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ن كَفَرتُم ِإن عذَاِبي وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم ولَِئ: [انطالقًا من قول اهللا تعالى
وإنا واهللا نريد الزيادة، ونسأل اهللا تعالى أن نكون من الشاكرين)1(]لَشَِديد .  

ولما كان الشّكر حقا ال بد من أدائه، وديناً ال بد من قضائه، فإني أتوجه بالشكر الجزيل                 
ي تفضل أوال بالموافقـة  الذ و،-حفظه اهللا– زين الدين    زكريا صبحي : للمشرف الفاضل الدكتور  

شراف على إعداد هذه األطروحة، والذي عايشني جميع مراحلها خطوةً خطوةً، يوجـه             على اإل 
   رشدوي ينصح ، دسدأعطاني من جهده وعلمه ما ال يجازيه       ، وبذل في ذلك من وقته النفيس، و       وي

  .الجزاءعليه إال اهللا عز وجل، فجزاه اهللا عني وعن علم الحديث الشريف خير 
-نافذ حسين حمـاد  :  الكريمين فضيلة األستاذ الدكتور    وال يزال الشكر موصوال لشيخي    

 حيث تكرما بالموافقـة علـى   ،-حفظه اهللا-وليد أحمد عويضة   :  وفضيلة الدكتور  ،-حفظه اهللا 
  .مناقشة هذه الرسالة، وتكلفا التعب والنصب بقراءتها جزاهما اهللا عني خير الجزاء

موصوال ألمي الحبيبة، وأبي الغالي على ما قدماه لي من دعم مـادي             وال يزال الشكر    
  .ومعنوي

وال يزال الشكر موصوال لزوجتي الغالية التي ضحت بالوقت والجهد من أجل راحتـي              
  .  أثناء إعداد هذه الرسالة، ولم تبخل علي بالدعم المادي والمعنوي

ن فيها الذين يواصـلون نهـارهم       كما أخص بالشكر والتقدير الجامعة اإلسالمية والعاملي      
  .ويسهرون ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الطود الشامخ

وال يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وأسأل اهللا العلـي العظـيم أن                  
  .يجزل لهم جميعاً المثوبة والعطاء إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير

  

  

  

  

                                                 
  .7سورة إبراهيم آية   )1(
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m 
الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال الحمد هللا على إحسانه، و

 برسالته، الداعي إلى  بوحدانيته، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله تصديقاًشريك له إقراراً
  . رضوان اهللا وجنته، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً

  :أما بعد
 بلسان عربي مبين؛ وقد I بعثه اهللا e نبي أرسل محمدهذه األمة بخير  U فقد أعز اهللا

ليذودوا عن ، بحفظ هذا الدين وسخر له العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم من جهد Uتكفل اهللا 
وقد كان لهؤالء العلماء ، ولينقحوه مما شابه من كالم الوضاعين والكذابين، حياض هذا الدين
  . ير والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي أفنوا من أجلها أعمارهمالجهابذة الفضل الكب

والتي من ضمنها مجال اللغة ، ومن هؤالء  العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في كافة مجاالته
وممن أبدع في هذا ،  ألسنة العربوذلك الختالف، من حديثه eلبيان مراد النبي ، وغريب اللفظ

     المتوفي  ،حمد بن األثير الجزري رحمه اهللالمبارك بن م الدين أبو السعاداتاإلمام الجليل مجد ، الفن
  .النهاية في غريب الحديث واألثر:  هـ في كتابه606سنة 

، فلسطين، غزة، لذا فقد اتفق طالب قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعة اإلسالمية
التي وردت في هذا الكتاب ،  المرفوعةعلى دراسة األحاديث، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام

 أحاديث كتاب النهاية في (تحت عنوان ، والحكم على أسانيدها، حتى يتم بيان الصحيح من غيره
 الباحث في هذا البحث بدراسة األحاديث قامو) غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة 

 إلى نهاية باب الضاد مع الحاء، واَهللا نسأل الواردة في هذا الكتاب من بداية باب الصاد مع الغين
  .  القبول والسداد

  :ھمیة الموضوع وبواعث اختیارهأ

  :هذا البحث فيما يليموضوع تكمن أهمية 

  . النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبويالمكانة العلمية لكتاب .1
    . إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية .2
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لنهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفة والتي إن كتاب ا .3
  .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

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

   .لم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحديث .5
كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أصل لها فال بد من دراستها احتواء كتاب ابن األثير  .6

  . وبيان حكمها للناس
  :أھداف البحث

  :تكمن فوائد هذا البحث فيما يلي  
  .تخريج أحاديث ابن األثير من كتب السنة ودراسة أسانيدها .1
  . غريب الحديثبيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغة وكتب .2
  .موسوعات الحديثية وخدمة السنة المشرفةاإلسهام في إخراج ال .3
  . معرفة األحاديث المقبولة من المردودة .4
ليسهل على الباحثين الرجوع إليها ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد .5

  . واالستشهاد بها
  :منھج البحث وطبیعة عمل الباحث

  :المنهج في الترتيب: أوالً
  .  بدراستها حسب ترتيب كتاب ابن األثيرقام  الباحث بترتيب األحاديث التيقام .1
  . الباحث بترقيم األحاديث ترقيما تسلسلياقام .2
 في بداية العمل، ومن  الباحث بكتابة نص ابن األثير كامالًقامبالنسبة لطريقة ترتيب البحث  .3

ة،  الرواية األقدم للدراساعتمد الرواية األقرب للفظ ابن األثير، فإن لم يوجد فإنه اعتمدثم 
 الباحث باستخدام الحاشية للعزو قامو، ومن ثم التخريج ودراسة السند والحكم على الحديث

  .وبيان الرواة المهملين في السندوتفسير األلفاظ الغريبة 
  :المنهج في تخريج األحاديث: ثانياً

أما إن كان ،  الباحث بتخريجه منهمااكتفىأو في أحدهما ، إذا كان الحديث في الصحيحين .1
  .توسع الباحث في تخريجه من كتب السنةقد  غيرهما ففي

  . اكتفي الباحث بدراسة سندهصحيحاًإذا كان إسناد الحديث  .2
  . الباحث بالبحث عن جابر لهقام، إذا كان إسناد الحديث ضعيفاً .3
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 بالعزو لمكان تخريجه قامو،  الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيهاكتفى .4
  . فيما بعد

  ".لم أعثر على تخريج له" الباحث بالقول اكتفى يصل إليها الباحث مسبة لألحاديث التي لبالن .5
  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:  ثالثاً

 للرواة بذكر االسم، والكنية، والنسب، وتاريخ الوفاة،  في متن الرسالة الباحث بالترجمةقام .1
  .والطبقة إن لم يوجد تاريخ الوفاة

غير المشاهير   في الحاشية للصحابة الباحث بالترجمةاكتفى للصحابة فكلهم عدول فبالنسبة .2
  .  منهم من كتب الصحابة الخاصة بهم

 يترجم الباحث له، أما إذا م على توثيقه أو تضعيفه فل أو أحدهماوالذهبيمن نص ابن حجر  .3
  . الباحث له ترجمــــة موسعةترجم فيه كان الراوي  مختلفاً

 على موضعه األول من الخالصة القول فيه ثم أحالباحث ورود الراوي ذكر إذا تكرر  .4
  .الرسالة

  :المنهج في الحكم على األسانيد: رابعاً
 الباحث باعتماد اإلسناد األقرب لمتن الحديث، ومن ثم دراسته، والحكم عليه، فإن كان قام .1

  .بحث عما يقويه أبذل جهدا في الأما إن كان ضعيفاً،  أكتفي بدراسته وحدهصحيحاً
 حسب قواعد  أحياناًخالفوقد ،  الباحث بأقوال العلماء في الحكم على الحديثاستأنس .2

  .مصطلح الحديث
  .الحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الحديث .3

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامساً
  .ن من خالل كتب البلدان الباحث بالتعريف باألماكن والبلداقام

  : المنهج في اللغة وغريب اللفظ: سادساً
  . الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث ومن كتب الشروحقام

  :المنهج في التوثيق: سابعاً
وذلك بذكر ،  إلى مواضعها من كتاب اهللا في الحاشية السفلية اآليات القرآنية الباحث بعزوقام .1

  . رقم اآليةاسم السورة و
 الباحث بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعة ودار اكتفى .2

 اكتفىأما في الحاشية السفلية ف، المراجع لعدم إثقال الحواشي بذلكالنشر في قائمة المصادر و
الباب ورقم  أحاديثها بالكتاب ووثقفإن الباحث التسعة الباحث بذكر ما يدل عليه، أما الكتب 

 ما عدا مسند اإلمام أحمد فاقتصر الباحث على ذكر الجزء والصفحة ورقم فقطالحديث 
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الحديث، أما باقي كتب السنة فاقتصر الباحث على ذكر اسم المصنف والجزء والصفحة 
 .ورقم الحديث

  :الدراسات السابقة
 عليه أن  فكان لزاماًلقد وقف الباحث علي بعض الدراسات حول كتاب النهاية في غريب الحديث

  . يعرضها في هذا المقام لبيان مدي ارتباطها بموضوع الدراسة
، الظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الملقب بمجد الدين  .1

  .فتحي محمد شاهين
ثير المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األ .2

  .عمر المسيعيدين، دراسة في بنية الكلمة العربية
  .محمد توفيق ، دراسة لغوية : النهاية في غريب الحديث البن األثير  .3
  .صالح كاظم داود، الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  .4
، جمعا ودراسة: البن األثيرالمسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث  .5

  . عبد اهللا األنصاري
  .أميمة بدر الدين ، ابن األثير المحدث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر .6
علي ، عرض ونقد: التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثير .7

  .السحيباني
وقد اشتمل علي تخريج ، ون شيحامأم تحقيق الشيخ، النهاية في غريب الحديث واألثر .8

  .أحاديث الكتاب بشكل مقتضب وليس بطريقة علمية
  بتخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثير بطريقة قامأما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث ف

  .علمية ودراسة أسانيدها والحكم عليها وهذا لم يتوفر في الدراسات السابقة
  :خطة البحث

  : فصول وخاتمةة وثالث وتمهيد مقدمةىلينقسم البحث إ
 وتشتمل على أهمية البحث، ودوافع اختياره، وأهداف البحث، ومنهج الباحث في البحث، :المقدمة

  .والدراسات السابقة، وخطة البحث
  :وفيه مبحثان: التمهيد

  . ترجمة مختصرة البن األثير:المبحث األول
  .ثر في غريب الحديث واألنبذة تعريفية لكتاب النهاية: المبحث الثاني

  :األحاديث الواردة من باب الصاد مع الغين وحتى باب الصاد مع الكاف: الفصل األول
  .الصاد مع الغين: المبحث األول
  .الصاد مع الفاء: المبحث الثاني
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  .الصاد مع القاف: المبحث الثالث
  .الصاد مع الكاف: المبحث الرابع

  :ن باب الصاد مع الالم وحتى الصاد مع الواواألحاديث الواردة م: الفصل الثاني
  .الصاد مع الالم: المبحث األول 
  .الصاد مع الميم: المبحث الثاني 
  .الصاد مع النون: المبحث الثالث 
  .الصاد مع الواو: المبحث الرابع 

  :األحاديث الواردة من باب الصاد مع الهاء وحتى الضاد مع الحاء: الفصل الثالث
  . الصاد مع الهاء:المبحث األول
  .الصاد مع الياء: المبحث الثاني
  .الضاد مع الهمزة: المبحث الثالث
  .الضاد مع الباء: المبحث الرابع
  .الضاد مع الجيم: المبحث الخامس
  .الضاد مع الحاء: المبحث السادس

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث: الخاتمة
  :الفهارس العامة

  .هرس اآليات القرآنيةف .1
 .فهرس األحاديث النبوية .2
 .الرواة المترجم لهم جرحاً وتعديالًفهرس  .3
 .فهرس المصادر والمراجع .4
 .فهرس الموضوعات .5
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  دــــهيـالتم

  : مبحثانوفيه
  :ترجمة ابن األثير، وفيه: المبحث األول
  . ولقبهاسمه ونسبه وكنيته :أوالً
   .مولده ونشأته: ثانياً
  .طلبه للعلم وثناء العلماء عليه: ثالثاً
  .شيوخه وتالميذه :رابعاً

   . مؤلفاته:خامساً
  .مرضه ووفاته: سادساً
  :نبذة عن كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر، وفيه: المبحث الثاني

  .تأريخ تأليف الكتاب: أوالً
  .سبب تأليف الكتاب: ثانياً
  .مصادر المصنف في الكتاب: ثالثاً
  .طوطات الكتاب وطبعاتهمخ: رابعاً
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  :ترجمة ابن األثير: المبحث األول
  :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوال

 ريهو المبارك بن أبي المكارم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجز
   .)1(الموصلي الشافعي، يكنّى أبا السعادات، ويلقب مجد الدين ويعرف بابن األثير

  :مولده ونشأته: ثانيا
    تكاد تجمع المصادر التي ترجمت البن األثير على أن والدته كانت، في أحد الربيعين

  .)2( هـ في جزيرة ابن عمر544سنة 
ينتسب ابن األثير إلى أسرة عربية شيبانية عريقة النسب، ذائعة الصيت، طيبة األصل، 

، وكان من ِعلية )3(كرم محمد من أهل جزيرة ابن عمركريمة الطباع، فوالده هو أثير الدين أبو ال
القوم فيها، ومن وجهاء الموصل حيث كان ثريا وله تجارة رائجة، كما كانت له ضياع وبساتين 

  . )4(بالجزيرة وبالعقيمة مقابل الجزيرة
  : طلبه للعلم، وثناء العلماء عليه:ثالثا

  .فوا له باإلمامة والفضل والبر واإلحسانأثنى العلماء على ابن األثير ثناء طيبا، واعتر
أشهر العلماء ذكرا، وأكبر العلماء قدرا، وأوحد األفاضل المشار إليهم، " : عنهيقول ابن المستوفي

  .)5("وفرد األماثل المعتمد في األمور عليهم
، ورعا عاقالً كان فقيها محدثًا أديبا نحويا، عالما بصنعة الحساب واإلنشاء" :وقال ابن خلكان

  .)6("مهيبا ذا بر وإحسان
  

                                                 
 . هـ606تاريخ االسالم للذهبي وفيات سنة . 491- 21/488سير أعالم النبالء للذهبي انظر   )1(
وأحسب أن أول من عمرها الحسن :" وهي بلدة فوق الموصل بينهما ثالثة أيام، قال ياقوت في معجم البلدان  )2(

وجزيرة ابن عمر؛ قيل أنها :" 17/211، وقال ابن كثير في البداية والنهاية "بن عمر بن الخطاب التغلبي
بل هي منسوبة إلى ابني عمر وهما : عبد العزيز بن عمر من أهل برقَعيد، وقيل: رجل يقال لهمنسوبة إلى 

وممن ذكرها  ،"أوس وكامل ابنا عمر بن أوس الثعلبي واهللا أعلم، حرر ذلك القاضي ابن خلكان رحمه اهللا
ليدة في طرق بقعاء ب:" في رحلته ابن بطوطة ووصفها في كتابه المشهور عن رحلته، وأما برقعيد فهي

، وذكر صاحب مراصد االطالع 1/571كما في معجم البلدان للحموي " الموصل من جهة نصيبين
 ".لص برقعيدي: أنه يضرب بأهلها المثل في اللصوصية فيقال: "1/186

 .17/77معجم األدباء للحموي   )3(
د كجو، المنشور في مجلة مجمع اللغة سمير سعي. مجد الدين ابن األثير ومنهجه في التأليف د" :نقلًا عن  )4(

 " .65/620العربية في دمشق مجلد
 .4/141وفيات األعيان البن خلّكان   )5(
 . ولم يوجد هذا النقل في المطبوع من وفيات األعيان5/22شذرات الذهب البن العماد    )6(
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كان عالماً فاضالً، وسيداً كامالً، قد جمع بين علم العربية والقرآن، " :وقال ياقوت الحموي
  .)1("والنحو واللغة والحديث وشيوخه وصحته وسقمه والفقه وكان شافعياً

  .)2("كاتب مصنف، وصدر كبير" :وقال أبو شامة
  .)3("اضي الرئيس العالمة البارع األوحد البليغالق" :وقال الذهبي

  :شيوخه وتالميذه: رابعا
لزوم لابن األثير ب األمر الذي حدا ،شهد عصر ابن األثير نهضة علمية حافلة بالعلم والعلماء

غرزهم، ومالزمة درسهم، فأخذ عن شيوٍخ أجالء وأعالٍم فضالء في جميع الفنون والعلوم، فجمع 
  :)4(من شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، ووالقرآن والحديث والفقهبين علوم العربية 

 ، صاحب الغرة )5(هـ569أبو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي النحوي ت . 1
  .في شرح اللّمع، حيث أخذ عنه النحو األدب

ث سمع منه ، حي)6(هـ578عبد اهللا بن أحمد بن محمد أبو الفضل الطوسي خطيب الموصل ت . 2
  .الحديث

  .)8( ، حيث سمع منه الحديث)7(هـ607عبد الوهاب بن سكينة الصدفي الشافعي ت . 3
ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي األمين حيث أجازه في الحديث وسمع منه . 4

لك بمدينة ، وقرأه عليه أيضا كتاب السنن ألبي داود وأقر له به، وذ)9(هـ585صحيح مسلم في سنة 
، كما قرأ عليه كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي بظاهر الموصل سنة )10(هـ586السالم سنة 

  .)11( هـ585
  

                                                 
 .17/71معجم األدباء للحموي   )1(
 .68ذيل الروضتين ألبي شامة  ص   )2(
 .488 / 21أعالم النبالء للذهبي  سير   )3(
 .مرتبة حسب حروف المعجم  )4(
 .2/47، إنباه الرواة للقفطي 17/71، معجم األدباء للحموي 4/141وفيات األعيان البن خلكان   )5(
 .4/262شذرات الذهب البن العماد   )6(
 .21/502سير أعالم النبالء للذهبي   )7(
 .17/72معجم األدباء للحموي   )8(
 .1/200امع األصول البن األثير ج  )9(
 ).1/201جامع األصول البن األثير ( لعله لما قدمها حاجا،   )10(
 .1/204جامع األصول البن األثير   )11(
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، )1(هـ588عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بن أبي حبة أبو ياسر البغدادي الطحان  ت. 5
  .)2( هـ587حيث قرأ عليه صحيح مسلم بمدينة الموصل في شهور سنة 

أبو الفرج الحراني ابن أبي الفتح عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد البغدادي الحنبلي التاجر . 6
وكان مسند :"  هـ، حيث سمع منه الحديث، قال ابن خلكان596ت ) ابن كليب الحراني( الشهير بِـ 

  .)3("العراق، ألحق الصغار بالكبار
 ، حيث سمع منه )4(هـ596 الحداد المقرئ ت أبو جعفر المبارك بن المبارك بن أحمد بن زريق. 7

  .)5(هـ589كتاب رزين بن معاوية في الحديث في سنة 
  :تالميذهومن 

ثلة طيبة من أهل العلم ممن اشتهروا بين الناس في العلم والفتوى والتصنيف ه تتلمذ على يد
  :)6(والتأليف نذكر منهم

  .)7(هـ653إسماعيل بن حامد الشهير بِـ الشهاب القوصي ت . 1
  .)8(تاج الدين عبد المحسن بن محمد بن محمد بن الحامض شيخ الباجربقي. 2
 صاحب المشيخة - فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد الشهير بفخر الدين بن البخاري. 3

  .)9(هـ690 ت - المشهورة
  . صاحب إنباه الرواة )10() هـ646ت (أبو الحسن علي بن يوسف الِقفْطي . 4
 الطوسي أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد بن شهاب الدين نزيل مصر وشيخ الشافعية الشهاب. 5

  .)11( هـ596ت 
  :مؤلفاته: خامسا

  .جامع األصول في أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم. 1
  .الشافي في شرح مسند الشافعي. 2

                                                 
 .228-21/227سير أعالم النبالء للذهبي   )1(
 .1/199جامع األصول البن األثير   )2(
 .4/327لعماد ، شذرات الذهب البن ا2/394وفيات األعيان البن خلّكان   )3(
)4(   21/328سير أعالم النبالء للذهبي. 
 .1/205جامع األصول البن األثير   )5(
 .مرتبة على حروف المعجم  )6(
 .17/326البداية والنهاية البن األثير   )7(
 .21/490سير أعالم النبالء للذهبي   )8(
 .8/366، طبقات الشافعية للسبكي 21/490سير أعالم النبالء للذهبي   )9(
 .2/212بغية الوعاة للسيوطي   )10(
 .4/327، شذرات الذهب البن العماد 4/185طبقات الشافعية للسبكي   )11(
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  .شرح غريب الطوال. 3
  .منال الطالب في شرح طوال الغرائب. 4
  .وهو موضوع الدراسة .في غريب الحديث واألثرالنهاية . 5
  .المصطفى والمختار في األدعية واألذكار. 6
  .تجريد أسماء الصحابة. 7
  .المرصع في اآلباء واألمهات واألبناء والبنات واألذواء والذوات. 8
  .الباهر في الفروق في النحو. 9

  .البديع في النحو. 10
  :مرضه ووفاته: سادسا

ر حياته الكريمة جامعا بين العزوف عن الدنيا، واإلقبال على العلم، مع الرغبة في عاش ابن األثي
 فأبطل يديه )1("النّقرس"المعرفة، واالستكثار من الخير، حتى ابتاله اهللا بمرض شديد يقال له 

 انقطع إلى التأليف، والفراغ إلى الدرسوورجليه، وشله عن الحركة، حتى أصبح يحمل على محفّة، 
  .والتصنيف

وهكذا ظّل ابن األثير بقية عمره مالزما بيته، صابرا على ما أصابه، محتسبا هذا االبتالء، يرحل 
  .إليه طالب العلم

هـ، كان ابن األثير على موعٍد مع لقاء ربه سبحانه 606 ذي الحجة سنة منوفي يوم الخميس 
  .وتعالى، وفاضت الروح إلى بارئها، رحمه اهللا رحمة واسعة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .43/226تاريخ اإلسالم للذهبي   )1(
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  : النهاية في غريب الحديث واألثرنبذة تعريفية عن كتاب: ثانيالمبحث ال
  :تأريخ تأليف الكتاب: أوالً

لم يجد الباحث بعد بحِث وتفتيش نصا صريحا يفيد تحديد تأريخ تأليف ابن األثير لكتابه 
درته مؤسسة آل النهاية، ولكن بالرجوع إلى فهارس المخطوطات وبخاصة الفهرس الشامل الذي أص

مخطوطاً تقريبا، وأن أقدم نسخة للكتاب ) 246( البيت في عمان نجد أن مخطوطات النهاية قد بلغت
بإستانبول في تركيا، ) قره مصطفى(هي الجزء األول من الكتاب والموجودة في المركز الحكومي

   .)1() هـ604سنة (، ويعود تأريخ نسخها إلى )  ورقة311(وعدد أوراقها 
 هـ أو 604لتأمل في هذا النص يستطيع الباحث القول أن تأليف النهاية كان في سنة وبا

قبلها، وكال االحتمالين وارد، والخالصة أن أقل مدة لتأليف الكتاب كانت قبل وفاته بسنتين إن لم يكن 
  .أكثر واهللا تعالى أعلى وأعلم

  :سبب تأليف الكتاب: ثانياً
تب في غريب الحديث، وأوسعها استيعابا، وأغزرها مادةً، يعتبر كتاب النهاية من أوفى الك

وأجودها تصنيفًا، وأحسنها ترتيبا، جمع فيه بين غريب الحديث من كتاب أبي عبيد أحمد بن موسى 
 هـ، بإضافة ما 581، ومن كتاب أبي موسى محمد بن عمر المديني ت )هـ401ت (الهروي 

 فيهما من غريب الحديث، مجردا من غريب القرآن، فرأيتُ أن أجمع ما:"فاتهما، وفي ذلك يقول
وأِضيف كل كلمة إلى أختها في بابها، تسهيالً لكُلْفة الطلب، وتمادت بي األيام في ذلك ُأقدم رجالً 
وُأؤخِّر أخرى، إلى أن قٍَويت العزيمة، وخلَصت النية، وتحقّقت في إظهار ما في القوة إلى الفعل، 

وسهله وسنّاه، ووفق إليه، فحينئذ أمعنْتُ النظر، وَأنْعمتُ الِفكر في اعتبار الكتابين، ويسر اللّه األمر، 
 على كثرة ما ُأودع فيهما - والجمع بين ألفاظهما، وإضافة كل منهما إلى نظيره في بابه، فَوجدتُهما 

مر وأول النظر، مر ِبذكري  قد فَاتَهما الكثير الوافر، فإني في باِدئ األ- من غريب الحديث واألثر 
 وكفاك بهما شُهرةً في كتب -كلماتٌ غريبة، من غرائب أحاديث الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم 

 لم يِرد شيء منهما في هذين الكتابين، فحيث عرفتُ ذلك، تنبهتُ العتبار غير هذين -الحديث 
مان وأوسطه وآخره، فتتبعتها، واستَقْريتُ ما الكتابين من كتب الحديث المدونة المصنفة في أول الز

حضرني منها، واستَقْصيتُ مطالَعتها من المسانيد والمجاميع وكتب السنَن والغرائِب قديمها وحديثها 
وكتب اللغة على اختالفها، فرأيتُ فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتابين كثيرا، فَصدفْتُ حينئذ 

صار على الجمع بين كتابيهما، وأضفت ما عثَرتُ عليه، ووجدتُه من الغرائب إلى ما في عن االقت
  .)2("كتابيهما في حروفها مع نظائرها وأمثالها

                                                 
 .-قسم الحديث الشريف- 3/1705الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط    )1(
 11-1/10النهاية في غريب الحديث واألثر   )2(
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  :ادر المصنف في الكتابمص: ثالثاً
ابن األثير كغيره من المؤلفين أفاد من كتابة من سبقوه في هذا الفن، حيث انتهى إليه حصاد 

رح الغريب، مما ساعده على اإلبداع في جمع المادة العلمية، وتيسيرها، وتسهيلها طيب من كتب ش
  .للناس

وأبان رحمه اهللا بنفسه عن موارده ومصادره التي عول عليها في تأليفه النهاية، وذلك في 
ي، ، وذكر أنه أدار كتابه على كتابي أبي عبيد الهرو"النهاية"مقدمته النفيسة التي صدر بها كتابه 

  .وأبي موسى المديني، وهما أشهر كتابين اعتمد عليهما ابن األثير
، وكذلك كتاب للخطابي " غريب الحديث"اد منها ابن األثير أيضا كتاب ومن الكتب التي استف

للزمخشري، ونقل منهم نقوالً كثيرة تدل على أهمية هذين الكتابين، ومدى " الفائق في غريب الحديث"
  . )1(بهماتأثر ابن األثير 

للحربي رحمه اهللا، ونص عليه في مقدمة كتابه " غريب الحديث" :ومن موارده أيضا كتاب
  .النهاية

لألزهري رحمهما اهللا، " تهذيب اللغة" للجوهري، وكتاب " الصحاح"ومن موارده أيضا كتاب 
  .)2(ونقل عنهما نقوالً كثيرة

، وأما غيرها فقد أفاد "النهاية"ليفه كتاب هذه أهم الكتب التي عول عليهما ابن األثير في تأ
  .منها ولكن ليست مثل التي ذُكرت من هذه الكتب

  :مخطوطات الكتاب وطبعاته: رابعاً
  :مخطوطات الكتاب .1

 باعتباره أكثر المراجع –بالرجوع إلى الفهرس الشامل الذي نشرته مؤسسة آل البيت في عمان 
 نجد أن - هارس المخطوطات في مكتبات العالمالتي اهتمت بالمخطوطات وسردها واستقراء ف

 مخطوط، وأن أقدم مخطوط للكتاب يعود تأريخ نسخه إلى سنة 246مخطوطات كتاب النهاية بلغت 
بإستانبول، ) قره مصطفى(هـ وهي عبارة عن المجلد األول من نسخة في المركز الحكومي 604

نهاية النظر في شرح غريب الحديث " سم ورقة، وورد عنوان الكتاب فيها با311وبلغ عدد ورقاتها 
  )3("واألثر

  
  

                                                 
 .424- 417ناحي صطلل" مجد الدين بن األثير وجهوده في علم غريب الحديث"ظر أمثلة على هذا في وان  )1(
 .المصدر السابقانظر   )2(
  قسم الحديث الشريف3/1705الفهرس الشامل   )3(
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  :)1(ومن مخطوطات الكتاب أيضا
بإستانبول، وهي عبارة عن المجلد الثاني وعدد أوراقها ) قره مصطفى(نسخة المركز الحكومي   - 

  .هـ609 ورقة وتأريخ نسخها سنة 349
مجلد الثالث وعدد أوراقها بإستانبول، وهي عبارة عن ال) قره مصطفى( نسخة المركز الحكومي - 

  . ه609 ورقة، وتأريخ نسخها سنة 396
  . هـ662 نسخة المكتبة الخالدية في القدس وهي عبارة عن الجزء األول، وتأريخ نسخها - 
هـ جاء في الفهرس 671 ورقة، وتأريخ نسخها 384 نسخة دار صدام في العراق وعدد أوراقها - 

  .أنها نسخة نفيسة
  .هـ672 ورقة، وتأريخ نسخها 244 في بلغاريا وعدد أوراقها - صوفيا– نسخة دار الكتب - 
  :طبعات الكتاب. 2

  :طبع كتاب النهاية عدة طبعات هي
هـ، طبع حجر وهي غير مضبوطة وتقع في مجلد واحد كبير 1269 الطبعة األولى بطهران عام - 

  .)2( ورقة199الحجم في 
، وهي مضبوطة بالشكل الكامل، وتقع في )3(هـ1311 الطبعة الثانية بالمطبعة العثمانية سنة - 

للسيوطي وهي بتصحيح عبد العزيز بن إسماعيل " الدر النثير"أربعة أجزاء، وعلى هامشها 
  .)4(األنصاري الطهطاوي

، )5(هـ، وهي غير مضبوطة، وتقع في أربعة أجزاء1318 الطبعة الثالثة بالمطبعة الخيرية سنة - 
مفردات (لصفحة األولى من الجزء األول أن بهامشها كتابين، أحدهما وقد ذكر في ا:" قال الطناحي

في غريب الحديث للحافظ ) تصحيفات المحدثين(في غريب القرآن، وثانيهما ) الراغب األصفهاني
  .)6("أبي أحمد الحسن بن عبد اهللا العسكري، ولكن لم يطبع بالهامش سوى مفردات الراغب

هـ بتحقيق الطاهر 1383- م1963لبابي الحلبي بالقاهرة سنة  ا الطبعة الرابعة بمطبعة عيسى- 
وهي .  لبنان-  مجلدات، وصورته دار إحياء التراث العربي ببيروت5الزاوي ومحمود الطناحي في 

                                                 
 . قسم الحديث الشريف3/1705الفهرس الشامل   )1(
، مقدمة 1/35ة لسركيسات العربية والمعرب معجم المطبوع،131اكتفاء القنوع مما هو مطبوع لفنديك ص   )2(

 .1/18الطناحي للنهاية 
" هـ1308وطبع أيضا في القاهرة عام :" ما نصه131أشير إلى أن فنديك ذكر في كتابه اكتفاء القنوع ص   )3(

 .ولم يزد على هذا فليحرر
 .1/35معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس   )4(
 .انظر المصدر السابق  )5(
 .1/18مقدمة تحقيق النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
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أفضل الطبعات وأجودها وأتقنها وكل الطبعات الحديثة للكتاب اعتمدت على هذه الطبعة كأصل في 
  .نشر الكتاب

بعة هي التي اعتُمد عليها في تخريجي ودراستي ألحاديث النهاية في وهذه الط: قال الباحث
  .غريب الحديث واألثر
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  الفصل األول

  األحاديث الواردة من باب الصاد مع الغين وحتى باب الصاد مع الكاف

  :وفيه أربعة مباحث

  الصاد مع الغين: المبحث األول

  الصاد مع الفاء: المبحث الثاني

  الصاد مع القاف: حث الثالثالمب

  الصاد مع الكاف: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  16 16 

  الصاد مع الغين: المبحث األول

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
. أي ذَلَّ وامحـقَ   : يعني الشَّيطَان ] إذا قُلْتَ ذلك تَصاغَر حتى يكون مثَل الذُّباب       [فيه  } صغر{ -

 ..)1(لذُّل والهوانويجوز أن يكون من الصغَر والصغار وهو ا

  ): 1(الحديث رقم 
ابن         يعِني-) 3(، عن خَاِلد  )2( حدثَنَا وهب بن بِقيةَ    : في سننه، قال    اإلمام أبو داود   أخرج

: ، قَـالَ  )8( رجـلٍ  ، عن )7(، عن َأِبى الْمِليحِ   )6( عن َأِبى تَِميمةَ   -)5( يعِنى الْحذَّاء  -)4( عن خَاِلد  -عبِد اللَّهِ 
    ِديفَ النَِّبىكُنْتُ رe     طَانالشَّي فَقُلْتُ تَِعس تُهابتْ دثَرِإذَا قُلْـتَ        : "فَقَاَل.  فَع فَِإنَّك طَانالشَّي الَ تَقُْل تَِعس

ذَا قُلْتَ ذَِلـك تَـصاغَر       اللَِّه، فَِإنَّك إ   ِبسِم: ِبقُوِتى، ولَِكن قُلْ  : ذَِلك تَعاظَم حتَّى يكُون ِمثَْل الْبيِت، ويقُولَ      
  .)9("حتَّى يكُون ِمثَْل الذُّباِب

  :تخريج الحديث
  ،)12(، والطبرانـي فـي الكبيـر      )11(، وفي عمل اليـوم والليلـة      )10(أخرجه النسائي في الكبرى   

ــاوي ــار والطح ــشكل اآلث ــي م ــاني )13(ف ــاد والمث ــي اآلح ــم ف ــي عاص ــن أب           ، )14(، واب
                                                 

  .3/32النهاية في غريب الحديث واألثر  ) 1(
  . وهبان: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد، يقال له  ) 2(
  . خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني موالهمهو   ) 3(
  . المنازل البصري الحذاءخالد بن مهران أبو هو   ) 4(
هذه النسبة إلى حذو النعل وعملها، لكن خالداً الحذاء ما حذا نعال قط وال باعها، وإنما تزوج امرأة فنـزل                       ) 5(

األنـساب  انظـر   . إنه كان يجلس على دكان حذاء فنسب إلى ذلـك         : عليها في الحذائين فنسب إليها، ويقال     
  .2/190للسمعاني 

  . الهجيمي، أبو تميمة البصريطريف بن مجالدهو   ) 6(
  . أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذليهو   ) 7(
 وهـو   ، في هذا الحـديث    eمن خالل التخريج تبين لي أن  والد أبي المليح هو رديف النبي              : قال الباحث   ) 8(

انظـر  . حالبصري، له صحبة، ولم يرو عنه إال ولده أبو الملي          أسامة بن عمير بن عامر بن األقيشر الهذلي       
  . 1/30، اإلصابة في تمييز الصحابة 1/105أسد الغابة: ترجمته

  .4984سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ال يقال خبثت نفسي، حديث رقم  ) 9(
  .10313، 10312، حديث رقم9/205السنن الكبرى للنسائي   ) 10(
  .554،555،556، حديث رقم374عمل اليوم والليلة النسائي ص  ) 11(
  .516، حديث رقم1/194م الكبير المعج  ) 12(
  .368، حديث رقم1/343شرح مشكل اآلثار   ) 13(
  .1068، حديث رقم2/306اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   ) 14(
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، والحـاكم فـي     )2(، وابن منده في معرفة أسامي أرداف النبـي        )1(والليلة وابن السني في عمل اليوم    
مـن طريـق   جميعهم  ،)5(، والمزي في تهذيب الكمال   )4(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة     )3(المستدرك

  .، بنحوهخالد الحذاء به
، والطحـاوي فـي مـشكل       )7(في معجمه  بنحوه، وأبو يعلى الموصلي      )6(وأخرجه اإلمام أحمد  

بـدل  ) الجبـل (، بلفـظ    )10(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة     )9(، والبيهقي في شعب اإليمان    )8(اآلثار
بن اأسامة  ( ، واسمه    eمن طريق عاصم األحول عن أبي تميمة عن رديف النبي           جميعهم  ،  )البيت(

  .، والد أبي المليح)عمير
، مـن طريـق     )تصاغر(بدل  ) يذوب( بلفظ   )11(ق والمفترق وأخرجه الخطيب البغدادي في المتف    

   .eمليح عن أبي تميمة عن رديف النبيخالد الحذاء عن أبي ال
   .eعن أبي المليح مرسال عن النبي ...) كان رجال( بلفظ )12(وأخرجه النسائي في الكبرى

  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :لى الحديثالحكم ع
، ال يـضر  فخالد الحذاء     وتدليس واختالط   إرسال وما ذكر عن  يح،   إسناده صح  :قال الباحث 

  في الطبقة األولى الذين ال يـضر         ابن حجر   ذكره  فقد هتدليس، وأما   )13(رسل عن أبي تميمة   ألنه لم ي 
ــسهم ــا أ، و)14(تدلي ــم ــااختالط ــاده كم ــار حم ــر   أش ــه تغي ــى أن حفظ ــد إل ــن زي                          ب

                                                 
  .509، حديث رقم458عمل اليوم والليلة البن السني ص  ) 1(
  .66معرفة أسامي أرداف النبي ص  ) 2(
  .7792، حديث رقم4/324المستدرك   ) 3(
  7316، حديث رقم 6/3182فة الصحابة معر  ) 4(
  .25/95تهذيب الكمال   ) 5(
  .20591، حديث رقم34/198مسند أحمد   ) 6(
  .83معجم أبي يعلى ص   ) 7(
  .368، حديث رقم1/343شرح مشكل اآلثار   ) 8(
  .4820، حديث رقم4/302شعب اإليمان   ) 9(
  7316، حديث رقم 6/3182معرفة الصحابة   ) 10(
  .1/433مفترق المتفق وال  ) 11(
  .10314، حديث رقم9/205السنن الكبرى   ) 12(
، تحفـة   171، جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل للعالئـي ص          54المراسيل البن أبي حاتم ص    انظر    )13(

  .94التحصيل في ذكر رواة المراسيل ألبي زرعة العراقي ص
  .20طبقات المدلسين البن حجر ص  ) 14(
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وتزول هذه العلة بكونه لم يخالف الثقات، فقد توبع بعاصم األحول، وروى لـه             ،)1( قدم من الشام   لما
 .البخاري ستة عشر حديثا ومسلم تسعة أحاديث من هذا الطريق

هـذا حـديث    :  صححه من العلماء الحاكم، قال     وعليه فالحديث إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد        
إسناده :  وقال المنذري  .)4(، وشعيب األرنؤوط  )3(صححه األلباني ، كما   )2(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   

  .)6(ِإسنَاده جيد قَِوي: وقال ابن كثير. )5(جيد
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  ..)7(]المحِرم يقْتُل الحية بصغٍر لها[ومنه الحديث   --

  ):2(الحديث رقم 
، )9(بن ِعيسى ا، وَأحمد   )8( سِعيٍد الَْأيِلي   حدثنا هارون بن   : قال  في صحيحه   اإلمام مسلم  أخرج   

عبيد اللَِّه بـن       سمعت  : ، قال )12(، عن أبيه  )11(، أخبرني مخْرمةُ بن بكَيرٍ    )10(أخبرنا ابن وهبٍ  : قاال
 سـمعت   :، تَقُـولُ  eسمعت عاِئشَةَ زوج النبي   : ول، يق )14(سمعت الْقَاِسم بن محمدٍ   : ، يقول )13(ِمقْسٍم

  َأربع كُلُّهن فَاِسقٌ يقْتَلْن في الِْحلِّ والْحرِم، الِْحدَأةُ والْغُراب والفارة : "، يقولeرسوَل اللَِّه

                                                 
  .292تقريب التهذيب ص  ) 1(
  .7792، حديث رقم4/324المستدرك على الصحيحين   ) 2(
  .3/118صحيح الترغيب والترهيب   ) 3(
  .34/198انظر تعليقه على  مسند أحمد   ) 4(
  . 4/42الترغيب والترهيب   ) 5(
  .14/530تفسير ابن كثير   ) 6(
  .3/32النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 7(
وطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم، هذه بلدة على سـاحل بحـر    بفتح األلف وسكون الياء المنق    : األيلي  )8(

األنـساب  . القلزم مما يلي ديار مصر، خرج منها جماعـة مـن العلمـاء والفـضالء فـي كـل نـوع                    
 .1/237للسمعاني

 . أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستريهو   )9(
 . طلب األسديعبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األسود بن المهو   )10(
 . مخرمة بن بكير بن عبد اهللا بن األشج، أبو المسور المدنيهو   )11(
 . بكير بن عبد اهللا بن األشج مولى بني مخزومهو   )12(
 . عبيد اهللا بن مقسم المدنيهو   )13(
 . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميهو   )14(
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قُورالْع الْكَلْب2(قال. )1(و( :ةَ؟ قال: فقلت ِللْقَاِسِميتَ الْحَأيغٍْر لها: َأفَرتُقْتَُل ِبص)4(")3( .  
  :تخريج الحديث

، يد بـن المـسيب     من طريق سع   )6( من طريق عروة بن الزبير، ومسلم      )5(أخرجه البخاري 
  ).بصغر لها(من غير ذكر بنحوه،  ،tعن عائشة ) عروة وسعيد(كالهما

  :دراسة رجال اإلسناد
 - ِشىالقُر ِد اِهللا بِن اَألشَجبٍر بِن عكَيب ةُ بنمخْرمِنىدِر الموو الِمسهـ158، ت، َأب .  

هـذا  : سألت إسماعيل بن أبى أويس قلت     ": وقال أبو حاتم  . )7("كثير الحديث ثقة  ": قال ابن سعد    
: وقـال أحمـد  . )8(" بن بكير بن األشـج مخرمة: الذى يقول مالك بن أنس حدثنى الثقة من هو؟ قال     

، "الثقات" حبان فى وذكره ابن   . )11("ليس به بأس  ": وقال النسائى . )10"ثقة": بن المديني اوقال  . )9("ثقة"
: بن صـالح  اوقيل ألحمد    .)12("يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه، ألنه لم يسمع من أبيه           ": وقال

:  يقول،سمعت مالكاً: قال زيد بن بشر عن ابن وهب و.)13("نعم":  قال"كان مخرمة من ثقات الناس؟"
:  حاتم وأب وقال .)15(الثناء عليه ، وكان مالك يحسن     )14(" صالحاً كان رجالً حدثنى مخرمة بن بكير، و    "
ــديث " ــالح الح ــدى     .)16("ص ــن ع ــد ب ــو أحم ــال أب ــب،  ": وق ــن وه ــد اب             وعن

                                                 
. سماها كلباً الشِْتراِكها فـي الـسبعية  . تَرس كاألسِد والنِّمر والذِّئبأي يجرح ويقْتُل ويفْ  : وهو كل سبع يعِقر     )1(

  .3/275النهاية في غريب الحديث واألثر . من أبِنية المبالغة: والعقُور
  .أي عبيد اهللا بن مقسم المدني  )2(
  .8/115شرح النووي على مسلم . هانةإأي بمذلة و  )3(
)4(      ِم، حـديث                 صحيح مسلم، كتاب الحج، بـرالْحفـي الِْحـلِّ و ابومن الـد ِرِه قَتْلَهغَيِرِم وحِللْم بنْداب ما ي

  .1198رقم
  .1829صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث رقم   ) 5(
)6 (             ِرِه قَتْلَهغَيِرِم وحِللْم بنْداب ما يِم، حـديث           صحيح مسلم، كتاب الحج، بـرالْحفـي الِْحـلِّ و ابومن الـد

  .1198رقم
  .432 ص - القسم المتمم-الطبقات الكبرى   ) 7(
  .8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 8(
  .3/51، 2/490، العلل ومعرفة الرجال 8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 9(
  .8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 10(
  . 27/325تهذيب الكمال انظر   )11(
  .7/510الثقات   )12(
  .27/327تهذيب الكمال   )13(
  .27/325تهذيب الكمال   )14(
  .1/436المعرفة والتاريخ   )15(
  .8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 16(
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وقـال   .)1("معن بن عيسى، وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة، وأرجو أنه ال بأس بـه         و
: ، وقـال  )4(ن معين فقد ضعفه   باأما   .)3(صدوق: قال ابن حجر  و. )2("صدوق، وكان يدلس  ": الساجى

  .ثقةالراوي :  قال الباحث.)6("وال يكتب حديثه: " وزاد،)5("ليس حديثه بشيء"

- تَِريِن التُسفُ ِبابرعي ِريصاِن المسى بِن حسِعي بن دمهـ243، ت)7(َأح. 
، )ابن خلفون (وفى كتاب   : "قال مغلطاي و. )9("الثقات"وذكره ابن حبان في     . )8("ليس به بأس  ": قال النسائي 

ومـا  ": وقال الخطيب البغدادي  . )10("كان أحد الثقات، اتفق اإلمامان على إخراج حديثه       : قال أبو جعفر النحات   
ثقـة ثبـت كـان      ": قال الذهبي  و .)11("رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك االحتجاج بحديثه           

وقَال فـي سـير     . )13("ثقة: "وقال في المغني  . )12(" بل هو صادق متقن    عصريه يحيى بن معين يكذبه، وحاشاه     
. )14"(!اِإلمام، المحدثُ، الصدوقُ، العمُل علَى االحِتجاِج ِبِه، فََأين ما انْفَرد ِبِه حتَّـى نُلَينَـه ِبـِه؟      : "أعالم النبالء 

نكروا عليه ادعاء السماع ولم يتهم بالوضع، ولـيس    ، إنما أ  )15(صدوق تكلم في بعض سماعاته    : وقال ابن حجر  
. )17("كان ابن معين يحلف باهللا الذي ال إله إال هو إنه كـذاب            ": وقال أبو داود  . )16(في حديثه شئ من المناكير    

 زرعة على مسلم روايته عـن       أنكر أبو ": وقال سعيد بن عمرو البرذعي    . )18("تكلم الناس فيه  ": وقال أبو حاتم  
         ما رأيت أهـل مـصر يـشكون فـي أنـه، وأشـار إلـى                ": ، وقال لي  "الصحيح  في أحمد بن عيسى  

                                                 
  .8/179الكامل في الضعفاء   ) 1(
  .10/64تهذيب التهذيب   ) 2(
  .926تقريب التهذيب ص   ) 3(
    .287، سؤاالت ابن الجنيد ص 3/82 - رواية الدوري- ابن معينتاريخ  )4(
  .3/239 - رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) 5(
  .1/56 - رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين   ) 6(
  .1/465األنساب للسمعاني . نسبة إلى تستر ألنه كان يتجر إليها  ) 7(
  .81تسمية مشيخة النسائي ص   ) 8(
  .8/15ان الثقات البن حب  )9(
  .1/97إكمال تهذيب الكمال   )10(
  .4/272تاريخ بغداد   )11(
  .38من تكلم فيه وهو موثق ص   )12(
  .1/3المغني في الضعفاء   )13(
  .71-12/70سير أعالم النبالء   ) 14(
  .96تقريب التهذيب ص   ) 15(
  .1/57تهذيب التهذيب   ) 16(
  .1/418تهذيب الكمال   ) 17(
  .2/64الجرح والتعديل   )18(
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إن ما قلت صحيح، وإنما أدخلـت       ": ، فذكرت ذلك لمسلم بن الحجاج، فقال      )1("لسانه، كأنه يقول الكذب   
من حديثه ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إال أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عنـدي مـن                    

قـال  . )2("ن أوثق منهم بنزول فاقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقـات             رواية م 
  .الراوي صدوق: الباحث

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
، )t)3وال يضر، ألنه لم يرسل عن عائـشة       : إرسال القاسم بن محمد   وفي اإلسناد   : قال الباحث 

لـم  يقال وقع إليه كتـاب أبيـه و  ": يقولبن معين كان اف: مختلف فيه: إرسال مخرمة عن أبيه   وفيه  
 لـم ": وقال أبـو داود     . )5(" إنما يروى من كتاب أبيه     لم يسمع من أبيه شيئاً    ": وقال أحمد . )4("يسمعه

بـن  اوقال سعيد بن أبى مريم عن خاله موسى          .)6("هو حديث الوتر   و  واحداً يسمع من أبيه إال حديثاً    
وقـال ابـن أبـى     . )7("لكن هذه كتبه  و لم أدرك أبى،  : لحدثك أبوك؟ قا  : أتيت مخرمة، فقلت  ": سلمة
ن أبيه، فحلـف    سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها م        : وجدت فى ظهر كتاب مالك    ": أويس

بـن  اسمعت معن   ": أما ابن المدينى، قال   . )8(" سمعت من أبى   - يعنى المسجد  - لى ورب هذه البنية   
      . "بيعة أشياء مـن رأى سـليمان بـن يـسار          عرض عليه ر  مخرمة سمع من أبيه، و    :  يقول عيسى
 وال أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشىء اليسير، و لم أجـد أحـداً    ": يقال عل 

وقال ابـن   . )9("سمعت أبى : بالمدينة يخبرنى عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول فى شىء من حديثه            
  .)10("ألنه لم يسمع من أبيه، تج بحديثه من غير روايته عن أبيهيح": حبان

أن كتاب أبيه كـان عنـده       : أحدهما: وأجاب ابن القيم رحمه اهللا عن هذه العلة بجوابين شافيين         
، فال فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه، بل األخذ عن                   مضبوطاً محفوظاً

ولم يـزل   ... ذه طريقة الصحابة والسلف   النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وه         
       كتـب إلـي فـالن أن       : السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض، ويقول المكتوب إليـه          

                                                 
  .1/419تهذيب الكمال   ) 1(
  .1/676سؤاالت البرذعي   )2(
  .260تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص، و253جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )3(
  .3/239، تاريخ ابن معين رواية الدوري 8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 4(
  .8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 5(
  .27/325الكمال تهذيب   )6(
  .220المراسيل البن أبي حاتم ص   ) 7(
  .27/325تهذيب الكمال   )8(
  .8/363الجرح والتعديل البن أبي حاتم   ) 9(
  .7/510الثقات   )10(
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فالنا أخبره، ولو بطل االحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي األمة إال أيسر اليسير، فإن االعتماد إنما هـو                  
 ال تخون، وال يحفظ في زمـن مـن األزمـان            على النسخ ال على الحفظ، والحفظ خوان والنسخة       

 من أهل العلم رد االحتجاج بالكتاب وقال لم يشافهني به الكاتب فال أقبله، بل كلهـم  المتقدمة أن أحداً 
  .  )1(مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه

قال سمع منه ومعه زيادة أما الجواب الثاني أن قول من قال لم يسمع من أبيه معارض بقول من            
  .)2(علم وإثبات

وخالصة األمر أن مسلماً رحمه اهللا روى عن مخرمة بن بكير في صحيحه، إما ألنـه رجـح                  
 لإلتـصال، كمـا قـال        فكأنه رأى الوجادة سبباً    )3(ه، أو ألنه روى عن أبيه بالوجادة      سماعه من أبي  

  .)4(العالئي
، وهذا ال يضر ألن ابن حجـر        )5(لساجى بذلك  كما وصفه ا   :التدليس من مخرمة بن بكير    وأما   - 

 .)6(ذكره في رجال الطبقة األولى من المدلسين الذين ال يضر تدليسهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .5/242زاد المعاد   )1(
  .5/243زاد المعاد   )2(
، أو قرأت بخط فالن، وجدت: أن يقف على أحاديث بخط راويها، ال يرويها الواجد، فله أن يقول: الوجادة  )3(

  .2/230تدريب الراوي  انظر .أو في كتابه بخطه، حدثنا فالن، ويسوق اإلسناد والمتن
فإنها منقطعة غير متصلة، ولكنها تأخذ نوعاً من االتصال في حالة وثوقه بأنه خط من : حكم الوجادةأما 

 لجمال السيدوده في خدمة السنة ابن قيم الجوزية وجه. "وجدت بخط فالن: "قولهمثل وجد ذلك عنه، وذلك 
1/490. 

