢٨٢، رقم ٧/٣٢٤انظر: الثقات البن حبان، )(١٦
 .٥٥٣، رقم ٨/٣٠٤تهذیب التهذیب، )(١٧
 المصدر السابق.)(١٨
 .١٥٧٥، رقم ٧/١٤٤الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٩



١٦٨ 

قال ابن و  ، )٢(لیس بالمتین عندهم"" وقال أبو أحمد الحاكم: .)١("أمره یقوي علیه الشیخین اتفاققال الحاكم :"و 
 ،)٤(ابن معین " وهم یكتبون حدیثه ویشتهونه" وزاد ،)٣(:" ضعیف"، وعلي بن المدیني، وأبو زرعة، والنسائي معین

 دون وهو بحدیثه، یحتج والوزاد ابن معین فقال :"  ،)٥(: "لیس بالقوي"، والنسائيأبو حاتمو  ابن معین، قالو 
 یحیى سمعت"قال ابن عباس الدوري :و ، )٨(وقال أبو داود :"لیس بشيء" ،)٧("منه ثبتأ والدراوردى )٦(الدراوردي

 كان ثالثة یقال كان یقول معین بن یحیى سمعت" :حنبلقال أحمد بن و ، )٩("أمره یقو فلم سلیمان بن فلیح وذكر
 من قال هذا سمعت ممن له قلت سلیمان بن وفلیح عتبة بن وأیوب مصرف بن طلحة بن محمد حدیثهم یتقي
 أبو وقال ،)١٠("الشأن ذا عنه آخذ وكنت قال وأظنه یشبهه من وقل صالحا رجال وكان مدرك بن مظفر كامل أبي
 عن بلغني: قال فلیح؟ أحادیث من یقشعر كان أنه سعید ابن یحیى عن أبلغك: داود أبا سألت ":اآلجري عبید
 یتناول أنه یرون كانوا: كامل أبو قال فلیح، في یتكلم مدرك بن مظفر كامل أبو كان: قال. معین ابن یحیى
 ما به رمى ما صعبأ :" القطان بنا وقال ،)١١("مالك رجال یتناول عسى خطأ وهذا: داود أبو قال. الزهري رجال
، وعلق علیه ابن )١٢("r النبي أصحاب یتناول كان ألنه نتهمه كنا قال كامل أبي عن معین بن یحیى عن روى

   .)١٣(حجر فقال :" هذا من التصحیف الشنیع"
 المسیب، بن سعید  كل من قاصرةمتابعه تابعه ه؛ ألنَّ وال یضیر هنا خطأ، الخطأ كثیرقلت: صدوق 

   البصري. آدم بن الرحمن عبدو  المدني، میناء بن عطاءو  األنصاري، عمرة أبي بن الرحمن عبدو 
  .)١٥(ابن حبان في الثقاتذكره  .)١٤(األنصاري المدنيهو : زیاد بن سعد -٢

   قلت: صدوق.
                                                           

 .٥٥٣، رقم ٨/٣٠٤التهذیب،  تهذیب)(١
 المصدر السابق.)(٢
، وتاریخ یحیى بن معین، ٨١٧، رقم ١/٤٧٣، وسؤاالت ابن الجنید، ١/٦٩انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محزر، )(٣

، ٩٣، رقم ١١١، وسؤاالت البرذعي، ص١٣٧، رقم ١١٧، وسؤاالت ابن أبي شیبة، ص٦٩٥، رقم ١٩٠روایة الدرامي، ص
 .٤٧٧٥، رقم ٢٣/٣٢٠الكمال،  وتهذیب

 .٥٥٣، رقم ٨/٣٠٤تهذیب التهذیب، )(٤
 .٤٨٦، رقم ٨٧، والضعفاء والمتروكون، ص٤٧٩، رقم ٧/٨٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 ].٤١٤٧، رقم ٦١٥هو عبد العزیز بن محمد بن عبید اهللا، صدوق یحدث من كتاب غیره فیخطئ. [ تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٤٧٩، رقم ٧/٨٥والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٧
 .٥٥٣، رقم ٨/٣٠٤تهذیب التهذیب، )(٨
 .٧٦٦، رقم ٣/١٧١تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٩

 .٣٨٢٦، رقم ٢/٥٩٦العلل ومعرفة الرجال، )(١٠
 .٤٧٧٥، رقم ٢٣/٣٢٠تهذیب الكمال، )(١١
 .٥٥٣، رقم ٨/٣٠٤تهذیب التهذیب، )(١٢
 المصدر السابق.)(١٣
 .٢٤٠٧، رقم ٣/٥٣٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٧٩٢٧، رقم ٦/٣٢٣انظر: الثقات البن حبان، )(١٥



١٦٩ 

" یهم  الجوهري مروان بن النعمان بن یجرَ سُ ال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قاله ابن حجر في وباقي رج
 بن وعطاء األنصاري، عمرة أبي بن الرحمن وعبد المسیب، بن سعید  من كل قاصرة متابعة تابعة ألنَّ ؛ )١(قلیًال"
  .البصري آدم بن الرحمن وعبد المدني، میناء

  ، كالهما صدوق.األنصاري المدني سعد بن زیاد، و سلیمان بن ُفَلیحفیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

من المعاصرین و ، )٢("صالح قوي جید وٕاسناده أحمد، به تفردوقال ابن كثیر :"  ،إسناد هذا الحدیث حسن
 حسن حدیث هذاوقال الترمذي: " صحیحه،  متابعاتهله و  ،)٣(للتحسین" محتمل إسناد وهذاقال شعیب األرنؤوط: "

شرط البخاري ، ووافقه الذهبي حیث قال :"على )٥(شرط الشیخین" ىهذا الحدیث عل" :وقال الحاكم ،)٤("صحیح
  ، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.)٨(، وشعیب األرنؤوط)٧(وصححه من المعاصرین كل من األلباني ، )٦(ومسلم"

***  

النَّْجَمُة: أَخصُّ ِمَن النَّجم، » َبْیَن َنخلٍة َوَضالٍة وَنْجَمٍة وأْثَلةٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َجریر 
  .)٩(واحدُته، كَنْبتٍة وَنْبتَوَكَأنََّها 

    )٨٥الحدیث رقم (
 صلى إذا r اهللا رسول كان :قال مسعود بن اهللا عبد حدث فقال: اإلمام ابن عساكر رحمه اهللا أورده

 الفجّ  هذا من علیكم یطلع: «الشمس طلعت حین یوم ذات لنا فقال الشمس، تطلع حتى مجلسه یرم لم الفجر
 نزل حتى راحلته على)١٠(ريسْ القَ  ثم البجلي اهللا عبد بن جریر فطلع. »ملك مسحة وجهه على یمن، ذي خیر
 بأبي: جریر قال ...،»هو هذا: «فقال ؟r اهللا رسول أین قریش، معشر یا: فقال دخل ثم المسجد، باب على
 وأشهد باهللا، آمنت عنه، أسألك أن أرید وأنا له، جئت الذي -نبیاً  بعثك الذي واهللا - هذا اهللا، رسول یا وأمي أنت

                                                           
 .٢٢٣١، رقم ٣٦٦تقریب التهذیب، ص)(١
 .١٩/٢٢١البدایة والنهایة، )(٢
 .١٠٢٦١، رقم ١٦/١٨٢حاشیة مسند أحمد، )(٣
 .٢٢٣٣، رقم ٤/٧٧، السالم  علیه مریم ابن عیسى نزول في جاء ما بابسنن الترمذي، أبواب الفتن، )(٤
 .٤١٥٣، رقم ٢/٦٤٨المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٢/٥٩٢تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٢١٨٢، رقم ٥/٢١٤سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٧
 .٩٢٧٠، رقم ١٥/١٥٤حاشیة مسند أحمد، )(٨
 .٥/٢٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٩

 بجیلة، من بطن وقیس قیس، من بطن وهم قسر، إلى النسبة هذه المهملة، الراء آخرها وفي المهملة السین وسكون القاف بفتح)(١٠
 من قبیل كهالن، بن زید بن نبت بن عمرو: وقیل األسد، أخي الغوث، بن عمرو بن أراش بن أنمار بن عبقر بن قسر هو: وقیل
 ].٣٢٣٩، رقم ١٠/٤١٦[ انظر األنساب للسمعاني،  .بجیلة
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 سلم بین بیشة بأكناف نحن: قال »جریر؟ یا منزلك أین: «r اهللا رسول قال. اهللا رسول وأنك اهللا إال إله ال أن
    .)١(الحدیث ... ،وأثلة ونجمة وضالة نخلة في ،وعالك وحمض ودكداك وسهل وأراك

***  

ِمَن النَّاِر َیْظهر ِفي أكتاِفهم َحتَّى َیْنُجَم ِفي ِسراٌج «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث ُحَذْیَفَة 
  .)٢(َأْي َیْنُفذ وَیْخرج ِمْن صدوِرهم» صدوِرهم

    ) ٨٦الحدیث رقم ( 
اجٌ )٤(َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، )٣(: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا   ، َقاَل: َحدَّثَِني )٥(، َوَحجَّ

اٌج: َسِمْعُت َأَبا َنْضَرَة، َعْن َقْیِس ْبِن َعبَّاٍد َقاَل:)٧(ُیَحدُِّث، َعْن َأِبي َنْضَرةَ )٦(ُشْعَبُة، َقاَل: َسِمْعُت َقتَاَدةَ   ، َقاَل َحجَّ
اٌج: َأَرَأْیَت َهَذا اْألَْمرَ )٨(ُقْلُت ِلَعمَّارٍ  ، َیْعِني ِقَتاَلُهْم، َرْأًیا َرَأْیُتُموُه؟ َفِإنَّ الرَّْأَي : َأَرَأْیَت ِقَتاَلُكْم َرْأًیا َرَأْیُتُموُه. َقاَل َحجَّ

، َشْیًئا َلْم َیْعَهْدُه ِإَلى النَّاِس rِإَلْیَنا َرُسوُل اِهللا  ؟ َفَقاَل َما َعِهدَ rُیْخِطُئ َوُیِصیُب، َأْو َعْهًدا َعِهَدُه ِإَلْیُكْم َرُسوُل اِهللا 
اْثَنْي ِإنَّ ِفي ُأمَِّتي " َقاَل ُشْعَبُة: َوَأْحِسُبُه َقاَل: َحدَّثَِني ُحَذْیَفُة: "  ِإنَّ ِفي ُأمَِّتيَقاَل: "  rَكافًَّة، َوَقاَل ِإنَّ َرُسوَل اِهللا 

َوَال َیِجُدوَن ِریَحَها َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَیاِط، َثَماِنَیٌة ِمْنُهْم  َال َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة،َعَشَر ُمَناِفًقا". َفَقاَل: "
  .)١٠("ُدورِِهمْ ِفي صُ  ، ِسرَاٌج ِمْن َناٍر َیْظَهُر ِفي َأْكتَاِفِهْم َحتَّى َیْنُجمَ )٩(َتْكِفیَكُهُم الدَُّبْیَلةُ 

   تخریج الحدیث:
  من طریق محمد بن )١٤(والبیهقي، )١٣(محمد بن المثني، ومسلم من طریق)١٢(والبزار، )١١(أخرجه مسلم  

                                                           
 .٧٧-٧٢/٧٦تاریخ دمشق، )(١
 .٥/٢٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 .بغندر المعروف ،البصري الهذلي هو)(٣
 بن الحجاج.ا هو)(٤
 .المصیصة ثم بغداد نزل األصل ترمذي محمد أبو ،األعور المصیصي محمد بنهو ا)(٥
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة نهو اب)(٦
 .البصري وقيالعَ  العبدي عةطَ قُ  بن مالك بن لمنذرهو ا)(٧
 .١٦١٦، رقم ٣/١٩٠، في مسنده یعلي الموصلي وأب صرح به، بن یاسرا هو)(٨
[ النهایة في غریب  .دبل فقد جمع شيء وكل. دبلة تصغیر وهي ،غالباً  صاحبها فتقتل الجوف في تظهر كبیر ودمل خراج هي)(٩

 ].٢/٩٩الحدیث واألثر، 
 .١٨٨٨٥، رقم ١٨١- ٣١/١٨٠، أحمدمسند )(١٠
 .)٢٧٧٩(١٠، رقم ٤/٢١٤٣، وأحكامهم المنافقین صفات كتاب، صحیح مسلم)(١١
 .٢٧٨٨، رقم ٧/٢١٥، بزارلمسند ا)(١٢
 ).٢٧٧٩(١٠ رقم ،٤/٢١٤٣ وأحكامهم، المنافقین صفات كتاب مسلم، صحیح)(١٣
 .٥/٢٦٢، دالئل النبوة)(١٤
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 بنحوه. ،عن محمد بن جعفر، به ثالثتهم، اْلُجَشِميّ عبید اهللا بن عمر  َقَواِریِريالعن )١(الموصلي یعلى ووأب بشار،
 ،به، عن شعبة بن الحجاج، َشاَذان ، من طریق األسود بن عامر)٤(، والبیهقي)٣(وابن أبي عاصم ،)٢(ومسلم
  بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضر ما قیل في كل من:

  .َشاَذان األسود بن عامرتابعه م؛ ل)٥(غفلة فیهمحمد بن جعفر الهذلي  -١
  .)٦(العالئي إیاه في القسم األول من المختلطین ؛ لذكراختالط الحجاج بن محمد -٢
  .)٧(بن دعامة ةیرسل عن قتاده لم ألنَّ  ؛إرسال شعبة بن الحجاج -٣
  مع  ،تدلیسهكذلك ، و )٨(المنذر بن مالك العوفي أبي نضر عن ه لم یرسلألنَّ  ؛إرسال قتادة بن دعامة -٤
  ث هنا بصیغة التحدیث.ه حدَّ ألنَّ  ؛)٩(الثالثة من مراتب التدلیس ابن حجر ذكره في المرتبة أنَّ 

  الحكم على اإلسناد:
  .)١١(األرنؤوط شعیبو  ،)١٠(األلباني كل منصححه ، و اإلسناد صحیح

***  

  .)١٢(»ِإَذا َطَلع النَّْجُم اْرَتَفعت اْلَعاَهةُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 

  ) ٨٧الحدیث رقم ( 
  ِإْبَراِهیمُ  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َخْیَثَمُة ْبُن ُسَلْیَماَن، ثنا َأُبو ِإْسَحاقَ  :الرازي الدمشقي رحمه اهللاتمام قال اإلمام 

                                                           
 .١٦١٦، رقم ٣/١٩٠، الموصلي ىمسند أبي یعل)(١
 .)٢٧٧٩(٩، رقم ٤/٢١٤٣، وأحكامهم المنافقین صفات كتاب، صحیح مسلم)(٢
 .١٢٧٠، رقم ٢/٤٦٥، اآلحاد والمثاني)(٣
 .٥/٢٦١، دالئل النبوة، و ١٦٨٣٦، رقم ٨/٣٤٤، السنن الكبرى)(٤
 .٥٨٢٤، رقم ٨٣٣تقریب التهذیب، ص)(٥
 .١٠، رقم ١٩كتاب المختلطین، ص)(٦
البن  وتحفة التحصیل، ٢٨٦، رقم ١٩٦ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٣٣٠، رقم ٩١ص، أبي حاتمالبن  لمراسیلنظر: اا)(٧

 .١٤٧صالعراقي، 
البن  وتحفة التحصیل، ٦٣٣، رقم ٢٥٤ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٦١٧، رقم ١٦٨ص، البن أبي حاتم المراسیلانظر: )(٨

 .٢٦٢صالعراقي، 
 .٩٢، رقم ٤٣ص، طبقات المدلسینانظر: )(٩

 .٢١٣١، رقم ١/٤٢٨صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(١٠
 .١٨٨٨٥، رقم ٣١/١٨١، حاشیة مسند أحمد)(١١
 .٥/٢٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٢
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، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل )١(ْبُن َأِبي اْلَعْنَبِس اْلَقاِضي ِباْلُكوَفِة، ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن َأِبي َحِنیَفَة، َعْن َعَطاءٍ ا 
  .)٢(»ِإَذا َطَلَع النَّْجُم اْرَتَفَعِت اْلَعاَهُة َعْن َأْهِل ُكلِّ َبَلدٍ : «rَرُسوُل اللَِّه 

   تخریج الحدیث:
من )٥(نعیم األصبهاني ووأب، )٤(والطبراني، الصنعاني من طریق محمد بن الحسن)٣(أخرجه الطحاوي  

بن بشیر وهو  ة النعمانعن أبي حنیف ثالثتهم، البجلي ومن طریق أسد بن عمر )٦(طریق داود الطائي، والخلیلي
ُسْفَیاَن  ْبنِ  ِعْسلِ ، من طریق )١١(اْلُعَقْیِلي، و )١٠(والطحاوي، )٩(بن طهماناو  ،)٨(بنحوه. وأحمد ،، به)٧(في مسنده
  بنحوه.  ،عن عطاء بن أبي رباح، به ،الَیْرُبوِعي

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

سنة ثالث وأربعین  يَ وفِّ ، تُ األْطَراُبُلسيّ  اْلُقَرِشيّ  َحْیدرة، ن: هو ابسلیمان بن خیثمة الحسن أبو -١
  .)١٥(، والذهبي )١٤(، وابن عساكر)١٣(قه: الخطیب البغداديوثَّ  .)١٢(وثالثمائة

  .قلت: ثقة
، الكوفي القاضي الزهري ،اْلَعْنَبسِ  أبي بن إسحاق بن: هو ااْلَعْنَبسِ  أبي بن أبو إسحاق إبراهیم -٢

  ... ،)١٨(، والدارقطني)١٧(وثقه: ابن حبان .)١٦(ومائتین وسبعین سبع سنةتوفى 

                                                           
 .المكي موالهم القرشي أسلم رباح أبي واسم، باحرَ  أبي بنا هو)(١
 .٧٧١، رقم ١/٣٠٩فوائد، )(٢
 .٢٢٨٢، رقم ٦/٥٣، شرح مشكل اآلثار)(٣
 .١٠٤، رقم ١/٨١، المعجم الصغیر)(٤
 .٧/٣٦٧، وحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ١/١٥٦، تاریخ أصبهان)(٥
 .٥٤، رقم ١/٣١٩، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث)(٦
 .١٣٨مسند أبي حنیفة، ص)(٧
 .٩٠٣٩، رقم ١٥/١٦، و٨٤٩٥، رقم ١٤/١٩٢، مسند أحمد)(٨
 .١٩٦، رقم ٢٢٨ص، مشیخة ابن طهمان)(٩

 .٢٢٨٦، رقم ٦/٥٦، شرح مشكل اآلثار)(١٠
 .٣/٤٢٦، الضعفاء الكبیر)(١١
 .٨٤، رقم ٧/٧٨٨تاریخ اإلسالم، )(١٢
 المصدر السابق.)(١٣
 .٢٠٣٣، رقم ١٧/٦٨تاریخ دمشق، )(١٤
 .٨٤ رقم ،٧/٧٨٨ اإلسالم، تاریخ)(١٥
 .٣٠١٠، رقم ٦/٥١٩تاریخ بغداد، )(١٦
 .١٢٣٧١، رقم ٨/٨٨ذكره في الثقات، )(١٧
 .٣٠١٠ رقم ،٦/٥١٩ بغداد، تاریخ)(١٨
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  .)١(البغدادي والخطیب
  .ثقة قلت:

 ست سنة مات ،التاسعة من ،صدوق ،المخزومي ریثحُ  بن عمرو بن جعفر بنهو ا :ونعَ  بن جعفر -٣

 وابن ،)٥(والعجلي ،)٤(معین بناو  ،)٣(سعد ابن وثقه: .)٢(ثالثین سنة وقیل ،عشرین سنة ومولده ،ومائتین سبع :وقیل

 حاتم: أبو وقال ،)٩("صالحاً  رجالً  كان بأس به لیس" حنبل: بن أحمد وقال .)٨(والذهبي ،)٧(ابن حبانو  ،)٦(قانع

  .)١٠("صدوق"
  .ثقة قلت:

 فقیه ،تیم بني مولى :ویقال ،فارس من أصلهم :یقال ،اإلمام الكوفي ثابت بن النعمان هو :حنیفة أبو -٤

 :مرة وقال .)١٢(معین بنا وثقه: .)١١(سنة سبعون وله ،الصحیح على ومائة خمسین سنة مات ،السادسة من ،مشهور
 یكون نأ فأبى القضاء على هبیرة بن ضربه ولقد بالكذب یتهم ولم الصدق هلأ من ندناع مرة وقال به، بأس ال"

 أسانیدها في وزیادات وتصاحیف غلط یرویه ما وعامة صالحة أحادیث له حنیفة وأبو " عدي: ابن وقال ،)١٣("قاضیاً 

 بلغنا ربما اهللا، أكذب ال" القطان: سعید بن یحیى قالو  .)١٤("كذلك یرویه ما وعامة الرجال في وتصاحیف ومتونها

 اهللا عبد وقال ،)١٦("مأمون وال ،ثقة غیر" الثوري: سفیان وقال .)١٥("به فنأخذ فنستحسنه حنیفة، أبي قول من الشيء

 أیضًا: وقال ،)١٨("حنیفة أبي حدیث على اضربوا" مرة: وقال ،)١٧("الحدیث في مسكیناً  حنیفة أبو كان" المبارك: بنا

 سلیمان أبي بن حماد عن جابر بنا محمد كتاب خذأ نهأ وذاك حنیفة، بىأ عن الروایة في لیلومونني صحابيأ إن"

                                                           
 .٣٠١٠ رقم ،٦/٥١٩ بغداد، تاریخ)(١
 .٩٥٦، رقم ٢٠٠تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٦/٣٩٦انظر: الطبقات الكبرى، )(٣
 .٢١٣، رقم ٨٥انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(٤
 .٢٢٥، رقم ١/٢٧٠انظر: الثقات، )(٥
 .١٥٣، رقم ٢/١٠١انظر: تهذیب التهذیب، )(٦
 .٧٠٧٥، رقم ٦/١٤١ذكره في الثقات، )(٧
 .٧٩٦، رقم ١/٢٩٥انظر: الكاشف، )(٨
 .٤٤٠٢، رقم ٣/١٠٣العلل ومعرفة الرجال، )(٩
 .١٩٨١، رقم ٢/٤٨٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .٧٢٠٣، رقم ١٠٠٤تقریب التهذیب، ص)(١١
 .٦٤٣٩، رقم ٢٩/٤٢٤انظر: تهذیب الكمال، )(١٢
 .٧٩روایة ابن محرز، صتاریخ یحیى بن معین، )(١٣
 .١٩٥٤، رقم ٨/٢٤٦الكامل في ضعفاء الجال، )(١٤
 .٣٩٥، رقم ٣٦٨سؤاالت ابن الجنید، ص)(١٥
 .١٨٧٦، رقم ٤/٢٦٨الضعفاء الكبیر، )(١٦
 .٢٠٦٢، رقم ٨/٤٥٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٧
 .١٨٧٦، رقم ٤/٢٦٨الضعفاء الكبیر، )(١٨
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 :معین بنا وقال ،)٢("الحدیث بصاحب یكن لم" القطان: سعید بن یحیى وقال ،)١("منه یسمعه ولم حماد عن فروى
 أبي غیر یرویه یكن ولم یرویه حدیثاً  حنیفة أبي على یعیب الثوري كان" مرة: وقال ،)٣("الحدیث في یضعف كان"

 حنبل: بن أحمد وقال  ،)٤("عاصم عن سهدلَّ  الیمن إلى خرج فلما عباس ابن عن ،َرِزینٍ  أبي عن عاصم، عن حنیفة،

 سمع إذا السختیاني أیوب كان" :النضر أبو كثیر بن یحیى  وقال ،)٥("ضعیف ورأیه ،ضعیف حنیفة أبي حدیث"

 نعیم أبو وقال ،)٧("بالقوي لیس" النسائي: وقال ،)٦("دعوه :فیقول حنیفة، أبي عن :فیقال من؟ عن :قال ،یعجبه حدیثاً 

 الحدیث یكتبون ما الناس أدركت" نمیر: بن اهللا عبد وقال ،)٨("مقنعین إال حنیفة أبا نسمع كنا ما" دكین: بن الفضل

 یكتب ال :قال حنیفة؟ أبي عن معین، بن یحیى سألت" :مریم أبي بن سعید وقال ،)٩("الرأي؟ فكیف حنیفة، أبي عن

 مضطرب بالحافظ لیس ثابت بن النعمان واسمه الرأي صاحب حنیفة وأبو" علي: بن عمرو وقال .)١٠("حدیثه

 حنیفة أبو كان" شمیل: بن النضر وقال ،)١٢("خطأ أحدثكم ما عامة" حنیفة: أبو وقال ،)١١("الحدیث واهي الحدیث

 بن أحمد وقال ،)١٤("منى حماد كتب حنیفة بوأ سرق" :الیمامي جابر بن محمد قالو  ،)١٣("بثقة لیس الحدیث متروك

  .)١٦("یكذب أن من أجل حنیفة أبو" فقال: معین ابن علیهما وعلق ،)١٥("یكذب حنیفة أبو" حنبل:
  ضعیف. قلت:

؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي رباح أبي بن عطاءوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال 
  . )١٧(tهریرة 

  ر، ضعیف.یفیه أبو حنیفة النعمان بن بش فاإلسناد
                                                           

 .٢٠٦٢ رقم ،٨/٤٥٠ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١
 .١٨٧٦، رقم ٤/٢٦٨الضعفاء الكبیر، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 .١٩٥٤، رقم ٨/٢٣٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .١٨٧٦ رقم ،٤/٢٦٨ الكبیر، الضعفاء)(٥
 المصدر السابق.)(٦
 .١٩٥٤، رقم ٨/٢٣٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(٧
 .١٨٧٦ رقم ،٤/٢٦٨ الكبیر، الضعفاء )(٨
 .١٩٥٤ رقم ،٨/٢٣٧ الرجال، ضعفاء في الكامل)(٩
 المصدر السابق.)(١٠
 المصدر السابق.)(١١
 لمصدر السابق.ا)(١٢
 .١٩٥٤ رقم ،٨/٢٣٧ الرجال، ضعفاء في الكامل)(١٣
 .٢٠٦٢، رقم ٨/٤٥٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .١٨٧٦، رقم ٤/٢٦٨الضعفاء الكبیر، )(١٥
 .١٩٥٤، رقم ٨/٢٤٠الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٦
، وتحفة التحصیل البن ٥٢٠، رقم ٢٣٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٢، رقم ١٥٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٧

 .٢٢٨العراقي، ص



١٧٥ 

  الحكم على اإلسناد: 
   وعلیه ،)٢(ابن عمر متفق علیه شاهد من طریق لهو ، )١(، وضعفه األلبانيضعیف الحدیث إسناد هذا
    لغیره. حسن فالحدیث

***  

  .)٣(»َما َطَلع النَّْجُم َوِفي األرِض ِمَن اْلَعاَهِة َشْيءٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي ِرَواَیٍة 

  )٨٨الحدیث رقم (
 حدثنا: قال، سفیان بن لِ سْ عِ  عن، )٥(المختار بن العزیز وعبد، )٤((.): اهللا رحمه البزار اإلمام قال

  .)٧("رفع إالء شي العاهة من األرض وفي قط النجم طلع َما" :َقالَ   r النَِّبيِّ  َعنِ ، t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)٦(عطاء
   تخریج الحدیث:

  ).٨٧رقم(تخریجه في الحدیث السابق بتقدم 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
  .)٨(السادسة من ،ضعیف ،البصري ةقرّ  أبو ،التمیمي: هو ِعْسل بن سفیان -١

؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي رباح أبي بن عطاءوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال 
  . )٩(tهریرة 

  ، وِعْسل بن سفیان التمیمي ضعیف.في أوله فیه سقط فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

  ...،)١٠(، وضعفه األلبانيإسناد هذا الحدیث ضعیف
  

                                                           
 .٣٩٧، رقم ١/٥٧٢سلسلة األحادیث الضعیفة، )(١
 الزكاة فأدى الصدقة، أو العشر فیه وجب وقد زرعه، أو أرضه، أو نخله، أو ثماره، باع من بابصحیح البخاري، كتاب الزكاة، )(٢

 قبل الثمار بیع عن النهي باب، وصحیح مسلم، كتاب البیوع، ١٤٨٦، رقم ٢/١٢٧، الصدقة فیه تجب ولم ثماره باع أو غیره، من
 .)١٥٣٤(، رقم ٣/١١١٦، القطع شرط بغیر صالحها بدو

 .٥/٢٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٣
 یوجد هنا سقط.)(٤
 .سیرین بنت حفصة مولى البصري الدباغ هو)(٥
 .المكي موالهم القرشي أسلم رباح أبي واسم، باحرَ  أبي بنا هو)(٦
 .٩٢٩٦، رقم ١٦/١٨١مسند البزار، )(٧
 .٤٦١٠، رقم ٦٧٦تقریب التهذیب، ص)(٨
وتحفة التحصیل البن  ،٥٢٠، رقم ٢٣٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٢، رقم ١٥٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩

 .٢٢٨العراقي، ص
 .٣٩٧، رقم ١/٥٧٢سلسلة األحادیث الضعیفة، )(١٠



١٧٦ 

    لغیره. حسن فالحدیث وعلیه ،)١(ابن عمر متفق علیه وله شاهد من طریق
***  

النَّْجُم ِفي  ».َما َطَلع النَّجم َقطُّ َوِفي اْألَْرِض عاهٌة ِإالَّ ُرِفَعت«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي ِرَواَیٍة ُأْخَرى 
َذا ُأْطِلق َفِإنََّما اْألَْصِل: اْسٌم ِلُكلِّ واحٍد ِمْن َكَواِكِب السََّماِء، وجْمُعه: ُنُجوٌم، وهو بالّثرّیا أخّض، َجَعُلوُه َعَلمًا َلَها، َفإِ 

ْبِح، َوَذِلَك ِفي الْعشر األْوَسط ِمْن ُیراُد ِبِه ِهَي، َوِهَي المرادُة ِفي َهَذا اْلَحِدیِث. َوَأَراَد بطلوِعها طلوَعها ِعْنَد الصُّ 
ْبِح ِفي اْلَعْشِر اْألَْوَسِط َمْن َتْشرین اآلَخر. َواْلَعَرُب َتْزُعم َأنَّ َبْیَن طلوِعها َوغُ  ُروِبَها َأْمَراًضا أیَّار، وُسقُوُطها َمَع الصُّ

ِبِل َوالثَِّماِر. َوُمدَّةُ  َمِغیِبَها ِبَحْیُث َال تُْبَصر ِفي اللَّْیِل َنیٌِّف َوَخْمُسوَن َلْیَلًة؛ ِألَنََّها َتْخَفى  وَوباًء، َوَعاَهاٍت ِفي النَّاِس َواْإلِ
: إِ  ْبِح. َقاَل اْلَحْرِبيُّ نََّما َأَراَد ِبَهَذا بُقْرِبها ِمَن الشَّْمِس قبَلها وبعَدها، َفِإَذا َبُعَدت َعْنَها َظَهَرت ِفي الشَّرق َوْقَت الصُّ

 ْرَض الحجاِز، ألنَّ ِفي أّیاَر یَقع الَحصاُد ِبَها وُتْدِرك الثِّمار، َوِحیَنِئٍذ تُباع؛ ِألَنََّها َقْد ُأِمَن َعَلْیَها ِمنَ اْلَحِدیِث أَ 
ةً    .)٢(اْلَعاَهِة. َقاَل الُقتیبي: وأْحَسب أنَّ َرُسوَل اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َأَراَد عاهَة الثَِّماِر خاصَّ

  )*حدیث رقم (ال
  ).٨٨(رقمبتقدم 

***  

َمة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َسْعٍد  تَْنِجیُم الدَّین: ُهَو » واللَِّه َال َأزیُدك َعَلى أربعِة آالٍف ُمَنجَّ
ر عطاُؤه ِفي أوقاٍت َمْعُلوَمٍة ُمتتَابعة، مشاَهرًة َأْو ُمساناةً    .)٣(َأْن ُیَقرَّ

  ) ٨٩الحدیث رقم ( 
، َأْخَبَرِني ِإْبَراِهیُم ْبُن )٥(، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیجٍ )٤(: َحدَّثََنا الَمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهیمَ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

، َقاَل: َوَقْفُت َعَلى َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َفَجاَء الِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمَة، َفَوَضَع َیَدُه )٧(، َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّریدِ )٦(َمْیَسَرةَ 
، ِإْذ َجاَء َأُبو َراِفٍع َمْوَلى النَِّبيِّ  ، َفَقاَل: َیا َسْعُد اْبَتْع ِمنِّي َبْیَتيَّ ِفي َداِرَك؟ َفَقاَل َسْعٌد: َواللَِّه َما rَعَلى ِإْحَدى َمْنِكَبيَّ

َمةً َعنَُّهَما، َفَقاَل َسْعٌد:  الِمْسَوُر: َواللَِّه َلتَْبَتاَأْبتَاُعُهَما، َفَقاَل  َل ، َأْو ُمَقطََّعًة، َقاَواللَِّه َال َأِزیُدَك َعَلى َأْرَبَعِة آَالٍف ُمَنجَّ

                                                           
 الزكاة فأدى الصدقة، أو العشر فیه وجب وقد زرعه، أو أرضه، أو نخله، أو ثماره، باع من بابصحیح البخاري، كتاب الزكاة، )(١

 قبل الثمار بیع عن النهي باب، وصحیح مسلم، كتاب البیوع، ١٤٨٦، رقم ٢/١٢٧، الصدقة فیه تجب ولم ثماره باع أو غیره، من
 .)١٥٣٤(، رقم ٣/١١١٦، القطع شرط بغیر صالحها بدو

 .٥/٢٤، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 المصدر السابق.)(٣

 .السكن أبو البلخي التمیمي بشیر بنهو ا)(٤
 .المكي موالهم األموي جریج بن العزیز عبد بن الملك عبدهو )(٥
 .الطائفيهو )(٦
 .الطائفي الولید أبو هو)(٧



١٧٧ 

، َما )١(»الَجاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبهِ «َیُقوُل:  rَأُبو َراِفٍع: َلَقْد ُأْعِطیُت ِبَها َخْمَس ِماَئِة ِدیَناٍر، َوَلْوَال َأنِّي َسِمْعُت النَِّبيَّ 
  .)٢(َأْعَطْیُتَكَها ِبَأْرَبَعِة آَالٍف، َوَأَنا ُأْعَطى ِبَها َخْمَس ِماَئِة ِدیَناٍر، َفَأْعَطاَها ِإیَّاهُ 

   تخریج الحدیث:
عن إبراهیم بن  كالهما ،)٤(، ومن طریق سفیان الثوري)٣(أخرجه البخاري من طریق سفیان بن عیینة

  ، به، بنحوه.الطائفيمیسرة 
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
 یسار، وقیل سنان، وقیل أسلم، ویقال إبراهیم، اسمه یقال r اللَّه رسول مولى: هو القبطي أبو رافع -١

: فقیل: البرّ  عبد ابن وقال .هرمز وقیل ثابت، وقیل یزید، وقیل قزمان، وقیل الرحمن، عبد وقیل صالح، وقیل
 واهللا هرمز، اسمه بل: وقیل. معین ابن قاله إبراهیم، اسمه بل: وقیل .فیه قیل ما أشهر وهو ذكرنا، كما أسلم
 والمحفوظ ،... ،أسلم والصحیح هرمز قال وبعضهم یسار ویقال إبراهیم اسمه إن قیل: حبان ابن قالو  ،...أعلم
 بدر قبل إسالمه وكان. جرت قصة في وذلك خیبر، أهل على انتصر r النبي بأنّ  العباس بّشر لما أسلم أنه
  .)٥(بعدها وما أحداً  وشهد یشهدها، ولم

األموي؛  جریج بن العزیز عبد بن الملك عبدإرسال في وال یضیر ما قیل ي رجال اإلسناد ثقات، وباق  
المرتبة الثالثة من  في ابن حجر ذكره مع أنَّ ، تدلیسهكذلك ، و )٦(الطائفي ه لم یرسل عن إبراهیم بن میسرةألنَّ 

  ث هنا بصیغة اإلخبار.ه حدَّ ألنَّ  ؛)٧(مراتب التدلیس
***  
  

                                                           
 للجار، الشفعة أوجب من الحدیث بهذا ویحتج. قربت أي: وأسقبت الدار سقبت یقال. القرب :األصل في والصاد بالسین السقب)(١

 الشریك فإن الشریك، على الجار تأول للجار یثبتها لم ومن بجار، لیس الذي من بالشفعة أحق الجار أن أي: مقاسما یكن لم وٕان
 ].٢/٣٧٧[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .جاراً  یسمى

 .٢٢٥٨، رقم ٣/٨٧، البیع قبل صاحبها على الشُّْفَعةِ كتاب الشفعة، باب عرض ، صحیح البخاري)(٢
 .٦٩٧٧، رقم ٩/٢٧، الشُّْفَعةِ في الموضع السابق، كتاب الحیل، باب في الهبة و )(٣
 .٦٩٨١، ورقم ٦٩٨٠، رقم ٢٨، صله لیهدي لالعامِ  حتیال، وباب ا٦٩٧٨الموضع السابق، رقم  في)(٤
. انظر: ٣٤ رقم ،١/٨٣ األصحاب، معرفة في االستیعاب. انظر: ٩٨٨٣، رقم ١١٣-٧/١١٢اإلصابة في تمییز الصحابة، )(٥

 .٥٥ رقم ،٣/١٦الثقات البن حبان،
بن ال وتحفة التحصیل، ٤٧٢، رقم ٢٢٩ص وجامع التحصیل للعالئي، ٢٣٣، رقم ١٣٣ص البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(٦
 .٢١١ص لعراقيا

 .٨٣، رقم ٤١ص، طبقات المدلسینانظر: )(٧



١٧٨ 

 َأِي اْنُجوا بأنفِسكم. َوُهوَ » النََّجاءَ َوَأَنا النَّذیر الُعْریان فالّنجاَء «(َنَجا) ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
َر ِفي اْلَحِدیِث. والنََّجا ُء: السُّرعة. ُیَقاُل: مصدٌر َمْنُصوٌب ِبِفْعٍل ُمْضَمٍر: َأِي اْنُجوا النَّجاَء، وَتكراره ِللتَّْأِكیِد. َوَقْد َتَكرَّ

  .)١(َخُلص، وَأْنَجاُه غیُره َنَجا َیْنُجو َنَجاًء، ِإَذا َأْسَرَع. وَنجا ِمَن اْألَْمِر، ِإَذا

  )٩٠الحدیث رقم (
، َعْن ُبَرْیِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن )٣(، َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمةَ )٢(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَعَالءِ  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اللَُّه، َكَمَثِل َرُجٍل "  r، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه )٥(، َعْن َأِبي ُموَسى)٤(َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُبْرَدةَ 
، َوإِنِّي َأَنا النَِّذیُر الُعْرَیانُ  َعَلى  )٧(َفالنََّجا النََّجاَء، َفَأَطاَعْتُه َطاِئَفٌة َفَأْدَلُجوا ،)٦(َأَتى َقْوًما َفَقاَل: رََأْیُت الَجْیَش ِبَعْیَنيَّ

  .)٨("َمْهِلِهْم َفَنَجْوا، َوَكذََّبْتُه َطاِئَفٌة َفَصبََّحُهُم الَجْیُش َفاْجتَاَحُهمْ 
   تخریج الحدیث:

، عن عن عبداهللا بن براد األشعري)١٠(أیضاً بنحوه. و  ،عن أبي كریب محمد بن العالء، به)٩(أخرجه مسلم  
  بنحوه.  ،بهأبي أسامة حماد بن أسامة، 

  اإلسناد:دراسة رجال 
  رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في كل من:

.)١١(الثانیة من مراتب التدلیس في المرتبة إیاهابن حجر  ذكرل ؛أسامة حماد بن أسامة يتدلیس أب -١  
  ه لم یرسل عن أبي موسى ألنَّ  ؛عامر بن عبد اهللا بن قیس بن أبي موسى األشعريبردة  يإرسال أب -٢  

  
                                                           

 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .الكوفي كریب أبو ،الهمداني كریب بنهو ا)(٢
 .الكوفي موالهم ،القرشي أسامة بن حماد هو)(٣
 بن عبد اهللا بن قیس بن أبي موسى األشعري.عامر هو )(٤
 األشعري. هو)(٥
 قد العدو رأى فإذا عال، مكان على یكون وعینهم القوم ربیئة أن وذلك. المبصر عند وأشنع وأغرب للعین أبین ألنه العریان خص)(٦

 ].٣/٢٢٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .عریانا ویبقى قومه لینذر به وأالح ثوبه نزع أقبل
 والدلجة، الدلجة منهما واالسم. آخره من سار إذا -بالتشدید - دلجَّ وأ اللیل، أول من سار إذا بالتخفیف أدلج یقال. اللیل سیر هو)(٧

 بقوله عقبه ألنه الحدیث، هذا في المراد وكأنه كله، للیل اإلدالج یجعل من ومنهم. الحدیث في ذكرهما تكرر وقد والفتح، بالضم
 وفي السحر في واإلدالج السیر على اصبر :عنه اهللا رضي لعلي وأنشدوا. وآخره أوله بین یفرق ولم.  »باللیل تطوى األرض فإن«

 ].٢/١٢٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .السحر في اإلدالج فجعل والبكر الحاجات على الرواح
 باب، والسنة بالكتاب االعتصام كتابو ، ٦٤٨٢، رقم ٨/١٠١، المعاصي عن االنتهاء بابكتاب الرقاق، ، صحیح البخاري)(٨

 .٧٢٨٣، رقم ٩/٩٣، r اهللا رسول بسنن االقتداء
 .)٢٢٨٣(١٦، رقم ٤/١٧٨٨، یضرهم مما تحذیرهم في ومبالغته أمته على r شفقته باب كتاب الفضائل، ، صحیح مسلم)(٩

 في الموضع السابق.)(١٠
 .٤٤، رقم ٣٠ص، طبقات المدلسینانظر: )(١١



١٧٩ 

  . )١(األشعري
***  

َأِي السَّریعة. َهَكَذا ُرِوي َعِن » ِإنََّما َیْأُخُذ الذئُب القاِصیَة َوالشَّاذََّة والنَّاِجَیة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
  .)٢(اْلَحْرِبيِّ ِباْلِجیمِ 

  ) ٩١الحدیث رقم ( 
، َعِن اْلَعَالِء ْبِن )٥(، َعْن َقتَاَدَة )٤(، ثنا َسِعیدٌ )٣(: َحدَّثََنا َرْوحٌ رحمه اهللابن أبي أسامة قال اإلمام الحارث 

ْنَساِن َكِذْئِب اْلَغَنِم، َیْأُخُذ الشَّاَة الشَّاذَّةَ «َقاَل: r ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ْبِن َجَبلٍ ، َعْن ُمَعاِذ )٦(ِزَیادٍ   ِإنَّ الشَّْیَطاَن ِذْئُب اإلِْ
  .)٧(»َوالشَِّعاَب َوَعَلْیُكْم ِباْلَجَماَعِة َواْلَعامَّةِ ، َوإِیَّاُكْم َواْلَقاِصَیَة َوالنَّاِحَیة

   تخریج الحدیث:
 بمثله. ،، عن الحارث بن أسامة، بهالعطار عن أبي بكر بن خالد)٨(نعیم األصبهاني وأخرجه أب

بنحوه.  ،عن روح بن عبادة، به كالهمااْلُمَناِدي، اهللا  من طریق محمد بن عبید)١٠(وابن بطة. )٩(وأحمد
بنحوه.  ،عن سعید بن أبي عروبة، به ،ُزَرْیع اْلَعْیِشيّ ، من طریق یزید بن )١٢(، والطبري)١١(والطبراني
من طریق القاسم بن عبد )١٤(بنحوه. والطبراني ،من طریق شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، به)١٣(والشاشي
  من طریق  )١٦(من طریق رجل، وعبد بن حمید)١٥(أحمدبنحوه. و  ،، بهالعدوي عن العالء بن زیادالشَّاِمّي، الرحمن 

  بنحوه.  ،به ،عن معاذ بن جبل كالهما، اْألَْشَعِريّ شهر بن حوشب 

                                                           
بن ال وتحفة التحصیل، ٣٢٣، رقم ٢٠٤ص، للعالئي جامع التحصیل، ٣٠٢، رقم ١٦١ص البن أبي حاتم انظر: المراسیل)(١
 .١٦٥ص لعراقيا

 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 .٢/٢٤٧، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء صرح بع أبو نعیم األصبهاني في كتابه، بن عبادةا هو)(٣
 .١٥٦، رقم ١/١٢٠، شرح أصول اعتقاد أهل السنة كتابه في صرح به الطبري، بن أبي عروبةا هو)(٤
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن عامةهو ابن د)(٥
 .العباد أحد البصري نصر أبو ،العدوي مطر بنهو ا)(٦
 .٦٠٦، رقم ٢/٦٣٥، رثاالح عن زوائد مسند ثحابغیة الب)(٧
 .٢/٢٤٧، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء)(٨
 .٢٢٠٢٩، رقم ٣٦/٣٥٨، مسند أحمد)(٩

 .١٣٢، رقم ١/٢٩٧، اإلبانة الكبرى)(١٠
 .٣٤٥، رقم ٢٠/١٦٤، المعجم الكبیر)(١١
 .١٥٦، رقم ١/١٢٠، شرح أصول اعتقاد أهل السنة)(١٢
 .١٣٨٧، رقم ٣/٢٨٢، المسند للشاشي)(١٣
 .٣٤٤، رقم ٢٠/١٦٤المعجم الكبیر، )(١٤
 .٢٢١٠٧، رقم ٣٦/٤٢١، مسند أحمد)(١٥
 .١١٤، رقم ١/٦٩، المنتخب من مسند عبد بن حمید )(١٦



١٨٠ 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

tإرسال العالء بن زیاد العدوي؛ ألنَّه أرسل عن معاذ بن جبل  -١
)١(.  

، ولم )٢(حجر إیاه في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیستدلیس سعید بن أبي عروبة؛ لذكر ابن  -٢
  یصرح بأي صیغة من صیغ التحدیث.

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
ن ، وكذلك اختالطه؛ ألنَّ الشیخی)٣(؛ ألّنه لم یرسل عن قتادة بن دعامةسعید بن أبي عروبةإرسال  -١

   .)٤(على اخراج له عن روح بن عبادة ااتفق
، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن )٥(العدوي العالء بن زیادإرسال قتادة بن دعامة؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٢

؛ ألنَّه حدث في روایة أبي نعیم األصبهاني بصیغة )٦(حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٧(التحدیث

  ، وتدلیس سعید بن أبي عروبة.العالء بن زیاد العدويإرسال فاإلسناد فیه 
  الحكم على اإلسناد: 

    . )٩(، وشعیب األرنؤوط)٨(األلباني كل منضعفه و  اإلسناد ضعیف،
***  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 .٢٥١، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٠١، رقم ٢٤٩انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .٥٠، رقم ٣١انظر: طبقات التدلیس، ص)(٢
  .١٢٥، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٢٤، رقم ٧٧حاتم، ص انظر: المراسیل البن أبي)(٣
 .٤٣، رقم ١٣٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٤
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٦٢العراقي، ص
 .٩٢، رقم ٤٣ص انظر: طبقات المدلسین،)(٦
 .٢/٢٤٧، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء انظر:)(٧
 .٢٠٦، رقم ١/٥٢ضعیف الترغیب والترهیب، )(٨
 .٢٢١٠٧، رقم ٣٦/٤٢١، مسند أحمدحاشیة )(٩



١٨١ 

  .)١(َأْي ُمْسِرعات. اْلَواِحَدُة: ناِجیة» أَتْوك َعَلى ُقُلٍص َنَواجٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ٩٢(الحدیث رقم 
 َعنْ  ،)٢( اْلَعْبِديِّ  ُأَذْیَنةَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِبِه، َأِثقُ  َمنْ  : َحدَّثَِنيقال اإلمام ابن هشام رحمه اهللا

 ُذو َوُهوَ  َثْوٍر، َوَأُبو َنَمٍط، اْبن َماِلكُ  ِمْنُهمْ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َهْمَدانَ  َوْفدُ  َقِدمَ : َقالَ  ،)٣(السَِّبیِعيِّ  إْسَحاقَ  َأِبي
ْلَماِنيُّ  َماِلكٍ  ْبنُ  َوِضَمامُ  َأْیَفعَ  ْبنُ  َوَماِلكُ  اْلِمْشَعاِر، ، َماِلكٍ  ْبنُ  َوَعِمیَرةُ  السَّ  ِمنْ  َمْرِجَعهُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َفُلُقوا اْلَخاِرِفيَّ

یةٌ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َیَدْیِه، َبْینَ  َنَمطٍ  ْبنُ  َماِلكُ  َفَقامَ ... اْلَعَدِنیَُّة، َواْلَعَماِئمُ  اْلِحَبَراِت، ُمَقطََّعاتُ  َوَعَلْیِهمْ  تَُبوكَ   َنصَّ
ْسَالِم، ِبَحَباِئلِ  ُمتَِّصَلةٌ  ،َنَواجٍ  ُقُلصٍ  َعَلى َأَتْوكَ  َوَباٍد، َحاِضرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َهْمَداَن، ِمنْ   َالِئٍم، َلْوَمةُ  اللَّهِ  ِفي َتْأُخُذُهمْ  الَ  اْإلِ
َلَهاِت اْألَْنَصاَب، َوَفاَرُقوا الرَُّسوِل، َدْعَوةَ  َأَجاُبوا َواْلَقَوِد، السُّودِ  َأْهلُ  َوَشاِكرٍ  َوَیامٍ  َخاِرفٍ  ِمْخَالفِ  ِمنْ   الَ  َعْهُدُهمْ  اْإلِ

 :ِفیهِ  ِكَتاًبا r اللَّهِ  َرُسولُ  َلُهمْ  َفَكَتبَ  ) :ِبالنَّْهيِ  الرَُّسولِ  ِكتَابُ ( .ِبَصَلعٍ   اْلَیْعُفورُ  َجَرى َوَما َلْعَلٌع، َأَقاَمتْ  َما ُیْنَقُض 
 َوِحَقاِف الرَّْمِل، اْلَهْضبِ  َجَنابِ  َوَأْهلِ  َخاِرفٍ  ِلِمْخَالفِ  ُمَحمٍَّد، اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  ِكتَابٌ  َهَذا. الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 
َالةَ  َأَقاُموا َما َوِوَهاَطَها، ِفرَاَعَها َلُهمْ  َأنَّ  َعَلى َقْوِمِه، ِمنْ  َأْسَلمَ  َوَمنْ  َنَمٍط، ْبنِ  َماِلكِ  اْلِمْشَعارِ  ِذي َواِفِدَها َمعَ   الصَّ

 اْلُمَهاِجُرونَ  َوَشاِهُدُهمْ  َرُسوِلِه، َوِذَمامُ  اللَّهِ  َعْهدُ  ِبَذِلكَ  َلُهمْ  َعاِفَیَها، َوَیْرُعونَ  ِعَالَفَها َیْأُكُلونَ  الزََّكاَة، َوآَتْوا
   .)٤(َواْألَْنَصارُ 

   تخریج الحدیث:
  .)٥(، بنحوهrعن النبي مرسًال عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  عن أخرجه الزجاج 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  : رجل مبهم.من أثق به -١  

 : اْلَعْبِديّ  عمرو بن عبد اهللا بن أَُذْیَنةَ  -٢

  .وال تعدیالً  اً لم أجد فیه جرحقلت: 
؛ )٦(r؛ ألنَّه تابعي لم یرى النبي یضیر إسحاق الَسِبیعي عمرو بن عبداهللا اْلَهْمَداِنيّ  إرسال أبي -٣

ولم یصرح في أي روایة  ،)٧(وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

                                                           
 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 وهو نزار، بن ربیعة في القیس عبد إلى النسبة هذه المهملة، الدال آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وسكون العین بفتح)(٢

 ].٢٦٧٥، رقم ٩/١٩٠نزار. [ األنساب للسمعاني،  بن ربیعة بن أسد بن جدیلة بن دعمي بن أفصى بن عبدالقیس
 اْلَهْمَداِنّي. اهللا عبد بن عمروهو )(٣
 .٥٩٨- ٢/٥٩٧سیرة ابن هشام، )(٤
 .١٥٢أمالي الزجاج، ص)(٥
 .٣٩، رقم ١٠٨للعالئي، صانظر: جامع التحصیل )(٦
 .٩١، رقم ٤٢انظر: طبقات المدلسین، ص)(٧



١٨٢ 

وال یضیر اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه في القسم األول من  بأي صیغة من صیغ التحدیث،
  .)١(المختلطین

، وال تعدیالً  اً لم أجد فیه جرح اْلَعْبِديّ  ُأَذْیَنةَ  بن اهللا عبد بن عمرو، و مبهم رجلفیه  فاإلسناد
   تدلیسه. وكذلك اْلَهْمَداِنّي؛ عبداهللا بن عمرو یعيبِ السَ  إسحاقأبي  ٕارسالو 

  الحكم على اإلسناد: 
  .اإلسناد ضعیف

***  

َأْي أسِرعوا السَّیر. َوُیَقاُل » ِإَذا َساَفْرُتْم ِفي الَجْدب َفاْسَتْنُجوا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٢(ِلْلَقْوِم ِإَذا اْنَهَزموا: َقِد اْستَْنَجوا

  )٩٣الحدیث رقم (
، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َعْن ُزَهْیِر َیْعِني اْبَن )٣(ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َیْحَیى :اهللاقال اإلمام ابن خزیمة رحمه 

ِإَذا َساَفْرُتْم : «rَیُقوُل: ثنا َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  )٥(َقاَل: َقاَل َساِلٌم: َسِمْعُت اْلَحَسنَ ، )٤(ُمَحمَّدٍ 
ُجوا َوَعَلْیُكْم اْلِخْصِب، َفَأْمِكُنوا الرَِّكاَب ِمْن َأْسَناِنَها َوَال َتَتَجاَوُزوا اْلَمَناِزَل، َوإَِذا َساَفْرُتْم ِفي اْلَجْدِب َفانْ ِفي 

َلْتُكُم اْلِغیَالنُ ؛ َفِإنَّ اْألَْرَض ُتْطَوى ِباللَّْیِل، َوإَِذا )٦(ِبالدُّْلَجةِ  َالِة، َوإِیَّاُكْم َواْلَمْعَرَس َعَلى َجَواِد ، َفَباِدُروا )٧(َتَوغَّ ِبالصَّ
َالَة َعَلْیَها، َفِإنََّها َمْأَوى اْلَحیَّاِت َوالسَِّباِع َوَقَضاِء اْلَحاَجِة َعَلْیَها َفِإنََّها الْ    .)٨(»َمَالِعنُ الطَِّریِق، َوالصَّ

   تخریج الحدیث:
   ،)١٢(، وأحمد)١١(وابن ماجه ،)١٠(وأبو داود، به، بنحوه. الذهلي عن محمد بن یحیى)٩(أخرجه ابن ماجه

  ...،)١٣(ابن أبي شیبةو 
                                                           

 .٣٥، رقم ٩٤كتاب المختلطین، ص)(١
 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 .الزهري النیسابوري الذهلي ذؤیب بن فارس بن خالد بن اهللا عبد بنا هو)(٣
 . الخراساني المنذر أبو، التمیمي هو)(٤
 موالهم. األنصاري یسار أبیه واسم البصري الحسن أبي ابن هو)(٥
  ].٢/١٢٩. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، اللیل سیر هو)(٦
 في تلونا تتلون أي: تغوال فتتغول للناس تتراءى الفالة في الغول أن تزعم العرب كانت والشیاطین، الجن من جنس وهي الغیالن،)(٧

 ].٣/٣٩٦[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .وأبطله r النبي فنفاه وتهلكهم، الطریق عن تضلهم أي وتغولهم شتى، صور
  .٢٥٤٨، رقم ٤/١٤٤، صحیح ابن خزیمة)(٨
 .٣٢٩، رقم ١/١١٩، الطریق قارعة على الخالء عن هيالنَّ  باب كتاب الطهارة وسننها،، سنن ابن ماجه)(٩

 .٢٥٧٠، رقم ٣/٢٨، الطریق في التعریس عن هيوالنَّ  السیر سرعة في باب سنن أبي داود، كتاب الجهاد،)(١٠
 .٣٧٧٢، رقم ٢/١٢٤٠،  الطریق على النزول عن هيالنَّ  بابفي الموضع السابق، كتاب اآلداب، )(١١
 .١٥٠٩١، رقم ٢٣/٣١٥، و١٤٢٧٧، رقم ٢٢/١٧٨، مسند أحمد)(١٢
 .٢٩٧٤١، رقم ٦/٩٣و، ٢٦٣٥٢، رقم ٥/٣٠٦و، ٧٧٤٦، رقم ٢/١٦٩، مصنف ابن أبي شیبة)(١٣



١٨٣ 

، من طریق )٥(السُّنِّيّ ، وابن )٤(، وابن العربي)٣(، وابن خزیمة)٢(، وأبو یعلى الموصلي)١(والنسائي في الكبرى 
  ، عن الحسن البصري، به، بنحوه.األزدي هشام بن حسان

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
 حفص أبو ،مهملة ثم تحتانیة بعدها ثقیلة ونون بمثناة، )٦(سيیِ نِّ التِ  : هوعمرو بن أبي سلمة -١  
  . )٧(بعدها أو ومائتین عشرة ثالث سنة مات ،العاشرة كبار من ،أوهام له صدوق ،هاشم بني مولى ،الدمشقي
، )١١("ضعیف: "بن معین، والساجيا. وقال )١٠(، والذهبي)٩(وابن حبان ،)٨(وثقه: ابن یونس المصري  

 روى" قال أحمد بن حنبل:. و )١٣("في حدیثه وهم" :، وقال اْلُعَقْیِلي)١٢("به یحتج وال حدیثه یكتب" وقال أبو حاتم:
 حدیثه منها الساجي وساق ،زهیر عن فقلبها فغلط اهللا َعبد بن صدقة من سمعها كأنه بواطیل أحادیث زهیر عن
 مسلم بن الولید وثقه ،عقبه وقال .)١٤("تسلیمة یسلم" r اهللا رسول كان عائشة عن َأبیهِ  َعن هشام، عن زهیر عن
: فقال حنبل، بن أحمد على دخلنا مصر من رجعنا لما": ویهزنجُ  بن حمید وقال، )١٥("عائشة عن زهیر عن

 والباقي ،حدیثاً  خمسون عنده كان إنما عنده، كان وما: له فقلنا: قال سلمة؟ أبي بن عمرو حفص بأبي مررتم
 حسن كان": المصري صالح بن أحمد قال، و )١٦("فیها وتنظرون منها تأخذون كنتم والمناولة: فقال. مناولة

: سمع فیما یقول فكان له أجازه ءوشي علیه، عرضه ءوشي األوزاعي، من سمعه شيء عنده وكان المذهب،

                                                           
 .١٠٧٢٥، رقم ٩/٣٤٩، السنن الكبرى)(١
 .٢٢١٩، رقم ٤/١٥٣، مسند أبي یعلى الموصلي)(٢
 .٢٥٤٩، رقم ٤/١٤٥، صحیح ابن خزیمة)(٣
 .٧٨، رقم ١/٦٠، معجم ابن األعرابي)(٤
 .٥٣٢، رقم ٤٦٨ص، عمل الیوم واللیلة)(٥
 بلدة المعجمة، غیر والسین تحتها من باثنتین المنقوطة والیاء المشددة النون وكسر فوق من باثنتین المنقوطة التاء بكسر تنیس)(٦

 كور من وهي نوح، بن حام بن بتنیس وسمیت الخلیج، كور من وهي محیط، بها والماء البحر وسط في مصر دیار بالد من
 ].٧٤٤، رقم ٣/٩٨الریف. [ األنساب للسمعاني، 

 .٥٠٧٨، رقم ٧٣٧تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٤٣٧٨، رقم ٢٢/٥٤الكمال، تهذیب )(٨
 .١٤٥٥٦، رقم ٨/٤٨٢ذكره في الثقات، )(٩
 .٢٦٥، رقم ١/١٤٦من تكلم فیه وهو موثق، )(١٠
 .٧٠، رقم ٨/٤٣، وتهذیب التهذیب، ١٣٠٤، رقم ٦/٢٣٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 .١٣٠٤، رقم ٦/٢٣٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .١٢٧٩، رقم ٦/٢٧٢الضعفاء الكبیر، )(١٣
 .٢٥٩٨٧، رقم ٤٣/١٢٩مسند أحمد، )(١٤
 .٧٠، رقم ٨/٤٣تهذیب التهذیب، )(١٥
 .٤٣٧٨، رقم٥٤ -٢٢/٥٣تهذیب الكمال، )(١٦



١٨٤ 

 أحد سلمة أبي بن عمرو" قال الولید بن بكر األندلسي:و  ،)١("األوزاعي: الباقي في ویقول األوزاعي حدثنا
 قوله أكثر في ویعول سعد، بن واللیث واألوزاعي، مالك، قول من یختار وهب بنا نمط من الحدیث أصحاب

 مالك بألفاظ أشبه كالما رأیت ما مالك، بألفاظ كلها مالكا عنها سأل سؤاالت أجزاء ثالثة وله مالك، على
  .)٢("منها

فینتفي عنه  ،األزدي هشام بن حسان متابعة قاصرةألنَّ تابعه  وهنا ال یضیر؛ صدوق، له أوهام، قلت:  
  الوهم.

 ،اثنان هما :وقیل ،عكاشة مولى سالم وهو ،مكة نزل ،البصري الخیاط اهللا عبد بنا : هوسالم -٢
 ، وقال ابن عدي:)٥("به بأسما أرى " مرة:. وقال )٤(وثقه: أحمد بن حنبل . )٣(السادسة من ،الحفظ سيء صدوق

 وال حدیثه یكتب بقوي، لیس" وقال أبو حاتم: ،)٧("لیس بشيءوقال ابن معین: ". )٦("ما أرى بعامة ما یرویه بأساً "
 ویجعل منها لیس ما فیها ویزید خباراأل یقلب" وقال ابن حبان:، )٩("لیس بثقة" وقال النسائي:، )٨("به یحتج

، وقال )١٠("جاج بهاالحت یحل ال ،شیئاً  هریرة أبي عن الحسن یسمع ولم سماعاً  هریرة أبي عن الحسن روایات
 وال یحیى سمعت ما" وقال عمرو بن علي الفالس:. )١٢("ضعیف" ، وقال الذهبي:)١١("لین الحدیث" الدارقطني:

وقال سفیان الثوري: "كان  .)١٣("عنه سفیان روى وقد قط، بشيء الخیاط سالم عن یحدثان الرحمن عبد
  .)١٤(مریضًا"
األزدي، فینفي عنه هنا سوء  هشام بن حسانوال یضیر هنا؛ ألنَّ تابعه  قلت: صدوق، سیئ الحفظ،  
  حفظه.

  كل من: وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في  

                                                           
 .٤٣٧٨رقم ،٢٢/٥٤ الكمال، تهذیب)(١
 المصدر السابق.)(٢
 ٢١٩١، رقم ٣٦٠، صالمصدر السابق)(٣
 .٨٠٩، رقم ٣/٤٣٩انظر: تهذیب التهذیب، )(٤
 .٧٩٩، رقم ٤/١٨٥والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٥
 .٧٩٤، رقم ٤/٣٧٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(٦
 .٣٨٠، رقم ١٢٢تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(٧
 .٧٩٩، رقم ٤/١٨٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٨
 .٢٣٢، رقم ٤٦الضعفاء والمتروكون، ص)(٩
 .١/٣٤٢كتاب المجروحین ، )(١٠
 .٨٠٩، رقم ٣/٤٣٩ب التهذیب، تهذی)(١١
 .١٧٧٥، رقم ١/٤٢٣الكاشف، )(١٢
 .٦٥٢، رقم ٢/١٥١الضعفاء الكبیر، )(١٣
 .٧٩٩، رقم ٤/١٨٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤



١٨٥ 

ولكن كما قال أبو  ،tیسمع من جابر بن عبداهللا األنصاري مع أنَّه لم إرسال الحسن البصري؛  -١
 أن المكاتبة في ومنصور اللیث وجوز وهذا صیغه من صیغ السماع ،)١("كتاب جابر عن الحسن إنماحاتم "
والحسن البصري أورع من أن یقول هنا  ،)٢(بالمكاتبة تقییده األلیق واألحسن مطلقاً "  حدثنا"  و"  أخبرنا: " یقول

 ویجعل" ل ابن حبان :باإلخبار هو سالم بن عبد اهللا الخیاط، لقو  ولعلَّ الذي جعل هنا صیغة التحدیث بحدثنا،
، وال یضیر تدلیسه؛ لذكر ابن )٣("شیئاً  هریرة أبى عن الحسن یسمع ولم سماعاً  هریرة أبي عن الحسن روایات

  .)٤(حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس
الذي روى مع أنَّ ، و )٥(بسببها" فضعف مستقیمة غیر عنه الشام أهل زهیر بن محمد التمیمي "روایة -٢

 تابعه هنا هشام بن حسان األزدي ألنَّ ال یضیر  ؛)٦("الدمشقي" التَّنِّیِسيّ  سلمة أبي بن عنه عمرو هنا
  ، فینتفي عنه غیر االستقامة في الروایة. وهو بصري

  ، كالهما صدوق.البصري الخیاط اهللا عبد بن التَّنِّیِسّي، وسالم عمرو بن أبي سلمةفاإلسناد فیه   
  الحكم على اإلسناد: 

  . )٨(ومن المعاصرین األلباني، )٧( ابن حجرحسنه و ؛ حسناإلسناد 
***  

ُهَو الُمناِجي » اللَُّهمَّ بمحّمٍد نبیِّك َوِبُموَسى َنِجیِّكَ «َوِفي َحِدیِث الدَُّعاِء  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
: َفِعیٌل ِمْنهُ  . َوَقْد تََناَجَیا ُمَناَجاًة المخاِطُب ِلْإلِْنَساِن والُمحدِّث َلُه. ُیَقاُل: َناَجاُه ُیَناِجیِه ُمَناَجاًة، َفُهَو ُمَناٍج. والنَِّجىُّ

  .)٩(واْنِتَجاءً 

  )٩٤الحدیث رقم (
 ،ُعْقبة ْبن َأْحَمد ْبن اللَّه ُعَبْید َحدَّثََنا: فیما أورده السیوطي رحمه اهللا أبو الشیخ األصبهانيقال اإلمام 

 عنترة ْبن َهاُرون ْبن اْلملك َعْبد َحدَّثََنا ،اْلُعْكِليِّ  اْلحباب ْبن زید َحدثَنا ،اْلَعْبدي َعَرَفة ْبن اْلَحَسن َحدَّثََنا َقالَ 
دِّیقِ  َبْكرٍ  َأبا َأن: َأِبیهِ  َعنْ  ،الشَّْیَباِنيّ   ِإنِّي اللَُّهمَّ " :ُقلِ  النَِّبي َفَقالَ  مني َفَیَتَفلَّتُ  اْلُقْرآنَ  َأَتَعلَّمُ  ِإنِّي: َفَقالَ  النَِّبيَّ  َأَتى الصِّ

 َوزَاُبورِ  ِعیَسى َوإِْنِجیلِ  ُموَسى َوَتْورَاةِ  َوَكِلَمِتكَ  ُروِحكَ  َوِعیَسى َنِجیِّكَ  َوُموَسى َخِلیِلكَ  َوإِْبرَاِهیمَ  َنِبیِّكَ  ِبُمَحمَّدٍ  َأْسأَُلكَ 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ١٣٥، رقم ١٦٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٥٤، رقم ٣١٤انظر: المراسل البن أبي حاتم، ص)(١

 . ٦٧العراقي، ص
 .٣٦٢-٣٦١انظر: الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، ص)(٢
 .١/٣٤٢المجروحین ، )(٣
 .٤٠، رقم ٢٩انظر: طبقات المدلسین، ص)(٤
 .٢٠٦٠، رقم ٣٤٢تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٥٠٤٣، رقم ٤٢٢، صالمصدر السابق)(٦
 .١٣٢، رقم ١/٣٠٩التلخیص الحبیر، )(٧
 .٣٣٣- ٢٦٧رقم ، ١٢١- ١/١٢٠صحیح سنن ابن ماجه، )(٨
 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٩



١٨٦ 

 َأوْ  أفقرته غنى َأو َأْغَنْیَتهُ  َفِقیرًا َأوْ  َأْعَطْیَتهُ  َشيء َأوْ  َقَضْیَتهُ  َقَضاءٍ  َأوْ  َأْوَحْیَتهُ  َوْحيٍ  َوُكلِّ  ُمَحمَّدٍ  َوُفْرَقانِ  َداُودَ 
 َفاْسَتَقرَّتْ  اَألْرضِ  َعَلى َوَضْعَتهُ  الَِّذي ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ  ُموَسى َعَلى َأْنَزْلَتهُ  الَِّذي ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ  َهَدْیَتهُ  َضالٍّ 

 الطُّْهرِ  ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ  َعْرُشكَ  ِبهِ  اْسَتَقلَّ  الَِّذي ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ  َفأَرَستْ  اْلِجَبالِ  َعَلى َوَضْعَتهُ  الَِّذي ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ 
َمدِ  اَألَحدِ  الطَّاِهرِ  لِ  اْلِوْترِ  الصَّ  َعَلى َوَضْعَتهُ  الَِّذي ِباْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلُمِبینِ  النُّورِ  ِمنَ  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِكتَاِبكَ  ِفي اْلُمَنزَّ
 ِبَلْحِمي َوَتْخِلَطهُ  َواْلِعْلمَ  اْلُقْرآنَ  َتْرُزَقِني َأنْ  َوْجِهكَ  َوِبُنورِ  َوِكْبِرَیاِئكَ  َمِتكَ َوِبَعظَ  َفَأْظَلمَ  اللَّْیلِ  َوَعَلى َفاْسَتَنارَ  النََّهارِ 
ِتكَ  ِبَحْوِلكَ  َجَسِدي ِبهِ  َوَتْسَتْعِملَ  َوَبَصِري َوَسْمِعي َوَدِمي   .)١("ِبكَ  ِإال ُقوَّةَ  َوال َحْولَ  َال  َفِإنَّهُ  َوُقوَّ

   تخریج الحدیث:
من طریق عثمان بن خالد الُعْكَبِرّي، عن )٢(فیما أورده السیوطي أبو العباس بن تركمان الَهْمدانِّيأخرجه 

  الحسن بن َعَرَفة العبدي، به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

: هو أبو عمرو األصبهانّي، توفى سنة ثالث عشرة وثالثمائة عبید اهللا بن أحمد بن عقبة -١
  .)٤("كان من خیار الناس" الشیخ األصبهاني:قال أبو  .)٣(هجري

  قلت: صدوق.
 سبع سنة مات العاشرة، من صدوق، البغدادي، علي أبو یزید، : هو ابنالحسن بن َعَرَفة العْبدي -٢
 ابن معین:. وقال )٨(، ومسلمة بن قاسم)٧(، وابن حبان)٦(بن معیناوثقه:  .)٥(المائة جاز وقد ومائتین، وخمسین

   .)١١("ال بأس به" :، وقال النسائي، والدارقطني)١٠("صدوق" أبو حاتم:، وقال )٩("لیس به بأس"
  قلت: صدوق.

ه، ألنَّه لم یتابعه وهنا یضیر خطأ، ثقه یخطئ)، وهو ٥٤قد تقدم برقم (: زید بن الُحباب الُعْكلي -٣
  أحد.

  : الشَّْیَباِني عنترة بن هارون بن الملك عبد -٤

                                                           
 .٣٠٠- ٢/٢٩٩الآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة، )(١
 المصدر السابق.)(٢
 .١١٠، رقم ٧/٢٦٦تاریخ اإلسالم، )(٣
 .٣٧٧، رقم ٣/٣١٥طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها، )(٤
 .١٢٦٥، رقم ٢٣٩تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٣٨٨٥، رقم ٨/٣٩٨انظر: تاریخ بغداد، )(٦
 .١٢٨٥٢، رقم ٨/١٧٩ذكره في الثقات، )(٧
 .٥٢٣، رقم ٢/٢٩٣تهذیب التهذیب، )(٨
 .٣٨٨٥، رقم ٨/٣٩٨تاریخ بغداد، )(٩

 .١٢٨، رقم ٣/٣٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .١١٧، رقم ١٥٨، وسؤاالت السلمي، ص٣٨٨٥، رقم ٨/٣٩٨تاریخ بغداد، )(١١



١٨٧ 

، وقال أبو حاتم، )٢("الحدیث منكر" وقال البخاري:. )١("ضعیفوالدارقطني: "قال أحمد بن حنبل، 
وعبد الملك بن هارون له أحادیث غرائب، عن أبیه، عن جده " وقال ابن عدي: ،)٣("الحدیث متروك والنسائي: "

وابن شاهین: ، بن معینا. وقال )٥("ذاهب الحدیث جداً والحاكم: "، )٤("عن الصحابة مما ال یتابعه علیه أحد
 كتابة یحل ال الحدیث یضع ممن كان" :، وقال ابن حبان)٧("كذاب دجال" ، والسَّعدي:، وقال الجوزجاني)٦("كذاب"
، وقال )٩("كذاب منكرات عشرین، من نحو عنه حدثنا" ، وقال بهز بن أسد:)٨("االعتبار جهة على إال حدیثه

  .)١١(م األصبهاني: "روى عن أبیه مناكیر"أبو نعیقال  ،)١٠(اكم: "روى عن أبیه أحادیث موضوعة"الح
  .متروكقلت: 

 الرحمن عبد بنا مثناة ثم بنون عنترة بن هارون: هو عبد الملك بن هارون بن عنترة الشَّْیَباِني والد -٥
 اثنتین سنة مات ،السادسة من ،به بأس ال ،الكوفي وكیع أبي بن عمرو أبو أو الرحمن عبد أبو ،الشیباني
 ال" أبو زرعة:. وقال )١٦(، والعجلي)١٥(، وأحمد بن حنبل)١٤(بن معینا، و )١٣(وثقه: ابن سعد .)١٢(ومائة وأربعین

وقال  .)١٩(وقال الدارقطني: "یحتج به" ،)١٨("به بأس ال" :، وقال یعقوب بن سفیان)١٧("الحدیث مستقیم به بأس
  ....)٢٠("ضعیف" :مرة

                                                           
 .٢١٨٦، قم ٢/١٥٣، والضعفاء والمتروكون، ٢٦٤٨، رقم ٢/٣٧١انظر: العلل ومعرفة الرجال، )(١
 .٢٢٥، رقم ٨٧الضعفاء الصغیر، ص)(٢
 .٣٨٤، رقم ٧٠، والضعفاء والمتروكون، ص١٧٤٨، رقم ٥/٣٧٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .١٤٤٨، رقم ٦/٥٢٩الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٢٥٦، رقم ٢٠٣السجزي، صسؤاالت )(٥
 .٤١٨، رقم ١٣٣وتاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، ص ،١٦٨٨، رقم ٣/٣٤٩تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٦
 .٢١٨٦، قم ٢/١٥٣والضعفاء والمتروكون،  ،٧٧، رقم ١٠١أحوال الرجال، ص)(٧
 .٧٣١، رقم ٢/١٣٣كتاب المجروحین، )(٨
 .٩٩٥، رقم ٣/٣٨الضعفاء الكبیر، )(٩
 .١٢٩، رقم ١٧٠المدخل إلى الصحیح، ص)(١٠
 .١٣٢، رقم ١٠٥الضعفاء، ص)(١١
 .٧٢٨٥، رقم ١٠١٥تقریب التهذیب، ص)(١٢
 .٦/٣٤٨انظر: الطبقات الكبرى، )(١٣
 .٣٨٤، رقم ٩/٩٢انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٣٦٩، رقم ٣٠١انظر: سؤاالت أبي داود، ص)(١٥
 .١٨٧٥رقم ، ٢/٣٢٢انظر: الثقات، )(١٦
 .٣٨٤، رقم ٩/٩٣انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٧
 .١٩، رقم ١١/٩تهذیب التهذیب، )(١٨
 .٢٥٢، رقم ٤٠سؤاالت البرقاني، ص)(١٩
 .٢١٨٦، قم ٢/١٥٣الضعفاء والمتروكون، )(٢٠



١٨٨ 

 القلب إلى یسبق حتى الكثیرة المناكیر یروي جداً  الحدیث منكر" وقال ابن حبان: .)١("متروك" وقال الدارقطني:
  .)٢("بحال به االحتجاج وزیج ال له أصل ال مما روى ما كثرة من لذلك المتعمد أنه لها المستمع

 عنترة بن هارون بن الملك عبد ابنه روایات من جهة المناكیر له وقعتضعف، ألنَّه  وٕانما، ةققلت: ث
وأبو نعیم األصبهاني: "روى عن  ،)٣(اكم: "روى عن أبیه أحادیث موضوعة"الح اتهمه وقد بها، المتهم وهو عنه،

  .)٥(tنَّه لم یسمع من أبي بكر الصدیق أل، ویضر هنا إرساله؛ )٤(أبیه مناكیر"
فیه عبید اهللا بن أحمد بن عقبة، والحسن بن َعَرَفة العبدي كالهما صدوق، وزید بن الُحباب  فاإلسناد

  ، وٕارسال هارون بن عنترة.متروكالشَّْیَباِني  عنترة نب ونهار  نب ملكال دالُعْكلي ثقه یخطئ، عب
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٧("موضوع" قال األلباني:، ومن المعاصرین )٦(وذكره السیوطي  في الموضوعات ،اإلسناد موضوع
***  

  .)٨(»الثَّاِلثِ  ُدونَ  اْثَنانِ  َیتََناَجى َال « اْلَحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  )٩٥الحدیث رقم (
، اْلُجَمِحيُّ  ُقَداَمةَ  ْبنُ  َوَصاِلحُ  ،)٩(ُسْفَیانُ  : ثنارحمه اهللا الحمیديقال اإلمام   ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ثنا: َقاَال  اْلَمَدِنيُّ

  .)١٠(»الثَّاِلثِ  ُدونَ  اْثَنانِ  َیَتَناَجى َال :« r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُعَمَر، اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر،
   تخریج الحدیث:

، )١٢(العامري وعبد الرحمن بن إسحاق ،)١١(العتكي الحجاج بن أخرجه ابن حبان، من طریق شعبة  
  ...،)١٣(والبخاري ، به، بنحوه.القرشي دینار بن اهللا عبدعن  كالهما

                                                           
 .٢٢٤٢، رقم ٢/٤٢٦موسوعة ألقوال أبي الحسن الدارقطني، )(١
 .١١٦٣، رقم ٣/٩٣كتاب المجروحین ،)(٢
 .١٢٩، رقم ١٧٠المدخل إلى الصحیح، ص)(٣
 .١٣٢، رقم ١٠٥الضعفاء، ص)(٤
 .١، رقم ٣٧٤المغني عن حمل األسفار، ص)(٥
 .٢/٣٠٠الآللئ المصنوع في األحادیث الموضوعة، )(٦
 .٥٩٨٧، رقم ١٢/٩٧٦سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، )(٧
 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٨
 .الكوفي محمد أبو ،الهاللي میمون عمران أبي بن عیینة بنا هو )(٩
 .٦٥٩، رقم ١/٥٢٨مسند الحمیدي، )(١٠
 .٥٨١، رقم ٢/٣٤٣صحیح ابن حبان، )(١١
 .٥٨٠رقم  ،٢/٣٤٣ حبان، ابن صحیح)(١٢
 باب، وكتاب االستئذان، ٩١١، رقم ٢/٨، مكانه في ویقعد الجمعة یوم أخاه الرجل یقیم ال بابصحیح البخاري، كتاب الجمعة، )(١٣
، واألدب المفرد، ٦٢٨٨، رقم ٨/٦٤، الثالث دون اثنان یتناجى ال باب، و ٦٢٦٩، رقم ٨/٦١، مجلسه من الرجل الرجل یقیم ال
 .١١٥٣، رقم ٣٩٥، وص١١٤٠، رقم ١/٣٨٩



١٨٩ 

 یعلى وأبو ،)٦(حمید بن د، وعب)٥(شیبة أبي بناو  ،)٤(الحمیدي، و )٣(، وأبو داود الطیالسي)٢(، والدارمي)١(ومسلم 
 عبد بن من طریق سالم)١٠(، ومسلمعمر ابن مولى ، من طریق نافع)٩(والطبراني ،)٨(خزیمة وابن ،)٧(الموصلي

، القیسي الرحمن عبد بن زیاد من طریق أبي الخصیب ،)١٢(، وأبو داود الطیالسي)١١(، وأبو داودالعدوي اهللا
من طریق أبي صالح ذكوان السمان، )١٤(ي، وأبو یعلى الموصلاألنصاري حبان بن یحیىمن طریق )١٣(وأحمد

  .)١٦(عمر، به، بنحوه ، ستتهم عن عبداهللا بنالتیميمن طریق القاسم بن محمد )١٥(والطبراني
  :دراسة رجال اإلسناد

  اإلسناد فیه:
 من ،القرشي، مقبول حاطب بن محمد بن إبراهیم ابن : هوبن المدني صالح بن قدامة اْلُجَمِحيُّ  -١  

وقال النسائي: "لیس به  ،)١٩(ي: "ال بأس به"بن المدینا. وقال )١٨(ذكره ابن حبان في الثقات .)١٧(الثامنة
  .)٢٢(ال عبرة به إذا انفرد" ،أبو الفتح األزدي: "فیه لین. وقال )٢١(الذهبي: "صدوق"وقال ، )٢٠(بأس"

                                                           
، )٢١٧٧(٢٧، رقم ٤/١٧١٤، إلیه سبق الذي المباح موضعه من اإلنسان إقامة تحریم باب صحیح مسلم، كتاب السالم، )(١
 .)٢١٨٣(٣٦، رقم ٤/١٧١٧، رضاه بغیر الثالث دون االثنین مناجاة تحریم بابو
 .٢٦٩٥، رقم ٣/١٧٣٥سنن الدارمي،  )(٢
 .١٩٣٩، رقم ٣/٣٦٩مسند أبي داود الطیالسي، )(٣
 .٦٧٩، رقم ٥٣٩، وص٦٦٠، رقم ١/٥٢٩مسند الحمیدي، )(٤
 .٢٥٥٦٢، رقم ٥/٢٣٢مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٧٦٤، رقم ٢٤٦المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص )(٦
 .٥٨٢٩، رقم ١٠/١٩٨مسند أبي یعلى الموصلي، )(٧
 .١٨٢٢، رقم ١٦١، وص١٨٢٠، رقم ٣/١٦٠صحیح ابن خزیمة، )(٨
 .٧١٩، رقم ١/٤١١، ومسند الشامیین، ٤٧٦، رقم ١/١٥٢المعجم األوسط، )(٩
 .)٢١٧٧(٢٩، رقم ٤/١٧١٤، إلیه سبق الذي المباح موضعه من اإلنسان إقامة تحریم باب  السالم، كتابصحیح مسلم، )(١٠
 .٤٨٢٨، رقم ٤/٢٥٨، مجلسه من للرجل یقوم الرجل في بابسنن أبي داود، كتاب األدب، )(١١
 .٢٠٦٢، رقم ٣/٤٥٥مسند أبي داود الطیالسي، )(١٢
 .٤٨٧١، رقم ٨/٤٧٥مسند أحمد، )(١٣
 .٥٦٢٥، رقم ٩/٤٧٤الموصلي، مسند أبي یعلى )(١٤
 .٧٨٥، رقم ٢/٦٢، والمعجم الصغیر، ١٣١٠٤، رقم ١٢/٢٧٧المعجم الكبیر، )(١٥
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.yوله طرق عدیدة عن عبداهللا بن عمر)(١٦
 .٢٨٩٨، رقم ٤٤٧تقریب التهذیب، ص)(١٧
 .٨٥٩٣، رقم ٦/٤٦٢الثقات، )(١٨
 .١٨١، رقم ١٣٩صسؤاالت ابن أبي شیبة، )(١٩
 .٢٨٣٢، رقم ١٣/٧٨تهذیب الكمال، )(٢٠
 .٢٣٥٧، رقم ١/٤٩٨الكاشف، )(٢١
 .٦٨٠، رقم ٤/٣٩٨تهذیب التهذیب، )(٢٢



١٩٠ 

  مع سفیان بن عیینة. ألنَّه أتى مقروناً  ؛، وال یضیر هناقلت: صدوق
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

وكذلك اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه  ،)١(إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد اهللا بن دینار -١
  .)٣(، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس)٢(في القسم األول في المختلطین

  .)٤(yإرسال عبد اهللا بن دینار؛ ألنَّه لم یرسل عن عبداهللا بن عمر -٢
  الحكم على اإلسناد: 

، وشعیب )٦(األلباني كل من ، ومن المعاصرین)٥(البغويوصححه ، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
  .)٧(األرنؤوط

***  

 َعْنُه؛ منفرْدین َیتساَرران الَ  َأيْ  »صاِحبهما ُدونَ  اْثَنانِ  َیْنَتِجى الَ « ِرَواَیةٍ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٨(َیُسوؤه َذِلكَ  ِألَنَّ 

  )٩٦الحدیث رقم (
   ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ،)١٠(َسِعیدٍ  اْبنَ  َیْعِني َیْحَیى َأْخَبَرَنا ،)٩(َیِزیدُ  : َحدَّثََنارحمه اهللا حنبلأحمد بن قال اإلمام 

 ُعَمرَ  ْبنَ  اهللاِ  َعْبدَ  َوَأنَّ  ُعَمَر، ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َمعَ  َكانَ  َأنَّهُ  َیْحَیى، َأِبیهِ  َعنْ  َأْخَبَرُه، َرُجًال، َأنَّ  َأْخَبَرهُ  ،)١١(َحبَّانَ  ْبنِ  َیْحَیى
  .)١٢("َصاِحِبِهَما ُدونَ  اْثَنانِ  ىَیْنَتجِ  َال : " ِللثََّالَثةِ  r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  َشْیًئا؟ اْلَقْتلَ  َتَرْونَ  َال : اْلِفْتَنةِ  ِفي َلهُ  َقالَ 

   تخریج الحدیث:
  ).٩٥(تخریجه في الحدیث السابق برقم تقدم  

  
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٦، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٣١العراقي، ص
 .١٩رقم ، ٤٧المختلطین، صكتاب )(٢
 .٥٢، رقم ٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
 .١٧٣، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٣٥٤، رقم ٢١٠انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٤
 .٣٥١٠، رقم ١٣/٩٠انظر: شرح السنة، )(٥
 .١٤٠٢، رقم ٣/٣٩٢سلسلة األحادیث الصحیحة ، )(٦
 .٤٥٦٤، رقم ٨/١٧١حاشیة مسند أحمد، )(٧
 .٥/٢٥، في غریب الحدیث واألثرالنهایة )(٨
 .الواسطي خالد أبو ،موالهم السلمي زاذان بن هارون بنهو ا)(٩
 .القاضي سعید أبو ،المدني األنصاري قیس بنهو ا)(١٠
 .المدني األنصاري منقذ بنهو ا)(١١
 .٤٨٧١، رقم ٨/٤٧٥مسند أحمد، )(١٢



١٩١ 

  فیه:اإلسناد   
  اسم مبهم. رجل: -١  
  .)١(مدیني نصارياأل المازني حبان بن یحیى: هو أبو محمد بن یحیى بن حبَّاب -٢  

  .)٢(ذكره ابن حبان في الثقات
  قلت: صدوق.

لم أعرف الرجل، قلت: روى عن رجل، و كما یتضح في اإلسناد ؛ )٣(إرسال محمد بن یحیى بن حیَّان -٣
  یرسل عنه.ولم أعرف هل أرسل عنه أم لم 

اختالط یزید بن هارون الواسطي؛ لعدم الیقین هل وقع  د ثقات وال یضیر ما قیل فيوباقي رجال اإلسنا
فیبقى الحل على أنَّه لم یختلط حتى یأتي بقرینه أنه اختلط واهللا ، )٤(بعدما كف بصره ؟له قبل موته اختالط أم ال

  .)٥(األولى من مراتب التدلیس وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبةأعلم، 
  فاإلسناد فیه رجل مبهم، ویحیى بن حبَّان المازني صدوق.

    الحكم على اإلسناد: 
وله متابعات صحیحه، ، )٦(وضعفه من المعاصرین شعیب األرنؤوط ،إسناد هذا الحدیث ضعیف

فیصبح الحدیث حسن  ، وعلیه)٩(، وشعیب األرنؤوط)٨(األلبانيكل من ، ومن المعاصرین )٧(البغويوصححه 
  لغیره.

***  
  
  
  
  

                                                           
 .٥٦٩، رقم ٩/١٣٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١
 .٦٠٥٦، رقم ٥/٥٢٦البن حبان،  الثقات)(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧١٨، رقم ٢٧١، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٥٢، رقم ١٩٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٢٩٠العراقي، ص
 .١١٨، رقم ٣٧٦انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٤
 .٣٣، رقم ٢٧انظر: طبقات المدلسین، ص)(٥
 .٤٨٧١، رقم ٨/٤٧٥حاشیة مسند أحمد، )(٦
 .٣٥١٠، رقم ١٣/٩٠انظر: شرح السنة، )(٧
 .١٤٠٢، رقم ٣/٣٩٢سلسلة األحادیث الصحیحة ، )(٨
 .٤٥٦٤، رقم ٨/١٧١حاشیة مسند أحمد، )(٩



١٩٢ 

 َلَقدْ : الناُس  َفَقالَ  َفاْنَتَجاُه، الطَّاِئِف، یومَ  r اللَّه َرُسولِ  َدعاهُ « َعِليٍّ  َحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(ُأَناِجیهِ  أنْ  أَمَرني اللَّه إنَّ  َأيْ  »اْنَتجاه اللَّه َوَلِكنَّ  اْنَتَجْیُتُه، َما: َفَقالَ  َنْجواه، َطالَ 

  )٩٧الحدیث رقم (
، اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا الترمذيقال اإلمام   َعنِ  ُفَضْیٍل، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الُكوِفيُّ

َبْیِر، َأِبي َعنْ  اَألْجَلِح،    َطالَ  َلَقدْ : النَّاُس  َفَقالَ  َفاْنَتَجاُه، الطَّاِئفِ  َیْومَ  َعِلی ا r اهللاِ  َرُسولُ  َدَعا: َقالَ  َجاِبٍر، َعنْ  الزُّ
  .)٢(اْنَتَجاهُ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  اْنَتَجْیُتهُ  َما: r اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َعمِِّه، اْبنِ  َمعَ  َنْجَواهُ 

   تخریج الحدیث:
 محمدعن أبي هشام )٤(عن علي بن المنذر الكوفي، به، بنحوه. وأبو یعلى الموصلي )٣(أخرجه الفاكهي  

بي، به، بنحوه. وابن أبي عاصمالرفاعي یزید بنا ، وابن )٦(، والخطیب البغدادي)٥(، عن محمد بن فضل الضَّ
 كالهما عبداهللا النخعي،من طریق شریك بن )٨(وابن عساكر، الطحان اهللا عبد بن خالد، من طریق )٧(اْلُمَغاِزِلي

، من طریق عمَّار )١٠(، وأبو الشیخ األصبهاني)٩(عن األجلح بن عبداهللا الكندي، به، بنحوه. وأبو نعیم األصبهاني
، من طریق سالم بن أبي حفصة العجلي، )١٣(، وابن عساكر)١٢(، وأبو نعیم األصبهاني)١١(، والطبرانيالدُّْهِنيُّ 
  ، به، بنحوه.القرشي مسلم بن محمدعن أبي الزبیر  كالهما

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
 ،قاف ثم ساكنة تحتانیة بعدها الراء وكسر المهملة بفتح یقيرِ الطَ  : هوعلي بن الُمْنِذِر الُكوِفي -١  
  .)١٤(ومائتین وخمسین ست سنة مات ،العاشرة من ،یتشیع صدوق ،الكوفي

                                                           
 .٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
، رقم ٦/٨٥، الحسن وأبو تراب، أبو: كنیتان وله یقال ،t طالب أبي بن علي مناقب بابسنن الترمذي، أبواب المناقب، )(٢

٣٧٢٦.  
 .١٩٢٢، رقم ٣/١٦٢أخبار مكة، )(٣
 .٢١٦٣، رقم ٤/١١٨مسند أبي یعلى الموصلي، )(٤
 .١٣٢١، رقم ٢/٥٩٨السنة، )(٥
 .٢٤٩٧، رقم ٨/٤١٢تاریخ بغداد، )(٦
 .١٦٦ ، رقم١٨٢، وص١٦٢، رقم ١٧٩، صt طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر مناقب)(٧
 .٤٢/٣١٦تاریخ دمشق، )(٨
 .١/١٧٧تاریخ أصبهان، )(٩
 .٤/١٢٥طبقات المحدثین بأصبهان، )(١٠
 .١٧٥٦، رقم ٢/١٨٦المعجم الكبیر، )(١١
 .١٤٩٥، رقم ٢/٥٣٣معرفة الصحابة، )(١٢
 .٤٢/٣١٥تاریخ دمشق، )(١٣
 .٤٨٣٨، رقم ٧٠٥تقریب التهذیب، ص)(١٤



١٩٣ 

 وزاد النسائي:، )٤(رنمیومحمد بن عبد اهللا بن ، )٣(بان، وابن ح)٢(بن أبي حاتم، وعبد الرحمن )١(وثقه: النسائي 

 بأس ال" :قاسمال، ومسلمة بن )٧("به بأس ال" الدارقطني:، و )٦("الصدق محله" أبو حاتم: قال. و )٥("محض شیعي"
  .)٩("أخیره لست شيء منه القلب في" قال أبو بكر اإلسماعیلي:. و )٨(كان یتشیع" به

  ، ویضیر هنا؛ ألنَّ الحدیث وافق بدعته.ثقة یتشیعقلت: 
، ویضیر هنا؛ ألنَّ الحدیث وافق بالتشیع يرمُ  ثقة )، وهو٧٥(برقم قد تقدم: الفضیل بن محمد -٢

    بدعته.
 اسمه :یقال ،الكندي حجیة أبا یكنى ،مصغر ،والجیم بالمهملة ،ةیَّ جَ حُ  بن اهللا عبد : هو ابناألجلح -٣

 بن یحیىاسمه " قال أبو الفتح األزدي: .)١٠(ومائة وأربعین خمس سنة مات ،السابعة من ،شیعي صدوق یحیى،
. )١٤(، والعجلي)١٣(بن معیناوثقه:  . )١٢("لقب جلحواأل یحیى اسمه یقال" وقال ابن عدي: ،)١١("الكوفي اهللا عبد

وقال  ،)١٧("صالح" مرة:وقال ، )١٦("بأس به لیس" ابن معین:. وقال )١٥("لین حدیثه ثقة: "وقال یعقوب بن سفیان
 الحدیث مستقیم وهو الكوفة، شیعة في عدُّ یُ " قال ابن عدي:، و )١٨("صدوق الحدیث مستقیم" عمرو بن علي:

كان ضعیفًا ، وقال ابن سعد: ")٢٠(مجالد"كان األجلح أسوأ حال من " . وقال یحیى بن سعید القطان:)١٩("صدوق

                                                           
 .١٤١، رقم ٩٣النسائي، ص مشایخ تسمیةانظر: )(١
 .١١٢٨، رقم ٦/٢٠٦انظر: الجرح والتعدیل، )(٢
 .١٤٥٠٣، رقم ٨/٤٧٤ذكره في الثقات، )(٣
 .٧٧٢، رقم ١٤٢انظر: تاریخ أسماء الثقات، ص)(٤
 .١٤١، رقم ٩٣النسائي، ص مشایخ تسمیة)(٥
 .١١٢٨، رقم ٦/٢٠٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٢٣٤، رقم ٢١٨سؤاالت السلمي، ص)(٧
 .٦٢٦، رقم ٧/٣٨٦تهذیب التهذیب، )(٨
 المصدر السابق.)(٩
 .٢٨٧، رقم ١٢٠تقریب التهذیب، ص)(١٠
 نقلة من اسمه یوافق له أخ ال ممن وغیرهم التابعین من بعده ومن نهیاً  أو أمراً  r اهللا رسول عن روىذكر اسم كل صحابي )(١١

 .١٤، رقم ٢٩، صاألمصار جمیع من الحدیث
 .٢٣٨، رقم ٢/١٣٦الرجال، الكامل في ضعفاء )(١٢
 .٢٣٨، رقم ٢/١٣٦انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٣
 .٤٨، رقم ١/٢١٢انظر: الثقات، )(١٤
 .٣٥٣، رقم ١/١٨٩تهذیب التهذیب، )(١٥
 .٢٣٨، رقم ٢/١٣٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٦
 .١٣١٧، رقم ٢/٣٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٧
 .٢٨٢رقم ، ٢/٢٧٩تهذیب الكمال، )(١٨
 .٢٣٨، رقم ٢/١٣٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٩
 انظر: المصدر السابق.)(٢٠



١٩٤ 

وقال  ،)٢("منكر حدیث غیر أجلح روى فقد ،الحدیث في متقاربان ومجالد أجلح" وقال أحمد بن حنبل:، )١("جداً 
، وقال أبو داود: )٤(في عداد الشیوخ"ولیس بالقوي  ،جائز الحدیث" ، وقال العجلي:)٣("مفتري" الجوزجاني:

 ضعیف" ، وقال النسائي:)٦("به یحتج وال حدیثه یكتب بالقوي لیس لین األجلح ، وقال أبو حاتم: ")٥("ضعیف"
 بن والحسین الحسین، بن علي بین یفصل األجلح كان ما" ابن معین:. وقال )٧("سوء رأي له وكان بذاك، لیس
  .)٨("علي

  وافق بدعته. ه، ویضیر هنا؛ ألنَّ قلت: صدوق شیعي  
) صدوق، وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم ٤٥رقم(ب، قد تقدم هو محمد بن مسلم بن تدرس: زبیرالأبو  -٤

، ویضیر تدلیسه؛ لذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب )٩(tعبداهللا األنصاريیرسل عن جابر بن 
  ، ولم یصرح بأي روایة  بأي صیغه من صیغ السماع.)١٠(التدلیس

ة ، ثالثتهم  شیعحجیة بن اهللا عبد بن األجلحفاإلسناد فیه علي بن الُمْنِذر الُكوِفي، ومحمد بن الفضل، و 
، كالهما محمد بن مسلم بن تدرسزبیر الویضیر هنا؛ ألنَّ الحدیث وافق بدعتهم، واألجلح بن عبداهللا، وأبو 

  .  محمد بن مسلم بن تدرس صدوق، وتدلیس أبو زبیر
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١١(األلبانيضعفه و  ،اإلسناد ضعیف  
***  
  
  
  

                                                           
 .٦/٣٥٠الطبقات الكبرى، )(١
 .١٣١٧، رقم ٢/٣٤٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 .٢٨٢، رقم ٢/٢٧٨تهذیب الكمال، )(٣
 .٤٨، رقم ١/٢١٢الثقات، )(٤
 .٣٥٣، رقم ١/١٨٩تهذیب التهذیب، )(٥
 .١٣١٧، رقم ٢/٣٤٧والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٦
 .٢٨٢، رقم ٢/٢٧٨تهذیب الكمال، )(٧
 .٢٣٨، رقم ٢/١٤٠الكامل في ضعفاء الرجال، )(٨
، وتحفة التحصیل البن ٧١١، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٨، رقم ١٩٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠١، رقم ٤٥المدلسین، صانظر: طبقات )(١٠
 . ٦٠٩٧، رقم ٣/١٧٢١مشكاة المصابیح، )(١١



١٩٥ 

» في النَّْجوى؟ rِقیَل َلُه: َما سِمْعَت ِمْن َرُسوِل اللَّه «َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن ُعَمَر  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(ُیِریُد ُمناجاَة اللَّه َتَعاَلى ِلْلَعْبِد یوَم اْلِقَیاَمِة. والنَّْجوى: اْسٌم ُیقاُم مقاَم اْلَمْصَدرِ 

  )٩٨قم (الحدیث ر 
 ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  ،)٤(َقَتاَدةَ  َعنْ  ،)٣(َهمَّامٌ  ثنا ،)٢(َخاِلدٍ  ْبنُ  ُهْدَبةُ  ثنا :رحمه اهللابن أبي عاصم قال اإلمام 

 r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َفَقالَ  النَّْجَوى؟ ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتَ  َما: َرُجلٌ  َسَأَلهُ : َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  ،)٥(ُمْحِرزٍ 
  .)٧(اْلَحِدیثَ  َفَذَكرَ  ، ":َلهُ  َفَیُقولُ  َعَلْیهِ )٦(َكَنَفهُ  َیَضعَ  َحتَّى اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  اْلَعْبدَ  اللَّهُ  ُیْدِني"

   تخریج الحدیث:
من طریق الحسن بن سفیان الشَّیباني، )٩(عن عمران بن موسى بن مجاشع، والبیهقي)٨(أخرجه ابن حبان

من طریق موسى بن إسماعیل  )١١(، والبیهقي)١٠(من طریق هدبة بن خالد اْلَقْیِسّي، به، بنحوه. والبخاري كالهما
عن همام بن یحیى الَعْوِذي، به، بنحوه.  كالهماعن یزید بن هارون الواسطي،  )١٢(التَُبْوَذكي، وابن أبي شیبة

 ،)١٨(وأبو نعیم األصبهاني ،)١٧(وابن خزیمة ،)١٦(، والنسائي في الكبرى)١٥(، وأحمد)١٤(وابن ماجه ،)١٣(والبخاري

                                                           
 .٢٦-٥/٢٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
  .٧٣٥٦، رقم ١٦/٣٥٥هو القیسي، صرح به ابن حبان في صحیحه، )(٢
 .يذِ وْ العَ  دینار بن یحیى بنهو ا)(٣
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بنا هو)(٤
، الجهمیة أنكرت فیما باب والعلم، الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاح ،، صرح به ابن ماجه في سننهالمازنيهو )(٥
 .١٨٣، رقم ١/٦٥
 ].٤/٢٠٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .به ویلطف یرحمه: وقیل. یستره أي)(٦
 .٦٠٤، رقم ١/٢٦٨السنة )(٧
 .٧٣٥٦، رقم ١٦/٣٥٥صحیح ابن حبان، )(٨
 .٢٦٧، رقم ١/٤٣١شعب اإلیمان، )(٩
، رقم ٢/١٢٨، ]١٨: هود} [الظَّاِلِمینَ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنةُ  َأالَ : {تعالى اهللا قول باب ،والغصب المظالم كتابصحیح البخاري، )(١٠

٢٤٤١. 
 .٩٤، رقم ١/١٥٠األسماء والصفات، )(١١
 .٣٤٢٢١، رقم ٧/٦٣مصنف ابن أبي شیبة، )(١٢
} الظَّاِلِمینَ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنةُ  َأالَ  َربِِّهْم، َعَلى َكَذُبوا الَِّذینَ  َهؤَُالءِ  اَألْشَهادُ  َوَیُقولُ { :قوله باب ،القرآن تفسیر كتابصحیح البخاري، )(١٣

 .٤٦٨٥، رقم ٦/٧٤، ]١٨: هود[
 .١٨٣، رقم ١/٦٥، الجهمیة أنكرت فیما باب، والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحسنن ابن ماجه، )(١٤
 .٥٨٢٥، رقم ٨٥-٨٤/ ١٠مسند أحمد، )(١٥
 .١١٧٨، رقم ١٠/١٢٧السنن الكبرى، )(١٦
 .١/٣٨٦التوحید، )(١٧
 .٢/٢١٦حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٨



١٩٦ 

، )٤(، وابن حبان)٣(، وأبو یعلى الموصلي)٢(، وابن أبي عاصم)١(والبخاري من طریق سعید بن أبي عروبة،
، العطارمن طریق أبان بن زید  )٦(، من طریق أبي عوانة وضاح بن عبداهللا الیشكري، وابن منده)٥(والبیهقي
 وأحمد عن الدَّْسُتَواِئّي،، من طریق هشام )١٠(، واآلجري)٩(وعبداهللا بن أحمد بن حنبل، )٨(، ومسلم)٧(والبخاري

، ستتهم عن قتادة بن دعامة، به، بنحوه. وابن أبي )١٢(العمي أسد بن بهز، عن و )١١(الباهلي مسلم بن عفان
عن  كالهمابن عمر، من طریق نافع مولى ا)١٤(، والطبرانيالمخزوميمن طریق عبد الرحمن بن َباَباُه  )١٣(داود

  .)١٥(، به، بنحوهبن عمراعبداهللا 
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
   ید بن أبي عروبة، وأبو عوانةتابعه كل من سع ؛ ألنَّ )١٦(الَعْوِذي دینار بن یحیى بن وهم همام -١

  .)١٧(؛ ألنَّه لم یرسل عن قتادة بن دعامةإرساله وكذلك، ربن عبداهللا الیشكري، وأبان بن زید العطاوضاح 
  همع أنَّ  ،تدلیسهكذلك ، و )١٨(المازني ه لم یرسل عن صفوان بن محرزألنَّ  ؛إرسال قتادة بن دعامة -٢

                                                           
 یوم U الرب كالم باب، وكتاب التوحید، ٦٠٧٠، رقم ٨/٢٠نفسه،  على المؤمن ستر بابصحیح البخاري، كتاب األدب، )(١

  .٧٥١٤، رقم ٩/١٤٨وغیرهم،  األنبیاء مع القیامة
 .٦٠٥، رقم ١/٢٦٨السنة، )(٢
 .٥٧٥١، رقم ١٠/١٢٢مسند أبي یعلى الموصلي، )(٣
 .٧٣٥٥، رقم ١٦/٣٥٣صحیح ابن حبان، )(٤
 .٤٧٢، رقم ١/٥٤٥األسماء والصفات، )(٥
 .١٠٧٨، رقم ٢/٩٧٨اإلیمان، )(٦
} الظَّاِلِمینَ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنةُ  َأالَ  َربِِّهْم، َعَلى َكَذُبوا الَِّذینَ  َهؤَُالءِ  اَألْشَهادُ  َوَیُقولُ : {قوله باب القرآن، تفسیر كتابصحیح البخاري، )(٧
 .٤٦٨٥، رقم ٦/٧٤، ]١٨: هود[
 ). ٢٧٦٨(٥٢، ر قم٤/٢١٢٠، قتله كثر وٕان القاتل توبة قبول بابصحیح مسلم، كتاب التوبة، )(٨
 .٤٣٧، رقم ١/٢٤٠السنة، )(٩
 .٦١٨، رقم ٢/١٠٣٠الشریعة، )(١٠
 .٥٤٣٦، رقم ٩/٣١٨مسند أحمد، )(١١
 في الموضع السابق.)(١٢
 .٣٣، رقم ٣٦البعث، ص)(١٣
  .٣٩١٥، رقم ٤/١٨٠المعجم األوسط، )(١٤
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.yوله طرق عدیدة عن عبداهللا بن عمر )(١٥
 .٧٣٦٩رقم  ،١٠٢٤تقریب التهذیب، ص)(١٦
 .٣٣٤تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(١٧
، لعراقيبن اال وتحفة التحصیل، ٦٣٣، رقم ٢٥٤ص، للعالئي وجامع التحصیل، ٦١٧، رقم ١٦٨ص، البن أبي حاتم المراسیل)(١٨
 .٢٦٢ص



١٩٧ 

بصیغة القاسم األصبهاني  بروایة أبي ح صرَّ  وقد، )١(ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٢(التحدیث
  الحكم على اإلسناد:   

  .)٤(وشعیب األرنؤوط ،)٣(األلباني صححه كل من، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
***  

َأْي ُیْلُقونه » َوَما ُیْنِجى الناُس  ُتْلَقى ِفیَها الَمحائض«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث ِبْئِر ُبضاعة 
َجاُء: اْسِتْخَراُج ِمَن الَعِذرة. ُیَقاُل ِمْنُه: َأْنَجى ُیْنِجى، ِإَذا ألَقى َنْجَوُه، وَنَجا وَأْنَجى، ِإَذا َقَضى حاَجَته ِمْنُه. واِالْسِتنْ 

َمْسِح. َوِقیَل: ُهَو ِمْن َنَجْوُت الشجرَة وَأْنَجْیُتَها، ِإَذا َقَطْعَتها. النَّْجِو ِمَن الَبطن. َوِقیَل: ُهَو إزاَلُته َعْن َبَدِنِه بالَغسل َوالْ 
  .)٥(ا ِلیْجلَس تحتهاَكَأنَُّه َقَطع األَذى َعْن َنْفِسِه. َوِقیَل: ُهَو ِمَن النَّْجَوِة، َوُهَو َما اْرَتَفَع ِمَن اْألَْرِض. َكَأنَُّه َیْطُلبه

  )٩٩(الحدیث رقم 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َسِلیِط )٦(: ثنا َأْحَمُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبيُّ اهللارحمه قال اإلمام القاسم بن سالم 

، َأنَّ َرُسوَل اللَّ ا ِقیَل َلُه: َیا َرُسوَل  rِه ْبِن َأیُّوَب، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َراِفٍع، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
ُسُه َشْيءٌ «؟ َفَقاَل: ُیْلَقى ِفیَها اْلَمَحاِئُض َواْلِجَیُف َوَما ُیْسَتْنَجى ِبهِ اللَِّه ِإنَّ ِبْئَر ُبَضاَعَة    .)٧(»ِإنَّ اْلَماَء َال ُیَنجِّ

  تخریج الحدیث:
 القاسم بن سالم، به،، عن من طریق محمد بن یحیى بن سلیمان اْلَمْرَوِزيُّ )٨(أخرجه المزي

، )١٢(، والبیهقي)١١(والدارقطني ،)١٠(داودو وأب، دینار بن سلمة بن حمادعن )٩(الطیالسي دداو  ووأب بمثله.
عن ثالثتهم  من طریق سعید بن إبراهیم القرشي،)١٣(، والدارقطنيالباهليمن طریق محمد بن سلمة 

                                                           
 .٩٢، رقم ٤٣ص، طبقات المدلسینانظر: )(١
 .١٧١، رقم ٢/٢٢٠الحجة في بیان المحجة، انظر: )(٢
 .١٨٩٥، رقم ١/٣٨٥الجامع الصغیر وزیادته، صحیح )(٣
 .٥٤٣٦، رقم ٩/٣١٨انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٤
 .٥/٢٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٥
المصري.[ األنساب  وهب بن اهللا عبد لوالد اسم وهو، وهب إلى النسبة هذه، الموحدة الباء آخرها وفي الساكنة والهاء الواو بفتح)(٦

 ].٥٢١١، رقم ١٣/٣٦٩للسمعاني، 
 .١٤٥، رقم ٢١١ص، الطهور)(٧
 .١١/٣٣٦، تهذیب الكمال)(٨
 .٢٣١٣، رقم ٣/٦٥٢، مسند أبي داود الطیالسي)(٩

 .٦٧، رقم ١/١٨، بضاعة بئر في جاء ما بابكتاب الطهارة، ، سنن أبي داود)(١٠
 .٥٥، رقم ١/٣٥، سنن الدارقطني)(١١
 .١٨١٦، رقم ٢/٧٨، السنن واآلثار ومعرفة، ١٢١٥، رقم ١/٣٨٩، السنن الكبرى)(١٢
 .٥٩، رقم ص٣٧و، ٥٧، رقم ١/٣٦ الدارقطني، سنن )(١٣



١٩٨ 

، )٤(، وابن األعرابي)٣(ابن أبي شیبةو  ،)٢(والنسائي، )١(داود ووأب یعي، به، بنحوه.بِ محمد بن إسحاق السَ 
بن عبد الرحمن بن رافع، اعن عبید اهللا ، من طریق محمد بن كعب القرظي، )٦(، والبیهقي)٥(والدارقطني

 ووأببن أبي سعید الخدري، اعبد الرحمن  ، من طریق)٩(، والبیهقي)٨(یعلى ووأب، )٧(والنسائي. بنحوه ،به
من طریق )١٢(، من طریق أبي نضرة المنذر بن مالك العوفي، والطحاوي)١١(والبیهقي، )١٠(داود الطیالسي

   .)١٣(بنحوه ،خالد بن عوف، ثالثتهم عن أبي سعید الخدري، به
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 أربع سنة مات ،التاسعة من ،صدوق ،سعید أبو ،الكندي موسى بنا : هواْلَوْهِبيُّ  أحمد بن خالد -١

 قال ابن حجر:. و )١٨(قال الدارقطني: "ال بأس به"و . )١٧(الذهبيو  ،)١٦(، وابن حبان)١٥(بن معیناقه: وثَّ  .)١٤(عشرة
 أقف ولم تهمها أحمد أن شیوخنا بعض كالم في ووقع، عنه الكتابة من متنعا أحمد أن الرازي حاتم أبو ونقل"

  .)١٩("صریحاً  ذلك على
  .ثقةقلت: 

                                                           
 .٦٦، رقم ١/١٧، بضاعة بئر في جاء ما باب الطهارة، كتاب، سنن أبي داود)(١
 .٣٢٦، رقم ١/١٧٤، سنن النسائي)(٢
 .١٥٠٥، رقم ١/١٣١، مصنف ابن أبي شیبة)(٣
 .١٤١٠، رقم ٢/٦٩٦، معجم ابن العربي)(٤
 .٥٤، رقم ١/٣٣، سنن الدارقطني)(٥
 .١٢١٤، رقم ٣٨٩و، ٦، رقم ١/٨، السنن الكبرى)(٦
 .٣٢٧، رقم ١/١٧٤، سنن النسائي)(٧
 .١٣٠٤، رقم ٢/٤٧٦، مسند أبي یعلى الموصلي)(٨
 .١٢١٦، رقم ١/٣٨٩، السنن الكبرى)(٩

 .٢٢٦٩، رقم ٣/٦١٣، مسند أبي داود الطیالسي)(١٠
 .١٢١٨، رقم ١/٣٩٠، السنن الكبرى)(١١
  .٣، رقم ١/١٢، شرح مشكل اآلثار)(١٢
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي سعید الخدري)(١٣
 .٣٠، رقم ٨٨تقریب التهذیب، ص )(١٤
 .٤٦، رقم ٢/٤٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي  حاتم، )(١٥
 .١٢٠٣١، رقم ٨/٦ذكره ابن حبان في الثقات، )(١٦
 .٢٠٩، رقم ٩/٥٣٩انظر: سیر أعالم النبالء، )(١٧
 .٣٠، رقم ١٦سؤاالت البرقاني، ص)(١٨
 .٣٩، رقم ١/٢٧تهذیب التهذیب، )(١٩



١٩٩ 

وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن صدوق، )، قلت: وهو ٤٨(برقم قد تقدم  :محمد بن إسحاق -٢  
 صرحه ألنَّ  ؛)٢(ه ابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة من مراتب التدلیسمع أنَّ  ،تدلیسهكذلك و ، )١(َسلِیط بن أیوب

  .)٣(في روایة الدارقطني بصیغة التحدیث
"مقبول،  قال ابن حجر: .)٤(السادسة من ،مقبول ،المدني ،األنصاري الحكم بنا هو :أیوب بن َسِلیط -٣  

  .)٦(ذكره ابن حبان في الثقات ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)٥(حیث یتابع"
  قلت: صدوق.  

 بئر حدیث" راوي هو ،اهللا عبد بنا :ویقال ،األنصاري : هورافع بن عبدالرحمن بن عبداهللا -٤
  .)٧(الرابعة من ،مستور "،اعةضَ بُ 

  وباقي رجال اإلسناد الثقات.  
األنصاري، كالهما صدوق، وعبد اهللا بن  أیوب بن َسِلیطو  فاإلسناد محمد بن إسحاق الَسِبیعي،    

  عبد الرحمن بن رافع مستور. 
  الحكم على اإلسناد: 

وضعفه من  ،)٨(ذا حدیث ضعیف ال قدم له في الصحة"ه: "اإلسناد ضعیف، و قال ابن األعرابي
  .)١٠(، وشعیب األرنؤوط)٩(األلباني كل من المعاصرین

***  

َأْي ردَّها وانَتَهرها. ُیَقاُل: َنَجْهُت الرجَل » َبْعَد َما َنَجَهَها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: ِفي َحِدیِث ُعَمَر 
  .)١١(َنْجهًا، ِإَذا اْسَتْقَبْلَته ِبَما َیُكفُّه َعْنكَ 

  ) ١٠٠الحدیث رقم ( 
  لم أجده.  

***  

                                                           
 .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .١٢٥، رقم ٥١ص، طبقات المدلسینانظر: )(٢
 ٥٩، رقم ٣٧وص، ٥٧، رقم ١/٣٦، نظر: سنن الدارقطنيا)(٣
 .٢٥٣٥، رقم ٤٠٣تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٨١المصدر السابق،  ص)(٥
 .٨٤٣٠، رقم ٦/٤٣٠الثقات البن حبان، )(٦
 .٤٣٤٢، رقم ٦٤١ص، تقریب التهذیب)(٧
 .٣/٤٤٠أحكام القرآن، )(٨
 .٢٦٤٤، رقم ٦/١٥٢سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، )(٩
 .١١١١٩، رقم ١٧/١٩٠ انظر: حاشیة مسند أحمد،)(١٠
 .٥/٢٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١١



٢٠٠ 

  الثانيالفصل 
  

  األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الحاء"
  نهایة باب" النون مع الراء" إلى

  
  وفیه خمسة مباحث:

  
  المبحث األول: النون مع الحاء.

  
  المبحث الثاني: النون مع الخاء.

  
  المبحث الثالث: النون مع الدال.
    
  المبحث الرابع: النون مع الذال.

  
  الراء. المبحث الخامس: النون مع

  
    

  
  



٢٠١ 

  األول المبحث
 الحاء مع النون

َكَأنَُّه أْلَزَم نفَسه َأْن ، النَّْحُب: النَّْذرُ » طلحُة ِممَّْن َقضى َنْحَبهُ «ِفیِه  )(َنَحبَ قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  .)١(ُیْلِزُم َنْفَسُه َأْن ُیَقاِتَل حتى یموتَكَأنَُّه ، َوِقیَل: النَّْحُب: الموتُ  َیْصُدَق َأْعَداَء اللَّه ِفي اْلَحْرِب َفَوَفى ِبِه.

  ) ١٠١الحدیث رقم ( 
، )٢(َعْن ِعیَسى ْبِن َطْلَحةَ ، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َیْحَیى ْبِن َطْلَحةَ  :رحمه اهللا داود الطیالسي أبوقال اإلمام 
  .)٤(َطْلَحُة ِممَّْن َقَضى َنْحَبهُ َیُقوُل: ، rَقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ، )٣(َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِوَیةَ 

   تخریج الحدیث:
ابن أبي و  بمثله. ،من طریق یونس بن حبیب العجلي، عن أبي داود الطیالسي، به )٥(ابن عساكر أخرجه
اهللا  من طریق عبید)٨(والطحاوي، اْلِحمَّاِنيمن طریق أبي یحیى عبد الحمید ، )٧(وابن عساكر ،)٦(عاصم

وابن ، )٩(والترمذيبمثله. ، به، عن إسحاق بن یحیى بن طلحة كالهما ،يفِ نَ بن عبد المجید الحَ ا
من  ،)١٥(وابن عساكر ،)١٤(والطبراني، )١٣(وابن األعرابي ،)١٢(وابن أبي عاصم ،)١١(وابن سعد ،)١٠(ماجه

  به، بنحوه. ،، عن معاویة بن أبي سفیانبن عبید اهللا القرشي طریق موسى بن طلحة
  
  

                                                           
 .٥/٢٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن عبید اهللا التیمي، أبو محمد المدني.)(٢
 اهللا عبید بن طلحة فضل، والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحهو ابن أبي سفیان، صرح به ابن ماجه في سننه، )(٣
t ،١٢٦، رقم ١/٤٦. 
 .١٠٥١، رقم ٢/٣٠٩مسند أبي داود الطیالسي، )(٤
 .٢٥/٨٢تاریخ دمشق، )(٥
 .١٤٠٢، رقم ٢/٦١٣السنة، )(٦
 .٢٥/٨٢تاریخ دمشق، )(٧
 .٣٥٦٢، رقم ٩/١٩١شرح مشكل اآلثار، )(٨
 .٣٧٤٠، رقم ٦/٩٦، t اهللا عبید بن طلحة محمد أبي مناقب باب، أبواب المناقب، سنن الترمذي)(٩

، ورقم ١٢٦، رقم ١/٤٦، t اهللا عبید بن طلحة فضل، والعلم الصحابة وفضائل اإلیمان في الكتاب افتتاحسنن ابن ماجه، )(١٠
١٢٧. 