  .275جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   ) 4(
  .10/64بن حجر التهذيب التهذيب   ) 5(
  .25طبقات المدلسين البن حجر ص  ) 6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
أي استصغَر سـنَّه عـن      ] فصغَّره: قال عروة .  أقام بمكة بضع عشرةَ سنةً     eأن النبي   [وفيه    --

  ..)1(وقد تكرر في الحديث.  قال غَفَر اللّه لهأي] فغَفَّره[ضبط ذلك وفي رواية 

  ): 3(الحديث رقم 
، )4(، عن عمٍرو  )3(، حدثَنَا سفْيان  )2(وحدثَنَا ابن َأِبي عمر   :  قال  في صحيحه   اإلمام مسلم  أخرج

ِبـضع  : "فَِإن ابن عبـاٍس، يقُـولُ     : قُلْتُ". عشْرا: "قَاَل"  ِبمكَّةَ؟ eكَم لَِبثَ النَِّبي    : "قُلْتُ ِلعروةَ : قَاَل
  .)6(")5(ِإنَّما َأخَذَه ِمن قَوِل الشَّاِعِر: " وقَاَل".فَغَفَّره: "قَاَل". عشْرةَ

  :تخريج الحديث
". ة يـوحى إليـه    فمكث بمكة ثالث عشرة سن    "بلفظ   ،من طريق ِعكِْرمةَ  ،  )7(أخرجه البخاري 

   .tعن ابن عباس ) عكرمة وزكريا(كالهما . ، بنحوه إسحاق، من طريق زكريا بن)8(ومسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ بمكة243 محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى، أبو عبد اهللا ، ت-
وقال أحمد ابن حنبل،    . )11("الثقات"وذكره ابن حبان فى     ". ثقة: ")10(، والدارقطني )9(قال ابن معين  

كان به  ، و  صالحاً كان رجالً : "وقال أبو حاتم  . )12("فابن أبى عمر  أما بمكة   : "وسئل عمن نكتب؟ فقال   
ونقل ابن حجر عن    . )13(" حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقاً       غفلة، ورأيت عنده حديثا موضوعاً    

  . )14("ال بأس به: "، قال بن القاسممسلمة
                                                 

  .3/32النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 1(
  . محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكةهو   )2(
 . بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي، أبو محمد الكوفي ثم المكيسفيانهو   )3(
  .هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد األثرم  )4(
  :والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس، حيث يقول  )5(

  .15/101شرح النووي على مسلم . يذكر لو يلقى خليال مواتيا  ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
  .2350 بمكة والمدينة، حديث رقمeاب الفضائل، باب كم أقام النبيصحيح مسلم، كت  )6(
)7(  ِة النَِّبيراب ِهجصحيح البخاري، كتاب المناقب، بeِدينَِة،حاِبِه ِإلَى الْمحَأص3902 و  
  .2351 بمكة والمدينة، حديث رقمeصحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي  )8(
  .3/60 -رواية الدوري -تاريخ ابن معين   )9(
  .48سؤاالت أبى بكر البرقانى للدارقطني ص  )10(
  .9/98الثقات البن حبان   )11(
  .8/124الجرح والتعديل انظر   )12(
  .8/125الجرح والتعديل   )13(
  .9/519تهذيب التهذيب انظر   )14(
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  .الراوي ثقة: قال الباحث. )1("صدوق: "وقال ابن حجر
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

ذكره ابن حجر فـي الطبقـة       فقد   فال يضر،   سفيان بن عيينة   واختالطتدليس  وأما   :قال الباحث 
  .)3(العالئي من القسم األول من المختلطيناعتبره و، )2(الثانية الذين ال يضر تدليسهم

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)4(هَل عليها الشُّرب منه أي يميله ليس]أنه كان يصِغي لها اِإلنَاء[في حديث الِهرة  -

  ):4(الحديث رقم 
خَاِلد     ثنا  : ، قَالَ )5( حدثَنَا عِلي بن معبدٍ    : قال  في شرح معاني اآلثار     اإلمام الطحاوي  أخرج

  اِنياسٍرو الْخُرمع ن6(ب( َقَال ، :   ح نب اِلحثنا صسان)رِ   : ، قَالَ )7يبالز نةُ بورثنا ع      اِئـشَةَ، َأنع ـنع ،
  .)8( ويتَوضُأ ِبفَضِلِهكَان يصِغي الِْإنَاء ِللِْهرe رسوَل اِهللا 

  :تخريج الحديث
  .، بنحوهمن طريق سعيد المقبري عن عروة به ،)9(أخرجه الدارقطني في سننه  
من طريق داود   ،  )12(، والبيهقي في الكبرى   )11(، وابن راهويه في مسنده    )10(وأخرجه أبو داود    

وأخرجـه الطبرانـي فـي       .)كان يصغي لها اإلنـاء    (وه دون قوله     بنح ،بن صالح التمار عن أمه    ا
  .tعن عائشة) ، وأبيهأم داود( كالهما . بلفظه،، من طريق داود بن صالح عن أبيه)13(األوسط

  
                                                 

  .907تقريب التهذيب ص   )1(
  . 32طبقات المدلسين البن حجر ص  )2(
  . 46ي صالمختلطين للعالئ  )3(
  .3/33النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .علي بن معبد بن نوح المصري الصغير، أبو الحسن البغداديهو   )5(
. هذه النسبة إلى خراسان وهي بالد كبيرة، وهو اسم مركب بالعجمية ومعناه بالعربية موضع طلوع الشمس  )6(

  .2/337األنساب للسمعاني انظر 
)7(  يح بن اِلحصِفيالكُو ِشيالقُر ان.  
  .50، حديث رقم1/19 شرح معاني اآلثار   )8(
  .1، حديث رقم1/67سنن الدارقطني    )9(
  .76سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم  )10(
  .1030، حديث رقم2/458مسند ابن راهويه   )11(
  .1099، حديث رقم1/247السنن الكبرى   )12(
  .7949، حديث رقم8/55وسط المعجم األ  )13(
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   :دراسة رجال اإلسناد
 - اِنياسٍرو الْخُرمع نب خَاِلد: 

ي شيوخ علي بن معبد فوجدت خالد بن عمرو القرشي األمـوي الكـوفي               نظرت ف  :قال الباحث 
بـن  اقد تكون خطأ، ونظرت في تالميذ خالد بن عمرو الكوفي فوجدت علـي              ) وليس الخراساني (

معبد، وبناء على ذلك أرجح أنه خالد بن عمرو القرشي األموي الكوفي وليس الخراساني، وهذه قد                
بن ارماه  وخالد بن عمرو األموي، أبو سعيد الكوفي        . عرفها غيره تكون نسبة عرفها الطحاوي ولم ي     

 .، فيكون ضعيفاً)1(ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع ،معين بالكذب
-  ح نب اِلحصالنَ انسَأ، ريضبثُاِرو الحالم ِند2(متروك ي(. 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  : ى الحديثالحكم عل
ألجل خالد بن عمرو متهم بالكذب والوضع، وصالح بن حسان   يف جداً،   إسناده ضع : قال الباحث 
  .متروك الحديث

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3( أي أمال صفْحة عنُقه إليه]ينفَخ في الصور فال يسمعه أحد إالَّ أصغَى ِليتاً[ومنه الحديث  -

  ): 5(الحديث رقم 
، )5(، حدثَنَا َأِبـي   )4(ثَنَا عبيد اللَِّه بن معاٍذ الْعنْبِري     حد:  قال  في صحيحه   اإلمام مسلم  أخرج  
سِمعتُ يعقُوب بن عاِصِم بِن عروةَ بِن مسعوٍد الثَّقَِفي،         : ، قَالَ )7(، عن النُّعماِن بِن ساِلمٍ    )6(حدثَنَا شُعبةُ 

ما هذَا الْحِديثُ الَِّذي تُحـدثُ ِبـِه، تَقُـوُل ِإن           : عمٍرو، وجاءه رجٌل، فَقَالَ   سِمعتُ عبد اللَِّه بن     : يقُوُل
سبحان اللَِّه، َأو لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه، َأو كَِلمةً نَحوهما، لَقَد هممتُ َأن لَـا               : الساعةَ تَقُوم ِإلَى كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ     

        ِإنَّكُم ستَرون بعد قَِليـٍل َأمـرا عِظيمـا يحـرقُ الْبيـتُ ويكُـون               :  َأحدا شَيًئا َأبدا، ِإنَّما قُلْتُ     ُأحدثَ
                                                 

  .289تقريب التهذيب صانظر   )1(
  .444تقريب التهذيب ص انظر   )2(
  .3/33النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
" بنـي العنبـر     : " هذه النسبة إلى  .بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، والراء        : العنبري  )4(

وهم جماعة من بني تميم، ينسبون إلى بني العنبر بن عمرو بن تميم بن مـر                ،  "بلعنبر: "ويخفف، فيقال لهم  
  .4/245األنساب للسمعاني . بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزارا

  .معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضيهو   )5(
  .م الواسطي ثم البصريشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطاهو   )6(
  .النعمان بن سالم الطائفيهو   )7(
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ربِعين يومـا    يخْرج الدجاُل ِفي ُأمِتي فَيمكُثُ َأربِعين لَا َأدِري أَ         : "eقَاَل رسوُل اللَِّه    : ويكُون، ثُم قَالَ  
. ورفَع ِليتًـا  ثُم ينْفَخُ ِفي الصوِر، فَلَا يسمعه َأحد ِإلَّا َأصغَى ِليتًا،           ...َأو َأربِعين شَهرا َأو َأربِعين عاما     

  .الحديث. )2("... حوض ِإِبِلِه)1(وَأوُل من يسمعه، رجٌل يلُوطُ: قَاَل
  يثتخريج الحد

  .تفرد به مسلم دون البخاري
  دراسة رجال السند

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/277النهاية في غريب الحديث واألثر . وأصلُه من اللُّصوق. أي يطَينُه ويصلحه  )1(
  .2940ديث رقمح صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في األرض،  )2(
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  :باب الصاد مع الفاء: المبحث الثاني

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
وهـو  . التَّصِفيح والتَّصفيقُ واحد  ] التسبيح للرجال والتَّصِفيح للنساءِ   [في حديث الصالة    } صفح{ - 

حة الكَفِّ على صفْحة الكّفِّ اآلخر، يعني إذا سها اإلمام نبهه المأموم، إن كـان               من ضرب صفْ  
  .)1(سبحان اللّه، وإن كان امرأةً، ضربتْ كَفّها على كَفِّها ِعوض الكَالَم: رجال، قال

  ):6(الحديث رقم 
، عن  )4(، عن سفْيان  )3( وِكيع ، َأخْبرنَا )2(حدثَنَا يحيى :  في صحيحه، قال    اإلمام البخاري  أخرج

  .)7("التَّسِبيح للرجاِل والتَّصِفيح ِللنِّساِء": eقَاَل النَِّبي : ، قَاَلt) 6(، عن سهِل بِن سعٍد)5(َأِبي حاِزٍم
  تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات -
وفيه تدليس سفيان الثوري، وال يضر فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانيـة التـي       : الباحثقال  

  .)8(احتمل األئمة تدليسهم
  
  
  
  

                                                 
  .3/33واألثر النهاية في غريب الحديث   )1(
  .يحيى بن جعفر بن أعين األزدي البخاريهو   )2(
  .وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفيهو   )3(
  .سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفيهو   )4(
  .سلمة بن دينار، أبو حازم األعرج التمار المدني، القاص مولى األسود بن سفيانهو   )5(
له وألبيه صحبة مشهور،    : سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس           هو    )6(

وكان اسمه حزنا فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سهال، وعاش سهل وطـال عمـره حتـى أدرك                     
خر مـن مـات     الحجاج بن يوسف وامتحن معه، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاز المائة وهو آ               

  .486، أسد الغابة ص3/140اإلصابة في تمييز الصحابة انظر . بالمدينة من الصحابة
  .1204ديث رقمصحيح البخاري، أبواب العمل في الصالة، باب التصفيق للنساء ح  )7(
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص  )8(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
وهي مفُاعلَة من إلْصاِق الكَفِّ بالكَفِّ وإقبال الوجه علـى  ] المصافَحة عند اللِّقاء[ ومنه الحديث   -

  .)1(الوجه

  ): 7(م الحديث رق
، )4(، عن َأِبي ِإسـحاقَ    )3(، حدثَنَا الَْأجلَح  )2(حدثَنَا ابن نُميرٍ  :  في مسنده قال   اإلمام أحمد أخرج  

ن  ِإلَّا غُِفر لَهمـا قَبـَل أَ       يلْتَِقياِن فَيتَصافَحانِ ما ِمن مسِلميِن    ": eقَاَل رسوُل اللَّهِ  : ، قَالَ )5(عِن الْبراءِ 
  .)6("يتَفَرقَا

  :تخريج الحديث
وابن أبي شيبة    ،)9( في سننه  ماجهوابن  ،  )8( في سننه  أبو داود  و ،)7( في سننه  أخرجه الترمذي 

من طريق األجلـح    جميعهم   ،)12(ابن المقرئ في معجمه   و،  )11(والبيهقي في الكبرى   ،)10(في مصنفه 
  .، بنحوهعن أبي إسحاق السبيعي به
، والبيهقي )15(وأبو يعلى في مسنده ،)14( في مسنده ، والطيالسي )13(نه في سن  وأخرجه أبو داود  

      .أبـي الحكـم البجلـي     بـن أبـي الـشعثاء       ج عن زيد    لْمن طريق أبي ب   جميعهم   ،)16(في الكبرى 

                                                 
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . الهمداِنيهشامٍر َأبو نُميعبد اهللا بن هو   )2(
  .األجلح بن عبد اهللا الكندىهو   )3(
  .عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، السِبيعي الهمدانيهو   )4(
 . البراء بن عازب الصحابي المعروفهو  )5(
  .18547، حديث رقم 30/517مسند أحمد   )6(
  .2727الْمصافَحِة، حديث رقم باب ما جاء ِفي ، كتاب االستئذان واآلداب،سنن الترمذي  )7(
  .5214 باب في المصافحة، حديث رقم كتاب األدب،سنن أبي داود،  )8(
  .3703 باب المصافحة، حديث رقم كتاب األدب،سنن ابن ماجه،  )9(
  .26231، حديث رقم 13/185مصنف ابن أبي شيبة   )10(
  .13955، حديث رقم7/99السنن الكبرى للبيهقي   )11(
  .1204، حديث رقم365مقرئ صمعجم ابن ال  )12(
  .5213 باب في المصافحة، حديث رقم كتاب األدب،سنن أبي داود،  )13(
  .787، حديث رقم 2/113مسند الطيالسي   )14(
  .1673، حديث رقم 3/234مسند أبي يعلى   )15(
  .13953، حديث رقم7/99السنن الكبرى للبيهقي   )16(
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 زيد بن أبي الـشعثاء    ( كالهما   .، من طريق أبي الحكم علي البصري عن أبي بحر         )1(وأخرجه أحمد 
  .، بنحوهtبعن البراء بن عاز) وأبو بحر

وله شاهد . ، بنحوهtأنس حديث  من ،)3(، وأبو يعلى)2(أخرجه اإلمام أحمد ، وللحديث شاهد
  .، بنحوهtة أبي أماممن حديث، )4(أخرجه الطبراني في الكبيراخر، 

  :دراسة رجال اإلسناد
 هـ145َأجلَح بن عبِد اِهللا الِكنِْدى، َأبو حجيةَ الكُوِفى، ت -

وقـال  . )7("ثقة": وقال العجلى . )6("ليس به بأس  ": و قال فى موضع آخر    . )5("ثقة": معينبن  اقال  
حاديث صـالحة يـروى عنـه       له أ ": وقال أبو أحمد بن عدى    . )8("ثقة حديثه لين  ": يعقوب بن سفيان  

ـ       ،ال متناً  و  للحد ال إسناداً    مجاوزاً  منكراً اًلم أجد له حديث   الكوفيون وغيرهم و   يعة  إال أنه يعد فـى ش
وقـال ابـن    . )10(" جداً كان ضعيفاً ": وقال ابن سعد  . )9(" وهو عندى مستقيم الحديث صدوق     ،الكوفة
أجلـح  ": أحمدوقال  ،  "فى نفسى منه شىء    ":القطانقال ابن المدينى عن يحيى      و .)11(صدوق: حجر

 ."لـيس بقـوى  ":  زرعةوأبوقال  ،"قد روى األجلح غير حديث منكرومجالد متقاربان فى الحديث و    
  . )12("ليس بقوى كان كثير الخطأ مضطرب الحديث يكتب حديثه وال يحتج به": وقال أبو حاتم
. )15("ضعيف": وقال أبو داود  . )14("مفترى": وقال الجوزجانى . )13("ضعيف ليس بذاك  ": وقال النسائى 
  .)16(كان ال يدرى ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزبير: وقال ابن حبان

                                                 
  .18594، حديث رقم 30/557مسند أحمد  )1(
  .12451، حديث رقم 19/435 أحمد مسند  )2(
  .4139، 7/165مسند أبي يعلى   )3(
  .8076، حديث رقم8/280المعجم الكبير للطبراني   )4(
  .2/136، الكامل في الضعفاء 3/269 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )5(
  .2/136، الكامل في الضعفاء 3/454 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )6(
  .1/212ت معرفة الثقا  )7(
  .3/104المعرفة والتاريخ   )8(
  .2/140الكامل في الضعفاء   )9(
  .6/350الطبقات الكبرى   )10(
  . 120تقريب التهذيب ص  )11(
  .164-9/163الجرح والتعديل انظر   )12(
  .1/209ميزان االعتدال في نقد الرجال   )13(
  .59أحوال الرجال للجوزجاني ص   )14(
  .178سؤاالت اآلجري ألبي داود ص  )15(
  . 1/175المجروحين البن حبان   )16(
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  . الراوي ضعيف: قال الباحث. )1("ن الشعبى أحاديث مضطربة ال يتابع عليهاروى ع": وقال العقيلى
  . باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :لى الحديثالحكم ع
  واختالطه إرسالهأما  ف : إسحاق السِبيعي  يأب وتدليس واختالط    إرسال في إسناده : قال الباحث 

مـن القـسم األول مـن    الئـي   وقد ذكـره الع    ،)2(البراء بن عازب  ، ألنه لم يرسل عن      انيضرال  ف
 وهو لم يـصرح   ،  )4(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين       فقد   وأما تدليسه ،  )3("المختلطين
ومع بي إسحاق السبيعي،    أوتدليس  ضعف األجلح،   إسناده ضعيف، ل  وبناء على ذلك فإن     ،  بالسماع

  .يرهلغذلك فإن للحديث متابعات وشواهد تُرقِّيه إلى مرتبة الحسن 
: وقال األلبـاني  . )5(هذَا حِديثٌ حسن غَِريب ِمن حِديِث َأِبي ِإسحقَ عن الْبراءِ         : قال الترمذي 

 وقـال . )6(على األقل حسن كما قال الترمـذي      حديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح أو     بالجملة فال و
  .)7(صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف: شعيب األرنؤوط

  
   :حمه اهللاقال ابن األثير ر

 أي جانبـه  : أي ممال عليه كأنّه قد جعل صفحه      ] قَلب المؤمن مصفَح على الحقِّ    [ومنه الحديث    - 
  .)8(عليه

  ):8(الحديث رقم 
  .لم أعثر علي تخريج له:  قال الباحث

  
  
  
  

 
                                                 

  .1/140الضعفاء الكبير   )1(
 .245جامع التحصيل للعالئي ص  )2(
 .94المختلطين للعالئي ص   )3(
  .42طبقات المدلسين البن حجر ص  )4(
  .4/447سنن الترمذي   )5(
  .2/24السلسلة الصحيحة   )6(
  .30/517انظر تعليقه على مسند أحمد   )7(
  .3/34ريب الحديث واألثر النهاية في غ  )8(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
-      أربعةٌ [ومنه حديث حذيفة والخُدري فَ  : القلوبصم منها قلب      فيه النّفـاق واإليمـان ح اجتمع[ 

وجهـه  : وصفْح كل شيء  . الذي له وجهان يلْقى أهَل الكُفْر بوجٍه وأهَل اإليمان بوجه         : المصفَح
  .)1(وناحيتُه

  ):9(الحديث رقم 
، )3(ي شَيبان يعِن -ِ، حدثَنَا َأبو معاِويةَ     )2(حدثَنَا َأبو النَّضر  :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  خرجأ
: eقَاَل رسوُل اللَّـهِ   : ، قَالَ )7(، عن َأِبي سِعيدٍ   )6(، عن َأِبي الْبخْتَِري   )5(، عن عمِرو بِن مرةَ    )4(عن لَيثٍ 

لَاِفِه، وقَلْب منْكُـوس،    َأجرد ِفيِه ِمثُْل السراِج يزِهر، وقَلْب َأغْلَفُ مربوطٌ علَى غِ         قَلْب  : الْقُلُوب َأربعةٌ "
 فَحصم قَلْبالْكَـاِفرِ،               . و الَْأغْلَفُ فَقَلْـب ا الْقَلْبَأمو ،هِفيِه نُور هاجْؤِمِن ِسرالْم فَقَلْب درالَْأج ا الْقَلْبفََأم

         ،َأنْكَر فَ ثُمرنَاِفِق عالْم فَقَلْب نْكُوسالْم ا الْقَلْبَأموِنفَاقٌ      وو انِفيِه ِإيم فَقَلْب فَحصالْم ا الْقَلْبثَُل  َأمفَم 
                   فَـَأي مالـدو حا الْقَـيهدمِة يحثَِل الْقُرثَُل النِّفَاِق ِفيِه كَممو بالطَّي اءا الْمهدمقْلَِة يثَِل الْباِن ِفيِه كَمالِْإيم

  .)8"(ى الُْأخْرى غَلَبتْ علَيِهالْمدتَيِن غَلَبتْ علَ
  :تخريج الحديث

من طريق أحمد بن خالد الوهبي،       ،)10(، وأبو نعيم في الحلية    )9(أخرجه الطبراني في الصغير   
  .به، بنحوهعن شيبان 

  . موقوفا، بنحوهtحذيفةمن حديث  ،)11(، أخرجه ابن أبي شيبةوللحديث شاهد
  . موقوفا، بنحوهt الفارسي سلمانن حديث، م)12(له شاهد أخر، أخرجه ابن أبي حاتم

  

                                                 
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .هاشم بن القاسم  )2(
  .شيبان بن عبد الرحمن النحوي  )3(
  .الليث ابن أبي سليم الكوفي  )4(
  .عمرو بن مرة بن عبد اهللا الجملى المرادى، أبو عبد اهللا الكوفى األعمى  )5(
  . موالهم الكوفىسعيد بن فيروز، أبو البخترى الطائى  )6(
   .tالصحابي المعروف سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري   )7(
  .11129، حديث رقم17/208مسند أحمد   )8(
  .1075، حديث رقم 2/228المعجم الصغير   )9(
  .4/385حلية األولياء   )10(
  .31043، حديث رقم15/614مصنف ابن أبي شيبة   )11(
  .5/1636تفسير ابن أبي حاتم   )12(
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  دراسة رجال اإلسناد، 
 ولم يتميـز حديثـه      صدوق اختلط جداً  : ضعيف، حيث قال عنه ابن حجر     : الليث ابن أبي سليم    - 

 .)1(فترك
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  : ضعيف، وفيههإسناد: قال الباحث

، إال أنه )2(فرغم أنه ثقة، وأنه من رواة الصحيحين: لطائيإرسال سعيد بن فيروز أبي البخْتَري ا - 
  .)t)3لم يسمع من أبي سعيد

 .نه ترك لكثرة اختالطه وحديثه لم يتميزإ، حيث إختالط الليث ابن أبي سليم - 
  .)5(، والشيخ شعيب األرنؤوط)4(والحديث ضعفه العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  818تقريب التهذيب ص   )1(
 .1/289الهداية واإلرشاد للكالباذي انظر   )2(
 .183، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 11/33تهذيب الكمال انظر   )3(
  .5158، حديث رقم 11/263السلسلة الضعيفة لأللباني   )4(
  .11129، حديث رقم17/208انظر تعليق شعيب األرنؤوط على مسند أحمد   )5(
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 :ر رحمه اهللاقال ابن األثي
أي غير مبرز صفْحةَ خده وال مائٍل في أحـِد  ] غَير مقْنع رأسه وال صافٍح بخده    [ ومنه الحديث    - 

  .)1(الشِّقَّين

  ):10(الحديث رقم 
يـد  ، عـن يزِ   )2(حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد، حدثَنَا ابن لَِهيعةَ      :  في سننه قال    اإلمام أبو داود   أخرج  

              اِمِريٍرو الْعمِن عِد بمحم نلَةَ، علْحِن حِرو بمِن عِد بمحم نِبيٍب، عَأِبي ح نِني ابعكُنْـتُ  : ، قَالَ )3(ي
 افَـذَكَر بعـض هـذَ     : )4(، فَقَاَل َأبو حميدٍ   e، فَتَذَاكَروا صلَاةَ رسوِل اللَِّه      eِفي مجِلٍس ِمن َأصحاِب     

غَيـر مقِْنـٍع     )5(فَِإذَا ركَع َأمكَن كَفَّيِه ِمن ركْبتَيِه وفَرج بين َأصاِبِعِه ثُم هصر ظَهره           : الْحِديِث، وقَالَ 
يسرى ونَصب الْيمنَى فَِإذَا    فَِإذَا قَعد ِفي الركْعتَيِن قَعد علَى بطِْن قَدِمِه الْ        : وقَاَل. رْأسه ولَا صاِفٍح ِبخَدهِ   

  . )6(كَان ِفي الراِبعِة َأفْضى ِبوِرِكِه الْيسرى ِإلَى الَْأرِض وَأخْرج قَدميِه ِمن نَاِحيٍة واِحدٍة
  :تخريج الحديث

، )10(، والبغـوي  )9(، وفي السنن الصغير   )8(، وفي معرفة السنن   )7(أخرجه البيهقي في الكبرى   
  .من طريق يزيد بن أبي حبيب به، بنحوهجميعهم ، )12(، وابن حبان)11( خزيمةوابن

  . به، بنحوه من طريق يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة،)13(وأخرجه البخاري
  

                                                 
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . عبد اهللا بن لهيعةهو   )2(
  .4/113األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى عامر بن لؤي  )3(
أبو حميد الساعدى األنصارى المدنى، اسمه عبد الرحمن بن سعد، وقيل غير ذلك، صحابى مـشهور،                هو    )4(

  .7/46صحابة االصابة في تمييز الانظر . شهد أحداً وما بعدها
النهاية في غريب الحـديث     . أن تَأخُذَ برأِس العود فَتَثِْنيه إليك وتَعِطفَه      : وأصُل الهصرِ . أي ثَناه إلى األرض     )5(

  .5/263واألثر
  .731سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب افتتاح الصالة، حديث رقم  )6(
  .2652، حديث رقم 2/84السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .915، حديث رقم 3/46معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )8(
  .296، حديث رقم 1/157السنن الصغير للبيهقي   )9(
  .557، حديث رقم 3/14شرح السنة البغوي   )10(
  .643، حديث رقم 1/324صحيح ابن خزيمة   )11(
  .1869، حديث رقم 5/185صحيح ابن حبان   )12(
)13(  اب سِد، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب اآلذان،  بلُوِس ِفي التَّشَه828نَِّة الْج.  
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من طريق يحيى بن    أربعتهم  ،  )4(، وابن خزيمة  )3( وابن حبان  ،)2(أحمد و ،)1(وأخرجه الترمذي 
يحيى (كالهما  . من طريق أبي عاصم   االثنان  ،  )6(، وابن الجارود  )5(ماجهوأخرجه ابن   . سعيد القطان 

  . ألفاظ متقاربة، بعن محمد بن عمرو العامري به من طريق عبد الحميد بن جعفر) اصموأبو ع

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ174 عبد اِهللا بن لَِهيعةَ بِن عقْبةَ، َأبو عبِد الرحمِن الحضرِمي، قاضي مصر، ت -

قـال  . ضعفه العلماء بسبب اختالطه الشديد ، بعد أن احترقت كتبه إال في اليسير من أحاديثـه               
من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثـه وإتقانـه   : سمعت أحمد يقول: قال أبو داود : "الذهبي
احتراق صدوق من السابعة خلط بعد      : "وقال ابن حجر  . )7("قلت العمل على تضعيف حديثه    . وضبطه

. )8("كتبه، ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون               
   .صدوق قبل احتراق كتبه، وإال فمختلط ضعيف: قال الباحث

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :لى الحديثالحكم ع

  :صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وفيهإسناده : قال الباحث
، وسبط  )9( نص على اختالطه جمع من األئمة كما ذكر العالئي          حيث ن لهيعة، اختالط عبد اهللا ب    - 

 وهم عبد اهللا بن وهـب وابـن   ، وقد استثنى بعض أهل العلم رواية العبادلة عنه        )10(ابن العجمي 
، وعليه فرواية قتيبة    )11( قبل االختالط  المبارك وعبد اهللا بن المقرئ وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي         

ال تعرف أهي بعد االختالط أم قبله؟ لكن قتيبة توبع بأبي األسود على ابن لهيعـة                بن سعيد عنه    
 .، فتحل مشكلة االختالط هذه)12(كما في رواية البيهقي في الكبرى

                                                 
  .304سنن الترمذي، كتاب الصالة، باب منه، حديث رقم  )1(
  .23599، حديث رقم 39/9مسند أحمد   )2(
  .1865، حديث رقم 5/180صحيح ابن حبان   )3(
  .651، حديث رقم 1/327صحيح ابن خزيمة   )4(
  .1061سنة فيها، باب إتمام الصالة، حديث رقم سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة وال  )5(
  .192، حديث رقم 1/58المنتقى البن الجارود   )6(
 .1/590الكاشف للذهبي   )7(
 .538تقريب التهذيب ص   )8(
 .26 رقم 65المختلطين للعالئي ص   )9(
 .58 رقم 190 ص - المطبوع مع نهاية االغتباط–االغتباط لسبط ابن العجمي   )10(
 .5/377لتهذيب البن حجر تهذيب ا  )11(
  .2476، حديث رقم 2/102السنن الكبرى للبيهقي   )12(
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 .  )1( ألنه لم يرسل عن محمد بن عمرو بن حلحلة ذلك،ال يضرو، إرسال يزيد بن أبي حبيب - 
وقـال  . )3(صحيح على شرط مسلم   :  األرنؤوط وقال شعيب . )2(هذا حديث صحيح  : قال البغوي و
  .)4(حديث صحيح: األلباني

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5( أي جاِنبِي المخْرج]حجرين للصفْحتَين وحجراً للمسربة[ومنه حديث االستنْجاء  - 

  ):11(الحديث رقم 
 عبِد الْعِزيِز، حدثَنَا عِتيقُ بن يعقُـوب        حدثَنَا عِلي بن  :  في الكبير قال    اإلمام الطبراني  أخرج

 سـِئَل   e، َأن رسوَل اللَِّه     )7(، عن جدهِ  )6(الزبيِري، حدثَنَا ُأبي بن عباِس بن سهِل بن سعٍد، عن َأِبيهِ          
  .)9(")8(حجراِن لَلصفْحتَيِن، وحجر للمسربِة، َأوال يِجد َأحدكُم ثَالثَةَ َأحجاٍر:"عِن االسِتطَابِة؟ فَقَاَل

  :تخريج الحديث
، )12( فـي سـننه    ، والـدارقطني  )11(، وابن عدي في الكامل    )10 (أخرجه العقيلي في الضعفاء     

مـن طريـق    جميعهم  ،  )15(، والخطابي في غريبه   )14(، والروياني في مسنده   )13(والبيهقي في الكبرى  
  . به، بمثلهبن يعقُوباعِتيِق 

                                                 
  .239، المراسيل البن أبي حاتم ص 300جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  .3/15شرح السنة للبغوي   )2(
  .23599، حديث رقم 39/9انظر تعليقه على مسند أحمد   )3(
  .2/13إرواء الغليل لأللباني   )4(
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .عباس بن سهل بن سعد األنصارى الساعدىهو   )6(
ت      هو ابن مالٍك بن خالد األنصاري الخزرجي أبو العباس الساعدي، له وألبيه صحبة،              : سهل بن سعد    )7(

  .3/200اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .   هـ، وقيل بعدها، وقد جاز المئة88
النهاية في غريـب الحـديث      . المسلَك: وكأنَّها من السرب  . هي بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر         )8(

  .2/357واألثر
  .5697، حديث رقم 6/121المعجم الكبير للطبراني   )9(
  .39، حديث رقم 1/32الضعفاء الكبير   )10(
  .2/127الكامل في الضعفاء   )11(
  .130، حديث رقم 1/89 سنن الدارقطني  )12(
  .566، 565، حديث رقم 1/114السنن الكبرى للبيهقي   )13(
  .1108، حديث رقم 2/230مسند الروياني   )14(
  .1/650غريب الحديث الخطابي   )15(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  :ُأبي بن العباِس بن سهِل بن سعٍد الساعدي - 

. )2("يكتب حديثه وهو فرد المتـون واألسـانيد       : "وقال ابن عدي  . )1("الثقات"ذكره ابن حبان في     
من تكلـم فيـه وهـو       "، لذلك ذكره في كتاب      )3("إن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث      : "وقال الذهبي 

وقال مـرة    .)6("ضعيف: "وقال مرة . )5("هو قوي : "قال الدارقطني فيما نقل عنه مغلطاي     و. )4("موثق
: وقال الـساجي  .)9("ضعيف: "بن معيناوقال . )8("منكر الحديث: "قال أحمد و .)7("تكلموا فيه : "أخرى

لـيس   ":وقـال البخـارى   . )11("له أحاديث ال يتابع على شىء منهـا       : "وقال العقيلى . )10("ضعيف"
قـال  . )15("فيه ضـعف  : "وقال ابن حجر   .)14(، وأبو بشر الدوالبي   )13(النسائيوكذا قال   . )12("بالقوى
  .الراوي ضعيف: الباحث

 - ِرييببن صديق بن موسى بن عبداهللا بن الزبير بن العوام أبو يعقوب الز قُوبعِتيقُ بن يع. 
وذكره . )17(" أنه حفظ الموطأ في حياة مالك      بلغني: "وقال أبو زرعة الرازي   . )16(وثقه الدارقطني   

 .الراوي ثقة: قال الباحث. )18("لثقاتا"ابن حبان في 
                                                 

  .4/51الثقات البن حبان   )1(
  .2/128الكامل في الضعفاء   )2(
  .1/208ميزان االعتدال في نقد الرجال   )3(
  .34هو موثق ص من تكلم فيه و  )4(
  .2/5إكمال تهذيب الكمال انظر   )5(
  .203اإللزامات والتتبع للدارقطني ص   )6(
  .186سؤاالت الحاكم ص   )7(
  .1/186، تهذيب التهذيب 2/5إكمال تهذيب الكمال انظر   )8(
  .1/32الضعفاء الكبير انظر   )9(
  .2/5إكمال تهذيب الكمال انظر   )10(
  .1/32الضعفاء الكبير   )11(
  .1/186تهذيب التهذيب انظر   )12(
  .45الضعفاء والمتروكين للنسائي ص  )13(
تعقب مغلطاي وابن حجر المزي، وقاال أن الدوالبي نقل هـذا           : قال الباحث .  2/259تهذيب الكمال   انظر    )14(

ن عن البخاري، وأعتقد أن في كالمهما هذا نظر، فما المانع أن الدوالبي يذكر القول ع           " ليس بالقوي " القول  
  أحد من أهل العلم في مكان ثم يذكره معزوا إلى نفسه في مكان آخر؟

  .120تقريب التهذيب ص   )15(
  .5/372لسان الميزان   )16(
  .7/46الجرح والتعديل   )17(
  .8/527الثقات البن حبان   )18(



  37 37 

 .هـ184، تي القاضالكوفيهو على بن غراب الفزارى، أبو الحسن : عِلي بن عبِد الْعِزيِز - 
كان : "ضا أي ، وقال )2("، وما كان ممن يكذب    لم يكن به بأس   : "وقال مرة ،  )1("ثقة: "بن معين  ا قال  
ليس به بأس، و  : "وقال النسائى  .)4("ظلمه الناس حين تكلموا فيه    " : وقال مرة أخرى   ،)3(" صالحاً شيخاً

: بن أبى شـيبة   اقال عثمان   : وقال ابن شاهين  . )6("كوفى، شيعى، ثقة  : "وقال ابن قانع   .)5("كان يدلس 
اعة من جملتهم على بن غراب،      وقع فى العلل للدارقطنى، بعد أن ذكر جم       : "وقال ابن حجر  . )7("ثقة"

ليس لى : "قال أحمد. )9("ال بأس به، هو صدوق عندى: " وقال أبو حاتم.)8("فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ
، كان حديثه حديث أهـل      )10( كان يدلس، ما أراه إال كان صدوقاً        واحداً به خبرة، سمعت منه مجلساً    

 يعنى وزيـر    -بن داود اصحب يعقوب   ، و فيه ضعف، و    كان صدوقاً : "وقال ابن سعد   ".)11(الصدق
يه ألجل مذهبه، فإنه كان     أظن إبراهيم طعن عل   : "وقال الخطيب البغدادي   .)12(" فتركه الناس  -المهدى

لـه  : "وقال ابن عدى  . )14("يعتبر به : "وقال الدارقطنى . )13("أما روايته فقد وصفوه بالصدق    يتشيع و 
سألت محمد بن عبـد اهللا بـن        : حسين بن إدريس  وقال ال . )15("غرائب، وأفراد، و هو ممن يكتب حديثه      

ـ : "الـق" ؟يفاًـو ضع ـس ه ـألي: "تـ، قل " به يراًـكان صاحب حديث بص   : "عمار، فقال  ه كـان   ـإن
أو القـدر،     للتشيع  يكون كذاباً أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن ال       يتشيع، و لست  

ـ            و ال يعقله ل ال يبصر الحديث و    ــراو عن رج  ـست ب لو ي لـو كـان أفـضل مـن فـتح يعن
                 بــن حبــان اصــدوق وكــان يــدلس ويتــشيع وأفــرط : "وقــال ابــن حجــر .)16("الموصــلى

                                                 
  .12/45، تاريخ بغداد 141تاريخ أسماء الثقات ص  )1(
  .12/45، تاريخ بغداد 1/83 رواية ابن محرز ، تاريخ ابن معين447سؤاالت ابن الجنيد ص  )2(
  .1/91تاريخ ابن معين رواية ابن محرز   )3(
  .6/200الجرح والتعديل   )4(
  .12/45تاريخ بغداد   )5(
  .7/325تهذيب التهذيب   )6(
  .141تاريخ أسماء الثقات ص  )7(
  .7/325تهذيب التهذيب   )8(
  .6/200الجرح والتعديل   )9(
  .4/885) بل األوسط(، التاريخ الصغير 3/968، الضعفاء الكبير 6/200الجرح والتعديل   )10(
  .12/45تاريخ بغداد   )11(
  .6/391الطبقات الكبرى   )12(
  .12/45تاريخ بغداد   )13(
  .12/45، تاريخ بغداد 52سؤاالت البرقاني ص  )14(
  .6/353الكامل في الضعفاء   )15(
  .7/325تهذيب التهذيب   )16(
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عن أبيه فـى النهـى أن    وذكر له العقيلى حديثه عن صالح بن حيان عن ابن بريدة      .)1("في تضعيفه 
:  بـن نميـر    وقال محمد بن عبـد اهللا     . )2("ال يعرف إال به   ال يتابع عليه، و    ":كليبا فقال يسمى كلبا و  

وقـال  . )4("ضعيف، ترك الناس حديثـه    : "وقال أبو داود  . )3("له أحاديث منكرة  يعرفونه بالسماع، و  "
وقـال إبـراهيم بـن يعقـوب         .)5("أنا ال أكتب حديثه، أبو داود يقوله      ضعيف، و : "عيسى بن يونس  

كثير الخطـأ فيمـا     : "وقال ابن حبان   .)7("ليس بقوي : "وقال عثمان الدارمي   .)6("ساقط: "الجوزجانى
يروى، حتى وجد االسانيد المقلوبة في روايته كثيرا، واالشياء الموضوعة التى يرويها عن الثقات،              

  .الراوي صدوق حسن الحديث لكنه يدلس: قال الباحث. )8("فبطل االحتجاج به وإن وافق الثقات
  . اإلسناد ثقاتباقي رجال - 

  :الحكم على الحديث
 .، ألجل ُأبي بن عباِس بن سهِل بن سعٍد الساعدي، فإنه لم يتابع             إسناده ضعيف  :قال الباحث   

  .وفيه علي بن عبد العزيز يدلس، لكنه صرح بالسماع في هذه الرواية
ي خالفه وضعف هذا الحديث، ، لكن العقيل)10(، ووافقه البيهقي)9(ِإسنَاد حسن: وقال الدارقطني

  .)12(وضعفه األلباني. )11(" أحاديث ال يتابع منها على شيءُألبي ":وقال
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .703تقريب التهذيب ص  )1(
  .3/969الضعفاء الكبير   )2(
  .6/200الجرح والتعديل   )3(
  .12/45تاريخ بغداد   )4(
  .7/325تهذيب التهذيب   )5(
  .12/45، تاريخ بغداد 6/350، الكامل في الضعفاء 84أحوال الرجال للجوزجاني ص  )6(
  .6/351، الكامل في الضعفاء 177تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص  )7(
  .2/105ن حبان المجروحين الب  )8(
  .1/89سنن الدارقطني   )9(
  .1/114السنن الكبرى للبيهقي   )10(
  .1/33الضعفاء الكبير   )11(
  .2/393السلسلة الضعيفة لاللباني   )12(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يقـال أصـفحه   ]لو وجدت معها رجالً لضربتُه بالسيف غير مصفَح[وفي حديث سعد بن عبادة    - 

ه فهو مون حدضه دره بعبِفحبالسيف إذا ضرفَح. صصعاً. والسيفُ مويان مر1(وي(.  

  ):12(الحديث رقم 
     ، حـدثَنَا   )2( حدثَنَا موسى بن ِإسـماِعيَل التَّبـوذَِكي       : في صحيحه قال    البخاري خرج اإلمام أ  

               : ، قَـالَ  )6(، عـن الْمِغيـرةِ     كَاِتـِب الْمِغيـرةِ    )5(، عـن ورادٍ   )4(، حـدثَنَا عبـد الْمِلـكِ      )3(َأبو عوانَةَ 
        فَبلَـغَ ذَِلـك    .  لَو رَأيتُ رجلًا مع امرَأِتـي لَـضربتُه ِبالـسيِف غَيـر مـصفَحٍ              :قَاَل سعد بن عبادةَ   

  وِمـن َأجـِل   . َأنَا َأغْير ِمنْه، واللَّه َأغْير ِمنِّـي  َأتَعجبون ِمن غَيرِة سعٍد؟ واللَِّه لَ     ":  فَقَالَ ،eرسوَل اللَّهِ 
        طَنا بما وِمنْه را ظَهاِحشَ مالْفَو مرِة اللَِّه حرغَي .            ـِل ذَِلـكَأج ِمناللَِّه و ِمن ذْرِه الْعِإلَي بَأح دلَا َأحو

نِْذِرينالْمو شِِّرينبثَ الْمعلَ. بنَّةَوالْج اللَّه دعو ِل ذَِلكَأج ِمناللَِّه و ةُ ِمنحِه الِْمدِإلَي بَأح د7("ا َأح(.  
  :تخريج الحديث

  .من طريق عبد الملك بن عمير به، بنحوهكالهما ، )9(، ومسلم )8(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  ، )10( من المختلطين من القسم األولفهو، اليضرفبن عمير عبد الملك  اختالطوأما 

  

                                                 
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
سمعت أبا الفـضل    هذه النسبة إلى بيع السماد، ويقول البصريون لبياع السماد تبوذكيون، و          : "قال السمعاني   )2(

التبوذكي عندنا الذي يبيع ما في بطون الدجاج والطيور من الكبد والقلـب             : محمد بن ناصر السالمي، يقول    
  .1/447األنساب للسمعاني انظر ". والقانصة

  .هو الوضاح بن عبد اهللا اليشكري  )3(
  . عبد الملك بن عمير بن سويد اللخميهو   )4(
  . كاتب المغيرة وموالههو أبو سعيد الثقفي الكوفي  )5(
وهو ابن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سـعد بـن                   : المغيرة بن شعبة  هو    )6(

اإلصابة في تمييز   . هـ50عوف بن قيس الثقفي، وكنيته أبو عيسى أو أبو محمد، أحد الصحابة الكرام، وت             
 .6/197الصحابة 

  .7416 ال شخص أغير من اهللا، حديث رقمeقول النبي كتاب الحدود، باب ، صحيح البخاري  )7(
  .6846كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجال فقتله،ح، صحيح البخاري  )8(
  .3837صحيح مسلم، كتاب اللعان، باب، حديث رقم   )9(
  .76المختلطين للعالئي صانظر   )10(



  40 40 

 فهـو مـن   ،  ، وأما تدليسه فال يضر أيـضاً      )1(عن وراد وأما إرساله فال يضر كذلك، ألنه لم يرسل         
 .)3(رواية عند البخاريفي وقد صرح بالسماع ، )2(الثالثة

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وهو العفُو عن ذنُوب العبـاِد المعـِرض عـن عقُـوبتهم             ]لىالصفُوح في ِصفِة اللّه تعا    [ومنه   - 
  .)4(تكرماً

  ):13(الحديث رقم 
  .لم أعثر علي تخريج له: قال الباحث

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5(الصفيح من أسماء السماء] مالئكة الصفيح األعلى[وفيه  - 

  ):14(الحديث رقم 
  .تخريج لهلم أعثر علي :  قال الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .230جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )1(
 .41 البن حجر ص طبقات المدلسين  )2(
  .6473حديث رقم، باب ما يكره من قيل وقال كتاب الرقاق، صحيح البخاري،  )3(
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فإذا هي قد eُأهِديتْ لي ِفدرةٌ من لَحم فقلتُ للخاِدم ارفَعيها لرسول اللّه[ tوفي حديث أم سلمة - 

لعلَّـه قـام علـى بـابكم سـائٌل          : ، فقال eصارت ِفدرة حجر فَقَصت الِقصة على رسول اللّه       
  .)1 (يقال صفَحتُه إذا أعطيتَه وأصفَحتُه إذا حرمتَه. بتُموهأي خَي] فأصفَحتَموه

  ):15(الحديث رقم 
:  َأن ُأم سـلَمةَ، قالـت      eفي حديِث النبـي   :  قال الخطابي في غريب الحديث   أخرج اإلمام    

ـ     eارفَعيها لرسوِل اللّهِ  :  من لَحم، فقلتُ للخاِدم    )2(ُأهِديتْ لي ِفدرةٌ  " د صـارت مـروة    ، فإذا هـي قَ
: قالـت ". لعلَّه قام على بابكم سائٌل فأصفَحتَموه     ": ، فقال eفَقَصت الِقصةَ علَى رسوِل اللّهِ    . )3(حجر

، ثنا عيسى بن )4(حدثنيه بعض أصحاِبنَا، ثنا الهيثم بن كُلَيِب ".فإن ذلك لذلِك": َأجل يا رسوَل اِهللا، قاَل
، عـن  )8(، عن سعيِد بِن إياس الجريـِري  )7(، نا خارجةُ بن مصعب    )6(عب بن المقدام  ، نا مص  )5(َأحمد

  .)10)(9(مولى لعثمان، عن أم سلَمةَ
  :تخريج الحديث

  .تفرد به الخطابي  
  

                                                 
  .3/34النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
الفائق . (سريع االنكسار : ر ِفدراً وعود فَِدر وفَِزر    الِقطْعة ويقال هذه حجارة تُفَدر أي تَتَكسر وتصي       : الِفدرة    )2(

  ).3/95في غريب الحديث واألثر 
  .6/4188لسان العرب البن منظور انظر . حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتُقْدح منها النار: المروة  )3(
  .يكُلَيب بِن سريج  بِن معِقل الشَّاِشهو أبو سعيد الهيثم بن   )4(
  .عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقالنيهو   )5(
  .الخَثْعِميهو مصعب بن المقدام   )6(
  .السرخَِسيهو خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج   )7(
بن اهذه النسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب                       )8(

  .2/53األنساب للسمعاني . ن وائلعلي بن بكر ب
 أم      هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين،                هي    )9(

سلمة مشهورة بكنيتها، كان أبوها يلقب زاد الركب ألنه كان أحد األجواد فكان إذا سافر لم يحمل أحد معـه                 
كفيهم، وكانت تحت أبي سلمة بن عبد األسد وهو ابن عمها وهاجرت معه إلى               بل هو كان ي    من رفقته زاداً  

الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، فيقال أنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة، ولما مات زوجهـا مـن                   
الجراحة التي أصابته تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم سنة أربع وقيل ثالث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة                  

  .204 - 8/203اإلصابة في تمييز الصحابة انظر . اتت سنة اثنتين وستينم
  .1/600غريب الحديث الخطابي   )10(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .ومولى لعثمان، كقوله بعض أصحابنا: فيه رواة مجهولون - 
  .هـ203عِمي مولَاهم، َأبو عبِد اِهللا الكُوِفي، تمصعب بن الِمقْداِم الخَثْ - 

   :وقـال أبـو داود  . )3("ما أرى به بأساً: "ابن معينزاد  و". ثقة: ")2(، والدارقطنى )1( ابن معين  قال
قد وصـفه بالثقـة     : "وقال الخطيب البغدادي   .)5("الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب      . )4("ال بأس به  "

وقال             .)7(" ال بأس به   كان صالحاً : "وقال ابن شاهين   .)6"(، وغيره من األئمة   يحيى بن معين  
،  صـالحاً  كان رجـالً  : "قال أحمد بن حنبل   . )9("كوفى صالح : "وقال ابن قانع  . )8("صالح: "أبو حاتم 

وقال . )10(" فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت فى حديثه، فإذا أحاديثه متقاربة عن الثورى             رأيت له كتاباً  
: وقال ابـن حجـر    . )12("ضعيف الحديث، كان من العباد    : "وقال الساجى . )11("ضعيف: "ابن المدينى 

  .الراوي صدوق له أوهام، كما قال ابن حجر: قال الباحث. )13("صدوق له أوهام"
 -        خَِسيراِج السجو الحة، َأبِب بِن خَاِرجعصم ةُ بنبين، ويقال  متروك وكان يدلس عن الكذا    : خَاِرج

  .)14(إن ابن معين كذبه
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :ى الحديثالحكم عل
 :، وفيه عللإسناده ضعيف: قال الباحث

 وكان: " فرغم أنه ثقة، إال أنه اختلط قبل موته، قال ابن حبان:اختالط سِعيد بن ِإياس الْجريِري -

                                                 
  .13/110تاريخ بغداد   )1(
  .13/110، تاريخ بغداد 67سؤاالت البرقاني ص  )2(
  .335سؤاالت ابن الجنيد ص  )3(
  .13/110، تاريخ بغداد 136سؤاالت اآلجري ألبي داود ص  )4(
  .9/175ت البن حبان الثقا  )5(
  .13/110تاريخ بغداد   )6(
  .225تاريخ أسماء الثقات ص  )7(
  .8/308الجرح والتعديل   )8(
  .10/166تهذيب التهذيب   )9(
  .10/166تهذيب التهذيب   )10(
  .13/110تاريخ بغداد   )11(
  .10/166تهذيب التهذيب   )12(
  .946تقريب التهذيب ص   )13(
  .283تقريب التهذيب ص   )14(
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، )3(أبـو داود ، و)2(أبو حاتم الـرازي :  اختلطوممن قال أنه .)1("قد اختلط قبل أن يموت بثالث سنين    
ورواية خارجة بن مصعب عن الجريـري لـم         :  الباحث الق .وغيرهم،  )5(، وابن حبان  )4(والنسائي

ولم يتابع، ولو توبع ال يصح ألنه متروك، ومثله لم يرو له البخاري             . )6(تتميز قبل أو بعد االختالط    
  .ومسلم

  .بعض أصحابنا، ومولى لعثمان حدثنيه :جهالة بعض الرواة، كقوله - 
 . فيه أيضا مصعب بن المقدام صدوق له أوهام ولم يتابع في هذا الحديث - 
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
يقال صفَدته  .  أي شُدت وُأوثقَت باألغْالَل    ]إذا دخَل شهر رمضان صفِّدت الشياطين     [فيه  } صفد{ - 

  .)7(القَيد: وصفَّدته والصفْد والصفاد

  ):16(الحديث رقم 
: ، قَـالَ  )9(حدثَنَا ِإسمِعيلُ : ، قَالَ )8(َأخْبرنَا عِلي بن حجرٍ   :  في سننه قال    اإلمام النسائي  أخرج

مـضان  ِإذَا دخََل شَهر ر   : " قَالَ e، عن َأِبي هريرةَ، َأن رسوَل اللَِّه        )11(، عن َأِبيهِ  )10(حدثَنَا َأبو سهيلٍ  
اِطينتْ الشَّيفِّدصالنَّاِر و ابوغُلِّقَتْ َأبنَِّة والْج ابوتْ َأب12("فُتِّح(.  

  :تخريج الحديث
     ،)15( في صحيحهوابن خزيمة ،)14( في سننه والدارمي،)13( في صحيحه مسلمأخرجه

                                                 
 .6/351ثقات البن حبان ال  )1(
 .4/2الجرح والتعديل   )2(
 .1/404سؤاالت اآلجري ألبي داود   )3(
 .189الضعفاء والمتروكين  للنسائي ص   )4(
 .6/351الثقات البن حبان   )5(
 .1/284شرح علل الترمذي البن رجب انظر   )6(
  .3/35النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
  .ر السعديأبو الحسن، علي بن حجهو   )8(
  .الزرقي، أبو إسحاق عفر بن أبى كثير األنصارىإسماعيل بن جهو   )9(
  .نافع بن مالك األصبحيهو   )10(
  .، جد اإلمام مالك بن أنسبي عامر األصبحيأأبو أنس، مالك بن هو   )11(
  .é2096سنن النسائي، كتاب الصيام، باب فَضِل شَهِر رمضان، حديث رقم  )12(
  .1079 كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، حديث رقمصحيح مسلم،  )13(
  .1816سنن الدارمي، كتاب الصيام، باب ِفى فَضِل شَهِر رمضان، حديث رقم   )14(
  .1882،  حديث رقم3/188صحيح ابن خزيمة   )15(
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، )4(وفي السنن واآلثار ،)3(في الكبرى  والبيهقي   ،)2( في شرح السنة   والبغوي ،)1( والنسائي في الكبرى  
  .بن جعفر به، بنحوهامن طريق إسماعيل جميعهم ، )5(وأبو نعيم في مستخرجه

 فـي   ومالـك ،  )9(، وفـي الكبـرى    )8( والنسائي في المجتبى   ،)7(، ومسلم )6(وأخرجه البخاري 
من طريق عبد العزيز بـن       ،)11(أحمدأخرجه  و .من طريق ابن شهاب الزهري    جميعهم   ،)10(الموطأ
  .بنحوه ، سهيل بهيأبعن ) الزهري وعبد العزيز(كالهما . محمد

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

 :ى الحديثالحكم عل
  .إسناده صحيح: قال الباحث

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)12(هو أن يقِْرن بين قَدميه معاً كأنَّهما في قَيٍد] نَهى عن صالة الصافد [ومنه الحديث - 

  ):17(الحديث رقم 
  .لم أعثر علي تخريج له: قال الباحث

  
  
  
  

                                                 
  .2418،  حديث رقم 3/93السنن الكبرى للنسائي   )1(
  .1704، 1703، حديث رقم 6/214شرح السنة   )2(
  .8160، حديث رقم 4/202السنن الكبرى للبيهقي   )3(
  .2740، حديث رقم 378 -6/377معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )4(
  .2410، حديث رقم 3/145المسند المستخرج على صحيح مسلم   )5(
  .1899صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، حديث رقم  )6(
  .1079ب الصيام، باب فضل شهر رمضان، حديث رقمصحيح مسلم، كتا  )7(
  .2097سنن النسائي، كتاب الصيام، باب فَضِل شَهِر رمضان، حديث رقم   )8(
  .2419،  حديث رقم 3/94السنن الكبرى للنسائي   )9(
  .1101،  حديث رقم 3/446موطأ مالك   )10(
  .8914،  حديث رقم 14/489مسند أحمد   ) 11(
  .3/35غريب الحديث واألثر النهاية في   )12(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
كانت العرب تزعم أن في البطْن حيةً يقال لها الصفَر ] ال عدوى وال هامةَ وال صفر[فيه } صفر{ - 

 ِدي فأبطَل اإلسالماع وتُْؤِذيه وأنَّها تُعبه النَِّسيء الذي كانوا . ذلكتُِصيب اإلنسان إذا ج وقيل أراد
  .)1 (يفْعلُونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفَر ويجعلُون صفَر هو الشهر الحرام فأبطَله

  ):18(الحديث رقم 
بـن  ابراِهيم   حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه، حدثَنَا إِ        : قال  في صحيحه   اإلمام البخاري  أخرج

 tيره، َأن َأبا هريرةَ   َأخْبرِني َأبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، وغَ      : سعٍد، عن صاِلٍح، عن ابِن ِشهاٍب، قَالَ      
يا رسوَل اللَِّه، فَما باُل     : فَقَاَل َأعراِبي . )2("لَا عدوى ولَا صفَر ولَا هامةَ     ": ، قَالَ eِإن رسوَل اللَّهِ  : قَاَل

فَمن َأعـدى   ": ِإِبِلي تَكُون ِفي الرمِل، كََأنَّها الظِّباء، فَيْأِتي الْبِعير الَْأجرب فَيدخُُل بينَها فَيجِربها؟ فَقَالَ            
  .)3(ِبي ِسنَاٍنرواه الزهِري عن َأِبي سلَمةَ وِسنَاِن بِن َأ. "؟الَْأوَل

  :تخريج الحديث
  .، من طريق صالح به)5(، مختصراً، ومرة بنحوه)4(أخرجه مسلم  
وأخرجه . ، مختصرا )7( من طريق معمر، بنحوه، ومن طريق شعيب       )6(وأخرجه البخاري   

   .عن ابن شهاب الزهري به) معمر وشعيب ويونس(ثالثتهم .  من طريق يونس، وفيه قصة)8(مسلم
  
  

                                                 
  .3/35النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
. وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يتَشَاءمون بها وهي من طَيـر اللَّيـل              . الرأس واسم طائرٍ  : الْهامةُ  )2(

:  ال يدرك ِبثَأِره تَـِصير هامـةً، فتَقُـول         كانَِت العرب تَزعم أن روح القَِتيل الذي      : وقيل. هي البومةُ : وقيل
كانُوا يزعمون أن ِعظام الميت، وقيل روحه تَِصير هامةً فتَِطيـر،           : وقيل. اسقُوني فإذا ُأدِرك ِبثَاِره طَارتْ    

  .5/282النهاية في غريب الحديث واألثر . ويسمونه الصدى فنَفَاه اإلسالم ونهاهم عنه
  .5717صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ال صفر وهو داء يأخذ البطن، حديث رقم  ) 3(
صحيح مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صـفر وال نـوء وال غـول، حـديث                        )4(

  .2221رقم
ث صحيح مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صـفر وال نـوء وال غـول، حـدي                       )5(

  .2220رقم
  .5770صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ال هامة، حديث رقم   )6(
  .5773صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ال هامة، حديث رقم   )7(
صحيح مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صـفر وال نـوء وال غـول، حـديث                        )8(

  .2220رقم
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وأخرجه البخـاري   . ، من طريق سنان بن أبي سنان      )2(، ومسلم  معلقاً )1(بخاريوأخرجه ال   
، )5(وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن يعقـوب        . )4(، وسعيد بن ميناء   )3(أبي صالح  من طريق 

بألفاظ متقاربة  ) سنان وأبو صالح وسعيد وعبد الرحمن وابن سيرين       (خمستهم   .)6(ومحمد بن سيرين  
  .tعن أبي هريرة 

  :راسة رجال اإلسنادد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  

  :قال ابن األثير
صِفر الوطْـب   : يقال. أي جوعة ] صفْرةٌ في سبيل اللّه خير من حمر النَّعم       [ومن األول الحديث     - 

  .)7(إذا خَال من اللَّبن

  ): 19(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .5775 هامة، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ال  )1(
صحيح مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صـفر وال نـوء وال غـول، حـديث                        )2(

  .2220رقم
  .5757صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، حديث رقم   )3(
  .5707 صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، حديث رقم  )4(
م، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صـفر وال نـوء وال غـول، حـديث                   صحيح مسلم، كتاب السال     ) 5(

  .2220رقم
  .2223 صحيح مسلم، كتاب السالم، باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم، حديث رقم   )6(
  .3/36النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
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  :رحمه اهللاقال ابن األثير 
أي : أي أنها ضاِمرة البطْن فكأن ِرداءها ِصفْر] ِصفْر ِردائها وِملء ِكساِئها  [وفي حديث أم زرع    -

  .)1(والرداء ينْتَهي إلى البطْن فيقع عليه. خاٍل

  ): 20(الحديث رقم 
بن جنَاٍب، ِكلَاهما عـن ِعيـسى،       ، وَأحمد   )2( حدثَنَا عِلي بن حجٍر السعِدي     :قال اإلمام مسلم  

                  نةَ، عورِن عِد اللَِّه ببَأِخيِه ع نةَ، عورع نب ثَنَا ِهشَامدح ،ونُسي نى بثَنَا ِعيسدٍر، حجِن حاللَّفْظُ ِلابو
ةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن لَا يكْتُمن ِمن َأخْبـاِر         جلَس ِإحدى عشْرةَ امرأَ   : "عروةَ، عن عاِئشَةَ، َأنَّها قَالَتْ    

ِبنْتُ أبي زرٍع، فما ِبنْتُ أبي زرٍع؟ طَوع َأِبيها،         : ... قالت الْحاِديةُ عشْرةَ  : " وفيه..." َأزواِجِهن شَيًئا 
بن ِإسـمِعيَل،   ا، حدثَنَا موسى    )4(سن بن عِلي الْحلْواِني   وحدثَِنيِه الْح ..." )3(وِمْلء ِكساِئها وطَوع ُأمها،   

 ولَم يشُك،   )6( طَباقَاء )5(عياياء: "حدثَنَا سِعيد بن سلَمةَ، عن ِهشَاِم بِن عروةَ ِبهذَا الِْإسنَاِد، غَير َأنَّه قَالَ            
  .الحديث. )9(..."،)8(، وخَير ِنساِئها، وعقْر جارِتهاوِصفْر ِرداِئها: ، وقَاَل)7(ِحقَِليلَاتُ الْمساِر: وقَاَل

  

                                                 
  .3/36النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .3/257األنساب للسمعاني . عد من بني عبد شمس بن سعدهذه النسبة إلى  س  )2(
  .4/352النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . أرادت أنها سمينة فإذا تغطت بكسائها مألته  )3(
)4(  لْالحاِنوبضم الحاء المهملة وسكون الالم والنون بعد الواو وااللف، هذه النسبة إلى بلدة حلوان وهي آخر : ي

األنساب للسمعاني . ة الهواء خرب أكثرهامِخاد العراق مما يلي الجبال وهي بلدة كبيرة وحد عرض سو
2/247.  