  .٣/٢١٨الطبقات الكبرى، )(١١
 .١٤٠١، رقم ٢/٦١٣السنة، )(١٢
 .١٣٧٢، رقم ٢/٦٨٣معجم، )(١٣
 .٥٠٠٠، رقم ٥/١٧٨، والمعجم األوسط، ٧٣٩، رقم ١٩/٣٢٤المعجم الكبیر، )(١٤
 .٢٥/٨٢تاریخ دمشق، )(١٥



٢٠٢ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

مات سنة أربع  ،من الخامسة ،: هو ابن عبید اهللا التیمي، ضعیفإسحاق بن یحیى بن طلحة -١
  .)١(ومائة، في خالفة المهديوستین 

ه لم ألنَّ  بن عبید اهللا التیمي؛ إرسال عیسى بن طلحة ما قیل في  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر  
  .)٢(t یرسل عن معاویة بن سفیان

  الحكم على اإلسناد: 
من حدیث معاویة إال من هذا ال نعرفه ، هذا حدیث غریب" وقال الترمذي: ،إسناد هذا الحدیث ضعیف

  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٤(حسنها األلبانيله متابعات ، و )٣("الوجه
***  

ِل الْقتتلوا َعَلْیهِ «َوِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا: » َوَما تَقّدموا ِإالَّ ِبُنْحَبةٍ ، َلْو َعِلم الناُس َما ِفي الصفِّ اْألَوَّ
  .)٥(َأْي بُقْرعة. واْلُمَناَحَبُة: المخاَطرة َواْلُمَراَهَنةُ 

  ) ١٠٢الحدیث رقم ( 
ِل الْقَتَتُلوا َقاَل: "َأنَُّه  rِفي َحِدیِث النَِّبيِّ : رحمه اهللا الخطابيقال اإلمام  َلْو َیْعَلُم النَّاُس َما ِفي الصَّفِّ اَألوَّ

اِئغُ ، َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُن اْلَمكِّيِّ ، "َعَلْیِه َوَما َتَقدَُّموا ِإال ِبُنْحَبةٍ  ، )٧(نا َجِریرٌ ، )٦(نا َسِعیُد ْبُن َمْنُصورٍ  ،أنا الصَّ
  .)٩(َعْن َعاِمِر ْبِن َمْسُعودٍ ، )٨(َعْن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُرَفْیعٍ 

   تخریج الحدیث:
من طریق زهیر )١٢(والطبراني ،زائدة بن قدامة الثقفي من طریق، )١١(والفسوي ،)١٠(بن أبي شیبةاأخرجه   

  بنحوه.  ،به ،األسدي یعفِ عن عبد العزیز بن رَ  كالهما، بن معاویة الجعفيا
                                                           

 .٣٩٣، رقم ١٣٣تقریب التهذیب، ص)(١
، وتحفة التحصیل البن ٦٠٧، رقم ٢٥٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٠٨، رقم ١٨٢المراسیل البن أبي حاتم، ص انظر:)(٢

 .٢٥٣العراقي، ص
 .٣٧٤٠، رقم ٦/٩٦، t اهللا عبید بن طلحة محمد أبي مناقب بابأبواب المناقب،  ،سنن الترمذي)(٣
  .١٢٥، رقم ١/٢٤٧سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٤
 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 هو ابن شعبة، أبو عثمان الخراساني نزیل مكة.)(٦
 هو ابن عبد الحمید بن ُقْرط الضبي الكوفي.)(٧
 .هو األسدي، أبو عبد اهللا المكي)(٨
 .١/١٧١غریب الحدیث، )(٩

 .٣٨١٢، رقم ١/٣٣٢مصنف ابن أبي شیبة، )(١٠
 .٣/١٢٨المعرفة والتاریخ، )(١١
 .٢٤٩، رقم ٨/٢١٠األحادیث المختارة، لضیاء الدین المقدسي، )(١٢



٢٠٣ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 وأربع وستین إحدىهو ابن عثمان، أبو الحسین األزدي المصري، توفى سنة  :اْلَمكِّي محمد بن -١
   .)٢(وثقه: الكتاني .)١(هجري مائة

  .قلت: ثقة
  .)٣(أبو عبد اهللا المكي، توفى سنة إحدى وتسعین ومئتین زیدمحمد بن علّي بن : هو الصائغ -٢  
  .)٦("مكة في وقته، مع الصدق والمعرفة كان محدث" وقال الذهبي: .)٥(، وابن حبان)٤(وثقه: الدارقطني  
  .ةقلت: ثق  
وعامر بن مسعود له روایة " قال ابن حجر:، )٧(اْلُجَمِحيهو ابن أمیة بن خلف  :عامر بن مسعود -٣  

، واألكثرون قالوا: إن حدیثه مرسل، فتكون الصحبة ألبیه، وكان من مسلمة الفتح أو مات على rعن الّنبي 
 معدوداً ، وٕان كان rكفره قبیل الفتح، وولد له عامر قبل الفتح بقلیل، فلذلك لم یثبت له صحبة الّسماع من النبّي 

  .)٩(ذكره ابن حبان في الثقات .)٨("في الّصحابة، ألن له رؤیة
  .r، إنما أرسل عن النبي لیس له صحابة، و ثقةهو قلت:   

أحمد بن  ؛ لقولبياختالط  جریر بن عبد الحمید الضَّ وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في 
ث عن عبد العزیز بن وهنا حدَّ ، )١٠("حتى قدم علیه َبْهز فعرفه اختلط علیه حدیث أشعث وعاصم األحول" :حنبل

زهیر بن  كل من ه تابعهألنَّ  ؛)١١("في آخر عمره إلى سوء الحفظ هنسب" :وكذلك ما ذكره البیهقي، األسدي یعفِ رَ 
  .وزائدة بن قدامة الثقفي، معاویة الجعفي

  .عامر بن مسعودإرسال فاإلسناد فیه 
  
  
  

                                                           
 .١٨، رقم ١٠/١٥٩تاریخ اإلسالم، )(١
 .٧٠٢٥، رقم ٥٦/٢٥انظر: تاریخ دمشق، )(٢
 .٤٦٥، رقم ٦/١٠٣٨تاریخ اإلسالم، )(٣
 .٥، رقم ٧٣، صبن یوسف السهمي للدارقطني انظر: سؤاالت حمزة)(٤
 .١٥٧٢٤، رقم ٩/١٥٢ذكره في الثقات، )(٥
 .٤٦٥، رقم ٦/١٠٣٨تاریخ اإلسالم، )(٦
 .٤٤٤٧، رقم ٣/٤٨٨یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٧
 .٧٩٥٦، رقم ٦/٧٥، المصدر نفسه)(٨
 .٤٤٩٩، رقم ٥/١٩٠الثقات البن حبان، )(٩

 .٩، رقم ١٨صالمختلطین للعالئي، كتاب )(١٠
 مصدر السابق.ال)(١١



٢٠٤ 

  الحكم على اإلسناد: 
متفق  tأبي هریرة  من حدیث وله شاهد  ،)١("rوقال الدارقطني: مرسل عن النبي  ،سناد ضعیفاإل

  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٢(علیه
***  

ومُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي َبْكٍر  َبْیَن ، َأْي مراَهَنِته ِلُقَرْیشٍ » ِفي ُمَناَحَبِة الم ُغِلَبِت الرُّ
وِم والُفْرس   .)٣(الرُّ

  ) ١٠٣الحدیث رقم ( 
، ْبُن َعْثَمةَ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد َقاَل: َحدَّ ، َحدَّثََنا َأُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى: رحمه اهللا الترمذيقال اإلمام 

ْبِد اِهللا ْبِن َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن عَ ، )٥(َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ ، )٤(َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُجَمِحيُّ 
وُم} َأَال اْحَتْطَت َیا َأَبا َبْكرٍ r َأنَّ َرُسوَل اِهللا ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، )٦(ُعْتَبةَ  ، َقاَل َألِبي َبْكٍر ِفي ُمَناَحَبِة {الم ُغِلَبِت الرُّ

  .)٧(َفِإنَّ الِبْضَع َما َبْیَن الثََّالِث ِإَلى ِتْسعٍ 
   تخریج الحدیث:

بمثله.  ،به، عن محمد بن المثنى، العبدي اْلَهْیَصمطریق مسلمة بن من  )٨(األصبهانيأبو نعیم أخرجه 
ْبِعي َشِبیبمن طریق عبد اهللا بن )١٠(ابن عساكرو ، طریق  بشر بن هالل البصري من)٩(الطحاويو  ، الرِّ

محمد بن خالد عن ثالثتهم ، من طریق محمد بن عبد اهللا بن إبراهیم الشافعي )١١(المقدسي الدین وضیاء
  ...،)١٢(بنحوه. والطحاوي ،به، ةمِ تْ بن عَ ا

                                                           
 .١٠٥٥، ٦/١٨٣، النبویة األحادیث في الواردة العلل)(١
 تسویة بابكتاب الصالة،  صحیح مسلم،و . ٦١٥، رقم ١/١٢٦، األذان في اِالْسِتَهام باب األذان، كتابانظر: صحیح البخاري، )(٢

 من وتقریبهم الفضل، أولي وتقدیم إلیها، والمسابقة األول، الصف على واالزدحام منها، فاألول األول وفضل وٕاقامتها، الصفوف،
 ).٤٣٧(١٢٩، رقم ١/٣٢٥، اإلمام

 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 ].٩٣٦، رقم ٣/٣٢٦جمح، [األنساب للسمعاني،  يهذه النسبة إلى بن بضم الجیم وفتح المیم وفي آخرها الحاء المهملة)(٤
 عبید اهللا بن عبد اهللا.هو محمد بن مسلم بن )(٥
 هو ابن مسعود الهذلي، أبو عبد اهللا المدني.)(٦
 .٣١٩١، رقم ٥/١٩٥باب ومن سورة الروم،  ،r اهللا رسول عن القرآن تفسیر أبوابسنن الترمذي، )(٧
  .٢/٢٩٧تاریخ أصبهان، )(٨
 .٢٩٩١، رقم ٧/٤٤٧شرح مشكل اآلثار، )(٩

 .١/٣٧٩تاریخ دمشق، )(١٠
 .١٤٦، رقم ١١/١٥٨المختارة، األحادیث )(١١
 .٢٩٩٠، رقم ٧/٤٤١شرح مشكل اآلثار، )(١٢



٢٠٥ 

بنحوه.  ،به، يحِ مَ  بن عبد اهللا الجُ عن عبد اهللا، القزاز من طریق معن بن عیسى، )١(والطبراني 
، )٧(والحاكم، )٦(نعیم األصبهاني وأبو، )٥(والطحاوي، في السنن الكبرى )٤(والنسائي، )٣(وأحمد ،)٢(والترمذي
عن  كالهما، من طریق عطیة بن سعد العوفي )٩(والبیهقي، د بن جبیریمن طریق سع، )٨(والبیهقي
  بنحوه. به، ،بن عباسعبداهللا 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

، وزاد )١٢(، والبیهقي)١١(ابن حبان وثقه: .)١٠(من العاشرة ،: صدوق یخطىءةمَ ثْ محمد بن خالد بن عَ  -١  
، )١٥("صالح الحدیث": حاتم أبوقال و  ،)١٤("ما أرى به بأس" أحمد بن حنبل: قالو . )١٣("ربما أخطأ" ابن حبان:

  .)١٧("صدوق" :الذهبيقال ، و )١٦("ال بأس به": زرعة وقال أبو
  ، فینفي عنه الخطأ.ألنَّ تابعه معن بن عیسى القزاز ؛، وهنا ال یضیرئیخطقلت: صدوق 

   .)١٩(توفى سنة واحد وستین ومائة ،)١٨(أبو سعید المدني : هون عبد الرحمن الُجَمِحيعبد اهللا ب -٢
  

                                                           
 .٩١٤٦، رقم ٩/٤٩المعجم األوسط، )(١
 .٣١٩٣، رقم ٥/١٩٦، الروم سورة ومن باب ،r اهللا رسول عن القرآن تفسیر أبواب سنن الترمذي،)(٢
  .٢٤٩٥، رقم ٤/٢٩٦مسند أحمد، )(٣
 .١١٣٢٥، رقم ١٠/٢١٢السنن الكبرى، )(٤
 .٢٩٨٧، رقم ٧/٤٣٨شرح مشكل اآلثار، )(٥
 .٢٤٢، رقم ١/٣٥١دالئل النبوة، )(٦
 .٣٥٤٠، رقم ٢/٤٤٥المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٢٤٢ رقم ،١/٣٥١ النبوة، دالئل)(٨
 المصدر السابق.)(٩

 .٥٨٨٤، رقم ٨٤٠تقریب التهذیب، ص)(١٠
 .١٥٢١٧، رقم ٩/٦٧ذكره في الثقات، )(١١
 .٢٥، رقم ٢٢اإلمام، صانظر: القراءة خلف )(١٢
 .١٥٢١٧، رقم ٩/٦٧الثقات، )(١٣
 .٥٩٣٥، رقم ٣/٤٥٥العلل ومعرفة الرجال، )(١٤
 .١٣٣٦، رقم ٧/٢٤٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٥
 السابق.المصدر )(١٦
 .٤٨٢٢، رقم ٢/١٦٧الكاشف، )(١٧
 .٣٣٨٩، رقم ١٥/٢٢٩تهذیب الكمال، )(١٨
 .٢٠٢، رقم ٤/٤٢٤تاریخ اإلسالم، )(١٩



٢٠٦ 

بن اوقال  .)٣("شیخ": الذهبيقال ، و )٢("لیس بالقوي" :الدارقطنيوقال  .)١(في الثقات ابن حبانذكره 
  . )٥("مجهول" ، وقال الطبري:)٤("ما أعرفه" معین:

  قلت: ضعیف. 
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

، تدلیسهوكذلك ، )٦(اهللا بن عبداهللا بن عتبة ه لم یرسل عن عبیدألنَّ ؛ شهاب الزهريإرسال محمد بن  -١
  .)٨("قد قبل األئمة قوله عن" ؛ ألنَّ العالئي قال:)٧(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس مع أنَّ ابن حجر ذكره في

 .)٩(yعن عبد اهللا بن عباس بید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة؛ ألنَّه لم یرسل إرسال ع -٣
  عبد اهللا بن عبد الرحمن الُجَمِحّي ضعیف.و فیه محمد بن خالد بن َعْثَمة صدوق،  فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
هذا حدیث حسن " الترمذي: قال عنهاوله متابعات . )١٠(وضعفه األلبانيإسناد هذا الحدیث ضعیف؛ 

، )١٢(من المعاصرین شعیب األرنؤوط اوصححه ،)١١("ابن عباسزهري، عن عبید اهللا، عن غریب من حدیث ال
  الحدیث حسن لغیره.ف وعلیه

***  
  
  

                                                           
 .٨٩٢٠، رقم ٧/٤٢الثقات البن حبان، )(١
 .١٩، رقم ١/٢١٢العلل، )(٢
 .٢٨٢٧، رقم ١/٥٦٩الكاشف، )(٣
 .٦٤٦، رقم ١٧٩تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(٤
 .٢٣٣٦، رقم ١/٣١٥المعجم الصغیر، )(٥
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢م ، رق٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٧
 .٤٤، رقم ١٠٩جامع التحصیل، ص)(٨
، وتحفة التحصیل البن ٤٨٦، رقم ٢٣٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٠١، رقم ١٢٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩

 .٢١٧العراقي، ص
 .٣٣٥٤، رقم ٧/٣٦٣الضعیفة، سلسلة األحادیث )(١٠
 .٣١٩١، رقم ٥/١٩٥باب ومن سورة الروم،  ،r اهللا رسول عن القرآن تفسیر أبواب ،سنن الترمذي)(١١
  .٢٤٩٥، رقم ٤/٢٩٧حاشیة مسند أحمد، )(١٢



٢٠٧ 

ُهَو ِحیَن َتْبُلغ » ِفي َنْحِر الظَِّهیَرةِ  rأتَانَا َرُسوُل «ِفي َحِدیِث اْلِهْجَرِة  (َنَحَر) قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ْدر، ِإَلى النَّْحرِ  َكَأنََّها وَصَلت، الشمُس ُمْنُتهاها ِمَن اإلرِتفاع   .)١(َوُهَو َأْعَلى الصَّ

  ) ١٠٤الحدیث رقم ( 
َقاَل اْبُن ِشَهاٍب: ، )٣(َعْن ُعَقْیلٍ ، )٢(َحدَّثََنا اللَّْیثُ ، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیرٍ : رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

َبْیرِ  َوَلْم َیُمرَّ ، ِإالَّ َوُهَما َیِدیَناِن الدِّینَ ، َقاَلْت: َلْم َأْعِقْل َأَبَويَّ َقطُّ ، rَزْوَج النَِّبيِّ ، َأنَّ َعاِئَشةَ ، َفَأْخَبَرِني ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
َأُبو َبْكٍر ُمَهاِجًرا َفَلمَّا اْبُتِلَي الُمْسِلُموَن َخَرَج ، ُبْكَرًة َوَعِشیَّةً ، َطَرَفِي النََّهارِ r ِإالَّ َیْأِتیَنا ِفیِه َرُسوُل اللَّهِ َعَلْیَنا َیْوٌم 

ِفي  َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَبْیَنَما َنْحُن َیْوًما ُجُلوٌس ِفي َبْیِت َأِبي َبْكرٍ ، َقاَل: ُعْرَوةُ ، َقاَل اْبُن ِشَهابٍ  َنْحَو َأْرِض الَحَبَشِة...
   )٤("الحدیث ...،َنْحِر الظَِّهیَرةِ 

     تخریج الحدیث:
من طریق )٦(وأیضاً بنحوه.  ،عن محمد بن شهاب الزهري به، راشدمن طریق معمر بن )٥(أخرجه البخاري

  بنحوه. ،به، عن عروة بن الزبیر، هشام بن عروة
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٧(ليیْ عقیل بن خالد األَ  ه لم یرسل عنألنَّ  ؛إرسال اللیث بن سعد -١
   مع أنَّ  ،تدلیسهوكذلك ، )٨(ه لم یرسل عن عروة بن الزبیرألنَّ  ؛الزهريإرسال محمد بن شهاب   -٢

  .بصیغة اإلخبارهنا حدث  وقد ؛)٩(لمرتبة الثالثة من مراتب التدلیسا فيابن حجر ذكره 
                                                           

 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.)(٢
 خالد بن عقیل اَألْیلي، أبو خالد األموي موالهم.هو ابن )(٣
 في یكون المسجد بابكتاب الصالة، ، و ٣٩٠٥، رقم ٥/٥٨ rباب هجرة النبي  كتاب مناقب األنصار،صحیح البخاري، )(٤

 شهر، بعد أو أیام، ثالثة بعد له لیعمل أجیراً  استأجر إذا بابكتاب اإلجارة، ، و ٤٧٦، رقم ١/١٠٢، بالناس ضرر غیر من ریقالطَّ 
 .٢٢٦٤، رقم ٣/٨٩، األجل جاء إذا اشترطاه الذي شرطهما على وهما جاز، سنة بعد أو
، ٢٢٦٣، رقم ٣/٨٨، اإلسالم أهل یوجد لم إذا: أو رورة،الضَّ  عند المشركین استئجار باب ، اإلجارة وكتاب صحیح البخاري،)(٥
 .٥٨٠٧، رقم ٧/١٤٥، عقنُّ التَّ  بابكتاب اللباس، و 
، ٢١٣٨، رقم ٣/٦٩، یقبض أن قبل مات أو البائع عند فوضعه دابة، أو متاعا اشترى إذا بابكتاب البیوع، صحیح البخاري، )(٦
، وأصحابه وخبیب ثابت، بن وعاصم والقارة، عضل، وحدیث معونة، وبئر وذكوان، ورعل، الرجیع، غزوة بابكتاب المغازي، و 
 .٤٠٩٣، رقم ٥/١٠٦
، وتحفة التحصیل البن ٦٦٢، رقم ٢٦٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢٩، رقم ١٨٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .٢٧٢العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥المدلسین، صانظر: طبقات )(٩



٢٠٨ 

  .)١(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٣
***  

ْفِك قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث    .)٢(»َحتَّى أتَْینا الجیَش ِفي َنْحِر الظَّهیرة«اْإلِ

  ) ١٠٥الحدیث رقم ( 
َعْن ، )٤(َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعدٍ ، )٣(َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَّهِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َبْیرِ َقاَل: َحدَّثَِني ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ، )٥(َصاِلحٍ  َوُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ، َوَعْلَقَمُة ْبُن َوقَّاصٍ ، َوَسِعیُد ْبُن الُمَسیِّبِ ، ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
ِني َطاِئَفًة َوُكلُُّهْم َحدَّثَ ، ِحیَن َقاَل َلَها: َأْهُل اِإلْفِك َما َقاُلوا، rَزْوِج النَِّبيِّ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعودٍ 

َوَقْد َوَعْیُت َعْن ُكلِّ َرُجٍل ِمْنُهُم الَحِدیَث ، َوَأْثَبَت َلُه اْقِتَصاًصا، َوَبْعُضُهْم َكاَن َأْوَعى ِلَحِدیِثَها ِمْن َبْعضٍ ، ِمْن َحِدیِثَها
، َقاَلْت: َفَهَلَك َمْن َهَلكَ ، َوُهْم ُنُزولٌ  )٦(الظَِّهیَرةِ ِفي َنْحِر  َحتَّى َأَتْیَنا الَجْیَش ُموِغِرینَ  ...،الَِّذي َحدَّثَِني َعْن َعاِئَشةَ 

  .)٧(الحدیثَوَكاَن الَِّذي َتَولَّى ِكْبَر اِإلْفِك َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَبيٍّ اْبُن َسُلوَل...
   تخریج الحدیث:

بنحوه.  ،به، الزهري عن إبراهیم بن سعد، الزهري من طریق یعقوب بن إبراهیم بن سعد)٨(أخرجه مسلم
  ...،)١٠(ليیْ ویونس بن یزید األَ  ،)٩(األسلمي ومسلم من طریق فلیح بن سلیمان ،والبخاري

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٥١٥، رقم ٢٣٦للعالئي، ص ، وجامع التحصیل٢٧٣، رقم ١٤٩م، صالبن أبي حات انظر: المراسیل)(١

 .٢٢٦العراقي، ص
 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 .٦٦٦٢، رقم ٨/١٣٥، اهللا لعمر: رجلال قول بابكتاب األیمان والنذور، هو األویسي، صرح البخاري به في صحیحه، )(٣
 إبراهیم بن سعد الزهري.)(٤
، رقم ٤/٢١٣٧، القاذف توبة وقبول اإلفك حدیث في بابكتاب التوبة، هو ابن كیسان، صرح به مسلم في صحیحه، )(٥

٢٧٧٠(٥٧.( 
: یقال كما الوقت، ذلك في دخل: الرجل وأوغر وغرا، الهاجرة وغرت: یقال. السماء الشمس توسط وقت الهاجرة، وقت في أي)(٦

 ].٥/٢٠٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .الظهر وقت في دخل إذا أظهر،
، اهللا لعمر: الرجل قول باب والنذور، األیمان كتاب، و ٤١٤١، رقم ٥/١١٦، حدیث بابكتاب المغازي، صحیح البخاري، )(٧
 ِفي َوَشاِوْرُهمْ { ،]٣٨: الشورى} [َبْیَنُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُهمْ { تعالى اهللا قول باب ،والسنة بالكتاب االعتصام كتاب، و ٦٦٦٢، رقم ٨/١٣٥

 َعَزمَ  َفِإَذا] «١٥٩: عمران آل} [اللَّهِ  َعَلى َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإَذا: {»ِلَقْوِلهِ  َوالتََّبیُّنِ  الَعْزمِ  َقْبلَ  الُمَشاَوَرةَ  َوَأنَّ ] «١٥٩: عمران آل} [اَألْمرِ 
 .٧٣٦٩، رقم ٩/١١٣، »َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  َعَلى التََّقدُّمُ  ِلَبَشرٍ  َیُكنْ  َلمْ  r لُ الرَُّسو 

 ). ٢٧٧٠(٥٧، رقم ٤/٢١٣٧، القاذف توبة وقبول اإلفك حدیث في باب التوبة، كتابصحیح مسلم، )(٨
 باب التوبة، كتابصحیح مسلم، و ، ٢٦٦١، رقم ٣/١٧٣، بعضاً  بعضهنَّ  ساءالنِّ  تعدیل بابكتاب الشهادات، صحیح البخاري، )(٩
 ).٢٧٧٠(٥٧، رقم ٤/٢١٣٧، القاذف توبة وقبول اإلفك حدیث في
، رقم ٣/١٦٧، خیراً  إال علمت ما: قال أو ،خیراً  إال نعلم ال: فقال أحداً  رجل عدل إذا بابكتاب الشهادات، صحیح البخاري، )(١٠

كتاب المغازي، في ، و ٢٨٧٩، رقم ٤/٣٣، نسائه بعض دون الغزو في امرأته الرجل حمل بابكتاب الجهاد والسیر، ، و ٢٦٣٧
َلتْ  َبلْ : َقالَ { :قوله بابكتاب تفسیر القرآن، ، و ٤٠٢٥، رقم ٥/٨٦، الباب ، ] "١٨: یوسف} [َجِمیلٌ  َفَصْبرٌ  َأْمًرا َأْنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوَّ

 :النحل} [الَكاِذُبونَ : {َقْوِلهِ  ِإَلى] ١٢: النور} [َخْیًرا ِبَأْنُفِسِهمْ  َوالُمْؤِمَناُت، الُمْؤِمُنونَ  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َلْوالَ {باب ، و ٤٦٩٠، رقم ٦/٧٦



٢٠٩ 

من ، ومسلم، والبخاري بنحوه. ،به، ثالثتهم عن محمد بن شهاب الزهري، معمر بن راشد من طریق )١(ومسلم
   بنحوه. ،به ،عن عائشة، )٢(طریق عروة بن الزبیر

  دراسة رجال اإلسناد:
  وال یضیر ما قیل في كل من: ،اإلسناد ثقاترجال 

 .)٣(لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري هألنَّ  ؛إرسال صالح بن كیسان -١
حجر ابن  مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك و ، )٤(ه لم یرسل عن عروة بن الزبیرألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -٢
  تحدیث.بصیغة الهنا  حدث وقد ؛)٥(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيذكره 
  .   )٦(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٣
  .)٧(رتْ بل روى عنها من وراء السِّ ، ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال سعید بن المسیب -٤
  .)٨(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال علقمة بن وقاص -٥
  .)٩(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة -٦

***  

                                                                                                                                                                                                 
 ال فیما الیمین باب ، و٦٦٦٢، رقم ٨/١٣٥، اهللا لعمر: الرجل قول باب والنذور، األیمان كتاب ، و٤٧٥٠، رقم ٦/١٠١، ]١٠٥=

} اللَّهِ  َكَالمَ  ُیَبدُِّلوا َأنْ  ُیِریُدونَ : {تعالى اهللا قول بابكتاب التوحید، ، و ٦٦٧٩، رقم ٨/١٣٨، الغضب وفي المعصیة وفي یملك،
، وصحیح ٧٥٤٥، رقم ٩/١٥٨، »البررة الكرام مع بالقرآن الماهر: «r النبي قول باب ، و٧٥٠٠، رقم ٩/١٤٤، ]١٥: الفتح[

 ).٢٧٧٠(٥٦، رقم ٤/٢١٢٩، القاذف توبة وقبول اإلفك حدیث في باب التوبة، كتاب مسلم،
 ).٢٧٧٠(٥٦، رقم ٤/٢١٢٩، القاذف توبة وقبول اإلفك حدیث في باب التوبة، كتابصحیح مسلم، )(١
 لم إذا جائز، فهو زوج لها كان إذا وعتقها، زوجها لغیر المرأة هبة باب، علیها حریضوالتَّ  وفضلها الهبة كتابصحیح البخاري، )(٢

، ٢٦٨٨، رقم ٣/١٨٢، التكِ شْ المُ  في ةعَ رْ القُ  بابكتاب الشهادات، ، و ٢٥٩٣، رقم ٣/١٥٩، یجز لم سفیهة كانت فإذا سفیهة، تكن
ْفكِ  َجاُءوا الَِّذینَ  ِإنَّ (كتاب تفسیر القرآن، باب و   ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َلُكمْ  َخْیرٌ  ُهوَ  َبلْ  َلُكمْ  َشر ا َتْحِسُبوهُ  َالَ  ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  ِباْإلِ

ْثمِ   وقبول اإلفك حدیث في باب التوبة، كتاب، وصحیح مسلم، ٤٧٤٩، رقم ٦/١٠١، )َعِظیمٌ  َعَذابٌ  َلهُ  ِمْنُهمْ  ِكْبَرهُ  َتَولَّى َوالَِّذي اْإلِ
 ).٢٧٧٠(٥٨، رقم ٤/٢١٣٧، القاذف توبة

 .١٥١، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٩٤، رقم ١٩٨انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٣
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
التحصیل البن ، وتحفة ٥١٥، رقم ٢٣٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ١٤٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٢٢٦العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٤، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٤٥، رقم ٧١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .١٢٨العراقي، ص
 .٢٣٣، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٥٣٨، رقم ٢٤٠انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٨
، وتحفة التحصیل البن ٤٨٦، رقم ٢٣٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٠١، رقم ١٢٠تم، صانظر: المراسیل البن أبي حا)(٩

 .٢١٧العراقي، ص



٢١٠ 

َأتَاِني ابُن َمْسُعوٍد ِفي َنْحر الظَّهیرة، َفُقْلُت: أیَُّة ساعِة «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث واِبصة 
َرْت ِفي اْلَحِدیثِ » ِزَیاَرٍة؟   .)١(َوَقْد َتَكرَّ

  ) ١٠٦الحدیث رقم ( 
، )٢(، َقاَل َحدَّثََنا اْبُن ُمَباَرٍك، َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ َیْعَمُر ْبِن ِبْشرٍ َحدَّثََنا : رحمه اهللا بن أبي شیبةاقال اإلمام 

، َعْن َأِبیِه، َقاَل: ِإنِّي ِباْلُكوَفِة ِفي َداِري ِإْذ َسِمْعُت )٣(َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َراِشدٍ  ، َعْن َعْمِرو ْبِن َواِبَصَة اْألََسِديِّ
، َفِإَذا ُهَو َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َفُقْلُت: َیا ، َفِلجْ َعَلْیُكُم السََّالمُ ِر: السََّالُم َعَلْیُكْم، َأَأِلُج؟ َفُقْلُت: وَ َعَلى َباِب الدَّا

ْرُت َمْن َأَتَحدَُّث َفَتَذكَّ ، َقاَل: َطاَل َعَليَّ النََّهاُر َأیَُّة َساَعِة ِزَیاَرٍة؟ َوَذِلَك ِفي َنْحِر الظَِّهیَرةِ َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، 
َتُكوُن «َیُقوُل:   r، َفَقاَل َعْبُد اللَِّه: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َوُأَحدُِّثهُ  r، َفَجَعَل ُیَحدِّثُِني َعْن َرُسوِل اللَِّه ِإَلْیهِ 

ْلَقاِئُم ، َواَقاِعُد َخْیٌر ِمَن اْلَقاِئمِ َقاِعِد، َوالْ ؛ َواْلُمْضَطِجُع َخْیٌر ِمَن الْ یَها َخْیٌر ِمَن اْلُمْضَطِجعِ ِفْتَنٌة النَّاِئُم فِ 
  .)٤(الحدیث... ، »، َقْتَالَها ُكلَُّها ِفي النَّارِ اْلَماِشي َخْیٌر ِمَن السَّاِعي، وَ َخْیٌر ِمَن اْلَماِشي
  تخریج الحدیث:

 ،)٧(، والطبراني)٦(والبزارعن عبد اهللا بن المبارك، به، بنحوه. )٥(اْلَمْرَوِزيُّ عیم بن حماد أخرجه نُ  
من طریق  )١١(وابن بطة، من طریق عبد الرزاق الصنعاني، )١٠(، وابن عساكر)٩(، والحاكم)٨(والخطابي

، وعبد اهللا )١٣(وأبو داود، )١٢(عن معمر بن راشد وهو في جامعه كالهمامحمد بن أبي سهل األصبهانّي، 
، عن عمرو بن طریق سالم بن عجالن األفطس، من )١٦(، والمزيّ )١٥(، وابن عساكر)١٤(بن المباركااهللا 

                                                           
 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البصري.)(٢
 .٤٢٥٨، رقم ٤/٩٩، الفتنة في عيالسَّ  عن هيالنَّ  في باب، والمالحم الفتن كتابأبو داود في سننه،  صرح بههو الجزري، )(٣
 .٣٧٤٢٩، رقم ٧/٤٨٥مصنف ابن أبي شیبة، )(٤
 .٣٤٢، ر قم ١٣٩، وص١٥٧قم، ر ١/٧٤كتاب الفتن، )(٥
 .١٤٤٤، رقم ٤/٢٧٦مسند البزار، )(٦
 .٩٧٧٤، رقم ١٠/٨المعجم الكبیر، )(٧
 .١١العزلة، ص)(٨
 .٨٣١٤، رقم ٤/٤٧٣المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٦٢/٣٣٦دمشق، تاریخ )(١٠
 .٧٣٦، رقم ٢/٥٨٢اإلبانة الكبرى، )(١١
 .٢٠٧٢٧، رقم ١١/٣٥٠جامع معمر بن راشد، )(١٢
 .٤٢٥٨، رقم ٤/٩٩، الفتنة في السَّعي عن النَّهي في باب والمالحم، الفتن كتابسنن أبي داود، )(١٣
 .٢٦٢، رقم ١٦١مسند عبد اهللا بن المبارك، ص)(١٤
 .٦٢/٣٣٥، تاریخ دمشق)(١٥
 .٤٠٧- ٢٣/٤٠٦الكمال،  تهذیب)(١٦



٢١١ 

یس النخعي، عن عبد اهللا بن من طریق علقمة بن ق)١(وابصة األسدي، به، بنحوه. وأبو نعیم األصبهاني
  ، به، بنحوه.مسعود

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  .)٢(هجريأبو عمرو المروزي الفقیه، توفى سنة عشر ومئتین  : هویعمر بن بشر -١  
ما أرى كان " أحمد بن حنبل:قال و  .)٥(، والدارقطني)٤(، وأبو رجاء محمد بن حمدویه)٣(بن المدینيا وثقه:  
  .)٦("ِبِه بأس

  قلت: ثقة.  
  .)٧(من الرابعة ،صدوق، بدعْ بن مَ ا : هوديعمرو بن وابصة األسَ  -٢  

   .)٨(ذكره ابن حبان في الثقات
  قلت: صدوق.  
: هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن وابصة األسديعمرو بن  والد -٣  

سنة  rقیس بن كعب بن سعید  بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة األسدّي...وفد على النبي 
، وعن ابن مسعود، وأم قیس بنت محصن، وغیرهم. روى عنه ولداه: سالم، وعمر، rتسع، وروى عن النبي 

  .)٩(ر بن حبیش، وشداد مولى عیاض وراشد بن سعد، وزیاد بن أبي الجعد، وغیرهموز 
  وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في كل من:  
  .)١٠(إسحاق بن راشد الجزريإرسال  معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن  -١  
  .)١١(ابن حجر إیاه في المرتبة األولى تدلیس إسحاق بن راشد الجزري، لذكر -٢  
  فیه عمرو بن وابصة األسدي صدوق. فاإلسناد  

  
                                                           

 .١/٣٤١تاریخ أصبهان، )(١
 .٤٣٠، رقم ٥/٢٣٣تاریخ اإلسالم، )(٢
 .٧٦٣٥، رقم ١٦/٥٢١انظر: تاریخ بغداد، )(٣
 المصدر السابق.انظر: )(٤
 المصدر السابق.انظر: )(٥
 المصدر السابق.)(٦
 .٥١٦٦، رقم ٧٤٧تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٤٤١٦، رقم ٥/١٧١الثقات البن حبان، )(٨
 .٩١٠٥، رقم ٦/٤٦١یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٩

، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦، رقم ٢٨٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٨٢٥، رقم ٢١٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .٣١١العراقي، ص

 .٤، رقم ١٩طبقات المدلسین، ص انظر:)(١١



٢١٢ 

  الحكم على اإلسناد: 
، وعلیها فالحدیث )٢(الذهبيوافقه ، و )١(صححها الحاكمصحیحه،  ، ومتابعاته إسناد هذا الحدیث حسن  

  صحیح لغیره.
***  

َأْي ِفي » الُخیوُل ِفي َنَواِحر َأْرِضِهمْ )٣(َحتَّى َتْدَعقَ «َوِفي َحِدیِثِه اْآلَخِر  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٤(ُمتقاَبالِتها. ُیَقاُل: َمنازل َبني ُفالن تَتََناَحُر: َأْي تتَقاَبلُ 

  ) ١٠٧الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

لمَّا َرَفع رأَسه ِمَن السُُّجوِد َما َكاَن ِفي «(َنَحَز) ِفِي َحِدیِث َداُوَد َعَلْیِه السََّالُم  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
َوِمْنُه اْلَمَثُل: َدقَّك  واْلِمْنَحاُز: الهاَوُن.، َوُهَو الدَّقُّ والنَّخس، َكَأنَُّه ِمَن النَّْحزِ ، َأْي ِقْطعة ِمَن اللَّْحمِ » َوْجهه ُنَحاَزةٌ 

  .)٥(بالِمْنحاز َحبَّ الُفْلُفلِ 

  ) ١٠٨الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

      ***  

ُس اْألَْخَبارَ «(َنَحَس) ِفي َحِدیِث َبْدٍر قال ابن األثیر رحمه اهللا:  ْسُت » َفَجَعَل َیتََنحَّ َأْي َیتَتَبَّع. ُیَقاُل: َتَنحَّ
  .)٦(ِإَذا تَتََبعَّْتَها باالستْخبار، اْألَْخَبارَ 

  ) ١٠٩الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  
  
  

                                                           
 .٨٣١٤، رقم ٤/٤٧٣المستدرك على الصحیحین، )(١
 .٤/٤٢٧المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(٢
 ].٢/١١٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .فیه أثرت إذا الطریق الدواب دعقت یقال. فیه تطأ أي)(٣
 .٥/٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 .٢٨مصدر السابق، صال)(٥
 مصدر السابق.ال)(٦



٢١٣ 

  .)١(والكلُّ ِبَمْعًنى» َیَتَحسَّب وَیَتَحسَُّس «َوِفي ِرَواَیٍة: ابن األثیر رحمه اهللا: قال 

  ) ١١٠الحدیث رقم ( 
، )٢(ُعَمَر ْبِن َقَتاَدةَ َوَعاِصُم ْبُن ، َقاَل اْبُن إْسَحاَق: َفَحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الزُّْهِريُّ فقال:  ابن هشام أورده

َبْیِر َوَغْیِرِهْم ِمْن ُعَلَماِئَنا َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َوَیِزیُد ْبُن ُروَمانَ  ،ْبُن َأِبي َبْكرٍ اَوَعْبُد اللَِّه  ُكلٌّ َقْد ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
 ِبَأِبي ُسْفَیانَ r َقاُلوا: َلمَّا َسِمَع َرُسوُل اللَِّه ، ْن َحِدیِث َبْدرٍ َحدَّثَِني َبْعَض َهَذا اْلَحِدیِث َفاْجَتَمَع َحِدیُثُهْم ِفیَما ُسْقُت مِ 

ًفا ُیَتَحسَُّس اْألَْخَبارَ یَن َدَنا ِمْن اْلِحَجاِز حِ  ... ْكَباِن َتَخوُّ   .)٣("الحدیث... َوَیْسَأُل َمْن َلِقَي ِمْن الرُّ
   تخریج الحدیث:

  ، )٦(وأحمد، )٥(الترمذي .بمثله ،به، عن محمد بن إسحاق، من طریق سلمة بن الفضل)٤(الطبري أخرجه
 وابن أبي، )١٠(بكر النیسابوري وأبو، )٩(یعلى الموصلي وأبو، )٨(بن أبي شیبةاو ، )٧(وعبد الرزاق الصنعاني

 ،عباس عبد اهللا بنعن ، من طریق عكرمة مولى ابن عباس، )١٤(والبیهقي ،)١٣(والحاكم، )١٢(والطبراني، )١١(حاتم
  بنحوه. ،به

  وعلله:، دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

وهنا  في المغازي، م)، وهو صدوق وهو إما٤٨رقم(ببن یسار، قد تقدم ا: هو محمد بن إسحاق -١
؛  ألنَّه لم یرسل عن كل من  محمد  بن مسلم الزُّْهِرّي، وعاصم بن عمر هإرسال وال یضیر روایته في المغازي، 

                                                           
 .٥/٢٨ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 ، أبو عمر المدني.الظََّفِريُّ  النعمان األوسي األنصاريهو ابن )(٢
 .٦٠٨- ١/٦٠٧سیرة ابن هشام، )(٣
 .٢/٤٢٧تاریخ الطبري، )(٤
 .٣٠٨٠، رقم ٥/١٢٠، األنفال سورة ومن باب، r اهللا رسول عن القرآن تفسیر أبوابسنن الترمذي، )(٥
 .٢٨٧١ ، رقم٥/٦٠، و٣٠٠١، رقم ٥/١٤١، و٢٠٢٢، رقم ٣/٤٦٦مسند أحمد، )(٦
 .٩٩٦، رقم ٢/١١٦تفسیر عبد الرزاق الصنعاني، )(٧
 .٣٦٧٠٢، رقم ٧/٣٦١مصنف ابن أبي شیبة، )(٨
 .٢٣٧٣، رقم ٤/٢٦١مسند أبي یعلى الموصلي، )(٩

 .٦٦١٧، رقم ١١/٢١٩األوسط في السنن واإلجماع، )(١٠
 .٥/١٦٦٠، القرآن العظیم تفسیر)(١١
 .١١٧٣٣، رقم ١١/٢٧٩المعجم الكبیر، )(١٢
 .٣٢٦١، رقم ٢/٣٥٧المستدرك على الصحیحین، )(١٣
 .٣/٩٦، دالئل النبوة)(١٤



٢١٤ 

، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة )١(بن أبي بكر، ویزید بن رومانابن قتادة، وعبد اهللا 
  .ث هنا صیغة التحدیث؛ ألنَّه حدَّ )٢(من مراتب التدلیس

  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
ابن  ، مع أنَّ تدلیسهوكذلك ، )٣(ه لم یرسل عن عروة بن الزبیرألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -١  

  .)٥("قد قبل األئمة قوله عن" ألنَّ العالئي قال: ؛)٤(حجر ذكره من المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٦(؛ ألنَّ لم یرسل عن عروة بن الزبیرإرسال یزید بن رومان -٢
  .)٧(yه لم یرسل عن عبداهللا بن عباسألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٣

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٩(الذهبيوافقه و ، )٨(الحاكم صححه قدو ، صحیحاإلسناد 

***  

َفَقاَل: َیا َلْیتَِني ُغوِدْرت َمَع َأْصَحاِب ُنْحِص ، َأنه َذَكر َقْتَلى ُأُحد«(َنَحَص) ِفیِه  ابن األثیر رحمه اهللا:
مِّ : أصُل اْلَجَبِل وَسْفُحه» الَجبل   .)١٠(َتمنَّى أن یكون اْسُتْشهَد معهم یوَم ُأُحد، النُّْحُص ِبالضَّ

  ) ١١١الحدیث رقم ( 
ل قال اإلمام  ، حدثنا عبد اهللا،  ُحَباَبةَ حدثنا ابن  :رحمه اهللاأبو محمد الحسن بن محمد البغدادي الَخالَّ

عن عبد الرحمن بن  ،)١٢(عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ،)١١(قال: حدثنا محمد ،َحیَّانَ قال: حدثنا 
  ...)١٤(، عن أبیه)١٣(جابر

                                                           
 .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .٤٤، رقم ١٠٩جامع التحصیل، ص)(٥
 .٣٥٠انظر: تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(٦
التحصیل البن ، وتحفة ٥١٥، رقم ٢٣٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ١٤٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .٢٢٦العراقي، ص
 .٣٢٦١، رقم ٢/٣٥٧المستدرك على الصحیحین، )(٨
 .٢/٣٢٧المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(٩

 .٥/٢٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٠
 .٨٨، رقم ١٠٨هو ابن سلمة الحراني، صرح به الخالل في كتابه، ذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد، ص)(١١
 ، أبو عمر المدني.النعمان األوسي األنصاري الظفريهو ابن )(١٢
 هو ابن عبد اهللا األنصاري، أبو عتیق المدني.)(١٣
 هو جابر بن عبد اهللا األنصاري.)(١٤



٢١٥ 

  . )١("مع أصحاب نحص الجبل یا لیتني غودرت" rقال: قال رسول اهللا 
   تخریج الحدیث:

من طریق )٥(والبیهقي، )٤(والحاكم، من طریق إبراهیم بن سعید الزهري، )٣(وابن أبي الدنیا، )٢(أخرجه أحمد  
  بنحوه. ،به ،عن محمد بن إسحاق كالهما، یونس بن بكیر

  :وعلله، دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

بن محمد بن إسحاق بن سلیمان بن مخلد بن إبراهیم بن  )٦(محمد: هو عبید اهللا بن ُحَباَبةَ ابن  -١
الخطیب ، و )٨(اْلَعِتیِقيوثقه:  .)٧(مروان بن حباب بن تمیم أبو القاسم البزاز، توفى تسع وثمانین وثالث مائة

  .)١٠(، والذهبي)٩(البغدادي
  .ةقلت: ثق

  .، وهو ثقة)٩(رقمبقد تقدم  ،)١١(: هو ابن محمد البغويعبد اهللا -٢
  .)١٣(ن، بن المخارق أبو بشر، توفى  سنة ثمان وثالثین ومائتی)١٢(: هو ابن بشر األسديَحیَّانَ  -٣

  .)١٤("لیس به بأس"بن معین: اقال 
  قلت: صدوق.

وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم  وهو صدوق،  )،٤٨(رقمبتقدم قد هو محمد بن یسار، : ابن إسحاق -٤
، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة )١٥(عاصم بن عمر بن قتادة یرسل عن

  ...،)١٦(من مراتب التدلیس
                                                           

 .٨٩، رقم ١٠٩ذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد ومن لم یحدث عن شیخه إال بحدیث واحد، ص)(١
 .١٥٠٢٥، رقم ٢٧٠-٢٣/٢٦٩مسند أحمد، )(٢
 .١، رقم ١٨المتمنین، صكتاب )(٣
 .٤٣١٨، رقم ٣/٣٠، و٢٤٠٧، رقم ٢/٨٢المستدرك على الصحیحین، )(٤
 .٣/٣٠٤دالئل النبوة، )(٥
 .٨٨، رقم ١٠٨صرح به الخالل في كتابه، ذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد، ص)(٦
 .٥٤٩٣، رقم ١٢/١٠٨تاریخ بغداد، )(٧
 المصدر السابق.)(٨
 السابق.المصدر انظر: )(٩

 .٤٠٠، رقم ١٦/٥٤٨انظر: سیر أعالم النبالء، )(١٠
 .٨٨، رقم ١٠٨صرح به الخالل في كتابه، ذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد، ص)(١١
 .٨٨ رقم ،١٠٨ص واحد، حدیث إال عنده یكن لم من ذكر كتابه، في الخالل به صرح)(١٢
 .٤٣٣٦، رقم ٩/٢٣١تاریخ بغداد، )(١٣
 المصدر السابق.)(١٤
 .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٥
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(١٦



٢١٦ 

  . )١(بصیغة التحدیث بن حنبل أحمدفي روایة  ه صرحألنَّ  
  وباقي رجال اإلسناد ثقات. 

  بن بشیر، ومحمد بن إسحاق، كالهما صدوق.حیان فیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

   .)٢(وحسنه شعیب األرنؤوط ؛اإلسناد حسن
***  

النُّْحُل: الَعِطیَّة » َما َنَحَل والٌد َوَلًدا ِمْن ُنْحٍل أفضَل ِمْن أدٍب َحَسن«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَحَل)ِفیِه 
مِّ. والنُّْحَلُة ِباْلَكْسِر: العطَّیةَواْلِهَبُة ابِتداًء ِمْن َغْیِر    .)٣(ِعَوض َوَال اْسِتْحقاق. ُیَقاُل: َنَحَلُه َیْنَحُلُه ُنْحًال ِبالضَّ

  ) ١١٢الحدیث رقم ( 
َقاَل: َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن َأِبي َعاِمٍر ، )٤(َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَجْهَضِميُّ : رحمه اهللا الترمذيقال اإلمام 

َما َنَحَل َواِلٌد َوَلًدا ِمْن َنْحٍل "َقاَل: r َأنَّ َرُسوَل اِهللا ، َعْن َجدِّهِ ، َعْن َأِبیهِ ، )٦(َقاَل: َحدَّثََنا َأیُّوُب ْبُن ُموَسى ،)٥(الَخزَّازُ 
  .)٧("َأْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسنٍ 

   تخریج الحدیث:
عن )١٠(وعبد بن حمید، )٩(وأحمد بنحوه. ،به، عن نصر بن علي الَجْهَضِميُّ )٨(أخرجه عبداهللا بن أحمد  

من )١٣(وابن عساكر، )١٢(والبیهقي، )١١(وعبداهللا بن أحمد، الباهلي ان بن هاللوحبَّ ، الواسطي یزید بن هارون
  ...،)١٤(وعبداهللا بن أحمد، البزار بن هشاماطریق خلف 

                                                           
 .١٥٠٢٥، رقم ٢٣/٢٦٩انظر: مسند أحمد، )(١
 .١٥٠٢٥، رقم ٢٣/٢٧٠حاشیة مسند أحمد، )(٢
 .٥/٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
، رقم ٣/٤٣٦وهي محلة بالبصرة. [األنساب للسمعاني،  ،المنقوطة وسكون الهاء، هذه النسبة إلى الجهاضمةبفتح الجیم والضاد )(٤

١٠١٥.[ 
بفتح الخاء وتشدید الزاى األولى، اشتهر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهل العراقین من أئمة الدین وعلماء المسلمین، )(٥

 .١٥٤٠٣، رقم ٢٤/١٢٨ابن صالح بن رستم المزني، صرح به أحمد في مسنده،  ]، وهو١٣٨٣، رقم ٥/١١١[األنساب للسمعاني، 
 .١٥٤٠٣، رقم ٢٤/١٢٨هو ابن عمرو بن سعید بن العاص، صرح به أحمد في مسنده، )(٦
 .١٩٥٢، رقم ٣/٤٠٢، الولد أدب في جاء ما بابأبواب البر والصلة،  سنن الترمذي،)(٧
 .١٦٧١٧، رقم ٢٧/٢٧٤مسند أحمد، )(٨
 .١٥٤٠٣قم، ر ٢٤/١٢٨، الموضع السابق)(٩

 .٣٦٢، رقم ١٤١المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص)(١٠
 .١٦٧١٠، رقم ٢٧/٢٦٥، مسند أحمد)(١١
 .٨٢٨٥، رقم ١١/١٣٠شعب اإلیمان، )(١٢
 .٦١/١٨٨، و٤٦/٣٠تاریخ دمشق، )(١٣
 .١٦٧١٠، رقم ٢٧/٢٦٥مسند أحمد، )(١٤



٢١٧ 

عن عبد )٤(وعبداهللا بن أحمد، اْلَقَواِریِرياهللا بن عمر  من طریق عبید، )٣(وابن عساكر، )٢(والبیهقي، )١(والقضاعي 
مسلم بن إبراهیم من طریق ، )٧(والبیهقي، )٦(والقضاعي، )٥(وابن قانع، النَّْرِسيّ األعلى بن حماد أبو یحیى 

ومحمد بن ، )٩(والقضاعي من طریق إبراهیم بن مهدي، الُخزاعي من طریق نعیم بن حماد)٨(اْلُعَقْیِليّ و ، الفراهیدي
بن أبي عامر لهم عن عامر كُ ، بن سنان القزازامن طریق أبي الحسن محمد )١١(والحاكم، )١٠(العبديكثیر 
م تُ سْ من طریق رُ )١٤(والبیهقي، الَخزَّاز متُ سْ رُ  من طریق صالح بن)١٣(وابن عساكر ،)١٢(بنحوه. والبیهقي ،به، الَخزَّاز

  بنحوه. ،به، بن العاصبن موسى بن عمرو بن سعید اعن أیوب  كالهما، بن علي الَخزَّازا
  :وعلله دراسة رجال اإلسناد

  اإلسناد فیه:
صدوق سيء  ،أبو بكر، البصري ،تم المزنيسْ : هو ابن صالح بن رُ عامر بن أبي عامر الَخزَّاز -١

 وقال أبو داود:، )١٧(ابن حبانو ، )١٦(العجلي ثقه:و  .)١٥(من الثالثة ،"یضع" :بن حبان فقالاأفرط فیه  ،الحفظ
لم یكن حدیثه " بن معین:اقال و  .)١٩("منكراً  لم أر في أحادیثه حدیثاً " قال ابن عدي:و  .)١٨("بأسلیس به "

                                                           
 .١٢٩٧، رقم ٢/٢٥١مسند الشهاب، )(١
 .٨٢٨٥، و رقم ٨٢٨٤، رقم ١١/١٢٩، و١٥٥٣، رقم ٣/٢٠٧اإلیمان، شعب )(٢
 .٦١/١٨٨، و٤٦/٣٠تاریخ دمشق، )(٣
 .١٦٧١٧، رقم ٢٧/٢٧٤مسند أحمد، )(٤
 .١/٢٦١معجم الصحابة، )(٥
 .١٢٩٧، رقم ٢/٢٥١مسند الشهاب، )(٦
 .٨٢٨٤، رقم ١١/١٢٩، و١٥٥٣، رقم ٣/٢٠٧شعب اإلیمان، )(٧
 .٣/٣٠٨الضعفاء الكبیر، )(٨
 .١٢٩٥، رقم ٢/٢٥١مسند الشهاب، )(٩

 .١٢٩٦رقم  قي الموضع السابق،)(١٠
 .٧٦٧٩، رقم ٤/٢٩٢المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .٨٢٨٦، رقم ١١/١٣٠شعب اإلیمان، )(١٢
 .٤٦/٣١تاریخ دمشق، )(١٣
 .٨٢٨٧، رقم ١١/١٣١شعب اإلیمان، )(١٤
 .٣١١٢، رقم ٤٧٦تقریب التهذیب، ص)(١٥
 .٨٢٤رقم ، ٢/١٣انظر: الثقات، )(١٦
 .١٤٦٦٩، رقم ٨/٥٠١ذكره في الثقات، )(١٧
 .٢٧٨، رقم ٢٣٠سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(١٨
 .١٢٦٣، رقم ٦/١٦١الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٩



٢١٨ 

حدیث یكتب " ، وقال أبو حاتم:)٣("ضعیف" ، وابن شاهین:، وقال أبو داود)٢("لیس بشيء"، وقال مرة: )١("بشيء
   .)٦("النكرة عضفي حدیثه ب" عدي: ، وقال ابن)٥("ال یتابع على حدیثه" ُعَقْیِلّي:وقال الْ ، )٤("يولیس بقو 

 ُرْسُتمو  الَخزَّاز، ُرْسُتم بن صالح ألنَّه تابعه كل من؛حفظه  ءوال یضیر سو ، قلت: صدوق سيء الحفظ
    ، فینتفي عنه الخطأ.الَخزَّاز علي بنا

والد  ،أخو سعید ،المكي ،: هو موسى بن عمرو بن سعید بن العاص األمويأیوب بن موسى والد -٢
  .)٧(من السادسة ،مستور ،أیوب

أبو ، : هو سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمیة القرشّي األمويّ جد موسى بن عمرو -٣
أمه أم كلثوم بنت عبد اللَّه بن أبي قیس  بن عمرو العامرّیة. ولم یكن للعاص ولد غیر سعید ، عثمان

وقتل ، تسع سنین rعن أبیه: له صحبة. قلت: كان له یوم مات النبّي ، قال ابن أبي حاتم المذكور.
  .)٨(قتله علي، أبوه یوم بدر

  .)٩(rویضیر هنا إرساله؛ ألنَّه أرسل عن النبي ، rه صحابي صغیر لم یسمع من النبي أي أنَّ قلت:   
  وباقي رجال إلسناد ثقات.

بن عمرو بن سعید بن العاص مستور، فاإلسناد فیه عامر بن أبي عامر الَخزَّاز صدوق، وموسى 
   .سعید بن العاصٕارسال و 

  الحكم على اإلسناد: 
هذا حدیث غریب، ال نعرفه إال من حدیث عامر بن أبي عامر الخزاز " :قال الترمذيو ، إلسناد ضعیفا  

ید بن العاص وهذا عندي حدیث بن صالح بن رستم الخزاز وأیوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعاوهو عامر 
، وشعیب )١٢(األلباني كل من ، وضعفه من المعاصرین)١١("مرسل ضعیف"، وقال الذهبي: )١٠("مرسل

  .)١٣(األرنؤوط

                                                           
 .١١٢٣، رقم ٣/٢٣٩تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(١
 .١٨٠٤، رقم ٦/٣٢٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 .٤٩٧، رقم ١٥١تاریخ أسماء الضعفاء، ص، و ٣٠٤٥، رقم ١٤/٤٤تهذیب الكمال، )(٣
 .١٨٠٤ رقم ،٦/٣٢٤ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٤
 .١٣٢١، رقم ٣/٣٠٨الضعفاء الكبیر، )(٥
 .١١٣، رقم ٥/٧٠تهذیب التهذیب، )(٦
 .٧٠٤٤، رقم ٩٨٤تقریب التهذیب، ص)(٧
 وعلي هو ابن أبي طالب. .٣٢٧٨، رقم ٣/٩٠یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٨
 .١٢٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٣٤، رقم ١٨٢انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٩

 .١٩٥٢، رقم ٣/٤٠٢، الولد أدب في جاء ما باب والصلة، البر أبواب سنن الترمذي،)(١٠
 .٧٦٧٩، رقم ٤/٢٩٢حشایة المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .١١٢١، رقم ٣/٢٤٩سلسلة األحادیث الضعیفة، )(١٢
 .١٥٤٠٣، رقم ٢٤/١٢٨حاشیة مسند أحمد، )(١٣



٢١٩ 

***  

  .)١(»َنَحَلُه ُنْحًال ، أّن أبا«ومنه حدیث الّنعمان بن بشیر  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١١٣الحدیث رقم ( 
َعِن النُّْعَماِن ، )٣(َعِن الشَّْعِبيِّ ، َعْن ُمَجاِلدٍ ، )٢(َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َقاَل: : رحمه اهللا داود الطیالسي وأبقال اإلمام 

َفَقاَل ، َفَقاَل: َال » ؟َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت َكَما َنَحْلَتهُ «َفَقاَل: r َفَأَراَد َأْن ُیْشِهَد النَِّبيَّ  َأنَّ َأَباُه َنَحَلُه ُنْحًال ، ْبِن َبِشیرٍ ا
وكَ : «rَرُسوُل اللَّهِ    .)٤(»ِإنَّ َعَلْیَك ِمَن اْلَحقِّ َأْن َتْعِدَل َبْیَن َوَلِدَك َكَما َعَلْیِهْم ِمَن اْلَحقِّ َأْن َیَبرُّ

   تخریج الحدیث:
   )٦(وأبو داود. مثلهمن طریق یونس بن حبیب العجلي، عن أبي داود الطیالسي، به، ب)٥(البیهقي أخرجه

من )٨(، وأبو داود)٧(مسلمرواه و  بنحوه. ،الد بن سعید الهمداني، بهجَ بن بشیر السلمي، عن مُ  ُهَشْیمِ  من طریق
من طریق داود بن أبي )١٢(، وابن ماجه)١١(، والنسائي)١٠(، وأبو داود)٩(ومسلمطریق إسماعیل بن سالم األسدي، 

من طریق حصین بن عبد الرحمن  )١٦(والبزار، )١٥(بن أبي شیبةاو  ،)١٤(ومسلم، )١٣(البخاريرواه و ، اْلُقَشْیِريّ هند 
بي، وسیار بن أبي )١٨(من طریق عاصم األحول، وأبو داود)١٧(، ومسلمالسلمي من طریق المغیرة بن مقسم الضَّ

  ...،)١٩(، والبخاريسیار العنزي
                                                           

 .٥/٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري.)(٢
 هو عامر بن شراحیل.)(٣
 .٨٢٦، رقم ٢/١٣٩مسند أبي داود الطیالسي، )(٤
 .١١٩٩٦رقم ، ٦/٢٩٣السنن الكبرى، )(٥
 .٣٥٤٢، رقم ٣/٢٩٢، حلالنُّ  في ولده بعض لیفضِّ  جلالرَّ  في بابأبواب اإلجارة، سنن أبي داود، )(٦
 ).١٦٢٣(١٥، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة ابكتاب الهبات، بصحیح مسلم، )(٧
ل الرَّجل في باب اإلجارة، أبواب داود، أبي سنن)(٨  .٣٥٤٢ رقم ،٣/٢٩٢ النُّحل، في ولده بعض یفضِّ
 ).١٦٢٣(١٥ رقم ،٣/١٢٤١ الهبة، في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتاب مسلم، صحیح)(٩

ل الرَّجل في باب اإلجارة، أبواب داود، أبي سنن)(١٠  .٣٥٤٢ رقم ،٣/٢٩٢ النُّحل، في ولده بعض یفضِّ
 .٣٦٧٩، رقم ٦/٢٥٩، النحل في بشیر بن عمانالنُّ  لخبر الناقلین ألفاظ اختالف ذكركتاب النحل، سنن النسائي، )(١١
 .٢٣٧٥، رقم ٢/٧٩٥، ولده ینحل الرجل بابكتاب الهبات، سنن ابن ماجه، )(١٢
 بینهم یعدل حتى یجز، لم شیئاً  ولده بعض أعطى وٕاذا للولد، الهبة باب ،علیها والتحریض وفضلها الهبة كتابصحیح البخاري، )(١٣

 .٢٥٨٦، رقم ٣/١٥٧، علیه یشهد وال مثله، اآلخرین ویعطي
 ).١٦٢٣(١٣، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتابصحیح مسلم، )(١٤
 .٣٠٩٨٩، رقم ٦/٢٣٣مصنف ابن أبي شیبة، )(١٥
 .٣٢٦٥، رقم ٨/٢١٤مسند البزار، )(١٦
 ).١٦٢٣(١٦، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتابصحیح مسلم، )(١٧
ل الرَّجل في باب اإلجارة، أبوابسنن أبي داود، )(١٨  .٣٥٤٢، رقم ٣/٢٩٢، النُّحل في ولده بعض یفضِّ
 .٢٦٥٠، رقم ٣/١٧١، أشهد إذا جور شهادة على یشهد ال بابكتاب الشهادات، صحیح البخاري، )(١٩



٢٢٠ 

سبعتهم عن الشعبي یحیى بن سعید،  ن التَّْیِميّ ، من طریق أبي حیا)٣(بن أبي شیبةا، و )٢(، والنسائي)١(ومسلم 
بن أبي او ، )٨(، والحمیدي)٧(ماجه ، وابن)٦(النسائي، و )٥(، ومسلم)٤(البخاريرواه و عامر بن شراحیل، به، بنحوه. 

، من طریق حمید بن عبد الرحمن الزهري، ومحمد بن النعمان بن بشیر )١١(، والبزار)١٠(، وابن أبي عاصم)٩(شیبة
من )١٦(والنسائي، من طریق عروة بن الزبیر، )١٥(، وأحمد)١٤(والنسائي ،)١٣(، وأبو داود)١٢(مسلمرواه و األنصاري، 

  .)١٧(ان بن بشیر األنصاري، به، بنحوه، أربعتهم عن النعماْلَهْمَداِنيمسلم بن صبیح  طریق
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:  
  .لیس بالقوي)، وهو ٩رقم(بقد تقدم  ،مدانيبن سعید بن عمیر الهْ هو ا :ُمجالد -١

  وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضر ما قیل في كل من:
 .)١٨(مدانيیرسل عن ُمجالد بن سعید الهْ إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم  -١
 .)١٩(إرسال الشعبي عامر بن شراحیل؛ ألنَّه لم یرسل عن النعمان بن بشیر األنصاري -٢

                                                           
 ).١٦٢٣(١٤، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتابصحیح مسلم، )(١
 .٣٦٨٢، ورقم ٣٦٨١، رقم ٦/٢٦٠، النحل في بشیر بن النُّعمان لخبر الناقلین ألفاظ اختالف ذكر النحل، كتابسنن النسائي، )(٢
 .٣٠٩٩١، رقم ٦/٢٣٤مصنف ابن أبي شیبة، )(٣
 .٢٥٨٧رقم ، ٣/١٥٨، الهبة في اإلشهاد باب، الهبات كتابصحیح البخاري، )(٤
 ).١٦٢٣(١٠)، ورقم ١٦٢٣(٩، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتابصحیح مسلم، )(٥
، ٣٦٧٣، ورقم ٣٦٧٢، رقم ٦/٢٥٨، النحل في بشیر بن النُّعمان لخبر الناقلین ألفاظ اختالف ذكر النحل، كتابسنن النسائي، )(٦

 .٣٦٧٤ورقم 
 .٢٣٧٦، رقم ٢/٧٩٥، ولده لحَ نْ یَ  جلالرَّ  بابكتاب الهبات، سنن ابن ماجه، )(٧
 .٩٥١، رقم ٢/١٦٦مسند الحمیدي، )(٨
 .٣٦٠٦٥، رقم ٢٧٨، وص٣٠٩٩٠، رقم ٦/٢٣٤مصنف ابن أبي شیبة، )(٩

 .٢٠٢٥، رقم ٤/٧٥اآلحاد والمثاني، )(١٠
 .٣٢٦٦، رقم ٨/٢١٧مسند البزار، )(١١
 ).١٦٢٣(١٢، رقم ٣/١٢٤١، الهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة باب الهبات، كتابصحیح مسلم، )(١٢

ل الرَّجل في باب اإلجارة، أبواب سنن أبي داود،)(١٣  .٣٥٤٣، رقم ٣/٢٩٢، النُّحل في ولده بعض یفضِّ
 .٣٦٧٦، رقم ٦/٢٥٩، النحل في بشیر بن النُّعمان لخبر الناقلین ألفاظ اختالف ذكر النحل، كتابسنن النسائي، )(١٤
 .١٨٣٥٤، رقم ٣٠/٣٠١أحمد، مسند )(١٥
 .٣٦٧٦ رقم ،٦/٢٥٩ النحل، في بشیر بن النُّعمان لخبر الناقلین ألفاظ اختالف ذكر النحل، كتاب النسائي، سنن)(١٦
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.t وله طرق عدیدة عن النعمان بن بشیر األنصاري)(١٧
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٨

 .١٤٧العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٣٢٢، رقم ٢٠٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٠٠، رقم ١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٩

 .١٦٣العراقي، ص



٢٢١ 

  ضعیف. فیه ُمجالد بن سعید الْهمداني فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد

   .)٢(، وشعیب األرنؤوط)١(األلباني كل من اصححهومتابعاته صحیحه،  ،إسناد هذا الحدیث ضعیف
***  

َأْي ِدقٌَّة وُهزاٌل. َوَقْد َنِحَل ِجسُمه ُنُحوًال. » َلْم َتِعْبه ُنْحلةٌ «َوِفي َحِدیِث ُأمِّ َمْعَبد  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
   .)٣(الُقتَْیِبي: َلْم أْسَمع بالنُّْحِل ِفي َغْیِر َهَذا اْلَمْوِضِع ِإالَّ ِفي العِطّیةوالنُّْحُل: اِالْسُم. َقاَل 

  ) ١١٤الحدیث رقم ( 
َحدَّثََنا َأُبو َأْحَمَد َهاُروُن ْبُن ُیوُسَف ْبِن ِزَیاٍد التَّاِجُر َقاَل: َحدَّثََنا ُمْكَرُم ْبُن : رحمه اهللاآلُجرِّيُّ قال اإلمام 

ْكَرٌم: ِفي ُسوِق ُقَدْیٍد َقاَل مُ ُمْحِرِز ْبِن اْلَمْهِديِّ ِنْسَبُتُه ِإَلى اْألَْزِد َوُیكََّنى ُمْكَرٌم: ِبَأِبي اْلَقاِسِم، َحدَّثََنا ِبَهَذا اْلَحِدیِث 
، َعْن ْلَفْتِح ، ِحَزاٌم اْلُمَحدِّثُ ، َقِتیِل اْلَبْطَحاِء َیْوَم اrَحدَّثَِني َأِبي، َعْن ِحَزاِم ْبِن ِهَشاِم ْبِن ُحَبْیٍش َصاِحِب َرُسوِل اللَّهِ 

ِصِفیِه ِلي َیا ُأمَّ َمْعَبٍد َقاَلْت: رََأْیُت َرُجًال َقاَل:  .ُحَبْیِش ْبِن َخاِلٍد َوُهَو َأُخو َعاِتَكَة ِبْنِت َخاِلٍد الَِّتي ُكْنَیُتَها ُأمُّ َمْعَبٍد،..
  .)٧("الحدیث... ،)٦(، َحَسَن اْلَخْلِق، َلْم َتِعْبُه ُنْحَلٌة، َوَلْم ُیْزرِِه ُصْقَلةٌ )٥(اْلَوْجهِ  َأْبَلجَ )٤(اْلَوَضاَءةِ  َظاَهرَ 

   تخریج الحدیث:
 ،به، عن أبي القاسم مكرم بن محرز بن المهدي، الرَّازيمن طریق علي بن سعید )٨(أخرجه العالئي  

، )١٣(والبیهقي، )١٢(نعیم األصبهاني وأبو، )١١(القاسم الاللكائي وأبو، )١٠(والطبراني، )٩(بكر الشافعي وأبو بنحوه.
  ...،)١٤(وابن عبد البر

  
                                                           

 .٦٣٧٦، رقم ٢/٥٦٣صحیح سنن النسائي، )(١
 .١٨٣٥٤، رقم ٣٠/٣٠١حاشیة مسند أحمد، )(٢
 .٥/٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 ].٥/١٩٥. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، وضیئة فهي وضأت: یقال. والبهجة الحسن)(٤
 ].١/١٥١. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، مسفرة الوجه مشرق أي)(٥
 بالسین ویروى. جداً  ناحالً  وال ،جداً  الخاصرة منتفخ یكن لم أنه أرادت: وقیل. أضمرتها إذا الناقة صقلت یقال. ونحول دقة أي)(٦

 ].٣/٤٢. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، بالعین "صعلة" ویروى. الصاد من اإلبدال على
 .١٠٢٠، رقم ٣/١٤٩الشریعة، )(٧
 .٢/٧١٥الفوائد، إثارة )(٨
 .١١٤٠، رقم ٢/٨٣٢الغیالنیات، )(٩

 .٣٠، رقم ٢٤٥األحادیث الطوال، ص، و ٣٦٠٥، رقم ٤/٤٨لمعجم الكبیر، ا)(١٠
 .١٤٣٣، رقم ٤/٨٥٦، شرح أصول اعتقاد أهل السنة)(١١
 .٢٣٨، رقم ١/٣٣٧، ودالئل النبوة، ٢٢٦٥، رقم ٢/٨٧١معرفة الصحابة، )(١٢
 .١/٢٧٦دالئل النبوة، )(١٣
 .٤٢١٥، رقم ٤/١٩٥٨ستیعاب في معرفة األصحاب، اال)(١٤



٢٢٢ 

  بنحوه. ،به، اْلُخَزاِعيعن حبیش بن خالد ، اْلُخَزاِعيمن طریق هشام بن حبیش ، )٢(وابن عساكر، )١(والبغوي 
  دراسة رجال اإلسناد:

، توفى سنة ثالث وثالث الشََّطِويابن مقراض : هو بن یوسف بن زیاد التاجر هارون أبو أحمد -١  
  .)٤("كان ثبتاً " ل أبو بكر اإلسماعیلي:قا .)٣(مائة

  .ةقلت: ثق
بن عبد الرحمن بن عمرو بن خویلد بن خلیفة بن ا: هو بن المهدي ُمْحِرز بن ُمْكَرمُ القاسم  أبو -٢  

  .)٦(في الثقات ابن حبان ذكره .)٥(یش بن كعب الخزاعي الكعبيمنقذ بن ربیعة بن حزام بن حب
  .صدوققلت:   
  .)٧(: هو محرز بن المهديزرِ حْ بن مُ  مُ رَ كْ مُ  والد -٣  
  .و ال تعدیالً  اً جرح فیهجد قلت: لم أ  
  ، توفى سنة واحد وثمانین بن خالد بن األشعر الخزاعي اْلُقَدْیِديُّ اهو  :حزام بن هشام بن حبیش -٤  

 :حاتم وقال أبو .)١٢("قلیل الحدیث" وزاد ابن سعد:، )١١(حبان وابن، )١٠(بن معیناو ، )٩(وثقه: ابن سعد .)٨(ومائة
  .)١٣("شیخ محله الصدق"

  .ةقلت: ثق
بن خنیس بمعجمة ثم موحدة ثم مثناة  بن سعد بن منقذ بن ربیعة بن أصرما : هوحبیش بن خالد -٥

  قال  وهو أخو أم معبد.، یكنى أبا صخر ابن حرام بن حبشّیة بن كعب بن عمرو الخزاعي. -ثم مهملة مصّغرا
  .)١٤(موسى بن عقبة وغیره: استشهد یوم الفتح

                                                           
 .٣٧٠٤، رقم ١٣/٢٦١شرح السنة، )(١
 .١٢/٣٥٨، و٣٣٠، وص٣/٣٢٧تاریخ دمشق، )(٢
 .٧٣١٨، رقم ١٦/٤٣تاریخ بغداد، )(٣
 المصدر السابق.)(٤
 .١٦٠٤١، رقم ٩/٢٠٧الثقات البن حبان، )(٥
 .١٦٠٤١، رقم ٩/٢٠٧الثقات، )(٦
 .١٨٩٩، رقم ٧/٤٣٣التاریخ الكبیر، )(٧
 .٥٦، ٤/٨٣١تاریخ اإلسالم، )(٨
 .٥/٤٩٦انظر: الطبقات الكبرى، )(٩

 .٨٩انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، ص)(١٠
 .٧٥٧٥، رقم ٦/٢٤٧ذكره في الثقات، )(١١
 .٥/٤٩٦الطبقات الكبرى، )(١٢
 .١٣٢٧، رقم ٣/٢٩٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 .٢/٢٤یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١٤



٢٢٣ 

وال  اً جرحأبو القاسم مكرم بن محرز بن المهدي صدوق، وأبو مكرك بن محرز، لم أجد فیه فیه  فاإلسناد
  .تعدیالً 

  الحكم على اإلسناد: 
وافقه ، و )٢(الحاكمصححه  ،)١(اْلُخَزاِعي هشام بن حبیش من حدیثشاهد  وله ،ضعیف اإلسناد

   ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٣(الذهبي
***  
  

وَیْهجو ِبِه ، َیُقوُل الشِّْعر َكاَن ُبَشْیر ْبُن ُأَبْیِرق«َوِفي َحِدیِث َقتادة ْبِن النُّعمان قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  .)٤(ِمَن النِّْحَلِة: َوِهَي النِّسبة ِباْلَباِطلِ ، َأْي َیْنُسُبه ِإَلْیِهمْ » وَیْنَحُلُه بعَض اْلَعَربِ  rأصحاَب النَِّبيِّ 

  ) ١١٥الحدیث رقم ( 
َقاَل: َحدَّثََنا ، ُشَعْیٍب َأُبو ُمْسِلٍم الَحرَّاِنيُّ َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي : رحمه اهللا ترمذيالقال اإلمام 

َعْن َجدِِّه َقَتاَدَة ، َعْن َأِبیهِ ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن َقتَاَدةَ  ،َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ، ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة الَحرَّاِنيُّ 
َوَكاَن ُبَشْیٌر َرُجًال ُمَناِفًقا َیُقوُل ، َقاَل: َكاَن َأْهُل َبْیٍت ِمنَّا ُیَقاُل َلُهْم: َبُنو ُأَبْیِرٍق ِبْشٌر َوُبَشْیٌر َوُمَبشِّرٌ ، ْبِن النُّْعَمانِ ا

َفِإَذا َسِمَع َأْصَحاُب ، ا َوَكَذاُثمَّ َیُقوُل: َقاَل ُفَالٌن َكذَ  ُثمَّ َیْنَحُلُه َبْعَض الَعَربِ  rالشِّْعَر َیْهُجو ِبِه َأْصَحاَب َرُسوِل اهللاِ 
َفُقْلُت: ِإنَّ َأْهَل   rَفَأتَْیُت َرُسوَل اِهللا  ...، َذِلَك الشِّْعَر َقاُلوا: َواللَِّه َما َیُقوُل َهَذا الشِّْعَر ِإالَّ َهَذا الَخِبیثُ  rَرُسوِل اهللاِ 

َطَعاَمُه، َفْلَیُردُّوا َعَلْیَنا َبْیٍت ِمنَّا َأْهَل َجَفاٍء، َعَمُدوا ِإَلى َعمِّي ِرَفاَعَة ْبِن َزْیٍد َفَنَقُبوا َمْشَرَبًة َلُه، َوَأَخُذوا ِسَالَحُه وَ 
، َفَلمَّا َسِمَع َبُنو ُأَبْیِرٍق َأَتْوا َرُجًال ِمْنُهْم ُیَقاُل َسآُمُر ِفي َذِلكَ : rِبيُّ ِسَالَحَنا، َفَأمَّا الطََّعاُم َفَال َحاَجَة َلَنا ِفیِه، َفَقاَل النَّ 

  .)٥("الحدیثَلُه: ُأَسْیُر ْبُن ُعْرَوَة َفَكلَُّموُه ِفي َذِلَك، َفاْجَتَمَع ِفي َذِلَك َناٌس ِمْن َأْهِل الدَّاِر...
   تخریج الحدیث:

  أبي شعیب عبداهللا بن الحسن بن  من طریق)٩(، والمزيّ )٨(والطبراني. )٧(والطبري، )٦(بةابن شأخرجه   
  ...،بيالضَّ  من طریق القاسم بن إسماعیل)١٠(نعیم األصبهاني وأبو، أحمد بن أبي شعیب

                                                           
 .٤٢٧٤، رقم ٣/١٠المستدرك على الصحیحین، )(١
 انظر: المصدر السابق.)(٢
 .٣/٩تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٣
 .٥/٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 .٣٠٣٦، رقم ٥/٩٤، النساء سورة ومن باب ،r اهللا رسول عن القرآن تفسیر أبوابسنن الترمذي، )(٥
  .٢/٤٠٨تاریخ المدینة، )(٦
 .٧/٤٥٨تفسیر الطبري، )(٧
 .١٩/٩المعجم الكبیر، )(٨
 .٢١/٤٨٣تهذیب الكمال، )(٩

 .٥٩٢٥رقم ، ٥/٢٤٢٢معرفة الصحابة، )(١٠



٢٢٤ 

الحسن بن أحمد بن أبي شعیب أبو مسلم  أربعتهم عن، بن محمد بن صاعدیحیى من طریق  )١(وابن عساكر 
 بنحوه. ،به، الَحرَّاِنيعن محمد بن سلمة ، الَحرَّاِني عن هشام بن القاسم)٢(بنحوه. وابن أبي حاتم ،به، الَحرَّاِني
  بنحوه. ،به، عن محمد بن إسحاق بن یسار، من طریق یونس بن بكیر)٣(والحاكم

  وعلله:، دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

وال یضیر هنا إرساله؛ ألنَّه لم وهو صدوق، )، ٤٨رقم (بقد تقدم  هو ابن یسار، :محمد بن إسحاق -١
، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة من مراتب )٤(یرسل عن عاصم بن عمر بن قتادة

  بصیغة التحدیث. )٦(ه حدث في روایة الحاكم؛ ألنَّ )٥(التدلیس
 ،بفتح المعجمة والفاء ،ريفَ الظَّ عمان تادة بن النَ : هو عمر بن قَ عاصم بن عمر بن قتادة والد -٢  

    .)٨("حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث مقبول،" قال ابن حجر: .)٧(من الثالثة ،مقبول ،المدني ،األنصاري
  قلت: وهنا لم یتابعه أحد فهو لین.

 ن أبي شعیب أبو مسلم الَحرَّاِنيوباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضر ما قیل في الحسن بن أحمد ب
  .هشام بن القاسم الَحرَّاِنيبعه تا ألنَّ ، )٩("یغرب"

  فیه محمد بن إسحاق صدوق، وعمر بن قتادة بن النعمان الَظفري لین الحدیث. فاإلسناد  
  الحكم على اإلسناد: 

  .ضعیفاإلسناد 
***  
  
  
  
  

                                                           
 .٤٩/٢٧٠تاریخ دمشق، )(١
 .٥٩٥٥، رقم ٤/١٠٦٤، و٥٩٥١، رقم ٤/١٠٦٣، و٥٩٣٣، رقم ٤/١٠٥٩تفسیر ابن أبي حاتم، )(٢
 .٨١٦٤، رقم ٤/٤٢٦ن، المستدرك على الصحیحی)(٣
 .٢٧٤البن العراقي، ص ، وتحفة التحصیل٦٦٦، رقم ٢٦١للعالئي، ص انظر: جامع التحصیل)(٤
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
 .٨١٦٤، رقم ٤/٤٢٦انظر: المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٤٩٩١، رقم ٧٢٦تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٨١، صالمصدر السابق)(٨
 .١٢١٠، رقم ١٥٨، صالسابقالمصدر )(٩



٢٢٥ 

َواَیِة ِباْلَخاِء » النَّْحَلةُ َمَثل اْلُمْؤِمِن َمَثل «َوِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمَر  ل ابن األثیر رحمه اهللا:قا اْلَمْشُهوُر ِفي الرِّ
َوِقلَُّة أذاُه وَحقاَرته ، ُیِریُد َنْحَلة اْلَعَسِل. ووْجه المشاَبَهة َبْیَنُهَما ِحْذُق النَّحل وِفْطَنُته، وُرِوي ِباْلَحاِء اْلُمْهَمَلةِ  .اْلُمْعَجَمةِ 
وُنُحوُلُه ، َوَأنَُّه َال یأكُل ِمْن َكْسب َغْیِرهِ ، وِطیب أكِله، ه عن األْقذاروتَنزُّهُ ، وُقنوُعه وَسْعُیه في اللیل، ومنفعته

یُح َوالدَُّخانُ ، وأنَّ للنَّحل آفاٍت َتْقَطُعه َعْن َعَمِلِه. ِمْنَها الظُّْلمة والَغْیم، وطاعُته ِألَِمیِرهِ  َواْلَماُء َوالنَّاُر. َوَكَذِلَك ، َوالرِّ
َوَناُر ، وماُء السَّعة، وُدَخان اْلَحَرامِ ، وریُح الِفتنة، وَغْیم الشكِّ ، تُِّره َعْن َعَمِلِه: ظلمُة اْلَغْفَلةِ المؤمُن َلُه آفاٌت تُفَ 

  .)١(اَلَهَوى

  ) ١١٦الحدیث رقم ( 
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَ ، : َفَحدَّثََنا ِبِه اْبُن َأِخي َأِبي ُزْرَعةَ رحمه اهللالحسن بن عبد اهللا العسكري قال اإلمام 

ُم ْبُن ُسَلْیَماَن الثََّقِفيُّ ، ْبن َحیَّاَن اْلَمَداِئِنيُّ ِعیَسى    ...،)٣(َعْن َیْعَلى ْبِن َعَطاءٍ ، )٢(َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َسالَّ
َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل النَّْحَلِة تَْأُكُل َطیًِّبا َوَتَضُع  rَقاَل َرُسوِل اللَِّه  ، َقالَ  yَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمرَ ، )٤(َعْن َأِبیهِ 

  .)٥(َطیًِّبا
   تخریج الحدیث:

 ،)٧(والطبراني، )٦(فیما ذكره ابن حجر في كتابه المطالب الموصلي یعلى أخرجه أبو    
من طریق نافع )١١(والبزار، من طریق مجاهد بن جبر، )١٠(والبیهقي، )٩(الشیخ األصبهاني وأبو، )٨(الرَّاَمُهْرمزيو 

  بنحوه. ،به ،عن عبداهللا بن عمر كالهما، مولى ابن عمر
  :وعلله، دراسة رجال اإلسناد

  اإلسناد فیه:
  بن فروخ  بن یزید عبد اهللا بن محمد بن عبد الكریم ،)١٢(ِزيهو أبو القاسم الرَّا: ابن أخي أبي زرعة -١  

                                                           
 .٣٠- ٥/٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري.اهو )(٢
 هو العامري الطائفي.)(٣
 عطاء بن أبي َرباح واسم أبي رباح أسلم القرشي موالهم المكي.)(٤
 .١/٣٩٤تصحیفات المحدثین، )(٥
 .٢٩١٥، رقم ١٢/٣٨٢المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، )(٦
 .١٣٥٤١، و رقم ١٣٥٢٠، و رقم ١٣٥١٤، رقم ١٢/٤١المعجم الكبیر، )(٧
 .٦٩أمثال الحدیث، ص)(٨
 .٣٥٤، و رقم ٣٥٣، رقم ٤٠٤أمثال الحدیث، ص)(٩

 .٨٦٥٣، رقم ١١/٣٥٤شعب اإلیمان، )(١٠
 .٥٩١٥، رقم ١٢/٢١٥مسند البزار، )(١١
 .١٣/٨٦صرح به ابن حجر في كتابه فتح الباري، )(١٢



٢٢٦ 

 وقال .)٣(نعیم األصبهاني ، وأبو)٢(الشیخ األصبهاني قه: أبووثَّ  .)١(سنة عشرین وثالثمائة يَ وفِّ ، تُ بن داودا
  .)٤("هو موصوف بالصدق" :الخلیلي

  .ةقلت: ثق  
  .)٥(هو أبو عبد اهللا: بن حیان المدائنيمحمد بن عیسى  -٢  
   صالح" :القاسم الاللكائي وأبوقال ، )٨(به" بأس ال" :البرقانيوقال  .)٧(، وابن حبان)٦(قه: البرقانيوثَّ   

 :وقال مرة، )١٠(: "ضعیف"الدارقطنيوقال  .)٩(القرآن" إقراء علیه الغالب كان لكن السماع، عن یدفع لیس
قال و .)١٣(، وأبو القاسم الاللكائي: "ضعیف"لي بن عمر الحافظوقال ع ،)١٢("ال شيء" :أیضاً ، وقال )١١("متروك"
یدري ما ، وسمعت من یحكي أنه كان مغفال لم یكن حدث عن مشایخه بما ال یتابع علیه" أحمد الحاكم: وأب

  .)١٤("الحدیث
  قلت: ضعیف.

  وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)١٥(ه لم یرسل عن یعلى بن عطاءألنَّ  ؛إرسال شعبة بن الحجاج -١
 .)١٦(ه لم یرسل عن عبداهللا بن عمرألنَّ  ؛إرسال عطاء بن أبي رباح -٣

  ضعیف. المدائني حیان بن عیسى بن محمدفیه  فاإلسناد
  

                                                           
 .٤٦٨، رقم ٧/٣٧١تاریخ اإلسالم، )(١
 .٦٥٢، رقم ٤/٢٥٩انظر: طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها، )(٢
 .١٠١٠، رقم ٢/٣٧انظر: تاریخ أصبهان، )(٣
 .٢/٦٧٩اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(٤
 .١١٨٤، رقم ٣/٦٩٤تاریخ بغداد، )(٥
 المصدر السابق.انظر: )(٦
 .١٥٦٦١، رقم ٩/١٤٣ذكره في الثقات، )(٧
 .١١٨٤، رقم ٣/٦٩٤تاریخ بغداد، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

 المصدر السابق.)(١٠
 .١٧١، رقم ١٣٥انظر: سؤاالت الحاكم، ص)(١١
 .٣٢٢، رقم ٢٧٦سؤاالت السلمي، ص)(١٢
 المصدر السابق.)(١٣
 .٧٢٨٦، رقم ٧/٤٢٨، لسان المیزان)(١٤
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٥

 .١٤٧العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٥٢٠، رقم ٢٣٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٥٦٣، رقم ١٥٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٦

 .٢٢٨العراقي، ص



٢٢٧ 

  الحكم على اإلسناد: 
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)١(صححها األلبانيصحیحه، ومتابعته  ،إسناد هذا الحدیث ضعیف  

***  

صوٌت  َأْي َصْوتًا. والنَِّحیُم:» دخلُت الجنَة فسِمْعت َنْحَمًة ِمْن ُنَعْیمٍ «ِفیِه  (َنَحَم)قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
امِ ، یخُرج ِمَن الَجْوف. ورجٌل َنِحمٌ    .)٢(َوِبَها ُسمِّي ُنَعْیم النَّحَّ

  ) ١١٧الحدیث رقم ( 
َعْن َناِفٍع ، َقاَل: َحدَّثَِني َیْعُقوُب ْبُن ُعَمرَ ، : َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمرَ رحمه اهللا سعدقال اإلمام ابن 

  َقاَل: َأْسَلَم ُنَعْیُم ْبُن َعْبِد اللَِّه َبْعَد َعْشَرٍة، َوَكاَن َیْكُتُم ، َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َجْهٍم اْلَعَدِويِّ َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن ، )٣(اْلَعَدِويِّ 
اَم ِألَنَّ َرُسوَل اللَِّه    .)٤(»مٍ َدَخْلُت اْلَجنََّة، َفَسِمْعُت َنْحَمًة ِمْن ُنَعیْ «َقاَل:  rِإْسَالَمُه، َوإِنََّما ُسمَِّي النَّحَّ

   تخریج الحدیث:
وابن  بمثله. ،به، بن سعدمحمد  عن، الحسن بن فهم البغدادي من طریق)٥(بن عساكراه جأخر     

  بنحوه. ، به، rعن النبي ،من طریق مصعب بن عبداهللا الزبیر، )٨(وابن عساكر، )٧(والحاكم، )٦(أبي خیثمة
  وعلله:، دراسة رجال اإلسناد

    اإلسناد فیه:
نزیل بغداد، متروك مع سعة  ،القاضي ،المدني ،: هو ابن واقد األسلمي الواقديعمرمحمد بن  -١

 .)٩(مات سنة سبع ومائتین وله ثمان وسبعون ،من التاسعة ،علمه
  .)١٠(المعافري: هو یعقوب بن عمرو -٢  
  .)١٢("شیٌخ ال بأس به" :القاسم بن بشكوال وقال أبو .)١١(في الثقات ابن حبانذكره   

  قلت: صدوق.

                                                           
 .٣٥٥، رقم ١/٦٩١الصحیحة،  األحادیث السلسلة)(١
 .٥/٣٠، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 مولى ابن عمر.هو )(٣
 .  ٤/١٣٨الطبقات الكبرى، )(٤
 .٦٢/١٨١تاریخ دمشق، )(٥
 .٢٣٨١، رقم ١/٥٧٦تاریخ ابن أبي خیثمة، )(٦
 .٥١٢٨، رقم ٣/٢٩٠المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٦٢/١٨٤تاریخ دمشق، )(٨
 .٦٢١٥، رقم ٨٨٢التهذیب، صتقریب )(٩

 .٣٤٦٤، رقم ٨/٣٩٧، التاریخ الكبیر)(١٠
 .١١٨٧٣، رقم ٧/٦٤٣انظر: الثقات البن حبان، )(١١
 .٢٤٩، رقم ٢٥٤شیوخ ابن وهب، ص)(١٢



٢٢٨ 

، وهو  تابع rأرسل عن النبي ألنَّه  ؛ یضیر إرساله؛أبو بكر بن عبداهللا بن أبي جهم العدوي -٣
   .)١(تابعي

م یرسل عن ل ألنَّه ؛إرسال نافع مولى ابن عمروباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في 
  .)٢(أبي بكر بن عبداهللا بن أبي جهم العدوي

  .عدويبكر بن عبداهللا بن أبي جهم ال يأبٕارسال فیه محمد بن عمر بن واقد متروك، و  فاإلسناد  
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٣(ضعفه ابن حجرو ، منكراإلسناد   
***  

َأْي » َفاْنَتَحى َلُه عاِمُر ْبُن الطَُّفیل فقَتله«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَحا) ِفي َحِدیِث َحرام ْبِن ِمْلحان 
  .)٤(َلُه وَقَصَده. ُیَقاُل: َنَحا وَأْنَحى واْنَتَحى َعَرض

  ) ١١٨الحدیث رقم ( 
َأنَُّه َبَعَث َسِریًَّة ِقَبَل َأْرِض َبِني ُسَلْیٍم َوَأِمیُرُهُم : "rِفي َحِدیِث النَِّبيِّ : رحمه اهللا الخطابيقال اإلمام 

 r َكاُنوا ِبَبْعِض الطَِّریِق َبَعُثوا َحرَاَم ْبَن ِمْلَحاَن ِبِكتَاٍب ِمْن َرُسوِل اللَّهِ اْلُمْنِذُر ْبُن َعْمٍرو َأُخو َبِني َساِعَدَة َفَلمَّا 
 " َقاَل: َوَتَخلََّف ِمْنُهمْ َأْعَنَق ِلَیُموتَ ثُمَّ َقَتَل اْلُمْنِذَر َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه " اْنَتَحى َلُه َعاِمُر ْبُن ُطَفْیٍل َفَقَتَلهُ  َفَلمَّا َأتَاُهمُ 

َقاُلوا: ُقِتَل َواللَِّه َأْصَحاُبَنا ِإنَّا َلَنْعِرُف َما َكاُنوا ِلَیْقُتُلوا َعاِمًرا  )٥(قَفِإَذا الطَّْیُر ترمیهم بالعل َثالَثٌة َفُهْم َیْتَبُعوَن السَِّریَّةَ 
  .َوَبِني ُسَلْیٍم َوُهُم النَِّديُّ ... ِفي َحِدیٍث َطِویلٍ 

اِئغُ ، )٦(َیْحَیى الشَّْیَباِنيُّ َحدَّثََناُه ُمَحمَُّد ْبُن  َعْن  ،َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُفَلْیحٍ  ،نا ِإْبَراِهیُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِميُّ  ،نا الصَّ
  .)٨(َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ،)٧(ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ 

   تخریج الحدیث:
زیاد بن من طریق )١٠(األصبهانيوأبو نعیم  ،اْلَبْرَمِكيمن طریق جعفر بن سلیمان )٩(أخرجه ابن منده  

                                                           
 .٨٠٢٧، رقم ١١١٦یب، صذهتقریب التانظر: )(١
 .٣٢٥ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٤١٣، رقم ٢٢٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢
 .٥/١٦٦انظر: فتح الباري، )(٣
 .٥/٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 ].٣/٢٩٠[النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .علقة: الواحدة الدم، بقطع أي)(٥
ة إلى شیبان، هو بفتح الشین المعجمة وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها والباء الموحدة بعدها وفي آخرها النون، هذه النسب)(٦

 ].٢٤٠٨، رقم ٨/١٨٩وهي قبیلة معروفة في بكر بن وائل. [األنساب للسمعاني، 
 .الزبیر آل مولى عیاش أبي بنهو ا)(٧
 .١/١٣٦غریب الحدیث، )(٨
 .٦٦٦معرفة الصحابة، ص)(٩

 .٤٤٢، رقم ١/٥١٤، دالئل النبوة)(١٠



٢٢٩ 

من طریق عبد الرحمن بن عبداهللا بن )١(ابن سعدو ، به، بنحوه. ن إبراهیم بن الُمنذر الِحَزاِميع كالهما، التُّْسَتِري
، وأبو نعیم )٤(وابن منده ،)٣(والطبرانيعكرمة مولى ابن عباس، من طریق )٢(الطبريكعب بن مالك األنصاري، و 

بن اوعبد اهللا بن أبي بكر ، اْلَمْخُزوِمي مغیرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من طریق )٥(األصبهاني
، من طریق موسى بن عقبة بن أبي عیاش )٧(، وابن عساكر)٦(، والبیهقياألنصاريمحمد بن عمرو بن حزم 

    ، بنحوه.rعن النبي  خمستهم، اْلُقَرِشيُّ 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  فیه:اإلسناد 
 : محمد بن یحیى الشَّْیَباِني -١

  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح
  )، وهو ثقه.١٠٢رقم(ب، قد تقدم أبو عبد اهللا المكي زیدمحمد بن علّي بن : هو الصائغ -٢
 امزَ حِ  بن خالد بن اهللا عبد بن المغیرة بن المنذر بن اهللا عبد بنا: هو إبراهیم بن المنذر الِحزَاِمي -٣

  .)٨(ومائتین وثالثین ست سنة مات ،العاشرة من ،القرآن ألجل أحمد فیه تكلم ،صدوق ،بالزاي ،الحزامي ،األسدي
 .)١٣(وابن واضح، )١٢(الخطیب البغدادي و ، )١١(، والدارقطني )١٠(وابن حبان  ،)٩(بن معیناقه: وثَّ 

 بكر أبوقال و  .)١٥(به بأس"نسائي: "لیس الوقال  .)١٤(جزرة، والذهبي: "صدوق" وصالح وقال أبو حاتم،
 بعد جاءني لقد الحزامي عن یبلغني شيء أي: یقول حنبل، بن أحمد یعني اهللا، عبد أبا سمعتاألثرم: "

 اهللا عبد أبو قالها إلّي؟ بك جاء ما: فقلت الحمیة، أخبرك، أخذتني، رأیته فلما العسكر، من قدومه
: الساجي یحیى بن زكریاقال و  .)١("یعتذر فجعل عمه، یعنى یوسف، أبا فلقي فخرج،: قال بانتهار،

                                                           
 .٣/٥٥٥، و٢/٥٤، الطبقات الكبرى)(١
 .٨/٢٣٠تفسیر الطبري، )(٢
 .٢٠/٣٥٦، المعجم الكبیر)(٣
 .٣٩١، صمعرفة الصحابة)(٤
 .٥٤٨٥، رقم ٤/٢١٨٧، معرفة الصحابة)(٥
 .٣/٣٤١، دالئل النبوة)(٦
 .١٠٧، رقم ٢٦، تاریخ دمشق)(٧
 .٢٥٥، رقم ١١٦تقریب التهذیب، ص)(٨
 .٣١٨٨، رقم ٧/١٢٢انظر: تاریخ بغداد، )(٩
 .١٢٣٠٣، رقم ٨/٧٣ذكره في الثقات، )(١٠
 .٤، رقم ٨٧سؤاالت السلمي، صانظر: )(١١
 .٣١٨٨، رقم ٧/١٢٢انظر: تاریخ بغداد، )(١٢
 .٢٩٩، رقم ١/١٦٦انظر: تهذیب التهذیب، )(١٣
 .٢٠٨، رقم ١/٢٢٥والكاشف،  ،٣١٨٨، رقم ٧/١٢٢، وتاریخ بغداد، ٤٥٠، رقم ٢/١٣٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٣١٨٨، رقم ٧/١٢٢تاریخ بغداد، )(١٥



٢٣٠ 

 علیه لیسلم ببغداد إلیه وقصد ویذمه، فیه یتكلم كان حنبل بن أحمد أن بلغني الحزامي المنذر بن إبراهیم"
 ما َفَقلَّ  المناكیر أما: )٢(قلت مناكیر، عنده المدینة، من قاصداً  دؤاد أبي ابن إلى قدم وكان له، یأذن فلم

 بن یحیى فإن هذا ومع المحدثین، عند بمشهور لیس ومن المجهولین، عن تكون أن إال حدیثه في توجد
 من وانتقى البخاري اعتمده" وقال ابن حجر: .)٣("ویوثقونه یرضونه كانوا الحفاظ من وغیره معین
  . )٤("حدیثه

  قلت: صدوق.
 ،یحیى أبي بن محمد: فیه وقیل" ،المدني ،الخزاعي أو األسلمي سلیمان بناهو : ُفَلْیحمحمد بن  -٤

 وهب بن اهللا بدع عنه روى وقد" قال ابن حجر: .)٥(ومائتین وتسعین سبع سنة مات ،التاسعة من ،یهم صدوق
 عن المنذر بن إبراهیم عن)٦(البخاري أخرجه حِدیثًا فذكر أبیه عن یحیى أبي بن محمد عن قال لكنه تقدمه مع

 عن یحیى أبي بن محمد عن وهب بن روایة من ماجه بنا أخرجه وقد" ، وقال أیضًا:)٧("هو فهو بسنده محمد
 یحیى أبا یكنى فلیحاً  ألن حیْ لَ فُ  بنا هو یحیى أبي بن محمد بأن)٨(المستخرج في نعیم أبو فجزم سعید عن أبیه
 شیخ إبراهیم والد األسلمي یحیى أبي بن محمد هو :غیره وقال ،الحارث بن سعید عن بالروایة معروف وهو

 قائل فاستبعد نفسه حیْ لَ فُ  عن یروي وهب بنا كون ذلك على الحامل وكأن ،سمعان یحیى أبي واسم ،الشافعي
  .)٩("واحد لفظهما فإن األول عندي ترجح والذي ذلك في عجب وال عنه فلیح بن محمد ابنه عن یروي أن ذلك

  أبا یحیى.ُفَلْیح، ألنَّ ُفَلْیح كنیته  محمد بن هو یحیى، أبي بن قلت: محمد
ابن معین: قال و  .)١٢("القوى بذاك لیس بأس به ماوقال أبو حاتم: " .)١١(الدارقطنيو  ،)١٠(ابن حبان :قهوثَّ 

وقال . )١٤("فلیح بن محمد على یحمل معین بن یحیى كان: "فقال أبو حاتموعلق علیه  ،)١٣("ابنه وال بثقة لیس"

                                                                                                                                                                                                 
 سابق.مصدر الال)(١
 أي الخطیب البغدادي.)(٢
 .٣١٨٨ رقم ،٧/١٢٢ بغداد، تاریخ)(٣
 .٣٨٨هدي الساري، ص)(٤
 .٦٢٢٨، رقم ٥٠٢تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٩٨، رقم ٣٨القراءة خلف اإلمام، ص)(٦
 .٦٥٩، رقم ٩/٤٠٦تهذیب التهذیب، )(٧
 لم أجده في المستخرج.)(٨
 .٩/٥٧٩فتح الباري، )(٩
 .١٠٨٢٥، رقم ٧/٤٤٠ذكره في الثقات، )(١٠
 .٤٦٥، رقم ٢٦٧سؤاالت الحاكم، ص)(١١
 المصدر السابق.)(١٢
 .٢٦٩، رقم ٨/٥٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 المصدر السابق.)(١٤



٢٣١ 

 ال: فیهم یقال أن فیصح تفردوا، قد الثَّقات نم كثیرعلیه الذهبي فقال: " ، وعلقَّ )١("حدیثه في یتابع ال" اْلُعَقْیِلي:
 بن هالل عن أبیه عن روایته من نسخة البخاري له أخرج" قال ابن حجر:. و )٢("حدیثهم بعض ىعل ُیتاَبُعون

 نسخة وله عنده أكثرها على توبع مالك بن أنس عن هالل عن وبعضها هریرة أبي عن یسار بن عطاء عن علي
 وهي أیضاً  فیها توبع وقد ،یسار بن عطاء بدل عمرة أبي بن الرحمن عبد عن لكن اإلسناد بهذا عنده أخرى
  .)٣("أحادیث ثمانیة

  قلت: صدوق.
ال و ، )٤(r؛ ألنَّه أرسل عن النبي الزهري اهللا عبد بن اهللا عبید بن مسلم بن محمد إرسال ابن شهاب -٥

 قوله األئمة قبل وقد لقول العالئي: "، )٥(في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس إیاه ابن حجر ؛ لذكرتدلیسه یضیر
  .)٦("عن

 یقال: "اإلسماعیلي بكر أبو اإلمام قال ،عقبة بن موسىوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في 
 اللقاء إمكان بمجرد یكتفي ال)٨(البخاري ألن بعید وذلك" ، فعلق علیه العالئي:)٧("شیئاً  الزهري من یسمع لم إنه
، وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب )٩("غیره بالتدلیس موسى ذكر من أرَ  ولم

  .)١٠(التدلیس
محمد  ، والِحَزاِمي المنذر بن ٕابراهیمو  ،تعدیالً  وال اً جرح فیه أجد لم الشَّْیَباِني یحیى بن محمدفیه  فاإلسناد

  كالهما صدوق، وٕارسال محمد بن شهاب الزهري. ُفَلْیحبن ا
  الحكم على اإلسناد: 

  .اإلسناد ضعیف
***  
  
  
  

                                                           
 .١٦٨٢، رقم ٤/١٢٤الضعفاء الكبیر، )(١
 .٢٩١، رقم ٤/١١٩٩تاریخ اإلسالم، )(٢
 .٤٤٢هدي الساري، ص)(٣
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
 .٤٤، رقم ١٠٩جامع التحصیل، ص)(٦
 .٥٤، رقم ١١٠المصدر السابق، ص)(٧
 مباشرة، انظر: المصدر السابق.ألنَّ البخاري روى عنه عن الزهري )(٨
 .١١١المصدر السابق، ص)(٩
 .٢٩، رقم ٢٦انظر: طبقات المدلسین، ص)(١٠



٢٣٢ 

   .)١(َأِي اْعَتَمَدُه ِباْلَكَالِم َوَقَصَدهُ » فاْنَتحاه َربیعةُ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١١٩الحدیث رقم ( 
َبِعيُّ  :رحمه اهللا مسلمقال اإلمام  ، )٢(َعْن َماِلكٍ ، َحدَّثََنا ُجَوْیِرَیةُ ، َحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْسَماَء الضُّ

اْلُمطَِّلِب ْبَن َرِبیَعَة ْبِن َحدََّثُه َأنَّ َعْبَد ، َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعْبِد اِهللا ْبِن َنْوَفِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ، َعِن الزُّْهِريِّ 
 -َلْو َبَعْثَنا َهَذْیِن اْلُغَالَمْیِن ، َفَقاَال: َواهللاِ ، َواْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ، َحدََّثُه َقاَل: اْجَتَمَع َرِبیَعُة ْبُن اْلَحاِرثِ ، اْلَحاِرثِ 

َدَقاتِ ، َفَكلََّماهُ  r ِإَلى َرُسوِل اهللاِ  -َقاَال ِلي َوِلْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس  ، َفَأدََّیا َما ُیَؤدِّي النَّاُس ، َفَأمََّرُهَما َعَلى َهِذِه الصَّ
َفَقاَل ، َفَذَكَرا َلُه َذِلكَ ، َفَوَقَف َعَلْیِهَما، َقاَل َفَبْیَنَما ُهَما ِفي َذِلَك َجاَء َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلبٍ ، َوَأَصاَبا ِممَّا ُیِصیُب النَّاُس 

َما َتْصَنُع َهَذا ِإالَّ ، ْبُن اْلَحاِرِث َفَقاَل: َواهللاِ  َفاْنَتَحاُه َرِبیَعةُ ، َما ُهَو ِبَفاِعلٍ ، اهللاِ  َفوَ ، يُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َال تَْفَعَال َعلِ 
  .)٣("الحدیثَنَفاَسًة ِمْنَك َعَلْیَنا... 

   تخریج الحدیث:
  بنحوه. ،به، بن شهاب الزهريمحمد عن ، ليیْ األَ  من طریق یونس بن یزید)٤(أخرجه مسلم  

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

البصري،  ،تح الموحدةفو بضم المعجمة  ،عيبَ د الضُّ یْ بَ : هو تصغیر جاریة بن أسماء بن عُ جویریة-١
 .)٨(، والذهبي)٧(، وابن حبان)٦(وثقه: أحمد بن حنبل .)٥(ومائة مات سنة ثالث وسبعین ،من السابعة ،صدوق

و في السن مثل مالك یحدث عن صالح الحدیث وه" :حاتم و، وأب)٩("لیس به بأس" :یحیى بن معینقال و 
  .)١١("علم كثیرصاحب " قال ابن سعد:و  .)١٠("نافع

  .)١٢(t ه لم یرسل عن مالك بن أنسألنَّ ؛ إرسالهال یضیر و ، قلت: ثقة

                                                           
 .٥/٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .المدني اهللا عبد أبو ،األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بنا هو)(٢
 ).١٠٧٢(١٦٧، رقم ٢/٧٥٢، الصدقة على النبي آل استعمال ترك بابكتاب الزكاة، صحیح مسلم، )(٣
 .٧٥٤في الموضع السابق، ص)(٤
 .٩٩٥، رقم ٢٠٥تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٢٢٠٦، رقم ٢/٥٣١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٧١٢٩، رقم ٦/١٥٣ذكره في الثقات، )(٧
 .٨٢٧، رقم ١/٢٩٩انظر: الكاشف، )(٨
 .٢٢٠٦، رقم ٢/٥٣١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 المصدر السابق.انظر: )(١٠
 .٧/٢٨١الطبقات الكبرى، )(١١
 .٥٥، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٠٦، رقم ١٥٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٢



٢٣٣ 

الهاشمي. أّمه أم الحكم بنت  بن عبد المطلب بن هاشما: هو عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث -٢
، وعن علي. وروى عنه ابنه عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن الحارث بن r. روى عن النبّي ..الزبیر بن عبد المطلب

  .)١(نوفل
  ه لم یرسل عن ألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري ثقات، وال یضیر ما قیل عن وباقي رجال اإلسناد
  المرتبة  فيابن حجر ذكره  مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك و ، )٢(بن الحارث بن عبد المطلبعبداهللا بن عبد اهللا بن نوفل 

  .بصیغة التحدیث هنا ه حدثألنَّ ، )٣(الثالثة من مراتب التدلیس
***  

ى َلهُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث الَخِضر َعَلْیِه السََّالُم    .)٤(السَِّفیَنةِ َأِي اْعَتَمَد َخْرَق » وتََنحَّ

  ) ١٢٠الحدیث رقم ( 
   لم أجده.

***  

َهَكَذا َجاَء ِفي ِرَواَیٍة. » َفَلْم أْنَشْب َحتَّى َأْنَحْیُت َعَلْیَها«َوَحِدیُث َعاِئَشَة قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  .)٥(َواْلَمْشُهوُر ِبالثَّاِء المثلثة والخاء المعجمة والنون

  ) ١٢١الحدیث رقم ( 
   –َوَعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد ، )٦(َوَأُبو َبْكِر ْبُن النَّْضرِ ، : َحدَّثَِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلُحْلَواِنيُّ رحمه اهللا مسلمقال اإلمام 

َعِن اْبِن ، )٨(َعْن َصاِلحٍ ، )٧(َحدَّثَِني َأِبي، َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َسْعدٍ  - َقاَل َعْبٌد: َحدَّثَِني وَقاَل اْآلَخَراِن: َحدَّثََنا 
َقاَلْت: َأْرَسَل َأْزَواُج ، rَزْوَج النَِّبيِّ ، َأنَّ َعاِئَشةَ ، )٩(َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ ، ِشَهابٍ 
َفاْسَتْأَذَنْت َعَلْیِه َوُهَو ُمْضَطِجٌع َمِعي ِفي ِمْرِطي... َفَلمَّا ، rِإَلى َرُسوِل اِهللا  rَفاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل اِهللا   rالنَِّبيِّ 

  .)١٠(»اْبَنُة َأِبي َبْكرٍ «َوَتَبسََّم ِإنََّها  :rَقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا ، َلْم َأْنَشْبَها َحتَّى َأْنَحْیُت َعَلْیَهاَوَقْعُت ِبَها 
  

                                                           
 .٤/٣١٧یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١
البن  یل، وتحفة التحص٧١٢، رقم ٢٦٩صللعالئي،  ، وجامع التحصیل٣٤٧، رقم ١٨٩م، صالبن أبي حات انظر: المراسیل)(٢

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
 .٥/٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 المصدر السابق.)(٥

 ، وأبو النضر هو هاشم بن القاسم مشهور.هو ابن أبي النضر البغدادي)(٦
 أبو إسحاق المدني. ،ن بن عوف الزهريهو إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحم)(٧
 هو ابن كیسان المدني.)(٨
 المخزومي.)(٩

 ).٢٤٤٢(٨٣، رقم ٤/١٨٩١، عائشة فضل في باب، y الصحابة فضائل كتابصحیح مسلم، )(١٠



٢٣٤ 

   تخریج الحدیث:
   )٢(والبخاري .بنحوه ،به، عن محمد بن شهاب الزهري، ليیْ یونس بن یزید األَ من طریق )١(أخرجه مسلم  

  بنحوه. ،به، عن عائشة، من طریق عروة بن الزبیر
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ثقات وال یضر ما قیل في كل من:  
  .)٣(لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري هألنَّ  ؛إرسال صالح بن كیسان -١   

 ه لم یرسل عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامألنَّ  ؛محمد بن شهاب الزهري إرسال -٢
ألنه حدث بصیغة  ؛)٥(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره  مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك و ، )٤(المخزومي

  .)٦("عن قوله األئمة قبل وقد ، وأیضًا قال العالئي: "اإلخبار
***  

َواِحُدُهْم: َنْحٌو. َیْعِني َأنَّ ، َأْي ُضروٌب ِمْنُهمْ » َیأتیني َأْنَحاٌء ِمَن اْلَمَالِئَكةِ «َوِفیِه قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  .)٧(ِسَوى ِجْبِریَل َعَلْیِه السََّالمُ ، اْلَمَالِئَكَة َكاُنوا َیُزوُروَنهُ 

  ) ١٢٢الحدیث رقم ( 
  ، ثنا َسِعیٌد اْلُجَرْیِريُّ ، )٨(نا َعْبُد اْألَْعَلى، : نا َأُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّىاهللاقال اإلمام ابن خزیمة رحمه 

َقاَل: )١٢(َعْن َأِبي َسِعیدٍ ، )١١(َعْن َأِبي َنْضَرةَ ، نا َسِعیٌد اْلُجَرْیِريُّ ، )١٠(نا ِإْسَماِعیلُ ، )٩(ح َوثنا َأُبو َهاِشٍم ِزَیاُد ْبُن َأیُّوبَ 
ثُمَّ ُقْمَنا ِإَلى ، َفَأَكْلَنا ِمْنَها َأْكًال َشِدیًدا َقاَل: َوَناٌس ِجَیاعٌ  - الثُّوِم  -َفَوَقْعَنا ِفي ِتْلَك اْلَبْقَلِة ، َنْعُد َأْن ُفِتَحْت َخْیَبرُ َلْم 

یحَ  rَفَوَجَد َرُسوُل اللَِّه ، اْلَمْسِجدِ  َفَقاَل ، »اْلَخِبیَثِة َفَال َیْقَرَبنَّا ِفي َمْسِجِدَناَمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة «َفَقاَل: ، الرِّ
                                                           

 .٨٣، رقم ٤/١٨٩٢، عائشة فضل في باب، y الصحابة فضائل كتابصحیح مسلم، )(١
، ٣/١٥٦، بعض دون نسائه بعض وتحرى صاحبه إلى أهدى من باب، علیها والتحریض وفضلها الهبة كتابصحیح البخاري، )(٢

 .٢٥٨١رقم 
 .١٥١، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٢٩٤، رقم ١٩٨انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٣
التحصیل البن ، وتحفة ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، ص)(٥
 .٤٤، رقم ١٠٩جامع التحصیل، ص)(٦
 .٥/٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧
 .أبو محمد ،البصري الساميهو ابن عبد األعلى )(٨
 أبو هاشم طوسي. ،هو بن زیاد البغدادي)(٩

 أو كراثاً  أو بصالً  أو ثوماً  أكل من نهي باب ، الصالة ومواضع المساجد تابكبن علیة، صرح به مسلم في صحیحه، هو ا)(١٠
 ).٥٦٥(٧٦، رقم ١/٣٩٥، نحوها

 هو المنذر بن مالك بن ُقَطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدي الَعوقي بفتح المهملة والواو ثم قاف البصري.)(١١
 .١٢٢٩رقم  ،١/٣٤٣هو الخدري، انظر الروایة في مستخرج أبي عوانة، )(١٢



٢٣٥ 

َمْت َفَبَلَغ َذاَك النَِّبيَّ  َمْت ُحرِّ َوَلِكنََّها َشَجَرٌة َأْكَرُه ، َأیَُّها النَّاُس َلْیَس ِلي َتْحِریُم َما َأَحلَّ اللَّهُ «َفَقاَل: ، rالنَّاُس: ُحرِّ
َفَأْكَرُه َأْن ، ِمَن اْلَمَالِئَكةِ )١(َوإِنَُّه َیْأِتیِني. . . .«َهاِشٍم. َوَزاَد َأُبو ُموَسى ِفي آِخِر َحِدیِثِه: . َهَذا َحِدیُث َأِبي »ِریَحَها

  .)٢(»َیُشمُّوا ِریَحَها
   تخریج الحدیث:

عن أبي خیثمة )٥(یعلى الموصلي وأبو، الناقدعمرو بن محمد بن بكیر عن )٤(مسلم. و )٣(أحمد أخرجه
 من طریق یزید بن هارون)٦(عوانةوأبو  بنحوه. ،به، لیةبن عُ ثالثتهم عن إسماعیل ، حرب الحرشيزهیر بن 
، )١٠(وابن حبان، )٩(وابن خزیمة، )٨(الدُّوَالِبيو ، )٧(داود وأبو بنحوه. ،به، اْلُجَرْیِريعن سعید  ،الواسطي
 داود وأبو، )١٣(وأحمد، بن أبي سرح من طریق أبي النجیب مولى عبداهللا بن سعید، )١٢(والبیهقي، )١١(والطبراني
وعبد الرزاق ، الصنعانيمن طریق حنش بن عبداهللا )١٥(وأحمد، النََّدِبيمن طریق بشر بن حرب )١٤(الطیالسي
من طریق قزعة بن )١٨(والطبراني، العبدي من طریق أبي هارون عمارة بن جوین)١٧(والطبراني، )١٦(الصنعاني

  بنحوه. ،به، ستتهم عن أبي سعید الخدري، عبداهللا بن خباب األنصاريمن طریق )١٩(عوانة وأبو، یحیى البصري
  

                                                           
 .١٤٤٦، رقم ٣/٢٦٨، تلخیص الحبیرر: الالكلمة هنا أنحاء، انظ)(١
 .١٦٦٧، رقم ٣/٨٤صحیح ابن خزیمة، )(٢
 .١١٠٨٤، رقم ١٧/١٤٧مسند أحمد، )(٣
 - ٧٦، رقم ١/٣٩٥، نحوها أو كراثاً  أو بصالً  أو ثوماً  أكل من نهي باب  الصالة، ومواضع المساجد كتابصحیح مسلم، )(٤
)٥٦٥.( 

 .١١٩٥، رقم ٢/٤١٠مسند أبي یعلى الموصلي، )(٥
 .١٢٢٩، رقم ١/٣٤٣مستخرج أبي عوانة، )(٦
 .٣٨٢٣، رقم ٣/٣٦٠، الثوم أكل في باب، األطعمة كتابسنن أبي داود، )(٧
 .١٩٣٩، رقم ٣/١١٠٩، الكنى واألسماء)(٨
 .١٦٧٠، رقم ٣/٨٥صحیح ابن خزیمة، )(٩

 .٢٠٨٥، رقم ٥/٤٣٩صحیح ابن حبان، )(١٠
 .٨٦٦٣، رقم ٨/٢٨٩المعجم األوسط، )(١١
 .٥٠٥٩، رقم ٣/١٠٩، السنن الكبرى)(١٢
 .١١٨٠٥، رقم ١٨/٣٢٦مسند أحمد، )(١٣
 .٢٢٨٥، رقم ٣/٦٢٤مسند أبي داود الطیالسي، )(١٤
 .١١٦٧٠، رقم ١٨/٢٠٩مسند أحمد، )(١٥
 .١٧٣٩، رقم ١/٤٤٥مصنف عبد الرزاق، )(١٦
 .٧٦٥٨، رقم ٧/٣٣٥المعجم األوسط، )(١٧
 .٣٢٣٠، رقم ٣/٣٠٣، موضع السابقفي ال)(١٨
 .١٢٣٠، رقم ١/٣٤٤مستخرج أبي عوانة، )(١٩



٢٣٦ 

  دراسة رجال اإلسناد:
ة روى عنه قبل بن علیَّ ؛ ألنَّ إسماعیل اْلُجَرْیِرياختالط سعید رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل عن 

  .)١(بن علیةإسماعیل  من طریق له مسلم روىكذلك و ، اختالطه
  سالم من العلل، ورجاله كلهم ثقات. فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٣( ، وشعیب األرنؤوط)٢(األلباني وصححه كل من، اإلسناد صحیح

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٩، رقم ١٢٧، صاط بمن رمى من الرواة باالختالطانظر: نهایة االغتب)(١
 .٦٠٨٩، رقم ٢/١٠٥١صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(٢
 .١١٠٨٤، رقم ١٧/١٤٧انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٣



٢٣٧ 

  الثاني المبحث
 الخاء مع النون

ِلَخطایاه، َحتَّى ُنْخَبِة  َما أصاَب المؤمَن ِمن َمْكُروٍه َفُهَو كفَّارةٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَب) ِفیِه 
ة والَقْرَصة. ُیَقاُل: َنَخَبِت النملُة تَْنُخُب، إذا عّضت. والنَّْخُب: خرق الجلد» النَّْملة  .)١(النُّْخَبُة: العضَّ

  ) ١٢٣الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

 .)٢(»اْلَقْوِم مائَة رجلٍ اْنَتِخْب ِمَن «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن اْألَْكَوِع 

  ) ١٢٤الحدیث رقم ( 
َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ح وَحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

، ، ِكَالُهَما َعْن )٣(ِإْبَراِهیَم، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ  ِعْكِرَمَة ْبِن َعمَّاٍر، ح وَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الدَّاِرِميُّ
 اْبُن َعمَّاٍر، َحدَّثَِني ِإَیاُس ْبنُ َوَهَذا َحِدیثُُه َأْخَبَرَنا َأُبو َعِليٍّ اْلَحَنِفيُّ ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َعْبِد اْلَمِجیِد، َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة َوُهَو 

َوَنْحُن َأْرَبَع َعْشَرَة ِماَئًة، َوَعَلْیَها َخْمُسوَن َشاًة َال  r، َقاَل: َقِدْمَنا اْلُحَدْیِبَیَة َمَع َرُسوِل اِهللا )٥(، َحدَّثَِني َأِبي)٤(َسَلَمةَ 
 ...َواْسَتَقْیَنا، َفَسَقْیَنا َفَجاَشْت،، َبَصَق ِفیَهاَعَلى َجَبا الرَِّكیَِّة، َفِإمَّا َدَعا، َوإِمَّا rَفَقَعَد َرُسوُل اِهللا ُتْرِویَها، َقاَل: 

َفَأْنَتِخُب ِمَن اْلَقْوِم ِماَئَة َرُجٍل َفَأتَِّبُع اْلَقْوَم، َفَال َیْبَقى ِمْنُهْم ُمْخِبٌر ِإالَّ َخلِِّني  اِهللا، َرُسولَ  َیا :ُقْلتُ 
  .)٦("الحدیث...َقَتْلُتهُ 

   تخریج الحدیث:
  ، )٨(طریق النضر بن محمد الیماني، عن عكرمة بن عمار، به، بنحوه. والبخاريمن )٧(أخرجه مسلم

                                                           
 .٥/٣٠واألثر، النهایة في غریب الحدیث )(١
  .٣١، صالسابقالمصدر )(٢
 هو عبد الملك بن عمرو القیسي.)(٣
 هو ابن األكوع األسلمي، أبو سلمة المدني.)(٤
 ).١٨٠٢(١٢٤، رقم ٣/١٤٢٩سلمة بن األكوع، انظر الروایة في صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة خیبر، )(٥
 ).١٨٠٧(١٣٢، رقم ٣/١٤٣٣وغیرها، ،  باب غزوة ذي قرد السابقفي الموضع )(٦
 ).١٧٢٩(١٩، رقم ٣/١٣٥٤، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، والمؤاساة فیها، السابقفي الموضع )(٧
ا َیْعَمُل الظَّاِلُموَن، ِإنَّ )(٨ ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِفیِه صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب وقوله تعالى:{َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّ َما ُیَؤخِّ

، باب: هل تكسر الدنان التي فیها الخمر، أو »رافعي، المقنع والمقمح واحد] «٤٣اَألْبَصاُر ُمْهِطِعیَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم} [إبراهیم: 
، وكتاب الشركة، باب الشركة ٢٤٧٧، رقم ٣/١٣٦تخرق الزقاق، فإن كسر صنما، أو صلیبا، أو طنبورا، أو ما ال ینتفع بخشبه، 

، رقم ٥٥، وص٤/٥٤، و كتاب الجهاد والسیر، باب حمل الزاد في الغزو، ٢٤٨٤، رقم ٣/١٣٧في الطعام والنهد والعروض، 



٢٣٨ 

من طرق عبد الرحمن بن عبد اهللا )٢(، من طریق یزید بن أبي عبید مولى سلمة بن األكوع، وأیضاً )١(ومسلم
  عن سلمة بن األكوع، به، بنحوه. كالهمااألنصاري، 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
وفي روایته  ،أصله من البصرة، صدوق یغلط ،أبو عمار الیمامي ،: هو العجليارعكرمة بن عمّ  -١  

  . )٣(ومائة مات قبیل الستین ،من الخامسة ،ولم یكن له كتاب ،عن یحیى بن أبي كثیر اضطراب
، )٩(وأبو داود، )٨(، وأحمد بن صالح)٧(، والعجلي)٦( ، وأحمد بن حنبل)٥(بن المدینيا، و )٤(بن معیناقه: وثَّ 

، )١٣(، والدارقطني)١٢(، وابن حبان)١١(، وٕاسحاق بن أحمد بن خلف)١٠(الطََّناِفِسيوعلي بن محمد 
صدوق لیس "بن معین: ا. وقال )١٥("إال في یحیى بن أبي كثیر فمضطرب" ، وزاد الذهبي:)١٤(والذهبي

                                                                                                                                                                                                 
، وكتاب الصلح، باب ٣٠٤١، رقم ٤/٦٦، وباب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: یا صباحاه، حتى یسمع الناس، ٢٩٨٢=

، وباب غزوة ٤١٩٦، و رقم ٤١٩٤، رقم ٥/١٣٠، وكتاب المغازي، باب غزوة ذي قرد، ٢٧٠٢، رقم ٥/١٨ الصلح مع المشركین،
، وكتاب اآلداب، وباب ما ٥٤٩٧، رقم ٧/٩٠، وكتاب الذبائح والصید، باب آنیة المجوس والمیتة، ٤٢٠٩، رقم ٥/١٣٤خیبر، 

كتاب الدعوات، باب قول اهللا تعالى: {َوَصلِّ َعَلْیِهْم} [التوبة: ، و ٦١٤٨، رقم ٨/٣٥یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره منه، 
، رقم ٩/٧، وكتاب الدیات، باب إذا قتل نفسه خطأ فال دیة له، ٦٣٣١، رقم ٨/٧٣ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه،  ]١٠٣

٦٨٩١. 
باب  )، و١٨٠٢(٣٣رقم  ،١٥٤٠)، وص١٨٠٢(١٢٣، رقم ٣/١٤٢٧صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة خیبر، )(١

، t،  باب من فضائل علي بن أبي طالب y)، وكتاب فضائل الصحابة ١٨٠٦(١٣١، رقم ١٤٣٢غزوة ذي قرد وغیرها، ص
  ).٢٤٠٧( -  ٣٥، رقم ٤/١٨٧٢
 ).١٨٠٢(١٢٤، رقم ٣/١٤٢٩، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة خیبر، السابقفي الموضع )(٢
 .٤٧٠٦ ، رقم٦٨٧انظر: تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥انظر: تاریخ بغداد، )(٤
 .١٦٩، رقم ١٣٣بن أبي شیبة، صاانظر: سؤاالت )(٥
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥انظر: تاریخ بغداد، )(٦
 .١٢٧١، رقم ٢/١٤٤انظر: الثقات، )(٧
 .١٠٧٤، رقم ١٧٧تاریخ أسماء الثقات، ص)(٨
 .٢٦٤انظر: سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(٩

 .٤١، رقم ٧/١٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، انظر: )(١٠
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥انظر: تاریخ بغداد، )(١١
 .٤٦٤١، رقم ٥/٢٣٣ذكره في الثقات، )(١٢
 .٤٠٣، رقم ٥٦انظر: سؤاالت البرقاني، ص)(١٣
 .٣٨٦٦، رقم ٢/٣٣انظر: الكاشف، )(١٤
  المصدر السابق.)(١٥



٢٣٩ 

ن یحیى بن حدیثه ع يوف ،سوربما دلَّ  ،في حدیثه مَ وربما وهِ  ،كان صدوقاً " ، وقال أبو حاتم:)١("به بأس
، )٤("صدوق" ، وقال الساجي:)٣("، في حدیثه نكرةصدوقاً " ، وقال ابن خراش:)٢("غالیطبعض األ أبي كثیر

لیس به بأس " قال ابن شاهین:، و )٥("ال في حدیثه عن یحیى بن أبي كثیرلیس به بأس إ" وقال النسائي:
أحادیث عن یحیى بن فه في ضعَّ  یحیى بن سعید  القطانالساجي "زكریا بن یحیى . وقال  )٦("صدوق

 َسَأْلُت یحیى بن سعید عن أحادیث عكرمة بن عمار عن یحیى بن" بن المدیني:ا. وقال )٧("أبي كثیر
عكرمة بن عمار مضطرب عن غیر " . وقال أحمد بن حنبل:)٨("أبي كثیر فضعفها وقال لیس بصحاح

أحادیث عكرمة بن عمار عن أیضًا: "، وقال )٩("أیاس بن سلمة صالح وكأن حدیثه عنأیاس بن سلمة 
. وقال )١٠("قن حدیث أیاس بن سلمة یعني عكرمةیحیى بن أبي كثیر ضعاف لیس بصحاح ...أت

. وقال صالح بن محمد )١١("بن أبي كثیر، ولم یكن عنده كتاب یضرب في حدیث یحیى" البخاري:
مستقیم الحدیث إذا " . وقال ابن عدي:)١٢("ولم یشركه فیها أحدحادیث طوال أ باكان یتفرد " األسدي:

  .)١٣("روى عنه ثقة
إیاس بن سلمة بن  عن ه حدَّث، یضطرب في حدیث یحیى بن أبي كثیر، وهنا ال یضیر ألنَّ ةقلت: ثق

یذكر الحافظ  ، وكذلك اختالطه، مع أن َّ البیهقي ذكره أنَّه اختلط، ولم یذكر أحد من األئمة أنه اختلط، ولماألكوع
؛ فیأخذ هذا القول على )١٤(ابن حجر، والذهبي قول البیهقي أنه اختلط ولم یشیرا إلیه، بل ذكر انه اضطرب

                                                           
 .٤١، رقم ٧/١١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١
 مصدر السابق.ال)(٢
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥تاریخ بغداد، )(٣
 السابق.المصدر )(٤
 .٤٠٠٨، رقم ٢٠/٢٦١تهذیب الكمال، )(٥
 .١٠٧٤، رقم ١٧٧تاریخ أسماء الثقات، ص)(٦
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥تاریخ بغداد، )(٧
 ٤١، رقم ٧/١٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٨
 .٧٢٩، رقم ١/٣٧٩العلل ومعرفة الرجال، )(٩

 .٣٢٥٥، رقم ٢/٤٩٤، مصدر السابقال)(١٠
 .١٤١٥، رقم ٣/٣٧٨الضعفاء الكبیر، )(١١
 .٦٦٥٨، رقم ١٤/١٨٥تاریخ بغداد، )(١٢
 .٦/٤٨٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٣
 .٧٣، رقم ٢٥٦انظر: نهایة االغتباط بمن رمى من الرواة باالختالط، ص)(١٤



٢٤٠ 

؛ )١(االضطراب ال على االختالط، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  ث هنا بصیغة التحدیث.حدَّ وقد 

لم یثبت أن یحیى بن معین  ،: هو البصري، صدوقعبید اهللا بن عبد المجید أبو علي الحنفي -٢
  .)٢(مات سنة تسع ومائتین ،من التاسعة ،ضعفه

 بن معین:ا. وقال )٨(، والذهبي)٧(، والدارقطني)٦(، وابن حبان)٥(، وابن قانع)٤(، والعجلي)٣(قه: ابن سعدوثَّ   
ل اْلُعَقْیِلي: ، وقا)١١("لیس بشيء": بن معینا. وقال )١٠("بأس صالح لیس به" :وقال أبو حاتم، )٩("لیس به بأس"
  .)١٣("ضعفه العقیلي بال مستند" جر فقال:. وعلق علیه ابن ح)١٢("وال یتابع علیه"

  .ةقلت: ثق
عنه في  إسحاق بن راهویه؛ ألنَّه لم یروِ  وال یضیر ما قیل في اختالط ،وباقي رجال اإلسناد ثقات

  .)١٤(العباس السراج واختالطه سوى رجل وهو أب
***  
  

  
  
  

                                                           
 .٨٨، رقم ٤٢طبقات المدلسین، صانظر: )(١
 .٤٣٤٦، رقم ٦٤٢تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٧/٢٩٩انظر: الطبقات الكبرى، )(٣
 .١١٦٤، رقم ٢/١١١انظر: الثقات، )(٤
 .٦٣، رقم ٧/٣٤انظر: تهذیب التهذیب، )(٥
 .١٤١٠٩، رقم ٨/٤٠٤ذكره في الثقات، )(٦
 .٦٣ رقم ،٧/٣٤ التهذیب، تهذیبانظر: )(٧
 .٣٥٦٩، رقم ١/٦٨٣انظر: الكاشف، )(٨
 .١٥٤١، رقم ٥/٣٢٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 السابق.المصدر )(١٠
 .١١٠٥، رقم ٣/١٢٣الضعفاء الكبیر، )(١١
 السابق.المصدر )(١٢
 .٤٦٢، صهدي الساري)(١٣
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١٤



٢٤١ 

َبْیِر  ُهَو » ِمْن ِلیََّة فاْستَْقَبل َنْخبًا بَبصِره rأقَبْلُت َمَع َرُسوِل اللَِّه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث الزُّ
  .)١(اسُم َمْوِضٍع ُهَناكَ 

  ) ١٢٥الحدیث رقم ( 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن )٣(، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَحاِرثِ )٢(ْبُن َیْحَیى: َحدَّثََنا َحاِمُد قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا

َبْیرِ  َبْیِر، َعِن الزُّ ، َعْن َأِبیِه، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ ِمْن  r، َقاَل: َلمَّا َأْقَبْلَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه )٤(َعْبِد اللَِّه ْبِن ِإْنَساٍن الطَّاِئِفيِّ
ِفي َطَرِف اْلَقْرِن اْألَْسَوِد َحْذَوَها، َفاْسَتْقَبَل َنِخًبا ِبَبَصرِِه، وَقاَل:  rِلیََّة َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِعْنَد السِّْدَرِة َوَقَف َرُسوُل اللَِّه 

َوَذِلَك َقْبَل ُنُزوِلِه » جٍّ َوِعَضاَهُه َحرَاٌم ُمَحرٌَّم ِللَّهِ ِإنَّ َصْیَد وَ «َمرًَّة َواِدَیُه، َوَوَقَف َحتَّى اتََّقَف النَّاُس ُكلُُّهْم، ُثمَّ َقاَل: 
  .)٥(الطَّاِئَف َوِحَصارِِه ِلَثِقیفٍ 
   تخریج الحدیث:

، )٧(بن داسة البصري، عن أبي داود، به، بمثله. واْلُعَقْیِلي من طریق محمد بن بكر)٦(أخرجه البیهقي  
، )١٢(، والشاشي)١١(من طریق أحمد وهو في مسنده)١٠(، والمزي)٩(مسنده، من طریق الحمیدي وهو في )٨(والبیهقي

من طریق یعقوب بن حمید بن كاسب المدني، ثالثتهم عن عبداهللا بن الحارث )١٣(وضیاء الدین المقدسي
  اْلَمْخُزوِمي، به، بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

  .)١٤(من السادسة ،نلیِّ  ،و الثقفي: همحمد بن عبد اهللا بن إنسان الطائفي  -١
   ،الطائفي، لین الحدیث ،: هو عبد اهللا بن إنسان الثقفيمحمد بن عبد اهللا بن إنسان الطائفي والد -٢

  
                                                           

 .٥/٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 البلخي، أبو عبد اهللا.هو ابن هانئ )(٢
 .١٤١٦، رقم ٣/٣٢هو من أهل مكة مخزومي، صرح به أحمد في مسنده، )(٣
 . ٤٨، رقم ١/١٠٨هو ابن العوام، صرح به الشاشي في مسنده، )(٤
 .٢٠٣٢، رقم ٢/٢١٥سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في مال الكعبة، )(٥
 .١٠٦٢٩، رقم ٧/٤٤٣معرفة السنن واآلثار، )(٦
 .٤/٩٢الضعفاء الكبیر، )(٧
 .١٦٠٠، رقم ٢/١٧٠، والسنن الصغیر، ٩٩٧٧، رقم ٥/٣٢٧السنن الكبرى، )(٨
 .٦٣، رقم ١/١٨٥مسند الحمیدي، )(٩

 .١٤/٣١٣تهذیب الكمال، )(١٠
 .١٤١٦، رقم ٣/٣٢مسند أحمد، )(١١
 .٤٨، رقم ١/١٠٨المسند للشاشي، )(١٢
 .٨٦٠، رقم ٣/٥٦األحادیث المختارة، )(١٣
 .٦٠٣٩، رقم ٨٥٩تهذیب، صتقریب ال)(١٤



٢٤٢ 

  .)١(السادسةمن 
وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في  إرسال عروة بن الزبیر، ألنَّه لم یرسل عن أبیه الزبیر   

  . )٢(ابن العوام
  فیه محمد بن عبد اهللا بن إنسان الطائفي، وأبیه كالهما لین الحدیث. فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
، )٤(األلباني كل من ، وضعفه من المعاصرین)٣("لم یصح حدیثه" وقال البخاري: ،اإلسناد ضعیف

  .)٥( وشعیب األرنؤوط
***  

ِة َصَدَقةٌ َلْیَس ِفي «ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَخ) ِهَي الرَّقیق. َوِقیَل: الَحمیر. َوِقیَل: الَبَقر » النُّخَّ
مِّ، َوَغْیُرهَ  ا ِباْلَفْتِح. َوَقاَل الَعواِمل. وتُفَتُح نوُنها وُتَضمُّ. َوِقیَل: ِهَي ُكلُّ َدابٍَّة اسُتعملت. َوِقیَل: الَبَقر الَعواِمل ِبالضَّ

ة َأْن یأخَذ الُمصَ  َدَقةِ الَفّراء: النُّخَّ   .)٦(دِّق ِدیَناًرا بعَد فراِغه ِمَن الصَّ

  ) ١٢٦الحدیث رقم ( 
، ثنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبن قال اإلمام البیهقي رحمه اهللا َلِميُّ : َوَأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ

 َلْیَس ِفي اْلَجْبَهِة َوَال ِفي: " rِفي َحِدیِث النَِّبيِّ )٨(اْلَعِزیِز َقاَل: َقاَل َأُبو ُعَبْیدٍ ، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد )٧(اْلَحَسِن اْلَكاِرِزيُّ 
ِة َصَدَقةٌ   )١١(، َعْن َكِثیِر ْبِن ِزَیاٍد اْلُخَراَساِنيِّ )١٠(، َعْن َحمَّاِد ْبِن َزْیدٍ )٩(". َحدَّثََناُه اْبُن َأِبي َمْرَیمَ اْلُكْسَعَة َوَال ِفي النُّخَّ

اِك َیْرَفُعُه. َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد: َقاَل َأُبو ُعَبْیَدةَ  حَّ ُة َیْرَفُعُه، َوَعْن َغْیِر َحمَّاٍد، َعْن ُجَوْیِبٍر، َعِن الضَّ : اْلَجْبَهُة اْلَخْیُل، َوالنُّخَّ

                                                           
 .٣٢٣٢، رقم ٤٩٢، صتقریب التهذیب)(١
، وتحفة التحصیل البن ٥١٥، رقم ٢٣٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ١٤٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .٢٢٦العراقي، ص
 .٩٠، رقم ٥/٤٥التاریخ الكبیر، )(٣
 .١٨٧٥، رقم ٢٧١ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، ص)(٤
 .١٤١٦، رقم ٣/٣٢حاشیة  مسند أحمد، )(٥
 .٥/٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
كوال: بفتح الراء، هذه النسبة إلى كارز، وهي قریة بنواحي نیسابور على نصف ابفتح الكاف وكسر الراء والزاي، وقال ابن م)(٧

 ].٣٣٦٥، رقم ١١/١٤فرسخ منها. [ األنساب للسمعاني، 
 بن سالم البغدادي.هو القاسم )(٨
 هو سعید بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي بالوالء، أبو محمد المصري.)(٩

 هو ابن درهم األزدي الجهضمي، أبو إسماعیل البصري.)(١٠
 هو أبو سهل الُبْرساني.)(١١



٢٤٣ 

ِقیُق، َواْلُكْسَعُة اْلَحِمیُر، َقاَل اْلِكَساِئيُّ َوَغْیُرُه ِفي اْلَجْبَهِة َوا ُة ِبَرْفِع النُّوِن، الرَّ ْلُكْسَعِة ِمْثُلُه، َوَقاَل اْلِكَساِئيُّ ِهَي النُّخَّ
  .)١(َوَفسََّرُه ُهَو َوَغْیُرُه ِفي َمْجِلِسِه اْلَبَقُر اْلَعَواِملُ 

   تخریج الحدیث:
  من طریق محمد )٣(من طریق عبد اهللا بن الحسن الهاشمي، والَبَالُذري)٢(أخرجه عبد الرزاق الصنعاني

   ، به، بنحوه.rمن طریق الحسن البصري، ثالثتهم عن النبي )٤(ابن عبد اهللا الزُّهري، وأبو داود 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

إسناد ًال و أجویبر بن سعید األزدي، خر عن حدهما عن سعید ابن أبي مریم، واآلللحدیث إسنادان أما أ
  بن أبي مریم فیه:سعید 

: هو محمد بن الحسین بن موسى، األزدي أبا، السَّلِمي َجدًا، ألنه سبط السُّلِميأبو عبد الرَّحمن  -١
  .)٥(أبي عمرو إسماعیل بن نجید بن أحمد بن یوسف السلمي النیسابوري، توفى سنة ثنتي عشرة وأربع مائة

  .)٧("وفیه من بیت الحدیث والزهد والتصكثیر السماع والطلب متقن ف" . وقال الحاكم:)٦(وثقه: الخلیلي
كان أبو عبد الرحمن السلمي غیر ثقة، ولم یكن سمع من " محمد بن یوسف القطان النیسابوري:وقال 

ث عن األصم بتاریخ یحیى بن معین وبأشیاء ، فلما مات الحاكم أبو عبد اهللا بن البیع حدَّ یسیراً  األصم إال شیئاً 
بعمدة... وفي القلب مما تكلموا فیه ولیس " الذهبي:. وقال )٨("قال: وكان یضع للصوفیة األحادیث كثیرة سواه،

  . )٩("یتفرد به
  قلت: ضعیف.

سنة ستة وأربعین وثالثمائة  يَ وفِّ : هو المعدل، تُ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الَكاِرِزيّ  -٢  
  .)١٠(هجري

  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح  

                                                           
 .٧٤١١، رقم ٤/١٩٩السنن الكبرى، )(١
 .٦٨٨٣، رقم ٤/٣٤مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )(٢
 .١٣٣٠، رقم ٥/٥١٣أنساب األشراف، جمل من )(٣
 .١١٥، و رقم١١٤، رقم ١/١٣٢المراسیل، )(٤
 .٥٨، رقم ٩/٢٠٨تاریخ اإلسالم ، )(٥
 .٣/٨٦٠انظر: اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )(٦
 .٢٠، رقم ٦٥سؤاالت السجزي، ص)(٧
 .٦٦٦، رقم ٣/٤٢تاریخ بغداد، )(٨
 .٧٤١٩، رقم ٥٢٤-  ٣/٥٢٣میزان االعتدال، )(٩

 .٢٤١، رقم ٧/٨٤١تاریخ اإلسالم، )(١٠



٢٤٤ 

سنة واحد وثمانین  يَ وفِّ بن سابور، أبو الحسن البغوي، تُ )١(: هو ابن الَمْرُزبانعلي بن عبد العزیز -٣  
أدركت " وقال محمد بن عبد الملك بن أیمن:. )٥(، وابن حجر)٤(، والدارقطني)٣(قه: ابن حبانوثَّ  .)٢(ومئتین هجري

على أن أقرأ أنا فقیل البن  علي بن عبد العزیز بمكة وكان یعامل الناس فقلت ِلَوزَّانه َأعطیه ِمَئة درهم صحاحاً 
، . وقال ابن أبي حاتم)٦( "وهذا كان ثقة ،أیمن: فهل یعیبون مثل هذا؟ فقال: ال ، إنما العیب عندهم الكذب

 مجاوراً  مقته النسائي  لكونه كان یأخذ على الحدیث وال شك أنه كان فقیراً . قال الذهبي: "،)٧("صدوقاً والذهبي: "
  .)٨("كان إذا عوتب على ذلك قال یا قوم أنا بین األخشبینقال ابن السني بلغني أنه 

  .ةقلت: ثق
من أصحاب الحسن  وهو، r، یضیر إرساله؛ ألنَّه أرسل عن النبي كثیر بن زیاد اْلُخرَاَساِنيّ  -٤

  .)٩(البصري
  إسناد جویبر بن سعید األزدي فیه:ثانیًا 

 ،أبو القاسم البلخي ،بن سعید األزديا ،وجویبر لقب ،اسمه جابر :ویقال ،: تصغیر جابرویبرجُ  -١
  .)١٠(ومائة مات بعد األربعین ،من الخامسة ،ضعیف جداً  ،نزیل الكوفة راوي التفسیر

من  ،أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثیر اإلرسال ،الضحاك: هو ابن مزاحم الهاللي -٢
، وابن )١٥(، وأبو زرعة)١٤(، والعجلي)١٣(بن حنبل، وأحمد )١٢(بن معیناقه: وثَّ  .)١١(مات بعد المائة ،الخامسة

                                                           
بفتح المیم وسكون الراء وضم الزاى وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى المرزبان، وهو اسم لجد )(١

 ].٣٧٣٥، رقم ١٢/١٨٨المنتسب إلیه. [ األنساب للسمعاني، 
 .٣٦٥، رقم ٦/٧٨٢تاریخ اإلسالم، )(٢
 .١٤٥٢٤، رقم ٨/٤٧٧ذكره في الثقات، )(٣
 .٢١٤، رقم ٢٠٩انظر: سؤاالت السلمي، ص)(٤
 .٥٤٣١، رقم ٥/٥٥٩انظر: لسان المیزان، )(٥
 .٥٤٣١ رقم ،٥/٥٥٩ المیزان، لسان)(٦
 .٩/ ١٠١ - ٦٤٩، رقم ٢/١٤٧تذكرة الحفاظ، ، و ١٠٧٦، رقم ٦/١٩٦الجرح والتعدیل، )(٧
 .٩/ ١٠١ -٦٤٩ رقم ،٢/١٤٧ الحفاظ، تذكرة)(٨
 .٨٤٢، رقم ٧/١٥١والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(٩

 .٩٩٤، رقم ٢٠٥تقریب التهذیب، ص)(١٠
 .٢٩٩٥، رقم ٤٥٩، صتقریب التهذیب)(١١
 .٢٠٢٤، رقم ٤/٤٥٨انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .٢٣٧٥، رقم ٢/٣٠٩انظر: العلل ومعرفة الرجال، )(١٣
 .٧٧٧، رقم ١/٤٧٢انظر: الثقات، )(١٤
 .٢٠٢٤، رقم ٤/٤٥٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، انظر: )(١٥



٢٤٥ 

بن ا، وقال )٣("وكان الضحاك بن مزاحم عندنا ضعیفاً " . وقال یحیى بن سعید القطان:)٢(، والدارقطني)١(حبان
  .)٤("شعبة ال یحدث عن الضحاك بن مزاحمسمعت یحیى قال: كان " المدیني:

  ، ویضیر هنا إرساله ؛ ألنَّه )٥(عباس، وأبو هریرة ما عابوا علیه لكثرة إرساله عن ابن، وٕانَّ ةقلت: ثق
  .)٦(rأرسل عن النبي

الحدیث فیهما أبو عبد الرَّحمن السُّلِمي ضعیف، وأبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن  لذا فإسنادي
األزدي ضعیف، ، وٕارسال كثیر بن زیاد اْلُخَراَساِنّي، وجویبر بن سعید وال تعدیالً  اً الَكاِرِزّي لم أجد فیه جرح

  وٕارسال الضحاك بن مزاحم.
  الحكم على اإلسناد: 

  للحدیث إسنادان وكالهما ضعیف. 
***  

ِبيِّ «ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَر) َأْي بأنِفه. وُنْخَرتَا اْألَْنِف: ثَْقباه والنََّخَرةُ » َأنَُّه أَخذ ِبُنْخَرِة الصَّ
  .)٧(األنِف. واْلَمْنِخُر واْلَمْنِخَراِن َأْیًضا: ثَْقبا األنفِ ِبالتَّْحِریِك: ُمَقدَّم 

  ) ١٢٧الحدیث رقم ( 
: َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن َزْید َقاَل: َلمَّا َهَبْطَنا r: َوَقاَل َأُبو ُسَلْیَماَن ِفي َحِدیِث النَِّبيِّ قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا

ْوَحاِء َعاَرَضْت َرُسوَل اللَِّه اْمَرَأٌة َتْحِمُل َصِبی ا ِبِه ُجُنوٌن َقاَل:  ِإَلْیَها  )٨(َفَحَبَس َرُسوُل اللَِّه الرَّاِحَلَة ُثمَّ اْكَتَنعَ َبْطَن الرَّ
َواَیِة:  َفَوَضْعُتُه َعَلى َیِد َرُسوِل اللَِّه َفَجَعَلُه َبْیَنُه َوَبْیَن َواِسَطِة الرَّْحِل. َفَأَخَذ َرُسوُل اللَِّه ِبُنْخَرِة َوِفي َغْیِر َهِذِه الرِّ

ِبيِّ َفَقاَل: "اْخُرْج ِباْسِم اللَِّه" َفُعوِفيَ    َهاِشِم، نا َزَكِریَّا ْبُن َحْمَدَوْیِه، نا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن  . َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبنُ الصَّ
، َعِن الزُّْهِريِّ )٩(َأَباٍن، نا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْیَمانَ  َدِفيُّ   ، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْیٍد، َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن )١٠(، نا ُمَعاِوَیُة ْبُن َیْحَیى الصَّ

  
                                                           

 .٨٦٨٣، رقم ٦/٤٨٠ذكره في الثقات، )(١
 .٢٣٦، رقم ٣٨انظر: سؤاالت البرقاني، ص)(٢
 .٧٥٨، رقم ٢/٢١٨الضعفاء الكبیر، )(٣
 .٧٥٨ رقم ،٢/٢١٨ الكبیر، الضعفاء)(٤
 .٩٤٤، رقم ٥/١٥٢الكامل في ضعفاء الرجال، انظر: )(٥
، وتحفة التحصیل البن ٣٠٤، رقم ١٩٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٥٢، رقم ٩٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .١٥٥العراقي، ص
 .٥/٣٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧
 ].٤/٢٠٤[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .الكنوع من افتعل، وهو. منها دنا أي)(٨
 .٤/٣٧١ابن عساكر في كتابه تاریخ دمشق، هو الرازي، صرح به )(٩

 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب.)(١٠



٢٤٦ 

  .)١(َذِلكَ َزْیٍد َحدََّثُه بِ 
   تخریج الحدیث:

  ، من )٣(، وأبو نعیم األصبهاني)٢(كما ذكره ابن حجر في كتابه المطالب أخرجه أبو یعلى الموصلي  
عبد الرحمن عبداهللا  يمن طریق أب، )٤(طریق محمد بن یزید بن رفاعة أبو هشام الرفاعي، وابن عساكر

، )٥(اْلُعَقْیِليأخرجه الرازي، به، بنحوه. و  بن سلیمانعن إسحاق  كالهمابن عمر بن صالح الجعفي، ا
َدِفي، به، بنحوه. من طریق عبد الرحیم بن حماد)٦(والبیهقي   الثقفي، عن معاویة بن یحیى الصَّ

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  )، وهو مجهول.٣٢قد تقدم برقم(: محمد بن هشام -١  
فَّار، تُ : هو زكریا بن حمدویه -٢     .)٧(ثماٍن وثمانین ومئتان هجري  يَ وفِّ البَّْغَداِدّي الصَّ
  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح  
عفي له الجُ  :ویقال ،ان بن صالح بن عمیر األموي موالهممحمد بن أبَ ابن : هو عبد اهللا بن عمر -٣  

بضم المیم والكاف بینهما معجمة ساكنة  ،ُمشكْدانة ،أبو عبد الرحمن الكوفي ،نسبة إلى خاله حسین بن علي
  .)٨(مات سنة تسع وثالثین ،من العاشرة ،وهو وعاء المسك بالفارسیة، صدوق فیه تشیع ،وبعد األلف نون

 زة:، وقال صالح ج)١٢("صدوق". وقال أبو حاتم: )١١(، والذهبي)١٠(، وابن حبان )٩(وثقه: أحمد بن حنبل  
  .)١٣("في التشیع كان غالیاً "

  .لم یوافق بدعتهألنَّ حدیثه  تشیعه؛ ، وهنا ال یضیرثقة شیعيقلت: 
َدِفي -٤     سكن الري، ضعیف وما حدث بالشام أحسن مما  ،: هو أبو روح الدمشقيمعاویة بن یحیى الصَّ

  

                                                           
 .١/٤٢٤غریب الحدیث للخطابي، )(١
 .٣٨٠٨، رقم ١٥/٥٣٠المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، )(٢
 .٢٩٨، رقم ١/٣٩٣دالئل النبوة، )(٣
 .٤/٣٧١تاریخ دمشق، )(٤
 .٣/٨١ر، الضعفاء الكبی)(٥
 .٦/٢٤دالئل النبوة، )(٦
 .٢٥٥، رقم ٦/٧٥١تاریخ اإلسالم، )(٧
 .٣٥١٧، رقم ٥٢٩تقریب التهذیب، ص)(٨
 .٨٤٥، رقم ٢/٢٨١الضعفاء الكبیر، )(٩

 .١٣٨٦١، رقم ٨/٣٥٨ذكره في الثقات، )(١٠
 .٢٨٧٤، رقم ١/٥٧٨الكاشف، )(١١
 .٥٠٥، رقم ٥/١١١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .٥٦٨، رقم ٥/٣٣٢تهذیب التهذیب، )(١٣



٢٤٧ 

  .)١(من السابعة ،حدث بالري
إرسال محمد بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن  فير ما قیل یاإلسناد ثقات، وال یض وباقي رجال

، ألنَّه حدَّث )٣(وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس ،)٢(سعید بن المسیب
  بصیغة التحدیث. )٤(في روایة ابن عساكر

فَّار لم أجد فیه جرحفیه محمد بن هشام مجهول، وزكریا بن حمدویه البَّْغَداِدّي ا فاإلسناد ، وال تعدیالً  اً لصَّ
َدِفي ضعیف.   معاویة بن یحیى الصَّ

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٥("حدیثه غیر محفوظ" ، وقال اْلُعَقْیِلي:ضعیف سناداإل

***  

فحّدَثه َأنَّ َسحابًة َأنَّ قاِدمًا َقِدَم َعَلْیِه َفَسَأَلُه َعْن ِخْصب اْلِبَالِد، «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَس)ِفیِه 
  .)٦(َأْي َیُصبُّ بعُضها ِفي َبْعٍض. وأصُل النَّْخِس: الدَّفْع والَحَركة» َوَقَعت فاْخَضرَّ َلَها األرُض، َوِفیَها ُغُدٌر تََناَخُس 

  ) ١٢٨الحدیث رقم ( 
   لم أجده.

***  

  .)٧(»ِبِمْحَجنٍ  َأنَُّه َنَخَس َبعیره«َوِفي َحِدیِث َجاِبٍر  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١٢٩الحدیث رقم ( 
 ،)١٠(، َقاَل: َسِمْعُت َأِبي)٩(، َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمرُ )٨(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َوَأَنا َعَلى َناِضٍح، ِإنََّما ُهَو ِفي r، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: ُكنَّا ِفي َمِسیٍر َمَع َرُسوِل اِهللا )١١(َحدَّثََنا َأُبو َنْضَرةَ 
                                                           

 .٦٨٢٠، رقم ٩٥٧تقریب التهذیب، ص)(١
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٦٩٢، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص)(٢

 .٢٨٧العراقي، ص
  .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
 .٤/٣٦٩ ،دمشق تاریخ انظر:)(٤
حدیث عبد الرحیم بن حماد عن معاویة بن یحیى، وأشار إلى هذا الحدیث من حدیثه أنَّه غیر محفوظ، انظر: الضعفاء  أي)(٥

 .١٠٤٩، رقم ٣/٨١الكبیر، 
 .٥/٣٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 السابق.المصدر )(٧
 هو الصنعاني البصري.)(٨
 الطفیل.هو ابن سلیمان التیمي، أبو محمد البصري یلقب )(٩
 هو سلیمان بن طرخان التیمي، أبو المعتمر البصري.)(١٠
 هو المنذر بن مالك بن ُقَطعة العبدي الَعوقي.)(١١



٢٤٨ 

َقاَل: َفَجَعَل َبْعَد َذِلَك  - ، ُأَراُه َقاَل: ِبَشْيٍء َكاَن َمَعُه َنَخَسهُ  َأْو َقاَل: -  rُأْخَرَیاِت النَّاِس، َقاَل: َفَضَرَبُه َرُسوُل اِهللا 
َقاَل: ُقْلُت: » َأَتِبیُعِنیِه ِبَكَذا َوَكَذا َواُهللا َیْغِفُر َلَك؟: «rَیَتَقدَُّم النَّاَس ُیَناِزُعِني، َحتَّى ِإنِّي ِألَُكفُُّه، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 

  .)١(الحدیث»...َأَتِبیُعِنیِه ِبَكَذا َوَكَذا، َواُهللا َیْغِفُر َلَك؟«اِهللا، َقاَل:  ُهَو َلَك َیا َنِبيَّ 
   تخریج الحدیث:

  ، ومحارب )٣(، ووهب بن كیسان القرشي)٢(أخرجه البخاري، ومسلم، من طریق عمرو بن دینار اْلُجَمِحي
  من طریق أبي المتوكل )٧(، والبخاري)٦(عامر بن شراحیل ، والشعبي)٥(، وعطاء بن أبي رباح)٤(السَُّدوِسي ابن دثار

  من طریق أبي الزبیر، كلهم عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، به، بنحوه. )٨(النَّاِجي علي بن داود، ومسلم

                                                           
َضاع، باب استحباب نكاح البكر، )(١  ).٧١٥(٥٨، رقم ٢/١٠٨٩صحیح مسلم، كتاب الرِّ
َتْفَشَال َواللَُّه َوِلیُُّهَما َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل الُمْؤِمُنوَن} [آل عمران: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب {ِإْذ َهمَّْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم َأْن )(٢

، وكتاب الدعوات، باب الدُّعاء ٥٣٦٧، رقم ٧/٦٦، وكتاب النَّفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده، ٤٠٥٢، رقم ٥/٩٦]، ١٢٢
َضاع .٦٣٨٧، رقم ٨/٨٢للمتزوِّج،   ).٧١٥(٥٦، رقم ٢/١٠٨٧، باب استحباب نكاح البكر، صحیح مسلم، كتاب الرِّ

قبل أن ینزل  وهو علیه، هل یكون ذلك قبضاً  صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب شراء الدَّوابِّ والُحُمر، وٕاذا اشترى دابَّة أو جمالً )(٣
. صحیح مسلم، كتاب ٢٠٩٧رقم ، ٣/٦٢یعني جمًال صعبًا ، » بعنیه«ِلُعمر:  rوقال ابن عمر رضي اهللا عنهما: قال النبي 

)، وكتاب ٧١٥( ٧٣، رقم ١/٤٩٦صالة المسافرین وقصرها، باب استحباب الركعتین في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، 
َضاع، باب استحباب نكاح البكر،   ).٧١٥، رقم (٢/١٠٨٩الرِّ

وغیر المقبوضة، والمقسومة وغیر المقسومة،  صحیح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب الهبة المقبوضة)(٤
كتاب النكاح، باب تزویج الثَّیِّبات،  ، و٣٠٨٩، رقم ٤/٧٧، وكتاب الجهاد والسیر، باب الطعام عند القدوم، ٢٦٠٤، رقم ٣/١٦١
أول . صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب استحباب الركعتین في المسجد لمن قدم من سفر ٥٠٨٠، رقم ٧/٥

َضاع، باب استحباب نكاح البكر،  )،٧١٥(٧٢، رقم ١/٤٩٦قدومه،  )، وكتاب المساقاة، باب ٧١٥( ٥٥، رقم ٢/١٠٨٧و كتاب الرِّ
 ).٧١٥(١١٥، رقم ٣/١٢٢٣بیع البعیر واستثناء ركوبه، 

على ما یتعارفه الناس، ، ولم یبین كم یعطي، فأعطى أن یعطي شیئاً  صحیح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجالً )(٥
َضاع، . صحیح مسلم،٢٣٠٩، رقم ٣/١٠٠ )، وكتاب المساقاة، ٧١٥(٥٤، رقم ٢/١٠٨٧باب استحباب نكاح ذات الدین،  كتاب الرِّ

 ).٧١٥(١١٧، رقم ٣/١٢٢٤باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، 
اشترى بالدین ولیس عنده ثمنه، أو لیس  كتاب في االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب من  صحیح البخاري،)(٦

،  ٢٧١٨، رقم ٣/١٨٩، وكتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ٢٣٨٥، رقم ٣/١١٥بحضرته، 
، ٥٠٧٩، رقم ٧/٥، وكتاب النكاح، باب تزویج الثیبات، ٢٩٦٧، رقم ٤/٥١وكتاب الجهاد والسیر، باب استئذان الرجل اإلمام، 

َضاع،  . صحیح مسلم،٥٢٤٧، رقم ٧/٣٩، وباب تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة، ٥٢٤٥، رقم ٧/٣٩وباب طلب الولد،  كتاب الرِّ
، رقم ٣/١٢٢١باب بیع البعیر واستثناء ركوبه،  )، وكتاب المساقاة،٧١٥(٥٧، رقم ٢/١٠٨٨باب استحباب نكاح ذات الدین، 

)، وكتاب ٧١٥( - ١٨١، رقم ٣/١٥٢٧وق، وهو الدخول لیال، لمن ورد من سفر، )، وكتاب اإلمارة، باب كراهة الطر ٧١٥(١١٠
 ).٧١٥(١٠٩، رقم ٢/١٢٢١المساقاة، باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، 

، وكتاب ٢٤٧٠، رقم ٣/١٣٥صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من عقل بعیره على البالط أو باب المسجد، )(٧
 .٢٨٦١، رقم ٤/٣٠ضرب دابة غیره في الغزو،  الجهاد والسیر، باب من

)، وكتاب الجهاد والسیر، باب عدد ٧١٥(١١٣، رقم ٣/١٢٢٣صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، )(٨
 ).١٨١٣(١٤٥، رقم ٣/١٤٤٨، rغزوات النبي 



٢٤٩ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

، وكذلك تدلیسه؛ )١(المنذر بن مالك العوقيسلیمان بن طرخان التیمي؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي نضرة إرسال  -١
  . )٢(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  . )٣(النضر المنذر بن مالك العوقي؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن عبد اهللا األنصاري يإرسال أب -٢
***  

  . )٤(»َما ِمْن مولوٍد ِإالَّ َنَخسه الشیطاُن ِحیَن ُیوَلُد ِإالَّ مریَم واْبَنها«األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث قال ابن 

  ) ١٣٠الحدیث رقم ( 
، َعِن )٦(َمْعَمرٍ ، َعْن )٥(: َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َعْبُد اْألَْعَلىقال اإلمام مسلم رحمه اهللا

َما ِمْن َمْوُلوٍد ُیوَلُد ِإالَّ َنَخَسُه الشَّْیَطاُن، «َقاَل:  r، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا )٨(، َعْن َسِعیدٍ )٧(الزُّْهِريِّ 
َقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة: اْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم: {َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك ثُمَّ » َفَیْسَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َنْخَسِة الشَّْیَطاِن، ِإالَّ اْبَن َمْرَیَم َوُأمَّهُ 

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم} [آل عمران:    .)٩(]٣٦َوُذرِّ
   تخریج الحدیث:
، من طریق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، به، بنحوه. )١١(، ومسلم)١٠(أخرجه البخاري

، من طریق شعیب بن أبي حمزة األموي، عن الزهري محمد بن شهاب، به، بنحوه. )١٣(ومسلم، )١٢(والبخاري

                                                           
 .١٣٣العراقي، ص، وتحفة التحصیل البن ٢٥٧، رقم ١٨٨انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١
 .٥٤، رقم ٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٣١٧، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٨٠٠، رقم ٢٨٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٣
 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 هو ابن عبد األعلى البصري السامي، أبو محمد.)(٥
 البصري نزیل الیمن. هو ابن راشد األزدي موالهم أبو عروة)(٦
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب .)(٧
{َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإْذ اْنَتَبَذْت  هو ابن المسیب، صرح به البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول اهللا تعالى:)(٨

 .٣٤٣١، رقم ٤/١٦٤، ]١٦ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقی ا} [مریم: 
 ).٢٣٦٦(١٤٦، رقم ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عیسى )(٩

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم} [آل عمران: )(١٠ ، رقم ٦/٣٤]، ٣٦صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب {َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ
٤٥٤٨. 

 .١٤٦، رقم ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عیسى )(١١
ی ا} [مریم: ، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول اهللا تعالى: {َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإْذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرقِ صحیح البخاري)(١٢
 .٣٤٣١، رقم ٤/١٦٤]، ١٦
 .١٤٦، رقم ٤/١٨٣٨، uفضائل، باب فضائل عیسى صحیح مسلم، كتاب ال)(١٣



٢٥٠ 

من طریق أبي یونس سلیمان مولى أبي هریرة ابن )٢(من طریق األعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم)١(والبخاري
  ، به، بنحوه.عن أبي هریرة كالهمایر الدوسي،  جب

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  سناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:رجال اإل

  .)٣(إرسال معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري -١
، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن )٤(إرسال محمد بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن سعید بن المسیب -٢

  بصیغة التحدیث. )٦(حدَّث في روایة البخاري، ألنَّه )٥(حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٧(tإرسال سعید بن المسیب؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي هریرة  -٣

***  

َر ِذكر  .)8(ِفي اْلَحِدیثِ » النَّْخس«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَقْد َتَكرَّ    

 الحدیث رقم ( * )
  ).١٣٠رقم(بتقدم  

***  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٢٨٦، رقم ٤/١٢٥، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وُجُنوده، صحیح البخاري)(١
 ).٢٣٦٦(١٤٧، رقم ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عیسى )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦، رقم ٢٨٣ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٩٧، رقم ٢١٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٣١١العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٦٩٢، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص)(٤

 .٢٨٧العراقي، ص
  .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
قول اهللا تعالى: {َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإْذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقی ا} انظر: صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب )(٦

 .٣٤٣١، رقم ٤/١٦٤]، ١٦[مریم: 
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٤، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص١١٤، رقم ٧١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .١٢٨العراقي، ص
 .٥/٣٣نهایة في غریب الحدیث واألثر، ال)(٨



٢٥١ 

َكاَن لَنا ِجیَراٌن ِمَن األْنصار َیْمَنُحوَننا َشْیًئا ِمْن «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَش)َوِفي َحِدیُث َعاِئَشَة 
ُأِخَذ  َأْي َنْقِشُره وَنْعِزل َعْنُه ِقشَره. َوِمْنُه ُنِخَش الرجُل، ِإَذا ُهِزل. َكَأنَّ َلْحَمهُ » ألْباِنهم، َوَشْیًئا ِمْن َشعیر َنْنُخُشهُ 

  .)١(َعْنهُ 

  ) ١٣١الحدیث رقم ( 
: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأِبي ا ذكره الهیثمي في كتابه الزوائدفیم، رحمه اهللا بن أبي أسامة قال اإلمام الحارث

َبْیِر ِلَعاِئَشَة َطَعاًما، )٣(، ثنا اْلُمْسَتِلُم ْبُن َسِعیٍد، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبي َحاِزمٍ )٢(ُبَكْیرٍ  َقاَل: َجَعَل ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
َلْت َوْجَهَها ِإَلى اْلَحاِئِط َتْبِكي، َفَقاَل َلَها ُعْرَوُة: َكدَّْرِت َعَلْیَنا َطَعاَمَنا،  َفَجَعْلَت َتْرَفُع َقْصَعًة َوَتَضُع َقْصَعًة َقاَل: َفَحوَّ

َأِهلٌَّة َثَالَثٌة َوَما ُأوِقَد ِفي  َخِمیَص اْلَبْطِن ِمَن الدُّْنَیا، َواللَِّه ِإْن َكاَن " َلُیِهلُّ َوَمَضى َحِبیِبي  َقاَل: َتُقوُل َلَنا: َما ُیْبِكیِني
اْلِجیرَاُن َكاُنوا  َكاَن َلَنا ِجیرَاٌن ِمَن اْألَْنَصاِر َفِنْعمَ َناٌر، َقاَل: َما َكاَن َمِعیَشُتُكْم؟ َقاَلْت:  rَبْیٍت ِمْن ُبُیوِت َرُسوِل اللَِّه 

َبَعَثُه ِباْلَحقِّ َما رََأى اْلَمَناِخَل ِبَعْیِنِه ، َقاَلْت: َتْعَجُب َفَوالَِّذي ْیَمَنُحوَنا ِبَشْيٍء ِمْن أَْلَباِنِهْم َوَشْيٍء ِمَن الشَِّعیِر َفَنُجشُّهُ 
  .)٤("U rَحتَّى َقَبَضُه اللَُّه 

   تخریج الحدیث:
، وعبد )١٠(راهویهوٕاسحاق بن  ،)٩(، ومعمر بن راشد)٨(، وأحمد)٧(، وابن ماجه)٦(ومسلم، )٥(أخرجه البخاري  

، من طریق عروة بن الزبیر، )١٤(، والبیهقي)١٣(، وابن حبان)١٢(، وتمام أبو القاسم الرازي)١١(ابن حمید

                                                           
 .٥/٣٣ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 هو الكرماني.)(٢
 هو سلمة بن دینار األعرج.)(٣
 .١١١٢، رقم ٢/٩٩٥بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، )(٤
  r، وكتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ٢٥٦٧، رقم ٣/١٥٣صحیح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، )(٥

 .٦٤٥٩، رقم ٨/٩٧وأصحابه، وتخلیهم من الدنیا،  r، وكتاب الرقاق، باب كیف كان عیش النبي ٣٠٩٧، رقم ٤/٨١بعد وفاته، 
 ).٢٩٧٤( ٢٩، ورقم )٢٩٧٢(٢٨ رقم )، و٢٩٧٣(٢٧)، وقم٢٩٧٢( ٢٦رقم  ،٤/٢٢٨٢صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، )(٦
، r، وكتاب الزهد، باب َمِعیَشة آل محمد صلى اهللا ٣٣٤٥، رقم ٢/١١١٠سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، باب خبز الشَِّعیر، )(٧
 .٤١٤٤، رقم ٢/١٣٨٨
 .١٩، رقم ١/٩، والزهد، ٢٦٠٧٦، رقم ٤٣/١٤٩مسند أحمد، )(٨
 .١٩٥٤٠، رقم ١٠/٤١٤عمر بن راشد، جامع م)(٩

 .٨٩٠، رقم ٢/٣٥٥، و٨٥١، رقم ٢/٣٢٨، راهویهمسند إسحاق بن )(١٠
 .١٥١٠، رقم ٤٣٧المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص)(١١
 .١٠٢٥، رقم ٢/٢٤فوائد، )(١٢
 .٦٣٦١، رقم ١٤/٢٧٥، و٦٣٤٨، رقم ١٤/٢٥٨، ٧٢٩، رقم ٢/٥٠٨صحیح ابن حبان، )(١٣
 .٥٨٧٨، رقم ٨/٣١٤، ١٣٨٣، رقم ٣/٥٣، وشعب اإلیمان، ١٣٣١٢، رقم ٧/٧٥، و١١٩٤٢، رقم ٦/٢٧٩السنن الكبرى، )(١٤
 ).٢٩٧٥(٣١، رقم ٢٢٨٤وص )،٢٩٧٥(٣٠ رقم ،٤/٢٢٨٣ ،صحیح مسلم، كتاب الزهد)(١٥



٢٥٢ 

 بن عبد الرحمن بن ، من طریق أبي سلمة عبد اهللا)٢(، وأحمد)١(طریق صفیة بنت شیبة القرشیة، وابن ماجه
  .)٤(، به، بنحوهعن عائشةمن طریق أبي هریرة، خمستهم )٣(عوف بن عبد عوف، والطبراني

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

  .)٥(من التاسعة ،الواسطي، صدوق عابد ربما وهم ،هو الثقفي :مستلم بن سعید -١  
ما بَّ رُ : "، وزاد ابن حبان)٨("هل واسط قلیل الحدیثأمن : "أحمد، وزاد )٧(، وابن حبان)٦(قه: أحمدوثَّ 

 وقال الذهبي:، )١١("صویلح" مرة:ابن معین ، وقال )١٠("لیس به بأس" :، والنسائيبن معینا. وقال )٩("خالف

  .)١٢("صدوق"
ألنَّه تابعه متابعة قاصرة كل من عروة بن الزبیر، وصفیة  ؛، وهنا ال یضیر وهمهقلت: صدوق ربما وهم

  .tبنت شیبة القرشیة، وأبو سلمة عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، وأبو هریرة 
 المدني ،الحارثي ،: هو ابن محمود بن عبد اهللا بن محمد بن مسلمة األنصاريسلیمان بن محمد -٢  

  .)١٤(ذكره ابن حبان في الثقات .)١٣(من السادسة ،ه، مقبولومنهم من أسقط عبد اهللا من نسب
  قلت: صدوق.  
وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في إرسال أبي حازم سلمة بن دینار األعرج؛ ألنَّه یروي   

  .)١٥(حادثه حصلت مع عروة بن الزبیر مع خالته عائشة
محمد بن محمود األنصاري الحارثي المدني، كالهما فاإلسناد فیه مستلم بن سعید الثقفي، وسلیمان بن   
  صدوق.

                                                           
 .٤١٤٥، رقم ٢/١٣٨٨،  rسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب َمِعیَشة آل محمد صلى اهللا )(١
 .٢٥٤٩١رقم ، ٤٢/٣١٤مسند أحمد، )(٢
 .٦٤٩٦، رقم ٦/٣١١المعجم األوسط، )(٣
 وله طرق عدیدة عن عائشة، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم االطالة.)(٤
 .٦٦٣٤، رقم ٩٣٤تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٢٠٠٠، رقم ٨/٤٣٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .١٥٩٧٤، رقم ٩/١٩٦ذكره في الثقات، )(٧
 .٢٠٠٠ رقم ،٨/٤٣٩ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٨
 .١٥٩٧٤، رقم ٩/١٩٦الثقات، )(٩

 .٥٨٩١، رقم ٢٧/٤٣١تهذیب الكمال، و  ،٨٩تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، ص)(١٠
 .٢٠٠٠، رقم ٨/٤٣٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 .٥٣٨١، رقم ٢/٢٥٥الكاشف، )(١٢
 .٢٦٢١، رقم ٤١٢تقریب التهذیب، ص)(١٣
 .٨٢٥١، رقم ٦/٣٩٣الثقات البن حبان، )(١٤
 .١٣٢، وتحفة التحصیل البن العراقي ، ص٢٥٥، رقم ١٨٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٥



٢٥٣ 

  الحكم على اإلسناد: 
، وعلیه فالحدیث )٢(وشعیب األرنؤوط ،)١(األلباني ا، صححهصحیحه متابعات لحدیثلو اإلسناد حسن، 

  صحیح لغیره.
***  

َواَیُة » اْلَكْعَبْینِ  َكاَن َمْنُخوَص « rقال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَص)ِفي ِصَفِتِه  ِبالسِّیِن » َمْنُهوس«الرِّ
  .)٣( اْلُمْهَمَلةِ 

  ) ١٣٢الحدیث رقم ( 
، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیمَ قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا   ، َأْخَبَرَنا )٤(: َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد اْألَْزِديُّ

َضِلیَع  rَكاَن َرُسوُل اللَِّه «، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: )٦(َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  ،)٥(َوْهُب ْبُن َجِریرٍ 
  .)٧(»اْلَفِم، َأْشَهَل اْلَعْیَنْیِن، َمْنُهوَس اْلَكْعَبْیِن َأِو اْلَقَدَمْینِ 

   تخریج الحدیث:
، )١١(والترمذي ،ُغْنَدرمن طریق محمد بن جعفر الهذلي  )١٠(، وأحمد)٩(، والترمذي)٨(أخرجه مسلم  

، )١٦(، والطبراني)١٥(، وابن حبان)١٤(، من طریق أبي القطن عمرو بن الهیثم الزبیدي، وأحمد)١٣(وابن المقرئ
، )٢(، وأحمد)١(من طریق معاذ بن معاذ العنبري، ثالثتهم عن شعبة بن الحجاج، به، بنحوه. والترمذي) ١٧(والبیهقي

                                                           
 .٣٢٧٧، رقم ٢/١٥٢صحیح الترغیب والترهیب، )(١
 .٢٥٤٩١، رقم ٤٢/٣١٤، و٢٥٤٩١، رقم ٤٢/٣١٤حاشیة مسند أحمد، )(٢
 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(٤
 هو ابن حازم بن زید، أبو عبد اهللا األزدي البصري)(٥
 هو ابن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي.)(٦
 .٦٢٨٩، رقم ١٤/٢٠٠صحیح ابن حبان، )(٧
 ).٢٣٣٩(٩٧، رقم ٤/١٨٢٠وعقبیه،  وعینیه rصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة فم النبي )(٨
 .٣٦٤٧، رقم ٦/٤٢، rسنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في صفة النبي )(٩

 .٢٠٩٨٦، رقم ٣٤/٥٠٠مسند أحمد، )(١٠
 .٣٦٤٦، رقم ٦/٤١، rسنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في صفة النبي )(١١
 .٢٠٨١٢، رقم ٢٤/٤٠٨مسند أحمد، )(١٢
 .١٦٤رقم ، ٨١معجم ابن المقرئ، ص)(١٣
 .٢٠٩١٢، رقم ٣٤/٤٦٤، مسند أحمد)(١٤
 .٦٢٨٨، رقم ١٤/١٩٩صحیح ابن حبان، )(١٥
 .١٩٠٤، رقم ٢٢٠، وص١٩٠٣، رقم ٢/٢١٩المعجم الكبیر، )(١٦
 .١/٢١١دالئل النبوة، )(١٧



٢٥٤ 

، من طریق الحجاج ابن أرطاة )٧(، والبیهقي)٦(، والحاكم)٥(، والطبراني)٤(وأبو یعلى الموصلي ،)٣(بن أبي شیبةاو 
  . )٩(عن سماك بن حرب، به، بنحوه كالهمامن طریق سعید بن سماك الذهلي، )٨(النخعي، والحاكم

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

: هو ابن عبد الرحمن بن ِشیَرَوْیه بن أسد بن أعین بن یزید بن ُركانة بن األْزِديعبد اهللا بن محمد  -١
سنة خمس وثالثمائة  يَ وفَّ عبد یزید بن المطلب بن عبد مناف القرشي النیسابوري، الفقیه أبو محمد بن ِشیَرَوْیه، تُ 

الفقیه أحد كبراء نیسابور، له مصنفات كثیرة  ابن شیرویه" . وقال الحاكم:)١١(قه: ابن نقطة الحنبليوثَّ  .)١٠(هجري
  .)١٢("ه واستقامته، روى عنه حفاظ بلدناتدل على عدالت

  .ةقلت: ثق
وروایته عن  ،أبو المغیرة، صدوق ،الكوفي ،البكري ،هلي: هو ابن أوس بن خالد الذّ اك بن حربِسمَ  -٢

  .)١٣(مات سنة ثالث وعشرین ،من الرابعة ،یلقن وقد تغیر بأخرة فكان ربما ،عكرمة خاصة مضطربة
 صلحأسماك بن حرب " . وقال أحمد بن حنبل:)١٥("ةصدوق ثق" . وقال أبو حاتم:)١٤(بن معیناقه: وثَّ 

   حدیثاً 
جائز " ، وقال العجلي:)١("من عبد الملك بن عمیر، وذلك أن عبد الملك بن عمیر یختلف علیه الحفاظ

إال أنه كان في حدیث عكرمة ربما وصل الشيء  فصیحاً الحدیث وكان له علم بالشعر وأیام الناس وكان 

                                                                                                                                                                                                 
 .٢٢٧، رقم ١٨٦، والشمائل المحمدیة، ص٣٦٤٥، رقم ٦/٤١، rسنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في صفة النبي )(١
 .٢١٠٠٣، رقم ٥١١، وص٢٠٩١٦، رقم ٣٤/٤٦٦مسند أحمد، )(٢
 .٣١٨٠٦، رقم ٦/٣٢٨مصنف ابن أبي شیبة، )(٣
 .٧٤٥٨، رقم ٤٥٣، وص٧٤٥٥، رقم ١٣/٤٥٠مسند أبي یعلى الموصلي، )(٤
 .٢٠٢٤، رقم ٢/٢٤٤المعجم الكبیر، )(٥
 .٤١٩٦، رقم ٢/٦٦٢المستدرك على الصحیحین، )(٦
  .١/٢١٢دالئل النبوة، )(٧
 .٤١٩٥، رقم ٢/٦٦٢ الصحیحین، على المستدرك)(٨
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدید عن جابر بن سمرة )(٩

  .٢٣٢، رقم ٧/٨٩تاریخ اإلسالم، )(١٠
 .٥٩، رقم ٧٣د لمعرفة رواة السنن والمسانید، صیانظر: التقی)(١١
 .٩٦، رقم ١٤/١٦٦ر أعالم النبالء، یس)(١٢
 .٢٦٣٩، رقم ٤١٥التهذیب، صتقریب )(١٣
 .١٢٠٣، رقم ٤/٢٧٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 السابق.المصدر )(١٥



٢٥٥ 

بن عباس وكان سفیان الثوري اوٕانما كان عكرمة یحدث عن   rبن عباس وربما قال قال النبي اعن 
 ، وقال النسائي:)٢("یترك حدیثه أحد ولم یرغب عنه أحدیضعفه بعض الضعف وكان جائز الحدیث لم 

ولسماك حدیث كثیر مستقیم إن شاء اهللا كله وقد " وقال ابن عدي:، )٣("لیس به بأس، وفي حدیثه شيء"
عمن روى عنه، وهو صدوق ال بأس حدث عنه األئمة، وهو من كبار تابعي الكوفیین وأحادیثه حسان 

بن أبي قال سعید و ، )٥("سماك ضعیف في الحدیث" :لثوري، وسفیان ابن المباركعبد اهللا . وقال )٤("به
فه وكان یقول في التفسیر یى یقول: سماك بن حرب ثقة وكان شعبة یضعِّ سمعت یح"مریم، قال: 

عبة ال یروي تفسیره إال عن وكان ش :بن عباس لقاله قال یحیى بن معیناعكرمة، ولو شئت أن یقول له 
مد ، وقال أبو علي صالح بن مح)٧("سماك بن حرب الذهلي في حدیثه لین" ، وقال ابن خراش:)٦("عكرمة

روایة سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة، " بن المدیني:ا. وقال )٨("وسماك بن حرب یضعف"البغدادي: 
، وقال )٩("ن ابن عباس، إسرائیل وأبو األحوصسفیان وشعبة یجعلونها عن عكرمة، وغیرهما یقول: ع

سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة، : "، وقال الدارقطني)١٠("مضطرب الحدیث" أحمد بن حنبل:
وأبو األحوص، فأحادیثهم عنه سلیمة، وما كان عن شریك بن عبداهللا، وحفص بن جمیع، والثوري، 

لم یكن حجة ألنه كان كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل " ، وقال النسائي:)١١("بعضها نكارة ونظرائهم، ففي
، وقال )١٣("موتهتركه وكان قد تغیر قبل  ال أعلم أحداً  مشهوراً  كان رجالً " ، وقال البزار:)١٢("یلقن فیتلقن

                                                                                                                                                                                                 
 مصدر السابق.ال)(١
 .٦٨٠، رقم ١/٤٣٦الثقات، )(٢
 .٢٥٧٩، رقم ١٢/١٢٠تهذیب الكمال، )(٣
 .٨٧٥، رقم ٤/٥٤٣الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٢٥٧٩ رقم ،١٢/١٢٠ الكمال، تهذیب)(٥
 .٨٧٥ رقم ،٤/٥٤٣ الرجال، ضعفاء في الكامل)(٦
 .٤٧٤٥، رقم ١٠/٢٩٦تاریخ بغداد، )(٧
 السابق.المصدر )(٨
 .٢٥٧٩، رقم ١٢/١٢٠تهذیب الكمال، )(٩

 .١٢٠٣، رقم ٤/٢٧٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .١٧١، رقم ١٨٩سؤاالت السلمي، ص)(١١
 .٢٠، رقم ٤٩المختلطین للعالئي، صكتاب )(١٢
 .٤٠٥، رقم ٤/٢٣٤تهذیب التهذیب، )(١٣



٢٥٦ 

ل جریر بن عبد . وقا)١("أنه كان یغلط، ویختلفون في حدیثه" بن عبد اهللا بن عمار الموصلي:محمد 
  .)٢("جعت ولم أسأله عن شيء قلت قد خرففر  بن حرب فرأیته یبول قائماً اأتیت سماك " الحمید :

، وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن وروایته عن عكرمة خاصة مضطربة قلت: صدوق
  . )٤(بن الحجاج روى عنه قدیماً ، وكذلك اختالطه؛ ألنَّ شعبة )٣(tسمرة 

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٥(اختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه؛ ألنَّ الذي روى عنه في االختالط أبو العباس السراج -١
  .)٦(إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم یرسل عن ِسماك بن حرب -٢

  فیه ِسماك بن حرب صدوق. فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

وقال صحیحه،  متابعاته، و )٧(حسنه من المعاصرین شعیب األرنؤوط و ،حسنإسناد هذا الحدیث   
، )١٠(، وشعیب األرنؤوط)٩(األلباني كل من من المعاصرینصححه ، و )٨("هذا حدیث حسن صحیح" الترمذي:

  وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
***  
  
  
  
  

                                                           
 .٤٧٤٥، رقم ١٠/٢٩٦تاریخ بغداد، )(١
 .٨٧٥، رقم ٤/٥٤١الكامل في ضعفاء الرجال، )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٢٦٥، رقم ١٩١، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٥، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٣٩العراقي، ص
 .٤٨، رقم ١٥٩رمي من الرواة باالختالط، صانظر: نهایة االغتباط بمن )(٤
 .٨، رقم ٤٩، صالسابقانظر: المصدر )(٥
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .١٤٧العراقي، ص
 .٢٠٩١٢، رقم ٣٤/٤٦٤حاشیة مسند أحمد، )(٧
 .٣٦٤٧، رقم ٦/٤٢، r النبي صفة في بابأبواب المناقب، سنن الترمذي، )(٨
 .٦٢٥٦، رقم ٩/١٠٥التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٩

 .٦٢٨٩، رقم ١٤/٢٠٠حاشیة صحیح ابن حبان، )(١٠



٢٥٧ 

: وُروي  » َمْنُهوش َوَمْنُخوَص. َوالثََّالَثُة ِفي َمْعَنى الَمْعروقِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َقاَل الزََّمْخَشِريُّ
ادِّ اْلُمْهَمَلةِ  واْنَتَخَص  . َوُهَو ِبالصَّ   .)١( َلْحُمه ِإَذا َذَهب. وَنَخَص الرجُل، ِإَذا ُهِزل. َقاَلُه اْلَجْوَهِريُّ

  )١٣٣الحدیث رقم (
نا ، َحدَّثََناُه َأْحَمُد ْبُن َعْبُدوَس، َمْنُهوَش اْلَكْعَبْینِ : ِفي َحِدیِث النبي َأنَُّه َكاَن قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا

، نا َوْهُب ْبُن َجِریرٍ  ، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجاِبِر بن سمرة، ورواه )٣(، أنا ُشْعَبةُ )٢(ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُنَس اْلُكَدْیِميُّ
َعْن ُشْعَبَة، َعْن ، َعْن َوْهِب ْبِن َجِریٍر، )٥(. َوَرَوى ُزَهْیُر ْبُن َحْربٍ َمْنُهوُس اْلَعِقَبْینِ َعْن ُشْعَبَة َفَقاَل:  ،)٤(غندر

  .)٦(ِسَماٍك، َعْن َجاِبٍر َأنَُّه َكاَن َمْبُخوَص اْلَعِقَبْینِ 
   تخریج الحدیث:

  ).١٣٢رقم(تخریجه في الحدیث السابق بقد تقدم 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

، عن وهب بن جریر، وغندر عن شعبة، وزهیر بن حرب ، محمد بن یونس الُكَدیِميثالث أسانیدللحدیث 
  سناد األول محمد بن یونس الُكَدیِمي، عن وهب بن جریر فیه:اإلعن وهب بن جریر، وأما 

  .)٧(: هو الكاتب اْلَقْزِویِنيّ أحمد بن َعْبُدوس -١
  .)٨("ال بأس به" قال الرافعي:

  قلت: صدوق.
البصري،  ،بالمهملة ،أبو العباس السامي ،بن سلیمان: هو ابن موسى محمد بن یونس الُكَدیِمي -٢

  .)٩(ومائتین ، مات سنة ستة وثمانینمن صغار الحادیة عشرة ،ولم یثبت أن أبا داود روى عنه ،ضعیف
صدوق، وال یضیر )، وهو ١٣٢رقم(ب: هو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي، قد تقدم ِسَماك -٣

  . )١١(بن الحجاج روى عنه قدیماً ، وكذلك اختالطه؛ ألنَّ شعبة )١٠(tإرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن سمرة 
                                                           

 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن حازم بن زید أبو عبد اهللا األزدي البصري.)(٢
 هو بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري.)(٣
 هو محمد بن جعفر الهذلي.)(٤
 هو بن شداد أبو خیثمة النسائي.)(٥
 .٧٧- ١/٧٦غریب الحدیث، )(٦
 .٢/١٩٦التدوین في أخبار قزوین، للرافعي، )(٧
 .٢/١٩٦ ،قزوین أخبار في التدوین)(٨
 .٦٤٥٩، رقم ٩٢١تقریب التهذیب، ص)(٩

، وتحفة التحصیل البن ٢٦٥، رقم ١٩١، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٥، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .١٣٩العراقي، ص

 .٤٨، رقم ١٥٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(١١



٢٥٨ 

  عن شعبة فیه: ُغْنَدروٕاسناد الحدیث الثاني 
  .)١(rإرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه أرسل عن النبي  -١

  إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم یرسل عن ِسماك بن  في وباقي أسانید الحدیث ثقات، وال یضیر ما قیل
  .)٢(حرب

الحدیث األول فیه أحمد بن َعْبُدوس الكاتب اْلَقْزِویِني، وِسَماك بن حرب، كالهما صدوق،  فاإلسناد
  ومحمد بن یونس الُكَدیِمي، ضعیف، وٕاسناد الثاني إرسال شعبة بن الحجاج.

  الحكم على اإلسناد: 
 وقال الترمذي: ،)٣(وقد حسنه شعیب األرنؤوط ،وٕاسناد الحدیث الثالث حسنعیفین، ین ضسنادكال اإل  

، وعلیها .)٦(وشعیب األرنؤوط ،)٥(األلباني كل من اصححهله متابعات صحیحه، ، و )٤("هذا حدیث حسن صحیح"
  فالحدیث حسن.

***  

َأْي » ِعْنَد اللَِّه َأْن َیَتَسمَّى الرجُل َمِلَك األْمالكِإنَّ َأْنَخَع اْألَْسَماِء «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَع) ِفیِه 
ْبَیُض الَِّذي ِفي َفقار أْقَتَلَها ِلَصاِحِبَها، وأْهَلَكها َلُه. والنَّْخُع: أشدُّ اْلَقْتِل، َحتَّى َیْبُلغ الذَّبُح النَُّخاَع، َوُهَو الخْیُط اْألَ 

  .)٧(الظَّهر. َوُیَقاُل َلُه: َخْیط الرَّقبة

  ) ١٣٤الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  
  
  
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦الئي، ص، وجامع التحصیل للع١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٤٧العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .١٤٧العراقي، ص
 .٢٠٩١٢، رقم ٣٤/٤٦٤حاشیة مسند أحمد، )(٣
 .٣٦٤٧، رقم ٦/٤٢، r النبي صفة في بابأبواب المناقب، سنن الترمذي، )(٤
 .٦٢٥٦، رقم ٩/١٠٥التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٥
 .٦٢٨٩، رقم ١٤/٢٠٠حاشیة صحیح ابن حبان، )(٦
 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧



٢٥٩ 

  .)١(َوَقْد َتَقدَّمَ » أْخَنع«قال ابن األثیر رحمه اهللا: وُیرَوى 

  ) ١٣٥الحدیث رقم ( 
َنادِ )٢(: ثنا ُسْفَیانُ قال اإلمام الحمیدي رحمه اهللا ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، )٤(، َعِن اْألَْعَرجِ )٣(، َقاَل: ثنا َأُبو الزِّ

  .)٥(»َشاَهاْن َشاهَ «َقاَل ُسْفَیاُن: » ِإنَّ َأْخَنَع اْألَْسَماِء ِعْنَد اللَِّه َرُجٌل َتَسمَّى ِبَمِلِك اْألَْمَالكِ :«rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
   تخریج الحدیث:

 )٨(الحمیدي، به، بمثله. والبخاري، من طریق بشر بن موسى األسدي، عن )٧(، والبیهقي)٦(أخرجه الحاكم
عن سعید بن  )١٢(، ومسلم)١١(، عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده)١٠(، وأبو داود)٩(عن علي بن المدیني، ومسلم

عن عبد الغني بن أبي عقیل اللَّْخِمي، )١٤(عن محمد بن میمون المكي، والطحاوي)١٣(عمرو اْألَْشَعِثي، والترمذي
من طریق شعیب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد عبد اهللا بن )١٥(به، بنحوه. والبخاريسبعتهم عن سفیان بن عیینة، 

مرو الهجري، من طریق خالس  بن ع)١٧(، وأحمدُمَنبِّهمن طریق همام بن )١٦(ذكوان القرشي، به، بنحوه. ومسلم
  .)١٨(، به، بنحوهعن أبي هریرة كالهما

  

                                                           
 .٥/٣٣ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 .٤٩٦١، رقم ٤/٢٩٠باب في تغییر االسم القبیح،  هو ابن عیینة، صرح به أبي داود في سننه، كتاب األدب،)(٢
 هو عبد اهللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني.)(٣
 هو عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني مولى ربیعة بن الحارث.)(٤
 .١١٦١، رقم ٢/٢٧٣مسند الحمیدي، )(٥
 .٧٧٢٣، رقم ٤/٣٠٦المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٤٥، رقم ١/٨٦فات، األسماء والص)(٧
 .٦٢٠٦، رقم ٨/٤٥صحیح البخاري، كتاب األدب،  باب أبغض األسماء إلى اهللا، )(٨
 ).٢١٤٣(٢٠، رقم ٣/١٦٨٨صحیح مسلم، كتاب اآلداب، باب تحریم التََّسمِّي ِبَمِلِك األمالك، وِبَمِلِك اْلُمُلوك، )(٩

 .٤٩٦١، رقم ٤/٢٩٠القبیح، سنن أبي داود، كتاب األدب، باب في تغییر االسم )(١٠
 .٧٣٢٩، رقم ١٢/٢٨٢مسند أحمد، )(١١
 ).٢١٤٣(٢٠، رقم ٣/١٦٨٨صحیح مسلم، كتاب اآلداب، باب تحریم التََّسمِّي ِبَمِلِك األمالك، وِبَمِلِك اْلُمُلوك، )(١٢
 .٢٨٣٧، رقم ٤/٤٣١سنن الترمذي، أبواب األدب، باب ما ُیْكَره ِمن األسماء، )(١٣
 .١٠٧٦، رقم ٣/١٠٩ثار، شرح مشكل اآل)(١٤
 .٦٢٠٥، رقم ٨/٤٥صحیح البخاري، كتاب األدب،  باب أبغض األسماء إلى اهللا، )(١٥
 ).٢١٤٣(٢١، رقم ٣/١٦٨٨صحیح مسلم، كتاب اآلداب، باب تحریم التََّسمِّي ِبَمِلِك األمالك، وِبَمِلِك اْلُمُلوك، )(١٦
 .١٠٣٨٢، رقم ١٦/٢٤٧مسند أحمد، )(١٧
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم االطالة.tن أبي هریرة وله طرق عدیدة ع)(١٨



٢٦٠ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  ما قیل في كل من:رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر 

، وكذلك اختالطه؛ لذكر  )١(إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان -١
، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب )٢(من المختلطین القسم األول فيالعالئي إیاه 

  .  )٣(التدلیس
  .)٤(الزناد عبد اهللا بن ذكوان؛ ألنَّه لم یرسل عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز يإرسال أب -٢

  الحكم على اإلسناد: 
: "ووافقه الذهبي وعلق علیه فقال، )٥(على شرط الشیخین": "وقال وصححه الحاكماإلسناد صحیح، 

  .)٨(، وشعیب األرنؤوط)٧(األلباني كل من ومن المعاصرین، )٦(أخرجاه"  
    ***  

َأْي َال َتْقَطعوا َرَقَبَتها » َأَال َال تَْنَخُعوا الذبیَحَة َحتَّى َتِجبَ «ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث قال 
  .)٩(وتَْفِصلوها َقْبل َأْن َتْسُكَن َحَرَكُتها

  ) ١٣٦الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  
  
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٦، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٣١العراقي، ص
 .١٩، رقم ٤٧المختلطین،  صكتاب انظر: )(٢
 .٥٢، رقم ٢٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
، وتحفة التحصیل البن ٣٥٥، رقم ٢١٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٧٧، رقم ١١١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .١٧٣العراقي ، ص
 .٧٧٢٣، رقم ٤/٣٠٦المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٤/٢٧٦على الصحیحین، تلخیص المستدرك )(٦
 .٥٨٠٥، رقم ٨/٢٩٠انظر: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٧
 .٧٣٢٩، رقم ١٢/٢٨٢انظر: حاشیة مسند أحمد، )(٨
 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٩



٢٦١ 

ِهَي الَبْزَقة الَِّتي َتْخُرج ِمْن َأْصِل الفَم، ِممَّا » النَُّخاَعُة ِفي اْلَمْسِجِد َخِطیَئةٌ «َوِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(َیلي أْصَل النَُّخاع

  ) ١٣٧الحدیث رقم ( 
َرَنا َقاَل: َأْخبَ )٤(، َواْبُن َجْعَفرٍ )٣(، َعْن َسِعیدٍ )٢(: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َعِديٍّ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا

  .)٧("النَُّخاَعُة ِفي اْلَمْسِجِد َخِطیَئٌة، َوَكفَّاَرُتَها َدْفُنَهاَقاَل: " r، َأنَّ َنِبيَّ اِهللا )٦(، َعْن َأَنسٍ )٥(َسِعیٌد، َعْن َقَتاَدَة 
   تخریج الحدیث:

عن أبي موسى محمد بن المثنى العنزي، عن ابن أبي عدي محمد )٨(أخرجه أبو یعلى الموصلي
، )١٠(، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف)٩(بن إبراهیم السلمي، به، بمثله. وأحمد عن الضحاك بن مخلدا

، )١٢(، وعبد األعلى بن عبد األعلى القرشي)١١(وأبو یعلى الموصلي من طریق یزید بن هارون الواسطي
ابن ، و )١٦(، وأحمد)١٥(، وأبو داود)١٤(، ومسلم)١٣(ي عروبة، به، بمثله. والبخاريبن أباأربعتهم عن سعید 

  ...،)١٧(جعد

                                                           
 .٥/٣٣ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(١
 هو محمد بن إبراهیم، أبو عمرو البصري.)(٢
 .١٣١٨٢، رقم ٢٠/٤١٣هو ابن أبي عروبة، صرح به أحمد في مسنده، )(٣
 هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر.)(٤
 هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري.)(٥
 .١٣١٨٢، رقم ٢٠/٤١٣هو ابن مالك، صرح به أحمد في مسنده، )(٦
 .١٢٠٦٢، رقم ١٩/١١٨مسند أحمد، )(٧
 .٣١٦١، رقم ٥/٤٥٠مسند أبي یعلى الموصلي، )(٨
 .١٣١٨٢ ، رقم٢٠/٤١٣، مسند أحمد)(٩

 .١٣٤٥٠، رقم ٢١/١٢٠، السابق في الموضع)(١٠
 .٣٠٨٧، رقم ٥/٤١٠مسند أبي یعلى الموصلي، )(١١
 .٣١٦١، رقم ٥/٤٥٠في الموضع السابق، )(١٢
 .٤١٥، رقم ١/٩١صحیح البخاري، كتاب الصالة، باب كفارة البزاق في المسجد، )(١٣
الة وغیرها، صحیح مسلم، كتاب الَمَساجد وَمَواضع الصالة،  باب النَّ )(١٤ ، رقم ١/٣٩٠هي عن الُبصاق في المسجد في الصَّ
٥٥٢(٥٦.( 
 .٤٧٤، رقم ١/١٢٨سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في كراهیة الُبزاق في المسجد، )(١٥
 .١٣٩٤٨، رقم ٢١/٣٨٢مسند أحمد، )(١٦
 .٩٣٥، رقم ١/١٤٨مسند ابن الجعد، )(١٧



٢٦٢ 

، )٥(، وأبو داود)٤(، من طریق شعبة بن الحجاج، ومسلم)٣(وأبو عوانة ،)٢(، وابن خزیمة)١(وأبو یعلى الموصلي
 ، وابن)٩(اهللا الیشكري، وأبو داود، من طریق أبي عوانة الوضاح بن عبد )٨(، والبیهقي)٧(، وابن حبان)٦(والنسائي

من طریق أبان بن یزید )١٣(، من طریق هشام الدَّْسُتَواِئّي، وأبو داود)١٢(، وأبو عوانة)١١(، وابن خزیمة)١٠(شیبة أبي
من طریق روح بن القاسم، ستتهم عن قتادة بن )١٥(من طریق خالد بن الحارث، والطبراني)١٤(العطار، وابن الجعد
من طریق همام بن )١٧(معمر بن راشد، وأبو یعلى الموصلي عن)١٦(وعبد الرزاق الصنعانيدعامة، به، بنحوه. 

، أربعتهم عن الُمَحجَّل من طریق قطن أبو)١٩(بن بشر اْألَْحَمِسّي، والدُّوالبيامن طریق بیان )١٨(، والطبرانياْلُمَنبِّه
  .)٢٠(، به، بنحوهأنس بن مالك

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من: رجال اإلسناد

                                                           
 .٣٢٢٢، رقم ٦/٧و، ٣٠٨٨، رقم ٥/٤١٠مسند أبي یعلى الموصلي، )(١
 .١٣٠٩، رقم ٢/٢٧٦صحیح ابن خزیمة، )(٢
 .١٢٠٤، و رقم ١٢٠٢، رقم ١/٣٣٧مستخرج أبي عوانة، )(٣
الة وغیرها، )(٤  ٥٥، رقم ١/٣٩٠صحیح مسلم، كتاب الَمَساجد وَمَواضع الصالة،  باب النَّهي عن الُبصاق في المسجد في الصَّ
)٥٥٢.( 

 .٤٧٥، رقم ١/١٢٨في كراهیة الُبزاق في المسجد،  سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب)(٥
 .٨٠٤، رقم ١/٣٩٨، والسنن الكبرى، ٧٢٣، رقم ٢/٥٠سنن النسائي، كتاب الَمساجد، باب الُبصاق في الَمسجد، )(٦
 .١٦٣٧، رقم ٥١٦، و١٦٣٥، رقم ٤/٥١٤صحیح ابن حبان، )(٧
 .٣٥٨٩، رقم ٢/٤١٣السنن الكبرى، )(٨
 .٤٧٤، رقم ١/١٢٨صالة، باب في كراهیة الُبزاق في المسجد، سنن أبي داود، كتاب ال)(٩

 .٢٨٥٠، رقم ٥/٢٣٧مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٠
 .١٣٠٩، رقم ٢/٢٧٦صحیح ابن خزیمة، )(١١
 .١٢٠٥، رقم ١/٣٣٨مستخرج أبي عوانة، )(١٢
 .٤٧٤، رقم ١/١٢٨سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في كراهیة الُبزاق في المسجد، )(١٣
 .٩٣٧، ر قم١/١٤٨ند ابن الجعد، مس)(١٤
 .١٠١، رقم ١/٧٩المعجم الصغیر، )(١٥
 .١٦٩٧، رقم ١/٤٣٥مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )(١٦
 .٢٨٨٥، رقم ٥/٢٦٧مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٧
 .٩٤٣١،  رقم ٩/١٦٤المعجم األوسط، )(١٨
 .١٧٣٢، رقم ٣/٩٨٩الكنى واألسماء، )(١٩
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم االطالة.tوله طرق عدیدة عن أنس بن مالك )(٢٠



٢٦٣ 

، وكذلك )١( اختالط سعید بن أبي عروبة؛ ألنَّه اتفق الشیخان إلخراج له عن محمد بن أبي عدي -١
  .)٢(تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

دلیسه، مع أنَّ ابن حجر ، وكذلك ت)٣(t إرسال قتادة بن دعامة؛ ألنَّه لم یرسل عن أنس بن مالك -٢
  .  لسماعبصیغة احدَّث  )٥(؛ ألنَّه في روایة أحمد)٤(ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٧(، وشعیب األرنؤوط)٦(األلباني وصححه كل مناإلسناد صحیح، 

***  

َأِي الّنیَّاِت اْلَخاِلَصَة. ُیَقاُل: » اللَّه ِإالَّ َنَخائَل اْلُقُلوبِ َال َیْقَبل «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٨(َنَخْلُت َلُه النصیحَة، ِإَذا أخَلْصَتها

  ) ١٣٨الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

ُم ُنَخاَمًة ِإالَّ َوَقَعْت «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَخَم)ِفي َحِدیِث اْلُحَدْیِبَیِة    النَُّخاَمُة:» ِفي یِد رُجلَما َیتََنخَّ
  .)٩(الَبْزَقة الَِّتي َتْخُرج ِمْن أْقَصى الَحْلق، َوِمْن َمْخَرِج اْلَخاِء اْلُمْعَجَمةِ 

  )١٣٩الحدیث رقم ( 
  ...)١٠(: َعْن َمْعَمرٍ قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه اهللا

                                                           
 .٤٣، رقم ١٣٩نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١
 .٥٠، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٢٦٢العراقي ، ص
 .٩٢، ر قم٤٣نظر: طبقات المدلسین، صا)(٤
 .١٣١٨٢، رقم ٢٠/٤١٣مسند أحمد، )(٥
 .٢٨٨٦، رقم ٥٥٨صحیح الجامع الصغیر وزیادته، ص)(٦
 .١٣١٨٢، رقم ٢٠/٤١٣حاشیة مسند أحمد، )(٧
 .٥/٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

 البصري.هو ابن راشد األزدي موالهم، أبو عروة )(١٠



٢٦٤ 

َبْیِر، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َوَمْرَواَن ْبِن : َقاَل: َأْخَبَرِني )١(َقاَل: َأْخَبَرِني الزُّْهِريُّ  ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
َزَمَن اْلُحَدْیِبَیِة ِفي ِبْضَع َعْشَرَة ِماَئٍة  rاْلَحَكِم، ـ َصدََّق ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِحَبُه ـ َقاَال: َخَرَج َرُسوُل اللَّهِ 

اْلَهْدَي َوَأْشَعَرُه، َوَأْحَرَم ِباْلُعْمَرِة،... ُثمَّ ِإنَّ ُعْرَوَة  rِبِذي اْلُحَلْیَفِة َقلََّد َرُسوُل اللَّهِ ِمْن َأْصَحاِبِه َحتَّى ِإَذا َكاُنوا 
َم َرُسوُل اللَِّه اللَِّه  ِبَعْیَنْیِه َقاَل: َفوَ r َجَعَل َیْرُمُق َصَحاَبَة النَِّبيِّ  ُنَخاَمًة ِإالَّ َوَقَعْت ِفي َیِد َرُجٍل  rَما َتَنخَّ

  .)٢("الحدیث، َوإَِذا َأَمَرُهُم اْبَتَدُروا َأْمَرُه...ِمْنُهْم َفَدَلَك ِبَها َوْجَهُه َوِجْلَدهُ 
   تخریج الحدیث:

من طریق محمد بن المتوكل بن أبي )٤(عن إسحاق بن إبراهیم الدََّبِري، وابن حبان)٣(أخرجه الطبراني  
من طریق محمد بن یحیى اْلُهَذِلي، ثالثتهم عن عبد الرزاق الصنعاني، به، بنحوه. )٥(والبیهقي السري،

، من طریق عبداهللا )٩(، وأبو یعلى الموصلي)٨(، والنسائي)٧(، والبخارياْلُجْعِفيعن عبداهللا بن محمد )٦(والبخاري
محمد بن ثور، ثالثتهم عن معمر بن راشد، ، من طریق )١٢(، والنسائي)١١(، وأبو داود)١٠(بن المبارك، والبخاريا

  ، وابن )١٧(، والنسائي في الكبرى)١٦(، وابن قانع)١٥(، وأبو داود)١٤(، والبخاري)١٣(بن أبي شیبةابه، بنحوه. و 

                                                           
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب.)(١
 .٩٧٢٠، رقم ٥/٣٣٠مصنف عبد الرزاق، )(٢
 .١٣، رقم ٢٠/٩المعجم الكبیر، )(٣
 .٤٨٧٢، رقم ١١/٢١٦صحیح ابن حبان، )(٤
 .١٤٣٤، رقم ٣/١٠٤شعب اإلیمان، )(٥
، ٢٧٣١، رقم ٣/١٩٣والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، صحیح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد )(٦

 .٤١٧٨، ر قم٥/١٢٦وكتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، 
 .١٦٩٤، رقم ٢/١٦٨صحیح البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وَقلَّد ِبِذي الُحَلْیَفة، ثُمَّ أحرم، )(٧
 .٨٧٨٩، رقم ٨/١٢٥، والسنن الكبرى، ٢٧٧١، رقم ٥/١٦٩سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إشعار الهدي، )(٨
 .٤٢، رقم ١/٤٤مسند أبي یعلى الموصلي، )(٩

 .٤١٨٠،  رقم ٥/١٢٦صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، )(١٠
 ، رقم٤/٢١٣، وكتاب السنة، باب في الخلفاء، ٢٧٦٥، رقم ٣/٨٥سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، )(١١

٤٦٥٥. 
 .٣٧٣٧، رقم ٤/٦٢، والسنن الكبرى، ٢٧٧١، رقم ٥/١٦٩سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إشعار الهدي، )(١٢
 .١٣٢٠٣، رقم ٣/١٧٦مصنف ابن أبي شیبة، )(١٣
 .٤١٥٧، رقم ٥/١٢٣صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، )(١٤
 .١٧٥٤، رقم ٢/١٤٦اِإلشعار، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في )(١٥
 .٥٥٠، رقم ١/٣٩٥اآلحاد والمثاني، )(١٦
 .٨٥٢٨، رقم ٨/٦السنن الكبرى، )(١٧



٢٦٥ 

، وابن )٦(وابن قانع ،)٥(بن أبي شیبةا، و )٤(، وأحمد)٣(من طریق سفیان بن عیینة، وأبو داود ،)٢(، والبیهقي)١(خزیمة
من طریق ابن أخي الزهري محمد )٩(، من طریق محمد بن إسحاق بن یسار، والطبراني)٨(والطحاوي، )٧(خزیمة

  .)١٠(بن عبد اهللا، ثالثتهم عن الزهري محمد بن شهاب،  به، بنحوها
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
: هو ابن نوفل بن أهیب بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤّي القرشّي المسور بن مخرمة -١

الزهرّي. قال مصعب الّزبیرّي: یكّنى أبا عبد الرحمن، وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن ممن أسلمت 
ة ثمان، وهاجرت. قال یحیى بن بكیر: وكان مولده بعد الهجرة بسنتین، وقدم المدینة في ذي الحجة بعد الفتح سن

وأنا محتلم، وهذا یدل على  rوهو غالم أیفع ابن ست سنین...، ووقع في بعض طرقه عند مسلم: سمعت النبي 
أنه ولد قبل الهجرة، ولكنهم أطبقوا على أنه ولد بعدها. وقد تأول بعضهم أن قوله محتلم من الحلم بالكسر، ال 

  .)١١(لهلما یحتم ضابطاً  من الحلم بالضم، یرید أنه كان عاقالً 
: هو ابن أبي العاص بن أمّیة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشّي األموّي، أبو مروان بن الحكم -٢

عبد الملك. وهو ابن عم عثمان، وكاتبه في خالفته. یقال: ولد بعد الهجرة بسنتین، وقیل: بأربع. وقال ابن 
، ... وقال ابن أبي داود: وقد "هجرة بسنتین، فیكون مولده بعد ال)١٢(وهو ابن ثمان سنین rمات الّنبّي "شاهین: 

 أم ال. وقال ابن طاهر: ولد هو و شیئاً  rوفي حجة الوداع، ولكن ال یدري أسمع من الّنبي  كان في الفتح ممّیزاً 

بعد الهجرة بسنتین ال خالف في ذلك، كذا قال. وهو مردود: والخالف ثابت، وقصة إسالم  َمْخَرَمةَ  ْبنُ  اْلِمْسَورُ 
 ثابتة في الفتح لو ثبت أّن في تلك السنة مولده لكان حینئذ ممّیزا، فیكون من شرط القسم األول، لكن لم أرَ  أبیه

                                                           
 .٢٩٠٧، رقم ٤/٢٩٠صحیح ابن خزیمة، )(١
 .٦٩٣٧، رقم ٩/٤٣٣شعب اإلیمان، )(٢
 .٢٧٦٦، رقم ٣/٨٦سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في صلح الَعُدو، )(٣
 .١٨٩١٠، ر قم٣١/٢١٢مسند أحمد، )(٤
 .٣٦٨٤٠، رقم ٧/٣٨٣مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٥٥١، رقم ١/٣٩٥اآلحاد والمثاني، )(٦
 .٢٩٠٦، رقم ٤/٢٩٠صحیح ابن خزیمة، )(٧
 .٢٥٨١، رقم ٧/٥شرح مشكل اآلثار، )(٨
 .١٥، رقم ٢٠/١٦المعجم الكبیر، )(٩

 عن المسور بن َمخرمة ومروان بن الحكم، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم االطالة. ةوله طرق عدید)(١٠
 .٨٠١١، رقم ٩٤-٦/٩٣اإلصابة في تمییز الصحابة، )(١١
 .٥/٣٦لم أجد هذا القول البن شاهین، وٕانما وجدته البن سعد، انظر: الطبقات الكبرى، )(١٢



٢٦٦ 

، ومن بعد الفتح أخرج أبوه إلى الّطائف وهو معه فلم یثبت له أزید من جزم بصحبته، فكأنه لم یكن حینئذ ممیزاً 
في روایته عن الزهرّي عن عروة عنهما  َمْخَرَمةَ  ْبنُ  ِمْسَورُ الْ ب... وقرنه البخارّي rمن الرؤیة. وأرسل عن النبّي 

في قّصة صلح الحدیبّیة. وفي بعض طرقه عنده أنهما رویا ذلك عن بعض الّصحابة، وفي أكثرها أرسال 
وروى عنه سهل بن سعد " . وقال ابن حجر:)٢("مروان ال یتهم في الحدیث" الزبیر:. وقال عروة بن )١(الحدیث

  .)٣("الصحابي اعتمادا على صدقهلساعدي ا
لمسور بن مع ا؛ ألنَّه أتى مقرون rوال یضیر هنا إرساله عن النبي  ،ةولیس له صحب ةقلت: هو ثق

  مخرمة.
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)٤(إرسال معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري -١
، وكذلك تدلیسه؛ مع أنَّ ابن )٥(بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن عروة بن الزبیرإرسال محمد  -٢

  ث هنا بصیغة اإلخبار.، ألنه حدَّ )٦(حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٧(إرسال عروة بن الزبیر؛ ألنَّه لم یرسل عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم -٣

  سالم من العلل، ورجاله كلهم ثقات.  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٨(األلبانيوصححه اإلسناد صحیح، 
***  

  
  
  

                                                           
 .٨٣٣٧، رقم ٦/٢٠٣اإلصابة في تمییز الصحابة، )(١
 .٦٥٦٧، رقم ٥٢٥تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٤٤٣، صهدي الساري)(٣
، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦،  رقم٢٨٣، ودامع التحصیل للعالئي، ص٣٩٧، رقم ٢١٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٣١١العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٨٧العراقي ، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٦
، وتحفة التحصیل البن ٥١٥، رقم ٢٣٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ١٤٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .٢٢٦العراقي ، ص
 .٢٧٦٥، رقم ٢/١٧٥صحیح سنن أبي داود، )(٨



٢٦٧ 

  المبحث الثالث
 النون مع الدال

 ضْرِبه ِمن َسْبَعًة، َأوْ  ِستَّةً : َنَدباً  باَلحَجر َوإِنَّ « u ُموَسى َحِدیثِ  ِفي)َنَدبَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ْربِ  أَثر ِبهِ  فُشبِّه الِجْلد، َعنِ  َیْرتِفع َلمْ  ِإَذا الُجْرح أَثر: ِبالتَّْحِریكِ  النََّدُب، »إیَّاه   .)١(الَحَجر ِفي الضَّ

  ) ١٤٠( رقم الحدیث 
، اْلَعِظیمِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعبَّاُس  َحدَّثََنا ُسْفَیاَن، ْبنُ  اْلَحَسنُ  ْخَبَرَنا: أَ رحمه اهللا حبانقال اإلمام ابن   َحدَّثََنا اْلَعْنَبِريُّ

زَّاقِ  َعْبدُ   ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َكانَ «:rاللَّهِ  َرُسولُ  َوَقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا ،)٢(الرَّ
 َأنْ  ُموَسى َیْمَنعُ  َما َواللَّهِ : َقاُلوا َوْحَدُه، َیْغَتِسلُ  ُموَسى َوَكانَ  َبْعٍض، َسْوَأةِ  ِإَلى َبْعُضُهمْ  َیْنُظرُ  ُعرَاًة، َیْغَتِسُلونَ 

 ِفي ُموَسى َفاْشَتدَّ  ِبَثْوِبِه، اْلَحَجرُ  َفَفرَّ  َحَجرٍ  َعَلى َثْوَبهُ  َفَوَضعَ  َیْغَتِسلُ  َمرَّةً  َفَذَهبَ : َقالَ  ،)٣(آَدرُ  َأنَّهُ  ِإالَّ  َمَعَنا َیْغَتِسلَ 
 ِمنْ  ِبُموَسى َما َواللَّهِ : َفَقاُلوا ُموَسى َسْوَأةِ  ِإَلى ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َنَظَرتْ  َحتَّى َحَجُر، َثْوِبي َحَجُر، َثْوِبي: َیُقولُ  َوُهوَ  َأَثرِهِ 

 ِإنَّ  َواللَّهِ : «ُهَرْیَرةَ  َأُبو َقالَ  ،»َضْرًبا َوَطِفَق ِباْلَحَجرِ  َثْوَبُه، َفَأَخذَ  ِإَلْیِه، النَّاُس  َنَظرَ  َما َبْعدَ  اْلَحَجرُ  َفَقامَ  َبْأٍس،
  .)٤(»اْلَحَجرَ  ُموَسى َضْربِ  ِمنْ  َسْبَعةً  َأوْ  ِستَّةً  َنَدًبا ِباْلَحَجرِ 

   تخریج الحدیث:
عن )٧( ، والسراجالقشیريعن محمد بن رافع )٦(، ومسلمالبخاريعن إسحاق بن نصر )٥( أخرجه البخاري

، من طریق أحمد بن یوسف السلمي، )٩(والبیهقي، )٨( محمد بن سهیل بن عساكر، وأبو عوانة
من طریق محمد بن أبي )١١(من طریق محمد بن حماد الطهراني، وأبو نعیم األصبهاني)١٠(والحنائي
  ...،)١٢(بن أبي شیبةاعن عبد الرزاق الصنعاني، به، بنحوه. و  ستتهمالسري، 

                                                           
 .٥/٣٤الحدیث واألثر، النهایة في غریب )(١
 هو ابن همام الحمیري الصنعاني.)(٢
[ النهایة في غریب الحدیث  .القیلة الناس تسمیها التي وهي والدال، الهمزة بفتح األدر بین آدر رجل یقال الخصیة، في نفخة)(٣

 ].١/٣١واألثر، 
 .٦٢١١، رقم ١٤/٩٥صحیح ابن حبان، )(٤
 .٢٧٨، رقم ١/٦٤من اغتسل عریانا وحده في الخلوة، ومن َتَستَّر فالتََّستُّر أفضل، صحیح البخاري، كتاب الُغْسل، باب )(٥
 ).٣٣٩(١٥٥، رقم ٤/١٨٤١، uصحیح مسلم، كتاب الفضاِئل، باب من فضائل موسى )(٦
 .٧٣٨، رقم ٢/١٨٠حدیث السراج، )(٧
 .٨٠١، رقم ١/٢٣٦مستخرج أبي عوانة، )(٨
 .٩٥٩، رقم ١/٣٠٦السنن الكبرى، )(٩

 .٢٠٤، رقم ٢/١٠٤٧فوائد الحنائي، )(١٠
 .٧٦٣، رقم ١/٣٨٥المستخرج على صحیح مسلم، )(١١
 .٣١٨٤٩، رقم ٦/٣٣٥مصنف ابن أبي شیبة، )(١٢



٢٦٨ 

من في الكبرى، )٤(، والنسائي)٣(بن راهویه، وٕاسحاق )٢(بن أبي شیبةوا ، من طریق محمد بن سیرین،)١(والطحاوي
  .)٥(بنحوه ،، بهعن أبي هریرة كالهماالس بن عمر، طریق خ

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

، الحافظ العباس أبو ،النَّسوي الّشْیبانيّ  النُّْعمان بن العزیز عبد بن عامر بنا : هوالحسن بن سفیان -١  
. وقال )٨("عصره في خراسان محدث" أبو عبداهللا الحاكم:. وقال )٧(وثقه: الدارقطني .)٦(سنة ثالث وثالثمائة يَ وفِّ تُ 

. وقال ابن )٩(... ومصنف المسند الكبیر"الكثیر وسمع البلدان رحل عصره، في خراسان محدث" الجوزي:
  .)١٠("دبواأل الفقه في متقدماً  ثبتاً " المستوفي:

  .قلت: ثقة
  یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال 

، )١١(اختالط عبد الرزاق الصنعاني؛ ألنَّ عباس بن عبد العظیم العنبري حدث عنه قبل اختالطه -١
  .)١٢(وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  .)١٣(إرسال معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن همام بن المنبه -٢
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١٥(، وشعیب األرنؤوط)١٤(وصححه كل من األلباني، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
***  

                                                           
 .٦٧، رقم ١/٦٧شرح مشكل األثار، )(١
 .٣١٨٤٩، رقم ٦/٣٣٥مصنف ابن أبي شیبة، )(٢
 .١١٨، رقم ١/١٧١، راهویهمسند إسحاق بن )(٣
 .١١٣٦٠رقم ، ١٠/٢٢٧السنن الكبرى، )(٤
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي هریرة )(٥
 .١٣٤، رقم ٧/٦٦، المتاریخ اإلس)(٦
 .٩٣١، رقم ١/٢٠٠موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني، )(٧
 .٨٣٤، رقم ٤٥تاریخ نیسابور، ص)(٨
 .١١٦، رقم ١٣/١٥٧المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(٩

 .٧، رقم ٢/٦٠٥ربل، إتاریخ )(١٠
 .٦٣، رقم ٢١٢انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١١
 .٥٨، رقم ٣٤طبقات المدلسین، صالنظر: )(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦، رقم ٢٨٣، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٩٧، رقم ٢١٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٣١١العراقي، ص
 .٦١٧٨، رقم ٩/٥٠حسان على صحیح ابن حبان، التعلیقات ال)(١٤
 .٦٢١١، رقم ١٤/٩٤حاشیة صحیح ابن حبان، )(١٥



٢٦٩ 

 َنَدَبْتهُ : ُیَقالُ . ُغْفراِنه ِإَلى أجاَبه َأيْ  »َسِبیِلهِ  ِفي َیْخُرج ِلَمنْ  اللَّهُ  اْنَتَدبَ « َوِفیهِ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(َفَأَجابَ  وَدَعوُته َبَعْثُته َأيْ  َفاْنَتَدبَ 

  ) ١٤١(رقم الحدیث 
 ِمیَناَء، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ،)٤(َسِعیدٍ  َعنْ  ،)٣(اللَّْیثُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،)٢(ُقتَْیَبةُ  َأْخَبَرَنا: رحمه اهللا النسائي قال اإلمام

یَمانُ  ِإالَّ  ُیْخِرُجهُ  الَ  َسِبیِلهِ  ِفي َیْخُرجُ  ِلَمنْ  اللَّهُ  اْنَتَدبَ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ   ِبي، اإلِْ
 َمْسَكِنهِ  ِإَلى َیُردَّهُ  َأنْ  َأوْ  َوَفاٍة، َوإِمَّا ِبَقْتٍل، ِإمَّا َكاَن، ِبَأیِِّهَما اْلَجنَّةَ  ُأْدِخَلهُ  َحتَّى َضاِمنٌ  َأنَّهُ  َسِبیِلي، ِفي َواْلِجَهادُ 

   .)٥(»َغِنیَمةٍ  َأوْ  َأْجرٍ  ِمنْ  َنالَ  َما َیَنالُ  ِمْنُه، َخَرجَ  الَِّذي
   تخریج الحدیث:

عن قتیبة بن سعید به،  كالهماالبغدادي  من طریق موسى بن هارون)٧(. وابن منده)٦(أخرجه النسوي  
یِصي، عن اللَّیث بن سعد، به، بنحوه. والبخاري)٨(بنحوه. وأحمد ، )١٠(ومسلم، )٩(عن الحجاج بن محمد اْلِمصِّ

 ، من)١٧(والبیهقي ،)١٦(عوانة وأبو ،)١٥(، والبزار)١٤(، وٕاسحاق بن راهویه)١٣(وأحمد ،)١٢(، وابن ماجه)١١(والنسائي
  ...،)١٨(الكوفي، والبخاري البجلي اهللا عبد بن جریر بن عمرو بن طریق أبي زرعة هرم

                                                           
 .٥/٣٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .٢٣٨، رقم ١/٣٩٧هو ابن سعید، صرح به ابن منده في كتابه اإلیمان، )(٢
 .٢٣٨، رقم ١/٣٩٧هو ابن سعد، صرح به ابن منده في كتابه اإلیمان، )(٣
 .٢٣٨، رقم ١/٣٩٧و ابن أبي سعید المقبري، صرح به ابن منده في كتابه اإلیمان، ه)(٤
، ٦/١٦لمن یجاهد في سبیله،  U، وباب ما تكفَّل اهللا ٥٠٢٩، رقم ٨/١٩٩سنن النسائي، كتاب اإلیمان وشرائعه، باب الجهاد، )(٥

 .٤٣١٦، رقم ٤/٢٧٩، والسنن الكبرى ٣١٢٣رقم 
 .٣٥، رقم ٧٩األربعون، ص)(٦
 .٢٣٨، رقم ١/٣٩٧اإلیمان، )(٧
 .١٠٤٠٦، رقم ١٦/٢٥٦مسند أحمد، )(٨
 .٣٦، ١/١٦صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب الجهاد من اإلیمان، )(٩

 ).١٨٧٦(١٠٣، رقم ٣/١٤٩٥ج في سبیل اهللا، صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الجهاد والُخُرو )(١٠
 .٥٠٣٠، رقم ٨/١١٩الجهاد،  سنن النسائي، كتاب اإلیمان وشرائعه، باب)(١١
 .٢٧٥٣، رقم ٢/٩٢٠،  اهللا سبیل في هادالجِ  لضْ فَ  بابكتاب الجهاد،  سنن ابن ماجه،)(١٢
 .٨٩٨١، رقم ١٤/٥٣٥، ٧١٥٧، رقم ١٢/٧٢مسند أحمد، )(١٣
 .١٨٢، رقم ١/٢٢٥مسند إسحاق بن راهویه، )(١٤
 .٩٨٠٠، رقم ١٧/١٧٤مسند البزار، )(١٥
 .٧٣٠٥، و رقم ٧٣٠٤، رقم ٤/٤٥٢مستخرج أبي عوانة، )(١٦
 .٢٦١٢، رقم ٣/٤١٣، و السنن الصغیر، ١٨٤٨، رقم ٩/٢٦٤السنن الكبرى، )(١٧
، وكتاب فرض الُخُمس، باب قول ٢٨٠٣، رقم ٤/١٨، Uصحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب من ُیَجْرح في سبیل اهللا )(١٨

، رقم ٩/٨٢، وكتاب التََّمنِّي،  باب ما جاء في التََّمنِّي، ومن َتَمنَّى الشهادة، ٣١٢٣، رقم ٤/٨٥، »أحلت لكم الغنائم: «rالنبي 
، و باب ٧٤٥٧، رقم ٩/١٣٦]، ١٧١، وكتاب التوحید، باب قوله تعالى: {َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا الُمْرَسِلیَن} [الصافات: ٧٢٢٧



٢٧٠ 

، وابن  )٦(والطبراني ،)٥(عوانة وأبو، )٤(راهویه وٕاسحاق بن ،)٣(، وسعید بن منصور)٢(ي، والحمید)١(ومسلم 
، من طریق سعید بن )٩(، وابن أبي عاصم)٨(، من طریق األعرج عبد الرحمن بن هرمز، والبخاري)٧(منده

  .)١٠(بنحوهة، به، المسیب، ثالثتهم عن أبي هریر 
  دراسة رجال اإلسناد: 

  اإلسناد فیه:
  .)١١(الثالثة من ،صدوق ،معاذ أبو ،البصري أو المدني: هو ِمْیناء بن عطاء -١  

اء من صلحاء الناس سمع ن عطاء بن مینإ. وقال أیوب بن موسى: ")١٣(، وابن حبان)١٢(وثقه: العجلي
  .)١٥(. وقال ابن سعد: "كان قلیل الحدیث")١٤(أبا هریرة"

  .قلت: ثقة
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)١٦(سعید بن أبي عروبة ؛ ألنَّه لم یرسل عنسعد بن اللیثإرسال  -١
  

                                                                                                                                                                                                 
]، ١٠٩ْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا} [الكهف: اهللا تعالى: {ُقْل َلْو َكاَن الَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد الَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َولَ  قول=
 .٧٤٦٣، رقم ٩/١٣٧
، رقم ١٤٩٦)، وص١٨٧٦(١٠٤م ، رق٣/١٤٩٦صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الجهاد والُخُروج في سبیل اهللا، )(١

١٨٧٦(١٠٥.( 
 .١٠٧٠، رقم ٢٣٢، ص١٠٦٩، رقم ٢/٢٣١مسند الحمیدي،)(٢
 .٢٣١١، رقم ٢/١٥٢سنن سعید بن منصور، )(٣
 .٤٦٦، رقم ١/٤١٤مسند إسحاق بن راهویه، )(٤
 .٧٣١٩، رقم ٤/٤٥٥مستخرج أبي عوانة، )(٥
 .٧٦٥٥، رقم ٧/٣٣٤وسط، المعجم األ)(٦
 .٢٣٦، رقم ١/٣٩٦اإلیمان، )(٧
 .٢٧٩٧، رقم ٤/١٧، هادةالشَّ  ينَّ مَ تَ  بابكتاب الجهاد والسیر،  صحیح البخاري،)(٨
 .٤٧، رقم ١/٢٠٧الجهاد، )(٩

 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم االطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي هریرة )(١٠
 .٤٦٣٥، رقم ٦٧٩تقریب التهذیب، ص)(١١
 .١٢٤٣، رقم ٢/١٣٧انظر: الثقات، )(١٢
 .٤٥٢٧، رقم ٥/٢٠٠ذكره في الثقات، )(١٣
 .٦/٤٦٢تاریخ الكبیر، ال)(١٤
 .٥/٤٧٧الطبقات الكبرى، )(١٥
، وتحفة التحصیل البن ٦٦٢، رقم ٢٦٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢٩، رقم ١٨٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٦

 .٢٧٢العراقي، ص



٢٧١ 

، وكذلك اختالطه، لقول )١(؛ ألنَّه لم یرسل عن عطاء بن میناءالمقبري سعید أبي بنإرسال سعید  -٢
  .)٢("سعد بن اللیث فیه الناس أثبتالعالئي: "

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٤(شعیب األرنؤوط، و )٣(كل من األلبانيصححه ، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

***  

 بأحسنِ  اْلَمیِّتَ  النائحةُ  َتذكر َأنْ : النَّْدبُ  »َسْعد ناِدبةَ  ِإالَّ  كاِذبةٌ  َناِدَبةٍ  كلُّ « َوِفیهِ  ابن األثیر رحمه اهللا:قال 
  .)٥(َوَأْفَعاِلهِ  أوصاِفه

  ) ١٤٢(رقم الحدیث 
 ثنا: قال، َیِزیدَ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  ثنا: قال، ُنَصْیرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا أبو الشیخ األصبهانيقال اإلمام 

َبْیرِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ ، ثَاِبتٍ  ْبنُ  ُمْصَعبُ  َحدَّثَِني: قال، )٧(َخاِلدٍ  ْبنُ  ُقرَّةُ  ثنا: قال، )٦(اْألَْعَلى َعْبدِ  ْبنُ  اْألَْعَلى َعْبدُ  ، الزُّ
  .)٨(»ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َناِدَبةُ  ِإال َكاِذَبٌة، َناِدَبةٍ  ُكلُّ : «rَرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

   تخریج الحدیث:
  تفرد به أبو الشیخ األصبهاني.  

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

   يف توفي، اْلُقَرِشي اهللا عبد أبو ،)٩(ِجْشِنُس  أبان: وقیل أبان بن اهللا عبد بنا : هوریْ صَ نُ  بن محمد -١  
  .)١٢(. وزاد: "مأمون")١١(الشیخ األصبهانيأبو  وثقه: .)١٠(مائة وثالث خمس ستة األول ربیع شهر

  .ثقةقلت: 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٣، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٢٤، رقم ٧٧انظر المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٢٦العراقي، ص
 .٤٠المختلطین، صكتاب )(٢
 .١٢٦٦، رقم ٢/٤٢الترغیب والترهیب، صحیح )(٣
 .١٠٤٠٦، رقم ١٦/٢٥٧حاشیة مسند أحمد، )(٤
  .٥/٣٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .محمد أبو، السامي البصريهو )(٦
 .البصري السدوسيهو )(٧
 .٤/٧٨طبقات المحدثین بأصبهان، )(٨
 ].٨٩٩، رقم ٣/٢٨١األنساب للسمعاني، [ .والنون المكسورة بعدها سین مهملةبكسر الجیم وسكون الشین المعجمة )(٩

 .١٤٨٧، رقم ٢/٢٧٦تاریخ أصبهان، )(١٠
 .٥٥٤، رقم ٤/٧٨بأصبهان، انظر: طبقات المحدثین )(١١
 .٢/٢٧٦تاریخ أصبهان، )(١٢



٢٧٢ 

، یهاسوَ عبَّ  یلقب ، البصري ،والمهملة بالموحدة، )١(الَبْحراني حبیب أبي بنا: هو العباس بن یزید -٢  
، )٣(قه: الدارقطنيوثَّ  .)٢(العاشرة صغار من ،یخطىء صدوق ،ذانمَ هَ  قاضي كان ،بالعبدي ویعرف

ومحله عندنا " وقال البن أبي حاتم: .)٧(وزاد ابن حبان: "ربما أخطأ"، )٦(، والذهبي)٥(، وابن حبان)٤(والسمعاني
تكلموا " :)١١(. وقال الدارقطني"ضعیف الحدیث" :)١٠(قاسم . وقال مسلمة بن)٩("صدوق" ، وقال الذهبي:)٨("الصدق

  ."غرائبوكان حافظًا، وعنده  كتب عنه المحدثون..." :)١٢(وقال أبو شیخ األصبهاني ."فیه
  ، وهنا یضیر؛ ألنَّه لم یتابعه أي أحد.قلت: صدوق یخطئ  

 من عابداً  وكان ،الحدیث نلیِّ  ،األسدي العوام بن الزبیر بن اهللا عبد بن: هو امصعب بن ثابت -٣
  .)١٣(وسبعون ثالث وله ،ومائة وخمسین سبع سنة مات ،السابعة

ه لم یرسل عن مصعب بن ألنَّ وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في إرسال قرة بن خالد؛ 
   .)١٤(ثابت

  لین الحدیث. ثابت بن مصعب، و یخطئ صدوق الَبْحراني حبیب أبي بن یزید بن العباس فیه فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

 عنه، األعلى عبد به تفرد خالد، بن قرة حدیث من غریب" وقال أبو الفضل المقدسي: اإلسناد ضعیف،
   .)١٥("عنه الَبْحراني العباس به وتفرد

***  

                                                           
لى البحر أو إلى الجزائر والسكون فیها واستدامة إبفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الحاء المهملة وفي آخرها الراء، هذه النسبة )(١

 ].٣٨٨، رقم ٢/٩٩األنساب للسمعاني، . [السفنركوب البحار أو كان مالح 
 .٣٢١١، رقم٤٨٩ص تقریب التهذیب،)(٢
 .٢٣٧، رقم ٢١٩، صانظر: سؤاالت السلمي)(٣
 .٢٣٢، رقم ٥/١٣٤انظر: تهذیب التهذیب، )(٤
 .١٤٧٤٠، رقم ٨/٥١١، ذكره في الثقات)(٥
 .٢٧٢، رقم ٦/١٠٠انظر: تاریخ اإلسالم، )(٦
 .١٤٧٤٠، رقم ٨/٥١٢، الثقات)(٧
 .١١٩٣، رقم ٦/٢١٧الجرح والتعدیل، )(٨
 .٢٦١٤رقم ، ١/٥٣٧الكاشف، )(٩

 .٢٣٢، رقم ٥/١٣٤تهذیب التهذیب، )(١٠
 .٦٥٤٨، رقم ١٤/٢٦تاریخ بغداد، )(١١
 .٢/٢٥١طبقات المحدثین بأصبهان، )(١٢
 .٦٧٣١، رقم ٩٤٥تقریب التهذیب، ص)(١٣
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٥، رقم ٢٥٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢٥، رقم ١٧٧ل البن أبي حاتم، صیانظر: المراس)(١٤

 .٢٦٦العراقي، ص
 .١/٦٠٦أطراف الغرائب واألفراد، )(١٥



٢٧٣ 

 الرَّْهنِ : النََّدبِ  ِمنَ  َوُهوَ  اْلَمْطُلوُب، َأيِ  »اْلَمْنُدوبُ  َلهُ  ُیَقالُ  َفرس َلهُ  َكانَ « َوِفیهِ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(الُجْرح َأَثرُ  َوُهوَ . ِجْسِمه ِفي َكانَ  ِلَنَدبٍ  ِبهِ  سمِّي: َوِقیلَ  .الِسباق ِفي ُیْجَعل الَِّذي

  ) ١٤٣( رقم الحدیث 
، َیُقوُل: )٥(، َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا)٤(، َعْن َقتَاَدةَ )٣(، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ )٢(دَّثََنا آَدمُ حَ : رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

َما رََأْیَنا «َفَرًسا ِمْن َأِبي َطْلَحَة ُیَقاُل َلُه الَمْنُدوُب، َفَرِكَب، َفَلمَّا َرَجَع َقاَل:  r، َفاْسَتَعاَر النَِّبيُّ َكاَن َفَزٌع ِباْلَمِدیَنةِ 
  .)٧(»)٦(ِمْن َشْيٍء، َوإِْن َوَجْدَناُه َلَبْحرًا

   تخریج الحدیث:
 بن اهللا عبد، من طریق غندر محمد بن جعفر، والبخاري من طریق )٩(، ومسلم)٨(أخرجه البخاري

، )١٣(، وخالد بن الحارث اْلُهَجْیِمي)١٢(الجراح بن وكیع، ومسلم من طریق )١١(القطان سعید بن یحیى، و )١٠(المبارك
بن دعامة، امن طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة )١٤(خمستهم عن شعبة بن الحجاج، به، بنحوه. والبخاري

  .، به، بنحوه، عن أنس بن مالكالبناني أسلم بن ثابت، من طریق )١٦(، ومسلم)١٥(به، بنحوه. والبخاري
    

  دراسة رجال اإلسناد:

                                                           
 .٥/٣٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .العسقالني الرحمن عبد إیاس أبي بنهو ا)(٢
 .الواسطي بسطام أبو ،موالهم العتكي الورد بن الحجاج بنهو ا)(٣
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بنهو ا)(٤
 .٢٨٥٧، رقم ٤/٢٩، ارمَ والحِ  سرَ الفَ  اسم بابكتاب الجهاد والسیر، ، صرح به البخاري في صحیحه، t مالكبن هو ا)(٥
 ].١/٩٩[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .الجري واسع أي)(٦
 .٢٦٢٧، رقم ٣/١٦٥، باب من استعار من الناس فرس، علیها یضرِ حْ والتَّ  وفضلها الهبة كتابصحیح البخاري، )(٧
 .٢٨٥٧، رقم ٤/٢٩، والِحَمار الَفَرس اسم باب والسیر، الجهاد كتاب، في الموضع السابق)(٨
 .٤٩، رقم ٤/١٨٠٣، للحرب مهوتقدُّ  u النبي اعةجَ شَ  فيكتاب الفضائل، باب صحیح مسلم، )(٩

كتاب ، و ٢٨٦٢، رقم ٤/٣٠، لیْ الخَ  نمِ  ولةحُ والفُ  بةعْ الصَّ  ةابَّ الدَّ  على وبكُ الرُّ  باب ،صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر)(١٠
 .٦٢١٢، رقم ٨/٤٧، بذِ الكَ  عن ةدوحَ نْ مَ  اریضعَ المَ  باباألدب، 

 .٢٩٦٨، رقم ٤/٥٢، عزَ الفَ  دنْ عِ  اممَ اإلِ  ةرَ ادَ بَ مُ  بابفي الموضع السابق، )(١١
 .)٢٣٠٧(٤٩، رقم ٤/١٨٠٣ ،للحرب مهوتقدُّ  u النبي اعةجَ شَ  فيكتاب الفضائل، باب  ،صحیح مسلم)(١٢
 .٤٩ رقم ،٤/١٨٠٣ ،في الموضع السابق)(١٣
 .٢٨٦٧، رقم ٤/٣١، الَقُطوف الَفَرس كتاب الجهاد والسیر، بابصحیح البخاري، )(١٤
، ٢٨٦٦، رقم ٤/٣١، الُعْري الَفَرس ُرُكوبِ  باب، و ٢٨٢٠، رقم ٤/٢٢، َوالُجْبن َجاَعة في الَحْربالشَّ  بابفي الموضع السابق، )(١٥
 كتاب األدب، باب ُحْسن، و ٣٠٤٠، رقم ٤/٦٦، یلاللَّ بِ  عوازِ فَ  إذا باب، و ٢٩٠٨، رقم ٤/٣٩، قنُ العُ بِ  یفالسَّ  یقلِ عْ تَ وَ  ائلمَ الحَ  بابو 

 .٦٠٣٣، رقم ٨/١٣، الُبْخل من ُیْكَره اوم ،والسََّخاء الُخُلق
 .)٢٣٠٧(٤٨، رقم ٤/١٨٠٢، للحرب مهوتقدُّ  u النبي اعةجَ شَ  فيكتاب الفضائل، باب صحیح مسلم، )(١٦



٢٧٤ 

  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)١(إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم یرسل عن قتادة بن عامة -١  

، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر )٢(t لم یرسل عن أنس بن مالك إرسال قتادة بن دعامة؛ ألنَّه -٢
  حدَّث ُهنا بصیغة السماع. وقد؛ )٣(ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

***  

 :ُیَقالُ . وُفْسحة َسَعةً  َأيْ  »الَكِذب َعنِ  َلَمْنُدوَحةً  الَمعاریض ِفي إنَّ « ِفیهِ ) َنَدحَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
 ِمنَ  ِباْلَقْولِ  التَّْعِریضِ  ِفي أنَّ  َیْعِني. َسَعةٍ  َأيْ : َكَذا ِمنْ  وَمْنُدوَحةٍ  ُنْدَحةٍ  لفي وٕانك. وسَّْعَته إذا الشيء، َنَدْحتُ 

  .)٤(اْلَكِذبِ  َتعمُّد َعنْ  الرجلَ  ُیغني َما االتَّساع

  ) ١٤٤( رقم الحدیث 
 ِإْسَماِعیلُ  ثََنا ،)٥(رَّاجُ السَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثََنا َخاِلٍد، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََناقال أبو الشیخ األصبهاني: 

ْبِرَقاِن، ْبنُ  َداُودُ  ثََنا ،)٦(التَّْرُجَماِنيُّ    َقالَ : َقالَ  ،ُحَصْینِ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ،)٧(َقَتاَدةَ  َعنْ  َعُروَبَة، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الزِّ
  .)٨(»اْلَكِذبِ  َعنِ  َلَمْنُدوَحةٌ  اْلَمَعاِریضِ  ِفي ِإنَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  

   تخریج الحدیث:
، العامري من طریق زرارة بن أوفى)١٢(، والبیهقي)١١(، والقضاعي)١٠(، وابن عدي)٩(أخرجه ابن األعرابي

  عن عمران بن حصین به، بنحوه. كالهما، الحرشي اهللا عبد بن مطرفمن طریق )١٣(وابن السني
                                                           

، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١
 .١٤٧العراقي، ص

، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨المراسیل البن أبي حاتم،  :انظر)(٢
 .٢٦٢العراقي، ص

 .٩٢، رقم ٤٣سین، صطبقات المدلانظر: )(٣
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
األنساب للسمعاني، [ .السرج، وهو اّلذي یوضع على الفرسبفتح السین وتشدید الراء في آخرها الجیم، هذا منسوب إلى عمل )(٥
 .]٢٠٦٨، رقم ٧/١١٢
النون، هذه النسبة إلى  فتوحة بعدها األلف وفي آخرهابفتح التاء ثالث الحروف وضم الجیم بینهما الراء الساكنة والمیم الم)(٦

 .]٧٠٤، رقم ٣٤- ٣/٣٣األنساب للسمعاني، [ .الترجمان
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بنهو ا)(٧
 .٢٣٠، رقم ٢٧١، صأمثال الحدیث)(٨
 .٩٩٣، رقم ٢/٥١٣، ياألعرابمعجم ابن )(٩

 .١/١٠٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٠
 .١٠١١، رقم ٢/١١٩مسند الشهاب، )(١١
 .٢٨٩، رقم ١/١٢٠اآلداب، ، و ٢٠٨٤٣، رقم ١٠/٣٣٦نن الكبرى، الس)(١٢
 .٣٢٧، رقم ٢٨٤عمل الیوم واللیلة، ص)(١٣



٢٧٥ 

  :وعلله دراسة رجال اإلسناد  
  اإلسناد فیه:

  .)١(فاضالً  وكان، كرها فیه أدخل، أصبهان قضاء على كان: خالد بن اهللا عبد -١  
  .و ال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح  

 وتسعین ثمان سنة يَ وفِّ األهواز، تُ  جعفر، نزل أبو واقد بن بكر ابن هو :الَسرَّاجُ اهللا  عبد بن محمد -٢
  .)٢(ومائتین

  .)٣("الحدیث مستقیم كانالخطیب البغدادي: "قال  
  قلت: صدوق.

 مات ،العاشرة من ،به بأس ال، إبراهیم أبو ،البغدادي امسَّ بَ  بن إبراهیم بن: هو االتَّْرُجَماِنيُّ  إسماعیل -٣
حنبل، والنسائي: معین، وأحمد بن وقال یحیى بن . )٦(، وابن حبان)٥(وثقه: ابن قانع .)٤(ومائة وثالثین ست سنة

قال . و )١٠("شیخ" :وقال أبو حاتم. )٩("صدوق" ، وقال الذهبي:)٨(به" بأس ال" :، وقال أبو داود)٧(بأس" به لیس"
  .)١١(بن معین: "ال أعرفه"ا

  قلت: صدوق.
 بعد مات الثامنة من ،األزدي وكذبه ،متروك ،بغداد نزیل ،البصري ،قاشيالرَّ : هو برقانالزِّ  بن داود -٤

  .)١٢(ومائة الثمانین
إیاه ابن حجر  لذكر؛ ، وكذلك تدلیس)١٣(؛ ألنَّه أرسل عن عمران بن حصینقتادة بن دعامهإرسال  -٥

  في أي روایة بأي صیغة من صیغ التحدیث.، ولم یصرح )١٤(في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

                                                           
 .١٦٤، رقم ٢/٢٤٢أصبهان، طبقات المحدثین ب)(١
 .٩٧٥، رقم ٣/٤٤٩، ریخ بغدادتا)(٢
 مصدر السابق.ال)(٣
 .٤١٦، رقم ١٣٥تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٥٠٨، رقم ١/٢٧١انظر: تهذیب التهذیب، )(٥
 .١٢٤٣٠، رقم ٨/١٠١، ذكره في الثقات)(٦
 .٥٢٦، رقم ٢/١٥٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٧
 .٣٢٥٠، رقم ٧/٢٤٤تاریخ بغداد، )(٨
 .٣٤٦، رقم ١/٢٤٢انظر: الكاشف، )(٩

 .٥٢٦، رقم ٢/١٥٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .٧٥بن معین، روایة محرز، صتاریخ یحیى )(١١
 .١٧٩٥، رقم٣٠٥تقریب التهذیب، ص)(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٢٦٢العراقي، ص
 .٩٢، رقم ٤٣طبقات المدلسین، صانظر: )(١٤



٢٧٦ 

  وال یضیر ما قیل في كل من: ثقات، وباقي رجال اإلسناد  
 بن داود ، وكذلك اختالطه؛ ألنَّ )١(سعید بن أبي عروبة؛ ألنَّه لم یرسل عن قتادة بن دعامةإرسال  -١

، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب )٢(لم یسمع منه بعد اختالطه الزبرقان
  .)٣(التدلیس

 ٕاسماعیلو  ،الَسرَّاجُ  اهللا عبد بن محمد، و تعدیالً  وال اً جرح فیه أجد لم خالد بن اهللا عبدفیه  فاإلسناد
  .دعامه بن قتادة تدلیسٕارسال و و  ،متروك برقانالزِّ  بن داود، و صدوقالتَّْرُجَماِني، كالهما 

  الحكم على اإلسناد: 
 أحد عروبة أبي بن سعید عن رواه أعلمه ال الحدیث وهذا" عدي: وقال ابنهذا الحدیث منكر، إسناد 

، ومن المعاصرین ضعفه )٥("الزبرقان بن داود برفعه تفرد، وقال البیهقي: ")٤("الزبرقان بن داود غیر فرفعه
: األلبانيقال ومن المعاصرین  ،)٧(، حسنها العراقيوروي الحدیث بإسناد حسن في روایة ابن السني. )٦(األلباني

عن  وأما الروایات الموقوفة، )٨(، صدوق"األعرج  سهل بن الفضل غیر معروفون ثقات رجاله جید إسنادهذا "
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)١١(األلباني، ومن المعاصرین )١٠(فصححها البیهقي،  )٩(حصین بن عمران

***  

  .)١٢(وْجِهه َعَلى وَذَهب َشَرد َأيْ  »ِمْنَها بعیرٌ  َفَندَّ « ِفیهِ  )َنَددَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١٤٥( رقم الحدیث 
   ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ،)١٤(ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،)١٣(َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا بن حنبلأحمد قال اإلمام 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٤٣، رقم ١٨٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٢٤قم ، ر ٧٧المراسیل البن أبي حاتم، ص :انظر)(١

 .١٢٦العراقي، ص
 .٤٣، رقم ١٣٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٢
 .٥٠، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
 .١/١٠٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٢٠٨٤٣، رقم ١٠/٣٣٦السنن الكبرى، )(٥
 .١٠٩٤، رقم ٣/٢١٣انظر: سلسلة األحادیث الضعیفة، )(٦
 .٢٢٦، رقم ١٩٥، صانظر: المقاصد الحسنة)(٧
 .١٠٩٤ رقم ،٣/٢١٥ الضعیفة، األحادیث سلسلة انظر:)(٨
 .٨٥٧، رقم ١/٢٩٧األدب المفرد، )(٩

 .٢٠٨٤٢، رقم ١٠/٣٣٦انظر: السنن الكبرى، )(١٠
 .٣١٩انظر: صحیح األدب المفرد، ص)(١١
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٢
 .بغندر المعروف البصري الهذلي )(١٣
 .الواسطي بسطام أبو ،موالهم العتكي الورد بن الحجاج بنهو ا)(١٤



٢٧٧ 

 َغًدا، اْلَعُدوِّ  َالُقو ِإنَّا اِهللا، َرُسولَ  َیا: َقالَ  َأنَّهُ  َجدِّهِ  َخِدیٍج، ْبنِ  َراِفعِ  َعنْ  ،)٢(َراِفعٍ  ْبنِ  ِرَفاَعةَ  ْبنِ  َعَباَیةَ  َعنْ  ،)١(َمْسُروقٍ 
، َلْیَس  َفُكلْ  َعَلْیِه، اهللاِ  اْسمُ  َوُذِكرَ  الدََّم، َأْنَهرَ  َما: " َقالَ  ُمًدى، َمَعَنا َوَلْیَس   السِّنُّ  َأمَّا: َوَسُأَحدُِّثكَ  َوالظُُّفَر، السِّنَّ
 َیْسَتِطیُعوُه، َفَلمْ  َفَسَعْوا ،ِمْنَها َبِعیرٌ  َفَندَّ  َنْهًبا، r اهللاِ  َرُسولُ  َوَأَصابَ " اْلَحَبَشةِ  َفُمَدى الظُُّفرُ  َوَأمَّا َفَعْظٌم،

  .)٣("الحدیث...
   تخریج الحدیث:

، عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، به، بمثله. )٥(، والطبراني)٤(أخرجه أبو عوانة  
، عن شعبة بن الحجاج، به، بعيالضَّ  سعید بن عامرمن طریق )٨(والبیهقي، )٧(، وأبو عوانة)٦(أحمدأخرجه و 

أخرجه ، و الیشكري اهللا عبد بن الوضاح، من طریق أبي عوانة )١١(، والطبراني)١٠(، وابن حبان)٩(بنحوه. والبخاري
، )١٦(،من طریق زائدة بن قدامة الثقفي، والبخاري)١٥(، والبیهقي)١٤(والطبراني ،)١٣(، والنسائي)١٢(أبو داود الطیالسي

، من طریق سفیان الثوري، )٢١(والطبراني ،)٢٠(عوانة ووأبفي السنن الكبرى، )١٩(والنسائي، )١٨(، وأحمد)١٧(ومسلم
  .)٢٢(، به، بنحوهوريعن سعید بن مسروق الثَّ 

                                                           
 .الثوريهو )(١
 .المدني رفاعة أبو ،الزرقي األنصاري خدیج بنهو ا)(٢
 .١٥٨١٣، رقم ٢٥/١٢٥مسند أحمد، )(٣
 .٧٥٦١ ، رقم٥/٧مستخرج أبي عوانة، )(٤
 .٤٣٨٢، رقم ٤/٢٦٩المعجم الكبیر، )(٥
 .١٧٢٨٤، رقم ٢٨/٤١٧، و١٥٨٠٦، رقم ٢٥/١١١مسند أحمد، )(٦
 .٧٧٧٥، رقم ٥/٥٦مستخرج أبي عوانة، )(٧
 .٣٠١٨، رقم ٤/٤٥السنن الصغیر، )(٨
ما یكره من ذبح اإلبل،  بابكتاب الجهاد والسیر، ، و ٢٤٨٨، رقم ٣/١٣٨باب قسمة الغنم،  كتاب الشَِّرَكة،صحیح البخاري، )(٩
 .٣٠٧٥، رقم ٤/٧٥

 .٥٨٨٦، رقم ١٣/٢٠١صحیح ابن حبان، )(١٠
 .٤٣٨٤، رقم ٤/٢٧٠المعجم الكبیر، )(١١
 .١٠٠٥، رقم ٢/٢٦٧مسند أبي داود الطیالسي، )(١٢
 .٤٧٩٠، رقم ٤/٤٧١، ى، والسنن الكبر ٤٢٩٧، رقم ٧/١٩١اإلنسیة تستوحش،  ،بائحوالذَّ  یدالصَّ  كتاب، النسائيسنن )(١٣
 .٤٣٨٣، رقم ٤/٢٧٠المعجم الكبیر، )(١٤
 .١٨٩٢٨، رقم ٩/٤١٢السنن الكبرى، )(١٥
 .٢٥٠٧، رقم ٣/١٤٢من الغنم بجزور،  باب من عدل عشراً ، الشَِّرَكة كتابصحیح البخاري، )(١٦
، رقم ٣/١٥٥٨، العظام روسائِ  ر،فُ والظُّ  ن،السِّ  إال، بح بكل ما أنهرباب جواز الذَّ  كتاب األضاحي،صحیح مسلم، )(١٧
 .١٧٢٦٣، رقم ٢٨/٥٠٠مسند أحمد، )(١٨
 .٤١١٠، ـرقم ٤/٢٠٣السنن الكبرى، )(١٩
 .٧٧٧٢، و رقم ٧٧٧١، رقم ٥/٥٥أبي عوانة،  جمستخر )(٢٠
 .٤٣٨٠، رقم ٤/٢٦٩المعجم الكبیر، )(٢١
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن رافع بن خدیجة )(٢٢



٢٧٨ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 عمرو بن الخزرج بن الحارث بن حارثة بن جشم بن یزید بن عدي بن رافع بنهو ا :یجدِ خَ  بن رافع  -١  
 سنان بن مسعود بنت حلیمة أمه خدیج أبو أو اللَّه عبد أبو الحارثي، األوسي، األنصاريّ  األوس بن مالك بنا
 ما وشهد بها فخرج أحد، یوم وأجازه فاستصغره، بدر یوم r الّنبيّ  على عرض .بیاضة بني من عامر بنا

  .)١(بعدها
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من: 

  .بعيالضَّ  سعید بن عامر؛ ألنَّ تابعه )٢("غفلة فیه"ندر محمد بن جعفر غُ  -١
  .)٣(؛ ألنَّه لم یرسل عن سعید بن مسروقالحجاج بن شعبةإرسال  -٢
  .)٤(بن رافع؛ ألنَّه لم یرسل عن رافع بن خدیجه رفاعة بن عبایةإرسال  -٣

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٦(، وشعیب األرنؤوط)٥(األلباني وصححه كل من، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

***  
  
  
  

 َوُهوَ  ِباْلَكْسِر، ِنّد، َجْمعُ : اْألَْنَدادُ  »َواْألَْصَنامَ  األْندادَ  وَخَلع« ُألَكْیِدر ِكتَاِبهِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٧(اللَّه ُدونِ  ِمنْ  آِلَهةً  َیتَِّخُذونه َكاُنوا َما ِبَها َوُیِریدُ . یخالُفه َأيْ : وُیَنادُّهُ  أموِره ِفي ُیضاّده الَِّذي الشيءِ  مْثل

  ) ١٤٦( رقم الحدیث 
 َأنَّ  ُدوَمةَ  َأْهلِ  ِمنْ  َشْیخٌ  َحدَّثَِني َقالَ : رحمه اهللاألسلمي  واقد بن عمر بن محمدقال اإلمام 

 الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  :ُنْسَخَتهُ  ِمْنهُ  َوَأَخْذتُ  َفَقَرْأُتهُ  ِباْلِكتَابِ  َوَجاَءِني. اْلِكَتابَ  َهَذا ُألَكْیِدرَ  َكَتبَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
 َخاِلدِ  َمعَ  َواَألْصَنامَ  اَألْنَدادَ  َوَخَلعَ  اِإلْسالمِ  ِإَلى َأَجابَ  ِحینَ  ُألَكْیِدرَ  اهللا رسول محمد ِمنْ  ِكتَابٌ  َهَذا الرَِّحیمِ 

                                                           
 .٣٦٣- ٢/٣٦٢یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١
 .٥٨٢٤، رقم ٨٣٣تقریب التهذیب، ص)(٢
، وتحفة التحصیل للعالئي، ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٤٧ص
، وتحفة التحصیل البن ٣٣٦، رقم ٢٠٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٨٠، رقم ١٥١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .١٦٩العراقي، ص
 .٢٥٢٢، رقم ٨/١٦٥إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٥
 .١٥٨١٣، رقم ٢٥/١٢٥حاشیة مسند أحمد، )(٦
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧



٢٧٩ 

اِحَیةَ  َلهُ  َأنَّ  َوَأْكَناِفَها اْلَجْنَدلِ  ُدوَمةِ  ِفي اللَّهِ  َسْیفِ  اْلَوِلیدِ  ْبنِ ا ْحلِ  ِمنَ  الضَّ  َواْلَمَعاِميَ  َواْلَبْورِ  الضَّ
  .)١("الحدیث...

   تخریج الحدیث:
  عن محمد بن عمر بن واقد األسلمي، به، بمثله. )٢(أخرجه ابن سعد  

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

  .متروك)، وهو ٦٧رقم (ب: قد تقدم األسلمي واقد بن عمر بن محمد -١
  شیخ من أهل دومة: اسم مبهم. -٢
  في محمد بن عمر بن واقد األسلمي متروك، وشیخ من أهل دومة اسم مبهم. فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  .منكراإلسناد 

***  

 َعْنَها َفَنَدرَ  فحاَدت، طاِئر ِمْنَها فَطارَ  بَشَجرة، َفَمرَّتْ  َلهُ  َفَرًسا َرِكب« ِفیهِ )َنَدرَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٣(وَوَقع َسَقطَ  َأيْ  »َغِلیَظةٍ  َأْرضٍ  َعَلى

  ) ١٤٧( رقم الحدیث 
 حدثنا بشٍر، بن الحسن حدثنا البغدادي، شعیب بن على بن محمد حدثنا :رحمه اهللا الطبرانيقال اإلمام 

 نحن بینما" :مغفلٍ  بن اهللا عبد قال: قال. )٤(أبیه عن جوشٍن، بن الرحمن عبد بن عیینة عن الفضل، بن العباس
أقبل،  ثم علینا، خفى حتى فانطلق ،)٥(معرور فرس على r اهللا رسول علینا خرج إذ بالمدینة یوم ذات جلوس
 على  rاهللا رسول عنها فندر فحادت طائر، منها فطار بشجرة فمر علیه اعترقت وٕاما دفعها إما به تعدو وهي
  .)٦("... الحدیث ،غلیظة أرض

   تخریج الحدیث:
  تفرد به الطبراني.

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

                                                           
 .٣/١٠٣٠المغازي، )(١
 .٣٦٣- ٢/٣٦٢اإلصابة في تمیز الصحابة، )(٢
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 .بصري الغطفاني شنوْ جَ  بن الرحمن عبدهو )(٤
: ویقال. المفعول على معرورى، بفرس أتي یكون أو ومتعد، الزم فهو ،عریاً  ركبه إذا فرسه واعرورى. غیره وال علیه سرج ال أي)(٥

 ].٣/٢٢٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .أعراء وخیل عري، فرس
 .٦٧٧٠، رقم ٥/٤١٧جامع المسانید والسنن، البن كثیر، )(٦



٢٨٠ 

 تسعین سنة، توفى السمسار بكر أبو همام بن عدي بنا : هوشعیب البغدادي بن على بن محمد -١
  .)١(ومائتین

  .)٢(قه: الدارقطنيوثَّ  
  .قلت: ثقة

 ،الكوفي علي أبو ،ليجَ البَ  وأ ،الهمداني ،الالم وسكون المهملة بفتح ملْ سَ  بن: هو ابشر بن الحسن -٢
. )٥(، وابن حبان)٤(قه: مسلم بن القاسم وثَّ  .)٣(ومائتین وعشرین إحدى سنة مات ،العاشرة من ،یخطىء صدوق

. )٧("صدوق" ، وقال أبو حاتم:)٦("مناكیر أشیاء زهیر عن روى نفسه، في بأسا به أرى مابن حنبل: "اوقال أحمد 
 بالكثیر لیست هأحادیث" ، وقال ابن عدي:)٩("الحدیث منكر" :خراش بنا، وقال )٨("لیس بالقوي" النسائي:وقال 

  .)١٠("الحدیث بمنكر هو ولیس بعض على بعضها ویحمل بعض من بعضها یقرب وأحادیثه
  لم یتابعه أحد. هألنَّ  ؛وهنا یضیرقلت: صدوق یخطئ، 

 ،فاء ثم بقاف ،الواقفي ،األنصاري رافع بن لةظَ نْ حَ  بن عبید بن عمرو بن: هو االفضل بن العباس -٣  
 عن حدیثه :حبان بنا وقال ،زرعة أبو واتهمه ،متروك ،الرشید زمن في وقاضیها الموصل نزیل ،البصري

 وثمانون إحدى وله ،ومائتین وثمانین ست ستة مات ،التاسعة من ،الكوفیین عن حدیثه من أرجى البصریین
  .)١١(سنة

 من ،صدوق ،فاء ثم والمهملة المعجمة بفتح ،فانيطَ : هو الغَ شنوْ جَ  بن الرحمن عبد بن عیینة- ٤
  ، )١٦(، والعجلي)١٥(بن المدینيوا، )١٤(بن معین ا، و )١٣(قه: ابن سعدوثَّ  .)١٢(الخمسین حدود في مات ،السابعة

  
                                                           

 .١٢٨٧، رقم ٤/١١١تاریخ بغداد، )(١
 المصدر السابق.)(٢
 .١٢٢٤، رقم ٢٣٤تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٤٧٣، رقم ٢/٢٥٥انظر: تهذیب التهذیب، )(٤
 .١٢٧٩٨، رقم ٨/١٦٩ذكره في الثقات، )(٥
 .١٠، رقم ٣/٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 المصدر السابق.)(٧
 .١٥٤، رقم ٣٣الضعفاء والمتروكون، ص)(٨
 .٣٧٤٦، رقم ٨/٢٣٩تاریخ بغداد، )(٩
 .٤٥١، رقم ٣/١٦٣الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٠
 .٣٢٠٠، رقم ٤٨٨- ٤٨٧تقریب التهذیب، ص)(١١
 .٥٣٧٨، رقم ٧٧٣المصدر السابق، ص)(١٢
 .٧/٢٧٢انظر: الطبقات الكبرى، )(١٣
 .١٦٨، رقم ٧/٣١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٣١، رقم ٦٢انظر: سؤاالت ابن أبي شیبة، ص)(١٥
 .١٤٦٨، رقم ٢/٢٠١انظر: الثقات، )(١٦



٢٨١ 

وقال أبو ، )٤("لیس به بأس"ابن معین، وأحمد بن حنبل: وقال  .)٣(، وابن حبان)٢(وابن أبي حاتم، )١(والنسائي
  .)٥(حاتم: "صدوق"

  .قلت: ثقة
 وقیل عدّي، بن ربیعة بن أسحم بن عفیف بن نهم عبد وقیل غنم، عبد بنهو ا :ُمَغفَّلِ  بن اللَّه عبد -٥

 سعید، أبو المزني، طابخة بن أد بن عمرو بن عثمان بن عّداء بن سعد بن دوید وقیل. ذؤیب بن ثعلبة بن عدي
 وأنه بهما، یكنى كان أنه ولده بعض وعن زیاد، أبا یكنى كان أنه معین بن یحیى عن البخاري ونقل .زیاد وأبو
  .)٦(الصحابة مشاهیر من وزیاد سعید،: منهم أوالد، عّدة له كان

  وباقي رجال اإلسناد ثقات.
  .متروك األنصاري الفضل بن العباسو  ،یخطىء صدوق َسْلم بن بشر بن الحسنفیه  فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد
  .منكراإلسناد   

***  

  .)٧(»وَنَدْرتَ rاللَّه َرسول وَنَدرَ  الناقُة، َفَعَثَرتِ « َصِفّیة َزَواجِ  َحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١٤٨( رقم الحدیث 
 َحدَّثََنا ،)٩(َسَلَمةَ  ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََنا ،)٨(َعفَّانُ  َحدَّثََنا َشْیَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا :رحمه اهللا مسلمقال اإلمام 

: َقالَ  ،r اهللاِ  َرُسولِ  َقَدمَ  َتَمسُّ  َوَقَدِمي َخْیَبَر، َیْومَ  َطْلَحةَ  َأِبي ِرْدفَ  ُكْنتُ : َقالَ  ،)١١(َأَنسٍ  َعنْ  ،)١٠(ثَاِبتٌ  َحدَّثََنا
: َقالَ  َواْلَخِمیُس، ُمَحمٌَّد،: َفَقاُلوا َوُمُروِرِهْم، َوَمَكاِتِلِهْم، ِبُفُئوِسِهْم، َوَخَرُجوا َمَواِشَیُهْم، َأْخَرُجوا َوَقدْ  الشَّْمُس  َبَزَغتِ  ِحینَ 

                                                           
 .٤٦٧٥، رقم ٢٣/٧٩انظر: تهذیب الكمال، )(١
 .١٦٨، رقم ٧/٣١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 .١٠١٧٦، رقم ٧/٣٠١ذكره في الثقات، )(٣
 .١٦٨، رقم ٧/٣١، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم، ٣٦١٨، رقم ٤/١٤٤تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٤
 .١٦٨ رقم ،٧/٣١ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٥
 .٢٠٧- ٤/٢٠٦یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٦
 .٥/٣٥ النهایة في غریب الحدیث واألثر،)(٧
 .البصري الصفار عثمان أبو ،الباهلي اهللا عبد بن مسلم بنهو ا)(٨
 .سلمة أبو ،البصري دینار بنهو ا)(٩

، برْ والحَ  ةارَ غَ اإلِ  عند والصالة بح،الصُّ بِ  سلَ والغَ  كبیرالتَّ  باب ،فوْ الخَ  صالة أبواب، صرح به البخاري في  صحیحهالبناني،  هو)(١٠
 .٩٤٧، رقم ٢/١٥

بح، والَغَلس التَّكبیر باب الَخْوف، صالة أبواب صحیحه،  في البخاري به صرحمالك، بن ا هو)(١١  اِإلَغاَرة عند والصالة ِبالصُّ
 .٩٤٧ رقم ،٢/١٥ والَحْرب،



٢٨٢ 

 ،... ،" ] "١٧٧[الصافات:  }اْلُمْنَذِرینَ  َصَباحُ  َفَساءَ { َقْومٍ  ِبَساَحةِ  َنَزْلَنا ِإَذا ِإنَّا َخْیَبُر، َخِرَبتْ : " r اهللاِ  َرُسولُ  َوَقالَ 
  .)١("الحدیث...َوَنَدَرْت، ،rاهللاِ  َرُسولُ  َوَنَدرَ  اْلَعْضَباُء، النَّاَقةُ  َفَعَثَرتِ : َقالَ 

   تخریج الحدیث:
 من طریق سلیمان بن المغیرة)٤(، ومسلماألزدي، من طریق حماد بن زید )٣(، ومسلم)٢(أخرجه البخاري

 البخاري، ومسلم، من طریق عبد العزیز بن صهیبأخرجه عن ثابت الُبناني، به، بنحوه. و  كالهما، القیسي

 ویحیى بن أبي إسحاق ،)٦(القرشي هللا بن حنطب بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد ، وعمرو)٥(نانيالبُ 

ومسلم من طریق شعیب بن الحبحاب  ،)٩(، وحمید الطویل)٨(والبخاري من طریق محمد بن سیرین ،)٧(الحضرمي
  ، ستتهم عن أنس بن مالك، به، بنحوه.)١٠(األزدي

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

                                                           
 .)١٣٦٥(٨٧، رقم ٢/١٠٤٥، َیَتَزوَُّجَها مَّ ثُ  أمته، إعتاقه فضیلة باب كتاب النكاح،صحیح مسلم، )(١
بح، والَغَلس التَّكبیر باب الَخْوف، صالة أبوابصحیح البخاري، )(٢ كتاب ، و ٩٤٧، رقم ٢/١٥، والَحْرب اِإلَغاَرة عند والصالة ِبالصُّ

 .٤٢٠٠، رقم ٥/١٣٢، َخْیَبر ةوَ زْ غَ المغازي، باب 
 .)١٣٦٥(٨٥رقم ،٢/١٠٤٥، َیَتَزوَُّجَها مَّ ثُ  أمته، إعتاقه فضیلة باب كتاب النكاح،صحیح مسلم، )(٣
 .)١٣٦٥(٨٨، رقم ١٠٤٧السابق، صفي الموضع )(٤
الة، بابصحیح البخاري، )(٥ الة، باب، و ٣٧١، رقم ١/٨٣، الَفِخذ في ُیْذكر ما كتاب الصَّ بح، والَغَلس التَّكبیر أبواب الصَّ  بالصُّ

، ٢/١٠٤٥، َیَتَزوَُّجَها ثُمَّ  أمته، إعتاقه فضیلة كتاب النكاح، باب، وصحیح مسلم، ٩٤٧، رقم ٢/١٥، والَحرب اِإلَغارة عند والصالة
 ).١٣٦٥(٨٥رقم 

 كتاب الجهاد والسیر، باب، و ٢٢٣٥، رقم ٣/٨٤، َیْسَتْبِرَئَها أن قبل بالجاریة ُیسافر هل: كتاب البیوع، بابصحیح البخاري، )(٦
 الحج، كتاب ،، وصحیح مسلم٥٤٢٥، رقم ٧/٧٦، وكتاب األطعمة، باب الَحیس، ٢٨٨٩، رقم ٤/٣٥، الَغْزو في الِخْدَمة فضل

 رقم ،٢/٩٩٣ ،َحَرِمَها ُحُدود وبیان وشجرها، صیدها وتحریم تحریمها، وبیان ِبالَبَركة، فیها  r النبي ودعاء المدینة، فضل باب

١٣٦٥(٤٦٢(. 
، وصحیح ٣٠٨٦، رقم ٧٧ص، و ٣٠٨٥، رقم ٤/٧٦، الَغْزو؟ من َرَجع إذا یقول ما كتاب الجهاد والسیر، بابصحیح البخاري، )(٧

 ).١٣٤٥(٤٢٩، رقم ٢/٩٨٠، وَغْیِره الَحجِّ  َسَفر من َقَفل إذا یقول ما كتاب الحج، بابمسلم، 
، رقم ٤/٢٠٨، كتاب المناقب، في الباب، و ٢٩٩١، رقم ٤/٥٦، الَحْرب عند التَّكبیر كتاب الجهاد والسیر، بابصحیح البخاري، )(٨

 .٤١٩٨، رقم ٥/١٣١، َخْیبر كتاب المغازي، باب َغْزَوة، و ٣٦٤٧
 دعاء كتاب الجهاد والسیر، باب، و ٦١٠، رقم ١/١٢٥، الدََّماء من باألذان ُیْحَقن ما كتاب األذان، باب، السابقفي الموضع )(٩

 باب المغازي، وكتاب ، و٢٩٤٥، رقم ٤/٤٨، اهللا ُدون من أربابا بعضا بعُضُهم َیتَّخذ ال وأن النُُّبوَّة، و اإلسالم إلى النَّاس r النبي
 ُبُیوتَ  َتْدُخُلوا الَ : { كتاب تفسیر القرآن، باب قوله، و ٤٢١٣رقم و ، ٤٢١٢،  رقم ١٣٥ص، و ٤١٩٧، رقم ٥/١٣١، َخْیبر َغْزَوة
 َكانَ  َذِلُكمْ  ِإنَّ  ِلَحِدیثٍ  ُمْسَتْأِنِسینَ  َوالَ  َفاْنَتِشُروا َطِعْمُتمْ  َذاَفإِ  َفاْدُخُلوا ُدِعیُتمْ  ِإَذا َوَلِكنْ  ِإَناهُ  َناِظِرینَ  َغْیرَ  َطَعامٍ  ِإَلى َلُكمْ  ُیْؤَذنَ  َأنْ  ِإالَّ  النَِّبيِّ 
 َوُقُلوِبِهنَّ  ِلُقُلوِبُكمْ  َأْطَهرُ  َذِلُكمْ  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا َسَأْلُتُموُهنَّ  َوإَِذا الَحقِّ  ِمنَ  َیْسَتْحِیي الَ  َواللَّهُ  ِمْنُكمْ  َفَیْسَتْحِیي النَِّبيَّ  ُیْؤِذي

، ٦/١١٩] "، ٥٣: األحزاب} [َعِظیًما اللَّهِ  ِعْندَ  َكانَ  َذِلُكمْ  ِإنَّ  َأَبًدا َبْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواَجهُ  َتْنِكُحوا َأنْ  َوالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  ُتْؤُذوا َأنْ  َلُكمْ  َكانَ  َوَما=
 .٤٧٩٤رقم 
 ).١٣٦٥(٨٥ رقم ،٢/١٠٤٥ َیَتَزوَُّجَها، ثُمَّ  أمته، إعتاقه فضیلة باب النكاح، كتاب ،صحیح مسلم)(١٠



٢٨٣ 

  .)١(؛ لذكر العالئي إیاه في القسم األول من المختلطینمسلم بن عفاناختالط  -١
 فعلیه سلمة بن حماد حدیث یكتب أن أراد من" ابن معین:؛ لقول دینار بن سلمة بن حماداختالط  -٢ 

  وحدَّث عنه هنَّا عفان بن مسلم، فینتفي عنه االختالط.، )٢("مسلم بن بعفان
  .)٣(tإرسال ثابت البناني؛ ألنَّه لم یرسل عن أنس بن مالك  -٣

***  

  .)٤(»ثَِنیَُّته َفَنَدَرتْ  آَخرٍ  َیدَ  َعضَّ  َرجال َأنَّ « اْآلَخرُ  َواْلَحِدیثُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ١٤٩( رقم الحدیث 
 ،َعنْ )٧(َقَتاَدةُ  ،َحدَّثََنا)٦(ُشْعَبةَ  َعنْ  ،)٥(َسِعیدٍ  ْبنُ  َیْحَیى َحدَّثََنا: رحمه اهللاألحمد بن حنبل قال اإلمام 

  : َفَقالَ  r النَِّبيَّ  َفَأَتى ثَِنیََّتاُه، َأوْ  ثَِنیَُّتهُ  َفَنَدَرتْ  َیَدهُ  َفاْنَتَزعَ  َرُجٍل، َیدَ  َعضَّ  َرُجًال  َأنَّ  ُحَصْیٍن، ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ،)٨(ُزَراَرةَ 
  .)٩(" َلكَ  ِدَیةَ  َال . اْلَفْحلُ  َیَعضُّ  َكَما َأَخاهُ  َأَحُدُكمْ  َیَعضُّ " 

   تخریج الحدیث:
 ، به، بنحوه.القطان سعید بن یحیىمن طریق مسدد بن مسرهد، عن )١٠(أخرجه ابن حبان
بن جعفر، ا، من طریق غندر محمد )١٥(، والرویاني)١٤(والنسائي، )١٣(، وأحمد)١٢(آدم بن أبي إیاس، ومسلم

، من طریق عبداهللا )٣(وأبو عوانة ،)٢(، والنسائيیعيبِ السَ  بن أبي إسحاق یونس بن عیسىمن طریق  )١(والترمذي
                                                           

 .٣٤، رقم ٨٦المختلطین، صكتاب انظر: )(١
 .٤٠٤٢، رقم ٣/٣٣٣العلل ومعرفة الرجال، )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧٣، رقم ١٥١، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٣، رقم ٢٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٤٢العراقي، ص
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 .البصري القطان سعید أبو ،التمیمي خوْ رُّ فَ  بنهو ا)(٥
 .الواسطي بسطام أبو ،موالهم العتكي الورد بن الحجاج بنهو ا)(٦
 .البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بنهو ا)(٧
 .٢٦٥٧، رقم ٢/٨٨٧، ثََناَیاه َفَنَدرَ  یده عزَ نَ فَ  رجالً  ضَّ عَ  من بابكتاب الدََّیات، ، في سننه ابن ماجه صرح بهبن أوفى، هو ا)(٨
 .١٩٩٠٠، رقم ٣٣/١٣٤مسند أحمد، )(٩

 .٥٩٩٨، رقم ١٣/٣٤٥صحیح ابن حبان، )(١٠
 .٦٨٩٢، رقم ٩/٨، ثََناَیاه فوقعت رجال ضَّ عَ  إذا باب، الدََّیات كتابصحیح البخاري، )(١١
 ولصُ المَ  دفعه إذا ه،وِ ضْ عُ  أو اإلنسان نفس على لائِ الصَّ  باب ،اتیَ والدَّ  اصصَ والقِ  ینبِ ارِ حَ والمُ  ةامَ سَ القَ  كتابصحیح مسلم، )(١٢
 .)١٦٧٣(١٨،  رقم ٣/١٣٠٠، علیه َضَمان ال ،ُعْضَوه أو َنْفَسه َفَأْتَلف یه،لَ عَ 

 .١٩٨٢٩، رقم ٦٣، رقم ٣٣مسند أحمد، )(١٣
ة من اْلَقَودُ ، الَقَساَمة كتابالنسائي، سنن )(١٤ ، ٤٧٦٠، رقم ٨/٢٩، حصین بن عمران لخبر النَّاِقِلین ألفاظ اختالف كروذِ  ،اْلَعضَّ
 .٦٩٣٦، رقم ٦/٣٤٠السنن الكبرى، و 

 .١٠٧، رقم ١/١١٨مسند الرویاني، )(١٥



٢٨٤ 

من )٦(، والبزاراألموي موسى بن أسدمن طریق )٥(، والطحاوياللیثي القاسم بن هاشمعن )٤(بن واقد، والدارمي
الحجاج، به، لهم عن شعبة بن ، من طریق علي بن الجعد، كُ )٨(، وابن حبان)٧(طریق یزید بن ُزَرْیع، والطبراني

 ،)١٣(والطحاوي ،)١٢(وأحمد ،)١١(وابن ماجه ،)١٠(، والنسائيالدَّْسَتَواِئيمن طریق هشام بن عبداهللا  )٩(بنحوه. ومسلم
أبان بن ، من طریق )١٧(والطبراني ،)١٦(والطحاوي ،)١٥(، من طریق سعید بن أبي عروبة، والنسائي)١٤(عوانة ووأب

، عن زرارة الكندي الحكم بن عتیبةمن طریق )١٨(بنحوه. والطبراني ،، ثالثتهم عن قتادة بن دعامة، بهالعطار یزید

                                                                                                                                                                                                 
 .١٤١٦، رقم ٣/٧٩، اصصَ القِ  في جاء ما باب ،r اهللا رسول عن اتیَ الدِّ أبواب سنن الترمذي، )(١
ة، من اْلَقَودُ  الَقَساَمة، كتابسنن النسائي، )(٢  .٤٧٦١، رقم ٨/٢٩، حصین بن عمران لخبر النَّاِقِلین ألفاظ اختالف وذكر اْلَعضَّ
 .٦١٣٨، رقم ٤/٩٣، عوانةمستخرج أبي )(٣
 .٢٤٢١، رقم ٣/١٥٣٧سنن الدارمي، )(٤
 .١٢٩٢، رقم ٣/٣٢٧شرح مشكل اآلثار، )(٥
 .٣٦٠٢ ، رقم٩/٧٣مسند البزار، )(٦
 .١٨/٢١٤المعجم الكبیر، )(٧
 .٥٩٩٩، رق م١٣/٣٤٦صحیح ابن حبان، )(٨
اِئل باب والدََّیات، والِقَصاص والُمَحاِرِبین الَقَساَمة كتابصحیح مسلم، )(٩  الَمُصول دفعه إذا ُعْضِوه، أو اإلنسان نفس على الصَّ

 .)١٦٧٣(١٩، رقم ٣/١٣٠٠، علیه َضَمان ال ُعْضَوه، أو َنْفَسه َفَأْتَلف َعَلیه،
ة، من اْلَقَودُ  الَقَساَمة، كتابالنسائي، سنن )(١٠ ، ٤٧٥٩، رقم ٨/٢٨، حصین بن عمران لخبر النَّاِقِلین ألفاظ اختالف وِذكر اْلَعضَّ
 .٦٩٣٥، رقم ٦/٣٤٠السنن الكبرى، و 

 .٢٦٥٧، رقم ٢/٨٨٧، ثََناَیاه َفَنَدرَ  یده َفَنَزع رجالً  َعضَّ  من باب الدََّیات، كتابسنن ابن ماجه، )(١١
 .١٩٨٤٣، رقم ٣٣/٧٨مسند أحمد، )(١٢
 .١٢٩١، رقم ٣/٣٢٨شرح مشكل اآلثار، )(١٣
 .٦١٣٨، رقم ٤/٩٣، عوانةمستخرج أبي )(١٤
ة، من اْلَقَودُ  الَقَساَمة، كتابسنن النسائي، )(١٥  .٤٧٦٢، رقم ٨/٢٩، حصین بن عمران لخبر النَّاِقِلین ألفاظ اختالف وِذكر اْلَعضَّ
 .٥١٨٠، رقم ٣/٢٢٣شرح مشكل اآلثار، )(١٦
 .١٨/٢١٤المعجم الكبیر، )(١٧
 .٥٥٢٤، رقم ٥/٣٥١سط، و المعجم األ)(١٨



٢٨٥ 

، من طریق محمد بن )٤(، والطبراني)٣(، وعبد الرزاق الصنعاني)٢(والنسائي ،)١(بنحوه. ومسلم ،بن أوفى، به
یر، من طریق مطرف بن عبداهللا بن )٥(سیرین، والطبراني   .)٦(عمران بن حصین، به، بنحوه عن كالهماالشِّخِّ

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)٧(الحجاج؛ ألنَّه لم یرسل عن قتادة بن دعامةإرسال شعبة بن  -١  
، وكذلك  تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره )٨(إرسال قتادة بن دعامة؛ ألنَّه لم یرسل عن زرارة بن أوفى -٢

  ، بالسماع.)١١(، وابن حبان)١٠(صرح في روایة البخاري، وقد )٩(في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)١٢(أوفى؛ ألنَّه لم یرسل عن عمران بن حصینإرسال زرارة بن  -٣

  الحكم على اإلسناد
  .)١٤(وشعیب األرنؤوط ،)١٣(األلباني صححه كل منو ، ورجاله ثقات صحیح اإلسناد

***  

   .)١٥(»ثَنیََّته َفَأْنَدرَ « :ِرَواَیةٍ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:

                                                           
اِئل باب والدََّیات، والِقَصاص والُمَحاِرِبین الَقَساَمة كتابصحیح مسلم، )(١  الَمُصول دفعه إذا ُعْضِوه، أو اإلنسان نفس على الصَّ

 .)١٦٧٣(٢١، رقم ٣/١٣٠١، علیه َضَمان ال ُعْضَوه، أو َنْفَسه َفَأْتَلف َعَلیه،
ة، من اْلَقَودُ  الَقَساَمة، كتابسنن النسائي، )(٢ ، ٤٧٥٨، رقم ٨/٢٨، حصین بن عمران لخبر النَّاِقِلین ألفاظ اختالف وِذكر اْلَعضَّ
 .٦٩٣٤،  رقم ٦/٣٣٩السنن الكبرى، و 

 .١٧٥٤٨، رقم ٩/٣٥٥مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )(٣
 .١٨/١٨٧المعجم الكبیر، )(٤
 .٤٨٧٣، رقم ٥/١٣٢المعجم األوسط، )(٥
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عمران بن حصین )(٦
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .١٤٧العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٦٣٣، رقم ٢٥٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٢١، رقم ١٦٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .٢٦٢العراقي، ص
 .٩٢، رقم ٤٣طبقات المدلسین، ص)(٩

 .٦٨٩٢، رقم ٩/٨، ثََناَیاه فوقعت رجال َعضَّ  إذا باب الدََّیات، كتابانظر: صحیح البخاري، )(١٠
 .٥٩٩٩م، رق١٣/٣٤٦ابن حبان، انظر: صحیح )(١١
، وتحفة التحصیل البن ١٩٦، رقم ١٧٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٩٦، رقم ٦٣انظر: المراسیل بن أبي حاتم، ص)(١٢

 .١٠٩العراقي، ص
 .٨١٠٥، رقم ٢/١٣٤٧صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(١٣
 .١٩٩٠٠، رقم ٣٣/١٣٤حاشیة مسند أحمد، )(١٤
 .٥/٣٥واألثر،  النهایة في غریب الحدیث)(١٥



٢٨٦ 

  ) ١٥٠( رقم الحدیث 
 اْبنُ  َأْخَبَرَنا ُعَلیََّة، اْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  ،َحدَّثََنا)١(ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  َیْعُقوبُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

  ...،)٣(َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،)٢(ُجَرْیجٍ 
 ِمنْ  َفَكانَ  الُعْسَرِة، َجْیَش r  النَِّبيِّ  َمعَ  َغَزْوتُ : َقالَ  ،t ُأَمیَّةَ  ْبنِ  َیْعَلى َعنْ  ،)٤(َیْعَلى ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  

 َفَأْنَدرَ  ِإْصَبَعُه، َفاْنَتَزعَ  َصاِحِبِه، ِإْصَبعَ  َأَحُدُهَما َفَعضَّ  ِإْنَساًنا، َفَقاَتلَ  َأِجیٌر، ِلي َفَكانَ  َنْفِسي، ِفي َأْعَماِلي َأْوَثقِ 
  .)٥("الحدیث... َثِنیََّتُه،

   تخریج الحدیث:
عن عمر بن زرارة بن واقد اْلِكَالِبي، عن إسماعیل بن علیة، به، بنحوه. والبخاري عن )٦(أخرجه مسلم

من )١٠(، ومسلم)٩(عیینة بن سفیانو  ،)٨(كیر، ومن طریق محمد بن بُ )٧(النبیل مخلد بن الضحاكأبي عاصم 
من )١١(بنحوه. ومسلم ، أربعتهم عن عبدالملك بن عبد العزیز بن جریر، به،القرشي أسامة بن حمادأبي أسامة 

  ، به، بنحوه.رباح أبي بن عطاء، عن العوذي یحیى بن همامطریق 
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
 اّلذي وهو .قریش حلیف الحنظلّي، التمیميّ  الحارث بن همام بن عبیدة أبي بنا : هوأمیة بن یعلى -١

 الحارث بنت منیة هي: وقال ،...أبیه أمّ  هي وقیل. أّمه وهي النون، وسكون المیم بضم یة،نْ مُ  بن یعلى له یقال
 أبو وكنیته وذكر، روایة وله. ویعلى الزبیر جدة فهي الّزبیر، والد العّوام ووالدة یعلى، والد أمّیة، والدة جابر، بن

 بن وعتبة. عمر وعن ، r النبيّ  عن روى. وأربعین سبع سنة يَ وفِّ ..، تُ صفوان أبو ویقال خالد، أبو ویقال خلف،

                                                           
 .الدورقي یوسف أبو ،موالهم العبدي أفلح بن زید بن كثیر بنهو ا)(١
 عبد الملك بن عبد العزیز.هو )(٢
 بن أبي رباح.ا هو)(٣
 .المكي التَِّمیِمي بن أمیةا هو)(٤
 .٢٢٦٥، رقم ٣/٨٩، وزْ الغَ  في یرجِ األَ  بابكتاب اِإلَجاَرة، صحیح البخاري، )(٥
اِئل باب والدََّیات، والِقَصاص والُمَحاِرِبین الَقَساَمة كتابصحیح مسلم، )(٦  الَمُصول دفعه إذا ُعْضِوه، أو اإلنسان نفس على الصَّ

 .)١٦٧٤(، رقم ٣/١٣٠٢، علیه َضَمان ال ُعْضَوه، أو َنْفَسه َفَأْتَلف َعَلیه،
 .٦٨٩٣رقم  ،٩/٨، ثََناَیاه فوقعت رجال َعضَّ  إذا باب الدََّیات، كتاب صحیح البخاري،)(٧
 .٤٤١٧، رقم ٦/٣، ةرَ سْ العُ َغْزَوة  وهي وكبُ تَ  ةوَ زْ غَ  بابكتاب المغازي، ، في الموضع نفسه)(٨
 قیس بن عطیة وأخذ »المغنم من لألجیر یقسم: «سیرین وابن الحسن، وقال األجیر بابكتاب الجهاد والسیر، ، صحیح البخاري)(٩

 .٢٩٧٦، رقم ٤/٥٣،  مائتین صاحبه وأعطى مائتین، فأخذ دینار، مائة أربع الفرس سهم فبلغ النصف، على فرساً 
اِئل باب والدََّیات، والِقَصاص والُمَحاِرِبین الَقَساَمة كتابصحیح مسلم، )(١٠  الَمُصول دفعه إذا ُعْضِوه، أو اإلنسان نفس على الصَّ

 .)١٦٧٤(٢٣، رقم ٣/١٣٠١، علیه َضَمان ال ُعْضَوه، أو َنْفَسه َفَأْتَلف َعَلیه،
اِئل باب والدََّیات، والِقَصاص والُمَحاِرِبین الَقَساَمة كتابصحیح مسلم، )(١١  الَمُصول دفعه إذا ُعْضِوه، أو اإلنسان نفس على الصَّ

 .)١٦٧٤(٢٢رقم  ،٣/١٣٠١، علیه َضَمان ال ُعْضَوه، أو َنْفَسه َفَأْتَلف َعَلیه،



٢٨٧ 

 یعلى، بن هللاَّ  عبد بن صفوان ابنھ وابن الرحمن، وعبد ومحّمد، وعثمان، صفوان،: أوالده عنھ روى سفیان أبي
  .)١(وغیرھم ومجاھد، وعطاء،

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
، وكذلك )٢(أبي رباح ؛ ألنَّه لم یر سل عن عطاء بنجریج بن العزیز عبد بن الملك عبدإرسال  -١  

  ، ألنَّه حدَّث هنا بصیغة اإلخبار.)٣(تدلیسه؛ مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس
  .)٤(أمیة بن یعلى بن صفوانإرسال عطاء بن أبي رباح؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٢

***  

رَ  َوَقدْ  »َفَندَّ  َرْأَسهُ  َفَضَربَ « آَخرَ  َحِدیثٍ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:   .)٥(اْلَحِدیثِ  ِفي َتَكرَّ

  ) ١٥١( رقم الحدیث 
: َقالَ ، َعمَّارٍ  ْبنُ  ِعْكِرَمةُ  َحدَّثََنا: َقالَ ، )٦(اْلَقاِسمِ  ْبنُ  َهاِشمُ حدثنا : رحمه اهللا أبي شیبةبن اقال اإلمام 

 ُمَشاةٌ  َوَعامَّتَُنا َنَتَضحَّى َنْحنُ  َفَبْیَنَما َهَواِزنَ r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوتُ : َقالَ )٧(َأِبي َحدَّثَِني َقالَ ، َسَلَمةَ  ْبنُ  ِإَیاُس  َحدَّثََنا
 ِباْألَْرضِ  ُرْكَبتَْیهِ  َوَضعَ  َفَلمَّا ... َجَمَلهُ  ِبهِ  َفَقیَّدَ  َحَقِبهِ  ِمنْ  َطَلًقا َفاْنَتَزعَ ، َأْحَمرَ  َجَملٍ  َعَلى َرُجلٌ  َجاءَ  ِإذْ  َضَعَفةٌ  ِفیَنا

 َقَتلَ  َمنْ : "َفَقالَ  ُمْقِبًال  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفاْستَْقَبلَ  َأُقوُدهُ  َعَلْیَها َوَما ِبَراِحَلِتهِ  َفِجْئتُ  ،َفَنَدرَ  رَْأَسهُ  َفَأْضِربُ  َسْیِفي اْخَتَرْطتُ 
  .)٨("َسَلَبهُ  َفَنفََّلهُ ، اْألَْكَوعِ  اْبنُ : َفَقاُلوا الرَُّجَل؟

   تخریج الحدیث:
، اللیثي القاسم بن هاشمعن  كالهما، البزازعن هارون بن عبداهللا )١٠(. وأبو داود)٩(أحمد أخرجه    

من )١(، من طریق عمر بن یونس الحنفي، وابن ماجه)١٣(والطحاوي ،)١٢(، والرویاني)١١(به، بنحوه. ومسلم
                                                           

 .٥٣٩ - ٦/٥٣٨یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١
، وتحفة التحصیل البن ٤٧٢، رقم ٢٢٩، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٣٣، رقم ١٣٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .٢١١العراقي، ص
 .٨٣، رقم ٤١طبقات المدلسین، صانظر: )(٣
البن ، وتحفة التحصیل ٥٢٠، رقم ٢٣٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٢، رقم ١٥٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .٢٢٨العراقي، ص
 .٥/٣٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 . النضر أبو ،البغدادي موالهم اللیثي مسلم بنا هو)(٦
 .٥١٩٤، رقم ٣/٢٢٧، شرح معاني اآلثارصرح به الطحاوي في كتابه سلمة بن األكوع، هو )(٧
 .٣٧٠٠٠، رقم ٧/٤١٩مصنف ابن أبي شیبة، )(٨
 .١٦٥٢٢ ، رقم٢٧/٥٤مسند أحمد، )(٩

 .٢٦٥٤، رقم ٣/٤٩، اْلُمْسَتْأَمن وساسُ الجَ  في بابكتاب الجهاد، سنن أبي داود، )(١٠
 .)١٧٥٤(٤٥، رقم ٣/١٣٧٤، یلتِ القَ  بلَ سَ  لاتِ القَ  اقحقَ تِ اسْ  باب، كتاب الجهاد والسیر، صحیح مسلم)(١١
 .١١٤٧، رقم ٢/٢٥١مسند الرویاني، )(١٢
 .٥١٩٤، رقم ٣/٢٢٧شرح معاني اآلثار، ، و ٣٠١١، رقم ٨/٧ح مشكل اآلثار، شر )(١٣



٢٨٨ 

بن حرب اشعیب من طریق  الكبرىفي )٣(والنسائي عن بهز بن أسد،)٢(بن الجراح، وأحمدطریق وكیع 
، الجرشيمن طریق النضر بن محمد  )٥(وأبو عوانة من طریق یعقوب المقرئ،)٤(، والرویانيالمدائني

طریق أبي الولید الطیالسي هشام بن من  )٦(، وابن حبانبيالضَّ  غزوان بن الرحمن عبدنوح  وقراد أبي
عن عكرمة بن عمار  ُكلهم، الواسطي علي بن عاصممن طریق )٧(والطبراني عبد الملك الباهلي،

 ،)١٣(زنجویه ابنو  ،)١٢(بن أبي شیبةا، و )١١(، والدارمي)١٠(، وابن ماجه)٩(دداو  و، وأب)٨(العجلي، والبخاري
، من طریق أبي )١٨(والطبراني ،)١٧(حبان وابن ،)١٦(والطحاوي ،)١٥(عوانةوأبو  ،في الكبرى)١٤(والنسائي

  .)١٩(سلمة بن األكوع، به، بنحوهعمیس عتبة بن عبداهللا المسعودي، عن إیاس بن 
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:
، یضطرب ةثق) وهو ١٢٤رقم(ب، قلت: قد تقدم، الیمامي عمار أبو العجلي هو :عكرمة بن عمار -١

، مع أن َّ اختالطهكذلك ، و  األكوع بن سلمة بن إیاس، وهنا ال یضیر ألنَّه حدَّث في حدیث یحیى بن أبي كثیر
اختلط، ولم یذكر أحد من األئمة أنه اختلط، ولم یذكر الحافظ ابن حجر، والذهبي قول البیهقي أنَّه  ذكرهالبیهقي 

                                                                                                                                                                                                 
 .٢٨٣٦، رقم ٢/٩٤٦، َوالسََّلب اْلُمَباَرَزة كتاب الجهاد، بابسنن ابن ماجه، )(١
 .١٦٥٣٦، رقم ٢٧/٦٤مسند أحمد، )(٢
 .٨٦٢٤، رقم ٨/٥٣السنن الكبرى، )(٣
 .١١٦٢، رقم ٢/٢٥٧مسند الرویاني، )(٤
 .٦٦٤٢، رقم ٤/٢٣٧مستخرج أبي عوانة، )(٥
 .٤٨٤٣، رقم ١١/١٧٧ن، حباصحیح ابن )(٦
 .٦٢٤١، رقم ٧/١٥المعجم الكبیر، )(٧
 .٣٠٥١، رقم ٤/٦٩، أمان بغیر اإلسالم دار دخل إذا يّ بِ رْ الحَ  بابكتاب الجهاد والسیر، صحیح البخاري، )(٨
 .٢٦٥٣، رقم ٣/٤٨، اْلُمْسَتْأَمن الَجاُسوس في باب الجهاد، كتابسنن أبي داود، )(٩

 .٢٨٣٦، رقم ٢/٩٤٦، َوالسََّلب اْلُمَباَرَزة باب الجهاد، كتابسنن ابن ماجه، )(١٠
 .٢٤٩٥،  رقم ٣/١٥٩٢سنن الدارمي، )(١١
 .٣٣٠٨٣، رقم ٦/٤٧٨مصنف ابن أبي شیبة، )(١٢
 .١١٥٤، رقم ٢/٦٨٧األموال، )(١٣
 .٨٧٩٣، رقم ٨/١٢٧السنن الكبرى، )(١٤
 .٦٦٤٨، و رقم ٦٦٤٦، رقم ٤/٢٣٩مستخرج أبي عوانة، )(١٥
 .٥١٩٥، رقم ٣/٢٢٧، و شرح معاني اآلثار، ٣٠١٢، رقم ٨/٨شرح مشكل اآلثار، )(١٦
 .٤٨٣٩، رقم ١١/١٧٠ن، حباصحیح ابن )(١٧
 .٦٢٧٢، رقم ٧/٢٦المعجم الكبیر، )(١٨
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن سلمة بن األكوع )(١٩



٢٨٩ 

خذ هذا القول على االضطراب ال على االختالط، ؤ فیقلت: ؛ )١(أنه اختلط ولم یشیرا إلیه، بل ذكر انه اضطرب
  ؛ ألنَّه حدث هنا بصیغة التحدیث.)٢(من مراتب التدلیس وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات.  
  :الحكم على اإلسناد

  .)٤(، وشعیب األرنؤوط)٣(األلباني كل منوصححه ، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
***  

 َأيْ  »برجِله األرَض  َیْنُدُس  َوُهوَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ « ُهَرْیَرةَ  َأِبي َحِدیثِ  ِفي )َنَدَس ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٥(الطَّْعن: والنَّْدُس . َیْضِرُبها

  ) ١٥٢( رقم الحدیث 
 َوُهوَ  ُمَحمَّدٍ  َعنْ  ،)٨(ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا ،)٧(َأِبي َحدَّثََنا ،)٦(ُمَعاذٍ  ْبنُ  اهللاِ  ُعَبْیدُ  َحدَّثََنا: اهللا رحمه مسلم اإلمام قال

   اْلَبْحَرْیِن، َعَلى َأِمیرٌ  َوُهوَ  ِبِرْجِلهِ  اْألَْرَض  َیْضِربُ  َفَجَعلَ  ِإَزاَرُه، َیُجرُّ  َرُجًال  َوَرَأى ُهَرْیَرَة، َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،)٩(ِزَیادٍ  اْبنُ 
  .)١٠(»َبَطرًا ِإزَاَرهُ  َیُجرُّ  َمنْ  ِإَلى َیْنُظرُ  َال  اهللاَ  ِإنَّ : «r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  اْألَِمیُر، َجاءَ  اْألَِمیرُ  َجاءَ : َیُقولُ  َوُهوَ 

   تخریج الحدیث:
غندر،  اْلُهَذِلي، ومحمد بن جعفر السلمي إبراهیم بن محمدمن طریق ابن أبي عدي )١١(أخرجه مسلم

، ، عن أبي هریرةهرمز بن الرحمن عبدمن طریق األعرج )١٢(عن شعبة بن الحجاج، به، بنحوه. والبخاري كالهما
  به، بنحوه.