النهاية في غريب . الِعنِّين الذي تُعِنيه مباضعةُ النِّساء وهو من اإلبل الذي ال يضِرب والُ يِلقح: العياياء  )5(
  .3/334الحديث واألثر 

)6(  اقَاءالطَب : طْبمقاً  هو المقة عليه     . ق عليه حطْبغَشَّاة : وقيل هو الذي أموره مِجز عـن      . أي معوقيل هو الذَّي ي
  .3/114النهاية في غريب الحديث واألثر . الكالم فتَنْطَبق شَفتاه

رح يقال سرحت الماشية تْـس    . جمع مسرح وهو الموِضع الذي تسرح إليه الماشية بالغَداة للرعي         : المسارح  )7(
اسم جمع وليس بتكسير ساَرح أو هو تَسمية بالمـصدر          : والسرح. فهي ساِرحة وسرحتها َأنا الزماً ومتعديا     

أي إن إبلَه على كثرتها ال تَغِيب عن الحي وال تسرح إلـى المراعـي               : تَِصفُه بكَثرة اإلطعام وسقْى األلْبانِ    
. ه ليقْرب الضيفان من لَبنها ولَحمها خوفاً من أن ينْزل به ضيفٌ وهي بعيدةٌ عازبةٌ              البِعيدة ولكنَّها تْبرك بِفناَئ   

. وقيل معناه أن إبلَه كثيرةٌ في حال بروِكها فإذا سرحت كانت قليلَة لكثرة ما نُحر منها في مباَِركها لألضياِف
  .2/357النهاية في غريب الحديث واألثر 

  .3/272النهاية في غريب الحديث واألثر . حسد والغيظأي هالكُها من ال  )8(
  .2448صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر حديث أم زرع، حديث رقم  )9(
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  :تخريج الحديث

  .، بنحوهمن طريق  هشام بن عروة به، )1(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
تدليس واخـتالط   ، وأما   )t)2ل عن عائشة  ال يضر، ألنه لم يرس    ف: إرسال عروة بن الزبير   وأما  

فال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلـسين الـذين ال                 :هشام بن عروة  
 فقد ذكره العالئي في القسم األول الذي لم يؤثر فيه شيء مـن              اختالطهعن  ، وأما   )3(يضر تدليسهم 

  .)4(ذلك الوهم أو االختالط
  :اهللا رحمه قال ابن األثير

  .)5(]أصفَر البيوت من الخَير البيتُ الصفر من كتاب اللّه [ ومنه الحديث  -
  ): 21(الحديث رقم 
   ، َأنَـه بلَغَـه َأن      )7(، عن الحـسنِ   )6(َأخْبرنَا عوفُ :  في الزهد قال   ابن المباركِ اإلمام   أخرج

  النَِبيe  ُقُولي كَان ، :   فََألَا ِإنِكتَاِب اِهللا،        َأص ِمن تٌ ِصفْريِر بالخَي وِت ِمنيالب ـٍد      رمحم نَفْـس والِّذي 
  .)8(ِبيِدِه، ِإن الشَّيطَان لَيخْرج ِمن البيِت َأن يسمع سورةَ البقَرِة تُقْرُأ ِفيِه

  :تخريج الحديث
  .، بنحوهسالً الحسن مرمن طريق، )9(أخرجه الحارث ابن أبي أسامة

ريق عطاء الخراساني من ط  ،)10(أخرجه الطبراني في الشاميين   : األول: الحديث له شاهدان  و
  .، بنحوهtعن أبي هريرة

                                                 
  .5189صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع األهل، حديث رقم   )1(
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
 .26بن حجر ص طبقات المدلسين ال  )3(
  .126المختلطين للعالئي ص   )4(
  .3/36النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .عوف بن أبى جميلة العبدى الهجرى، أبو سهل البصرى، المعروف باألعرابىهو   )6(
  . يسار البصرى: أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسنهو   )7(
  .791، حديث رقم 273الزهد البن المبارك ص   )8(
، وزوائـد مـسند الحـارث       5966، حـديث رقـم    6/337إتحاف الخيـرة المهـرة للبوصـيري        انظر    ) 9(

  .2/732،738للهيثمي
  .2355، حديث رقم 3/309مسند الشاميين   )10(
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البيهقـي فـي شـعب       و ،)2(، وفي عمل اليوم والليلة    )1(أخرجه النسائي في الكبرى   : الثانيو  
، من طريق   )4(ي شرح السنة  وأخرجه البغوي ف  . من طريق إبي اسحاق السبيعي    جميعهم  ،  )3(اإليمان

ثالثـتهم  . ، من طريق عاصم بن أبي النجود      )5(وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان    . إبراهيم الهجري 
  . مرفوعاtًبنحوه عن أبي األحوص عن عبد اهللا بن مسعود ) عاصم وإبراهيم وأبو إسحاق(

ـ    )7(ومن طريقه أبو نعيم في الحلية      ،)6(وأخرجه عبد الرزاق     ، )8(ي الكبيـر  ، والطبرانـي ف
  . ق السبيعيمن طريق أبي إسحاجميعهم 

ـ      ،)10(وأخرجه الدارمي . ريق أبي الزعراء  ، من ط  )9(أخرجه ابن أبي شيبة   و راهيم  مـن طريـق إب
 من طريـق  ،)13(والبيهقي في شعب اإليمان ،)12(والطبراني في الكبير   ،)11(وأخرجه الحاكم . الهجري
بـي األحـوص    عن أ ) م وأبو إسحاق وأبو الزعراء    عاصم وإبراهي (أربعتهم  . بن أبي النجود  اعاصم  

  .، بنحوهtموقوفاً على ابن مسعود
  .، بنحوه على ابن سابطموقوفاً ،)14(وأخرجه ابن أبي شيبة

  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :ى الحديثالحكم عل
  .  ألجل اإلرسالإسناده ضعيف: قال الباحث

  
  

                                                 
  .10733، حديث رقم 9/353السنن الكبرى للنسائي   )1(
  .963 ح535عمل اليوم والليلة النسائي ص   )2(
  .2379 ح 2/353شعب اإليمان   )3(
  .1194 ح4/458شرح السنة   )4(
  .1987 ح 2/343شعب اإليمان   )5(
  .5998 ح3/368مصنف عبد الرزاق   )6(
  .1/131حلية األولياء   )7(
  .9/129المعجم الكبير للطبراني   )8(
  .30647، حديث رقم15/467مصنف ابن أبي شيبة   )9(
  .3537 ح4/2190سنن الدارمي   )10(
  .2036، حديث رقم 1/566المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
  .9/129المعجم الكبير للطبراني   )12(
  .1833،  ح 3/372شعب اإليمان   ) 13(
  .30648، حديث رقم15/467مصنف ابن أبي شيبة   )14(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
هي المـستَأصلَة   : قيل] المصفُورة[وفي رواية   ] نهى في األضاحي عن المصفَرة    [منه الحديث   و - 

يقَال صِفر اإلناء إذا خَالَ وَأصفَرتْه      . أي خَلَوا : األذن سميت بذلك ألن ِصماخَيها صِفرا من األذُن       
قـال  . وقيل هي المهزولة لخلوّها من السمن. ثيربالتشديد فللتك] المصفَّرة[وإن رويت . إذا أخْلَيته 
هو مـن   : قال الزمخشري . رواه شَِمر بالغَين وفسره على ما في الحديث وال أعِرفه         : األزهري

  .)1(مجدع ومصلّم: الصغار، أال ترى إلى قَوِلهم للذليل
  ): 22(الحديث رقم 

: ، قَاَل)2(حدثَنَا ِعيسى بن يونُس: ِلي بن بحٍر، قَالَ  حدثَنَا ع :  في مسنده قال   اإلمام أحمد أخرج  
   رثَنَا ثَوداح     ِنييعٍد الريمو حثَِني َأبدح ،ِزيدي نقَالَ    : ، قَالَ )3(ب ،رذُو ِمص ِزيدِني يرَأخْب :   نةَ بتْبتُ عَأتَي
 لَِميٍد السبا  : ، فَقُلْتُ )5)(4(عي              ـرِنـي، غَيِجبعًئا يشَـي َأِجد ا فَلَمايحالض تُ َألْتَِمسجِليِد، ِإنِّي خَرا الْوَأب

اءما تَقُوُل؟ قَالَ   )6(ثَرا؟ قُلْتُ   : ، فَمنِّي؟      : َألَا ِجْئتَِني ِبهع وزلَا تَجو ،نْكع وزاللَِّه، تَج انحبقَاَل! س : ،منَع
   ،تَشُك ِإنَّك لَا َأشُكوُل اللَّ   . وسى را نَهِهِإنَّمe، نةِ  عفَرـصا،          الْمـِلهَأص ـا ِمـننُهلَِة قَرتَْأصـسالْمو 
 ِمـن    الَِّتي تُستَْأصُل ُأذُنُها حتَّى يبدو ِصماخُها، والْمستَْأصلَةُ قَرنُها         والْمصفَرةُ ، والْمشَيعِة، )7(والْبخْقَاِء

َأصِلِه، والْبخْقَاء الَِّتي تَبخَقُّ عينُها، والْمشَيعةُ الَِّتي لَا تَتْبع الْغَنَم عجفًا وضعفًا وعجزا، والْكَسراء الَِّتي               
  .)8(لَا تُنِْقي

  :تخريج الحديث
  ، وفي )11(بير، والطبراني في الك)10( في مستدركهوالحاكم ،)9( في سننهأخرجه أبو داود

                                                 
  .3/36النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعىهو   )2(
  .3/76األنساب للسمعاني .  االقيال، وهو قبيل من اليمنهذه النسبة إلى ذي رعين من اليمن وكان من  )3(
بـن  اسليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة : هذه النسبة إلى سليم، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها         )4(

  .3/278األنساب للسمعاني . قيس عيالن بن مضرهو 
انظـر  . لتسعين وقد قـارب المائـة     صحابي شهير أول مشاهده قريظة مات سنة سبع وثمانين ويقال بعد ا             )5(

  .4/214، اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر 3/1032االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر 
  .أي الساقط بعض أسنانها  )6(
  .أي المقطوعة العين، التي ال تبصر  )7(
  .17652، حديث رقم 29/199مسند أحمد   ) 8(
  .2805اب ما يكره من الضحايا، حديث رقمسنن أبي داود، كتاب الضحايا، ب  ) 9(
  . 7643، حديث رقم4/226المستدرك على الصحيحين للحاكم   ) 10(
  .17/128المعجم الكبير للطبراني   )11(
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، من طريق عيسى بن يونس به     جميعهم   ،)3(هوالمزي في تهذيب   ،)2(والبيهقي في الكبرى   ،)1(لشاميينا
  .بنحوه

. ، مختصرا، من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسـي        )4( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير    
بـن  اعن ثور   )  وصدقة إبراهيم(االثنان  . ، بنحوه، من طريق صدقة بن عبيد اهللا       )5(وأخرجه الحاكم 

  .يزيد به
  :دراسة رجال اإلسناد

  .يِزيد ذُو ِمصر الِمقْراِئي الشَّاِمي الِحمِصي -
وال يعرف له غيـر     : "وقال المزي . )7("مجهول: "وقال ابن حزم  . )6("الثقات"ذكره ابن حبان في     

 في   عبد السلمي حديثاً   روى عن عتبة بن   : "، وقال )9("مقبول: "وقال ابن حجر  . )8("هذا الحديث الواحد  
فيه لين، إذ ليس له سوى هذه الرواية، ولم يتابعه          : قال الباحث . )10("الضحايا وال يعرف له رواية    

  .أحد عليها
- ِنييعٍد الريمو حَأب:  

: وقـال ابـن حجـر     . )12("ال يعـرف  : "وقال الذهبي . )11("هو وشيخه مجهوالن  : "قال ابن حزم  
  .لراوي مجهول، كما قال الحافظ ابن حجرا: قال الباحث. )13("مجهول"

  .باقي رجال اإلسناد ثقات -
  :الحكم على الحديث
  :إسناده ضعيف، وفيه علل: قال الباحث

  .أبو حميد الرعيني مجهول - 
                                                 

  .1/277مسند الشاميين   )1(
  .19574، حديث رقم9/275السنن الكبرى للبيهقي   )2(
  .32/293تهذيب الكمال   )3(
  .8/331التاريخ الكبير للبخاري   )4(
  .1675، حديث رقم 1/469المستدرك على الصحيحين للحاكم   )5(
  .5/538الثقات البن حبان   )6(
  .12/70 تهذيب التهذيب   )7(
  .32/293تهذيب الكمال   )8(
  .1086تقريب التهذيب ص   )9(
  .11/329تهذيب التهذيب   )10(
  .12/70تهذيب التهذيب   ) 11(
  .7/358ميزان االعتدال في نقد الرجال   ) 12(
  .1137تقريب التهذيب ص   ) 13(
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 .ويزيد ذو مصر لين الحديث ولم يتابع  - 
وقد صرح بالـسماع     ،)1(وال يضر، ألنه لم يرسل عن أبي حميد الرعيني         :ثور بن يزيد  إرسال   - 

  .في هذا الحديثه نع
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
رماه باُألبنة وأنَّه كان يزعِفر ] يا مصفِّر اسـِتهِ : قال عتْبة بن ربيعة ألبي جهل[وفي حديث بدر    - 

تَهب والـشَّدائد           . اسارنّكُه التَجِف الذي لم تُحتْرم المتَنَعيـا     . وقيل هي كلمة تقال للم ـل أرادوِقي
نَسبه إلـى الجـبن     . يا ضراط : مضرط نَفْسه من الصِفيِر وهو الصوتُ بالفَِم والشَّفَتَِيِن كأنَّه قال         

  .)2(والخَور
  ): 23(الحديث رقم 

، )5(، عن َأِبى ِإسـحاقَ    )4(، حدثَنَا ِإسراِئيلُ  )3(حدثَنَا حجاج :  قال  في مسنده  اإلمام أحمد أخرج  
 ح نقَالَ     ع ،ِلىع نٍب، عرضِن ما: "اِرثَةَ بنَاهيتَوا اجاِرهِثم نَا ِمنبِدينَةَ فََأصنَا الْما قَِدمنَا  )6(لَمـابَأصو ،
كعوُل اِهللا     )7(وسر كَانو ،e          لُوا، سَأقْب قَد شِْرِكينالْم لَغَنَا َأنا بٍر، فَلَمدب نع رتَخَبوُل اللَِّه     يسر ارe 

فلما دنَا الْقَوم ِمنَّا وصافَفْنَاهم، ِإذَا رجٌل : "قال: وفيه..."  فَسبقْنَا الْمشِْرِكين ِإلَيها- وبدر ِبْئر -ِإلَى بدٍر 
وكَان َأقْربهم ِمن   . "ى نَاِد ِلى حمزةَ   يا علِ " eِمنْهم علَى جمٍل َأحمر يِسير ِفى الْقَوِم، فَقَاَل رسوُل اللَِّه           

  ،شِْرِكين؟      "الْممقُوُل لَها يمِر ومِل اَألحمالْج اِحبص نوُل اللَِّه       "مسر مقَاَل لَه ثُم ،e "    ِمِفى الْقَو كُني ِإن
هو عتْبةُ بن رِبيعةَ، وهو ينْهى عِن :  حمزةُ، فَقَاَلفَجاء. "َأحد، فَعسى َأن يكُون صاِحب الْجمِل اَألحمرِ      

  مقُوُل لَهيوا                : الِْقتَاِل، وـِصبِاع ،ما قَـوي ،رخَي ِفيكُمو ِهمِإلَي الَ تَِصلُون تَِميِتينسماً مى قَوِم ِإنِّى َأرا قَوي
َأنْتَ تَقُوُل : فَسِمع ذَِلك َأبو جهٍل، فَقَاَل. بةُ، وقَد عِلمتُم َأنِّي لَستُ ِبَأجبِنكُمجبن عتْ: اللَّوم ِبرْأِسي، وقُولُوا

ِإياي تُعير يا مـصفِّر     : فَقَاَل عتْبةُ هذَا، لَو غَيرك قَاَل هذَا َأعضضتُه، لَقَد مِلَئتْ ِرَئتُك وجوفُك رعبا،            
  .الحديث. )8( ..." ستَعلَم الْيوم َأينَا َأجبن؟ ِه،اسِت

                                                 
  .153جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 1(
  .3/36النهاية في غريب الحديث واألثر   )2(
  .حجاج بن محمد المصيصى ، أبو محمد األعورهو   )3(
  .إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفيهو   )4(
  .همدانى، أبو إسحاق السبيعى الكوفىعمرو بن عبد اهللا، الهو   )5(
  .كرهنا المقام فيها: أي  )6(
النهاية في غريب الحديث واألثـر      . وقد وعكَه المرض وعكاً ووِعك فهو موعوك      . ألَمها: وهو الحمى وقيل    )7(

5/206.  
  .948، حديث رقم261-2/259مسند أحمد   )8(
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  :تخريج الحديث
  .، بمثله به، من طريق حجاج)1(ابن شيبة في مصنفةأخرجه 

مـن   ،)3(الحـاكم و. ، من طريق مصعب بن المقدام، بنحوه      )2(أخرجه الطبري في تاريخه   و
، من طريقي خلف بن الوليـد وخالـد   )4(ابن المنذر في األوسطو .، بنحوهطريق عبيد اهللا بن موسى   

، )7(، بنحوه، وأبو داود   )6(والبزار. ، من طريق شبابة، بنحوه    )5(والبيهقي في الدالئل  . األموي، بنحوه 
 ومصعب وخلف وخالـد  عبيد اهللا(ستتهم . مختصرا دون لفظ ابن األثير، من طريق عثمان بن عمر    

  .عن إسرائيل به) وشبابة وعثمان
  :ناددراسة رجال اإلس

   .جميع رجال اإلسناد ثقات -
  :الحكم على الحديث
  :، وفيه أبو إسحاق السبيعي عندهإسناده صحيح: قال الباحث

، التي ال يـصح حـديثها إال        )8 (حيث ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين        : التدليس - 
 عند اإلمام عن حارثة بن مضرب كما في رواية أخرى  بالتصريح بالسماع، ولقد صرح بالسماع      

 .)9(أحمد
  .)10( وال يضر، فقد اعتبره العالئي من القسم األول الذين ال يضر اختالطهم:االختالط - 

  .)11(الحديث صحح إسناده شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمدو
  
  
  

  
                                                 

  .37834، حديث رقم20/311 مصنف ابن أبي شيبة   )1(
  .2/133 تاريخ الطبري   )2(
  .4870، حديث رقم 3/194المستدرك على الصحيحين   )3(
  .6616، حديث رقم11/217 األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   )4(
  918، حديث رقم3/62دالئل النبوة للبيهقي   ) 5(
  .719، حديث رقم 2/296مسند البزار   ) 6(
  .2667اب في المبارزة،حسنن أبي داود، كتاب الجهاد، ب  ) 7(
  .42طبقات المدلسين البن حجر ص   )8(
  .1161، حديث رقم2/362مسند أحمد   )9(
 .94المختلطين للعالئي ص  )10(
  .2/261مسند أحمد   )11(



  54 54 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)1(]أنه سِمع صِفيره [ومنه الحديث -
  ):24(الحديث رقم  

، عن أبي   )2(حدثنا عباد بن الْعواِم، عن سِعيِد بن يِزيد       :  في مصنفه قال   بي شيبة  ابن أ  أخرج
، فَقَام من اللَّيِل يصلِّي ثُـمe    نَةَ، فَوافَقْت لَيلَةَ النبي   زرت خَالَِتي ميمو  : ، عِن ابن عباٍس، قال    )3(نَضرةَ
  ،نَام  هِفيرت صِمعس ثُ: قال. فَلَقَد      ـسمْأ ولم يضتَوالَِة ولم يإلَى الص جالَِة فَخَرِبالص ْؤِذنُهجاء ِبالٌَل ي م
اء4(م(.  

  :تخريج الحديث
، من طريق بشر    )7( والطبراني )6(وابن خزيمة . ، من طريق غسان بن مضر     )5(أخرجه البزار   

عـن  ) غسان وبشر وإسماعيل(م ثالثته. ، من طريق إسماعيل ابن علية )8(وابن خزيمة . بن المفضل ا
، بلفظ t، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس)10)(9(وأخرجه البخاري .، بنحوهسعيد بن يزيد به

  . )غطيطه أو خطيطه(
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

 م يرسل عن ابن عباس    ألنه ل : إرسال أبي نضرة العبدي    وال يضر  صحيح اإلسناد، : قال الباحث 
   .)t)11ل عن قدماء الصحابة كعلي وأبي ذر أرسومن في طبقته من الصحابة، وإنما

  .)12(إسناده صحيح: وقال األعظمي

                                                 
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو مسلمة البصري، سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدىهو   )2(
  .بن قطعة العبدىالمنذر بن مالك هو   )3(
  .1424، حديث رقم1/114مصنف ابن أبي شيبة   )4(
  .5320، حديث رقم2/214مسند البزار  )5(
  .1103 كتاب الصالة، باب الرخصة في الصالة بعد الوتر، حديث رقم2/157صحيح ابن خزيمة   )6(
  .12780، حديث رقم12/166المعجم الكبير   )7(
  .1121، باباستحباب االضطجاع بعد الفجر، حديث رقم كتاب الصالة2/168صحيح ابن خزيمة   )8(
  .117صحيح البخاري، كتاب العلم، باب السمر في العلم،ح   ) 9(
  .697صحيح البخاري، كتاب اآلذان، باب يقوم عن يمين اإلمام بحذائه سواء أذا كانا اثنين، حديث رقم  )10(
  .287جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
  .2/157صحيح ابن خزيمة تعليقه على انظر   )12(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي علـى الـذَهِب والِفـضِة        ]أنه صاَلح أهل خَيبر على الصفْراء والبيـضاِء والحلْقَـة          [وفيه -

  .)1(والدروع
  ) 25(الحديث رقم 

:  أخبرنا عفَّان بن مسِلِم، أخبرنا حماد بن سلَمةَ، قَـالَ      : في طبقاته قال    ابن سعد  أخرج اإلمام 
، َأهَل  uَأتَى رسوُل اِهللا    : ، عن ابِن عمر، قَالَ    )3(وَأظُنُّه عن نَاِفع  : ، قَالَ )2(بن عمر اَأخْبرنَا عبيد اِهللا    

ربخَي                لَـى َأنع مهالَحالنَّخِْل، فَصِض ولَى اَألرع مهوغَلَب ِرِهمِإلَى قَص مَأهتَى َألْجح مِر فَقَاتَلَهالفَج ِعنْد 
وللنَِّبي مهلَتْ ِركَابما حم مولَه مهاءِدم ِقنحيe ُلْقَةالْحو اءضيالْبو اءفْرالَالصالس وهو ، ،مهخِْرجيو ،ح

 طُوا للنَِّبيشَروe                  هـوبغَي اَل الَِّذيالم دجا وفَلَم ،دالَ عهو مةَ لَهلُوا فَالَ ِذمفَع َئاً، فَِإنشَي هوكْتُمالَ ي َأن ،
عها ِإلَيِهم علَى الشَطِْر، فَكاَن ابـن       ، سبى ِنساءهم وغَلَب علَى اَألرِض والنَّخِْل ودفَ       )4(ِفي مسِك الجملِ  

ِهملَيا عهصخْرةَ ياحو5(ر(الشَطْر منُهمضيو ،)6(.  
  :تخريج الحديث

، )9(، والبيهقي في الكبرى   )8(وابن حبان . ، من طريق زيد بن أبي الزرقاء      )7(أخرجه أبو داود  
، من طريق   )11(والطحاوي في مشكل اآلثار   . اث، من طريق عبد الواحد بن غي      )10(وفي دالئل النبوة  
زيـد وعبـد   (أربعتهم . ، من طريق الوليد بن صالح     )12(وابن المنذر في األوسط   . عبيد اهللا بن محمد   

  .، بنحوهعن حماد بن سلمة به) الواحد وعبيد اهللا والوليد
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو عثمان، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابهو   )2(
  .أبو عبد اهللا، نافع مولى ابن عمرهو   )3(
  .4/331النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . المسك بسكون السين الجلد  )4(
  .6/308شرح سنن أبي داود للعيني انظر . حجر ما عليهما من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبة  )5(
  .2/110الطبقات الكبرى البن سعد   )6(
  .3008سنن أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب حكم أرض خيبر،  حديث رقم   )7(
  5199،  حديث رقم 11/607صحيح ابن حبان   )8(
  .18851،  حديث رقم6/114كبرى السنن ال  )9(
  .1572،  حديث رقم4/229دالئل النبوة   )10(
  .2765،  حديث رقم 7/189شرح مشكل اآلثار   )11(
  .6701،  حديث رقم 11/342األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   )12(
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  :الحكم على الحديث
  :حيح اإلسناد، وفيهص: قال الباحث

  .)1( وال يضر، ألنه لم يرسل عن نافع:إرسال عبيد اهللا بن عمر - 
أنه لما كبـر    : " فقد تغير حفظه بأخرة، ونقل ابن حجر عن البيهقي قوله          :اختالط حماد بن سلمة    - 

، ومع ذلك فإن رواية عفان عنه تميزت أنها قبل االختالط،           )2(..."ا تركه البخاري  ذساء حفظه فل  
وقد توبع  . )3("من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم           : "ى بن سعيد  قال يحي 

عفان بزيد بن أبي الزرقاء، وعبد الواحد بن غياث، وعبيد اهللا بن محمد، والوليد بن صالح، كما                 
 .هو واضح في التخريج

أنكرنا عفان قبـل    ":  وال يضر هذا، فقد نقل الذهبي عن أبي خيثمة قوله          :اختالط عفان بن مسلم    - 
هذا التغير هو من تغير مرض الموت وما ضره ألنه ما حـدث             : "، ثم قال الذهبي   )4("موته بأيام 
  .)6(واعتبره العالئي من القسم األول الذين ال يضر اختالطهم. )5("فيه بخطأ

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يعني الروم ألن أباهم اُألول كان أصفر        ]اغْزوا تَغْنَموا بناِت اْألصفر    [tوفي حديث ابن عباس    -
  .)7(وهو روم بن ِعيصو بن إسحق بن إبراهيم. اللَّون

  ):26(الحديث رقم 
حدثنا جبـارةُ   :  حدثنا موسى بن ِإسحاقَ بِن موسى، قال       : في مسنده قال    البزار خرج اإلمام أ

، َأنt  عِن ابـن عبـاسٍ     ،)9(عن مجاِهدٍ  ،)8( بن عثْمان، عِن الْحكَمِ    حدثنا ِإبراِهيم : بن الْمغَلِِّس، قال  ا
   إنه : فقال نَاس ِمن الْمنَاِفِقين.اغْزوا تَغْنَموا بنَاِت اَألصفَِر:  قال في غزوة تبوك،eرسوَل اللَِّه 

  
  

                                                 
  .232جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  .3/13تهذيب التهذيب   )2(
  .3/33عرفة الرجال العلل وم  )3(
  .5/104ميزان االعتدال في نقد الرجال   )4(
  .5/104ميزان االعتدال في نقد الرجال   )5(
  .86المختلطين للعالئي ص   )6(
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
  .الحكم بن عتيبة الكندى، أبو محمد الكوفىهو   )8(
  .ى المخزومى موالهممجاهد بن جبر المكى، أبو الحجاج القرشهو   )9(
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  .)2)(1(اآلية} من يقول اْئذَن لي وال تَفِْتنِّيوِمنْهم {فََأنْزَل اللَّه : ليفِْتنُكُم ِبالنِّساِء، قال
  :تخريج الحديث

  .، من طريق مجاهد به، بمثله)3(أخرجه الطبراني في الكبير
  .، من طريق ابن جريج عن مجاهد مرسال، بنحوه)4(وأخرجه الطبري

  :دراسة رجال اإلسناد
 .)5(يثمتروك الحد: هـ169ِإبراِهيم بن عثْمان أبو شيبة الكوفي، ت - 
 .)6( ضعيف:هـ241 جبارةُ بن المغَلِِّس َأبو محمٍد الِحماِني، ت - 
 .هـ297موسى بن ِإسحاقَ بِن موسى بِن عبِد اِهللا بِن موسى القَاِضي، َأبو بكر، ت - 

: قـال الباحـث    .)8(" في الحـديث   كان ثبتاً : "وقال الخطيب . )7("ثقة صدوق : "قال ابن أبي حاتم   
  .الراوي ثقة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
، س ضعيف، وإبراهيم بن عثمان متـروك      فيه جبارة بن المغل   ضعيف،  إسناده  : قال الباحث 

الـذي  : "، فقد قال البرديجي   tال يضر ألنه لم يرسل عن ابن عباس       ف:  مجاهد  واختالط إرسالوأما  
لـم  ف هاختالط، وأما   )9 (..."ابن عباس وابن عمر    - أي سماعه منهم   - yصح لمجاهد من الصحابة   

ومع ذلك فقد تابع ابن جريٍج الحكم فـي         . )10(يذكر ذلك إال اإلمام أحمد فيما نقله العجلي في ترجمته         
لم نه   أل  فال يضر كذلك   إرسال الحكم بن عتيبة   ، وأما   مجاهد، كما يظهر ذلك في التخريج     روايته عن   

  .)12( الطبقة الثانية الذين ال يضر تدليسهممن  ابن حجر اعتبرهفقد ، وأما تدليسه)11(يرسل عن مجاهد
  

                                                 
  .49اآلية: سورة التوبة  )1(
  .4899، حديث رقم2/176مسند البزار   )2(
  .11052، حديث رقم11/63المعجم الكبير   )3(
  .14/287تفسير الطبري   )4(
  .112تقريب التهذيب ص   )5(
  .194تقريب التهذيب ص   )6(
  .8/135الجرح والتعديل   )7(
  .13/52تاريخ بغداد   )8(
  . 273امع التحصيل في أحكام المراسيل ص جانظر   )9(
  .1/196الثقات للعجلي انظر   )10(
  .167جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )11(
  .30طبقات المدلسين ابن حجر ص  )12(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
موضع بغُوطَة دمشق كـان بـه وقْعـة         : هو بضم الصاد وتشديد الفاء    ] مرج الصفَّر  [وفيه ذكر  - 

  . )1(للمسِلمين مع الروم
  ):27(الحديث رقم 

 َأخْبرنَا محمد بن الْمعافَى الْعاِبد ِبصيدا، ولَم يشْرِب         : قال  في صحيحه   ابن حبان  أخرج اإلمام 
: حدثَنَا ِهشَام بن عمـاٍر، قَـالَ      : الْماء ِفي الدنْيا ثَمان عشْرةَ سنَةً، ويتِّخَذُ كُلَّ لَيلٍَة حسوا فَيحسوه، قَالَ           

   بع نب ديوثَنَا سدِزيِز، قَالَ  حِن          : ِد الْعِلِم بسِد اللَِّه ميبَأِبي ع نةَ، عِطيِن عب انسح نع ،اِعيزثَنَا اَألودح
، فَكَان  )2(اْئتُوِني ِبالسفْرِة نَعبثْ ِبها   :  فَقَالَ .مرج الصفَّرِ خَرجتُ مع شَداِد بِن َأوٍس، فَنَزلْنَا       : ِمشْكٍَم، قَالَ 

  ا ِمنْهفَظُونَهحي مـوِل          : فَقَاَل. الْقَوسر تُ ِمنِمعا سفَظُوا ِمنِّي ملَِكِن احنِّي وا عفَظُوهِني َأِخي، ال تَحا بي
 ِإنِّي َأسَألُك الثَّبـاتَ ِفـي       اللَّهم: ِإذَا اكْتَنَز النَّاس الدنَاِنير والدراِهم، فَاكْتَِنزوا هُؤالِء الْكَِلماتَ       " :eاللَِّه  

اَألمِر والْعِزيمةَ علَى الرشِْد، وَأسَألُك شُكْر ِنعمِتك وحسن ِعبادِتك، وَأسَألُك ِمن خَيِر ما تَعلَم، وَأعـوذُ                
  .)3(" عالم الْغُيوِبِبك ِمن شَر ما تَعلَم، وَأستَغِْفرك ِلما تَعلَم، ِإنَّك َأنْتَ

  :تخريج الحديث
، كالهما  )5(، عن محمد بن أبي زرعة، وعن الحسين التستري        )4( في الكبير  أخرجه الطبراني   

  ."مرج الصفر"ذكر عن هشام بن عمار به، بنحوه دون 
. ، من طريق أبي العالء بن الـشخير )7(،  والطبراني في الدعاء )6( في سننه  وأخرجه النسائي 

  من طريقثالثتهم ، )10(، وأبو نعيم في الحلية)9(، والخرائطي في فضيلة الشكر)8(حمدوأخرجه أ

                                                 
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
فالسفرة . ل اسم الطَّعام إلى الِجلِْد وسمى بهالسفرة طعام يتَّخذه المسافر، وأكثُر ما يحمل في جلد مستِدير، فنُقِ           )2(

  .2/373النهاية في غريب الحديث واألثر . في طَعام السفَر كاللُّهنة للطَّعام الذي يؤكل بكْرة
  .935، حديث رقم3/215صحيح ابن حبان   )3(
  .579رقم، حديث 2/1082، الدعاء للطبراني 7157، حديث رقم7/287المعجم الكبير للطبراني   )4(
  .7157، حديث رقم7/287المعجم الكبير للطبراني   )5(
  .1304سنن النسائي، كتاب السهو، باب الدعاِء بعد الذكر، حديث رقم  )6(
  .577، حديث رقم2/1081الدعاء للطبراني   )7(
  .16491، حديث رقم34/478مسند أحمد   )8(
  .1/34فضيلة الشكر هللا على نعمه   )9(
  .1/266حلية األولياء   )10(
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وأبـو القاسـم األصـبهاني فـي الترغيـب           ،)1(وأخرجه الطبراني في الكبيـر    .  حسان بن عطية  
وأخرجـه  . من طريق أبي األشـعث الـصنعاني      ثالثتهم  ،  )3(، وابن عساكر في تاريخه    )2(والترهيب
  . من طريق رجل من بني حنظلةكالهما ، )5(ني في الكبير، والطبرا)4(الترمذي

 لفظ ابن األثير،    بنحوه دون ) أبو العالء، وحسان، وأبو األشعث، والرجل الحنظلي      (أربعتهم  
    .tعن شداد بن أوس

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ245هو ابن نُصير السلمي، أبو الوليد الدمشقي الخطيب، ت :هشام بن عمار -

حدثنا هـشام بـن عمـار ولـيس         :")8(، وقال مرة  "كيس كيس :" )7(، وقال مرة  )6(ينوثقه ابن مع  
صـدوق، ووثقـه    : )11(، وقـال مـرة    )10(ووثقه العجلي . )9(، وذكره ابن حبان في الثقات     "بالكُذُوب
من فاته هشام بن عمار يحتاج     : )13(، وقال أبو زرعة الرازي    "ثقة مكثر له ما ينكر    :"، وزاد )12(الذهبي

هشام ابن  : سمعت أبى يقول    : ")14(وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم     . في عشرة آالف حديث   أن ينزل   
عمار لما كبر تغير فكل ما دِفع إليه قَرأه، و كلما لُقِّن تَلَقَّن، و كان قديما أصح ، كان يقرأ من كتابه،                      

صدوق، كبير  : ")16(وقال الدارقطني ". ال بأس به  : ")15(وقال النسائي ". صدوق: وسئل أبى عنه، فقال   
                وقـال مـسلمة       ".طيـاش خفيـف   : ذكـر أحمـد هـشاما فقـال       : ")17(وقال المروذي ". المحل

                                                 
  .7151، حديث رقم7/279المعجم الكبير للطبراني   )1(
  .1289، حديث رقم2/127الترغيب والترهيب   )2(
  .56/274تاريخ دمشق   )3(
  .3407سنن الترمذي، ِكتَاب الدعواِت، باب ما جاء ِفيمن يقْرُأ الْقُرآن ِعنْد الْمنَاِم، حديث رقم  )4(
  .7175، حديث رقم7/293ي المعجم الكبير للطبران  )5(
 . 519 رقم 397سؤاالت الجنيد البن معين ص   )6(
 عن يحيى بـن     1567 رقم   2/190، وفي سؤاالت األجري أبا داود       9/66الجرح والتعديل البن أبي حاتم        )7(

  ".هشام بن عمار كيس: "معين قوله
 .30/250تهذيب الكمال   )8(
 .9/233الثقات البن حبان   )9(
 . 30/250مال تهذيب الك  )10(
   .459تاريخ الثقات للعجلي ص   )11(
 .2/711المغني في الضعفاء للذهبي   )12(
  .11/54تهذيب التهذيب البن حجر   )13(
 .9/66الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )14(
 .113 رقم 63تسمية مشيخة النسائي ص   )15(
 .507 رقم 281سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني ص   )16(
 .247 رقم 140 ص - رواية المروذي وغيره–ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل العلل   )17(
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صدوق مقـرئ،   : ")2(وقال ابن حجر  ". تُكلّم فيه، وهو جائز الحديث صدوق     : ")1(قاسم األندلسي البن  ا
ةالراوي ثق: قال الباحث". كبر فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصح.  

   .)3( ضعيف:هـ194سويد بن عبِد العِزيِز َأبو محمٍد السلَِمي، ت -
 .لم أجد له ترجمة: محمد بن الْمعافَى - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  :إسناده حسن لغيره، وفيه: قال الباحث  

كن الحافظ ابن حجر رحمه اهللا ألْمح إلى        ول. )4(وممن اتهمه به أبو حاتم    : اختالط هشام بن عمار    - 
 وهو قول أبـي حـاتم       –" حديثه القديم أصح  :"أن اختالطه وتلقنه لم يضر حيث قال في ترجمته        

 وهذا  يعني صحة حديثه المتأخر، إال أنه ليس بقوة صحة حديثه المتقدم              -الرازي من قبل أيضا   
 المعافى توبع بمحمـد بـن أبـي زرعـة           محمد بن الراوي عنه   و. بسبب تغير الحفظ في الِكبر    

  .وبالحسين التستري كما هو واضح في التخريج، فتزول عنه علة االختالط
، )6(، وبسليمان بن عبـد الـرحمن  )5(لكنه توبع بأبي عمر الضرير: ضعف سويد بن عبد العزيز     - 

 .متابعة ناقصة
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 .11/54تهذيب التهذيب البن حجر   )1(
 .529تقريب التهذيب البن حجر ص   )2(
  .424تقريب التهذيب ص   )3(
ن ، واالغتباط للسبط اب   44 رقم   126المختلطين للعالئي ص    انظر  و. 9/66الجرح والتعديل البن أبي حاتم        )4(

 .113 رقم364 ص - المطبوع مع نهاية االغتباط–العجمي 
  .577، حديث رقم2/1081الدعاء للطبراني   )5(
  .7151، حديث رقم7/279المعجم الكبير للطبراني   )6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 هي تَصِغير الصفراء وهي موضـع مجـاور         ]جزع الصفَيراء ثم  [ وفي حديث مسيره إلى بدر       - 

1(بدر(.  
  ):28(الحديث رقم 

َأنَّه : " ِفي مِسيِرِه ِإلَى بدرٍ    eِفي حِديِث النَِّبي     : في غريب الحديث قال     الخطابي أخرج اإلمام   
، ثُم صب ِفي ِدقْران، حتَّى َأفْتَـقَ        )3( جزعَ الصفَيراء  ثُم، وجعلَها يساراً،    )2(مضى حتَّى قَطَع الخُيوفَ   

  .)5(يرِويِه الواِقِدي، حدثَِني يحيى بن النُّعماِن الِغفَاِري عن َأِبيِه". )4(ِمن الصدمتَيِن
  :تخريج الحديث

  .تفرد به الخطابي دون غيره  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .لم أجد له ترجمة: نُّعماِن والد يحيى بِن النُّعماِن الِغفَاِريال - 
 - اِن الِغفَاِريمالنُّع نب ىيحجد له ترجمةأ لم :ي.  
  .)6(متروك الحديث: محمد بن عمر بِن واِقٍد اَألسلَِمي الواِقِدي، َأبو عبِد اِهللا - 

  .الحكم على الحديث
 فالنعمان الغفاري لم يـرو  فيه الواقدي متروك، والحديث مرسلضعيف جـدا،   : باحثقال ال   
  .، وفيه من لم أجد له ترجمةeعن النبي

  
  
  
  
  

                                                 
  . 3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
غريـب الحـديث    انظـر   . الخيوف جمع خيف، وهو ما ارتفع عن موضع المسيل وانحدر من غلظ الجبل              )2(

 .1/678الخطابي
 .1/678غريب الحديث الخطابي انظر . أي قطعها عرضا  )3(
وأراد بالصدمتين جانبي الوادي،    . خرج من مضيق الوادي إلى فتق من األرض، وهو ما انفرج واتسع منها              )4(

يب الحـديث   غرانظر  . وسميتا صدمتين لضيق المسلك الذي يشقهما، كأنهما يتصادمان كالجبلين المتقابلين         
 .1/678الخطابي 

 .1/678غريب الحديث الخطابي   )5(
 .882تقريب التهذيب ص   )6(
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  :قال ابن األثير رحمه
 هي جمعث صفْة وهي للـسرج بمنْزلـة الميثَـرة مـن             ]نَهى عن صفَِف النُّمورِ   [فيه  } صفف{ -

  .)1(الرحل
  ):29(الحديث رقم 

، عـن َأِبـي شَـيٍخ       )3(، عـن قَتَـادةَ    )2( حدثَنَا ِهشَام  : قال  في مسنده  الطيالسياإلمام   خرجأ
نَاِئي5)(4(الْه(  َةاِويعم َأن ،)وِل اِهللا        )6ساِب رحَأص قَاَل ِلنَفٍَر ِمن ،e :      وَل اِهللاسر َأن ونلَمَأتَعe   ـىنَه

 نَهـى عـن لُـبِس    eَأتَعلَمون َأن النَِّبي   : قَاَل. وَأنَا َأشْهد : قَاَل. اللَّهم نَعم : لُوا فَقَا عن صفَِف النُّموِر؟  
 نَهى َأن يقْرن بين الْحـج والْعمـرِة؟         eَأتَعلَمون َأن النَِّبي    : قَاَل. اللَّهم نَعم : الذَّهِب ِإالَّ مقَطَّعا؟ قَالُوا   

  .)7(واللَِّه، ِإنَّها لَمعهن: قَاَل. اللَّهم الَ: قَالُوا
  :تخريج الحديث

من طريق هشام الدسـتوائي    كالهما  ،  )9(، والطبراني في الكبير   )8(أخرجه البيهقي في الكبرى   
   .به، بنحوه

، )13(، وابن المنـذر فـي األوسـط       )12(، وعبد بن حميد   )11(، وأحمد )10(وأخرجه عبد الرزاق  
مـن   جميعهم   ،  )16(، والطبراني في الكبير   )15(، والنسائي في الكبرى   )14(اوي في مشكل اآلثار   والطح

  .بألفاظ متقاربة  به،طريق قتادة
                                                 

  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 . هشام الدستُوائي  )2(
  . قتادة بن دعامة السدوسي  )3(
  .5/652األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم  )4(
  .ائى الهمدانى البصرى، قيل اسمه حيوان بن خالد، و قيل خيوانأبو شيخ الهن  )5(
   . tالصحابي المشهور معاوية بن أبي سفيان   )6(
  .1055، حديث رقم 2/311مسند الطيالسي   ) 7(
  .9129، حديث رقم 5/19 السنن الكبرى للبيهقي   )8(
  .827، حديث رقم19/353 المعجم الكبير للطبراني   )9(
  .217، حديث رقم 1/69رزاق مصنف عبد ال  ) 10(
  .16864، حديث رقم28/78مسند أحمد   )11(
  .419،ح 1/337مسند عبد بن حميد   ) 12(
  .900، حديث رقم 2/298األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   ) 13(
  . 3250، حديث رقم 8/293 شرح مشكل اآلثار   )14(
  . 9730، حديث رقم 7/468 السنن الكبرى للنسائي   )15(
  .824، حديث رقم19/352لمعجم الكبير للطبراني  ا  )16(
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  .، بألفاظ متقاربةعن أبي الشيخ الهنائي به ، من طريق مطر)1(وأخرجه النسائي في الكبرى
، والنـسائي فـي     )4(ران، وأبو الشيخ في ذكر األق     )3(، والطبراني في الكبير   )2(وأخرجه أحمد 

، من  )7(وأخرجه النسائي في الكبرى   . من طريق حمان  جميعهم  ،  )6(، والطبراني في الكبير   )5(الكبرى
، والطحاوي في مشكل    )9(وأخرجه النسائي في الكبرى   . )8(طريق أبي حمان، ومن طريق أبي جماز      

  .، من طريق حمران)10(اآلثار
، إنمـا هـي   )ان وأبو حمان وأبو جماز وحمـران      ِحم: (وهذه األسماء األربعة  : قال الباحث   

  .بألفاظ متقاربة، tعن معاوية بن أبي سفيان أسماء لرجل واحد وقع االختالف في اسمه،
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

ـ        قتادةتدليس   فيه   ضعيف،إسناده  : قال الباحث  ، ولـم   )11(ة، وذكره ابن حجر في المرتبـة الثالث
  .)12(ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة الحديث وث، ي هذا الحدييصرح بالسماع ف

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 9731، حديث رقم 7/469 السنن الكبرى للنسائي   )1(
  .16877، حديث رقم 28/90 مسند أحمد   )2(
  .832، حديث رقم19/355 المعجم الكبير للطبراني   )3(
  .446، حديث رقم 119 ذكر األقران ألبي الشيخ ص   )4(
  .9734ث رقم ، حدي7/469 السنن الكبرى   )5(
  .831، حديث رقم19/355 المعجم الكبير   )6(
  .9732، حديث رقم 7/469 السنن الكبرى   )7(
  .9736، حديث رقم 7/470 السنن الكبرى   )8(
  .9737، حديث رقم 7/470 السنن الكبرى   )9(
  . 3249، حديث رقم 8/292 شرح مشكل اآلثار   )10(
 .43طبقات المدلسين البن حجر ص   )11(
  .10/266لسلسلة الضعيفة لاللباني ا  ) 12(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)1(]نَهى عن ركُوِب جلُوِد النُّموِر [وهذا كحديِثه اآلخَر -

  ):30(الحديث رقم 
، عـن   )4(، عن قَتَادةَ  )3(، حدثَنَا معمر  )2( حدثَنَا عبد الرزاقِ   : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج

  نَاِئيٍخ الْه5(َأِبي شَي(         اِب النَِّبيحَأص ةَ، قَاَل ِلنَفٍَر ِمناِويعم َأن ،e :      وَل اللَِّهسر َأن ونلَمَأتَعe   ـىنَه
وتَعلَمون َأنَّه نَهى عن ِلباِس الـذَّهِب ِإلَّـا         : قَاَل. م نَعم اللَّه: قَالُوا. عن جلُوِد النُّموِر َأن يركَب علَيها     

اللَّهـم  : قَـالُوا . وتَعلَمون َأنَّه نَهى عن الشُّرِب ِفي آِنيِة الذَّهِب والِْفضةِ        : قَاَل. اللَّهم نَعم : قَالُوا. مقَطَّعا
مَأنَّ: قَاَل. نَع ونلَمتَعوجةَ الْحتْعِني معِة، يتْعالْم نى عنَه لَا: قَالُوا. ه م6(اللَّه(.  

  :تخريج الحديث
وابن المنذر  ،  )10(والطيالسي في مسنده  ،  )9(، وعبد بن حميد   )8(، وأحمد )7(أخرجه عبد الرزاق    

 ،)14( في الكبير، والطبراني)13(، والنسائي في الكبرى)12(، والطحاوي في مشكل اآلثار  )11(في األوسط 
  .بألفاظ متقاربة  به،من طريق قتادة جميعهم ،)15(البيهقي في الكبرىو

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  
  

                                                 
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى موالهم، اليمانى، أبو بكر الصنعانىهو   )2(
  .معمر بن راشد األزدى الحدانى موالهم، أبو عروة البصرىهو   )3(
  . قتادة بن دعامة السدوسيهو   )4(
  .الهنائى الهمدانى البصرى، قيل اسمه حيوان بن خالد، و قيل خيوانأبو شيخ هو   )5(
  .16864، حديث رقم28/78مسند أحمد   )6(
  .217، حديث رقم 1/69مصنف عبد الرزاق   ) 7(
  .16864، حديث رقم28/78مسند أحمد   )8(
  .419،ح 1/337مسند عبد بن حميد   ) 9(
  .1055، حديث رقم 2/311مسند الطيالسي   ) 10(
  .900، حديث رقم 2/298األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   ) 11(
  . 3250، حديث رقم 8/293 شرح مشكل اآلثار   )12(
  . 9730، حديث رقم 7/468 السنن الكبرى للنسائي   )13(
  .824، حديث رقم19/352 المعجم الكبير للطبراني   )14(
  .9129، حديث رقم 5/19 السنن الكبرى للبيهقي   )15(
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  :الحكم على الحديث
، ولـم   )1(، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة      قتادةتدليس   فيه   ضعيف،إسناده  : قال الباحث 
  .)2(ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفةالحديث  وث، ي هذا الحدييصرح بالسماع ف

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ما يجعل على الراحة مـن      :  الصفَّةُ ]أصبحتُ ال أمِلك صفَّة وال لَفُّة     [ tوفي حديث أبي الدرداء      - 
  .)3(اللُّقْمة: اللّفُّة. الحبوب

  ):31(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هم فُقَراء المهاجرين ومن لم يكُن له ِمنْهم منْزل يسكُنه فكَانُوا يأوون إلى             ] أهِل الصفَّة [وفيه ذكر    - 
  .)4(موِضع مظَلَّل في مسجد المِدينة

  ):32(الحديث رقم 
 حدثَنَا عمر بن ذَر، وحدثَنَا محمد       ،)5( حدثَنَا َأبو نُعيمٍ   : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج

دخَلْتُ : ، قَاَلt، عن َأِبي هريرةَ )7(، َأخْبرنَا عمر بن ذَر، َأخْبرنَا مجاِهد)6(بن مقَاِتٍل، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ   
فَـَأتَيتُهم  : قَـالَ . " فَادعهم ِإلَي  َأهَل الصفَّةِ َأبا ِهر الْحقْ    ": فَقَاَل.  فَوجد لَبنًا ِفي قَدحٍ    eمع رسوِل اللَِّه    

  .)8(فَدعوتُهم فََأقْبلُوا فَاستَْأذَنُوا فَُأِذن لَهم فَدخَلُوا
  
  
  

                                                 
 .43لمدلسين البن حجر ص طبقات ا  )1(
  .10/266السلسلة الضعيفة لاللباني   ) 2(
  .3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .انظر المرجع السابق  )4(
  . هو الفضل بن دكين  )5(
  . هو عبد اهللا بن المبارك  )6(
  . هو مجاهد بن جبر المكي  )7(
  .6246ل فجاء هل يستأذن، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب إذا دعي الرج  )8(
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  : تخريج الحديث
-عن أبي نعيم عن عمر بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقـول                ،  )1(أخرجه البخاري 

  .-كر حديثاً طويالًوذ
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
 .)t)2، ألنه لم يرسل عن أبي هريرة يضرالف إرسال مجاهدوأما 

 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

صـفَّ  : يقـال .  أي مقَِابلُهم  ] كان مصافَّ العدو بعسفان    eأن النبي [وفي حديث صالة الخَوف      - 
-والمصافّ  . اً وصافَه فهو مصافٌّ إذا رتْب صفُوفه في مقَاِبل صفوف العدو          الجيشَ يِصفُّه صفّ  
وقد تكرر فـي  .  جمع مصفّ وهو موِضع الحرب الذي يكون فيه الصفُوف-بالفتح وتشديد الفاء 

  .)3(الحديث
  ):33(الحديث رقم 

بن الْمثَنَّى، ومحمـد بـن بـشَّارٍ، عـن           َأخْبرنَا محمد    : في سننه قال   ي اإلمام النسائ  خرجأ  
سِمعتُ مجاِهدا يحدثُ عن َأِبي عياٍش الزرِقـي،        : ، قَالَ )6(، عن منْصورٍ  )5(، قَاَل حدثَنَا شُعبةُ     )4(محمٍد

: ِمنْه يحدثُ ولَِكنِّي حِفظْتُه، قَاَل ابن بشَّاٍر ِفـي حِديِثـهِ          كَتَب ِبِه ِإلَي وقَرْأتُه علَيِه وسِمعتُه       : قَاَل شُعبةُ 
 وعلَى الْمشِْرِكين خَاِلد بن الْوِليِد، فَصلَّى       كَان مصافَّ الْعدو ِبعسفَانe    َأن النَِّبي   ِحفِْظي ِمن الِْكتَاِب،    

   النَِّبي ِبِهمe رالظُّه  . قَاَل الْمشِْركُون :            نَـاِئِهمَأبو اِلِهمـوَأم ِمن ِهمِإلَي بَأح ِذِه ِهيه دعلَاةً بص ملَه ِإن .
   لَّى ِبِهمفَصe         وُل اللَِّهسر ِبِهم كَعفَر ،ِن خَلْفَهفَّيص مفَّهفَص ، َe   دـجس مـهوسءوا رفَعا را، فَلَمِميعج 
ِذي يِليِه وقَام الْآخَرون، فَلَما رفَعوا رءوسهم ِمن السجوِد سجد الصفُّ الْمَؤخَّر ِبركُوِعِهم مع        ِبالصفِّ الَّ 

اِم صاِحِبِه، ثُم   ثُم تََأخَّر الصفُّ الْمقَدم وتَقَدم الصفُّ الْمَؤخَّر فَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنْهم ِفي مقَ             eرسوِل اللَِّه   

                                                 
  وأصحابه وتخليهم مـن الـدنيا، حـديث          e صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي            )1(

  . 6452رقم
  .273جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .38، 3/37النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .غُندر وكان ربيب شعبة: أبو عبد اهللا البصري المعروف بـ محمد بن جعفر الهذلي موالهم هو   )4(
  . شعبة بن الحجاجهو   )5(
  .منصور بن المعتمرهو   )6(
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  جِميعا فَلَما رفَعوا رءوسهم ِمن الركُوِع سجد الـصفُّ الَّـِذي يِليـِه وقَـامe                 ركَع ِبِهم رسوُل اللَِّه     
النَِّبي لَّمس ثُم ونالْآخَر دجس وِدِهمجس غُوا ِمنا فَرفَلَم ونالْآخَرe)1(.  