  وعلله:دراسة رجال اإلسناد، 

                                                           
 .٧٣، رقم ٢٥٦من الرواة باالختالط، ص انظر: نهایة االغتباط بمن رمى)(١
 .٨٨، رقم ٤٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .١٢٢٢، رقم ٥/٥٤إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٣
 .١٦٥٣٦، رقم ٢٧/٦٤مسند أحمد، انظر: )(٤
 .٥/٣٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .البصري عمرو أبو ،العنبري حسان بن نصر بن معاذ بنهو ا)(٦
 .القاضي البصري المثنى أبو ،العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذهو )(٧
 .البصري ثم الواسطي بسطام أبو ،موالهم العتكي الورد بن الحجاج بنهو ا)(٨
 .البصرة نزیل المدني الحارث أبو ،موالهم هو اْلُجَمِحي)(٩
، رقم ٣/١٦٥٣ُیْسَتَحّب،  وما إلیه هاؤُ إرخَ  وزجُ یَ  ما حد انیَ وبَ  ء،َال یَ خُ  بوْ الثَّ  رِّ جَ  تحریم بابصحیح مسلم، كتاب اللَِّباس والزینة، )(١٠
٢٠٨٧(٤٨(. 
 .)٢٠٨٧(في الموضع السابق، رقم )(١١
 .٥٧٨٨، رقم ٧/١٤١، الءیَ الخُ  من ثوبه رجَ  من بابصحیح البخاري، كتاب اللََّباس، )(١٢



٢٩٠ 

 بن محمدسل عن ر رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم ی
  .)١(اْلُجَمِحي زیاد

***  

  :َفَقالَ  السَّْعَتر، رائحةَ  َفَوَجدَ  الطائفَ  َدَخلَ « اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٢(»َنْدَغةٌ  َهَذا ِبوادیكم

  ) ١٥٣( رقم الحدیث 
  لم أجده.

***  

 َعَلى َفَأْخَرَجهُ . َناِدِمینَ  َأيْ  »َنَداَمى وََال  َخزایا غیرَ  بالقومِ  َمْرَحًبا« ِفیهِ )َنِدمَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ْتَباعِ  ِفي َمْذَهِبِهمْ   َندماُن،: النََّدمِ  ِفي َوُیَقالُ  .وُیشاربك ُیَراِفُقكَ  الَِّذي النَِّدیمُ  َوُهوَ  َنْدَماَن، َجْمعُ  النََّداَمى ِألَنَّ  ِلخزایا؛ اْإلِ
  .)٣(وَنْدمانُ  َناِدمٌ  َفُهوَ  وَنَدمًا، َنَداَمةً  َیْنَدُم، َنِدمَ  َوَقدْ  .ِبَرْأِسهِ  َجْمًعا َبلْ  ِلَخَزاَیا، ِإْتَباًعا َیُكونُ  َفَال  َأْیًضا،

  ) ١٥٤( رقم الحدیث 
: َقالَ  ،)٦(َجْمَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)٥(ُشْعَبةُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،)٤(الَجْعدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنا: رحمه اهللالبخاري قال اإلمام 

 َمَعهُ  َفَأَقْمتُ  َماِلي ِمنْ  َسْهًما َلكَ  َأْجَعلَ  َحتَّى ِعْنِدي َأِقمْ : َفَقالَ  َسِریِرهِ  َعَلى ُیْجِلُسِني َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمعَ  َأْقُعدُ  ُكْنتُ 
: َقالَ . َرِبیَعةُ : َقاُلوا» -  الَوْفُد؟ َمنِ  َأوْ  - الَقْوُم؟ َمنِ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأَتُوا َلمَّا الَقْیسِ  َعْبدِ  َوْفدَ  ِإنَّ : َقالَ  ُثمَّ  َشْهَرْیِن،

 الشَّْهرِ  ِفي ِإالَّ  َنْأِتیكَ  َأنْ  َنْسَتِطیعُ  الَ  ِإنَّا اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا ،»َنَداَمى َوالَ  َخزَاَیا َغْیرَ  ِبالَوْفِد، َأوْ  ِبالَقْوِم، َمْرَحًبا«
 ِبهِ  َوَنْدُخلْ  َورَاَءَنا، َمنْ  ِبهِ  ُنْخِبرْ  َفْصٍل، ِبَأْمرٍ  َفُمْرَنا ُمَضَر، ُكفَّارِ  ِمنْ  الَحيُّ  َهَذا َوَبْیَنكَ  َوَبْیَنَنا الَحرَاِم،

  .)٧("الحدیث...
   الحدیث:تخریج 

 شمیل بن من طریق النضر)٢(، من طریق غندر محمد بن جعفر، والبخاري)١(ومسلم ،)٨(أخرجه البخاري  
، وعباد )٣(األزديوالبخاري، ومسلم من طریق حماد بن زید بن الحجاج، به، بنحوه، اعن شعبة  كالهما، المازني

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٤٧العراقي، ص
 .٥/٣٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 .٥/٣٦ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(٣
 هو ابن عبید الجوهري البغدادي.)(٤
 العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري.هو ابن الحجاج بن الورد )(٥
 هو نصر بن عمران بن عصام الُضَبعي البصري، نزیل خراسان.)(٦
 .٥٣، رقم ١/٢٠، انیمَ اإلِ  من سمُ الخُ  أداء بابكتاب اإلیمان، صحیح البخاري، )(٧
، وراءهم من روابِ خْ ویُ  والعلم، اإلیمان یحفظوا أن على القیس عبد وفد r النبي یضرِ حْ تَ  بابكتاب العلم، ، صحیح البخاري)(٨
 .٨٧، رقم ١/٢٩



٢٩١ 

، )٦(عيبَ الضُ  حمید بن یزید، وأبي التیاح )٥(السَُّدوِسيّ  بن خالدا، والبخاري من طریق قرة )٤(بن عباد بن أبي صفرة
  ، به، بنحوه.عيبَ الضُ  عمران بن نصرأربعتهم عن أبي جمرة 

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .حدیثه هنا لم یوافق بدعته؛ ألنَّ )٧("بالتشیع رمي" عدالجَ  بن علي -١
  .)٨(عيبَ الضُ  عمران بن نصرعن أبي جمرة  ؛ ألنه لم یرسلالحجاج بن شعبةتدلیس  -٢

***  

 َوَأْهلِ  القومِ  ُمْجَتَمع: النَّاِدى »النَّاِدى ِمنَ  البیتِ  َقِریبُ « َزْرع ُأمِّ  َحِدیثِ  ِفي )َنَدا( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٩(والطُّّراق األضیافُ  ِلَیْغَشاهُ  ِمْنُه؛ َقِریًبا َأوْ  الِحلَّة، وَسطَ  بیَته ِإنَّ : تَُقولُ . وأهِله المجِلس َعَلى َفَیَقعُ  المجِلس،

  ) *( رقم الحدیث 
  ).٥١(رقم بتقدم 

***  

ل النَّاِدى جارَ  فإنَّ « الدَُّعاءِ  َحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:  ِباْلَباءِ  َوُیْرَوى .المجلس جارَ  أي »َیَتحوَّ
دة،   .)١٠(َتَقدَّمَ  َوَقدْ  الَبْدو، ِمنَ  الموحَّ

  ) ١٥٥( رقم الحدیث 

                                                                                                                                                                                                 
 ).١٧(٢٤، رقم ١/٤٧، إلیه اءعَ والدُّ  ین،الدِّ  عائِ رَ وشَ  ورسوله، باهللا باإلیمان األمر بابكتاب اإلیمان، صحیح مسلم، )(١
 .٧٢٦٦، رقم ٩/٩٠، َوَراَءُهم من ُیَبلُِّغوا أن برَ العَ  ودفُ وُ  r النبي اةصَ وَ  باب، اآلحاد أخبار كتاب، صحیح البخاري)(٢
، ینالدِّ  من سمُ الخُ  اءدَ أَ  بابكتاب َفْرض الُخُمس، ، و ١٣٩٨، رقم ٢/١٠٥، اةكَ الزَّ  وبجُ وُ  بابكتاب الزكاة، ، صحیح البخاري)(٣
رقم ، ٥/١٦٩، سیْ القَ  دبْ عَ  دفْ وَ  بابكتاب المغازي، ، و ٣٥١٠، رقم ٤/١٨١، كتاب المناقب، في الباب، و ٣٠٩٥، رقم ٤/٨١

 ).١٧(٢٣، رقم ١/٤٦، إلیه والدَُّعاء الدِّین، وَشَراِئع ورسوله، باهللا باإلیمان األمر باب اإلیمان، كتابصحیح مسلم، . و ٤٣٦٩
َالةَ  َوَأِقیُموا َواتَُّقوهُ  ِإَلْیهِ  ُمِنیِبینَ { :تعالى اهللا قول بابكتاب مواقیت الصالة، صحیح البخاري، )(٤ : الروم} [الُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َتُكوُنوا وَالَ  الصَّ

، ١/٤٦، إلیه والدَُّعاء الدِّین، وَشَراِئع ورسوله، باهللا باإلیمان األمر باب اإلیمان، كتاب، وصحیح مسلم، ٥٢٣، رقم ١/١١١، ]٣١
 ).١٧( ٢٣رقم 

 .٧٥٥٦، رقم ٩/١٦١، ]٩٦: الصافات} [َتْعَمُلونَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواللَّهُ : {تعالى اهللا قول بابكتاب التوحید، صحیح البخاري، )(٥
 .٦١٧٦، رقم ٨/٤١، باحَ رْ مَ : لجُ الرَّ  قول بابكتاب األدب، ، في الموضع السابق)(٦
 .٤٧٣٢، رقم ٦٩١تقریب التهذیب، ص)(٧
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٣٠، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .١٤٧صالعراقي، 
 .٥/٣٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٩

 .٣٧- ٥/٣٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٠



٢٩٢ 

 ِفي السَّْوءِ  َجارِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  r قوُله ِمْنُهم جماعةٌ  ِفیهِ  صحف َوِممَّا: فقال  رحمه اهللا العسكر أورده
لُ  النَّاِدي َجارَ  فِإنَّ  اْلُمَقاَمةِ  َدارِ  لُ  اْلَباِدَیةِ  َجارَ  فِإنَّ  َواِحد غیر رواهُ  َیَتَحوَّ  َفَقالَ  بالُكوفة اَألحمرُ  َخاِلد َأبو َوَرَواهُ  َیَتَحوَّ
 َسِعیدِ  َعنْ  َعْجَالَن، اْبنِ  َعنِ  اْألَْحَمُر، َخاِلدٍ  َأُبو َحدَّثََنا وقال اإلمام ابن أبي شیبة:. )١(خطأ وهو اْلَباِدَیة َجارَ  ِإنَّ 
 َدارِ  ِفي السُّوءِ  َجارِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  ،)٢(َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ ا

لُ  اْلَباِدَیةِ  َجارَ  َفِإنَّ  اْلُمَقاَمِة،   .)٣(»َیَتَحوَّ
   تخریج الحدیث:
  . في اآلدب)٥(بمثله. والبخاري ،بن أبي شیبة، بها ، عنالنََّخِعيبن غانم عن عبید )٤(أخرجه الطبراني

، اْألََشجّ من طریق عبداهللا بن سعید )٧(، وابن حباناْلَحْضَرِميمن طریق الحسن بن حماد )٦(والطبراني
من طریق أبي كریب محمد بن  )١٠(والبیهقي ،)٩(من طریق محمد بن سعید األصبهاني، والحاكم)٨(والعسكري

طریق یحیى بن من )١١(بنحوه. والنسائي ،، بهاألزديعن أبي خالد األحمر سلیمان بن حیان  أربعتهمالهمداني، 
 ،عجالن، بهن عن محمد ب كالهمافي الكبرى من طریق صفوان بن عیسى القرشي، )١٢(النسائيسعید القطان، و 

من طریق عبد الرحمن بن إسحاق العامري، عن  ،)١٦(والبیهقي ،)١٥(والحاكم ،)١٤(والخرائطي ،)١٣(وأحمدبنحوه. 
، به، س مولى ابن الزبیر، عن أبي هریرةمن طریق عمارة بن قی )١٧(بن أبي سعید المقبري، به، بنحوه. والبیهقي

  بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

                                                           
 .١/٣٢٢تصحیفات المحدثین، )(١
 هو المقبري.)(٢
 .٢٥٤٢١، رقم ٥/٢٢٠مصنف ابن أبي شیبة، )(٣
 .١٣٤٠، رقم ٣٩٩الدعاء، ص)(٤
 .١١٧، رقم ٥٤األدب المفرد، ص)(٥
 .١٣٣٩،  رقم ٣٩٩الدعاء، ص)(٦
 .١٠٣٣، رقم ٣/٣٠٧صحیح ابن حبان، )(٧
 .١/٣٢٣تصحیفات المحدثین، )(٨
 .١٩٥١، رقم ١/٧١٤المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٣٤٧، رقم ١/٤٥٨الدعوات الكبیر، )(١٠
 .٥٥٠٢، رقم ٨/٢٧٤، وءالسُّ  جار من ةُ اذَ عَ تِ سْ االِ كتاب اِالْسِتَعاَذة، باب سنن النسائي، )(١١
 .٧٨٨٦، رقم ٧/٢٢٨السنن الكبرى، )(١٢
 .٨٥٥٣، رقم ١٤/٢٢٧مسند أحمد، )(١٣
 .٣٨٩، رقم ١٨٣مساوئ األخالق، ص)(١٤
 .١٩٥٢، رقم ١/٧١٤المستدرك على الصحیحین، )(١٥
 .٩١٠٦، رقم ١٢/١٠٠شعب اإلیمان، )(١٦
 .٩١٠٧رقم  في الموضع السابق،)(١٧



٢٩٣ 

  اإلسناد فیه:  
 سنة مات ،الثامنة من ،یخطىء صدوق ،الكوفي األزدي انحیِّ  بن سلیمان: هو أبو خالد األحمر -١  
   .)١(وسبعون بضع وله قبلها أوومائة  تسعین

ومحد بن یزید ، )٦(، والعجلي)٥(بن المدینيا، و )٤(بن معیناو  ،)٣(، وابن سعد )٢(وثقه: وكیع بن الجراح 
وقال  ،)١١("لیس به بأس" ، والنسائي:معین بن یحیى وقال. )١٠(، والذهبي)٩(وابن حبان ،)٨(، والطبري)٧(الرفاعي

قال عبد اهللا بن نمیر: ، و )١٣(ل أبو حاتم، وابن خراش، والذهبي: "صدوق"وقا، )١٢(معین: "صدوق لیس بحجة"
 وهو ویخطىء، فیغلط حفظه سوء من هذا أتى وٕانما ... صالحة أحادیث له" ، وقال ابن عدي:)١٤("رجل صالح"

ة، زیادته یلزم ممن لیس. وقال البزار: ")١٥("بحجة ولیس صدوق معین ابن قال كما األصل في  أهل التفاق ُحجَّ
  .)١٦("علیها ُیَتاَبعْ  لم وغیره اَألْعَمش عن أحادیث روى قد وأنه حافًظا، یكن لم أنه بالنقل العلم

صفوان بن عیسى و  ،یحیى بن سعید القطانألنَّه تابعه كل من  ؛، وهنا ال یضیر، یخطئقلت: ثقة
  ، فینتفى عنه الخطأ.القرشي

 ،الخامسة من ،هریرة أبي أحادیث علیه اختلطت أنه إال صدوق ،المدني محمدهو : ابن عجالن -٢
، )٢(، وأحمد بن حنبل)١(بن معینا، و )١٩(، وابن سعد)١٨(قه: سفیان بن عیینةوثَّ  .)١٧(ومائة وأربعین ثمان سنة مات

  ...،)٥(، وأبو حاتم )٤(، وأبو زرعة)٣(والعجلي

                                                           
 .٢٥٦٢، رقم ٤٠٦تقریب التهذیب، ص)(١
 .٤٥٦٨، رقم ١٠/٢٨تاریخ بغداد، )(٢
 .٦/٣٩١انظر: الطبقات الكبرى، )(٣
 .٤١٠، رقم ١٢٩انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(٤
 .٤٧٧، رقم ٤/١٠٧انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 .٦٦٣، رقم ١/٤٢٧الثقات، )(٦
 .٤٧٧ رقم ،٤/١٠٧ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرحانظر: )(٧
 .٤٥٦٨، رقم ١٠/٢٨تاریخ بغداد، )(٨
 .٨٢٦٦، رقم ٦/٣٩٥ذكره في الثقات، )(٩
 .١٤٣، رقم ١/٩٢من تكلم فیه وهو موثق، )(١٠
 .٢٥٠٤، رقم ١١/٣٩٧، وتهذیب الكمال، ٥٤٥، رقم ١٥٥تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(١١
 .٧٥٠، رقم ٤/٢٧٢الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٢
 .٢٠٨٠، رقم ١/٤٥٨، والكاشف، ٤٥٦٨، رقم ١٠/٢٨تاریخ بغداد،  ، و٤٧٧، رقم ٤/١٠٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 .٤٥٦٨، رقم ١٠/٢٨تاریخ بغداد، )(١٤
 .٧٥٠، رقم ٤/٢٨٢الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٥
 .٣١٣، رقم ٤/١٨١تهذیب التهذیب، )(١٦
 .٦١٧٦، رقم ٨٧٧تقریب التهذیب، ص)(١٧
 .٢٢٨، رقم ٨/٤٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٨
 .٢٦٩، رقم ٣٥٤، صبعدهم ومن المدینة أهل لتابعي المتمم القسمانظر: الطبقات الكبرى )(١٩



٢٩٤ 

قال و  ،)٨("یسیراً  إال مالك عنه یحدث لم الصدق أهل من هو" . وقال الساجي:)٧(، والنسائي)٦(وابن حبان 
 الحدیث، مضطرب عجالن ابن كان" ابن معین:. وقال )٩("به یحتج ولم المتابعات في مسلم له أخرجابن حجر: "

 وبعضها هریرة أبي عن أبیه عن بعضها المقبري سعید عن صحیفة عنده. وقال ابن حبان: ")١٠(نافع" حدیث في
 عن أبیه عن ثیحدَّ  المقبري سعید كان :یقول عجالن بن محمد سمعت :القطان یحیى قال ،نفسه هریرة أبي عن
 من المقبري سعید سمع وقد :حاتم أبوال ق ،هریرة أبي عن كلها فجعلتها عليَّ  فاختلط هریرة أبي وعن ،هریرة أبي
 فیها اختلط بینهما یمیز ولم صحیفته عجالن بنا على اختلط فلما هریرة أبي عن أبیه عن وسمع هریرة أبي

 بنا قال فما صحیحة نفسها في كلها ،الصحیفة ألن به اإلنسان یهي مما هذا ولیس هریرة أبي عن كلها وجعلها
 عن قال وما علیه صحیفته اختالط قبل قدیماً  عنه حمل مما فذاك هریرة أبي عن أبیه عن سعید عن عجالن

 عند االحتجاج یجب فال منها أباه أسقط ألنه منقطع وبعضها صحیح متصل فبعضها هریرة أبي عن سعید
  .)١١("هریرة أبي عن أبیه عن سعید عن عنه المتقنون الثقات یروي بما إال االحتیاط

 علیه اختلطتث عن نافع، وكذلك ، وال یضیر هنا ألنَّه لم یحدِّ ، وهو مضطرب عن نافعقلت: ثقة
 المتقنون الثقات یروي بما إال االحتیاط عند االحتجاج یجب فالحبان: "، لقول ابن t هریرة أبو أحادیث

سل عن ر ، وأیضًا إرساله؛ ألنَّه لم ییخطئ لیمان بن حیان وهو ثقةحمر س، وهنا روى عنه أبو خالد األ)١٢("عنه
، )١٤(ویضیر  تدلیسه، لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس، )١٣(سعید بن أبي سعید المقبري

  .تحدیثروایة بأي صیغة من صیغ الولم یصرح في أي 
، وكذلك )١٥(وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في  إرسال سعید بن أبي سعید المقبري

  .)١("االختالط في عنه أخذ أحداً  أن أحسب ما" اختالطه؛ لقول الذهبي:
                                                                                                                                                                                                 

 .٨٩٤، رقم ٣/١٦٥انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(١
 .٢٢٨، رقم ٨/٥٠انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 .١٦٢٧، رقم ٢/٢٤٧انظر: الثقات، )(٣
 .٢٢٨، رقم ٨/٥٠، حاتم أبي البن والتعدیل الجرحانظر: )(٤
 انظر: المصدر السابق.)(٥
 .١٠٥٤٣، رقم ٧٧/٣٨٦ذكره في الثقات، )(٦
 .٥٤٦٢، رقم ١٠٦/ ٢٦انظر: تهذیب الكمال، )(٧
 .٥٦٤، رقم ٩/٣٤٢تهذیب التهذیب، )(٨
 المصدر السابق. )(٩
 .١٦٧٧، رقم ٤/١١٨الضعفاء الكبیر، )(١٠
 .١٠٥٤٣قم ، ر ٣٨٧-٧٧/٣٨٦الثقات، )(١١
 .٣٨٧المصدر السابق، ص)(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٦٩٨، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٥٠، رقم ١٩٤نظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٢٨٢العراقي، ص
 .٩٨، رقم ٤٤انظر: طبقات المدلسین، ص)(١٤
 .١٢٧العراقي، ص، وتحفة التحصیل البن ٢٤٣، رقم ١٨٤نظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٥



٢٩٥ 

  فیه تدلیس محمد بن عجالن. فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد

، )٢(وقال: "على شرط مسلم" فصححها الحاكم، وله متابعات صحیحه، إسناد هذا الحدیث ضعیف  
   ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٤(، وشعیب األرنؤوط)٣(األلباني كل من ا من المعاصرینوحسنه

***  

، »األعَلى النَِّديّ  ِفي َواْجَعْلِني« اْلَحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:  َأيِ . الناِدي: ِبالتَّْشِدیدِ  النَِّدىُّ
  .)٥(المالئكةِ  ِمنَ  اْألَْعَلى اْلَمَألِ  َمعَ  اْجَعْلِني

  ) ١٥٦( رقم الحدیث 
 َحدَّثََنا ،)٧(َحسَّانَ  ْبنُ  َیْحَیى َحدَّثََنا ،)٦(التِّنِّیِسيُّ  ُمَساِفرٍ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا أبو داودقال اإلمام 

، اْألَْزَهرِ  َأِبي َعنْ  ،)١٠(َمْعَدانَ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  ،)٩(َثْورٍ  َعنْ  ،)٨(َحْمَزةَ  ْبنُ  َیْحَیى  ِإَذا َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْألَْنَماِريِّ
 رَِهاِني، َوُفكَّ  َشْیَطاِني، َوَأْخِسئْ  َذْنِبي، ِلي اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َجْنِبي َوَضْعتُ  اللَّهِ  ِبْسمِ : «َقالَ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ 

، َهمَّامٍ  َأُبو َرَواهُ : َداُودَ  َأُبو َقالَ  »اْألَْعَلى النَِّديِّ  ِفي َواْجَعْلِني   .)١١(اْألَْنَماِريُّ  ُزَهْیرٍ  َأُبو: َقالَ  َثْوٍر، َعنْ  اْألَْهَواِزيُّ
   تخریج الحدیث:

بي عن ثور بن یزید، وأما األخر عن أ للحدیث إسنادان أما أحدهما فهو عن یحیى بن حمزة الحضرمي،
همام األهوازي، عن ثور بن یزید. وأما اإلسناد األول یحیى بن حمزة الحضرمي عن ثور بن یزید، 

، الغساني مسهر بن األعلى عبدمن طریق أبي مسهر ، )١٣(، وابن السني)١٢(فأخرجه الطحاوي
                                                                                                                                                                                                 

 .٣١٨٧، رقم ٢/١٤٠میزان االعتدال، )(١
 .١٩٥٢، رقم ١/٧١٤المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .١٤٤٣، رقم ٣/٤٢٩سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٣
 .٨٥٥٣، رقم ١٤/٢٢٧مسند أحمد، حاشیة )(٤
 .٣٧- ٥/٣٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
تنیس بكسر التاء المنقوطة باثنتین من فوق وكسر النون المشددة والیاء المنقوطة باثنتین من تحتها والسین غیر المعجمة، بلدة )(٦

من بالد دیار مصر في وسط البحر والماء بها محیط، وهي من كور الخلیج، وسمیت بتنیس بن حام بن نوح، وهي من كور 
 .]٧٤٤، رقم ٣/٩٨سمعاني، لاألنساب ل[. ثین والعلماءالریف، كان بها ومنها جماعة من المحد

 البصرة. من أصله هو التِّنِّیِسي)(٧
 .الدمشقي الرحمن عبد أبو ،الحضرمي واقد بناهو )(٨
 .١١٢، رقم ١/١٠٤، شرح مشكل اآلثار صرح به الطحاوي في كتابهبن یزد، ا هو)(٩

 .اهللا عبد أبو ،الحمصي الكالعيهو )(١٠
 .٥٠٥٤، رقم ٤/٣١٣، موْ النَّ  عند القَ یُ  ما بابأبواب النَّْوم، سنن أبي داود، )(١١
 .١١٢، رقم ١/١٠٤شرح مشكل اآلثار، )(١٢
 .٧١٦، رقم ٦٥٦، صعمل الیوم واللیلة)(١٣
 .٧٥٩، رقم ٢٢/٢٩٨المعجم الكبیر، )(١٤



٢٩٦ 

عن یحیى بن حمزة الحضرمي، به، بمثله.  كالهما، الكالعيمن طریق عبداهللا بن یوسف 
  ...،)١(الطبراني

. وأما اإلسناد الثاني عن أبي همام األهوازي، عن ثور بن یزید، فأخرجه أبو )٣(السني وابن ،)٢(ودعلج 
، )٦(والحاكممن طریق محمد بن أبان الَبْلِخي،  ،)٥(األصبهاني نعیم وأبو ،)٤(الشیخ األصبهاني

  ، به، بنحوه. الرحبي عن ثور بن یزد كالهما، المروزي، من طریق صدقة بن الفضل )٧(لبیهقيوا
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 ،عشرة الحادیة من ،أخطأ ربما صدوق ،ليالهذَ  صالح أبو راشد بن: هو اسافر التِّنِّیِسيجعفر بن مُ  -١

، )١٠("صالح" وقال النسائي: .)٩("ربما أخطأفي الثقات وقال: "ذكره ابن حبان  .)٨(ومائتین وخمسین أربع سنة مات
  .)١٢(. وقال أبو حاتم: "شیخ")١١(وقال الذهبي: "صدوق"

 بن األعلى عبد مسهر أبيكل من  ةألنَّه تابعه متابعه قاصر  ؛، وهنا ال یضیرقلت: صدوق ربما أخطأ
  ، فینتفي عنه الخطأ.الكالعي یوسف بن عبداهللاو  الغساني، مسهر

 ال: فقال األنماري زهیر أبو له وذكر زرعة باأ سمعت: قال ابن أبي حاتم: "أبو األزهر األنماري -٢
، وقال ابن حجر: )١٣("الشام یسكن كان حادیث،أ ثالثة r النبي عن روى ،r النبي أصحاب من وهو یسمى،

  .)١٤("اسمه یعرف ال الشام سكن صحابي"
  قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما 

  .لم یوافق بدعته هنا حدیثه؛ ألنَّ )١٥(: "رمي بالقدر"الحضرمي واقد بن حمزة بن یحیى -١

                                                           
 .٢٦٤، رقم ١٠٥الدعاء، ص، و ٤٣٥، رقم ١/٢٥٣سند الشامیین، مو  ،٧٥٨رقم  ،٢٢/٢٩٨المعجم الكبیر، )(١
 .٩، رقم ٣٤المنتقى من مسند المقلین، ص)(٢
 .٧١٦، رقم ٦٥٦عمل الیوم واللیلة، ص)(٣
 .٥٠٩، رقم ٣/٥٣، أخالق النبي)(٤
 .٦/٩٨حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٥
 .٢٠١٢، رقم ١/٧٣٣المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٣٩٦، رقم ١/٥١١، الدعوات الكبیر)(٧
 .٩٦٥، رقم ٢٠١ب التهذیب، صتقری)(٨
 .١٢٧٥٤، رقم ٨/١٦١الثقات البن حبان، )(٩

 .٥٥، رقم ٨٤تسمیة مشایخ النسائي، ص)(١٠
 .٨٠٢، رقم ١/٢٩٦الكاشف، )(١١
 .٢٠١٠، رقم ٢/٤٩١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .١٧٢٧، رقم ٩/٣٧٤، حاتم أبي البن والتعدیل الجرح)(١٣
 .٧٩٣١ ، رقم٦١٨تقریب التهذیب، ص)(١٤
 .٧٥٨٦، رقم ١٠٥٢المصدر السابق، ص)(١٥



٢٩٧ 

 خالد ، وكذلك إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عنلم یوافق بدعته؛ ألنَّ حدیثه )١("القدر یرى: "یزید بن ثور -٢
  . )٢(الكالعي معدان بنا

  ، وكذلك تدلیسه؛ لذكر )٣(لم یرسل عن أبي األزهر األنماري؛ ألنَّه الكالعي معدان بن خالدإرسال  -٣
  .)٤(ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  صدوق. التِّنِّیِسي مسافر بن جعفرفیه  فاإلسناد  
  الحكم على اإلسناد

المعاصرین ومن ، )٦(والحاكم ،)٥(الترمذي وله متابعات صحیحه، صححها، إسناد هذا الحدیث حسن  
  ، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.)٧(األلباني

***  

 َأنْ « النَّارِ  أهلَ  اْلَجنَّةِ  أهلِ  ِنداءَ  َأَرادَ .  »األعَلى النَِّداءِ  ِفي َواْجَعْلِني« ِرَواَیةٍ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٨(»َحق ا َربُّنا َوَعَدنا َما َوَجْدنا َقدْ 

  ) ١٥٧( رقم الحدیث 
دٍ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا: رحمه اهللاأبو نعیم األصبهاني قال اإلمام   ثََنا، الطََّبِريُّ  ُنَصْیرٍ  ْبنُ  َسِعیدُ  ثََنا، َخالَّ

 َكانَ : َقالَ ، اْألَْنَماِريِّ  ُزَهْیرٍ  َأِبي َعنْ ، )١٠(َخاِلدٍ  َعنْ  ،)٩(َثْورٍ  َعنْ ، اْألَْهَواِزيُّ  َهمَّامٍ  َأُبو ثََنا، اْلَبْلِخيُّ  َأَبانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
 َواْجَعْلِني ِمیزَاِني َوَثقِّلْ  رَِهاِني، َوُفكَّ  َشْیَطاِني، َواْخَسأْ  َذْنِبي، ِلي اْغِفرْ  اللُهمَّ : «َقالَ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  َذاإِ r  اهللاِ  َرُسولُ 

  .)١١(َهمَّامٍ  َأُبو ِبهِ  َتَفرَّدَ  َثْوٍر، َحِدیثِ  ِمنْ  َغِریبٌ  »اْألَْعَلى النَِّداءِ  ِفي
   تخریج الحدیث:

  ).١٥٦رقم (ب في الحدیث السابق تقدم تخرجهقد   
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

                                                           
 .٨٦٩، رقم ١٩٠المصدر السابق، ص)(١
 .٤٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٨٣، رقم ١٥٣جامع التحصیل للعالئي، ص :انظر)(٢
، وتحفة التحصیل البن ١٦٧، رقم ١٧١، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧١، رقم ٥٢المراسیل البن أبي حاتم، ص :انظر)(٣

 .٩٣العراقي، ص
 .٤٦، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .١١/١١٧انظر: فتح الباري، )(٥
 .٢٠١٢، رقم ١/٧٣٣المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٥٠٥٤، رقم ٣/٢٤٥صحیح سنن أبي داود، )(٧
 .٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 .١١٢، رقم ١/١٠٤، شرح مشكل اآلثار صرح به الطحاوي في كتابهبن یزد، ا هو)(٩

 .اهللا عبد أبو ،الحمصي الكالعيهو ابن معدان )(١٠
 .٦/٩٨حلیة األولیاء وطیقات األصفیاء، )(١١



٢٩٨ 

  اإلسناد فیه:  
 بكر أبو خالد بن أحمد بن منصور بن خالد بن أحمد بن یوسف بن أحمد: هو خالد بن بكر أبو -١  
  .)١(مائة وثالث وخمسین سع، توفى سنة تنصیبین من وأصله العطار

 ولم جمیل، على أمره مضى ثقة وكان": الفوارس أبي بن محمد الفتح أبو، وقال )٢(وثقه: أبو نعیم األصبهاني 
 كان سماعه أن غیر ،شیئاً  العلم من یعرف ال دالَّ خَ  ابن كانوقال الخطیب البغدادي: " .)٣("الحدیث یعرف یكن

  .)٥(اإلسناد" عالي لكّنه الفضیلة قلیل رجل. وقال الذهبي: ")٤("صحیحاً 
  قلت: صدوق.  
  : الطبري نصر بن سعید -٢  

  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح
  .)٦(الثامنة من ،وهم ربما صدوق ،الزبرقان بن محمد: هو أبو همام األهوازي -٣
وقال  .)١١("ربما أخطأ" . وزاد ابن حبان:)١٠(، والذهبي)٩(، والدارقطني)٨(، وابن حبان)٧(بن المدینيقه: اوثَّ 

 الحدیث صالح" ، وقال أبو حاتم:)١٣("وسط هو صالح" وقال أبو زرعة: ،)١٢(ابن معین، والنسائي: "لیس به بأس"
 معروف" . وقال البخاري:)١٥("به بأس ال ولكن، حدیث صاحب یكن لموقال ابن شاهین: "، )١٤("صدوق
  .)١٦("الحدیث

  .الحضرمي واقد بنوال یضیر وهمه؛ ألنَّه تابعه یحیى بن حمزة ربما وهم،  ثقةقلت: 
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

                                                           
 .٢٩٦٦، رقم ٦/٤٦٩تاریخ بغداد، )(١
 .٢٩٦٦، رقم ٦/٤٦٩انظر: تاریخ بغداد، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 .٢٩٦٦، رقم ٦/٤٦٩تاریخ بغداد، )(٤
 .٢٩٠، رقم ٨/١٣٤اإلسالم، تاریخ )(٥
 .٥٩٢١، رقم ٨٤٥تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٥٢١٨، رقم ٢٥/٢١٠انظر: تهذیب الكمال، )(٧
 .١٠٨٢٨، رقم ٧/٤٤١ذكره في الثقات، )(٨
 .٤٣٤، رقم ٣٣٩انظر: سؤاالت السلمي، ص)(٩
 .٢٧٥، رقم ٤/١١٩٤انظر: تاریخ اإلسالم، )(١٠
 .١٠٨٢٨، رقم ٧/٤٤١الثقات، )(١١
  .٥٢١٨، رقم ٢٥/٢١٠، وتهذیب الكمال، ١/٨٦یحیى بن معین، روایة ابن محرز، تاریخ )(١٢
 .١٤١٩، رقم ٧/٢٦٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 المصدر السابق.)(١٤
 .١٢٣٦، رقم ١/٢٠٥تاریخ أسماء الثقات، )(١٥
 .٢٣٩، رقم ١/٨٧التاریخ الكبیر، )(١٦



٢٩٩ 

 ناب خالد ، وكذلك إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن؛ ألنَّ حدیثه لم یوافق بدعته)١("القدر یرى" :یزید بن ثور -١
  . )٢(الكالعي معدان

  
  ، وكذلك تدلیسه؛ لذكر )٣(؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي األزهر األنماريالكالعي معدان بن خالدإرسال  -٢

  .)٤(ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس
  .و ال تعدیالً  اً ، لم أجد فیه جرحالطبري نصر بن سعیدصدوق،  خالد بن بكر أبوفیه  فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد
ومن المعاصرین ، )٦(والحاكم ،)٥(الترمذي  صححها، متابعات صحیحهإسناد هذا الحدیث ضعیف، وله 

  .)٧(األلباني
***  

 َأيِ  »النَِّدىُّ  َوُهمُ  ُسَلیم َوَبِني َعاِمًرا لَیْقُتلوا َكاُنوا َما« ُسَلیم َبِني َسریَّة َحِدیثُ  َوِمْنهُ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٨(اْلُمْجَتِمُعونَ  القومُ 

  ) *( رقم الحدیث 
  ).١١٨رقم(بتقدم 

***  

 َجْمعُ  :اْألَْنَداءُ  »rاللَّه َرُسولُ  َعَلْیَنا َفَخَرجَ  َأْنَداءً  ُكّنا« َسِعیدٍ  َأِبي َحِدیثِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٩(اْلُمَضافَ  َفَحَذفَ . َأْنَداءٍ  أهلَ  ُكّنا َأَرادَ : َوِقیلَ  .المجتِمعون اْلَقْومُ  َوُهمُ : النَّاِدي

  ) ١٥٨( رقم الحدیث 
َبْیرِ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللاأحمد بن حنبل قال اإلمام   َعنْ  َزْیٍد، ْبنُ  َكِثیرُ  َحدَّثََنا ،)١٠(الزُّ

، َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُرَبْیحِ   َفَنِبیتُ  ،r اهللاِ  َرُسولَ  َنَتَناَوبُ  ُكنَّا": َقالَ  ،)٢(َجدِّهِ  َعنْ  ،)١(َأِبیهِ  َعنْ  اْلُخْدِريِّ
                                                           

 .٨٦٩، رقم ١٩٠/ ١التاریخ الكبیر،)(١
 .٤٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٨٣، رقم ١٥٣جامع التحصیل للعالئي، ص :انظر)(٢
، وتحفة التحصیل البن ١٦٧، رقم ١٧١، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧١، رقم ٥٢المراسیل البن أبي حاتم، ص :انظر)(٣

 .٩٣العراقي، ص
 .٤٦، رقم ٣١طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .١١/١١٧انظر: فتح الباري، )(٥
 .٢٠١٢، رقم ١/٧٣٣المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٥٠٥٤، رقم ٣/٢٤٥صحیح سنن أبي داود، )(٧
 .٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

 .١٧٨١، رقم ٥/٣٥هو أبو أحمد األسدي الكوفي، صرح به الطحاوي في كتابه شرح مشكل اآلثار، )(١٠



٣٠٠ 

 َفَخَرجَ  َنَتَحدَّثُ  َفُكنَّا النَُّوِب، َوَأْهلُ  اْلُمْحَتِسِبیَن، َفُیْكِثرُ  َفَیْبَعثَُنا اللَّْیِل، ِمنَ  َأْمرٌ  َیْطُرُقهُ  َأوْ  اْلَحاَجُة، َلهُ  َتُكونُ  ِعْنَدهُ 
 َنِبيَّ  َیا اهللاِ  ِإَلى َنُتوبُ  ُقْلَنا: َقالَ "  النَّْجَوى َعنِ  َأْنَهُكمْ  أََلمْ  النَّْجَوى؟ َهِذهِ  َما: " َفَقالَ  اللَّْیلِ  ِمنَ   r اهللاِ  َرُسولُ  َعَلْیَنا
  .)٣("الحدیث ... ،اهللاِ 

   تخریج الحدیث:
من )٦(، والبیهقيالبكراويعن بكر بن قتیبة )٥(عن أحمد بن منیع البغوي، والطحاوي)٤(أخرجه الطبري  
، وحنبل بن )٧(محمود بن غیالن، ثالثتهم عن أبي أحمد محمد بن عبد اهللا الزبیر، به، بنحوه. وابن ماجهطریق 
، عمرو بن سلیمان، والحاكم من طریق أبي الهیثم حیان بن سلیمانخالد األحمر  ، من طریق أبي)٨(إسحاق
  عن كثیر بن زید األحمر، به، بنحوه. كالهما

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

 صدوق النون، وتشدید الفاء بفتح ،هاَفنَّ مَ  بنا ،المدني محمد أبو ،: هو األسلميزید بن كثیر -١
 عمار بن اهللا عبد بن محمد، و )١٠(نبن معیوثقه: ا .)٩(المنصور خالفة آخر في مات ،السابعة من ،یخطىء

 ولیس صالح" ، وأبو حاتم :المدیني بن، وقال ا)١٣(وقال ابن معین: "صالح" .)١٢(، وابن حبان)١١(الموصلي
وقال ابن عدي:  ،)١٦("لین فیه صدوق، وقال  أبو زرعة: ")١٥("ما أرى به بأس" وقال أحمد بن حنبل: ،)١٤("بالقوي

  .)١("ضعیف" ، وقال النسائي:)١٨("القوى بذاك لیس" ابن معین:. وقال )١٧(وأرجوا أنَّه ال بأس به" بأساً  بحدیثه أرَ 
                                                                                                                                                                                                 

 .الخزرجي األنصاري مالك بن سعد الخدري سعید أبي بن الرحمن عبدهو )(١
 .الخزرجي األنصاري مالك بن سعد الخدري سعید هو أبو)(٢
 .١١٢٥٢، رقم ١٧/٣٥٥مسند أحمد، )(٣
 .١١١٧، رقم ٢/٧٩٤تهذیب اآلثار، )(٤
 .١٧٨١، رقم ٥/٣٥شرح مشكل اآلثار، )(٥
 .٦٤١٣، رقم ٦/١٥٥شعب اإلیمان، )(٦
 .٤٢٠٤، رقم ٢/١٤٠٦باب الریاء والسمعة، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، )(٧
 .٣٠، رقم ١٣٦الفتن، ص)(٨
 .٥٦٤٦، رقم ٨٠٨تقریب التهذیب، ص)(٩
 .١٦٠٣، رقم ٧/٢٠٤انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٠
 .٤٩٤١، رقم ٢٤/١١٥انظر: تهذیب الكمال، )(١١
 .١٠٤١١، رقم ٧/٣٥٤ذكره في الثقات، )(١٢
 .٤٩٤١ رقم ،٢٤/١١٥ الكمال، تهذیب)(١٣
 .٨٤١، رقم ٧/١٥١، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم، ٩٧، رقم٩٥سؤاالت أبي بكر بن أبي شیبة، ص)(١٤
 .٢٤٠٦، رقم ٢/٣١٧العلل ومعرفة الرجال، )(١٥
 .٨٤١، رقم ٧/١٥١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٦
 .١٦٠٣، رقم ٧/٢٠٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٧
 .٨٤١، رقم ٧/١٥١ي حاتم، الجرح والتعدیل البن أب)(١٨



٣٠١ 

  ، وهنا یضیر ألنَّه لم یتابعه أحد.یخطئقلت: صدوق 
  .)٢(السابعة من ،مقبول ... المدنيهو : دريُرَبْیح بن عبد الرحمن بن أبي سعید الخُ  -٢

ال قو   )٥(، وقال أبو زرعة: "شیخ")٤("به بأس ال أنه أرجو، وقال ابن عدي: ")٣(ابن حبان في الثقاتذكره 
  .)٧(: "منكر الحدیث"البخاريقال و  ،)٦("بمعروف لیسأحمد بن حنبل: "

  ضعیف.قلت: 
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

ُرَبْیح بن عبد الرحمن بن أبي سعید صدوق یخطئ ولم یتابعه أحد، و  األسلمي زید بن كثیرفیه،  فاإلسناد
  . ضعیفدري الخُ 

  الحكم على اإلسناد
  .)٨(وضعفه شعیب األرنؤوط اإلسناد ضعیف،  

***  

 اْألََذانِ  ِعْندَ  َأيْ  »اْلَبْأسِ  َوِعْندَ  النَِّداءِ  ِعْندَ  ُتَرّدان، َال  ِثْنتان« الدَُّعاءِ  َحِدیثِ  َوِفي اهللا:قال ابن األثیر رحمه 
َالِة،    .)٩(اْلِقَتالِ  َوِعْندَ  ِبالصَّ

  ) ١٥٩(رقم الحدیث 
  ْبنُ  ُموَسى َحدَّثََنا ،)١١(َمْرَیمَ  َأِبي اْبنُ  َحدَّثََنا ،)١٠(َعِليٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََنا :رحمه اهللا أبو داودقال اإلمام 

 َقلََّما َأوْ  ُتَردَّاِن، َال  ِثْنتَانِ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ )١٤(َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  ،)١٣(َحاِزمٍ  َأِبي َعنْ  ،)١٢(الزَّْمِعيُّ  َیْعُقوبَ 

                                                                                                                                                                                                 
 .٥٠٥، رقم ٨٩الضعفاء والمتروكون، ص)(١
 .١٨٩١، رقم ٣٠٨تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٧٨٦٣، رقم ٦/٣٠٩انظر: الثقات، )(٣
 .٦٨٢، رقم ٤/١١٠الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٢٣٤٠، رقم ٣/٥١٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 .٦٨٢رقم ، ٤/١١٠الكامل في ضعفاء الرجال، )(٦
 .١٨، رقم ١/٣٣العلل الكبیر للترمذي، )(٧
 .١١٢٥٢، رقم ١٧/٣٥٦حاشیة مسند أحمد، )(٨
 .٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٩

 .لوانيالحُ  الخالل علي أبو الهذلي محمد بنهو ا)(١٠
 .٢/٢٠٩، صرح به الرویاني في مسندهبن أبي مریم، هو ا)(١١
 .]١٩٤٨، رقم ٦/٣١٧األنساب للسمعاني، [ .ین المهملة، هذه النسبة إلى الجدوسكون المیم  وكسر الع بفتح الزاى)(١٢
 .األعرج دینار بن سلمةهو )(١٣
 الساعدي. هو)(١٤



٣٠٢ 

 ْبنِ  َسِعیدِ  ْبنُ  ِرْزقُ  َوَحدَّثَِني ُموَسى، َقالَ  ،)١(»َبْعًضا َبْعُضُهمْ  ُیْلِحمُ  ِحینَ  اْلَبْأسِ  َوِعْندَ  النَِّداِء، ِعْندَ  الدَُّعاءُ  ُتَردَّانِ 
  .)٢(»اْلَمَطرِ  َوَوْقتُ : «َقالَ r  النَِّبيِّ  َعنِ  َسْعٍد، ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  َحاِزٍم، َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ 

   تخریج الحدیث:
للحدیث إسنادان وأما األول فهو عن  موسى بن یعقوب الزَّمِعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد 

 عنعن أبي حازم،  ،ِرزق بن سعید بن عبد الرحمن عن الزَّمِعي، یعقوب بن موسىالساعدي، وأما الثاني، فهو 
 ، عن محمد بن یحیى)٥(خزیمة، وابن )٤(، وابن الجارود)٣(، وأما األول فأخرجه الدارميالساعدي سعد بن سهل

عن زكریا بن یحیى بن أبان، )٧(عن محمد بن سهل بن عسكر، وابن خزیمة)٦(، وابن أبي عاصمالذهلي
من طریق عمر بن أبي الطاهر بن  )٩(من طریق محمد بن هارون الرویاني بن البرقاني، والطبراني)٨(والرویاني

، وأحمد بن )١٠(السرح المصري، ویحیى بن أیوب العالف، والحاكم، والبیهقي، من طریق عبید بن شریك البزار
من طریق محمد بن إسحاق الصنعاني، ثمانیتهم عن سعید بن أبي مریم، به، بنحوه. )١٢(، والبیهقي)١١(مهران

، من طریق مالك بن أنس، )١٦(، وأبو نعیم األصفهاني)١٥(المظفر البغدادي، وابن )١٤(، وابن حبان)١٣(والطبراني
من )٢٠(، والدُّوالبيالخزاعي ، من طریق عبد الحمید بن سلیمان)١٩(، وأبو بكر النیسابوري)١٨(، والطبراني)١٧(ولوین

                                                           
 ].٤/٢٣٩. [ النهایة في غریب الحدیث واألثر، بعضاً  بعضهم ویلزم بینهم، الحرب یشتبك أي)(١
 .٢٥٤٠، رقم ٣/٢١، الدُّعاء عن اللِّقاءكتاب الجهاد، بابا سنن أبي داود، )(٢
 .١٢٣٦، رقم ٢/٧٦٦سنن الدارمي، )(٣
 .١٠٦٥، رقم ٢٦٧المنتقى، ص)(٤
 .٤١٩، رقم ١/٢١٩صحیح ابن خزیمة، )(٥
 .١٨، رقم ١/١٦٤الجهاد، )(٦
 .٤١٩ رقم ،١/٢١٩ خزیمة، ابن صحیح)(٧
 .٢/٢٠٩مسند الرویاني، )(٨
 .٥٧٥٦، رقم ٦/١٣٥المعجم الكبیر، )(٩

 .٦٤٥٩، رقم ٣/٥٠٢السنن الكبرى، ، و ٢٥٣٤، رقم ٢/١٢٤لى الصحیحین، المستدرك ع)(١٠
 .٥٢، رقم ١/١١١، ، والدعوات الكبیر٧١٢، رقم ١/٣١٣المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .١٩٣٨، رقم ١/٦٠٤، السنن الكبرى)(١٢
 .٥٧٧٤، رقم ٦/١٤٠المعجم الكبیر، )(١٣
 .١٧٦٤رقم  ،٥/٦٠، و١٧٢٠، رقم ٥/٥صحیح ابن حبان، )(١٤
 .٩٧، رقم ١٥٩غرائب مالك بن أنس، ص)(١٥
 .٦/٣٤٣حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٦
 .٧٣، رقم ٨٤جزء لوین، ص)(١٧
 .٤٨٩، رقم ١٦٧الدعاء، ص، و ٥٨٤٧، رقم ٦/١٥٩معجم الكبیر، ال)(١٨
 .١١٩٣، رقم ٣/٣٦األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، )(١٩
 .١٢٤٥م ، رق٢/٧١٠الكنى واألسماء، )(٢٠



٣٠٣ 

طریق ذیاب بن محمد أبو العباس المدیني، ثالثتهم عن أبي حازم بن دینار، به، بنحوه. وأما الطریق الثاني فلم 
  أجد له متابعات. 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد األول فیه:

 ،المدني محمد أبو ،الزمعي ،المطلبي زمعة بن وهب بن اهللا عبد بنهو ا :الزَّْمِعي یعقوب بن موسى -١
وابن  ،)٣(، وابن حبان)٢(بن معیناوثقه:  .)١(ومائة األربعین بعد مات ،السابعة من ،الحفظ سيء صدوق
 هو" وقال ابن عدي: ،)٥("مجهولون مشایخ وله مهدي، ابن عنه روى قد صالح،" وقال أبو داود: .)٤(القطان
 لیس: "النسائيوقال  ،)٧("الحدیث منكر الحدیث، ضعیف" ابن المدیني:وقال . )٦("وبروایاته به بأس ال عندي
 قال فیه وَیحیى أحمد، اختلف" :الساجي وقال ،)٩("یعجبه لم فكأنه عنه أحمد سألت: " اَألْثَرم وقال ،)٨("بالقوي
  .)١١("فیه لین" وقال الذهبي: ،)١٠("حدیثه یعجبني ال أحمد

 بن الحمید عبدو  أنس، بن مالك طریقألنَّه تابعه كل من  ؛، وهنا ال یضیرقلت: صدوق سيء الحفظ
  .المدیني العباس أبو محمد بن ذیابو  الخزاعي، سلیمان

  :فیه ثانيال اإلسناد
  .)١٢(الثامنة من ،مجهول ،المدني: هو الرحمن عبد بن سعید بن ِرْزق -١

 ثقات وال یضیر ما قیل في إرسال سلمة بن دینار أبو حازم؛ ألنَّه لم یرسل عن ینوباقي رجال اإلسناد

  .)١٣(الساعدي سعد بن سهل
 بن سعید بن ق، واإلسناد الثاني فیه ِرزْ سیئ الحفظ الزَّْمِعي صدوق یعقوب بن موسىاألول فیه  فاإلسناد

  مجهول. الرحمن عبد
  الحكم على اإلسناد

                                                           
 .٧٠٧٥، رقم ٩٨٧تقریب التهذیب، ص)(١
 .٦٧٢، رقم ٣/١٥٧، ، روایة الدوريانظر: تاریخ یحیى بن معین)(٢
 .١٠٩٢٠، رقم ٧/٤٥٨ذكره في الثقات، )(٣
 .٦٧٢، رقم ١٠/٣٧٨انظر: تهذیب التهذیب، )(٤
 .٦٣١٥، رقم ٢٩/١٧٢الكمال، تهذیب )(٥
 .١٨٢٠، رقم ٨/٥٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(٦
 المصدر السابق.)(٧
 .٥٥٣، رقم ٩٥الضعفاء والمتروكین، ص)(٨
 .٦٧٢، رقم ١٠/٣٧٨تهذیب التهذیب، )(٩

 المصدر السابق.)(١٠
 .٥٧٤٤، رقم ٢/٣٠٩الكاشف، )(١١
 .١٩٤٧، رقم ٣٢٦تقریب التهذیب، ص)(١٢
 .١٣٢، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٢٥٥، رقم ١٨٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٣



٣٠٤ 

 صححها  ضعیف، وله متابعات صحیحه، الثانيالحدیث واإلسناد  ،األول حسنالحدیث إسناد   
  ...،)٣(األلباني كل من المعاصرینمن ، و )٢(الذهبيوافقه ، و )١(الحاكم

   .)٤(وشعیب األرنؤوط 
***  

 »اللَّهِ  َأْمرُ  َأتى: َناِدَیةً  ُنوُدوا ِإذْ  َكَذِلكَ  ُهمْ  َفَبْیَنَما« َوَمْأُجوجَ  َیْأُجوجَ  َحِدیثِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٥(اْلَمْصَدرِ  َمْوِضعَ  اْلَفاِعلِ  اْسمَ  َوَجَعلَ  َناِدَیٍة، ِإَلى ِنداءةً  َفَقَلبَ  َواِحًدا، وِنداءً  َواِحَدةً  َدْعَوةً  ِبالنَّاِدَیةِ  ُیِریدُ 

  ) ١٦٠(رقم الحدیث 
  : َحدَّثََنا ُحَسْیُن ْبُن َحَسِن ْبِن )٦(َأْحَمُد ْبُن َمِنیعٍ : َوَقاَل أورده اإلمام ابن حجر رحمه اهللا في كتابه فقال

اِل، َفَقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  t، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه، َقاَل: ِإنَُّه َسَأَل َأَبا َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ )٧(َعِطیََّة اْلَعْوِفيُّ   rَعِن الدَّجَّ
اَل، َأَال َوإِنَُّه َقْد َأَكَل الطََّعاَم، َأَال وٕاني َعاِهٌد ِإَلْیُكْم ِفیِه َعْهًدا َلْم َیْعهَ ِإنَّ ُكلَّ َنِبيٍّ َقْد َقاَل:  ْدُه َنِبيٌّ َأْنَذَر َقْوَمُه الدَّجَّ

ِتِه. َأَال َوإِنَّ َعْیَنُه اْلُیْمَنى َمْمُسوَحةٌ  : فسبحان اللَِّه! َأَبْعَد َیْأُجوَج َكَأنََّها ُنَخاَعٌة ِفي َجاِنِب َحاِئٍط، ...ُقْلتُ  )٨(ِإَلى ُأمَّ
َأْهُل اْألَْرِض ِحیَن َوَمْأُجوَج؟ َقاَل: َنَعْم، َفَبْیَنَما ُهْم ِفي تجاراتهم ِإْذ َناَدى ُمَناٍد ِمَن السََّماِء: َأَتى َأْمُر اللَِّه َفَفِزَع 

وا َعَلى ِتَجاَرِتِهْم َوَأْسَواِقِهْم َوِصَناَعِتِهْم، َفَبْیَنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َسِمُعوا الدَّْعَوَة، َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض، ُثمَّ َأْقَبلُ 
  .)٩("الحدیث ...،ُنوُدوا َمرًَّة ُأْخَرى: َیا َأیَُّها النَّاُس! َأَتى َأْمُر اللَِّه، َفاْنَطَلُقوا َنْحَو الدَّْعَوِة الَِّتي َسِمُعوا

   تخریج الحدیث:
 ،)١٣(األصبهاني نعیم وأبو ،)١٢(الموصلي یعلى وأبو، )١١(وحنبل بن إسحاق ،)١٠(حمید بن دأخرجه عب  

                                                           
 .٢٥٣٤، رقم ٢/١٢٤المستدرك على الصحیحین، )(١
 .٢/١٢٣تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٢
 . ١٧١٧، رقم ٣/٢٥٥التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٣
 .١٧٢٠، رقم ٥/٥حاشیة صحیح ابن حبان، )(٤
 .٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .البغوي جعفر أبو ،الرحمن عبد بنهو ا)(٦
 ].٢٨٣٣، رقم ٩/٤٤. [األنساب للسمعاني، عوف إلى النسبة هذه الفاء، آخرها وفي الواو وسكون المهملة العین فتح)(٧
[ النهایة في غریب الحدیث  .استوى إال حاجب وال عین وجهه شقي أحد على یبقى أال وهو ومسیح، الوجه ممسوح رجل: ویقال)(٨

 ].٤/٣٢٧واألثر، 
 .٤٥٢٣، رقم ١٨/٤٤٣بزوائد المسانید الثمانیة، المطالب العالیة )(٩

 .٨٩٧، رقم ٢٨٢المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص)(١٠
 .١٧، رقم ١٠٩الفتن، ص)(١١
 .١٠٧٤، رقم ٢/٣٣٢مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٢
 .١/٣١٧تاریخ أصبهان، )(١٣



٣٠٥ 

عن  كالهما، الهمداني یحیى بنمن طریق فراس )٢(، والحاكمالنخعي أرطاة بن الحجاج، من طریق )١(عساكر 
  ...،)٤(بن أبي شیبةا، و )٣(، به، بنحوه. وأحمديفِ وْ العَ  سعد بن عطیة

، عن أبي سعید الخدري، به، الهمداني نوف بن جبر، من طریق أبي الودَّاك )٦(والخطیب البغدادي، )٥(والحاكم 
  بنحوه. 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

، الكوفة أهل من العوفي اهللا عبد أبو جنادة بن سعد بنا: هو حسین بن حسن بن عطیة اْلَعْوِفي -١
   .)٨(""ضعیف :وأبو حاتم، والذهبي والنسائي،، معین بناقال ابن سعد، و  .)٧(ومائتین اثنتین أو إحدى سنة توفي

 قلت: ضعیف.
 ،ضعیف ،الكوفي فيوْ العَ  سعد بن عطیة بن الحسن: هو اْلَعْوِفي عطیة بن حسن بن الحسین والد -٢   

  .)٩(السادسة من
 نون بعدها الجیم بضم ،ادةنَ جُ  بن سعد بن عطیة: هو اْلَعْوِفي عطیة بن حسن بن جد الحسین -٣

 من ،مدلساً  شیعیاً  وكان كثیراً  یخطىء صدوق ،الحسن أبو الكوفي ،والمهملة الجیم بفتح ،ليدَ الجَ  ،فيوْ العَ  خفیفة
صالحة، ومن الناس  كان ثقة إن شاء اهللا وله أحادیث" قال ابن سعد: .)١٠(ومائة عشرة إحدى سنة مات الثالثة

ابن معین، وأبو ، وقال )١٣(ضعیف"" ، والنسائي:بن معیناوقال  .)١٢("صالح: "بن معیناوقال  .)١١(ال یحتج به"
 )١٥(وهشیم الثوري وكان ،... الحدیث ضعیف" وقال أحمد بن حنبل: ،)١٤("حدیثه یكتب أنه إال ضعیف" حاتم:

                                                           
 .٢/٢٢٢تاریخ دمشق، )(١
 .٨٦٢١، رقم ٤/٥٨١المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .١١٧٥٢، رقم ١٨/٢٧٥أحمد، مسند )(٣
 .٣٧٤٦٥، رقم ٧/٤٨٩مصنف ابن أبي شیبة، )(٤
 .٤١٦٨، رقم ٢/٦٥٣المستدرك على الصحیحین، )(٥
 .٢/٢٥٩الفقیه والمتفقه، )(٦
 .٤٠٣٢، رقم ٨/٥٥٢تاریخ بغداد، )(٧
، والجرح والتعدیل ٤٠٣٢، رقم ٨/٥٥٢، وتاریخ بغداد، ٢٣٤، رقم ٣٣١ابن الجنید، ص ، وسؤاالت٧/٣٣١الطبقات الكبرى، )(٨

 .٩٧٣، رقم ٨٧ودیوان الضعفاء، ص ،٢١٥، رقم ٣/٤٨البن أبي حاتم، 
 .١٢٦٦، رقم ٢٣٩تقریب التهذیب، ص)(٩

 .٤٦٤٩، رقم ٦٨٠ص المصدر السابق،)(١٠
 .٦/٣٠٤الطبقات الكبرى،)(١١
 .٢٤٤٦، رقم ٣/٥٠٠الدوري،  تاریخ یحیى بن معین، روایة)(١٢
 .٤٨١، رقم ٨٥، والضعفاء والمتروكون، ص١٣٩٢، رقم ٣/٣٥٩الضعفاء الكبیر، )(١٣
 .٢١٢٥، رقم ٦/٣٨٣، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم، ١٥٣٠، رقم ٧/٨٤الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٤
 .الواسطي بمعجمتین خازم أبي بن معاویة أبو السلمي دینار بن القاسم بنهو ا)(١٥



٣٠٦ 

 ، وقال الساجي:)٣("علیه یعتمد بالذي لیس" قال أبو داود:و ، )٢(وقال أبو زرعة: "لین" ،)١("عطیة حدیث یضعفان
 وقال مرة: ،)٥("متشیعاً  رجالً  العوفي عطیة كان": يادِ رَ المُ  سالم، وقال )٤("الكل على علیاً  یقدم وكان بحجة لیس"
  .)٦("یتشیع"

 نوف بن جبر الودَّاك ه؛ ألنَّ تابعه أبووال یضر خطأ ،شیعیاً  وكان كثیراً  یخطىء صدوققلت: 
؛ ألنَّه حدَّث هنا بصیغة )٧(حجره ذكره في المرتبة الرابعة من مراتب التدلیس تدلیسه، مع أنَّ ابنكذلك ، و الهمداني

  السؤال، وأیضًا تشیعه؛ ألنَّ حدیثه ال یوافق بدعته.
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

، كالهما العوفي سعد بن عطیة بن الحسن، و اْلَعْوِفي عطیة بن حسن بن حسینإلسناد فیه الذا ف
  .صدوق العوفي، سعد بن عطیةو  ضعیف،

  الحكم على اإلسناد
  .)٩(، ومن المعاصرین شعیب األرنؤوط)٨(وضعفة الذهبي اإلسناد ضعیف،   

***  

  .َوَأْعَذبُ  أحسنُ : َوِقیلَ . َوَأْعَلى أرفعُ  َأيْ  »َصْوًتا َأْنَدى َفِإنَّهُ « اْألََذانِ  َحِدیثِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١٠(َأْبَعدُ : َوِقیلَ 

  ) ١٦١( رقم الحدیث 
 ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ،)١٢(َأِبي َحدَّثَِني: َقالَ  ،)١١(َیْعُقوبُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا أحمد بن حنبلقال اإلمام 

، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِني  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َربِّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َزْیدِ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  التَّْیِميُّ
َالةِ  اْلَجْمعِ  ِفي ِللنَّاسِ  ِبهِ  ِلُیْضَربَ  ِبالنَّاُقوسِ  r اهللاِ  َرُسولُ  َأَمرَ  َلمَّا: َقالَ  ْیٍد،زَ   َیْحِملُ  َرُجلٌ  َناِئمٌ  َوَأَنا ِبي َطافَ  ِللصَّ

                                                           
 .٢١٢٥، رقم ٦/٣٨٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١
 المصدر السابق.)(٢
 .٢٤، رقم ١٠٥سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(٣
 .٤٣١، رقم ٧/٢٢٥تهذیب التهذیب، )(٤
 .١٣٩٢، رقم ٣/٣٥٩الضعفاء الكبیر، )(٥
 المصدر السابق.)(٦
 .١٢٢، رقم ٥٠انظر: طبقات المدلسین، ص)(٧
 .٤/٥٣٧تلخیص المستدرك على الصحیحین، انظر: )(٨
 .١١٧٥٢، رقم ١٨/٢٧٦حاشیة مسند أحمد، )(٩

 .٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١٠
 .١٥٨، رقم ٤٩، صصرح به ابن الجارود في كتابه المنتقىبن إبراهیم بن سعد، هو ا)(١١
 .المدني إسحاق أبو ،الزهري عوف بن الرحمن عبد بن إبراهیم بن سعد بن إبراهیمهو )(١٢



٣٠٧ 

 َحقٌّ  َلُرْؤَیا ِإنََّها: " َفَقالَ  ،...: َفُقْلتُ : َقالَ  ِبِه؟ َتْصَنعُ  َما: َقالَ  النَّاُقوَس؟ َأتَِبیعُ  اهللاِ  َعْبدَ  َیا: َلهُ  َفُقْلتُ  َیِدِه، ِفي َناُقوًسا
  .)١("الحدیث...،" ِمْنكَ  َصْوتًا َأْنَدى َفِإنَّهُ  ِبِه، َفْلُیَؤذِّنْ  َرَأْیتَ  َما َعَلْیهِ  َفَأْلقِ  ِبَاللٍ  َمعَ  َفُقمْ  اُهللا، َشاءَ  ِإنْ 

  
  

   تخریج الحدیث:
من طریق عبداهللا بن أحمد بن حنبل، )٣(من طریق زیاد بن أیوب الطوسي، والبیهقي)٢(أخرجه الدارقطني

، من طریق محمد بن منصور )٦(، والبیهقي)٥(وابن خزیمة ،)٤(داود أحمد بن حنبل، به، بمثله. وأبوعن  كالهما
من طریق عبداهللا بن وهب القرشي، )٨(وأبو بكر النیسابوري الذهلي،عن محمد بن یحیي )٧(الطوسي، وابن الجارود

تهم عن طریق عبید اهللا بن سعد الزهري، خمس من)١٠(من طریق عمرو بن محمد الناقد، والبیهقي)٩(وابن حبان
 سعید بن یحیى، من طریق )١٢(وابن خزیمة ،)١١(والترمذيراهیم بن سعد القرشي، به، بنحوه. یعقوب بن إب

 ، و)١٤(عن محمد بن إسحاق، به، بنحوه. والطحاوي كالهما، اْلَحرَّاِنيّ من طریق محمد بن سلمة )١٣(وابن ماجه

بن زید بن ا، من طریق عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن زید، عن محمد بن عبداهللا )١٦(، والبیهقي)١٥(اْلُعَقْیِلي
عن عبداهللا  كالهما، )١٨(بن أبي لیلىا، وعبد الرحمن )١٧(عبدربه، به، بنحوه. والشاشي من طریق بشر بن محمد

  .  )١٩(، به، بنحوهزید األنصاري
                                                           

 .١٦٤٧٨، رقم ٢٦/٤٠٢مسند أحمد، )(١
 .٩٣٥، رقم ١/٤٥١سنن الدارقطني، )(٢
 .١٩٦٥، رقم ١/٦١١السنن الكبرى، )(٣
الة، باب كیف األذانسنن أبي داود، )(٤  .٤٩٩، رقم ١/١٣٥، كتاب الصَّ
 .٣٧٣، رقم ١/١٩٣صحیح ابن خزیمة، )(٥
 .٢٠٠٦، رقم ١/٦٢٨السنن الكبرى، )(٦
 .١٥٨، رقم ٤٩المنتقى، ص)(٧
 .١١٦٢، رقم ٣/١٢األوسط في السنن واإلجماع، )(٨
 .١٦٧٩، رقم ٤/٥٧٢صحیح ابن حبان، )(٩

 .٢٧٣، رقم ١/١١٦، السنن الصغیر، ١٨٣٥، رقم ١/٥٧٥السنن الكبرى، )(١٠
 .١٨٩، رقم ١/٢٦٠، األذان ءدْ بَ  في جاء ما بابأبواب الصالة، سنن الترمذي، )(١١
 .٣٦٣، رقم ١/١٨٩خزیمة، صحیح ابن )(١٢
 .٧٠٦، رقم ١/٢٣٢، كتاب األذان، والسنة فیه، باب بدء األذانسنن ابن ماجه، )(١٣
 .٨٧٥، رقم ١/١٤٢شرح معاني اآلثار، )(١٤
 .٢/٢٩٦الضعفاء الكبیر، )(١٥
 .١٨٧٣، رقم ١/٥٨٧السنن الكبرى، )(١٦
 .١٠٧٩، رقم ٣/٣٣المسند للشاشي، )(١٧
 .١٠٨٠رقم ، ٣٤في الموضع السابق، ص)(١٨
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عبد اهللا بن زید األنصاري )(١٩



٣٠٨ 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

محمد وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن )، ٤٨(: هو ابن یسار، قد تقدم برقممحمد بن إسحاق -١  
تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره من المرتبة الرابعة من مراتب وكذلك  ،)١(التَّْیِميبن إبراهیم بن الحارث ا

  حدث هنا بصیغة التحدیث. وقد؛ )٢(التدلیس
 الخزرج بن الحارث بن جشم بني من زید بن ثعلبة بن اللَّه عبد بن ثعلبة بنا: هو زید بن عبد اهللا -٢   

 .)٣(عقبي بدري. إسقاطه والمعروف ثعلبة، نسبه في فزاد عمر، أبو نسبه كذا. األذان رائي األنصاري
وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمي؛ ألنَّه لم 

  .)٤(یرسل عن محمد بن عبداهللا بن زید بن عبدربه
  فیه محمد بن إسحاق بن یسار صدوق.  فاإلسناد

  :الحكم على اإلسناد
   r النبي عن له نعرف وال...صحیح حسن حدیث زید بن اهللا عبد حدیث" اإلسناد حسن، وقال الترمذي

، وشعیب )٦(األلبانيكل من  من المعاصرینحسنه و  ،)٥("األذان في الواحد الحدیث هذا إال یصح شیئاً 
  . )٧(األرنؤوط

***  

 اإلِبلَ  الرُجل ُیوِردَ  َأنْ  :التَّْنِدَیةُ » ُأَندِّیهِ  ِلي بَفرسٍ  خرجتُ « َطْلَحةَ  َحِدیثِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
 َوإِْجَراُؤهُ  اْلَفَرِس، َتْضِمیرُ : َأْیًضا والتَّْنِدَیةُ  .اْلَماءِ  ِإَلى ُتعاد ثُمَّ  َساَعًة، المرَعى ِإَلى یُرّدها ُثمَّ  َقِلیًال، فتشربَ  والخیلَ 
: اْلُقتَْیِبيُّ  َوَقالَ  .َنْدواً  ُهوَ  وَنِدىَ . َتْنِدَیةً  َواْلَبِعیرَ  الَفَرَس  َندَّْیتُ : َوُیَقالُ  .النََّدى: الَعَرق ِلَذِلكَ  َوُیَقالُ . َعَرُقه یسیلَ  َحتَّى

َوابُ   .اْلُقتَْیِبيُّ  َأْخَطأَ : اْألَْزَهِريُّ  َقالَ  .ِلْإلِِبلِ  ِإالَّ  التَّْنِدَیةُ  َتُكونُ  َوَال  اْلَبْدِو، ِإَلى ُأْخِرَجهُ  َأيْ  ِباْلَباِء، »ُأَبدِّیهِ : «الصَّ
َوابُ  لُ  َوالصَّ   .)٨(اْألَوَّ

  ) *( رقم الحدیث 
  ).١٢٤(برقمتقدم  

***  
                                                           

 .٢٧٤ص، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٦٦٦، رقم ٢٦١ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(١
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٤٧٠٤، رقم ٤/٨٤اإلصابة في تمییز الصحابة، )(٣
 .٢٧٣، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٤، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٤
 .١٨٩، رقم ١/٢٦١، األذان َبْدء في جاء ما باب الصالة، أبوابسنن الترمذي، )(٥
 .١/٢٦٥إرواء الغلیل في تخرج أحادیث منار السبیل، )(٦
 .١٦٤٧٨، رقم ٢٦/٤٠٣حاشیة مسند أحمد، )(٧
 .٣٨-٥/٣٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨



٣٠٩ 

 ُیِصبْ  َلمْ  َأيْ  »الجنَّةَ  َدَخلَ  بشيءٍ  اْلَحَرامِ  الدَّمِ  ِمنَ  َیَتَندَّ  َوَلمْ  اللَّه َلَقى َمنْ : «َوِفیهِ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
 كفِّي َنِدَیتْ  َوَال  َأْكَرَهُه، شيءٌ  ُفَالنٍ  ِمنْ  َنِدَیِني َما: ُیَقالُ . َوَبَلُلهُ  الدَّم َنَداَوةُ  ناَلْته َكَأنَّهُ . شيءٌ  ِمْنهُ  َیَنْله َوَلمْ  َشْیًئا، ِمْنهُ 
  .)١(ِبَشْيءٍ  َلهُ 

  ) ١٦٢( رقم الحدیث 
 ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)٣(َخاِلدٍ  َأِبي اْبنِ  َعنْ  ،)٢(َوِكیعٌ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا أحمد بن حنبلقال اإلمام 

، َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  ،)٤(َعاِئذٍ     َلمْ  َشْیًئا، ِبهِ  ُیْشِركُ  َال  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  َلِقيَ  َمنْ : " r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلُجَهِنيِّ
  .)٥("اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َحرَاٍم، ِبَدمٍ  َیَتَندَّ 

   تخریج الحدیث:
  عن عبد اهللا )٨(عن محمد بن عبد اهللا بن نمیر، ونعیم بن حماد)٧(. وابن ماجه)٦(شیبةبن أبي ا أخرجه   

من طریق الُحَسْین بن )١١(من طریق عثمان بن أبي شیبة، والحاكم)١٠(، والطبراني)٩(بن المبارك وهو في مسندها
عن وكیع بن الجراح، به، بنحوه.  خمستهممن طریق عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، )١٢(والخطیب البغداديَمْعَشر، 

 )١٥(، والخطیب البغداديسيالطناف عبید بن یعلىمن طریق )١٤(عن یزید بن هارون الواسطي، والبیهقي)١٣(وأحمد
  ، ثالثتهم عن إسماعیل بن أبي خالد، به، بنحوه.التیميطریق معتمر بن سلیمان 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  ما قیل في كل من: رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر

                                                           
 .٥/٣٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .٨٠٣٤، رقم ٤/٣٩٢هو ابن الجراح، صرح به الحاكم في كتابه المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .٨٠٣٤، رقم ٤/٣٩٢هو إسماعیل، صرح به الحاكم في كتابه المستدرك على الصحیحین، )(٣
 هو الحمصي.)(٤
 .١٧٣٨١، رقم ٢٨/٦٠٧مسند أحمد، )(٥
 .٢٧٧٣٩، رقم ٥/٤٣٣مصنف ابن أبي شیبة، )(٦
 .٢٦١٨، رقم ٢/٨٧٣، لماً ظُ  مسلم قتل في یظلِ غْ التَّ  بابكتاب الدَِّیات،  سنن ابن ماجه،)(٧
 .٣٧١، رقم ١٤٨الفتن، ص)(٨
 .٢٣٨، رقم ١٤٦مسند عبد اهللا بن المبارك، ص)(٩

 .٩٦٩، رقم ١٧/٣٥١المعجم الكبیر، )(١٠
 .٨٠٣٤، رقم ٤/٣٩٢المستدرك على الصحیحین، )(١١
 .٧٥٥تلخیص المتشابه في الرسم، ص)(١٢
 .١٧٣٣٩، رقم ٢٨/٥٧٤مسند أحمد، )(١٣
 .٤٩٤٧، رقم ٧/٢٤٨شعب اإلیمان، )(١٤
 .٧٥٥تلخیص المتشابه في الرسم، ص)(١٥



٣١٠ 

، وكذلك تدلیسه؛ )١(؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد الرحمن بن عائذ الحمصيخالد أبي بن إسماعیلإرسال  -١
  .)٢(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  .)٣(إرسال عبد الرحمن بن عائذ؛ ألنَّه لم یرسل عن عقبة بن عامر الُجَهني -٢
  اإلسنادالحكم على 

  كل من ، ومن المعاصرین )٥(الذهبيوافقه ، و )٤(، وقد صححه الحاكمورجاله ثقات اإلسناد صحیح  
  . )٧(األرنؤوط، وشعیب )٦(األلباني

***  

 ِفیِهَما َكانَ  َما َعْنُهَما ُیَخفَّف َیَزالَ  َلنْ « النَّْخلِ  وجرَیَدَتي اْلَقْبرِ  َعَذابِ  َحِدیثِ  َوِفي قال ابن األثیر رحمه اهللا:
 َوِفیَها َنَدَیٌة، وأرٌض  َنٍد، َفُهوَ  الشيءُ  َنِديَ : ُیَقالُ  ِإنََّما. َغِریبٌ  َوُهوَ  َأْحَمَد، ُمْسَندِ  ِفي َجاءَ  َكَذا. َنداوة ُیِریدُ  »ُنُدوٌّ 

  .)٨(َنداوةٌ 

  ) ١٦٣( رقم الحدیث 
 َعنْ  َكْیَساَن، اْبنَ  َیْعِني َیِزیدَ  َعنْ  ،)٩(ُعَبْیدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا أحمد بن حنبل قال اإلمام 

 َفَجَعلَ  ،" ِبَجِریَدَتْینِ  اْئُتوِني: " َفَقالَ  َقْبٍر، َعَلى r اهللاِ  َرُسولُ  َمرَّ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  ،)١٠(َحاِزمٍ  َأِبي
 َعْنهُ  ُیَخفَّفَ  َیزَالَ  َلنْ : " َقالَ  َذِلَك؟ َأَیْنَفُعهُ  اِهللا، َنِبيَّ  َیا: َفِقیلَ  ِرْجَلْیِه، ِعْندَ  َواْألُْخَرى رَْأِسِه، ِعْندَ  ِإْحَداُهَما

  .)١١("ُنُدوٌّ  ِفیِهَما َكانَ  َما اْلَقْبرِ  َعَذابِ  َبْعُض 
  
  
  

  
                                                           

، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٣٥رقم، ١٤٥، وجامع التحصیل للعالئي، ص٧، رقم ١٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١
 .٢٧ص

 .٣٦، رقم ٢٨طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٤٣٤، رقم ٢٢٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢١٢، رقم ١٢٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٩٩العراقي، ص
 .٨٠٣٤، رقم ٤/٣٩٢المستدرك على الصحیحین، )(٤
 .٤/٣٥٣المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(٥
 .٢٩٢٣، رقم ٦/١٠٢٠سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٦
 .١٧٣٨١، رقم ٢٨/٦٠٧حاشیة مسند أحمد، )(٧
 .٥/٣٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 هو ابن أبي أمیة الطنافسي الكوفي األحدب.)(٩

 هو سلمان األشجعي الكوفي.)(١٠
 .٩٦٨٦، رقم ١٥/٤٢٩مسند أحمد، )(١١



٣١١ 

   تخریج الحدیث:
 محمدعن  كالهما، )٣(بن أبي شیبة، وهو في مصنفهامن طریق )٢(. والبیهقي)١(أخرجه إسحاق بن راهویه  

، الیشكريبن كیسان  د، عن یزیالخبذعي من طریق الولید بن القاسم )٤(، به، بنحوه. والطبرانيالطنافسي عبید بنا
  ، به، بنحوه.ة، عن أبي هریر األنصاري الحارث بن اهللا عبدمن طریق )٥(به، بنحوه. وابن حبان

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

 ،یخطىء صدوق ،الكوفي مصغر بنونین ،نینمُ  أبو أو إسماعیل أبو ،الیشكري: هو یزید بن َكْیَسان -١
   .)٦(السادسة من

 ،)١٢(، والدارقطني)١١(، وابن شاهین)١٠(، وابن حبان )٩(والنسائي ،)٨(، وأحمد بن حنبل)٧(بن معیناوثقه: 
 بما الخالف من أتى وال العدول سبیل عن به یعدل حتى خطاؤه یفحش لم ،ویخالف یخطىء وكان" ابن حبان:

 من غیره خطأ یترك كما خطاؤه یترك فحینئذ فیه أخطأ أنه یعلم ما إال الروایة مقبول فهو القلوب ینكره
 أبي سمعت" ، وقال ابن أبي حاتم:)١٤("علیه یعتمد ممن ولیس وسط، صالح هو" وقال یحیى بن سعید القطان:

 ةَبابَ  هو ال،: قال بحدیثه؟ یحتج له: قلت .الحدیث صالح الستر، ومحله حدیثه، یكتب كیسان بن یزید: یقول
 الضعفاء كتاب في دخلهأ قد البخاري وكان .ال وبعض صحیح، به یأتي ما بعض ،)١٥(وذویه غزوان بن فضیل
 وقد ،عداد أحادیث هریرة أبي عن حازم، أبي عن كیسان، بن ولیزید" وقال ابن عدي: ،)١٦("منه یحول أبي: فقال

                                                           
 .٢٠٧، رقم ١/٢٤٦مسند إسحاق بن راهویه، )(١
 .١٢٣، رقم ٨٨إثبات عذاب القبر، ص)(٢
 .١٢٠٤٢، رقم ٣/٥٢مصنف ابن أبي شیبة، )(٣
 .٩٠٣، رقم ٢/٦٠٢تهذیب اآلثار مسند عمر، )(٤
 .٨٢٤، رقم ٣/١٠٦صحیح ابن حبان، )(٥
 .٧٨١٩، رقم ١٠٨١تقریب التهذیب، ص)(٦
 .١٢٠٩، رقم ٩/٢٨٥أبي حاتم،  انظر: الجرح والتعدیل البن)(٧
 .٦٨٦، رقم ١١/٣٥٦انظر: تهذیب التهذیب، )(٨
 .٧٠٤١، رقم ٣٢/٢٣٢انظر: تهذیب الكمال، )(٩

 .١١٨٠٣، رقم ٧/٦٢٨ذكره في الثقات، )(١٠
 .١٥٦٠، رقم ٢٥٦انظر: تاریخ أسماء الثقات، ص)(١١
 .٥٥٤، رقم ٧٢انظر: سؤاالت البرقاني، ص)(١٢
 .١١٨٠٣، رقم ٧/٦٢٨الثقات، )(١٣
 .٣٣٠٩، رقم ٨/٣٥٤التاریخ الكبیر، )(١٤
 أي هو مثله.)(١٥
 .١٢٠٩، رقم ٩/٢٨٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٦



٣١٢ 

 . وقال الحاكم:)٢("حسن الحدث" ، وقال الذهبي:)١("بأس بروایاته یكون أال وأرجو الثقات من جماعة عنه روى

  .)٣("عندهم بالمتین لیس"
  ، فینفي عنه الخطأ.األنصاري الحارث بن اهللا عبده؛ ألنَّ تابعه وهنا ال یضیر خطأ قلت: ثقه، یخطئ

  وباقي رجال اإلسناد ثقات.
  الحكم على اإلسناد

  .)٥(، وشعیب األرنؤوط)٤(األلبانيكل من ، وقد صححه من المعاصرین ورواته ثقات اإلسناد صحیح
***  

 َأيْ  :َأْصَحاِبهِ  َعَلى َیَتَندَّى ُهوَ : ُیَقالُ . َسِخيٌّ  َأيْ  »َندٍ  َواِئلٍ  ْبنُ  َبْكرُ « َوِفیهِ  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)٦(َیَتَسخَّى

  ) ١٦٤( رقم الحدیث 
  أجده.لم   

***  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢١٨٠، رقم ٩/١٧٦الكامل في ضعفاء الرجال، )(١
 .٦٣٥١، رقم ٢/٣٨٩الكاشف، )(٢
 .١٠٨، رقم ١/٢٢٥األسامي والكنى، )(٣
 .٨٢١، رقم ٢/٢٠٧التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٤
 .٩٦٨٦، رقم ١٥/٤٢٩حاشیة مسند أحمد، )(٥
 .٥/٣٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦



٣١٣ 

 المبحث الرابع
  النون مع الذال

َكاَن ِإَذا َخَطَب احمرَّْت َعْیَناُه، َوَعَال صوُته، واشتدَّ َغَضُبه، َكَأنَُّه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَذَر)ِفیِه 
ِبَما َیُكوُن َقْد َدَهِمهم، ِمْن عدّو أو غیره.  اْلُمْنِذُر: الُمْعِلم الَِّذي ُیعرِّف القومَ » منِذُر َجْیٍش َیُقوُل: صبَّحكم ومسَّاُكم

ْعَالُم. ُیَقاُل: َأْنَذْرُتُه ُأْنِذُرُه ِإْنَذارًا، ِإَذا أعلمَته، َفَأَنا مُ  ْنَذاِر: اْإلِ ْنِذٌر وَنِذیٌر: َأْي ُمْعِلٌم وهو المخّوف أیضا. َوَأْصُل اْإلِ
 .)١(ومخوِّف ومحذِّر. وَنِذْرُت ِبِه، ِإَذا عِلمتَ 

  ) ١٦٥الحدیث رقم ( 
، َعْن َجْعَفِر )٢(: وَحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَمِجیدِ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

ِإَذا َخَطَب اْحَمرَّْت َعْیَناُه، َوَعَال َصْوُتُه، r َكاَن َرُسوُل اهللاِ ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: )٣(اْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبیهِ 
، َوَیْقُرُن »ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّاَعُة َكَهاَتْینِ «، َوَیُقوُل: »َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ «َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكَأنَُّه ُمْنِذُر َجْیٍش َیُقوُل: 

  .)٤(الحدیث... ، َبْیَن ِإْصَبَعْیِه السَّبَّاَبِة، َواْلُوْسَطى
   تخریج الحدیث:

عن جعفر بن محمد  كالهما، )٦(، وسفیان الثوري)٥(التیمي أخرجه مسلم، من طریق سلیمان بن بالل  
  الهاشمي، به، بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

)، وهو ٨٣رقم(بقد تقدم  :: هو ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، قلتجعفر بن محمد -١
  .ةثق

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
حدیثه فإنه ما حدث بحدیث  ما ضرر تغیر" عبد المجید؛ ألنَّ الذهبي قال: اختالط عبد الوهاب بن -١

 داود تغیر جریر بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس يثم استدل على ذلك بقول أب ،زمن التغیر في
  .)٧("عنهما

  
  

                                                           
  .٣٩- ٥/٣٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري.)(٢
 هو محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب السجاد، أبو جعفر الباقر.)(٣
 ).٨٦٧(٤٣، رقم ٢/٥٩٢مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة،  صحیح)(٤
  ).٨٦٧(٤٤، رقم السابقالمصدر )(٥
 ).٨٦٧(٤٥، رقم ٥٩٣، صالسابقالمصدر )(٦
 .٧٦، رقم ٢٣٠نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٧



٣١٤ 

  .)١(نَّه لم یرسل عن جابر بن عبداهللاإرسال محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب؛ أل -٢
***  

  .)٢(َأْي َعِلموا وأحسُّوا ِبَمَكاِنهِ » َفَلمَّا َعَرف َأْن َقْد َنِذُروا ِبِه َهَرب«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ١٦٦الحدیث رقم ( 
ِبیُع ْبُن َناِفٍع، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اإلمام أبو داود رحمه اهللاقال  : َحدَّثََنا َأُبو َتْوَبَة الرَّ

 َیْعِني - rِه َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَّ ، َقاَل: )٤(، َعْن َعِقیِل ْبِن َجاِبٍر، َعْن َجاِبرٍ )٣(ِإْسَحاَق، َحدَّثَِني َصَدَقُة ْبُن َیَسارٍ 
َقاِع  َفَأَصاَب َرُجٌل اْمرََأَة َرُجٍل ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، َفَحَلَف َأْن َال َأْنَتِهَي َحتَّى ُأَهِریَق َدًما ِفي  -ِفي َغْزَوِة َذاِت الرِّ

َرُجٌل ِمَن  )٥(: َمْن َرُجٌل َیْكَلُؤَنا؟ َفاْنَتَدبَ َمْنزًِال، َفَقالَ  r، َفَنَزَل النَِّبيُّ rَأْصَحاِب ُمَحمٍَّد، َفَخَرَج َیْتَبُع َأَثَر النَِّبيِّ 
... ، َفَلمَّا َعَرَف َأنَُّهْم َقْد َنِذُروا ِبِه َهَربَ ، ...،»ُكوَنا ِبَفِم الشِّْعبِ «َل: اْلُمَهاِجِریَن َوَرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَقا

  .)٦("الحدیث
   تخریج الحدیث:
من )٨(محمد البصري، وأبو القاسم الخزرجي األندلسي ةمن طریق أبي بكر بن داس)٧(أخرجه البیهقي

من طریق إبراهیم بن )٩(عن أبي داود، به، بمثله. وأحمد كالهماطریق أحمد بن عون اهللا األندلسي المذبوح، 
  ي كتابه من طریق حبان بن موسى المروزي، عن عبداهللا بن المبارك وهو ف)١٠(إسحاق  الطالقاني، وابن حبان

  ...،)١٤(، والحاكم)١٣(، والدارقطني)١٢(، به، بنحوه. وابن خزیمة)١١(الجهاد
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٧٠٠، رقم ٢٦٦ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٦٧١، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٨٢العراقي، ص
 .٥/٣٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 هو الجزري.)(٣
 هو ابن عبد اهللا األنصاري.)(٤
 ].٥/٣٤[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .فأجاب ودعوته بعثته أي)(٥
 .١٩٨رقم ، ١/٥٠سنن أبي داود، كتاب الطهارة،  باب الوضوء من الدم، )(٦
 .٦٦٤، رقم ١/٢٢٠السنن الكبرى، )(٧
 .١/٤٣٨غوامض األسماء المبهمة، )(٨
 .١٤٧٠٤، رقم ٢٣/٥١مسند أحمد، )(٩

 .١٠٩٦، رقم ٣/٣٧٥صحیح ابن حبان، )(١٠
 .١٨٩، رقم ١٤٩الجهاد، ص)(١١
 .٣٦، رقم ١/٢٤صحیح ابن خزیمة، )(١٢
 .٨٦٩، رقم ١/٤١٥سنن الدارقطني، )(١٣
 .٥٥٧، رقم ١/٢٥٨الصحیحین، المستدرك على )(١٤



٣١٥ 

من )٣(وابن خزیمةمن طریق إبراهیم بن سعد الزهري، )٢(وأحمد ،الشَّْیَباِنيمن طریق یونس بن بكیر  ،)١(والبیهقي 
  ثالثتهم عن محمد بن إسحاق بن یسار، به، بنحوه.  طریق سلمة بن الفضل األنصاري، 

  دراسة رجال اإلسناد:
إرساله؛ ألنَّه لم یرسل  ال یضیر)، وهو صدوق، و ٤٨(برقم قد تقدمهو ابن یسار، : محمد بن إسحاق -١

، )٥(لمرتبة الرابعة من مراتب التدلیس، وكذلك تدلیسه؛ مع أنَّ ابن حجر ذكره في ا)٤(بن یسار الجزريعن صدق 
  ألنَّه حدث هنا بصیغة التحدیث.

  .)٦(من الرابعة ،: هو ابن عبد اهللا األنصاري المدني، مقبولیل بن جابرقِ عَ  -٢
  .)٨("ال أعرفه" . وقال أبو حاتم:)٧(ذكره ابن حبان في الثقات

  قلت: مجهول.
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

  فیه محمد بن إسحاق بن یسار صدوق، وعقیل بن جابر مجهول.  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

له متابعات صحیحه، ، و )٩(، وضعفه من المعاصرین شعیب األرنؤوطإسناد هذا الحدیث ضعیف
   .)١٠(الذهبي هاصحح

***  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٤٠، رقم ١/٢٨، والسنن الصغیر، ١٨٤٤٨، رقم ٩/٢٥٢، و٦٦٣، رقم ١/٢١٩السنن الكبرى، )(١
 .١٤٨٦٥، رقم ١٥٢-٢٣/١٥١مسند أحمد، )(٢
 .٣٦، رقم ١/٢٤صحیح ابن خزیمة، )(٣
  .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٤
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، ص)(٥
 .٤٦٩٣، رقم ٦٨٦تقریب التهذیب، ص)(٦
 .٤٧٩٧، رقم ٥/٢٧٢الثقات، )(٧
 .١٢٠٦، رقم ٦/٢١٨والتعدیل البن أبي حاتم،  حالجر )(٨
 .١٤٧٠٤، رقم ٢٣/٥٣حاشیة مسند أحمد، )(٩

 .١/١٥٦المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(١٠



٣١٦ 

ِمْنُهْم، واستعَّد َلُهْم، َوُكْن ِمْنُهْم َعَلى ِعْلم  َأِي اْحَذْر » اْنَذِر القومَ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)١(وَحَذر

  ) ١٦٧الحدیث رقم ( 
، َأْخَبَرَنا ، َأْخَبَرَنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ )٢(َأْخَبَرَنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسمِ  :قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا   اٍر اْلِعْجِليُّ

، َوَخَرْجُت ِبَفَرٍس rِبَظْهِر النَِّبيِّ  r، َقاَل: " َخَرْجُت َأَنا َوَرَباٌح ُغَالُم النَِّبيِّ )٣(اْألَْكَوِع، َعْن َأِبیهِ َیاُس اْبُن َسَلَمَة ْبِن إِ 
ِبِل، َفَلمَّا َأْن َكاَن ِبَغَلٍس َأَغاَر َعْبُد  ْحَمِن ْبُن ُعَیْیَنَة َعَلى ِإِبِل الرَّ ِلَطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه ُكْنُت ُأِریُد َأْن ُأَندَِّیُه َمَع اْإلِ

َیْعِني اْحَذْرُهْم،  اْنَذِر اْلَقْومَ ُقْلُت: َیا َأْخَرُم،  ، َفَقَتَل َراِعَیَها، َوَخَرَج َیْطُرُدَها ُهَو َوُأَناٌس َمَعُه ِفي َخْیٍل...rَرُسوِل اللَِّه 
  .)٤("الحدیث َوَأْصَحاُبُه...r َحَق َرُسوُل اللَِّه َفِإنِّي َال آَمُن َأْن َیْقَتِطُعوَك َفاتَِّئْد َحتَّى َیلْ 

   تخریج الحدیث:
عن هشام  كالهمابن أبي شیبة، اعن )٦(عن هارون بن عبداهللا البزاز، وابن أبي عاصم)٥(أخرجه أبو داود

، من طریق النضر بن محمد الیماني، وأبو )٨(، وأبو عوانة)٧(بن القاسم اللیثي، به، بنحوه. ومسلما
، من طریق أبي الولید الطیالسي هشام بن عبد الملك الباهلي، )١١(، وابن حبان)١٠(، والطحاوي)٩(عوانة

من طریق )١٤(والحاكم أبي حذیفة موسى بن مسعود النهدي،، من طریق )١٣(، والطبراني)١٢(والطحاوي
  ...،)١٥(الوارث، أربعتهم عن عكرمة بن عمار العجلي، به، بنحوه. والبخاري بن عبد الصمد

                                                           
 .٥/٣٩ النهایة في غریب الحدیث واألثر،)(١
 هو ابن مسلم اللیثي موالهم البغدادي، أبو النضر مشهور بكنیته ولقبه قیصر.)(٢
 سلمة بن األكوع.هو )(٣
 .٢/٨١الطبقات الكبرى، )(٤
 .٢٧٥٢، رقم ٣/٨١سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السَِّریَّة َتُردُّ على أهل الَعْسَكر، )(٥
 .٢٤١، رقم ٢/٥٨٦الجهاد، )(٦
 ).١٧٢٩(١٩، رقم ٣/١٣٥٤مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، والمؤاساة فیها، صحیح )(٧
 .٦٨٢٠، رقم ٣٠١، وص٦٤٩١، رقم ٤/٢٠٠مستخرج أبي عوانة، )(٨
 .٦٨٢٩، رقم ٤/٣١٢، السابقفي الموضع )(٩

 .٦٢، رقم ١/٥٣شرح مشكل اآلثار، )(١٠
 .٧١٧٥، رقم ١٦/١٤١، و٦٩٣٥، ر قم١٥/٣٨٠صحیح ابن حبان، )(١١
 .١٨٨٢، رقم ٥/١٤٥، اآلثار مشكل شرح)(١٢
 .٦٢٤٤، رقم ٧/١٨المعجم الكبیر، )(١٣
 .٤٣٤٣، رقم ٣/٤١المستدرك على الصحیحین، )(١٤
َقاق، فإن كسر صنماً )(١٥ ق الزِّ ، أو صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدَِّنان التي فیها الخمر، أو ُتَخرَّ

، ٢٩٨٢=، رقم ٤/٥٥، وكتاب الجهاد والسیر، باب حمل الزَّاد في الغزو، ٢٤٧٧، رقم ٣/١٣٦أو ُطْنُبورا، أو ما ال ُیْنَتَفع ِبَخَشبه، 
باب غزوة ِذي  ، وكتاب المغازي، ٣٠٤١، رقم ٤/٦٦وباب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: یا صباحاه، حتى یسمع الناس، 

 .٤١٩٤، رقم ٥/١٣٠قرد، 
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، عن )٧(، وابن حبان)٦(والطبراني ،)٥(، والطحاوي)٤(، وأبو عوانة)٣(، والرویاني)٢(، وابن ماجه)١(ومسلم 
، )١٢(، وابن حبان)١١(، والطبراني)١٠(، وأبو عوانة)٩(، والنسائي)٨(یزید بن أبي عبید األسلمي، وأبو داود

، من طریق )١٥(، وابن حبان)١٤(والنسائي، )١٣(طریق عبد الرحمن بن كعب بن مالك األنصاري، وأبو داود
، من )١٧(، والرویاني)١٦(بن أبي أسامة فیما ذكره الهیثمي في زوائد عبداهللا بن كعب بن مالك، والحارث

من طریق بریدة بن سفیان بن بریدة األسلمي، خمستهم عن )١٨(طریق سفیان بن فروة األسلمي، والحاكم
  .)١٩(سلمة بن األكوع، به، بنحوه

  :رجال اإلسناددراسة 
  اإلسناد فیه:

، یضطرب في حدیث یحیى بن أبي كثیر، ةثق)، وهو ١٢٤رقم (ب: قد تقدم عكرمة بن عمار العجلي -١
أنَّه اختلط،  ك اختالطه، مع أن َّ البیهقي ذكرإیاس بن سلمة بن األكوع ، وكذلعن ألنَّه حدَّث  ؛وهنا ال یضیر

ولم یذكر أحد من األئمة أنه اختلط، ولم یذكر الحافظ ابن حجر، والذهبي قول البیهقي أنه اختلط ولم یشیرا إلیه، 

                                                           
، ٣/١٤٣٢باب غزوة ِذي قرد وغیرها،  )، و١٨٠٢(١٢٣، رقم ٣/١٤٢٧صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة خیبر، )(١

 ).٢٤٠٧(٣٥، رقم ٤/١٨٧٢، t، باب من فضائل علي بن أبي طالب yكتاب فضائل الصحابة  )، و١٨٠٦(١٣١رقم 
 .٣١٩٥، رقم ٢/١٠٦٥الَوحشیَّة، سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر )(٢
 .١١٣٠، رقم ٢/٢٤٤مسند الرویاني، )(٣
 .٦٨٢٩، رقم ٤/٣١٢، و٦٨٢٥، رقم ٤/٣١١مستخرج أبي عوانة، )(٤
 .٦٣٩٩، رقم ٤/٢٠٦شرح معاني اآلثار، )(٥
 .٢٢٣، رقم ١/٧٨، المعجم األوسط، ٦٢٩٤، رقم ٧/٣٢المعجم الكبیر، )(٦
 .٤٥٢٩، رقم ١٠/٣٨٨صحیح ابن حبان، )(٧
 .٢٥٣٨، رقم ٣/٢٠سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل یموت بسالحه، )(٨
 .٣١٥٠، رقم ٦/٣٠سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبیل اهللا فارتد علیه سیفه فقتله، )(٩

 .٦٨٣٢، رقم ٤/٣١٤مستخرج أبي عوانة، )(١٠
 .٦٢٢٧، رقم ٨، وص٦٢٢٥، رقم ٧/٧المعجم الكبیر، )(١١
 .٣١٩٦، رقم ٧/٤٦٩صحیح ابن حبان، )(١٢
 .٢٥٣٨، رقم ٣/٢٠سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل یموت بسالحه، )(١٣
 .٣١٥٠، رقم ٦/٣٠سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبیل اهللا فارتد علیه سیفه فقتله، )(١٤
 .٣١٩٦، رقم ٧/٤٦٩صحیح ابن حبان، )(١٥
 .٦٩٦، رقم ٢/٧٠٨مسند الحارث،  بغیة الباحث عن زوائد)(١٦
 .١١٧٢، رقم ٢/٢٦١مسند الرویاني، )(١٧
 .٤٣٣٨، رقم ٣/٣٩المستدرك على الصحیحین، )(١٨
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن سلمة بن األكوع)(١٩



٣١٨ 

؛ فیأخذ هذا القول على االضطراب ال على االختالط، وكذلك تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر )١(بل ذكر انه اضطرب
  حدث هنا بصیغة اإلخبار. وقد؛ )٢(ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

  وباقي رجال اإلسناد ثقات.
  الحكم على اإلسناد: 

 ،)٣("السیاقة بهذه یخرجاه ولم، على شرط مسلم" وقال: الحاكم وصححه، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح
  .)٦(، وشعیب األرنؤوط)٥(األلبانيكل من ومن المعاصرین ، )٤(الذهبيوافقه و 

***  

را. ُیَقاُل: َنَذْرُت َأْنِذْر، وَأْنُذُر َنْذرًا، ِإَذا أوجبَت َعَلى » النَّْذر«رحمه اهللا: َوِفیِه ِذكر قال ابن األثیر  مكرَّ
یٌد ِألَْمِرِه، نفِسك َشْیًئا تبرُّعا؛ ِمْن ِعَباَدٍة، َأْو َصَدَقٍة، َأْو َغْیِر ذلك. وقد تكرر في أحادیثه ِذكُر النَّهي َعْنُه. َوُهَو َتْأكِ 

َك إبطاُل ُحكِمه، ْحِذیٌر َعِن التََّهاُوِن ِبِه َبْعَد ِإیَجاِبِه، َوَلْو َكاَن َمْعَناُه الزَّْجَر َعْنُه َحتَّى َال ُیْفَعل، َلَكاَن ِفي َذلِ َوتَ 
ِدیِث َأنَُّه َقْد َأْعَلَمُهْم َأنَّ َذِلَك أمٌر وٕاسقاُط ُلزوم اْلَوَفاِء ِبِه، ِإْذ َكاَن ِبالنَّْهِي َیِصیُر َمْعِصَیًة، َفَال َیْلَزُم. َوإِنََّما َوْجُه اْلحَ 

نَُّكْم َقْد ُتْدِرُكوَن َال یٌجرُّ َلُهْم ِفي اْلَعاِجِل َنْفًعا، َوَال یصِرف َعْنُهْم َضّرًا، َوَال یُرّد َقَضاًء، َفَقاَل: َال تَْنِذُروا، َعَلى أَ 
َتْصِرُفوَن ِبِه َعْنُكْم َما َجَرى ِبِه القضاُء َعَلْیُكْم، َفِإَذا َنَذرتم َوَلْم َتْعَتِقُدوا َهَذا، ِبالنَّْذِر َشْیًئا َلْم ُیقدِّرُه اللَّه َلُكْم، َأْو 

  .)٧(َفاْخُرُجوا َعْنُه ِباْلَوَفاِء، َفِإنَّ الَِّذي َنَذْرُتُموُه الِزٌم َلُكمْ 

  ) ١٦٨الحدیث رقم (
، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن )١٠(، َعْن َمْنُصورٍ )٩(، َحدَّثََنا ُسْفَیانُ )٨(ُنَعْیمٍ َحدَّثََنا َأُبو  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

  ِإنَُّه َال َیُردُّ َشْیًئا، َوإِنََّما ُیْسَتْخَرُج «َعِن النَّْذِر، َوَقاَل: r، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ )١١(ُمرَّةَ 
  

                                                           
 .٧٣، رقم ٢٥٦انظر: نهایة االغتباط بمن رمى من الرواة باالختالط، ص)(١
 .٨٨، رقم ٤٢طبقات المدلسین، صر: انظ)(٢
 .٤٣٤٣، رقم ٣/٤١المستدرك على الصحیحین، )(٣
 .٣/٣٩المستدرك على الصحیحین، تلخیص )(٤
 .٣١٨٦، رقم ٥/١٤٦التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان، )(٥
 .٣١٩٦، رقم ٧/٤٦٩حاشیة صحیح ابن حبان، )(٦
 .٥/٣٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧
 الفضل بن دكین الكوفي.هو )(٨
 بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي.اهو )(٩

 ابن المعتمر بن عبد اهللا السلمي، أبو عتاب.   هو)(١٠
 هو الهمداني.)(١١



٣١٩ 

   .)١(»الَبِخیلِ ِبِه ِمَن 
   تخریج الحدیث:

من طریق عبد الرحمن بن مهدي العنبري،  )٣(،ومسلم)٢(د بن یحیى السلميأخرجه البخاري عن خالَّ   
، )٥(، وجریر بن عبد الحمید الضَّبي)٤(مسلم من طریق شعبة بن الحجاجو عن سفیان الثوري، به، بنحوه.  كالهما

من )٨(، ومسلم)٧(البخاريأخرجه و  نحوه.منصور بن المعتمر، به، ب، ثالثتهم عن )٦(ومفضل بن مهلهل السعدي
، )١٠(سعید بن الحارث، و )٩(البخاري من طریق حكیم بن أبي حرَّة األسلميأخرجه الثقفي، و  طریق زیاد بن جبیر

  من طریق عبداهللا بن دینار، أربعتهم عن عبداهللا بن عمر، به بنحوه.)١١(ومسلم
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:رجال 
  .)١٢(م الفضل بن دكین؛  لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب التدلیسیْ عَ نُ  يتدلیس أب -١
، وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن حجر )١٣(إرسال سفیان الثوري؛ ألنَّه لم یرسل عن منصور بن المعتمر -٢

  .)١٤(راتب التدلیسإیاه في المرتبة الثانیة من م
  .)١٥(إرسال منصور بن المعتمر؛ ألنَّه لم یرسل عن عبداهللا بن ُمرَّة -٣

***  
                                                           

 .٦٦٠٨، رقم ٨/١٢٤صحیح البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء النَّذر الَعْبَد إلى القدر، )(١
 .٦٦٩٣، رقم ٨/١٤١األیمان والنذور، باب الوفاء بالنَّذر، ، كتاب السابقفي الموضع )(٢
 .١٩٩٤، رقم ٣/٤٣، كتاب الصوم، باب صوم یوم النحر، البخاري صحیح)(٣
 ).١٦٣٩، رقم (٣/١٦١، صحیح مسلم، كتاب النذر، باب النَّهي عن النَّذر وأنه ال یرد شیئاً )(٤
 ).١٦٣٩(٤، رقم ١٢٦١، صالسابقفي الموضع )(٥
 ).١٦٣٩(٢، رقم ١٢٦٠، صالسابقوضع في الم)(٦
، وكتاب األیمان والنذور، باب من َنَذَر أن یصوم ١٩٩٤، رقم ٣/٤٣صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم یوم النحر، )(٧

 .٦٧٠٦، رقم ٨/١٤٣َأیَّاما، فوافق النَّحر أو الفطر، 
 ).١١٣٩(١٤٢ ، ر قم٢/٨٠٠یوم األضحى، في الموضع السابق، كتاب الصیام، باب النَّهي عن صوم یوم الفطر و )(٨
 .٦٧٠٥، رقم ٨/١٤٣صحیح البخاري، كتاب األیمان والنذور، باب من َنَذَر أن یصوم َأیَّاما، فوافق النَّحر أو الفطر، )(٩

 .٦٦٩٢، رقم ٨/١٤١، باب الوفاء بالنذر، السابقفي الموضع )(١٠
 ).١٦٣٩(٣، رقم ٣/١٢٦١، وأنه ال یرد شیئاً صحیح مسلم، كتاب النذر، باب النَّهي عن النَّذر )(١١
 .٢١، رقم ٢٣طبقات المدلسین، صانظر: )(١٢
 .١٣٠، وجامع التحصیل البن العراقي، ص٢٤٩، رقم ١٨٦انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٣
 .٥١، رقم ٣٢، صانظر: طبقات المدلسین)(١٤
، وتحفة التحصیل البن ٨٠٢، رقم ٢٨٧للعالئي، ص ، وجامع التحصیل٧٢٨، رقم١٩٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٥

 .٣١٧العراقي، ص



٣٢٠ 

  المبحث الخامس
  النون مع الراء

  :النَّْردُ  »وَدِمه ِخْنِزیرٍ  َلْحمِ  ِفي َیَده َغَمس َفَكَأنََّما ِبالنَّْرَدِشیرِ  َلِعب َمن« ِفیهِ )َنَردَ ( قال ابن األثیر رحمه اهللا:
   . )١(ُحْلوٍ  ِبَمْعَنى: َوِشیرُ . معرَّب َأْعَجِميٌّ  اْسمٌ 

  ) ١٦٩( رقم الحدیث 
 ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ ، )٤(ُسْفَیانَ  َعنْ ، )٣(ُأَساَمةَ  َوَأُبو، )٢(ُنَمْیرٍ  اْبنُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللاأبي شیبة  قال اإلمام ابن

 َلْحمِ  ِفي َیَدهُ  َغَمَس  َفَكَأنََّما، ِبالنَّْرَدِشیرِ  َلِعبَ  َمنْ : «َقالَ ، r النَِّبيِّ  َعنِ ، َأِبیهِ  َعنْ ، ُبَرْیَدةَ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ ، َمْرَثدٍ 
  .)٥(»َوَدِمهِ  ِخْنِزیرٍ 

   تخریج الحدیث:
، وقاضي )١٠(، والبیهقي)٩(، والبزار)٨(، وأحمد)٧(عن ابن أبي شیبة، به، بمثله. ومسلم)٦(أخرجه ابن ماجه

 محمدالسَُّواِئّي، و  عقبة بن قبیصةفي األدب عن  )١٢(البخاريأخرجه بن مهدي، و ، عن عبد الرحمن )١١(مارستان
من طریق یحیى بن سعید القطان، وابن )١٤(وأبو داود عن وكیع بن الجراح،)١٣(، وأحمدالفریابي یوسف بنا

اْلَجْرِمّي،  من طریق القاسم بن یزید)١٧(، من طریق عبد اهللا بن وهب القرشي، والخرائطي)١٦(والبیهقي
  ...،)١٨(والقضاعي

                                                           
 .٥/٣٩، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .٣٧٦٣، رقم ٢/١٢٣٨، عب بالنردلَّ باب ال، كتاب األدب، صرح به ابن ماجه في سننه، عبد اهللاهو )(٢
 حماد بن أسامة القرشي.)(٣
 .٦١٧، رقم ٢٥٢صاآلداب، صرح به البیهقي في كتابه ، الثوري هو)(٤
 .٢٦١٤٢، رقم ٥/٢٨٦، مصنف ابن أبي شیبة)(٥
 .٣٧٦٣، رقم ٢/١٢٣٨، عب بالنردلَّ باب ال، كتاب األدب، سنن ابن ماجه)(٦
 .)٢٢٦٠(١٠، رقم ٤/١٧٧٠باب التحریم اللعب بالنردشیر ، كتاب الشعر، صحیح مسلم)(٧
 .٢٣٠٥٦، رقم ٣٨/١٥٩، مسند أحمد)(٨
 .٤٣٥٨، رقم ١٠/٢٦٢، مسند البزار)(٩

 .٢٠٩٤٩، رقم ١٠/٣٦٢السنن الكبرى، )(١٠
 .١١٧، رقم ٢/٥٧١، أحادیث الشیوخ الثقات)(١١
 .١٢٧١، رقم ٤٣٤ص، األدب المفرد)(١٢
 .٢٣٠٥٦، رقم ٣٨/١٥٩و، ٢٢٩٧٩، رقم ٣٨/٨١، مسند أحمد)(١٣
 .٤٩٣٩، رقم ٤/٢٨٥، بالنرد اللعب عن النهي في باب، كتاب األدب، سنن أبي داود)(١٤
 .٥٨٧٣، رقم ١٣/١٨٢، صحیح ابن حبان)(١٥
 .٦١٧، رقم ٢٥٢ص، اآلداب، و ٦٠٧٧، رقم ٨/٤٥٤، شعب اإلیمان)(١٦
 .٧١٣، رقم ٣٣٥ص، مساوئ األخالق)(١٧
 .٥٣٥رقم و ، ٥٣٤، رقم ١/٣١٧، مسند الشهاب)(١٨



٣٢١ 

، ُكلهم عن العبسي موسى بن اهللا عبید من طریق)٢(من طریق إسحاق بن یوسف األزرق، واآلجري)١(والبیهقي
  من طریق شعبه بن الحجاج عن علقمة بن مرثد، به، بنحوه.)٣(سفیان الثوري، به، بنحوه. والبزار

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

 بن سعد بن األعرج بن الحارث بن اللَّه عبد بن الحصیب بن بریدة: هو سلیمان بن ُبَرْیَدة والد -١
 أسلم: الّسكن ابن قال .األسلمي أفصى بن أسلم بن سالمان بن الحارث بن مازن بن سهم بن عّدي بنا احزَ رِ 

 بعد أسلم: وقیل. ذلك بعد قدم ثم، وأحد بدر مضت حتى موضعه في وأقام، بالغمیم مهاجراً  r النبيّ  به مرّ  حین
  .)٤(فتحت لما البصرة وسكن، بدر من  rالنبيّ  منصرف

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)٥(أسامة حماد بن أسامة؛ ألنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثانیة من مراتب المدلسین تدلیس أبي -١
في  ، وكذلك تدلیسه؛ ألنَّ ابن حجر ذكره)٦(علقمة بن مرثد یرسل عنإرسال سفیان الثوري؛ ألنَّه لم  -٢

  .)٧(المرتبة الثانیة من مراتب بالتدلیس
  .)٨(إرسال علقمة بن مرثد؛ ألنَّه لم یرسل عن سلیمان بن ُبَرْیَدة -٣
  سالم من العلل، ورجاله كلهم ثقات. فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  . )١٠(، وشعیب األرنؤوط)٩(األلباني صححه كل منو اإلسناد صحیح، 

***  
 
  

  

                                                           
، رقم ١٤/٣٢٤، ومعرفة السنن واآلثار، ٣٣٤٥، رقم ٤/١٧٣، والسنن الصغرى، ٢٠٩٤٩، رقم ١٠/٣٦٢، السنن الكبرى)(١

٢٠١٤٦. 
 .١١، رقم ١١٢ص، تحریم النرد والشطرنج والمالهي)(٢
 .٤٣٥٨، رقم ١٠/٢٦٢، مسند البزار)(٣
 .٦٣٢، رقم ١/٤١٨، یز الصحابةیاإلصابة في تم)(٤
 .٤٤، رقم ٣٠ص، طبقات المدلسینانظر: )(٥
 .١٣٠ص، للعراقي وتحفة التحصیل، ٢٤٩، رقم ١٨٦ص، للعالئي انظر: جامع التحصیل)(٦
 .٥١، رقم ٣٢ص، طبقات المدلسینانظر: )(٧
 .٢٣٣ص، للعراقي وتحفة التحصیل، ٥٣٥، رقم ٢٤٠ص، للعالئي انظر: جامع التحصیل)(٨
 ١١٤٧٤، رقم ١/١١٤٧٤، الجامع الصغیر وزیادته)(٩

 .٢٢٩٧٩، رقم ٣٨/٨١، حاشیة مسند أحمد)(١٠



٣٢٢ 

  الفصل الثالث
  

  األحادیث الواردة من بدایة باب "النون مع الزاي"
  ن"حتى نهایة باب "النون مع السی

  
  وفیه مبحثان:     
  

  المبحث األول: النون مع الزاي.
  

  المبحث الثاني: النون مع السین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢٣ 

  األول المبحث
 الزاي مع النون

النََّزُح، ِبالتَّْحِریِك: اْلِبْئُر الَِّتي ُأِخذ َماُؤَها، » َنَزَل الحدیبیَة َوِهَي َنَزحٌ «(َنَزَح) ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  . )١(ُیَقاُل: َنَزَحِت البئُر، وَنَزْحُتَها. الِزٌم وُمَتَعدّ 

  ) ١٧٠الحدیث رقم ( 
، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْیَدَة، َعْن )٢(ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُموَسى: بن أبي شیبة رحمه اهللاقال اإلمام 

 rَي َرُسوُل اللَِّه َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْسَلَم، َعْن َناِجَیَة ْبِن ُجْنُدِب ْبِن َناِجَیَة، َقاَل: َلمَّا ُكنَّا ِباْلَغِمیِم َلقِ 
، َأْن َیْلَقاهُ r َفَكِرَه َرُسوُل اللَِّه  rَخَبَر ُقَرْیٍش َأنََّها َبَعَثْت َخاِلَد ْبَن اْلَوِلیِد ِفي َجِریَدِة َخْیٍل َتَتَلقَّى َرُسوَل اللَِّه 

، rْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَّهِ ؟ َفُقْلُت: َأَنا ِبَأِبي أَ »َمْن َرُجٌل َیْعِدُلَنا َعِن الطَِّریقِ «َوَكاَن ِبِهْم َرِحیًما ، َفَقاَل: 
َحتَّى َأْنَزْلُتُه َعَلى ، َفاْسَتَوْت ِبي اْألَْرُض َوِعَقابٌ  )٣(َجِري ِبَها َفَداِفدٌ َفَأَخْذُت ِبِهْم ِفي َطِریٍق َقْد َكاَن ُمَها«َقاَل: 

، َقاَل: »َسْهَمْیِن ِمْن ِكَناَنِتِه ُثمَّ َبَصَق ِفیَها ُثمَّ َدَعاَفأَْلَقى ِفیَها َسْهًما َأْو «، َقاَل: »اْلُحَدْیِبَیِة َوِهَي َنَزحٌ 
  .)٤(َفَعاَدْت ُعُیوُنَها َحتَّى ِإنِّي َألَُقوُل َأْو َنُقوُل: َلْو ِشْئَنا َالْغَتَرْفَنا ِبَأْقَداِحَنا"

   تخریج الحدیث:
بن أبي شیبة، به، امن طریق الحسن بن سفیان الشَّْیَباِني، عن )٥(أخرجه أبو نعیم األصبهاني    

من طریق إبراهیم )٨(، والسهمياْلَبْحَراِني ق محمد بن معمری، من طر )٧(، وأبو نعیم األصبهاني)٦(بمثله. والطبراني
دي، أربعتهم عن من طریق سعید بن سالم بن أبي الهیفاء األس)١٠(، وأبو نعیم األصبهاني)٩(بن موسى اْلَوْزُدوِليّ ا

  عبید اهللا بن موسى العبسي، به، بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

                                                           
 .٥/٤٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن أبي المختار  بن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد.)(٢
 ].٣/٤٢١[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .مرتفعة أماكن أي)(٣
 .٣٦٨٦٠، رقم ٧/٣٩٠مصنف ابن أبي شبة، )(٤
 .٦٤٥٣، رقم ٥/٢٦٩٨معرفة الصحابة، )(٥
 .١٧٢٧، رقم ٢/١٧٩المعجم الكبیر، )(٦
 .٣١٩، رقم ١/٤١٠دالئل النبوة، )(٧
 .١٨٨، رقم ١٦٣ - ١٦٢تاریخ جرجان، ص)(٨
بفتح الواو وسكون الزاى وضم الدال المهملة بعدها واو أخرى وفي آخرها الالم، هذه النسبة إلى وزدول، وظني أنها من قرى )(٩

 ].٥١٧٦، رقم ١٣/٣٢٧جرجان. [ األنساب للسمعاني، 
 .٦٤٥٣، رقم ٥/٢٦٩٨معرفة الصحابة، )(١٠



٣٢٤ 

بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانیة ساكنة ثم مهملة  ،بن َنِشْیطا : هوموسى بن ُعبیدة -١  
وكان  ،أبو عبد العزیز المدني، ضعیف وال سیما في عبد اهللا بن دینار ،بفتح الراء والموحدة ثم معجمة ،الَربذي
 .)١(ومائة مات سنة ثالث وخمسین ،من صغار السادسة عابداً 

 .)٢(من الثالثة ،: هو الهاشمي موالهم، مقبولعبد اهللا بن عمرو بن أسلم -٢
  .)٣("حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث مقبول،" قال ابن حجر: 

  لم یتابعه أحد فهو لین. قلت: وهنا
بن عمیر بن یعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازن بن سالمان ا: هو ناجیة بن جندب بن ناجیة -٣

  .)٤(بن أسلم األسلميّ ا
  فیه موسى بن ُعبیدة بن َنِشْیط الَربذي ضعیف، عبد اهللا بن عمرو الهاشمي لین. فاإلسناد

  الحكم على اإلسناد: 
  .اإلسناد ضعیف

***  

النَّْزُر: اْلَقِلیُل. َأْي َلْیَس بقلیٍل » َال َنْزٌر وََال َهَذرٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَزَر) ِفي َحِدیِث ُأمِّ َمْعَبد 
  .)٥(فیُدلَّ َعَلى ِعّي، َوَال كثیٍر َفاِسدٍ 

  ) ١٧١الحدیث رقم ( 
 َأْصَحاِبَنا ِمنْ  َواِحدٍ  َغْیرُ  َحدَّثَِني: َقالَ  اْلَحاِرثُ  َأْخَبَرَناقال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا: 

 َوُیَكنَّى ،)٦(اْلَواِسِطيُّ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقاُلوا َوَغْیُرُه، اْلَبزَّازُ  اْلُمثَنَّى ْبنُ ا ُمَحمَّدُ  ِمْنُهمْ 
، َأْحَمدَ  َأَبا یَّاحِ  ْبنِ  اْلُحرِّ  َعنِ  ،)٧(اْلَمْذِحِجيُّ  َوْهبٍ  ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا السُّكَِّريَّ  َأِبي َعنْ  ،)٨(الصَّ

 ُفَهْیَرةَ  ْبنُ  َوَعاِمرُ  َبْكرٍ  َوَأُبو ُهوَ  اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َمكَّةَ  ِمنْ  َهاَجرَ  َلمَّا r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْلُخَزاِعيِّ  َمْعَبدٍ 
وا اللَّْیِثيُّ  ُأَرْیِقطٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َوَدِلیُلُهمْ  َبْكٍر، َأِبي َمْوَلى  اْمَرَأةً  َوَكاَنتِ  اْلُخَزاِعیَِّة، َمْعَبدٍ  ُأمِّ  ِبَخْیَمَتيْ  َفَمرُّ

                                                           
 .٧٠٣٨، رقم ٩٨٣تقریب التهذیب، ص)(١
 .٣٥٣٣، رقم ٥٣١، صالسابقالمصدر )(٢
 .٨١، صالسابقالمصدر )(٣
 .٨٦٦٣، رقم ٦/٣١٤یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٤
 .٥/٤٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
  . ٧٠٠١، رقم ٦/٣٠١٩أو هو ِبشر بن محمد السُّكَّري، صرح به أبي نعیم األصبهاني في كتابه معرفة الصحابة، )(٦
بفتح المیم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة والجیم، هذه النسبة إلى مذحج، وهي قبیلة من الیمن. [ األنساب )(٧

 ].٣٧٠٨، رقم ١٢/١٦١للسمعاني، 
 الكوفي.هو النخعي )(٨



٣٢٥ 

 َهْذرَ  َوَال  َنْزرَ  َال  َفْصلٌ ... َتْمرًا َفَسأَُلوَها َوُتْطِعُم، َتْسِقي ثُمَّ  اْلَخْیَمِة، ِبِفَناءِ  َوتَْقُعدُ  َتْحتَِبي َبْرَزةً  َجْلَدةً 
  .)١("الحدیث...َوَأْحَالهُ  َبِعیدٍ  ِمنْ  َوَأْجَمُلهُ  النَّاسِ  َأْجَهرُ 

   تخریج الحدیث:
من طریق الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن سعد، عن محمد بن المثنى، به، )٢(أخرجه الجوزي

من )٥(األصبهانيمن طریق عباس بن محمد الدوري، وأبو نعیم )٤(، وابن عساكر)٣(بنحوه. وأبو نعیم األصبهاني
 بكر أبو األزدي مهران بن داود بن الحسنمن طریق  )٦(طریق عمرو بن ُزَراَرة اْلِكَالِبّي، والخطیب البغدادي

 الرحمن عبد، و ببغداد علي أبو البزار حسان بن مكرم بن الحسنمن طریق )٨(، وابن عساكر)٧(، والحاكمالمؤدب
  ِبشر بن محمد السُّكَّري، به، بنحوه. أو الَواسطي محمد بن ِبشر بن محمد، خمستهم عن )٩(السوسي عیسى بنا

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

، )١٠(الخضیب الَبْغدادي التمیمي محمد أبو ثالمحدِّ  داهر، ُأَساَمةَ  أبي بن محمد : هو ابنالحارث- ١
 )١٥(، وابن حبان)١٤(، وأحمد بن كامل)١٣(االحربي، وٕابراهیم )١٢(وثقه: الطبري .)١١(ومائتین وثمانین اثنتین يَ وفِّ تُ 

وقال . )١٨("الصدوق، العالم مسند العراق" وقال الذهبي: ،)١٧("هو عند صدوقوقال الدارقطني: ". )١٦(بن الصباغ
   ترك" ، وقال ابن حزم:)١(أحدًا من شیوخنًا یحدث عنه" ف لم أرَ ضعی" األزدي:الفتح 

                                                           
 .٢٣١-١/٢٣٠الطبقات الكبرى، )(١
 .٣/٥٧المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(٢
 .٧٠٠١، رقم ٦/٣٠١٩معرفة الصحابة ، )(٣
 .٣/٣١٦تاریخ دمشق، )(٤
 .٧٧٧٠، رقم ٦/٣٤٠٠، معرفة الصحابة)(٥
 .١٨٤، األسماء المبهمة في األنباء المحكمة، ص٢٤٢١، رقم ٨/٢٦٤تاریخ بغداد، )(٦
 .٤٢٧٥، رقم ٣/١٠تدرك على الصحیحین، المس)(٧
 .٣/٣١٩تاریخ دمشق، )(٨
 .٣٢٣، صالسابقفي الموضع )(٩

 .١٩٠، رقم ٦/٧٣١تاریخ اإلسالم، )(١٠
  .٤٢٨٥، رقم ٩/١١٤تاریخ بغداد، )(١١
  السابق.انظر: المصدر )(١٢
  السابق.انظر: المصدر )(١٣
  السابق.انظر: المصدر )(١٤
  .١٢٨٨٠، رقم ٨/١٨٣ذكره في الثقات، )(١٥
  .٢٥١٥، رقم ٣/٢٥٥الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة، )(١٦
  .٩١، رقم ١١٤سؤاالت الحاكم، ص)(١٧
  .١٨٧، رقم ١٣/٣٨٨سیر أعالم النبالء، )(١٨



٣٢٦ 

 . )٣("منكر الحدیث" ، وقال مرة:)٢("حدیثه
   اضطربت، فال یأخذ به. أقوالهوال یضیر قول ابن حزم؛ ألنَّ ، قلت: ثقة

 السكري أحمد أبو مسلم بن أبان بن محمد بن بشر: هو بن محمد الَواسطي يَ محمد بن ِبشر  -٢ 
وقال الذهبي:  ،)٦(ذكره ابن حبان في الثقات .)٥(ى سنة أحد عشر ومئتین هجريوفِّ ، تُ )٤(بغداد سكن البصري
 وقال أبو الفتح األزدي:، )٩(، وقال أبو حاتم: "شیخ")٨(وقال ابن عدي: "هو في نفِسه ال بأس به". )٧("صدوق"

  ، )١٠("الحدیث منكر یرضى، لیس"
  قلت: صدوق.