  :يثتخريج الحد
 ،)5(، وابن أبي عاصـم    )4(، وفي مسنده  )3(، وابن أبي شيبة في مصنفه     )2( في مسنده  أخرجه أحمد   

  .، بنحوهمن طريق محمد بن جعفر بهجميعهم ، )7(، والخطيب في الكفاية)6(والطبراني في الكبير
يهقي ، والب)11(، والحاكم في المستدرك)10(، وابن حبان)9(، وأبو داود)8(وأخرجه سعيد بن منصور  

بن امن طريق جرير    جميعهم  ،  )15(، والبغوي )14(، وفي السنن واآلثار   )13(، وفي الدالئل  )12(في الكبرى 
          مـن طريـق عبـد العزيـز        كالهمـا   ،  )17(، والطبري في تفسيره   )16(وأخرجه النسائي . عبد الحميد 

من طريـق   ما  كاله،  )19(، والمزي في تهذيبه   )18(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره     . بن عبد الصمد  ا
  . ، من طريق سفيان)20(وأخرجه ابن أبي حاتم. ورقاء
  .عن منصور به، بنحوه ) جرير وعبد العزيز وورقاء وسفيان(أربعتهم   

  
                                                 

  .1548 سنن النسائي، ِكتَاب صلَاِة الْخَوِف، باب منه، حديث رقم  )1(
  .16581، حديث رقم 27/122 مسند أحمد   )2(
  .8378، حديث رقم 5/414 مصنف ابن أبي شيبة   )3(
  .815، حديث رقم 830 مسند ابن أبي شيبة ص   )4(
  .2179، حديث رقم4/196اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   ) 5(
  .5134، حديث رقم5/214المعجم الكبير  ) 6(
  .480،ح2/48 الكفاية في علم الرواية   )7(
  .2503، حديث رقم 2/237 سنن سعيد بن منصور   )8(
  .1238ب صالة الخوف، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب الصالة، با  )9(
  .2876، حديث رقم 7/128 صحيح ابن حبان   )10(
  .1198، حديث رقم 1/337 المستدرك على الصحيحين   )11(
  .6238، حديث رقم 3/256 السنن الكبرى   )12(
  .1259، حديث رقم 3/365 دالئل النبوة   )13(
  .1858، حديث رقم 5/28 معرفة السنن واآلثار   )14(
  .1096، حديث رقم 4/289نة للبغوي  شرح الس  )15(
  .1549 سنن النسائي، ِكتَاب صلَاِة الْخَوِف، باب منه، حديث رقم  )16(
  .10378، 9/158 تفسير الطبري   )17(
  .5896، حديث رقم 3/1052 تفسير ابن أبي حاتم   )18(
  .34/161 تهذيب الكمال   )19(
  .5899، حديث رقم 4/1053 تفسير ابن أبي حاتم   )20(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

عـن  )1(فقد نقل العالئـي   :  من أبي عياش، ورماه بالتدليس      مجاهد قد أنكر بعض العلماء سماع    
وذكر ابن حجر أن القطـب الحلبـي   . ال يعرف سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي    : ولهالترمذي ق 

، ثم تعقبـه ابـن      "ومجاهد معلوم التدليس فعنعنته ال تفيد الوصل      : "حكى عن الترمذي قوله في العلل     
خرج علينـا  : ولم أر من نسبه إلى التدليس، نعم إذا ثبت قول ابن معين أن قول مجاهد    : "حجر بقوله 

يس على ظاهره، فهو عين التدليس، إذ هو معناه اللغوي وهو اإلبهام والتغطية، وقد قال ابـن                 علي ل 
  .)2("خراش أحاديث مجاهد عن على مراسيل لم يسمع منه شيئاً

إن ثبت عن مجاهد التدليس فقد أمن تدليسه هنا؛ ألنه صرح بالسماع في هـذا               : قال الباحث 
ن طريق صرح فيه مجاهد بالسماع من أبي عياش، وابن          قد أخرج الحديث م    )3(الحديث، والطبراني 

، والبيهقي أخرج الحديث،    )4(حدثنا أبو عياش  :  بالسماع قال  حبان أخرج الحديث عن مجاهد مصرحاً     
أبي      وهذا إسناد صحيح، وقَد رواه قُتَيبةُ بن سِعيٍد عن جِريٍر فَذكر فيه سماع مجاهد من                : ثم قال 
، بلفظ  )7(ولم يذكر البيهقي السند كامالً لكن ذكر الزيلعي أن البيهقي أخرجه في المعرفة            . )6)(5(عياش

وقد حكى المنذري عن    . )8("وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش       : "، قال "حدثنا أبو عياش  "
 هذا اإلسناد صحيح إال أن بعض أهل العلم يشك في سماع مجاهد من أبي عياش،              : "البيهقي، أنه قال  

وسماعه : "ثم قال المنذري". حدثنا أبو عياش: ثم ذكر أن البيهقي أخرجه بإسناد جيد عن مجاهد، قال        
أبو عياش إلـى بعـد             منه متوجه؛ فإنه ذكر ما يدل على أن مولد مجاهد سنة عشرين وعاش            

  .)9("األربعين، وقيل إلى بعد الخمسين
   :الحكم على الحديث
  هذا : ")11(، وقال البيهقي)10(قد صحح هذا الحديث الحاكم، وإسناده صحيح: قال الباحث

                                                 
  .273امع التحصيل في أحكام المراسيل صج  )1(
  .10/40تهذيب التهذيب   ) 2(
  .5235، حديث رقم5/215 المعجم الكبير   )3(
  .7/128 صحيح ابن حبان   )4(
  .3/257السنن الكبرى   )5(
  .5/29 معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )6(
  .1858، حديث رقم 5/28 معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )7(
  .2/248اية نصب الر  )8(
  .4/107عون المعبود للعظيم آبادي   )9(
  .1/337المستدرك على الصحيحين   )10(
  .3/257السنن الكبرى   )11(
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ي ترجمـة   ، وقال ابن حجر ف    "هذا إسناد صحيح وله شواهد    : ")1(وكذلك قال ابن كثير   . "إسناد صحيح 
 .)2(" في صالة الخوف، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بـسند جيـد            eروى عن النبي  : "أبي عياش 

  .)3( تعليقه على مسند أحمدصححه الشيخ شعيب األرنؤوط فيالحديث و
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
أي باِسـطَاٍت أجِنحتَهـا فـي       ] كأنهما ِحزقاِن من طَيٍر صوافَّ    [وفي حديث البقرة وآل عمران       - 

  .)4(جمع صافَّة: والصوافُّ. الطَّيران
  ):34(الحديث رقم 
، أخبرنا يِزيد بن عبـد ربـِه،        )5( حدثنا إسحاق بن منْصور    : في صحيحه   اإلمام مسلم  أخرج
   ِليدِلمٍ احدثنا الْوس6(بن م(          ِشيرِليِد بن عبد الرحمن الْجاِجٍر، عن الْوهِد بن ممحعن م ،)ـِر    )7يبعن ج ،

قُرآِن يوم  يْؤتَى ِبالْ ": ، يقول eول سمعت النبي  ، يق )8(سمعت النَّواس بن سمعان الِْكلَاِبي    : بن نُفَيٍر، قال  ا
          انرآُل ِعمِة وقَرةُ الْبورس همِبِه تَقْد لُونمعكَانُوا ي ِلِه الَِّذينَأهِة واما رسول اللَّـهِ    . "الِْقيملَه برضوe 

    دعب نثَاٍل ما نَِسيتُهقال. ثَلَاثَةَ َأم :"     اِن باودوتَاِن أو ظُلَّتَاِن ساما غَممقٌ، أو    كََأنَّها شَرمنَهقَاِن  يا ِحزمكََأنَّه
  .  )9(" تُحاجاِن عن صاِحِبِهمامن طَيٍر صوافَّ
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  .1/548تفسير ابن كثير   )1(
  .7/140اإلصابة في تمييز الصحابة   ) 2(
  .27/122مسند أحمد   ) 3(
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .هرام الكوسج، أبو يعقوب التميمى المروزىإسحاق بن منصور بن بهو   )5(
  الوليد بن مسلم القرشى موالهم أبو العباس الدمشقى ، مولى بنى أميةهو   )6(
هذه النسبة إلى بني جرش بطن من حمير، وقيل ان جرش موضع باليمن ويحتمل أن تكون هذه القبيلة نزلته   )7(

  .2/44األنساب للسمعاني انظر . فسمي بها
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، من أجداد : نسبة إلى عدة من قبائل العرب، فمنهم إلىهذه ال  )8(

  .5/116األنساب للسمعانيانظر . كالب بن عامر بن صعصعة: ، والقبيلة المعروفة، هيeرسول اهللا 
  .805صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم  )9(
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ر تدليسه  ال يض و .)1("ربما دلس عن قدماء الصحابة    : "فقد قال الذهبي  : تدليس جبير بن نفير   وأما  
: بن مسلماتدليس الوليد ، وأما ك فقد صرح بالسماع في هذا الحديث، ومع ذل)2(فهو من المرتبة الثانية

وقد صرح بالسماع كمـا     . )3(وهو من المرتبة الرابعة الذين ال يقبل حديثهم إال إذا صرحوا بالسماع           
  .)4(في رواية الطبراني

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هو أن يعطَى الرجُل الرجَل عهده وميثاقَه ثم        ] إن أكْبر الكبائر أن تُقَاِتل أهل صفْقَِتك       [فيه} صفق{ - 
يقاتلَه ألن المتَعاِهدين يضع أحدهما يده في يِد اآلخر كما يفعل المتَبايعان وهي المرة من التَّصِفيق 

  .)5(باليديِن
  ):35(الحديث رقم 

  . على تخريج لهلم أعثر: قال الباحث  
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)6(]أعطاه صفَقْةَ يِده وثمرةَ قَلِْبه [tومنه حديث ابن عمر  - 

  ):36(الحديث رقم 
 حدثنا زهير بن حرٍب، وإسحاق بـن إبـراهيم، قـال            : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  خرجأ
، عن زيِد بن وهٍب، عن عبد الـرحمن        )8(َأعمِش، عن الْ  )7(حدثنا جِرير : أخبرنا، وقال زهير  : إسحاق

دخَلْتُ الْمسِجد، فإذا عبد اللَِّه بن عمِرو بن الْعاِص جاِلس في ِظلِّ الْكَعبِة             :  "بن عبد رب الْكَعبِة، قال    ا
        وفيـه  ..."  فـي سـفَرٍ    eلَّـِه   كنا مع رسـول ال    : فقال. والنَّاس مجتَِمعون عليه فََأتَيتُهم فَجلَستُ إليه     

                                                 
  .1/42تذكرة الحفاظ للذهبي   )1(
  .28طبقات المدلسين البن حجر ص  )2(
  .51طبقات المدلسين البن حجر ص  )3(
  .1418 حديث رقم 2/320مسند الشاميين   )4(
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .انظر المرجع السابق  )6(
  .أبو عبد اهللا، جرير بن عبد الحميدهو   )7(
  .مهران األعمشسليمان بن هو   )8(
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 فَلْيِطعه إن استَطَاع، فَـِإن      صفْقَةَ يِدِه وثَمرةَ قَلِْبهِ    فََأعطَاهومن بايع ِإماما     : "eقال رسول اهللا    : قال
  .الحديث.)1("...جاء آخَر ينَاِزعه فَاضِربوا عنُقَ الْآخَر

  :تخريج الحديث
  . دون البخاريتفرد به مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
، التي احتمل )2(ذكره ابن حجر في الثانية من طبقات المدلسين        فال يضر فقد     تدليس اَألعمش وأما  

 .األئمة تدليسهم حتى لو لم يصرحوا بالسماع
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)3(أي التَّبايع ]  باألسواقَألْهاهم الصفْقُ[ وفي حديث أبي هريرة  - 

  ):37(الحديث رقم 
حـدثَِني  : ، قَـالَ  )4( حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَّـهِ       : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  خرجأ

اِلك5(م(   ٍابِن ِشهاب نع ،)6(  ِجرالَْأع نع ،)ةَ، قَالَ    )7ريرَأِبي ه نع ، :  ي النَّاس ةَ،    ِإنريرو هَأب َأكْثَر قُولُون
ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنْزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى ِإلَى         {ولَولَا آيتَاِن ِفي ِكتَاِب اللَِّه ما حدثْتُ حِديثًا ثُم يتْلُو         

 ِحيمِلِه الر8(}قَو(    اِجِرينهالْم انَنَا ِمنِإخْو اقِ    ، ِإنوفْقُ ِبالَْأسالص مشْغَلُهي اِر     كَانالَْأنْص انَنَا ِمنِإخْو ِإنو ،
 ِبِشبِع بطِْنِه ويحضر ما لَـا       eكَان يشْغَلُهم الْعمُل ِفي َأمواِلِهم، وِإن َأبا هريرةَ كَان يلْزم رسوَل اللَِّه             

  .)9(ا يحفَظُونيحضرون ويحفَظُ ما لَ
  
  
  

                                                 
  .1844صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء األول فاألول، حديث رقم  ) 1(
   .33طبقات المدلسين ص  )2(
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن يحيى القرشى العامرى األويسى، أبو القاسم المدنىهو   )4(
  .بو عبد اهللا، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرأهو   )5(
  .أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهريهو   )6(
  .أبو داود، عبد الرحمن بن هرمز المدنيهو   )7(
  .163 – 159اآلية : سورة البقرة  )8(
  .118 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث رقم   )9(
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  :تخريج الحديث
  .من طريق األعرج به، بنحوهكالهما ، )2(، ومسلم)1(أخرجه البخاري

، )5(وأخرجه البخاري . ، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن       )4(، ومسلم )3(وأخرجه البخاري 
  .، بنحوهtعن أبي هريرة ) أبو سلمة، وسعيد(كالهما. ، من طريق سعيد بن المسيب)6(ومسلم

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)7(وقد تقدم في حرف الباء. ]بيعتَين في بيعة[هو كحديث  -
  ):38(الحديث رقم 

ن  حدثَنَا ابن َأِبي زاِئدةَ، عن محمِد بِن عمٍرو، ع         : في مصنفه قال    ابن أبي شيبة   أخرج اإلمام   
 فَلَـه َأوكَـسهما، َأِو      بيعتَيِن ِفي بيعـةٍ   من باعe :"   قَاَل رسوُل اهللاِ  : َأِبي سلَمةَ، عن َأِبي هريرةَ، قَالَ     

  .)8("الربا
  :تخريج الحديث

  . من طريق ابن أبي شيبة به، بمثله ثالثتهم،)11(، والحاكم)10(، وابن حبان)9(أخرجه أبو داود
  
  

                                                 
، وفـي كتـاب اإلعتـصام       2350 صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس، حديث رقم            )1(

  .7354 كانت ظاهرة،  حديث رقمeبالكتاب والسنة، باب الحجة على من قال بأن أحكام النبي
  . 2492 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي هريرة الدوسي، حديث رقم  )2(
  . 2047، حديث رقم)فإذا قضيت الصالة(لبخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول اهللا تعالى صحيح ا  )3(
  .2492صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي هريرة الدوسي، حديث رقم  )4(
  .2047، حديث رقم)فإذا قضيت الصالة(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول اهللا تعالى  )5(
  .2492صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي هريرة الدوسي، حديث رقم  )6(
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 7(
  .20834، حديث رقم10/594مصنف ابن أبي شيبة   ) 8(
  .3463سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين فى بيعة،ح   ) 9(
  .4974 حديث رقم ،11/348صحيح ابن حبان   ) 10(
  .2252، حديث رقم2/45المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
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مـن   جمـيعهم    ،  )4(، والبيهقي في الكبـرى    )3(وابن الجارود  ،)2(أحمدو ،)1(النسائي جهوأخر
. من طريق عبدة بـن سـليمان  كالهما ، )6(، وابن حبان)5(وأخرجه الترمذي.  يحيى بن سعيد  طريق

، )8(وأخرجـه أحمـد   . ، من طريق عبد العزيـز الـدراوردي       )7(وأخرجه البيهقي في السنن واآلثار    
، )11(، والبيهقي فـي الكبـرى  )10(وأخرجه أبو يعلى. من طريق يزيد بن هارون   هما  كال،  )9(والبغوي
يحيى، وعبدة، وعبد العزيـز، ويزيـد، وعبـد    ( خمستهم. من طريق عبد الوهاب بن عطاء    كالهما  
  ".فله أوكسهما أو الربا" دون زيادة "نهى عن بيعتين في بيعة"ه، بلفظ عن محمد بن عمرو ب) الوهاب

  :سناددراسة رجال اإل
 .هـ145 أبو عبد اهللا المدني ت ،محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي - 

وسـئل   ،"محمد بن عمرو أحب إلي من ابن حرملَـة        : "، وقال يحيى بن سعيد    )12(وثقه ابن معين  
. )13("لَى منه محمد بن عمرو َأع   : "يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو؟ فقال           

صالح الحديث يكتب حديثه،    : "قال أبو حاتم  . )14("وكان يخطئ : "، وقال "الثقات"ذكره ابن حبان في     و
لم يزل الناس يتقـون حـديث       : سِمعتُ يحيى بن مِعين، يقول    : "وقال ابن أبي خيثمة   . )15("وهو شيخ 

ن عمرو يحدث مرةً عن أبي سلمة بالشيء   كان محمد ب  : وما علة ذلك؟ قال   : قيل له . محمد بن عمرو  
رَأيتُ في كتـاب علـي بـن        : "وقال". رأيه، ثم يحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة           

ِنيِديـد بـن عمـرو، كيـف هـو؟ قـال                  : الْممحى بن سـعيد، عـن ميحتريـد العفـو   : سألت ي                    

                                                 
  .4646سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيعتَيِن ِفي بيعٍة،ح  )1(
  .10148، حديث رقم16/134مسند أحمد   ) 2(
  .600، حديث رقم154المنتقى البن الجارود ص   ) 3(
  .11195ث رقم، حدي5/343السنن الكبرى للبيهقي   ) 4(
  .1231سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء ِفي النَّهِي عن بيعتَيِن ِفي بيعٍة، حديث رقم  ) 5(
  .4973، حديث رقم 11/347صحيح ابن حبان   ) 6(
  .3582، حديث رقم8/156معرفة السنن واآلثار للبيهقي   ) 7(
  .10148قم، حديث ر16/134مسند أحمد   ) 8(
  .2111، حديث رقم8/142شرح السنة   ) 9(
  .6124، حديث رقم5/360مسند أبي يعلى   ) 10(
  .11195، حديث رقم5/343السنن الكبرى للبيهقي   ) 11(
 .4/323تاريخ ابن أبي خيثمة   )12(
 .انظر المرجع السابق  )13(
 .7/377الثقات البن حبان   )14(
 .8/31الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )15(
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وأما محمد بن عمـرو     : "وقال يحيى القطان  . )1("ليس هو ممن تُريد   : ل  بل أشدد، قا  : أو تشدد؟ قلت    
: قـال الباحـث   . )3("صدوق له أوهام  : "وقال ابن حجر  . )2("فرجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث     

  . له أوهامالراوي صدوق
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
تـدليس  وأما  ،   له أوهام ولم يتابع    وق محمد بن عمرو صد    جل أل ضعيفإسناده  : قال الباحث 

  .)4( األئمة تدليسهمحتملثانية التي األنه من المرتبة الفال يضر زكريا بن أبي زائدة 
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
وما كان صالَتُهم ِعنَد البيـِت      [كأنه أراد معنى قوله تعالى      ] أنَه نهى عن الصفْق والصفير    [وفيه   - 

   كَاءةًِإال مِديشْغَلوا النبي ] وتَصِلي ونِفرصوي فْقُونصكانوا يe ِلمين في القراءة والـصالةسوالم  .
  .)5(ويجوز أن يكون أراد الصفق على وجه اللَّهو واللَّعب

  ):39(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .4/323تاريخ ابن أبي خيثمة   )1(
 .6/224الكامل في ضعفاء الرجال   )2(
 .884تقريب التهذيب ص   )3(
 .31طبقات المدلسين البن حجر ص  )4(
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 5(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
وقيل األفّـاقُ   . هو الرجل الكَِثير األسفَار والتَصرف من السواء      ] صفَّاقٌ أفَّاقٌ [ن  وفي حديث لقما   - 

  .)1(أي نَاِحيِتها: من ُأفِق األرض
  ):40(الحديث رقم 

بـن  اإن لقْمان   : " أنَّه قال  eفي حديث النبي    : في غريب الحديث قال    ابن قتيبة أخرج اإلمام   
بْئس ما صنَعتَ، خطبتَ امرأة قد خَطَبناهـا قبلـك،          : أخْوتُه قَبله، فقالوا  عاد خَطَب امرأة قد خَطَبها      

وكانوا سبعة هو ثاِمنُهم، فصالحهم على أن ينْعتَ لها نَفْسه وإخْوتَه بـِصدق وتختـار هـي أيهـم                   
حدثنيـه  ..." اق يعِمل الناقـة والـس     صفّاق أفّاق ثم قال خُذي منّي أخي ذا الِعفَاق        : "، وفيه ..."شاءتْ
، )4(، ثناه موسى بن إسماعيل، ثَنا سعيد بن سلَمة        )3(بن عمرو بن البراء الغَنوي    ا، حدثنيه يزيد    )2(أبي

  . )5(عن ِهشَام بن عروة، عن أبيه
  :تخريج الحديث

  .تفرد ابن قتيبة به  
  :دراسة رجال اإلسناد

 - ِوىداِم ، العسةَ بِن َأِبى الحلَمس بن دِعيس رملَى عوم ،ِنىدٍرو الممو عبِن الخَطَّاِبا، َأب.  
شيخ ضعيف، وإنما   : "وقال النسائى . )6("ما رأيت كتابا أصح من كتابه     : "قال موسى بن إسماعيل   
صـدوق  : "وقال ابن حجـر   . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب      . )7("أخرجناه للزيادة فى الحديث   

  .صدوق إذا حدث من كتابه، وإال فضعيف: قال الباحث. )9("فظهصحيح الكتاب يخطىء من ح
  .لم أعثر على ترجمة له: يزيد بن عمرو بن البراء الغَنوي - 
 . لم أعثر على ترجمة له:مسِلم بن قُتَيبةَ الدينَوِري، والد ابن قتيبة - 
  

                                                 
  .3/38النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . الدينَوِريمسلم بن قتيبةهو   ) 2(
 هذه النسبة إلى غني وهو غني بن يعصر وقيل أعصر، بفتح الغين المعجمة والنون وكسر الواو: الغنوي  ) 3(

  .4/315األنساب للسمعاني انظر  .واسمه منبه بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر
  .سعيد بن سلمة بن أبى الحسام القرشى العدوى موالهم، أبو عمرو المدنىهو   ) 4(
  .516-1/514غريب الحديث البن قتيبة   ) 5(
  .10/477تهذيب الكمال انظر   ) 6(
  .8/651سنن النسائي   ) 7(
  .6/358الثقات البن حبان   ) 8(
  .380تقريب التهذيب ص  ) 9(
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 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

، وفيه سعيد بن سلمة     eفعروة بن الزبير لم يدرك النبي     ضعيف،  حديث مرسل   : قال الباحث   
ع، وفيه متَابةلم يمجتَر لَه َأِجد لَم ن.  

  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
هكذا جـاء فـي   . أي جمعنا فيه الماء] فَنَزعنا في الحوض حتى أصفَقْنَاه  [ tومنه حديث جابر     - 

  .)1(مألنَاه أي ]:أفْهقْناه[رواية والمحفوظ 
  ):41(الحديث رقم 
 - )3(، ومحمد بـن عبـادٍ     )2(حدثَنَا هارون بن معروفٍ   :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

بِن مجاِهٍد ا، عن يعقُوب  )4(حدثَنَا حاِتم بن ِإسماِعيلَ   :  والسياقُ ِلهارون، قَاالَ   -وتَقَاربا ِفي لَفِْظ الْحِديِث     
خَرجتُ َأنَا وَأِبى نَطْلُب الِْعلْم ِفي هـذَا        : "َأِبى حزرةَ، عن عبادةَ بِن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ          

وذكر  ..." eب رسوِل اهللا     صاحِ )5(الْحي ِمن اَألنْصاِر قَبَل َأن يهِلكُوا، فَكَان َأوُل من لَِقينَا َأبا الْيسرِ           
 حتَّى ِإذَا كَانَتْ عشَيِشيةٌ ودنَونَا ماءe       ِسرنَا مع رسوِل اللَِّه     : "قَاَل جابر : "حديث جابر الطويل، وفيه   

: ب ويسِقينَا؟ قَاَل جـاِبر من رجٌل يتَقَدمنَا فَيمدر الْحوض فَيشْرe :     ِمن ِمياِه الْعرِب، قَاَل رسوُل اللَِّه       
بن صخٍْر، اَأي رجٍل مع جاِبٍر؟ فَقَام جبارe : فَقَاَل رسوُل اللَِّه. هذَا رجٌل يا رسوَل اللَِّه: فَقُمتُ، فَقُلْتُ

فَكَان نَزعنَا ِفيِه حتَّى َأفْهقْنَاه،      مدرنَاه، ثُم     سجلًا َأو سجلَيِن، ثُم    فَنَزعنَا ِفي الْحوضِ  فَانْطَلَقْنَا ِإلَى الِْبْئِر    
  .الحديث.)e"... )6َأوَل طَاِلٍع علَينَا رسوُل اللَِّه 

  :تخريج الحديث
  .فرد به اإلمام مسلم دون البخاريت  

  
  

                                                 
  .3/39النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 1(
 .هـ321هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير ت هو   )2(
 .هـ234مكي ت محمد بن عباد بن الزبرقان الهو   )3(
 .هـ186حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل مولى بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب ت هو   )4(
هو كَعب بن عمرو بن عباد األنصاري السلمي، أحد الصحابة الكرام، مشهور باسمه وكنيته، شهد العقبـة                   )5(

 شهد بدرا والمشاهد، وكان قصيرا عظيم البطن، ومات         وبدرا وله فيها آثار كثيرة، وهو الذي أسر العباس،        
  .7/468اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . بالمدينة سنة خمس وخمسين

  .3010صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل ، حديث رقم   ) 6(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ149، ت القرشى، أبو حزرة المدنى القاصيعقوب بن مجاهد - 

  . )3("الثقات"وذكره ابن حبان فى . )2("ثقة: "وقال النسائى . )1("ال بأس به: "بو زرعة قال أ
. )6("ليس به بـأس   : "وقال في موضع اخر   . )5("ثقة: "وقال مرة . )4("صويلح الحديث : "وقال ابن معين  
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )8("صدوق: "وقال ابن حجر. )7("ثقة: "وقال الذهبي

  . هـ187 أو 186عيل المدنى، أبو إسماعيل الكوفي المدني، تحاتم بن إسما - 
: وقال ابن سعد  . )11("ثقة وزيادته مقبولة  : "وقال الدارقطني . )10("ثقة: "، والعجلى )9(قال ابن معين  

. )14(وذكره ابن حبان في الثقات     .)13("ليس به بأس  : "وقال النسائى . )12(" كثير الحديث  كان ثقة مأموناً  "
: بـن حنبـل   اوقال أحمـد    . )16("ثقة مشهور صدوق  : "وقال قي موضع أخر   . )15("ةثق: "وقال الذهبي 

وقال . )18("ليس بالقوى : "ونقل الذهبى عن النسائى قوله    . )17(زعموا أن فيه غفلة، إال أن كتابه صالح       
  .الراوي ثقة:  قال الباحث.)19("صدوق يهم صحيح الكتاب: "ابن حجر

  
  

                                                 
  .9/215الجرح والتعديل   )1(
  .11/395تهذيب التهذيب انظر   )2(
  .7/640ات البن حبان الثق  )3(
  .4/437الضعفاء للعقيلي   )4(
  .3/182 رواية الدوري -تاريخ ابن معين   )5(
  .436سؤاالت ابن الجنيد ص  )6(
  .2/395الكاشف للذهبي   )7(
  .1089تقريب التهذيب ص  )8(
  .3/259الجرح والتعديل: ، واتظر95 ص - رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  )9(
  .1/275ت للعجلي معرفة الثقا  )10(
  .2/168علل الدارقطني   )11(
  .5/425الطبقات الكبرى البن سعد   )12(
  .5/190تهذيب الكمال انظر   )13(
  .8/210ثقات ابن حبان   )14(
  .1/300الكاشف للذهبي   )15(
  .2/162ميزان االعتدال في نقد الرجال   )16(
  .3/259الجرح والتعديل: اتظر  )17(
  .2/162 الرجال ميزان االعتدال في نقدانظر   )18(
  .207تقريب التهذيب ص  )19(
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 . هـ234 المكى ، سكن بغداد و مات بها سنة محمد بن عباد بن الزبرقان، أبو عبد اهللا - 
قال  و .)3(كان ثقة : وقال ابن قانع  . )2("الثقات"وذكره ابن حبان فى     . )1(ال بأس به  : بن معين اقال  

يقع فى قلبـى    ": وقال مرة أخرى  . )4("حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو أن ال يكون به بأس         ": أحمد
: قـال الباحـث   . )7(صدوق يهم : وقال ابن حجر  . )6("س به ال بأ ": وقال صالح جزرة  . )5("أنه صدوق 
  .الراوي ثقة

 .رجال اإلسناد ثقاتباقي  - 
لم يرسل عن عبادة بـن       فيعقوبال يضر،   ف:  وحاتم بن إسماعيل   إرسال يعقوب بن مجاهد   وأما  
  .)9(حاتم لم يرسل عن يعقوب بن مجاهدو، )8(الوليد

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

. كلُّ صافٍّ قدميه قائما فهو صـافن      . ]فع رأسه من الركُوع قُمنا خَلْفَه صفوناً      إذا ر [فيه  } صفن{ - 
  .)10(والجمع صفون كقاِعد وقُعود

  ):42(الحديث رقم 
 الـذي   uفي حديث النبي    :  في غريب الحديث قال     أبو عبيد القاسم بن سالم     أخرج اإلمام   

فَـِإذَا   فَرفَع رَأسه ِمن الركُوِع قُمنَا خَلْفَه صفُونًا  صلَينَا معهكُنَّا ِإذَا: يحدثه عنه البراء بن عاِزب قال   
 نَاهتَِبع دجقال أخبرنا العوام بن حوشب، عن عذرة بـن الحـارث، عـن              )11(حدثناه هشيم : قال .س ،

  .)12(البراء
  

                                                 
  .8/14الجرح والتعديل   )1(
  .9/90الثقات البن حبان   )2(
  .انظر المرجع السابق  )3(
  .2/409العلل ومعرفة الرجال   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
  .9/245تهذيب التهذيب انظر   )6(
  .858تقريب التهذيب ص  )7(
  .304يل صجامع التحصيل في أحكام المراس  )8(
  .157جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )9(
  .3/39االنهاية في غريب الحديث واألثر   )10(
 .هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاويةهو   ) 11(
  .2/216غريب الحديث البن سالم   ) 12(
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  :تخريج الحديث
من طريق عـذرة    ثالثتهم  ،  )وفاصف(، بلفظ   )3(، وابن أبي شيبة   )2(، وأبو يعلى  )1(أخرجه أحمد 

، )5(، وابن أبي شـيبة    )قاموا قياما حتى يسجد، ثم يسجدون     (، بلفظ   )4(وأخرجه أحمد . بن الحارث به  ا
من طريق عبد اهللا بن يزيـد األنـصاري عـن           كالهما  ،  )لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد      (بلفظ  
  . tالبراء

  :دراسة رجال اإلسناد
، غير أن اإلمام أحمد قال عروة بدل عذرة، وذكراه          باسم عذرة أعثر عليه   لم  : عذرة بن الحارث   - 

 .)8(، بعزرة بن الحارث الشيباني، الذي ذكره ابن حبان في الثقات)7(، وابن أبي شيبة)6(أبو يعلى

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

هشَيم تدليس  يضر  وال  حسن لغيره،   إسناده ضعيف، وبالمتابعة يرتقي الحديث إلى       : قال الباحث 
إرسـال   ال يضر كـذلك   ، و  صرح بالتحديث  ، وقد )9(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة      فقد   بن بشير 

  .)10(ألنه لم يرسل عن عذرة بن الحارث ،العوام بن حوشب
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .18581، حديث رقم 30/545مسند أحمد   ) 1(
  .1677م ، حديث رق3/239مسند أبي يعلى   ) 2(
  .7226، حديث رقم 5/65مصنف ابن أبي شيبة   ) 3(
  .18511، حديث رقم30/472مسند أحمد   )4(
  .7232، حديث رقم5/67مصنف ابن أبي شيبة   ) 5(
  .1677، حديث رقم 3/239مسند أبي يعلى   ) 6(
  .7226، حديث رقم 5/65مصنف ابن أبي شيبة   ) 7(
  .5/279الثقات البن حبان   ) 8(
 .المرجع السابقانظر   ) 9(
  .249جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  ) 10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )1(المصدر أيضاً: صفُونوال.  اي واقفين]من سره أن يقُوم له النَّاس صفُونا [ومنه الحديث - 
  ):43(الحديث رقم 

، عن حِبيِب بِن شَِهيٍد، عن َأِبـي        )2( حدثَنَا َأبو ُأسامةَ   : في مصنفه  ابن أبي شيبة  أخرج اإلمام     
بن عـاِمٍر   ابيِر، فَقَام عبد اِهللا     دخََل معاِويةُ بيتًا ِفيِه عبد اِهللا بن عاِمٍر، وعبد اِهللا بن الز           : ، قَالَ )3(ِمجلٍَز

من ": ، يقُولُ eاجِلس، فَِإنِّي سِمعت رسوَل اِهللا      : فَقَاَل معاِويةُ ِالبِن عاِمرٍ   . ولَم يقُم عبد اِهللا بن الزبيرِ     
قْعْأ موتَبا فَلْياماُل ِقيجالر ثََّل لَهتَمي َأن هرالنَّاِرس ِمن ه4("د(.  

  :تخريج الحديث
، والطبراني فـي    )7( في مسنده  ، والطيالسي )6(، و هناد في الزهد    )5( في سننه  أخرجه أبو داود    
بـن  امن طريق حماد    جميعهم  ،  )10(، وابن أبي حاتم في علله     )9(، والطبري في تهذيب اآلثار    )8(الكبير

  .أسامة به، بنحوه
، والطبراني فـي    )12(وأخرجه الترمذي . معاوية الفزاري ، عن مروان بن     )11(وأخرجه أحمد 

من طريق سفيان بن جميعهم ،  )15(، وابن أبي حاتم في علله     )14(، والطبري في تهذيب اآلثار    )13(الكبير
        ، )17(وأخرجـه الـدوالبي فـي الكنـى        .، من طريق يزيد بن زريـع      )16(وأخرجه الطيالسي . عيينة

                                                 
  .3/39النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .هو أبو أسامة حماد بن أسامة  ) 2(
  .الحق بن حميد أبو مجلز البصريهو   ) 3(
  .26095، حديث رقم 8/398مصنف ابن أبي شيبة   ) 4(
  .5231الرجل للرجل، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب األدب، باب فى قيام   )5(
  .837، حديث رقم2/427الزهد البن السري   ) 6(
  .1053، حديث رقم 2/310مسند الطيالسي   ) 7(
  .819، حديث رقم19/351المعجم الكبير للطبراني   ) 8(
  .840، حديث رقم 2/568مسند عمر بن الخطاب /تهذيب اآلثار للطبري  ) 9(
  .2531، حديث رقم2/336علل الحديث   ) 10(
  .16918، حديث رقم 28/121مسند أحمد   ) 11(
  .2755سنن الترمذي، كتاب األدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، حديث رقم  ) 12(
  .820، حديث رقم19/352المعجم الكبير للطبراني   ) 13(
  .840، حديث رقم 2/568مسند عمر بن الخطاب /تهذيب اآلثار للطبري  ) 14(
  .2531، حديث رقم2/336ث علل الحدي  ) 15(
  .1053، حديث رقم 2/310مسند الطيالسي   ) 16(
  .508، حديث رقم1/293الكنى واألسماء   ) 17(
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وأخرجـه ابـن قـانع فـي     . من طريق إسماعيل بن إبراهيما  كالهم،  )1(والطبري في تهذيب اآلثار   
. ، من طريق روح بـن عبـادة       )3(، من طريق عوف، وأخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار        )2(معجمه
   .عن حبيب بن الشهيد به، بنحوه) سفيان ومروان ويزيد وإسماعيل وعوف وروح(ستتهم 

، والطحـاوي  )تخم بنو آدم قياما  من سره أن يس   (، بلفظ   )4(وأخرجه الطبري في تهذيب اآلثار    
من طريق عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن كالهما ، )يستجم له الرجال قياما(، بلفظ )5(في مشكل اآلثار  

  .tمعاوية 
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :دراسة اإلسناد واالحكم عليه

 ابن حجـر فـي       ذكره ال يضر، فقد  ف: تدليس حماد بن أسامة   وأما   إسناده صحيح، : قال الباحث 
 ابن حجر ذكره فـي المرتبـة        ، ألن  فال يضر  أبي مجلز  تدليس وأما   .)6(المرتبة الثانية من المدلسين   

  .)8(، وأما إرساله فال يضر كذلك ألنه لم يرسل عن معاوية)7(األولى من المدلسين
  .)9(صححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمدالحديث و
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .840، حديث رقم 2/568مسند عمر بن الخطاب /تهذيب اآلثار للطبري  ) 1(
  .3/72معجم الصحابة   )2(
  .1127، حديث رقم 3/156شرح مشكل اآلثار   )3(
  .838، حديث رقم 2/567مسند عمر بن الخطاب /ريتهذيب اآلثار للطب  ) 4(
  .1125، حديث رقم 3/154شرح مشكل اآلثار   ) 5(
  .30طبقات المدلسين البن حجر ص   ) 6(
  .27طبقات المدلسين البن حجر ص   ) 7(
، جـامع   340، تحفة التحصيل فـي ذكـر رواة المراسـيل ص            233المراسيل البن أبي حاتم ص      انظر    ) 8(

  .296ام المراسيل ص التحصيل في أحك
  .28/121مسند أحمد   ) 9(
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  : ل ابن األثيرقا
  .)1(أي واقَفْناهم وقُمنَا ِحذَاءهم] فلما دنَا القوم صافنَّاهم[ومنه الحديث  - 

  ):44(الحديث رقم 
حدثَنَا حجاج، حدثَنَا ِإسراِئيُل، عن َأِبـى ِإسـحاقَ، عـن           : في مسنده قال   اإلمام أحمد    أخرج

    ،ِلىع نٍب، عرضِن ماِرثَةَ بـا           : " قَالَ حنَا ِبهـابَأصا، ونَاهيتَوا فَاجاِرهِثم نَا ِمنبِدينَةَ َأصنَا الْما قَِدملَم
    النَِّبى كَانو ،كعوe         َأ قَد شِْرِكينالْم لَغَنَا َأنا بٍر، فَلَمدب نع رتَخَبوُل اللَّهِ   يسر ارلُوا، سقْبe   ٍردِإلَى ب

- بو    ِبْئر را   -دهِإلَي شِْرِكينقْنَا الْمبوفيه..."  فَس ...":    مافَفْنَاهصِمنَّا و منَا الْقَوفلما د     مٌل ِمـنْهجِإذَا ر ،
بهم ِمـن  وكَان َأقْـر . "يا عِلى نَاِد ِلى حمزةَ": eوِم، فَقَاَل رسوُل اللَّهِ   علَى جمٍل لَه َأحمر يِسير ِفى الْقَ      

  شِْرِكينالْم"      مقُوُل لَهاذَا يمِر ومِل اَألحمالْج اِحبص نوُل اللَِّه      "مسقَاَل ر ثُم ، :"      ـدِم َأحِفى الْقَو كُني ِإن
تْبةُ بن رِبيعـةَ، وهـو      هو ع : فَجاء حمزةُ، فَقَالَ  . "يْأمر ِبخَيٍر فَعسى َأن يكُون صاِحب الْجمِل اَألحمرِ       

    مقُوُل لَهيِن الِْقتَاِل، وى عنْهي :              مـا قَـوي ،رخَي ِفيكُمو ِهمِإلَي الَ تَِصلُون تَِميِتينسماً مى قَوِم ِإنِّى َأرا قَوي
فَسِمع ذَِلك  :  قَالَ .م َأنِّى لَستُ ِبَأجبِنكُم    عِلمتُ جبن عتْبةُ بن رِبيعةَ، وقَد    : اعِصبوها الْيوم ِبرْأِسى، وقُولُوا   

. َأنْتَ تَقُوُل هذَا، واللَِّه لَو غَيرك يقُوُل هذَا َألعضضتُه قَد مَألتْ ِرَئتُك جوفَك رعبـاً              : َأبو جهٍل، فَقَالَ  
  .الحديث. )2(..."ِتِه ستَعلَم الْيوم َأينَا الْجبانِإياى تُعير يا مصفِّر اس: فَقَاَل عتْبةُ

  :تخريج الحديث
  .)3(سبق تخريجه ودراستهإسناده صحيح قد  :قال الباحث  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وِقيل هو الذي يثِْني قَدمـه     .  أي الذي يجمع بين قَدميه     ]نَهى عن صالة الصافنِ    [والحديث اآلخر  - 
  .)4(إلى ورائه كما يفعل الفَرس إذا ثَنَى حاِفره

  ):45(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له:  قال الباحث

  
  

  
                                                 

  .3/39النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .948، حديث رقم261-2/259مسند أحمد   )2(
  ).24(انظر حديث رقم   ) 3(
  .3/39النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 4(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)1(أي جمعها فيه] أنه عوذَ عليا حين رِكب وصفَن ثيابه في سرجه[وفيه  - 

  ):46(الحديث رقم 
  .تخريج لهلم أعثر على :  قال الباحث

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

ما كان يأخـذُه    : الصفي] والصِفي فأنتُم آِمنُون   eأعطَيتُم الخُمس وسهم النبي   [ فيه  ) ه(} صفا{ - 
  . )2(والجمع الصفايا. ويقال له الصِفية. الجيش ويختاره لنَفْسه من الغَِنيمة قبل الِقسمة

  ):47(الحديث رقم 
     ، )3( حـدثَنَا محمـد بـن ِإسـماِعيَل اَألحمـِسي     : في المنتقى قال ابن الجارود  اإلمام أخرج 

بِن ا، عن َأِبي الْعالِء يِزيد بِن عبِد اِهللا         )6(، عن قُرةَ بِن خَاِلدٍ    )5(حدثَنَا وِكيع : ، قَاال )4(وعبد اِهللا بن هاِشمٍ   
هذَا : فَقَاَل. ومعه َأِديم َأو ِقطْعةُ ِجرابٍ    ) 7(كُنَّا جلُوسا ِفي الِْمربِد ِبالْبصرِة، فَجاء َأعراِبي      : اَلالشِّخِّيِر، قَ 

     ِلي النَِّبي هكَتَب ِكتَابe   ِالءو الْعِم، فَِإذَا ِفيـهِ      : ، قَاَل َأبلَى الْقَوع ْأتُهفَقَر ِم   ": فََأخَذْتُهِن   ِبـسمحاِهللا الـر
الرِحيِم، هذَا ِكتَاب ِمن محمٍد رسوِل اِهللا ِلبِني زهيِر بِن َأقَيٍش، ِإنَّكُم ِإن َأقَمتُم الصالةَ وآتَيـتُم الزكَـاةَ                   

       النَِّبي مهسو سغَاِنِم الْخُمالْم ِمن تُمطَيَأعوe   ِآم فََأنْتُم ِفيالصو وِل اِهللا       نُونساِن رَأماِن اِهللا وِبَأم e" .
صوم شَهِر الصبرِ، وصوم ": سِمعتُه، يقُوُل:  ، يقُوُل شَيًئا؟ قَاَلeهْل سِمعتَ رسوَل اِهللا  : قُلْنَا لَه : قَاَل

َأتَروِنـي  : ؟ قَـالَ eَأنْتَ سِمعتَ رسوَل اِهللا : قُلْتُ: قَاَل. "ثَالثَِة َأياٍم ِمن كُلِّ شَهٍر يذِْهبن وحر الصدرِ      
  .)8(الْحِديثُ ِلَألحمِسي واللَّفْظُ متَقَاِرب. ثُم َأخَذَ الِْكتَاب فَانْصاع مدِبرا: ؟ قَاَلeَأكِْذب علَى رسوِل اِهللا 

  
  

                                                 
  .3/39النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .3/40ثر النهاية في غريب الحديث واأل  )2(
  .1/91األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى أحمس وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة  ) 3(
  . حيان الطُّوِسيهو عبد اهللا بن هاشم بن  ) 4(
  . الرَؤاِسيهو وكيع بن الجراح  ) 5(
  . السدوِسيهو قرة بن خالد  ) 6(
اإلصابة في تمييـز الـصحابة      انظر  . عكلي، أحد الصحابة الكرام   النمر بن تولب بن زهير بن أقيش ال       هو    ) 7(

،  5/159المعجم األوسط للطبرانـي     انظر  . جاء مصرحا باسمه في رواية الطبراني     : قال الباحث . 6/253
  .4940حديث رقم 

  .1099، حديث رقم 276المنتقى البن الجارود ص   ) 8(
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  :تخريج الحديث
  .، عن وكيع به، بنحوه)3(هوفي مسند، )2(، وابن أبي شيبة في مصنفه)1(أخرجه أحمد

وابن اسحاق فـي    . ، عن روح بن عبادة    )5(أحمدو .، من طريق مسلم بن إبراهيم     )4(وأخرجه أبو داود  
وأبـو نعـيم فـي معرفـة        . من طريق يونس بن بكيـر     كالهما  ،  )7(، والبيهقي في الكبرى   )6(سيرته

عـن قـرة بـن خالـد        ) س وبكر روح ومسلم ويون  (أربعتهم  . ، من طريق بكر بن بكار     )8(الصحابة
  .السدوسي به، بنحوه

  .، من طريق الجريري عن أبي العالء به، بنحوه)9(وأخرجه الطبراني في األوسط
  :دراسة رجال اإلسناد

  . جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
ل  فال يضر، ألنه أرس    إرسال يزيد بن عبد اهللا بن الشخير      وأما   إسناده صحيح، : قال الباحث 

نه لم ال ال يضر إرسال قرة بن خالد، وكذلك وهو لم يرو عنه في هذا الحديث، )10( حنظلة الكاتبعن
  .)11(يزيد بن عبد اهللا بن الشخير يرسل عن 

  .)12(صححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد  والحديث
  
  
  
  

  
                                                 

  .23077، حديث رقم38/172مسند أحمد   ) 1(
  .37790، حديث رقم20/289 ابن أبي شيبة مصنف  ) 2(
  .982، حديث رقم 2/434مسند ابن أبي شيبة   ) 3(
  .3001سنن أبي داود، كتاب الخراج ، باب باب ما جاء فى سهم الصفى، حديث رقم   ) 4(
  .20740، حديث رقم34/343مسند أحمد   ) 5(
  .452، حديث رقم 5/269سيرة ابن إسحاق   ) 6(
  .18208، حديث رقم9/13لبيهقي السنن الكبرى ل  ) 7(
  .7308، حديث رقم6/3178معرفة الصحابة ألبي نعيم   ) 8(
  .4940، حديث رقم5/159المعجم األوسط للطبراني   ) 9(
  .302جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 10(
  .256جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 11(
  .38/172مسند اإلمام أحمد   ) 12(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 من  e تعني بنت حيي كانت ممن اصطفاه النبي       ]صِفي من ال  tكانت صِفيةُ [ومنه حديث عائشة     - 

  .)1(وقد تكرر ذكره في الحديث. غنيمة خَيبر
  ):48(الحديث رقم 

، أخبرنـا  )3(، ثنا أبـو َأحمـد  )2(حدثنا نَصر بن عِلي:  في سننه قـال  اإلمام أبو داود   أخرج  
انفْي4(س(ةَ، عن أبيهورعن ِهشَاِم بن ع ،)5(اِئشَةَ، قالت، عن ع :ِفيةُ من الصِفيكانت ص)6( .  