  .)١١(الُكوفيّ  الَیَمن، َمذِحج: اْلَمْذِحِجيّ  وهب بن الملك عبد -٣
  . )١٢(ذكره ابن حبان في الثقات

  .صدوق قلت:
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

  كالهما صدوق.اْلَمْذِحِجّي،  وهب بن الملك عبدو  ،الَواسطي محمد بن ِبشر بن محمدفیه   فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

  ووافقه  ،)١٤(صححه الحاكم ،)١٣(صحیح هشام بن حبیش بن خویلد من حدیثشاهد ، وله حسناإلسناد 
  صحیح لغیره.، وعلیه فالحدیث )١٥(يالذهب

***  
  

                                                                                                                                                                                                 
  .٧٠٦، رقم ١/١٧٩الضعفاء والمتروكون، )(١
 .١/٤٠٧المحلى باآلثار، )(٢
 .١١/٢٧١ السابق،المصدر )(٣
  .٣٤٦٧، رقم ٧/٥٢٩تاریخ بغداد، )(٤
  .٥٥، رقم ٥/٢٨٤تاریخ اإلسالم، )(٥
  .٢٦٣٣، رقم ٨/١٣٩انظر: الثقات البن حبان، )(٦
  .٥٥، رقم ٥/٢٨٤تاریخ اإلسالم، )(٧
  .٢٥٤، رقم ٢/١٧٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(٨
  .١٤٠١، رقم ٢/٣٦٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

  .٣٤٦٧، رقم ٧/٥٢٩تاریخ بغداد، )(١٠
  .١٤١٧، رقم ٥/٤٣٥التاریخ الكبیر، )(١١
  .٩٢١٦، رقم ٧/١٠٨انظر: الثقات البن حبان، )(١٢
  . ٤٢٧٤، رقم ٣/١٠المستدرك على الصحیحین، )(١٣
  صدر السابق.الم)(١٤
   .٣/١١المستدرك على الصحیحین،  تلخیص)(١٥



٣٢٧ 

  

  َأْي قلیلَة الَوَلد. ُیَقاُل:» ِإَذا َكاَنِت المرأُة َنْزَرًة َأْو ِمْقالةً «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن ُجَبیر 
  .)١(إمرأٌة َنْزَرٌة وَنُزورٌ 

  ) ١٧٢الحدیث رقم ( 
 َقْوِلهِ  ِفي ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ،)٣(ِبْشرٍ  َأِبي َعنْ  ،)٢(َعَواَنةَ  َأُبو َنا: رحمه اهللا سعید بن منصورقال اإلمام 

U } : ًة؟: ُقْلتُ : َقالَ  اْألَْنَصاِر، ِفي َنَزَلتْ : َقالَ ] ٢٥٦: البقرة} [الدِّینِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال ًة،: َقالَ  َخاصَّ  اْلَمْرَأةُ  َكاَنتِ  َخاصَّ
ْسَالمُ  َفَجاءَ  َبَقاِئِه، ُطولَ  ِبَذِلكَ  َتْلَتِمُس  اْلَیُهوِد، ِفي َلَتْجَعَلنَّهُ  َوَلًدا َوَلَدتْ  َلِئنْ  َتْنُذرُ  ،ِمْقَالتًا َأوْ  َنْزَرًة، َكاَنتْ  ِإَذا ِمْنُهمْ   اْإلِ
 اللَّهِ  َرُسولُ  َعْنُهمْ  َفَسَكتَ  ِفیِهْم، َوإِْخَواُنَنا َأْبَناُؤَنا اللَِّه، َرُسولَ  َیا: اْألَْنَصارُ  َقاَلتِ  النَِّضیرُ  ُأْجِلَیتِ  َفَلمَّا ِمْنُهْم، َوِفیِهمْ 
r،  ْاللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،]٢٥٦: البقرة} [الدِّینِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال : {َفَنَزَلت r» : َْفُهمْ  اْختَاُروُكمْ  َفِإنِ  َأْصَحاُبُكْم، ُخیِّرَ  َقد 

  .)٤(»َمَعُهمْ  َفَأْجُلوُهمْ  اْختَاُروُهمْ  َوإِنِ  ِمْنُكْم،
   الحدیث:تخریج 

، )٦(والطبري، بمثله. سعید بن منصور، به، عن الهروي نجدة بن أحمد من طریق)٥(البیهقيأخرجه   
  بنحوه. ه،ة الوضاح بن عبد اهللا الیشكري، ب، من طریق حجاج بن منهال، عن أبي عوان)٧(والطحاوي

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في كل من:

ه لم یرسل عن أبي بشر جعفر بن أبي ألنَّ  ؛اْلَیْشُكِريعوانة الوضاح بن عبد اهللا  يإرسال أب -١  
  .)٨(َوْحِشیة

  .)٩(ه لم یرسل عن سعید بن جبیرألنَّ  ؛جعفر بن أبي وحشیةبشر  يإرسال أب -٢   
من  مرسالت سعید بن جبیر أحب إليّ " :قول یحیى بن سعید القطانل؛ إرسال سعید بن جبیر -٣

ما أقربهما  :قال "مرسالت مجاهد أحب إلیك أو مرسالت طاووس" :فقال له علي بن المدیني مرسالت عطاء 
  .)١٠("وقدم مرسالت سعید بن جبیر علیهما

                                                           
 .٥/٤٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو الوضاح بن عبد اهللا اْلَیْشُكِري الواسطي البزاز.)(٢
 هو جعفر بن إیاس بن أبي َوْحِشیة اْلَیْشُكِري.)(٣
 .٤٢٨، رقم ٣/٩٥٧، ، تحقیق الدكتور: سعد بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل حمیدسنن سعید بن منصور)(٤
 .١٨٦٤٠، رقم ٩/٣١٤السنن الكبرى، )(٥
 .٥٨١٩، رقم ٥/٤١٠جامع البیان في تأویل القرآن، )(٦
 .٦١١٥، رقم ١٥/٤٠٠، و ٤٢٨٠، رقم ١١/٥٩شرح مشكل اآلثار، )(٧
 .٣٣٦انظر: تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(٨
 .٥٢البن العراقي، ص ، وتحفة التحصیل٣٩، رقم ٢٥اتم، صانظر: المراسیل البن أبي ح)(٩

 .٨٨جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٠



٣٢٨ 

  
  الحكم على اإلسناد: 

  اإلسناد صحیح، ورجاله ثقات.  
***  

َعْن شيٍء ِمرارا، َفَلْم ُیجْبه، َفَقاَل  r َرُسوَل اللَّهِ َأنَُّه َسَأَل «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث ُعَمَر 
َأْي ألححَت َعَلْیِه ِفي اْلَمْسَأَلِة ِإْلَحاًحا أدَّبك » ِمَراًرا َال ُیجیبك rِلَنْفِسِه: َثِكَلْتك أمُّك َیا عمُر، َنَزْرَت َرُسوَل اللَِّه 

  .)١(َحتَّى ُیْنَزَر: َأْي ُیَلحَّ َعَلْیهِ بُسكوته َعْن َجَواِبَك. ُیَقاُل: فالٌن َال ُیعِطي 

  ) ١٧٣الحدیث رقم ( 
، َعْن )٤(، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلمَ )٣(، َأْخَبَرَنا َماِلكٌ )٢(: َحدَّثَِني َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسفَ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َفَسأََلُه ُعَمُر ْبُن ، َوُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َیِسیُر َمَعُه َلْیًال، َأْسَفارِهِ َكاَن َیِسیُر ِفي َبْعِض r َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ ، )٥(َأِبیهِ 
، ُثمَّ َسأََلُه َفَلْم ُیِجْبُه، ُثمَّ َسأََلُه َفَلْم ُیِجْبُه، َوَقاَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب: rالَخطَّاِب َعْن َشْيٍء َفَلْم ُیِجْبُه َرُسوُل اللَِّه 

، َقاَل ُعَمُر: َفَحرَّْكُت َبِعیِري ثُمَّ َتَقدَّْمُت َثَالَث َمرَّاٍت ُكلُّ َذِلَك َال ُیِجیُبكَ  rُأمَُّك َیا ُعَمُر، َنَزْرَت َرُسوَل اللَِّه  َثِكَلْتكَ 
ي، َقاَل: َفُقْلُت: َلَقْد َخِشیُت َأْن َأَماَم الُمْسِلِمیَن، َوَخِشیُت َأْن َیْنِزَل ِفيَّ ُقْرآٌن، َفَما َنِشْبُت َأْن َسِمْعُت َصاِرًخا َیْصُرُخ بِ 

َلَقْد ُأْنِزَلْت َعَليَّ اللَّْیَلَة ُسوَرٌة، َلِهَي َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا «َفَسلَّْمُت َعَلْیِه، َفَقاَل:   rَیُكوَن َنَزَل ِفيَّ ُقْرآٌن، َوِجْئُت َرُسوَل اللَّهِ 
  .)٦("]١: الفتح[ ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا}ُثمَّ َقَرَأ: {ِإنَّ » َطَلَعْت َعَلْیِه الشَّْمُس 

   تخریج الحدیث:
عن مالك بن  كالهما، )٨(، وٕاسماعیل بن أبي أویس)٧(أخرجه البخاري عن عبداهللا بن مسلمة الحارثي

  بنحوه. ،أنس، به
  :دراسة رجال اإلسناد

ه لم یرسل عن أبیه أسلم ألنَّ  العدوي؛ إرسال زید بن أسلمرجال اإلسناد ُكلهم ثقات وال یضیر ما قیل في 
  .)١(المرتبة األولى من مراتب التدلیسإیاه في  ابن حجر ؛ لذكرتدلیسهوكذلك ،)٩(العدوي

                                                           
 .٥/٤٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 اْلَكَالِعّي أصله من دمشق.هو التَّنِّیِسّي، أبو محمد )(٢
 هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا المدني.)(٣
 هو العدوي مولى عمر، أبو عبد اهللا المدني.)(٤
 هو العدوي مولى عمر.)(٥
 .٤١٧٧، رقم ٥/١٢٦صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب َغْزَوة الُحَدْیِبَیة، )(٦
 .٤٨٣٣، رقم ٦/١٣٥]، ١، كتاب تفسیر القرآن، باب {ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا} [الفتح: السابقفي الموضع )(٧
 .٥٠١٢، رقم ٦/١٨٩، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الفتح، السابقفي الموضع )(٨
، وتحفة التحصیل البن ٢١١ ، رقم١٧٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص٩٧، رقم ٦٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٩

 .١١٧العراقي، ص



٣٢٩ 

***  

َالةِ  rَوَما َكاَن َلُكْم َأْن َتْنُزُروا َرُسوَل اللَّه«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َعاِئَشَة  َأْي » َعَلى الصَّ
وا َعَلْیِه ِفیَها   .)٢(ُتِلحُّ

  ) ١٧٤الحدیث رقم ( 
، َوَحْرَمَلُة ْبُن َیْحَیى، َقاَال: َأْخَبَرَنا اْبُن قال اإلمام مسلم رحمه اهللا : َوَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد اْلَعاِمِريُّ

َبْیِر، َأنَّ َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّبيِّ  ، َأْخَبَرُه، َقاَل:)٥(، َأنَّ اْبَن ِشَهابٍ )٤(، َأْخَبَرِني ُیوُنُس )٣(َوْهبٍ  ، r َأْخَبَرِني ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
 rَلْیَلًة ِمَن اللََّیاِلي ِبَصَالِة اْلِعَشاِء، َوِهَي الَِّتي ُتْدَعى اْلَعَتَمَة، َفَلْم َیْخُرْج َرُسوُل اِهللا  rَأْعَتَم َرُسوُل اِهللا َقاَلْت: 

ْبَیاُن، َفَخَرَج َرُسوُل اِهللا  ، َفَقاَل ِألَْهِل اْلَمْسِجِد ِحیَن َخَرَج َعَلْیِهْم: rَحتَّى َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َناَم النَِّساُء َوالصِّ
ْسَالُم فِ »َما َیْنَتِظُرَها َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْألَْرِض َغْیُرُكمْ « ي النَّاِس زَاَد َحْرَمَلُة ِفي ِرَواَیِتِه، َقاَل ، َوَذِلَك َقْبَل َأْن َیْفُشَو اإلِْ

َالةِ r، َقاَل: َوَما َكاَن َلُكْم َأنَّ َتْنُزُروا َرُسوَل اهللاِ rاْبُن ِشَهاٍب: َوُذِكَر ِلي َأنَّ َرُسوَل اِهللا  ، َوَذاَك ِحیَن َعَلى الصَّ
  .)٦(َصاَح ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 
   تخریج الحدیث:

 ،)٩(لي، والبخاري من طرق صالح بن كیسانیْ ، من طریق عقیل بن خالد األَ )٨(، ومسلم)٧(أخرجه البخاري  
  أم كلثوم  من طریق)١١(بنحوه. ومسلم ،عن محمد بن شهاب الزهري به كالهما، )١٠(وشعیب بن أبي حمزة األموي

  بنحوه. ،، بهبنت أبي بكر، عن عائشة
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه: 
                                                                                                                                                                                                 

 .١١، رقم ٢٠طبقات المدلسین، صانظر: )(١
 .٥/٤٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم، أبو محمد المصري.)(٣
 هو ابن یزید بن أبي النجاد اَألْیلي، أبو یزید مولى آل أبي سفیان.)(٤
 محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.هو )(٥
 ).٦٣٨(٢١٨، رقم ١/٤٤١اء وتأِخیِرها، صحیح مسلم، كتاب المساجد وَمَواضع الصالة، باب وقت الِعشَ )(٦
 .٥٦٦، رقم ١/١١٨صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب فضل الِعشاء، )(٧
 ).٦٣٨،  قم (١/٤٤٢، ة، باب وقت الِعَشاء وتأِخیِرهاصالصحیح مسلم، كتاب المساجد وَمَواضع ال)(٨
 .٥٦٩، رقم ١/١١٨، باب النَّوم قبل الِعَشاء ِلَمن ُغِلب، الصالة مواقیت كتاب البخاري، صحیح )(٩

بیان، ومتى یجب علیهم الُغْسل والطُُّهور، وُحُضوِرِهم الَجَماعة صحیح البخاري)(١٠ والِعیَدین ، كتاب األذان، باب وضوء الصِّ
 . ٨٦٤، ورقم ٨٦٢، رقم ١/١٧٢والجنائز، وُصُفوِفهم، 

 ).٦٣٨(٢١٩، رقم ١/٤٤٢َشاء وتأِخیِرها، صحیح مسلم، كتاب المساجد وَمَواضع الصالة، باب وقت العِ )(١١



٣٣٠ 

 ،صدوق)، وهو ٧٩رقم(ب، قد تقدم التجیبي حفص أبو عمران بن حرملة ابن هو: یحیى بن حرملة -١
  .وهب ابن عن روى وهنا وهب، ابنفي  الناس أوثقوهو 

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في  كل من:
  .)١(مراتب التدلیسالمرتبة األولي من في  إیاهابن حجر  ذكرل القرشي؛ تدلیس عبد اهللا بن وهب -١
 اَألْیلي، خالد بن عقیلكل من تابعه  هألنَّ ؛ )٢(قلیالً  لي عن الزهري وهماً یْ یونس بن یزید األَ  روایة -٢
  ، فینتفي عنه الوهم هنا.األموي حمزة أبي بن وشعیب ،كیسان بن صالح طرق من والبخاري
ابن  مع أنَّ  ،تدلیسهكذلك ، و )٣(الزبیرعروة بن  ه لم یرسل عنألنَّ  ؛إرسال محمد بن شهاب الزهري -٣ 

  .خبارحدث هنا بصیغة اإل وقد ؛)٤(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيحجر ذكره 
  .)٥(ه لم یرسل عن عائشةألنَّ  ؛إرسال عروة بن الزبیر -٤

***  

َأْسَتِقي ِمْنُه الماَء ِباْلَیِد. َنَزْعُت الدَّْلَو َأْي » رأیتُني َأْنِزُع َعَلى َقِلیب«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَزَع) ِفیِه 
  .)٦(، ِإَذا َجَذبهاَأْنِزُعَها َنْزعًا، ِإَذا أْخَرْجَتها. َوَأْصُل النَّْزِع: الَجْذب والَقْلع. َوِمْنُه َنْزُع المیِِّت ُروَحه. وَنَزَع القوَس 

  ) ١٧٥الحدیث رقم ( 
: وسألُت َأَبا ُزْرَعَة َعْن حدیٍث َرَواُه محمَّد بُن ِإْسَماِعیَل حیث قال اإلمام ابن أبي حاتم رحمه اهللا أورده

رََأْیتُِني َأْنِزُع َعَلى َأنَُّه َقاَل: r اهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن ابن عمر، عن النبيِّ  ابن عیَّاش، عن أبیه، عن ُعَبید
َأْو َذُنوَبْیِن، َوِفي َنْزِعِه َضْعٌف، واُهللا َیْغِفُر َلُه، ُثمَّ َأَخَذَها ُعَمُر َفاْسَتَحاَلْت ِفي َیِدِه،  َقِلیٍب، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفَنَزَعَذُنوًبا

ِلٍم، َعْن اهللا، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َسا ؟ َفَقاَل َأُبو ُزْرَعَة: َهَذا خطٌأ؛ إنما هو: ُعَبیدَفَلْم َأَر َعْبَقِری ا ِمَن النَّاِس َیْنِزُع َنْزَعهُ 
 َحدَّثََنا ُنَمْیٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا وقال اإلمام البخاري رحمه اهللا: .)٧(rَأِبیِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، عن النبيِّ 

  ...،)٨(ِبْشرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 

                                                           
 .١٧، رقم ١/٢٢طبقات المدلسین، انظر: )(١
 .٧٩٧٦، رقم ١١٠٠انظر: تقریب التهذیب، ص)(٢
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩أبي حاتم، ص انظر: المراسیل البن)(٣

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
، وجامع التحصیل البن ٥١٥، رقم ٢٣٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧٣، رقم ١٤٩انظر المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٢٦العراقي، ص
 .٥/٤١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 .٢٦٣٧، رقم ٤٢١- ٦/٤٢٠، العلل)(٧
 هو العبدي، أبو عبد اهللا الكوفي.)(٨



٣٣١ 

 َأنَّ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)٣(َساِلمٍ  َعنْ  ،)٢(َساِلمٍ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثَِني: َقالَ  ،)١(اللَّهِ  ُعَبْیدُ  َحدَّثََنا
 َنْزًعا َذُنوَبْینِ  َأوْ  َذُنوًبا، َفَنَزعَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَجاءَ  َقِلیٍب، َعَلى َبْكَرةٍ  ِبَدْلوِ  َأْنِزعُ  َأنِّي الَمَنامِ  ِفي ُأِریتُ : «َقالَ  ،r النَِّبيَّ 

 النَّاُس، َرِويَ  َحتَّى َفِریَّهُ  َیْفِري َعْبَقِری ا َأرَ  َفَلمْ  َغْرًبا، َفاْسَتَحاَلتْ  الَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َجاءَ  ُثمَّ  َلُه، َیْغِفرُ  َواللَّهُ  َضِعیًفا،
َراِبيِّ  ِعَتاقُ : الَعْبَقِريُّ : "ُجَبْیرٍ  اْبنُ  َقالَ  »ِبَعَطنٍ  َوَضَرُبوا َراِبيُّ : َیْحَیى َوَقالَ "  الزَّ  َخْملٌ ] ١١:ص[ َلَها الطََّناِفُس : الزَّ
  .)٤(َكِثیَرةٌ ]: ١٦: الغاشیة} [َمْبُثوَثةٌ { َرِقیٌق،

   تخریج الحدیث:
عن ابن أبي شیبة عن محمد بن )٦(عن محمد بن عبد اهللا بن نمیر، به، بنحوه. وأیضاً )٥(أخرجه مسلم  

القرشي،  عیاش أبي بن، من طریق  موسى بن عقبة )٨(، ومسلم)٧(، به، بنحوه. والبخاريالعبديبشر 
، عن عبد اهللا بن عمر ابن مولى نافعمن طریق )٩(، به، بنحوه. والبخاريالعدويعن أبي بكر بن سالم 

  ، به، بنحوه.عمر
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
 عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن اهللا عبیدإرسال محمد بن بشر العبدي؛ ألنَّه لم یرسل عن  -١  

  .)١٠(الخطاب بنا
   بكر أبي؛ ألنَّه لم یرسل عن الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن اهللا عبیدإرسال  -٢  

  . )١١(بن عبد اهللا بن عمر سالم بنا

                                                           
 هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان.)(١
 هو ابن عبد اهللا بن عمر.)(٢
 أبو عمر أو أبو عبد اهللا المدني.هو ابن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، )(٣
 .٣٦٨٢، رقم ٥/١٠، t، باب مناقب عمر بن الخطاب َأِبي حفص القرشي العدوي rصحیح البخاري، كتاب أصحاب النبي )(٤
 ).٢٣٩٣(١٩، رقم ٤/١٨٦٢، t،  باب من فضائل عمر tصحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة )(٥
 .السابقفي الموضع )(٦
، وكتاب التعبیر، باب نزع الذَُّنوب ٣٦٣٣، رقم ٤/٢٠٥كتاب المناقب، باب َعَالَمات النُُّبوَّة في اإلسالم، صحیح البخاري، )(٧

 .٧٠٢٠، رقم ٩/٣٨والذَُّنوَبین من الِبْئر ِبَضعف، 
 .١٩رقم ، ٤/١٨٦٢، t،  باب من فضائل عمر tصحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة )(٨
 باب التعبیر، وكتاب ،٣٦٧٦، رقم ٥/٩، »َخِلیًال  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َلوْ : «r النبي قول باب ،rكتاب أصحاب النبي  صحیح البخاري،)(٩
 .٧٠١٩، رقم ٩/٣٨، الناس ىوَ رْ یَ  ىتَّ حَ  رئْ البِ  نمِ  الماء عزْ نَ 

وتحفة التحصیل البن ، ٦٦٩، رقم ٢٦٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٥٧، رقم ١٩٧انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .٢٧٥العراقي، ص

 .٢١٨انظر: تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(١١



٣٣٢ 

؛ ألنَّه لن یرسل عن أبیه عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن عمر بن اهللا عبد بنإرسال سالم  -٣  
   . )١(الخطاب

***  

َأَنا َفَرُطكم َعَلى اْلَحْوِض، َفُألْلَفَینَّ َما ُنوِزْعُت ِفي َأَحِدُكْم، «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٢(َأْي ُیْجَذُب َوُیْؤَخُذ منِّي» َفَأُقوُل: َهَذا ِمنِّي

  ) ١٧٦الحدیث رقم ( 
ِبیُع ْبُن َناِفٍع، ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا ، ثََنا َأُبو َتْوَبَة الرَّ : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْیٍد اْلَحَلِبيُّ

، َقاَال: ثََنا َیِزیُد ْبُن َأِبي )٤(َقاَل: ثََنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزةَ ، َح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُزْرَعَة، ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، )٣(ُمَهاِجرٍ 
َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى : "rَحدَّثَِني، َعُن َأِبي الدَّْرَداِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه )٥(َمْرَیَم، َأنَّ َأَبا ُعَبْیِد اللَِّه ُمْسِلَم ْبَن ِمْشَكمٍ 

 ْحِدَث [َأْحَدُثوا] َبْعَدَك "،َما ُنوزِْعُت ِفي َأَحِدُكْم، َفَأُقوُل: َهَذا ِمنِّي، َفُیَقاُل: ِإنََّك َال َتْدِري َما أُ ، َفَألَْلَفَینَّ اْلَحْوضِ 
  .)٦(َتْینِ َفَماَت َقْبَل ُعْثَماَن ِبَسنَ »، َلْسَت ِمْنُهمْ «َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه اْدُع اللََّه َأْن َال َیْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل: 

   تخریج الحدیث:
ِبیع بن نافع، عن محمد بن مهاجر الشامي، عن یزید بن  لحدیث إسنادان، أما األول فعن أبيل توبة الرَّ

مریم. وأما  أبي بن یزید عنأبي مریم، وأما اإلسناد الثاني فعن هشام بن عمار، عن یحیى بن حمزة الحضرمي، 
عن )٨(والبزار بنحوه. ،طریق أبي نعیم األصبهاني، عن الطبراني، بهمن )٧(ابن عساكر هاإلسناد األول فأخرج

 الرحمن بن األشعث، من طریق أبي بكر محمد بن عبد )٩(محمد بن عامر المصیصي، وتمام الرازي الدمشقي
بنحوه. وابن  ،عن أبي توبة الربیع بن نافع، به، ثالثتهم الحلبي خلید بن أحمدمن طریق  )١٠(وابن عساكر

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢١٩٩، رقم ١٨٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٢٧، رقم ٨١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٢١العراقي، ص
 .٥/٤١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 ي.هو األنصاري الشام)(٣
 بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي.اهو )(٤
 الخزاعي الدمشقي. هو)(٥
 . ٣٩٧، رقم ١/١٢٥، والمعجم األوسط، ١٤١، ورقم ١٤٠٥، رقم ٢/٣١١مسند الشامیین، )(٦
 .٤٧/١١٧تاریخ دمشق، )(٧
 .٤١١٢، رقم ١٠/٤٩مسند البزار، )(٨
 .١١٥١، رقم ٢/٦٣فوائد، )(٩

 .٤٧/١١٧تاریخ دمشق، )(١٠



٣٣٣ 

، كالهما عن هشام بن )٣(، والفسوي)٢(من طریق عبد الصمد بن عبداهللا القرشي، وابن أبي عاصم )١(عساكر
من طریق عثمان بن كثیر القرشي، عن محمد بن المهاجر األشهلي، )٤(بنحوه. وابن عاصم ،عمار السلمي، به

من طریق أبي مسهر عبد األعلى بن مسهر الغساني، عن یحیى بن حمزة  )٥(بنحوه. وابن عبد البر ،به
، من )٨(، وابن عساكر)٧(والبیهقي، الحضرمي جبیر بن الرحمن عبدمن طریق )٦(وأحمدبنحوه.  ،الحضرمي، به

  بنحوه. ،طریق شیخ من السلف عن أبي الدرداء، به
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد األول فیه:  
، توفى سنة واحد وثمانین أبو عبد اهللا الِكْندي الحلبي ،: هو أحمد بن خلیدأحمد بن خلید الحلبي -١  
  .)١١(، وابن حبان)١٠(وثقه: الدارقطني .)٩(ومئتین

  .ةقلت: ثق  
  اإلسناد الثاني فیه:

سنة واحد وثمانین  يَ وفِّ تُ  ،عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي : هومحمد بن أبي زرعة -٢
  .)١٢(ومئتین

  .له الحلبي خلید بن أحمد تابعهموال یضیر ل، وال تعدیالً  اً فیه جرحقلت: لم أجد 
صدوق مقرئ كبر  ،الدمشقي الخطیب ،السلمي ،بنون مصغر ،صیربن نُ ا: هو ارهشام بن عمَّ  -٣
مات  ،لكن معروف لیس بثقة ،اطمن كبار العاشرة وقد سمع من معروف الخیِّ  ،ن فحدیثه القدیم أصحفصار یتلقَّ 

   .)١٣(وله اثنتان وتسعون سنة ،على الصحیح ومائتین سنة خمس وأربعین
                                                           

 .٤٧/١١٧ دمشق، تاریخ)(١
 .٧٦٧، رقم ٣٥٦، وص٧٣٧، رقم ٢/٣٤٣السنة، )(٢
 .٢/٣٢٩المعرفة والتاریخ، )(٣
 .٧٦٨، رقم ٢/٣٥٦السنة، )(٤
 .٢/٣٠٤التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، )(٥
 .٦/٤٠٣دالئل النبوة، )(٦
 .٢١٧٤٠، رقم ٣٦/٦٦مسند أحمد، )(٧
 .٤٧/١١٨تاریخ دمشق، )(٨
 .٢٧، رقم ٦/٣٧٢تاریخ اإلسالم، )(٩

 .٢/٧٣٢انظر: بغیة الطالب في تاریخ حلب، البن العدیم الُعقیلي، )(١٠
 .١٢٢١٦، رقم ٨/٥٣ذكره في الثقات، )(١١
 .٤٦٤، رقم ٨١١/ ٦تاریخ اإلسالم، )(١٢
 .٧٣٥٣، رقم ١٠٢٢تقریب التهذیب، ص)(١٣



٣٣٤ 

 :حاتم وأبوقال  .)٤("كیس كیس" ابن معین:وقال  .)٣(وابن عساكر ،)٢(وابن حبان، )١(العجليقه: وثَّ 
 ،)٨("المحل كبیر صدوق" :الدارقطنيقال و  ،)٧(، وقال مرة: "صالح")٦("به بأس ال" :النسائيوقال  ،)٥("صدوق"

هشام بن عمار لما كبر تغیر وكلما دفع إلیه " حاتم: وقال أبو  .)٩("صدوق الحدیث جائز" :مسلمة بن القاسمقال و 
وأبو أیوب، یعني سلیمان ابن " قال أبو داود:و  .)١٠("صح، كان یقرأ من كتابهأ قرأه وكلما لقن تلقن، وكان قدیماً 

خیر منه، یعني من هشام، حدث هشام بأرجح من أربع مئة حدیث لیس لها أصل مسندة كلها،  - بنت شرحبیل 
بن عمار. قال هشام بن عمار: حدثني، قد روي اكان فضلك یدور على أحادیث أبي مسهر وغیره، یلقنها هشام 

   .)١١("فال أبالي من حمل الخطأ
في نفس محمد بن مهاجر الدمشقي،  تابعه؛ فال یضیر ألنَّ )١٢(وأما بالنسبة الختالطه، طثقة اختلقلت: 

  السند. 
 ،ال بأس به ،أبو عبد اهللا الدمشقي إمام الجامع ،اسم أبیه ثابت األنصاري :: یقالیزید بن أبي مریم -٤  

، )١٦(حاتم وب، وأ)١٥(بن حنبل، وأحمد )١٤(بن معینا وثقه: .)١٣(أو بعدها ومائة مات سنة أربعین ،من السادسة
  ...،)١٩(وابن حبان، )١٨(البزارو  ،)١٧(والعجلي

                                                           
 .١٩٠٨، رقم ٢/٣٣٢الثقات، انظر: )(١
 .١٦٤٧٦، رقم ٩/١٣٣الثقات، ذكره في )(٢
 .١٠٠٦٢، رقم ٧٤/٣٢انظر: تاریخ دمشق، )(٣
 .٢٥٥، رقم ٩/٦٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٤
 .١٠٠٦٢ رقم ،٧٤/٣٢ دمشق، تاریخ)(٥
 .١١٣، رقم ٦٣، صالنسائي مشایخ تسمیة)(٦
 .٦٥٨٦، رقم ٣٠/٢٤٨تهذیب الكمال، )(٧
 .٥٠٧، رقم ٢٨١سؤاالت الحاكم، ص)(٨
 .٤٩٥٣، رقم ١٢/١٥٢إكمال تهذیب الكمال، )(٩

 .٢٥٥، رقم ٦٧- ٩/٦٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .٦٥٨٦، رقم ٣٠/٢٤٨تهذیب الكمال، )(١١
 .٧٨٧، رقم ٢١١المختلطین للعالئي، صكتاب انظر: )(١٢
 .٧٨٢٧، رقم ١٠٨٢انظر: تقریب التهذیب، ص)(١٣
 .٨٩٢، رقم ٢٣٠ص انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي،)(١٤
 .٢٨١، رقم ٢٥٨انظر: سؤاالت أبي داود، ص )(١٥
 .١٢٤٣، رقم ٩/٢٩١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٦
 .٢٠٣٤، رقم ٢/٣٦٦انظر: الثقات، )(١٧
 .٤١١٢، رقم ١٠/٤٩انظر: مسند البزار، )(١٨
 .١١٨١٠، رقم ٧/٦٢٩ذكره في الثقات، )(١٩



٣٣٥ 

هذا " :فقال ابن حجر وعلق علیه ،)٣("لیس بذاك": وقال الدارقطني .)٢("به بأس ال" :زرعة وأب وقال .)١(والذهبي 
  .)٤("جرح غیر مفسر فهو مردود

  .)٥(اهللا مسلم بن مشكمه لم یرسل عن أبي عبید ألنَّ وال یضیر إرساله؛  ،قلت: ثقة
    ن  كلهم ثقات.یوباقي  رجال اإلسناد

  السلمي صدوق. هشام بن عماراألول سالم من العلل، ورجاله ُكلهم ثقات. واإلسناد الثاني فیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

  وٕاسناد الحدیث الثاني حسن، وعلیه فالحیث صحیح لغیره.األول صحیح، اإلسناد   
***  

. َكَأنَُّهْم َجَهروا َأِي ُأجاَذب ِفي ِقَراَءِتهِ » ؟مالي ُأَناَزُع اْلُقْرآنَ «األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه الحدیث: قال ابن 
  .)٦(ِباْلِقَراَءِة خلَفه َفَشَغُلوهُ 

  ) ١٧٧الحدیث رقم ( 
، َعْن َأِبي )٧(اللَّْیِثيِّ : َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن ُأَكْیَمَة قال اإلمام مالك بن أنس رحمه اهللا

َهْل َقرََأ َمِعي ِمْنُكْم َأَحٌد «اْنَصَرَف ِمْن َصَالٍة َجَهَر ِفیَها ِباْلِقَراَءِة، َفَقاَل:  rُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
ِإنِّي َأُقوُل َماِلي ُأَناَزُع : «r ؟ َفَقاَل َرُجٌل: َنَعْم. َأَنا َیا َرُسوَل اللَِّه َقاَل، َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ »آِنًفا

ِباْلِقَراَءِة،  r ، ِفیَما َجَهَر ِفیِه َرُسوُل اللَّهِ r، َفاْنَتَهى النَّاُس َعِن اْلِقَراَءِة َمَع َرُسوِل اللَِّه »اْلُقْرآنَ 
  .)٨(rِحیَن َسِمُعوا َذِلَك ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

   تخریج الحدیث:
  في القراءة خلف )١١(، والبخاري)١٠(عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، والنسائيعن القعنبي )٩(داود وأب أخرجه  

                                                           
 .٦٣٥٦، رقم ٢/٣٨٩انظر: الكاشف، )(١
 .١٢٤٣، رقم ٩/٢٩١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 . ٥٢٠، رقم ٢٨٥سؤاالت الحاكم، ص)(٣
 .١/٤٥٣مقدمة فتح الباري، )(٤
 .٣٥٢، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٩٠٤، رقم ٣٠٢انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٥
 .٥/٤١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 یمة اللیثي، أبو الولید المدني.هو ُعمارة بن أك)(٧
 .٤٤، رقم ٨٦موطأ مالك، ص)(٨
 .٨٢٦، رقم ١/٢١٨سنن أبي داود، أبواب َتْفِریع اْسِتْفَتاح الصالة، باب من َكِره الِقَراَءة ِبَفاِتَحة الكتاب إذا جهر اإلمام، )(٩

 .٩٩٣، رقم ١/٤٧٥السنن الكبرى، ، و ٩١٩، رقم ٢/١٤٠فیما جهر به،  سنن النسائي، كتاب اِالْفِتتاح، ترك الِقراءة خلف اإلمام)(١٠
 .١٦٣، رقم ٦٢القراءة خلف اإلمام، ص)(١١



٣٣٦ 

من طریق أحمد بن )٢(عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري، وابن حبان)١(اإلمام، من طریق قتیبة بن سعید، وأحمد
عیینة، من طریق سفیان بن  )٣(داود وأبأخرجه و بمثله.  ،، بهبن أنس عن مالكأربعتهم أبي بكر القرشي، 

، وعبدالرزاق )٨(والطبراني ،)٧(وأحمد ، عن سفیان بن عیینة،)٦(بن أبي شیبةا، و )٥(والحمیدي ،)٤(وأحمد
عبد الملك بن جریج،  من طریق)١١(، وعبد الرزاق الصنعاني)١٠(معمر بن راشد، وأحمدمن طریق  )٩(الصنعاني

القراءة خلف اإلمام، عن إسماعیل بن أبي من طریق عبدالرحمن بن إسحاق العامري، والبخاري في )١٢(وأحمد
من طریق األوزاعي  ،)١٦(نعیم األصبهاني و، وأب)١٥(، وابن حبان)١٤(ليیْ من طریق یونس بن یزید األَ ، و )١٣(أویس

من طریق اللیث بن سعد، كلهم عن  )١٨(في القراءة خلف اإلمام، وابن حبان)١٧(الرحمن بن عمرو، والبخاري
، )٢٠(اْلُعَقْیِليمن طریق سعید بن المسیب، و )١٩(یعلى الموصلي وأبأخرجه و بنحوه.  ،هب الزهري، بابن شه

  .)٢٢(بنحوه ،، بهعن أبي هریرة كالهما، ، من طریق أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري)٢١(والدارقطني
  

                                                           
 .٨٠٠٧، رقم ١٣/٣٨٣مسند أحمد، )(١
 .١٨٤٩، رقم ٥/١٥٧صحیح ابن حبان، )(٢
 .٨٢٧، رقم ١/٢١٩اإلمام، سنن أبي داود، أبواب َتْفِریع اْسِتْفَتاح الصالة، باب من َكِره الِقَراَءة ِبَفاِتَحة الكتاب إذا جهر )(٣
 .٧٢٧٠، رقم ١٢/٢١١مسند أحمد، )(٤
 .٩٨٣، رقم ٢/١٨٧مسند الحمیدي، )(٥
 .٣٧٧٦، رقم ١/٣٣٠مصنف ابن أبي شیبة، )(٦
 .٧٨١٩، رقم ١٣/٢٢٢مسند أحمد، )(٧
 .٥٣٩٧، رقم ٥/٣٠٨المعجم األوسط، )(٨
 .٢٧٩٥، رقم ٢/١٣٥مصنف عبدالرزاق، )(٩

 .٧٨٣٣ ، رقم١٣/٢٣٠مسند أحمد، )(١٠
 .٢٧٩٦، رقم ٢/١٣٥مصنف عبد الرزاق، )(١١
 .١٠٣١٨، رقم ١٦/٢١٤مسند أحمد، )(١٢
 .٦٧، رقم ٢٨القراءة خلف اإلمام، ص)(١٣
 .٦٨رقم  في الموضع السابق،)(١٤
 .١٨٥١، رقم ١٦١، وص١٨٥٠، رقم ٥/١٥٩صحیح ابن حبان، )(١٥
 .٩/٣٢٠حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١٦
 .٦٩، رقم ٢٨اإلمام، صالقراءة خلف )(١٧
 .١٨٤٣، رقم ٥/١٥١صحیح ابن حبان، )(١٨
 .٥٨٦١، رقم ١٠/٢٥٢، الموصلي مسند أبي یعلى)(١٩
 .٢/٨٧الضعفاء الكبیر، )(٢٠
 .١٢٦٥، رقم ٢/١٢٦سنن الدارقطني، )(٢١
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أبي هریرة )(٢٢



٣٣٧ 

  دراسة رجال اإلسناد:
 بن ُعمارة عن یرسل لم ألنَّه الزهري؛ شهاب بن محمد إرسال في قیل ما یضیر وال ثقات، اإلسناد رجال

  فيث ه حدَّ ألنَّ  ؛)٢(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره  مع أنَّ  ،تدلیسه وكذلك، )١(اللَّْیِثيُّ  ُأَكْیَمةَ 
  بصیغة السماع. ،)٣(أحمد بن حنبل روایة 

  الحكم على اإلسناد: 
   .)٥(وشعیب األرنؤوط ،)٤(األلباني كل من صححه، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح

***  

ُهْم » ُطوَبى للُغرَباء. ِقیَل: َمْن ُهْم َیا رسوَل اللَّه؟ َقاَل: النُّزَّاُع ِمَن اْلَقَباِئلِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
َغاَب. َوِقیَل: ِألَنَُّه َیْنِزُع ِإَلى َوَطِنِه: َأْي َجْمُع َناِزٍع وَنِزیٍع، َوُهَو اْلَغِریُب الَِّذي َنَزَع َعْن َأْهِلِه َوَعِشیَرِتِه. َأْي َبُعَد وَ 

ُل. َأْي طوَبى ِلْلُمَهاِجِریَن الَِّذیَن َهَجُروا أوطاَنهم ِفي اللَّه َتَعاَلى   .)٦(َیْنَجِذب وَیمیل. َواْلُمَراُد اْألَوَّ

  ) ١٧٨الحدیث رقم ( 
ُطوَبى ِلْلُغَرَباِء" ِقیَل َمْن ُهْم َیا َرُسوَل اللَِّه؟ َأنَُّه َقاَل: "r : ِفي َحِدیِث النَِّبيِّ قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا

نا  ،نا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبةَ  ،نا َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َسْهلٍ  ،" َحدَّثََناُه ِإْبَراِهیُم ْبُن ِفَراسٍ قال: "النزاع من القبائل
  .)١٢(")١١(، َعْن َعْبِد اللَّهِ )١٠(، َعْن َأِبي اَألْحَوصِ )٩(،َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ )٨(، َعِن اَألْعَمشِ )٧(َحْفُص ْبُن ِغَیاثٍ 

  
  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٧٨٣٣، رقم ١٣/٢٣٠مسند أحمد، )(٣
 .٧٠٣٦، رقم ٢/١١٨٢صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(٤
 .٧٢٧٠، رقم ١٢/٢١١ حاشیة مسند أحمد،)(٥
 .٥/٤١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 هو ابن طلق بن معاویة النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي.)(٧
 هو سلیمان بن مهران.)(٨
 هو عمرو بن عبد اهللا بن عبید الهمداني الَسِبیعي.)(٩

 هو عوف بن مالك بن َنْضلة الُجَشمي.)(١٠
 .١٥في كتابه الغرباء، ص هو ابن مسعود، صرح به اآلجري)(١١
 .١٧٥-١/١٧٤غریب الحدیث، )(١٢



٣٣٨ 

   تخریج الحدیث:
 اهللا بن صالح البخاري، عن أبي العباس أحمد بن سهل األشناني، وأبي محمد عبید)١(اآلُجرِّيأخرجه   

بنحوه. وابن  ،، به)٥(وهو في مصنفه ،بن أبي شیبةعن ا ،)٤(، وابن وضاح)٣(یعلى الموصلي و، وأب)٢(وأحمد
، )١٠(، والبزار)٩(، والترمذيالتیمي من طریق زكریا بن عدي)٨(والشاشي، )٧(عن سفیان بن وكیع، والدارمي)٦(ماجه

 ،)١٢(عن إبراهیم بن یوسف الحضرمي، والطحاوي)١١(عن أبي كریب محمد بن العالء الهمداني، والبزار
من طریق یوسف بن مناول الكوفي،  )١٤(، والطحاويالنخعي بن غیاث من طریق عمر بن حفص  ،)١٣(والطبراني

، عن األزدي من طریق سلیمان بن حیان)١٥(الطحاويألخرجه بنحوه. و  ،، بهالنخعي عن حفص بن غیاثستتهم 
  بنحوه.  ،األعمش سلیمان بن مهران، به

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

  :إبراهیم بن فارس -١
  .ال تعدیالً و  اً أجد فیه جرحقلت: لم 

  بن سلیمان بن عبد اهللا بن میمون أبو عبد اهللا  نوح نب ىعیس ناب : هو أحمد بن علي بن سهل -٢

                                                           
 .١٨الغرباء، ص)(١
 .٣٧٨٤، رقم ٦/٣٢٥مسند أحمد، )(٢
 .٤٩٧٥، رقم ٨/٣٨٨مسند أبي یعلى، )(٣
 .١٧٠، رقم ٢/١٢٥البدع، )(٤
 .٣٤٣٦٦، رقم ٧/٨٣مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٣٩٨٨، رقم ٢/١٣٢٠، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب َبَدأ اإلسالم غریباً )(٦
 .٢٧٩٧، رقم ٣/١٨١٣سنن الدارمي، )(٧
  .٧٢٩، رقم ٢/١٧٠المسند للشاشي، )(٨
، ٣٣٨العلل الكبیر، ص، و ٢٦٢٩، رقم ٤/٣١٤، سنن الترمذي، أبواب اإلیمان، باب ما جاء أنَّ اإلسالم َبَدأ َغِریبا وَسَیُعود غریباً )(٩

 .٦٢٨رقم 
 .٢٠٦٩، رقم ٥/٤٣٣مسند البزار، )(١٠
 .السابقفي الموضع )(١١
 .٦٨٦، رقم ٢/١٦٩شرح مشكل اآلثار، )(١٢
 .١٠٠٨١، رقم ١٠/٩٩المعجم الكبیر، )(١٣
 .٦٨٧، رقم ٢/١٦٩، شرح مشكل اآلثار)(١٤
 .٦٨٨، رقم ١٧٠، صالسابقفي الموضع )(١٥



٣٣٩ 

سنة واحد وثمانین  يَ وفِّ ، تُ )١(وهو أخو سهل بن علي الدوري مروزي األصل، نزل مصر وجدث بها
  .)٣(مستقیمة""روى عنه... أحادیث  قال الخطیب البغدادي: .)٢(ومئتین

  قلت: صدوق.
؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثالثة من مراتب اهللا عبد بن عمروإسحاق الَسِبیعي  تدلیس أبي -٣

  ، ولم أجد في أي روایة أنَّه صرح بأي صیغه من صیغ السماع.)٤(التدلیس
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

،  األزدي حبان بن سلیمان؛ ألنَّ تابعه )٥("اآلخر في قلیالً  حفظه تغیر" حفص بن غیاث النخعي -١
؛ تدلیسه وأیضًا  ،)٦(وكذلك اختالط؛ لذكر عالء الدین رضا أنَّ اختالطه راجع إلى سوء الحفظ ال إلى االختالط

  .)٧(المرتبة األولى من مراتب التدلیس في إیاه  ابن حجر لذكر 
، )٨(عمرو بن عبد اهللا ه لم یرسل عن أبي إسحاق السبیعيألنَّ  ؛مهرانإرسال األعمش سلیمان بن  -٢

  .)٩(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیسإیاه في  ابن حجر لذكر  ؛ تدلیسهكذلك و 
 َنْضلة بن مالك بن عوفه لم یرسل عن أبي األحوص ألنَّ  ؛یعيبِ إسحاق السَ  بيإرسال أ -٣

  .)١١(مسلم أخرجه له من طریق األعمش سلیمان بن مهران ألنَّ ؛ اختالطكذلك و 
  .)١٢(؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد اهللا بن مسعودعوف بن مالك األشجعياألحوص  أبيإرسال  -٤

 تدلیس صدوق، و سهل بن علي بن أحمد، و وال تعدیالً  اً لم أجد فیه جرح فارس بن إبراهیمفیه  فاإلسناد
  .الَسِبیعي إسحاق أبو

                                                           
 . ٢٣٥٥، رقم ٥/٤٩٧تاریخ بغداد، )(١
 . ٥٥، رقم ٦/٣٨٣تاریخ اإلسالم، )(٢
 .٢٣٥٥ رقم ،٥/٤٩٧ بغداد، تاریخ)(٣
 . ٩١، رقم ٤٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .١٤٣٠، رقم ١٧٣تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٢٧، رقم ٩٤انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٦
 .٩، رقم ٢٠انظر: طبقات المدلسین، ص)(٧
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٨، رقم ١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٤، رقم ٨٢، صتمانظر: المراسیل البن أبي حا)(٨

 .١٣٤العراقي، ص
 .٥٥، رقم ٣٣انظر: طبقات المدلسین، ص)(٩

، وتحفة التحصیل البن ٥٧٦، رقم ٢٤٥، وجامع  التحصیل للعالئي، ص٢٦٥، رقم ١٤٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .٢٤٤العراقي، ص

 .٨٠، رقم ٢٧٣، صانظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، لعالء الدین رضا)(١١
 .٢٥١تحفة التحصیل البن العراقي، ص)(١٢



٣٤٠ 

  الحكم على اإلسناد: 
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)١(في صحیح مسلم tأبي هریرة  من حدیثله شاهد و  هذا الحدیث،إسناد   

***  

ُیَقاُل: َنَزع ِإَلْیِه ِفي الشََّبه، ِإَذا » ِإنََّما ُهَو ِعرٌق َنَزَعهُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث القْذف 
  .)٢(َأْشَبَههُ 

  ) ١٧٩الحدیث رقم (
 ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ،)٤(ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  ،)٣(َماِلكٌ  َحدَّثَِني ِإْسَماِعیُل، َحدَّثََنا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 ُغَالًما َوَلَدتْ  اْمَرَأِتي ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َأْعَراِبيٌّ  َجاَءهُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنهُ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  الُمَسیِِّب،
: َقالَ  )٥(»َأْوَرقَ  ِمنْ  ِفیَها َهلْ : «َقالَ  ُحْمٌر،: َقالَ  »أَْلَواُنَها َما: «َقالَ  َنَعْم،: َقالَ  »ِإِبلٍ  ِمنْ  َلكَ  َهلْ : «َفَقالَ  َأْسَوَد،
  .)٦(»ِعْرقٌ  َنَزَعهُ  َهَذا اْبَنكَ  َفَلَعلَّ « :َقالَ  َنَزَعُه، ِعْرقٌ  ُأَراهُ : َقالَ  »َذِلكَ  َكانَ  َفَأنَّى« :َقالَ  َنَعْم،

     تخریج الحدیث:
  ، عن مالك بن أنس، به، بنحوه. ومسلم، من طریق سفیان القرشيعن یحیى بن قزعة )٧(أخرجه البخاري

  ، ثالثتهم عن محمد بن شهاب الزهري، به، )١٠( ومعمر بن راشد ،)٩(العامري محمدوابن أبي ذئب  ،)٨(ابن عیینة
عبد الرحمن الزهري، عن أبي هریرة، به، من طریق أبي سلمة بن كالهما ، )١٢(، ومسلم)١١(بنحوه. والبخاري

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

                                                           
، رقم ١/١٣٠رز بین المسجدین، ، وأنه یأوسیعود غریباً  صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب َبَیان أنَّ اإلسالم بدأ غریباً )(١

١٤٥(٢٣٢.( 
 .٥/٤١النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 األصبحي، أبو عبد اهللا المدني. هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو)(٣
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.)(٤
 ].٥/١٧٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .ورقاء وناقة أورق، جمل: یقال. السمرة :والورقة. األسمر: األورق)(٥
 .٦٨٤٧، رقم ٨/١٧٣صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في  التَّْعِریض، )(٦
ض ِبَنْفي الولد، في الموضع السابق)(٧  .٥٣٠٥، رقم ٧/٥٣، كتاب الطالق، باب إذا َعرَّ
 ).١٥٠٠(١٨، رقم ٢/١١٣٧ها ِبَوضع الحمل، صحیح مسلم، كتاب الطالق،  باب انقضاء ِعدَّة الُمَتوفى عنها زوجها، وغیر )(٨
 ).١٥٠٠(١٩رقم  في الموضع السابق،)(٩

 السابق.في الموضع )(١٠
ن اهللا حكمهما،  ِلُیْفِهم السائل، صحیح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب من َشبَّه أصال معلوما بأصل مبین، قد بیَّ )(١١
 .٧٣١٤، رقم ٩/١٠١

 ).١٥٠٠( ٢٠، رقم ٢/١١٣٧صحیح مسلم، كتاب الطالق،  باب انقضاء ِعدَّة الُمَتوفى عنها زوجها، وغیرها ِبَوضع الحمل، )(١٢



٣٤١ 

  اإلسناد فیه:
  )، وهو صدوق.٧١رقم(بأویس، قد تقدم  أبي : هو ابنإسماعیل  -١

  ال یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد ثقات، و 
ابن  مع أنَّ كذلك تدلیسه؛ ، و )١(؛ ألنَّه لم یرسل عن سعید بن المسیبمحمد بن شهاب الزهري إرسال -١  

  بصیغة اإلخبار. )٣(؛ ألنَّه حدَّث في روایة الحمیدي)٢(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيحجر ذكره 
  . )٤(tإرسال سعید بن المسیب؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي هریرة  -٢  

 لم الذینم فیهم ، إال أنَّ البخاري ینتقي من األحادیث من تكلَّ في اإلسناد ما هو صدوققلت: وٕان كان 
 لغیره الراوي هذا موافقة، وذلك من خالل حدیثهم من صح ما إال لهم یروي ال ولكن الترك حد إلى یصلوا

  .)٥(فیها والنظر الراوي أصول مراجعة ، أوله ومتابعتهم
***  

اْألَْنَزُع: الَِّذي َیْنحِسر َشَعُر مقدَّم َرْأِسِه » َأَسَرِني رجٌل أْنَزعُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث الُقرشّي 
  .)٦(ِممَّا َفْوَق الَجبین. والنَّزعتان َعْن جاِنَبي الرَّْأِس ِممَّا َال شَعَر َعَلْیهِ 

  ) ١٨٠الحدیث رقم ( 
 ، َعنِ )٩(، َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ )٨(، َحدَّثََنا ُسْفَیانُ )٧(: َحدَّثََنا َأُبو َأْحَمدَ حنبل رحمه اهللاقال اإلمام أحمد بن 

َلْیَس َهَذا ، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر ِباْلَعبَّاِس َقْد َأَسَرُه، َفَقاَل اْلَعبَّاُس: َیا َرُسوَل اِهللا، )١١(، َأْو َغْیِرهِ )١٠(اْلَبَراءِ 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .١١١٥، رقم ٢/٢٥١مسند الحمیدي، )(٣
، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٢٤٤، رقم ١٨٤تحصیل للعالئي، ، وجامع ال١١٤، رقم ٧١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .١٢٨ص
 .١٤٤انظر: منهج اإلمام البخاري، ص)(٥
 .٥/٤٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 هو محمد بن عبد اهللا بن الزبیر بن عمر بن درهم األسدي الزبیري الكوفي.)(٧
 الكوفي.هو ابن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا )(٨
 هو عمرو بن عبد اهللا بن عبید الهمداني الَسِبیعي.)(٩

 هو ابن عازب بن الحارث بن عدي األنصاري األوسي.)(١٠
 غیره.أو  ،tك فیمن حدث أهو البراء بن عازب أي أنَّه ش)(١١



٣٤٢ 

ِللرَُّجِل: " َلَقْد آَزَرَك اُهللا ِبَمَلٍك  rَأَسَرِني، َأَسَرِني َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َأْنِزُع ِمْن َهْیَئِتِه َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)١("َكِریمٍ 

   تخریج الحدیث:
جعفر  ووأب ه.بمثل ،من طریق عبداهللا بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، به)٢(أخرجه ابن عساكر  

نعیم  ووأب، حجاج بن یوسف بن حجاج بن الشاعر، من طریق )٤(، والخطیب البغدادي)٣(ابن البختري
بنحوه. والخطیب  ،، بهيبي أحمد محمد بن عبد اهللا الزبیر عن أ كالهماعید الجوهري، من طریق س )٥(األصبهاني

  بنحوه. ،من طریق عبداهللا بن واقد، عن سفیان الثوري به)٦(البغدادي
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
وهنا  ،)٧("في حدیث الثوري أنه قد یخطىءثقة ثبت إال " :أحمد محمد بن عبداهللا الزبیري وأب -١

  .)٨("متروك" ن واقد، وقال عنه ابن حجر:إال عبداهللا ب ،یتابعه أحد عن سفیان الثوريلم  ألنَّ  ؛رییض
في المرتبة الثالثة من  إیاه ابن حجر ذكرل ؛رییض اهللا عبد بن عمروإسحاق الَسِبیعي  تدلیس أبي  -٢  

  .بأي صیغة من صیغ التحدیث، ولم یصرح في أیه روایة )٩(مراتب التدلیس
  غیره: رجل مبهم.  -٣  

  اد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسن
ابن احجر  لذكر  ؛تدلیسهكذلك ، و )١٠(عن أبي إسحاق السبیعيه لم یرسل ألنَّ  ؛إرسال سفان الثوري -١  

  .)١١(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس في إیاه
  

                                                           
 .١٨٤٩٩، رقم ٣٠/٤٥٩مسند أحمد، )(١
 .٢٦/٢٨٧تاریخ دمشق، )(٢
 .٥٧٥، رقم ٣٩٣البختري، صمجموع فیه مصنفات أبي جعفر ابن )(٣
 .٤٤٧- ٦/٤٤٦األسماء المبهمة في األنباء المحكمة، )(٤
 .٧/١٣٣األصفیاء،  تحلیة األولیاء وطبقا)(٥
 .٦/٤٤٦األسماء البهمة في األنباء المحكمة، )(٦
 .٦٠٥٥، رقم ٨٦١تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٣٧١١، رقم ٥٥٥، صالمصدر نفسه)(٨
 .٩١رقم  ،٤٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٩

 .١٣٠، وجامع التحصیل البن العراقي، ص٢٤٩، رقم ١٨٦انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٠
 .٥١، رقم ٣٢، صالمدلسین طبقات )(١١



٣٤٣ 

  كذلك ، و )١(ه لم یرسل عن البراء بن عازبألنَّ  ؛اهللا عبد بن عمرو الَسِبیعيإسحاق  يأب إرسال -٢
  .)٢(البخاري ومسلم أخرجه له من طریق سفیان الثوري ألنَّ  ؛اختالط

، اهللا عبد بن عمرو الَسِبیعي إسحاق أبي، وتدلیس الزبیري عبداهللا بن محمد أحمد أبوفیه خطأ  فاإلسناد
  ورجل مبهم.

  الحكم على اإلسناد:
  .)٣(ضعفه شعیب األرنؤوطو ، اإلسناد ضعیف

***  

َأْي َنْخسٌة » ِمَن الشَّْیَطانِ  ِصیاح اْلَمْوُلوِد ِحیَن َیَقُع َنْزَغةٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٤(وَطْعنة

  ) ١٨١الحدیث رقم ( 
وَخ، َأْخَبَرَنا َأُبو َعَواَنةَ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا ، َعْن )٦(، َعْن ُسَهْیٍل، َعْن َأِبیهِ )٥(: َحدَّثََنا َشْیَباُن ْبُن َفرُّ

  .)٧(»ِصَیاُح اْلَمْوُلوِد ِحیَن َیَقُع، َنْزَغٌة ِمَن الشَّْیَطانِ : «rَأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
   تخریج الحدیث:

 الحمن، من طریق األعرج عبد )١٠(، من طریق سعید بن المسیب، والبخاري)٩(ومسلم ،)٨(أخرجه البخاري  
  بنحوه. ،، بهیر الدوسي، ثالثتهم عن أبي هریرةیونس سلیم بن جب يمن طریق أب)١١(بن هرمز، ومسلما

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٥٧٦، رقم ٢٤٥، وجامع  التحصیل للعالئي، ص٢٦٥، رقم ١٤٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٤٤العراقي، ص
 .٨٠، رقم ٢٧٣ة االغتباط بمن رمي باالختالط، صانظر: نهای)(٢
 .١٨٤٩٩، رقم ٣٠/٤٥٩حاشیة مسند أحمد، )(٣
 .٥/٤٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 الوضاح بن عبد اهللا الیشكري الواسطي البزاز.)(٥
 هو ذكوان أبو صالح السمان الزیات المدني.)(٦
 ).٢٣٦٧(١٤٨، رقم ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب َفَضاِئل عیسى )(٧
اًنا َشْرِقی ا} [مریم: صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول اهللا تعالى {َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإْذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمكَ )(٨

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم} [آل عمران:  ، وكتاب تفسیر٣٤٣١، رقم ٤/١٦٤] "، ١٦ ، ٦/٣٤]، ٣٦القرآن، باب {َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ
 .٤٥٤٨رقم 

 ).٢٣٦٦( ١٤٦، رقم ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب َفَضاِئل عیسى )(٩
 .٣٢٨٦، رقم ٤/١٢٥، كتاب بدء الخلق، باب ِصَفة ِإْبِلیس وُجُنوِده، صحیح البخاري)(١٠
 ).٢٣٦٦(١٤٧رقم ، ٤/١٨٣٨، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب َفَضاِئل عیسى )(١١



٣٤٤ 

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:

وخفَ  بن شیبان  -١    والموحدة الهمزة بضم ،يبلّ األُ  مفتوحتین وموحدة بمهملة ،طيبَ الحَ  شیبة هو أبو :رُّ
 صغار من ،"أخیراً  إلیه الناس اضطر" :حاتم أبو قال ،بالقدر ميورُ  یهم صدوق ،محمد أبو ،الالم وتشدید
، وابن )٢(قه: أحمد بن حنبلوثَّ  .)١(سنة وتسعون بضع وله ،ومائتین وثالثین خمس أو ست سنة مات ،التاسعة

قال أبو زرعة: ، و )٥("هدبة من عندهم ثبتأ شیبان": األهوازي عبدانوقال ، )٤(بن القاسما، ومسلمة )٣(حبان
 یهم " أبو زرعة: ، وقال)٨("قدر إال أنه كان صدوقًا"وقال الساجي:  ،)٧("صالح" وقال ابن قانع:، )٦("صدوق"

 .)٩("كثیًرا
األعرج و سعید بن المسیب، كل من  متابعة ناقصة ؛ ألنَّه تابعه، وال یضیر هنا وهمهقلت: صدوق یهم 

  .بن جبیر الدوسي یونس سلیم وأبو عبد الرحمن بن هرمز، 
وال یضیر هنا اختالطه؛  ،ثقة )، وهو ٨١رقم(بقد تقدم  ،انالسمَّ  ذكوان صالح أبي بن: هو اُسَهْیل -٢

  . )١٠(لذكره العالئي إیاه في القسم األول من المختلطین
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

  .)١١(ه لم یرسل عن سهیل بن أبي صالح السمانألنَّ  ؛عوانة الوضاح بن عبد اهللا يإرسال أب -١  
  .)١٢(tه لم یرسل عن أبي هریرة ألنَّ  ؛إرسال ذكوان أبو صالح السمان -٢

***  
  

                                                           
 .١٥٦٢، رقم ٤/٣٥٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم،  ، وانظر:٢٨٥٠، رقم ٤٤٢- ٤٤١تقریب التهذیب، ص)(١
 .٢٧٨٥، رقم ١٢/٦٠٠انظر: تهذیب الكمال، )(٢
 .١٣٦٣٨، رقم ٨/٣١٥ذكره في الثقات، )(٣
 .٦٢٩، رقم ٤/٣٧٤انظر: تهذیب التهذیب، )(٤
 .ثقة ،البصري خالد أبو القیسي األسود بن خالد بن. وهدبة هو ا٢٧٨٥، رقم ١٢/٦٠١تهذیب الكمال، )(٥
 .١٥٦٢، رقم ٤/٣٥٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٦٢٩، رقم ٤/٣٧٤تهذیب التهذیب، )(٧
 السابق.المصدر )(٨
 .٣٩٧، رقم ٢٢٦صسؤاالت البرذعي، )(٩

 .٢١، رقم ٥٠كتاب المختلطین، ص)(١٠
 .٣٣٦انظر: تحفة التحصیل البن العراقي، ص )(١١
، وتحفة التحصیل البن ١٨٠، رقم ١٧٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٨٢، رقم ٥٧انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .١٠١العراقي، ص



٣٤٥ 

  . )١(»َأنَّ ِعیَسى َعَلْیِه السََّالُم َیْقُتل الدَّجال بالنَّْیَزك«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  ) ١٨٢الحدیث رقم ( 
 َعنْ  ،)٤(الزُّْهِريِّ  َعنِ  ،)٣(ِذْئبٍ  َأِبي اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،)٢(َشَباَبةُ  نا: رحمه اهللا بن أبي شیبةاقال اإلمام 

 َیْقُتلُ « :َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َجاِرَیَة، ْبنِ  ُمَجمِّعِ  َعنْ  َحاِرَثَة، ْبنِ  َیِزیدَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ 
الَ    .)٦(»)٥(ُلدٍّ  َبابِ  َعَلى َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى الدَّجَّ

   الحدیث:تخریج 
، من طریق )١١( األصبهاني نعیم وأبو ،)١٠(والطبراني ،)٩(حبان وابن ،)٨(قانع ابن، و )٧(أخرجه الترمذي  

، من طریق سفیان )١٦(والطبراني ،)١٥(عاصم أبي وابن ،)١٤(ونعیم بن حماد ،)١٣(الحمیدي، و )١٢( ابن سعد، وأحمد
من  )٢٠(، وأحمدعمرو بن الرحمن عبد، من طریق األوزاعي )١٩(والطبراني ،)١٨(األعرابي ابنو  ،)١٧(عیینة، وأحمد

  ...طریق معمر بن راشد،

                                                           
 .٥/٤٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو ابن سوار المدائني أصله من خراسان.)(٢
 هو محمد بن عبد الرحمن بن المغیرة بن الحارث القرشي العامري، أبو الحارث المدني.)(٣
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري.)(٤
من نواحي فلسطین ببابها یدرك عیسى بن مریم بالضم، والتشدید، وهو جمع ألّد، واأللّد الشدید الخصومة: قریة قرب بیت المقدس )(٥

 ].٥/١٥الدجال فیقتله. [ معجم البلدان، 
 .٩١٥، رقم ٢/٣٩٣مسند ابن أبي شیبة، )(٦
ال، )(٧  .٢٢٤٤، رقم ٤/٨٥سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في قتل عیسى ابن مریم الدَّجَّ
 .٣/١١١معجم الصحابة، )(٨
 .٦٨١١رقم ، ١٥/٢٢١صحیح ابن حبان، )(٩

 .١٠٧٥، رقم ١٩/٤٤٣المعجم الكبیر، )(١٠
 .٦١٥٣، رقم ٥/٢٥٤٤معرفة الصحابة، )(١١
 .١٥٤٦٦، رقم ٢٤/٢٠٩مسند أحمد، )(١٢
 .٨٥٠، رقم ٢/٧٧مسند الحمیدي، )(١٣
 .١٥٦٥، رقم ٢/٥٦٠الفتن، )(١٤
 .٢١٢٤، رقم ٤/١٤٤اآلحاد والمثاني، )(١٥
 .١٠٧٧، رقم ١٩/٤٤٤المعجم الكبیر، )(١٦
 .١٥٤٦٨، رقم ٢٤/٢١١أحمد، مسند )(١٧
 .٢٢٦٤، رقم ٣/١٠٥٢معجم ابن األعرابي، )(١٨
 .١٠٧٨، رقم ١٩/٤٤٤المعجم الكبیر، )(١٩
 .١٧٩٨٩، رقم ٢٩/٥١١، و١٥٤٦٩، رقم ٢٤/٢١٢مسند أحمد، )(٢٠



٣٤٦ 

، خمستهم عن محمد بن شهاب الیماني، من طریق زمعة بن صالح )٢(، والطبراني)١(وأبو داود الطیالسي 
 زید بن اهللا عبدمن طریق  )٦(، والطبراني)٥(، ونعیم بن حماد)٤( ، ومعمر بن راشد)٣(الزهري، به، بنحوه. وأحمد

  ، به، بنحوه.األنصاري، عن مجمع بن جاریة األنصاري
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:
 ،للزهري شیخ اهللا عبید بن اهللا عبد :وقیل ،المدني ،األنصاري ثعلبة بن: هو اعبید اهللا بن عبد اهللا -١

، ومعمر بن )٨(في روایة  أحمد بن حنبل قد ُذكر .)٧(الثالثة من ،حدیثه إسناد في علیه واختلف ،یعرف ال
ألنصاري، وُذكر في روایة ابعبد اهللا بن عبید اهللا  )١٢(، والطبراني)١١(، وابن حبان)١٠(، ونعیم بن حماد)٩(راشد

  ، بعبید اهللا بن عبد اهللا األنصاري.)١٦(، وأبو داود الطیالسي)١٥(، والحمیدي)١٤(أحمد بن حنبلو ، )١٣(الترمذي
  عبید اهللا بن عبد اهللا األنصاري، أو عبد اهللا بن عبید اهللا األنصاري.قلت: اسمه 

 بن عوف بن مالك بن زید بن ضبیعة بن العّطاف بن مجّمع بن عامر بنا: هو ُمَجمَّع بن جاریة -٢
 ثالثة السنن في له وأخرج ذكر، قیس بن عبید بن سعید ترجمة في له. األوسي األنصاري عوف بن عمرو

  .)١٧(بعضها الترمذي صّحح ،أحادیث
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  

                                                           
 .١٣٢٣، رقم ٢/٥٥٤مسند أبي داود الطیالسي، )(١
 .١٠٧٩، رقم ١٩/٤٤٤المعجم الكبیر، )(٢
 .١٩٤٧٨رقم ، ٣٢/٢٢٦مسند أحمد، )(٣
 .٢٠٨٣٥، رقم ١١/٣٩٨جامع معمر بن راشد، )(٤
 .١٥٧٠، رقم ٢/٥٦١الفتن، )(٥
 .١٠٧٦، رقم ١٩/٤٤٣المعجم الكبیر، )(٦
 .٤٣٣٥، رقم ٦٤٠تقریب التهذیب، ص)(٧
 .١٥٤٦٦، رقم ٢٤/٢٠٩مسند أحمد، )(٨
 .٢٠٨٣٥، رقم ١١/٣٩٨جامع معمر بن راشد، )(٩

 .١٥٧٠، رقم ٢/٥٦١الفتن، )(١٠
 .٦٨١١، رقم ١٥/٢٢١صحیح ابن حبان، )(١١
 .١٠٧٥، رقم ١٩/٤٤٣المعجم الكبیر، )(١٢
ال، )(١٣  .٢٢٤٤، رقم ٤/٥١٥سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في قتل عیسى ابن مریم الدَّجَّ
 .١٥٤٦٨، رقم ٢٤/٢١١مسند أحمد، )(١٤
 .٨٥٠، رقم ٢/٧٧مسند الحمیدي، )(١٥
 .١٣٢٣، رقم ٢/٥٥٤مسند أبي داود الطیالسي، )(١٦
 .٧٧٤٩، رقم ٥/٥٧٧یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١٧



٣٤٧ 

  ؛ ألنَّ حدیثه لم یوافق بدعته.)١("رمي باإلرجاء" المدائني ارسوَّ  بن ةابَ بَ شَ  -١  
  .)٢(بن أبي ذئب؛ ألنَّه لم یرسل عن محمد بن شهاب الزهري الرحمن عبد بن محمدإرسال  -٢  
  كذلك، و )٣(؛ ألنَّه لم یرسل عن عبید اهللا بن عبد اهللا األنصاريشهاب الزهريإرسال محمد بن  -٣  
بصیغة  )٥(؛ ألنَّه حدَّث في روایة الحمیدي)٤(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره  مع أنَّ تدلیسه؛ 
  اإلخبار.

    .یعرف ال األنصاري ثعلبة بن اهللا عبد بن اهللا عبیدفیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

وله متابعات صحیحه، صححه الترمذي  ،)٦(اإلسناد ضعیف؛ وضعفه من المعاصرین  شعیب األرنؤوط  
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)٧(فقال: "هذا حدیث حسن صحیح" 

***  

عود، » َسَماِء الدُّْنَیاِإنَّ اللَّه َتَعاَلى َیْنِزُل كلَّ لیلٍة ِإَلى «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَزَل)ِفیِه  النُُّزوُل والصُّ
َلِهیَِّة، َواْلَحَرَكُة َوالسُُّكوُن ِمْن ِصَفاِت اْألَْجَساِم، واللَّه َیَتعالى َعْن َذِلَك ویتقدَّس. َواْلُمَراُد ِبِه ُنُزوُل الرَّحْ  َمِة َواْألَْلَطاِف اْإلِ

ض لنفحاِت  وُقرُبها ِمَن اْلِعَباِد، َوَتْخِصیُصَها ِباللَّْیلِ  د، َوَغْفَلِة النَّاِس َعمَّْن یتعرَّ َوالثُُّلِث اْألَِخیِر ِمْنُه؛ ِألَنَُّه َوْقُت التَّهجُّ
َجاَبةِ َرْحَمِة اللَّه. َوِعْنَد َذِلَك َتُكوُن النَّیة َخاِلَصًة، َوالرَّْغَبُة ِإَلى اللَّه َواِفَرًة، َوَذِلَك َمِظنَّة اْلَقُبولِ    .)٨( َواْإلِ

  ) ١٨٣الحدیث رقم ( 
  ...،)١٠(َماِلكٍ  َعنْ  ،)٩(َمْسَلَمةَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

                                                           
 .٢٧٤٨، رقم ٤٢٩تقریب التهذیب، ص)(١
، وتحفة التحصیل البن ٦٩٣، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص ٣٥٦، رقم ١٩٦انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .٢٨٠العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧رقم  ،١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .٨٥٠، رقم ٢/٧٧مسند الحمیدي، )(٥
 .١٥٤٦٦، رقم ٢٤/٢٠٩حاشیة مسند أحمد،)(٦
 .٢٢٤٤، رقم ٤/٥١٥الدجال، سنن الترمذي، أبوبا الفتن، بابا ما جاء في قتل عیسى بن مریم )(٧
 .٥/٤٢النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 هو ابن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدینة.)(٩

 هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا المدني.)(١٠



٣٤٨ 

 َیْنِزلُ : "َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)٣(اَألَغرِّ  اللَّهِ  َعْبدِ  َوَأِبي ،)٢(َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ،)١(ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ 
 َمنْ  َلهُ  َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني، َمنْ : َیُقولُ  اآلِخرُ  اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا السََّماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّنا

  .)٤("َلهُ  َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني َمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسأَُلِني
   تخریج الحدیث:

، وأما الثاني عن أبي عبید اهللا األغر tللحدیث إسنادان أما األول فهو عن أبي سلمة عن أبي هریرة 
عن )٦(، ومسلماألویسي اهللا عبد بن العزیز عبدعن )٥(. وأما اإلسناد األول فأخرج له البخاريtعن أبي هریرة 

 الطائي كثیر أبي بن یحیىمن طریق )٧(عن مالك بن أنس به، بنحوه. ومسلم كالهما، النیسابوري یحیى بن یحیى
، أویس أبي بن إسماعیلعن )٨(، به، بنحوه. وأما اإلسناد الثاني فأخرج له البخاريالرحمن عبد بن سلمة أبوعن 

 اهللا عبد بن سعیدَمْرَجاَنة  ،  وابن)٩(عن مالك بن أنس، به، بنحوه. ومسلم من طریق ذكوان أبو صالح السمان
  ، به، بنحوه. ، ثالثتهم عن أبي هریرة)١١(المدیني اهللا عبد بن واألغّر أبي ُمْسلم ،)١٠(الحجازي

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  

                                                           
 هاب الزهري.هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن ش)(١
هو ابن عبد الرحمن، صرح به مسلم في صحیحه، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب التَّْرِغیب في الدَُّعاء والذِّكر في آخر )(٢
 ).٧٥٨(١٦٨، رقم ١/٥٢١ل، واإلجابة فیه، اللی
 هو سلمان مولى جهینة أصله من أصبهان.)(٣
 .١١٤٥، رقم ٢/٥٣الصالة من آخر اللیل، صحیح البخاري، كتاب التهجد، باب الدُّعاء في )(٤
 .٦٣٢١، رقم ٨/٧١، كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف اللیل، في الموضع السابق)(٥
، رقم ١/٥٢١ل، واإلجابة فیه، صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب التَّْرِغیب في الدَُّعاء والذِّكر في آخر اللی)(٦

٧٥٨(١٦٨.( 
 ).٧٥٨( ١٧٠، رقم ٥٢٢ص السابق،في الموضع )(٧
 .٧٤٩٤، رقم ٩/١٤٣]، ١٥صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قول اهللا تعالى: {ُیِریُدوَن َأْن ُیَبدُِّلوا َكَالَم اللَِّه} [الفتح: )(٨
رقم  ،١/٥٢١ فیه، واإلجابة اللیل، آخر في والذِّكر الدَُّعاء في التَّْرِغیب باب وقصرها، المسافرین صالة كتاب مسلم، صحیح)(٩

٧٥٨(١٦٩.( 
 ).٧٥٨(١٧١، رقم ٥٢٢ص في الموضع السابق،)(١٠
 ).٧٥٨(١٧٢، رقم ٥٢٣، ص السابقفي الموضع )(١١



٣٤٩ 

، عوف بن الرحمن عبد بن سلمة ؛ ألنَّه لم یرسل عن أبيإرسال محمد بن شهاب الزهري -١
؛ )٢(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس فيابن حجر ذكره  مع أنَّ كذلك تدلیسه؛ ، و )١(وأبي عبید اهللا األغر

  بصیغة اإلخبار. )٣(ألنَّه حدَّث في روایة معمر بن راشد
  .  )٤(tسلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي هریرة  إرسال أبي -٢  

***  

َأْي » َال تُْنِزْلهم َعَلى ُحكِم اللَِّه، ولْكن َأْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِمكَ «اْلِجَهاِد قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث 
نََّك ُربََّما ُتْخِطُئ ِفي ِإَذا َطَلَب اْلَعُدوُّ ِمْنَك اْألََماَن والذِّمام َعَلى ُحْكِم اللَّه َتَعاَلى َفَال ُتْعِطهم، وأعِطهم َعَلى ُحْكِمَك، َفإِ 

  .)٥(ِلًیاَأْو َال َتِفي ِبِه فتأثََم. ُیَقاُل: َنَزْلُت َعِن اْألَْمِر، ِإَذا تركَته، َكَأنََّك ُكْنَت ُمْسَتْعِلًیا َعَلْیِه ُمْسَتوْ  ُحْكِم اللَِّه،

  ) ١٨٤الحدیث رقم ( 
اْلَجرَّاِح، َعْن : َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َوِكیُع ْبُن قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َأْمَالُه َعَلْیَنا )٨(َأْخَبَرَنا َیْحَیى ْبُن آَدمَ  ،)٧(، ح وَحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیمَ )٦(ُسْفَیانَ 
، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، ، َواللَّْفُظ َلُه، َحدَّثَِني َعْبُد )٩(ِإْمَالًء، ح وَحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن َهاِشمٍ  الرَّْحَمِن َیْعِني اْبَن َمْهِديٍّ

ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا  r، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا )١٢(، َعْن َأِبیهِ )١١(ْبِن  ُبَرْیَدةَ ا، َعْن ُسَلْیَماَن )١٠(َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثدٍ 
ِتِه  اْغُزوا «ِبَتْقَوى اِهللا، َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َخْیًرا، ُثمَّ َقاَل: َعَلى َجْیٍش، َأْو َسِریٍَّة، َأْوَصاُه ِفي َخاصَّ

َوَال َتْقُتُلوا ِباْسِم اِهللا ِفي َسِبیِل اِهللا، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباِهللا، اْغُزوا َوَال َتُغلُّوا، َوَال َتْغِدُروا، َوَال َتْمُثُلوا، 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥ص طبقات المدلسین،)(٢
 .١٩٦٥٣، رقم ١٠/٤٤٤جامع معمر بن راشد، )(٣
، وتحفة التحصیل البن ٣٧٨، رقم ٢١٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٤٧٥، رقم ٢٥٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص )(٤

 .١٨٠العراقي، ص
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 اهللا الكوفي. هو ابن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد)(٦
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(٧
 هو ابن سلیمان الكوفي، أبو زكریا مولى بني أمیة.)(٨
 هو ابن حیان بتحتانیة العبدي، أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نیسابور.)(٩

 هو الحضرمي، أبو الحارث الكوفي.)(١٠
 .هو ابن الحصیب األسلمي المروزي قاضیها)(١١
 .الحارث بن اللَّه عبد بن الحصیب بن بریدةهو )(١٢



٣٥٠ 

ْهَل ِحْصٍن َفَأرَاُدوَك َأْن ُتْنِزَلُهْم َعَلى ُحْكِم اِهللا، َفَال ُتْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِم اِهللا، َوَلِكْن َوِلیًدا،...َوإَِذا َحاَصْرَت أَ 
  .)١(الحدیث"...َأْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِمَك، َفِإنََّك َال َتْدِري َأُتِصیُب ُحْكَم اِهللا ِفیِهْم َأْم َال 

   تخریج الحدیث:
  بنحوه. ،، بهالحضرمي  شعبة بن الحجاج، عن علقمة بن مرثدمن طریق )٢(أخرجه مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
  ثقات، وال یضیر ما قیل في ُكل من:ُكلهم رجال اإلسناد 

 في إیاه ابن احجر ؛ لذكرتدلیسهكذلك ، و )٣( ه لم یرسل عن علقمة بن مرثدألنَّ  ؛إرسال سفان الثوري -١  
  .)٤(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  .)٥(روى عنه قبل االختالطمسلم  ألنَّ  ؛اختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه -٢
  .)٦(ألنه لم یرسل عن سفیان الثوري الكوفي؛ إرسال یحیى بن آدم -٣
  .)٧(ه لم یرسل عن سلیمان بن بریدةألنَّ الحضرمي؛  إرسال علقمة بن مرثد -٤

***  

َأْي راجعُته، وسألُته مرَّة َبْعَد َمرٍَّة. َوُهَو ُمَفاَعَلٌة ِمَن » َناَزْلُت ربِّي ِفي َكَذا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
  .)٨(النُُّزوِل َعِن اْألَْمِر، َأْو ِمَن النَِّزاِل ِفي اْلَحْرِب، َوُهَو تقاُبل الِقْرَنْین

  ) ١٨٥الحدیث رقم ( 
   ،)١٠(اْلَحَسنِ  َعنِ  السَّاِئِب، ْبنُ  ُحریثُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،)٩(َوِكیعٌ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا بن أبي شیبةاقال اإلمام 

  
                                                           

، رقم ٣/١٣٥٧داب الغزو وغیرها، صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب َتْأِمیر اإلمام اُألَمَراء على الُبُعوث، ووِصِیته ِإیَّاهم بآ)(١
١٧٣١(٢ .( 
 ).١٧٣١(٤رقم  في الموضع السابق،)(٢
 .١٣٠، وجامع التحصیل البن العراقي، ص٢٤٩، رقم ١٨٦صانظر: جامع التحصیل للعالئي، )(٣
 .٥١، رقم ٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٥
، وتحفة التحصیل البن ٨٦٥، رقم ٢٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٤٥٥، رقم ٢٤٧انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٣٤١صالعراقي، 
 .٢٣٣، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٥٣٥، رقم ٢٤٠انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٧
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٨
 هو ابن الجراح بن ملیح الُرؤاسي، أبو سفیان الكوفي.)(٩

 هو ابن أبي الحسن البصري واسم أبیه یسار األنصاري موالهم.)(١٠



٣٥١ 

  .)١(»ُیِجْبِني َفَلمْ  اْلُمْؤِمِن، َقاِتلِ  ِفي َناَزْلُتهُ  َما َشْيءٍ  ِفي َربِّي َناَزْلتُ  َما: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 
   تخریج الحدیث:

  تفرد به ابن أبي شیبة.  
  اإلسناد، وعلله:دراسة رجال 

  اإلسناد فیه:  
  .)٢(السابعة من ،یخطىء صدوق ،المؤذن البصري ،الهاللي :وقیل ،التمیمي : هوُحریُث بن السَّائب -١  
 كان" حنبل: ، وقال أحمد بن)٦(وقال ابن معین: "صالح" .)٥(، والذهبي)٤(،  وابن حبان)٣(بن معیناقه: وثَّ   

. )٩(بأس" به ما" وقال أبو حاتم: ،)٨(وقال العجلي: "ال بأس به" ،)٧(منكرًا" حدیثاً  روى أنه إال بأس؛ به
  ل الُعقیلي: "ال یتابع على وقا ،)١١(وقال أبو حاتم: "ضعیف الحدیث"، )١٠(قال أبو داود: "لیس بشيء"و 

  .)١٣("خرجه الذي ضعفائه كتاب في الساجي أدخله وقد" قال ابن عدي:و  ،)١٢(حدیثه"
  ه؛ ألنَّه لم یتابعه أحد.ویضیر خطئیخطئ،  ثقةقلت:   
 إذا كنتحسن البصري؛ لقول الحسن البصري: "وباقي رجال اإلسناد ثقات وال یضیر ما قیل في إرسال ال  

  . )١٤("r اهللا رسول إلى وأسندته تركتهم r اهللا رسول أصحاب من نفر أربعة لي اجتمع
  .السَّائب بن ُحریثُ خطأ فیه  فاإلسناد  

  
  

                                                           
 .٢٧٧٣٣، رقم ٥/٤٣٣بة، مصنف ابن أبي شی)(١
 .١١٩٠، رقم ٢٣٠تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٣٥٥٥، رقم ٤/١٣٣انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٣
 . ٧٥٠٧، رقم ٦/٢٣٤، ذكره في الثقات)(٤
 .٩٨٢، رقم ١/٣١٨انظر: الكاشف، )(٥
 .١١٨٠، رقم ٣/٢٦٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٣، رقم ٤٢الخالل، البن قدامة المقدسي، صالمنتخب من علل )(٧
 .٢٨٢، رقم ١/٢٩٠الثقات، )(٨
 .١١٨٠، رقم ٣/٢٦٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٥٩٨، رقم ٣٦٥سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(١٠
 .١١٨٠ رقم ،٣/٢٦٥ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١١
 .٣٥١، رقم ١/٢٨٧الضعفاء الكبیر، )(١٢
 .٣٨٧، رقم ٢/٤٧٧ضعفاء الرجال،  الكامل في)(١٣
 .٧١جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٤



٣٥٢ 

  الحكم على اإلسناد: 
، وعلیه فالحدیث حسن )١(، متفق علیهyابن عباس  من حدیثوالحدیث له شاهد  ،اإلسناد ضعیف  

  لغیره.
***  

ْیِف. وُتَضمُّ » اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ُنْزَل الّشهداءِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه  النُّْزُل ِفي اْألَْصِل: ِقَرى الضَّ
  .)٢(ِللشَُّهَداِء ِعْنَد اللَّه ِمَن اْألَْجِر َوالثََّوابِ زاُیه. ُیِریُد َما 

  ) ١٨٦الحدیث رقم ( 
: َقالَ  َأِبي َحدَّثَنا: قال عمران بن ُمَحمد َحدَّثنا: َقال أحمد، بن اهللا َعبد َحدَّثنا: قال اإلمام البزار رحمه اهللا

، ْبنِ  َداُودَ  َعن َلْیَلى، َأِبي اْبنُ  َحدَّثَِني ، َیُقولُ  r اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َجدِّه َعن ،)٣(َأبیهِ  َعن َعِليٍّ
، َعن دَ  اود وَحدَّثناه ُمَحمد ْبُن الوزیر الواسطي، َقال: َحدَّثنا یزید بن هارون، َقال: َحدَّثنا َقْیٌس، َعن اْلَحَسِن اْلَبَجِليِّ

، َعن َأبیِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، واللفُظ َلْفُظ اْبِن َأِبي َلْیَلى، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبّي ا ِحیَن َفَرَغ ِمْن َصالِتِه r ْبِن َعِليٍّ
ِبَها َشْعِثي َوُتْصِلُح ِبَها َغاِئِبي : اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي ِبَها َقْلِبي َوَتْجَمُع ِبَها َأْمِري َوَتُلمُّ َیُقولُ 

َوَعْیَش السَُّعَداِء َوالنَّْصَر َعَلى اَألْعَداِء اللَُّهمَّ َأْنَزْلُت ِبَك  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ُنُزَل الشَُّهَداءِ  ...َوَتْرَفُع ِبَها َشاِهِدي 
  .)٤("الحدیث...َحاَجِتي، 

   تخریج الحدیث:
للحدیث إسنادان أما األول فهو عن محمد بن أبي لیلى، عن داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وأما   

ه وأما اإلسناد األول فأخرج .عباس بن اهللا عبد بن علي بن داود عناإلسناد الثاني فهو عن الحسن البجلي 
من طریق محمد بن  كالهمامن طریق جعفر الصائغ، )٦( ، والمزيّ الدارمي الرحمن عبد بن اهللا عبدعن )٥(الترمذي

بن ، من طریق آدم )٨(عساكر وابن، )٧(خزیمة ابنه وأما اإلسناد الثاني فأخرج عمران بن أبي لیلى، به، بنحوه.

                                                           
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ انظر: )(١  ،٤٥٩٠، رقم ٦/٤٧]، ٩٣} [النساء: صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب {َوَمْن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
 ).٣٠٢٣(١٨، رقم  ٤/٢٣١٧ب تفسیر القرآن، صحیح مسلم، كتاو 
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 .محمد أبو ،الهاشمي عباس بن اهللا عبد بن عليهو )(٣
 .٥٢٣٤ -٥٢٣٣، رقم١١/٣٩٦مسند البزار، )(٤
 .٣٤١٩، رقم ٥/٣٥٧، منه بابأبواب الدعوات،  سنن الترمذي،)(٥
 .٨/٤٢٤تهذیب الكمال، )(٦
 .١١١٩، رقم ٢/١٦٥صحیح ابن خزیمة، )(٧
 .١٧/١٥٧دمشق، تاریخ )(٨



٣٥٣ 

من طریق  كالهما، من طریق عاصم بن علي بن عاصم، )٣(عساكر وابن ،)٢(لبیهقيوا، )١(والطبراني ،أبي إیاس
من طریق جعفر الصایغ، عن محمد بن أبي لیلي، به، بنحوه.  )٤(قیس بن الربیع، وأبو نعیم األصبهاني

  ، به، بنحوه.مد بن جعفر، عن عبد اهللا بن عباسمن طریق مح )٥(والبیهقي
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد األول فیه:  
 أبو یزید بن مسعود بن ثابت بن محمد بن، ا)٧(الَمْرَوزيّ )٦(: هو ابن َشبَُّوْیهعبد اهللا بن أحمد -١    

ذكره ابن حبان في الثقات،  .)٨(ومائتین وسبعین خمس سنة يَ وفِّ ، تُ الخزاعي ورقاء بن بدیل مولى الرحمن، عبد
 طلب في الرحلة له ممن الناس، أفاضل من كان" :اإلدریسي سعد ، وقال أبو)٩("الحدیث مستقیموقال: "
  قلت: صدوق.  
 ،صدوق ،الكوفي الرحمن عبد أبو ،لیلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن: هو امحمد بن عمران -٢  

  .)١١(العاشرة من
 كتاب علینا ملىأ: "، وقال مرة)١٤("صدوق كوفيقال أبو حاتم: "و . )١٣( ، ومسلمه بن القاسم)١٢( قه: ابن حبانوثَّ  

  .)١٥("مسألة على مسألة یقدم ال كله الكتاب حفظه من الشعبي عن لیلى أبي ابن عن بیهأ عن الفرائض
  .قلت: ثقة

                                                           
 .٣٦٩٦، رقم ٤/٩٥، والمعجم األوسط، ١٠٦٦٨، رقم ١٠/٢٨٣المعجم الكبیر، )(١
 .١٠٥، رقم ١/١٦١األسماء والصفات، )(٢
 .١٧/١٥٨تاریخ دمشق، )(٣
 .٢/٢٠٩حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٤
 .٣٣٥، رقم ١/٤١٣األسماء والصفات، )(٥
 أجداد لبعض اسم وهو وشبوة، شبویه، إلى النسبة هذه تحت، من بواحدة المنقوطة دةالمشد الباء وضم المعجمة الشین بفتح)(٦

 ].٢٢٩٥، رقم ٨/٥٥. [ األنساب للسمعاني، إلیه المنتسب
 .٤٢٣١، رقم ١٠/١٥٨مسند البزار، )(٧
 .٤٨٩٩، رقم ١١/٦تاریخ بغداد، )(٨
 .١٣٩٠٠، رقم٨/٣٦٦الثقات، )(٩

 .٤٨٩٩ رقم ،١١/٦ بغداد، تاریخ)(١٠
 .٦٢٣٧، رقم ٨٨٥تقریب التهذیب، ص)(١١
 .١٥٣٠٠، رقم ٩/٨٢ذكره في الثقات، )(١٢
 .٦٢٩، رقم ٩/٣٨١تهذیب التهذیب، )(١٣
 .١٨٨، رقم ٨/٤١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 المصدر السابق.)(١٥



٣٥٤ 

  أبیه، جد إلى ینسب وقد ،لیلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن عمران هو: عمران بن محمد والد -٣
ذكره ابن ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج. )٢(قال ابن حجر :" مقبول، حیث یتابع" .)١(الثامنة من ،مقبول

  .)٣(حبان في الثقات
  قلت: صدوق.

 الرحمن، صدوق عبد أبو القاضي، الكوفي، األنصاري، الرحمن عبد بن : هو محمدابن أبي لیلى- ٤
 حدیثه في عدل ثقة" قال یعقوب بن سفیان: )٤(ومائة وأربعین ثمان سنة مات السابعة، من جدًا، الحفظ سيء
 أنه إال صدوقوقال البخاري: "، )٦("شيء حفظه في ثقة" الدارقطني:قال ، و )٥("عندهم الحدیث لین المقال بعض

 صدوقاً " :، وقال مرة)٨(": "صُدوق ثقة، وقال العجلي)٧("جداً  حدیثه فوضعَّ ، سقیمه من حدیثه صحیح یدرى ال
 سیئ كان الصدق محله" ، وقال أبو حاتم:)١٠("یكون ما بأقوى لیس صالح" وقال أبو زرعة: ،)٩("الحدیث جائز
 یحتج وال حدیثه یكتب الخطأ كثرة علیه ینكر نماإ الكذب من بشيء یتهم ال ،حفظه فساء بالقضاء شغل الحفظ

 أحداً  رأیت ، وقال مرة: "ما)١٢(مقلوبة" هي فإذا أحادیث لیلى أبي ابن وقال شعبة بن الحجاج: "َأَفاَدِني، )١١("به
، )١٥("روایته في ضعیف لیلى أبي ابن، وقال مرة: ")١٤(ابن معین: "ضعیف"وقال ، )١٣(لیلى" أبي ابن من حفظاً 
 ،)١٨(كان سيء الحفظ واهي الحدیث"بن المدیني: "ا، وقال )١٧(وقال مرة: "سيء الحفظ جدًا" ،)١٦(بذاك" لیس" أیضًا:

                                                           
 .٥٢٠١، رقم ٧٥٢تقریب التهذیب، ص)(١
 .٨١المصدر السابق، ص)(٢
 .١٤٦٤١، رقم ٨/٤٩٦الثقات البن حبان، )(٣
 .٦١٢١، رقم ٨٧١تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٥٠١، رقم ٩/٣٠٢تهذیب التهذیب، )(٥
 .٤٤٧، رقم ١/٢٣٥سنن الدارقطني، )(٦
 .٣٩٢العلل الكبیر، ص)(٧
 .١٦١٥، رقم ٢/٢٤٣الثقات، )(٨
 .٢٤٤المصدر السابق، ص)(٩

 .١٧٣٩، رقم ٧/٣٢٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 المصدر السابق.)(١١
 مصدر السابق.ال)(١٢
 .١٧٣٩ رقم ،٧/٣٢٣ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١٣
 .٧٢، رقم ٥٧تاریخ یحیى بن معین، روایة الدارمي، ص)(١٤
 .١٦٥٣، رقم ٤/٩٩الضعفاء الكبیر، )(١٥
 .١٧٣٩، رقم ٧/٣٢٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٦
 .١٦٦٣، رقم ٧/٣٩١الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٧
 .٥٠١، رقم ٩/٣٠٢التهذیب، تهذیب )(١٨



٣٥٥ 

، وقال )٢(لیلى" ابى ابن یضعف سعید بن یحیى كان" ، وقال مرة:)١(الحدیث" مضطرب" وقال أحمد بن حنبل:
 الحدیث واهي" :جوزجاني، وقال ال)٤(به" یحتج ال" ، وقال ابن جریر الطبري:)٣(الحدیث" في بالقوي لیس" النسائي:

 كان" وقال أحمد بن یونس:، )٦(لیلى" أبي ابن حدیث نترك أن زائدة أمرنا" ، وقال یحیى بن یعلى:)٥(الحفظ" سيء
 فاحش الوهم كثیر الحفظ رديء كانوقال ابن حبان: " ،)٧("حدیثه ترك قد وكان لیلى أبي ابن عن یروي ال زائدة

 بن أحمد تركه الترك فاستحق روایته في المناكیر فكثر الحسبان على ویحدث التوهم على الشيء یروي الخطأ
 سوء مع" ، وقال ابن عدي:)٩("لم نرهما تركاه، بل لیَّنا حدیثه" ، وعلق علیه الذهبي فقال:)٨("معین بناو  حنبل
 یتعمد ال الحفظ سيء كان" ، وقال الساجي:)١١("الوهم كثیر الحفظ ردئ" وقال الدارقطني: ،)١٠("حدیثه یكتب حفظه
  .)١٢("حجة یكن فلم الحدیث في فأما قضائه في فكان یمدح الكذب

، وال یضیر هنا؛ ألنَّ تابعه الحسن البجلي، كذلك إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن  الحفظ قلت: صدوق سيء
  .)١٣(القرشي علي بن داود

  واإلسناد الثاني فیه:
 لیس ما ابنه علیه وأدخل كبر لما رتغیَّ  صدوق ،الكوفي محمد أبو ،األسدي بیعالرَّ  بنا: هو قیس -١

، وعفان بن )١٥(قه: أبو الولید الطیالسيوثَّ  .)١٤(ومائة وستین بضع سنة مات ،السابعة من ،به فحدث حدیثه من
  ...)١٦(مسلم الباهلي

                                                           
 .١٦٦٣ رقم ،٧/٣٩١ الرجال، ضعفاء في الكامل)(١
 .٥٠١ رقم ،٩/٣٠٢ التهذیب، تهذیب)(٢
 .٥٢٥، رقم ٩٢الضعفاء والمتروكون، ص)(٣
 .٥٠١، رقم ٩/٣٠٢تهذیب التهذیب، )(٤
 .٨٦، رقم ١٠٨أحوال الرجال، ص)(٥
 .١٦٥٣، رقم ٤/٩٨الضعفاء الكبیر، )(٦
 السابق.المصدر )(٧
 .٩٢١، رقم ٢/٢٤٤كتاب المجروحین، )(٨
 .١٣٣، رقم ٦/٣١٤سیر أعالم النبالء، )(٩

 .١٦٦٣، رقم ٧/٣٩١الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٠
 .٢٦٢٨، رقم ٣/٣٠٥سنن الدارقطني، )(١١
 .٥٠١، رقم ٩/٣٠٢تهذیب التهذیب، )(١٢
 .٢٨١البن العراقي، ص، وتحفة التحصیل ٣٣٩، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣
 .٥٦٠٨، رقم ٨٠٤تقریب التهذیب، ص)(١٤
 .٦٨٩٠، رقم ١٤/٤٦٩انظر: تاریخ بغداد، )(١٥
 انظر: المصدر السباق.)(١٦



٣٥٦ 

، وقال )٢("قیس من حدیثاً  جودأ رجالً  رأیت ما" :، وقال سفیان بن عیینة)١("وشعبة الثوري یوثقه" وزاد عفان:
 بن قیس نأ نعم فیقول قیس بحدیث ویجیؤن له منكر فكأنه سفیان إلى بالحدیث یجیؤن كانوا" الفضل بن دكین:

 وهو ،شریكاً  فسمعت بالكوفة، قیس جنازة شهدت": الطیالسي الولید أبوقال ، و )٣("ذلك نحو وذكر سمع قد الربیع
 وكان عنه یروى شعبة وكان یضعفونه الناس" وقال العجلي:، )٤("مثله بعده قیس خلف ما: قیس جنازة في یقول

وقال ابن ، )٦("به یحتج وال حدیثه یكتب بقوي ولیس الصدق محله" وقال أبو حاتم:، )٥("صدوقاً  بالحدیث معروفاً 
 بأس ال وٕانه شعبة قاله ما فیه والقول ... الكبار، من وغیره شعبة عنه حدث وقد مستقیمة روایاته عامة" عدي:

 عند الربیع بن وقیس": شیبة بن یعقوب وقال، )٨("قیس على الثناء یحسن" وكان معاذ بن معاذ العنبري: .)٧("به
، )٩("روایته في ضعیف الخطأ، كثیر مضطربة، جداً  الحفظ ردئ وهو صالح، وكتابه صدوق، أصحابنا جمیع

 فقتل استقضي حتى مستقیماً  أمره زال ما :یقول عبید بن محمد سمعت یقول رافع بن سمعت" وقال البخاري:
 القدماء روایة من الربیع بن قیس أخبار رتبس قد" ، وقال ابن حبان:)١٠("فمات الحد علیه أقام یعني رجالً 

 یدخل فكان سوء بابن وامتحن حفظه ساء كبر فلما شاباً  كان حیث مأموناً  صدوقاً  فرأیته وتتبعتها والمتأخرین
، )١١("مجانبته استحق یتمیز ولم حدیثه صحیح على المناكیر غلب فلما بابنه منه ثقة فیه فیجیب الحدیث علیه

 بن قیس یرضى ال القطان سعید بن یحیى یعني حولاأل هذا یحیى من یعذرني من" وقال شعبة بن الحجاج:
 الربیع بن قیس في یقع سعید بن یحیى إلى ترى أال: شعبة لي قال" العنبري : وقال معاذ بن معاذ .)١٢("الربیع

 بغلطة، فیه یقول سفیان سمعت هل: سعید بن لیحیى قلت": مرة قال، و )١٣("سبیل ذاك إلى ما واهللا ال ،األسدي؟
. وقال )١٤("بحجة فیه جاء فما: عفان قال ال،: قال بكذب؟ أفتتهمه: لیحیى قلت ال،: قال بشيء؟ فیه یتكلم أو

                                                           
 .٦٨٩٠، رقم ١٤/٤٦٩تاریخ بغداد، )(١
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢
 المصدر السابق.)(٣
 .٦٨٩٠، رقم ١٤/٤٦٩تاریخ بغداد، )(٤
 .١٥٣٠، رقم ٢/٢٢٠الثقات، )(٥
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .١٥٨٦، رقم ٧/١٧١الكامل في ضعفاء الرجال، )(٧
 .٥٥٣ رقم ،٧/٩٨ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٨
 .٤٩٠٣، رقم ٢٤/٣٥تهذیب الكمال، )(٩

 .٦٩٨، رقم ٨/٣٩٤تهذیب التهذیب، )(١٠
 .٨٨٧، رقم ٢/٢١٨كتاب المجروحین، )(١١
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .٦٨٩٠، رقم ١٤/٤٦٩تاریخ بغداد، )(١٣
 المصدر السابق.)(١٤



٣٥٧ 

 فمات الحد رجل على فأقام استعمل قد أنه إال سفیان، بدون عندنا الربیع بن قیس یكن لم" محمد ابن عبید:
 حدیثه في" :عبد اهللا بن المباركقال و ، )٢("وحدیثه رأیه في جداً  ضعیفاً  وكان" وقال ابن سعد:. )١("أمره فطغى
 وقال مرة:، )٦("ال یساوي شیئًا" ، وقال مرة:)٥(وقال مرة : "لیس بشيء" ،)٤("ضعیف" بن معین:اقال و  ،)٣("خطأ

 )١١(مندل" ، وقال مرة:)١٠(")٩(منصور حدیث في )٨(مغیرة حدیث أدخل فربما یحدث فكان أتیناه )٧(عفان"
وقال ، )١٤("المستعان واهللا الربیع بنا قیس حدثنا" بن الجراح:ا وقال، )١٣("قیس من إلى أحب وهما ضعف فیهما

 ،)١٦(ابن المدیني: "كان وكیع یضعفه"، وقال )١٥("غیره عند نجده ال شیئاً  إال الربیع بن قیس من نسمع ال كنا"
 وكان یتشیع كان " ، وقال مرة:)١٨("روى أحادیث منكرة" ، وقال أحمد بن حنبل:)١٧("كان علي یضعفهالبخاري: "

، )٢٠("الحدیث في ءویخطى یتشیع كان فقال حدیثه الناس ترك لمئل مرة : "وسُ ، )١٩("الحدیث في الخطأ كثیر
  ...،)٢٢("فیه لین" وقال أبو زرعة: ،)٢١("كتابه في وضعوا الربیع بن قیس أن" عبد الرحمن بن مهدي:

                                                           
 .١٥٢٧، رقم ٣/٤٩٦الضعفاء الكبیر، )(١
 .٦/٣٤٥الطبقات الكبرى، )(٢
 .١٥٨٦، رقم ٧/١٥٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(٣
 المصدر السابق.)(٤
 .٧٠٧، رقم ١٩٢معین، روایة الدارمي، ص تاریخ یحیى بن)(٥
 .١٣٧٨، رقم ٣/٢٩٠تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٦
 .البصري الصفار عثمان أبو ،الباهلي اهللا عبد بن مسلم نهو اب)(٧
 .التمیمیة حیان بنتهو )(٨
 .اللؤلؤ صاحب البصري سعد بنهو ا)(٩

 .٢١٨٤ رقم ،٣/٤٤٥ الدوري، روایة معین، بن یحیى تاریخ)(١٠
 .الكوفي اهللا عبد أبو، يزَ نَ العَ  علي بنا هو)(١١
 .الكوفي علي أبو، يزَ نَ العَ  علي بنا هو)(١٢
 .٣٠٥٧، رقم ٤/٤٤ ،تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري)(١٣
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .٦٨٩٠ رقم ،١٤/٤٦٩ بغداد، تاریخ)(١٥
 المصدر السابق.)(١٦
 . علي: هو ابن المدیني.١٥٨٦، رقم ٧/١٥٩الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٧
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٨
 .١٥٨٦ رقم ،٧/١٥٩ الرجال، ضعفاء في الكامل)(١٩
 .٦٩٨، رقم ٨/٣٩٤تهذیب التهذیب، )(٢٠
 .٦٨٩٠ رقم ،١٤/٤٦٩ بغداد، تاریخ)(٢١
 .٥٥٣، رقم ٧/٩٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٢٢



٣٥٨ 

 وقال أحمد بن حنبل: .)٣(، وقال الجوزجاني: "ساقط")٢("الحدیث متروك" ، وقال مرة:)١(وقال النسائي: "لیس بثقه" 

 ابنوقال ، )٤("یعلم ال وهو أبیه، حدیث في فیدخلها والمتقدمین الثوري وسفیان مسعر حدیث یأخذ بنا له كان"
 وظنوا حدیثه، فأنكروا كتبه، في الحدیث أصحاب نظر آفته، هو ابن له كان: قال الربیع، بنا قیس عن" :نمیر

إنما أتي قیس من قبل ابنه، كان ابنه یأخذ حدیث الناس، فیدخلها في فرج "وقال أبو داود: ، )٥("غیرها قد ابنه أن
  .)٦("كتاب قیس، وال یعرف الشیخ ذلك

 ؛ ألنَّ تابعهاهنوال یضیر  ،به ثفحدّ  حدیثه من لیس ما ابنه علیه وأدخل كبر لما تغیَّر قلت: صدوق   
  محمد بن جعفر.

 ،السابعة من ،متروك ،بغداد قاضي ،الكوفي محمد أبو ،موالهم ،عمارة بن: هو االحسن الَبَجلي -٢
  .)٧(وخمسین ثالث سنة مات

 مكة أمیر ،سلیمان أبو ،الهاشمي المطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد بنهو ا :علي بن داود -٣
  .)٨(وخمسین اثنتین بنا وهو ،وثالثین ثالث سنة مات ،السادسة من ،مقبول ،وغیرها

 ذكره ابن حبان وقال: ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)٩(یتابع""مقبول، حیث  قال ابن حجر:
 بأس ال" وقال ابن عدي: ،)١١("واحد بحدیث یحدث إنما یكذب لیس أنه أرجو" ابن معین:وقال ، )١٠("یخطىء"

  .)١٢("جده عن أبیه، عن بروایاته،
  محمد بن جعفر. وال یضیر خطئه؛ ألنَّ تابعه، صدوق یخطئ قلت:

  رجال اإلسناد ثقات.وباقي 

                                                           
 .٤٩٠٣، رقم ٢٤/٣٥تهذیب الكمال، )(١
 .٤٩٩، رقم ٨٨الضعفاء والمتروكون، ص)(٢
 .٧٣، رقم ٩٦أحوال الرجال، ص)(٣
 .١٥٨٦، رقم ٧/١٥٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٦٨٩٠ رقم ،١٤/٤٦٩ بغداد، تاریخ)(٥
 المصدر السابق.)(٦
 .١٢٧٤، رقم ٢٤٠تقریب التهذیب، ص)(٧
 .١٨١٢، ٣٠٧السابق، صالمصدر )(٨
 .٨١تقریب التهذیب، ص)(٩

 .٧٧٣٧، رقم ٦/٢٨١الثقات، )(١٠
 .٦٣٠، رقم ٣/٥٥٣الكامل في ضعفاء الرجال، )(١١
 .٥٦٠المصدر السابق، ص)(١٢



٣٥٩ 

لیلى،  أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن عمرانو ، بن َشبَُّوْیه عبد اهللا بن أحمدین الحدیث فیهما فاإلسناد
الحسن و  ، وقیس بن الربیع، وداود بن علي الهاشمي، خمستهم صدوق، لیلى أبي بن الرحمن عبد بن محمدو 

  متروك. الَبَجلي
  الحكم على اإلسناد: 

 هذا من إال لیلى أبي ابن حدیث من هذا مثل نعرفه ال غریب، حدیث هذا" وقال الترمذي: ،منكراإلسناد 
  . )٣(بانيل، وضعفه من المعاصرین األ)٢("المتن منكر" ، وقال الذهبي:)١("الوجه

***  

َر ِفي اْلَحِدیثِ َوَقْد » وأكِرْم ُنُزَلهُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث الدَُّعاِء ِلْلَمیِِّت    .)٤(َتَكرَّ

  ) ١٨٧الحدیث رقم ( 
، َوإِْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیمَ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا ، ِكَالُهَما )٥(: وَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اْلَجْهَضِميُّ

، ح وَحدَّثَِني َأُبو )٦(َعْن ِعیَسى ْبِن ُیوُنَس  ، )٧(الطَّاِهرِ ، َعْن َأِبي َحْمَزَة اْلِحْمِصيِّ ، َوَهاُروُن ْبُن َسِعیٍد اْألَْیِليُّ
، َعْن َأِبي َحْمَزَة ْبِن )٩(، َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرثِ )٨(َقاَال: َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ  -َواللَّْفُظ ِألَِبي الطَّاِهِر  - 

، َقاَل: َسِمْعُت )١٠(َأِبیهِ  ُسَلْیٍم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر، َعنْ  ، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اْألَْشَجِعيِّ
اللُهمَّ، اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه، َواْعُف َعْنُه َوَعاِفِه، َوَأْكِرْم ُنُزَلُه، َوَوسِّْع ُمْدَخَلُه، «َعَلى َجَناَزٍة َیُقوُل:  rالنَِّبيَّ 
  .)١١(الحدیث... 

   تخریج الحدیث:
    ، عن جبیر بن نفیر، به، بنحوه.الرحبي عبید بن حبیبمن طریق  )١٢(أخرجه مسلم  

                                                           
 .٣٤١٩، رقم ٥/٣٥٨، منه بابأبواب الدعوات،  سنن الترمذي،)(١
 .٧٠، رقم ٣/٦٤٢تاریخ اإلسالم، )(٢
 .١١٩٤، رقم ١٦٩وزیادته، صضعیف الجامع الصغیر )(٣
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(٥
 .و إسرائیل كوفي نزل الشام مرابطاً هو ابن أبي إسحاق الَسِبیعي، أخ)(٦
 هو أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن السرح بمهمالت المصري.)(٧
 عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم، أبو محمد المصري.هو )(٨
 هو ابن یعقوب األنصاري موالهم المصري.)(٩

 ).٩٦٣(٨٥، رقم ٢/٦٦٢َمیِّت في الصالة، صرح به مسلم في صحیحه، كتاب الجنائز، باب الدُّعاء لل .هو جبیر بن نفیر)(١٠
 ).٩٦٣(٨٦، رقم ٢/٦٦٣ي الصالة، َمیِّت فصحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدُّعاء لل)(١١
 ).٩٦٣(٨٥، رقم ٦٦٢ص، في الموضع السابق)(١٢



٣٦٠ 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
 وآخره ساكنة مهملة بینهما والمثناة الراء بفتح ،)١(سلیم، الرَّْسَتني بن : هو عیسىأبو حمزة الِحْمِصي - ١ 

وقال أحمد بن  ،)٤(وقال ابن حجر : "ثقة" ،)٣(""صدوق ثقةقال أبو حاتم:  .)٢(السابعة من أوهام، له صدوق نون،
 آخر فهو الضعفاء في العقیلي ذكره الذي سلیم بن عیسى وأما" فقال:، وعلق علیه ابن حجر )٥("ال أعرفه" حنبل:
  .)٦("أعرفه ال أحمد فیه قال الذي ولعله عیاش بن بكر أبو وعنه سلمة بن شقیق وائل أِبي َعن روى ،كوفي

  .ثقةقلت:   
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
  .)٧(روى عنه قبل االختالطمسلم  ألنَّ  ؛اختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه -١  

  . )٨(إرسال عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر؛ ألنَّه لم یرسل عن أبیه جبیر بن نفیر -٢
  ، وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن )٩(اْألَْشَجِعيّ إرسال جبیر بن نفیر؛ ألنَّه لم یرسل عن عوف بن مالك  -٣

  .)١٠(حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس
***  
  
  

                                                           
بفتح أّوله، وسكون ثانیه، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: بلیدة قدیمة كانت على نهر المیماس، وهذا النهر هو الیوم المعروف )(١

بین حماة وحمص في نصف الطریق بها آثار باقیة إلى اآلن تدّل على جاللتها، وهي  بالعاصي الذي یمّر قّدام حماة، والرستن
 ].٣/٤٣خراب لیس بها ذو مرعى، وهي في علو یشرف على العاصي. [ معجم البلدان، 

 .٥٣٢٩، رقم ٧٦٧تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٩٢٧، رقم ٤/٢١٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .٥٩٢٨رقم ، ٦/٢٦٥لسان المیزان، )(٤
 .٢٧٠٣، رقم ٢/٣٨١العلل ومعرفة الرجال، )(٥
 .١٤٢٠، رقم ٣/٣٨٢الضعفاء الكبیر، ، وانظر: ٣٩٠، رقم ٨/٢١١تهذیب التهذیب، )(٦
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(٧
 .٢٢١، رقم ١٢٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨
، وتحفة التحصیل البن ٨٨، رقم ١٥٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٤٠، رقم ٢٦اتم، صانظر: المراسیل البن أبي ح)(٩

 .٤٧العراقي، ص
 .٣٩، رقم ٢٨طبقات المدلسین، صانظر: )(١٠



٣٦١ 

» اللَّه َتَعاَلى ِإالَّ َنزََّههُ َكاَن یصلِّي ِمَن اللَّْیِل، َفَال یُمّر بآیٍة ِفیَها تَْنِزیُه «(َنزََّه)ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  .)١(َأْصُل النَّْزِه: الُبْعد. َوَتْنِزیُه اللَّه َتَعاَلى: تبعیُده َعمَّا َال َیُجوُز َعَلْیِه ِمَن النََّقاِئصِ 

  ) ١٨٨الحدیث رقم ( 
، )٤(، َعْن َسْعِد ْبِن ُعَبْیَدةَ )٣(اْألَْعَمُش ، َحدَّثََنا )٢(: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیةَ قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا

َذاَت َلْیَلٍة َقاَل: َفاْفَتَتَح r : َصلَّْیُت َمَع النَِّبيِّ َقالَ  )٧(َعْن ُحَذْیَفةَ  ،)٦(َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفرَ  ،)٥(َعْن ُمْسَتْوِرِد ْبِن َأْحَنفَ 
ْرَكُع ُثمَّ َمَضى َحتَّى َخَتَمَها، اْلَبَقَرَة َفَقرََأ َحتَّى َبَلَغ رَْأَس اْلِماَئِة، َفُقْلُت َیْرَكُع ُثمَّ َمَضى َحتَّى َبَلَغ اْلِماَئَتْیِن، َفُقْلُت یَ 

َقاَل: َفَقاَل ِفي ُرُكوِعِه: "ُسْبَحاَن َربَِّي َساِء َفَقرََأَها، َقاَل: ُثمَّ َرَكَع، َقاَل: َفُقْلُت َیْرَكُع  َقاَل: ُثمَّ اْفَتَتَح ُسوَرَة النِّ 
"ُسْبَحاَن َربَِّي  "، َقاَل: َوَكاَن ُرُكوُعُه ِبَمْنِزَلِة ِقَیاِمِه، ُثمَّ َسَجَد َفَكاَن ُسُجوُدُه ِمْثَل ُرُكوِعِه، َوَقاَل ِفي ُسُجوِدِه:اْلَعِظیمِ 
َذ، َوإَِذا َمرَّ ِبآَیٍة ِفی" اْألَْعَلى َها َتْنِزیٌه ِللَِّه َقاَل: َوَكاَن ِإَذا َمرَّ ِبآَیِة َرْحَمٍة َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ ِبآَیٍة ِفیَها َعَذاٌب َتَعوَّ
  .)٨("َسبَّحَ 

   تخریج الحدیث:
 بن عليمن طریق )١١(وابن ماجه ،الهمدانيمن طریق عبد اهللا بن نمیر )١٠(، وابن حبان)٩(أخرجه مسلم  

من طریق مؤمل بن هشام الیشكري، وَمسْلم بن جنادة القرشي، أربعتهم عن أبي )١٢(، وابن خزیمةالكوفي محمد
، الهمداني نمیر بن اهللا عبدمن طریق )١٤(، والنسائي)١٣(، به، بنحوه. ومسلماألعمى خازم بن محمدمعاویة 

                                                           
 .٥/٤٣ ،النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 هو محمد بن خازم الضریر الكوفي.)(٢
 هو سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي.)(٣
 هو السلمي، أبو حمزة الكوفي.)(٤
 هو الكوفي.)(٥
 هو العبسي، أبو بكر الكوفي.)(٦
 .١٢٠١، رقم ١/٤٦٦هو ابن الیمان، صرح به الحاكم في كتابه المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٢٣٢٦١، رقم ٢٩٧-٣٨/٢٩٦مسند أحمد، )(٨
 ).٧٧٢(٢٠٣، رقم ١/١٥٣٦، اللیل صالة في القراءة تطویل استحباب بابكتاب صالة المسافرین وقصرها،  صحیح مسلم،)(٩

 .١٨٩٧، رقم ٥/٢٢٣صحیح ابن حبان، )(١٠
 .١٣٥١، رقم ١/٤٢٩، اللیل صالة في القراءة في جاء ما بابكتاب إقامة الصالة والسنة فیها،  سنن ابن ماجه،)(١١
 .٦٦٠، رقم ٣٣٠، ص٦٠٣، رقم ٣٠٤، وص٥٤٢، رقم ١/٢٧٢صحیح ابن خزیمة، )(١٢
 ).٧٧٢(٢٠٣، رقم ١/١٥٣٦، اللیل صالة في القراءة تطویل استحباب بابكتاب صالة المسافرین وقصرها،  مسلم،صحیح )(١٣
 جدتینالسَّ  بین والجلوس جودوالسُّ  الركوع، بعد والقیام كوع،والرُّ  القیام تسویة بابكتاب قیام اللیل وتطوع النهار، سنن النسائي، )(١٤

 .١٦٦٤، رقم ٣/٢٢٥، اللیل صالة



٣٦٢ 

بي، وابن ماجه )٢(، وابن حبان)١(ومسلم  من طریق حفص بن غیاث)٣(من طریق جریر بن عبد الحمید الضَّ
ثالثتهم  ، من طریق شعبة بن الحجاج،)٧(، وابن حبان)٦(، وأبو داود الطیالسي)٥(، والدارمي)٤(، والنسائيالنخعي

بن شراحیل، ، من طریق  الشعبي عامر )٩(، والطحاوي)٨(عن األعمش سلیمان بن مهران، به، بنحوه. والبزار
 ،)١١(، به، بنحوه. وأبو داودالعبسي زفرعن صلة بن  كالهمامن طریق أبي إسحاق السبیعي،  )١٠(والبزار

، من طریق )١٨(، والحاكم)١٧(، والطبراني)١٦(، والطحاوي)١٥(، والبزار)١٤(، والدارمي)١٣(، وابن ماجه)١٢(والنسائي
، ثالثتهم العبسي حراش بن ربعيمن طریق )٢٠(والطبراني من طریق ابن عم حذیفة،)١٩(یزید األنصاري، وأحمد

  .)٢١(یفة بن الیمان، به، بنحوهذح
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  

                                                           
 ).٧٧٢(٢٠٣ رقم ،١/١٥٣٦ اللیل، صالة في القراءة تطویل استحباب باب وقصرها، المسافرین صالة كتاب مسلم، صحیح)(١
 .٢٦٠٩، رقم ٦/٣٤٤صحیح ابن حبان، )(٢
 .٨٩٧، رقم ١/٢٨٩، جدتینالسَّ  بین یقول ما بابكتاب إقامة الصالة والسنة فیها،  سنن ابن ماجه،)(٣
 .١٠٠٨، رقم ٢/١٧٦، عذاب بآیة رَّ مَ  إذا ئِ القارِ  تعوذكتاب االفتتاح، باب  سنن النسائي،)(٤
 .١٣٤٥، رقم ٢/٨٢٦سنن الدارمي، )(٥
 .٤١٥، رقم ١/٣٣١مسند أبي داود الطیالسي، )(٦
 .٢٦٠٤، رقم ٦/٣٣٨صحیح ابن حبان، )(٧
 .٢٩٢١، رقم ٧/٣٢٢مسند البزار، )(٨
 .١٤١٧، رقم ١/٢٣٥شرح معاني اآلثار، )(٩

 .٢٩٣١، رقم ٧/٣٣٢مسند البزار، )(١٠
 .٨٧٤، رقم ١/٢٣١، وسجوده وعهكُ رُ  في الرجل یقول ما باب، والسجود وعكُ الرُّ  أبواب تفریع باب سنن أبي داود،)(١١
 بین الدعاء بابو  ،١٠٦٩، رقم ٢/١٩٩، قدر القیام بین الرفع من الركوع والسجودكتاب التطبیق، باب  سنن النسائي،)(١٢
 والجلوس والسجود الركوع، بعد والقیام والركوع، القیام تسویة بابوكتاب قیام اللیل وتطوع النهار، ، ١١٤٥، رقم ٢/٢٣١،جدتینالسَّ 
 .١٦٦٥، رقم ٣/٢٢٦، اللیل صالة في السجدتین بین
 .٨٩٧، رقم ١/٢٨٩، السَّجدتین بین یقول ما باب فیها، والسنة الصالة إقامة كتاب سنن ابن ماجه،)(١٣
 .١٣٦٣، رقم ٢/٨٣٥الدارمي، سنن )(١٤
 .٢٩٣٤، رقم ٧/٣٣٥مسند البزار، )(١٥
 .٧١٢، رقم ٢/١٨٩شرح مشكل اآلثار، )(١٦
 .٥٦٨٩، رقم ٦/٢٢٦المعجم األوسط، )(١٧
 .١٢٠١، رقم ٤٦٦، وص١٠٠٣، رقم ١/٤٠٥المستدرك على الصحیحین، )(١٨
 .٢٣٤١١، رقم ٤١٣، وص٢٣٣٦٣، رقم ٣٨٤، وص٢٣٣٠٠، رقم ٣٨/٣٣١مسند أحمد، )(١٩
 .٤٣٢٤، رقم ٤/٣٢١المعجم األوسط، )(٢٠
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعم اإلطالة.t وله طرق عدیدة عن حذیفة بن الیمان)(٢١



٣٦٣ 

؛ ألنَّه هنا )١("غیره حدیث في یهم وقد األعمش لحدیث الناس أحفظ" مازِ خَ  بن محمدأبو معاویة  -١  
؛ ألنَّ حدیثه ال یوفق بدعته، وكذلك إرساله؛ )٢("باإلرجاء رميلیمان بن مهران، وكذلك "حدَّث عن األعمش س

، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من )٣(ألنَّه لم یرسل عن األعمش سلیمان بن مهران
  .)٤(مراتب التدلیس

، وكذلك تدلیسه؛ )٥(السلمي عبیدة بن سعدإرسال األعمش سلیمان بن مهران؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٢  
  . )٦(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  الحكم على اإلسناد: 
المعاصرین ، ومن )٨(، ووافقه الذهبي)٧("الشیخین شرط على" الحاكم:وقال  ،ورجاله ثقات صحیح اإلسناد  

  .)١٠(، وشعیب األرنؤوط)٩(صححه األلباني
***  

َأْي » َشْیًئا فرخَّص ِفیِه فتنزَّه َعْنُه َقْومٌ  rَصَنَع َرُسوِل اللَّه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث َعاِئَشَة 
  .)١١(َنَزاَهًة، وتََنزََّه َتَنزُّهًا، ِإَذا َبُعدَتَرُكوُه َوَأْبَعُدوا َعْنُه، َوَلْم َیْعَمُلوا بالرُّخصة ِفیِه. َوَقْد َنُزَه 

  ) ١٨٩الحدیث رقم ( 
   َحدَّثََنا ،)١٤(اَألْعَمُش  َحدَّثََنا ،)١٣(َأِبي َحدَّثََنا ،)١٢(َحْفصٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا :رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

                                                           
 .٥٨٧٨، رقم ٨٤٠تقریب التهذیب، ص)(١
 المصدر السابق.)(٢
 .٢٧٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٧٨، رقم ٢٦٣انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٣
 .٦١، رقم ٣٦طبقات المدلسین، صظر: ان)(٤
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٨، رقم ١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٠، رقم ٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .١٣٤العراقي، ص 
 .٥٥، رقم ٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(٦
 .١٠٠٣، رقم ١/٤٠٥المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .١/٢٧١الصحیحین، المستدرك على تلخیص )(٨
 .٢٣٢، رقم ١٤٩مختصر الشمائل المحمدیة، ص)(٩

 .٢٣٢٦١، رقم ٢٩٧- ٣٨/٢٩٦حاشیة مسند أحمد، )(١٠
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١١
 هو ابن ِغیاث بن َطْلق الكوفي.)(١٢
 هو حفص بن ِغیاث بن َطْلق بن معاویة النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي.)(١٣
 بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي. هو سلیمان)(١٤



٣٦٤ 

َص  َشْیًئا r النَِّبيُّ  َصَنعَ : َعاِئَشةُ  َقاَلتْ : )٢(َمْسُروقٍ  َعنْ  ،)١(ُمْسِلمٌ   ،r النَِّبيَّ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  ،َقْومٌ  َعْنهُ  َفَتَنزَّهَ  ِفیِه، َفَرخَّ
 َلهُ  َوَأَشدُُّهمْ  ِباللَِّه، َألَْعَلُمُهمْ  ِإنِّي اللَّهِ  َفوَ  َأْصَنُعُه، الشَّْيءِ  َعنِ  َیَتَنزَُّهونَ  َأْقَوامٍ  َبالُ  َما: «َقالَ  ُثمَّ  اللَّهَ  َفَحِمدَ  َفَخَطبَ 
  .)٣(»َخْشَیةً 

   تخریج الحدیث:
 ،)٥(بيالضَّ  الحمید عبد بن، وجریر )٤(األعمى مازِ خَ  بن محمدأخرجه مسلم من طریق أبي معاویة   

  ، ثالثتهم عن األعمش سلیمان بن مهران، به، بنحوه.)٦(یعيبِ السَ  یونس بن عیسىو 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  یضیر ما قیل في كل من:رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال 

 مازِ خَ  بن محمدكل من  ؛ ألنَّه تابعه متابعة قاصرة)٧(حفص بن ِغَیاث الكوفي "ربما وهم"عمر بن  -١
بي، الحمید عبد بن وجریر، األعمى   .یعيبِ السَ  یونس بن عیسىو  الضَّ

   منه الحفظ سوء إلى أقرب التغیر وهذا" اث الكوفي؛ لقول عالء الدین رضا:اختالطه حفص ین ِغی -٢ 
 الحمید عبد بن وجریر، األعمى خازم بن محمدألنَّه تابعه كل من  ؛)٨("علیه المصطلح االختالط معنى إلى

بي، ، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب السبیعي یونس بن عیسىو  الضَّ
  .)٩(التدلیس

، وكذلك تدلیسه؛ )١٠(الهمداني صبیح بن ملِ سْ مُ إرسال األعمش سلیمان بن مهران؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٣
  .)١١(لذكره ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  
                                                           

 هو ابن صبیح بالتصغیر الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطار.)(١
 هو ابن األجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي.)(٢
 بابوكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، ، ٦١٠١، رقم ٨/٢٦، بالعتاب الناس یواجه لم من بابكتاب األدب،  صحیح البخاري،)(٣
 .٧٣٠١، رقم ٩/٩٧، والبدع الدین في والغلو العلم، في والتنازع التعمق من یكره ما
 ).٢٣٥٦(١٢٨، رقم ٤/١٨٢٩، َخْشَیِتهِ  ِشدَّةِ و  تعالى باهللا r ِعْلِمهِ  بابكتاب الفضائل، صحیح مسلم، )(٤
 ).٢٣٥٦(١٢٧، رقم في الموضع السابق)(٥
 .١٢٧، رقم الموضع السابقفي )(٦
 .٤٩١٤، رقم ٧١٦تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٢٧، رقم ٩٤نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٨
 .٩، رقم ٢٠طبقات المدلسین، صانظر: )(٩

البن ، وتحفة التحصیل ٢٥٨، رقم ١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٠، رقم ٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .١٣٤العراقي، ص

 .٥٥، رقم ٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(١١



٣٦٥ 

  .)١(الهمداني األجدع بن مسروقإرسال ُمْسِلم بن صبیح الهمداني؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٤
  ول عالء وكذلك اختالطه؛ لق ،)٢(األجدع الهمداني؛ ألنَّه لم یرسل عن عائشةرسال مسروق بن إ -٥  

 أنها رومان أم عن روایته عن تكلموا وٕانما والتغیر االختالط إلى نسبه قد األئمة من اً أحد نرَ  لم" رضا:الدین 
 روایته مؤلفاته بعض في ذكر أنه الشافعیة فضالء بعض عن الحلبي الدین برهان ظفالحا أورده ما أما .مرسلة

 قال من اسم یحدد فلم. عمره آخر اختالطه عند لهؤالء رواه ولعله: وقال االختالط إلى فیها ونسبه رومان أم عن
 إلیه المشار هذا إن ثم إلیها، الرجوع یمكن حتى االختالط إلى مسروق فیها نسب التي المؤلفات هذه اسم وال ذلك
 االختالط، في ووقوعه بتغیره فیها یقطع لم ممرضة بصیغة االختالط إلى نسبه إنما الشافعیة فضالء من أنه

 في األئمة ألقوال المخالف المجهول هذا بقول عبرة فال االختالط إلى ینسبه لم األئمة من أحداً  فإن وأیضاً 
  .)٣("اختلطوا فیمن مسروقاً  یذكر أال الحلبي الدین برهان بالحافظ األحرى وكان مسروق،

***  

َأْي َال َیْستَْبِرُئ وََال » َكاَن َال َیْستَْنِزُه ِمَن اْلَبْولِ «ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث المعذَّب ِفي َقْبِرِه قال 
  .)٤(َیَتَطهَُّر، وََال َیْسَتْبِعُد ِمْنهُ 

  ) ١٩٠الحدیث رقم ( 
 َحدَّثََنا: َقاَال  َواِحٌد، اْلَمْعَنى)٦(َوَوِكیعٌ  ،)٥(ُمَعاِوَیةَ  َأُبو َحدَّثََنا: رحمه اهللا أحمد بن حنبلقال اإلمام 