  :تخريج الحديث
، والطبراني )9( في صحيحهابن حبان، و)8(، وابن المنذر في األوسط)7(أخرجه أحمد في العلل   
  .بنحوه، من طريق أبي أحمد الزبيري بهجميعهم ، )11(، والحاكم في المستدرك)10(في الكبير

من طريقي أبي حذيفة وأبي نعيم عن       كالهما  ،  )13(قي في الكبرى  البيه، و )12(وأخرجه الحاكم 
  . الثوري به، بنحوه

  .، بنحوه مرسال الشعبيمن طريق، )14(وأخرجه عبد الرزاق
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  
  

                                                 
  .3/40في غريب الحديث واألثر النهاية   )1(
  .نصر بن على بن نصر بن على بن صهبان بن أبى األزدى الجهضمى أبو عمرو البصرى الصغيرهو   ) 2(
  .أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد اهللا بن الزبيرهو   ) 3(
  .سفيان الثوريهو   ) 4(
  .عروة بن الزبير  )5(
  .2996جاء فى سهم الصفى، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب الخراج ، باب باب ما   ) 6(
  .1754، حديث رقم2/119العلل ومعرفة الرجال   ) 7(
  .6475، حديث رقم11/90األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   ) 8(
  .4822، حديث رقم 11/151صحيح ابن حبان   ) 9(
  .175، حديث رقم24/66المعجم الكبير للطبراني   ) 10(
  .4315، حديث رقم3/39 للحاكم المستدرك على الصحيحين  ) 11(
  .2539، حديث رقم2/128المستدرك على الصحيحين للحاكم   ) 12(
  .13132، حديث رقم6/304السنن الكبرى للبيهقي   )13(
  .9485، حديث رقم5/239مصنف عبد الرزاق   ) 14(
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  :الحكم على الحديث

ـ       إرسال عروة بن الزبير   أما   و إسناده صحيح، : قال الباحث  م يرسـل عـن     ال يـضر، ألنـه ل
تدليس هشام بن عروة ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب           ، وأما   )t)1عائشة

، وأما اختالطه فال يضر كذلك، فقد ذكره العالئي في القسم األول            )2(المدلسين الذين ال يضر تدليسهم    
 ألن سفيان  أيضاًال يضر فريتدليس الثو، وأما )3(الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك الوهم أو االختالط     

الخطأ والوهم عند أبي أحمد الزبيري ، وأما )4(الثوري من رجال الطبقة الثانية الذين ال يضر تدليسهم
كمـا فـي     ،)7(، وأبي نعيم  )6(ال يضر ألنه توبع بأبي حذيفة      )5(، كما قاله ابن حجر    في حديث الثوري  

  .)9(، والبيهقي)8(رواية الحاكم
وقال شعيب األرنؤوط في . )10(ا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط الشَّيخَيِن، ولَم يخَرجاههذَ: وقال الحاكم

  .)11(إسناده صحيح على شرط الشيخين: تعليقه على مسند أحمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
 .26طبقات المدلسين البن حجر ص   )2(
  .126المختلطين للعالئي ص   )3(
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   ) 4(
  .861تقريب التهذيب ص   ) 5(
  .أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدىهو   ) 6(
  .أبو نعيم الفضل بن دكينهو   ) 7(
  .2539، حديث رقم2/128المستدرك على الصحيحين للحاكم   ) 8(
  .13132 رقم، حديث6/304السنن الكبرى للبيهقي   ) 9(
  .4315، حديث رقم3/39المستدرك على الصحيحين للحاكم   ) 10(
  .11/151صحيح ابن حبان   ) 11(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا

رِض فَصبر واحتَسب بثـواٍب  إن اللّه ال يرضى لعبده المْؤِمن إذا ذهب ِبصِفيه من أهل األ            [وفيه - 
  .)1(الذي يصاِفيه الود ويخْلصه له فَِعيل بمعنى فاِعل أو مفعول:  صِفي الرجل]دون الجنَّة
  ):49(الحديث رقم 
بـن  اَأخْبرِني عمر بن سِعيِد بِن َأِبي حسيٍن، َأن عمـرو           :  في الزهد قال    ابن المبارك  أخرج

، كَتَب ِإلَى عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن َأِبي حسيٍن يعزيِه ِبابٍن لَه هلَك، فَذَكَر ِفي ِكتَاِبـِه َأنَّـه                     شُعيٍب
 قَـاَل رسـولُ   : ، قَـالَ  ، يحدثُ عن جدِه عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاصِ         )2(بن محمد اسِمع َأباه شعيب    

ِإن اللَّه لَا يرضى ِلعبِدِه الْمْؤِمِن، ِإذَا ذَهب ِبصِفيِه ِمن َأهِل الَْأرِض، فَصبر، وقَاَل ما ُأِمر ِبِه،                 ": eاللَِّه
  .)3("واحتَسب، ِبثَواٍب دون الْجنَِّة

  :تخريج الحديث
  .، من طريق ابن المبارك به، بمثله)4(أخرجه النسائي  

  :اسة رجال اإلسناددر
 - بن شعيب، همي الحجازي والد عمروبن العاص الس بن عمـرو  بن عبد اهللا  بن محمد  شُعيب - 

  ".صدوق: ")7(، وابن حجر)6(قال الذهبي. )5(-وقد ينسب إلى جده على خالف في ذلك
 -             اِص القُرِرو بِن العمِد اِهللا بِن عبِن عٍد بمحِب بِن ميشُع و بنرمأبـو إبـراهيم      ِشع ،ِميهالس ي

  : هـ، مختلف فيه118يقال أبو عبد اهللا ، المدني، ت و
إذا روى  " :)12(، وقال يحيى القطـان    )11(، والدارمي )10(، والنسائي )9(والعجلي ،)8(وثقه ابن معين  

   عمـرو بـن شـعيب      : قلت ألحمد " : الجوزجاني وقال محمد بن علي   ". عنه الثقات فهو ثقة يحتج به     

                                                 
  .3/40النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، والد عمرو بن شعيبهو  ) 2(
  .107، حديث رقم 27الرقائق البن المبارك ص   ) 3(
  .1870 النسائي، كتاب الجنائز، باب  ثَواب من صبر واحتَسب، حديث رقمسنن  ) 4(
 .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ص  ) 5(
 .1/488الكاشف للذهبي   )6(
 .438تقريب التهذيب ص   )7(
 .22/70تهذيب الكمال   )8(
  .365الثقات للعجلي ص   )9(
 .22/72تهذيب الكمال   )10(
  .73-22/72 ر المرجع السابقانظ  )11(
  .22/67 انظر المرجع السابق  )12(
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نعـم أراه   : فأبوه سمع من عبد اهللا بن عمرو؟ قال       : حدثني أبي، قلت  : يقول: ع من أبيه شيًئا؟ قال    سم
ما أعلم أحدا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده،             " : وقال اإلمام أحمد   .)1("قد سمع منه  

 أصـحاب " :وقـال ". ال أدري : يحتج بحديث عمرو بن شعيب ما كان عن غير أبيه؟ قـال           : قيل له 
وقـال  . )2("الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه              

رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا        " :البخاري
 وعلي  ورأيت أحمد بن حنبل،   " :وقال أيضا . )3("يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        

وقـال  . )4("بن عبد اهللا، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه             ا
إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده            " :الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه      

 عن  إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه      : "وقال ابن معين  . )5("بن عمر اثقة فهو كأيوب عن نافع عن       
، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وهو يقول أبـي          )6(جده فهو كتاب  

 أو   عن جدي فمن ها هنا جاء ضعفه أو نحو هذا من الكالم، وإذا حدث عن سـعيد بـن المـسيب                    
 :وقال ابـن أبـي حـاتم   . )7("سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤالء أو قريب من هذا الكالم            

 .)8("ليس بقوي يكتب حديثه وما روى عنه الثقات فيذاكر به         : ألت أبي عن عمرو بن شعيب، فقال      س"
إنمـا  : روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا      " :وقال أبو زرعة  

ـ                  ر سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غي
بن الصباح، وابن اأبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى 

سئل " : وقال ابن أبي حاتم    ."ه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده      ــلهيعة، والضعفاء، وهو ثقة في نفس     
ب ـبسبم فيه ـا تكلـه، إنمـة في نفسـه ثقـي كأنـمك: الـفق أبو زرعة عن عمرو بن شعيب؟      

ـ  ــن يحي ــي ع ــن المدين ـي ب ـال عل ـوق  ."دهـاب عن ـكت ـ  ـى ب ـ :" دـن سعي ه ـحديث
                             عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، ":وقال اإلمام أحمد،)9("ا واهيـدنـعن

                                                 
 .5/167سير أعالم النبالء   )1(
 .231-230سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص   )2(
 .22/69تهذيب الكمال   )3(
 .6/342التاريخ الكبير للبخاري   )4(
 .22/72تهذيب الكمال   )5(
ـ  كتاب عبد اهللا بن عمرو بن الع      : يقصد بالكتاب   )6( انظـر سـير أعـالم      ". الصحيفة الصادقة "اص المسمى ب

 .5/176النبالء
 .4/462 رواية الدوري –تاريخ ابن معين   )7(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )8(
  .انظر المرجع السابق  )9(
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عمرو بن شعيب عن أبيـه      : قيل ألبي داود  :" جري، وقال أبو عبيد اآل    )1("فأما أن يكون حجة فال    
عمرو بن شعيب   " :وقد بين أمره ابن حجر فقال     . )2("ال، وال نصف حجة   : عن جده حجة عندك؟ قال    

، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضـعفه              ضعفه ناس مطلقا  
يته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ         مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روا         

حدثني أبى ، فال ريب في صحتها، وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعنى بهـا الجـد                  : عن، فإذا قال  
 بسماعه من عبد اهللا في أمـاكن،  األعلى عبد اهللا بن عمرو، ال محمد بن عبد اهللا، وقد صرح شعيب           

 روى عنه ، أم سمع بعضها و البـاقي صـحيفة؟     لكن هل سمع منه جميع ما     ... صح سماعه منه    و
اط بعضهم أن يكون الراوي عنـه       هو الجامع الختالف األقوال فيه، وأما اشتر      ي أظهر عندي، و   الثان
  .الراوي صدوق: قال الباحث. )3("، فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة ال يختص به عمروثقة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
   :الحكم على الحديث

  فقد  فال يضر  tبن عمرو  عن جده عبد اهللا    إرسال شُعيب أما  وحسن اإلسناد،   :  الباحث قال
، والضمير  yبن عمرو، ومن ابن عمر، وابن عباس      اهللا   األصح أنه سمع من جده عبد     : "قال العالئي 

محمد ال إلى عمرو، و    د إلى شعيب   في قولهم عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عائ          المتصل بجده 
 .)4(" وشعيب صغيرا، فكفله جده وسمع منه كثيـراً        اهللا بن عمرو   مات في حياة أبيه عبد    والد شعيب   

 ذكـره ابـن      فقد ،فال يضر  تدليس شعيب بن محمد   وأما  ،  )5("ثبت سماعه من جده   : "قال ابن حجر  و
 إرسال عمـرو بـن شـعيب      وأما  ،   الذين ال يضر تدليسهم    )6(حجر في المرتبة الثانية من المدلسين     

ذكره ابـن حجـر فـي        فقد   ه فال يضر كذلك،   تدليسوأما  ،  )7(أبيه شعيب ه لم يرسل عن     ألن ،اليضر
  . الذين ال يضر تدليسهم)8(المرتبة الثانية من المدلسين

  .)9(ه الشيخ األلبانيحسن والحديث
  
  

                                                 
  .3/991الضعفاء للعقيلي   )1(
  .5/169سير أعالم النبالء   )2(
  .8/51تهذيب التهذيب   )3(
 .196تحصيل في أحكام المراسيل صجامع ال  )4(
 .438تقريب التهذيب ص   )5(
 .34طبقات المدلسين ابن حجر ص  )6(
 .244جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )7(
 .35طبقات المدلسين البن حجر ص   )8(
  .1/378صحيح الجامع الصغير لأللباني   )9(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
ر الشيء وخُالصتُه ومـا     ِخيا: بالكسر: الصفْوةُ] لَهم ِصفْوةُ أمِرِهم  [وفي حديث عوف بن مالك       - 

  .)1(وإذا حذفت الهاء فتَحت الصاد. صفا منه
  ):50(الحديث رقم 

بـن  احـدثَِني صـفْوان   : ، قَـالَ )2(حدثَنَا الْوِليد بن مسِلمٍ  :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  
: ، قَـالَ  )5(، عن عوِف بِن ماِلٍك الَْأشْـجِعي      )4( َأِبيهِ ، عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نُفَيٍر، عن        )3(عمٍرو

              ِديدافَقَِني مرْؤتَةَ، وِة موِفي غَز ِلِمينسالْم اِرثَةَ ِمنِن حِد بيز عم جخَر نم عتُ مجِن    )6(خَرمالْـي ِمن 
مسِلِمين جزورا، فَسَألَه الْمدِدي طَاِئفَةً ِمن ِجلِْدِه فََأعطَـاه ِإيـاه         لَيس معه غَير سيِفِه، فَنَحر رجٌل ِمن الْ       

                بذَهم جرِه سلَيع َأشْقَر ٍس لَهلَى فَرٌل عجر ِفيِهموِم والر وعمنَا فَلَِقينَا جيضمِق، ورَئِة الديكَه فَاتَّخَذَه
 بذَهم ِسلَاحو              قَبرفَع وِميِبِه الر رٍة فَمخْرخَلْفَ ص ِديدالْم لَه دقَعو ِلِمينسغِْري ِبالْمي وِميَل الرعفَج ،

بن الْوِليِد فََأخَـذَ    اد  فَرسه فَخَر وعلَاه فَقَتَلَه وحاز فَرسه وِسلَاحه، فَلَما فَتَح اللَّه ِللْمسِلِمين بعثَ ِإلَيِه خَالِ             
 لَبالس فٌ . )7(ِمنْهوفَقُلْتُ : قَاَل ع ،تُهوَل اللَِّه        : فََأتَيسر تَ َأنِلما عَأم ،ا خَاِلديe     لَِب ِللْقَاِتِل؟ى ِبالسقَض  

. ، وَأبى َأن يرد علَيهِ    eعرفَنَّكَها ِعنْد رسوِل اللَِّه     لَتَردنَّه ِإلَيِه، َأو لَأُ   : قُلْتُ. بلَى، ولَِكنِّي استَكْثَرتُه  : قَاَل
فَقَاَل رسـوُل  . ، وقَصصتُ علَيِه ِقصةَ الْمدِدي، وما فَعلَه خَاِلدeفَاجتَمعا ِعنْد رسوِل اللَِّه    : قَاَل عوفٌ 

، eفَقَاَل رسوُل اللَِّه . استَكْثَرتُهe :؟ قَاَل، يا رسوَل اللَِّه "صنَعتَما حملَك علَى ما ": ، يا خَاِلدeاللَِّه 
 ا خَاِلدي :"    ا َأخَذْتَ ِمنْهِه ملَيع دفٌ . "رووُل اللَِّه          : فَقَاَل: قَاَل عس؟ فَقَاَل رَأِف لَك َألَم ،ا خَاِلدي ونَكدe :

لَا تَرده علَيِه، هْل َأنْتُم تَاِركُو ِإلَي ُأمراِئـي         ": فَغَِضب رسوُل اللَِّه، وقَاَل يا خَاِلد     .  فََأخْبرتُه "وما ذَاك؟ "
  لَكُم ِرِهمةُ َأمفْو؟  صهركَد ِهملَيعو "  ِليدا :  قَاَل الْورَألْتُ ثَوِديثِ   )8(سذَا الْحه نـنِ    . ، عخَاِلِد ب نثَِني عدفَح 

هونَح ِعياِلٍك الَْأشْجِن مِف بوع نٍر، عِن نُفَيِر بيبج نع ،اندع9( م(.  

                                                 
  .3/40النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .لوليد بن مسلم القرشى موالهم أبو العباس الدمشقىاهو   ) 2(
  .صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى، أبو عمرو الحمصىهو   ) 3(
  .جبيِر بِن نُفَير، والد عبد الرحمنهو   ) 4(
عوف بن مالك بن أبي عوف األشْجعي، مختلف في كنيته، قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، وقيل                  هو    )5(

 .4/742اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . أسلم عام خيبر، أحد الصحابة الكرامغير ذلك 
  .4/308النهاية في غريب الحديث واألثر . هو منسوب إلى المدد  )6(
هو ما يأخذه أحد الِقرنَين في الحرب من ِقرِنه مما يكون عليه ومعه ِمن ِسالح وِثياب ودابة وغيرها، وهـو                   )7(

  .2/387النهاية في غريب الحديث واألثر . أي مسلُوب: نى مفْعولفَعٌل بمع
  . ثور بن يزيد بن زيادهو   ) 8(
  .23997، حديث رقم 39/424مسند أحمد   ) 9(



  91 91 

  :تخريج الحديث
  . عن أحمد به، بنحوه،-)2(الحازمي في االعتبار ومن طريقه -، )1(أخرجه أبو داود  
ل ، والطحـاوي فـي مـشك   )4( في صـحيحه ، وابن حبان)3(الطبراني في الشاميين  أخرجه  و
وابن عساكر في  ،)8( في شرح السنة، والبغوي)7(، والبيهقي في الكبرى)6(، وفي معاني اآلثار)5(اآلثار
  .من طريق الوليد بن مسلم به، بنحوهجميعهم ، )9(تاريخه

، مـن   )11(والطبراني في مسند الـشاميين    . ، من طريق معاوية بن صالح     )10(وأخرجه مسلم 
  .، بنحوهعن عبد الرحمن بن جبير به) ورمعاوية وث(كالهما. طريق ثور بن يزيد

، من طريق خالد بن معـدان       )13(، وفي معاني اآلثار   )12(وأخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار    
  .عن جبير بن نفير به، بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
 ذكره ابن حجر فـي      يضر، فقد ال   ف جبير بن نفير   تدليسأما  وإسناده صحيح،   : قال الباحث 

 أمـا  و،  )15(tال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن عوف بـن مالـك           ه ف إرسال، وأما   )14(الطبقة الثانية 

                                                 
سنن أبي داود، كتاب الجهاد ، باب فى اإلمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسالح مـن الـسلب،                      ) 1(

  .2721حديث رقم
  .224ي الناسخ والمنسوخ من اآلثار ص االعتبار ف  ) 2(
  .480، حديث رقم1/275مسند الشاميين   ) 3(
  .4842، حديث رقم 11/175صحيح ابن حبان   ) 4(
  .4787، حديث رقم 12/269شرح مشكل اآلثار   ) 5(
  .5207، حديث رقم 3/231شرح معاني اآلثار   ) 6(
  .13163، حديث رقم6/310السنن الكبرى للبيهقي   ) 7(
  .2725، حديث رقم11/109شرح السنة للبغوي   ) 8(
  .89-68/88تاريخ دمشق   ) 9(
  .1753صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب اسِتحقَاِق الْقَاِتِل سلَب الْقَِتيِل، حديث رقم  )10(
  .480، حديث رقم1/275مسند الشاميين   ) 11(
  .4787، حديث رقم 12/269شرح مشكل اآلثار   )12(
  .5207، حديث رقم 3/231ثار شرح معاني اآل  ) 13(
  .28طبقات المدلسين ابن حجر ص   ) 14(
  .153جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 15(



  92 92 

 الوليـد  وأما تدليس، )1(عن عبد الرحمن بن جبير يضر، ألنه لم يرسل     فال إرسال صفوان بن عمرو   
، وقد صرح بالسماع فـي  )2(سينذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلفقد   فال يضر، بن مسلم   ا

 . هذه الرواية
  .)3(والحديث صحح إسناده الشيخ شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وهما يخْتَِصمان في الصوافي التي َأفـاءt        أنَّهما دخال على عمر   [ وفي حديث علي والعباس      - 
األمالك واألراضي التي جالَ عنها أهلُها      : الصوافي] ني النَِّضير  من أمواِل ب   eاللّه على رسوله  

يقال للضياع التي يستَخلْصها الـسلطان      : قال األزهري . أو ماتُوا وال واِرث لها واحدها صاِفيةٌ      
  .)4(الىأي خَاِلصة للّه تع] فاذكروا اسم اللّه عليها صوافي[وبه أخذ من قرَأ . الصوافي: لخاصته
  ):51(الحديث رقم 

 ،)7(عـِن الزهـِري   ،)6(َأخْبرنَا شُعيب  ،)5(حدثَنَا َأبو الْيمانِ  :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  
   اِلكِني مراَأخْب         اهعد رمع َأن ،ِريثَاِن النَّصدِن الْحِس بَأو نِديثَ    -بالْح قَالَ - فَذَكَر  :ِإذْ    فَب هنَا َأنَا ِعنْدي

نَعـم  : هْل لَك ِفي عثْمان، وعبِد الرحمِن، والزبيِر، وسعٍد يـستَْأِذنُون؟ قَـالَ       : جاء حاِجبه يرفَُأ، فَقَالَ   
فَلَمـا  . نَعم، فََأِذن لَهما: ستَْأِذنَاِن؟ قَالَ هْل لَك ِفي عِلي، وعباٍس ي     : فََأدخَلَهم، فَلَِبثَ قَِليالً، ثُم جاءه، فَقَالَ     

  اسبخَال قَاَل عد :         ،ِليذَا لَعه نيبِني وياقِْض ب ،ْؤِمِنينالْم ا َأِميراِفي الَِّتـي      يواِن ِفي الصخْتَِصما يمهو
يا َأِمير الْمْؤِمِنين، اقِْض بينَهمـا، وَأِرِح       : ، فَقَاَل الرهطُ  ِرَأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن َأمواِل بِني النَِّضي       

اتَِّئدوا ُأنَاِشدكُم ِباللَِّه الَِّذي ِبِإذِْنِه تَقُوم السماء واَألرض، هْل تَعلَمون َأن           : قَاَل عمر . احدهما ِمن اآلخَرِ  
النَِّبيe َثُ : ، قَالقَالُوا      الَ نُور ،هنَفْس ِريدقَةٌ؟ يدكْنَا صا تَرم ، :  قَاَل ذَِلك قَد .      ،ِلـيلَـى عع رمَل عفََأقْب

 فَِإنِّي ُأحدثُكُم عن  : نَعم، قَالَ : ، قَاَل ذَِلك؟ قَاال   eَأنْشُدكُما ِباللَِّه، َأتَعلَماِن َأن النَِّبي    : وعلَى الْعباِس، فَقَالَ  
   اللَّه ِر، َأنذَا اَألمهU            َفَقَال ،هرا غَيدِطِه َأحعي ٍء لَمِء ِبشَيذَا الْفَيِفي ه ولَهسر خَص كَان  :}   ا َأفَـاءمو

       فْـتُمجـا َأوفَم موِلِه ِمنْهسلَى رع {ِإلَـى   } اللَّه ـوِل اهللاِ         )8(}قَـِديرسـةً ِلرـِذِه خَاصفَكَانَـتْ ه ،e،                  
                                                 

  .198جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 1(
   .51طبقات المدلسين البن حجر ص  ) 2(
  .39/424مسند أحمد   ) 3(
  .3/40النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .م بن نافع البهرانيالحكهو   ) 5(
  .  أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة األموي، دينارهو   ) 6(
  .أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهريهو   ) 7(
  .6اآلية : سورة الحشر  )8(
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ثُم واللَِّه ما احتَازها دونَكُم، وال استَْأثَر ِبها علَيكُم لَقَِد أعطَاكُموها، وبثَّها ِفيكُم حتَّى بِقي ِمنْهـا هـذَا                   
ماِل، ثُم يْأخُذُ ما بِقي فَيجعلُه مجعـَل         ينِْفقُ علَى َأهِلِه نَفَقَةَ سنَِتِهم ِمن هذَا الْ        e الْماُل، فَكَان رسوُل اهللاِ   

َأنَـا وِلـي رسـوِل      : ، فَقَاَل َأبو بكْرٍ   e حياتَه، ثُم تُوفِّي رسوُل اهللاِ     eماِل اِهللا، فَعِمَل ِبذَِلك رسوُل اهللاِ     
  . )e)1سوُل اِهللا، فَقَبضه َأبو بكٍْر فَعِمَل ِفيِه ِبما عِمَل ِفيِه رeاِهللا

  :تخريج الحديث
، )5(، وفي الـصغرى   )4(، والبيهقي في الكبرى   )3(، والطبراني في الشاميين   )2(أخرجه البخاري   

  .من طريق أبي اليمان به، بنحوهجميعهم ، )7(، وابن عساكر في تاريخه)6(والبغوي في تفسيره

، )10(بيهقـي فـي الكبـرى     ، بنحـوه، وال   )9(، وابن زنجويه في األموال    )8(وأخرجه البخاري 
  . من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالدثالثتهم مختصرا، 

. من طريق معمر  كالهما  ، بنحوه،   )12(، مختصرا، والبيهقي في الكبرى    )11(وأخرجه أبو داود  
  .، من طريق ابن أخي الزهري، بنحوه)13(وأخرجه أحمد

  
  

                                                 
  .1781، حديث رقم3/300مسند أحمد   ) 1(
 ومخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلـيهم          صحيح البخاري، كتاب المغازي ، باب حديث بني النضير          ) 2(

  .4033في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم
  .3220، حديث رقم4/256مسند الشاميين   ) 3(
  .13106، حديث رقم6/298السنن الكبرى للبيهقي   ) 4(
  .3792، حديث رقم8/187السنن الصغرى للبيهقي   ) 5(
  .8/72تفسير البغوي   ) 6(
  .56/363تاريخ مدينة دمشق   ) 7(
صحيح البخاري، كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، حـديث                    ) 8(

، وفـي   6728 ال نورث ما تركنا صدقة، حديث رقـم        e، وفي كتاب الفرائض، باب قول النبي      5358رقم
  ..7305يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، حديث رقمكتاب االعتصام،  باب ما 

  .61، حديث رقم 1/96األموال البن زنجويه   ) 9(
  .20757، حديث رقم 10/102السنن الكبرى للبيهقي   ) 10(
يث رقـم    من األموال، حد   -صلى اهللا عليه وسلم   -سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب فى صفايا رسول اهللا             ) 11(

2966.  
  .13105، حديث رقم6/298السنن الكبرى للبيهقي   ) 12(
  .1782، حديث رقم3/301مسند أحمد   ) 13(
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 ،)4(، والمحـاملي فـي األمـالي      )3(، والنسائي في الكبرى   )2(، وأبو داود  )1(وأخرجه البخاري 
   .من طريق مالك بن أنس، بنحوهجميعهم ، )6(، والبيهقي في الكبرى)5(والبغوي في شرح السنة

  .، من طريق عمرو، بنحوه)7(أبو يعلى وأخرجه
   .، من طريق سفيان بن عيينة، بنحوه)8(وأخرجه أبو عوانة 

  .عن الزهري به) فيانمعمر وعقيل وابن أخي الزهري ومالك وعمرو وس(ستتهم 
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

 مرسل، وكذلك   eإرسال مالك بن أوس فحديثه عن النبي        وأما  ،  إسناده صحيح : قال الباحث   
 ألنـه لـم      كذلك  يضر ال إرسال الزهري و،  )9(، لكنه لم يرو عنهما في هذا الحديث       tعن أبي بكر    
  .)10(ك بن أوسيرسل عن مال

  .)11(الشيخ شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمدوالحديث صححه 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3094صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، حديث رقم   ) 1(
  .2965  من األموال، حديث رقم eسنن أبي داود، كتاب الخراج، باب فى صفايا رسول اهللا   ) 2(
  .6276، حديث رقم6/98ن الكبرى للنسائي السن  ) 3(
  .243، حديث رقم 249آمالي المحاملي ص   ) 4(
  .2738، حديث رقم 11/130شرح السنة للبغوي   ) 5(
  .13104، حديث رقم6/297السنن الكبرى للبيهقي   ) 6(
  .4، حديث رقم 1/13مسند أبي يعلى   ) 7(
  .6666، حديث رقم 4/245مسند أبي عوانة   ) 8(
  .271امع التحصيل في أحكام المراسيل ص ج  ) 9(
  .269جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 10(
  .3/300مسند أحمد   ) 11(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 -    وة [وفيه ذكرروِضع   ]الصفا والمسعى   .  في غير ملَِي المبج ل جمـع     . هو اسمفا في األصوالص

لَسخرةُ والحجر األمفَاة وهي الص1(ص(.  
  :)52(الحديث رقم 
، عـن   )3(، عن جِريـر   )2( حدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم    : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج

، واعتَمرنَا معه، فَلَما دخََل مكَّـةَ  eاعتَمر رسوُل اللَِّه: ، قَاَل)5(اللَِّه بِن َأِبي َأوفَى  ، عن عبدِ  )4(ِإسماِعيَل
: قَاَل.  وَأتَينَاها معه، وكُنَّا نَستُره ِمن َأهِل مكَّةَ َأن يرِميه َأحد          الصفَا والْمروةَ  معه، وَأتَى    طَافَ وطُفْنَا 

 ولَـا   )7(لَـا صـخَب ِفيـهِ     ) 6(بشِّروا خَِديجةَ ِببيٍت ِمن الْجنَِّة ِمن قَصبٍ      ": فَحدثْنَا ما قَاَل ِلخَِديجةَ، قَالَ    
ب8("نَص(.  

  :تخريج الحديث
بن ا، ومن طريق خالد   )10 ( الثوري ، من طريق يعلى، ومن طريق سفيان      )9( أخرجه البخاري   
  . )12( القطان، ومن طريق يحيى)11(عبد اهللا

   .)14(طريق محمد بن بشر العبدي ، من طريق عبد اهللا بن نمير، ومن)13(وأخرجه مسلم

                                                 
  .3/41النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى، المعروف بابن راهويههو   ) 2(
  . الحميد بن قرط الضبي الثقفيأبو عبد اهللا، جرير بن عبدهو   ) 3(
  . أبو عبد اهللا، إسماعيل بن أبي خالد البجلي األحمسيهو   ) 4(
 eعبد اهللا بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث األسلمي، صحابي شهد الحديبية، وعمر بعد النبـي                 هو    ) 5(

، معرفة  3/181 األثير   أسد الغابة البن  انظر  . هـ، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة       87دهرا، مات 
  .4/128، معجم الصحابة للبغوي 3/1592الصحابة ألبي نعيم 

النهاية في غريب . أي لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف     ) 6(
  .4/67الحديث واألثر 

  .3/14حديث واألثر النهاية في غريب ال. الضجة واضطراب األصوات للخصام: الصخب والسخب  ) 7(
  .1791صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب متَى يِحلُّ الْمعتَِمر، حديث رقم  ) 8(
  .4188صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث رقم  ) 9(
  .4255صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، حديث رقم  ) 10(
  .1600 الحج، باب من لم يدخل الكعبة، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب  ) 11(
صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها رضي اهللا عنهـا،                   ) 12(

  .3819حديث رقم
  .6427صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة، حديث رقم  )13(
  .6427، باب فضائل خديجة، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  )14(
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عن إسماعيل بـن أبـي خالـد بـه،          ) ى وعبد اهللا ومحمد   يعلى وسفيان وخالد ويحي   (ستتهم  
  .مختصراً

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

، وأما  )t)1عن عبد اهللا بن أبي أوفى      فال يضر ألنه لم يرسل       إرسال إسماعيل بن أبي خالد    وأما  
، وأمـا   )2(يضر تدليسهم ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين الذين ال          ه فال يضر فقد ذكره      تدليس

 توبـع  وقد، )3(ال يضر ألن العالئي ذكره في المرتبة األولى من المختلطينفاختالط جرير بن حازم    
ال يضر كذلك ألن العالئي ذكـره فـي المرتبـة           ف اختالط إسحاق بن راهويه   ، وأما   في هذا الحديث  

 .)4(األولى من المختلطين
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وقيل . وجمعه ِصِفي . الحجر األملس : الصفْوان] كأنها ِسلْسلَةٌ على صفْوان   [وحي  وفي حديث ال   - 

  .)5(هو جمع واحده صفْوانَةٌ
  ):53(الحديث رقم 
، )8(، حدثَنَا عمرو  )7(، حدثَنَا سفْيان  )6( حدثَنَا الْحميِدي  : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج

 ،)10(ِإذَا قَضى اللَّه الَْأمر   ": ، قَالَ eِإن نَِبي اللَّهِ  : سِمعتُ َأبا هريرةَ، يقُولُ   : ، يقُولُ )9( ِعكِْرمةَ قَاَل سِمعتُ 
 عن قُلُوِبِهم   فُزع{ فَِإذَا   كََأنَّه ِسلِْسلَةٌ علَى صفْوانٍ   ِفي السماِء ضربتْ الْملَاِئكَةُ ِبَأجِنحِتها خُضعانًا ِلقَوِلِه        

             ، فَيـسمعها مـستَِرقُ   )11(}الْحـقَّ وهـو الْعِلـي الْكَِبيـر    {ِللَّـِذي قَـاَل   } قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم قَـالُوا  

                                                 
، جامع التحـصيل    27، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص         12المراسيل البن أبي حاتم ص      انظر    ) 1(

  .145في أحكام المراسيل ص 
  .28طبقات المدلسين البن حجر ص   ) 2(
  .17المختلطين للعالئي ص   ) 3(
  .9المختلطين للعالئي ص   ) 4(
  .3/41ي غريب الحديث واألثر النهاية ف  )5(
  .أبو بكر، عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا الحميديهو   )6(
  .أبو محمد، سفيان بن عيينة الهالليهو   )7(
  . أبو محمد، عمرو بن دينار األثرم الجمحيهو   )8(
  .  أبو عبد اهللا، عكرمة مولى ابن عباس البربريهو   )9(
  .19/131عمدة القاري انظر . لوحيإذا تكلم اهللا با: أي  )10(
  .23اآلية: سورة سبأ  )11(
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فَها وبدد بـين َأصـاِبِعِه،      ووصفَ سفْيان ِبكَفِِّه، فَحر   . السمِع ومستَِرقُ السمِع هكَذَا بعضه فَوقَ بعضٍ      
                   اِحِر، َأواِن الـسلَى ِلسا عهلِْقيتَّى يح تَهتَح نِإلَى م ا الْآخَرلِْقيهي ثُم تَهتَح نا ِإلَى ملِْقيهةَ فَيالْكَِلم عمسفَي

. يها، وربما َألْقَاها قَبَل َأن يدِركَه فَيكِْذب معها ِماَئةَ كَذْبةٍ          قَبَل َأن يلْقِ   )2(، فَربما َأدرك الشِّهاب   )1(الْكَاِهِن
  . )3("َألَيس قَد قَاَل لَنَا يوم كَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا، فَيصدقُ ِبِتلْك الْكَِلمِة الَِّتي سِمع ِمن السماِء: فَيقَاُل

  :تخريج الحديث
  .لبخاري دون مسلمتفرد به ا  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

ال ه ف تدليسوأما  ،  )4( يروي عن عكرمة، ولم يرسل عنه      هال يضر ألن   ف عمرو بن دينار  إرسال  أما  
  فال تدليس سفيان بن عيينة   ، وأما   )5(من المدلسين ألولى  ، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة ا        كذلك يضر
ه فال يـضر  اختالطوأما ، )6(ر في الطبقة الثانية الذين احتمل األئمة تدليسهم   ذكره ابن حج  فقد   يضر،

  .)7(اعتبره العالئي من القسم األول من المختلطين الذين سلم حديثهم من الوهم واالختالطكذلك، فقد 

  
  
  
  
  

                                                 
)1(  رار          : الكاِهنعي معرفة األسدل الزمان ويتَقْبسر عن الكاِئنات في متَعاطَى الخَبوقد كان في العـرب     . الذي ي

              اً يِئيور له تاِبعاً من الِجن أن عمزِطيح وغيِرهما فمنهم من كان ينة كَِشقّ وسلْقى إليه األخْبار ومنهم مـن      كَه
كان يزعم أنه يعِرف األمور بمقَدمات أسباب يستَدلُّ بها على مواِقعها من كالم من يسأله أو ِفعِله أو حالـه                    

النهايـة فـي    . وهذا يخُصونه باسم العراف كالذي يدِعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالَّة ونحوهما           
  .4/214لحديث واألثر غريب ا

النهايـة فـي غريـب      . أراد بالِّشهاب الذي ينْقَض في الليل ِشبه الكوكب، وهو في األصل الشُّعلة من النار               )2(
  .2/512الحديث واألثر 

الُوا الْحقَّ وهو الْعِلـي  حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوِبِهم قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم قَ{صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب        )3(
4800، حديث رقم}الْكَِبير.  

  .243جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )4(
  .22طبقات المدلسين البن حجر ص   )5(
  . 32طبقات المدلسين البن حجر ص  )6(
  .46المختلطين للعالئي صانظر   )7(
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  :باب الصاد مع القاف: المبحث الثالث

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
والمراد . وقد تقدم . ويروى بالسين . القُرب والمالصقَة : الصقَب] بصقَبهالجار أحقُّ   [فيه  } صقب{ - 

  .)1(به الشُّفْعةُ
  ):54(الحديث رقم 

: ، قَـالَ )4(، عن سفْيان)3(، حدثَنَا يحيى)2(حدثَنَا مسدد:  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
   اِهيمرثَِني ِإبداح سيم نةَ،باِفعٍ       را رَأب ِن الشَِّريِد، َأنِرو بمع ن5(ع(    ٍاِلكم نب دعس ماوس ،)ِع    )6بتًا ِبـَأريب 
  . )7( ما َأعطَيتُكالْجار َأحقُّ ِبصقَِبِه: ، يقُوُلeلَولَا َأنِّي سِمعتُ النَِّبي: ِماَئِة ِمثْقَاٍل، وقَاَل
  :تخريج الحديث

  .ه البخاري دون مسلمتفرد ب  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
يضر ألن سفيان الثوري من رجال الطبقة الثانية الذين احتمـل االئمـة              فال   تدليس الثوري وأما  

 .، ومع ذلك فقد صرح بالسماع هنا)8(تدليسهم وإن لم يصرحوا بالسماع
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/41النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .سن، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسديأبو الحهو   )2(
  .أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميميهو   )3(
  .أبو عبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريهو   )4(
 ، اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز، مات في أول خالفة              eأبو رافع القبطي مولى رسول اهللا       هو    )5(

، واالصابة  1/155، ومعجم الصحابة للبغوي     1/207معرفة الصحابة ألبي نعيم     انظر  . ى الصحيح علي عل 
  .7/65في تمييز الصحابة 

 .سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري أبو سعيد الخدريهو   )6(
  .6981صحيح البخاري، ِكتَاب الِْحيِل، باب احِتياِل الْعاِمِل ِليهدى لَه، حديث رقم   )7(
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   ) 8(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نَشْء يكونون فـي آخـر   : وما الصقَّار؟ قال: قيل يا رسول اللّه. لُّ صقَّار ملْعونك[فيه  } صقر{ - 
      نا التَّالعتُهم بينَهم إذا تَالقَوروى بالسين  .الزمان تكون تِحيم .  وياد    . وقد تقدورواه مالك بالـص

  .)1(نه يميل بخدهويجوز أن يكون أراد به ذَا الِكبر واألبهة أل. وفسره بالنَّمام
  ):55(الحديث رقم 
 عن ،)4( حدثَنَا زبان،)3( حدثَنَا ابن لَِهيعةَ،)2(حدثَنَا حسن:  في مسنده قالاإلمام أحمد أخرج

 ما لَم ،هر ِفيها ثَلَاثٌلَا تَزاُل الُْأمةُ علَى الشَِّريعِة ما لَم يظْ" :e عن رسوِل اللَِّه،)6( عن َأِبيِه،)5(سهٍل
مِمنْه الِْعلْم ضقْبالِْحنِْث،ي لَدو ِفيِهم كْثُريو ،ونقَّارالص ِفيِهم رظْهيقَاَل ." و: َأو ونقَّارا الصمو 

ونقْلَاووَل اللَِّه،الصسا راِن" : قَاَل؟ يمِفي آِخِر الز كُوني شَرتُ،بتَِحي نالتَّلَاع منَهيب م7("ه(.  
  :تخريج الحديث

 .من طريق رشدين بن سعدكالهما ، )9( في الكامل، وابن عدي)8(أخرجه الطبراني في الكبير
  .، بنحوهعن زبان به) رشدين ويحيى(يى بن أيوب، كالهما من طريق يح، )10(مالحاكأخرجه و

  :دراسة رجال اإلسناد
  .، الشامييسهل بن معاذ بن أنس الجهِن - 

ال يعتبر حديثه ما كان من رواية " :، وقال)12("الثقات"ذكره ابن حبان فى و. )11("ثقة": العجلىقال 
، فلست أدرى أوقع منكر الحديث جداً" :، وقال)13("المجروحين" في  أيضاًوذكره، "زبان بن فائد عنه

                                                 
  .3/41النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .الحسن بن موسى األشيب، أبو على البغدادىهو   )2(
  .عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمىهو   )3(
  .زبان بن فائد المصرىهو   )4(
  .سهل بن معاذ بن أنس الجهنى، الشامىهو   )5(
االصابة فـي   انظر  . بن أنس الجهنى األنصارى، احد الصحابة الكرام، بقى إلى خالفة عبد الملك           معاذ  هو    )6(

  .6/106تمييز الصحابة 
  .15628،  حديث رقم24/391مسند أحمد   )7(
  .439،  حديث رقم 20/195المعجم الكبير   )8(
  .4/72الكامل في الضعفاء   )9(
  .8490يث رقم،  حد4/444المستدرك على الصحيحين للحاكم   )10(
  .1/440الثقات للعجلي   )11(
  .4/321الثقات البن حبان   )12(
  .1/347المجروحين البن حبان   )13(
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          تى رواها ساقطة، و إنماكان من أحدهما فاألخبار ال التخليط فى حديثه منه أو من زبان، فإن
: بن معينا قالو ".اشتبه هذا ألن راويها عن سهل زبان إال الشىء بعد الشىء، وزبان ليس بشىء

  .الراوي ضعيف: قال الباحث .)2("ال بأس به إال في روايات زبان عنه" :وقال ابن حجر. )1("فضعي"
 - زباند الِماِئ فَ بنِرصَأي و بجوِني راويمضعيف الحديث مع صالحه :هـ155 تالح 

  .)3(وعبادته
 .، وهو صدوق قبل احتراق كتبه، وإال فمختلط)4( سبقت ترجمته:عبد اهللا بن لهيعة - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
، وفيه ابن لهيعة مختلط ولم )سهل وزبان (فيه راويان ضعيفان،  إسناده ضعيف:قال الباحث

 كما هو  في هذا الحديث متابعة ناقصةلكنه توبع، هأم بعداالختالط ز رواية الحسن عنه قبل تتمي
  .واضح في التخريج
منكر، وزبان : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد تعقبه الذهبي بقوله: قال الحاكم

  .)5(لم يخرجا له
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .4/204الجرح والتعديل   )1(
  .420تقريب التهذيب ص   )2(
  .334تقريب التهذيب ص   )3(
  ).10(انظر الحديث رقم  )4(
 .4/444المستدرك على الصحيحين   )5(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وقيـل  . هو بمعنى الصقَّار  ] ال يقبل اللّه من الصقُور يوم القيامة صرفاً والَ عدالً         [ومنه الحديث    - 

  .)1(هو الديوث القواد على حرمه
  ):56(الحديث رقم 

 قَاَل ِلي عبد الرحمن بن شَيبة، َأخبرِني ابـن          : قال  البخاري في التاريخ الكبير    أخرج اإلمام 
 )4(بن َأخامرا َأخبره، عن ماِلك )3(حدثَِني موسى بن يعقُوب، عن َأِبى رزين الباِهلي: ، قَاَل)2(َأِبى فديك

   النَِّبي ِمعس َأنَّه ،رهَأخبe ُقُولدلَاً          ":  يلَا عرفاً وِة صامالِقي ومقُوِر يالص ُل ِمنقباَهللا لَا ي ـا     ،"إنقُلنَـا ي 
ول اهللار؟ قَاَل: سقُورا الصاُل": ومجلَى َأهِلِه الردخُُل ع5("الَِّذي ي(.  

  :تخريج الحديث
، من طريق ابن أبي فديك به       )7(، والخطابي في غريب الحديث    )6(أخرجه الطبراني في الكبير   

  .، من طريق محمد بن إسماعيل عن موسى بن يعقوب به، بمثله)8(وأخرجه البزار. بمثله
  :اسة رجال اإلسناددر
  .)9("لم أعرفه":  وقال الهيثمي، أو تعديالًفيه جرحاً لم أجد :أبو رزين الباهلى - 
 .موسى بن يعقُوِب الزمِعي، َأبو محمِد المدِني، ماتَ بعد اَألربِعِين - 

وقال . )12("ثقاتال"وذكره ابن حبان في     . )11("ثقة: "وقال ابن القطان  . )10("ثقة: "قال ابن معين  
        صـالح  : "وقـال أبـو داود    . )13("له أحاديث حسان، وهو عندي ال بأس به وبرواياتـه         : "ابن عدي 

                                                 
  .3/41النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديكهو   ) 2(
  . 1/275األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر  )3(
أسـد  انظـر   . أخامر والصحيح ُأخَيمر، أحد الصحابة الكرام     : مالك بن ُأخَيمر الباهلي اليمامي، ويقال       هو    ) 4(

  .6/17، االصابة في تمييز الصحابة 5/9الغابة البن األثير 
  . 7/304التاريخ الكبير للبخاري   )5(
  .19/294المعجم الكبير للطبراني   )6(
  .1/102غريب الحديث للخطابي   )7(
  .3/187كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي   )8(
  .4/379مجمع الزوائد للهيثمي   ) 9(
  .3/157) رواية الدوري(تاريخ ابن معين   )10(
  .10/337تهذيب التهذيب   )11(
  .7/458الثقات   )12(
  .8/58الكامل في الضعفاء   )13(
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: وقال ابن المديني. )2(واعتبره الهيثمي من الثقات. )1("قد روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون  
. )5("ال يحتج به: " وقال الدارقطني.)4("ليس بالقوي: "وقال النسائي. )3("ضعيف الحديث منكر الحديث   "

. )6("ال يعجبنـي حديثـه    : "وقال الساجي عن أحمد   ". سألت أحمد عنه، فكأنه لم يعجبه     : "وقال األثرم 
  .صدوق سيئ الحفظ، كما قال ابن حجر: قال الباحث. )7("صدوق سيء الحفظ: "وقال ابن حجر

 الديِلي موالَهم، َأبـو ِإسـماِعيَل       - واسمه ِدينَار    -ديٍك  محمد بن ِإسماِعيَل بِن مسِلِم بِن َأِبي فُ        - 
 .هــ200المدِني، مات 
وقال . )10("الثقات"وذكره ابن حبان في     . )9("ليس به بأس  : "وقال النسائي . )8("ثقة: "قال ابن معين  

الراوي :  قال الباحث  .)12("كان كثير الحديث، وليس بحجة    : "قال ابن سعد  و .)11("صدوق: "ابن حجر 
  .صدوق، كما قال ابن حجر

  :الحكم على الحديث
.  لم يتابع  صدوق سيئ الحفظ  ألجل موسى بن يعقوب الزمعي      إسناده ضعيف،   : قال الباحث   

ال يعلـم روى مالـك إال هـذا         : وقال البـزار  . )13(وفيه أبو رزين الباهلى لم أعرفه     : قال الهيثمي 
  .)14(الحديث

  
  
  
  

                                                 
  .10/337تهذيب التهذيب   )1(
  .4/379مجمع الزوائد للهيثمي   ) 2(
  .10/337تهذيب التهذيب   )3(
  .223لنسائي صالضعفاء والمتروكين ل  )4(
  .5/112العلل للدارقطني   )5(
  .10/337تهذيب التهذيب   )6(
  .987تقريب التهذيب ص   )7(
  .3/157) رواية الدوري(تاريخ ابن معين   )8(
  .9/52تهذيب التهذيب   )9(
  .8/59الثقات   )10(
  .826تقريب التهذيب ص  )11(
  .5/437الطبقات الكبرى   )12(
  .4/379مجمع الزوائد للهيثمي   ) 13(
  .3/187كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي   )14(
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   :رحمه اهللاقال ابن األثير 
الـضرب علـى    : وأصل الصقْع . أي اضِربوه ] ومن زنَى ِمم ِبكِْر فاصقَعوه مائة     [فيه  }  صقع{ - 

لُغَةُ أهل الـيمن يبـِدلُون الم التعريـف     ] ِمم ِبكْر [وقوله  . وقيل هو الضرب ببطْن الكَفِّ    . الرأس
  .)1(ِميماً

  ):57(الحديث رقم 
  .ى تخريج لهلم أعثر عل: قال الباحث  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)2(]ليس من امِبر امصيام في امسفَر  [ ومنه الحديثُ - 
  ):58(الحديث رقم 
بـِن  ا، عن صفْوان    )4(، عِن الزهِري  )3(سفْيان َأخْبرنَا:  في مسنده قال    الشافعي خرج اإلمام أ

لَيس ِمن امِبر " :، قَاَْلeأن رسوَل اللَِّه، )6(، عن كَعِب بِن عاِصٍم الَْأشْعِري    )5(عبِد اللَِّه، عن ُأم الدرداءِ    
  .)7("امِصيام ِفي امسفَِر
  : تخريج الحديث

  ، )12(، وعبد الرزاق)11(والدارمي، )10(أحمد و،)9(ماجه، وابن )8(أخرجه النسائي
  

                                                 
  .3/42النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
 .سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي، أبو محمد الكوفي ثم المكيهو   )3(
  .أبو بكر، محمد بن شهاب الزهريهو   )4(
  . بنت حيي األوصابيةأم الدرداء الصغرى، هجيمة هي   )5(
اإلصـابة فـي تمييـز      انظـر   . كعب بن عاصم األشعري يكنى أبا مالك، صحابي نزل الشام ومصر          هو    )6(

  .5/304الصحابة
  .157مسند الشافعي ص   )7(
  .2254باب ما يكْره ِمن الصياِم ِفي السفَِر، حديث رقمكتاب الصيام، سنن النسائي،   )8(
  .1664 باب ما جاء ِفي الِْإفْطَاِر ِفي السفَِر، حديث رقم تاب الصيام، كسنن ابن ماجه،  )9(
  .23681، حديث رقم 39/86مسند أحمد   )10(
  .1751سنن الدارمي،  كتاب الصوم، باب الصوِم ِفى السفَِر، حديث رقم   )11(
  .4467، حديث رقم 2/562مصنف عبد الرزاق   )12(
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، )ليس من البر الصيام في السفر     (، بلفظ   )3(ني في الشاميين  ، والطبرا )2(، والحاكم )1(وابن أبي عاصم  
  .من طريق سفيان بهجميعهم ، بمثله، )5(، والطحاوي)4(الحميديوأخرجه 

، )9(، والخطيب في الكفاية   )8(، والبيهقي في الكبرى   )7(، والطبراني في الكبير   )6(وأخرجه أحمد 
  .من طريق معمر عن الزهري به، بمثله

  :ددراسة رجال اإلسنا
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
 وهي غير أم الدرداء الكبرى      :إرسال أم الدرداء الصغرى   وأما  ،  إسناده صحيح : قال الباحث   

 شيئاً، كما   eفالصغرى ليس لها صحبة ولم تسمع من النبي         ،  خبرة بنت أبي حدرد التي لها صحبة      
بـن  ا في هذا الحديث، وإنما روت عن كعب         e ، ومع ذلك فهي لم ترو عن النبي       )10(أشار العالئي 

 ال يضر، فقد ذكـره      : سفيان بن عيينة   واختالطتدليس  وأما   .علة اإلرسال عنها    فتزول tعاصم  
، فقـد    كـذلك  ال يـضر  ه ف اختالط، وأما   )11(ابن حجر في الطبقة الثانية الذين احتمل األئمة تدليسهم        

   .)12(أعتبره العالئي من القسم األول من المختلطين
هذَا حِديثٌ صـِحيح    :  وقال الحاكم  ،رجاله رجال الصحيح  : )14(، والمنذري )13(قال الهيثمي و

اهجخَري لَمنَاِد، و16(وصححه شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. )15(الِْإس(.  

                                                 
  .2506، حديث رقم 4/451عاصم اآلحاد والمثاني البن أبي   )1(
  .1531، حديث رقم 1/433المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .1813، حديث رقم3/65مسند الشاميين   )3(
  .903، حديث رقم 2/206مسند الحميدي   )4(
  .3214، حديث رقم2/63شرح معاني اآلثار   )5(
  .23679، حديث رقم 39/84مسند أحمد   )6(
  .387، حديث رقم19/172طبراني المعجم الكبير لل  )7(
  .8409، حديث رقم 4/242السنن الكبرى للبيهقي   )8(
  .183الكفاية في علم الرواية ص   )9(
  .319جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )10(
  . 32طبقات المدلسين البن حجر ص  )11(
  . 46المختلطين للعالئي ص  )12(
  .5/392مجمع الزوائد   )13(
  .2/86ب الترغيب والترهي  )14(
  .1/433المستدرك على الصحيحين للحاكم   )15(
  .23679، حديث رقم 39/84مسند أحمد   )16(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)1( شُج شجة بلغَت ُأم رْأِسهأي ] أن منِْقذاً صِقع آمةً في الجاهلية[ ومنه الحديث  - 

  ):59(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: ل الباحثقا  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. يقال صقلتُ الناقةَ إذا أضمرتها    . أي دقَّة ونُحول  ] ولم تُزِر به صقْلةٌ   [في حديث أم معبد     } صقل{ - 
ويروى بالسين على اإلبداِل مـن      . ة ِجدا والَ ناحالً جدا    أرادت أنه لم يكُن منْتَفخَ الخاصر     : وقيل
  .)2(ويروى صعلة بالعين. الصاد

  ):60(الحديث رقم 
          ،)3(حـدّثنا علـي بـن سـِعيد الـراِزي         :  في األحاديث الطوال قال     اإلمام الطبراني  أخرج

عن                ،  )6(، عن ِحزام بن ِهشَام، عن أِبيه      )5(، حدثني َأبي  )4(ثنا مكِْرم بن محِرز الخُزاعي    
 ِحين خَرج ِمن مكَّة وخَرج ِمنْها مهاِجرا ِإلى المِدينـة هـو      eأن رسول اهللا  : ")7(جده حبيش بن خَالد   

عبد اهللا بن ُأريِقط مروا على خَيمتَي ُأم         )8(وأبو بكْر ومولى َأِبي بكْر عاِمر بن فُهيرة ودِليلَهما اللَّيِثي         
                        ، حسن الخلق،)11(، أبلَج الوجه)10(رأيت رجال طاهر الوضاءة:" قالت:، وفيه)9(معبد الخُزاِعية

                                                 
  .3/42النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .انظر المرججع السابق  )2(
 .3/23األنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى الري  )3(
 .2/358األنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى خزاعة  )4(
 .محرز بن المهدي بن عبد الرحمن الخزاعيهو   )5(
 .هشام بن حبيش الخزاعيهو   )6(
بن أصرم  االد بن سعد بن منْقذ بن ربيعة        بن خ ابن األشعر، واألشعر لقب، وهو      ا: حبيش األشْعر، ويقال  هو    )7(

اإلصابة في تمييز الصحابة    . كرامأحد الصحابة ال  . بن خُنَيس الخزاعي، يكنى أبا صخر، وهو أخو أم معبد         
 .2/27البن حجر 

ــسمعاني   األنسابانظر . هذه النسبة إلى ليث بن كنانة، حليف بني زهرة، وإلى ليث بن بكر بن عبد مناه  )8( لل
5/151. 
ل عليها رسـول اهللا     صاحبة الخيمة التي نز   عاِتكَةُ،  اسمها   منِْقٍذ الْكَعِبيةُ الْخُزاِعيةُ     هي أم معبد بنت خالد بن       )9(

e ، يِقدالص6/3560معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر . احين هاجرو. 
 .5/194النهاية في غريب الحديث واألثر . الحسن والبهجة: الوضاءة  )10(
 .1/151النهاية في غريب الحديث واألثر . أي مشرق الوجه مسفره  )11(
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  .الحديث. )3("...)2(به صعلةٌ  ولم تُزِر،)1(لم تعبه ثُجلَة
  : تخريج الحديث
، وأبو نعـيم فـي معرفـة        )5(، والطبراني في الكبير   )4( ابن قُتيبة في غريب الحديث     أخرجه

 فـي شـرح     ، والبغوي )9(ه، وابن عساكر في تاريخ    )8(دالئلال، والبيهقي في    )7(، و الحاكم  )6(الصحابة
  .من طريق ِحزاِم بن هشام بن حبيش به، بمثلهجميعهم ، )10(السنة

  : دراسة رجال اإلسناد
، وقد تردد فيه ابـن      )11(، مختلفٌ في صحبته   - والد ِحزام    - هشام بن حبيش الخزاعي   هو  : أبيه -

في ترجمته دون أن يذكر لـه       ، وذكره   )12("له صحبة ": حبان، فقال في ترجمة ولده حزام في الثقات       
، )15(، وذكره البخاري )14("eوقد أدرك جماعة من أصحاب النبي     : "ر، وقال في موضٍع آخ    )13(صحبة

  .، ولم يذكرا فيه شيًئا)16(حاتموابن أبي 
  .هـ180هو ابن حبيش الكعبي الخزاعي، ت:  ِحزام بن هشام-

  شيخ: "، وقال أبو حاتم"ليس به بأس: ")19( واإلمام أحمد)18(، وقال ابن معين)17(وثقه ابن سعد
  

                                                 
 .1/208األثر النهاية في غريب الحديث و. أي ضخم بطن  )1(
 .3/32النهاية في غريب الحديث واألثر . وهي أيضا الدقَّة والنُّحول في البدن. هي ِصغَر الرأِس  )2(
  .32، حديث رقم1/72األحاديث الطوال للطبراني   )3(
 .1/465غريب الحديث البن قتيبة   )4(
 .4/48المعجم الكبير  )5(
 .2266قم، حديث ر2/871معرفة الصحابة ألبي نعيم   )6(
 .3/9المستدرك على الصحيحين   )7(
 .1/276دالئل النبوة للبيهقي   )8(
 .3/327تاريخ دمشق البن عساكر  )9(
 .3704، حديث رقم13/261شرح السنة للبغوي   )10(
 .6/538اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر   )11(
 .6/247الثقات البن حبان   )12(
 .5/503 انظر المرجع السابق  )13(
 .9/207 ر المرجع السابقانظ  )14(
 .8/192التاريخ الكبير للبخاري   )15(
 .9/53الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )16(
 .12/116تاريخ اإلسالم للذهبي   )17(
 .1/89تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز   )18(
 .12/116تاريخ اإلسالم للذهبي   )19(
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  .ثقةالراوي :  قال الباحث.)1(" محله الصدق
  . أو تعديالًأجد له جرحاً  لم:محرز بن المهدي بن عبد الرحمن الخزاعي - 
 .هـ249مكْرم بن محرز بن المهدي الخزاعي الكعبي، أبو القاسم ت  - 

  .ثقة الراوي :قال الباحث. )3(شيئاً، ولم يذكر فيه ذكره أبو حاتم، و)2("الثقات"ذكره ابن حبان في    

 - ِلعيبن ِع سبِنِدي ِش بِريِزاْ الرهـ299، تي.  
 ثقة عالماً كان  " : قوله قاسمالمسلمة بن   ونقل ابن حجر عن      ،)4("ظ رحال جوال  حاف: "قال الذهبي 

 :قال الدارقطني و،  )8("تكلموا فيه : ")7(، وقال أيضاً  )6("كان يفهم ويحفظ  ": قال ابن يونس  و،  )5("بالحديث
:  وفـي موضـع    ،)10("تفرد بأحاديث ال يتابع عليها    : "، وقال في موضع   )9(" تفرد بأشياء  ،ليس بذاك "
 ليس  : يقول ، ونفض بيده  ، هو كذا وكذا   : وقال ، وأشار بيده  ،فسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر      ن"

  .الراوي ثقة، تكلموا فيه من أجل دخوله على السلطان: قال الباحث .)11("بثقة
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
لـم   وفي إسناده جماعة  : "قال الهيثمي ، و )12(صححه الحاكم و . لغيره حسنإسناده  : قال الباحث       
  .)13("أعرفهم

                                                 
 .3/298الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )1(
 .9/207بن حبان الثقات ال  )2(
 .8/443الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )3(
  .5/160ميزان االعتدال في نقد الرجال انظر   )4(
  .5/543لسان الميزان انظر   )5(
  .2/225تذكرة الحفاظ للذهبي انظر   )6(
  .5/543لسان الميزان انظر   )7(
  .5/543لسان الميزان انظر  .لعل كالمهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان: قال ابن حجر  )8(
  .5/160ميزان االعتدال في نقد الرجال انظر   )9(
  .2/225تذكرة الحفاظ للذهبي انظر   )10(
  .5/543لسان الميزان انظر   )11(
: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ويستدل على صحته وصدق رواته بـدالئل، فمنهـا              : "قال الحاكم   )12(

اترا في أخبار صحيحة ذوات عدد، ومنها أن الذين ساقوا الحديث علـى              بالخيمتين متو  eنزول المصطفى 
وجهه أهل الخيمتين من األعاريب الذين ال يتَهمون بوضع الحديث والزيادة والنقصان، وقد أخذوه لفظا بعد                

سال لفظ عن أبي معبد، وأم معبد، ومنها أن له أسانيد كاألخذ باليد أخذ الولد عن أبيه، واألب عن جده ال إر                    
  .3/10المستدرك على الصحيحين ...". وال وهن في الرواة

 .6/70مجمع الزوائد   )13(
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  :باب الصاد مع الكاف: المبحث الرابع

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
أن تَضِرب إحدى الركْبتَين اُألخْرى عنـد       : الصكَك] أنه مر بجدٍي أصك ميتٍ    [فيه  ... } صكك{ - 

تَقلّصت رِكبتاه وصفَه بذلك أو كان شَعر ركبتيه قد ذهب العدو فتَُؤثر فيهما أثراً كأنَّه لما رآه ميتا 
  .)1(ويروى بالسين وقد تقدم. من االصِطكَاك وانْجرد فعرفَه به 

  ):61(الحديث رقم 
ي  حدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ بِن قَعنٍَب، حدثَنَا سلَيمان يعنِ          : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

، مر ِبالسوِق داِخلًا ِمنe     ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، َأن رسوَل اللَّهِ        )3(، عن َأِبيهِ  )2(ابن ِبلَاٍل، عن جعفَرٍ   
َأيكُم يِحـب َأن  ": ِه، ثُم قَالَ   فَتَنَاولَه فََأخَذَ ِبُأذُنِ   فَمر ِبجدٍي َأسك ميٍت،   ،  )5(، والنَّاس كَنَفَتَه  )4(بعِض الْعاِليةِ 

واللَِّه، لَو  :  قَالُوا "َأتُِحبون َأنَّه لَكُم؟  ": وما نَصنَع ِبِه؟ قَالَ   . ما نُِحب َأنَّه لَنَا ِبشَيءٍ    :  فَقَالُوا "هذَا لَه ِبِدرهٍم؟  
      كَأس ا ِفيِه، ِلَأنَّهبيع ا كَانيح كَان .تٌ؟ فَقَالَ   فَكَييم وهـذَا         ": فَ وه لَى اللَِّه ِمـنع نوا َأهنْياللَِّه، لَلدفَو

كُملَي6("ع(.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  :دراسة رجال اإلسناد

 - اِشِمياله ِشيِلي القُرِد بِن عمحم بن فَرعج، لُقَّبِد اِهللا المبو عاِدِق َأبهـ148، ت)7(بالص. 
   ،"مثله ال يسأل عن: "وزاد، )11(وابن أبي حاتم، )10("مأمونًا: "، وزاد)9(، وابن معين)8(وثّقه الشافعي   

                                                 
  .3/42النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .بن محمد بن علي بن الحسين) جعفر الصادق(هو   )2(
  .أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسينهو   )3(
  .3/295لحديث واألثر النهاية في غريب ا. أماكن بأعلى أراضي المدينةهي   )4(
  .4/205النهاية في غريب الحديث واألثر . أي أحاطوا به من جاِنبيه  )5(
  .2957، حديث رقم منه صحيح مسلم، ِكتَاب الزهِد والرقَاِئِق، باب  )6(
 .3/507األنساب للسمعاني " هذه اللفظة لقب لجعفر الصادق، لصدقه في مقاله  )7(
 .2/487الجرح والتعديل البن أبي حاتمانظر  راهويه في مناظرة له مع الشافعي كما رواه عن اسحاق بن  )8(
 .540 رقم437، التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ص 84  ص - رواية عثمان الدارمي–تاريخ ابن معين   )9(
 .4/296  - رواية الدوري–تاريخ ابن معين   )10(
 .2/487الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )11(
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عنـه   كان صدوقًا مأمونًا، إذا حـدث     : ")3(وقال الساجى . )2(وذكره ابن حبان فى الثقات    . )1(والنسائي
وتكلـم   ".ما كان كذوبا  : ")5(وقال يحيى القطان  ". صدوق: ")4(وقال ابن حجر  ". الثقات فحديثه مستقيم  

كان مالك ال يروي عن جعفر بن محمد حتى : ")6(فقال مصعب بن عبد اهللا: فيه جماعة من أهل العلم    
بن سعيد عـن    اسئل يحيى   : ")7(بن المديني اوقال  ". يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده        

كان كثير الحديث، وال يحـتج بـه،   : ")8(وقال ابن سعد  ". منه شيء في نفسي   :  بن محمد، فقال   جعفر
إنما وجدتها في : سئل مرة، فقالو. نعم: ث من أبيك؟ فقالسمعت هذه األحادي: ويستضعف، سئل مرة

سؤاالن يحتمل أن يكون ال   : ")9(ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا ودافع عن جعفر بن محمد بقوله           ". كتبه
، فذكر فيما سمعه أنه سمعه، و فيما لم يسمعه أنه وجده، وهذا يـدل علـى           فةوقعا عن أحاديث مختل   

يحتج بروايته ما كان من غير رواية أوالده عنه، ألن في حديث ولـده              : ")10(وقال ابن حبان  ". تثبته
عنه مناكير كثيرة، وإنما مرض القوَل فيه من مرض من أئمتنا؛ لِماَ رأوا في حديثـه مـن روايـة                    

قد اعتَبرتُ حديثه من الثقات عنه مثل ابن جريج، والثوري، ومالك، وشعبة، وابن عيينـة،            أوالده، و 
ووهب بن خالد، ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث األثبات، ورأيت في               
رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه، وال من حديث أبيه، وال من حديث جده، ومـن المحـال أن                    

بن محمد حديث كثير، عن أبيـه، عـن         اولجعفر  : ")11(وقال ابن عدي  ". به ما جنت يدا غيره    يلصق  
               قـد حـدث    بـن محمـد، و    ا، ونسخ ألهل البيـت بروايـة جعفـر          )12(جابر، وعن أبيه عن آبائه    

                                                 
  .2/88ب التهذيب البن حجر  تهذي  )1(
  .6/131الثقات البن حبان   )2(
  .2/88تهذيب التهذيب البن حجر   )3(
  .94تقريب التهذيب البن حجر ص   )4(
 .5/77تهذيب الكمال للمزي    )5(
 . 437التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ص   )6(
 .2/131الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )7(
 .2/104ن حجر تهذيب التهذيب الب  )8(
 .2/104تهذيب التهذيب البن حجر   )9(
 .132 -6/131الثقات البن حبان   )10(
 .2/134الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )11(
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عـن   : وأصح أسانيد أهل البيت   : "قال الحاكم   )12(

  .228رفة علوم الحديث له ص مع"إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، علي
فإن الضمير في جده إن عاد إلى ، وفيها نظر، ووافقه من نقلها، هذه عبارة الحاكم :" قال السيوطي رحمه اهللا   

تدريب الراوي  " أو إلى محمد، فهو لم يسمع من الحسين       ، جعفر، فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب         
 .1/39له 
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". عنه من األئمة مثل ابن جريج، وشعبة، وغيرهما، وهو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معـين                 
: لذلك قال ابن حبـان     هو في نفسه ثقة، وأن جرحه إنما هو بسبب رواية غيره عنه،           : الباحثقال  

  .)1("من المحال أن يلصق به ما جنت يدا غيره"
 .رجال اإلسناد ثقاتباقي  - 

 .)t)2 يضر، ألنه لم يرسل عن جابرفال علي بن الحسينإرسال محمد بن وأما 
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
. هو بكسر الميم وتشديد الكاف وهو القَوي الِجسم الـشديد الخَلْـق           ] على جمل ِمصك  حمل  [وفيه   - 

  .)3(احِتكاِك العرقُوبين: وقيل هو من الصِك
  ):62(الحديث رقم 

  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)4(أي أضِربه بسهم] هفأصك سهماً في ِرجِل[وفي حديث ابن األكوع  - 

  ):63(الحديث رقم 
 )ح( حدثنا أبو بكِْر بن أبي شَيبةَ، حدثنا هاِشم بن الْقَاِسـِم،             : في صحيحه   اإلمام مسلم  أخرج  

       قَِدياِمٍر الْع5(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو ع(       ،اٍرمةَ بن عكالهما عن ِعكِْرم ،)وحـدثنا   )ح 
بن           ا           عبيد اللَِّه    )7(، وهذَا حِديثُه، أخبرنا أبو عِلي الْحنَِفي      )6( بن عبد الرحمن الداِرِمي    عبد اللَّهِ 

قَـِدمنَا  : "، قـال )8(بن عماٍر، حدثني ِإياس بن سلَمةَ، حـدثني أبـي  اعبد الْمِجيِد، حدثنا ِعكِْرمةُ وهو   

                                                 
 .132 -6/131الثقات البن حبان   )1(
 .266جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .3/43النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .3/43النهاية في غريب الحديث واألثر   ) 4(
  .4/214األنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى بطن من بجيلة، وقيل العقديون بطن من قيس  )5(
  .2/440األنساب للسمعاني .  دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميمهذه النسبة إلى بني دارم وهو  )6(
هذه النسبة إلى بني حنيفة، وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي ثم أسلموا                    )7(

  .2/280األنساب للسمعاني . زمن أبي بكر رضي اهللا عنه وقتل مسيلمة
أول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان،       سنان بن عبد اهللا،     : مرو بن األكوع، واسم األكوع    سلَمة بن ع  هو    )8(

  .3/151اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . هـ على الصحيح74، ت ويسبق الفرس عدوا
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فََأصك سـهما فـي     فََألْحقُ رجلًا منهم    : "tقال سلمة بن األكوع    : وفيه ،"e الْحديِبيةَ مع رسول اللَّهِ   
  .الحديث. )1(..." حتى خَلَص نَصُل السهِم إلى كَِتِفِهرحِلِه

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . هـ160عكرمة بن عمار، أبو عمار العجلي اليمامي، ت  - 

وأبو          ،)6(، ويعقوب بن شيبة   )5(، والعجلي )4(، وأحمد بن صالح   )3(، وابن معين  )2(وثقه أحمد 
وسئل أيوب السختياني عنـه      .)10("الثقات"، وذكره ابن حبان في      )9(، والذهبي )8(، والدارقطني )7(داود
وقـال   .)12("قليس به بأس صـدو : "وقال ابن شاهين  .)11("لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه       :" فقال

روى عنه ابن مهـدي، مـا       عكرمة بن عمار ثقة عندهم، و     " :ليمحمد بن عبد اهللا بن عمار الموص      
ربما دلـس، وفـي     كان صدوقًا، وربما وهم في حديثه، و      " :وقال أبو حاتم   .)13("سمعت فيه إال خيرا   

ي حديثه عـن    ليس به بأس إال ف    : "وقال النسائي  .)14("حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض األغاليط       
صدوق، روى عنه شعبة والثوري ويحيى      : "بن يحيى الساجي   وقال زكريا  .)15("يحيى بن أبي كثير   

  بن حنبل إال أن يحيى القطان ضعفه في أحاديث عن يحيىاأحمد ن، ووثقه يحيى بن معين، والقطا

                                                 
  .1807صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث رقم  )1(
 .20/261تهذيب الكمال   )2(
 .4/123تاريخ ابن معين رواية الدوري    )3(
 .177تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص   )4(
  .2/144تاريخ الثقات للعجلي   )5(
 .7/233تهذيب التهذيب   )6(
 .1/378سؤاالت اآلجري أبا داود   )7(
 .55سؤاالت البرقاني للدارقطني ص   )8(
 .2/33الكاشف للذهبي   )9(
  .5/233بان الثقات البن ح  )10(
  .انظر المرجع السابق  )11(
 .177تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص   )12(
  .20/262تهذيب الكمال   )13(
 .7/10الجرح والتعديل   )14(
 .انظر المرجع السابق  )15(
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مـستقيم  " :ديوقال ابن ع   .)2("كان صدوقًا، وفي حديثه نكرة    " :وقال ابن خراش   .)1("بن أبي كثير  ا 
، وقـال   )4("مضطرب الحديث عن يحيى بن أبـى كثيـر        :"وقال أحمد  .)3("الحديث إذا روى عنه ثقة    

بـن  اعكرمة بن عمار، مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، وكان حديثه عن إياس               :" أيضا
يـست  أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ل         : "بن المديني اوقال على   . )5("سلمة صالحا 

بن أبى  امضطرب في حديث يحيى     :" وقال البخارى  .)6"(بن سعيد يضعفهما  ابذاك مناكير، كان يحيى     
. )8("في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضـطراب        : "وقال أبو داود    .)7("كثير، و لم يكن عنده كتاب     

ق يغلط، وفى صدو": وقال ابن حجر .)9("جل حديثه عن يحيى، و ليس بالقائم: "وقال أبو أحمد الحاكم
 ،الـراوي ثقـةٌ   : قـال الباحـث    . )10("روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب          

ـ اتُّهـم   و ولم يرو عنه في هـذا الحـديث،          يضطرب في حديثه عن يحيى بن أبي كثير         االختالطب
ه فَروى مـا لَـم يتَـابع        اخْتَلَطَ ِفى آِخِر عمِرِه وساء ِحفْظُ     " :قال البيهقي أما اختالطه فقد     :والتدليس

  بعد االختالط، ومع ذلك فقد توبـع        لم تتميز روايته قبل أم     هاِشم بن الْقَاِسمِ  ، والراوي عنه    )11("علَيِه
كره ابن حجر في المرتبـة      ذه فاليضر فقد    تدليس وأما   .بكل من أبي عامر العقدي وأبي علي الحنفي       

 .سماع، فُأمن تدليسه، وقد صرح في هذه الرواية بالالثالثة
 .تباقي رجال اإلسناد ثقا - 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .7/10الجرح والتعديل   )1(
 .انظر المرجع السابق  )2(
 .5/277الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )3(
 .20/258 ع السابقانظر المرج  )4(
 .7/10الجرح والتعديل   )5(
 .20/260تهذيب الكمال   )6(
 .5/272الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )7(
 .20/261تهذيب الكمال   )8(
  .7/233تهذيب التهذيب انظر   )9(
  .351تقريب التهذيب البن حجر ص   )10(
 .8/303السنن الكبرى للبيهقي   )11(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
أي تضاربوا بها وهو افْتَعلوا من الصك قُلبت التاء طـاء           ]. فاصطَكُّوا بالسيوفِ [ ومنه الحديث    - 

  .)1(ألجل الصاِد
  ):64(الحديث رقم 

، عن  ِراِب ج  بن وبي، نا أَ  ِرفَع ج  بن دمحثنا م  حد : في مكارم األخالق قال     ابن أبي الدنيا   أخرج  
صة بنِ قَد ِع سِدي  عن م ،صبن شَ  ِبع يب ِبن أَ ة، عقَالَ )2(ِهي ،" :     نَين، فَقُِتَل مح ومي ونسِلمن قُِتلَ التَقَى الم .

  رمَل عَأقب ثُمt  َأخَذَ ِبا    آِخذَاً ِبال اسباِم، والعِد،لِّجللّب  اسبفَينَاِدى الْع  :      ابـحَأص ـن؟ َأيوناِجرهالْم نَأي
َأنَا النَِّبي ال كَِذب، َأنَـا  : "الْبقَرِة؟ ِبصوٍت عال، هذَا رسوُل اهللا، فأقبل الناس ورسوُل اِهللا، يقُوُل قُدماها   

طَِّلبِد الْمبع ناب" ونِلمسَل الْمطَ، فََأقبوِففَاصيكُّوا ِبالس" فَقَاَل النَِّبي ،e" :ِطيسالْو ِميح 3("اآلن(.  
  :تخريج الحديث

، وابن  )6(، وفي دالئل النبوة   )5(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة     )4(َأخرجه الطبراني في الكبير     
من جميعهم األثير، ، بدون لفظ ابن )9(، والفاكهي)8(، بنحوه، والبيهقي في الدالئل)7(عساكر في تاريخه

  .طريق أيوب بن جابر به
  :دراسة رجال اإلسناد

 - ةَ العبشَي بن بعصمِبيجالمكي الح ،ِرىد10(لين الحديث: ب(. 
  
  
  
  

                                                 
  .3/43ث واألثر النهاية في غريب الحدي  )1(
بل أسلم يوم حنين وكـان مـن        : شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي أبو عثمان، من مسلمة الفتح ، وقيل            هو    )2(

  .10/301معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني انظر . المؤلفة
  .157، حديث رقم57 ص البن أبي الدنيا مكارم األخالق  )3(
  .7191، حديث رقم7/298المعجم الكبير   ) 4(
  .3700، حديث رقم3/1461معرفة الصحابة ألبي نعيم   ) 5(
  .28، حديث رقم 49دالئل النبوة لألصبهاني ص  ) 6(
  .23/255تاريخ دمشق   ) 7(
  .1900، حديث رقم5/146دالئل النبوة للبيهقي   ) 8(
  .2899، حديث رقم5/93أخبار مكة للفاكهي   )9(
  .946تقريب التهذيب ص   )10(
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 -  قَةُ بندصالكُوِفي نَِفيِد الحِعيس. 
لـم  ": قطانوقال أبو الحسن ابن ال .)2("صدوق": وقال الذهبي . )1("الثقات"ذكره ابن حبان في     

عنـده  ": قـال البخـاري   و. )4("شـيخ ": ، وقال أبو حـاتم    )3("تثبت عدالته ولم يثبت فيه جرح مفسر      
: ابـن حجـر   وقـال    ،)7("ضـِعيف ": ، وقَاَل ابن وضاح   )6("ليس بشيء ": ، وقال الساجي  )5("عجائب

  .فيه لين: قال الباحث. )8("مقبول"
 -  ،نَِفياِر الحاِبر بِن سيج بن وبَأيالكُوِفي ثُم اِميماِن اليملَيو س9( ضعيف الحديث:َأب(.  
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
، ألن مدار الحديث على أيوب بن جابر وهو ضـعيف، وفيـه              إسناده ضعيف  :قال الباحث   

  .، وفيه مصعب بن شيبة لين الحديثفيه لينصدقة بن سعيد 
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا
أي يضرب كثيرا   . الضرب  : وهو الضعيفُ فعيٌل بمعنى مفعول من الصك        ] الصِكيِك[وفيه ذكْر    - 

  .)10(الستضعاِفه
  ):65(الحديث رقم 

  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  
  
  
  
  

                                                 
    .6/466ان الثقات البن حب  )1(
  .1/501الكاشف للذهبي   )2(
  .4/365 انظر المرجع السابق  )3(
  .4/430الجرح والتعديل   )4(
  .4/365تهذيب التهذيب   )5(
  .4/365 انظر المرجع السابق  )6(
  .4/365تهذيب التهذيب   )7(
  .451تقريب التهذيب ص   )8(
  .158 ص المرجع السابق  )9(
  .3/43النهاية في غريب الحديث واألثر   )10(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وذلـك  . ي جمع صك وهو الكتاب    ه] أحلَلتَ بيع الصكاك  : قال لمروان [ وفي حديث أبي هريرة      - 

أن األمراء كانوا يكْتُبون للناس بأرزاقهم وَأعطياتهم كُتُبا فيِبيعون ما فيها قبل أن يقِْبضوها تَعجالً              
  .)1(ويعطُون المشْتَري الصك ليمضي ويقِْبضه فنُهوا عن ذلك ألنه بيع ما لم يقْبض

  ):66(الحديث رقم 
 حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد اللَِّه بن الْحاِرِث          : في صحيحه قال   إلمام مسلم  ا أخرج  
وِميخْزاٍر، عن )2(الْمسبن ي انملَيعن س ،ِر بن عبد اللَِّه بن الَْأشَجكَيعن ب ،انثْمبن ع اكححدثنا الض ،

انورقال ِلم ةَ، َأنَّهريرلَلْتَ: أبي هَأحانورا؟ فقال مبالر عيلْتُ: )3( بةَ. ما فَعريرفقال أبو ه : عيلَلْتَ بَأح
فَخَطَب مروان الناس فَنَهى عن : قال.  عن بيِع الطَّعاِم حتى يستَوفَىe؟ وقد نهى رسول اللَِّه  الصكَاِك
  .)4(ْأخُذُونَها من َأيِدي الناسفَنَظَرتُ إلى حرٍس ي: قال سلَيمان. بيِعها

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ153الضحاك بن عثْماِن بِن عبِد اِهللا القُرِشي، َأبو عثْماِن المدِني الكَِبير، ت - 

، )9(، وأبـو داود   )8( وابن بكير  ،)7(، ومصعب الزبيري  )6(، ويحيى بن معين   )5(وثقه أحمد بن حنبل   
 وقال      .)12(وذكره ابن حبان في الثقات. )11("كان ثبتاً: "، وقال محمد بن سعد)10(وعلي بن المديني

           يكتـب حديثـه، وال يحـتج بـه،         : "، وقـال أبـو حـاتم      )13("ال بأس به؛ جائز الحديث    : "ابن نمير 

                                                 
  .3/43النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .5/226األنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى المخزوم بن المغيرة  )2(
  .أبو عبد اهللا، مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاريهو   ) 3(
  .1528مصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض، حديث رق  )4(
 .4/460الجرح والتعديل   )5(
 .135تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص  )6(
 .4/392تهذيب التهذيب   )7(
 .4/394 انظر المرجع السابق  )8(
 .4/392تهذيب التهذيب   )9(
 .4/393 انظر المرجع السابق  )10(
 .4/392 انظر المرجع السابق  )11(
 .6/482الثقات البن حبان   )12(
 .4/392ب تهذيب التهذي  )13(
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، لـيس   كان كثيـر الخطـأ    : "ل ابن عبد البر   ، وقا )2("ليس بقوى " :قال أبو زرعة   و .)1("وهو صدوق 
  .الراوي ثقة: قال الباحث .)4("صدوق يهم: "وقال ابن حجر .)3("بحجة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  .)t)5 ألنه لم يرسل عن أبي هريرة،ال يضر إرسال سليمان بن يساروأما 

  
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

واألصـل  .  يريد في الهاجرة   ]نة عبد اللّه بن جدعان صكّةَ عمي      أنه كان يستَِظل بظلِّ جفْ    [وفيه   - 
وقيل إن عميا اسم رجل من عدوان كان يِفيض         . فيها أن عميا مصغَّر مرخَّم كأنه تصغير أعمى       

    رعند الهاجرة وشدِة الح اجالظَّهيرة   . بالْح على قَومه من حر ِرب بـه المثـل   وقيل إنَّه أغارفض
        ِميكَّةَ عيقال لَِقيتُه ص ة الحرج في شدخْرعان في الجاهليـة        . فيمن يدفْنة البن جوكانت هذه الْج

هلُم إلى الفَـالُوِذ    : وكان له مناٍد ينَادى   . يطِْعم فيها الناس وكان يأكُل منها القائم والراكب ِلِعظَِمها        
  . )e)6سوُل اللّهوربما حضر طعامه ر

  ):67(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .4/460تهذيب التهذيب   )1(
 .4/460الجرح والتعديل   )2(
 .4/392تهذيب التهذيب   )3(
  .458تقريب التهذيب ص  )4(
 .190جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )5(
  .3/43اية في غريب الحديث واألثر النه  )6(
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  الفصل الثاني 

  اد مع الالم وحتى الصاد مع الواواألحاديث الواردة من باب الص

  :وفيه أربعة مباحث

  .الصاد مع الالم: المبحث األول 

  .الصاد مع الميم: المبحث الثاني 

  .لنونالصاد مع ا: المبحث الثالث 

  .الصاد مع الواو: المبحث الرابع 
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  :باب الصاد مع الالم: المبحث األول

  : رحمه اهللاألثيرال ابن ق
  .)1( هو الذي فيه نَقْشٌ أمثال الصلْبان]نَهى عن الصالة في الثَّوب المصلَّب[ فيه  }صلب{ - 

  ): 68(الحديث رقم 
  . تخريج لهىلم أعثر عل: قال الباحث  

  
  : رحمه اهللاال ابن األثيرق

  .)2(]ى التَّصِليب في موِضٍع قَضبهكان إذا رأ[ ومنه الحديث  -

  ):69(الحديث رقم 
، )5( ثنا يحيى  ،)4( ثنا َأبان  ،)3( حدثنا موسى بن إسماعيل    : في سننه قال    اإلمام أبو داود   أخرج  

كان لَا يتْرك في بيِتِه شيئا فيه تَـصِليب إال           eِهَأن رسوَل اللَّ  " t عن عاِئشَةَ  ،انثنا ِعمران بن ِحطَّ   
هب7(")6(قَض(.  

  :تخريج الحديث
مـن    ثالثتهم ،)10(، والبيهقي في شعب اإليمان    )9(الطبراني في األوسط  و،  )8(ابن سعد  أخرجه

  . ، بنحوهطريق أبان بن يزيد العطار به
  ،)14(، والبيهقي في الكبرى)13(كبرىوالنسائي في ال بمثله،، )12(أحمدو، )11(البخاريأخرجه و

                                                 
  .3/44النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .موسى بن إسماعيل، أبو سلمة البصرىهو   )3(
  .أبان بن يزيد العطارهو   )4(
  .أبو نصر، يحيى بن أبي كثير الطائيهو   )5(
  .2/251غريب الحديث البن الجوزي انظر . أي قَطَع موِضع التصليب منه  )6(
  .4151سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الصِليِب في الثَّوِب،  حديث رقم  )7(
  .1/386الطبقات الكبرى البن سعد   )8(
  .2457، حديث رقم 3/56المعجم األوسط   )9(
  .6315،  حديث رقم 5/189شعب اإليمان   )10(
  .5952صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، حديث رقم   )11(
  .25996، حديث رقم 43/136مسند أحمد   )12(
  .7/461ي السنن الكبرى للنسائ  )13(
  .14965، حديث رقم 7/269السنن الكبرى للبيهقي   )14(
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وأخرجه  . هشام الدستوائي  من طريق جميعهم   ،)3(ه، وابن عساكر في تاريخ    )2(، والفاكهي )1(والبغوي
  .، بنحوهبهمن طريق يحيى بن أبي كثير ) ربهشام وح (كالهما .من طريق حرب ،)4(أحمد

 والبيهقـي فـي شـعب      ،)7(والنسائي في الكبـرى   ،  )6(،والمزي من طريقه  )5(وأخرجه أحمد   
  .tعن عائشةِدقْرِة من طريق ، أربعتهم )إذا رَأى نحو هذا قَضبه ( بلفظ،)8(اإليمان

  .tمعلقا عن عائشة ،بنحوه، )9(وأخرجه البيهقي في اآلداب  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .ثقات اإلسناد رجالجميع  - 
  :الحكم على الحديث

ذكره ابن حجر   ال يضر فقد     بن أبي كثير الطَّاِئي   يحيى  تدليس  وأما   ،إسناده صحيح : قال الباحث 
،  كذلك  يضر أما إرساله فال  و،  التي اغتفر األئمة تدليسهم   ،  )10(في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين     

  .، وقد صرح بالسماع في هذه الرواية)11(عمران ألنه لم يرسل عن
  .)12(صحح إسناده شعيب األرنؤوطالحديث و

  

  : اهللا رحمهقال ابن األثير
  .)13(]نَحيه عنِّي: فقالت. افاً فرأت فيه تَصِليباًفنَاولْتُها ِعطَ[ tوحديث عائشة  - 

  ): 70(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

                                                 
  .3221، حديث رقم 12/132شرح السنة للبغوي   )1(
  .437،  حديث رقم 1/235أخبار مكة للفاكهي   )2(
  .43/486تاريخ دمشق   )3(
  .24261،  حديث رقم 40/306مسند أحمد   )4(
  .25091، حديث رقم 42/16مسند أحمد   )5(
  .35/169كمال تهذيب ال  )6(
  .9707،  حديث رقم 7/461السنن الكبرى للنسائي   )7(
  .5708،  حديث رقم 8/211شعب اإليمان   )8(
  .217اآلداب للبيهقي ص   )9(
  .63طبقات المدلسين البن حجر ص   )10(
  .299جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
  .43/136انظر تعليقه على مسند أحمد   )12(
  .3/44 في غريب الحديث واألثر النهاية  )13(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
صلْب في  هذا ال : قال. صلَّيتُ إلى جنْب عمر فوضعتُ يدي على خاصرتي فلما صلَّى         : قال[ وفيه   - 

وهيَئـةُ  . أي ِشبه الصلْب ألن المطلوب يمد باعه على الجذْع          ]  ينْهى عنه  e الصالة كان النبي  
  .)1(الصلْب في الصالة أن يضع يديه على خاِصرتَيه ويجافي بين عضديه في القيام

  ): 71(الحديث رقم 
بـن  اعن سِعيِد ، )3( عن وِكيٍع،)2(د بن السِري حدثنا هنَّا  : في سننه قال    اإلمام أبو داود   أخرج

 .بن عمر فَوضعتُ يدي على خَاِصـرتَي اصلَّيتُ إلى جنِْب   : قال ،)4( عن ِزياِد بن صِبيٍح الْحنَِفي     ،ِزياٍد
  .)5( ينْهى عنهe وكان رسول اللَِّه ، هذا الصلْب في الصلَاِة: قال،فلما صلى

  :يج الحديثتخر
  .، بنحوهمن طريق وكيع بهثالثتهم ، )8( والمزي،)7( شيبةأبيوابن  ،)6(أخرجه أحمد  

وأخرجه البيهقي فـي     .من طريق يزيد بن هارون    كالهما  ،  )10(، وأبو يعلى  )9(وأخرجه أحمد 
  .، بنحوهبهبن زياد ا سعيد عن) يحيى ويزيد (كالهما . بن سعيد، من طريق يحيى)11(الكبرى

  :ل اإلسناددراسة رجا
 - ِعسيدِز بن الشَ، وهوادي ياِنبيكِّيالم .  

                     .)14("ثقة": وقال العجلي .)13("صالح: " وقال مرة أخرى.)12("ثقة": بن معيناقال 
                                                 

  .3/44النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .هناد بن السرى بن مصعب بن أبى بكر التميمى الدارمى، أبو السرى الكوفىهو   )2(
  .أبو سفيان، وكيع بن الجراحهو   )3(
)4(  نَِفيحنيفة، وهم قوم أكثـرهم نزلـوا       بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى بني            : الح

. اليمامة وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي ثم أسلموا زمن أبي بكر رضي اهللا عنـه وقتـل مـسيلمة                   
  .2/280األنساب للسمعاني

  .903سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في التَّخَصِر والِْإقْعاِء، حديث رقم   )5(
  .5836 ، حديث رقم10/91مسند أحمد   )6(
  .4624،  حديث رقم 3/476مصنف ابن أبي شيبة   )7(
  .9/483تهذيب الكمال   )8(
  .4849،  حديث رقم 8/457مسند أحمد   )9(
  .5774،  حديث رقم 10/153مسند أبي يعلى   )10(
  .3711،  حديث رقم 2/288السنن الكبرى للبيهقي   )11(
  .119 ص -رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   )12(
  .4/22لجرح والتعديل ا  )13(
  .1/398معرفة الثقات   )14(
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ال يحتج به ولكن ": قال الدارقطنيو. )2("الثقات"وذكره ابن حبان في  .)1("ليس به بأس" :ال النسائيقو
 .)5("مقبول": قال ابن حجر  و. )4("صالح: "وقال الذهبي  .)3("به، ال أعرف له إال حديث التصليب      يعتبر  

  . صدوقالراوي: قال الباحث
 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :الحكم على الحديث
  .حسن، ألجل سعيد بن زياد فإنه صدوقإسناده : قال الباحث  

  ."لغيرهصحيح : ")7( وحسين سليم أسد،)6(وقال شعيب األرنؤوط
  

  :  رحمه اهللاقال ابن األثير
جمع صلْب وهـو  :  األصالب]صالب آباِئهمألقها لهم وهم في    إن اللّه خَلق للجنَّة أهالً خَ     [وفيه   - 

  .)8(الظَّهر

  ): 72(الحديث رقم 
 عن طَلْحةَ ،  )9( حدثنا وِكيع  ، بن أبي شَيبةَ    حدثنا أبو بكْرِ   : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  
 رسول           دِعي:  عن عاِئشَةَ ُأم الْمْؤِمِنين، قالت     ،)11( عن عمِتِه عاِئشَةَ ِبنِْت طَلْحةَ     ،)10(بن يحيى 

طُوبى ِلهذَا عصفُور من عصاِفيِر الْجنَِّة،      : إلى جنَازِة صِبي من الَْأنْصارِ، فقلت يا رسوَل اللَّهِ         eاللَِّه  
ِإن اللَّه خَلَقَ ِللْجنَِّة َأهلًا، خَلَقَهم لها وهـم         "َأو غير ذلك يا عاِئشَةُ،      : قال. لسوء ولم يدِركْه  لم يعمْل ا  

،اِئِهملَاِب آبفي َأصاِئِهملَاِب آبفي َأص مهلها و ملًا، خَلَقَهخَلَقَ ِللنَّاِر َأه12(" و(.  
  

                                                 
  .4/28تهذيب التهذيب   )1(
  .6/356الثقات   )2(
  .33سؤاالت البرقاني ص   )3(
  .1/436الكاشف للذهبي   )4(
  .378تقريب التهذيب ص   )5(
  10/91انظر تعليقه على مسند أحمد   )6(
  .10/153انظر تعليقه على مسند أبي يعلى   )7(
  .3/44ريب الحديث واألثر النهاية في غ  )8(
  .أبو سفيان، وكيع بن الجراحهو   )9(
  .طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي المدنيهو   )10(
  .عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا القرشية التيمية المدنية أم عمرانهي   )11(
  .6939صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم   )12(
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  :تخريج الحديث
  .، بنحوهبهن طريق فُضيِل بن عمٍرو عن عاِئشَةَ ِبنِْت طَلْحةَ م ،)1(أخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  :هـ148، تطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي المدني نزيل الكوفة - 
ليس ":  وقال في موضع،)3("ثقة": بن معيناقال  و،)2("له أحاديث صالحةكان ثقة و: "قال ابن سعد

، "الثقـات "فـي ه ابن حبان    ، وذكر )6("ثقة: "، وقال العجلى  )5("ثقة: "وقال يعقوب بن شيبة    ،)4("به بأس 
، وقال أبـو    )9("الثقات من: "، وقال في موضع أخر    "ثقة: ")8(، وقال الدارقطنى  )7("كان يخطىء : "قالو

ل وقا ،)11("صحيح الحديث  صالح الحديث، حسن الحديث،   : "، وقال أبو حاتم   )10("ليس به بأس  : "داود
روى عنه  : "، وقال ابن عدى   "صالح: ")14(، والنسائى )13(، وقال أبو زرعة   )12("صالح الحديث : "أحمد

شريف، ال بأس به، فى حديثـه  : "، وقال يعقوب الفسوي  )15("أسـدى ب ـه عن ـالثقات، و ما بروايات   
 .)18(صدوق يخطـئ  : ن حجر ـ، وقال اب  )17("ن بالقوى ـم يك ـدوق، ل ـص: "، وقال الساجى  )16("لين
  : فــي موضــع أخــرابــن معــين وقــال ، )19("لــم يكــن بــالقوى: "ل يحيــى القطــانقــاو

                                                 
  .6938صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة،  حديث رقم   )1(
 .6/361الطبقات الكبرى   )2(
 .5/180، والكامل في الضعفاء 4/477الجرح والتعديل انظر   )3(
 .3/469ميزان االعتدال في نقد الرجال انظر   )4(
 .13/443تهذيب الكمال انظر   )5(
 .1/481معرفة الثقات   )6(
 .6/487الثقات البن حبان   )7(
 .228سؤاالت الحاكم للدارقطني ص  )8(
 .7/198العلل للدارقطني   )9(
 .1/160سؤاالت اآلجري ألبي داود   )10(
 .4/477الجرح والتعديل   )11(
 .2/615، الضعفاء الكبير 4/477الجرح والتعديل انظر ، و2/498العلل ومعرفة الرجال   )12(
 .3/469، وميزان االعتدال في نقد الرجال 4/477الجرح والتعديل انظر   )13(
 .13/443تهذيب الكمال انظر   )14(
 .5/180الكامل في الضعفاء   )15(
 .3/107المعرفة والتاريخ   )16(
 .5/25تهذيب التهذيب انظر   )17(
 .465تقريب التهذيب ص   )18(
، ميزان االعتدال في    5/179، الكامل في الضعفاء     2/615، الضعفاء الكبير    4/477الجرح والتعديل   انظر    )19(

 .3/469نقد الرجال 
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 .)3("ليس بالقوي ":  وقال النسائي في موضع أخر     ،)2("منكر الحديث ": وقال البخارى ،  )1("ليس بالقوي "
  .توبع بفضيل بن عمرو كما هو واضح في التخريج لكنه ، يخطئصدوقالراوي : قال الباحث

 . ثقات رجال اإلسنادباقي - 
  

  :قال ابن األثير
  .e، يمدح النبي  t وفي شعر العباس  - 

  .)4(الصلْب وهو قليل االستعمال:  الصالب.إذَا مضى عالَم بدا طَبقُ... إلى رِحٍم  تُنْقَُل من صاِلب

  ):73(الحديث رقم 
 )ح( ،)5(مـٍرو الْبـزار    وَأحمد بن ع   ، حدثنا عبدان بن َأحمد    : قال الطبراني في الكبير   أخرج  

      ِريبراٍد الْبمى بن حوسثَنَا محمد بن مدحـا بـن يحيـى         : قالوا ،)6(وكَِريِن زكَّيحـدثني   ، ثنا أبو الس             
 كنا :)7(الٍم قال خُريم بن َأوِس بن حاِرثَةَ بن    : قال ،ٍبنِْه عن جدِه حميِد بن م     ،عم أبي زحر بن ِحصنٍ    

 فقال له .يا رسوَل اللَِّه إني ُأِريد َأن َأمدحك     :  فقال له الْعباس بن عبد الْمطَِّلِب رِحمه اللَّهe،        ِعنْد النبي 
                     ):وذكر( فََأنْشََأ الْعباس يقول، ،"هاِت ال يفْضِض اللَّه فَاكe :"النبي

  .الحديث. )8(..."ضى عاِلم بدا طَبقُ مإذا    ِلٍب إلى رِحٍمتُنْقَُل من صا
  
  
  
  
  

                                                 
 .3/469، وميزان االعتدال في نقد الرجال 2/66الضعفاء والمتروكين البن الجوزي انظر   )1(
، وميزان االعتدال في نقـد      2/66والضعفاء والمتروكين البن الجوزي     . 5/180الكامل في الضعفاء    انظر    )2(

 .3/469الرجال 
 .2/66الضعفاء والمتروكين البن الجوزي انظر و. 144لنسائي صالضعفاء والمتروكين ل  )3(
  .3/44النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .1/336األنساب للسمعاني . هذا اسم لمن يخرج الدهن من البزر أو يبعيه  )5(
  .1/306ي األنساب للسمعان. هذه النسبة إلى بالد البربر وهي ناحية كبيرة من بالد المغرب: البربِري  )6(
َأبـا  :  بعد رجوعه من تبوك فأسلم، يكنـى       e لقي رسول اهللا     الطَّاِئي،بن حارثة بن الم     خُريم بن َأوِس    هو    )7(

  .2/274، اإلصابة في تمييز الصحابة 2/982معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر . ِلحاٍء
  .4167،  حديث رقم 4/213المعجم الكبير للطبراني   )8(
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  :تخريج الحديث

ـ ، والبيهقي في    )2(والحاكم في المستدرك   ،)1(أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة      ، )3(دالئلال
 ن طريق زكريا بن يحيـى     مجميعهم   ،)5(ابن الجوزي في المنتظم   و،  )4(وأبو بكر الشافعي في الفوائد    

  .، بنحوهبه
  :دراسة رجال اإلسناد

 -   ِد بن ميماِئالطٍَب  نِْهحهـو جـد    : "وقال ابن حجر   .)6("ال تصح له صحبة   ": قال ابن عبد البر   : ي
بـن  ابن عمر بن حـصين      ا ويحيى هو    ،زكريا بن يحيى بن السكن الطائي أحد شيوخ البخاري        

 فلو كانـت لحميـد      ،م بن أوس  بن منهب بن حارثة بن خري     اوهو  ،  )الراوي للحديث (حميد هذا   
 ، في الـصحابة    لكن لم يذكر أحد حارثة وال منهباً       ،صحبة لكان هؤالء األربعة في نسق صحابة      

قال    .)8("في روايته نظر": وقال الدارقطني، )7( في الصحابة وهم من ذكر حميداًيفذلك مما يقو
  .الراوي ليس له صحبة، وفي روايته نظر: الباحث

  : الطَاِئيِجرفْ، أبو المزحر بن ِحصٍن - 
  .ال يعرفالراوي : قال الباحث ."ال يعرف": )10(ابن حجرو ،)9(قال الذهبي

 : ازز الخَيوِفالكُأبو السكَّيِن ، الطَاِئي ِنص ِح بِنرم عبِنزكَِريا بن يحيى  - 
أبـو    وعـده ،  )13("ثقة: "يوقال الذهب . )12("ثقة: "وقال الخطيب  .)11("الثقات"ذكره ابن حبان في     

ليس بالقوي، يحـدث بأحاديـث ليـست        ": قال الدارقطني و .)14(نصر الكالباذي في رجال البخاري    

                                                 
  .2520،  حديث رقم 2/983الصحابة ألبي نعيم معرفة   )1(
  .5426،  حديث رقم 327-3/326المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .2017،  حديث رقم 5/267دالئل النبوة للبيهقي   )3(
  .285،  حديث رقم 283-282الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي ص   )4(
  .3/371المنتظم   )5(
  .2/129، اإلصابة في تمييز الصحابة 168يل في أحكام المراسيل ص جامع التحص  )6(
  .2/40االصابة في تمييز الصحابة انظر   )7(
  .85اإللزامات والتتبع للدارقطني ص   )8(
  .1/238المغني في الضعفاء   )9(
  .1/401لسان الميزان   )10(
  .8/254الثقات   )11(
  .9/470تاريخ بغداد   )12(
  .1/406الكاشف   )13(
  .1/268ال صحيح البخاري رج  )14(
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: قـال ابـن حجـر     و .)3("يحدث بأحاديث خطأ  ": وقال الحاكم  .)2("متروك": وقال أيضا  .)1("بمضيئة
  .ه أوهام صدوق لالراوي: قال الباحث .)4("صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني"
 -  ،ِريبراٍد الْبمى بن حوسهـ294تمحمد بن م. 

  .)6("شيخ معروف اخباري: "وقال ابن حجر .)5("ليس بالقوي": قال الدارقطني
  .الراوي ضعيف: قال الباحث

 - ارزٍرو الْبمبن ع دمالحافظ أبو بكر، صاحب المسندَأح ،. 
يتكلمون فيه، يخطىء في    :  على حفظه، وقال أيضا    ، ويتكل ثقة يخطىء كثيراً  ": قال الدارقطني  

  .الراوي ثقة يخطئ:  قال الباحث.)7("اإلسناد والمتن
 -  اندبع دمَأح اِهللا بن دبعاِزيوَأشهراً، ،)8(اَألهاماً وع نِعياشَ ِتسهـ306ت ع.  

َأِئمِة الحِديِث َأربعةً، وذكر  رَأيتُ ِمن   : يقول  النيسابوري، أبا علي الحافظ   سمعت": قال الحاكم 
: قال الذهبي  و .)9("، وعبدان ثَبتٌ  !ما رَأيتُ ِفي المشَاِيِخ َأحفَظَ ِمنْه     : َ عبدان ِباَألهواِز، وقال   :منهم

  .صدوقالراوي : قال الباحث .)10("عبدان حاِفظٌ صدوقٌ"
  :الحكم على الحديث

 له أوهام، وزحر بن حصن       صدوق زكريا بن يحيى الطائي   ألجل  ،  عيفإسناده ض : قال الباحث 
 الذهبي  واعترض،  )11("رواته أعراب ومثلهم ال يضعفون    ": قال الحاكم و .، ولم يتابعا  الطائي مجهول 

  .)13("رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم": قال الهيثميو .)12("لكنهم ال يعرفون":  بقولهعليه
  

                                                 
  .212سؤاالت الحاكم ص   )1(
  .31سؤاالت البر قاني ص   )2(
  .3/292تهذيب التهذيب   )3(
  .340تقريب التهذيب ص   )4(
  .152سؤاالت الحاكم للدارقطني ص   )5(
  .5/400لسان الميزان   )6(
  .37من تكلم فيه وهو موثق ص   )7(
هى من بالد خوزستان، وتنسب جميع بالد الخوز إلى االهواز يقال لها          هذه النسبة إلى االهواز و    : اَألهواِزي  )8(

  .1/231األنساب للسمعاني . ى قرب من أربعين فرسخا من البصرةكور االهواز، وهي عل
  .689-2/688تذكرة الحفاظ   )9(
  .2/689 انظر المرجع السابق  )10(
  .3/327المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
  .2/103ء سير أعالم النبال  )12(
  .8/400مجمع الزوائد   )13(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
قيل هم الذين يجمعون الِعظَام إذا ُأِخذَت عنها لحومها         ] م مكْةَ أتاه أصحاب الصلُب    أنه لَّما قّدِ   [فيه - 

: والـصِليب . ب جمع الصِليبوالصلُ. بهفيطْبخُونَها بالْماِء فإذا خرج الدسم منها جمعوه وائتدموا   
كد1(الو(.  

  ):74(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

وقَد يقـال رطَـب     . وتَمر المدينِة صلْب  . أي صلْبة ] تَمر ذَِخيرة مصلَّبة  [وفي حديث أبي عبيدة      - 
  .)2(أي ياِبس شديد: ب بكسر الالممصلِّ

  ):75(الحديث رقم 
، وِإبراِهيم بن محمـٍد  ، وماِلك بن َأنٍَسِني داود بن قَيٍس حدثَ: في المغازي قال  الْواِقِدي أخرج

د زاد ِفـي الْحـِديِث،      وبعضهم قَ ،  ، وخَاِرجةُ بن الْحاِرثِ   اِبِت بِن قَيِس بِن شَماسٍ    الَْأنْصاِري ِمن ولَِد ثَ   
، وهم ثَلَاثُِماَئـِة     الْمهاِجرون والَْأنْصار   بن الْجراِح ِفي سِريٍة ِفيها      َأبا عبيدةَ  e اللِّه بعثَ رسولُ " :قَالُوا

مـن  : فَقَاَل قَيس بن سـعدٍ    : "، وفيه "فََأصابهم جوع شَِديد  ؛ رجٍل إلَى ساِحِل الْبحِر إلَى حي ِمن جهينَةَ       
    وٍر يزا ِبجرشْتَِري ِمنّي تَمأُ   ينَا واهه رزِدينَةِ  فّيِني الْجِبالْم رفّيِه التّمقُولُ   وي رمَل ععذَا   :؟ فَجِله اهبجاعو 

ِبعِني جزرا وُأوفّيك : قَيس بن سعٍد: ، فَقَاَلوجد رجلًا ِمن جهينَةَ فَِ.الْغُلَاِم لَا ماَل لَه يدان ِفي ماِل غَيِره  
بِن عبادةَ بِن   اِد  َأنَا قَيس بن سع   : ؟ قَالَ واَللِّه ما َأعِرفُك، ومن َأنْتَ    : قَاَل الْجهِني . قَةً ِمن تَمِر ِبالْمِدينَةِ   ِس
فَابتَاع ِمنْهم خَمس   . يثِْرب خُلّةً سيد َأهِل      ما َأعرفْتِني ِبنَسِبك َأما إن بيِني وبين سعدٍ        :قَاَل الْجهِني . دلَيٍم

: قَـالَ . آِل دلَيمٍ    ِمن تَمرِ تَمٍر ذَِخيرٍة مصلّبٍة    ،   يشِْرطُ علَيِه الْبدِوي   جزٍر كُّل جزوٍر ِبوسقَيِن ِمن تَمرٍ     
سيقُوُل قَي :منَع .ِنيهِلي: فَقَاَل الْج الحديث.)3("...فََأشِْهد.  

  :الحديثتخريج 
  .تفرد به الواقدي
  :دراسة رجال اإلسناد

  .األنصاري فلم أجد له ترجمةبن محمد ، عدا إبراهيم رواته ثقاتجميع  - 
  

                                                 
  .3/45النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .2/774المغازي   )3(
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  : الحكم على الحديث
عنـد  ولفظه  ،  )2(ومسلم،  )1(وأصله في البخاري  ،  بسبب اإلرسال ضعيف  إسناده  : قال الباحث 

ثَلَاثَِماَئِة راِكٍب َأِميرنَا َأبو عبيدةَ بـن الْجـراِح،          eنَا رسوُل اهللاِ  بعثَ:  بن عبِد اهللاِ    جاِبر قَاَل: بخاريال
، فَسمي ذَِلك )3(نَرصد ِعير قُريٍش، فََأقَمنَا ِبالساِحِل ِنصفَ شَهٍر، فََأصابنَا جوع شَِديد، حتَّى َأكَلْنَا الْخَبطَ        

الْعنْبر، فََأكَلْنَا ِمنْه ِنـصفَ شَـهٍر وادهنَّـا ِمـن           :  فََألْقَى لَنَا الْبحر دابةً يقَاُل لَها      الْجيشُ جيشَ الْخَبِط،  
  . )6(... ِإلَينَا َأجسامنَا)5(، حتَّى ثَابتْ)4(ودِكِه

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)7(وِقيَل الباِرز. األملَس: وِقيَل الصلَت. أي واِسعه] كانت صلْتَ الجِبين[ eفي صفته } صلت{ - 

  ): 76(الحديث رقم 
  اهللاِ بـد ي ع ِنثَد ح ،)8(يِمسلَ األَ رم بن ع  دمحما  نَرخب أَ : في الطبقات قال   عٍد س بنا أخرج اإلمام 

 وُلسي ر ِنثَع ب :َلاَ قَ ،يِلن ع ع،  )10(ِهدن ج ع،  )9(ِهيِبن أَ  ع ،بِلاَي طَ ِب بن أَ  يِلبن ع ا رمد بن ع  محبن م ا
ـ  ي فر سِ ِهِدي ي ِف فٌاِق و وِده الي اِرحبن أَ  مِ برح و ،اِسى النَّ لَ ع اًوم ي بخطَُأي لَ نِِّإ فَ ،ِنمى الي لَِإ eاِهللا  رنظُ
 يـلِ ِوالطَا ِبلَ و،يِرِصالقَ ِبيسلَ e  اِهللاوُلسرt :يِل عاَلقَ فَ؟ِماِسا القَبا َأنَف لَ ِص:اَلقَفَ ،يلَى ِإادنَ فَ ،يِهِف
ِناِئالب، لَ وبِ يس ا بِ  ولَ ِططَ القَ عِدالج ـ  ،)11(بِطالـس ه و الـشَّ  جـلُ  ر َأ) 12(ِرع سـوـ  ،هد ض ِس الـرأَ  خم،         

                                                 
 .4361صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، حديث رقم   )1(
 .1935لبحر،  حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات ا  )2(
 فَعٌل بمعنى مفعول وهـو      ،سم الورق الساقط خَبط بالتحريك    ا و ،ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقُها    : طبالخَ  )3(

 .2/7النهاية في غريب الحديث  .من علَِف اإلبل
 .8/80فتح الباري البن حجر . شحمه: أي  )4(
 .8/80فتح الباري البن حجر . رجعت: أي  )5(
 .4361صحيح البخاري، كناب المغازي، باب غزوة سيف البحر،  حديث رقم   )6(
  .3/45النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
)8(  األنـساب  . هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو، وهما إخـوان خزاعـة وأسـلم                : اَألسلَِمي

  .1/151للسمعاني
  .محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبهو   )9(
  .عمر بن علي بن أبي طالبهو   )10(
النهايـة فـي    . المنبسط المسترسل، والقطط الشديد الجعودة، أي كان شعره وسطا بينهما         : السبط من الشعر    )11(

  .2/334غريب الحديث واألثر 
  .2/203النهاية في غريب الحديث واألثر . تَسريح الشَّعر وتَنْظيفُه وتَحسينُه: التَّرجل والتَّرجيل  )12(
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مشر1(ب(، َونُ له ح ةٌمر،ِظ عالكَ يماِدريس)2(،َش والقَيِنفَّ الكَثن ديِنم)3(،َيُلِو طالم سرةب)4(،و و الـشَّ هِرع 
ـ ونقـر  م،)5(اِرشفَ اَألبهد َأ،ِةرى السلَ ِإحِري النَّ ِفونكُي ي الذِّ اِج الحـ  ،)6(يِنب لتُصـ  الج . )7(...،يِنِب

  .الحديث
  :تخريج الحديث

  .، بألفاظ متقاربةtعِلي عن tرم عبِنا، من طريق )8(أخرجه ابن عساكر
  .)10(tعائشةمن حديث ، بلفظ سهل الخدين صلتهما، )9(أخرجه الخطابي وللحديث شاهد
  :دراسة رجال اإلسناد

 - محمدبن َأِبي طَاَِلب  بن ِليع بن رمعاِشِمياله ِشيَأ، القُر بو عاِهللاِدب الم ِندي. 
، وقـال   )12(" الحديث قد روى عنه، و كان قليل     :"، وقال ابن سعد   )11("الثقات"ذكره ابن حبان في     

  .ثقةالراوي : قال الباحث .)14("صدوق وروايته عن جده مرسلة: "وقال ابن حجر .)13("ثقة" :الذهبي
 . القُرِشي الهاِشِميعبد اِهللا بن محمد بن عمر بن عِلي بن َأِبي طَاَِلب - 

  ،)16("هو وسط: "دينيابن الم وقال ،)15("يخطئ ويخالف ": وقال،"الثقات"ذكره ابن حبان في 
  
  

                                                 
)1(  اباآلخَر: اإلشْر ِقي اللّوننين ساللَّو ٍن بلوٍن كأن أحد2/454النهاية في غريب الحديث واألثر . خَلْطُ لَو.  
)2(  ؤوس الِعظام  : الكَرادِيسين       : وقيل. هي رنِْكبفَقين والمتَين والِمرين كالركْبخْمظِْمين ضلْتَقَى كل عأراد . هي م

  .4/162 النهاية في غريب الحديث واألثر .أنه ضخْم األعضاء
ويحمد ذلك في الرجال ألنه أشد      . وقيل هو الذي أناِمله ِغلَظٌ بال ِقصر      . أي أنهما يميالن إلى الِغلَِظ والِقصر       )3(

  .2/444النهاية في غريب الحديث واألثر . لَقِْبضهم ويذَم في النساء
  .2/356النهاية في غريب الحديث واألثر . در سائال إلى الجوفما دقّ من شَعر الص: المسربة  )4(
  .5/248النهاية في غريب الحديث واألثر . أي طويل شعر األجفان  )5(
  .4/54النهاية في غريب الحديث واألثر . الِْتقاء الحاِجبين: القَرن  )6(
  .413 -1/412الطبقات الكبرى   )7(
  .18/75تاريخ دمشق   )8(
  .1/597حديث الخطابي غريب ال  )9(
  .1/597غريب الحديث الخطابي   )10(
   .5/353الثقات البن حبان   )11(
  .249ص ) القسم المتمم(الطبقات الكبرى   )12(
  .2/205الكاشف للذهبي   )13(
  .881تقريب التهذيب ص   )14(
  .7/2ثقات ابن حبان   )15(
  .16/94تهذيب الكمال   )16(
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: قـال الباحـث    .)3("مقبول": وقال ابن حجر   ،)2( ووثقه الذهبي  ،)1("كان قليل الحديث  : "سعدبن   ا وقال
  .صدوقالراوي "
 .)4(متروك الحديث: محمد بن عمر بِن واِقٍد اَألسلَِمي الواِقِدي، َأبو عبِد اِهللا - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  : الحديثالحكم على
  . الحديث محمد بن عمر الواقدي متروكفيه، ضعيف جداً هسنادإ: قال الباحث

  
  :قال ابن األثير

  .)5(] صلْتهماينكان سهَل الخد [وفي حديث آخر - 

  ):77(الحديث رقم 
ـ  هنََّأ:  e يِب النَّ يِثِدي ح ِف: في غريب الحديث قال     الخَطَّاِبي أخرج ـ  أَ ان كَ  )6(ِناسـنَ  األَ جفلَ

ـ يِند الخَ هَل س انكَو ،)7(اهبشنََأ لتَ صهفَ ،اماَألعم 8(اِلوص(،كَ وان  يدبه في فَوشَي أكثرهأِسر)9(،كَ وان 
ـ   مِ يء شَ يِه فِ انكَ و ،)10(هجه و كاِحلَ تُ رد الج نَأكَ و ،رآةُ المِ هجه و نَأكَ فَ رس و يِضا ر ذَِإ ن ص11(ٍرو(، 
12(ياًفُكَو تَخطُي(،و مِشيي الهىينَو)13(،ي القَذُّب وم)ذَ ِإ)14ا سارَأيٍرى خَلَ ِإع ِشو ميِهلَ ِإى،و يوقُسم ا لَذَم ِإه  

  
                                                 

  .388ص ) القسم المتمم(الطبقات الكبرى   )1(
  .1/595الكاشف للذهبي   )2(
  .543تقريب التهذيب ص   )3(
 .882تقريب التهذيب ص   )4(
 .3/45النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
النهاية في غريب الحـديث     . فُرجة بين الثَّنيتَين  : فُرجة ما بين الثَّنايا والرباعيات، والفَرق     : الفَلَج بالتَّحريك     )6(

 .3/468واألثر 
 .2/503النهاية في غريب الحديث واألثر . البياض والبريقُ والتَّحديد في األسناِن: الشَّنَب  )7(
 . 3/460النهاية في غريب الحديث واألثر . ممتَلىء األعضاء: أي  )8(
 .3/478لحديث واألثرالنهاية في غريب ا. الفَود معظَم شَعر الرأس: وقيل. ناِحيتَيه كلُّ وِاٍحد منهما فَود: أي  )9(
 .4/239النهاية في غريب الحديث واألثر. أي يرى شَخْص الجدر في وجهه: ِشدة المالَءمة: المالحكة  )10(
 .3/59النهاية في غريب الحديث واألثر. ويشْبه أن يكون هذا الحاُل إذا جد في السير ال ِخلْفةً. ميل: أي  )11(
  .4/182نهاية في غريب الحديث واألثر ال. أي يتَميل  )12(
)13(  نوتُ: الهوالتّثَب اللِّينفْق و5/283النهاية في غريب الحديث واألثر . الر.  
  .1/110النهاية في غريب الحديث واألثر . سبقهم وغَلَبهم: أي  )14(
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يِم بِ يٍءى شَ لَع إِ اِرسِةشي اله ىينَو. حِه بِ ثتُد، ـ يثَي خَ ِب أَ ن ابنِ  ع ـ    ،)1(ةم ثنـا ص بيح   اهللاِ بـدِ  بـن ع  
 ،يِهِبن َأعة، رو بن عامشَِه و،يِهِبن َأ ع،دمح بن مرعفَ نا ج،ِدم الصبِد بن عيِزِز العبد نا ع،)2(ياِنغَرالفَ
ع3(ةَشَاِئن ع(.  