 َمرَّ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ،)٩(َطاُوسٍ  َعنْ  ُیَحدِّثُ  ُمَجاِهًدا، َسِمْعتُ : َوِكیعٌ  َقالَ  ،)٨(ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ،)٧(اْألَْعَمُش 
 الَبْولِ  ِمنَ  َیْسَتْنزِهُ  َال  َفَكانَ : َأَحُدُهَما َأمَّا َكِبیٍر، ِفي ُیَعذََّبانِ  َوَما َلُیَعذََّباِن، ِإنَُّهَما: "َفَقالَ  ،ِبَقْبَرْینِ  r النَِّبيُّ 

 َفَغَرزَ  ِبِنْصَفْیِن، َفَشقََّها َجِریَدًة، َأَخذَ  ُثمَّ ".  ِبالنَِّمیَمةِ  َیْمِشي َفَكانَ : اْآلَخرُ  َوَأمَّا - َبْوِلهِ  ِمنْ : َوِكیعٌ  َقالَ  - 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٧٦٠، رقم ٢٧٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٩٤، رقم ٢١٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٣٠٢العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧٥١قم ، ر ٢٧٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٨٧، رقم ٢١٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .٢٩٩العراقي، ص 
 .١٠٩، رقم ٣٥٠نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، ص)(٣
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 هو محمد بن خازم الضریر الكوفي.)(٥
 .١٠٧١، رقم ٢/٩٦٩هو ابن الجراح، صرح به ابن منده في كتابه اإلیمان، )(٦
 سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي.هو )(٧
 هو ابن َجْبر، أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي.)(٨
 هو ابن كیسان الیماني أبو عبد الرحمن الحمیري موالهم الفارسي.)(٩



٣٦٦ 

 -  َیْیَبَسا َلمْ  َما َعْنُهَما ُیَخفَّفَ  َأنْ  َلَعلَُّهَما: " َقالَ  َهَذا؟ َصَنْعتَ  ِلمَ  اهللاِ  َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا .َواِحَدةً  َقْبرٍ  ُكلِّ  ِفي
  .)١("َتْیَبَسا: َوِكیعٌ  َقالَ 

   تخریج الحدیث:
، عن األعمش سلیمان بن مهران، وأما خازم بن محمدمعاویة  األول فهو عن أبيللحدیث إسنادان أما   

عن )٢(البخاري له فأخرج األول اإلسناد وأماالثاني فهو عن وكیع بن الجرح عن األعمش سلیمان بن مهران. 
 بن محمدعن أبي معاویة  ثالثتهم، )٤(بن أبي شیبة وهو في مصنفهاعن )٣(، ابن ماجهالبیكندي جعفر بن یحیى
بن اعن إسحاق  )٦( ، ومسلمالبیكندي جعفر بن یحیىعن )٥(البخاري فأخرجه ثانيال اإلسناد وأما، به، بنحوه. خازم

، وأبو الكندي سعید بن اهللا عبد، وأبي سعید األشج الهمداني العالء بن محمدإبراهیم بن راهویه، وأبي كریب 
، وابن الحرشيعن زهیر بن حرب )١٠( ، من طریق هناد بن السَِّري، وأبو داود)٩(والطحاوي ،)٨(والنسائي ،)٧(داود
، من طریق إبراهیم بن عبد اهللا )١٤(، والبیهقي)١٣(، وابن منده)١٢( عن ابن أبي شیبة وهو في مصنفه)١١(ماجه

، وأبو داود العبدي من طریق عبد الواحد بن زیاد )١٦(، والدارمي)١٥(ُكلهم عن وكیع بن الجراح، به، بنحوه. ومسلم
  ...، من طریق شعبة بن الحجاج،)١٨(حابن، وابن )١٧(الطیالسي

                                                           
 .١٩٨٠، رقم ٣/٤٤١مسند أحمد، )(١
 .١٣٦١ ، رقم٢/٩٥، القبر على الجرید بابكتاب الجنائز،  صحیح البخاري،)(٢
 .٣٤٧، رقم ١/١٢٥، البول في یدشدِ التَّ  بابكتاب الطهارة وسننها،  سنن ابن ماجه،)(٣
 .١٢٠٤٥، رقم ٥٢، وص١٢٠٣٨، رقم ٣/٥١مصنف ابن أبي شیبة، )(٤
 .٦٠٥٢، رقم ٨/١٧، كتاب األدب، باب الِغیَبة صحیح البخاري،)(٥
 ).٢٩٢(١١١، رقم ١/٢٤٠، منه االستبراء ووجوب البول نجاسة على الدلیل بابكتاب الطهارة،  صحیح مسلم،)(٦
 .٢٠، رقم ١/٦، البول من ستبراءاالِ  بابكتاب الطهارة،  سنن أبي داود،)(٧
 .٣١، رقم ١/٢٨، البول عن التََّنزُّهُ كتاب الطهارة، باب  سنن النسائي،)(٨
 .٥١٩٠، رقم ١٣/١٨٤شرح مشكل اآلثار، )(٩

 .٢٠، رقم ١/٦، البول من اِالستبراء باب الطهارة، كتاب سنن أبي داود،)(١٠
 .٣٤٧، رقم ١/١٢٥،  البول في شدیدالتَّ  بابكتاب الطهارة وسننها،  سنن ابن ماجه،)(١١
 .١٢٠٣٨، رقم ٣/٥١مصنف ابن أبي شیبة، )(١٢
 .١٠٧١، رقم ٢/٩٦٩، اإلیمان)(١٣
 .١٠٥٨٨، رقم ١٣/٤٣٧شعب اإلیمان، )(١٤
 ).٢٩٢، رقم (١/٢٤٠١، منه االستبراء ووجوب البول نجاسة على الدلیل باب الطهارة، كتاب صحیح مسلم،)(١٥
 .٧٦٦، رقم ١/٥٧٣سنن الدارمي، )(١٦
 .٢٧٦٨، رقم ٤/٣٦٩مسند أبي داود الطیالسي، )(١٧
 .٣١٢٩، رقم ٧/٣٩٩صحیح ابن حبان، )(١٨



٣٦٧ 

، ثالثتهم عن األعمش سلیمان بن مهران، به، بيالضَّ  الحمید عبد، وابن حبان، من طریق جریر بن )١( والبخاري 
، به، ، عن عبد اهللا بن عباسالقرشي جبر بن، من طریق مجاهد )٤(، وابن خزیمة)٣(والنسائي ،)٢(بنحوه. والبخاري

  ، وأخذه هنا عن عبد اهللا بن عباس مباشره. )٥(بنحوه
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
؛ ألنَّه حدَّث )٦("غیره حدیث في یهم وقد األعمش لحدیث الناس أحفظ" مازِ خَ  بن محمدأبو معاویة  -١  
فق بدعته، وكذلك إرساله؛ ألنَّه ا؛ ألنَّ حدیثه هنا یو )٧("باإلرجاء رمياألعمش سلیمان بن مهران، وكذلك " هنا عن

، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب )٨(لم یرسل عن األعمش سلیمان بن مهران
  .)٩(التدلیس
وكذلك تدلیسه؛ ، )١٠(إرسال األعمش سلیمان بن مهران؛ ألنَّه لم یرسل عن مجاهد بن َجْبر القرشي -٢  

  . )١١(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس
، وكذلك اختالطه؛ ألنَّ )١٢(إرسال مجاهد بن َجْبر القرشي؛ ألنَّه لم یرسل عن طاوس بن كیسان -٣  

  من هذه الطریق.)١٣(له البخاري

                                                           
 .١٣٧٨، رقم ٢/٩٩، والبول الغیبة من القبر عذاب بابكتاب الجنائز،  صحیح البخاري،)(١
 النَِّمیَمُة من بابوكتاب األدب،  ،٢١٦، رقم ١/٥٣، بوله من یستتر ال أن الكبائر من بابكتاب الوضوء،  ،الموضع السابقفي )(٢

 .٦٠٥٥، رقم ٨/١٧، الكبائر
 .٢٠٦٨، رقم  ٤/١٠٦، على القبر اْلَجِریَدةِ  َوْضعُ كتاب الجنائز، باب سنن النسائي، )(٣
 .٥٥، رقم ١/٣٢صحیح ابن خزیمة، )(٤
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.yوله طرق عدیدة عن عبد اهللا بن عباس )(٥
 .٥٨٧٨، رقم ٨٤٠تقریب التهذیب، ص)(٦
 المصدر السابق.)(٧
 .٢٧٦، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٧٨، رقم ٢٦٣انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٨
 .٦١، رقم ٣٦طبقات المدلسین، صانظر: )(٩

، وتحفة التحصیل البن ٢٥٨، رقم ١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٠، رقم ٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .١٣٤العراقي، ص 

 .٥٥، رقم ٣٣، صانظر: طبقات المدلسین)(١١
بن ، وتحفة التحصیل ال٧٣٦، رقم ٢٧٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٧٣، رقم ٢٠٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .٢٩٤العراقي، ص
 .١٣٦١، رقم ٢/٩٥، القبر على الجرید باب الجنائز، كتاب صحیح البخاري،)(١٣



٣٦٨ 

، وكذلك تدلیسه؛ لذكر ابن )١(yإرسال طاوس بن كیسان؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد اهللا بن عباس  -٤  
  . )٢(حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب التدلیس

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٤(، وشعیب األرنؤوط)٣(األلباني صححه كل من، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح  

***  

ُیَقاُل: ُنِزف دُمه، » ِمْنَها َحتَّى َماتَ ِإنَّ َرُجًال َأَصاَبْتُه جراحٌة َفُنِزَي «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَزا)ِفیِه 
  .)٥(وُنِزَي، ِإَذا َجَرى َوَلْم ینقطع

  ) ١٩١الحدیث رقم ( 
 ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،)٧(َسِعیدٍ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ،)٦(َماِلكٍ  َعنْ : رحمه اهللا عبد الرزاق الصنعانيقال اإلمام 

 ِبَسْیفٍ  اْبَنهُ  َحَذفَ  َقَتاَدةَ  ُیْدَعى ِمْنُهمْ  َرُجًال  َأنَّ  َفَأْخَبَرهُ  َعْنُه، t اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأَتى ُجْعُشٍم، ْبنَ  ُسَراَقةَ  َأنَّ  ُشَعْیٍب،
 َغْیُركَ  َكانَ  َوإِنْ  َعَلْیَنا، َلتُْقِبَلنَّ  َواِلًیا ُكْنتَ  َلِئنْ : ُسَراَقةُ  َلهُ  َفَقالَ  ُعَمُر، َعْنهُ  َفَأْعَرَض  َفَماتَ  ِمْنهُ  َفُنِزي َساَقْیِه، َفَأَصابَ 
 َأَخذَ  َجاَءهُ  َفَلمَّا َوِماَئًة، ِعْشِرینَ  ِبُقَدْیدٍ  ِلي اْعُددْ : ُعَمرُ  َفَقالَ  اْألَْمَر، َعَلْیهِ  َفَعَرَض  ُعَمرُ  ِإَلْیهِ  َفَأْقَبلَ : َقالَ  ِإَلْیهِ  َفَأْمُرَنا
 r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ثُمَّ  ُخْذَها، اْلَمْقُتوِل؟ َأخُ  َأْینَ : َقالَ  ثُمَّ  َخِلَفًة، َوَأْرَبِعینَ  َجَذَعًة، َوَثَالِثینَ  ِحقًَّة، َثَالِثینَ  ِمْنَها
  .)٨(»ِمیرَاثٌ  ِلَقاِتلٍ  َلْیَس : «َیُقولُ 

   تخریج الحدیث:
  من طریق الشافعي  )١٠(، البیهقيالعتقي القاسم بن الرحمن عبدفي الكبرى من طریق )٩(أخرجه النسائي  
  ...،)١١(مسندهوهو في 

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٣٠٧، رقم ٢٠١، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٥٤، رقم ٩٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٥٧العراقي، ص
 .١٤، رقم ٢١طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .١١٢٠ – ٢٤٤٠، رقم ١/٤٧٩الجامع الصغیر وزیادته، صحیح )(٣
 .١٩٨٠، رقم ٣/٤٤١حاشیة مسند أحمد، )(٤
 .٥/٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا المدني. )(٦

 هو ابن قیس األنصاري المدني، أبو سعید القاضي.)(٧
 .١٧٧٨٢، رقم ٩/٤٠٢الرزاق الصنعاني،  مصنف عبد)(٨
 .٦٣٣٤، رقم ٦/١٢٠السنن الكبرى، )(٩

 .١٥٩٦٣، رقم ٨/٦٩السنن الكبرى، )(١٠
 .١/٢٠١مسند الشافعي، )(١١



٣٦٩ 

، )٢(وأحمدبن أنس وهو في موطئه، به، بنحوه،  ، ثالثتهم عن مالك)١(القرشي بكیر بن یحیىومن طریق  
عن أبي )٥(عن سفیان الثوري، وابن أبي شیبة )٤(، وعبد الرزاق الصنعانيالسلمي بشیر بن هشیمعن  )٣(والبیهقي

من طریق یزید بن هارون، ثالثتهم عن یحیى  )٧(والبیهقي، )٦(، وأحمد بن حنبلالجعفري حیان بن سلیمانخالد 
  ، به، بنحوه. عید بن المسیب، عن عمر بن الخطابمن طریق س )٨(، به، بنحوه. والدارقطنياألنصاريبن سعید 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  

ثقة، )، وهو ٤٨رقم(ب، قد تقدم العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد ابنهو  عمرو بن شعیب: -١
تكلم فیه العلماء، فإذا ُعلم أن جده هو عبد اهللا فسماعه  r النبي عن جده عن أبیه، عن أحادیثه، أن إال

، وال یضیر )٩(tصحیح، وما كان غیر ذلك فهو ضعیف، ویضیر إرساله؛ ألّنه أرسل عن عمر بن الخطاب 
  .)١٠(مراتب التدلیسالمرتبة الثانیة من في  إیاه ذكر ابن الحجرتدلیسه؛ ل

وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في تدلیس یحیى بن سعید األنصاري؛ لذكر ابن حجر إیاه 
  .)١١(في المرتبة األولى من مراتب التدلیس

  إرسال عمرو بن شعیب. فیه  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

 ال القاتل" t ةشاهد عن أبي هریر وله  .)١٢(اإلسناد ضعیف؛ وضعفه من المعاصرین شعیب األرنؤوط  
 قد فروة أبي بن اهللا عبد بن وٕاسحاق الوجه هذا من إال یعرف ال یصح ال حدیث هذا قال الترمذي: "و ، )١٣(یرث"
 َیِرثُُه، الَ  َفِإنَّهُ  َقِتیًال  َقَتلَ  َمنْ ": وأیضًا له شاهد عن ابن عباس قال ،)١(حنبل" بن أحمد منهم العلم أهل بعض تركه

                                                           
 .٢٣٠٦، رقم ٢/٣٦٧، والسنن الصغیر، ١٦١٤١، رقم ٨/١٢٦السنن الكبرى، )(١
 .٣٤٧، رقم ١/٤٢٣مسند أحمد، )(٢
 .١٦٤٨٧، رقم ٨/٢٣٠السنن الكبرى، )(٣
 .١٧٧٨٣، رقم ٩/٤٠٣مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )(٤
 .٣١٣٩٤، رقم ٦/٢٧٩مصنف ابن أبي شیبة، )(٥
 .٣٤٧، رقم ١/٤٢٣مسند أحمد، )(٦
 .٢٣٠٦، رقم ٢/٣٦٧السنن الصغیر، و  ،١٢٢٣٩، رقم ٦/٣٦٠السنن الكبرى، )(٧
 .٤٥٧٤، رقم ٤٢٤، وص٤١٤٤، رقم ٥/١٦٨سنن الدارقطني، )(٨
، وتحفة التحصیل البن ٥٧٢، رقم ٢٤٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٧١، رقم ١٤٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص )(٩

 .٢٤٣العراقي، ص
 .٦٠، رقم ٣٥طبقات المدلسین، صانظر: )(١٠
 .٣٢، رقم ٢٧، صانظر: المصدر السابق)(١١
 .٣٤٧، رقم ١/٤٢٤حاشیة مسند أحمد، )(١٢
 .٢١٠٩، رقم ٣/٤٩٦، القاتل میراث إبطال في جاء ما بابسنن الترمذي، أبواب الفرائض، )(١٣



٣٧٠ 

 َال  َأنْ  َوَقَضى ِمیَراٌث، ِلَقاِتلٍ  َلْیَس  َأنَّهُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َقَضى َوَلَدُه، َأوْ  َواِلَدهُ  َكانَ  َوإِنْ  َغْیُرُه، َواِرثٌ  َلهُ  َیُكنْ  َلمْ  َوإِنْ 
، وله شاهد )٤(من المعاصرین األلباني، و )٣(وضعفه ابن حجر، وأیضًا هذا الحدیث ضعیف، )٢("ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلمٌ  ُیْقَتلَ 

، وله شاهد عن )٦(، وفیه محمد بن سالم الَهْمداني ضعیف)٥("َیْحُجبُ  َوَال  َیِرثُ  َال  اْلَقاِتلُ  عن علي بن أبي طالب: "
، )٧("َلَقَتْلُتكَ  ِبَوَلِدهِ  َواِلدٌ  ُیْقَتلُ  الَ : " َیُقولُ  r اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َأنِّي َوَلْوال اْلَقاِتُل، َیِرثُ  الَ  عمر بن الخطاب فقال: "

، لغیره حسن فالحدیث وعلیهیصبح الحدیث  هذه وبجمیع الطرق ،)٨(وحسنه من المعاصرین شعیب األرنؤوط
 كان یرث ال القاتل أن العلم أهل عند هذا على والعملوقال الترمذي: ". )٩(صححه من المعاصرین األلبانيو 

  .)١٠(مالك" قول وهو یرث فإنه خطأ القتل كان إذا: بعضهم وقال خطأ أو عمداً  القتل
***  

» َأنَُّه ُرِمَي ِبَسْهٍم ِفي ُركبته، َفُنِزَى ِمْنُه َفَماتَ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي َعاِمٍر اْألَْشَعِريِّ 
َر ِفي اْلَحِدیثِ    .)١١(َوَقْد َتَكرَّ

  ) ١٩٢الحدیث رقم ( 
 َعْبدِ  ْبنِ  ُبَرْیدِ  َعنْ  ،)١٣(ُأَساَمةَ  َأُبو َحدَّثََنا ،)١٢(الَعَالءِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

   َهَذا اْنِزعْ : َقالَ  ِإَلْیِه، َفاْنَتَهْیتُ  ،ُرْكَبِتهِ  ِفي َعاِمرٍ  َأُبو ُرِميَ : َقالَ  ،t ُموَسى َأِبي َعنْ  ،)١٥(ُبْرَدةَ  َأِبي َعنْ 
  
  

  .)١(»َعاِمرٍ  َأِبي ِلُعَبْیدٍ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : «َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتُه، ،r النَِّبيِّ  َعَلى َفَدَخْلتُ  ،الَماءُ  ِمْنهُ  َفَنزَا َفَنَزْعُتهُ  السَّْهَم،
                                                                                                                                                                                                 

 .٢١٠٩، رقم ٣/٤٩٦، القاتل میراث إبطال في جاء ما بابسنن الترمذي، أبواب الفرائض، )(١
 .١٧٧٨٧، رقم ٩/٤٠٤مصنف عبد الرزاق، )(٢
 .١٣٥٩، رقم ٣/١٩٢انظر: التلخیص الحبیر، )(٣
 .١٦٧٢، رقم ٦/١١٩الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، إرواء انظر: )(٤
 .٣١٢٥، رقم ٤/١٩٨٨سنن الدارمي، )(٥
 .٥٩٣٥، رقم ٨٤٦انظر: تقریب التهذیب، ص)(٦
 . ٣٤٦، رقم ١/٤٢٣مسند أحمد، )(٧
 . ٣٤٦، رقم ١/٤٢٣حاشیة مسند أحمد، )(٨
 .١٦٧١، رقم ٦/١١٨إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )(٩

 .٢١٠٩، رقم ٣/٤٩٦، القاتل میراث إبطال في جاء ما بابسنن الترمذي، أبواب الفرائض، )(١٠
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١١
 هو ابن كریب الهمداني، أبو كریب الكوفي.)(١٢

 هو حماد بن أسامة القرشي موالهم الكوفي.)(١٣
 الكوفي. ن أبي موسى األشعريهو ابن أبي بردة ب)(١٤
 هو ابن أبي موسى األشعري.)(١٥



٣٧١ 

   تخریج الحدیث:
عن عبد اهللا بن َبرَّاد أبو عامر )٣(، به، بنحوه. وأیضاً الهمدانيعن محمد بن العالء )٢(أخرجه مسلم  

  ، به، بنحوه.القرشي أسامة بن حماداألشعري عن أبي أسامة 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في ُكل من:
؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب يأسامة حماد بن أسامة القرش تدلیس أبي -١

  .)٤(لیسالتد
  متابعة قاصرة اً ه؛ ألنَّ في مسند أحمد تابع)٥("قلیالً  یخطىءاألشعري " بردة أبي بن اهللا عبد بن برید -٢

  .)٦(األشعري بزَ رْ عَ  بن الرحمن عبد بن اكحَّ الضَّ 
  .)٧(ُبْردة بن موسى األشعري؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي موسى األشعري إرسال أبي -٣  

***  
  
  
  
  
  

َأْي نحمَلها َعَلْیَها » ُأِمْرنا َأالَّ ُنْنِزَى الُحُمَر َعَلى اْلَخْیلِ «رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َعِليٍّ  قال ابن األثیر
: اِني. َقاَل اْلَخطَّاللنَّْسل. ُیَقاُل: َنَزْوُت َعَلى الشَّْيِء َأْنُزو َنْزوًا، ِإَذا وثَْبَت َعَلْیِه. َوَقْد َیُكوُن ِفي اْألَْجَساِم َواْلَمعَ  ِبيُّ

                                                                                                                                                                                                 
، أوطاس غزوة بابوكتاب المغازي،  ،٢٨٨٤، رقم ٤/٣٤،البدن من همالسَّ  نزع بابكتاب الجهاد والسیر،  صحیح البخاري،)(١
 .٦٣٨٣، رقم ٨/٨١، الوضوء عند الدعاء بابوكتاب الدعوات،  ،٤٣٢٣، رقم ٥/١٥٥
، رقم ٤/١٩٤٣، y األشعریین عامر وأبي موسى أبي فضائل من باب، y الصحابة فضائل كتابصحیح مسلم، )(٢

٢٤٩٨(١٦٥.( 
 في الموضع السابق.)(٣
 .٤٤، رقم ٣٠طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
 .٦٦٤، رقم ١٦٥صتقریب التهذیب، )(٥
 .١٩٥٦٧، رقم ٣٢/٣٣٧انظر: مسند أحمد، )(٦
، وتحفة التحصیل البن ٣٢٣، رقم ٢٠٤ص ، وجامع التحصیل للعالئي،٣٠٢، رقم ١٦١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧

 .١٦٥العراقي، ص



٣٧٢ 

َأنَّ الُحُمَر ِإَذا ُحِمَلت َعَلى اْلَخْیِل َقلَّ عدُدها، َواْنَقَطَع َنماُؤها، وَتَعطََّلت  - واللَّه َأْعَلمُ  - ُیْشبه َأْن َیُكوَن اْلَمْعَنى ِفیهِ 
اِئِم، ولحُمها َمْأُكوٌل، َوَغْیُر َذِلَك ِمَن منافُعها. َواْلَخْیُل ُیْحتاج ِإَلْیَها للرُّكوب والرَّكض، والطََّلب، َواْلِجَهاِد، وٕاْحراِز اْلَغنَ 
  .)١(اْلَمَناِفِع. َوَلْیَس للَبْغل شيٌء ِمْن َهِذِه، فأَحبَّ َأْن َیْكُثر َنسُلها؛ لَیْكُثَر االنِتفاُع ِبَها

  ) ١٩٣الحدیث رقم ( 
 َهاُرونُ  َحدَّثََنا ،)٢(اْلُمَقدَِّميُّ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِني: رحمه اهللا عبد اهللا بن أحمد بن حنبلقال اإلمام 

، َعنْ  ،)٤(َأِبیهِ  َعنْ  ،)٣(َعِليٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َحدَّثََنا ُمْسِلٍم، ْبنُ ا : r النَِّبيُّ  ِلي َقالَ : َقالَ  َعِليٍّ
َدَقَة، تَْأُكلِ  َوال َعَلْیَك، َشقَّ  َوإِنْ  اْلُوُضوءَ  َأْسِبغِ  َعِليُّ  َیا"  َأْصَحابَ  ُتَجاِلْس  َوال اْلَخْیِل، َعَلى اْلَحِمیرَ  ُتْنزِ  َوال الصَّ

  .)٥("النُُّجومِ 
   تخریج الحدیث:

بصري، به، ال ، عن هارون بن ُمسلمالهروي عن سوید بن سعید)٦(أخرجه أبو یعلى الموصلي    
، )١٣(، وابن حبان)١٢(، والطحاوي)١١(والبزار ،)١٠(، وابن سعد)٩(، وأحمد)٨(، والنسائي)٧(داود بنحوه. وأبو

  ...،)١٥(اْلَغاِفِقّي، وأحمد ُزَرْیرعن عبد اهللا بن 
عن سالم بن أبي الجعد، )٣(، والطحاوياألنماري علقمة بن علي، عن )٢(، والبزار)١(وأبو داود الطیالسي 

  ، به، بنحوه.طالب أبي بنعن عبد الملك بن المغیرة الهاشمي، أربعتهم عن علي )٤(والُعقیليّ 

                                                           
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
، رقم ١٢/٣٩٣بضم المیم وفتح القاف وتشدید الدال المهملة وفي آخرها المیم، هذه النسبة إلى الجد. [ األنساب للسمعاني، )(٢

٣٩٠٤.[  
  أبو جعفر الباقر.هو ابن الحسین بن علي بن أبي طالب السجاد، )(٣
  هو علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي زین العابدین.)(٤
  ].٩/١١٦الطَّاِلِع. [لسان العرب،  النَّْجمِ  ِإَلى الناِظرُ  النَّْجم ُهوَ أصحاب النجوم:  .٥٨٢، رقم ٢/٢٢مسند أحمد، )(٥
 .٤٨٤، رقم ١/٣٤٦مسند أبي یعلى الموصلي، )(٦
 .٢٥٦٥، رقم ٣/٢٧، الخیل على تنزى الحمر كراهیة في بابكتاب الجهاد، سنن أبي داود، )(٧
 .٤٤٠٥، رقم ٤/٣١٩، والسنن الكبرى، ٣٥٨٠، رقم ٦/٢٢٤، الخیل على الحمیر حمل في یددِ شْ التَّ كتاب الخیل،  سنن النسائي،)(٨
 .١٣٥٩، رقم ٤٦٠، وص٧٨٥، رقم ٢/١٧٣مسند أحمد، )(٩

 .١/٤٩١الطبقات الكبرى، )(١٠
 .٨٨٩، رقم ٣/١٠٤مسند البزار، )(١١
 .٢١٤، رقم ١/٢٠٥شرح مشكل اآلثار، )(١٢
 .٤٦٨٢، رقم ١٠/٥٣٦صحیح ابن حبان، )(١٣
 .١٩٢٦٨، رقم ١٤/٩٨، ومعرفة السنن واآلثار، ١٩٧٨٦، و رقم ١٩٧٨٥، ورقم ١٩٧٨٤، رقم ١٠/٣٩السنن الكبرى، )(١٤
 .٧٦٦، رقم ٢/١٥٧مسند أحمد، )(١٥



٣٧٣ 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  .)٥(السابعة من ،مستور ،البصري: هو هارون بن مسلم -١  
  .)٦(سنة واحد وخمسین ومائة يَ وفِّ المسعودي، تُ  األنصاري: هو الرحمن عبد بن القاسم -٢  

، )٩("الحدیث منكر" ، وقال أبو زرعة:)٨(، وقال مرة: "ضعیف جدًا")٧("شیئاً  یسوى لیسمعین: "قال ابن 
  .)١١("لیس بالمعروف" ، وقال ابن عدي:)١٠("الحدیث مضطرب الحدیث ضعیف" وقال أبو حاتم:

  قلت: ضعیف.
یضیر؛ ألنَّه أرسل عن جده علي بن أبي طالب  طالب أبي بن علي بن الحسین بن عليإرسال  -٣

t)١٢(  .  
 أبي بن علي بن الحسین بن علي بن محمدوباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال 

  .  )١٣(العابدین زین الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسین بن علي ؛ ألنَّه لم یرسل عن أبیهطالب
 علي ٕارسالضعیف، و  األنصاري الرحمن عبد بن القاسم، و مستور البصري مسلم بن هارونفیه  فاإلسناد

  .طالب أبي بن علي بن الحسین بنا
  الحكم على اإلسناد: 

                                                                                                                                                                                                 
 .١٥١، رقم ١/١٣٢، مسند أبي داود الطیالسي)(١
 .٦٦٩، رقم ٢/٢٥٩مسند البزار، )(٢
 .٢١٣، رقم ١/٢٠٤شرح مشكل اآلثار، )(٣
 .٢/٤٩، الضعفاء الكبیر)(٤
 .٧٢٨٨، رقم ١٠١٥تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٢٩٩، رقم ٤/١٨٥تاریخ اإلسالم، )(٦
 .١٨٠٩، رقم ٣/٣٧٢تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٧
 .٦٨٢٠، رقم ٣/٣٧٤میزان االعتدال، )(٨
 .٦٤٨، رقم ٧/١٢٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٦٤٨ رقم ،٧/١٢٣ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(١٠
 .١٥٨٠، رقم ٧/١٥٢الكامل في ضعفاء الرجال، )(١١
التحصیل البن ، وتحفة ٥٣٩، رقم ٢٤٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٥١، رقم ١٣٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .٢٣٤العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٧٠٠، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٦٧١، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٢٨٢العراقي، ص



٣٧٤ 

صححه له متابعات صحیحه، ، و )١(وضعفه من المعاصرین شعیب األرنؤوط ،إسناد هذا الحیث ضعیف  
  وعلیه فالحدیث حسن لغیره.، )٣(، وشعیب األرنؤوط)٢(من المعاصرین األلبانيكل متابعاته 

***  

ُهَو اْفَتَعل » ِإنَّ َهَذا اْنَتَزى َعَلى َأْرِضي فأَخَذها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َواِئِل ْبِن ُحْجر 
ْنَساِن ِإَلى الشرِّ    .)٤(ِمَن النَّْزِو. واِالْنِتَزاُء والتََّنزِّى َأْیًضا: َتَسرُّع اْإلِ

  ) ١٩٤الحدیث رقم ( 
 ،)٧(اْلَوِلیدِ  َأِبي َعنْ  َجِمیًعا ،)٦(ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  َوإِْسَحاقُ  ،)٥(َحْربٍ  ْبنُ  ُزَهْیرُ  َوَحدَّثَِني: رحمه اهللا مسلمقال اإلمام 

 َعنْ  َواِئٍل، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ،)٩(ُعَمْیرٍ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)٨(َعَواَنةَ  َأُبو َحدَّثََنا اْلَمِلِك، َعْبدِ  ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثََنا: ُزَهْیرٌ  َقالَ 
 اْنَتَزى َهَذا ِإنَّ : َأَحُدُهَما َفَقالَ  َأْرٍض، ِفي َیْخَتِصَمانِ  َرُجَالنِ  َفَأَتاهُ  ،r اهللاِ  َرُسولُ  ِعْندَ  ُكْنتُ : َقالَ  ُحْجٍر، ْبنِ  َواِئلِ 
، َعاِبسٍ  ْبنُ  اْلَقْیسِ  اْمُرؤُ  َوُهوَ  -  اْلَجاِهِلیَّةِ  ِفي اهللاِ  َرُسولَ  َیا َأْرِضي َعَلى : َقالَ  - ِعْبَدانَ  ْبنُ  َرِبیَعةُ  َوَخْصُمهُ  اْلِكْنِديُّ

 َقامَ  َفَلمَّا: َقالَ  ،»َذاكَ  ِإالَّ  َلكَ  َلْیَس : «َقالَ  ِبَها، َیْذَهبُ  ِإَذنْ : َقالَ  »َیِمیُنهُ : «َقالَ  َبیَِّنٌة، ِلي َلْیَس : َقالَ  »َبیَِّنُتكَ «
: ِرَواَیِتهِ  ِفي ِإْسَحاقُ  َقالَ  ،»َغْضَبانُ  َعَلْیهِ  َوُهوَ  اهللاَ  َلِقيَ  َظاِلًما، َأْرًضا اْقَتَطعَ  َمنِ : «r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  ِلَیْحِلَف،

  .)١٠(َعْیَدانَ  ْبنُ  َرِبیَعةُ 
   تخریج الحدیث:

  ، به، بنحوه.الحضرمي من طریق ِسَماك بن حرب الهذلي، عن علقمة بن وائل)١١( أخرجه مسلم  
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  

                                                           
  .٥٨٢، رقم ٢/٢٢مسند أحمد، حاشیة )(١
  .٢٥٦٥، رقم ٢/١١٥صحیح سنن أبي داود، )(٢
  .٧٨٥، رقم ٢/١٧٣حاشیة مسند أحمد، )(٣
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٤
 هو ابن شداد أبو خثیمة النسائي نزیل بغداد.)(٥
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(٦
 هو هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم الطیالسي البصري.)(٧
 هو الوضاح بن عبد اهللا الیشكري الواسطي البزاز.)(٨
 سوید اللخمي حلیف بني عدي الكوفي.هو ابن )(٩

 ).١٣٩(٢٢٤، رقم ١/١٢٤، بالنار َفاِجَرة ِبَیِمین مسلم َحقَّ  اقتطع من وعید كتاب اإلیمان، باب صحیح مسلم،)(١٠

 ).١٣٩(٢٢٣، رقم السابقفي الموضع )(١١



٣٧٥ 

 لم أنه إال صدوق الكوفي، الحضرمي الجیم وسكون المهملة بضم ُحْجر : هو ابنوائل بن علقمة -١  
 أبیه من یسمع لم" ابن معین:. وقال )٤(، وابن حبان)٣(والعجلي ،)٢(وثقه: ابن سعد .)١(الثالثة من أبیه من یسمع
، وهنا قول البخاري فیه )٧(، وقال مرة : "سمع أباه")٦("أشهر ةستَّ بِ  أبیه موت بعد ولد إنه" البخاري:، وقال )٥("شیئاً 

، وقد )٨(أنَّ الذي ولد بعد موت أبیه هو أخیه عبد الجبار بن وائلهل سمع من أبیه أم ال، والحقیقة اضطرب 
، )٩(في أكثر من روایة صیغة التحدیثثبت سماع علقمة بن وائل عن أبیه بأكثر من حدیث، حیث حدَّث عنه ب

 فقد اهللا، رحمه منه َوَهمٌ  وهذا، فقال: ")١٠("أبیه من یسمع لم أنه إالعیب األرنؤوط على قول ابن حجر: "وعلق ش
 أكبر وهو أبیه من سمع حجر بن وائل بن وعلقمة" ، وقال الترمذي:)١١("أبیه عن حدیثٍ  ما غیر في سماُعه ثََبت
  .)١٢("أبیه من یسمع لم الجبار وعبد وائل، بن الجبار عبد من

  ، وقد ثبت سماعه من أبیه.قلت: ثقة  
 )١٣(أقیال من أبوه كان ...یعمر بن وائل بن ربیعة ابن الجیم، وسكون المهملة ضم: وائل بن ُحْجر -٢  

 معه له قّصة في لیتسلمها معاویة معه وبعث إیاها، فأقطعه أرضاً  واستقطعه ،r النبيّ  على هو ووفد الیمن،
  .)١٤(معروفة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)١٥(روى عنه قبل االختالطمسلم  ألنَّ  ؛اختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه -١  

                                                           
 .٤٦٧٣، رقم ٣٩٧تقریب التهذیب، ص)(١
 .٦/٣١٢انظر: الطبقات الكبرى، )(٢
 .١٢٧٥، رقم ٢/١٤٨انظر: الثقات، )(٣
 .٥٦١، رقم ٥/٢٠٩ذكره في الثقات، )(٤
 .٥٣٧، رقم ٢٤٠جامع التحصیل للعالئي، ص)(٥
 .٣٥٦، رقم ٢٠٠العلل الكبیر، ص)(٦
 .١٧٨، رقم ٧/٤١التاریخ الكبیر، )(٧
 .٤٢٦، رقم ٢٣٥انظر العلل الكبیر، ص)(٨
، ٢/٥٨٠ة البن شبة، ن، وتاریخ المدی١١٧، رقم ٣٦٠، وص١١١، ورقم ١١٠، رقم ٢/٣٥٦انظر: مسند أبي داود الطیالسي، )(٩

 . ١٣٩٠، رقم ٤/٢٣٤، وصحیح ابن حبان، ١٥٩٦، رقم ١/٤٢٨ومستخرج أبي عوانة، 

 .٤٦٧٣، رقم ٣٩٧تقریب التهذیب، ص)(١٠
 . ١/١٤٢مسند أحمد، )(١١

 .١٤٥٤، رقم ٣/١٠٨سنن الترمذي، )(١٢
 ].٤/١٢٢[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .واألمر القول النافذ الملك وهو قیل، جمع)(١٣
 .٩١٢٠، رقم ٦/٤٦٦یز الصحابة، یإلصابة في تم)(١٤
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١٥



٣٧٦ 

لذكر وكذلك تدلیسه،  ،)١(الحضرمي وائل بن علقمةإرسال عبد الملك بن عمیر؛ ألنَّه لم یرسل عن  -٢
 أي روایة بأي صیغة من صیغ السماع؛، ولم یصرح في )٢(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیسبن حجر إیاه في ا

 الضرب هذا أحادیث من ینتقي ألنه حدیثه، إخراج في مسلم على عیب وال" :اهللا فقد قال ابن القیم الجوزیة رحمه
وكذلك اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه في ، )٣(فیه" غلط أنه یعلم ما الثقة أحادیث من یطرح كما حفظه، أنه یعلم ما

  .)٤(القسم األول من المختلطین

***  

َر ِفي » اْنَتَزى َعَلى الَقضاِء َفَقضى ِبَغْیِر َعَلمٍ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َواْلَحِدیُث اْآلَخُر  َوَقْد َتَكرَّ
  .)٥(اْلَحِدیثِ 

  ) ١٩٥الحدیث رقم ( 
  لم أجده.  

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
التحصیل البن  ة، وتحف٤٧٣، رقم ٢٣٠ل للعالئي، ص ، وجامع التحصی٢٣١، رقم ١٣٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٢١٢العراقي، ص
 .٨٤، رقم ٤١طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .١/٣٥٣زاد المعاد في هدي خیر العباد، )(٣
 .٣٠، رقم ٧٦المختلطین، صكتاب انظر: )(٤
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥



٣٧٧ 

  الثانيالمبحث 
  النون مع السین

النَّْسُء: التَّْأِخیُر. ُیَقاُل: » َمن أَحبَّ َأْن ُیْنَسَأ ِفي أَجله فْلَیِصْل َرِحَمه«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَأ)ِفیِه 
ْرَته. والنََّساُء: االسُم، َوَیُكوُن ِفي العُ    .)١(ْمر َوالدِّینِ َنَسْأُت الشيَء َنْسًأ، وَأْنَسْأُتُه ِإْنَساًء، ِإَذا أخَّ

  ) ١٩٦الحدیث رقم ( 
، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن )٢(: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َیْحَیى ْبِن اْلَوِزیِر ْبِن ُسَلْیَمانَ قال اإلمام النسائي رحمه اهللا

َمْن «َیُقوُل:  r، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا )٥(، َعِن اْبِن ِشَهابٍ )٤(، َیُقوُل: َحدَّثَِني ُیوُنُس )٣(َوْهبٍ 
  .)٦(»َسرَُّه َأْن ُیْبَسَط َعَلْیِه ِرْزُقُه َأْو ُیْنَسَأ ِفي َأَجِلِه َفْلَیِصْل َرِحَمهُ 

   تخریج الحدیث:
صالح المصري، ویعقوب بن عن  أحمد بن )٨( عن حرملة بن یحیى  التُِّجیِبّي، وأبو داود)٧(أخرجه مسلم  

من طریق هشام بن )١٠(عن یونس بن عبد األعلى الصدفي، وابن حبان)٩(كعب بن حامد الحلبي، والطحاوي
من طریق حسان بن إبراهیم العنزي، )١١(الَحرَّاني، خمستهم عن عبد اهللا بن وهب القرشي، به، بنحوه. والبخاري

  ...،)١٥(حبان ، وابن)١٤(، وأبو یعلى الموصلي)١٣(، ومسلم)١٢(والبخاريیونس بن یزید اَألْیلي، به، بنحوه. 

                                                           
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
، أبو عبد اهللا المصري، والتُِّجیِبّي بضم التاء المعجمة بنقطتین من فوق وكسر الجیم وسكون الیاء المنقوطة باثنتین هو التُِّجیِبيّ )(٢

شرس بن شبیب أاسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابني لى تجیب وهي قبیلة وهو إباء منقوطة بواحدة، هذه النسبة  من تحت في آخرها
 ].٦٩٠، رقم ٢٠-٣/١٩ابن السكون. [ األنساب للسمعاني، 

 هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم، أبو محمد المصري.)(٣
 هو بن یزید بن أبي النجاد اَألْیلي.)(٤
 هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا الزهري.)(٥
 .١١٣٦٥، رقم ١٠/٢٢٩السنن الكبرى، )(٦
 ).٢٥٥٧( ٢٠، رقم ٤/١٩٨٢الرحم وتحریم قطیعتها، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة )(٧
 .١٦٩٣، رقم ٢/١٣٢سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، )(٨
 .٣٠٧٠، رقم ٨/٨٠شرح مشكل اآلثار، )(٩

 .٤٣٩، رقم ٢/١٨١صحیح ابن حبان، )(١٠
زق، )(١١  .٢٠٦٧، رقم ٣/٥٦صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من أحبَّ البسط في الرِّ
زق بصلة الرحم، )(١٢  .٥٩٨٦، رقم ٨/٥في الموضع نفسه، كتاب األدب، باب من بسط له في الرِّ
 ).٢٥٥٧( ٢١، رقم ٤/١٩٨٢صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، )(١٣
 .٣٦٠٩، رقم ٦/٣٩٥مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٤
 .٤٣٨، رقم ٢/١٨٠صحیح ابن حبان، )(١٥



٣٧٨ 

عن  كالهمامن طریق قرة بن عبد الرحمن المعافري، )٢( وأحمد من طریق عقیل بن خالد اَألْیلي، )١(والبیهقي 
ِسَیاه  ، من طریق میمون بن)٥(، والبیهقي)٤(، وأبو نعیم األصبهاني)٣(محمد بن شهاب الزهري، به، بنحوه. وأحمد

، وابن )٧(من طریق عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي ُحسین المكي القرشي، والطحاوي)٦(البصري، وأحمد
َقاِشّي، أربعتهم عن )٩(من طریق عطاء بن أبي رباح، وأبو یعلى الموصلي)٨(األعرابي من طریق یزید  بن أبان الرَّ

  .)١٠(أنس بن مالك، به، بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد، وعلله

  رجال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
  .)١١(عبد اهللا بن وهب القرشي؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب التدلیس -١  

؛ ألنَّه تابعه كل من عقیل بن خالد )١٢(وهمًا قلیالً  فیها لهروایة یونس بن یزید اَألْیلي عن الزهري  -٢
  اَألْیلي، وقرة بن عبد الرحمن المعافري.

، و كذلك تدلیسه، مع أنَّ )١٣(tأنس بن مالك  إرسال محمد بن شهاب الزهري؛ ألنَّه لم یرسل عن -٣  
، بصیغة )١٦(، ومسلم)١٥(؛ ألنَّه حدث في روایة البخاري)١٤(ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس

  اإلخبار.
  الحكم على اإلسناد: 

  ...،)١٧(األلباني صححه كل من، و ورجاله ثقات اإلسناد صحیح  
                                                           

 .٧٥٧٢، رقم ١٠/٣٢٨، وشعب اإلیمان، ١٣٢٢١، رقم ٧/٤٣السنن الكبرى، )(١
 .١٣٥٨٥، رقم ٢١/٢٠٩مسند أحمد، )(٢
 .١٣٨١١، رقم ٣١٩-، ٣١٨، ص١٣٤٠١، رقم ٩٣ص، مسند أحمد)(٣
 .٣/١٠٧حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٤
 .٧٤٧١، رقم ١٠/٢٦٤شعب اإلیمان، )(٥
 .١٢٥٨٨، رقم ٤٤- ١٠/٤٣مسند أحمد، )(٦
 .٣٠٧١، رقم ٨/٨١شرح مشكل اآلثار، )(٧
 .١٦٧، رقم ١/١٠٨معجم ابن األعرابي، )(٨
 .٤١٢٣، رقم ١٥٣، وص٤٠٩٧، رقم ٧/١٣٥مسند أبي یعلى الموصلي، )(٩

 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن أنس بن مالك )(١٠
 .١٧، رقم ٢٢طبقات المدلسین، ص)(١١
 .٧٩٧٦، رقم ١١٠٠تقریب التهذیب، صانظر: )(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٧١٢، رقم ٢٦٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٧، رقم ١٨٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٢٨٧العراقي، ص
 .١٠٢، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(١٤
زق بصلة الرحم صحیح البخاري، )(١٥  .٥٩٨٦، رقم ٨/٥، كتاب األدب، باب من بسط له في الرِّ
 ).٢٥٥٧( ٢١، رقم ٤/١٩٨٢كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها،  صحیح مسلم،)(١٦
 .٥٩٥٦، رقم ٢/١٠٣٣صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(١٧



٣٧٩ 

  .)١(وشعیب األرنؤوط 
***  

ِهَي َمْفَعلة ِمْنُه: » ِفي اْلَماِل، َمْنَسَأٌة ِفي األَثر ِصلة الرَّحم َمْثراةٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٢(َأْي َمِظنٌَّة َلُه وموضعٌ 

  ) ١٩٧الحدیث رقم ( 
، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َعْبِد )٣(: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا

، َعْن َیِزیَد، َمْوَلى اْلُمْنَبِعِث، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ  َتَعلَُّموا ِمْن َأْنَساِبُكْم َما " َقاَل: rاْلَمِلِك ْبِن ِعیَسى الثََّقِفيِّ
  .)٤("نَّ ِصَلَة الرَِّحِم َمَحبٌَّة ِفي اَألْهِل، َمْثرَاٌة ِفي اْلَماِل، َمْنَسَأٌة ِفي اَألَثرَتِصُلوَن ِبِه َأْرَحاَمُكْم، َفإِ 
   تخریج الحدیث:

من طریق  )٨(، وابن أبي الدنیا)٧(عن إبراهیم بن عیسى الطَّاْلَقاِني)٦(. أحمد بن حنبل)٥(أخرجه المروزي  
، )١١(، والخرائطي)١٠(من طریق عبد اهللا بن عثمان العتكي، والبخاري)٩(أحمد بن جمیل المروزي، والحاكم

، )١٦(، والسمعاني)١٥(والحاكم ،)١٤(، وابن عدي)١٣(، من طریق سعید بن أبي سعید المقبري، الطبراني)١٢(والبیهقي

                                                           
 .١٣٨١١، رقم ٣١٩-، ٣١٨، ص١٣٤٠١، رقم ٢١/٩٣انظر: حاشیة مسند أحمد، )(١
 .٥/٤٤واألثر، النهایة في غریب الحدیث )(٢
 هو ابن موسى، أبو العباس السَّْمَسار، المعروف بمردویه.)(٣
، منسأة في األثر یعني زیادة في العمر ١٩٧٩، رقم ٣/٤١٩سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في َتْعِلیِم النََّسب، )(٤

 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، 
 .١٩٦، رقم ١٠٢البر والصلة، ص)(٥
 .٨٨٦٨، رقم ٤٥٧-١٤/٤٥٦مسند أحمد، )(٦
الروذ وبلخ مما یلي  بفتح الطاء المهملة وتشدیدها وسكون الالم وبعدها القاف المفتوحة وفي آخرها النون، طالقان بلدة بین مرو)(٧

، رقم ٩/٨نساب للسمعاني، الجبال، وطالقان أیضا والیة عند قزوین، ویقال لألولى: طالقان خراسان وللثانیة: طالقان قزوین. [ األ
٢٥٥٢.[ 

 .٢٥٢، رقم ٨٤مكارم األخالق، ص)(٨
 .٧٢٨٤، رقم ٤/١٧٨المستدرك على الصحیحین، )(٩

زق بصلة الرحم،  صحیح البخاري،)(١٠  .٥٧، رقم ١/٣٤، واألدب المفرد،٥٩٨٥، رقم ٨/٥كتاب األدب، باب من بسط له في الرِّ
 .٢٦٩، رقم ١٠١مكارم األخالق، ص)(١١
 .٧٥٧١، رقم ١٠/٣٢٧اإلیمان، شعب )(١٢
 .٨٣٠٨، رقم ٨/١٧٢المعجم األوسط، )(١٣
 .٢/١٦٥الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٤
 .٣٠٢، رقم ١/١٦٦المستدرك على الصحیحین، )(١٥
 .١/٧األنساب، )(١٦



٣٨٠ 

ي من طریق عطاء بن أبي رباح، ثالثتهم عن أب)١(طریق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والبیهقي
  هریرة، به، بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
: هو ابن عبد الرحمن بن العالء بن جاریة، بالجیم والتحتانیة، مقبول، عبد الملك بن عیسى الثقفي -١  

ذكره ابن حبان  ، وقد ُتوبع كما هو موضح في التخریج.)٣(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع" .)٢(من السادسة
  .)٦("صدوق" . وقال الذهبي:)٥("صالح". قال أبو حاتم: )٤(الثقات في

  قلت: صدوق.  
  .)٧(: مدني، صدوق، من الثالثةیزید مولى الُمْنَبِعث -٢  
  .)١٠(، والذهبي)٩(، والدارقطني)٨(قه: ابن حبانوثَّ   
  .ةقلت: ثق  
  فیه عبد الملك بن عیسى الثقفي صدوق. فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
 اصححه، صحیحه ، ومتابعته)١١(، وحسنه من المعاصرین شعیب األرنؤوطإسناد هذا الحدیث حسن  

  .)١٤(، ومن المعاصرین األلباني)١٣(، ووافقه الذهبي)١٢(الحاكم
***  
  
  

                                                           
 .١٥٩٤، رقم ٣/٢٣٨شعب اإلیمان، )(١
 .٤٢٣٠، رقم ٦٢٥تقریب التهذیب، ص)(٢
 .٨١المصدر السابق، ص)(٣
 .٩٢٠٨، رقم ٧/١٠٦الثقات، )(٤
 .١٧٠٣، رقم ٥/٣٦٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 .٣٤٧٠، رقم ١/٦٦٨الكاشف، )(٦
 .٧٨٥١، رقم ١٠٨٦-١٠٨٥تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٦٠٩٠، رقم ٥/٥٣٣ذكره في الثقات، )(٨
 .٢٥٥، رقم ٤٠سؤاالت البرقاني، ص)(٩

 .٦٣٧٣، رقم ٢/٣٩٢الكاشف، )(١٠
 .٨٨٦٨، رقم ٤٥٧- ١٤/٤٥٦حاشیة مسند أحمد، )(١١
 .٧٢٨٤، رقم ٤/١٧٨المستدرك على الصحیحین، )(١٢
 .٤/١٦١تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(١٣
 .٢٩٦٥، رقم ١/٥٧٠صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(١٤



٣٨١ 

  .)١(»َوَكاَن َقْد ُأْنِسَئ َلُه ِفي الُعُمر«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن َعْوٍف 

  )١٩٨ الحدیث رقم (
ْخَبَرَنا َأُبو َزَكِریَّا، َفَوَجْدُت ِفي ِكَتاِب جدي أبي عبد أَ : قال اإلمام أبو القاسم األصبهاني رحمه اهللا

َیْعُقوب، َقاَل ْبِن أبي اهللا َرِحَمُه اللَُّه، َأَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَبْغَداِديُّ ِبِمْصَر، ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َیْعُقوَب 
، َعْن ُعَماَرَة بن زید، َعن عبد اهللا ْبِن اْلَعَالِء ْبِن َأِبي َنْبَقَة، َعن عبد  َوذكر عبد اهللا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَبَغِويُّ

ٍ، َقاَل َكاَن عبد الرحمن ْبُن َعْوٍف َیُقوُل: )٢(الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبیِه ُحَمْید
ِبَسَنٍة َأْو َنْحِوَها َفَنَزْلُت َعَلى اْبِن ِذي َكَواِهَن اْلِحْمَیِريِّ َوَكاَن  rاَفْرُت ِإَلى اْلَیَمِن َقْبَل َمْبَعِث َرُسوِل اللَِّه سَ "

َو ِفي َمْنِزِل َوهُ   rَحتَّى َعاَد َكاْلَفْرِخ... َفَأَتْیُت َرُسوَل اللَِّه  َوَكاَن قد أنسيء َلُه ِفي اْلُعْمرِ  َشْیًخا َكِبیراً 
َفَأِذَن ِلي َفَلمَّا َرآِني َضِحَك َوَقاَل َأَرى َوْجًها َأْرُجو َلُه َخْیرًا َقاَل َخِدیَجَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َفاْسَتْأَذْنُت َعَلْیِه 

  .)٣("الحدیث... َوَما َذاَك َیا ُمَحمَُّد َقاَل َأَحَمْلَت ِإَليَّ 
   تخریج الحدیث:

  من طریق عمر بن مدرك البلخي، عن عبد اهللا بن محمد البغوي، به، بنحوه. )٤(عساكرأخرجه ابن   
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
: هو یحیى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده بن أبي عمرو األصبهاني أبو زكریا -١  

وكان جلیل القدر وافر الفضل، واسع الروایة، "قال السمعاني:  .)٥(الحافظ، توفى سنة إحدى عشرة وخمس مائة
  .)٦("ثقة حافظًا صدوقًا، كثیر التصانیف، حسن السیرة، بعیدًا عن التكلف

  قلت: ثقه.   
هو محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده العبدي األصبهاني، جد أبو زكریا أبو عبد اهللا:  - ٢  

حسن الثناء على أعبد اهللا من بیت الحدیث والحفظ و أبو "قال الحاكم:  .)٧(الحافظ الجوال صاحب التصانیف
، وقال أبو إسحاق بن )٩("حدثنا ابن منده إمام األئمة في الحدیث" الباطرقاني: وقال ،)٨("سلفه وعلیه رحمهم اهللا

                                                           
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 الكوفي.هو ابن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن الُرؤاسي، أبو عوف )(٢
 .٢٣٩، رقم ١٨٧- ١٨٥دالئل النبوة، ص)(٣
 .٣٥/٢٥٠تاریخ دمشق، )(٤
 .٦٥٦، رقم ٤٨٤د لمعرفة رواة السنن والمسانید، صیالتقی)(٥
 .١١٠٤، رقم ٢/٣٧٩التحبیر في المعجم الكبیر، )(٦
 .٦٤٧٨، رقم ٦/٥٥٥لسان المیزان، )(٧
 .٦٠٨٣، رقم ٥٢/٣٢تاریخ دمشق، )(٨
 بكر أبو جعفر، بن محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل بن َأْحَمدهو  الباطرقاني و .٧٢١٣، رقم ٣/٤٧٩میزان االعتدال، )(٩

 ].٢٤٥، رقم ١٠/١١٦[ تاریخ اإلسالم،  اُألستاذ اْألصبهانيّ  المقرئ الباِطرقانيّ 



٣٨٢ 

منده عند أبي جرى ذكر ابن "، وقال عمر السمناني: )١("هأبي عبد اهللا بن مندما رأیت مثل "حمزة الحافظ: 
، وقال محمد )٤("أحد المكثرین والمحدثین الجوالین"، قال ابن عساكر: )٣("فقال: كان جبال من الجبال )٢(میْ عَ نُ 

حفظ من أسمعت أبا العباس جعفر بن محمد بن المعتز الحافظ، یقول: ما رأیت "الحسن بن أحمد السمرقندي: 
لمحمد قال كان بمصر في كتاب شیخ یعني حدیثا  هوذكر ابن مند"، وقال الدارقطني: )٥("هأبي عبد اهللا بن مند

بن موسى عن أیوب عن نافع عن ابن عمر في الشفاعة لمن مات بالمدینة، بن عبید بن حساب عن سفیان ا
فكتب على حاشیته إنما هو عن سفیان عن موسى بن عقبة وأیوب وسفیان بن موسى عن أیوب خطأ، عد 

وهذا من أیسر أوهامه فإن له في معرفة الصحابة  مندة ألن الصواب كما في الكتاب،الدارقطني هذا أوهام ابن 
خر عمره،....، آاختلط في " . وقال أبو نعیم األصبهاني:)٦("أوهاما كثیرة وقد أخبرنا بالحدیث على الصواب

جمیل الستر والصیانة  المعتقدات لم یعرفوا بها، نسأل اهللا يجماعة أقواًال فوتخبط أیضًا في أمالیه، ونسب إلى 
أقذع الحافظ أبو نعیم في جرحه لما بینهما من الوحشة ونال " . وعلق علیه ابن حجر العسقالني فقال:)٧("برحمته

 .)٨("نسأل اهللا العفو ،منه واتهمه فلم یلتفت إلیه لما بینهما من العظائم
  عمر بن مدرك البلخي. ةقاصر  ةر هنا أوهامه؛ ألنَّ تابعه متابع، وال یضی، له أوهامةقلت: ثق   

 ، األصبهاني)٩(: واسم أبي یعقوب إسحاق، وكنیته محمد أبو بكرمحمد بن یعقوب بن أبي یعقوب -٣  
  .)١١(وثقه:  أبو الشیخ األصبهاني .)١٠(توفى سنة ثمان وتسعین ومئتین

   .ة)، وهو ثق٩رقم(بقد تقدم عبد اهللا بن محمد البغوي:  -٤  
  .)١٢("كان یضع الحدیث"قال أبو الفتح األزدي:  :ُعَمارة بن زید -٥  
  .قلت: متهم بالوضع  
  .)١٣("مجهول"قال أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر:  : عبد اهللا بن العالء بن أبي نبقة -٦  

                                                           
 .٧٢١٣ رقم ،٣/٤٧٩ االعتدال، میزان)(١
 هو األصبهاني.)(٢
 .٦٠٨٣، رقم ٥٢/٣٢تاریخ دمشق، )(٣
 .السابقالمصدر )(٤
 .٣٠٠١، رقم ١٥/٥٢المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(٥
 .٦٠٨٣ رقم ،٥٢/٣٢ دمشق، تاریخ)(٦
 .١٧١١، رقم ٢/٢٧٨تاریخ أصبهان، )(٧
 .٦٤٧٨، رقم ٦/٥٥٥، لسان المیزان)(٨
 .١٤٨١، رقم ٢/٢٠٩، تاریخ أصبهان)(٩

 .٥١١، رقم ٦/١٠٥٣تاریخ اإلسالم، )(١٠
 .٤٥٩، رقم ٣/٤٧٧المحدثین، طبقات انظر: )(١١
 .٢٤٣٣، رقم ٢/٢٠٤الضعفاء والمتروكون، )(١٢
، رقم ٤/٥٣٠، ولسان المیزان، ٤٤٦٧، رقم ٢/٤٦٤، میزان االعتدال، ٥٩٣، رقم ٥/١٢٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣

٤٣٣٣. 



٣٨٣ 

  قلت: مجهول.   
وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر إرسال حمید بن عبد الرحمن بن عوف؛ ألنَّه لم یرسل عن أبیه   

  .)١(الرحمن بن عوفعبد 
  فیه ُعَمارة بن زید متهم بالوضع، عبد اهللا بن العالء بن أبي نبقة مجهول.  فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  .اإلسناد منكر

***  

  .)٢(َأْي تأخیُر الُعمر والَبقاء» َمن َسرَُّه النََّساُء َوَال َنَساءَ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوَحِدیُث َعِليٍّ 

  )١٩٩الحدیث رقم (
َعن  ،)٥(ِإْسَحاق ي، َعن َأب)٤(، َعن معمر)٣(ث ِهَشام بن ُیوُسف: قد حدَّ بن معین رحمه اهللاقال اإلمام 

  .)٦("من سره النَِّساء ِفي َأجله" r، َعن النَِّبي يَعاِصم بن َضمَرة، َعن عل
   تخریج الحدیث:

  .ابن معینتفرد به   
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
: هو السَّلولي، الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات دون المائة، سنة أربع عاصم بن ضمرة -١  
، )١٢("لیس به بأس". وقال النسائي: )١١(، والعجلي)١٠(بن المدینيا، و )٩(بن معینوا ،)٨(قه: ابن سعدوثَّ  .)٧(وسبعین

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ١٤٥رقم ، ١٦٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص٦٢، رقم ٤٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٨٣العراقي، ص
 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 هو الصنعاني، أبو عبد الرحمن القاضي.)(٣
 هو ابن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البصري نزیل الیمن.)(٤
. وهو عمرو بن عبد اهللا بن عبید ٣٠١٢، رقم١٦/٤٩٧هو الَسِبیعي، وقال ما حدثني بحدیث قط إال عن علي. تهذیب الكمال، )(٥

 الهمداني.
 .٤٢٥، رقم٣/١٠٣تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٦
 .٣٠٨٠، رقم ٤٧٢تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٦/٢٢٢انظر: الطبقات الكبرى، )(٨
 .٥١٦، رقم ١٤٩انظر: تاریخ یحیى بن معین، ص)(٩

 .١٩١٠ ، رقم٦/٣٤٥انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .٨١١، رقم ٢/٨انظر: الثقات، )(١١
 .٣٠١٢، رقم١٣/٤٩٨تهذیب الكمال، )(١٢



٣٨٤ 

كنا نعرف فضل حدیث عاصم ". وقال سفیان الثوري: )٢("وسط"، وقال الذهبي: )١("صالح الحدیث"وقال البزار: 
أو عاصم  )٤(يعن علسألت یحیى أیما أعجب إلیك الحارث "، وقال الدوري: )٣("بن ضمرة على حدیث الحارثا
. )٦("على من الحارثأعاصم بن ضمرة "، وقال أحمد بن حنبل: )٥("فقال عاصم بن ضمرة يبن ضمرة عن علا

 يتعصب الجوزجاني على َأصحاب عل"، وعلق علیه ابن حجر فقال: )٧("قریب منهعندي " وقال الجوزجاني:
وعاصم بن ضمرة لم اذكر له حدیثًا لكثرة ما یروي عن علي مما تفرد به ومما ال " . وقال ابن عدي:)٨("معروف

ال محمد قو ، )٩("یتابعه الثقات علیه والذي یرویه، عن عاصم قوم ثقات البلیة من عاصم لیس ممن یروي عنه
كان رديء الحفظ فاحش الخطأ یرفع "، وقال ابن حبان: )١٠("عاصم أثبت من الحارث" بن عبد اهللا بن عمار:ا

  .)١١("من الحارث فلما فحش ذلك في روایته استحق الترك على أنه أحسن حاالً  علي قوله كثیراً 
  قلت: صدوق.   
لذكر ابن حجر إیاه في  یضیر، إسحاق الَسِبیعي عمرو بن عبد اهللا بن عبید الهمداني يتدلیس أب - ٢  

  .)١٢(المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس ولم یصرح في أي روایة بأي صیغة من صیغ التحدیث
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:

إسحاق الَسِبیعي عمرو بن عبد اهللا بن عبید  إرسال معمر بن راشد؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي -١  
  .)١٣(الهمداني
إسحاق الَسِبیعي عمرو بن عبد اهللا بن عبید الهمداني؛ ألنَّه لم یرسل عن عاصم بن  يإرسال أب -٢  

  . )١٥(طه؛ لذكر العالئي إیاه من القسم األول في المختلطینال، وكذلك اخت)١٤(ضمرة

                                                           
 .٧٧، رقم ٥/٤٥تهذیب التهذیب، )(١
 .٢٥٠٤، رقم ١/٥١٩الكاشف،)(٢
 .الكوفي عائشة أبو التیمي سوید بنوالحارث: هو ا .١٩١٠، رقم ٦/٣٤٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 هو ابن أبي طالب.)(٤
 .١٢٦٠، رقم ٣/٢٦٨یحیى بن معین، روایة الدوري،  تاریخ)(٥
 .١٩١٠ رقم ،٦/٣٤٥ حاتم، أبي البن والتعدیل الجرح)(٦
 . أي الحارث.١١، رقم ٣٤أحوال الرجال، ص)(٧

 .٧٧، رقم ٥/٤٥تهذیب التهذیب، )(٨
 .١٣٨٠، رقم ٦/٣٨٧الكامل في ضعفاء الرجال، )(٩

 .٣٠١٢، رقم١٣/٤٩٨تهذیب الكمال، )(١٠
 .٧١٩، رقم ١٢٦- ٢/١٢٥المجروحین، كتاب )(١١
 .٩١، رقم ٤٢طبقات المدلسین، صانظر: )(١٢
، وتحفة التحصیل البن ٧٨٦، رقم ٢٨٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٩٧، رقم ٢١٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٣

 .٣١١العراقي، ص
 .٢٤٤عراقي، ص، وتحفة التحصیل البن ال٥٧٦، رقم ٢٤٥انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٤
 .٣٥، رقم ٩٤المختلطین، صكتاب )(١٥



٣٨٥ 

إسحاق الَسِبیعي عمرو بن عبد اهللا بن عبید  يوتدلیس أبیه عاصم بن ضمرة صدوق، ف فاإلسناد  
  الهمداني.

  الحكم على اإلسناد: 
   ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)١(، متفق علیهtأنس بن مالك  من حدیثوله شاهد  ،اإلسناد ضعیف  

    ***  

روه » الشیطانَ  َال َتْستَْنِسُئوا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث  َأْي ِإَذا َأَرْدُتْم َعَمًال َصاِلًحا َفَال ُتَؤخِّ
لة ِمَن الشیطان   .)٢(ِإَلى غٍد، َوَال َتْسَتمِهلوا الشَّْیَطاَن. ُیِریُد َأنَّ َذِلَك ُمْهلٌة ُمَسوِّ

  ) ٢٠٠الحدیث رقم (
إذا أردت ... "الشیطان ئواستنسِ تال ": في حدیث المسعودي: فقال بن معین رحمه اهللاأورده اإلمام 

  .)٣( ال تستنسئواصدقة الساعة فال تؤخرها إلى غد هكذا قال یحیى 
   تخریج الحدیث:

  بمثله. ،rعن النبي  )٥(بن معین، به، بمثله. والماورديامن طریق عباس الدوري عن  )٤(أورده الخطابي  
  الحكم على اإلسناد: 

  .اً بن معین أورده منقطعااإلسناد ضعیف؛ ألنَّ   
***  

با ِفي النَِّسیَئةِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه  َبِویَّات » ِإنََّما الرِّ ِهَي اْلَبْیُع ِإَلى أَجٍل َمْعُلوٍم. ُیِریُد َأنَّ َبْیَع الرِّ
با، َوإِْن َكاَن ِبَغْیِر ِزَیاَدٍة. َوَهَذا َمْذَهُب اْبِن عَ  َبِویَّات yبَّاٍس ِبالتَّْأِخیِر ِمْن َغْیِر َتقاُبض ُهَو الرِّ ، َكاَن َیَرى َبْیَع الرِّ

با مخصوٌص بالنَِّسیئة   .)٦(ُمَتفاِضلًة َمَع التَّقاُبض َجاِئًزا، َوَأنَّ الرِّ

  ) ٢٠١الحدیث رقم (
، َواْبُن )١(ِإْبَراِهیمَ ، َوإِْسَحاُق ْبُن )٧(: َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوَعْمٌرو النَّاِقدُ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

  ، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َأِبي )٢(َأِبي ُعَمَر، َواللَّْفُظ ِلَعْمٍرو، َقاَل ِإْسَحاُق: َأْخَبَرَنا، َوَقاَل اْآلَخُروَن: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنةَ 

                                                           
، وصحیح مسلم، كتاب البر والصلة ٢٠٦٧، رقم ٣/٥٦انظر: صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من أحب البسط في الرزق، )(١

 ).٢٥٥٧(٢١، رقم ٤/١٩٨٢واآلداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، 

 .٥/٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٢
 .٣٠٣٩، رقم ٤/٥٠تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٣
 .٣/١٩٤غریب الحدیث، )(٤
 .٢/٦٣الحاوي الكبیر، )(٥
 .٥/٤٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٦
 هو ابن محمد بن بكیر، أبو عثمان البغدادي.)(٧



٣٨٦ 

َبا ِفي النَِّسیَئةِ «، َقاَل: r، َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس، َیُقوُل: َأْخَبَرِني ُأَساَمُة ْبُن َزْیٍد، َأنَّ النَِّبيَّ )٣(َیِزیدَ    .)٤(»ِإنََّما الرِّ
   تخریج الحدیث:

من طریق طاوس بن كیسان، )٧(، من طریق أبي سعید الخدري، ومسلم)٦(، ومسلم)٥(أخرجه البخاري  
  عن عبد اهللا بن عباس، به، بنحوه. كالهما

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:    
  : هو محمد بن یحیى العدني، نزیل مكة، ویقال: إن أبا عمر كنیة یحیى، صدوق،ابن أبي عمر -١  

 عینمات سنة ثالث وأرب ،صنف المسند وكان الزم ابن عیینة، لكن قال أبو حاتم: كانت فیه غفلة، من العاشرة 
. وقال أحمد بن سهل االسفرائنى قال: )١٠("الحافظ"وقال الذهبي:  .)٩(ذكره ابن حبان في الثقات .)٨(ومائتین

 كان رجالً ". وقال أبو حاتم: )١١("عمر يبأما بمكة فابن "أ :سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن نكتب؟ فقال"
وقال مسلمة بن  .)١٢("وكان به غفلة ورأیت عنده حدیثًا موضوعًا حدث به عن ابن عیینة، وهو صدوق ،صالحاً 

  .)١٣("ال بأس به"القاسم: 
وال یضیر هنا غفلته؛ ألنَّه تابعه في نفس الحدیث كل من ابن أبي شیبة، وٕاسحاق بن  قلت: صدوق،  

  ر الناقد. یْ إبراهیم بن راهویه، وعمرو بن محمد بن بكَ 
  ال اإلسناد ُكلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:رج

، ألنَّه تابعه في نفس الحدیث كل من ابن أبي )١٤("َوِهم في حدیث"عمرو بن محمد بن بكیر الناقد  -١  
  شیبة، وٕاسحاق بن إبراهیم بن راهویه، ومحمد بن یحیى بن أبي عمر العدني.

  .)١(روى عنه قبل االختالط اً مسلماختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه؛ ألنَّ  -٢  

                                                                                                                                                                                                 
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(١
 مون الهاللي، أبو محمد الكوفي .هو ابن أبي عمران می)(٢
 هو المكي مولى آل قارظ بن شیبة.)(٣
 ).١٥٩٦( ١٠٢، رقم ٣/١٢١٨صحیح مسلم، كتاب اْلُمَساَقاة،  باب بیع الطعام ِمْثًال ِبِمْثل، )(٤
 .٢١٧٨، رقم ٣/٧٤صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الدِّینار بالدِّینار َنَساء، )(٥
 ).١٥٩٦( ١٠٤، رقم ١٢١٨)، ص١٥٩٦( ١٠١، رقم ٣/١٢١٧ ِبِمْثل، ِمْثًال  الطعام بیع باب  اْلُمَساَقاة، كتاب مسلم، صحیح )(٦
 ).١٥٩٦( ١٠٣، رقم ١٢١٨، صالسابقفي الموضع )(٧
 .٥٦٠، رقم ٨/١٢٤. وانظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، ٦٤٣١، رقم ٩٠٧تقریب التهذیب، ص)(٨
 .١٥٣٩٧ ، رقم٩/٩٨انظر: الثقات، )(٩

 .٥٢١٥، رقم ٢/٢٣٠الكاشف، )(١٠
 .٥٦٠، رقم ٨/١٢٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١١
 .٥٦٠، رقم ١٢٥-٨/١٢٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 .٨٤٨، رقم ٩/٥١٩تهذیب التهذیب، )(١٣
 .٥١٤١، رقم ٧٤٤تقریب التهذیب، ص)(١٤



٣٨٧ 

، وكذلك اختالطه؛ لقول )٢(ارسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن عبید اهللا بن أبي یزید المكي -٣  
عامة من سمع منه إنما كان قبل سنة سبع ولم یسمع منه متأخر في هذه السنة إال محمد بن عاصم "العالئي: 

، وهنا لم یحدث عنه محمد بن عاصم )٣("مین في االحتجاج بسفیاناألصبهاني ولم یتوقف أحد من العال
  .)٤(األصبهاني، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

   .)٥(yإرسال عبید اهللا بن أبي یزید المكي؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد اهللا بن عباس  -٤  
وال " فقال: صدوق، فقد علق على ذلك ابن القیم الجوزیة رحمه اهللاقلت: وٕان كان في اإلسناد من هو 

عیب على مسلم في إخراج حدیثه، ألنه ینتقي من أحادیث هذا الضرب ما یعلم أنه حفظه، كما یطرح من 
 .)٦("أحادیث الثقة ما یعلم أنه غلط فیه

***  

َتْحَت َأِبي اْلَعاِص ْبِن الرَّبیع، َفَلمَّا َخَرَج  rَكاَنْت زینب بنت رسول اهللا «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
َأْي َمْظُنون ِبَها الَحْمل. ُیَقاُل: امرأٌة َنْسٌء، وَنُسوٌء. وِنْسوٌة » ِإَلى اْلَمِدیَنِة أْرَسَلها ِإَلى َأِبیَها َوِهَي َنُسوءٌ  rَرُسوُل اللَِّه 

َر َحْیُضها وُرِجَي َحَبُلها،  َیاَدِة، ِمن َنَسْأُت اللَبن، ِإَذا َجعلَت ِنَساٌء، ِإَذا َتَأخَّ َفُهَو ِمَن التَّْأِخیِر. َوِقیَل: ُهَو ِبَمْعَنى الزِّ
 : ِبَضمِّ » ُنُسوء«النَُّسوُء َعَلى َفُعول، والنَّْسُء َعَلى َفْعل. وُروي «ِفیِه اْلَماَء ُتَكثُِّره ِبِه، والَحْمل ِزَیاَدٌة. َقاَل الزََّمْخَشِريُّ

  .)٧(»َفالنَُّسوُء كالَحْلُوب، والنُُّسوُء َتْسِمَیٌة ِباْلَمْصَدرِ  النُّوِن،

  ) ٢٠٢الحدیث رقم ( 
ِبیِع اْلِجیِزيُّ قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا ، أنا )٨(: َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسْهٍل، نا ُمَحمَُّد ْبُن الرَّ

 ، َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي ِهالٍل، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َصاِلٍح، َقالَ )١١(َأْخَبَرِني َعُمُرو ْبُن اْلَحاِرثِ ، )١٠(، َعِن اْبِن َوْهبٍ )٩(َأِبي

                                                                                                                                                                                                 
 .٨رقم ، ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٦، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٢

 .١٣١العراقي، ص
 .١٩، رقم ٤٦المختلطین، صكتاب )(٣
 .٥٢، رقم ٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٤
، وجامع التحصیل البن ٤٩٥، رقم ٢٣٣، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٠٤، رقم ١٢٠انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٢٠العراقي، ص
 .١/٣٥٣زاد المعاد في هدي خیر العباد، )(٦
 .٥/٤٥النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٧
هذه النسبة إلى جیزة بكسر الجیم وسكون الیاء المعجمة بنقطتین من تحتها والزاى المعجمة، وهي بلیدة بفسطاط مصر في النیل. )(٨

 ].١٠٣٥، رقم ٤٥٩[ األنساب للسمعاني، 
 هو الربیع بن سلیمان بن داود الجیزي، أبو محمد األزدي المصري األعرج.)(٩

 ي موالهم، أبو محمد المصري.هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش)(١٠
 هو ابن یعقوب األنصاري موالهم المصري، أبو أیوب.)(١١



٣٨٨ 

ِبیِع َفَلمَّا َخَرَج َرُسوُل اللَِّه ِإَلى اْلَمِدینَ  ى َأِبیَها ِة َأْرَسَلَها ِإلَ َكاَنْت َزْیَنُب ِبْنُت َرُسوِل اللَِّه َتْحَت َأِبي اْلَعاِص ْبِن الرَّ
ْم َتَزْل ِمْنُه َضِمَنًة َفَأْنَفَر ِبَها اْلُمْشِرُكوَن َبِعیَرَها َحتَّى َسَقَطْت َفَنِفَثِت الدَِّماَء َمَكاَنَها َوَأْلَقْت َما ِفي َبْطِنَها َفلَ  َوِهَي َنُسوءٌ 

  .)١(َحتَّى َماَتْت عند رسول اهللا
   تخریج الحدیث:

  تفرد به الخطابي.  
  إلسناد، وعلله:دراسة رجال ا

  اإلسناد فیه:  
: هو ابن أحمد بن سهل بن عبد الرحمن بن رزق اهللا بن أیوب أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل -١  

قه: الخطیب وثَّ  .)٢(بعد خمسین وثالث مائة يَ وفِّ بغدادي سكن مكة، وحدث بها، تُ  ،ر الحدادیْ كَ المعروف ببُ 
  .)٣(البغدادي
  .ةقلت: ثق  
  : هو ابن سلیمان بن داود المصري، أبو عبد اهللا، توفى سنة أربع وعشرین محمد بن الرَّبیع الِجیِزيّ  -٢  

   .)٤(وثالث مائة
وقال الدارقطني:  .)٥("كان أحد األثبات من أهل مصر في الروایة، كثیر الحدیث"قال مسلمة بن القاسم:   

  .)٧("في شهود مصر كان مقدماً "وقال السمعاني:  .)٦("كان من الشهود بمصر"
  .ةقلت: ثق  

: هو اللیثي موالهم، أبو العالء المصري، قیل: مدني األصل، وقال ابن یونس: سعید بن أبي هالل - ٣
البن حزم في تضعیفه سلفًا إال أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط، من السادسة،  بل نشأ بها، صدوق، لم أرَ 

، وابن )١٠(، والعجلي)٩(وثقه: ابن سعد .)٨(وقیل قبلها، وقیل: قبل الخمسین بسنة ومائة مات بعد الثالثین
  ...،)١١(خزیمة

                                                           
 .١/٤٠٩غریب الحدیث، )(١
 .٢٤٩٤، رقم ٦/١٢تاریخ بغداد، )(٢
 .السابقانظر: المصدر )(٣
 .١٩٧، رقم ٧/٥٠٠تاریخ اإلسالم، )(٤
 .٩٧٤٩، رقم ٨/٢٨٦الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة، )(٥
 .٢/٩٥٥المختلف،المؤتلف و )(٦
 .١٠٣٥، رقم ٣/٤٥٩األنساب، )(٧
 .٢/٣٥. انظر: المحلى باآلثار، ٢٤٢٣، رقم ٢٤٢تقریب التهذیب، ص)(٨
 .٧/٥١٤انظر: الطبقات الكبرى، )(٩

 .٦٢٠، رقم ١/٤٠٥انظر: الثقات، )(١٠
 .١٥٩، رقم ٤/٩٤انظر: تهذیب التهذیب، )(١١



٣٨٩ 

اإلمام، "قال الذهبي: ، و )٥(وابن عبد البر، )٤(والبیهقي،  )٣(، والخطیب البغدادي)٢(، والدارقطني)١(وابن حبان 
ما  :صدوق كان أحمد یقول" وقال الساجي: ،)٧("بأس به ال" قال أبو حاتم:. و )٦("الحافظ، الفقیه...، أحد الثقات

   .)٨("أدري أي شيء یخلط في األحادیث
  .)٩(وال یضیر ارساله؛ ألنَّه لم یرسل عن عبد اهللا بن صالح، ةقلت: ثق

  :  عبد اهللا بن صالح -٤
  .وال تعدیالً  اً قلت: لم أجد فیه جرح

اهللا بن وهب القرشي؛ لذكر ابن حجر إیاه وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في  تدلیس عبد 
  .)١٠(في المرتبة األولي من مراتب التدلیس

  .وال تعدیالً  اً فیه عبد اهللا بن صالح لم أجد فیه جرح فاإلسناد  
  الحكم على اإلسناد: 

  .اإلسناد ضعیف  
***  

  . )١١(ْبِن َرِبیعة َوِهَي َنُسوءٌ َأنَُّه َدخل َعَلى أمِّ َعاِمِر «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  قال ابن األثیر رحمه اهللا:

  ) ٢٠٣الحدیث رقم ( 
بن اْسمه عبد اهللا بن َعامر امعشر َقاَل َكاَن لعامر بن ربیَعة  ي: ِفي َحِدیث َأببن معین رحمه اهللاقال 

ألمه َودخل َعَلْیَها وهى نسو یْعنى َحاِمل َفَقاَل   rبن ربیَعة فأصابته رمیة َیْوم الطَّاِئف فضمن ِمْنَها َفَقاَل النَِّبي ا
عبد اهللا بن َعامر َقاَل یحیى َسِمعت  أبشرى ِبَعْبد اهللا خلفًا من عبد اهللا َفولدت َلُه ُغَالما َفَسمْتُه عبد اهللا َفُهوَ 

اج اْألَْعَور   .)١٣(َقاَل یحیى یْعنى َقْوله ضمن زمن )١٢(َهَذا من اْلحجَّ
                                                           

 .١٣٢-١٣١، رقم ٢٧٧انظر: اإللزامات والتتبع، ص)(١
 .٢/٣٥. انظر: المحلى باآلثار، ٢٤٢٣، رقم ٢٤٢تقریب التهذیب، ص)(٢
 .١٥٩، رقم ٤/٩٤انظر: تهذیب التهذیب، )(٣
 السابق.انظر: المصدر )(٤

 السابق.انظر: المصدر )(٥

 .١٢٨، رقم ٣/٣٠٣سیر أعالم النبالء، )(٦
 .٣٠١، رقم ٤/٧١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٧
 .١٥٩، رقم ٤/٩٤تهذیب التهذیب، )(٨
 المصدر السابق.)(٩

، وتحفة التحصیل البن ٢٤٥، رقم ١٨٥، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٢١، رقم ٧٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٠
 .١٢٩العراقي، ص

 .٥/٤٥، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١١
 ابن محمد المصیصي، أبو محمد ترمذي.)(١٢
 .١٢٢، رقم ٣/٢٧، روایة الدوري، یحیى بن معین تاریخ)(١٣



٣٩٠ 

   تخریج الحدیث:
  بن معین به، بنحوه.اعن عباس بن محمد الدوري، عن )٢(. والخطابي)١(رجه البغويأخ  

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  .)٣(: یوسف بن یزید البصري، البرَّاء بالتشدید، العطَّار، صدوق ربما أخطأ، من السادسةأبو معشر -١  
، )٧("لیس به بأس" بن معین:اوقال . )٦(، والذهبي)٥(، وابن حبان)٤(وثقة: محمد بن أبي بكر المقدمي  

، وقال أبو )١٠("ضعیف"بن معین: ا. وقال )٩("صدوق" ، وقال الذهبي:)٨("بصرى یكتب حدیثه"وقال أبو حاتم: 
  . )١١("لیس بذاك:" داود

  ، وهو تابع تابعي.rألنَّه أرسل عن النبي قلت: صدوق، ویضیر إرساله؛   
وال یضیر ما قیل في اختالط الحجاج بن محمد المصیصي األعور؛ لذكر وباقي رجال إلسناد ثقات،   

  .)١٢(العالئي إیاه في القسم األول من المختلطین
  معشر یوسف بن یزید وهو صدوق.  يفیه إرسال أب فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  .ناد ضعیفاإلس  

***  

َفَقاَل َلَها: َأْبِشري ِبَعْبِد اللَّه َخَلَفًا ِمْن َعْبِد اللَّه فوَلدت ، »َنْسء«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي ِرَواَیٍة 
  .)١٣(»ُغَالًما، فَسمَّْته عبَد اللَّه

  ) ٢٠٤الحدیث رقم ( 
  لم أجده.  

                                                           
 .١٥٧٣، رقم ٤/٣٩معجم الصحابة، )(١
 .١/٤٠٨غریب الحدیث، )(٢
 .٧٩٥١، رقم ١٠٩٧تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٩٨٦، رقم ٩/٢٣٥انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٤
 .١١٨٤٨، رقم ٧/٦٣٧ذكره في الثقات، )(٥
 .٣٤٥، رقم ٤/٧٧٥تاریخ اإلسالم، )(٦
 .٨٧یحیى بن معین، روایة بن محرز، صتاریخ )(٧
 .٩٨٦، رقم ٩/٢٣٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٨
 .٦٤٥٨، رقم ٢/٤٠١الكاشف، )(٩

 .٩٨٦، رقم ٩/٢٣٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٠
 .٥٤٣، رقم ٣٤٢- ٣٤١سؤاالت أبي عبید اآلجري، ص)(١١
 .١٠، رقم ١٩المختلطین، صكتاب )(١٢
 .٥/٤٥الحدیث واألثر،  النهایة في غریب)(١٣



٣٩١ 

***  

اْلَبِلیُغ الِعلِم  النَّسَّاَبُة: » َوَكاَن رُجال َنسَّاَبةً «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَب) ِفي َحِدیِث َأِبي َبْكٍر 
  .)١(ِباْألَْنَساِب. َواْلَهاُء ِفیِه للمبالغِة، ِمْثلها ِفي الَعالمة

  ) ٢٠٥الحدیث رقم ( 
َلِميُّ َقاَل: َأْنَبَأَنا َأُبو َبْكٍر قال اإلمام البیهقي رحمه اهللا : َحدَّثََنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْیِن السُّ

َقاَل: َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َصاِحِب ْبِن ُحَمْیٍد الشَّاِشيُّ َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد اْلَجبَّاِر  )٢(ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلَفِقیُه الشَّاِشيُّ ُمَحمَُّد 
، َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلبَ ، َعْن َأَباَن ْبِن َعبْ )٤(َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَیَماِنيُّ )٣(اْبُن َكِثیٍر الرَّقِّيُّ  ، َعْن )٥(ِد اِهللا اْلَبَجِليُّ

 rى َرُسوَلُه ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّثَِني َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب، ِمْن ِفیِه َقاَل: َلمَّا َأَمَر اُهللا َتَباَرَك َوَتَعالَ )٦(ِعْكِرَمةَ 
، َفُدِفْعَنا ِإَلى َمْجِلٍس ِمْن َمَجاِلِس اْلَعَرِب، َفَتَقدََّم tَأْن َیْعِرَض َنْفَسُه َعَلى َقَباِئِل اْلَعَرِب، َخَرَج َوَأَنا َمَعُه، َوَأُبو َبْكٍر 

  .)٧("الحدیثِممَِّن اْلَقْوُم؟ ... َفَسلََّم، َوَقاَل: َوَكاَن َرُجًال َنسَّاَبًة َوَكاَن ُمَقدًَّما ِفي ُكلِّ َخْیِر،  tَأُبو َبْكٍر 
   تخریج الحدیث:
عن الحسن بن عبد اهللا بن یزید القطان، عن عبد الجبار بن محمد بن كثیر التمیمي، )٨(أخرجه ابن حبان

من طریق محمد بن بشر العبدي، عن أبان بن عبد اهللا البجلي، به، بنحوه. )٩(به، بنحوه. وأبو نعیم األصبهاني
، من طریق أبان بن عثمان األحمر، عن أبان بن تغلب الجریري، به، )١١(، وأبو نعیم األصبهاني)١٠( والُعقیلي
  بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  .)، وهو ضعیف١٢٦رقم(بقد تقدم : أبو عبد الرحمن محمد بن الُحسین السُّلمي -١  

                                                           
 .٤٦المصدر السابق، ص)(١
لها الشاش، وهي من ثغور الترك. باأللف الساكن بین الشینین المعجمتین، هذه النسبة إلى مدینة وراء نهر سیحون یقال )(٢
 ].٢٢٦٦، رقم ٨/١٣األنساب للسمعاني، [

بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزیرة، ...، وٕانما سمیت بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة، هذه النسبة إلى الرقة وهي )(٣
 ].١٨٠٧، رقم ٦/١٥٦الرقة ألنها على شط الفرات، وكل أرض تكون على الشط فهي تسمى الرقة. [ األنساب للسمعاني، 

 هو العبدي، أبو عبد اهللا الكوفي. )(٤
 هو أبو سعد الكوفي.)(٥
 هو أبو عبد اهللا مولى بن عباس.)(٦
 .٢/٤٢٢دالئل النبوة، )(٧
 .١/٨٠الثقات، )(٨
 .٢١٤، رقم ١/٢٨٢دالئل النبوة، )(٩

 .١/٣٧الضعفاء الكبیر، )(١٠
، ٤٦. واألربعون على مذهب المتحققین من الصوفیة، ص٦٣٨٤، رقم ٢٦٦٤، وص٦٣٤٢، رقم ٥/٢٦٤٢معرفة الصحابة، )(١١

 .١٩رقم 



٣٩٢ 

سنة خمس وستین  يَ وفِّ المعروف بالَقفَّال الكبیر، تُ : هو أبو بكر محمد بن إسماعیل الفقیه الشَّاشي -٢  
 .)١(وثالث مائة

كان أعلم أهل ما وراء الّنهر، یعني في عصره، باألصول، وأْكَثَرُهْم ِرحلًة في طلب " قال الحاكم:   
ُلَغِوی ا شاعًرا، لم یكن كان إمام عصره بما وراء النهر، وكان فقیًها محّدثًا ُأُصولی ا، ". وقال الذهبي: )٢("الحدیث

  .)٣("للشافعّیة بما وراء النهر مثله في وقته
  .ةقلت: ثق  
سنة أربع عشرة وثالث  يَ وفِّ : هو أبو علي، أحد الرحالین، تُ الحسن بن صاحب بن حمید الشَّاِشي -٣  

  .)٧("الجوالاإلمام الحافظ، ". وقال الذهبي: )٦(، وابن الجوزي)٥(وثقه: الخطیب البغدادي .)٤(مائة
  .ةقلت: ثق  
  .)٨(: هو ابن سنان الحنظليعبد الجبار بن كثیر الرَّقِّيّ  -٤  
  .)١٠("صاحب غرائب" ، وقال ابن منده:)٩("شیخ"قال أبو حاتم:   
  قلت: ضعیف.  
: هو ابن أبي حازم بن صخر بن الَعْیلة، بفتح العین المهملة، اَألْحَمسي أبان بن عبد اهللا الَبَجلي -٥  
، وأحمد بن )١٢(بن معیناقه: وثَّ  .)١١(صدوق في حفظه لین، من السابعة، مات في خالفة أبي جعفر الكوفي،

. وقال ابن عدي: )١٦("صدوق صالح الحدیث" . وقال أحمد بن حنبل:)١٥(، وابن ُنمیر)١٤(، والعجلي)١٣(حنبل
وقال  )١٧("منكر المتن فأذكره وأرجو أنه ال بأس به وأبان هذا عزیز الحدیث عزیز الروایات ولم أجد له حدیثاً "

                                                           
   .١٧١، رقم ٨/٢٤٥تاریخ اإلسالم، )(١
 .السابقالمصدر )(٢
 .السابقالمصدر )(٣
 .٣٨٠١، رقم ٨/٣٠٣تاریخ بغداد، )(٤
 السابق.انظر: المصدر )(٥
 .٢٢٣٧، رقم ١٣/٢٥٧انظر: المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(٦
 .٢٣٧، رقم ١٤/٤٣١سیر أعالم النبالء، )(٧
 .١٧٤، رقم ٦/٣٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٨
 السابق.المصدر )(٩

 .٦٣٥٨، رقم ٦/١٨٥یقع في الكتب الستة،  الثقات ممن لم)(١٠
 .١٤١، رقم ١٠٣تقریب التهذیب، ص)(١١
 .١٠٨٩، رقم ٢/٢٦٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٢
 ).٤( - ١٧٢، رقم ١/٩٦انظر: تهذیب التهذیب، )(١٣
 .١٦، رقم ١/١٩٨انظر: الثقات، )(١٤
 ).٤( - ١٧٢ رقم ،١/٩٦ التهذیب، تهذیبانظر: )(١٥
 .١٠٨٩، رقم ٢/٢٦٩والتعدیل البن أبي حاتم، الجرح )(١٦
 .٢٠٤، رقم ٢/٦٨الكامل في ضعفاء الرجال، )(١٧



٣٩٣ 

قال و ،)٢("لیس بالقوي" ، وقال النسائي:)١("ما سمعت عبد الرحمن حدث عنه بشيء قط"عمرو بن علي: 
  . )٤("وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكیر"، وقال ابن حبان: )٣("ضعیف"الدارقطني: 

  قلت: صدوق.   
  وال یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد ثقات،   
  .)٥(إرسال محمد بن بشر الیماني؛ ألنَّه لم یرسل عن أبان بن عبد اهللا الَبَجلي -١  
  ؛ ألنَّ حدیثه لم یوافق بدعته.)٦("ُتُكلِّم فیه للتشیع"أَبان بن َتْغِلب  -٢  

  .)٧(yبن عباس عبد اهللا لى ابن عباس؛ ألنَّه لم یرسل عن إرسال عكرمة مو  -٣
عبد الجبار بن كثیر الرَّقِّّي، كالهما ضعیف، و  ،فیه أبو عبد الرحمن محمد بن الُحسین السُّلمي فاإلسناد  

  أبان بن عبد اهللا الَبَجلي صدوق.
  الحكم على اإلسناد: 

ولیس لهذا الحدیث أصل، وال یروى من وجه یثبت إال شيء یروى في "قال الُعَقیلي: و  ،اإلسناد ضعیف  
، كتبناه لما فیه من دالئل النبوة، هذا حدیث غریب جداً "، وقال ابن كثیر: )٨("وغیره مرسالً مغازي الواقدي 

  . )١٠(، وضعفه من المعاصرین األلباني)٩("ومحاسن األخالق، ومكارم الشیم، وفصاحة العرب
    ***  

  
  
  
 

                                                           
 .٢٦، رقم ١/٤٢الضعفاء الكبیر، )(١
 ).٤( -١٧٢، رقم ١/٩٦تهذیب التهذیب، )(٢
 .٥، رقم ٨/٢٧٦األحادیث النبویة،  العلل الواردة في)(٣
 .٦، رقم ١/٩٩المجروحین، كتاب )(٤
، وتحفة التحصیل البن ٦٦٩، رقم ٢٦٢، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٥٧، رقم ١٩٧انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٧٥العراقي، ص
 . ١٣٧، رقم١٠٣تقریب التهذیب، ص)(٦
، وتحفة التحصیل البن ٥٣٢، رقم ٢٣٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٧، رقم ١٥٨انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٧
 .٢٣٢لعراقي، صا

 .٢١، رقم١/٣٧الضعفاء الكبیر، )(٨
 .٤/٣٦٠البدایة والنهایة، )(٩

 . ٦٤٥٧، رقم ١٣/١٠٢٦سلسلة األحادیث الضعیفة، )(١٠



٣٩٤ 

َزْیَد ْبَن حاِرثة ِإَلى ُجذام، فأّوُل َمن َلقَیهم رُجٌل  rَبَعث َرُسوُل اللَِّه «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَج)ِفیِه 
ْلب. » َعَلى َفَرٍس أْدَهَم، َكاَن َذَكُره َعَلى َمْنِسِج فرِسه اْلَمْنِسُج: َما َبْیَن َمْغَرِز اْلُعُنِق ِإَلى ُمْنَقَطع اْلَحاِرِك ِفي الصُّ

ُفروع الَكِتَفین ِإَلى َأْصِل الُعُنق. َوِقیَل: ُهَو ِبَكْسِر اْلِمیِم ِلْلَفَرِس  َوِقیَل: اْلَمْنِسُج والحاِرُك والكاِهل: َما َشَخَص ِمنْ 
ْنَساِن، والحاِرِك ِمَن الَبعیر   .)١(ِبَمْنِزَلِة اْلَكاِهِل ِمَن اْإلِ

  ) ٢٠٦الحدیث رقم ( 
، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعمَّْن ال َیتَِّهُم، َعْن َفَحدَّثََنا اْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َسَلَمةُ قال اإلمام الطبري رحمه اهللا: 

، ِبِكتَاِبِه َیْدُعوُهْم ِإَلى اِإلْسالمِ  rِرَجاٍل ِمْن ُجَذاٍم َكاُنوا ِبَها ُعَلَماَء، َأنَّ ِرَفاَعَة ْبَن َزْیٍد، َلمَّا َقِدَم ِمْن عند رسول اهللا 
 - َزْیَد ْبَن َحاِرَثةَ ِهم َرُسوُل اللَِّه َفاْسَتَجاُبوا َلُه، َلْم َیْلَبْث َأْن َأْقَبَل ِدْحَیُة ْبُن َخِلیَفَة اْلَكْلِبيُّ ِمْن ِعْنِد َقْیَصَر.... َفَبَعَث ِإَلیْ 

َهتْ  - ، َوَبَعَث َمَعُه َجْیًشاَوَذِلَك الَِّذي َهاَج َغْزَوَة زید جذاماً  َل َمْن َغَطَفاُن... ِإنَّا َقْوٌم ُمْسِلُموَن، َوَكاَن  َوَقْد َوجَّ َأوَّ
ُجْد َوَأْعِتْق، َفَأْقَبَل  َلِقَیُهْم َرُجٌل َعَلى َفَرٍس َأْدَهَم َباِئٌع ُرْمَحُه َیُقوُل ُمَعرَِّضُه: َكَأنََّما َرَكَزُه َعَلى َمْنَسِج َفَرِسهِ 

 .)٢(الحدیثَیُسوُقُهْم... 
   تخریج الحدیث:

  تفرد به الطبري.  
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
بن معین حسن الرأي فیه، من العاشرة ا: هو محمد بن َحْیان الرازي، حافظ ضعیف، وكان ابن ُحمید -١  

 .)٣(ومائتین مات سنة ثمان وأربعین
كثیر الخطأ، من : هو ابن الفضل األبرش، بالمعجمة، مولى األنصار، قاضي الرّي، صدوق سلمة -٢  

، وابن )٧(، وأبو داود)٦(بن معینا، و )٥(قه: ابن سعدوثَّ  .)٤(التاسعة، مات بعد التسعین ومائة، وقد جاز المائة
بن معین: ا. وقال )١٠("ال أعلم إال خیراً "، وقال أحمد بن حنبل: )٩("ویخطىء یخالف"، وزاد ابن حبان: )٨(حبان

                                                           
 .٥/٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .١٤٢- ٣/١٤٠تاریخ الطبري، )(٢
 .٨٣ابن محرز، ص. انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة ٥٨٧١، رقم ٨٣٩تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٢٥١٨، رقم ٤٠١تقریب التهذیب، ص)(٤
 .٧/٣٨١انظر: الطبقات الكبرى، )(٥
 .٧٣٩، رقم ٤/١٦٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 وعلي: هو ابن المدیني. .٢٦٥، رقم ٤/١٥٣انظر: تهذیب التهذیب، )(٧
 .١٣٤٨٠، رقم ٨/٢٨٧ذكره في الثقات، )(٨
 .١٣٤٨٠ ، رقم٨/٢٨٧الثقات، )(٩

 .٢٦٥، رقم ٤/١٥٣تهذیب التهذیب، )(١٠



٣٩٥ 

محله الصدق، في "، وقال أبو حاتم: )٢("ولیس به بأس ،وقد كتبت عنه ،یتشیعكان "، وقال مرة: )١("لیس به بأس"
قال سلمة و ، )٣("طلق لساني فیه بأكثر من هذا، یكتب حدیثه وال یحتج بهأإنكار، لیس بالقوي، ال یمكن أن  حدیثه

لیس من "، وقال ابن جریر: )٤("بن إسحاق مرتین فكان سلمة یقول، حدثني بهاسمعت المغازي من "بن الفضل: 
في حدیثه بعض ". وقال البخاري: )٥("لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل

، )٨("ضعفه إسحاق بن إبراهیم بن راهویه" قال أیضًا:و ، )٧("فیه نظر"وقال مرة:  ،)٦("المناكیر،...، وهََّنه علي
كان من أهل الري ال "وقال أبو زرعة:  )٩("من الري حتى رمینا بحدیث سلمةما خرجنا "بن المدیني: اوقال 

یرغبون فیه لمعان فیه من سوء رأیه، وظلم فیه، وأما إبراهیم بن موسى بن موسى فسمعته غیر مرة، وأشار أبو 
  .)١٢("عندهم لیس بالقوي"، وقال أبو أحمد الحاكم: )١١("ضعیف"، وقال النسائي: )١٠("زرعة إلى لسانه یرید الكذب

  ، ثبت في المغازي، وهنا حدیثه في المغازي.قلت: صدوق كثیر الخطأ  
حدیثه في  نَ هْ وهو صدوق، إمام المغازي وَ )، ٤٨رقم(ب، قد تقدم هو محمد بن یسار ابن إسحاق: -٣  

الطبقة  تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في ، ویضیر)١٣(المغازي، وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عمَّن ال یتهم
  ، ولم یصرح بأي صیغه من صیغ السماع في أیه روایة.)١٤(الرابعة من طبقات المدلسین

  : رجل مبهم.عمَّن ال یتهم -٤  
  : رجل مبهم.رجال من ُجذام -٥  
  ، ورجل من ُجذام. رجل ال یتهم فیه ابن ُحمید محمد بن َحْیان الرازي ضعیف، ورجالن مبهمان، فاإلسناد  

   الحكم على اإلسناد:
  .اإلسناد ضعیف  

***  

                                                           
 .٨٣تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، ص)(١
 .٤٨٠٤، رقم ٤/٣٦٤تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(٢
 .٧٣٩، رقم ٤/١٦٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .٧٩٠، رقم ٤/٣٦٩الكامل في ضعفاء الرجال، )(٤
 .٧٣٩، رقم ٤/١٦٩أبي حاتم، الجرح والتعدیل البن )(٥
 .٢٠٤٤، رقم ٤/٨٤التاریخ الكبیر، )(٦
 .١٥٢، رقم ٧١الضعفاء الصغیر، ص)(٧
 .٧٩٠، رقم ٤/٣٦٩الكامل في ضعفاء الرجال، )(٨
 .٧٣٩، رقم ٤/١٦٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .٢/٣٦٢الضعفاء، )(١٠
 .٢٤١، رقم ٤٧الضعفاء والمتروكون، ص)(١١
 .٢٦٥، رقم ٤/١٥٣التهذیب، تهذیب )(١٢
 .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٣
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(١٤



٣٩٦ 

ِهَي َجْمُع » رجاٌل جاِعلو ِرماِحهم َعَلى َمَناِسِج ُخیولهم«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)١(الَمْنِسج

  ) ٢٠٧الحدیث رقم ( 
َرُجٌل: َخْیُر الرَِّجاِل ِرَجاٌل َأنَُّه َكاَن َیْعِرُض َخْیال َفَقاَل   r: ِفي َحِدیِث النَِّبيِّ قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا

ِل ِرَجاُل َأْهِل اْلَیَمِن َجاِعُلو ِرَماَحُهْم َعَلى َمَناِسج ُخُیوِلِهْم الِبُسو اْلُبُروِد ِمْن َأْهِل َنْجٍد. َفَقاَل: َكَذْبَت َبْل َخْیُر الرَِّجا
، نا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، نا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى، نا َأْخَبَرَناُه مُ  اإلْیَماُن َیَماٍن آُل َلْخٍم َوُجَذاَم َوَعاِمَلَة. َحمَُّد ْبُن اْلَمكِّيِّ

، َعْن َعْمِرو ْبِن )٥(َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعاِئذٍ  ،)٤(، َحدَّثَِني ُشَرْیُح ْبُن ُعَبْیدٍ )٣(، نا صفوان ْبُن َعْمٍرو)٢(أبو المغیرة
  .)٦(َعَبَسةَ 

   :تخریج الحدیث
، من طریق عبد الوهاب بن )١٠(والخطیب البغدادي ،)٩(، والطبراني)٨(وابن أبي عاصم .)٧(أخرجه أحمد  

من طریق خالد بن  )١٢(عن ِعمران بن بكار بن راشد الكالعي، والطبراني)١١(نجدة الحوطي، والنسائي في الكبرى
من طریق أبو زید أحمد بن عبد الرحیم الحوطي، خمستهم عن أبي المغیرة  )١٣(یزید األزدي، والخطیب البغدادي

 )١٥(من طریق معاویة بن صالح الحضرمي، والدُّوالِبي)١٤(عبد القدوس بن الحجاج الُخوالني، به، بنحوه. والحاكم
لبخاري عن عبد الرحمن بن عائذ األزدي، به، بنحوه. وا كالهمامن طریق عثمان بن عبید أبو دوس الیحصبي، 

  ...،)١٧(، والفسوي)١٦(في تاریخه

                                                           
 .٥/٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 هو عبد القدوس بن الحجاج الَخْوالني.)(٢
 الحمصي.ابن هرم السكسكي، أبو عمرو  هو)(٣
  .بن شریح الحضرمي الحمصياهو )(٤
 الحمصي.هو )(٥
 .١/٦١٦غریب الحدیث، )(٦
 .١٩٤٤٦، رقم ١٩١-٣٢/١٩٠مسند أحمد،)(٧
 .٢٢٨٢، رقم ٢٦٥، وص٢٢٦٩، رقم ٤/٢٦١اآلحاد والمثاني، )(٨
 .٩٦٩، رقم ٢/٨٩مسند الشامیین، )(٩

 .٧٥٣تلخیص المتشابه في الرسم، ص)(١٠
 .٨٢٩٣، رقم ٧/٣٨٧السنن الكبرى، )(١١
 .٩٦٩، رقم ٢/٨٩مسند الشامیین، )(١٢
 .٧٥٣تلخیص المتشابه في الرسم، ص)(١٣
 .٦٩٧٩، رقم ٤/٩١المستدرك على الصحیحین، )(١٤
 .٩٥٩، رقم ٢/٥٢٩الكنى واألسماء، )(١٥
 .٢٦٩١، رقم ٤/٢٤٨التاریخ الكبیر، )(١٦
 .٣٢٨-١/٢٣٧المعرفة والتاریخ، )(١٧



٣٩٧ 

، عن جبیر بن نفیر  الحضرمي، عن عمرو بن عمرو بن عبسة السُّلمي، به، )٢(، والطحاوي)١(وابن أبي عاصم 
  بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:   

  .وهو ثقة )،١٠٢رقم(بتقدم قد : محمد بن المكي -١
سنة ثالث وثالث  يَ وفِّ ، تُ )٣(الُبْشتيّ  النَّْیسابوريّ  یعقوب أبو نصر، : هو ابنإسحاق بن إبراهیم -٢

  ، وقال السیوطي: )٦(" الُمْسَند صنَّف حافًظا ثقة وكان" ، وقال الذهبي:)٥(كول: "له مسند"قال ابن ما .)٤(مائة
  . )٧("صنف المسند"

  .قلت: ثقة
له أوهام وكان یدلس، من العاشرة، هو ابن بهلول الحمصي، القرشي، صدوق محمد بن المصفى:  - ٣  

كان "، وزاد ابن حبان: )١١(، والذهبي)١٠(ومسلمة بن قاسم ،)٩(وثقه: ابن حبان .)٨(ومائتین مات سنة ست وأربعین
، وقال صالح )١٥("صالح"نسائي: ال، وقال )١٤("صدوق". وقال أبو حاتم: )١٣("یغرب"الذهبي:  ، وزاد)١٢("یخطىء

  .)١٦("مخلطًا، وأرجو أن یكون صادقًا، وقد حدث بأحادیث مناكیركان "بن محمد البغدادي: 

                                                           
 .٢٢٨٣، رقم ٢٦٥، وص٢٢٧٠رقم ، ٤/٢٦١اآلحاد والمثاني، )(١
 .٨٠٤، رقم ٢/٢٧٣شرح مشكل اآلثار، )(٢
 الخیر، كثیرة بنیسابور ناحیة وهي بنقطتین، فوقها من المنقوطة والتاء المعجمة والشین الموحدة الباء بضم بشت لىإ النسبة هذه)(٣

 ].٥١٥رقم ، ٢/٢٤٣وفضالئها. [ األنساب للسمعاني،  هائدباا لكثرة خراسان عرب بشت: وقیل
 .١٢٧، رقم ٧/٦٤تاریخ اإلسالم، )(٤
 المصدر السابق.)(٥
 .١٢٧ رقم ،٧/٦٤ اإلسالم، تاریخ)(٦
 .٦٩٧، رقم ١/٣٠٧طبقات الحفاظ، )(٧
 .٦٣٤٤، رقم ٨٩٧تقریب التهذیب، ص)(٨
 .١٥٤١١، رقم ٩/١٠٠ذكره في الثقات، )(٩

 .٤٢٩٨، رقم ١٠/٣٦١انظر: إكمال تهذیب الكمال، )(١٠
 .٥١٥، رقم ٢/٢٢٢الكاشف، انظر: )(١١
 .١٥٤١١، رقم ٩/١٠٠الثقات، )(١٢
 .٥١٥، رقم ٢/٢٢٢الكاشف، )(١٣
 .٤٤٦، رقم ٨/١٠٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٤
 .١٥، رقم ٥٠تسمیة مشایخ النسائي، ص)(١٥
 .٥٦١٣، رقم ٢٦/٤٦٩تهذیب الكمال، )(١٦



٣٩٨ 

، وال یضیر وهمه هنا؛ ألنَّه تابعه كل من عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وِعمران بن له أوهام ةقلت: ثق
بكار بن راشد الكالعي، وخالد بن یزید األزدي، وأبو زید أحمد بن عبد الرحیم الحوطي، وكذلك تدلیس، مع أنَّ 

  ؛ ألنَّه حدَّث هنا بصیغة التحدیث.)١(ن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیساب
: هو ابن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القیس بن بهثة بن سلیم. عمرو بن عبسة -٤

  بمكة، ثم رجع إلى بالده، فأقام بها إلى أن  أبو شعیب. قال الواقدّي: أسلم قدیماً  :...، السلمي. أبو نجیح، ویقال
  .)٢(هاجر بعد خیبر، وقیل الفتح، فشهدها، قاله الواقدي

  :ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من وباقي رجال اإلسناد
  .)٣(إرسال صفوان بن عمرو الحمصي؛ ألنَّه لم یرسل عن شریح بن عبید الحضرمي -١  
  .)٤(ألنَّه لم یرسل عن عبد الرحمن بن عائذ الحمصيإرسال شریح بن عبید الحضرمي؛  -٢  

  .)٥(إرسال عبد الرحمن بن عائذ الحمصي؛ ألنَّه لم یرسل عن عمرو بن عبسة السُّلمي -٣
  الحكم على اإلسناد: 

، )٧(، ووافقه الذهبي)٦("غریب المتن صحیح اإلسنادوقال الحاكم: " ورجاله ثقات، صحیحاإلسناد   
  .)٩(، وشعیب األرنؤوط)٨(األلبانيوصححه من المعاصرین 

***  

ِهَي َضْرب ِمَن الَمالِحف » َفَقاَم ِفي ِنَساَجٍة ُمْلَتِحفًا ِبَها«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َجاِبٍر 
َیْت ِباْلَمْصَدِر. ُیَقاُل: َنَسْجُت َأْنِسُج َنْسجًا وِنَساَجةً    .)١٠(َمْنُسوَجٍة، َكَأنََّها ُسمِّ

  ) ٢٠٨ث رقم ( الحدی
  ، َجِمیًعا َعْن َحاِتٍم، َقاَل )١١(: َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوإِْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیمَ قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

                                                           
 .١٠٣، رقم ٤٥طبقات المدلسین، صانظر: )(١
 .٥٩١٨، رقم ٤/٥٤٥ییز الصحابة، اإلصابة في تم)(٢
، وتحفة التحصیل البن ٢٩٨، رقم ١٩٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٥٠، رقم ٩٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٥٢العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٢٨٣، رقم ١٩٥ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٤٢، رقم ٩٠صانظر: المراسیل البن أبي حاتم، )(٤

 .١٤٦العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٤٣٤، رقم ٢٢٣ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢١٢، رقم ١٢٤صانظر: المراسیل البن أبي حاتم، )(٥

 .١٩٩العراقي، ص
 .٦٩٧٩، رقم ٤/٩١المستدرك على الصحیحین، )(٦
 .٤/٨٢تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٧
 .٣١٢٧، رقم ٧/٣٤٢سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٨
 .١٩٤٤٦، رقم ٣٢/١٩١حاشیة مسند أحمد، )(٩

 .٥/٤٦، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١٠
 هو ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهویه المروزي.)(١١



٣٩٩ 

، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن  ، َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، )١(َأِبیهِ َأُبو َبْكٍر: َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلَمَدِنيُّ
، َفُقْلُت: َأَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَسْیٍن، َفَأْهَوى ِبَیِدِه ِإلَ  ى َرْأِسي َفَنَزَع ِزرِّي اْألَْعَلى، َفَسَأَل َعِن اْلَقْوِم َحتَّى اْنَتَهى ِإَليَّ

، َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبَك، َیا اْبَن َأِخي، َسْل َعمَّ ُثمَّ َنَزَع ِزرِّي اْألَْسَفلَ  ا ، ثُمَّ َوَضَع َكفَُّه َبْیَن َثْدَیيَّ َوَأَنا َیْوَمِئٍذ ُغَالٌم َشابٌّ
َالِة،  َعَلى َمْنِكِبِه َرَجَع ، ُكلََّما َوَضَعَها َفَقاَم ِفي ِنَساَجٍة ُمْلَتِحًفا ِبَهاِشْئَت، َفَسَأْلُتُه، َوُهَو َأْعَمى، َوَحَضَر َوْقُت الصَّ

ِة َرُسوِل اِهللا  ، َفَقاَل: ِبَیِدِه َفَعَقَد ِتْسًعا، rَطَرَفاَها ِإَلْیِه ِمْن ِصَغِرَها، َوِرَداُؤُه ِإَلى َجْنِبِه... َفُقْلُت: َأْخِبْرِني َعْن َحجَّ
، ُثمَّ َأذَّنَ  r: ِإنَّ َرُسوَل اِهللا َفَقالَ    .)٢(الحدیث...َمَكَث ِتْسَع ِسِنیَن َلْم َیُحجَّ

   تخریج الحدیث:
ومالك بن  ،)٥(الثوري، وسفیان )٤(ویحیى بن سعید القطان ،)٣(أخرجه مسلم من طریق حفص بن غیاث   

 بنحوه. به،، خمستهم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین، )٧(، وابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز)٦(أنس
من طریق أبي الزبیر محمد )١٠(، ومسلم)٩(ومجاهد بن جبر ،)٨(والبخاري ومسلم، من طریق عطاء بن أبي رباح

  ، به، بنحوه.األنصاري جابر بن عبد اهللا نبن مسلم القرشي، ثالثتهم ع

                                                           
 محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب.هو )(١
 ).١٢١٨( ١٤٧، رقم ٢/٨٨٦، rة النبي جَّ باب حَ كتاب الحج،  صحیح مسلم،)(٢
 ).١٢١٨(١٤٨رقم  في الموضع السابق،)(٣
 ).١٢١٠( ١١٠، رقم ٢/٨٦٩، اء واستحباب اغتسالها لإلحرام، وكذا الحائضسَ فَ باب إحرام النُّ صحیح مسلم، )(٤
 ).١٢١٨(١٥٠، رقم ٢/٨٩٣، ها موقفلَّ ة كُ فَ رَ باب ما جاء أن عَ في الموضع نفسه، )(٥
رقم و  ،)١٢٦٣(٢٣٥، رقم ٢/٩٢١، والعمرة، وفي الطواف األول في الحجواف ل في الطَّ مَ باب استحباب الرَّ صحیح مسلم، )(٦

١٢٦٣(٢٣٦.( 
 ).١٢٦٣(٢٣٦رقم  في الموضع السابق،)(٧
 ،١٥٦٨، رقم ٢/١٤٣، واإلقران واإلفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم یكن معه هدي باب التََّمتُّعكتاب الحج،  صحیح البخاري،)(٨

، t، وخالد بن الولید uباب بعث علي بن أبي طالب وكتاب المغازي،  ،١٧٨٥، رقم ٣/٤التَّْنِعیم، باب عمرة وأبواب العمرة، 
، »لو استقبلت من أمري ما استدبرت: «rباب قول النبي ، التََّمنِّيوكتاب  ،٤٣٥٢، رقم ٥/١٦٤، إلى الیمن قبل حجة الوداع

، على التحریم إال ما تعرف إباحته، وكذلك أمره rباب نهي النبي وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة،  ،٧٢٣٠، رقم ٩/٨٣=
والقران، وجواز إدخال  التََّمتُّعباب بیان وجوه اإلحرام، وأنه یجوز إفراد الحج و كتاب الحج، صحیح مسلم، و . ٧٣٦٧، رقم ٩/١١٢

رقم و  )،١٢١٦(١٤٣رقم و ، )١٢١٦(١٤٢رقم و  ،)١٢١٦(١٤١، رقم ٢/٨٨٣، الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكه
 ).١٣١٨( ٣٥٥، رقم ٢/٩٥٦، ة كل منهما عن سبعةنَ دَ االشتراك في الهدي وٕاجزاء البقرة والبَ  وباب )، ١٢١٦(١٤٤

 ْتَعةاْلمُ كتاب الحج، باب في صحیح مسلم، و  .١٥٧٠، رقم ٢/١٤٣، َلبَّى ِبالَحجِّ َوَسمَّاهباب من كتاب الحج،  صحیح البخاري،)(٩
 ).١٢١٦(١٤٦، رقم ٢/٨٨٦، َواْلُعْمَرةِباْلَحجِّ 

باب بیان وجوه اإلحرام، وأنه یجوز إفراد الحج والتََّمتُّع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، كتاب الحج، صحیح مسلم، )(١٠
رقم و )، ١٢١٤(١٣٩رقم و ، )١٢١٣(١٣٨قم ، ر ٨٨٢وص)، ١٢١٣(١٣٦، رقم ٢/٨٨١ ،ومتى یحل القارن من نسكه

ر، َبَیاوباب ، )١٢١٥(١٤٠ ، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكباً و ، )١٢٧٩( ٢٦٥، رقم ٢/٩٣٠ن َأنَّ السَّْعَي َال ُیَكرَّ
ة كل منهما عن نَ دَ باب االشتراك في الهدي وٕاجزاء البقرة والبَ  و، )١٢٩٧( ٣١٠، رقم ٢/٩٤٣، »لتأخذوا مناسككم«  rوبیان قوله 

 ).١٣١٨( ٣٥٤، رقم ٩٥٦وص، )١٣١٨( ٣٥٣، رقم ٢/٩٥٥، سبعة



٤٠٠ 

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
أصله من الكوفة صحیح الكتاب  ،أبو إسماعیل الحارثي موالهم هو :حاتم بن إسماعیل المدني -١  
، )٤(، والعجلي)٣(وابن معین، )٢(قه: ابن سعدوثَّ  .)١(ومائة مات سنة ست أو سبع وثمانین ،من الثامنة ،مهِ صدوق یَ 

حاتم أحب إلي وقال أحمد بن حنبل: " .)٨(قال النسائي: "لیس به بأس"و ، )٧(والذهبي ،)٦(والدارقطني، )٥(وابن حبان
عن  يبأسألت وقال ابن أبي حاتم: " .)٩("فیه غفلة إال أن كتابه صالح كان رجالً  من الدراوردي، زعموا أن حاتماً 

 .)١١(وقال النسائي: "لیس بالقوي" .)١٠("حب إلى منهأحاتم ابن إسماعیل وسعید بن سالم فقال: حاتم 
  .)١٢(الصادق جعفر بن محمد، وال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن قلت: ثقة  
ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد اهللا، المعروف : هو جعفر بن محمد -٢  
  .)، وهو ثقة٨٣رقم(ب، قد تقدم بالصادق

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من: 
  .)١٣(روى عنه قبل االختالط اً مسلم ألنَّ  ؛اختالط إسحاق بن إبراهیم بن راهویه -١
  .)١٤(tإرسال محمد بن علي بن الحسین؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  -٢

***  
  

                                                           
 .١٠٠٢، رقم ٢٠٧تقریب التهذیب، ص)(١
 .٥/٤٢٥انظر: الطبقات الكبرى، )(٢
 .١١٥٤، رقم ٣/٢٥٩انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٣
 .٢٣٥، رقم ١/٢٧٥انظر: الثقات، )(٤
 .١٣٠٤٢، رقم ٨/٢١٠ذكره في الثقات، )(٥
 .٢/١٦٨النبویة، انظر: العلل والواردة في األحادیث )(٦
 .١٥٩٥، رقم ١/٤٢٨انظر: میزان االعتدال، )(٧
 .٩٩٢، رقم ٥/١٩٠تهذیب الكمال، )(٨
 .١١٥٤، رقم ٣/٢٥٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 المصدر السابق.)(١٠
 .١٥٩٥، رقم ١/٤٢٨میزان االعتدال، )(١١
، وتحفة التحصیل البن ١٠٨، رقم ١٥٧لعالئي، ص، وجامع التحصیل ل٦٩، رقم ٥١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٢

 .٥٦٣العراقي، ص
 .٨، رقم ٤٩انظر: نهایة االغتباط بمن رمي باالختالط، ص)(١٣
، وتحفة التحصیل البن ٧٠٠، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٠، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١٤

 .٢٨٢العراقي، ص



٤٠١ 

هكذا جاء في مسلم » ِهَي النَّْخَلُة تُْنَسُج َنْسجا«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث تَْفِسیِر النَّقیر 
ِریَن: ُهَو َوْهٌم، َوإِنََّما ُهَو ِباْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة. َقاَل: َوَمْعَناُه َأْن ُیَنحَّى ِقْشُرها َعْنَها و والتِّرمذي. َوَقاَل َبْعُض  ُتْمَلس اْلُمتََأخِّ

: النَّْسُج: َما َتحاتَّ َعِن التَّمر ِمْن ِقْشره وأْقماِعه، ِممَّا َیْبَقى ِفي َأْسَفِل الْ    .)١(ِوَعاءِ وُتحْفَر. َوَقاَل اْألَْزَهِريُّ

  ) ٢٠٩الحدیث رقم ( 
َعْن  ،)٤(، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ )٣(، َقاَل: َحدَّثََنا ُغْنَدرٌ )٢(: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َمِن «َفَقاَل:  r، َقاَل: ُكْنُت ُأَتْرِجُم َبْیَن اْبِن َعبَّاٍس َوَبْیَن النَّاِس، َفَقاَل: ِإنَّ َوْفَد َعْبِد الَقْیِس َأَتُوا النَِّبيَّ )٥(َأِبي َجْمَرةَ 
َقاُلوا: ِإنَّا َنْأِتیَك ِمْن ُشقٍَّة » َال َنَداَمىَمْرَحًبا ِبالَقْوِم َأْو ِبالَوْفِد، َغْیَر َخزَاَیا وَ «َقاُلوا: َرِبیَعُة َفَقاَل: » الَوْفُد َأْو َمِن الَقْومُ 

اٍم، َفُمْرَنا ِبَأْمٍر ُنْخِبُر ِبِه َمْن َبِعیَدٍة، َوَبْیَنَنا َوَبْیَنَك َهَذا الَحيُّ ِمْن ُكفَّاِر ُمَضَر، وََال َنْسَتِطیُع َأْن َنْأِتَیَك ِإالَّ ِفي َشْهٍر َحرَ 
َهْل َتْدُروَن «، َقاَل: َأَمَرُهْم ِباِإلیَماِن ِباللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدهُ . َفَأَمَرُهْم ِبَأْرَبٍع َوَنَهاُهْم َعْن َأْرَبٍع: َوَراَءَنا، َنْدُخُل ِبِه الَجنَّةَ 

ُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َشَهاَدُة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ «َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: » َما اِإلیَماُن ِباللَِّه َوْحَدُه؟
َالِة، َوإِیتَاُء الزََّكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوُتْعُطوا الُخُمَس ِمَن الَمْغَنمِ   )٧(َوالَحْنَتمِ  )٦(َوَنَهاُهْم َعِن الدُّبَّاءِ » َوإَِقاُم الصَّ

 .)٩(»اْحَفُظوُه َوَأْخِبُروُه َمْن َورَاَءُكمْ «َقاَل: » الُمَقیَّرِ «َوُربََّما َقاَل: » النَِّقیرِ «َقاَل ُشْعَبُة: ُربََّما َقاَل: . ")٨(َوالُمَزفَّتِ 
   تخریج الحدیث:

بن أبي شیبة، ومحمد بن المثنى، اعن )١١(عن محمد بن بشار العبدي، به، بنحوه. ومسلم)١٠(أخرجه مسلم  
، ومن طریق النَّضر بن شمیل )١٢(عن غندر محمد بن جعفر، به، بنحوه. والبخاري عن علي بن الجعد كالهما
  ..عن شعبة بن الحجاج، به، بنحوه. كالهما، )١٣(المازني

                                                           
 .٤٧-٥/٤٦، الحدیث واألثرالنهایة في غریب )(١
 هو ابن عثمان العبدي البصري،  أبو بكر ُبْندار.)(٢
 هو محمد بن جعفر الهذلي البصري.)(٣
 هو ابن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسط.)(٤
 هو نصر بن عمران بن عصام الُضَبعي.)(٥
 ].٢/٩٦[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .الشراب في الشدة فتسرع فیها ینتبذون كانوا دباءة، واحدها القرع،)(٦
[ النهایة في  .حنتمة واحدتها حنتم، كله للخزف فقیل فیها اتسع ثم المدینة إلى فیها الخمر تحمل كانت خضر مدهونة جرار)(٧

 ].١/٤٤٨غریب الحدیث واألثر، 
 ].٢/٣٠٤[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .فیه انتبذ ثم القار، من نوع وهو بالزفت طلى الذي اإلناء هو)(٨
، وفد عبد القیس على أن یحفظوا اإلیمان والعلم، ویخبروا من وراءهم rباب تحریض النبي كتاب العلم،  صحیح البخاري،)(٩
 .٨٧، رقم ١/٢٩

 ).١٧( ٢٤، رقم ١/٤٧،إلیهباب األمر باإلیمان باهللا ورسوله، وشرائع الدین، والدعاء كتاب اإلیمان،  صحیح مسلم،)(١٠
 ).١٧( ٢٤رقم  في الموضع السابق،)(١١
وفود  rباب وصاة وكتاب األخبار اآلحاد،  ،٥٣، رقم ١/٢٠، أداء الخمس من اإلیمان بابكتاب اإلیمان،  صحیح البخاري،)(١٢

 .٧٢٦٦، رقم ٩/٩٠، من وراءهم ُیَبلُِّغواالعرب أن 
 .٧٢٦٦، رقم ٩/٩٠، العرب أن ُیَبلُِّغوا من وراءهم وفود rكتاب األخبار اآلحاد، باب وصاة  ،صحیح البخاري)(١٣



٤٠٢ 

، و عباد بن عباد بن )٢(السدوسي ، ومن قرَّة بن خالد)١(والبخاري، ومسلم من طریق حماد بن زید األزدي 
بعي، أربعتهم عن أبي جمرة نصر امن طریق أبي التَّیاح یزید )٤( ، والبخاري)٣(المهلب بن أبي صفرة بن حمید الضَّ

بعي، به، بنحوه. ومسلم من طریق سعید بن جبیرا  كالهما، )٦(، ویحیى بن أبي عمر الَبْهَراني)٥(بن عمران الضَّ
  عن عبد اهللا بن عباس، به، بنحوه.