  :تخريج الحديث
مـن  كالهما  ،  -)5(ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق      - ،)4(أخرجه البيهقي في الدالئل   

   .وه، بنح ابن أبي خيثمة بهطريق
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ثقة، وهو )6(سبقت ترجمته: ، الملُقَّب بالصاِدِقجعفَر بن محمِد - 
 .)7(صاحب مناكير: وخ أحمد بن أبي خيثمة، قال الخطيبمن شي :صبيح بن عبِد اِهللا الفَرغَاِني - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  عنده مناكير ولـم يتـابع،      ،ألجل صبيح بن عبد اهللا الفرغاني      ،د اإلسنا ضعيف: قال الباحث 

  .لم أعثر على ترجمتهوشيخ الخطابي 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  ).زهير بن حرب(أبو بكر، أحمد بن أبي خيثمة هو   )1(
والية وراء الشاش من بالد المشرق وراء نهر جيحـون       : فرغانة، وهي : أحدهما: هذه النسبة إلى موضعين     )2(

  .4/367األنساب للسمعاني . فهو فرغان، قرية من قرى فارس: وسيحون، وأما الثاني
  .1/597غريب الحديث الخطابي   )3(
  .237، حديث رقم 1/298دالئل النبوة للبيهقي   )4(
  .3/356تاريخ دمشق   )5(
    ).61(يث رقم انظر الحد  )6(
  .3/421ميزان االعتدال   )7(
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    : رحمه اهللاقال ابن األثير
أصـلَتَ الـسيفَ إذا     : يقَال. أي مجرداً ] رط السيفُ وهو في يِده صلْتا     فاخْتَ [وفي حديث غَورثَ   - 

رِدهجه من ِغمد .برلْتاوضلْتا وصيف صبالس 1(ه(.  

  ): 78(الحديث رقم 
عـن  ،  )3(خْبرنَـا شُـعيب   ، َ )2( حدثَنَا َأبـو الْيمـانِ     : في صحيحه قال   اإلمام البخاري أخرج  

ِريه4(الز(  ،َأبِ    :قَاَل نب ثَِني ِسنَاندح   َؤِليي ِسنَاٍن الد)و   ،)5َأبو    ِد الربع نةَ بلَمِنسمأَ ،ح     ـاِبرج ان  ـنب   
فََأدركَتْهم ،   قَفََل معهe،  فَلَما قَفََل رسوُل اللَّهِ    . ِقبَل نَجدٍ  e ه غَزا مع رسوِل اللَّهِ     َأخْبر َأنَّ  ،t عبِد اللَّهِ 
   فَنَـزَل   ِ.فَرقَ النَّاس يـستَِظلُّون ِبالـشَّجر      وتَ ،e فَنَزَل رسوُل اللَّهِ   .)7( ِفي واٍد كَِثيِر الِْعضاهِ    )6(الْقَاِئلَةُ

 وِإذَا ِعنْـده    ،يـدعونَا  eومةً فَِإذَا رسـوُل اللَّـهِ      وِنمنَا نَ  . تَحتَ سمرٍة وعلَّقَ ِبها سيفَهe      رسوُل اللَّهِ 
اِبيرِفي     : فَقَالَ ،َأعيس لَيطَ عذَا اخْتَره َأنَ ِإنو      وهقَظْتُ وتَيفَاس لْتًا  ا نَاِئمِدِه صفَقَاَل،  ِفي ي:  ـكنَعمي نم 
  .)8( وجلَس، ولَم يعاِقبه.ثَلَاثًا  اللَّه: فَقُلْتُ.ِمنِّي

  :تخريج الحديث
كالهمـا  . ، من طريق معمر   )10( ومسلم .، من طريق محمد بن أبي عتيق       )9(أخرجه البخاري   

  .لزهري به، بنحوهعن ا) محمد ومعمر(
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
 

                                                 
  .3/45النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .الحكم بن نافع البهرانيهو   )2(
  . أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة، دينار األمويهو   )3(
  .أبو بكر، محمد بن شهاب الزهريهو   )4(
ة الدال مفتوحة الواو من الدئل بضم الدال الدؤلي مضموم: هذه النسبة إلى دؤل، قال أبو العباس المبرد  )5(

الدؤلي، وامتنعوا أن يقولوا الدئلي لئال : والدئل الدابة، ويقال لرهط أبي االسود: قال المبرد. وكسر الياء
  2/508األنساب للسمعاني . الدؤلي: يوالوا بين الكسرات فقالوا

النهاية في . قال يِقيل قَيلُولة فهو قائل: يقال. يكن معها نَوماالسِتراحة نصف النهار وإن لم : المِقيل والقَيلُولة  )6(
  . 4/133غريب الحديث واألثر 

  .3/255النهاية في غريب الحديث واألثر . وكل شَجر عظيم له شَوك. شَجر أم غَيالن: الِعضاه  )7(
  .2910رقم  عند القائلة، حديثصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من علق سيفه بالشجر في السفر  )8(
  .4135صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، حديث رقم  )9(
  .843صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توكله على اهللا تعالى وعصمة اهللا تعالى له من الناس، حديث رقم  )10(
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  .)t)1ر عن جابيرسل ال يضر، ألنه لم سال أبي سلمة بن عبد الرحمنإرو
 

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ع وإذا أسر . ل انْصلَت ينْصِلت إذا تَجرد    يقا. أي تَقِْصد للمطر  ] تَنْصِلتُ: مرت سحابة فقالَ  [وفيه   - 

  .)2(بمعنى أقْبلتْ] تَنَصلَتَ [ ويروى . في السير

  ):79(رقم الحديث 
ـ  رم هنََّأ:  e ِفي حِديِث النَِّبي     :أخرج اإلمام الخطابي في غريب الحديث قال       ـ  ِهت ِب س حةٌاب 

ـ  ."عـبٍ ي كَ ِن ب رنص تَ ِهِذه تَنَصلَتَ   و أَ ِهِذه تَنْصِلتُ": اَلقَفَت  دعرفَ حنَثَداه  فَّ الـصـ ثَ،  )3(ار ـ ا ع نَ باس 
الد4(يور(، َن  ا عباهللاِ يد   بن م ا ِإنَ َأ،ىوسيُلاِئسر)5( ،ـ ن َأع ـ ، )6(اقَسـح ي ِإِب عنَن ه ـ  بـن خَ ةَيـد  ٍداِل
  .)9(ٍةاعزن خُ ِمٍلجن ر ع،)8()7(ياعزالخُ

  :تخريج الحديث
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به، ، من )10(أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة  

  .بنحوه دون لفظ ابن األثير
بن ا، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى          )11(وللحديث شاهد، أخرجه ابن أبي شيبة       

  .عبد الرحمن بن حاطب مرسال، بدون لفظ ابن األثير، وفيه قصة
  :دراسة رجال اإلسناد

 - فَّارالص ،حم ُل بناِعيمَل، أبو علي، تإساِعيمِد بِن ِإسهـ341 م . 
 .الراوي ثقة:  قال الباحث.)12(ثقة: قال الدارقطني

                                                 
  .213جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )1(
  .3/45حديث واألثر النهاية في غريب ال  )2(
  . أبو علي، إسماعيل بن محمد الصفارهو   )3(
  .2/503األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى مواضع وحرفة، والدور محلة، وقرية أيضا ببغداد  )4(
  .أبو يوسف، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيهو   )5(
  .أبو إسحاق، عمرو بن عبد اهللا السبيعىهو   )6(
  .هنيدة بن خالد الخزاعى، ويقال النخعى، ربيب عمر، كانت أمه تحت عمر بن الخطابهو   )7(
  .2/358األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى خزاعة  )8(
  .1/629غريب الحديث الخطابي   )9(
  .6570،  حديث رقم5/2764معرفة الصحابة ألبي نعيم   )10(
  .38055،  حديث رقم 20/452مصنف ابن أبي شيبة   )11(
  .6/302تاريخ بغداد   )12(
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  .  ثقات اإلسنادباقي رجال - 
  :الحكم على الحديث

ـ تدليس   وفيه،  - رجل من خزاعة   –فيه راو مجهول     ،إسناده ضعيف : قال الباحث   إسـحاق   يأب
ه اختالطوأما   ولم يصرح بالسماع،  ،  )1(لثة من المدلسين  ذكره ابن حجر في المرتبة الثا     قد  ، و السِبيعي

 .)2("من القسم األول من المختلطين فقد ذكره العالئي ،ال يضرف
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)3( أي الِصِالِب الماِنعة الواحد صلْخَم]عِرضت األمانَةُ على الِجباِل الصمّ الصالَِخِم[فيه } صلخم{ - 

  ):80(رقم الحديث 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  :قال ابن األثير

 - هفَعرثم لَحاَ قَ [ومنه حديث ابن مسعود يِلدصي ضيه فإذا هو أب4(]ِضيب(.  

  ):81(الحديث 
بـن  قَـاَل ا  ،  )7(عن صاِلحٍ ،  )6(حدثَنَا َأِبي ،  )5(حدثَنَا يعقُوب :  في سننه قال    اإلمام أحمد  أخرج  
 بينَا نَحن ِعنْد رسوِل     : قَالَ ، َأن عبد اللَِّه بن مسعودٍ     ،حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ       ،  )8(ِشهاٍب
 ما رَأيتُ صفْحةَ وجوِه     ،للَِّه لَا وا  . لَيس ِفيِهم ِإلَّا قُرِشي    ، ِفي قَِريٍب ِمن ثَماِنين رجلًا ِمن قُريشٍ       ،eاللَِّه  

ـ ـ فَتَحدثَ معه،نـ فَذَكَروا النِّساء فَتَحدثُوا ِفيهِ  .ِرجاٍل قَطُّ َأحسن ِمن وجوِهِهم يومِئذٍ      ببتَّى َأحح تُ ـم
  اـذَا الَْأمِر مـم َأهُل هـ فَِإنَّكُ، يا معشَر قُريٍش َأما بعد: ثُم قَاَل، ثُم َأتَيتُه فَتَشَهد: قَاَل.َأن يسكُتَ

  

                                                 
  .42طبقات المدلسين البن حجر ص  )1(
 .94المختلطين للعالئي ص   )2(
  .3/46النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .انظر المرجع السابق  )4(
  .أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريهو   )5(
  .أبو إسحاق، إبراهيم بن سعد الزهريهو   )6(
  .مد، صالح بن كيسان المدنيأبو محهو   )7(
  . أبو بكر، محمد بن شهاب الزهريهو   )8(
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وا اللَّهصتَع لَم،اكُملْحي نم كُمثَ ِإلَيعب وهتُميص1( فَِإذَا ع(،ذَا الْقَِضيبى هلْحا يِدِه، كَمِلقَِضيٍب ِفي ي ،  
ِلدصي ضيَأب وفَِإذَا ه ها قَِضيبلَح 3()2(ثُم(.  

  :تخريج الحديث
صـالح  من طريق   كالهما   ،)5( في مسنده  ، والشاشي )4( في مسنده  أخرجه أبو يعلى الموصلي     

  .، بنحوهبهبن كيسان 
  :دراسة رجال اإلسناد

  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  :الحكم على الحديث

عم   لم يسمع منحيث أنه :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة       إرسال   فيهضعيف،  إسناده  : قال الباحث 
  .)7(، والعالئي في جامع التحصيل)6( ه، كما ذكر المزي في تهذيبtأبيه عبد اهللا بن مسعود

إسـناده صـحيح    :  الصحيحة، وقال   في  ذكره األلبانيلكن   ،)8( ضعفه شعيب األرنؤوط  الحديث  و
  .)10( ورجال أبي يعلى ثقات،رجال أحمد رجال الصحيح: ، وقال الهيثمي)9(على شرط الشيخين

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

. صوتُ الحديـِد إذا حـرّك     : الصلْصلة] كأنَه صلْصلة على صفوان   [في صفة الوحي    } صلصل{ - 
  .)11(د من الصليلوالصلْصلة أشَ. يقال صلَّ الحديد وصلْصل

  )82 ( رقمالحديث
ِدي، حدثَنَا سفْيان، حدثَنَا عمـرو، قَـاَل         حدثَنَا الْحمي  : في صحيحه قال    البخاري أخرج اإلمام 
    ِإذَا قَـضى اللَّـه الْـَأمر ِفـي    : ، قَاَلeِإن نَِبي اللَّهِ  :  يقُولُ سِمعتُ َأبا هريرةَ،  : سِمعتُ ِعكِْرمةَ، يقُولُ  

                                                 
  5/4015لسان العرب البن منظور انظر . أي مقَاولَِتهم ومخَاصمِتهم  )1(
)2(  ِبصق وي3/46النهاية في غريب الحديث واألثر . أي يبر.  
  .4380، حديث رقم 7/388مسند أحمد    )3(
  .5024حديث رقم ، 8/438مسند أبي يعلى   )4(
  .869، حديث رقم 2/293مسند الشاشي   )5(
  .19/73تهذيب الكمال   )6(
  .232جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )7(
  .7/388مسند أحمد    )8(
  .4/126السلسلة الصحيحة   )9(
  .5/192مجمع الزوائد   )10(
  .3/46النهاية في غريب الحديث واألثر   )11(
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انًا ِلقَوعا خُضِتهِنحلَاِئكَةُ ِبَأجتْ الْمبراِء ضماٍنِلِه السفْولَى صِسلِْسلَةٌ ع قَالُوا { فَِإذَا كََأنَّه قُلُوِبِهم نع عفُز
، فَيسمعها مستَِرقُ السمِع ومـستَِرقُ الـسمِع   }الْحقَّ وهو الْعِلي الْكَِبير{ِللَِّذي قَاَل   } ماذَا قَاَل ربكُم قَالُوا   
   قَ بفَو هضعكَذَا بٍضها ِإلَـى            . علِْقيهةَ فَيالْكَِلم عمساِبِعِه، فَيَأص نيب ددبا وفَهرِبكَفِِّه، فَح انفْيفَ سصوو

درك من تَحتَه ثُم يلِْقيها الْآخَر ِإلَى من تَحتَه حتَّى يلِْقيها علَى ِلساِن الـساِحِر، َأو الْكَـاِهِن، فَربمـا أَ                   
َألَيس قَد قَاَل لَنَا يوم : فَيقَاُل. الشِّهاب قَبَل َأن يلِْقيها، وربما َألْقَاها قَبَل َأن يدِركَه فَيكِْذب معها ِماَئةَ كَذْبةٍ 

الس ِمن ِمعِة الَِّتي سالْكَِلم قُ ِبِتلْكدصكَذَا، فَيكَذَا كَذَا واِءكَذَا و1(م( .  
   :تخريج الحديث
  .)2(سبق تخريجه ودراسته: قال الباحث

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)3(]وا صلْصلَةً بين السماء واألرضأنهم سِمع[ومنه حديث حنين  - 

  ):83(رقم الحديث 
                  أخبرنـي   ،ثنـا حمـاد بـن سـلَمةَ       ،  )4(حـدثنا بهـز   :  في مسنده قال   أحمد اإلمام أخرج

ـ    ـبـو ع ـه: )6(و اَألسودِ ـال أب ـق،  )5(ماٍمـي ه ـ عن أب  ،يعلَى بن عطَاءٍ     ،اٍرـَن يـس  ـد اللَّـِه ب
ي غَـزوِة   ـ ف eول اللَّهِ ـع رس ـت م ـ كن :الـ ق ،)8()7(ريـن الفه ــرحمـد ال ـي عب ـن أب ـع

   فلمـا زالَـِت الـشَّمس       ،تَحـتَ ِظـالَِل الـشَّجرِ      زلْنَـا فَنَ ، شَِديِد الْحر  )9(حنَيٍن فَِسرنَا في يوٍم قَاِئظٍ    

                                                 
حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوِبِهم قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم قَالُوا الْحقَّ وهو الْعِلي             { تفسير، باب   ، كتاب ال  صحيح البخاري   )1(

 4800، حديث رقم}الْكَِبير.  
  ).53(انظر الحديث رقم   )2(
  .3/46النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .أبو االسود، بهز بن أسدهو   )4(
  .ام، عبد اهللا بن يسارأبو همهو   )5(
  .أبو االسود، بهز بن أسدهو   )6(
األنساب . هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وإليه تنتسب قريش ومحارب والحارث بن فهر                  )7(

  .4/412للسمعاني 
)8(            محِد الربو عَأب ،ِريٍب الِْفههِن واِلِك بِن مةَ بلَمسم نب ِبيبِنح :        كَـانا، وايرالـسوِش ويلَى الْجع رَؤمي كَان

 ِإحـدى  eحِبيب الروِم، ِلمجاهدِتِه الروم، سكَن الشَّام، مخْتَلَفٌ ِفي صحبِتِه، َأدرك ِمن َأيـاِم النَِّبـي           : يسمى
     ةَ ِممِميِنيِض َأرِبَأر فِّينَةً، تُوةَ سشْرِقيلَ   عشَاطَ ويِلي شُمِن    : ا ينَةَ اثْنَتَـيس فِّينَةً، تُوس ِسينلُغْ خَمبي لَمشْقَ، وِبِدم

ِعينبَأر1/323، اإلصابة في تمييز الصحابة 2/820معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر . و.  
)9(  ر4/132النهاية في غريب الحديث واألثر . أي شديد الح.  
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 السالَم علَيك : فقلت ،)2(وهو في فُسطَاِطهِ   e فَانْطَلَقَتُ إلى رسول اللَّهِ    ، ورِكبتُ فرسي  ،)1(ست ألمتي بل
 فَثَار من تَحِت سمرٍة كان ِظلَّه ."الَُليا ِب" : فقال،"َأجْل" : فقال؟ حان الرواح،يا رسوَل اللَِّه ورحمةُ اللَّهِ 

من ِليـٍف     فََأخْرج سرجاً دفَّتَاه   ،"اسرج لي فرسي  " : فقال . لَبيك وسعديك وأنا ِفداُؤك    : فقال ،ِظلُّ طَاِئرٍ 
 ا َأشَر3(ليس ِفيِهم (طَرالَ بو)4(.نَا: قال.  فاسرج: قالِكبرو ِكبافَفْ،فَرِت فَصلَتَنَا فَتَشَاملَيتَنَا وِشيع منَاه)5( 

يا ِعباد اللَِّه أنا عبـد اللَّـِه        " :e فقال رسول اللَّهِ   .U مون مدِبِرين كما قال اهللا     فَولَّى الْمسلِ  .الْخَيالَِن
ولُهسرقال ،"و ثُم : "اِجِرينهالْم شَرعيا م ولُهسررسول اللَِّه: قال،"أنا عبد اللَِّه و ماقْتَح ثُم e ِسِهعن فَر 

شـاهدت  " : وقـال  ، يضرب ِبـِه وجـوههم     : فأخبرني الذي كان َأدنَى إليه مني      ،فََأخَذَ كَفا من تُرابٍ   
وهجاهللا    ،"الْو مهمزفَه U.    ٍطَاءقال يحيى بن ع :  منَاُؤهفحدثني َأب ،  اِئِهمقالوا  ، عن آب مقَ ِمنَّـا     : َأنَّهبلم ي

  كَِإمراِر الْحِديِد على الطَّستِ    واَألرِض السماِء بين صلْصلَةً وسِمعنَا ،َأحد ِإالَّ امتََألتْ عينَاه وفَمه تُراباً     
  .)6(الجِديد

  :تخريج الحديث
  .، من طريق بهز به، بنحوه)7(أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه  
 وأبو نعيم في معرفـة      ،)10(، وفي مسنده  )9(ابن أبي شيبة في مصنفه    ، و )8(عد ابن س  أخرجهو  
    ، )13(الدوالبي فـي الكنـى    أخرجه   و . عفان من طريق جميعهم  ،  )12(، والمزي في تهذيبه   )11(الصحابة

     وأخرجـه  .  حجـاج  من طريـق  ثالثتهم  ،  )15( والمزي في تهذيبه   ،)14(وأبو نعيم في معرفة الصحابة    

                                                 
)1(  موزة الألَّمهع: ة مرالح: وقيل. الدرب . السةُ الحاتُه: وألمتْرك الهمز تَخفيفاً   . أدالنهاية فـي غريـب     . وقد ي

  .4/220الحديث واألثر 
  .2/245النهاية في غريب الحديث واألثر . الخَيمةُ: الفُسطاط  )2(
  .1/51واألثر النهاية في غريب الحديث . وقيل أشَد البطر. اَألشَر البطَر  )3(
  .1/135النهاية في غريب الحديث واألثر . الطُّغْيان عند النّعمة وطُوِل الِْغنَى: البطر  )4(
  .2320 /4لسان العرب البن منظور انظر . التَّشَمتُ َأن يرِجعوا خائبين لم يغْنَموا: فال ابن منظور  )5(
  .22467، حديث رقم 37/134مسند أحمد    )6(
  .1/480لمتشابه في الرسم للخطيب البغدادي تلخيص ا  )7(
  .2/156الطبقات الكبرى البن سعد   )8(
  38153، حديث رقم20/530مصنف ابن أبي شيبة   )9(
  .576، حديث رقم2/72مسند ابن أبي شيبة   )10(
  .6893، حديث رقم5/2952معرفة الصحابة ألبي نعيم   )11(
  .16/328تهذيب الكمال   )12(
  .254، حديث رقم1/124دوالبي الكنى واألسماء لل  )13(
  .6893، حديث رقم5/2952معرفة الصحابة ألبي نعيم   )14(
  .16/328تهذيب الكمال   )15(
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مـن   ،)2( أبو أحمد الحاكم في األسـامي     أخرجه   و . هدبة من طريق ،  )1(ة الصحابة أبو نعيم في معرف   
، حماد بن سـلمة بـه     عن  ) عفان وحجاج وهدبة وعبد الواحد    (أربعتهم. عبد الواحد بن غياث    طريق
  .بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
  .)3("مجهول: عبداهللا بن يسار، أبو همام الكوفي - 
 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :لى الحديثالحكم ع
  .)4(ناده شعيب األرنؤوطضعف إس لجهالة عبد اهللا بن يسار، و،إسناده ضعيف: قال الباحث

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)5(ويقَاَل لها الصلعاء أيضا] ِبصلٍْع اليعفُور جرى ما[ومنه الحديث  - 

  ):84 ( رقمالحديث
ـ ن أَ ي م ِنثَدا ح يم، فِ e اهللاِ وِلسى ر لَ ع انمده فد و مِدقَو: ي سيرته قال  ف امشَِه ابن أخرج  قُِث

ـ  ع انمد ه فد و مِدقَ: اَلي، قَ يِعِب الس ِإسحاقَي  ِبن أَ  ع ،)6(يبدة الع ينَذَ أُ  بنِ اِهللابِدبن ع او  مٍرن ع ع ،ِهِب ى لَ
راهللاِ وِلس  e... ٍطنَم نب اِلكم 7( فَقَام(ِهيدي نيوَل اللِّه فَقَ، بسا رةٌ: اَل ينَِصي)8(اندمه كُـّل    ِمن ِمـن ،

           لَومـةُ لَـاِئٍم     لَا تَْأخُذُهم ِفي اللّـِه       )11( متِّصلٍَة ِبحباِئِل الِْإسلَامِ   )10( نَواجٍ )9(حاِضٍر وباٍد َأتَوك علَى قُلُصٍ    

                                                 
  .6893، حديث رقم5/2952معرفة الصحابة ألبي نعيم   )1(
    .5/366األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم   )2(
  .559تقريب التهذيب ص   )3(
  .37/134انظر تعليقه على مسند أحمد   )4(
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
". عبقـسي "أو  " عبـدي "في ربيعة بن نزار، والمنتسب إليه مخير بين أن يقول           " عبد القيس "هذه النسبة إلى      )6(

  .4/135األنساب للسمعاني 
. كـرام مالك بن نمط بن قيس بن مالك الهمداني، أبو ثور، وهو الوافد ذو المشعار، أحـد الـصحابة ال                  هو    )7(

  .6/35اإلصابة في تمييز الصحابة 
النهاية في غريب الحـديث  . من ينْتَصى من القوم أي يخْتار من نَواصيهم وهم الرؤوس واألشْرافُ : النَّصية  )8(

  .5/67واألثر 
  .4/100النهاية في غريب الحديث واألثر . جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة  )9(
  .5/24النهاية في غريب الحديث واألثر . ناِجية: احدة الو. أي مسِرعات   )10(
  .1/333النهاية في غريب الحديث واألثر . أي عهوده وأسبابِه على أنها جمع الجمع  )11(
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 َأجابوا دعـوةَ الرسـوِل وفَـارقُوا آِلهـاِت          ،َأهِل السوِد والْقُودِ   )2(خَاِرٍف وياٍم وشَاِكرٍ   )1(ِمن ِمخْلَافِ 
  .الحديث.)6(...")5( ِبصلٍّع)4(وما جرى الْيعفُور، )3(ينْقَض ما َأقَامتْ لَعلَعالَْأنْصاِب عهدهم لَا 

  :تخريج الحديث
  .انفرد به ابن هشام  

  :دراسة رجال اإلسناد
 - و رمعبنبديبِداِهللا بِن ُأذَينَة العلم أعثر على ترجمة له:  ع. 
  . راوي مجهول:قوله فيما حدثني من أثق به - 

  :الحكم على الحديث
، ولم يصرح   )7( الثالثة  فهو من   ِإسحاقَ السِبيِعي  يَأببسبب تدليس    ضعيف إسناده: قال الباحث   
  .ثر على ترجمته، وفيه راوي مجهولعمرو بن عبد اهللا بن أذينة لم أع وفيه. بالسماع

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

هي تَصِغير الصلْعاء لْألرض    ] والقُريعاَِء الصلَيعاِء عن e النبي سأَل َأعراِبياً أن[ومنه الحديث    - 
  .)8(التي ال تُنِّبت

  ):85(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2/70النهاية في غريب الحديث واألثر . المخَاليفُ: وجمعه. الِمخْالف في اليمن كالرستاق في الِعراق  )1(
)2(  2/70النهاية في غريب الحديث واألثر . منهي قَبائل من الي.  
  .4/254النهاية في غريب الحديث واألثر . وأنَّثَه ألنه جعله اسماً لِلبقْعة التي حول الجبل. هو اسم جبل  )3(
  .5/297النهاية في غريب الحديث واألثر . هو تيس الظباء: وقيل. هو الخشف وولد البقرة الوحشية  )4(
  .3/46النهاية في غريب الحديث واألثر . من صلع الرأس وهو انحسار الشعر عنهأصله   )5(
  .299-5/298السيرة النبوية البن هشام   )6(
  .42طبقات المدلسين البن حجر ص   )7(
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )8(
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  : رحمه اهللاثيرقال ابن األ
هو تَصغير األصلَع الذي انْحسر الشَعر عن ] عِليُأص ُأفَيِدع به كأنَي[وفي حديث الذي يهدم الكعبة  - 

  .)1(رأِسه

  ):86(الحديث رقم 
ثَنَا محمـد   حد،)2( حدثَنَا َأحمد بن عبِد الْمِلِك وهو الْحراِني      : في مسنده قال   أحمد  اإلمام أخرج  

 : قَالَ ،عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو    ،  )4(عن مجاِهدٍ ،  )3( عِن ابِن َأِبي نَِجيحٍ    ، عن محمِد بِن ِإسحاقَ    ،بن سلَمةَ ا
سلُبها ِحلْيتَها ويجردها ِمـن      يخَرب الْكَعبةَ ذُو السويقَتَيِن ِمن الْحبشَِة وي       : يقُولُ ،eسِمعتُ رسوَل اللَِّه    

  .)8()7( وِمعوِلِه)6( يضِرب علَيها ِبِمسحاِتِه،)5(ُأفَيِدع ُأصيِلع ولَكََأنِّي َأنْظُر ِإلَيِهِكسوِتها 
  :تخريج الحديث

 به،  ي نجيح ابن أب من طريق   ،  )11(والطبراني في الكبير   ،)10(، والفاكهي )9(أخرجه نعيم في الفتن   
  .بنحوه

  ، )15( والحاكم،)14( والمثانيوابن أبي عاصم في اآلحاد ،)13(أحمدو ،)12(أبو داود وأخرجه

                                                 
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 الجزيرة من ديار ربيعة، وسميت حران بهاران بن تارح، وهو أبو لـوط              نسبة إلى حران، وهي  بلدة من        )2(

انظر بتصرف  .  كذا قيل  -حران، وهي أول مدينة بنيت بعد بابل        : النبي عليه السالم، غيروا هاران وقالوا     
  .2/195األنساب للسمعاني : يسير

  .أبو يسار، عبد اهللا بن أبي نجيح، يسار الثقفيهو   )3(
  .ج، مجاهد بن جبر المخزوميأبو الحجاهو   )4(
النهايـة فـي    . زيغٌ بين القَدم وبين عظْم الساق وكذلك في اليِد وهو أن تَزول المفاصل عن أماكنها              : الفَدع    )5(

  .3/420غريب الحديث واألثر 
يـة فـي غريـب الحـديث        النها. الكَشِْف واإلزالةِ : والميم زائدةٌ ألنه من السحوِ    . هي الِمجرفَةُ من الحديد     )6(

  4/328واألثر
  .4/344النهاية في غريب الحديث واألثر . والميم زائدةٌ وهي ميم اآللة. الفأس: الِمعوُل بالكسر  )7(
  . 7053، حديث رقم 11/628مسند أحمد   )8(
  .406الفتن لنعيم بن حماد المروزي ص   )9(
  .743، حديث رقم1/357أخبار مكة للفاكهي   )10(
  .14213، حديث رقم 13/454م الكبير للطبراني المعج  )11(
  .4311سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب النهي عن تهييج الحبشة، حديث رقم  )12(
  .23155، حديث رقم 38/226 مسند أحمد    )13(
  .2912، حديث رقم5/345اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )14(
  .8523قم، حديث ر4/453المستدرك على الصحيحين للحاكم   )15(
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، tبن عمرو اعن عبد اهللا    من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف         جميعهم   ،)1(البيهقي في الكبرى  و
  .بنحوه

  .بنحوه،  موقوفابهمن طريق مجاهد  ،)3(اق وعبد الرز،)2(وأخرجه ابن أبي شيبة
  :دراسة رجال اإلسناد

 .)4(هـ، وقيل بعدها150، ت أبو عبد اهللاوقيل أبو بكر، محمد بن إسحاق بن يساٍر المدني، - 
قوال عديدة خالصتها أنـه صـدوق حـسن         أ، وفيه   كثيراًابن إسحاق اختلف فيه     : قال الباحث 

لى القول أنه صـدوق،   ع)6( والذهبي)5( فقد اتفق كل من ابن حجر، لكنه مكثر من التـدليس  الحديث
هو حـسن   :"، وقال أحمد  )7("حسن الحديث :"قال ابن معين  وقال جمع من العلماء أنه حسن الحديث، ف       

إذا حدث  ": محمد بن عبد اهللا بن نمير     وقال  ،  )9("هو كثير التدليس جدا   : "وزاد في موضع  ،  )8("الحديث
ِتي ِمن أنّه يحدث عن المجهـولين       عمن سِمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أُ          

  .)11("ا أهل الحديث فرأوا صدقًا، وخيروقد اختبره: "وقال أبو زرعة الدمشقي .)10("أحاديث باطلة

 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 
  :الحكم على الحديث

  :وفيه، ضعيف اإلسناد: قال الباحث  
 .ولم يصرح بالسماع ،)12( الرابعةوهو من :تدليس ابن إسحاق - 
 .لم يصرح بالسماع، و)13(الثالثة وهو من: نَجيٍح دليس عبد اهللا بن أبيت - 
  

                                                 
  .19069، حديث رقم9/176السنن الكبرى للبيهقي   )1(
  .14299، حديث رقم 8/379مصنف ابن أبي شيبة   )2(
  .9179، حديث رقم 5/137مصنف عبد الرزاق   )3(
 .825تقريب التهذيب ص  )4(
 .825تقريب التهذيب صانظر   )5(
  .2/156الكاشف للذهبي انظر   )6(
  .1/218تاريخ بغداد   )7(
  . 1/223خ بغداد تاري  )8(
  .4/1200الضعفاء الكبير   )9(
 .1/227 انظر المرجع السابق  )10(
 .265تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص   )11(
  .51طبقات المدلسين ص   )12(
  .39 ص انظر المرجع السابق  )13(
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 :، وقـال الحـاكم    )1(ضعف إسناده الشيخ شعيب األرنؤوط لكنه حسنه بمجموع الطرق         والحديث
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابـن        : "وقال الهيثمي ،  )2("حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه    "

 شـاهد عنـد     لحـديث لو،  )4("وهذا إسناد جيد قوي   : "، وقال ابن كثير   )3("مدلسإسحاق وهو ثقة لكنه     
  .t أبي هريرةمن حديث، وغيرهما )6(، ومسلم)5(البخاري

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

 ويجمع اْألصلع علـى     بأي مشَاِيخ عجزةً عن الحر    ] ما قتلنْا إَّال عجاِئز صلْعا    [ومنه حديث بدر     - 
  .)7(صلْعان أيضا

  ):87(الحديث رقم 
ن وا مِ فُرا انص م لَ ينِمسِل الم نَأ eيِب النَّ يِثِدي ح  فِ : في غريب الحديث قال    ياِبطَّالخَ أخرج اإلمام 

ة استَ ينَمِدى الَ لَ إِ دٍربلَقبه سِلم الممون ي ونَُئِنهتِحالفَم بِ ه و ونَلُسَأيه م عاَلقَ فَ .َلِتن قُ م لَ سةُام بن لَ سبـنِ ا ةَم 
8(قٍشو( :تلنا أَ ا قَ محه طَ بِ اًدعم، الَِإ النَتَقَ ام عاِئجـ  ز صَأ فَ.اًلععرضع نهر اِهللاوُلس ،ِئولَُأ: "اَلقَ وكا  ي
ابن لَ سةَم ألَ الم." حنَثَداه م حمد بن  ي ى الشَّ حي9(ياِنيب(، َن  ا محمد بن  ِل عي غُِئا الص)ا إِ  نَ ،)10 اِهبـريم  بـن  
ر الِحنِذالم11(ياِمز(،َن ا محمدليح ف بن،ع ن مى بِنوسع ةَقب)12(،ِشن ابِن ع اٍبه)13(.  
  

                                                 
  .11/628مسند أحمد    )1(
  .4/453المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .3/298مجمع الزوائد   )3(
  .19/243اية والنهاية البد  )4(
  .1591صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قوله تعالى جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما، حديث رقم  )5(
صحيح مسلم، كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبـر الرجـل، حـديث                      )6(

  .1909رقم
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
هو سالمة بن سلمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل أبو عوف األنصاري ، شـهد العقبـة                       )8(

هـ وله أربع وسبعين    45هـ وقيل بل تأخر إلى      34األولى والثانية، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، قيل مات         
  .3/116االصابة في تمييز الصحابةانظر .  سنة بالمدينة

  .3/482األنساب للسمعاني . وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل" يبانش"هذه النسبة إلى   )9(
  .3/515األنساب للسمعاني . وهو صوغ الذهب" الصياغة " هذه النسبة إلى عمل   )10(
  .2/214ألنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى الجد االعلى، وهو حزام بن خالد  )11(
  .موسى بن عقبة بن أبي عياش، األسديهو   )12(
  .1/668غريب الحديث الخطابي   )13(
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  :تخريج الحديث
  .، بنحوهمرسالً  موسى بن عقبةمن طريق، )1(أخرجه البيهقي في الدالئل

  . عروة مرسال، بنحوهمن طريق، -)3(البيهقي في الدالئلمن طريقه و -، )2(وأخرجه الحاكم

  :سناددراسة رجال اإل
   :هـ197تمحمد بن فليح بن سليمان األسلمي، أو الخزاعي، المدني،  -

  ما به بأس، : "وقال أبو حاتم .)5(وثقه الدارقطنيو. )4(ذكره ابن حبان في الثقات
صدوق : قال ابن حجر  . )7("هفليح بن سليمان ليس بثقة وال ابن      ": بن معين ا وقال. )6("ليس بذاك القوي  

 . كما قال ابن حجرصدوق يهمالراوي : ال الباحثق .)8(يهم
  :هـ236ت، نذر بن المغيرة األسدي، الحزاميإبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن الم -

          . )10("لـيس بـه بـأس     ": وقال النسائي . )9( وابن وضاح  ، والدارقطني، وثقه يحيى بن معين   
. )13("صدوق":  حاتم أبووقال  . )12("صدوق": وقال صالح بن محمد   . )11("الثقات" في   وذكره ابن حبان  

بلغني أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه، وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن                ": وقال الساجي 
يثه أما المناكير فقل ما توجد في حد      ": وقال أبو بكر الخطيب   . أي أنه قصد أحمد فلم يستقبله     . )14("له

بن معين وغيره   اإال أن تكون عن المجهولين، ومن ليس بمشهور عند المحدثين، ومع هذا فإن يحيى               
                     .)16("صدوق": وقال الذهبي. )15("من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه

                                                 
  .1007،  حديث رقم 3/147دالئل النبوة للبيهقي   )1(
  .5793،  حديث رقم 3/418المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .1007،  حديث رقم 3/147دالئل النبوة للبيهقي   )3(
 .7/440الثقات البن حبان   )4(
 .1/267سؤاالت الحاكم   )5(
 .8/59الجرح والتعديل   )6(
 .انظر المرجع السابق  )7(
 .889تقريب التهذيب ص  )8(
 .2/207تهذيب الكمال   )9(
 .انظر المرجع السابق  )10(
 .8/73الثقات البن حبان   )11(
 .2/207تهذيب الكمال   )12(
 .2/139الجرح والتعديل   )13(
 .1/145تهذيب التهذيب   )14(
 .6/179تاريخ بغداد   )15(
 .1/225الكاشف   )16(
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  .ثقةالراوي : قال الباحث: )1("صدوق تكلم فيه أحمد ألجل القرآن: "وقال ابن حجر
  .هـ291غ َأبو عبِد اِهللا محمد بن عِلي المكِّي، تالصاِئ -

  . ثقة الراوي:قال الباحث .)2("الثِّقَةُ": قال الذهبي
  . لم أعثر على ترجمته:محمد بن يحيى الشيباني -
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
،  ولـم يتـابع    صدوق يهم ح  محمد بن فلي   وفيه   بسبب اإلرسال، ضعيف،  إسناده  : قال الباحث 

  .وفيه من ليس له ترجمة
األلبـاني فـي السلـسلة    ضعفه الحديث  و.)3(صِحيح الِْإسنَاِد، وِإن كَان مرسلًا   : "الحاكمقال  و
  .)4(الضعيفة

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

وذلك فـي   . هانْتَهى سنُّ هو من البقَر والغَنم الذي كَمَل و      ] عليهم الصاِلغُ والقاِرح  [فيه  ... } صلغ{ - 
  .)5(ويقال بالسين. السنة السادسة

  ):88(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .94تهذيب صتقريب ال  )1(
  .13/428سير أعالم النبالء   )2(
  .5793، حديث رقم419-3/418المستدرك على الصحيحين للحاكم   )3(
  .5/260السلسلة الضعيفة لاللباني   )4(
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)2( هو الغُلو في الظَّرف والزيادةُ على الِمقْدار مع تكبر] الصلفُ:)1(آفةُ الظَّرِف[فيه } صلف{ - 

  ):89(م الحديث رق
ا نَ ثَ ،)3(يقِرو الم مٍر ع  بن يُلاِعسم إِ ٍدمحو م با أَ نَرخبَأ:  قال القضاعي في مسند الشهاب   أخرج    

محمدبن النَّبد اِهللا ع يس4(يوِراب(،َا َأنَ ثحمدبن و بِنمٍر عِقاِل الخَبِد عالب ارز)نَ ثَ،)5ا عا  اِهللابدبنم اِوعةَي 
الجِحم6(ي(، َنَ ث اِلا صح بن  يٍرِش ب الم ري)7(،  ري عن الجري)9( عن أبي عثمان   ،)8( َتَكَ: اَل، قب س لمان)10( 
ـ  يتُ ب دسِجالم": وُلقُ يe،  يِب النَ عتُِمي س نِِّإ، فَ مهالز فَ ِدسِجالم بِ يكلَي ع ِخا أَ ي) 11(اءردي الد ِبى أَ لَِإ  لِّ كُ
ـ و، ة الفترةُادب الِعةُآفَ، وهفَ السلِم الِحةُآفَ، و انسي النِ لِمالِع  ةُآفَ، و بِذ الكَ يِثِدح ال ةُ، آفَ يِقتَ ـ ةُآفَ  رِف الظَّ

لفُالص،الشَّةُآفَ و جِةاعالب غيةُآفَ، والس مِةاحالم نةُآفَ، والج الخُاِلم الَيءةُآفَ، والح الفَِبس 12("خر(.  

  :الحديثتخريج 
  .تفرد به القضاعي  

  :دراسة رجال اإلسناد
 -             ،اِهدالز القَاص ،ِريصو ِبشِْر البَأب ،يراِدِع المبشيِر بِن و بن اِلحضعيف من السابعة، مات    ص

 .)13(سنة اثنتين وسبعين وقيل بعدها
                                                 

  .2/20الفائق في غريب الحديث واألثر انظر . أي الشدة  )1(
  .3/47ث واألثر النهاية في غريب الحدي  )2(
  .5/367األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه  )3(
  .5/550األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى نيسابور وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان  )4(
  .1/336األنساب للسمعاني . هذا اسم لمن يخرج الدهن من البزر أو يبعيه  )5(
 .2/85األنساب للسمعاني . إلى بني جمحهذه النسبة   )6(
 .5/268األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى مر بن عمرو بن الغوث بن طيئ  )7(
 .سعيد بن إياس الجريِريهو   )8(
  . عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهديهو   )9(
قيـل مـن رامهرمـز، أول       سلمان الفارسي أبو عبد اهللا، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان و            هو    )10(

  3/113االصابة في تمييز الصحابة انظر . هـ، يقال بلغ ثالثمائة سنة34مشاهده الخندق، ت
عويمر بن زيد بن قيس األنصاري، أبو الدرداء، مختلف في اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته، وقيـل                  هو    )11(

 مات في أواخر خالفة عثمان وقيل       اسمه عامر وعويمر لقب، صحابي جليل أول مشاهده أحد، وكان عابدا          
  .5/46االصابة في تمييز الصحابة انظر . عاش بعد ذلك

  .73، حديث رقم1/78مسند الشهاب   )12(
  .443تقريب التهذيب ص   )13(
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 . ثقة يخطىء، وهو)1( سبقت ترجمته:رَأحمد بن عمرو البزار، الحاِفظُ َأبو بكْ - 
 .هـ366محمد بن عبِد اِهللا بِن زكَِريا بِن حيويه النَّيسابوِري، َأبو الحسِن، ت - 

  .الراوي ثقة: قال الباحث .)2("كان ثقه نبيالً": قال ابن ماكوال
 .هـ429ت، حاِل الصُئِرقْ، الميِرص المِدمحو مب َأادد الحِداِش ررو بِنم ع بنُلياِعمسِإ - 

، ولـم   )4(، والسيوطي في تاريخ مصر والقـاهرة      )3(ذكره ابن األثير الجزري في طبقات القراء      
  . أو تعديالًيذكرا فيه جرحاً

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
  : وفيه، ضعيفهإسناد: قال الباحث

 أن من ثبت أنه سمع من سـعيد          في اختالطه  الصة األمر وخ: اختالط سِعيد بن ِإياس الْجريِري     - 
الجريري قبل اختالطه يقبل حديثه، ومن لم يثبت سماعه قبل االختالط ال يقبل، وصالح بن بشير 

م، ولم يتابع، ومثله لم يرو له البخـاري ومـسل          ،)5( االختالط  أو بعد   قبل  لم يتميز سماعه   المري
 .فيكون بعد االختالط

 .يخطئ ولم يتابعثقة بزار  بكر البوأوفيه  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).74(انظر حديث رقم   )1(
  .2/361اإلكمال   )2(
  .1/166غاية النهاية في طبقات القراء   )3(
  .1/493اهرة حسن المحاضرة في تاريخ مصر والق  )4(
 .1/284شرح علل الترمذي البن رجب انظر   )5(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

أي ثَقُلَت عليه ولم تَحظ عنده وولَّاها      ]  عنده ت ال تَتَصنع لزوِجها صِلفَ    امرأةلو أن    [ومنه الحديث  - 
ف عليه: نُِقهص1(أي جاِنب(.  