  :دراسة رجال اإلسناد
  ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:رجال اإلسناد فیه   
  ؛ ألنَّه تابعه كل من علي بن الجعد، والنَّضر بن شمیل المازني.)٧("فیه غفلة" غندر محمد بن جعفر -١  
بعي -٢     .)٨(إرسال شعبة بن الحجاج؛ ألنَّه لم یرسل عن أبي جمرة نصر بن عمران الضَّ

***  

: َبْل ُنْطفٌة َتْرَكُب السَّفیَن َوَقْد ... أْلَجَم rقال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَر) ِفي ِشْعُر اْلَعبَّاِس یمَدُح النَّبي 
اَلى: َوال َیُغوَث َتعَ  َنْسرًا وأْهَله الَغَرُق یرید الّصم الَِّذي َكاَن َیْعُبده َقْوُم ُنوٍح َعَلْیِه السََّالُم. َوُهَو اْلَمْذُكوُر ِفي َقْوِلهِ 

  .)٩(َوَیُعوَق َوَنْسراً 

  ) ٢١٠الحدیث رقم ( 
، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن  قال اإلمام أبو بكر الشافعي رحمه اهللا: َحدَّثَِني َأُبو َشْیٍخ ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْألَْصَبَهاِنيُّ

ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة، ُمَحمٍَّد َقاَال: ثنا َزَكِریَّا ْبُن َیْحَیى ْبِن ُعَمَر ْبِن ِحْصِن ْبِن ُحَمْیِد ْبِن ُمْنِهِب ْبِن َحاِرِث ْبِن ُخَرْیِم 

                                                           
، وكتاب فرض الخمس، باب أداء الخمس من الدین ،١٣٩٨، رقم ٢/١٠٥، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ح البخاري،صحی)(١
. وصحیح ٤٣٦٩، رقم ٥/١٦٩، و باب وفد عبد القیس ،٣٥١٠، رقم ٤/١٨١، وكتاب المناقب، في الباب ،٣٠٩٥، رقم ٤/٨١

 .)١٧( ٢٣، رقم ١/٤٦،كتاب اإلیمان، باب األمر باإلیمان باهللا ورسوله، وشرائع الدین، والدعاء إلیه مسلم،
. ٧٥٥٦، رقم ٩/١٦١، ]٩٦َما َتْعَمُلوَن} [الصافات: باب قول اهللا تعالى: {َواللَُّه َخَلَقُكْم وَ وكتاب التوحید،  صحیح البخاري،)(٢
 ). ١٧( ٢٥، رقم ١/٤٨،كتاب اإلیمان، باب األمر باإلیمان باهللا ورسوله، وشرائع الدین، والدعاء إلیه صحیح مسلم،و 
َالَة َوَال َتُكوُنوا ِمَن  باب قول اهللا تعالى:  كتاب مواقیت الصالة، صحیح البخاري،)(٣ الُمْشِرِكیَن} [الروم: {ُمِنیِبیَن ِإَلْیِه َواتَُّقوُه َوَأِقیُموا الصَّ

، ١/٤٦،كتاب اإلیمان، باب األمر باإلیمان باهللا ورسوله، وشرائع الدین، والدعاء إلیه  صحیح مسلم،و . ٥٢٣، رقم ١/١١١، ]٣١
ما باب النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقیر، وبیان أنه منسوخ، وأنه الیوم حالل  وكتاب األشربة،  )،١٧( ٢٣رقم 

 ).١٧( ٣٩، رقم ٣/١٥٧٩،لم یصر مسكراً 
 .٦١٧٦، رقم ٨/٤١، رقم ٨/٤١، مرحباً  :باب قول الرجلكتاب األدب،  صحیح البخاري،)(٤
كتاب األشربة،  باب النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقیر، وبیان أنه منسوخ، وأنه الیوم حالل ما  صحیح مسلم،)(٥

 ).١٩٩٧( ٤٧، رقم ١٥٨١وص ،)١٩٩٧( ٤٦، رقم ٣/١٥٨٠و )،١٧( ٤١رقم و  )،١٧( ٤٠، رقم ٣/١٥٧٩،لم یصر مسكراً 
 ).١٧( ٤٢، رقم ٣/١٥٨٠،الموضع السابق)(٦
 .٥٧٨٧، رقم ٤٧٢تقریب التهذیب، ص)(٧
بن ، وتحفة التحصیل ال٢٨٦، رقم ١٩٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٤٤، رقم ٩١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٨

 .١٤٧العراقي، ص
 .٥/٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٩



٤٠٣ 

َرُسوِل اللَِّه ثَِني َعمُّ َأِبي َزْحُر ْبُن ِحْصٍن، َعْن َجدِِّه ُحَمْیِد ْبِن ُمْنِهٍب َقاَل: َقاَل ُخَرْیُم ْبُن َأْوٍس: َهاَجْرُت ِإَلى َقاَل: َحدَّ 
r  ِنِّي ُأِریُد َأْن َأْمَتِدَحَك َفَقاَل َلُه َفَقِدْمُت َعَلْیِه ُمْنَصَرَفُه ِمْن تَُبوَك، َفَأْسَلْمُت َفَسِمْعُت اْلَعبَّاَس َیُقوُل: َیا َرُسوَل اللَِّه إ

َبْل ُنْطَفٌة َتْرَكُب السَِّفیَن َوَقْد ... أَْلَجَم َنْسًرا َقاَل: َفَأْنَشَأ اْلَعبَّاُس َیُقوُل:... » َفاكَ  )١(َفُقْل َال ُیْفِضُض : «rَرُسوُل اللَِّه 
  .)٢(الحدیث...  َوَأْهَلُه اْلَغَرقُ 

   تخریج الحدیث:
من طریق أبي طالب بن غیالن محمد بن محمد الهمداني، عن أبي بكر الشافعي، )٣(ابن عساكر أخرجه  

، من طریق عبد اهللا بن )٦(، وأبو نعیم األصبهاني)٥(والطبراني عن أحمد بن عمرو الَبزَّار،)٤(به، بنحوه. والطبراني
من طریق  )٨(، والخطیب البغدادي)٧(األصبهانيوأبو نعیم  أحمد األهوازي، ومحمد بن موسى بن حماد اْلَبْرَبِرّي،

من طریق أبو البختري عبد اهللا بن محمد بن شاكر، خمستهم عن )٩(یحیى بن محمد بن صاعد البغدادي، والحاكم
بن حمید بن ُمنهب بن حارث بن خریم بن أوس بن حارثة، به، اأبي السكین زكریا بن یحیى بن عمر بن حصن 

  بنحوه.
  اد، وعلله:دراسة رجال اإلسن

  اإلسناد فیه:  
: هو ابن إبراهیم بن زیاد بن عجالن وهو أبهري األصل، أبو الشیخ محمد بن الحسن األصبهاني -١  

  .)١٠(سنة تسعین ومائتین يَ وفِّ تُ 
  .)١٢(، وابن الجوزي)١١(وثقه الخطیب البغدادي  
  .ةقت: ثق  
  .)١٣(سنة ثالث وثالث مائة يَ وفِّ الدوري، تُ بن یاسین أبو اْلَحَسن الفقیه ا: هو عبد اهللا بن محمد -٢  

                                                           
[ النهایة في غریب الحدیث  .كسره إذا فضه: یقال. المضاف فحذف فیك، أسنان اهللا یكسر ال: وتقدیره. أسنانك اهللا یسقط ال أي)(١

 ].٣/٤٥٣واألثر، 
 .٢٨٥، رقم ٢٨٢الفوائد، ص)(٢
 .٣/٤٠٩تاریخ دمشق، )(٣
 .٤١٦٧، رقم ٤/٢٣١الكبیر، المعجم )(٤
 في الموضع السابق.)(٥

 .٢٥٢٠، رقم ٢/٩٨٣معرفة الصحابة، )(٦
 .١/٣٦٤حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(٧
 .٦/٤٤٩األسماء المبهمة في األنباء المحكمة، للخطیب البغدادي، )(٨
 .٥٤١٧، رقم ٣/٣٦٩المستدرك على الصحیحین، )(٩

 .٦٢٥، رقم ٣/١١تاریخ بغداد، )(١٠
 .السابقانظر: المصدر )(١١
 .١٩٣٥، رقم ١٢/٤٠٧انظر: المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، )(١٢
 .٥١٧٩، رقم ١١/٣١٧تاریخ بغداد، )(١٣



٤٠٤ 

  .)٢(، وأبو بكر اإلسماعیلي)١(قه: الدارقطنيوثَّ   
  .ةقلت: ثق  
أبو السكین زكریا بن یحیى بن عمر بن حصن بن حمید بن ُمنهب بن حارث بن خریم بن أوس  -٣  

مات سنة إحدى  ،الدارقطني من العاشرة: هو الكوفي الخزاز بمعجمات، صدوق له أوهام َلیََّنُه بسببها بن حارثةا
لیس بالقوي یحدث ". وقال الدارقطني: )٦(والذهبي ،)٥(، وابن حبان)٤(قه: الخطیب البغداديوثَّ  .)٣(ومائتین وخمسین

وقال ابن ، )٩("َلیََّنُه بسبب أوهامه"ق علیه ابن حجر: وعلَّ  ،)٨("متروك"، وقال مرة: )٧("بأحادیث لیست بمضیئة
كتاب ابن أبي حاتم زكریا بن یحیى بن عمر روى عن عم أبیه روى عنه الزعفراني ولم یذكر فیه وفي "حجر: 

  .)١١(حادیث خطأأیحدث ب" . وقال الحاكم:)١٠("شیئا فكأنه ما عرفه جیداً 
  لم یتابعه أحد. هله أوهام، وهنا یضیر؛ ألنَّ  صدوققلت:   
  .)١٣(سنة واحد ومئتین ىَ وفِّ ، تُ )١٢(الطائي كنیته أبو الفرج: هو َزْحُر بن حصن -٤  
  .)١٥("ال یعرف" ، وقال الذهبي:)١٤(ذكره ابن حبان في الثقات  
  قلت: مجهول.  
: هو ابن حارثة الطائي، قال أبو عمر: ال تصّح له صحبة، وله سماع عن علي حمید بن ُمْنِهب -٥  

الطائي، أحد شیوخ البخارّي. وعثمان، وقد ذكره قوم في الّصحابة. قلت: هو جّد زكریا بن یحیى بن السكن 
ویحیى هو ابن عمر بن حصین بن حمید هذا، وهو ابن منهب بن حارثة بن خریم بن أوس، فلو كانت لحمید 

في الصحابة، فذلك مما یقّوي  صحبة لكان هؤالء األربعة في نسق صحابة، لكن لم یذكر أحد حارثة وال منهباً 
  ...)١٦(في الصحابة وهم من ذكر حمیداً 

                                                           
 .٣٢٠، قم ٢٣٠انظر: سؤاالت حمزة، ص)(١
 .السابقانظر: المصدر )(٢
 .٢٠٤٥، رقم ٣٤٠تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٤٥٢٢، رقم ٩/٤٧٠انظر: تاریخ بغداد، )(٤
 .١٣٢٩٨، رقم ٨/٢٥٤ذكره في الثقات، )(٥
 .١٦٥٢، رقم ١/٤٠٦انظر: الكاشف، )(٦
 .٣٢٩، رقم ٢١٢سؤاالت الحاكم، ص)(٧
 .٦٢٧، رقم ٣/٣٣٧تهذیب التهذیب، )(٨
 .٢٠٤٥، رقم ٣٤٠انظر: تقریب التهذیب، ص)(٩

 . تعدیالً و  اً جرح. لم أجده في ٦٢٧ رقم ،٣/٣٣٧ التهذیب، تهذیب)(١٠
 . السابقالمصدر )(١١
 . ١٣٣٢٤، رقم ٨/٢٥٨الثقات البن حبان، )(١٢
 . ١٤٤، رقم ٥/٧٥تاریخ اإلسالم، )(١٣
 . ١٣٣٢٤، رقم ٨/٢٥٨انظر: الثقات، )(١٤
 . ٢٨٥٠، رقم ٢/٦٩میزان االعتدال، )(١٥
 . ٥٤٧، رقم ١/٣٧٨. انظر: االستیعاب في معرفة األصحاب، ١٨٤٥، رقم ٢/١١٢یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(١٦



٤٠٥ 

  .)١("في روایته نظر" الدارقطني: وقال 
  قلت: ضعیف.  
  .)٢(منصرفه من تبوك rأنه وفد على النبّي  : هو ابن حارثة بن الم الطائي...ُخَرْیم بن أوس -٥  
  حمید بن ُمْنِهب الطائي ضعیف. ، وصدوق له أوهام فیه أبو السكین زكریا بن یحیى بن عمر فاإلسناد  
  الحكم على اإلسناد:   
  .ضعیفاإلسناد   

***  

َأْي َیُسوُقهم ُیَقدُِّمهم وَیْمِشي » َكاَن َیِنسُّ َیُنسُّ َأْصَحاَبهُ « rقال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَس) ِفي ِصَفِتِه 
: السَّوق الرَّفیق   .)٣(َخْلَفهم. والنَّسُّ

  الحدیث رقم ( * )
   ).٣٧رقم (بتقدم   

***  

النِّْسَعُة ِباْلَكْسِر: َسْیٌر َمْضفور، ُیجعل ِزَماًما » َیُجّر ِنْسَعًة ِفي ُعُنِقه«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَع) ِفیِه 
َرْت ِفي َكرَّ ِلْلَبِعیِر َوَغْیِرِه. َوَقْد تُْنَسُج َعریضة، ُتْجعل َعَلى َصدر اْلَبِعیِر. َواْلَجْمُع: ُنْسع، وِنَسع، وَأْنَساع. َوَقْد تَ 

  .)٤(والُخلَفاُء، َوُهَو َصْدُر َواِدي الَعقیق rاْلَحِدیِث. وِنْسٌع: َمْوِضٌع ِباْلَمِدیَنِة، َوُهَو الَِّذي َحَماُه النَِّبيُّ 

  ) ٢١١الحدیث رقم ( 
اْألَْحَوِل، َعِن اْلَحَسِن: : َما َرَواُه َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَیاٍد، َعْن َعاِصٍم أورده اإلمام ابن قتیبة فقال رحمه اهللا

َقاَل: َال، َقاَل َفاْذَهْب َفاْقُتْلُه". َأنَّ َرُجًال َأتَاُه ِبَرُجٍل َقْد َقَتَل َحِمیًما َلُه، َفَقاَل َلُه: َأتَْأُخُذ الدَِّیَة؟ َقاَل: َال َقاَل: َأَفَتْعُفو؟ "
: "ِإْن َقَتَلُه َفُهَو ِمْثُلُه"، َفُخبَِّر الرَُّجُل ِبَما َقاَل، َفَتَرَكُه، َفَولَّى َوُهَو r َقاَل: َفَلمَّا َجاَوَز ِبِه الرَُّجُل َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

 َحدَّثََنا ،)٦(ُسَلْیَمانَ  ْبنُ  َسِعیدُ  َحدَّثََنا َحاِتٍم، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  وَحدَّثَِني رحمه اهللا: مسلموقال  .)٥(َیُجرُّ ِنْسَعُه ِفي ُعُنِقهِ 
 َرُجًال، َقَتلَ  ِبَرُجلٍ  r اهللاِ  َرُسولُ  ُأِتيَ : َقالَ  ،)٩(َأِبیهِ  َعنْ  َواِئٍل، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ،)٨(َساِلمٍ  ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  َأْخَبَرَنا ،)٧(ُهَشْیمٌ 

                                                           
 . ٨٥والتتبع، ص اإللزامات)(١
 . ٢٢٥٠، رقم ٢٣٦- ٢/٢٣٥یز الصحابة، یاإلصابة في تم)(٢
 .٥/٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 .٥/٤٨ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(٤
 .١/٤٣٨تأویل مختلف الحدیث، )(٥
 هو الضبي أبو عثمان الواسطي نزیل بغداد البزاز لقبه سعدویه.)(٦

 بوزن عظیم، ابن القاسم بن دینار السلمي، أبو معاویة بن أبي خازم الواسطي.هو ابن بشیر، )(٧

 هو األسدي، أبو یحیى الكوفي نزیل بغداد.)(٨

 هو وائل بن ُحْجر بن سعد بن مسروق الحضرمي.)(٩



٤٠٦ 

 ِفي َواْلَمْقُتولُ  اْلَقاِتلُ : «r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  َأْدَبَر، َفَلمَّا ،َیُجرَُّها ِنْسَعةٌ  ُعُنِقهِ  َوِفي ِبهِ  َفاْنَطَلقَ  ِمْنُه، اْلَمْقُتولِ  َوِليَّ  َفَأَقادَ 
  .)١("الحدیث، ... r اهللاِ  َرُسولِ  َمَقاَلةَ  َلهُ  َفَقالَ  الرَُّجَل، َرُجلٌ  َفَأَتى ،»النَّارِ 

   تخریج الحدیث:
  من طریق ِسَماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، به، بنحوه.)٢(أخرجه مسلم  

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
 العاشرة، من فاضًال، وكان وهم ربما صدوق السمین، البغدادي میمون : هو ابنمحمد بن حاتم -١  

وقال أحمد بن  .)٦(والدارقطني ،)٥(وابن عدي ،)٤(وثقه: ابن حبان .)٣(ومائتین وثالثین ست أو خمس سنة مات
 .)٧(حدیثًا" ثالثین یوم، كل السمین، حاتم بن ولمحمد خدویه، أبي القطان البن سعید بن یحیى جعل حنبل: "

وقال یحیى بن  .)١٠(بشيء" لیس ، وقال عمرو بن علي: ")٩("، وقال مرة: "صدوق)٨(وقال ابن قانع: "صالح"
. وقال عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا المدیني: "قلت ألبي: )١٢(، وقال مرة: "لیس بشيء كذب")١١(معین: " كذاب"

شيء رواه ابن حاتم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن سالم، عن قبیصة بن هلب، عن أبیه، عن 
 رواه أیضاً  شیئاً : قلت ؟ قال هذا كذب. إنما روى هذا أبو داود "َیَعارٌ  َلَها ِبَشاةٍ  َأَحُدُكمْ  َیْأِتي ال"  قال: rالنبي 

: فقال .ثالثاً  األذان قبل یتنحنح المؤذن: قال مهران، بن میمون عن بن برقان، جعفر عن الخراز، یزید أبي عن
  .)١٣("وأنكره رقي وهو یزید أبا أنا أدركت

  ِسماك بن حرب له متابعة قاصرة.  وهمه هنا؛ لمتابعةوال یضیر وهم،  ربما قلت: ثقة  
 من سماعه ثبت ، وقد)، وهو ثقة١٩٤الحضرمي، قد تقدم رقم ( ُحْجر : هو ابنعلقمة بن وائل -٢  

  .أبیه

                                                           
من القصاص،  صحیح مسلم، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدِّیات، باب صحة اإلقرار بالقتل، وتمكین ولي القتیل)(١

 ).١٦٨٠( ٣٣، رقم ٣/١٣٠٨واستحباب طلب العفو منه، 

 ).١٦٨٠(٣٢، رقم ١٣٠٧، صالسابقفي الموضع )(٢
 . ٥٨٣٠، رقم ٨٣٤تقریب التهذیب، ص)(٣

 . ١٥٣٢٧، رقم ٩/٨٦ذكره في الثقات، )(٤

 .٥١٢٦، رقم ٢٥/٢٢انظر: تهذیب الكمال، )(٥
 . ٢٩، رقم ٩٣انظر: سؤاالت الحاكم، ص)(٦

 . ٦٨٥، رقم ٣/٦٩تاریخ بغداد، )(٧

 . السابقالمصدر )(٨

 . ٥١٢٦، رقم ٢٥/٢٢تهذیب الكمال، )(٩

 . ٦٨٥، رقم ٣/٦٩تاریخ بغداد، )(١٠

 . السابقالمصدر )(١١

 .٩٣تاریخ یحیى بن معین، روایة ابن محرز، ص)(١٢
 .٦٨٥ رقم ،٣/٦٩ بغداد، تاریخ)(١٣



٤٠٧ 

 بن وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال ُهشیم بن بشیر؛ ألنَّه لم یرسل عن إسماعیل  
حدَّث هنا  وقد؛ )٢(ه؛ مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیسس، وكذلك تدلی)١(األسدي سالم

  بصیغة اإلخبار.
***  

َأْي تاِبعوا. ُیَقاُل: َنَسْقُت » َناِسُقوا َبْیَن الحجِّ والُعمرة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَق) ِفي َحِدیِث ُعَمَر 
  .)٣(َبْیَن الشَّْیَئْیِن، وَناَسْقتُ 

  ) ٢١٢الحدیث رقم ( 
ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َعاِصٍم ْبِن ُعَبْیِد اِهللا، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن حدَّثََنا : بن أبي شیبة رحمه اهللاقال اإلمام 

  َتاِبُعوا َبْیَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة ، َفِإنَُّهَما َیْنِفَیاِن اْلَفْقَر َوالذُُّنوَب ":  rَر َقاَل : َقاَل َرُسوُل اِهللا ُعمَ  َعاِمَر ْبِن َرِبیَعَة، َعنْ 
 .)٥("َخَبَث اْلَحِدیدِ )٤(ي اْلِكیرُ َكَما َیْنفِ 

   تخریج الحدیث:
عن سفیان بن عیینة، به، بنحوه. )٧(بن أبي شیبة به، بمثله. وأحمداعن )٦(أخرجه ابن ماجه  

ابن رواه ، به، بنحوه. و عدويمن طریق عبید اهللا بن عمر العدوي، عن عاصم بن عبید اهللا ال)٨(والمحاملي
، وابن )١٤(، والبیهقي)١٣(، والطبراني)١٢(، وأبو یعلى الموصلي)١١( أبي عاصم ، وابن)١٠( الحمیديو ، )٩(ماجه

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٨٤٩، رقم ٢٩٤، وجامع التحصیل للعالئي، ص ٤٢٦، رقم ٢٣١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .٣٣٣العراقي، ص
 .١١١، رقم ٤٧طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٥/٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 ].٢/٥[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .أذیبا إذا وغیرهما والنحاس الفضة وسخ من النار تلقیه ما هو)(٤
 .١٢٧٨١، رقم ٨/٢٢مصنف ابن أبي شیبة، تحقیق محمد عوامة، )(٥
 .٢٨٨٧، رقم ٢/٩٦٤سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة، )(٦
 .١٦٧، رقم ١/٣٠٣مسند أحمد، )(٧
 .٢٢٩، رقم ٢٣٧أمالي المحاملي، ص)(٨
 .٢٨٨٧، رقم ٢/٩٦٤المناسك، باب فضل الحج والعمرة، سنن ابن ماجه، كتاب )(٩

 .١٧، رقم ١/١٥٦مسند الحمیدي، )(١٠
 .١١٨، رقم ١٢٠، وص١١٧، رقم ١٩٩، ص١١٦، رقم ١/١١٩اآلحاد والمثاني، )(١١
 .١٩٨، رقم ١/١٧٦مسند أبي یعلى الموصلي، )(١٢
 .٥٥٢٩، رقم ٥/٣٥٢المعجم األوسط، )(١٣
 .٣٨٠١ورقم ، ٣٨٠٠، رقم ٦/١٠شعب اإلیمان، )(١٤



٤٠٨ 

من طریق عبید اهللا بن عامر بن ربیعة عن أبیه عامر بن ربیعة، عن عمر بن الخطاب، جمیعهم ، )١(عساكر
  . )٢(به، بنحوه

  دراسة رجال اإلسناد:
  اإلسناد فیه:  
 الرابعة، من ضعیف، المدني، العدوي، الخطاب بن عمر بن عاصم : هو ابنعاصم بن عبید اهللا -١  

  .)٣(ومائة وثالثین اثنتین سنة العباس بني دولة أول في مات
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن عاصم     

، وأیضًا تدلیسه؛ )٥(األول من المختلطین، وكذلك اختالطه؛ لذكر العالئي إیاه في القسم )٤(بن عبید اهللا العدويا
  .)٦(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة األولى من مراتب التدلیس

  فیه عاصم بن عبید اهللا العدوي ضعیف.  فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

عبد  من حدیثله شاهد ، و )٨(شعیب األرنؤوط، و )٧(األلبانيكل من وضعفه  ،ضعیفهذا الحدیث إسناد   
، وحسنه من المعاصرین )٩(مسعود" ابن حدیث من غریب صحیح حسن" ، قال الترمذي:tاهللا بن مسعود 

 ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.)١١(، وشعیب األرنؤوط)١٠(األلباني
***  

                                                           
 .٢٥٨، وص٢٥/٢٥٧تاریخ دمشق، )(١
هذا الحدیث حدثناه " كما ذكر سفیان بن عیینة حیث قال:وهذا اإلسناد فیه اضطراب من عاصم بن عبید اهللا القرشي،   )(٢

ر فذهبنا عبد الكریم الجزري، عن عبدة، عن عاصم، فلما قدم عبدة أتیناه لنسأله عنه، فقال: إنما حدثنیه عاصم، فهذا عاصم حاض
إلى عاصم، فسألناه عنه فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك فمرة یقفه على عمر، وال یذكر فیه عن أبیه، وأكثر ذلك كان 

 .٣٨٠١، رقم ٦/١٠شعب اإلیمان،  "rیحدثه عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعة، عن أبیه، عن عمر بن الخطاب، عن النبي 
 .٣٠٨٢، رقم ٤٧٢تقریب التهذیب، ص)(٣
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٦، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٤

 .١٣١العراقي، ص
 .١٩، رقم ٤٧المختلطین للعالئي، صكتاب )(٥
 .٥٢، رقم ٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٦
 .١٢٠٠، رقم ٣/١٩٨سلسلة األحادیث الصحیحة، )(٧
 .١٦٧، رقم ١/٣٠٣مسند أحمد، حاشیة )(٨
 .٨١٠، رقم ٢/١٦٧سنن الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، )(٩

 .١٢٠٠، رقم ٣/١٩٧سلسلة األحادیث الصحیحة، )(١٠
 .٣٦٦٩، رقم ٦/١٨٥حاشیة مسند أحمد، )(١١



٤٠٩ 

َر ِذْكر  ِفي اْلَحِدیِث، َفاْلَمَناِسُك: » اْلَمَناِسِك، والنُُّسُك، والنَِّسیَكة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَك)َقْد َتَكرَّ
َماِن َواْلَمَكاِن. ُثمَّ  َیت أموُر الحجِّ ُكلَُّها ُسمِّ َجْمُع َمْنِسك، ِبَفْتِح السِّیِن َوَكْسِرَها، َوُهَو الُمَتعبَّد، وَیَقع َعَلى اْلَمْصَدِر َوالزَّ

ُعها: ُنُسك. والنُّْسُك َمناِسَك. واْلَمْنِسُك اْلَمْنَسْك: الَمْذَبُح. َوَقْد َنَسَك َیْنُسُك َنْسكًا، ِإَذا َذَبَح. والنَِّسیَكُة: الذَّبیحة، وَجمْ 
للَّه َتَعاَلى. والنُّْسُك: َما أَمرْت ِبِه الشَِّریَعُة، والوَرع: َما َنَهت والنُُّسُك َأْیًضا: الطَّاَعُة َواْلِعَباَدُة. وكلُّ َما تُُقرَِّب ِبِه ِإَلى ا

ُة الِفّضة َعْنُه. والنَّاِسُك: العاِبد. وُسئل َثْعَلٌب َعِن الناِسك َما ُهَو؟ َفَقاَل: ُهَو َمْأُخوٌذ ِمَن النَِّسیَكِة، َوِهَي َسِبیكَ 
  .)١(َعاَلىالُمَصفَّاة، َكَأنَُّه َصفَّى نفَسه للَّه تَ 

  ) ٢١٣الحدیث رقم ( 
 َحِبیبٍ  َعنْ  ،)٢(الَمِجیدِ  َعْبدِ  ْبنُ  الَوهَّابِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا الُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  : َحدَّثََنارحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

، َوَأْصَحاُبهُ  َأَهلَّ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،t اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  َحدَّثَِني ،)٣(َعَطاءٍ  َعنْ  الُمَعلِِّم،  ِمْنُهمْ  َأَحدٍ  َمعَ  َوَلْیَس  ِبالَحجِّ
 ،r اللَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  َأَهلَّ  ِبَما َأْهَلْلتُ : َفَقالَ  الَهْدُي، َوَمَعهُ  الَیَمنِ  ِمنَ  َقِدمَ  َعِليٌّ  َوَكانَ  َوَطْلَحَة، ،r النَِّبيِّ  َغْیرِ  َهْديٌ 
 َفَنَسَكتْ  َحاَضْت، َعاِئَشةَ  َوَأنَّ  ...، ،ِباْلَبْیتِ  َیُطوُفوا ُعْمَرًة، َیْجَعُلوَها َأنْ  ِألَْصَحاِبهِ  َأِذنَ  r َصلَّى النَِّبيَّ  َوَأنَّ 

   .)٤(الحدیث...  ِباْلَبْیِت، َتُطفْ  َلمْ  َأنََّها َغْیرَ  ُكلََّها الَمَناِسكَ 
   تخریج الحدیث:

 خیاط بن عن خلیفة)٦(البخاريأخرجه ني، به، بنحوه. و عن محمد بن المث)٥(أخرجه البخاري    
ُزَرْیع، عن حبیب الُمَعلِّم،  بن من طریق یزید )٧(العصفري، عن عبد الوهاب بن عبد المجید، به، بنحوه. والبخاري

األسدي أبي  نافع بن ، وموسى)٨(ُجَریج بن العزیز عبد بن الملك به، بنحوه. البخاري، ومسلم، من طریق عبد

                                                           
 .٥/٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 محمد البصري.هو ابن الصلت الثقفي، أبو )(٢
هو ابن أبي رباح، صرح به مسلم في صحیحه، كتاب الحج، باب بیان وجوه اإلحرام، وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، )(٣

 ).١٢١٦(١٤٣، رقم ٢/٨٨٤وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكه، 

 .١٧٨٥، رقم ٣/٤ صحیح البخاري، أبواب العمرة، باب عمرة التَّْنِعیِم،)(٤
، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف بالبیت، وٕاذا سعى على غیر وضوء بین الصفا في الموضع السابق)(٥

 .١٦٥١، رقم ٢/١٥٩والمروة، 
 السابق.في الموضع )(٦
 .٧٢٣٠، رقم ٩/٨٣، »َأْمِري َما اْسَتْدَبْرتُ َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن : «r، كتاب التََّمنِّي، باب قول النبي في الموضع السابق)(٧
، إلى الیمن قبل حجة الوداع ، t، وخالد بن الولید uصحیح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب )(٨
 ، أمره وكذلك إباحته، تعرف ما إال التحریم على r النبي نهي بابكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، ، و ٤٣٥٢، رقم ٥/١٦٤
 إدخال وجواز والقران، والتمتع الحج إفراد یجوز وأنه اإلحرام، وجوه بیان بابكتاب الحج،  . وصحیح مسلم،٧٣٦٧، رقم ٩/١١٢

 ).١٢١٦(١٤١، رقم ٢/٨٨٣، نسكه من القارن یحل ومتى العمرة، على الحج



٤١٠ 

من طریق عبد الملك بن أبي سلیمان، ثالثتهم عن عطاء بن أبي رباح، به، بنحوه. كالهما  )٢(ومسلم ،)١(شهاب
، ومحمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي )٣(تدرس القرشي بن مسلم بن محمد ومسلم من طریق أبي الزبیر

  عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، به، بنحوه.  كالهما، )٤(طالب
  دراسة رجال اإلسناد:

  فیه:اإلسناد   
 وقیل زائدة فقیل: أبیه، اسم في اختلف یسار، بن معقل مولى البصري، محمد : هو أبوحبیب الُمَعلِّم -١  

  .)٥(ومائة ثالثین سنة مات السادسة، من صدوق زید،
،  وزاد أحمد بن )١٠(، والذهبي)٩(، وابن حبان)٨(، وأبو زرعة الرازي)٧(، وأحمد بن حنبل)٦(وثقه: ابن معین  

 أنه وأرجو صالحة أحادیث ولحبیب" ، وقال ابن عدي:)١٢(وقال الذهبي: "صدوق" .)١١(أصلح حدیثه" حنبل: "ما
 الرحمن عبد وكان المعلم حبیب عن یحدث ال )١٤(یحیى كان . وقال عمرو بن علي: ")١٣(روایاته" في مستقیم
  .)١٦(وقال النسائي: "لیس بالقوي" .)١٥(عنه" یحدث

                                                           
. ١٥٦٨، رقم ٢/١٤٣، هدي معه یكن لم لمن الحج وفسخ بالحج، واإلفراد واإلقران التمتع بابكتاب الحج،  صحیح البخاري،)(١

 ومتى العمرة، على الحج إدخال وجواز والقران، والتمتع الحج إفراد یجوز وأنه اإلحرام، وجوه بیان باب الحج، كتاب وصحیح مسلم،
 ).١٢١٦(١٤٣، رقم ٢/٨٨٤، نسكه من القارن یحل

 ومتى العمرة، على الحج إدخال وجواز والقران، والتمتع الحج إفراد یجوز وأنه اإلحرام، وجوه بیان باب الحج، كتاب صحیح مسلم،)(٢
 ).١٢١٦(١٤٢، رقم ٢/٨٨٤، نسكه من القارن یحل

 یحل ومتى العمرة، على الحج إدخال وجواز والقران، والتمتع الحج إفراد یجوز وأنه اإلحرام، وجوه بیان بابفي الموضع نفسه،، )(٣
 النحر یوم العقبة جمرة رمي استحباب باب و )،١٢١٣(١٣٨، رقم ٨٨٢وص)، ١٢١٣(١٣٦، رقم ٢/٨٨١، نسكه من القارن
 ).١٢٩٧(٣١٠، رقم ٢/٩٤٢، »َمَناِسَكُكمْ  ِلَتْأُخُذوا«: r قوله وبیان راكبا،

 حجة باب و ،)١٢١٠(١١٠، رقم ٢/٨٦٩، الحائض وكذا لإلحرام، اغتسالها واستحباب فساءالنُّ  إحرام باب ،في الموضع نفسه)(٤
 الرمل استحباب بابو  ،)١٢١٨(١٥٠، رقم ٨٩٣ص، موقف كلها عرفة أن جاء ما باب و )،١٢١٨(١٤٧، رقم ٨٨٦ص، r النبي
 ).١٢٦٣(٢٣٥، رقم ٩٢١ص ،الحج في األول الطواف وفي والعمرة، الطواف في
 .١١٢٣، رقم ٢٢٢تقریب التهذیب، ص)(٥
 .٤٦٩، رقم ٣/١٠١انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٦
 .٢٣٢٣، رقم ٢/٢٩٨العلل ومعرفة الرجال، انظر: )(٧
 .السابقانظر: المصدر )(٨
 .٧٢٧٠، رقم ٦/١٨٣ذكره في الثقات، )(٩

 .٨٣٣، رقم ٧١، ودیوان الضعفاء، ص٧٧، رقم ٦٣انظر: من تلكم فیه وهو موثق، ص)(١٠
 .٢٣٢٣، رقم ٢/٢٩٨العلل ومعرفة الرجال، )(١١
 .٩٢٤، رقم ١/٣١٠الكاشف، )(١٢
 .٥٢٩، رقم ٣/٣٢٣اء الرجال، الكامل في ضعف)(١٣
 .١١٦، رقم ٦/٢٥٤صرح به الذهبي في كتابه سیر أعالم النبالء،  .هو القطان)(١٤
 .٤٦٩، رقم ٣/١٠١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٥
 .١١٠٨، رقم ٥/٤١٣تهذیب الكمال، )(١٦



٤١١ 

  .قلت: ثقة  
  ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد   
  .  )١(اختالط عبد الوهاب بن المجید الثقفي؛ لذكر العالئي إیاه في القسم األول من المختلطین -١  
  . )٢(tإرسال عطاء بن أبي رباح؛ ألنه لم یرسل عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  -٢  

***  

ْعف، َفَقاَل: rَأنَُّهْم َشَكوا ِإَلى َرُسوِل «ِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسَل)   .)٣(»َعَلْیُكْم ِبالنَّْسلِ  الضَّ

  ) ٢١٤الحدیث رقم ( 
ْعفَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َشَكْوَنا: اْلَخَبرِ  َوِفيأورده القرطبي رحمه اهللا فقال:     .)٤("ِبالنَّْسلِ  َعَلْیُكمْ " :َفَقالَ  الضَّ

***  

ْسَراِع ِفي » َشَكوا ِإَلْیِه اإلْعَیاْء، َفَقاَل: َعَلْیُكْم ِبالنََّسَالنِ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي ِرَواَیٍة  َأِي اْإلِ
  .)٥(اْلَمْشِي. َوَقْد َنَسَل َیْنِسُل َنْسًال وَنَسَالناً 

  ) ٢١٥الحدیث رقم ( 
 اْبنُ  َأْخَبَرَنا ،)٧(ُعَباَدةَ  ْبنُ  َرْوحُ  ثنا ،)٦(َمْنُصورٍ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  : َحدَّثََنارحمه اهللا ابن خزیمةقال اإلمام 

 ،ِبِهمْ  َفَدَعا اْلَمْشيَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َناٌس  َشَكا: َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ ،  )٩(َأِبیهِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنُ  َجْعَفرُ  َأْخَبَرَنا ،)٨(ُجَرْیجٍ 
  .)١٠(َعَلْیَنا َأَخفَّ  َفَوَجْدَناهُ  َفَنَسْلَنا ،»ِبالنَّْسَالنُ  َعَلْیُكمْ : «َوَقالَ 

   تخریج الحدیث:
  ...،)١١(أخرجه الطبراني  

  

                                                           
 .٣٢، رقم ٧٩المختلطین، صكتاب )(١
، وتحفة التحصیل البن ٥٢٠، رقم ٢٣٧، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٩٢، رقم ١٥٤م، صتانظر: المراسیل البن أبي حا)(٢

 .٢٢٨العراقي، ص
 .٥/٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 .١٥/٤١الجامع ألحكام القرآن، )(٤
 .٥/٤٩ واألثر، الحدیث غریب في النهایة)(٥
 هو ابن َبهرام الكوسج، أبو یعقوب التمیمي المروزي.)(٦
 هو ابن الَعالء بن حسان القیسي، أبو محمد البصري.)(٧
 هو عبد الملك بن عبد العزیز، األموي موالهم المكي.)(٨
 هو محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب.)(٩

 .٢٥٣٧، رقم ٤/١٤٠صحیح ابن خزیمة، )(١٠
 .٨١٠٢، رقم ٨/١٠٣المعجم األوسط، )(١١



٤١٢ 

، )٢(الحارث بن أبي أسامةوالبیهقي من طریق  ،، من طریق إسحاق بن راهویه، والحاكم)١(وأبو نعیم األصفهاني 
ن معمر البحراني، أربعتهم عن روح بن ُعَبادة، ب من طریق محمد)٤( ، والخطابي)٣(وٕابراهیم بن عبد اهللا السعدي

  به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

  اإلسناد فیه:  
)، ٨٣(برقم الهاشمي، قد تقدم طالب أبي بن علي بن الحسین بن علي : هو ابنجعفر بن محمد -١  
  .وهو ثقة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
tاألنصاري  اهللالحسین؛ ألنَّه لم یرسل عن جابر بن عبد بن علي بن إرسال محمد -١

)٥(.  
، وكذلك )٦(د الباقرمإرسال عبد الملك بن عبد العزیز بن ُجَرْیج؛ ألنَّه لم یرسل عن جعفر بن مح -٢

  تدلیسه، مع أنَّ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس؛ ألنَّه حدَّث هنا بصیغة اإلخبار. 
  الحكم على اإلسناد: 

، وصححه من )٨(، ووافقه الذهبي)٧(مسلم" شرط على" ، وصححه الحاكم وقال:ثقات ورجاله إسناد صحیح  
  .)٩(المعاصرین األلباني

***  
  
  
  

                                                           
 .٩/٢٣٧حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، )(١
 .٦٦٧، رقم ٢٧٣، واآلداب، ص١٦١٩، رقم ١/٦١٠المستدرك على الصحیحین، )(٢
 .١٠٣٤٦، رقم ٥/٤٢٠، والسنن الكبرى، ٢٤٩١، رقم ٢/١١١المستدرك على الصحیحین، )(٣
 .٢/٣٧١غریب الحدیث، )(٤
وتحفة التحصیل البن  ،٧٠٠، رقم ٢٦٦، وجامع التحصیل للعالئي، ص٣٤٠، رقم ١٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٥

 .٢٨٢العراقي، ص
، وتحفة التحصیل البن ٤٧٢، رقم ٢٢٩، وجامع التحصیل للعالئي، ص٢٢٧، رقم ١٣١انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٢١١العراقي، ص
 .٢٤٩١، رقم ٢/١١١المستدرك على الصحیحین، )(٧
 . ١/٤٤٣تلخیص المستدرك على الصحیحین، )(٨
 . ٤٦٥، رقم ١/٨٣٤الصحیحة، ة األحادیث لسلس)(٩



٤١٣ 

» َفَنَسْلَناَهاِإنََّما َكاَنْت ِعْنَدَنا َخصبة، َنْعِلُفها اإلبَل «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث وْفد َعْبِد اْلَقْیِس 
. َأْي َنسْلَنا ِبَها َأْو ِمْنَها، َنْحُو أَمْرُتك الخیرَ  َوإِْن  : َأْي ِباْلَخْیِر.َأِي اْستَْثَمْرناها وأَخْذنا َنْسَلها، َوُهَو َعَلى َحْذِف الجارِّ

  .)١(اقُة وَأْنَسَلْت َنْسال َكِثیًراُشدِّد َكاَن ِمْثل َولَّدناها. ُیَقاُل: َنَسَل الوَلُد َیْنُسُل وَیْنِسُل، وَنَسَلِت الن

  ) ٢١٦الحدیث رقم ( 
   َعْبدِ  ْبنُ  َیْحَیى َحدَّثََنا: َقالَ  ،)٢(ِإْسَماِعیلَ  ْبنُ  ُموَسى : َحدَّثََنااألدب رحمه اهللا في كتابهالبخاري قال اإلمام 

 َبَدْأَنا َلمَّا: َقالَ  َیْذُكُر، َسِمَعهُ  اْلَقْیسِ  َعْبدِ  َوْفدِ  َبْعَض  َأنَّ  ،)٣(اْلَعَصِريُّ  َعبَّادٍ  ْبنُ  ِشَهابُ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَعَصِريُّ  الرَّْحَمنِ 
 ثُمَّ  َعَلْیِه، َفَرَدْدَنا َفَسلََّم، َلُه، َقُعودٍ  َعَلى ُیوِضعُ  َرُجلٌ  َتَلقَّاَنا اْلُقُدومَ  َشاَرْفَنا ِإَذا َحتَّى ِسْرَنا، r النَِّبيِّ  ِإَلى ِوَفاَدِتَنا ِفي

 َوَأْصَحاَبُه َأْمَرُحوا rَفَلمَّا َرَأُوا النَِّبيَّ  ...ِإیَّاُكمْ  َوَأْهًال، ِبُكمْ  َمْرَحًبا: َقالَ  اْلَقْیِس، َعْبدِ  َوْفدُ : ُقْلَنا اْلَقْوُم؟ ِممَّنِ : َفَقالَ  َوَقفَ 

َوُهَو: ُمْنِذُر ْبُن َعاِئِذ  - ، َفَتَخلََّف اْألََشجُّ ُمتَِّكٌئ َعَلى َحاِلهِ  rِرَكاَبُهْم َفَرًحا ِبِهْم، َوَأْقَبُلوا ِسَراًعا، َفَأْوَسَع اْلَقْوُم، َوالنَِّبيُّ 
 -  َلُكمْ  َوَأْنَفُعهُ  َتْمِرُكمْ  َخْیرُ  ُهوَ : «َقالَ  َنَعْم،: َقاُلوا َفَجَمَع ... - ْبِن ُمْنِذِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِزَیاِد ْبِن َعَصَر ا

 ِوَفاَدِتَنا ِمنْ  َرَجْعَنا َفَلمَّا َوَحِمیَرَنا، ِإِبَلَنا َنْعِلُفَها َخِصَبةٌ  ِعْنَدَنا َكاَنتْ  َوإِنََّما »َبَرَكةً  َوَأْعَظُمهُ  -  اْلَحيِّ  ُشُیوخِ  َبْعُض  َوَقالَ 
َلتْ  َحتَّى َوَفَسْلَناَها ِفیَها، َرْغَبتَُنا َعُظَمتْ  ِتْلكَ    .)٤(ِفیَها اْلَبَرَكةَ  َوَرَأْیَنا ِمْنَها، ِثَماُرَنا َتَحوَّ

   تخریج الحدیث:
المؤدب،  محمد بن من طریق یونس )٦(عن موسى بن إسماعیل التَُّبوَذِكّي. وابن شبة)٥(أخرجه ابن خیثمة  

  بنحوه.الَعَصِري، به،  الرحمن عبد بن عن یحیى
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
  .)٧(السابعة من مقبول، : هو البصري،الَعَصِري الرحمن عبد بن یحیى -١   

  .)٨(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث"
  قلت: هنا لم یتابعه أحد فهو لین.

  .)٩(الرابعة من مقبول، البصري، : هو العبدي،شهاب بن عبَّاد الَعَصِري -٢

                                                           
 .٥/٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 هو الَمْنَقري، أبو سلمة التَُّبوَذِكّي.)(٢
بن عوف بن وهو بطن من عبد القیس، وهو عصر  بفتح العین والصاد المهملتین في آخرها راء مهملة، هذه النسبة إلى عصر،)(٣

 ].٢٧٦٨، رقم ٣١٣-٩/٣١٢للسمعاني، عمرو بن عوف بن جذیمة. [ األنساب 
 .١١٩٨، رقم ١/٤٠٩األدب المفرد، )(٤
 .٨٤٠، رقم ٢٤٨- ١/٢٤٦تاریخ ابن خیثمة، )(٥
 .٢/٥٨٦تاریخ المدینة، )(٦
 .٧٦٤٥، رقم ١٠٦١تقریب التهذیب، ص)(٧
 .٨١، صالسابقالمصدر )(٨
 .٢٨٤٣، رقم ٤٤١، صالسابقالمصدر )(٩



٤١٤ 

  .)١(قال ابن حجر: "مقبول، حیث یتابع، وٕاال فَلیِّن الحدیث"
  قلت: هنا لم یتابعه أحد فهو لین.

  : اسم مبهم.بعض وفد عبد قیس -٣
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

مبهم  اسمفیه الَعَصِري، وشهاب بن عبَّاد الَعَصِري، كالهما لین، و  الرحمن عبد بن فیه یحیى فاإلسناد
  هو بعض وفد عبد القیس.

  الحكم على اإلسناد: 
   .)٢(وضعفه األلباني ،اإلسناد ضعیف

***  

وُح. َأْي َمن » َمن أْعتَق َنَسَمًة، َأْو َفكَّ َرَقَبة«ِفیِه  (َنَسَم) قال ابن األثیر رحمه اهللا: النََّسَمُة: النَّْفس َوالرُّ
  .)٣(َفِهَي َنَسَمٌة، َوإِنََّما ُیِریُد الناَس  أْعَتق َذا ُروح. وكلُّ َدابٍَّة ِفیَها ُروح

  ) ٢١٧الحدیث رقم ( 
 ُنْعٍم، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَحَكمُ  َحدَّثََنا ،)٤(ُدَكْینٍ  ْبنُ  اْلَفْضلُ  َأْخَبَرَنا: رحمه اهللا ابن سعدقال اإلمام 

 َأوْ  ُمْسِلَمةً  َنَسَمةً  َأْعَتقَ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َأِبي َقالَ : َقاَلتْ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  ِبْنتُ  َفاِطَمةُ  َحدَّثَْتِني: َقالَ 
  .)٥(»النَّارِ  ِمنَ  ِمْنهُ  ُعْضًوا ِمْنهُ  ُعْضوٍ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  َوَقى ُمْؤِمَنةً 

   تخریج الحدیث:
عن إسحاق بن إبراهیم بن راهویه،  )٨(. والنسائي في الكبرى)٧(، وابن خیثمة)٦(أخرجه ابن أبي شیبة  

 إبراهیم بن النحاس، وأبي أمیة محمد سلیمان بن عن إسماعیل بن إسحاق الكوفي أبو إسحاق، وفهد )٩(والطحاوي
، من طریق علي بن عبد )١٢(وضیاء الدین المقدسي ،)١١(، وأبو نعیم األصبهاني)١٠(الطبرانيأخرجه الخزاعي، و 

                                                           
 .٨١، صتهذیب التهذیب)(١
 .١٠٧األدب المفرد، صضعیف )(٢
 .٥/٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٣
 هو الكوفي، واسم دكین عمرو بن حماد بن زهیر التیمي موالهم األحول، أبو ُنَعیم الُمَالئي .)(٤
 .٨/٤٦٦الطبقات الكبرى، )(٥
 .١٢٦٣٤، رقم ٣/١١٨مصنف ابن أبي شیبة، )(٦
 .٣٨٦٨، رقم ٢/٩١١تاریخ ابن أبي خیثمة، )(٧
 .٤٨٥٧، رقم ٥/٦السنن الكبرى، )(٨
 .٧١٥، رقم ٢/١٩٢شرح مشكل اآلثار، )(٩

  .٣٧٣٨، رقم ٤/١١٠، والمعجم األوسط، ١٨٦، رقم ١/١٠٩المعجم الكبیر، )(١٠
 .٣٤، رقم ٦٠، صتسمیة ما انتهى إلینا من الرواة )(١١
 .٧٠٣، رقم ٢/٣٢٥األحادیث المختارة، )(١٢



٤١٥ 

 سالم بن من طریق الحسن )٢(من طریق محمد بن األشعث السجستاني، والمزيّ  )١(العزیز البغوي، وابن شاهین
  عن الفضل بن دكین، به، بنحوه. سبعتهم السَّوَّاق،

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  .)٣(السابعة من الحفظ، َسيء صدوق الَبَجلي، : هو الكوفي،الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ُنْعیم -١  

 في مختلف )٦(نعیم ألبي شیخ" الذهبي: وقال ،)٥(قال أبو حاتم: "صالح الحدیث"" .)٤(ابن حبانذكره 

 وال بالقوي، لیس" الذهبي: وقال ،)٩(""ضعیف معین: ابن وقال. )٨("، وقال مرة: "قواه ابن حبان)٧(توثیقه"

  .)١١("قلیال یلینه بعضهم" مرة: وقال ،)١٠("المتروك
  ویضیر هنا ألنَّه لم یتابعه أحد.، الحفظ َسيء صدوق قلت:  
   .)١٢(t طالب أبي بن علي أبیها من تسمع لم ألّنها الطلب؛ أبي بن علي بنت ةفاطم إرسال -٢  
 المرتبة في إیاه حجر ابن لذكر ُدَكْین؛ بن الفضل إرسال في قیل ما یضیر وال ثقات، اإلسناد رجال وباقي  

  .)١٣(التدلیس مراتب من األولى
 بن علي بنت فاطمة وٕارسال الحفظ، سیئ صدوق الَبَجلي ُنْعیم أبي بن الرحمن عبد بن الحكم فیه فاإلسناد  

  طالب.
  الحكم على اإلسناد: 

  .اإلسناد ضعیف  
***  
  

                                                           
 .٥٧٦، رقم ١٦٤ذلك، ص الترغیب في فضائل األعمال وثواب)(١
 .٣٥/٢٦٢تهذیب الكمال، )(٢
 .١٤٥٨، رقم ٢٦٣تقریب التهذیب، ص)(٣
 .٧٢٩٤، رقم ٦/١٨٧ذكره في الثقات، )(٤
 .٥٦٥، رقم ٣/١٢٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٥
 أي األصبهاني.)(٦
 .١٦٦٣، رقم ١/١٨٤المغني في الضعفاء، )(٧
 .٢١٨٦، رقم ١/٤٧٦میزان االعتدال، )(٨
 .٥٦٥، رقم ٣/١٢٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(٩

 .١٠٨١، رقم ٩٧دیوان الضعفاء، ص)(١٠
 .٩٨، رقم ٣/٨٤٧تاریخ اإلسالم، )(١١
 .٣٧٨، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٠٣٤، رقم ٣١٨انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١٢
 .٢١، رقم ٢٣طبقات المدلسین، صانظر: )(١٣



٤١٦ 

وح، » َوالَِّذي َفَلق الحبََّة، وَبَرأ النََّسمة«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َحِدیُث َعِليٍّ  َأْي َخَلق َذاَت الرُّ
  .)١(َوَكِثیًرا َما َكاَن یقوُلها ِإَذا اْجَتهد ِفي َیِمیِنهِ 

  ) ٢١٨الحدیث رقم ( 
َعِن  ،)٣(ُمَعاِوَیةَ  َوَأُبو ،)٢(َوِكیعٌ  َحدَّثََنا َشْیَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو : َحدَّثََنارحمه اهللا مسلمقال اإلمام 

 ،)٦(ثَاِبتٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِوَیَة، َأُبو َأْخَبَرَنا َلُه، َواللَّْفظُ  ،)٥(َیْحَیى ْبنُ  َیْحَیى َوَحدَّثََنا ح ،)٤(اْألَْعَمشِ 
 ِإالَّ  ُیِحبَِّني َال  َأنْ : «ِإَليَّ  r اْألُمِّيِّ  النَِّبيِّ  َلَعْهدُ  ِإنَّهُ  ،النََّسَمةَ  َوَبرَأَ  اْلَحبََّة، َفَلقَ  َوالَِّذي: َعِليٌّ  َقالَ : َقالَ  ،)٧(ِزرٍّ  َعنْ 

  .)٨(»ُمَناِفقٌ  ِإالَّ  ُیْبِغَضِني َوَال  ُمْؤِمٌن،
   تخریج الحدیث:

  تفرد به مسلم.  
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
؛ ألنَّه هنا )٩(غیره" حدیث في یهم وقد األعمش لحدیث الناس خازم "أحفظ بن أبو معاویة محمد -١   

فق بدعته، وأیضًا ا؛ ألنَّ حدیثه هنا ال یو )١٠(باإلرجاء" حدَّث عن األعمش سلیمان بن مهران، وكذلك "رمي
، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة )١١(إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن األعمش سلیمان بن مهران

  .)١٢(من مراتب التدلیس

                                                           
 .٥/٤٩الحدیث واألثر، النهایة في غریب )(١
 هو ابن الجراح.)(٢

 هو محمد بن َخاِزم الضریر الكوفي.)(٣
 هو سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي.)(٤
 هو ابن بكر بن عبد الرحمن التمیمي، أبو زكریا النیسابوري.)(٥
 هو األنصاري.)(٦
 مریم.هو ابن ُحَبْیش، ابن ُحباشة، األسدي، الكوفي، أبو )(٧
 من وبغضهم وعالماته، اإلیمان من عنهم اهللا رضي وعلي األنصار حب أن على الدلیل بابكتاب اإلیمان، صحیح مسلم، )(٨

 ).٧٨(١٣١ ، رقم١/٨٦، النفاق عالمات
 .٥٨٧٨، رقم ٨٤٠تقریب التهذیب، ص)(٩

 .السابقالمصدر )(١٠
 .٢٧٦التحصیل البن العراقي، ص، وتحفة ٦٧٨، رقم ٢٦٣انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(١١
 .٦١، رقم ٣٦طبقات المدلسین، صانظر: )(١٢



٤١٧ 

، وكذلك تدلیسه؛ )١(األنصاري ثابت بن لیمان بن مهران؛ ألنَّه لم یرسل عن عديإرسال األعمش س -٢  
  .)٢(لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس

  وحدیثه هنا ال یوافق بدعته.؛ )٣(بالتشیع" األنصاري "رمي ثابت بن عدي -٣  
  . )٤(tإرسال ِزّر بن ُحَبْیش؛ ألنَّه لم یرسل عن علي بن أبي طالب  -٤

***  
  

ِهَي َهاُهَنا النََّفس، ِبالتَّْحِریِك، » َتَنكَّبوا اْلُغَباَر، َفِإنَّ ِمْنُه َتُكوُن النََّسَمةُ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفیِه 
ى تََنفُّسه، َفِإنَّ صاحَب واحُد اْألَْنَفاِس. َأَراَد َتَواُتَر النََّفس والرَّْبو والنَّهیج، فُسمِّیت الِعلَّة َنَسَمًة، الْسِتراحة َصاِحِبَها ِإلَ 

ْبِو َال َیزاُل َیَتَنفَّس َكِثیًرا   .)٥(الرَّ

  ) ٢١٩الحدیث رقم ( 
 .)٦(النَّسَمة" تكون ِمْنهُ  َفِإنَّهُ  اْلُغَبار تنكبوا": الَحِدیث ِفي َجاءَ  :فقال رحمه اهللا قتیبةاإلمام ابن  دهر و أ

   .)٧(أصًال" له أعلم "ال :وقال األلباني

***  

َأْي َوَجُدوا َنِسیَمها. والتََّنسُُّم: َطَلب » َلمَّا َتَنسَُّموا َرْوح اْلَحَیاةِ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث  األثیر رحمه اهللا:قال ابن 
  .)٨(النَّسیم واْسِتْنشاُقه. َوَقْد َنَسَمت الّریُح َتْنِسُم َنَسمًا وَنِسیماً 

  ) ٢٢٠الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

  
***  

                                                           
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٨، رقم ١٨٨، وجامع التحصیل للعالئي، ص١٣٠، رقم ٨٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(١

 .١٣٤العراقي، ص 
 .٥٥، رقم ٣٣طبقات المدلسین، صانظر: )(٢
 .٤٥٧١، رقم ٦٧١تقریب التهذیب، ص)(٣
 .١١١، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص١٩٨، رقم ١٧٧انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٤
 .٥/٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(٥
 .٧/٥٠٧. ورواه ابن سعد فیما معناه موقوفا، انظر: الطبقات الكبرى، ٣/٧٤٤غریب الحدیث، )(٦
 . ٦، رقم١/٦٢سلسلة األحادیث الضعیفة، )(٧
 .٥/٤٩، ة في غریب الحدیث واألثرالنهای)(٨



٤١٨ 

ُل ُهبوب الِریح » ُبِعْثُت ِفي َنَسِم السَّاَعةِ «اهللا: َواْلَحِدیُث اْآلَخُر قال ابن األثیر رحمه  ُهَو ِمَن النَِّسیم، َأوَّ
ِل أشراِط السَّاَعِة وَضْعف َمجیئها. ِعیَفِة: َأْي ُبِعْثُت ِفي َأوَّ َوِقیَل: ُهَو َجْمُع َنَسمة. َأْي ُبِعْثُت ِفي َذِوي أرواٍح  الضَّ

  .)١(اَلى َقْبَل اقِتراب السَّاَعِة، َكَأنَُّه َقاَل: ِفي آِخِر النَّْشِء ِمْن َبني آَدمَ َخَلَقهم اللَّه َتعَ 

  ) ٢٢١الحدیث رقم (
 َعنْ  ،)٢(ُسْفَیانُ  دثنا ُیوُنَس، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  ُمْسِلمٍ  َأُبو دثنيح: رحمه اهللا أبي الدنیاقال اإلمام ابن 

اكِ  ْبنِ  َجِبیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)٤(َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  ،)٣(َخاِلدٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  حَّ   : r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  الضَّ
  .)٥(»َوْقِتَها َأوَّلِ  ِفي: «َیُقولُ  َأْعَراِبی ا َسِمْعتُ  »السَّاَعةِ  َنَسمِ  ِفي ُبِعْثتُ «

   تخریج الحدیث:
عن محمد بن منصور الَجوَّاُز، )٧(من طریق محمد بن عمر بن أبي الوزیر، والدُّوَالِبيّ  )٦(أخرجه البزار  

وابن  اْلَجْرَجَراِئّي، ثالثتهم عن سفیان بن عیینة، به، بنحوه. من طریق محمد بن الصباح )٨(وأبو نعیم األصبهاني
من طریق الشعبي )١١(اْألَْحَمِسّي، والطبري، من طریق ُشَبْیِل بن عوف بن أبي حیة )١٠(، والطبراني)٩(أبي عاصم

  عن أبي جبیرة بن الضحاك، به، بنحوه. كالهماعامر بن شراحیل، 
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
 صدوق، المنصور، مولى البغدادي، المْسَتْملي، هاشم، : هو ابنأبو مسلم عبد الرحمن بن یونس -١  

، وذكره )١٣(قال أبو حاتم: "صدوق" .)١٢(بعدها أوومائتین  وعشرین أربع سنة مات العاشرة، من للرأي، فیه طعنوا
  ...، )١٤(أمره" یحمد ال صاعقة ابن حبان في الثقات وقال: "كان

                                                           
 .٥٠- ٤٩ المصدر السابق، ص)(١
 . ٦٧٢١، رقم ٥/٢٨٤٩هو ابن عیینة، صرح به أبو نعیم األصبهاني في كتابه معرفة الصحابة، )(٢

 هو اْألَْحَمِسّي، موالهم البجلي.)(٣

 هو اْلَبَجِلّي، أبو عبد اهللا الكوفي.)(٤

 .٥، رقم ٥األهوال، ص)(٥
 .٣٢١٥، رقم ٤/٦٨األستار عن زوائد مسند البزار، للهیثمي، كشف )(٦
 .١٤٩، رقم ١/٦٤الكنى واألسماء، )(٧
 .٤/١٦١، وحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ٦٧٢١، رقم ٥/٢٨٤٩معرفة الصحابة، )(٨
 .٢١٣٣، رقم ٤١٥٠اآلحاد والمثاني، )(٩

 .٩٧١، رقم ٢٢/٣٩٠المعجم الكبیر، )(١٠
 .١/١٥تاریخ الطبري، )(١١
 .٤٠٧٥، رقم ٦٠٥تقریب التهذیب، ص)(١٢
 .١٤٣٨، رقم ٥/٣٠٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، )(١٣
 .١٣٩٧١، رقم ٨/٣٧٩الثقات البن حبان، )(١٤



٤١٩ 

 یحیى أبا "سألت: الثقفي إسحاق بن محمد العباس . وقال أبو)١(عندهم" بالمتین لیس" وقال أبو أحمد الحاكم:
: قال الحدیث؟ في: له فقلت اهللا، استغفر: قال ثم فیه یتكلم أن یرضه فلم مسلم، أبي عن الرحیم عبد بن محمد

  .)٢(یرضه" ولم آخر، وشیئا نعم
  قلت: صدوق.   
  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
اختالطه؛ ، وكذلك )٣(إرسال سفیان بن عیینة؛ ألنَّه لم یرسل عن إسماعیل بن أبي خالد اْألَْحَمِسيّ  -١  

عامة من سمع منه إنما كان قبل سنة سبع ولم یسمع منه متأخر في هذه السنة إال محمد بن " لقول العالئي:
، وهنا لم یحدث عنه محمد بن عاصم )٤("عاصم األصبهاني ولم یتوقف أحد من العالمین في االحتجاج بسفیان

  .)٥(لثانیة من مراتب التدلیساألصبهاني، وأیضًا تدلیسه؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة ا
  .)٦(إرسال إسماعیل بن خالد؛ ألنَّه لم یرسل عن قیس بن أبي حازم -٢
؛ ألنَّ )٨(، وكذلك اختالطه)٧(حازم؛ ألنه لم یرسل عن أبي جبیرة بن الضحاك أبي بن إرسال قیس -٣  
  ، أخرجى له من طریق إسماعیل بن خالد.)١٠(ومسلم، )٩(البخاري

  المْسَتْملي، صدوق. هاشم بن یونس بن الرحمن عبد مسلم فیه أبي فاإلسناد
  الحكم على اإلسناد: 

  ، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.)١١(، صححها األلبانيوله متابعات صحیحه ،حسن هذا الحدیث إسناد  
***  

                                                           
 .٥٩٠، رقم ٦/٣٠٢تهذیب التهذیب، )(١
 .٥٣٢٧، رقم ١١/٥٣٧تاریخ بغداد، )(٢
، وتحفة التحصیل البن ٢٥٠، رقم ١٨٦ل للعالئي، ص، وجامع التحصی١٣٦، رقم ٨٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٣

 .١٣١العراقي، ص
 .١٩، رقم ٤٦المختلطین، صكتاب )(٤
 .٥٢، رقم ٣٢طبقات المدلسین، صانظر: )(٥
، وتحفة التحصیل البن العراقي، ٣٥، رقم ١٤٥، وتحفة التحصیل للعالئي، ص٧، رقم ١٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم، ص)(٦

 .٢٧ص
، وتحفة التحصیل البن ٦٤٠، رقم ٢٥٧، وتحفة التحصیل للعالئي، ص٣٢٠، رقم ١٦٨مراسیل البن أبي حاتم، صانظر: ال)(٧

 .٢٦٧العراقي، ص
 .٣٧، رقم ٩٩المختلطین للعالئي، صكتاب انظر: )(٨
 .٧٠٤، رقم ١/١٤٢، باب من شكا إمامه إذا طولكتاب األذان، انظر: صحیح البخاري، )(٩

باب ال تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل، فیتمنى أن یكون مكان كتاب الفتن وأشراط الساعة،  انظر: صحیح مسلم،)(١٠
 ).٢٩١٢(٦٦، رقم ٤/٢٢٣٤، المیت من البالء

 .٨٠٨، رقم ٢/٤٤٨سلسلة األحادیث الصحیحة، )(١١



٤٢٠ 

اْستَقام اْلَمْنِسْم، َوإِنَّ الرُجَل «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَخاِلِد ْبِن اْلَوِلیِد 
ْصُل ِفیِه ِمَن َمْعَناُه تََبیَّن الطَِّریُق، ُیَقاُل: رأیُت َمْنِسمًا ِمَن األْمر أْعِرف ِبِه َوْجهه: َأْي أَثرًا ِمْنُه َوَعَالَمًة. َواْألَ » َلَنِبيٌ 

  .)١(ِض أَثُره ِإَذا َضلَّ اْلَمْنِسِم، َوُهَو ُخفُّ اْلَبِعیِر ُیْسَتبان ِبِه َعَلى اْألَرْ 

  ) ٢٢٢الحدیث رقم ( 
 َمْوَلى َراِشدٍ  َعنْ  َحِبیٍب، َأِبي ْبنُ  َیِزیدُ  َوَحدَّثَِني: إْسَحاقَ  اْبنُ  : َقالَ فقال رحمه اهللا هشاماإلمام ابن أورده 

، َأْوسٍ  َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  ، َأْوسٍ  َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  الثََّقِفيِّ  َلمَّا: َقالَ  ِفیِه، ِمنْ  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّثَِني: َقالَ  الثََّقِفيِّ
  َتْعَلُمونَ : َلُهمْ  َفُقْلتُ  ِمنِّي، َوَیْسَمُعونَ  َرْأِیي، َیَرْونَ  َكاُنوا ُقَرْیٍش، ِمنْ  ِرَجاًال  َجَمْعتُ  اْلَخْنَدقِ  َعنْ  اْألَْحَزابِ  َمعَ  اْنَصَرْفَنا

 َلَقدْ  َواَللَّهِ  َوَماَذا...: َقاُلوا ِفیِه؟ َتَرْونَ  َفَما َأْمًرا، َرَأْیتُ  َقدْ  َوإِنِّي ُمْنَكًرا، ُعُلو ا اْألُُمورَ  َیْعُلو ُمَحمَّدٍ  َأْمرَ  َأَرى َأنِّي َوَاللَّهِ 
: َقالَ . ألسلم إالَّ  ِجْئتُ  َما َوَاللَّهِ : ُقْلتُ : َقالَ  َمَتى، َفَحتَّى َفُأْسِلَم، َوَاللَّهِ  َأْذَهبُ  ،َلَنِبيٌّ  الرَُّجلَ  َوإِنَّ  اْلَمْنِسُم، اْسَتَقامَ 
 ُأَباِیُعكَ  إنِّي اللَِّه، َرُسولَ  َیا :َفُقْلتُ  َدَنْوُت، ثُمَّ  َوَباَیَع، َفَأْسَلمَ  اْلَوِلیدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  َفَتَقدَّمَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى اْلَمِدیَنةَ  فقدمنا
َر، َما َأْذُكرُ  وََال  َذْنِبي، ِمنْ  تََقدَّمَ  َما ِلي ُیْغَفرَ  َأنْ  َعَلى ْسَالمَ  َفِإنَّ  َباِیْع، َعْمُرو، َیا: r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ : َقالَ  َتَأخَّ  اإلِْ
 َفِإنَّ : َوُیَقالُ : ِهَشامٍ  اْبنُ  َقالَ . اْنَصَرْفتُ  ُثمَّ  َفَباَیْعُتُه،: َقالَ  َقْبَلَها، َكانَ  َما َتُجبُّ  اْلِهْجَرةَ  َوإِنَّ  َقْبَلُه، َكانَ  َما  َیُجبُّ 

ْسَالمَ   .)٢(َقْبَلَها َكانَ  َما َتُحتُّ  - اْلِهْجَرةَ  َوإِنَّ  َقْبَلُه، َكانَ  َما َیُحتُّ  اإلِْ
   تخریج الحدیث:

كما أورده  والحارثن طریق إبراهیم بن سعد الزهري، ، م)٤(، وأبو نعیم األصبهاني)٣(أخرجه أحمد  
، )٨(، من طریق أبي راشد المثنى بن زرعة، والحاكم)٧(عساكر ، وابن)٦(، والطحاوي)٥(الهیثمي في زوائده

األنصاري،  الفضل بن من طریق سلمة)١١(، من طریق یونس بن بكیر، والطبري)١٠(، وابن عساكر)٩(والبیهقي

                                                           
 .٥/٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر، )(١
 .٢٧٨- ٢/٢٧٣سیرة ابن هشام، )(٢
 .١٧٧٧٧، رقم ٣١٥-٢٩/٣١٢ مسند أحمد،)(٣
 .٤٩٩٣، رقم ٤/١٩٨٨، معرفة الصحابة)(٤
 .١٠٢٩، رقم ٢/٩٣٣، ث عن زوائد مسند الحارثحیة البابغ)(٥
 .٥٠٧، رقم ١/٤٤٢شرح مشكل اآلثار، )(٦
 .١٢٢- ٤٦/١٢١تاریخ دمشق، )(٧
 .٥٩١٢، رقم ٣/٥١٤المستدرك على الصحیحین، )(٨
 .٤/٣٤٦دالئل النبوة، ، و ١٨٢٩٠، رقم ٩/٢٠٦السنن الكبرى، )(٩

 .٤٦/١٢٣تاریخ دمشق، )(١٠
 .٣٠-٣/٢٩تاریخ الطبري، )(١١



٤٢١ 

، وابن )٢(األودي، خمستهم عن محمد بن إسحاق، به، بنحوه. ومسلم من طریق عبد اهللا بن إدریس)١(والطبراني
، من طریق عبد الرحمن بن شماسة الَمْهِري بجزء منه، )٦(، والبیهقي)٥(، وابن منده)٤(وأبو عوانة، )٣(خزیمة

  عن عمرو بن العاص، به، بنحوه. كالهمامن طریق جعفر بن عبد اهللا األنصاري، بنحوه، )٧(والبیهقي
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
وهو إمام المغازي، وهنا حدیثه  صدوق،)، وهو ٤٨رقم (ب: هو ابن یسار، قد تقدم محمد بن إسحاق -١

 ذكره ابن حجرأنَّ  مع؛ تدلیسه كذلك، و )٨(یزید بن أبي حبیبوال یضیر إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن  في المغازي،
  .ألنَّه هنا صرح بالتحدیث، )٩(مراتب التدلیسالرابعة من  مرتبةفي ال

  .)١١(، وابن حبان)١٠(قه: ابن معین: وثَّ الثََّقفي أوس أبي بن حبیب مولى راشد -٢  
  .قلت: ثقة  
  . )١٢(الثانیة من وسكنها، مصر فتح شهد ، مقبول، أوس ابن : هوالثََّقفي أوس أبي بن حبیب -٣  
 .)١٣(ابن حبان في الثقاتذكره   

  قلت: صدوق.   
بن أبي حبیب؛ ألنَّه لم یرسل عن راشد مولى وباقي رجال اسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال یزید 

  .)١٤(حبیب بن أبي أوس الثََّقفي
 الثََّقفي صدوق. أوس أبي بن فیه حبیب فاإلسناد

                                                           
 .١٣، رقم ١/٢١٨، األحادیث الطوال)(١
 ).١٢١(١٩٢، رقم ١/١١٢، والحج الهجرة وكذا قبله ما یهدم اإلسالم كون بابكتاب اإلیمان،  صحیح مسلم،)(٢
 .٢٥١٥، رقم ٤/١٣١صحیح ابن خزیمة، )(٣
 .٢٠٠، رقم ١/٧٠عوانة، مستخرج أبي )(٤
 .٢٧٠، رقم ١/٤٢٠، اإلیمان)(٥
 .١٨١٩٠، رقم ٩/١٦٧، السنن الكبرى)(٦
 .٤/٣٤٣، دالئل النبوة)(٧
 .٢٧٤، وتحفة التحصیل البن العراقي، ص٦٦٦، رقم ٢٦١انظر: جامع التحصیل للعالئي، ص)(٨
 .١٢٥، رقم ٥١طبقات المدلسین، صانظر: )(٩

 .٣٣٠، رقم ١١٠روایة الدوري، ص انظر: تاریخ یحیى بن معین،)(١٠
 .٧٨٢٦، رقم ٦/٣٠٢ذكره في الثقات، )(١١
 .١٠٩١، رقم ٢١٨تقریب التهذیب، ص)(١٢
 .٢١٧٤، رقم ٤/١٣٩الثقات، )(١٣
، وتحفة التحصیل البن ٨٩١، رقم ٣٠٠، وجامع التحصیل للعالئي، ص٤٤١، رقم ٢٣٩ل البن أبي حاتم، صیانظر: المراس)(١٤

 .٣٤٩العراقي، ص



٤٢٢ 

  الحكم على اإلسناد: 
 )٣(، ومتابعاته في صحیح مسلم)٢(، وشعیب األرنؤوط)١(األلباني كل منوحسنه  ،إسناد هذا الحدیث حسن  

  كما هو واضح في التخریج، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
***  

َجْمُع َمْنِسم: َأْي بأْخفاِفها. َوَقْد ُیْطَلق » َوِطَئْتُهم ِباْلَمَناِسمِ «َوِمْنُه َحِدیُث َعِليٍّ قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ْنَساِن اتِّساعا   .)٤(على َمَفاِصِل اْإلِ

  ) ٢٢٣الحدیث رقم ( 
  لم أجده.

***  

ْنَساِن َصَدَقةٌ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث    .)٥(َأْي َعَلى ُكلِّ َمْفِصل» َعَلى كلِّ َمْنِسٍم ِمَن اْإلِ

  ) ٢٢٤الحدیث رقم ( 
َأِبي َثْوٍر، َعْن ، َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبُن )٦(: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارٍ یعلى الموصلي رحمه اهللا وقال اإلمام أب

ْنَساِن َصَالةٌ «َقاَل:  r، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )٧(ِسَماٍك، َعْن ِعْكِرَمةَ  َفَقاَل َرُجٌل ». َعَلى ُكلِّ َمْنِسٍم ِمَن اإلِْ
ِعیِف َأْمٌر ِباْلَمْعُروِف َوُنِهٌي «ِمَن اْلَقْوِم: َهَذا َشِدیٌد َوَمْن ُیِطیُق َهَذا؟ َقاَل:  َعِن اْلُمْنَكِر َصَالٌة، َوإِنَّ ِحْمًال َعِن الضَّ

  .)٨(»َصَالٌة، َوإِنَّ ُكلَّ ُخْطَوٍة َیْخُطوَها َأَحُدُكْم ِإَلى َصَالٍة َصَالةٌ 

   تخریج الحدیث:
  مد بن من طریق مح)١٠(الرواجني، والطبراني یعقوب بن من طریق عباد)٩(أخرجه ابن خزیمة    

  من )١٢(، وابن حبان)١١(عن الولید بن أبي الثور الهمداني، به، بنحوه. وأبو یعلى الموصلي كالهماسلیمان لوین، 

                                                           
 .١٢٨٠، رقم ٥/١٢٣الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل،  إرواء)(١
 .١٧٧٧٧، رقم ٢٩/٣١٥مسند أحمد، حاشیة )(٢
 ).١٢١(١٩٢، رقم ١/١١٢، والحج الهجرة وكذا قبله ما یهدم اإلسالم كون بابكتاب اإلیمان،  صحیح مسلم،انظر: )(٣
 .٥/٥٠، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٤
 مصدر السابق.ال)(٥

 أبو عبد اهللا البغدادي الرصافي.، هو ابن الریان الهاشمي موالهم)(٦
 هو أبو عبد اهللا مولى ابن عباس أصله بربري.)(٧
 .٢٤٣٤رقم، ٤/٣٢٤، مسند أبي یعلى الموصلي)(٨
 .١٤٩٧رقم ، ٢/٣٧٦، صحیح ابن خزیمة)(٩

 .١١٧٩١رقم ، ١١/٢٩٦، المعجم الكبیر)(١٠
 .٢٤٣٥رقم ، ٤/٣٢٥، مسند أبي یعلى الموصلي)(١١
 .٢٩٩رقم ، ١/٥٣٤، صحیح ابن حبان)(١٢



٤٢٣ 

هرمز البكري،  بن ثابت بن من طریق عمرو)١(الحنفي، وابن خزیمة سلیم بن طریق أبي األحوص سالم
عاصم بن من طریق )٣(من طریق حازم بن إبراهیم أبي محمد الكوفي، ومحمد بن ناصر المروزي )٢(والطبراني

من طریق طاوس بن كیسان، وتمام )٤(الذهلي، به، بنحوه. والطبراني حرب علي بن قیس، أربعتهم عن ِسَماك بن
، من طریق سعید بن جبیر، )٧(األصبهاني نعیم وأبو ،)٦(رباح، والدوالبي أبي بن من طریق عطاء )٥(الرازي

  ثالثتهم عن عبد اهللا بن عباس، به، بنحوه
  اد، وعلله:دراسة رجال اإلسن

  اإلسناد فیه:  
 الثامنة من ضعیف، لجده، ینسب وقد الكوفي، الهمداني، اهللا عبد : هو ابنالولید بن أبي الثور -١  

  .)٨(وسبعین اثنتین سنة مات
 عن وروایته صدوق)، وهو ١٣٣رقم(بالذهلي، قد تقدم  خالد بن أوس بن حرب هو ابن ِسَماك: -٢  
تابعه الولید بن أبي اختالطه؛ ألنَّ  ألنَّه روى عن عكرمة، وال یضیر ؛ویضیر هنا، مضطربة خاصة عكرمة
 إبراهیم بن وحازم البكري، هرمز بن ثابت بن وعمرو الحنفي، سلیم بن عن ِسَماك بن حرب كل من سالم الثور
إرساله؛ ألنَّه لم یرسل عن  وكذلك قیس، بن علي بن المروزي وعاصم ناصر بن ومحمد الكوفي، محمد أبي
   .)٩(كرمة مولى ابن عباسع

وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في إرسال عكرمة مولى ابن عباس؛ ألنَّه لم یرسل     
 .)١٠(tعن عبد اهللا بن عباس 

رب صدوق، روایته عن عكرمة مضطربة، وقد فیه الولید بن أبي الثور ضعیف، وِسَماك بن ح فاإلسناد   
  حدث هنا عنه.

  
                                                           

 .١٤٩٧رقم ، ٢/٣٧٦، صحیح ابن خزیمة)(١
 .١١٧٩٢رقم ، ١١/٢٩٧، المعجم الكبیر)(٢
 .٨٠٦رقم ، ٢/٨١٢، تعظیم قدر الصالة)(٣
 .٦٣٩رقم ، ١/٣٨٢، والمعجم الصغیر، ٤٤٤٩رقم ، ٤/٣٦٥، والمعجم األوسط، ١١٢٠٧رقم ، ١١/٥٥، المعجم الكبیر)(٤
 .١١٥٧رقم ، ٢/٦٥، فوائد)(٥
 .١٢٩٤رقم ، ٢/٧٤٧، الكنى واألسماء)(٦
 .٧/١٩٤، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء)(٧
 .٧٤٨١رقم ، ١٠٣٩ص، تقریب التهذیب)(٨
وتحفة التحصیل البن ، ٢٦٥رقم ، ١٩١ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٣٥رقم ، ٨٥ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٩

 .١٣٩ص، العراقي
وتحفة التحصیل البن ، ٥٣٢رقم ، ٢٣٩ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٩٧رقم ، ١٥٨ص، انظر: المراسیل الن أبي حاتم)(١٠

 .٢٣٢ص، العراقي



٤٢٤ 

  الحكم على اإلسناد: 
، وعلیه فالحدیث )١(صححها من المعاصرین األلبانيومتابعاته صحیحه،  ،إسناد هذا الحدیث ضعیف  

 حسن لغیره.
***  

ِإنَّ َحیًَّا ِمْن عاٍد َعَصْوا رسوَلهم فَمَسَخهم اللَُّه َنْسَناسًا ِنْسَناسًا، «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
وُنوُنها َمْكُسوَرٌة، » . ِلُكلِّ رُجٍل ِمْنُهْم یٌد وِرجٌل ِمْن ِشّق واحٍد، َیْنُقزون َكَما َیْنُقز الطَّاِئُر، وَیْرَعون َكَما َتْرَعى اْلَبَهاِئمُ 

  .)٢(َوَقْد تُْفَتح

  ) ٢٢٥الحدیث رقم ( 
  لم أجده.  

***  

َكِره ِنْسبة » أحُدكم: َنِسیُت آیَة َكْیَت وَكیَت، َبْل ُهَو ُنسِّىَ َال َیُقوُلنَّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: (َنَسا)ِفیِه 
ْألَْشَیاِء كلِّها، َوالثَّاِني َأنَّ الِنْسیان ِإَلى الْنفس ِلَمْعَنیین: َأَحُدُهَما َأنَّ اللَّه َتَعاَلى ُهَو الَِّذي َأْنَساُه ِإیَّاُه؛ ِألَنَُّه الُمَقدِّر لِ 

َقاُل: ْرُك، فَكره َلُه َأْن َیُقوَل: ترْكُت اْلُقْرآَن، َأْو َقَصْدت ِإَلى ِنْسیانه؛ وَِألَنَّ َذِلَك َلْم َیُكْن ِباْخِتَیاِرِه. یُ َأْصَل النِّْسَیاِن التَّ 
  .)٣(ِبالتَّْخِفیِف َلَكاَن َمْعَناُه ُتِرك ِمَن اْلَخْیِر وُحِرم» ُنِسىَ «َنسَّاُه اللَّه وَأْنَساُه. َوَلْو رُوي 

  ) ٢٢٦قم ( الحدیث ر 
، َعْن )٧(َعْن َأِبي َواِئلٍ  ،)٦(، َعْن َمْنُصورٍ )٥(، َحدَّثََنا ُسْفَیانُ )٤(: َحدَّثََنا َأُبو ُنَعْیمٍ قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

  .)٩("َوَكْیَت، َبْل ُهَو ُنسِّيَ ِبْئَس َما ِألََحِدِهْم َیُقوُل: َنِسیُت آَیَة َكْیَت ":r، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ )٨(َعْبِد اللَّهِ 
  
  

                                                           
 .٢٩٩رقم ، ١/٣٤٥، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان)(١
 .٥/٥٠، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 المصدر السابق.)(٣

 الفضل بن دكین.هو )(٤
 .الكوفي اهللا عبد أبو ،الثوري مسروق بن سعیدهو ابن )(٥
 السلمي. اهللا عبد بن المعتمر هو ابن)(٦
 نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر كتاب صالة المسافر وقصرها، باب، صرح به مسلم في صحیحهشقیق بن سلمة، هو )(٧
 .)٧٩٠(٢٣٠ ، رقم١/٥٤٤، أنسیتها قول وجواز كذا، آیة

 آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب صحیحه، في مسلم به صرحبن مسعود، هو ا)(٨
 ).٧٩٠(٢٣٠ رقم ،١/٥٤٤ أنسیتها، قول وجواز كذا،

 .٥٠٣٩، رقم٦/١٩٤، وكذا كذا آیة نسیت: یقول وهل القرآن، نسیان كتاب فضائل القرآن، بابصحیح البخاري، )(٩



٤٢٥ 

   تخریج الحدیث:
 كالهمابي، من طریق جریر بن عبد الحمید الضَّ )٢(من طریق شعبة بن الحجاج، ومسلم)١(أخرجه البخاري  

   عبدة بن أبيو ، )٣(بنحوه. ومسلم من طریق األعمش سلیمان بن مهران ،عن منصور بن المعتمر، به
  به بنحوه. ،عن أبي وائل شقیق بن سلمة كالهما، )٤(لبابة

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:  
  .)٥(المرتبة األولى في المرتبة التدلیس؛ لذكر ابن حجر إیاه في نعیم الفضل بن دكین يتدلیس أب -١  

إیاه ابن احجر ذكر ل ؛تدلیسهكذلك ، )٦(المعتمره لم یرسل عن منصور بن ألنَّ  ؛إرسال سفان الثوري -٢
  .)٧(المرتبة الثانیة من مراتب التدلیس في

  .)٨(ه لم یرسل عن أبي وائل شقیق بن سلمةألنَّ  ؛إرسال منصور بن المعتمر -٣  
  .)٩(t ه لم یرسل عن عبداهللا بن مسعودألنَّ  ؛وائل شقیق بن سلمة يإرسال أب -٤  

***  

ِبْئَسَما ألحِدكم َأْن َیُقوَل: َنِسیت آَیَة َكْیت وَكیت، َلْیَس ُهَو «اهللا: َوَرَواُه َأُبو ُعَبْیٍد قال ابن األثیر رحمه 
ِل، َواْختَاَر ِفیِه َأنَُّه ِبَمْعَنى التَّْركِ » َنِسي َوَلِكنَُّه ُنسِّىَ    .)١٠(َوَهَذا اللَّْفُظ أْبَیُن ِمَن اْألَوَّ

  )٢٢٧الحدیث رقم (
َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن  عبیدة القاسم بن سالم الهروي رحمه اهللا:قال اإلمام أبو 

  ...،)١١(َمْنُصورٍ 
                                                           

 .٥٠٣٢، رقم٦/١٩٣، وتعاهده القرآن استذكار باب ،كتاب فضائل القرآنصحیح البخاري، )(١
، أنسیتها قول وجواز كذا، آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتابصحیح مسلم، )(٢
 .)٧٩٠(٢٢٨ ، رقم١/٥٤٤
 .)٧٩٠( ٢٢٩رقم  ،السابقفي الموضع )(٣
 أنسیتها، قول وجواز كذا، آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتابصحیح مسلم، )(٤
 ).٧٩٠(٢٣٠ رقم ،١/٥٤٤
 .٢١رقم، ٢٣ص، طبقات المدلسینانظر: )(٥
 .١٣٠ص، وجامع التحصیل البن العراقي، ٢٤٩رقم، ١٨٦ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(٦
 .٥١رقم، ٣٢ص، طبقات المدلسینانظر: )(٧
وتحفة التحصیل البن ، ٨٠٢رقم، ٢٨٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٦١رقم، ١٩٨ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٨

 .٣١٧ص، العراقي
وتحفة التحصیل البن ، ٢٩٠رقم، ١٩٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٤٠رقم، ٨٨ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(٩

 .١٤٨ص، العراقي
 .٥/٥٠، الحدیث واألثرالنهایة في غریب )(١٠
 .٤٤١٦رقم، ٧/٤٢٣، صرح به أحمد في مسنده، بن المعتمرا هو)(١١



٤٢٦ 

ِبْئَس َما ِألََحِدُكْم َأْن َیُقوَل: َنِسیُت آَیَة َكْیَت َقاَل: "  r، َعِن النَِّبيِّ )٢(، َعْن َعْبِد اللَّهِ )١(َعْن َأِبي َواِئلٍ 
ًیا ِمْن ُصُدوِر الرَِّجالِ   ِمَن النََّعِم ِمْن َوَكْیَت، َلْیَس ُهَو َنِسَي َوَلِكْن ُنسَِّي، َفاْسَتْذِكُروا اْلُقْرآَن، َفَلُهَو َأَشدُّ َتَفصِّ

  .)٣("ُعُقِلهِ 
   تخریج الحدیث:

، )٩(وأحمد ،)٨(، والنسائي)٧(من طریق سفیان الثوري، والبخاري)٦(الحمیدي، و )٥(وأحمد ،)٤(أخرجه البخاري  
من طریق جریر )١٣(طریق شعبة بن الحجاج، ومسلممن  ،)١٢(والبزار ،)١١(، والقاسم بن سالم الهروي)١٠(والدارمي

بنحوه.  ،عن منصور بن المعتمر، به خمستهممن طریق حماد بن زید، )١٤(بي، وأحمدبن عبد الحمید الضَّ 
 ،)٢٠(من طریق عبدة بن أبي لبابة، ومسلم ،)١٩(والطبراني ،)١٨(، والبزار)١٧(وابن أبي عاصم ،)١٦(وأحمد ،)١٥(ومسلم

                                                           
 نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب صحیحه، في مسلم به صرح، شقیق بن سلمةهو )(١
 ).٧٩٠(٢٣٠ رقم ،١/٥٤٤ أنسیتها، قول وجواز كذا، آیة
 آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب صحیحه، في مسلم به صرح، بن مسعودهو ا)(٢

 .)٧٩٠(٢٣٠ رقم ،١/٥٤٤ أنسیتها، قول وجواز كذا،
 .٢٠٣ص، ل القرآنئفضا)(٣
 .٥٠٣٩رقم، ٦/١٩٤، وكذا كذا آیة نسیت: یقول وهل القرآن، نسیان بابكتاب فضائل القرآن، ، صحیح البخاري)(٤
 .٤٠٨٥رقم، ١٦٣وص، ٤٠٢٠رقم، ٧/١٢٠، مسند أحمد)(٥
 .٩١رقم، ١/٢٠٣، مسند الحمیدي)(٦
 .٥٠٣٢، رقم٦/١٩٣، وتعاهده القرآن استذكار بابكتاب فضائل القرآن، ، صحیح البخاري)(٧
 .٩٤٣رقم، ٢/١٥٤، القرآن في جاء ما جامعكتاب االفتتاح، ، سنن النسائي)(٨
 .٤١٧٦رقم، ٢٣٧وص، ٤٠٨٥رقم، ١٦٣وص، ٣٩٥٩رقم، ٧/٧١، مسند أحمد)(٩

 .٣٣٩٠رقم، ٤/٢١٠٧و، ٢٧٨٧رقم، ٣/١٨٠٤، سنن الدارمي)(١٠
 .٢٠٣ص، ل القرآنئفضا)(١١
 .٥/٨٣، مسند البزار)(١٢
، أنسیتها قول وجواز كذا، آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب ،صحیح مسلم)(١٣
 .)٧٩٠(٢٢٨ ، رقم١/٥٤٤

 .٤٤١٦رقم، ٧/٤٢٣، مسند أحمد)(١٤
 أنسیتها، قول وجواز كذا، آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب مسلم، صحیح)(١٥
 ).٧٩٠(٢٣٠ رقم ،١/٥٤٤

 .٤٢٨٨رقم، ٧/٣١٨، مسند أحمد)(١٦
 .٤٢٢رقم، ١/١٨٤السنة، )(١٧
 .١٧٣٦، و١٧٣٥، رقم ٥/١٤٤مسند البزار، )(١٨
 .٤٢٨٤رقم، ٤/٣٠٨، والمعجم األوسط، ١٠٤٣٦رقم، ١٠/١٩٤، المعجم الكبیر)(١٩
 أنسیتها، قول وجواز كذا، آیة نسیت قول وكراهة القرآن، بتعهد األمر باب وقصرها، المسافر صالة كتاب، صحیح مسلم)(٢٠
 ).٧٩٠(٢٢٩٨ رقم ،١/٥٤٤



٤٢٧ 

من  كالهما، من طریق األعمش سلیمان بن مهران، )٤(، وابن حبان)٣(، والشاشي)٢(، والبزار)١(بن أبي شیبةوا
  ...من طریق أبي األحوص عوف بن مالك الجشمي،)٥(بنحوه. وابن حبان ،سلمة، بهبن اطریق أبي وائل شقیق 

من طریق عبیدة السَّلمي، والحاكم من طریق زر بن حبیش األسدي، ثالثتهم عن عبداهللا بن )٦(والطبراني 
  .)٧(بنحوه ،به ،مسعود

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:

صدوق وكان  ،نزیل بغداد ،الكوفي ،بتشدید الموحدة ،ارقیس األبّ بن ا: هو الرحمن عمر بن عبد -١
، وابن )١١(، وعثمان بن أبي شیبة)١٠(، وابن معین)٩(ابن سعدقه: وثَّ .)٨(من صغار الثامنة ،یحفظ وقد عمي

، )١٥(، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: "صدوق")١٤(بن حنبل: "ما كان به بأس"وقال أحمد . )١٣(الدارقطنيو  ،)١٢(حبان
  .)١٦(وقال النسائي: "لیس به بأس"

  .قلت: ثقة

  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:
  .)١٧(ه لم یرسل عن أبي وائل شقیق بن سلمةألنَّ  ؛إرسال منصور بن المعتمر -١  

     
                                                           

 .٢٩٩٩٣رقم، ٦/١٢٣و، ٨٥٦٨رقم، ٢/٢٤١، مصنف ابن أبي شبة)(١
 .١٦٩٦، رقم ٥/١١٥مسند البزار، )(٢
 .٤٨٥رقم، ٢/٢٣، المسند للشاشي)(٣
 .٧٦٣رقم، ٤١و، ٧٦٢رقم، ٣/٣٨، صحیح ابن حبان)(٤
 .٧٦١رقم، في الموضع السابق)(٥
 .٣٠٥رقم، ١/١٩٢، و المعجم الصغیر، ٣٣٠٢رقم، ٣/٣٢٧، و المعجم األوسط، ١٠٣٤٧رقم، ١٠/١٦٧، المعجم الكبیر)(٦
 ، وقد اقتصرت على هذه الطرق لعدم اإلطالة.tوله طرق عدیدة عن عبد اهللا بن مسعود )(٧
 .٤٩٧١رقم، ٧٢٣ص، تقریب التهذیب)(٨
 .٧/٣٢٩انظر: الطبقات الكبرى، )(٩

 .١٢٦٧، رقم ٣/٢٦٨انظر: تاریخ یحیى بن معین، روایة الدوري، )(١٠
   .٥٨٥٣، رقم ١٣/٢٠تاریخ بغداد، )(١١
 .٤٣٢١، رقم ٥/١٥١ذكره في الثقات، )(١٢
 .٢٤٦، رقم ٥٠، صسؤاالت البرقانيانظر: )(١٣
 .٤٢٧٤، رقم ٢١/٤٢٧تهذیب الكمال، )(١٤
 .٧٨٧، رقم ٧/٤٧٣تهذیب التهذیب، )(١٥
 .٤٢٧٤ رقم ،٢١/٤٢٧ الكمال، تهذیب)(١٦
بن التحصیل الوتحفة ، ٨٠٢رقم، ٢٨٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٣٦١رقم، ١٩٨ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١٧

 .٣١٧ص، لعراقيا



٤٢٨ 

   .)١(t ه لم یرسل عن عبداهللا بن مسعودألنَّ  ؛إرسال أبي وائل شقیق بن سلمة -٢
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٣(، وشعیب األرنؤوط)٢(وصححه كل من األلباني، ورجاله ثقات اإلسناد صحیح  
***  

َأْي ألْذُكر َلُكْم َما َیْلَزُم النَّاِسى، ِلَشْيٍء ِمْن » ِإنََّما ُأَنسَّى ألُسنّ «قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  .)٤(فَتْقتدوا ِبيعبادِته، وأْفَعل َذِلَك 

  ) ٢٢٨الحدیث رقم ( 
ِإنِّي َألَْنَسى َأْو ُأَنسَّى «َقاَل: r : َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ فقال  اإلمام مالك بن أنس رحمه اهللا أورده

  .)٥(»ِألَُسنَّ 
   تخریج الحدیث:

  تفرد به مالك.  
  الحكم على اإلسناد: 

 .)٦(وضعفه األلباني ،اً منقطعله اإلمام مالك  یةروال اإلسناد ضعیف؛  
***  
  
  
  
  
  

                                                           
بن وتحفة التحصیل ال، ٢٩٠رقم، ١٩٧ص، وجامع التحصیل للعالئي، ١٤٠رقم، ٨٨ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١
 .١٤٨ص، لعراقيا

 .٢٨٤٧، رقم ١/٥٤٨صحیح الجامع الصغیر وزیادته، )(٢
 .٤٠٨٥رقم، ١٦٣وص، ٤٠٢٠رقم، ٧/١٢٠، مسند أحمدحاشیة )(٣
 .٥/٥١، في غریب الحدیث واألثرالنهایة )(٤
]، ٥/١٠٦". [ فتح الباري، بالكلیة إسناد له یعرف لم هذا إن: قیل وقد" . وقال ابن رجب:٢، رقم١٠٠، صمالك موطأ)(٥

". [نیل األوطار، الشدید البحث بعد موصولة توجد لم التي مالك بالغات من فإنه له، أصل ال الحدیث هذا إن" والشوكاني:
٣/١٣١.[ 
 .١٠١، رقم ١/٢١٨سلسلة األحادیث الضعیفة، )(٦



٤٢٩ 

تحت «َأْي ُیْنَسْوَن في النار. و» تحَت َقَدم الرَّْحَمنِ  َفُیْتَركون ِفي اْلَمْنَسى«َوِفیِه  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
لیاِلي بعَدنا اسِتعارٌة، َكَأنَُّه َقاَل: ُیْنِسیِهُم اللَّه الَخْلَق، ِلَئالَّ َیْشفع ِفیِهْم َأَحٌد. َقاَل الشَّاِعُر: أْبَلت موّدَتها ال» الَقَدم

  .)١( وَمَشى َعَلْیَها الدْهُر َوُهَو ُمَقیَّدُ 

  ) ٢٢٩یث رقم ( الحد
اَغاِنيُّ )٢(: َحدَّثََنا اْلَقاْفَالِئيُّ ابن بطة رحمه اهللاقال اإلمام    َحدَّثَِني  ، ثنا َسْلُم ْبُن َقاِدٍم، ثنا َبِقیَُّة،)٣(، ثنا الصَّ

َثَالَثٌة ِفي اْلَمْنَسى «َقاَل: r َعِن النَِّبيِّ ، َعْن ِشْبِر ْبِن َأِبي َمْسُعوٍد، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، )٤(َأْرَطاُة ْبُن اْلُمْنِذِر السَُّكوِنيُّ 
َقاَل: َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه َمْن ، »َتْحَت َقَدِم الرَّْحَمِن، َوُكلٌّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َال ُیَكلُِّمُهُم اللَُّه، َوَال َیْنُظُر ِإَلْیِهْم َوَال ُیَزكِّیِهمْ 

، َفُقْلُت: َوَما اْلَمْنَسى َیا َرُسوَل »َكذُِّب ِباْلَقَدِر، َواْلُمْدِمُن ِباْلَخْمِر، َواْلُمَتَبرُِّئ ِمْن َوَلِدهِ اْلمُ «ُهْم؟ َجلِِّهْم َلَنا، َقاَل: 
  .)٥(»ُجبٌّ ِفي َقْعِر َجَهنََّم، َوَأْسَفَل ِطیَنِتَها«اللَِّه؟ َقاَل: 

   تخریج الحدیث:
عن  كالهما، اْلَحْوِطي نجدة بن الوهاب وعبدالقرشي،  عثمان بن من طریق عمرو )٦(ابن بطة أخرجه  

  من طریق أبي مسعود  ،)٩(وابن أبي حاتم ،)٨(، والفریابي)٧(ابن عاصمأخرجه و بقیه بن الولید، به، بنحوه. 
  عن أبي هریرة، به، بنحوه. كالهمامن طریق عبد اهللا بن مسعود األنصاري،  )١٠(والطبرانياألنصاري، 

  :دراسة رجال اإلسناد
  اإلسناد فیه:

  

                                                           
 .٥/٥١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
سمعت للقاضي أبى بكر محمد بن عبد الباقي األنصاري ببغداد مذاكرة ، هذه النسبة إلى حرفة عجیبة، بفتح القاف وسكون الفاء)(٢

صل أو المصعدة من البصرة ویكسرها ویبیع خشبها وقیرها اسم لمن یشترى السفن الكبار المنحدر من المو » الباقالني«یقول: 
 ].٣١٤٣، رقم ٣٠٩، /١٠، األنساب للسمعاني[ .»القافالني«قال: یقال لمن یفعل هذه الصنعة ، والقفل الحدید اّلذي فیها، وقفلها

اَغاِنّي  . وإسحاق بن محمدهو )(٣ هذه النسبة إلى صاغان وهذه النسبة ، بفتح الصاد المهملة والغین المعجمة  وفي آخرها النونالصَّ
، األنساب للسمعاني. [وقد یقرن بكوه فیقال كوه و چاغان فعرب وقیل: صاغان، إلى  قریة بمرو یقال لها چاغان عند نسفان 

 ].٢٤٣٥، رقم ٨/٢٥٢
، ١٦٥-٧/١٦٤، سمعانياألنساب لل[ .وهو بطن من كندة، هذه النسبة إلى السكون، بفتح السین وضم الكاف وفي آخرها النون)(٤

 ].٢١١٥رقم 
 .٢٦٤رقم، ٧/٣٣٣، اإلبانة الكبرى)(٥
 .١٥٢٥رقم، ٤/١٠٨، في الموضع السابق)(٦
 .٣٣٣رقم، ١/١٤٧، السنة)(٧
 .٤٣١رقم، ٢٧٤ص، القدر)(٨
 .٣٧٢٩رقم، ٢/٦٨٨، التفسیر)(٩

 .٦٩٦رقم، ١/٤٠١، مسند الشامین)(١٠



٤٣٠ 

 ،)٢(وثقه: الخطیب البغدادي .)١(أبو الفضل، : هو جعفر بن محمد بن أحمد بن الولیداْلَقاْفَالِئيُّ  -١
  .)٣(والذهبي

  .ةقلت: ثق
، وصالح بن )٥(بن معیناوثقه:  .)٤(وعشرین ومائتین أبو اللیث توفى سنة ثمان م: هوادِ سلم بن قَ  -٢  

 وزاد ابن حبان: ،)١٠(وابن الجوزي ،)٩(والذهبي ،)٨(وابن حبان ،)٧(البغدادي، والخطیب )٦(محمد األسدي جزرة
  .)١١(یخطىء" الطبراني عنه "حدثنا

 بن الوهاب القرشي، وعبد عثمان بن تابعه كل من عمروألنه ه؛ أخطهنا ر یال یضو ، یخطئ ةقلت: ثق  
  .اْلَحْوِطي نجدة

ث عن غیر إذا روى عن الثقات، ضعیف إذا حدَّ  ثقةهو )، ٣٣رقم (ب: هو ابن الولید، تقدر بقیة -٣  
، وكذلك ةوهو ثقة، أي أنَّه هنا ثقه  السَُّكوِنيّ وفي هذا الحدیث حدَّث عن أرطاة بن المنذر  معروفین والضعفاء،ال

بصیغة هنا ه حدث ألنَّ ؛ )١٢(مراتب التدلیسالرابعة من  مرتبةفي ال ذكره ابن حجرهنا تدلیسه، مع أنَّ  ریال یض
  التحدیث. 
 رؤیة له المدني األنصاري عمرو بن ، هو عقبة)١٣(هو بشیر بن أبي مسعود :مسعود أبي بن رِ بْ شِ   -٤  

  .)١٥(ذكره ابن حبان في الثقات .)١٤(ثقة تابعي العجلي وقال
  .قلت: ثقة

  ه لم یرسل عن ألنَّ  ؛إرسال أرطاة بن المنذر السَُّكوِنيّ  وباقي رجال اإلسناد ثقات، وال یضیر ما قیل في   
  

                                                           
 .٣٦٤٨رقم، ٨/١٣٥، تاریخ بغداد)(١
 المصدر السابق.انظر: )(٢
 .٢٢٤، رقم ٧/٥٠٧، انظر: تاریخ اإلسالم)(٣
 .٤٧١٠رقم، ١٠/٢٠٩ ،بغداد تاریخ)(٤
 .٢٨١ص، انظر: سؤاالت ابن الجنیدي)(٥
 .٤٧١٠رقم ،١٠/٢٠٩ بغداد، تاریخ انظر:)(٦
 المصدر السابق.انظر: )(٧
 .١٣٥٤٢رقم، ٨/٢٩٧، ذكره في الثقات)(٨
 .٥/٥٨١، انظر: تاریخ اإلسالم)(٩

 .١٣٠٧، رقم ١١/١٣٧، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم)(١٠
 .١٣٥٤٢رقم، ٨/٢٩٧، الثقات البن حبان)(١١
 .٤٩طبقات المدلسین، صانظر: )(١٢
 .١٥٢٥رقم، ٤/١٠٨، صرح به ابن بطة في كتابه اإلبانة الكبرى)(١٣
 .١٦٣/، رقم ١. انظر: الثقات للعجلي، ٧٢٧، رقم ١٧٣تقریب التهذیب، ص)(١٤
 .١٨٦٨، رقم ٤/٧٠الثقات، انظر: )(١٥



٤٣١ 

  .)١(شبر بن أبي مسعود
  وباقي رجال اإلسناد ثقات.

  الحكم على اإلسناد: 
  اإلسناد صحیح، ورجاله ثقات.  

***  

ُكلُّ مأُثرة ِمن مآِثر اْلَجاِهِلیَِّة َتْحَت قدمي ِإَلى َیْوِم «یوَم اْلَفْتِح r قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِمْنُه َقْوُلهُ 
  .)٢(»اْلِقَیاَمةِ 

  ) ٢٣٠الحدیث رقم ( 
، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیٍد، َعْن َأِبي َحرََّة )٤(، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمةَ )٣(: َأْسَودُ بن أبي شیبة رحمه اهللاقال اإلمام 

َقاِشيِّ  ِفي َأْوَسِط َأیَّاِم التَّْشِریِق َأُذوُد َعْنَها النَّاَس َفَقاَل:  r، َعْن َعمِِّه، َقاَل: " ُكْنُت آِخًذا ِبِزَماِم َناَقِة َرُسوِل اللَِّه )٥(الرَّ
َل َدٍم  )٦(َیا َأیَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ ُكلَّ َماٍل َوَمْأُثَرةٍ « َكاَنْت ِفي اْلَجاِهِلیَِّة َتْحَت َقَدِمي َهِذِه ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوإِنَّ َأوَّ

َل ِرًبا َمْوُضوٍع ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد ا َمْوُضوٍع َدُم َرِبیَعةَ  ْلُمطَِّلِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوإِنَّ اللََّه َقَضى َأنَّ َأوَّ
 .)٧(»َلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ 

   تخریج الحدیث:
، )١١(والدارقطني ،)١٠(من طریق عفان بن مسلم الباهلي، والدارمي ،)٩(بو بكر الخالل، وأ)٨(أخرجه أحمد  

  ...،)١٣(، من طریق حجاج بن منهال األنماطي، وأبو یعلى الموصلي)١٢(وأبو نعیم األصبهاني

                                                           
، لعراقيبن اوتحفة التحصیل ال، ١٩رقم، ١٤٣ص، وجامع التحصیل للعالئي، ٢٢رقم، ١٧ص، انظر: المراسیل البن أبي حاتم)(١

 .٢٢ص
 .٥/٥١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(٢
 هو ابن عامر الشامي نزیل بغداد یكنى أبا عبد الرحمن ویلقب شاذان.)(٣
 أبو سلمة.، دینار البصريهو ابن )(٤
َقاِشّي: بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شین معجمة، هو حنیفة)(٥ هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش ، ومشهور بكنیته. والرَّ

 ].١٨٠٣رقم ، ٦/١٤٩، وهي من قیس عیالن. [ األنساب للسمعاني، كثرت أوالدها حتى صاروا قبیلة
 ].٤/٢٨٨[ النهایة في غریب الحدیث واألثر،  .زائدة والمیم. وتروى عنها تؤثر التي ومفاخرها مكارمها: العرب مآثر)(٦
 .٣٦٠١٢رقم ، ٧/٢٧٢، مصنف ابن أبي شیبة)(٧
 .٢٠٦٩٥رقم ، ٣٤/٢٩٩، مسند أحمد)(٨
 .١٤٧٣رقم ، ٥/١٠السنة، )(٩

 .٢٥٧٦رقم ، ٣/١٦٤٩، سنن الدارمي)(١٠
 .٢٨٨٧رقم ، ٣/٤٢٤، سنن الدارقطني)(١١
 .٧١١٩رقم ، ٦/٣٠٨١و، ٢٢٨٧رقم ، ٢/٨٨٣، معرفة الصحابة)(١٢
 .٨٢رقم ، ٧٩ص، . والمفارید١٥٧٠رقم ، ١٤٠وص، ١٥٦٩رقم ، ٣/١٣٩، مسند أبي یعلى الموصلي)(١٣



٤٣٢ 

من طریق عبد الواحد  )٣(، من طریق عبد األعلى بن حماد الباهلي، وابن أبي عاصم)٢(، والبیهقي)١(والدارقطني 
ْیَرفِ بن غیاث  من طریق أبي عمر الضَّریر حفص بن عمر األكبر، خمستهم عن  )٤(، وأبو نعیم األصبهانييالصَّ

  حماد بن سلمة، به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:

  اإلسناد فیه:  
  ) وهو ضعیف.٦١(برقم : هو ابن عبد اهللا بن زهیر بن عبد اهللا بن جدعان، قد تقدمعلي بن زید -١  
الَرَقاِشّي؛ لذكر ابن حجر إیاه في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس ولم یصرح في تدلیس أبي حرَّة  -٢  

  .)٥(أي روایة بأي صیغة من صیغ السماع
إن حنیفة  :: جزم الباوردي والّطبرانّي وغیر واحد بأن اسم عمه حنیفة. وقیلعم أبو حرَّة الرََّقاِشيّ  -٣  

  . )٦(اسم أبي حّرة
  ثقات، وال یضیر ما قیل في كل من:وباقي رجال اإلسناد   
  من أراد أن یكتب حدیث حماد بن سلمة، فعلیه : "بن معینااختالط حماد بن سلمة بن دینار؛  لقول  -١  

  ، وتابع أسود بن عامر الشامي عن حماد بن سلمة، هو عفان بن مسلم الباهلي.)٧("بعفان بن مسلم
َقاِشّي؛ ألنَّه لم یرسل عن عمه يإرسال أب -٢  .)٨(حرَّة الرَّ

  علي بن زید بن جدعان ضعیف، وتدلیس أبي حرَّة الَرَقاِشّي. فیه فاإلسناد   
  الحكم على اإلسناد: 

جابر  من حدیثوله شاهد  )١٠(وشعیب األرنؤوط ،)٩(األلبانيكل من اإلسناد ضعیف، وضعفه     
  فالحدیث حسن لغیره.، وعلیه )١١(، متفق علیهtبن عبد اهللا ا

*** 

                                                           
 .٢٨٨٦رقم ، ٣/٤٢٤، سنن الدارقطني)(١
 .٥١٠٥رقم ، ٧/٣٤٦، . وشعب اإلیمان١١٥٤٥رقم ، ٦/١٦٦، السنن الكبرى)(٢
 .١٦٧١رقم ، ٣/٢٩١، اآلحاد والمثاني)(٣
 .٧١١٩رقم ، ٦/٣٠٨١و، ٢٢٨٧رقم ، ٢/٨٨٣، معرفة الصحابة)(٤
 .١١٥رقم ، ٤٨ص، طبقات المدلسینانظر: )(٥
 .١٥٨٨رقم ، ٢٨٠ص، . وهذا الذي جزم به ابن حجر في تقریب التهذیب١٨٧٧رقم ، ٢/١٢١، یز الصحابةیاإلصابة في تم)(٦
 .٤٠٤٢رقم، ٣/٣٣، العلل ومعرفة الرجال)(٧
 .٣٦١ص، وتحفة التحصیل للعراقي، ١٢٢ص، انظر: جامع التحصیل للعالئي)(٨
 .١٤٥٩رقم ، ٥/٢٧٩، إرواء الغلیل)(٩

 .٢٠٦٩٥رقم ، ٣٤/٣٠١، حاشیة مسند أحمد)(١٠
 حجةكتاب الحج، باب  ،صحیح مسلم، و ١٥٦، رقم ٢/١٤٣، بروث نجىتَ سْ یُ  ال بابكتاب الوضوء، ، انظر: صحیح البخاري)(١١

 ).١٢١٨(١٤٧رقم ، ٢/٨٨٦ ،r النبي



٤٣٣ 

النََّسا، بَوْزن » َرَمْیُت ُسَهْیل ْبَن َعمرو یوَم َبْدر َفَقَطْعُت َنَساه«قال ابن األثیر رحمه اهللا: َوِفي َحِدیِث َسْعٍد 
  .)١(النَّسااْلَعَصا: ِعْرق َیْخرج ِمَن الَوِرك فَیْسَتْبِطن الَفخذ. َواْألَْفَصُح َأْن ُیَقاَل َلُه: النَّسا، َال ِعرق 

  ) ٢٣١الحدیث رقم ( 
، )٣(، َعْن َأِبیهِ )٢(: َفَحّدثَِني َأُبو َبْكِر ْبُن إْسَماِعیلَ قال اإلمام محمد بن عمر بن واقد رحمه اهللا

، َفَأْتَبْعت َأَثَر الّدِم : َرَمْیت َیْوَم َبْدٍر ُسَهْیَل ْبَن َعْمٍرو َفَقَطْعت َنَساهُ ، َقالَ )٤(َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبیهِ 
: َأِسیِري، َحّتى َوَجْدته َقْد َأَخَذُه َماِلُك ْبُن الّدْخُشِم، َوُهَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتِه. َفُقْلت: َأِسیِري، َرَمْیته! َفَقاَل َماِلكٌ 

الك ابن الّدْخُشِم، َفَصاَح ِفي . فأفلت سهیل بالّروحاء من مَفَأَخَذُه ِمْنُهَما جمیعاً  rَأَخْذته! َفَأَتَیا َرُسوَل اِهللا 
  .)٥(َفَلْم َیْقُتْلهُ  rَفَوَجَدُه الّنِبيّ َمْن َوَجَدُه َفْلَیْقُتْلُه! : rالّناِس َفَخَرَج ِفي َطَلِبِه، َفَقاَل الّنِبّي 

   تخریج الحدیث:
، عن محمد بن عمر بن واقد، به بمثله. البغدادي جاعمن طریق محمد بن ش)٦(أخرجه ابن عساكر  
  بنحوه. ،من طریق محمد بن شهاب الزهري، عن سعد بن أبي وقاص، به )٧(والخطابي

  دراسة رجال اإلسناد، وعلله:
  اإلسناد فیه:  
  علمه. سعة مع )، وهو متروك١١٨(تقدم برقم: قدم محمد بن عمر بن واقد -١  
  .)٨(بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهريا: هو بكر بن إسماعیل وأب -٢  
  .وال تعدیالً  اً وجد فیه جرحأ مقلت: ل  
  .وال تعدیالً  اً واقد متروك، وأبو بكر بن إسماعیل لم أجد في جرح بن عمر بن فیه محمد فاإلسناد  

  الحكم على اإلسناد: 
  .منكراإلسناد 

***  
  
  
  

                                                           
 .٥/٥١، النهایة في غریب الحدیث واألثر)(١
 .٧٣/٤٨تاریخ دمشق، صرح به ابن عساكر في كتابه ابن محمد بن سعد، هو )(٢
 بن أبي وقاص الزهري. إسماعیل بن محمد بن سعدهو )(٣
 سعد بن أبي وقاص.هو )(٤
 .١/١٠٥، المغازي)(٥
 .٧٣/٤٨، تاریخ دمشق)(٦
 .٢/٢٢٠، الحدیثغریب )(٧
 .١٠٦٨رقم، ١٤٣ص، فتح الباب في الكنى واأللقاب)(٨



٤٣٤ 

 الخاتمة
هللا حتى  على إتمام نعمته علینا، الحمد هللا حمد الشاكرین، الحمد هللا حمد العارفین، الحمد هللالحمد 

  یرضى، الحمد اهللا بعد الرضى، والصالة والسالم على خیر األنام، أما بعد:
كتاب النهایة في غریب  منمن األحادیث المرفوعة  اً ، وتفضل علي، أن درست جزءUأكرمني اهللا فقد  

 من بدایة باب "النون مع الهمزة" حتى نهایة باب "النون مع السین"، ،-اهللا رحمه -ثر البن األثیرالحدیث واأل
یمكن أن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصیات التي یوصي بها طلبة 

ًحا ذلك من العلم عامة، وخاصة الراغبین في إتمام دراسة أحادیث كتاب ابن األثیر،  وكتب غریب الحدیث، موضِّ
  خالل هذه النقاط التالیة:

  :الدراسةهذه إلیها من خالل  تصلأوًال: النتائج التي تو 
ر عاب جمیع ألفاظ غریب الحدیث التي وردت في األحادیث النبویة، دون النظیاستقصد ابن األثیر  -١  

  مصادرها.، ولم یعز األحادیث إلى إلى حالها من حیث القبول والرد
ربما على مصادر ومراجع ، فلعلَّه اطلع هامن مظانِّ  وثالثین حدیثًا مسنداً  ةخمستخریج لم أقف على  -٢

  .واهللا أعلم بعضها لم یطبع بعد، أو أن بعضها لم یصل إلینا، وربما أن بعضها ُفقد
تنوع أسلوب ابن األثیر في طریقة االستدالل باألحادیث النبویة، فتارة یوردها بنفس اللفظ، وتارة  -٣

  یوردها بأقرب لفظ یدل علیها، وتارة یذكرها بالمعنى. 
النص یحتمل أكثر من معنى، مثل كان یذكر ابن األثیر النص في أكثر من موضع من كتابه، إذا  -٤  

  حدیث أم زرع، وغیرها.
حسب الجدول  ،الضعفو  حیث الصحة من عدد األحادیث المرفوعة التي توصلت لها وصنفتها -٥  
  التالي: 

 عدد األحادیث تصنیف األحادیث

 ٢٤٥ مت بدراستهاعدد األحادیث التي ق

 ٣٤ عدد األحادیث التي لم أعثر على تخریج لها

 ٥٩ عدد األحادیث التي وردت في الصحیحین أو في أحدهما

 ١٢ األحادیث المكررةعدد 

 ٤٦ عدد األحادیث الصحیحة لذاتها

 ١٥ عدد األحادیث الصحیحة لغیرها

 ٥ عدد األحادیث الحسنة لذاتها



٤٣٥ 

 ١٨ عدد األحادیث الحسنة لغیرها

 ٤٧ عدد األحادیث الضعیفة

 ٩ عدد األحادیث الضعیفة جًدا والموضوعة

  التوصیات:االقتراحات، و ثانیًا: 
 ا؛ ألنَّ هذالمشروع بعد نهایته مطبوعاً إخراج هذا یعملوا على أوصي الجامعة اإلسالمیة على أن  -١  

  .المشروع یخرج األحادیث المرفوعة ویحكم علیها
أوصي الجامعة اإلسالمیة بعمل قسم خاص للمخطوطات، وتوجیه طالب العلم الشرعي لتحقیقها  -٢  

  . حتى یتسنى لطلبة العلم الستفادة منها
  أوصي أخواني وأحبائي بإتمام هذه الدارسة، ودراسة كتب الغریب لكي تعم الفائدة. -٣  

تخدم طلبة العلم ، إخراج المشروع في موسوعة حدیثیة محوسبةعلى  قسم الحدیث الشریفأوصي  -٤
  الشرعي.

لعامة أوصي طالب الحدیث الشریف إلى دراسة السنة النبویة، لبیان صحیحها من سقیمها وتقدیمه  -٥
  الناس لیسهل علیهم اإلفادة من هذا الجهد.

وسلم على سیدنا محمد وعلى آله  مالله یم القبول والتوفیق والسداد، وصلهذا وأسأل اهللا العلي العظ
  وصحبه ومن واالهم...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٣٦ 

  

  الفهارس العامة:
  

  فهرس اآلیات القرآنیة.-
  
  فهرس األحادیث النبویة.-
  
  المترجم لهم.فهرس الرواة -
  
  ثبت المصادر والمراجع.-
  
  ت.فهرس الموضوعا-

  
  
  
  
  



٤٣٧ 

  .)١(القرآنیة اآلیات فهرس

  الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة  اآلیة
 اللَّهِ  َوَعَلى َوِلیُُّهَما َواللَّهُ  تَْفَشالَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َطاِئَفتَانِ  َهمَّتْ  ِإذْ 

  الُمْؤِمُنونَ  َفْلَیَتَوكَّلِ 
  ٥٢،٥٣  ١٢٢  آل عمران

ومُ ا   ٢٠٧  ٢-١  الروم  لم ُغِلَبِت الرُّ
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َالَ َتْحِسُبوُه َشر ا َلُكْم  ِإنَّ الَِّذیَن َجاُءوا ِباْإلِ

ْثِم    َبْل ُهَو َخْیٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ
  ٢١٢  ١١  النور

  ٣٣٣  ١  الفتح  ُمِبیًناِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا 
  ٤  ١٦٦  النساء  َأْنَزَلُه ِبِعْلِمِه َوالَمَالِئَكُة َیْشَهُدونَ 

  ٩٧  ٦  المنافقون  َسَواٌء َعَلْیِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم، َلْن َیْغِفَر 
  ٢١١  ١٥٩  آل عمران  اللَّهِ  َعَلى َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإَذا

  ٢٨٦  ١٧٧  الصافات  َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِرینَ 
  ٧١  ٣٠  الروم  ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها َال تَْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه 

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِمیلٌ    ٢١٢  ١٨  یوسف  َقاَل: َبْل َسوَّ
  ١١٤  ١  المجادلة  َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى 
ُقْل َلْو َكاَن الَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد الَبْحُر َقْبَل َأْن 

  َتْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا
  ٢٧٤  ١٠٩  الكهف

  ٣٣٢  ٢٥  البقرة  َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن 
َال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُیْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْیَر 

  َناِظِریَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعیُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم 
  ٢٨٧  ٥٣  األحزاب

  ٢١٢  ١٢  النور  ِمُنوَن َوالُمْؤِمَناُت، ِبَأْنُفِسِهْم َخْیًراَلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ الُمؤْ 
  ٣٣٦  ١٦  الغاشیة  َمْبُثوَثٌة 

َالَة َوَال َتُكوُنوا ِمَن    ٢٩٦  ٣١  الروم  ُمِنیِبیَن ِإَلْیِه َواتَُّقوُه َوَأِقیُموا الصَّ
َالَة َوَال َتُكوُنوا ِمَن    ٤٠٩  ٣١  الروم  ُمِنیِبیَن ِإَلْیِه َواتَُّقوُه َوَأِقیُموا الصَّ

  ب  ٧  إبراهیم  َوإِْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ 
  ٣٤٩، ١٦٨  ١٦  مریم  َأْهِلَهاَواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإِذ اْنتََبَذْت ِمْن 

  ٢٥٤، ٢٥٣  ١٦  مریم  َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَیَم ِإْذ اْنتََبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقی ا
  ٢٩٦  ٩٦  الصافات  َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ 
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٤٣٨ 

  ٤٠٩  ٩٦  الصافات  َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ 
  ٢١١  ٣٨  الشورى  ُشوَرى َبْیَنُهمْ َوَأْمُرُهْم 

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیمِ    ٢٥٣  ٣٦  آل عمران  َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ
یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیمِ    ٣٤٩  ٣٦  آل عمران  َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ

  ٢١١  ١٥٩  آل عمران  َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ 
  ٢٤٢  ١٠٣  التوبة  َوَصلِّ َعَلْیِهْم 

  ١٥٣  ٣٨  األحزاب  َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدًرا َمْقُدوًرا
ُرُهْم    ٢٤١  ٤٣  إبراهیم  َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َیْعَمُل الظَّاِلُموَن، ِإنََّما ُیَؤخِّ

  ١٣١  ١٠  الممتحنة  َوال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكواِفرِ 
  ٣٥، ٣٤  ١١  الحجرات  َوَال تََناَبُزوا ِباألَْلَقابِ 

َوَال َیْحِسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو 
ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َیْوَم    َخْیًرا َلُهْم، َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم، َسُیَطوَّ

  ١٢٧،١٢٨  ١٨٠  آل عمران

  ٢٧٤  ١٧١  الصافات  ِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا الُمْرَسِلینَ َوَلَقْد َسَبَقْت كَ 
 َواللَّهُ  اللَّهِ  َمْرَضاةِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسهُ  َیْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ 

  ِباْلِعَبادِ  َرُءوفٌ 
  ١١٨  ٢٠٧  البقرة

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ    ٣٥٨  ٩٣  النساء  َوَمْن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
   ١٩٧،١٩٨،١٩٩  ١٨  هود  َوَیُقوُل اَألْشَهاُد َهؤَُالِء الَِّذیَن َكَذُبوا َعَلى َربِِّهْم، َأَال َلْعَنُة 

  ٣٥٤  ١٥  الفتح  ُیِریُدوَن َأْن ُیَبدُِّلوا َكَالَم اللَّهِ 
  ٩٧،٩٩  ٨  المنافقون  َیُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى الَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها 

 

  

  

  

  

  

  



٤٣٩ 

  .النبویة األحادیث فهرس

  أو التابعي. ،t أو الصحابي ،rسواء كان قائله النبي  ،قمت بكتابة أول نص الحدیث  

  رقم الحدیث  طرف الحدیث  الرقم
 اْلَبْیتَ  َعَلْیكَ  َأْدُخلَ  َأنْ  َیْمَنْعِني َفَلمْ  اللَّْیَلَة، َأَتْیُتكَ  ُكْنتُ  ِإنِّي: َفَقالَ  ِجْبِریُل، َأَتاِني   .١

  اْلَبْیتِ  ِفي َكانَ  َأنَّهُ  ِإالَّ  ِفیِه، َأْنتَ  الَِّذي
١٠  

  ٦٩  مناجد یدها وفي r النبي امرأة أتت   .٢
 ُعُنِقهِ  َوِفي ِبهِ  َفاْنَطَلقَ  ِمْنُه، اْلَمْقُتولِ  َوِليَّ  َفَأَقادَ  َرُجًال، َقَتلَ  ِبَرُجلٍ  r اهللاِ  َرُسولُ  ُأِتيَ    .٣

  َیُجرَُّها ِنْسَعةٌ 
٢١١  

  ١١٩   َهَذْینِ  َبَعْثَنا َلوْ  َواِهللا،: َفَقاالَ  اْلُمطَِّلِب، َعْبدِ  ْبنُ  َواْلَعبَّاُس  اْلَحاِرِث، ْبنُ  َرِبیَعةُ  اْجَتَمعَ    .٤
  ١٤٧  أقبل ثم علینا، خفى حتى معرور، فانطلق فرس على r اهللا رسول علینا خرج إذ   .٥
 الطَِّریقَ : اللَّْعنِ  َمَجاِلَس  َوْلَیتَّقِ  َیْسَتْدِبُرَها َوال اللَّهِ  ِقْبَلةَ  َفْلُیْكِرمْ  اْلَغاِئطَ  َأَحُدُكمُ  َأَتى ِإَذا   .٦

  َوالظِّلَّ 
٣٢  

أْ  َمْضَجَعَك، َأَتْیتَ  ِإَذا   .٧ َالِة، َوُضوَءكَ  َفَتَوضَّ   ٢  اَألْیَمنِ  ِشقِّكَ  َعَلى اْضَطِجعْ  ُثمَّ  ِللصَّ
  ٤١  َثَالثًا َذَكَرهُ  َفْلَیْنُتْر  َأَحُدُكْم، َبالَ  ِإَذا   .٨
ْأتَ  ِإَذا   .٩   ٥٣  َفَأْوِترْ  اْسَتْجَمْرتَ  َوإَِذا َفاْستَْنِثْر، َتَوضَّ

ْأتَ  ِإَذا   .١٠   ٥٢  َفَأْوِترْ  اْسَتْجَمْرتَ  َوإَِذا َفاْنُثْر، َتَوضَّ
َكابَ  َفَأْمِكُنوا اْلِخْصِب، ِفي َساَفْرُتمْ  ِإَذا   .١١   ٩٣  اْلَمَناِزَل، تََتَجاَوُزوا وََال  َأْسَناِنَها ِمنْ  الرِّ
  ٨٧  َبَلدٍ  ُكلِّ  َأْهلِ  َعنْ  اْلَعاَهةُ  اْرَتَفَعتِ  النَّْجمُ  َطَلعَ  ِإَذا   .١٢
  ١٢١  ، َفاْسَتْأَذَنْت rِإَلى َرُسوِل اِهللا  rَفاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل اِهللا   rَأْرَسَل َأْزَواُج النَِّبيِّ    .١٣
  ١٧٥  َفَنَزعَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَجاءَ  َقِلیٍب، َعَلى َبْكَرةٍ  ِبَدْلوِ  َأْنِزعُ  َأنِّي الَمَنامِ  ِفي ُأِریتُ    .١٤
  ١٧٤  َلْیَلًة ِمَن اللََّیاِلي ِبَصَالِة اْلِعَشاِء، َوِهَي الَِّتي ُتْدَعى اْلَعَتَمةَ  rَأْعَتَم َرُسوُل اِهللا    .١٥
لُ  النَّاِدي َجارَ  فِإنَّ  اْلُمَقاَمةِ  َدارِ  ِفي السَّْوءِ  َجارِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ    .١٦   ١٥٦  َیَتَحوَّ
  ٦٠  ، َفاتََّبَعُه َنَفٌر ِمْن ُقَرْیٍش، َوَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه rَأْقَبَل ُصَهْیٌب ُمَهاِجًرا ِإَلى النَِّبيِّ    .١٧
  ٣٠  َخْلَفُه َیَتَترَُّس ِبهِ r َیْوَم ُأُحٍد، َوالنَِّبيُّ  rَأنَّ َأَبا َطْلَحَة َكاَن َیْرِمي َبْیَن َیَدْي النَِّبيِّ    .١٨
  ١١٣  »َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت َكَما َنَحْلَتُه؟«َفَقاَل: r َأنَّ َأَباُه َنَحَلُه ُنْحًال َفَأَراَد َأْن ُیْشِهَد النَِّبيَّ    .١٩
  ١٣٥  اْألَْمَالكِ  ِبَمِلكِ  َتَسمَّى َرُجلٌ  اللَّهِ  ِعْندَ  اْألَْسَماءِ  َأْخَنعَ  ِإنَّ    .٢٠
  ٨١   َلهُ  َوَمثَّلَ  اْلَجنَِّة، ِقَبلَ  النَّارِ  َعنِ  َوْجَههُ  اهللاُ  َصَرفَ  َرُجلٌ  َمْنِزَلةً  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  َأْدَنى ِإنَّ    .٢١
ْوَحاءِ  َبْطنَ  َهَبْطَنا َلمَّا: َقالَ  َزْید ْبنَ  ُأَساَمةَ  َأنَّ    .٢٢   ١٢٧   َتْحِملُ  اْمَرَأةٌ  اللَّهِ  َرُسولَ  َعاَرَضتْ  الرَّ
  ١٩  السُّنَّةِ  ِمنَ  َعِلُموا ُثمَّ  الُقْرآِن، ِمنَ  َعِلُموا ُثمَّ  الرَِّجاِل، ُقُلوبِ  َجْذرِ  ِفي َنَزَلتْ  اَألَماَنةَ  َأنَّ    .٢٣



٤٤٠ 

ْنَسانِ  ِذْئبُ  الشَّْیَطانَ  ِإنَّ    .٢٤   ٩١  الشَّاذَّةَ  الشَّاةَ  َیْأُخذُ  اْلَغَنِم، َكِذْئبِ  اْإلِ
  ٤٧  َخَرَج ِمْن َمْنِزِلهِ r َأّن النَِّبيَّ    .٢٥
، َوَأْصَحاُبهُ  َأَهلَّ  r النَِّبيَّ  َأنَّ    .٢٦   ٢١٣   ،r النَِّبيِّ  َغْیرِ  َهْديٌ  ِمْنُهمْ  َأَحدٍ  َمعَ  َوَلْیَس  ِبالَحجِّ
  ٧٨  َأتَْیته ثُمَّ  َفاْغَتَسْلت ِمْنهُ  َفاْنَتَجْشتُ : َقالَ  .اْلَمِدیَنةِ  ُطُرقِ  َبْعضِ  ِفي َلِقَیهُ  r النَِّبيَّ  َأنَّ    .٢٧
  ٧٩  َلِقَیُه ِفي َبْعِض َطِریِق الَمِدیَنِة َوُهَو ُجُنٌب، َفاْنَخَنْسُت ِمْنُه، َفَذَهَب  rَأنَّ النَِّبيَّ    .٢٨
 r النَِّبيِّ  ِإَلى ِوَفاَدِتَنا ِفي َبَدْأَنا َلمَّا: َقالَ  َیْذُكُر، َسِمَعهُ  اْلَقْیسِ  َعْبدِ  َوْفدِ  َبْعَض  َأنَّ    .٢٩

  َتَلقَّاَنا اْلُقُدومَ  َشاَرْفَنا ِإَذا َحتَّى ِسْرَنا،
٢١٦  

  ٩٩  ِبهِ  ُیْستَْنَجى َوَما َواْلِجَیفُ  اْلَمَحاِئُض  ِفیَها ُیْلَقى ُبَضاَعةَ  ِبْئرَ  ِإنَّ    .٣٠
  ٢١١  الدَِّیةَ  َأَتْأُخذُ : َلهُ  َفَقالَ  َلُه، َحِمیًما َقَتلَ  َقدْ  ِبَرُجلٍ  َأَتاهُ  َرُجًال  َأنَّ    .٣١
  ١٤٩ r النَِّبيَّ  َفَأَتى ثَِنیََّتاُه، َأوْ  ثَِنیَُّتهُ  َفَنَدَرتْ  َیَدهُ  َفاْنَتَزعَ  َرُجٍل، َیدَ  َعضَّ  َرُجًال  َأنَّ    .٣٢
  ١  باْسمي تَْنِبْر  َال : َفَقالَ  اللَِّه، َنِبىءَ  َیا: َلهُ  َقالَ  رُجال َأنَّ    .٣٣
  ١٩١  َفَماتَ  ِمْنهُ  َفُنِزي َساَقْیِه، َفَأَصابَ  ِبَسْیفٍ  اْبَنهُ  َحَذفَ  َقَتاَدةَ  ُیْدَعى ِمْنُهمْ  َرُجًال  َأنَّ    .٣٤
 ْبنِ  النُّْعَمانِ  ِإَلى ُرِفعَ  ُقْرُقوًرا، ُیْنَبزُ  َكانَ  ُحَنْیٍن، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َلهُ  ُیَقالُ  َرُجًال  َأنَّ    .٣٥

  اْمَرَأِته َجاِرَیةَ  َوِطئَ  َبِشیرٍ 
٢١  

وُم}r َأنَّ َرُسوَل اِهللا    .٣٦   ١٠٣  َقاَل ألَِبي َبْكٍر ِفي ُمَناَحَبِة {الم ُغِلَبِت الرُّ
  ٧٩  َنَعى النََّجاِشيَّ ِفي الَیْوِم الَِّذي َماَت ِفیِه، َوَخَرجَ r َأنَّ َرُسوَل اللَِّه    .٣٧
  ١٧٧  َهْل َقَرَأ َمِعي «اْنَصَرَف ِمْن َصَالٍة َجَهَر ِفیَها ِباْلِقَراَءِة، َفَقاَل:  rَأنَّ َرُسوَل اللَِّه    .٣٨
  ١٧٩  ُغَالًما َوَلَدتْ  اْمَرَأِتي ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َأْعَراِبيٌّ  َجاَءهُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ    .٣٩
اَل، َأَال َوإِنَُّه َقْد َأَكلَ  rِإنَّ َرُسوَل اللَِّه    .٤٠   ١٦٠   َقاَل: ِإنَّ ُكلَّ َنِبيٍّ َقْد َأْنَذَر َقْوَمُه الدَّجَّ
  ١٥٦   َجْنِبي َوَضْعتُ  اللَّهِ  ِبْسمِ : «َقالَ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذا َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ    .٤١
  ٨  َفَنَبَذهُ rاللَّهِ  َرُسولُ  َقامَ  ُثمَّ  َذَهٍب، ِمنْ  َخاَتًما َیْلَبُس : َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ    .٤٢
  ١٤٦   ِمْنهُ  َوَأَخْذتُ  َفَقَرْأُتهُ  ِباْلِكتَابِ  َوَجاَءِني. اْلِكَتابَ  َهَذا ُألَكْیِدرَ  َكَتبَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ    .٤٣
  ١٧١   ُفَهْیَرةَ  ْبنُ  َوَعاِمرُ  َبْكرٍ  َوَأُبو ُهوَ  اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َمكَّةَ  ِمنْ  َهاَجرَ  َلمَّا r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ    .٤٤
  ١٧٣  َمَعُه َلْیًال َكاَن َیِسیُر ِفي َبْعِض َأْسَفاِرِه، َوُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َیِسیُر r َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ    .٤٥
 َكانَ  َأنْ  َفَلمَّا ِعْنِدِه، ِمنْ  ِبَأْنَجادٍ  الدَّْرَداءِ  ُأمِّ  ِإَلى َبَعثَ  َمْرَواَن، ْبنَ  اْلَمِلكِ  َعْبدَ  َأنَّ    .٤٦

  َلْیَلٍة، َذاتَ 
٧٠  

  ٩  .َفأمر َلُه بمنبذة َوَقاَل ِإذا َأَتاُكم كریم قوم فأكرموه r النَِّبي َأَتى َحاِتم بن عدي َأن   .٤٧
  ١٤٤  اْلَكِذبِ  َعنِ  َلَمْنُدوَحةٌ  اْلَمَعاِریضِ  ِفي ِإنَّ    .٤٨
  ٨٦   َعَشرَ  اْثَنيْ  ُأمَِّتي ِفي ِإنَّ : " ُحَذْیَفةُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َوَأْحِسُبهُ : ُشْعَبةُ  َقالَ "  ُأمَِّتي ِفي ِإنَّ    .٤٩
  ٦٤  : ُقْلَنا َعَشَر، َأْرَبَعةَ  َأَنا َوُأْعِطیتُ  ُرَقَباءَ  َأوْ  ُرَفَقاءَ  ُنَجَباءَ  َسْبَعةَ  ُأْعِطيَ  َنِبيٍّ  ُكلَّ  ِإنَّ    .٥٠



٤٤١ 

  ٢٠٩  َقاُلوا: َرِبیَعُة » َمِن الَوْفُد َأْو َمِن الَقْومُ «َفَقاَل:  rِإنَّ َوْفَد َعْبِد الَقْیِس َأَتُوا النَِّبيَّ    .٥١
  ١٧٦  ِمنِّي َهَذا: َفَأُقولُ  َأَحِدُكْم، ِفي ُنوِزْعتُ  َما َفَألَْلَفَینَّ ، اْلَحْوضِ  َعَلى َفَرُطُكمْ  َأَنا   .٥٢
  ١٤٥   َعَلْیِه، اهللاِ  اْسمُ  َوُذِكرَ  الدََّم، َأْنَهرَ  َما: " َقالَ  ُمًدى، َمَعَنا َوَلْیَس  َغًدا، اْلَعُدوِّ  َالُقو ِإنَّا   .٥٣
یَمانُ  ِإالَّ  ُیْخِرُجهُ  َال  َسِبیِلهِ  ِفي َیْخُرجُ  ِلَمنْ  اللَّهُ  اْنَتَدبَ    .٥٤   ١٤١  َسِبیِلي، ِفي َواْلِجَهادُ  ِبي، اْإلِ
  ١٢  ِإَلى َقْبٍر َمْنُبوٍذ َفَصلَّى َعَلْیِه َوَصلَّْیَنا معهr اْنَتَهى النَِّبيُّ    .٥٥
َبا ِإنََّما   .٥٦   ٢٠١  النَِّسیَئةِ  ِفي الرِّ
ُلوُه، َهذ ا َكَهذّ    .٥٧ َل ِلتَُفصِّ   ٥٦  الشِّْعِر، َوَنْثًرا َكَنْثِر الدََّقِل، َلَقْد َعِلْمُت النََّظاِئَر الَِّتي  ِإنََّما ُفصِّ
  ٤٠  »َماٌل؟ َلكَ  َهلْ : «َفَقالَ  اْلَهْیَئِة، َسیِّيءَ  اْلَهْیَئةِ  َقِشفَ  r النَِّبيَّ  َأَتى َأنَّهُ    .٥٨
  ٧١  َواْلِمْنَجَدةَ  َواْلَقاِئَمتَْینِ  اْلَمَسدِ  َقْطعِ  ِفي َأِذنَ  َأنَّهُ    .٥٩
  ١١٨   َساِعَدةَ  َبِني َأُخو َعْمٍرو ْبنُ  اْلُمْنِذرُ  َوَأِمیُرُهمُ  ُسَلْیمٍ  َبِني َأْرضِ  ِقَبلَ  َسِریَّةً  َبَعثَ  َأنَّهُ    .٦٠
 َوَأْعَمى، َوَأْقَرعَ  َأْبَرَص : ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِفي َثَالَثةً  ِإنَّ : " َیُقولُ ، rَأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَّهِ    .٦١

  َیْبَتِلَیُهمْ  َأنْ  u ِللَّهِ  َبَدا
٣٩  

  ١٣٣  اْلَكْعَبْینِ  َمْنُهوَش  َكانَ  َأنَّهُ    .٦٢
  ٢٠٧   َمَناِسج َعَلى ِرَماَحُهمْ  َجاِعُلو ِرَجالٌ  الرَِّجالِ  َخْیرُ : َرُجلٌ  َفَقالَ  َخْیال َیْعِرُض  َكانَ  َأنَّهُ    .٦٣
  ١٦٨  الَبِخیلِ  ِمنَ  ِبهِ  ُیْسَتْخَرجُ  َوإِنََّما َشْیًئا، َیُردُّ  الَ  ِإنَّهُ    .٦٤
، َفَأِقْمهُ  َفاِحَشًة، َأَصْبتُ  ِإنِّي   .٦٥   ٣  َقْوَمهُ  َسَألَ  ُثمَّ : َقالَ  ِمَراًرا،  rالنَِّبيُّ  َفَردَّهُ  َعَليَّ
 ِمنَ  َیْخُرجُ  َرُجلٌ  ُدُخوًال، الَجنَّةِ  َأْهلِ  َوآِخرَ  ِمْنَها، ُخُروًجا النَّارِ  َأْهلِ  آِخرَ  َألَْعَلمُ  ِإنِّي   .٦٦

  َكْبًوا النَّارِ 
٧٢  

  ٢٢٨  ِألَُسنَّ  ُأَنسَّى َأوْ  َألَْنَسى ِإنِّي   .٦٧
  ١٠٦   َمنْ  َفَتَذكَّْرتُ  النََّهارُ  َعَليَّ  َطالَ : َقالَ ، الظَِّهیَرةِ  َنْحرِ  ِفي َوَذِلكَ  ِزَیاَرٍة؟ َساَعةِ  َأیَّةُ    .٦٨
  ٦١   َخَزاِئنِ  ِبَمَفاِتیحِ  ُأِتیتُ  َناِئمٌ  َأَنا َفَبْیَنا ِبالرُّْعِب، َوُنِصْرتُ  الَكِلِم، ِبَجَواِمعِ  ُبِعْثتُ    .٦٩
لِ  ِفي: «َیُقولُ  َأْعَراِبی ا َسِمْعتُ  »السَّاَعةِ  َنَسمِ  ِفي ُبِعْثتُ    .٧٠   ٢٢١  َوْقِتَها َأوَّ
  ٢٢٧   ُنسَِّي، َوَلِكنْ  َنِسيَ  ُهوَ  َلْیَس  َوَكْیَت، َكْیتَ  آَیةَ  َنِسیتُ : َیُقولَ  َأنْ  ِألََحِدُكمْ  َما ِبْئَس    .٧١
  ٢٢٦  ُنسِّيَ  ُهوَ  َبلْ  َوَكْیَت، َكْیتَ  آَیةَ  َنِسیتُ : َیُقولُ  ِألََحِدِهمْ  َما ِبْئَس    .٧٢
  ٢١٢  َوالذُُّنوبَ  اْلَفْقرَ  َیْنِفَیانِ  َفِإنَُّهَما ، َواْلُعْمَرةِ  اْلَحجِّ  َبْینَ  َتاِبُعوا   .٧٣
  ٥٧   َوَیْخَفى َثْعَلَبةَ  ِبْنتِ  َخْوَلةَ  َكَالمَ  َألَْسَمعُ  ِإنِّي َشْيٍء، ُكلَّ  َسْمُعهُ  َوِسعَ  الَِّذي َتَباَركَ    .٧٤
  ١٩٧   اَألْهِل، ِفي َمَحبَّةٌ  الرَِّحمِ  ِصَلةَ  َفِإنَّ  َأْرَحاَمُكْم، ِبهِ  َتِصُلونَ  َما َأْنَساِبُكمْ  ِمنْ  َتَعلَُّموا   .٧٥
  ٢١٩  النَّسَمة تكون ِمْنهُ  َفِإنَّهُ  اْلُغَبار تنكبوا   .٧٦
 َیْنُظرُ  َوَال  اللَُّه، ُیَكلُِّمُهمُ  َال  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َوُكلٌّ  الرَّْحَمِن، َقَدمِ  َتْحتَ  اْلَمْنَسى ِفي َثَالَثةٌ    .٧٧

  ُیَزكِّیِهمْ  َوَال  ِإَلْیِهمْ 
٢٢٩  



٤٤٢ 

  ١٥٩   مْ َبْعُضهُ  ُیْلِحمُ  ِحینَ  اْلَبْأسِ  َوِعْندَ  النَِّداِء، ِعْندَ  الدَُّعاءُ  ُتَردَّانِ  َقلََّما َأوْ  ُتَردَّاِن، َال  ِثْنَتانِ    .٧٨
  ١٨٠   َهَذا َلْیَس  اِهللا، َرُسولَ  َیا: اْلَعبَّاُس  َفَقالَ  َأَسَرُه، َقدْ  ِباْلَعبَّاسِ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َجاءَ    .٧٩
َبْیرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  َجَعلَ    .٨٠   ١٣١   َقالَ  َقْصَعةً  َوَتَضعُ  َقْصَعةً  َتْرَفعُ  َفَجَعْلتَ ، َطَعاًما ِلَعاِئَشةَ  الزُّ
  ٥١   َأْزَواِجِهنَّ  َأْخَبارِ  ِمنْ  َیْكُتْمنَ  الَ  َأنْ  َوَتَعاَقْدنَ  َفَتَعاَهْدنَ  اْمَرَأًة، َعْشَرةَ  ِإْحَدى َجَلَس    .٨١
  ١٠٥   َوَبْعُضُهمْ  َحِدیِثَها، ِمنْ  َطاِئَفةً  َحدَّثَِني َوُكلُُّهمْ  َقاُلوا، َما اِإلْفكِ  َأْهلُ : َلَها َقالَ  ِحینَ    .٨٢
َزَمَن اْلُحَدْیِبَیِة ِفي ِبْضَع َعْشَرَة ِماَئٍة ِمْن َأْصَحاِبِه َحتَّى ِإَذا  rَخَرَج َرُسوُل اللَّهِ    .٨٣

  َكاُنوا ِبِذي اْلُحَلْیَفِة 
١٣٩  

  ١٦٧  ، َوَخَرْجُت ِبَفَرسٍ rِبَظْهِر النَِّبيِّ  rَخَرْجُت َأَنا َوَرَباٌح ُغَالُم النَِّبيِّ    .٨٤
َقاِع  َیْعِني ِفي - rَخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه    .٨٥   ١٦٦  َفَأَصاَب َرُجٌل اْمَرَأَة  - َغْزَوِة َذاِت الرِّ
  ٦٢   ُأَنْیٌس  َوَأِخي َأَنا َفَخَرْجتُ  اْلَحَراَم، الشَّْهرَ  ُیِحلُّونَ  َوَكاُنوا ِغَفاٍر، َقْوِمَنا ِمنْ  َخَرْجَنا   .٨٦
 َتْعَلُموا َأنْ  ُتوِشُكونَ : " َفَقالَ  الطَّاِئِف، ِمنَ  ِبالنََّباَوةِ  َأوْ   ِباْلَعَماةِ  rَخَطَبَنا َرُسوُل اِهللا    .٨٧

  اْلَجنَّةِ  َأْهلَ 
٣٦  

 َوَعاِرَیتُهُ  َأْجرٌ  َوُرُكوُبهُ  َأْجرٌ  َفَثَمُنهُ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي الرَُّجلُ  َیْرِبُطهُ  َفَرٌس : َثَالَثةٌ  اْلَخْیلُ    .٨٨
  َأْجرٌ  َوَعَلُفهُ  َأْجرٌ 

٢٣  

  ١١٧  ُنَعْیمٍ  ِمنْ  َنْحَمةً  َفَسِمْعتُ ، اْلَجنَّةَ  َدَخْلتُ    .٨٩
، َفُقْلُت: َأَنا ُمَحمَُّد    .٩٠ َدَخْلَنا َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َفَسَأَل َعِن اْلَقْوِم َحتَّى اْنَتَهى ِإَليَّ

  اْألَْعَلى ِزرِّي َفَنَزعَ  َرْأِسي ِإَلىْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَسْیٍن، َفَأْهَوى ِبَیِدِه ا
٢٠٨  

  ٩٧   َمعَ  َنْجَواهُ  َطالَ  َلَقدْ : النَّاُس  َفَقالَ  َفاْنَتَجاُه، الطَّاِئفِ  َیْومَ  َعِلی ا r اهللاِ  َرُسولُ  َدَعا   .٩١
َیْدُعوُهْم َفَأتَاُهْم َسْلَماُن، َفَقاَل َلُهْم: ِإنََّما َأَنا َرُجٌل r َدُعوِني َأْدُعُهْم َكَما َسِمْعُت    .٩٢

، َتَرْوَن الَعَرَب ُیِطیُعوَنِني   ِمْنُكْم َفاِرِسيٌّ
١٥  

اُل ِعْنَد النَِّبيِّ    .٩٣ َفَقاَل: َتِلُدُه ُأمَُّه، َوِهَي َمْنُبوَذٌة ِفي َقْبِرَها، َفِإَذا َوَلَدْتُه  r ُذِكَر الدَّجَّ
  َحَمْلِت النَِّساُء ِباْلَخطَّاِئینَ 

١٣  

  ١١  هُ َمرَّ ِبَقْبٍر ُمْنَتِبٍذ َفَصلَّى َعَلْیِه َوَصفَّ َأْصَحاَبُه َخْلفَ  rَرَأى النَِّبيَّ    .٩٤
  ١٧٥  َضْعفٌ  َنْزِعهِ  َوِفي َذُنوَبْیِن، َأوْ  َفَنَزَعَذُنوًبا َبْكرٍ  َأُبو َفَجاءَ  َقِلیٍب، َعَلى َأْنِزعُ  َرَأْیتُِني   .٩٥
  ١٩٢   ِمْنهُ  َفَنَزا َفَنَزْعُتهُ  السَّْهَم، َهَذا اْنِزعْ : َقالَ  ِإَلْیِه، َفاْنَتَهْیتُ  ُرْكَبِتِه، ِفي َعاِمرٍ  َأُبو ُرِميَ    .٩٦
 َقدْ  َوَجْدته َحّتى الّدمِ  َأَثرَ  َفَأْتَبْعت َنَساُه، َفَقَطْعت َعْمٍرو ْبنَ  ُسَهْیلَ  َبْدرٍ  َیْومَ  َرَمْیت   .٩٧

  َأَخَذهُ 
٢٣١  

  ١٩٨  ِبَسَنٍة َأْو َنْحِوَها َفَنَزْلُت َعَلى اْبِن ِذي  rَساَفْرُت ِإَلى اْلَیَمِن َقْبَل َمْبَعِث َرُسوِل اللَِّه    .٩٨
. وكان وصافا. عن حلیة رسول اهللاَسَأْلُت    .٩٩ . rَخاِلي ِهْنَد ْبَن َأِبي َهاَلَة التَِّمیِميَّ

  َوَأَنا َأْشَتِهي َأْن َیِصَف ِلي ِمْنَها َشْیًئا
٣٧  



٤٤٣ 

  ١٨٦  ِحیَن َفَرَغ ِمْن َصالِتِه َیُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَك r َسِمْعُت النَِّبّي    .١٠٠
  ٢١٥  ،»ِبالنَّْسَالنُ  َعَلْیُكمْ : «َوَقالَ  ِبِهْم، َفَدَعا اْلَمْشيَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َناٌس  َشَكا   .١٠١
ْعفَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َشَكْوَنا   .١٠٢   ٢١٤  َفَقالَ  الضَّ
  ١١٤  اْلَخْلقِ  َحَسنَ ، اْلَوْجهِ  َأْبَلجَ  اْلَوَضاَءةِ  َظاَهرَ  َرُجًال  َرَأْیتُ : َقاَلتْ  َمْعَبدٍ  ُأمَّ  َیا ِلي ِصِفیهِ    .١٠٣
  ١٨٨  َذاَت َلْیَلٍة َقاَل: َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة َفَقَرَأ َحتَّى َبَلَغ َرْأَس اْلِماَئةِ r َصلَّْیُت َمَع النَِّبيِّ    .١٠٤
  ١٨٩  َقْومٌ  َعْنهُ  َفَتَنزَّهَ  ِفیِه، َفَرخََّص  َشْیًئا r النَِّبيُّ  َصَنعَ    .١٠٥
  ١٨١  الشَّْیَطانِ  ِمنَ  َنْزَغةٌ  َیَقُع، ِحینَ  اْلَمْوُلودِ  ِصَیاحُ    .١٠٦
  ١٠١  َنْحَبهُ  َقَضى ِممَّنْ  َطْلَحةُ    .١٠٧
  ١٧٨  القبائل من النزاع: "قال اللَِّه؟ َرُسولَ  َیا ُهمْ  َمنْ  ِقیلَ " ِلْلُغَرَباءِ  ُطوَبى   .١٠٨
  ٤  َیْوَم ُقَرْیَظَة، َفَكاَن َمْن َأْنَبَت ُقِتلَ  rُعِرْضَنا َعَلى النَِّبيِّ    .١٠٩
ْنَسانِ  ِمنَ  َمْنِسمٍ  ُكلِّ  َعَلى   .١١٠  ُیِطیقُ  َوَمنْ  َشِدیدٌ  َهَذا: اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقالَ . »َصَالةٌ  اْإلِ

  َوُنِهيٌ  ِباْلَمْعُروفِ  َأْمرٌ : «َقالَ  َهَذا؟
٢٢٤  

  ٤٥  ِخب ا َوَأَقلُّ  َأْفَواًها، وَأْعَذبُ  َأْرَحاًما، َأْنَتقُ  َفِإنَُّهنَّ  ِباْألَْبَكاِر، َعَلْیُكمْ    .١١١
َماَم، َوَأَطاعَ  اللَِّه، َوْجهَ  اْبَتَغى َمنْ  َفَأمَّا: َغْزَوانِ  اْلَغْزوُ    .١١٢   ٣٣  اْلَكِریَمةَ  َوَأْنَفقَ  اْإلِ
  ١٥٠   ِلي َفَكانَ  َنْفِسي، ِفي َأْعَماِلي َأْوَثقِ  ِمنْ  َفَكانَ  الُعْسَرِة، َجْیَش  r  النَِّبيِّ  َمعَ  َغَزْوتُ    .١١٣
تَُنا َنَتَضحَّى َنْحنُ  َفَبْیَنَما َهَواِزنَ r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوتُ    .١١٤   ١٥١   ِإذْ  َضَعَفةٌ  ِفیَنا ُمَشاةٌ  َوَعامَّ
  ٢٠٣  ألمه َودخل َعَلْیَها وهى   rفأصابته رمیة َیْوم الطَّاِئف فضمن ِمْنَها َفَقاَل النَِّبي    .١١٥
ِكیَّةِ rَفَقَعَد َرُسوُل اِهللا    .١١٦   ١٢٤  َعَلى َجَبا الرَّ
 الَ  َأنْ : «ِإَليَّ  r اْألُمِّيِّ  النَِّبيِّ  َلَعْهدُ  ِإنَّهُ  النََّسَمَة، َوَبَرأَ  اْلَحبََّة، َفَلقَ  َوالَِّذي: َعِليٌّ  َقالَ    .١١٧

  ِإالَّ  ُیِحبَِّني
٢١٨  

َبهُ  ُثمَّ  النََّظَر، ِفيَّ  َفَصعَّدَ  r  اهللاِ  َرُسولَ  َأَتْیتُ : َقالَ    .١١٨   ٦  "  ُنَوْیِبَتةٌ : " َفَقالَ  َصوَّ
 َخاِلُد، َیا: َفَیُقولُ  ِبي َیُمرُّ  اْلُجَهِنيُّ  َعاِمرٍ  ْبنُ  ُعْقَبةُ  َوَكانَ  َراِمًیا، َرُجًال  ُكْنتُ : َقالَ    .١١٩

  َعْنهُ  َأْبَطْأتُ  َیْومٍ  َذاتَ  َكانَ  َفَلمَّا َنْرِمي، ِبَنا اْخُرجْ 
٣١  

  ٩٢   ُذو َوُهوَ  َثْوٍر، َوَأُبو َنَمٍط، اْبن َماِلكُ  ِمْنُهمْ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َهْمَدانَ  َوْفدُ  َقِدمَ    .١٢٠
  ٢٠  َیْكَرهَ  َأنْ  َفَعَسى ِبَبْعِضَها َفُیْدَعى َوالثََّالَثُة، اِالْسَمانِ  َلهُ  َیُكونَ  ِمنَّا الرَُّجلُ  َكانَ    .١٢١
  ١١٥   َرُجالً  ُبَشْیرٌ  َوَكانَ  َوُمَبشٌِّر، َوُبَشْیرٌ  ِبْشرٌ  ُأَبْیِرقٍ  َبُنو: َلُهمْ  ُیَقالُ  ِمنَّا َبْیتٍ  َأْهلُ  َكانَ    .١٢٢
  ١٤٠   ُموَسى َوَكانَ  َبْعٍض، َسْوَأةِ  ِإَلى َبْعُضُهمْ  َیْنُظرُ  ُعَراًة، َیْغَتِسُلونَ  ِإْسَراِئیلَ  َبُنو َكانَ    .١٢٣
ِتِه ِبتَْقَوى  rَكاَن َرُسوُل اِهللا    .١٢٤   ١٨٤  ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا َعَلى َجْیٍش، َأْو َسِریٍَّة، َأْوَصاُه ِفي َخاصَّ
  ٨٥   لنا فقال الشمس، تطلع حتى مجلسه یرم لم الفجر صلى إذا r اهللا رسول كان   .١٢٥
  ١٣٢  َضِلیَع اْلَفِم، َأْشَهَل اْلَعْیَنْیِن، َمْنُهوَس اْلَكْعَبْیِن َأِو اْلَقَدَمْینِ  rَكاَن َرُسوُل اللَِّه    .١٢٦



٤٤٤ 

  ١٦٥  ِإَذا َخَطَب اْحَمرَّْت َعْیَناُه، َوَعَال َصْوُتُه، َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى r َكاَن َرُسوُل اهللاِ    .١٢٧
  ١٤٣  َفَرًسا ِمْن َأِبي َطْلَحَة ُیَقاُل َلهُ  rَكاَن َفَزٌع ِباْلَمِدیَنِة، َفاْسَتَعاَر النَِّبيُّ    .١٢٨
  ٨٣   َیُكْن ِبالطَِّویِل اْلَباِئِن، وََال اْلُمَشذَّبِ ، ِفي َقاَمِتِه َأنَُّه َلْم rاَن ِمْن ِصَفِة َرُسوِل اهللاِ كَ    .١٢٩
ِبیعِ  ْبنِ  اْلَعاصِ  َأِبي َتْحتَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبْنتُ  َزْیَنبُ  َكاَنتْ    .١٣٠   ٢٠٢  َخَرجَ  َفَلمَّا الرَّ
الَِّذي َماَت  ِفي َثَالَثِة َأْثَواٍب َنْجَراِنیٍَّة: اْلُحلَُّة َثْوَباِن، َوَقِمیُصهُ  rُكفَِّن َرُسوُل اللَِّه    .١٣١

  ِفیهِ 
٧٤  

  ١٤٢  ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َناِدَبةُ  ِإال َكاِذَبٌة، َناِدَبةٍ  ُكلُّ    .١٣٢
  ١٢٩  ، َوَأَنا َعَلى َناِضٍح، ِإنََّما ُهَو ِفي ُأْخَرَیاِت النَّاسِ rُكنَّا ِفي َمِسیٍر َمَع َرُسوِل اِهللا    .١٣٣
  ٤٩  َن اْلُمَهاِجِریَن َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَقاَل ِفي َغَزاٍة َفَكَسَع َرُجٌل مِ  rُكنَّا َمَع النَِّبيِّ    .١٣٤
  ١٥٨   ِمنَ  َأْمرٌ  َیْطُرُقهُ  َأوْ  اْلَحاَجُة، َلهُ  َتُكونُ  ِعْنَدهُ  َفَنِبیتُ  ،r اهللاِ  َرُسولَ  َنتََناَوبُ  ُكنَّا   .١٣٥
 َفُنْسِلُفُهمْ  الشَّْأِم، َأْنَباطِ  ِمنْ  َأْنَباطٌ  َیْأِتیَنا َفَكانَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  الَمَغاِنمَ  ُنِصیبُ  ُكنَّا   .١٣٦

  الِحْنَطِة، ِفي
٢٦  

ِفي َأْوَسِط َأیَّاِم التَّْشِریِق َأُذوُد َعْنَها النَّاَس  rُكْنُت آِخًذا ِبِزَماِم َناَقِة َرُسوِل اللَِّه    .١٣٧
  َجاِهِلیَّةِ َیا َأیَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ ُكلَّ َماٍل َوَمْأُثَرٍة َكاَنْت ِفي الْ «َفَقاَل: 

٢٣٠  

  ٢٩  َأْعَماِمي َعَلى َأْنُبلُ  ُكْنتُ    .١٣٨
، َفُقْمُت ِإَلْیِه، َفَأَخَذ rُكْنُت َجاِلًسا ِفي َداِري، َفَمرَّ ِبي َرُسوُل اِهللا    .١٣٩ ، َفَأَشاَر ِإَليَّ

  ِبَیِدي، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتى َبْعَض ُحَجِر ِنَساِئهِ 
٣٤  

  ١٤٨   َفَأَتْیَناُهمْ : َقالَ  ،r اهللاِ  َرُسولِ  َقَدمَ  َتَمسُّ  َوَقَدِمي َخْیَبَر، َیْومَ  َطْلَحةَ  َأِبي ِرْدفَ  ُكْنتُ    .١٤٠
  ٦٦   َفِقیلَ  َصْعَصَعَة، ْبنِ  َعاِمرِ  َبِني ِمنْ  َرُجلٌ  َفَمرَّ : َقالَ  َجاِلًسا، ُهَرْیَرةَ  َأِبي ِعْندَ  ُكْنتُ    .١٤١
 ِإنَّ : َأَحُدُهَما َفَقالَ  َأْرٍض، ِفي َیْخَتِصَمانِ  َرُجَالنِ  َفَأَتاهُ  ،r اهللاِ  َرُسولُ  ِعْندَ  ُكْنتُ    .١٤٢

  اْلَجاِهِلیَّةِ  ِفي اهللاِ  َرُسولَ  َیا َأْرِضي َعَلى اْنَتَزى َهَذا
١٩٤  

ةَ  وَالَ  ِبَوْزٍن، َوْزًنا َأوْ  ِبِمْثٍل، ِمْثًال  ِإالَّ  ِبالذََّهبِ  الذََّهبَ  تَِبیُعوا َال    .١٤٣ ةِ  اْلِفضَّ  ِإالَّ  ِباْلِفضَّ
  ِبَوْزنٍ  َوْزًنا َأوْ  ِبِمْثٍل، ِمْثًال 

٧٥  

 اْلَمْرءُ  َیْخُطبِ  َوَال  ِلَباٍد، َحاِضرٌ  َیِبعْ  َوَال  َأِخیِه، َبْیعِ  َعَلى اْلَمْرءُ  َیِبعِ  َوَال  َتَناَجُشوا، َال    .١٤٤
  َأِخیهِ  ِخْطَبةِ  َعَلى

٧٧  

  ٦٧  اْلُقْرآنَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َأْعَطاهُ  َرُجلٌ : اْثَنتَْینِ  ِفي ِإالَّ  َبْیَنُكمْ  تََناُفَس  َال    .١٤٥
  ٢٠٠  الشیطان نستنسئوا ال   .١٤٦
  ٩٥  الثَّاِلثِ  ُدونَ  اْثَنانِ  َیَتَناَجى َال    .١٤٧
  ٩٦  َصاِحِبِهَما ُدونَ  اْثَنانِ  َیْنَتِجى َال    .١٤٨
  ١٨٧  ُمْدَخَلهُ  َوَوسِّعْ  ُنُزَلُه، َوَأْكِرمْ  َوَعاِفِه، َعْنهُ  َواْعفُ  َواْرَحْمُه، َلهُ  اْغِفْر  للُهمَّ،   .١٤٩



٤٤٥ 

  ١٠٤  الَّ َیْأِتیَنا ِفیِه إَلْم َأْعِقْل َأَبَويَّ َقطُّ، ِإالَّ َوُهَما َیِدیَناِن الدِّیَن، َوَلْم َیُمرَّ َعَلْیَنا َیْوٌم    .١٥٠
  ٢٨  اْلِقَاللِ  َأْمثَالُ  َنْبُقَها َفِإَذا اْلُمْنَتَهى، ِسْدَرةِ  ِإَلى اْنَتَهْیتُ  ِبيَ  ُأْسِريَ  َلمَّا   .١٥١
  ١٢٥  ِمْن ِلیََّة َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِعْنَد السِّْدَرِة َوَقَف َرُسوُل اللَّهِ  rَلمَّا َأْقَبْلَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه    .١٥٢
  ٢٠٥  َأْن َیْعِرَض َنْفَسُه َعَلى َقَباِئِل اْلَعَرِب، َخَرَج  rَلمَّا َأَمَر اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َرُسوَلُه    .١٥٣
َالةِ  اْلَجْمعِ  ِفي ِللنَّاسِ  ِبهِ  ِلُیْضَربَ  ِبالنَّاُقوسِ  r اهللاِ  َرُسولُ  َأَمرَ  َلمَّا   .١٥٤   ١٦١   ِبي َطافَ  ِللصَّ
 أني أشهد فقال األرض على فجلس وسادة إلیه ألقى r اهللا رسول على دخل لما   .١٥٥

  األرض في علوا أبتغي ال
٩  

ِبِكَتاِبِه َیْدُعوُهْم ِإَلى اِإلْسالِم، َفاْسَتَجاُبوا َلُه، َلْم  rَلمَّا َقِدَم ِمْن عند رسول اهللا    .١٥٦
  َیْلَبْث َأْن َأْقَبَل ِدْحَیُة ْبُن َخِلیَفَة اْلَكْلِبيُّ ِمْن ِعْنِد َقْیَصرَ 

٢٠٦  

  ١٧٠  َخَبَر ُقَرْیٍش َأنََّها َبَعَثْت َخاِلَد ْبَن اْلَوِلیِد ِفي  rَلمَّا ُكنَّا ِباْلَغِمیِم َلِقَي َرُسوُل اللَِّه    .١٥٧
  ١٥٧  َواْجَعْلِني ِمیَزاِني َوثَقِّلْ  ِرَهاِني، َوُفكَّ  َشْیَطاِني، َواْخَسأْ  َذْنِبي، ِلي اْغِفْر  اللُهمَّ    .١٥٨
  ٩٤   ُروِحكَ  َوِعیَسى َنِجیِّكَ  َوُموَسى َخِلیِلكَ  َوإِْبَراِهیمَ  َنِبیِّكَ  ِبُمَحمَّدٍ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ    .١٥٩
  ١٥٥  َیَتَحوَّل اْلَباِدَیةِ  َجارَ  َفِإنَّ  اْلُمَقاَمِة، َدارِ  ِفي السُّوءِ  َجارِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ    .١٦٠
  ٨٢   ُمدَِّنا َوِفي َصاِعَنا ِفي َلَنا َباِركْ  اللَُّهمَّ  َأَشدَّ، َأوْ  َمكَّةَ  َكُحبَِّنا الَمِدیَنةَ  ِإَلْیَنا َحبِّبْ  اللَُّهمَّ    .١٦١
  ٥٠  َلهُ  َألَْطَلْقُتُهمْ  النَّْتَنى َهؤَُالءِ  ِفي َفَكلََّمِني َحی ا، َعِديٍّ  ْبنُ  ُمْطِعمُ  َكانَ  َلوْ    .١٦٢
لِ  الصَّفِّ  ِفي َما النَّاُس  َیْعَلمُ  َلوْ    .١٦٣   ١٠٢  ِبُنْحَبةٍ  ِإال َتَقدَُّموا َوَما َعَلْیهِ  الْقَتَتُلوا اَألوَّ
ةِ  ِفي َوَال  اْلُكْسَعةَ  ِفي وََال  اْلَجْبَهةِ  ِفي َلْیَس    .١٦٤   ١٢٦  َصَدَقةٌ  النُّخَّ
  ١١٠  ِحیَن َدَنا ِمْن اْلِحَجاِز ُیَتَحسَُّس اْألَْخَبار ... ِبَأِبي ُسْفَیانَ r مَّا َسِمَع َرُسوُل اللَِّه    .١٦٥
  ٨٨  رفع إال شيء العاهة من األرض وفي قط النجم طلع َما   .١٦٦
َداِنِه، َفَأَبَواهُ  الِفْطَرِة، َعَلى ُیوَلدُ  ِإالَّ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما   .١٦٧ َراِنِه، ُیَهوِّ َساِنهِ  َأوْ  َوُیَنصِّ   ٣٨  ُیَمجِّ
  ١٣٠  َما ِمْن َمْوُلوٍد ُیوَلُد ِإالَّ َنَخَسُه الشَّْیَطاُن، َفَیْسَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َنْخَسِة الشَّْیَطاِن،   .١٦٨
  ١٨٥  ُیِجْبِني َفَلمْ  اْلُمْؤِمِن، َقاِتلِ  ِفي َناَزْلُتهُ  َما َشْيءٍ  ِفي َربِّي َناَزْلتُ  َما   .١٦٩
  ١١٢  َحَسنٍ  َأَدبٍ  ِمنْ  َأْفَضلَ  َنْحلٍ  ِمنْ  َوَلًدا َواِلدٌ  َنَحلَ  َما   .١٧٠
  ١١٦  َطیًِّبا َوَتَضعُ  َطیًِّبا َتْأُكلُ  النَّْحَلةِ  َمَثلُ  اْلُمْؤِمنِ  َمَثلُ    .١٧١
، الَجْیَش  َرَأْیتُ : َفَقالَ  َقْوًما َأَتى َرُجلٍ  َكَمَثلِ  اللَُّه، َبَعثَِني َما َوَمَثلُ  َمَثِلي   .١٧٢   ٩٠   َوإِنِّي ِبَعْیَنيَّ
  ١٩٠  َأَحُدُهَما َأمَّا َكِبیٍر، ِفي ُیَعذََّبانِ  َوَما َلُیَعذََّباِن، ِإنَُّهَما: "َفَقالَ  ِبَقْبَرْیِن، r النَِّبيُّ  َمرَّ    .١٧٣
  ١٦٣  ِعْندَ  ِإْحَداُهَما َفَجَعلَ  ،" ِبَجِریَدتَْینِ  اْئُتوِني: "َفَقالَ  َقْبٍر، َعَلى r اهللاِ  َرُسولُ  َمرَّ    .١٧٤
 َأمَّا َكِبیٍر، ِفي ُیَعذََّبانِ  َوَما َلُیَعذََّبانِ  ِإنَُّهَما َأَما: «َفَقالَ  َقْبَرْینِ  َعَلى r اهللاِ  َرُسولُ  َمرَّ    .١٧٥

  َبْوِلهِ  ِمنْ  َیْستَِترُ  َال  َفَكانَ  اْآلَخرُ  َوَأمَّا ِبالنَِّمیَمِة، َیْمِشي َفَكانَ  َأَحُدُهَما
٤٢  

  ٢٢٢   َوَیْسَمُعونَ  َرْأِیي، َیَرْونَ  َكاُنوا ُقَرْیٍش، ِمنْ  ِرَجاًال  َجَمْعتُ  اْلَخْنَدقِ  َعنْ  اْألَْحَزابِ  َمعَ    .١٧٦



٤٤٦ 

  ٨٤  اْلِجَهادِ  ِمنَ  السُُّیوفُ  ُتَعطَّلَ  َأنْ  السَّاَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ    .١٧٧
  ٢١٧  النَّار ِمنَ  ِمْنهُ  ُعْضًوا ِمْنهُ  ُعْضوٍ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  َوَقى ُمْؤِمَنةً  َأوْ  ُمْسِلَمةً  َنَسَمةً  َأْعَتقَ  َمنْ    .١٧٨
  ١٢٢  َمْسِجِدَنا ِفي َیْقَرَبنَّا َفَال  اْلَخِبیَثةِ  الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ    .١٧٩
أَ  َمنْ    .١٨٠   ٥٤  َفْلُیوِترْ  اْسَتْجَمرَ  َوَمنِ  َفْلَیْنِثْر، َتَوضَّ
  ١٩٩  َأجله ِفي النَِّساء سره من   .١٨١
  ١٩٦  َرِحَمهُ  َفْلَیِصلْ  َأَجِلهِ  ِفي ُیْنَسأَ  َأوْ  ِرْزُقهُ  َعَلْیهِ  ُیْبَسطَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ    .١٨٢
  ١٤  َفْرًدا ُبْسًرا َأوْ  َفْرًدا، َتْمًرا َأوْ  َفْرًدا، َزِبیًبا َفْلَیْشَرْبهُ  ِمْنُكمْ  النَِّبیذَ  َشِربَ  َمنْ    .١٨٣
  ٢٢  َیْصَنعُ  ِبَما ِرًضا َأْجِنَحَتَها اْلَمالِئَكةُ  َلهُ  َفَرَشتْ  ِعْلًما َیْنِبطُ  َغَدا َمنْ    .١٨٤
  ١٦٩  َوَدِمهِ  ِخْنِزیرٍ  َلْحمِ  ِفي َیَدهُ  َغَمَس  ِبالنَّْرَدِشیِر، َفَكَأنََّما َلِعبَ  َمنْ    .١٨٥
  ١٦٢  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َحَراٍم، ِبَدمٍ  َیتََندَّ  َلمْ  َشْیًئا، ِبهِ  ُیْشِركُ  َال  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  َلِقيَ  َمنْ    .١٨٦
  ١٣٧  َدْفُنَها َوَكفَّاَرُتَها َخِطیَئٌة، اْلَمْسِجدِ  ِفي النَُّخاَعةُ    .١٨٧
  ١٧  َوَأْظَفارٍ  ُقْسطٍ  ِمنْ  ُنْبَذةً  َطُهَرتْ  ِإَذا ُطْهِرَها َأْدَنى ِإالَّ  ِطیًبا، َتَمسَّ  َوالَ r  النَِّبيُّ  َنَهى   .١٨٨
  ٥٩  َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأنْ «َوَقاَل: » َأْن ُتْحَتَلَب اْلَمَواِشي ِإالَّ ِبِإْذِن َأْهِلَهاr  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ    .١٨٩
َعِن اْلَجَلِب َواْلَجَنِب، َوَنَهى َعِن النََّجِش َواللَّْمِس ِفي اْلَبْیِع،  rَنَهى َرُسوُل اللَِّه    .١٩٠

  َوَنَهى َأْن َیْبَتاعَ 
٧٦  

ْبَستَْیِن َوَعْن َبْیَعتَْیِن، َنَهى َعِن الُمَالَمَسِة َوالُمَناَبَذِة ِفي َعْن لِ  rَنَهى َرُسوُل اللَِّه    .١٩١
  َوالُمَالَمَسةُ » الَبْیعِ 

٧  

َفَقِدْمُت َعَلْیِه ُمْنَصَرَفُه ِمْن َتُبوَك، َفَأْسَلْمُت َفَسِمْعُت  rَهاَجْرُت ِإَلى َرُسوِل اللَِّه    .١٩٢
  اْلَعبَّاَس َیُقولُ 

٢١١  

ُیْسِلُفوَن ِفي الِحْنَطِة؟ َقاَل: َعْبُد اللَِّه r ِفي َعْهِد النَِّبيِّ  rَأْصَحاُب النَِّبيِّ َهْل َكاَن    .١٩٣
  ُكنَّا ُنْسِلُف َنِبیَط َأْهِل الشَّْأِم ِفي الِحْنَطِة، َوالشَِّعیرِ «

٢٥  

  ١٥٢  اْلَبْحَرْینِ  َعَلى یرٌ َأمِ  َوُهوَ  ِبِرْجِلهِ  اْألَْرَض  َیْضِربُ  َفَجَعلَ  ِإَزاَرُه، َیُجرُّ  َرُجًال  َوَرَأى   .١٩٤
َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُیوُن، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، ُقْلَنا: َیا  rَوَعَظَنا َرُسوُل اِهللا    .١٩٥

  َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ َهِذِه َلَمْوِعَظُة ُمَودِّعٍ 
٧٣  

  ٨٩  َأْبتَاُعُهَما َما َواللَّهِ : َسْعدٌ  َفَقالَ  َداِرَك؟ ِفي َبْیَتيَّ  ِمنِّي اْبَتعْ  َسْعدُ  َیا   .١٩٦
َدَقَة، َتْأُكلِ  َوال َعَلْیَك، َشقَّ  َوإِنْ  اْلُوُضوءَ  َأْسِبغِ  َعِليُّ  َیا   .١٩٧   ١٩٣   َعَلى اْلَحِمیرَ  تُْنزِ  َوال الصَّ
  ١١١  الجبل نحص أصحاب مع غودرت لیتني یا   .١٩٨
  ١٥٤  َمَعهُ  َفَأَقْمتُ  َماِلي ِمنْ  َسْهًما َلكَ  َأْجَعلَ  َحتَّى ِعْنِدي َأِقمْ : َفَقالَ  َسِریِرهِ  َعَلى ُیْجِلُسِني   .١٩٩
  ٩٨  َلهُ  َفَیُقولُ  َعَلْیهِ  َكَنَفهُ  َیَضعَ  َحتَّى اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  اْلَعْبدَ  اللَّهُ  ُیْدِني   .٢٠٠
الَ  َیْقُتلُ    .٢٠١   ١٨٢  ُلدٍّ  َبابِ  َعَلى َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى الدَّجَّ



٤٤٧ 

 َرُسولُ  َیْخَتِضبْ  َوَلمْ : َقالَ  َوِلْحَیِتِه، َرْأِسهِ  ِمنْ  اْلَبْیَضاءَ  الشَّْعَرةَ  الرَُّجلُ  َیْنِتفَ  َأنْ  ُیْكَرهُ    .٢٠٢
 r  اهللاِ 

١٦  

 َلهُ  َفَیْنَتِتلَ  َأَمَرهُ  َفَخاَلفَ  َحَمَلهُ  َقدْ  ِبالرَُّجلِ  َفُیْؤَتى َرُجًال  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  اْلُقْرآنُ  ُیَمثَّلُ    .٢٠٣
ْلَتهُ  َربِّ  َیا: َفَیُقولُ  َخْصًما   َفِبْئَس  ِإیَّايَ  َحمَّ

٤٨  

  ١٨٣   اآلِخرُ  اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا السََّماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى تََباَركَ  َربَُّنا َیْنِزلُ    .٢٠٤
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٤٨ 

  .لهم المترجم الرواة فهرس

  رقم الحدیث  اسم الراوي  الرقم
  ٢٠٥  الَبَجلي أبان بن عبد اهللا   .١
  ٨٧  إبراهیم بن أبي العنبس   .٢
  ١١٨  إبراهیم بن المنذر الِحَزاِمي   .٣
  ١٧٨  إبراهیم بن فارس   .٤
  ٣٧  ابن أبي هالة التمیمي   .٥
  ١٥٦  أبو األزهر األنماري   .٦
  ٣٦  أبو بكر بن أبي زهیر الثقفي   .٧
  ٢٣١  أبو بكر بن إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري   .٨
خالد أحمد بن یوسف بن أحمد بن خالد بن منصور بن أحمد بن أبو بكر بن    .٩

  خالد
١٥٧  

  ٨٩  .rأبو رافع القبطي مولى رسول اللَّه    .١٠
  ٦٦  أبو عمر الُغداني   .١١
  ٩٧  األجلح بن عبد اهللا بن حجیة   .١٢
  ٧٢  أحمد بن إبراهیم بن مالك أبو َعِليٍّ القوهستاني   .١٣
  ٣٩  أحمد بن إسحاق بن الحصین بن جابر السلمي   .١٤
  ٤٨  أحمد بن إسحاق بن نیجاب الطِّیِبي   .١٥
  ٩٩  أحمد بن خالد اْلَوْهِبيُّ    .١٦
  ١٧٦  أحمد بن خلید الحلبي   .١٧
  ٢٨  أحمد بن رشدین المصري   .١٨
  ٨٣  أحمد بن زهیر بن أبي خیثمة   .١٩
  ١٣٣  أحمد بن َعْبُدوس   .٢٠
  ٢٢  أحمد بن عبید اهللا بن عمار   .٢١
  ١٧٨  أحمد بن علي بن سهل   .٢٢
  ٢٠٢  أحمد بن محمد بن سهل   .٢٣
  ٤١  أزداد ویقال له یزداد بن فساءة   .٢٤
  ٤٧  أزهر بن جمیل   .٢٥
  ٢٠٧  نصر بن إبراهیم بن إسحاق   .٢٦
  ٢٢  إسحاق بن أبي إسرائیل   .٢٧



٤٤٩ 

  ١٠١  إسحاق بن یحیى بن طلحة   .٢٨
  ١٤٤  إسماعیل التَّْرُجَماِنيُّ    .٢٩
  ٧١  .أویس أبي بنإسماعیل بن عبد اهللا بن عبد اهللا    .٣٠
  ٢٢  إسماعیل بن محمد بن زنجي   .٣١
  ١٧  األنصارّیة أم عطیة   .٣٢
  ٣٦  أمیة بن صفوان   .٣٣
  ٣٦  أمیة بن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن أمیة الُجمحي   .٣٤
  ٤٥  َبْحر السقاء   .٣٥
  ١٦٩  بریدة بن الحصیب بن عبد اللَّه بن الحارث   .٣٦
  ٣٣  بقیة بن الولید   .٣٧
  ٥٠  جبیر بن مطعم بن عدي   .٣٨
  ٥٠  بن عدي بن نوفل جبیر بن مطعم   .٣٩
  ١  خالد یزید بن محمد بن حماد اْلُعَقْیِليُّ جد اْلُعَقْیِليُّ أبو    .٤٠
  ٨٧  جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حریث المخزومي   .٤١
  ٨٣  جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي   .٤٢
  ١٥٦  جعفر بن مسافر التِّنِّیِسي   .٤٣
  ٣٧  جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي   .٤٤
  ١٢٦  القاسم البلخيجویبر بن سعید األزدي أبو    .٤٥
  ١١٩  جویریة بن أسماء بن عبید الُضبعي   .٤٦
  ٢٠٨  حاتم بن إسماعیل المدني   .٤٧
  ١٧١  الحارث بن محمد بن أبي ُأَساَمةَ    .٤٨
  ٢١٣  حبیب الُمَعلِّم   .٤٩
  ٢٢٢  حبیب بن أبي أوس الثََّقفي   .٥٠
  ٢١  حبیب بن سالم   .٥١
  ١١٤  حبیش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربیعة بن أصرم   .٥٢
  ٣٤  أبي زینبحجاج بن    .٥٣
  ٧٧  حرملة بن یحیى   .٥٤
  ١٨٥  ُحریُث بن السَّائب   .٥٥
  ١١٤  حزام بن هشام بن حبیش   .٥٦
  ١٨٦  الحسن الَبَجلي   .٥٧



٤٥٠ 

  ٤٨  الحسن بن أبي بكر بن أحمد بن إبراهیم بن الحسن بن محمد بن شاذان   .٥٨
  ١٤٧  الحسن بن بشر بن َسْلم   .٥٩
  ٧٢  الحسن بن زیاد السُّرِّيّ    .٦٠
  ١٤٠  عبد العزیز بن النُّْعمان الّشْیبانّي النَّسوي. الحسن بن سفیان بن عامر بن   .٦١
  ٢٠٥  الحسن بن صاحب بن حمید الشَّاِشي   .٦٢
  ٩٤  الحسن بن َعَرَفة العبدي   .٦٣
  ١٦٠  الحسن بن عطیة بن سعد العوفي الكوفي   .٦٤
  ٩  الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبداهللا أبو محمد الجوهري   .٦٥
  ٢٢  الحسن ین محمد اْلَخاللُ    .٦٦
  ١٦٠  حسین بن حسن بن عطیة اْلَعْوِفي   .٦٧
  ٢١٧  الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ُنْعیم   .٦٨
  ٢١٠  حمید بن ُمْنِهب بن حارثة الطائي   .٦٩
  ١١١  حیان بن بشر األسدي بن المخارق أبو بشر   .٧٠
  ٣١  خالد بن زید أو ابن یزید الُجَهنيُّ    .٧١
  ٢١  خالد بن ُعْرُفَطةَ    .٧٢
  ٣٣  خالد بن معدان   .٧٣
  ٢١٠  بن حارثة الطائي ُخَرْیم بن أوس   .٧٤
  ٨٧  خیثمة بن سلیمان بن َحْیدرة   .٧٥
  ١٨٦  داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي   .٧٦
  ٤٠  داود بن منصور القاضي   .٧٧
  ٣٢  الدََّبِرّي إسحاق بن إبراهیم بن عباد   .٧٨
  ٢٢٢  راشد مولى حبیب بن أبي أوس الثََّقفي   .٧٩
  ١٤٥  رافع بن خدیج   .٨٠
  ١٥٨  عبد الرحمن بن أبي سعید الخدريُرَبْیح بن    .٨١
  ١٥٩  ِرْزق بن سعید بن عبد الرحمن   .٨٢
  ٢١٠  َزْحُر بن حصن الطائي   .٨٣
  ٢٢  زر بن حبیش   .٨٤
فَّار   .٨٥   ١٢٧  زكریا بن حمدویه البَّْغَداِدّي الصَّ
  ٢١٠  زكریا بن یحیى بن عمر بن حصن بن حمید   .٨٦
  ٤١  زْمعة بن صالح   .٨٧



٤٥١ 

  ٣٢  زیاد أبو راشدین الُجندي   .٨٨
  ٨٤  األنصاري المدني سعد بن زیاد   .٨٩
  ٥٤  زید بن الحباب الُعْكلي   .٩٠
  ٢٨  زینب بنت سلیمان بن علي بن عبداهللا بن عباس   .٩١
  ٣٢  ُسراقة بن مالك بن جعشم   .٩٢
  ٤٧  سعید بن أبي راشد   .٩٣
  ٢٠٢  سعید بن أبي هالل   .٩٤
  ١١٢  سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمیة   .٩٥
  ١٣  البختري   وسعید بن فیروز أب   .٩٦
  ١٥٧  سعید بن نصر الطبري   .٩٧
  ٢٢٩  سلم بن َقاِدم   .٩٨
  ٢٠٦  سلمة بن الفضل   .٩٩

  ٥٢  سلمة بن قیس األشجعي   .١٠٠
  ٩٩  َسِلیط بن أیوب بن الحكم األنصاري   .١٠١
  ١٥٥  سلیمان بن حیان األزدي الكوفي أبو خالد األحمر   .١٠٢
  ٥١  سلیمان بن عبد الرحمن التمیمي   .١٠٣
  ٢٨  سلیمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي   .١٠٤
سلیمان بن محمد بن محمود بن عبد اهللا بن محمد بن مسلمة األنصاري الحارثي    .١٠٥

  المدني
١٣١  

  ٦٧  سلیمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشدق   .١٠٦
  ١٣٢  ِسماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي   .١٠٧
  ٨٣  سهیل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو یزید المدني   .١٠٨
  ٩  سوَّار بن مصعب   .١٠٩
  ٦٤  أبو إدریس الُمرِهبيسوار، أو مسار    .١١٠
  ٧٠  سوید بن سعید بن سهل الهروي   .١١١
  ٢٢٩  شبر بن أبي مسعود، أو بشیر بن أبي مسعود   .١١٢
  ٤٨  شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص   .١١٣
  ٢١٦  شهاب بن عبَّاد الَعَصِري   .١١٤
وخ   .١١٥   ١٨١  شیبان بن فرُّ
  ٤٨  صالح بن أحمد بن صالح   .١١٦



٤٥٢ 

  ٩٥  اْلُجَمِحيُّ بن المدنيصالح بن قدامة    .١١٧
  ١٠٢  الصائغ محمد بن علّي بن زید   .١١٨
  ٨٣  صبیح بن عبد اهللا اْلَفْرَغاِني   .١١٩
  ٢٢  صفوان بن عّسال   .١٢٠
  ٢٠  الضحاك بن أبي جبیر األنصاري   .١٢١
  ١٢٦  الضحاك بن مزاحم الهاللي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني   .١٢٢
  ٣٤  طلحة بن نافع   .١٢٣
  ٢٢  عاصم بن بهدلة   .١٢٤
  ١٩٩  بن ضمرةعاصم    .١٢٥
  ٢١٢  عاصم بن عبید اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي   .١٢٦
  ١١٣  عامر بن أبي عامر الَخزَّاز   .١٢٧
  ١٠٢  عامر بن مسعود بن أمیة بن خلف الجمحي   .١٢٨
  ١٤٧  العباس بن الفضل بن عمرو بن عبید بن حنظلة بن رافع األنصاري   .١٢٩
  ١٤٢  عباس بن یزید بن أبي حبیب الَبْحراني   .١٣٠
  ٣٦  الجبار بن العالءعبد    .١٣١
  ٢٠٥  عبد الجبار بن كثیر الرَّقِّيّ    .١٣٢
  ٣٩  عبد الرحمن بن أبي عمرة   .١٣٣
  ٧٣  عبد الرحمن بن عمرو البجلي   .١٣٤
  ٢٢١  عبد الرحمن بن یونس أبو مسلم   .١٣٥
  ١  عبد الرحیم بن حماد الثقفي   .١٣٦
  ٢٥  عبد اللَّه بن أبي أوفى   .١٣٧
  ١٨٦  عبد اهللا بن أحمد بن َشبَُّوْیه الَمْرَوزيّ    .١٣٨
  ١٩٨  عبد اهللا بن العالء بن أبي نبقة   .١٣٩
  ١٢٥  عبد اهللا بن إنسان الطائفي   .١٤٠
  ١٤٤  عبد اهللا بن خالد   .١٤١
  ٣٩  عبد اهللا بن رجاء بن عمر الغداني   .١٤٢
  ٢٠٢  عبد اهللا بن صالح   .١٤٣
  ١٠٣  عبد اهللا بن عبد الرحمن الُجَمِحي   .١٤٤
  ٤٧  عبد اهللا بن عثمان بن ُخثَْیمٍ    .١٤٥
  ١٢٧  بن صالح بن عمیر األموي عبد اهللا بن عمر محمد بن أبان   .١٤٦



٤٥٣ 

  ١٧٠  عبد اهللا بن عمرو الهاشمي   .١٤٧
  ٧١  عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زید المزني المدني   .١٤٨
  ١٣٢  عبد اهللا بن محمد األْزِدي   .١٤٩
  ٩  عبد اهللا بن محمد البغوي   .١٥٠
عبد اهللا بن محمد بن عبد الكریم بن یزید بن فروخ ابن أخي أبي زرعة أبو القاسم    .١٥١

  .الرَّاِزي
١١٦ 

  ٢١٠  عبد اهللا بن محمد بن یاسین أبو اْلَحَسن الفقیه الدوري   .١٥٢
  ١٤٧  عبد اللَّه بن مغّفل بن عبد غنم   .١٥٣
  ١١٩  عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث   .١٥٤
  ١٩٧  عبد الملك بن عیسى الثقفي   .١٥٥
  ٩٤  عبد الملك بن هارون بن عنترة الشَّْیَباِني   .١٥٦
  ١٧١  عبد الملك بن وهب اْلَمْذِحِجيّ    .١٥٧
  ١٦١  عبداهللا بن زید األنصاري   .١٥٨
  ٩٩  الرحمن بن رافع عبداهللا بن عبد   .١٥٩
  ٩٤  عبید اهللا بن أحمد بن عقبة أبو عمرو األصبهانيّ    .١٦٠
  ١٨٢  عبید اهللا بن عبد اهللا بن ثعلبة األنصاري   .١٦١
  ١٢٤  الحنفي علي أبو عبید اهللا بن عبد المجید البصري   .١٦٢
  ١١١  عبید اهللا بن محمد بن حبابة   .١٦٣
  ١٣  عبد الرحمن الجمحيعثمان بن    .١٦٤
  ٨٨  ِعْسل بن سفیان   .١٦٥
  ٤٥  عصمة بن المتوكل الحنفي   .١٦٦
  ١٥  عطاء بن السائب   .١٦٧
  ١٤١  عطاء بن ِمْیناء   .١٦٨
  ٤  عطیة اْلُقَرِظيَّ    .١٦٩
  ١٦٠  عطیة بن سعد العوفي   .١٧٠
  ٣١  ُعقبة بن عامر اْلُجَهِنيّ    .١٧١
  ١٦٦  عقیل بن جابر بن عبد اهللا األنصاري   .١٧٢
  ١٢٤  عكرمة بن عمار العجلي   .١٧٣
  ١٩٤  علقمة بن وائل بن حجر   .١٧٤
  ٩٧  علي بن الُمْنِذِر الُكوِفي   .١٧٥



٤٥٤ 

  ٦٠  علي بن زید بن جدعان   .١٧٦
  ١٢٦  علي بن عبد العزیز بن الَمْرُزبان بن سابور، أبو الحسن البغوي   .١٧٧
َقاِشيّ    .١٧٨   ٢٣٠  عم أبو حرَّة الرَّ
  ١٩٨  ُعَمارة بن زید   .١٧٩
  ٩  شاهینأبو حفص بن عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد    .١٨٠
  ٢٢٧  عمر بن عبد الرحمن بن قیس األّبار   .١٨١
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٤٥٧ 

  ٩٤  هارون بن عنترة الشَّْیَباِني   .٢٦٦
  ١٩٣  هارون بن مسلم البصري   .٢٦٧
  ١١٤  زیاد التاجهارون بن یوسف بن    .٢٦٨
  ١٧٦  هشام بن عمار بن نصیر بنون مصغر السلمي   .٢٦٩
  ٣٧  هند بن أبي هالة التمیمي   .٢٧٠
  ٦٧  الهیثم بن حمید الغساني   .٢٧١
یِصيّ    .٢٧٢   ٤٠  الهیثم بن خالد اْلِمصِّ
  ١٠٢  وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث    .٢٧٣
  ١٩٣  وائل بن ُحْجر   .٢٧٤
  ٢٢٤  الولید بن أبي الثور   .٢٧٥
  ٩٦  المازني االنصاريیحیى بن حبان    .٢٧٦
  ٢١٦  یحیى بن عبد الرحمن الَعَصِري   .٢٧٧
  ١٩٨  یحیى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق   .٢٧٨
  ٤١  یزداد أو أزداد الیماني   .٢٧٩
  ٧٤  یزید بن أبي زیاد الهاشمي   .٢٨٠
  ١٧٦  یزید بن أبي مریم   .٢٨١
  ٦٧  یزید بن األخنس   .٢٨٢
  ١٦٣  یزید بن َكْیَسان   .٢٨٣
  ١٩٧  یزید مولى الُمْنَبِعث   .٢٨٤
  ١١٧  یعقوب بن عمرو المعافري   .٢٨٥
  ١٥٠  یعلى بن أمیة بن أبي عبیدة بن همام بن الحارث التمیمّي الحنظليّ    .٢٨٦
  ٤٧  یعلى بن مرة   .٢٨٧
  ١٠٦  یعمر بن بشر أبو عمرو المروزي   .٢٨٨
  ٢٠٣  معشر أبو یوسف بن یزید البصري   .٢٨٩
  ١٠  یونس بن أبي إسحاق السبیعي   .٢٩٠
  ٦  یونس بن سیف الكالعي   .٢٩١
  ٣٨  أبي النجادیونس بن یزید بن    .٢٩٢

  
  

  



٤٥٨ 

  .)١(والمراجع المصادر ثبت
  
  القرآن الكریم 
بي عبد اهللا عبید اهللا بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري، المحقق: رضا ألاإلبانة الكبرى البن بطة،    .١

معطي، وعثمان األثیوبي، ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجري، دار الرایة للنشر 
م،  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥الطبعة: الثانیة،  - : حققه: رضا بن نعسان معطي ٢، ١والتوزیع، الریاض. جـ 

: حققه: د. یوسف ٥هـ، جـ  ١٤١٥الطبعة: األولى،  - : حققه: د. عثمان عبد اهللا آدم األثیوبي ٤ ،٣جـ 
: حققه: د. یوسف بن عبد اهللا بن ٦هـ، جـ  ١٤١٨الطبعة: الثانیة،  - بن عبد اهللا بن یوسف الوابل ا

 -النصر  : حققه: الولید بن محمد نبیه بن سیف٧هـ، جـ  ١٤١٥الطبعة: األولى،  - یوسف الوابل 
الطبعة: األولى،  - : حققه: د حمد بن عبد المحسن التویجري ٩، ٨هـ، جـ  ١٤١٨الطبعة: األولى، 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
زرعة الرازي، الرسالة العلمیة: لسعدي  يألب ،في السنة النبویة، كتاب الضعفاء أبو زرعة الرازي وجهوده   .٢

  بالجامعة اإلسالمیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیةبن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي ا
  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢الطبعة: 

صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن ألبي سعید ، رة إلى الفرائد المسموعةإثارة الفوائد المجموعة في اإلشا   .٣
، علوم والحكم، المحقق : مرزق بن هیاس آل مرزوق الزهراني، مكتبة الالعالئي عبد اهللا الدمشقي

  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: األولى ، الطبعة
 الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد، ألبي بكر الملكین وسؤال القبر عذاب إثبات   .٤

 الثانیة،: الطبعة، األردن عمان -  الفرقان دار، القضاة محمود شرف. د: المحقق ،البیهقي الخراساني
  ه.١٤٠٥

بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني ،المحقق: د.  ياآلحاد والمثاني، ألب    .٥
  .١٩٩١ – ١٤١١الریاض، الطبعة: األولى،  –باسم فیصل أحمد الجوابرة،  دار الرایة 

 بقاضي المعروف الكعبي، األنصاري محمد بن الباقي عبد بن محمد، ألبي بكر الثقات الشیوخ أحادیث   .٦
 األولى: الطبعة، والتوزیع للنشر الفوائد عالم دار ،العوني عارف بن حاتم الشریف: المحقق، الماِرْستان

  .هـ ١٤٢٢
، المحقق: الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي القاسم ياألحادیث الطوال، ألب   .٧

  م.١٩٨٣ – ١٤٠٤الموصل، الطبعة: الثانیة،  –حمدي بن عبدالمجید السلفي، مكتبة الزهراء 
البخاري ومسلم في صحیحیهما،  األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجه   .٨

عبد اهللا ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسي، دراسة وتحقیق: معالي األستاذ الدكتور عبد  يألب

                                                           
 ال اعتبار ِل(أل) التعریف إذا جاءت في أول الكالم.)(١



٤٥٩ 

لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بیروت الملك بن عبد اهللا بن دهیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، 
  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠

 المحقق: عبد العلیم ،لجوزجانيا اهیم بن یعقوب بن إسحاق السعديإبر  ، ألبي إسحاقأحوال الرجال      .٩
  فیصل آباد، باكستان. - عبد العظیم الَبستوي، حدیث اكادمي 

عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، المحقق:  ير مكة في قدیم الدهر وحدیثه، ألبأخبا .١٠
  ه.١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –د. عبد الملك عبد اهللا دهیش، دار خضر 

محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف بأِبي الشیخ  يأخالق النبي وآدابه، ألب .١١
  م.١٩٩٨یان، دار المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى، األصبهاني، المحقق: صالح بن محمد الون

، اعتنى البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني بكر يبألاآلداب للبیهقي،  .١٢
لبنان، الطبعة: األولى،  –به وعلق علیه: أبو عبد اهللا السعید المندوه، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 

  م. ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
 فؤاد محمد: المحقق البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد، ألبي عبد اهللا المفرد األدب    .١٣

  م.١٩٨٩ – ١٤٠٩ الثالثة،: لطبعة، ابیروت – اإلسالمیة البشائر دار، الباقي عبد
أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن  نعیم يألب ،ى مذهب المتحققین من الصوفیةاألربعون عل .١٤

 –، حققه وخرج أحادیثه: بدر بن عبد اهللا البدر، دار ابن حزم، بیروت األصبهاني بن مهراناموسى 
  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤لبنان، الطبعة: األولى، 

خلیل بن عبد اهللا بن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل  یعلى الخلیلي يرشاد في معرفة علماء الحدیث، ألباإل .١٥
  هـ.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –القزویني، المحقق: د. محمد سعید عمر إدریس، مكتبة الرشد 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین األلباني، إشراف: زهیر الشاویش،  .١٦
  م.١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥عة: الثانیة بیروت، الطب –المكتب اإلسالمي 

، دار الغرباء األثریة بالمدینة، المحقق: یوسق بن محمد الدخیل، أحمد الحاكم ياألسامي والكنى، ألب .١٧
  .م ١٩٩٤الطبعة: األولى، 

عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  ياالستیعاب في معرفة األصحاب، ألب .١٨
 -هـ  ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة: األولى، النمري القرطبي، المحقق: 

  م. ١٩٩٢
 الشیباني الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن عليبي الحسن أسد الغابة، أل .١٩

  م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩بیروت، عام النشر:  –، دار الفكر األثیر ابن الدین عز الجزري،
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب  يبألاألسماء المبهمة في األنباء المحكمة،  .٢٠

مصر، الطبعة: الثالثة،  –القاهرة  -البغدادي، المحقق: د. عز الدین علي السید، مكتبة الخانجي 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

، البیهقي الُخْسَرْوِجردي الخراسانيموسى أحمد بن الحسین بن علي بن بي بكر األسماء والصفات، أل .٢١



٤٦٠ 

حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد اهللا بن محمد الحاشدي، قدم له: فضیلة الشیخ مقبل بن هادي 
  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -الوادعي، مكتبة السوادي، جدة 

بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني،  الفضل أحمد ياإلصابة في تمییز الصحابة، ألب .٢٢
 - بیروت، الطبعة: األولى  –تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة 

  هـ ١٤١٥
الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المحقق : جابر بن  يبألأطراف الغرائب واألفراد للدارقطني،  .٢٣

  هـ. ١٤٢٨لتدمریة، الطبعة : األولى ، عبد اهللا السریِّع، دار ا
 خلیل بن محمد بن إبراهیم الوفا أبو الحلبي الدین برهان، لباالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط .٢٤

 االغتباط نهایة( تحقیقه وسمى رضا، علي الدین عالء: المحقق، العجمي ابن سبط الشافعي الطرابلسي
 – الحدیث دار، الكتاب على التراجم في وزیادات وتحقیق دارسة وهو) باالختالط الرواة من رمي بمن

  .م١٩٨٨ األولى،: الطبعة، القاهرة
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي المحقق:  ياقتضاء العلم العمل، ألب .٢٥

  .١٣٩٧بیروت، الطبعة: الرابعة،  –محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 
 - هـ ١٤٠٤ - الخامسة: الطبعة، بیروت – اإلسالمي المكتب، البغدادي لخطیب، لالعمل العلم اقتضاء .٢٦

  .األلباني الدین ناصر محمد:  تحقیق، م ١٩٨٤
الحنبلي  ابن نقطةمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، معین الدین،  بكر يإكمال اإلكمال، ألب .٢٧

مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  - البغدادي، المحقق: د. عبد القیوم عبد ریب النبي، جامعة أم القرى 
١٤١٠.  

مغلطاي بن قلیج بن عبد اهللا البكجري المصري  عبد اهللا يذیب الكمال في أسماء الرجال، ألبإكمال ته .٢٨
  أبو محمد أسامة بن إبراهیم - بن محمد  الحكري الحنفي، عالء الدین، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل

  م. ٢٠٠١ -   هـ ١٤٢٢الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى،  
بي اإلكمال في ذكر من له روایة في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذیب الكمال، أل .٢٩

مشقي الشافعي، حققه ووثقه: د شمس الدین محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسیني الدالمحاسن 
باكستان (یطبع ألول مرة  - عبد المعطي أمین قلعجي، منشورات جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي 

  عن نسختین خطیتین مع استدراكات الحافظ ابن حجر علیه).
ن بن الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعما يدارقطني، ألباإللزامات والتتبع لل .٣٠

دینار البغدادي الدارقطني، دراسة وتحقیق: الشیخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب 
  م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥لبنان، الطبعة: الثانیة،  –العلمیة، بیروت 

عبد اهللا البغدادي الحسین بن إسماعیل بن محمد بن  يالبیع، ألبروایة ابن یحیى  - أمالي المحاملي  .٣١
ل بن سعید بن أبان الضبي المحاملي، المحقق: د. إبراهیم القیسي، المكتبة اإلسالمیة ، دار ابن إسماعی
  ه.١٤١٢األردن ، الدمام، الطبعة: األولى،  - عمان  - القیم 



٤٦١ 

، هارون السالم عبد: تحقیق الزجاجي، النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرحمن عبد، ألبي القاسم األمالي .٣٢
  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الثانیة،: الطبعة، بیروت – الجیل دار

محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفارسي،  ي، ألبrأمثال الحدیث المرویة عن النبي  .٣٣
  ه.١٤٠٩بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافیة 

أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف بابن زنجویه تحقیق  ياألموال، ألب .٣٤
بجامعة الملك سعود، مركز الملك فیصل للبحوث  -الدكتور: شاكر ذیب فیاض األستاذ المساعد 

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، الطبعة: األولى، 
محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، المحقق: عبد الرحمن  عبد الكریم بن سعد ياألنساب، ألب .٣٥

 ١٣٨٢بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الطبعة: األولى، ا
  م. ١٩٦٢ - هـ 

وف بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي المعر  ياألهوال، ألب .٣٦
  هـ. ١٤١٣مصر، عام النشر:  –بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي فتحي السید، مكتبة آل یاسر 

بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق: أبو  يي السنن واإلجماع واالختالف، ألباألوسط ف .٣٧
هـ،  ١٤٠٥ -السعودیة، الطبعة: األولى  –الریاض  - حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، دار طیبة 

  م. ١٩٨٥
االیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل واألوزان والنقود الشرعیة، إعداد محمد صبحي بن حسن  .٣٨

  م.٢٠٠٧هـ١٤٢٨نة النشر حالق، مكتبة الجدید، س
عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي، المحقق: د. علي بن  ياإلیمان، ألب .٣٩

  هـ.١٤٠٦بیروت، الطبعة: الثانیة،  –بن ناصر الفقیهي، مؤسسة الرسالة امحمد 
أحمد محمد شاكر، تعلیق الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، للحافظ ابن اكثیر، شرح العالمة  .٤٠

المحدث محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
  م.١٩٩٦- ه١٤١٧الراشد، الریاض، الطبعة األولى، 

بلي یوسف بن حسن بن أحمد بن بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، البن ابن الِمْبَرد الحن .٤١
  بن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، تحقیق وتعلیق: الدكتورة روحیة عبد الرحمن السویفي،حسن 

  م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣لبنان، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 
 اهللا عبد: تحقیق، الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء ، ألبيوالنهایة البدایة .٤٢

 - هـ ١٤١٨ األولى،: الطبعة، واإلعالن والتوزیع والنشر للطباعة هجر دار، التركي المحسن عبد بنا
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤: النشر سنة، م ١٩٩٧

ابن الملقن سراج الدین بي حفص البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، أل .٤٣
المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،  

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥السعودیة، الطبعة: االولى، -الریاض - كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع 



٤٦٢ 

عبد اهللا محمد بن وضاح بن بزیع المرواني القرطبي، تحقیق ودراسة: عمرو  يالبدع والنهي عنها، ألب .٤٤
السعودیة، الطبعة: األولى،  –مصر، مكتبة العلم، جدة  - میة، القاهرةعبد المنعم سلیم، مكتبة ابن تی

  هـ.١٤١٦
عبد اهللا الحسین بن الحسن بن حرب السلمي المروزي، المحقق: د. محمد سعید  يبألالبر والصلة،  .٤٥

  هـ.١٤١٩الریاض، الطبعة: األولى،  –بخاري، دار الوطن 
، البیهقي علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانيأحمد بن الحسین بن ألبي بكر البعث والنشور،  .٤٦

هـ  ١٤٠٦تحقیق: الشیخ عامر أحمد حیدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، بیروت، الطبعة: األولى، 
  م. ١٩٨٦ - 

محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي  يبألبغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث،  .٤٧
بي أسامة. المنتقي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن الخصیب المعروف بابن أ

المدینة  - أبي بكر الهیثمي. المحقق: د. حسین أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 
  م.١٩٩٢ – ١٤١٣المنورة الطبعة: األولى، 

المحقق: د. اهللا بن أبي جرادة العقیلي،  هبة عمر بن أحمد بن لطلب في تاریخ حلب، البن العدیمبغیة ا .٤٨
  سهیل زكار، دار الفكر.

بلوغ المرام من أدلة األحكام، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقیق  .٤٩
  هـ. ١٤٢٤الریاض، الطبعة: السابعة،  –وتخریج وتعلیق: سمیر بن أمین الزهري، دار الفلق 

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري األحكام، ألبي الحسن  واإلیهام في كتاببیان الوهم  .٥٠
الریاض، الطبعة : األولى ،  –، المحقق : د. الحسین آیت سعید، دار طیبة ابن القطان ،الفاسي
  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨

الفاروق  بكر أحمد بن أبي خیثمة، المحقق: صالح بن فتحي هالل، يتاریخ ابن أبي خیثمة ، ألب .٥١
  م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –الحدیثة للطباعة والنشر 

زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن  يیخ ابن معین (روایة الدوري)، ألبتار  .٥٢
المري بالوالء، البغدادي ،المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث 

  .١٩٧٩ – ١٣٩٩مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  -اإلسالمي 
بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن زكریا یحیى  يمعین (روایة عثمان الدارمي)، ألبتاریخ ابن    .٥٣

  دمشق. –عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي، المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، دار المأمون للتراث 
عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفي، دار الكتب العلمیة،  سعید يتاریخ ابن یونس المصري، ألب .٥٤

  هـ. ١٤٢١بیروت، الطبعة: األولى، 
زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري الدمشقي،  يأبي زرعة الدمشقي، ألب تاریخ .٥٥

 –روایة: أبي المیمون بن راشد، دراسة وتحقیق: شكر اهللا نعمة اهللا القوجاني، مجمع اللغة العربیة 
  دمشق.



٤٦٣ 

: المحقق، المستوفي بابن المعروف اِإلربلي، اللخمي موهوب بن المبارك بن أحمد بن لمبارك، إربل تاریخ .٥٦
  .م ١٩٨٠: النشر عام، العراق للنشر، الرشید دار واإلعالم، الثقافة وزارة، الصقار خماس سید بن سامي

حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أیوب بن  يفاء والكذابین، ألبتاریخ أسماء الضع .٥٧
البغدادي المعروف بـ ابن شاهین، المحقق: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، الطبعة: األولى،  أزداذ

  م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩
، األصبهاني أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن  نعیم يتاریخ أصبهان، ألب .٥٨

  م.١٩٩٠- هـ ١٤١٠بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة 
عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن  يریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، ألبتا .٥٩

  م. ٢٠٠٣َقاْیماز الذهبي، المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، 
المحقق: محمود  یرة البخاري،م بن المغمحمد بن إسماعیل بن إبراهی عبد اهللا يالتاریخ األوسط، ألب .٦٠

  ١٩٧٧ -  ١٣٩٧حلب ، القاهرة، الطبعة: األولى،  - دار الوعي ، مكتبة دار التراث  ،إبراهیم زاید
، (صلة تاریخ الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمليجعفر  ي، ألبتاریخ الطبري .٦١

 ١٣٨٧ - بیروت، الطبعة: الثانیة  –هـ)، دار التراث ٣٦٩الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: 
  هـ.

، الطبعة: دائرة المعارف البخاري ن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرةعبد اهللا محمد ب يالتاریخ الكبیر، ألب .٦٢
  الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان. –العثمانیة، حیدر آباد 

د عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، زی يبأل تاریخ المدینة البن شبة، .٦٣
  هـ. ١٣٩٩جدة ،عام النشر:  –المحقق: فهیم محمد شلتوت، السید حبیب محمود أحمد 

القاسم حمزة بن یوسف بن إبراهیم السهمي القرشي الجرجاني، المحقق: تحت مراقبة  يبألتاریخ جرجان،  .٦٤
  م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –محمد عبد المعید خان، عالم الكتب 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأصلها،  .٦٥
ابن ، المعروف بعلي بن الحسن بن هبة اهللا، دراسة وتحقیق: عمرو بن غرامة العمروي بي القاسم أل

  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥عساكر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر: 
صدر الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  ألبي طاهر السلفي، ةالتاسع من المشیخة البغدادی .٦٦

  صبهاني، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة.إبراهیم ِسَلَفه األ
 بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الدین، صدر السلفي طاهر ألبي ،البغدادیة المشیخة من التاسع .٦٧

  اإلسالمیة الشبكة لموقع التابع المجاني الكلم جوامع برنامج في ُنشر مخطوط، األصبهاني ِسَلَفه إبراهیم
  .٢٠٠٤ األولى،: الطبعة

مؤسسة  - محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، المكتب االسالمي  يتأویل مختلف الحدیث، ألب .٦٨
  م.١٩٩٩ - هـ ١٤١٩مزیده ومنقحة  - اإلشراق، الطبعة: الطبعة الثانیة

 اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم بو، ألاألشعري الحسن أبي اإلمام إلى نسب فیما المفتري كذب تبیین .٦٩



٤٦٤ 

  ه.١٤٠٤ الثالثة،: الطبعة، بیروت – العربي الكتاب دار، عساكر بابن المعروف
 المروزي، السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد، ألبي سعد الكبیر المعجم في التحبیر .٧٠

  .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ األولى،: الطبعة، بغداد – األوقاف دیوان رئاسة، سالم ناجي منیرة: المحقق
تحریر التقریب التهذیب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تألیف الدكتور: بشار عواد  .٧١

  م.١٩٩٧ - ه١٤١٧معروف، والشیخ شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى، 
 دراسة، البغدادي اآلُجرِّيُّ  اهللا عبد بن الحسین بن محمد بكر ، ألبيوالمالهي والشطرنج النرد تحریم .٧٢

  .م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢ األولى،: الطبعة، إدریس عمر سعید محمد: واستدراك وتحقیق
الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزي، المحقق: عبد  يحفة األشراف بمعرفة األطراف، ألبت .٧٣

  م.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الصمد شرف الدین، المكتب اإلسالمي، والدار القّیمة، الطبعة: الثانیة: 
أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني  ذكر رواة المراسیل، البن العراقيتحفة التحصیل في  .٧٤

  الریاض. –لي الدین، المحقق: عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشد ثم المصري، أبو زرعة و 
القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، الرافعي القزویني، المحقق:  يالتدوین في أخبار قزوین، ألب .٧٥

  م.١٩٨٧- هـ١٤٠٨عزیز اهللا العطاردي، دار الكتب العلمیة، الطبعة: 
- د بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي، دار الكتب العلمیة بیروتعبد اهللا محمد بن أحم يبألتذكرة الحفاظ،  .٧٦

  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى، 
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن  يبألالترغیب في فضائل األعمال وثواب ذلك،  .٧٧

ل، دار الكتب أیوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهین، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعی
  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة، بیروت 

 اق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسح نعیم يبألتسمیة ما انتهى إلینا من الرواة،  .٧٨
، تحقیق: عبد اهللا بن یوسف الجدیع، مطابع الرشید، المدینة المنورة، الطبعة: األولى، األصبهاني

  هـ.١٤٠٩
تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي وذكر المدلسین (وغیر ذلك من  .٧٩

النسائي، المحقق: الشریف حاتم بن  ن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانيعبد الرحم يبألالفوائد)، 
  هـ.١٤٢٣مكة المكرمة، الطبعة: األولى  - عارف العوني، دار عالم الفوائد 

أحمد الحسن بن عبد اهللا بن سعید بن إسماعیل العسكري، المحقق: محمود  يتصحیفات المحدثین، ألب .٨٠
  هـ.١٤٠٢القاهرة، الطبعة: األولى،  –أحمد میرة، المطبعة العربیة الحدیثة 

الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن  يه البخاري في الجامع الصحیح، ألبالتعدیل والتجریح، لمن خرج ل .٨١
أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي، المحقق: د. أبو لبابة حسین، دار اللواء للنشر 

  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الریاض، الطبعة: األولى،  –والتوزیع 
د بن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم يبمراتب الموصوفین بالتدلیس، ألب تعریف أهل التقدیس .٨٢

عمان، الطبعة: األولى،  –حجر العسقالني ،المحقق: د. عاصم بن عبداهللا القریوتي، مكتبة المنار 



٤٦٥ 

١٩٨٣ – ١٤٠٣.  
عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي، المحقق: د. عبد الرحمن عبد  يتعظیم قدر الصالة، ألب .٨٣

  ه.١٤٠٦ة: األولى، المدینة المنورة، الطبع - الجبار الفریوائي، مكتبة الدار 
 ، ألبي حاتمالتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه .٨٤

التمیمي، الدارمي، الُبستي. ترتیب: األمیر أبو  أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ محمد بن حبان بن 
عبد  ومؤلف التعلیقات الحسان: ألب .الحسن علي بن بلبان بن عبد اهللا، عالء الدین الفارسي الحنفي

وزیر للنشر  آدم، األشقودري األلباني، دار باالرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -والتوزیع، جدة 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان، ألبي الحسن .٨٥
مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني ،المحقق: خلیل بن محمد العربي، الفاروق الحدیثة 

  م. ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤القاهرة، الطبعة: األولى،  –للطباعة والنشر، دار الكتاب اإلسالمي 
، تحقیق: الدكتور الطبري ر بن غالب اآلمليمحمد بن جریر بن یزید بن كثیجعفر بي تفسیر الطبري، أل .٨٦

 ١٤٢٢عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الطبعة: األولى، 
  م. ٢٠٠١ - هـ 

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ي تفسیر القرآن العظیم، ألب .٨٧
المملكة العربیة السعودیة،  - المحقق: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز  ابن أبي حاتم،
  هـ. ١٤١٩ - الطبعة: الثالثة 

بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، دراسة وتحقیق:  يتفسیر عبد الرزاق، ألب .٨٨
  هـ.١٤١٩بیروت.، الطبعة: األولى، سنة  - د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مع التوضیحات  ألبي الفضلتقریب التهذیب،  .٨٩
فظین المزِّي وابن حجر أو من مآخذهم، حققه وعلق علیه ووضحه وأضاف إلیه واإلضافة من كالم الحا

أبو األشبال صغیر أحمد شاغف الباكستاني، تقدیم بكر بن عبد اهللا أبو زید، دار العاصمة لنشر 
  والتوزیع. 

 الدین، معین شجاع، بن بكر أبي بن الغني عبد بن محمد، ألبي بكر والمسانید السنن رواة لمعرفة التقیید .٩٠
 األولى الطبعة: الطبعة، العلمیة الكتب دار، الحوت یوسف كمال: المحقق، البغدادي الحنبلي نقطة ابن

  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
بن  أحمد بن علي بن محمد بن أحمدبي الفضل التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أل .٩١

  م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة، الطبعة: حجر العسقالني
، البغدادي الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر ، ألبيالرسم في المتشابه تلخیص .٩٢

  .م ١٩٨٥ األولى،: الطبعة، دمشق والنشر، والترجمة للدراسات طالس ،الشهابي ُسكینة: تحقیق
 الحكم بن ُنعیم بن حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد ، ألبينیسابور تاریختلخیص  .٩٣



٤٦٦ 

 أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد: تلخیص، البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الضبي
 ـ كریمي بهمن/ د: الفرسیة عن عّربه، طهران – سینا ابن كتابخانة، النیسابوري بالخلیفة المعروف

  .طهران
عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن  يالمعاني واألسانید، ألبلموطأ من التمهید لما في ا .٩٤

، محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم بي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلويعاصم النمري القرط
  هـ. ١٣٨٧المغرب، عام النشر:  –األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر جعفر  يخبار، ألببت عن رسول اهللا من األتهذیب اآلثار وتفصیل الثا .٩٥
  القاهرة.  –، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني الطبري بن غالب اآلمليا

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مطبعة دائرة  يتهذیب التهذیب، ألب .٩٦
  هـ.١٣٢٦المعارف النظامیة، الهند، الطبعة األولى، 

، جمال الدین ابن یوسف بن عبد الرحمن بن یوسفبي الحجاج تهذیب الكمال في أسماء الرجال، أل  .٩٧
  بیروت -الكلبي المزي ، المحقق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة  الزكي أبي محمد القضاعي

  .١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة: األولى، 
حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، الدارمي، الُبستي طبع  يالثقات، ألب .٩٨

كتور محمد عبد المعید خان مدیر دائرة بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: الد
  .١٣٩٣المعارف العثمانیة، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند ،الطبعة: األولى، 

بن فورك بن موسى بن  مردویهبكر أحمد بن موسى بن  يابن مردویه، ألب ثالثة مجالس من أمالي .٩٩
محمد ضیاء الرحمن األعظمي األستاذ المشارك بالجامعة  جعفر األصبهاني، دراسة وتحقیق: الدكتور

 -هـ  ١٤١٠اإلسالمیة بالمدینة المنورة، دار علوم الحدیث، اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة: األولى، 
  م. ١٩٩٠

، الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي جعفري مع البیان في تأویل القرآن، ألبجا .١٠٠
  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  المحقق:

صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا الدمشقي بي سعید أل ،جامع التحصیل في أحكام المراسیل .١٠١
 – ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الثانیة،  –العالئي، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، عالم الكتب 

١٩٨٦.  
إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  الفداء يالهادي ألقوم َسَنن، ألبجامع المسانید والسَُّنن  .١٠٢

 - الدمشقي، المحقق: د عبد الملك بن عبد اهللا الدهیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
الطبعة: الثانیة،  مكة المكرمة، -لبنان، طبع على نفقة المحقق ویطلب من مكتبة النهضة الحدیثة 

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩
عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  يجامع بیان العلم وفضله، ألب .١٠٣

تحقیق: أبي األشبال الزهیري، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  القرطبي،



٤٦٧ 

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤
عبد اهللا بن وهب بن مسلم المصري القرشي، المحقق: د  ابن وهب محمد يألبالجامع في الحدیث،  .١٠٤

القاهرة،  –كلیة أصول الدین  - مصطفى حسن حسین محمد أبو الخیر، أستاذ الحدیث وعلومه المساعد 
  م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الریاض، الطبعة: األولى  –دار ابن الجوزي 

 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد ، ألبيالقرآن ألحكام الجامع .١٠٥
 الثانیة،: الطبعة، القاهرة – المصریة الكتب دار، أطفیش وٕابراهیم البردوني أحمد: تحقیق، القرطبي الدین

  .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤
معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، نزیل الیمن، المحقق:  عروة البصري يألب، الجامع        .١٠٦

حبیب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي بباكستان، وتوزیع المكتب اإلسالمي ببیروت، الطبعة: الثانیة، 
  هـ. ١٤٠٣

ابن  عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازيألبي محمد  الجرح والتعدیل، .١٠٧
الهند، دار إحیاء التراث العربي  –بحیدر آباد الدكن  - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  ،أبي حاتم

  م. ١٩٥٢هـ  ١٢٧١بیروت، الطبعة: األولى،  –
، حققه وعلق البخاريمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ف اإلمام، ألبي عبد اهللا جزء القراءة خل .١٠٨

علیه: األستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: األستاذ محمد عطا اهللا خلیف الفوحباني، المكتبة السلفیة، 
  م. ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠الطبعة: األولى، 

جعفر محمد بن سلیمان بن حبیب بن جبیر األسدي المصیصي  يألبجزء فیه حدیث المصیصي لوین،  .١٠٩
الریاض،  –بد الرحمن مسعد بن عبد الحمید السعدني، أضواء السلف المعروف بـ لوین، المحقق: أبو ع

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، 
جمل من أنساب األشراف، ألحمد بن یحیى بن جابر بن داود الَبَالُذري، تحقیق: سهیل زكار وریاض  .١١٠

  م. ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: األولى،  –الزركلي، دار الفكر 
هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري، الناشر:  يثال، ألبجمهرة األم .١١١

  بیروت. –دار الفكر 
، المحقق: مساعد بن مخلد الشیباني أحمد بن عمرو بن الضحاك بن بكر بن أبي عاصم يالجهاد، ألب .١١٢

  ه.١٤٠٩ة: األولى، المدینة المنورة، الطبع - سلیمان الراشد الجمید، مكتبة العلوم والحكم 
الحسن علي بن محمد بن  يشافعي وهو شرح مختصر المزني، ألبالحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام ال .١١٣

الشیخ  -محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 
  م. ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩: األولى، لبنان، الطبعة –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 

إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي  القاسم يلمحجة وشرح عقیدة أهل السنة، ألبالحجة في بیان ا .١١٤
القرشي الطلیحي التیمي األصبهاني، الملقب بقوام السنة، المحقق: محمد بن ربیع بن هادي عمیر 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩یة، الریاض، الطبعة: الثان - السعودیة –المدخلي، دار الرایة 



٤٦٨ 

حمزة بن محمد بن علي بن العباس، الكناني المصري ، مخطوط بي القاسم حدیث أبي القاسم الكناني، أل .١١٥
  .٢٠٠٤ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة، الطبعة: األولى، 

العباس محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن مهران الخراساني النیسابوري المعروف  يحدیث السراج، ألب .١١٦
بالسَّرَّاج، تخریج: زاهر بن طاهر الشحامي، المحقق: أبو عبد اهللا حسین بن عكاشة بن رمضان، 

  م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى 
 سحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إ نعیم يألبة األولیاء وطبقات األصفیاء، حلی .١١٧

  م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -السعادة  ،األصبهاني
زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  يمهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبخالصة األحكام في  .١١٨

بیروت، الطبعة :  –لبنان  - سة الرسالة المحقق : حققه وخرج أحادیثه: حسین إسماعیل الجمل، مؤس
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨االولى ، 

، البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانيبكر  يالدعوات الكبیر، ألب .١١٩
  م. ٢٠٠٩الكویت، الطبعة: األولى ،  –المحقق: بدر بن عبد اهللا البدر، غراس للنشر والتوزیع 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى بكر ي معرفة أحوال صاحب الشریعة، ألبو دالئل النبوة  .١٢٠
  هـ. ١٤٠٥ - بیروت، الطبعة: األولى  –،  دار الكتب العلمیة البیهقي الُخْسَرْوِجردي الخراساني

عبد اهللا محمد بن أحمد بن  يبألولین وثقات فیهم لین، دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجه .١٢١
الطبعة:  مكة –اري، مكتبة النهضة الحدیثة َقاْیماز الذهبي، المحقق: حماد بن محمد األنصبن اعثمان 
  م. ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧الثانیة، 

 التابعین من بعده ومن أونهیاً  أمراً  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن روى صحابي كل اسم ذكر .١٢٢
 الحسین بن محمد الفتح بو، ألاألمصار جمیع من الحدیث نقلة من اسمه یوافق له أخ ال ممن وغیرهم

 دار، السلفي محمد الحسن ضیاء شاهد أبو: المحقق، األزدي الموصلي بریدة بن اهللا عبد بن أحمد بنا
  .األولى: الطبعة، حزم ابن

 محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز شمس الدینألبي عبد اهللا ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق،  .١٢٣
الزرقاء، الطبعة:  –الذهبي، المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر المیادیني، مكتبة المنار 

  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، 
محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري  يران وروایتهم عن بعضهم بعضا، ألبذكر األق .١٢٤

 ١٤١٧ي، دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى المعروف بأِبي الشیخ األصبهاني، المحقق: مسعد السعدن
  م. ١٩٩٦ - هـ 

محمد الحسن بن  يحدث عن شیخه إال بحدیث واحد، ألبذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد ومن لم ی .١٢٥
ل، المحقق: أبو عبد الباري رضا بو شامة الجزائري، دار ابن  محمد بن الحسن بن علي البغدادي الَخالَّ

  م.٢٠٠٤فان، الطبعة: األولى، دار ابن ع - القیم 
 الرحمن عبد: المحقق، الهروي األنصاري علي بن محمد بن اهللا عبد إسماعیل ، ألبيوأهله الكالم ذم   .١٢٦



٤٦٩ 

  .م١٩٩٨-  هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة، المنورة المدینة -  والحكم العلوم مكتبة، الشبل العزیز عبد
، ابن القیم الجوزیة بكر بن أیوب بن سعد شمس الدینبي محمد بن أخیر العباد،  زاد المعاد في هدي .١٢٧

-هـ ١٤١٥مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، الطبعة: السابعة والعشرون ،  - مؤسسة الرسالة، بیروت 
  م.١٩٩٤

، المحقق: البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانيبكر  يالزهد الكبیر، ألب .١٢٨
  م.١٩٩٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –حیدر، ناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة عامر أحمد 

َهنَّاد بن السَِّري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن  ،السَِّري يبألالزهد،  .١٢٩
تاب عدس بن زید التمیمي الدارمي الكوفي، المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي، دار الخلفاء للك

  الكویت. –اإلسالمي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج  يیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ألبسلسلة األحادیث الصح .١٣٠

  مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: األولى. ،جاتي بن آدم، األشقودري األلبانينوح بن ن
عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن  يي األمة، ألبف سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ .١٣١

العربیة السعودیة،  المملكة - الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني ، دار المعارف، الریاض 
  م. ١٩٩٢- هـ  ١٤١٢الطبعة: األولى، 

حمد ناصر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، المحقق: م بكر بن أبي عاصم يالسنة، ألب .١٣٢
  هـ.١٤٠٠بیروت، الطبعة: األولى،  –الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 

، المحقق : محمد فؤاد د القزویني، وماجة اسم أبیه یزیدمحمد بن یزی عبد اهللا يبألسنن ابن ماجه،      .١٣٣
  فیصل عیسى البابي الحلبي. - عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 

بن هانئ اإلسكافي األثرم الطائي، وقیل الطلبي، المحقق:  دبكر بن محم يألبأبي بكر األثرم، سنن  .١٣٤
  م. ٢٠٠٤عامر حسن صبري، البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى، 

داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  يسنن أبي داود، ألب .١٣٥
  بیروت. –حمید، المكتبة العصریة، صیدا السِِّجْستاني، المحقق: محمد محیي الدین عبد ال

عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، المحقق: بشار  يسنن الترمذي، ألب .١٣٦
  م. ١٩٩٨بیروت، سنة النشر:  –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

مان بن دینار الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النع يسنن الدارقطني، ألب .١٣٧
الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب األرنؤوط، حسن عبد المنعم   البغدادي 

لبنان، الطبعة: األولى،  –شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت 
  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

 ،البیهقي الخراساني الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن حمد، ألبي بكر ألالصغیر السنن .١٣٨
 األولى،: الطبعة، باكستان ـ كراتشي اإلسالمیة، الدراسات جامعة، قلعجي أمین المعطي عبد: المحقق
  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠



٤٧٠ 

، البیهقي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني بيالسنن الكبرى، أل .١٣٩
 - هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة،  –عطا،  دار الكتب العلمیة، بیروت المحقق: محمد عبد القادر 

  م. ٢٠٠٣
، حققه وخرج أحادیثه: النسائي شعیب بن علي الخراساني أحمد بن عبد الرحمن يالسنن الكبرى، ألب .١٤٠

حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: شعیب األرناؤوط، قدم له: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، 
  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة: األولى،  –ة الرسالة مؤسس

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، المحقق: د. عبد المعطي  إبراهیم المزني يالسنن المأثورة للشافعي، ألب .١٤١
  .١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –أمین قلعجي، دار المعرفة 

، دراسة وتحقیق: الجوزجاني ة الخراسانيسعید بن منصور بن شعب عثمان يبألسنن سعید بن منصور،  .١٤٢
هـ  ١٤١٧د سعد بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل حمید، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى، 

  م. ١٩٩٧ - 
، المحقق: حبیب الجوزجاني سعید بن منصور بن شعبة الخراسانيعثمان  يسنن سعید بن منصور، ألب .١٤٣

  م.١٩٨٢-هـ ١٤٠٣الهند، الطبعة: األولى،  –ة الرحمن األعظمي، الدار السلفی
زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري  يید، ألبسؤاالت ابن الجن .١٤٤

المدینة المنورة، الطبعة: األولى  - بالوالء، البغدادي، المحقق: أحمد محمد نور سیف، مكتبة الدار 
  م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل  ينبل في جرح الرواة وتعدیلهم، ألبلإلمام أحمد بن حسؤاالت أبي داود  .١٤٥
المدینة المنورة،  -، المحقق: د. زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم بن هالل بن أسد الشیبانيا

  هـ.١٤١٤الطبعة: األولى، 
داود سلیمان بن األشعث بن  يل، ألبسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدی .١٤٦

إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني، المحقق: محمد علي قاسم العمري، عمادة 
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣
عبید اهللا بن عبد  ،زرعة الرازي يمعه كتاب أسامي الضعفاء، ألبألبي زرعة الرازي و  سؤاالت البرذعي .١٤٧

القاهرة، الطبعة:  –الكریم، المحقق: أبو عمر محمد بن علي األزهري، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر 
  م. ٢٠٠٩األولى، 

، لبرقانيا بن أحمد بن غالب أحمد بن محمد بي بكرسؤاالت البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنه، أل .١٤٨
الهور، باكستان، الطبعة: األولى،  - المحقق: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، كتب خانه جمیلي 

  هـ.١٤٠٤
  سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحادیث في جامع الترمذي، لیوسف بن محمد الّدخیل النجدي ثم المدني  .١٤٩

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى 



٤٧١ 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤
ود بن النعمان بن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسع الحسن يلحاكم النیسابوري، ألبسؤاالت ا .١٥٠

الریاض،  –عبد القادر، مكتبة المعارف  ، المحقق: د. موفق بن عبد اهللا بنالدارقطني دینار البغدادي
  م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة: األولى، 

محمد بن الحسین بن محمد بن موسى بن خالد  عبد الرحمن السلميي سؤاالت السلمي للدارقطني، ألب .١٥١
بن سالم النیسابوري، المحقق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد ا
  هـ. ١٤٢٧ن عبد الرحمن الجریسي، الطبعة: األولى، با

، الجرجاني ن یوسف بن إبراهیم السهمي القرشيحمزة ب القاسم يسؤاالت حمزة بن یوسف السهمي، ألب .١٥٢
 – ١٤٠٤الریاض، الطبعة: األولى،  –المحقق: موفق بن عبد اهللا بن عبدالقادر، مكتبة المعارف 

  م.١٩٨٤
أبي شیبة لعلي بن المدیني، لمحمد بن عثمان بن أبي شیبة، المحقق: أبو بن  عثمان بن محمد سؤاالت .١٥٣

  م. ٢٠٠٦القاهرة، الطبعة: األولى،  –عمر محمد بن علي األزهري، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر 
سؤاالت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا  .١٥٤

عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن  يبألعبد اهللا الحاكم النیسابوري)، بن امحمد 
ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، المحقق: موفق بن عبد اهللا بن عبد 

  م.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –القادر، دار الغرب اإلسالمي 
، المحقق : مجموعة من الذهبي مد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیمازمح عبد اهللا يأعالم النبالء، ألب سیر .١٥٥

  م. ١٩٨٥- هـ  ١٤٠٥المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر والمغازي)، محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالوالء، المدني، تحقیق:  .١٥٦

  م.١٩٧٨-هـ ١٣٩٨بیروت، الطبعة: األولى  –سهیل زكار، دار الفكر 
 محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، جمال الدین، يالبن هشام، ألبالسیرة النبویة  .١٥٧

فى السقا وٕابراهیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي تحقیق: مصط
  م. ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة: الثانیة، 

الرازي  الطبريالقاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور  يأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألبشرح  .١٥٨
هـ ١٤٢٣السعودیة، الطبعة: الثامنة،  –حمدان الغامدي، دار طیبة  الاللكائي، تحقیق: أحمد بن سعد بن

  م.٢٠٠٣ - 
الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقیق:  محمد محیي السنة يشرح السنة، ألب .١٥٩

هـ ١٤٠٣دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  - محمد زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي - شعیب األرنؤوط
  .م١٩٨٣ - 

لك بن سلمة األزدي الحجري أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الم جعفر يشرح مشكل اآلثار، ألب .١٦٠
  م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ - ، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى الطحاوي المصري



٤٧٢ 

لحجري لك بن سلمة األزدي اأحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الم جعفر يشرح معاني اآلثار، ألب .١٦١
محمد سید جاد الحق) من علماء األزهر  - ، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار الطحاوي المصري

الباحث بمركز خدمة  -الشریف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د یوسف عبد الرحمن المرعشلي 
  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ -السنة بالمدینة النبویة، عالم الكتب، الطبعة: األولى 

البغدادي، المحقق: الدكتور عبد اهللا بن عمر  اآلُجرِّيُّ بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا  يالشریعة، ألب .١٦٢
  م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الریاض / السعودیة، الطبعة: الثانیة،  -بن سلیمان الدمیجي، دار الوطن ا

، حققه البیهقي لخراسانيأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي األبي بكر شعب اإلیمان،  .١٦٣
وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، وأشرف على تحقیقه وتخریج 

الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع  –أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 
  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣األولى،  بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة:

شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي الذین روى عنهم وسمع منهم وذكر تجریح من جرح منهم وتعدیله مما  .١٦٤
 يبألبن وهب وفضله وزهده وسبب وفاته، وقع في كتاب أبي عبد اهللا محمد بن وضاح، مع أخبار ا
، المحقق: الدكتور عامر حسن بشكوالابن القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطبي األندلسي 

  م. ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨صبري، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى 
 عبد أحمد: تحقیق، الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل نصر بو، ألالعربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح .١٦٥

  .م ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة، بیروت – للمالیین العلم دار، عطار الغفور
 َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد، ألبي حاتم بلبان ابن بترتیب حبان ابن صحیح .١٦٦

 الثانیة،: الطبعة، بیروت – الرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعیب: المحقق، الُبستي الدارمي، التمیمي،
  م.١٩٩٣ – ١٤١٤

بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي  يصحیح ابن خزیمة، ألب .١٦٧
  بیروت. –النیسابوري، المحقق: د. محمد مصطفى األعظمي، الناشر: المكتب اإلسالمي 

  ،البخاري المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد، ألبي عبد اهللا البخاري لإلمام المفرد األدب صحیح .١٦٨
 الرابعة،: الطبعة، والتوزیع للنشر الصدیق دار، األلباني الدین ناصر محمد: علیه وعلق أحادیثه حقق

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
، المحقق: محمد زهیر بن ناصر البخاري محمد بن إسماعیل الجعفي صحیح البخاري، ألبي عبد اهللا .١٦٩

  هـ.١٤٢٢جدة، الطبعة: األولى،  -الناصر، دار طوق النجاة
  الریاض، الطبعة: الخامسة. –لمحمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف صحیح الترغیب والترهیب،  .١٧٠
 بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر محمد الرحمن عبد ، ألبيوزیاداته الصغیر الجامع صحیح .١٧١

  .اإلسالمي المكتب: الناشر، األلباني األشقودري آدم،
الریاض، الطبعة -مكتبة المعارف لنشر والتوزیعصحیح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدین األلباني،  .١٧٢

  م.١٩٩٧- هـ١٤١٧األولى للطبعة  الجدیدة 



٤٧٣ 

، تألیف محمد ناصر الدین صحیح سنن أبي داود، إلمام الحافظ سلیمان بن األشعث السجستاني .١٧٣
الریاض، الطبعة األولى  -األلباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد

  م. ١٩٩٨- ه١٤١٩
الریاض، الطبعة  - صحیح سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدین أللباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع .١٧٤

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى لطبعة الجدیدة،
الحسن القشیري مسلم بن الحجاج النیسابوري، المحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  يصحیح مسلم، ألب .١٧٥

  بیروت. –إحیاء التراث العربي 
، المحقق: األصبهاني حمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن أ نعیم يصفة الجنة، ألب .١٧٦

  شق / سوریا.دم -علي رضا عبد اهللا، دار المأمون للتراث 
المحقق: عبد المعطي  ،و بن موسى بن حماد العقیلي المكيجعفر محمد بن عمر  يالضعفاء الكبیر، ألب .١٧٧

  م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة: األولى،  –أمین قلعجي،  دار المكتبة العلمیة 
لمحقق: عبد اهللا الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ا يبألالضعفاء والمتروكون،  .١٧٨

  ه.١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –القاضي، دار الكتب العلمیة 
، المحقق: محمود النسائي أحمد بن شعیب بن علي الخراساني عبد الرحمن يالضعفاء والمتروكون، ألب .١٧٩

  هـ.١٣٩٦حلب، الطبعة: األولى،  –إبراهیم زاید، دار الوعي 
، المحقق: األصبهاني أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن  نعیم يالضعفاء، ألب .١٨٠

  م.١٩٨٤ – ١٤٠٥الدار البیضاء، الطبعة: األولى،  - فاروق حمادة، دار الثقافة 
، حقق أحادیثه البخاري ن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرةمحمد ب عبد اهللا يضعیف األدب المفرد، ألب .١٨١

 - هـ  ١٤١٩الدین األلباني، دار الصدیق للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة،  وعلق علیه: محمد ناصر
  م. ١٩٩٨

الریاض، الطبعة  - ضعیف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعرف لنشر والتوزیع .١٨٢
  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى لطبعة الجدیدة،

، األصبهاني إسحاق بن موسى بن مهران حمد بنأحمد بن عبد اهللا بن أ نعیم يالطب النبوي، ألب .١٨٣
  م. ٢٠٠٦المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي،  دار ابن حزم، الطبعة: األولى، 

عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع  يابعي أهل المدینة ومن بعدهم، ألبالطبقات الكبرى، القسم المتمم لت .١٨٤
قق: زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، المح

  هـ. ١٤٠٨المدینة المنورة، الطبعة: الثانیة،  - والحكم 
محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري  يین بأصبهان والواردین علیها، ألبطبقات المحدث .١٨٥

 –الرسالة  ، المحقق: عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي، مؤسسةالشیخ األصبهاني يأب المعروف
  م.١٩٩٢ –هـ ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة، 

سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، المطبعة السلفیة  يالعزلة، ألب .١٨٦



٤٧٤ 

  هـ. ١٣٩٩القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –
محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف بأِبي الشیخ األصبهاني،  يالعظمة، ألب .١٨٧

  ه.١٤٠٨الریاض، الطبعة: األولى،  –المحقق: رضاء اهللا بن محمد إدریس المباركفوري، دار العاصمة 
على ، رتبه الترمذي محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاكعیسى  يعلل الترمذي الكبیر، ألب .١٨٨

، محمود خلیل السامرائي، أبو المعاطي النوري كتب الجامع: أبو طالب القاضي، المحقق: صبحي
  هـ.١٤٠٩بیروت، الطبعة: األولى،  –الصعیدي، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربیة 

بن  علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الحسن يلواردة في األحادیث النبویة، ألبالعلل ا .١٨٩
، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، تحقیق وتخریج: محفوظ الدارقطني بن دینار البغدادياان النعم

م. والمجلدات من  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الریاض. الطبعة: األولى  - الرحمن زین اهللا السلفي. دار طیبة 
 –وزي الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق علیه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الج

  هـ. ١٤٢٧الدمام، الطبعة: األولى، 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي،  يبألالعلل البن أبي حاتم،  .١٩٠

تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة، د: سعد بن عبد اهللا الحمید، و د: خالد بن عبد الرحمن 
  م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧، مطابع الحمیضي، الطبعة: األولى ،الجریسي

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق:  عبد اهللا يبألالعلل ومعرفة الرجال،     .١٩١
  م. ٢٠١ - هـ  ١٤٢٢، الریاض، الطبعة: الثانیة، ي اهللا بن محمد عباس، دار الخانيوص

، حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد، ألبي العلل .١٩٢
 الرحمن عبد بن خالد/ د و الحمید اهللا عبد بن سعد/ د وعنایة بإشراف الباحثین من فریق: تحقیق

  الجریسي
  .م ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧ األولى،: الطبعة، الحمیضي مطابع: الناشر

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  يدة القاري شرح صحیح البخاري، ألبعم .١٩٣
  بیروت. –الحنفى بدر الدین العینى، دار إحیاء التراث العربي 

عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، ألحمد بن محمد بن إسحاق بن  .١٩٤
، المعروف بـ إبراهیم بن أسباط بن عبد اهللا بن إبراهیم بن ُبَدْیح، ال ، المحقق: كوثر »ابن السُّنِّي«دِّْیَنَوريُّ

  بیروت. - جدة  -البرني،  دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ومؤسسة علوم القرآن 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  يحدیثا منتقاة من صحیح مسلم، ألب أربعون عوالي مسلم .١٩٥

 -هـ  ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة: الثانیة  حجر العسقالني، المحقق: كمال یوسف الحوت،
  م. ١٩٨٨

 –غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام، لمحمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي  .١٩٦
  ه.١٤٠٥ –بیروت، الطبعة: الثالثة 

الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف، مكتبة ابن تیمیة،  يیة النهایة في طبقات القراء، ألبغا .١٩٧



٤٧٥ 

  ٣هـ ج. برجستراسر.١٣٥١الطبعة: عني بنشره ألول مرة عام 
 الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى يم مالك بن أنس رضي اهللا عنه، ألبغرائب حدیث اإلما .١٩٨

السعودیة،  –ئري، دار السلف، الریاض تحقیق: أبي عبد الباري رضا بن خالد الجزا ،البزار البغدادي
  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: األولى، 

المحقق: بدر البدر، دار الخلفاء  ،بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي يالغرباء، ألب .١٩٩
  هـ.١٤٠٣الكویت، الطبعة: األولى،  –للكتاب اإلسالمي 

، المحقق: د. عبد اهللا الجبور، مطبعة اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري محمد عبد يغریب الحدیث، ألب .٢٠٠
  .١٣٩٧بغداد، الطبعة: األولى،  –العاني 

القاسم خلف بن عبد الملك بن  ية في متون األحادیث المسندة، ألبغوامض األسماء المبهمة الواقع .٢٠١
ین علي السید ، محمد بن بشكوال الخزرجي األنصاري األندلسي، المحقق: د. عز الدامسعود 

  هـ.١٤٠٧بیروت، الطبعة: األولى،  –كمال الدین عز الدین، عالم الكتب 
بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهیم بن عبدَوْیه البغدادي الشافعي البزَّاز، حققه: حلمي  يالغیالنیات، ألب .٢٠٢

آل سلمان، دار ابن  عبیدة مشهور بن حسن يبألكامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق علیه: 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الریاض، الطبعة: األولى،  –السعودیة  - الجوزي 

عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي،  بيفتح الباب في الكنى واأللقاب، أل .٢٠٣
ولى، الریاض، الطبعة: األ –السعودیة  -المحقق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، مكتبة الكوثر 

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
دار المعرفة  أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي ألبي الفضل ،فتح الباري شرح صحیح البخاري .٢٠٤

رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على  ،١٣٧٩بیروت،  - 
  العزیز بن عبد اهللا بن باز.طبعه: محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العالمة: عبد 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لزین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي،  .٢٠٥
البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي تحقیق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، ومجدي بن عبد الخالق 

ي، ومحمد بن عوض المنقوش، وصالح بن الشافعي، وٕابراهیم بن إسماعیل القاضي، والسید عزت المرس
سالم المصراتي، وعالء بن مصطفى بن همام.، وصبري بن عبد الخالق الشافعي، مكتبة الغرباء األثریة 

 ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –المدینة النبویة، الحقوق: مكتب تحقیق دار الحرمین  - 
  م.

، صبري حسن عامر: المحقق، الشیباني أسد بن هالل بن حنبل بن إسحاق بن حنبل علي ، ألبيالفتن .٢٠٦
  .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة، لبنان – اإلسالمیة البشائر دار

 حمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن أ نعیم يفضائل الخلفاء األربعة وغیرهم، ألب .٢٠٧
البخاري للنشر والتوزیع، المدینة المنورة، الطبعة: ، تحقیق: صالح بن محمد العقیل، دار األصبهاني

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧األولى، 



٤٧٦ 

عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق: د. ي فضائل الصحابة، ألب   .٢٠٨
  م.١٩٨٣ – ١٤٠٣بیروت، الطبعة: األولى،  –وصي اهللا محمد عباس، مؤسسة الرسالة 

عبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي ،تحقیق: مروان  ياسم بن سالم، ألبضائل القرآن للقف .٢٠٩
هـ  ١٤١٥بیروت)،الطبعة: األولى،  -العطیة، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین، دار ابن كثیر (دمشق 

  م. ١٩٩٥- 
، دراسة الطبراني الشاميبن أیوب بن مطیر اللخمي القاسم سلیمان بن أحمد  يفضل الرمي وتعلیمه، ألب .٢١٠

وتحقیق وتخریج: األستاذ الدكتور محمد بن حسن بن أحمد الغماري عضو هیئة التدریس بجامعة أم 
القرى كلیة الدعوة وأصول الدین قسم الكتاب والسنة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، الطبعة: 

  هـ ١٤١٩
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، المحقق:  بكر أحمد بن علي بن يبألالمتفقه، الفقیه و       .٢١١

  ه.١٤٢١السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، دار ابن الجوزي 
القاسم الِحنَّائي الحسین بن محمد بن إبراهیم بن الُحسین الدمشقي،  ، ألبيالحنائي القاسم أبي فوائد .٢١٢

 جبر محمد رزق خالد: المحققأبي محمد عبد العزیز بن محمد بن محمد بن عاصم النَّْخَشِبّي، : تخریج
  .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى،: الطبعة، السلف أضواء، النجا أبو

القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنید البجلي الرازي ثم  يالفوائد، ألب .٢١٣
  .١٤١٢الریاض، الطبعة: األولى،  –مدي عبد المجید السلفي، مكتبة الرشد الدمشقي، المحقق: ح

المحقق: عبد اهللا بن حمد بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الُمْسَتفاض الِفْریاِبي،  يالقدر، ألب .٢١٤
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨السعودیة، الطبعة: األولى،  –أضواء السلف  المنصور

بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي  يقضاء الحوائج، ألب .٢١٥
  القاهرة. –المعروف بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي السید إبراهیم، مكتبة القرآن 

 مد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیمازعبد اهللا  مح يمن له روایة في الكتب الستة، ألبالكاشف في معرفة  .٢١٦
مؤسسة علوم  -محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة  ، المحقق:الذهبي

  م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣القرآن، جدة، الطبعة: األولى، 
علي - أحمد بن عدي الجرجاني، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود يالكامل في ضعفاء الرجال، ألب .٢١٧

لبنان، الطبعة: األولى، - بیروت - الكتب العلمیة  محمد معوض، شارك في تحقیقه: عبد الفتاح أبو سنة،
  م.١٩٩٧هـ١٤١٨

محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف  يب األمثال في الحدیث النبوي، ألبكتا .٢١٨
  الهند - بومباي  - بأِبي الشیخ األصبهاني، المحقق: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، الدار السلفیة 

  م.١٩٨٧ -  ١٤٠٨الثانیة،  الطبعة:
 اهللا عبد أبو: المحقق ،البخاري المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد، ألبي عبد اهللا الضعفاء كتاب .٢١٩

  م.٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ األولى: الطبعة، عباس ابن مكتبة، العینین أبي بن إبراهیم بن أحمد



٤٧٧ 

 أمین سمیر: المحقق، المروزي الخزاعي الحارث بن معاویة بن حماد بن نعیم اهللا عبد بو، ألالفتن كتاب .٢٢٠
  ه.١٤١٢ األولى،: الطبعة، القاهرة – التوحید مكتبة، الزهیري

عبد اهللا نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعي المروزي، المحقق: سمیر أمین  يكتاب الفتن، ألب .٢٢١
  هـ.١٤١٢القاهرة، الطبعة: األولى،  –الزهیري، مكتبة التوحید 

 الشافعي البغدادي عبدَوْیه بن إبراهیم بن اهللا عبد بن محمد بكر بو، ألالغیالنیاتالشهیرة ب الفوائد كتاب .٢٢٢
 آل حسن بن مشهور عبیدة أبو: علیه وعلق وراجعه له قدم، الهادي عبد أسعد كامل حلمي: حققه، البزَّاز
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ األولى،: الطبعة، الریاض – السعودیة -  الجوزي ابن دار، سلمان

البغدادي الشافعي البزَّاز، حققه: حلمي  بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهیم بن عبدَوْیه يكتاب الفوائد، ألب .٢٢٣
كامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق علیه: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الریاض، الطبعة: األولى،  -السعودیة –الجوزي 
محمد بن إبراهیم بن عثمان  عبد اهللا بن بن أبي شیبةابكر  يالمصنف في األحادیث واآلثار، ألبالكتاب  .٢٢٤

الریاض، الطبعة: األولى،  –بن خواستي العبسي، المحقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد ا
  هـ.١٤٠٩

 التیمي الطلیحي القرشي علي بن الفضل بن محمد بن إسماعیل، ألبي القاسم النبوة دالئل كتاب .٢٢٥
 األولى،: الطبعة، الریاض – طیبة دار، الحداد محمد محمد: لمحقق، االسنة بقوام الملقب األصبهاني،

  ه.١٤٠٩
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري  .٢٢٦

صفوة  -  الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي، المحقق: بكري حیاني
  م.١٩٨١- ه١٤٠١السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، 

الرازي،  الدوالبي حماد بن سعید بن مسلم األنصاري محمد بن أحمد بن ِبْشر يالكنى واألسماء، ألب .٢٢٧
 - هـ  ١٤٢١لبنان، الطبعة: األولى،  - بیروت –المحقق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار ابن حزم 

  .م٢٠٠٠
بركات بن أحمد بن محمد الخطیب،  البركات يفي معرفة من الرواة الثقات، ألب الكواكب النیرات       .٢٢٨

زین الدین ابن الكیال، المحقق: عبد القیوم عبد رب النبي، دار المأمون ـ بیروت، الطبعة: األولى ـ 
  م.١٩٨١

 الرویفعى األنصاري منظور ابن الدین جمال ،على بن مكرم بن محمد، ألبي الفضل، العرب لسان .٢٢٩
  .هـ ١٤١٤ -  الثالثة: الطبعة، بیروت – صادر دار، اإلفریقي

  هـ)٨٥٢الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:  يلسان المیزان، ألب .٢٣٠
  م. ٢٠٠٢المحقق: عبد الفتاح أبو غدة،  دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى، 

بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي المعروف  يالمتمنین، ألب .٢٣١
لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت  - بابن أبي الدنیا، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، دار ابن حزم 



٤٧٨ 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
د بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ حاتم محم يمحدثین والضعفاء والمتروكین، ألبالمجروحین من ال .٢٣٢

حلب، الطبعة:  –بن َمْعبَد، التمیمي، الدارمي، الُبستي، المحقق: محمود إبراهیم زاید، دار الوعي ا
  هـ.١٣٩٦األولى، 

الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، المحقق:  يبألمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،   .٢٣٣
  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: حسام الدین القدسي، 

جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن  يألب ،جعفر ابن البختري يبألمجموع فیه مصنفات  .٢٣٤
بیروت،  –لبنان  - سلیمان البغدادي الرزاز، المحقق: نبیل سعد الدین جرار، دار البشائر االسالمیة 

  م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الطبعة: االولى، 
 –محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر  يبألالمحلى باآلثار،  .٢٣٥

  بیروت.
، الترمذي محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك عیسى يمختصر الشمائل المحمدیة، ألب .٢٣٦

  األلباني. األردن، اختصره وحققه محمد ناصر الدین –عمان  - المكتبة اإلسالمیة 
السعید صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا الدمشقي العالئي، المحقق: د. ي ألب ،المختلطین .٢٣٧

هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزید، مكتبة الخانجي 
  م.١٩٩٦ - 

 موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانيأحمد بن الحسین بن علي بن ألبي بكر المدخل إلى السنن الكبرى،  .٢٣٨
  الكویت. –، المحقق: د. محمد ضیاء الرحمن األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي البیهقي

  داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني  يألب ،المراسیل .٢٣٩
  .١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –، مؤسسة الرسالة  المحقق: شعیب األرناؤوط

ابن أبي  عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازيبي محمد المراسیل، أل .٢٤٠
  ه.١٣٩٧بیروت، الطبعة: األولى،  –، المحقق: شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني، مؤسسة الرسالة حاتم

أحمد بن إسحاق بن  أحمد بن عبد اهللا بن نعیم يیى اْلُمَكتِِّب الكوفي، ألبیح مسانید أبي یحیى فراس بن .٢٤١
 –مصري، مطابع ابن تیمیة ، المحقق : أبو یوسف محمد بن حسن الاألصبهاني موسى بن مهران

  هـ. ١٤١٣الطبعة : األولى ،  القاهرة
، شاكر الخرائطي السامريبن سهل بن بكر محمد بن جعفر بن محمد  يمساوئ األخالق ومذمومها، ألب .٢٤٢

حققه وخرج نصوصه وعلق علیه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي للتوزیع، جدة، 
  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣الطبعة: األولى، 

عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم النیسابوري اإلسفراییني، تحقیق: أیمن بن  يمستخرج أبي عوانة، ألب .٢٤٣
  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بیروت، الطبعة: األولى،  –عرفة عارف الدمشقي، دار الم

عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن  يالمستدرك على الصحیحین، ألب .٢٤٤



٤٧٩ 

النیسابوري المعروف بابن البیع ، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  الحكم الضبي الطهماني
  .١٩٩٠ – ١٤١١بیروت، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمیة 

إلمام الحافظ أبي عبد اهللا الحاكم النیسابوري، وبذیله التلخیص للحافظ المستدرك على الصحیحین،  .٢٤٥
الشریفة بإشراف د. یوسف عبد الرحمن الَمرعشلي، دار  الذهبي رحمهما اهللا، طبعة َمزیدة بفرس األحادیث

  بیروت. -المعارف
عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي  بكر بن أبي شیبة يمسند ابن أبي شیبة، ألب .٢٤٦

الریاض، الطبعة:  –العبسي، المحقق: عادل بن یوسف العزازي و أحمد بن فرید المزیدي، دار الوطن 
  م.١٩٩٧األولى، 

 نادر مؤسسة، حیدر أحمد عامر: تحقیق، البغدادي الَجْوَهري عبید بن الَجْعد بن عليد، الجع ابن مسند .٢٤٧
  م.١٩٩٠ – ١٤١٠ األولى،: الطبعة، بیروت –

المحقق: الدكتور ، داود بن الجارود الطیالسي البصرىداود سلیمان بن  يمسند أبي داود الطیالسي، ألب .٢٤٨
  .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، ، مصر –التركي، دار هجرعبد المحسن محمد بن 

عوانة یعقوب بن إسحاق اإلسفرائیني، المحقق: أیمن بن عارف الدمشقي، دار  يمسند أبي عوانة، ألب .٢٤٩
  م. ١٩٩٨بیروت، الطبعة: األولى،  –المعرفة 

، هالل التمیمي، الموصلي ن عیسى بنیعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى ب يمسند أبي یعلى، ألب .٢٥٠
  م.١٩٨٤ – ١٤٠٤دمشق، الطبعة: األولى،  –المحقق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث 

 المروزي الحنظلي إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم بن إسحاق یعقوب ، ألبيراهویه بن إسحاق مسند .٢٥١
 المدینة - اإلیمان مكتبة، البلوشي الحق عبد بن الغفور عبد. د: المحقق، راهویه ابن بـ المعروف

  .م١٩٩١ – ١٤١٢ األولى،: الطبعة، المنورة
أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق:  عبد اهللا يبألمسند اإلمام أحمد بن حنبل،  .٢٥٢

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  - شعیب األرنؤوط 
  م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، 

عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم  ياإلمام عبد اهللا بن المبارك، ألبمسند  .٢٥٣
  هـ. ١٤٠٧الریاض، الطبعة: األولى،  –المْروزي، المحقق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف 

مرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار بكر أحمد بن ع  يألب ،ارمسند البز  .٢٥٤
 ١٠)، وعادل بن سعد (حقق األجزاء من ٩إلى  ١المحقق: محفوظ الرحمن زین اهللا، (حقق األجزاء من 

  المدینة المنورة -)، مكتبة العلوم والحكم ١٨)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٧إلى 
  م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت الطبعة: األولى، (

محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن  يي المعروف بـ (سنن الدارمي)، ألبمسند الدارم .٢٥٥
عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، 



٤٨٠ 

  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢األولى، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 
ویاني هارون بن محمد بكر، ألبي الرویاني مسند .٢٥٦  – قرطبة مؤسسة، یماني أبو علي أیمن: المحقق، الرُّ

  ه.١٤١٦ األولى،: الطبعة، القاهرة
عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  يألب ،المسند الشافعي .٢٥٧

  هـ. ١٤٠٠لبنان، عام النشر:  –مناف المطلبي القرشي المكي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
، المحقق: الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشاميالقاسم  يمسند الشامیین، ألب  .٢٥٨

  .١٩٨٤ – ١٤٠٥بیروت، الطبعة: األولى،  –عبدالمجید السلفي، مؤسسة الرسالة حمدي بن 
عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري،  يمسند الشهاب، ألب .٢٥٩

  م.١٩٨٦ – ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الثانیة،  –المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة 
 موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم ألبو، مسلم اإلمام صحیح على المستخرجالمسند  .٢٦٠

 - العلمیة الكتب دار، الشافعي إسماعیل حسن محمد حسن محمد: المحقق، األصبهاني مهران بنا
  .م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ األولى،: الطبعة، لبنان – بیروت

المحقق: د. محفوظ  ،سریج بن معقل الشاشي الِبْنَكثي سعید الهیثم بن كلیب بن يالمسند للشاشي، ألب .٢٦١
  .١٤١٠المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  -الرحمن زین اهللا،  مكتبة العلوم والحكم 

عبداهللا  ولي الدین التبریزي، محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، المحقق: محمد  يمشكاة المصابیح، ألب .٢٦٢
  م.١٩٨٥بیروت، الطبعة: الثالثة،  –دین األلباني، المكتب اإلسالمي ناصر ال

سعید إبراهیم بن طهمان بن شعبة الخراساني الهروي، المحقق: محمد طاهر  يمشیخة ابن طهمان، ألب .٢٦٣
  م.١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣دمشق، سنة النشر:  –مالك، مجمع اللغة العربیة 

عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن  أبي شیبةبكر بن  يالمصنف في األحادیث واآلثار، ألب .٢٦٤
  ه.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –خواستي العبسي، المحقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي، حققه وقوم نصوصه  بن أبي شیبة بكر يبألالمصنف،  .٢٦٥
 - جدة، مؤسسة علوم القرآن- المملكة العربیة السعودیة  -ار القبلةوخرج أحادیث: محمد عوامة، شركة د

لبنان، الطبعة  -بیروت–دمشق، قام بطباعته وٕاخراجه َدار قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع  -سوریا
  م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٧األولى، 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ية بزوائد المسانید الثمانیة، ألبالمطالب العالی .٢٦٦
) رسالة علمیة قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسیق: د. سعد بن ١٧العسقالني، المحقق: (

  هـ.١٤١٩السعودیة، الطبعة: األولى،  –ناصر بن عبد العزیز الشثري، دار العاصمة، دار الغیث 
 - دمشق - بن محمد حسن ُشرَّاب، دار القلم، الدار الشامیة المعالم األثیرة في السنة والسیرة، لمحمد  .٢٦٧

  هـ. ١٤١١ - الطبعة: األولى ، بیروت
سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم البصري الصوفي، تحقیق  ي، ألبابن األعرابي  معجم .٢٦٨

وتخریج: عبد المحسن بن إبراهیم بن أحمد الحسیني، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، 



٤٨١ 

  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: األولى، 
، المحقق: الطبراني اميسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشالقاسم  يالمعجم األوسط، ألب .٢٦٩

  القاهرة. –طارق بن عوض اهللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین 
شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي، دار صادر، بیروت، بي عبد اهللا معجم البلدان، أل .٢٧٠

  م. ١٩٩٥الطبعة: الثانیة، 
، وبذیله المنتقى من المعجم وحدیث مد بن جمیع الصیداويمحمد بن أح الحسین يمعجم الشیوخ، ألب .٢٧١

السكن بن جمیع، دراسة وتحقیق دكتور عمر عبدالسالم تدمري. مؤسسة دار اإلیمان، الطبعة 
  م.١٩٨٥- هـ١٤٠٥األولى

الحسین عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي  يمعجم الصحابة، ألب .٢٧٢
  .١٤١٨المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  - ،المحقق: صالح بن سالم المصراتي،  مكتبة الغرباء األثریة 

، المحقق: الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشاميالقاسم  يالمعجم الصغیر، ألب .٢٧٣
بیروت ، عمان، الطبعة: األولى،  -محمد شكور محمود الحاج أمریر، المكتب اإلسالمي ، دار عمار 

١٩٨٥ – ١٤٠٥.  
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر  المعجم الكبیر المجلدان الثالث والرابع، ألبي القاسم الطبراني .٢٧٤

اللخمي الشامي، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد بن 
  عبد الرحمن الجریسي

 ا من مسند النعمان بن بشیر)، ألبيالمعجم الكبیر قطعة من المجلد الحادي والعشرین ( یتضمن جزء .٢٧٥
ف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، تحقیق: فریق من المؤلالقاسم الطبراني، 

الباحثین بإشراف وعنایة: د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد بن عبد الرحمن الجریسي، الطبعة: 
  م. ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى: 

، المحقق: طبرانيال سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشاميالقاسم  يالمعجم الكبیر، ألب .٢٧٦
  القاهرة، الطبعة: الثانیة. –حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، المحقق: عبد السالم  الحسین يمعجم مقاییس اللغة، ألب .٢٧٧
  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 

بكر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن، المشهور بابن  يبألالمعجم،  .٢٧٨
المقرئ، تحقیق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الریاض، شركة الریاض للنشر والتوزیع، 

  م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، 
كر مذاهبهم وأخبارهم، ألبي  الحسن أحمد معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذ .٢٧٩

المدینة  - بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفي ، المحقق: عبد العلیم عبد العظیم البستوي، مكتبة الدار 
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥السعودیة، الطبعة: األولى،  –المنورة 

 اهللا عبد بن ومحمد شیبة أبي بن بكر وأبي المدیني بن علي عن وفیه معین بن یحیى عن الرجال معرفة .٢٨٠



٤٨٢ 

 بن عون بن معین بن یحیى زكریا بو، ألمحرز بن القاسم بن محمد بن أحمد روایة - وغیرهم نمیر بنا
القصا،  كامل محمد: األول الجزء: المحقق، البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد

  .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ األولى،: الطبعة، دمشق – العربیة اللغة مجمع
 اهللا عبد بن ومحمد شیبة أبي بن بكر وأبي المدیني بن علي عن وفیه معین بن یحیى عن الرجال معرفة .٢٨١

 بن عون بن معین بن یحیى زكریا بو، ألمحرز بن القاسم بن محمد بن أحمد روایة - وغیرهم نمیر بنا
، القصار كامل محمد: األول الجزء: المحقق، البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد

  .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ األولى،: الطبعة، دمشق – العربیة اللغة مجمع
، البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانيبكر  ومعرفة السنن واآلثار، ألب .٢٨٢

دار قتیبة (دمشق  باكستان)، - المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمیة (كراتشي 
 - هـ ١٤١٢القاهرة)،الطبعة: األولى،  - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  - بیروت)، دار الوعي (حلب - 

  م.١٩٩١
، األصبهاني حمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد اهللا بن أ نعیم يمعرفة الصحابة، ألب .٢٨٣

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى  تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الریاض،
، المحقق: أكرم ضیاء الفسوي یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي یوسف يالمعرفة والتاریخ، ألب .٢٨٤

  م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١العمري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثانیة، 
: تحقیق، الواقدي المدني، بالوالء، األسلمي السهمي واقد بن عمر بن محمد، ألبي عبد اهللا المغازي .٢٨٥

  .١٤٠٩/١٩٨٩ -  الثالثة: الطبعة، بیروت – األعلمي دار، جونس مارسدن
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  ،محمد يرح أسامي رجال معاني اآلثار، ألبمغاني األخیار في ش .٢٨٦

الكتب  بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دارا
  م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة، بیروت 

وع بهامش إحیاء المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار (مطب .٢٨٧
اهیم الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبر  يعلوم الدین)، ألب

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: األولى،  –ر ابن حزم، بیروت ، داالعراقي
یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي،  ي، ألبrالمفارید عن رسول اهللا  .٢٨٨

الكویت، الطبعة: األولى،  –الموصلي، المحقق: عبد اهللا بن یوسف الجدیع، مكتبة دار األقصى 
  ه.١٤٠٥

شمس الدین محمد بن بي الخیر لحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة، ألالمقاصد ا .٢٨٩
بیروت، الطبعة:  –عبد الرحمن بن محمد السخاوي، المحقق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 

  م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥األولى، 
بازمول السلفي  أحمد بن عبودسالم بن أحمد بن عمر بن بي عمر المقترب في بیان المضطرب، أل .٢٩٠

  م.٢٠٠١- هـ١٤٢٢المكي الرحابي، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة: األولى، 



٤٨٣ 

بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  يألب ،األخالق ومعالیها ومحمود طرائقهامكارم  .٢٩١
الخرائطي السامري، تقدیم وتحقیق: أیمن عبد الجابر البحیري، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، الطبعة: 

  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩األولى، 
بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي  يمكارم األخالق، ألب .٢٩٢

  القاهرة. –وف بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي السید إبراهیم، مكتبة القرآن المعر 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  يبن أحمد بن عبد اهللا الذهلي، ألبمن حدیث أبي الطاهر محمد  .٢٩٣

مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، دار 
  هـ.١٤٠٦الكویت، الطبعة: األولى،  –للكتاب اإلسالمي  الخلفاء

بن حنبل بن عبد اهللا أحمد بن محمد  يالرجال، ألبمن كالم أحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة  .٢٩٤
الریاض، الطبعة: األولى،  –المحقق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف  ،هالل بن أسد الشیباني

١٤٠٩.  
علي بن محمد بن محمد بن الطیب بن أبي بي الحسن ، ألtؤمنین علي بن أبي طالب مناقب أمیر الم .٢٩٥

المحقق: أبو عبد الرحمن تركي بن  ،ابن المغازلي المعروف ب یعلى بن الجالبي، الواسطي المالكي،
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤صنعاء، الطبعة: األولى  –عبد اهللا الوادعي، دار اآلثار 

محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  يبألالمنتخب من علل الخالل،  .٢٩٦
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، تحقیق: أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن 

  محمد، دار الرایة للنشر والتوزیع.
الحمید بن حمید بن نصر الَكّسي ویقال له: الَكّشي  محمد عبد يبألالمنتخب من مسند عبد بن حمید،  .٢٩٧

 –، محمود محمد خلیل الصعیدي، مكتبة السنة ، المحقق: صبحي البدري السامرائيبالفتح واإلعجام
  م.١٩٨٨ – ١٤٠٨القاهرة، الطبعة: األولى، 

الجوزي،  عبد الرحمن بن علي بن محمد الفرح جمال الدین يوالملوك، ألبالمنتظم في تاریخ األمم  .٢٩٨
المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: 

  م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢األولى، 
محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النیسابوري المجاور بمكة، المحقق:  يدة، ألبالمنتقى من السنن المسن .٢٩٩

  م.١٩٨٨ – ١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –ثقافیة عبد اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب ال
محمد َدْعَلج بن أحمد بن َدْعَلج بن عبد الرحمن السجستاني، المحقق:  يبألالمنتقى من مسند المقلین،  .٣٠٠

  هـ.١٤٠٥الكویت، الطبعة: األولى،  –عبد اهللا بن یوسف الجدیع، مكتبة دار األقصى 
 دار: الناشر، النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا بي، ألالحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج .٣٠١

  ه.١٣٩٢ الثانیة،: الطبعة، بیروت – العربي التراث إحیاء
بكر كافي،  بيا ( من خالل الجامع الصحیح )، ألمنهج اإلمام البخاري في تصحیح األحادیث وتعلیله .٣٠٢

م. أصل الكتاب أطروحة ماجستیر في الحدیث  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٢دار ابن حزم بیروت، األولى، 



٤٨٤ 

م  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨وعلومه، من جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة بقسنطینة الجزائر 
  بإشراف الدكتور حمزة عبد اهللا الملیباري.

 ي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،الحسن نور الدین عل يالظمآن إلى زوائد ابن حبان، ألب موارد .٣٠٣
  المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمیة.

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله، تألیف: مجموعة من المؤلفین (الدكتور  .٣٠٤
أحمد عبد الرزاق  - عصام عبد الهادي محمود  - أشرف منصور عبد الرحمن  -  محمد مهدي المسلمي

بیروت، لبنان،  - محمود محمد خلیل)، عالم الكتب للنشر والتوزیع  - أیمن إبراهیم الزاملي  -عید 
  م. ٢٠٠١الطبعة: األولى، 

وخرج أحادیثه موطأ اإلمام مالك، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، صححه ورقمه  .٣٠٥
 - هـ  ١٤٠٦لبنان، عام النشر:  –وعلق علیه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

  م. ١٩٨٥
، تحقیق: علي الذهبي مد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیمازعبد اهللا مح يزان االعتدال في نقد الرجال، ألبمی .٣٠٦

  م. ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
مجد الدین المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن بي السعادات غریب الحدیث واألثر، ألالنهایة في  .٣٠٧

م، تحقیق: طاهر ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بیروت،  - ، المكتبة العلمیة ابن األثیر عبد الكریم الشیباني الجزري
  مد الطناحي.محمود مح -  الزاويأحمد 

نیل األوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني، تحقیق: عصام الدین الصبابطي،  .٣٠٨
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الحدیث، مصر، الطبعة: األولى، 

بیروت، سنة  - أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، دار المعرفة بي الفضل هدي الساري، أل .٣٠٩
  هـ.١٣٧٩النشر: 

الوافي بالوفیات، لصالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي  .٣١٠
  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –مصطفى، دار إحیاء التراث 

عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني ، روایة: أبو بكر أحمد بن  يالورع، ألب .٣١١
السعودیة،  –الریاض  - حجاج المروزي، المحقق: سمیر بن أمین الزهیري،  دار الصمیعي بن الامحمد 

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، 
علي بن عبد اهللا بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدین  بي الحسن وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، أل .٣١٢

  هـ.١٤١٩ –األولى بیروت، الطبعة:  –السمهودي، ، دار الكتب العلمیة 
  
  
 



٤٨٥ 

 ت.فهرس الموضوعا
  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء
  ب  الشكر والتقدیر 

  ج  المقدمة
  ج  :األثیر بابن التعریف
  ج  :واألثر الحدیث غریب في النهایة بكتاب التعریف

  د  اختیاره وبواعث البحث أهمیة
  د    البحث أهداف
  د  فیه عملي وطبیعة البحث منهج
  د  :والترقیم الترتیب في المنهج: أوالً 
  ه  :الحدیث تخریج في المنهج: ثانیاً 
  ه  :علیهم والحكم الرواة ترجمة في المنهج: ثالثاً 
  ه  :األسانید على الحكم في المنهج: رابعاً 

  و  :الحدیث متن وخدمة التوثیق في المنهج: خامساً 
  و  السابقة الدراسات

  و  البحث  خطة
 مع النون" باب نهایة إلى" الهمزة مع النون" باب بدایة من الواردة األحادیث: األول الفصل
  "الجیم

١  

  ٢  الهمزة  مع النون: األول المبحث
  ٢  الباء مع النون: الثاني المبحث
  ٧٠  التاء مع النون: الثالث المبحث
  ١٠١  الثاء مع النون: الرابع المبحث
  ١٢٣  الجیم مع النون: الخامس المبحث
 مع النون" باب نهایة إلى" الحاء مع النون" باب بدایة من الواردة األحادیث: الثاني الفصل

  "الراء
٢٠٠  

  ٢٠١  الحاء مع النون: األول المبحث
  ٢٣٧  الخاء مع النون: الثاني المبحث
  ٢٦٧  الدال مع النون: الثالث المبحث
  ٣١٤  الذال مع النون: الرابع المبحث



٤٨٦ 

  ٣٢١  الراء مع النون: الخامس المبحث
 مع النون" باب نهایة حتى" الزاي مع النون" باب بدایة من الواردة األحادیث: الثالث الفصل
  "السین

٣٢٣  

  ٣٣٤  الزاي مع النون: األول المبحث
  ٣٧٨  السین مع النون: الثاني المبحث
  ٤٣٥  الخاتمة

  ٤٣٥  :الدراسة هذه خالل من إلیها توصلت التي النتائج: أوالً 
  ٤٣٦  :والتوصیات االقتراحات،: ثانیاً 

  ٤٣٧  العامة الفهارس
  ٤٣٨  القرآنیة اآلیات فهرس
  ٤٤٠  النبویة األحادیث فهرس
  ٤٤٩  لهم المترجم الرواة فهرس
  ٤٥٨  والمراجع المصادر ثبت

  ٤٨٥  الموضوعات فهرس
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٨٧ 

 البحث ملخص
 واألثر الحدیث غریب في النهایة كتاب من المرفوعة األحادیث من جزء بدراسة البحث هذا فيقمت           

 حتى همزةال مع نونال باب بدایة من  :البحث هذا في بدراسته الباحث قام الذي الجزء هذا وكان األثیر، البن
  . النون مع السین" باب نهایة

 كامًال، المرفوع الحدیث على اشتمل الذي األثیر ابن نص بإیراد البحث هذا في الدراسة طبیعة وكانت
 دراسة ثم ومن كتابه، في األثیر ابن علیه اعتمد الذي الحدیث من النص هذا من تقاربت روایة اعتماد ثم ومن
 واستخالص الروایة هذه رجال دراسة ثم مسندة، فیها وردت التي المواضع من أوالً  تخریجها خالل من الروایة هذا
 الحدیث  من الروایة هذه إسناد على بالحكم تقام الحكم هذا خالل ومن الرجال، هؤالء من رجل كل على حكم
 الصحیحین من بتخریجها یتاكتف ومسلم البخاري صحیحي في أحادیث وردت وقد والضعف، الصحة حیث من
 اشتمل وقد بها، االحتجاج على العلماء أجمع والتي فقط الصحیحة األحادیث على الشتمالهما وذلك دراسة دون

 كتب في موضعها بذكر فقام مسندة علیها العثور ستطعأ لم األثیر ابن بها استدل أحادیث على أیضاً  البحث
 . الحدیث وغریب اللغة

 وكذلك الحدیث، وغریب اللغة كتب من الغریبة األلفاظ ببعض بالتعریف بحثه طیات في تمق وقد
  الدراسة. خالل من مرت التي البلدان ببعض التعریف

 البحث، وأهداف اختیاره، وبواعث الموضوع، أهمیة الباحث فیها ذكر مقدمة، على البحث اشتمل وقد
 األثیر، ابن لكتاب تعرضت التي الدراسات بعض على وٕاطاللة البحث، هذا في عمله وطبیعة الباحث ومنهج

 على البحث اشتمل كما كتابه، في ومنهجه األثیر، بابن التعریف تعریف في مختصر تمهید على البحث ویشتمل
 اشتمل وكذلك األثیر، ابن كتاب أبواب حسب على المباحث من عدد منها فصل كل یتضمن فصول ثالث

 أوصى التي التوصیات وبعض الدراسة، خالل من إلیها توصل التي النتائج بعض فیها تبین خاتمة على البحث
 .الفهارس بعض بعمل البحث هذا الباحث وختم هذا .بها

 اهللا ینفع وأن النبویة، للسنة وخدمة الكریم لوجهه خالصاً  العمل هذا یكون أن العظیم العلي اهللا وأسأل هذا
  .علماً  فیه یبتغي طریقاً  التمس من كل به تعالى

  
  
 
 
 
 
 
 

 



٤٨٨ 

Research Summary 
        You in this research study is part of the conversations brought the end of the book 
in the strange modern and impact to the son of the ether , and this was the part that the 
researcher studying in this research: from the beginning of the door with the Nun Alef 
Noon until the end of the door with the Seine.  
         The nature of the study in this research included by the text of Ibn al-Atheer, which 
included a talk report in full , and then the adoption of novel converged from the text of the 
talk, which was adopted by Ibn al-Atheer in his book, and then study this novel through 
externalized first places that received the evidence, and then study the men of this novel 
and draw judgment on every man of these men, and through this provision has to judge 
the attribution of this novel talk in terms of health and weakness, has received 
conversations in Saheeh Al-Bukhari and Muslim settled Btakrejeha of correct without 
studying so as to Achtmalhma on conversations correct only scholars are unanimously 
agreed that invoked , has also included research on the conversations quoted by Ibn al-
Atheer I could not find them so he assigned mentioning position in the strange language 
books and talk.   
          I have discussed the definition in the folds of some exotic words of written 
language and strange talk , as well as the definition of some of the countries that have 
passed through the school. 
         The research involved the introduction, stating researcher importance of the subject, 
and motivated his choice, and the research objectives and the methodology of the 
researcher and the nature of his work in this research, and the views of some of the 
studies that have been exposed to the book I'm the air, and includes research to pave the 
brief in the definition of definition in the Son of ether, and its method in his book , also 
included research on the three chapters each chapter includes a number of them as a 
detective on the doors of the book I'm the air , as well as the research involved the finale 
showed where some of the findings by the study, and some of the recommendations 
recommended . 
          The researcher concluded that doing some research indexes. well as the research 
involved the finale showed where some of the findings by the study, and some of the 
recommendations recommended. researcher concluded that doing some research indexes.          
This I ask God Almighty to have this work purely to face the holy service of the Prophetic 
Sunnah , and that the benefit of God by both sought a way Eptga the note. 