  ):90(الحديث رقم 
َأِبـي          ، عن )3(حدثَنَا مطَرفٌ : ، قَالَ )2(نَا َأسباطٌ حدثَ:  في مسنده قال   اإلمام أحمد أخرج    
يـا  :  فَجاءتْه امرَأةٌ، فَقَالَتْ   eكُنْتُ قَاِعدا ِعنْد النَِّبي     :  قَالَ ،، عن َأِبي هريرةَ   )5(، عن َأِبي زيدٍ   )4(الْجهِم

: يا رسوَل اِهللا، ِسواراِن ِمـن ذَهـٍب؟ قَـالَ         :  ِمن نَاٍر، قَالَتْ   طَوقٌ:  ِمن ذَهٍب؟ قَالَ   رسوَل اِهللا، طَوقٌ  
وكَان علَيها ِسواراِن ِمن ذَهٍب، : قُرطَاِن ِمن نَاٍر، قَاَل: قُرطَاِن ِمن ذَهٍب؟ قَاَل: ِسواراِن ِمن نَاٍر، قَالَتْ

ما يمنَع : فَقَاَل: ، قَاَلِإن ِإحدانَا ِإذَا لَم تَزين ِلزوِجها صِلفَتْ ِعنْده   ،  رسوَل اهللاِ يا  : ، ثُم قَالَتْ  فَرمتْ ِبِهما 
  .)6(، ثُم تُصفِّرهما ِبالزعفَراِنصنَع قُرطَيِن ِمن ِفضٍةِإحداكُن تَ

  :تخريج الحديث
، والمـزي   )9(ر في مشكل اآلثا   ، والطحاوي )8(، وفي الكبرى  )7( الصغرى أخرجه النسائي في    
   .، بنحوهبهمن طريق مطرف ثالثتهم  ،)10(هفي تهذيب

  .، بنحوهtعن أبي هريرةأبي الجهم من طريق  ،)11(وأخرجه إسحاق بن راهويه
  :دراسة رجال اإلسناد

 .)12( مجهول:أبو زيد شيخ ألبي الجهم - 
 . ثقاتباقي رجال اإلسناد - 

                                                 
  .3/47النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو محمد، أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشيهو   )2(
  .أبو عبد الرحمن، مطرف بن طريف الحارثيهو   )3(
  .أبو الجهم، سليمان بن الجهم بن أبي الجهم األنصاري الحارثيهو   )4(
  .الراوي مجهول  )5(
  .9677، حديث رقم15/423مسند أحمد    )6(
  .5157، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء إظهار الحلي والذهب، حديث رقمسنن النسائي  )7(
  .9380، حديث رقم7/356السنن الكبرى للنسائي   )8(
  .4813، حديث رقم12/303شرح مشكل اآلثار   )9(
  .33/335تهذيب الكمال   )10(
  .242، حديث رقم1/271مسند إسحاق بن راهويه   )11(
  .1150تقريب التهذيب ص   )12(
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  :الحكم على الحديث
  . لجهالة أبي زيد شيخ أبي الجهم، ضعيفإسناده: قال الباحث

  .)2(شعيب األرنؤوط، و)1(ضعفه األلبانيالحديث و
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ـ           [tمنه حديث عائشة    و -  ة ولـو صظينَِتها الحفتُصانُع بمالها عن اب اكُندانَعت عـن   تَنْطَلق إح

  .)3(]الصِلفَة كانت أحقَّ

  ):91(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: حثقال البا

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

بل مـا دام    : قال. إني أحاِلف ما دام الصاِلفَان مكانَه     : قال يا رسول اللّه     [: وفي حديث ضميرة   - 
ما كَِره ذلك لئال يساِوي ِفعلَهم تحالفُ أهل الجاهلية عنده وإنَّجبل كان ي : الصالف:  قيل ]ُأحد مكانه 

  .)4( الجاهلية فِعلُهم في اإلسالمفي

  ):92(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  385-13/384السلسلة الضعيفة لأللباني   )1(
  .15/423انظر تعليقه على مسند أحمد   )2(
  .3/48النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .انظر المرجع السابق  )4(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
وعند  الصوتُ الشديد يريد رفْعه في المصائب     : الصلْق] ليس ِمنَّا من صلَقَ أو حلَق     [فيه  } صلق{ - 

  .)1(ويقال بالسين. ح الفَِجيعة بالموِت ويدخُل فيه النَّو

  ):93(الحديث رقم 
عـن  ، )3( حـدثنا شُـعبةُ  ،)2(حدثنا محمد بن جعفَر:  في مسنده قال   اإلمام أحمد  أخرج اإلمام   
 َأنَّه أغمي عليه فَبكَتْ عليه ُأم ولَِدِه ،)6( عن أبي موسى،عن يِزيد بن َأوٍس، )5(عن إبراهيم، )4(رمنْصو

ليس ِمنَّا من سـلَقَ      :قال:  فقالت ، فَسَألْتُها : قال ،e َأما بلَغَِك ما قال رسول اللَِّه        :ال لها  ق ،فلما َأفَاقَ 
 .)8( وخَرقَ)7(وحلَقَ

 :تخريج الحديث
 الرويـاني ، و )11( في مسنده  ابن راهويه و ،)10(، وفي الكبرى  )9( في الصغرى  النسائي أخرجه

  .، بنحوه بهمن طريق يزيد بن أوسثالثتهم  ،)12(في مسنده
والبخـاري فـي   ، )16(الرويـاني ، و )15(ابن راهويه و ،)14(في الكبرى و ،)13(النسائيوأخرجه  
   . الضبيمن طريق القرثعجميعهم ، )17(التاريخ الكبير

                                                 
  .3/48النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .محمد بن جعفر الهذلى موالهم ، أبو عبد اهللا البصرى ، المعروف بغندرهو   )2(
  .أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطيهو   )3(
  .أبو عتاب، منصور بن المعتمر السلميهو   )4(
  .إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: أبو عمرانهو   )5(
  .tالصحابي المشهور أبو موسى األشعري هو   )6(
. ي ليس من أهل سنَِّتنا من حلَق شَعره عند المِصيبة إذا حلَّت به، وقيل أراد به التي تَحِلق وجهها للزينـة                    أ  )7(

  .1/427النهاية في غريب الحديث واألثر
  .19553، حديث رقم 4/396مسند أحمد بن حنبل   )8(
  .1865حديث رقم كتاب الجنائز، باب شق الجيوب، سنن النسائي،   )9(
  .2004، حديث رقم2/397 الكبرى للنسائي السنن  )10(
  .2318، حديث رقم5/191مسند ابن راهويه   )11(
  .582، حديث رقم1/380مسند الروياني   )12(
  .1867حديث رقم كتاب الجنائز، باب شق الجيوب،  ،سنن النسائي  )13(
  .2006، حديث رقم2/397السنن الكبرى للنسائي   )14(
  .2319قم، حديث ر5/191مسند ابن راهويه   )15(
  .581، حديث رقم1/380مسند الروياني   )16(
  .896، حديث رقم7/205التاريخ الكبير   )17(
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من طريق أم عبد اهللا امرأة أبـي        كالهما  ،  )2(، وفي الكبرى  )1( في الصغرى  يوأخرجه النسائ 
أم (أربعتهم   .)4(ان بن محرز، وعبد األعلى النخعي      صفو ي من طريق  ،)3(وأخرجه ابن حبان  . موسى

  .، بنحوهt أبي موسىعن) عبد اهللا والقرثع وصفوان وعبد األعلى
  . محارب بن دثار مرسالمن حديث ،، في قصة استشهاد حمزة)5(وأخرجه ابن سعد  

 .t، من حديث جابر )6(وللحديث شاهد عند أبي يعلى في مسنده
  :دراسة رجال اإلسناد

 - ِزيديٍس  بنكوفيال َأو: 
: قـال الباحـث    .)9(مقبول: وقال ابن حجر  . )8(وثق:  وقال الذهبي  .)7(ذكره ابن حبان في الثقات    

  .مقبولالراوي 
  .ثقاتل اإلسناد باقي رجا - 

  :الحكم على الحديث
  :، وفيهصحيح لغيره :قال الباحث  

، وأما )10(ن يزيد بن أوس أما إرساله فال يضر، ألنه لم يرسل ع:إرسال وتدليس إبراهيم النخعي - 
، الذين اغتفر األئمة )11(، ألن ابن حجر ذكره في الطبقة الثانية من المدلسينتدليسه ال يضر أيضاً

  .تدليسهم وإن لم يصرحوا بالسماع
  الـضبي أم عبد اهللا امرأة أبي موسـى والقرثـع      : توبع بكل من  لكنه  ،  مقبوليزيد بن أوس    و   - 

 .نخعيبن محرز وعبد األعلى الاوصفوان 
  
  
  

                                                 
  .1866حديث رقم كتاب الجنائز، باب شق الجيوب، سنن النسائي،   )1(
  .2005، حديث رقم2/397السنن الكبرى للنسائي   )2(
  .3151، حديث رقم7/422صحيح ابن حبان   )3(
  .3153حديث رقم، 7/425صحيح ابن حبان   )4(
  .3/19الطبقات الكبرى البن سعد   )5(
  .2133، حديث رقم 4/100مسند أبي يعلى   )6(
  .5/540الثقات   )7(
  .2/380الكاشف للذهبي   )8(
  .1072تقريب التهذيب ص  )9(
  .141جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )10(
  .28طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )11(
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فأما منصور فلم يرسل عن إبراهيم      وال يضر،    :إرسال منصور بن المعتمر، وشعبة بن الحجاج       - 
 .)2(، وأما شعبة فلم يرسل عن منصور بن المعتمر)1(النخعي

  .)4(، واأللباني)3(والحديث صححه شعيب األرنؤوط
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)5(]الحاِلقَةِريء من الصاِلقة وأنا ب [ومنه الحديث - 

  ):94(الحديث رقم 
بـن  ا حدثَنَا يحيى    ،)6(حدثَنَا الْحكَم بن موسى الْقَنْطَِري    :  في صحيحه قال   اإلمام مسلم أخرج    
بـن  احدثَِني َأبو بردةَ     : قَالَ ، َأن الْقَاِسم بن مخَيِمرةَ حدثَه     ، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد بِن جاِبرٍ       ،حمزةَ

 فَصاحتْ امرَأةٌ   . وِجع َأبو موسى وجعا فَغُِشي علَيِه ورْأسه ِفي حجِر امرَأٍة ِمن َأهِلهِ            : قَالَ ،َأِبي موسى 
 فَـِإنe،  نَا بِريء ِمما بِرَئ ِمنْه رسوُل اللَِّه       أَ : قَالَ ،ِمن َأهِلِه فَلَم يستَِطع َأن يرد علَيها شَيًئا فَلَما َأفَاقَ         

  .)10()9(والشَّاقَِّة ،)8( والْحاِلقَِة،)7( بِرَئ ِمن الصاِلقَِةeرسوَل اللَِّه 
  :تخريج الحديث

  .، بمثلهبهالحكم بن موسى   معلقاً عن،)11(أخرجه البخاري  
  
  
  

                                                 
  .287يل في أحكام المراسيل ص جامع التحص  )1(
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )2(
  .32/303مسند أحمد  انظر تعليقه على   )3(
  .2/957صحيح الجامع الصغير لأللباني   )4(
  .3/48النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
ع للعبور إلى عدة مواضـع بـبالد   هذه النسبة إلى القنطرة، وإلى رأس القنطرة، وهي القناطر على المواض           )6(

  .4/551األنساب للسمعاني انظر . مختلفة، والحكم من قنطرة البردان
  .8/93عمدة القاري انظر . هي التي ترفع صوتها عند المصيبة  )7(
. نـة أي ليس من أهل سنَِّتنا من حلَق شَعره عند المِصيبة إذا حلَّت به، وقيل أراد به التي تَحِلق وجهها للزي                     )8(

  .1/427النهاية في غريب الحديث واألثر 
  .8/93عمدة القاري انظر . هي التي تشق ثيابها عند المصيبة  )9(
  .298، كتاب اإليمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث رقم صحيح مسلم  )10(
  .، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبةصحيح البخاري  )11(



  151 151 

  :دراسة رجال اإلسناد
  : هـ232 أبي زهير، أبو صالح القنطرى، ت الحكم بن موسى بن-

ثقة : "وقال ابن سعد  . )3("ثقة: " وقال العجلى  .)2("ثقة: "وقال مرة . )1("ليس به بأس  : "قال ابن معين  
إن أسـوأ النـاس   "و قال له ابن المدينى لما حدثه بحديث . )4(" فى الحديثثبتاً" : وزاد ،"كثير الحديث 

 .)6("الثقة المأمون: "وقال صالح جزرة عنه   . )5("أى ألنك ثقة  ؛ لو غيرك حدث به ما صنع به      ": "سرقة
  صـالحاً  كان رجالً : "وقال الحسين بن فهم   . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى     . )7("ثقة: "ال ابن قانع  وق
. )11("الشيخ الصالح : "قال موسى بن هارون عنه    و. )10("صدوق: "وقال أبو حاتم  . )9(" في الحديث  ثبتاً

حدثنا أبـو صـالح الـشيخ       ": وقال البغوى . )12("حدثنا أبو صالح الشيخ الصالح    ": ينىوقال ابن المد  
: قال الباحـث  . )15("صدوق: "وقال ابن حجر  . )14(صدوق صاحب حديث  : وقال الذهبي . )13("الصالح
  .صدوق حسن الحديثالراوي 

 . ثقات اإلسناد رجالباقي - 
  .)t)16موسى األشعريال يضر ألنه لم يرسل عن أبيه أبي ف  إرسال أبي بردةوأما

  
  
  

                                                 
  .3/10 ومعرفة الرجال العللانظر   )1(
  .3/128، الجرح والتعديل 187، 101تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص   )2(
  .1/313معرفة الثقات   )3(
  .7/346الطبقات الكبرى   )4(
  .8/227تاريخ بغداد انظر   )5(
  . المرجع السابقانظر  )6(
  .2/440تهذيب التهذيب انظر   )7(
  .8/195ثقات ابن حبان   )8(
  .8/228ريخ بغداد تاانظر   )9(
  .3/128الجرح والتعديل   )10(
  .8/228تاريخ بغداد انظر   )11(
  . المرجع السابقانظر  )12(
  .7/136تهذيب الكمال انظر   )13(
  .2/347ميزان االعتدال   )14(
  .264تقريب التهذيب ص   )15(
  .204جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )16(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
هـذا  . يقال صلَّ اللّحم وأصلَّ   . أي ما لم ينِْتن   ] ما رد عليك قَوسك ما لم يِصلّ      كُْل   [ فيه} صلل{ - 

  .)1(على االستحباب فإنه يجوز أكُل اللَّحم المتَغَير الريح إذا كان ذَكياً

  ):95(الحديث رقم 
 ، ثنا يِزيد بن زريـعٍ     ،حدثنا محمد بن الِْمنْهاِل الضِرير    :  في سننه قال   بو داود اإلمام أ أخرج    

  لِّمعالْم ِبيببٍ    ،ثنا حيِرو بن شُعم2( عن أبيه  ، عن ع(،  ِهدعن ج )3(،        َـةلَبقَاُل له أبـو ثَعا ياِبيرَأع َأن )4(، 
 إن كان لك ِكلَاب مكَلَّبـةٌ       :e فقال النبي    . فََأفِْتِني في صيِدها   )5(كَلَّبةً يا رسوَل اللَِّه ِإن لي ِكلَابا م       :قال

   كلَيع كْنسا َأمفَكُْل ِمم.     ا أو غير ذَِكيَأكََل منه   : قال . نعم : قال ؟)6( قال ذَِكي َأكََل منـه   : قال ؟ فَِإن ِإنو . 
 : قـال  ؟ ذَِكيا أو غير ذَِكي    : قال . كُْل ما ردتْ علَيك قَوسك     :ال ق . يا رسوَل اللَِّه َأفِْتِني في قَوِسي      :فقال

 َأفِْتِني في آِنيـِة  : قال. أو تَِجد فيه َأثَرا غير سهِمكلَّما لم يِص،  قال وِإن تَغَيب عنْك ؟وِإن تَغَيب عنى  
  .)7(كُْل فيها اغِْسلْها و: قال.الْمجوِس إن اضطُِررنَا ِإلَيها

  :تخريج الحديث
 ،)11(، وفي اآلثـار   )10(والبيهقي في الكبرى   ،)9(والدارقطني في سننه   ،)8(أخرجه اإلمام أحمد    
  .، بنحوه بهtمن طريق عبد اهللا بن عمروجميعهم ، مختصرا، )12(أبو داودبنحوه، و
    

  

                                                 
  .3/48النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . شعيب بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص السهميهو  )2(
  .عبداهللا بن عمرو بن العاص السهميهو   )3(
  .29-7/28االصابة في تمييز الصحابة انظر . هـ75صحابي مشهور بكنيته، ت: أبو ثعلبة الخشنيهو   )4(
النهايـة فـي غريـب الحـديث        . تي قد ضِربت بـه    المسلَّطة على الصيد المعودة باالصِطياد ال     : المكَلَّبة    )5(

  . 4/195واألثر
أراد بالذَِّكى ما أمسك عليه فأدركَه قبل زهوق روحه فذكَّاه في الحلِْق أو اللَّبة، وأراد بغير الذَِّكى ما زِهقت                     )6(

  .2/164النهاية في غريب الحديث واألثر . نَفْسه قبل أن يدِركَه فيذَكِّيه مما جرحه الكلب ِبسنِِّه أو ظُفِْره
  .2859سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد، حديث رقم  )7(
  .6725، حديث رقم11/335مسند أحمد    )8(
  .4219، حديث رقم5/530سنن الدارقطني   )9(
  .19385، حديث رقم9/243السنن الكبرى للبيهقي   )10(
  .5797، حديث رقم 13/445معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )11(
  .2858سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد، حديث رقم  )12(
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 ،)5(ي السنن واآلثار، وف)4(، والبيهقي في الكبرى )3(الترمذيو،  )2(، ومسلم )1(البخاريوأخرجه  
  .، بنحوهمن طريق أبي إدريس الخوالنيجميعهم 
  .، بنحوهمن طريق عمير بن هانئ ،)6(وأخرجه البيهقي في الكبرى  
  .، بنحوه، من طريق عروة بن رويم اللخمي)7(وأخرجه الطبراني في الكبير  
، من طريـق    ، مختصرا )10(، والطبراني في الشامين   ، بنحوه )9(، والترمذي )8( أحمد جهوأخر  
  .مكحول
  .، مختصرا، من طريق سعيد بن المسيب)11(ماجهوأخرجه ابن   
  .بألفاظ متقاربة، من طريق جبير بن نفير، )12(وأخرجه مسلم  

  .tعن أبي ثعلبة الخشني) ، ومكحول، وسعيد ، وعروةأبو إدريس، وعمير (خمستهم
 ،)13( أحمـد  أخرجـه  ،األول من حديث عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان        : اهدانيث ش وللحد  

ثاني من حـديث عـدي بـن    وال. بألفاظ متقاربة،  )15(، والبيهقي في الكبرى    مختصرا ،)14(ويانيروال
  .بألفاظ متقاربة ،)16( البخاريأخرجه، tحاتم

  
  

                                                 
  .5478صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، حديث رقم  )1(
  . 1930صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعلمة، حديث رقم  )2(
 ول اهللا، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما ال يؤكل، حديثسنن الترمذي، كتاب الصيد عن رس  )3(

  . 1464رقم
  .19395، حديث رقم9/244السنن الكبرى للبيهقي   )4(
  .5796، حديث رقم 13/444معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )5(
  .20205، حديث رقم10/10السنن الكبرى للبيهقي   )6(
  .597ث رقم، حدي22/226المعجم الكبير للطبراني   )7(
  .17733، حديث رقم29/268مسند أحمد    )8(
كتاب الصيد عن رسول اهللا، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما ال يؤكـل، حـديث                   ،  سنن الترمذي   )9(

  .1464رقم
  .380، حديث رقم1/212مسند الشاميين   )10(
  .3211سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، باب صيد القوس، حديث رقم  )11(
  .1931سلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، حديث رقمصحيح م  )12(
  .23292، حديث رقم38/328 مسند أحمد  )13(
  .268، حديث رقم 1/199مسند الروياني   )14(
  .19396، حديث رقم9/245السنن الكبرى للبيهقي   )15(
  .5478مصحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به، حديث رق  )16(
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   :دراسة رجال االسناد
 .صدوق، وهو )1(سبقت ترجمته :بن محمد شُعيب - 
 .صدوق، وهو )2(سبقت ترجمته: عمرو بن شُعيِب - 
  .هـ130يب المعلم، أبو محمد البصري، مولى معقل بن يسار، ت حب - 

 .)5("ثقة": أبو زرعة قال  و .)4("ثقة": بن معين اقال  و .)3("ثقة، ما أصح حديثه   ": قال أحمد بن حنبل   
مـن  "  كتاب  في وقال ،)8(، والذهبي في المغني   )7(ابن شاهين وثقه  و. )6("الثقات"وذكره ابن حبان في     
لحبيب أحاديث صالحة وأرجو أنـه مـستقيم        : " وقال ابن عدي   .)9("ثقة حجة ": "تكلم فيه وهو موثق   
قـال  و. )12(صدوق:  وقال ابن حجر   .)11(صدوق: وقال الذهبي في الكاشف    .)10("الرواية في رواياته  

 : قول الـذهبي   :"تهذيب الكمال " في تعليقه على     وقال الشيخ بشار معروف    .)13(ليس بالقوي : النسائي
فال بد أن بان ليحيى القطـان       . صدوق:  أنه واألصح،   بل كذلك من وثقه مطلقاً      فيه نظر،  ثقة حجة، 

 . صدوقالراوي: قال الباحث .)14(والنسائي في حديثه ما لم يبن لغيرهما، واهللا أعلم
  . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  : الحكم على الحديث
  :صحيح لغيره، وفيهإسناده حسن، ويرتقي بالمتابعات إلى : قال الباحث  

اهللا  األصح أنه سمع من جده عبـد  : "قال العالئي : t بن عمرو  عن جده عبد اهللا    رسال شُعيب إ - 
    م عمروـولهـي قـوالضمير المتصل بجده، ف ،yبن عمرو، ومن ابن عمر، وابن عباس 

                                                 
 ).49(انظر الحديث رقم   )1(
 ).49(انظر الحديث رقم   )2(
  2/298 العلل ومعرفة الرجال   )3(
  .3/101الجرح والتعديل   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
  .6/183الثقات   )6(
  .64تاريخ أسماء الثقات ص   )7(
  .1/148المغني في الضعفاء   )8(
  .63ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص   )9(
  .3/323لكامل في الضعفاء ا  )10(
  .1/310الكاشف للذهبي   )11(
  .222تقريب التهذيب ص   )12(
  .2/170تهذيب التهذيب   )13(
  .5/413تهذيب الكمال   )14(
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بن شعيب، عن أبيه، عن جده عائد إلى شعيب، ال إلى عمرو، ومحمد والد شعيب مات في حيـاة                   ا 
ثبـت  : "قال ابن حجـر   و .)1("بن عمرو، وشعيب صغيرا، فكفله جده وسمع منه كثيرا        اهللا   أبيه، عبد 

  .وبذلك تزول علة اإلرسال هذه. )2("سماعه من جده
 الذين ال يضر    )3( حيث ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين         :تدليس شعيب بن محمد    - 

 .تدليسهم
أم      ى الربيع بنت معوذ وزينب بنت       فهو لم يسمع من الصحابة سو     : إرسال عمرو بن شعيب    - 

وهو لم يرو عن أحد من الصحابة في هذا الحديث، إنما روى عن             . )4(، كما ذكر العالئي   yسلمة
 .أبيه شعيب فتزول علة اإلرسال هذه

 الـذين ال    ،)5( حيث ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلـسين          :تدليس عمرو بن شعيب     - 
  .يضر تدليسهم

  .)7(صحيح لغيره: ، وقال شعيب األرنؤوط)6( األلبانيصححهالحديث و  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )1(
 .438تقريب التهذيب ص   )2(
 .34طبقات المدلسين ابن حجر ص  )3(
 .244ص جامع التحصيل في أحكام المراسيل   )4(
 .35طبقات المدلسين البن حجر ص   )5(
  2/1289صحيح الجامع الصغير لأللباني   )6(
  .11/335مسند أحمد    )7(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
هو بالصاد غير المعجمـة     : قال أبو أحمد العسكري   ] أتحبون أن تكُونوا كالحمير الصالّة     [ وفيه - 

 وصلْصال كأنـه    صالٌّ:  للحمار الوحشي الحاْد الصوت    يقال. رووه بالضاد المعجمة وهو خطأ    فَ
  .)1(يريد الصحيحة األجساد الشَّديدةَ األصوات لقُوِتها ونَشَاطها

  ):96(الحديث رقم 
بـن  امد  َأنَا َأح ، ان َأخْبرنَا عِلي بن َأحمد بِن عبد      : قال  البيهقي في شعب اإليمان    أخرج اإلمام 

 فَّارٍد الصيب2(ع( ،  نب دمنَا َأح   انِن ِملْحب اِهيمررٍ   ، ِإبكَيب نى بيحثُ ، نَا ينَا اللَّي)3( ،   خَاِلِد ناع ِزيدِن يب)4( ،
، ره عِن ابِن َأِبي فَاِطمةََأخْب، )5(ن َأبا عقَيٍل الزرِقي   َأ،  محمِد بِن َأِبي حميد    عن، عن سِعيِد بِن َأِبي ِهلَالٍ    

ع  وِل اهللاِ  ، )6(َأِبيِهنسر نعe َفَلَ    ": " قَال ِصحي َأن ِحبي كُم؟ َأيقَمسوَل اِهللا     : قَالُوا" "ا يسا رقَاَل، كُلُّنَا ي :
ِإن ، فِْسي ِبيـِدهِ   َألَا تُِحبون َأن تَكُونُوا َأصحاب كَفَّاراٍت؟ والَِّذي نَ        َأتُِحبون َأن تَكُونُوا كَالْحِميِر الضالَِّة؟    "

لَا يبلُغُها ِبشَيٍء ِمن عمِلِه حتَّى يبتَِليِه اُهللا ِبالْبلَاِء ِليبلَغَ ِبِه ِتلْك الدرجةَ      ، الْعبد لَيكُون لَه الدرجةُ ِفي الْجنَّةِ     
  .)7("ِفي الْجنَِّة لَا يبلُغُها ِبشَيٍء ِمن عمِلِه

    :حديثتخريج ال
  . بنحوه به، )عبد اهللا بن إياس(طمةاف، من طريق ابن أبي )8(أخرجه ابن األثير

   ،)11( والطبراني في الكبير،)10(البخاري في التاريخ الكبير، و)9( ابن سعدأخرجهو  
  
  

                                                 
  .49-48 /3 واألثرالنهاية في غريب الحديث  )1(
)2(  فَّالصيبيع االوانـي الـصفرية     لمهملة، يقال لمن  بفتح الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي آخرها الراء ا        : ار: 

"546 /3األنساب للسمعاني انظر  ".ارفَّالص. 
 .ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصريهو   )3(
  .خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم المصريهو   )4(
)5(  الزبفتح الزاى وسكون الراء وفي آخرها القاف، هذه النسب        : يِقر         ة إلى قرية من قرى مرو يقال لهـا زقر .

 .146 /3األنساب للسمعاني انظر 
معرفـة  انظر  . ابن َأِبي فَاِطمةَ، ذَكَره بعض الْمتََأخِِّرين ِفي الصحابةِ       : ِإياس الضمري، َأبو فَاِطمةَ، وِقيلَ    هو    )6(

  .1/296الصحابة ألبي نعيم 
  .9393 رقم، حديث12/277شعب اإليمان   )7(
  .1/201أسد الغابة البن األثير   )8(
  .508-7/507الطبقات الكبرى البن سعد   )9(
  .267-7/266التاريخ الكبير للبخاري   )10(
  .22/323المعجم الكبير للطبراني   )11(
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مـن  جميعهم   ،)2(وأخرجه ابن عبد البر في االستيعاب      ،)1(أبو نعيم في معرفة الصحابة    من طريقه   و
  .، بنحوه بن إياس عن أبيه عن جده مرفوعاطريق عبد اهللا

  :دراسة رجال اإلسناد
  .)3("ال يعرف: " نقل ابن حجر عن العالئي، قوله: عبد اهللا بن إياس الضمري،ابن أبي فاطمة - 
، ولم يذكرا فيـه     )5(، والبخاري )4(ذكره ابن أبي حاتم   : مسلم بن عقيل أبو عقيل مولى الزرقيين       - 

  . وال تعديالًجرحاً
 .)6(ضعيف: ن أبي حميد إبراهيم األنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني، لقبه حمادمحمد ب - 
  :هـ149سعيد بن أبي هالل الليثي، أبو العالء المصري، ت - 

. )9(، وابن خزيمة، والدار قطني، والبيهقي، والخطيب، وابن عبد البر)8(، والعجلي)7(وثقة ابن سعد 
وقال . )12("ثقة: "وقال الذهبي . )11("الثقات"ابن حبان في كتاب     وذكره  . )10("ال بأس به  : "وقال أبو حاتم  

ونقل الذهبي عن ابـن     . )13("ما أدري أي شئ يخلط في االحاديث      : صدوق، كان أحمد يقول   : "الساجي
  .ثقة: قال الباحث. )15("صدوق: "وقال ابن حجر. )14("ليس بالقوي: "حزم وحده، قوله

  : هـ290حمد بن ِإبراِهيم البلِْخي، ت  ابن ِملحان َأبو عبِد اِهللا َأ-
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )16(ثقة: قال الدارقطني

  : هـ341الصفَّار َأبو الحسِن َأحمد بن عبيِد بِن ِإسماِعيَل، ت - 

                                                 
  .960، حديث رقم1/296معرفة الصحابة ألبي نعيم   )1(
  .4/1727االستيعاب في معرفة األصحاب   )2(
  .4/438زان لسان المي  )3(
  .8/190الجرح والتعديل   )4(
  .7/266التاريخ الكبير للبخاري   )5(
  .839تقريب التهذيب ص   )6(
  .7/514الطبقات الكبرى البن سعد   )7(
  .1/405معرفة الثقات   )8(
  .4/83تهذيب التهذيب   )9(
  .4/71الجرح والتعديل   )10(
  .6/374الثقات   )11(
  .3/236ميزان االعتدال في نقد الرجال   )12(
  .4/83تهذيب التهذيب   )13(
  .3/236ميزان االعتدال في نقد الرجال   )14(
  .390تقريب التهذيب ص   )15(
  .4/11تاريخ بغداد   )16(
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 الـراوي   :قال الباحـث  . )2("الحافظ الثقة : "وقال الذهبي . )1("كان ثقة ثبتاً  : "قال الخطيب البغدادي  
 .ثقة
 - اِزيرالشِّي دمَأح بن ِليِن عسو الحَأب اندبع نهـ415، تاب :  

  .الراوي ثقة:  قال الباحث.)3("ِثقَةٌ مشْهور، عاِلي اِإلسنَاد": قال الذهبي
  . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :الحكم على الحديث
  .بن أبي فاطمة اليعرفواد ضعيف، فيه محمد بن أبي حمي ضعيف،إسناده : قال الباحث

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)4(القَطْع: افِْتعاٌل من الصلم: االصِطالم] وتُصطَلَمون في الثالثِة [ ومنه حديث الِفتَن -

  ):97(الحديث رقم 
 مهاِجٍر، حدثَِني عبد    ، حدثَنَا بِشير بن   )5(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ  :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

ِإن ُأمِتي يسوقُها   ": قُوُل، يe  فَسِمعتُ النَِّبيe،  كُنْتُ جاِلسا ِعنْد النَِّبي   : ، قَالَ )6(اللَِّه بن بريدةَ، عن َأِبيهِ    
 حتَّى يلِْحقُـوهم ِبجِزيـرِة      ، ثَلَاثَ ِمرارٍ  )7( كََأن وجوههم الْحجفُ   ،قَوم ِعراض الَْأوجِه، ِصغَار الَْأعينِ    

          ،ضعو بنْجيو ضعب ِلكهةُ فَيا الثَّاِنيَأمو ،مِمنْه بره نو منْجاِبقَةُ الُْأولَى فَيا السِب، َأمرا الثَّاِلثَةُ الْعَأمو
َأما والَِّذي نَفِْسي   " : قَالَ ."هم التُّرك " : قَالَ ؟ من هم  ، يا نَِبي اللَّهِ   :وا قَالُ ." كُلُّهم من بِقي ِمنْهم    ونمفَيصطَل

وكَان بريدةُ لَا يفَاِرقُه بِعيـراِن َأو ثَلَاثَـةٌ         : قَاَل. " لَيرِبطُن خُيولَهم ِإلَى سواِري مساِجِد الْمسِلِمين      ،ِبيِدِه
  .)8(لَاِء ِمن ُأمراِء التُّرِكن الْب مe ِمما سِمع ِمن النَِّبيِر والَْأسِقيةُ بعد ذَِلك ِللْهرِبومتَاع السفَ

  
  :تخريج الحديث

                                                 
  .4/261تاريخ بغداد   )1(
  .3/876تذكرة الحفاظ الذهبي   )2(
  .398-17/397سير أعالم النبالء   )3(
  .3/49النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .ل بن دكَينهو الفض  )5(
االصابة فـي  انظر .  ه63هو بريدة بن الحصيب بن عبد اهللا بن الحارث األسلمى، أحد الصحابة الكرام، ت     )6(

  .1/151تمييز الصحابة 
)7(  )حق بين ِجلْـدين                ) فجطارغير يفَة، وهي الترس الصجالحاء والجيم والفاء كلمةٌ واحدة ال قياس، وهي الح

جل منهما حفٌ. فةوتُجعجع حم140 /2مقاييس اللغة معجم انظر  .والج.  
  .21873،  حديث رقم 46/425مسند أحمد   )8(
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  .من طريق بشير بن مهاجر به، بنحوهكالهما ، )2(، والحاكم)1(أخرجه أبو داود  
       أبي الزنـاد عـن األعـرج عـن    ، من طريق)4(، ومسلم)3(وللحديث شاهد أخرجه البخاري    

لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاِتلُوا قَوما ِنعالُهم الشَّعر، وحتَّى تُقَاِتلُوا التُّرك،           : "، ولفظ البخاري  tأبي هريرة 
هوهجو وِه، ذُلْفَ الُْأنُوِف، كََأنجالْو رمِن، حيالَْأع الِْصغَار انجالْم قَةُمطْرم."  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .بِشير بن المهاِجِر الغنوى الكوفى -

وذكره ابـن   . )7("ليس به بأس  : "وقال النسائى . )6("ثقة: "وقال العجلى . )5("ثقة: "قال ابن معين  
: ، وقال فـي موضـع     )9("ثقة فيه شيء  : "وقال الذهبي . )8("يخطىء كثيراً : "، وقال "الثقات"حبان فى   

يخالف فـى بعـض     : "وقال البخارى . )11("يكتب حديثه، وال يحتج به    : "، وقال أبو حاتم   )10("صدوق"
رأس مائـة سـنة     : ، يقول eيعني حديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه، قال سمعت النبي          –حديثه هذا   

منكر الحـديث، قـد اعتبـرت       : "وقال أحمد . )12("- باردة يقبض فيها روح كل مسلم      يبعث اهللا ريحاً  
، وقال النسائي فـي موضـع     )14("ليس بالقوي : "وقال الدارقطني . )13("ذا هو يجىء بالعجب   أحاديثه فإ 

روى ما ال يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه، وإن كان           : "، وقال ابن عدى   )15("ليس بالقوي : " أخر

                                                 
  .4307 كتاب المالحم، باب قتال الترك، حديث رقم ،سنن أبي داود  )1(
  .8598،  حديث رقم4/474المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .3587 النُّبوِة ِفي الِْإسلَاِم، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علَاماِت  )3(
صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجـل فيتمنـى أن                     )4(

  .2912يكون مكان الميت من البالء، حديث رقم
  ..379-2/378الجرح والتعديل   )5(
  .1/249الثقات للعجلي   )6(
  .4/177مال تهذيب الكانظر   )7(
  .6/98الثقات البن حبان   )8(
  .1/272الكاشف للذهبي   )9(
  .54من تكلم فيه وهو موثق ص   )10(
  .2/379الجرح والتعديل   )11(
  .102-2/101التاريخ الكبير للبخاري   )12(
  .2/378الجرح والتعديل   )13(
  .54من تكلم فيه وهو موثق ص انظر   )14(
  .63الضعفاء والمتروكين للنسائي ص   )15(



  160 160 

 .)3(منكر الحديث، عنده منـاكير    : "وقال الساجى . )2("متكلم فيه : "وقال العقيلى . )1("فيه بعض الضعف  
  .الراوي صدوق لين الحديث: قال الباحث. )4("صدوق لين الحديث: "وقال ابن حجر

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

وقـال  فيه بشير بن المهاجر صدوق لين الحديث ولم يتـابع،           ضعيف،  إسناده  : قال الباحث   
  .)5("هذَا حِديثٌ صِحيح الِْإسنَاِد، ولَم يخِْرجاه: "الحاكم

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)6(]وال المصطَلمة أطْباُؤها [ومنه حديث الهدي والضحايا - 

  ):98(الحديث رقم 
ـ  اَل قَ ،ياِنهصب األَ يِلِل د  بنِ يماِهبر إِ  بن يُلِلا د نَثَدح:  قال ِطوسي األَ  فِ ياِنرب الطَ أخرج اإلمام    ا  نَ

 ،اٍسب ع بِنا ن ع ،)9(يِهِبَأن   ع ،)8(ساو طَ بناا   نَ :اَل قَ ،)7(ماِص ع  بنِ يِلا ع  نَ :اَل قَ ، دلويه وِبيَأ بِن   اِديِز
ـ  اِءربا الج ولَ)11(اِءجفَا الع ولَ)10(اِءور العدِني الب ِفوزجا يلَ": eول اهللاِ س ر اَل قَ :اَلقَ ـ ولَ ِلصطَا المِةم 
  .)13()12("اهاُؤطبَأ
  
  
  

                                                 
  .2/182الكامل في الضعفاء   )1(
  .1/162الضعفاء الكبير   )2(
  .1/411تهذيب التهذيب انظر   )3(
  .173تقريب التهذيب ص   )4(
  .4/474المستدرك على الصحيحين للحاكم   )5(
  .3/49النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .معلى بن عاصم بن صهيب الواسطى، أبو الحسن القرشى التيمى موالههو   )7(
  .أبو محمد، عبد اهللا بن طاوس بن كيسان اليمانيهو   )8(
  .أبو عبد الرحمن، طاوس بن كيسان اليماني، يقال اسمه ذكوان، وطاوس لقبهو   )9(
  .3/318النهاية في غريب الحديث واألثر . العيب وقد يضم: العوار بالفتح   )10(
  .3/186 غريب الحديث واألثرالنهاية في. هي المهزولة من الغَنَم وغيرها  )11(
النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر         . األخْالف: واألطباء. أي المقْطوعة الضروع  : المصطلمة أطباؤها   )12(

3/115.  
  .3578، حديث رقم4/48المعجم األوسط للطبراني   )13(
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  :تخريج الحديث
  .، من طريق علي بن عاصم، بمثله)1(أخرجه ابن األعرابي في معجمه  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .أجد فيه جرحا أو تعديال أحد شيوخ الطبراني، لم :دليل بن إبراهيم بن دليل االصبهاني - 
 .هـ201، ت، أبو الحسن القرشى التيمىلواسطى بن عاصم بن صهيب ايعل - 

 بالحديث، والناس يظلمونه فى أحاديث يسألون أن يدعها،         وفاًكان ثقة، معر  : "ذكره العجلى، فقال  
دعوا الغلط  : "، فقال "إنه يغلط فى أحاديث   : "فقيل له ". ما زلنا نعرفه بالخير   : "وقال وكيع . )2("فلم يفعل 

ـ    أن وكيعاً ": سود بن سالم  أل قيل و ،"وخذوا الصحاح، فإنا ما زلنا نعرفه بالخير        بـن   ي كان يقدم عل
، "لو ترك ما يغلط فيه وأخذوا غيره لكان       : ذكره يوما إنما قال وكيع، و   ": ، فقال "؟رهعاصم ويرفع أم  

 أناو هو واهللا عندي ثقة،   : وقال أحمد بن حنبل، قال    . )3("غلطهدعوه و ": قال،  "إنه يغلط ": قيل لوكيع و
. كثيراأومأ أحمد بيده خطأ     كان حماد بن سلمة يخطىء، و     ": ه، فقال  خطأُ كر ألحمد ذُو. )4(" عنه أحدث

خذوا من حديثه : "قال وكيع:  وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أبيه   .)5("ولم ير بالرواية عنه بأساً    
ن يغلـط  كا: "يقول، و"كان أبى يحتج بهذا: "قال عبد اهللا". )6(ما صح ودعوا ما غلط، أو ما أخطأ فيه    

وقال أبـو    .)8("يكتب حديثه : "ة وقال أحمد مر   .)7("لم يكن متهما بالكذب   ويخطىء، وكان فيه لجاج، و    
كان ممن يخطئ ويقيم على خطئه : "وقال ابن حبان. )9("لين الحديث يكتب حديثه وال يحتج به     : "حاتم

ترك ما انفرد به من االخبار واالحتجاج بمـا وافـق           : فإذا بين له لم يرجع، والذى عندي في أمره        
 فال يستحق الترك، وأما بين له من خطئـه          الثقات الن له رحلة وسماعا وكتابة، وقد يخطئ االنسان        

 وقال أبو على صالح بن محمد       .)10("فلم يرجع فيشبه أن يكون في ذلك متوهما أنه كان كما حدث به            
م، يغلـط فـى     ـوهـير ال ـليس هو عندى ممن يكذب، ولكن يهم، وهو سىء الحفظ، كث          : "األسدى

: رو بن على  ـص عم ـو حف ـال أب ـوق .)11("أحاديث يرفعها ويقلبها، و سائر حديثه صحيح مستقيم       
                                                 

  .606، حديث رقم2/107 -الشاملة–معجم ابن األعرابي   )1(
  .2/156الثقات للعجلي   )2(
  .11/448تاريخ بغداد  انظر  )3(
  .6/326الكامل في الضعفاء البن عدي  انظر  )4(
  .2/394الضعفاء وسؤاالت البرذعي البي زرعة انظر   )5(
  .1/156العلل ومعرفة الرجال   )6(
  .انظر المرجع السابق  )7(
  .6/325الكامل في الضعفاء البن عدي انظر   )8(
  .6/199الجرح والتعديل   )9(
  .2/113ين البن حبان المجروح  )10(
  .11/449تاريخ بغداد انظر   )11(
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وهو مع ضعفه، في نفسه صدوق، : " وقال الذهبي.)1("فيه ضعف، وكان إن شاء اهللا من أهل الصدق"
على بن عاصم على اختالف     سمعت  ":  قَولَه  يعقوب بن شيبة   نُقل عن و ،)2("له صولة كبيرة في زمانه    

تركه هم من أنكر عليه تماديه فى ذلك، و        من ، و من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط      منهم   ،فيهأصحابنا  
ولجاجته فيه وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم فى سـوء حفظـه،              ،الرجوع عما يخالفه الناس فيه    

نيه عن تصحيح ما كتب الوراقـون       تواو ،اشتباه األمر عليه فى بعض ما حدث به من سوء ضبطه          و
رحمة اهللا علينا وعليه من أهل الدين          ن   من قصته عنده أغلظ من هذه القصص، وقد كا         منهمله، و 

عبـاد بـن     عن   وقال ابن المبارك  . )3("شديد التوقى، وللحديث آفات تفسده    ،  رعالخير البا والصالح و 
كان الوراقون يكتبون له فنراه أتى      ، و  موسراً ولكنه كان رجالً  ،  يسمعليس ننكر عليه أنه لم      ": العوام

قدمت أنا وبهز   : "قال عفان و .)5(صدوق يخطئ ويصر  : بن حجر  وقال ا  .)4("كتبوها له من كتبه التى    
بقى؟ فجعلنا  من  :  أهل البصرة، فقال   من: ممن أنتما؟ قلنا  : واسط، فدخلنا على على بن عاصم، فقال      

ما :  إال استصغره، فلما خرجنا، قال بهز      نذكر له إنساناً  ، فال   مشايخ البصريين نذكر حماد بن زيد، و    
قال فى  و ،"وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع      ،  كان كثير الغلط  : "ابن المدينى  وقال. )6("أرى هذا يفلح  
قال و. "كان يروى أحاديث منكرة   ، و يغلط فى الحديث  كان  ، و ان معروفا فى الحديث   ك": موضع آخر 

كانت حلقته بحيال حلقة هشيم، ولكنه كان ال يجالسهم، وكتب ولم يجالس، فوقع فى : "يزيد بن هارون
كان من أهل   ": وقال زكريا بن يحيى الساجى    . )8("ما زلنا نعرفه بالكذب   : " وقال مرة  .)7("كتبه الخطأ 

 نا على عن خالد بسبعة عشر حديثا،      حدث": يزيد بن زريع   وقال. )9("الصدق، ليس بالقوى فى الحديث    
: فقـال كره ، ثم ثالث فأنكره، فأخبرناه،  عن حديث فأنكره ، ثم آخر فأن - يعني الحذاء  - فسألنا خالدا 

  .)10("كذاب فاحذروه

                                                 
  .5/165ميزان االعتدال في نقد الرجال انظر   )1(
  .5/165ميزان االعتدال في نقد الرجال   )2(
  .5/165، وميزان االعتدال في نقد الرجال 447-11/446تاريخ بغداد انظر   )3(
  .11/448تاريخ بغداد انظر   )4(
  .699تقريب التهذيب ص  )5(
  .11/450تاريخ بغداد انظر   )6(
  .11/449 المرجع السابقانظر   )7(
، وتاريخ بغـداد    3/966، والضعفاء الكبير للعقيلي     2/394الضعفاء وسؤاالت البرذعي البي زرعة      انظر    )8(

11/455.  
  .11/452تاريخ بغداد انظر   )9(
  .3/966ير للعقيلي ، والضعفاء الكب4/890) بل األوسط(التاريخ الصغير للبخاري انظر   )10(
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 .)4("ليس بثقة : " وقال مرة  .)3("ليس بشىء ،  )2(كذاب: "بن معين وقال ا . )1("ال تكتبوا عنه  : "شعبةوقال   
ثـم  ": قيـل ، الغلطالخطأ و: "قال" ؟وما أنكرت منه : "فقيل له ،  "ليس بشىء، وال يحتج به     ":وقال مرة 

  ثقة إنه : يقول ،إن أحمد بن حنبل   ": بن معين الوقيل  . "ليس ممن يكتب حديثه   ": قال" ؟شىء غير هذا  
عنده قط ثقة، وال حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم            ، ما كان    ال واهللا ": ، قال "ليس بكذاب 

. )6("ليس بالقوى عنـدهم   ": وقال البخارى . )5("ما زلنا نعرفه بالكذب   ": وقال يزيد بن هارون    .!"ثقة؟
، وقال في موضع    )8("ضعيف:  وقال النسائي  .)7("ا فال أكتب حديثه   ، وأما أن  يتكلمون فيه ": قال مرة   و

 فـي   العقيلى هذكرو. )10("يثبت على غلطه  كان يغلط و  ": قال الدارقطنى و. )9("متروك الحديث ": أخر
حديث خالد عن مطـرف،     : أتيت على بن عاصم، فقلت له     ":  يحيى بن معين   وقال عن  ،)11(الضعفاء

، عن أبيـه،    ربن عياض بن حما   ارف بن عبد اهللا     ، عن مط  خالدحدثنا  : عن عياض بن حمار، فقال    
انظـر فـى    : ، قلت إنما هو مطرف آخر   ،  ال: نما هو مطرف بن عبد اهللا عن عياض، فقال        إ: فقلت

الضعف بـين   : "وقال ابن عدي   .)12("كذبت: يفقلت فى نفس  : أنا أحفظ من الكتاب، قال    : كتابك، فقال 
ئ الـرأي   يكان أحمـد يـس    "، وقال   "الضعفاء والمتروكين "وذكره ابن الجوزي في      .)13("على حديثه 

أبو خيثمة، ثم قال    ، و ابن معين ، و طه أحمد أسق":  قَولَه محمود بن غيالن  ونقل ابن حجر عن     . )14("فيه
، عن على بن عاصم فيأمره  يدور على كل من نهاه عن الكتابة إن أباه أمره أن:عبد اهللا بن أحمدلى 

  .صدوق يخطئ كما قال ابن حجرالراوي : ثقال الباح .)15("أن يحدث عنه
 

                                                 
  .3/967، والضعفاء الكبير للعقيلي 2/397الضعفاء وسؤاالت البرذعي ألبي زرعة انظر   )1(
  .11/455تاريخ بغداد انظر   )2(
  .1/255الضعفاء الكبير للعقيلي   )3(
  .3/968، والضعفاء الكبير للعقيلي 2/395الضعفاء وسؤاالت البرذعي ألبي زرعة انظر   )4(
  .456-11/350خ بغداد تاريانظر   )5(
  .82الضعفاء الصغير ص  )6(
  .4/890) بل األوسط(التاريخ الصغير   )7(
  .179الضعفاء والمتروكين للنسائي ص  )8(
  .6/325الكامل في الضعفاء البن عدي انظر   )9(
  .21سؤاالت السلمي للدارقطني ص  )10(
  .3/966الضعفاء الكبير   )11(
  .3/967، والضعفاء الكبير للعقيلي 6/325 الكامل في الضعفاء البن عديانظر   )12(
  .6/331الكامل في الضعفاء   )13(
  .2/195الضعفاء والمتروكين البن الجوزي   )14(
  .7/305تهذيب التهذيب انظر   )15(
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 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 
  :الحكم على الحديث
، وشيخ الطبراني    ولم يتابع   صدوق يخطئ  علي بن عاصم   فيه،  ضعيف اإلسناد : قال الباحث 

  .دليل بن إبراهيم لم أجد له ترجمة
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
وهي العبادةُ المخصوصةُ وأصلُها في اللَّغة      ]  والصلوات الصالة[وقد تكرر فيه ذكْر     ... } صال  { 

وسميت العبادةُ المخصوصة صالة    . ل إن أصلَها في اللغة التعظيم     وقي. عض أجزاِئها الدعاء فسميت بب  
تعظيم اللّه  أي األدِعيةُ التي يراد بها      :  وقوله في التشهد الصلوات للّه     .ما فيها من تَعظيم الرب تعالى     ل

  ا قولنا . ستَِحقُّها ال تليقُ بأحٍد ِسواه    تعالى هو مد فمعناه    ال: فأملَّ على محمص ه فـي الـدنيا     : لَّهمعظّم
. بإعالء ِذكِْره وإظهاِر دعوته وإبقاء شريعته وفي اآلخرة بتَشِْفِيعه في أمته وتضعيف أجره ومثُوبِتـه  

: سبحانَه بالصالِة عليه ولم نَبلُغ قدر الواِجب من ذلك أحلْنَاه على اللِّه وقُلْنا            المعنى لما أمر اللّه     : وقيل
هل يجوز إطالقه على : وهذا الدعاء قد اختُِلف فيه. اللهم صلِّ أنت على محمد ألنك أعلم بما يِليقُ به        

: وقـال الخطَّـابي   . ال لغيـره  ال يقَ ؟ والصحيح أنه خاص له ف     النبي صلى اللّه عليه وسلم أم ال      غير  
  .)1 (الصالةُ التي بمعنى التعظيم والتكريم ال تُقال لغيره والتي بمعنى الدعاء والتبريك تُقال لغيره

  ):99(الحديث رقم 
عـن  ، )3( حـدثَنَا يحيـى  :قَـالَ ، )2(حـدثَنَا مـسدد  :  في صحيحه قال البخاري أخرج اإلمام   
، eبايعتُ رسوَل اللَّهِ  :  قَالَ ،)5( عن جِريِر بِن عبِد اللَّهِ     ،بن َأِبي حاِزمٍ  ا حدثَِني قَيس    :َلقَا،  )4(ِإسماِعيَل

  .)6( والنُّصِح ِلكُلِّ مسِلٍم،وِإيتَاِء الزكَاِة ،الصلَاِةعلَى ِإقَاِم 
  :تخريج الحديث

  .مثلهمن طريق يحيى بن سعيد به، ب ،)7(أخرجه البخاري  

                                                 
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . أبو الحسن، مسدد بن مسرهدهو   )2(
  .ان التميميأبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطهو   )3(
  .أبو عبد اهللا، إسماعيل بن أبي خالدهو   )4(
هـ، وقيـل   51جرير بن عبد اهللا بن جابر البجلى القسرى، أبو عمرو، و قيل أبو عبد اهللا، اليمانى، ت                هو    )5(

  .1/242االصابة في تمييز الصحابة انظر . بعدها بقرقيسيا، أحد الصحابة الكرام
  .57، باب الدين من النصيحة، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب اإليمان   )6(
  .524صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب البيعة على إقام الصالة، حديث رقم  )7(
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مـن  ، )3(وأخرجـه البخـاري    .نميرعبد اهللا بن    ، من طريق    )2(، ومسلم )1(وأخرجه البخاري 
 وسـفيان عبـد اهللا     (ثالثتهم .بن أسامة ا، من طريق حماد     )4(وأخرجه مسلم .  بن عيينة  طريق سفيان 

  .، بمثلهعن إسماعيل بن ابي خالد به) وحماد
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
، وأما اختالطه فال يضر     )t)5ريرألنه لم يرسل عن ج     ال يضر،    إرسال قيس بن أبي حازم    ما  وأ - 

 عن إسماعيل بن أبـى      الخطيب البغدادي ، فقد نقل    )6( من المختلطين  ول، ألنه من القسم األ    أيضاً
 فاشـتروا لـه     -حجبوه–وخرف وذهب عقله    جاز المئة بسنين كثيرة     وكبر  أنه لما   ": ، قوله خالد

  .)7("...فجعلت معه فى منزله وأغلق عليه باب، داء أعجميةجارية سو
، وأما تدليـسه  )8(قيس بن أبي حازم  عن نه لم يرسلأل ال يضر،  إرسال إسماعيل بن أبي خالد    و - 

 الذين اغتفر األئمة تدليس     ،)9(ال يضر أيضا، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين           
 .لك فقد صرح بالسماع في هذا الحديثوإن لم يصرحوا بالسماع، ومع ذ

  ):100(الحديث رقم 
عبد        َأخْبرنَا   ،)10( حدثَِني نَصر بن عِلي الْجهضِمي     : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  
 ،الْخَمـس الصلَواتُ  " : قَالَ ،e عن النَِّبي  ،عن َأِبي هريرةَ  ،  )13(عن محمدٍ ،  )12(حدثَنَا ِهشَام ،  )11(الَْأعلَى

  .)14(" كَفَّاراتٌ ِلما بينَهن،والْجمعةُ ِإلَى الْجمعِة

                                                 
  .1401صحيح البخاري، كتاب، باب البيعة على إيتاء الزكاة، حديث رقم  )1(
  .56صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين من النصيحة، حديث رقم  )2(
  .2157صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد من غير أجر، حديث رقم  )3(
  .56صحيح مسلم ، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين من النصيحة، حديث رقم  )4(
  .257جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )5(
  .291، واالغتباط بمن رمي باالختالط ص 99المختلطين للعالئي صانظر   )6(
  .12/454تاريخ بغداد : انظر بتصرف يسير  )7(
  .145جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )8(
  .28طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )9(
  .نصر بن على بن نصر بن على بن صهبان الجهضمى، أبو عمرو البصرى الصغيرهو   )10(
  .أبو محمد، عبد األعلى بن عبد األعلىهو   )11(
  .بو عبد اهللا، هشام بن حسانأهو   )12(
  .أبو بكر، محمد بن سيرينهو   )13(
  .233، حديث رقم...، كتاب الطهارة، باب الصلَواتُ الْخَمس والْجمعةُ ِإلَى الْجمعِةصحيح مسلم  )14(
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  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
ليسه فال يـضر    ، وأما تد  )1( يضر، ألنه لم يرسل عن ابن سيرين        ال إرسال هشام بن حسان   وأما   - 

  .)2(، ألنه من المرتبة الثانية من المدلسين الذين اغتفر األئمة تدليسهمأيضاً
  .)t)3 يضر، ألنه لم يرسل عن أبي هريرةال إرسال محمد بن سيرينو - 
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ا خـاص لـه   ذوقيل فيه إن ه.  أي ترحم وبرك ]اللهم صلِّ على آل أبي أوفَى     [ومنه الحديث   ] ه[

  .)4(وأما ِسواه فال يجوز له أن يخُص به أحداً. ولكنه هو آثر به غيره

  ):101(الحديث رقم 
عـن  ،  )6( حـدثَنَا شُـعبةُ    ،)5(حدثَنَا حفْص بن عمر   :  في صحيحه قال   إلمام البخاري أخرج ا   
 اللَّهم صـلِّ    : قَالَ ، ِإذَا َأتَاه قَوم ِبصدقَِتِهمe    كَان النَِّبي  :اَل قَ ،)8(بِن َأِبي َأوفَى  اعن عبِد اللَِّه    ،  )7(عمٍرو

  .)9(اللَّهم صلِّ علَى آِل َأِبي َأوفَى : فَقَاَل. فََأتَاه َأِبي ِبصدقَِتِه.علَى آِل فُلَاٍن
  :تخريج الحديث

  . بمثلهبه،، من طريق شعبة )10(أخرجه مسلم  
  :ناددراسة رجال اإلس

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 

                                                 
  .293جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .47طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )2(
  .264جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )3(
  .30/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة األزدى النمرى، أبو عمر الحوضى البصرىهو   )5(
  .أبو بسطام، شعبة بن الحجاج الواسطيهو   )6(
  .أبو عبد اهللا، عمرو بن مرة المراديهو   )7(
علقمة بن خالد بن الحارث األسلمى، أبو إبراهيم، وقيل أبو محمد، وقيـل أبـو               : أبى أوفى عبد اهللا بن    هو    )8(

  .4/38االصابة في تمييز الصحابة انظر . هــ بالكوفة87معاوية، أحد الصحابة الكرام، ت
  .1497صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث رقم  ) 9(
  .1078، كتاب الزكاة، الدعاء لمن أتى بالصدقة، حديث رقم صحيح مسلم  )10(
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  .)1(ال يضر، ألنه لم يرسل عن ابن أبي أوفى رضي اهللا عنه إرسال عمرو بن مرةوأما  - 
  .)2(، ألنه لم يرسل عن عمرو بن مرة كذلكال يضر إرسال شعبة بن الحجاجو - 
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  ).3( أي دعت له وبركت]يه المالئكةُ عشْراًمن صلَّى علي صالةً صلَّت عل[وفيه  - 

  ):102(الحديث رقم 
بـن  ا حدثَنَا عبد اللَِّه     ،)4(حدثَنَا محمد بن سلَمةَ الْمراِدي    :  في صحيحه قال   اإلمام مسلم أخرج    

بـِن  ا عن عبِد الرحمِن     ،قَمةَ عن كَعِب بِن علْ    ، وغَيِرِهما ، وسِعيِد بِن َأِبي َأيوب    ،)6( عن حيوةَ  ،)5(وهٍب
ِإذَا سِمعتُم الْمَؤذِّن فَقُولُوا ِمثَْل  " : يقُولُ ،eسِمع النَِّبي  َأنَّه   ،بِن عمِرو بِن الْعاصِ   ا عن عبِد اللَِّه     ،)7(جبيٍر

 ثُم سـلُوا اللَّـه ِلـي        ، صلَّى اللَّه علَيِه ِبها عشْرا     من صلَّى علَي صلَاةً    ثُم صلُّوا علَي فَِإنَّه      ،ما يقُولُ 
                وَأنَا ه َأكُون و َأنجَأراِد اللَِّه وِعب ٍد ِمنبِغي ِإلَّا ِلعنَِّة لَا تَنْبنِْزلَةٌ ِفي الْجا مِسيلَةَ فَِإنَّهَأَل ِلـي     ،الْوس نفَم 

الشَّفَاع لَّتْ لَهِسيلَةَ ح8(""ةُالْو(.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ، وقيل بعدها127كعب بن علقمة بن كعب التنوخى، أبو عبد الحميد المصرى، ت - 
  . صدوقالراوي :  قال الباحث.)10("صدوق: "، وقال ابن حجر)9("الثقات"ذكره ابن حبان في 

 . ثقات اإلسناد رجالباقي - 
 

                                                 
  .247جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )2(
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
)4(  المانظر . إلى مراد واسمه يحابر بن مالك      هذه النسبة    ، بضم الميم وفتح الراء وبعد األلف دال مهملة        :ياِدر

  .188 /3اللباب في تهذيب األنساب 
  .عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشى موالهم الفهرى، أبو محمد المصرى الفقيههو   )5(
  .أبو زرعة، حديث رقميوة بن شريح التجيبيهو   )6(
  .عبد الرحمن بن جبير المصرى المؤذن، مولى نافع بن عمروهو   )7(
  .384يح مسلم، كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حديث رقم صح  )8(
  .7/355الثقات البن حبان   )9(
  .811تقريب التهذيب ص  )10(
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  . )1(ال يضر، ألنه لم يرسل عن كعب بن علقمة ال حيوة بن شريحإرسوأما  - 
 .)2(ال يضر، ألنه من الطبقة األولى من المدلسين تدليس عبد اهللا بن وهبو - 

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  ).3(]ده الطعام صلَّت عليه المالئكةالصائم إذا ُأِكل عن[ والحديث اآلخر - 

  ):103(الحديث رقم 
بـن  اعن حِبيـِب  ، )5(عن شُعبةَ، )4(حدثنا وِكيع :  في مصنفه قال    ابن أبي شيبة   أخرج اإلمام   

، فَقُرب إلَيِه طَعـام، فَكَـانe        النبي  أتانا : قالت ،)8( عن ُأم عمارةَ   ،)7( عن امرَأٍة يقَاُل لها لَيلَى     ،)6(زيٍد
  .)9(" إذَا ُأِكَل عنْده الطَّعام صلَّتْ عليه الْمالَِئكَةُالصاِئمإن ": eفقال النبي. بعض من عنْده صياما

  :تخريج الحديث
   ،)14(، وابن خزيمة)13(، والدارمي)12(، وأحمد)11(ه، وابن ماج)10(أخرجه الترمذي  

  

                                                 
  .170جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .22طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )2(
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
  سفيان، وكيع بن الجراحأبو هو   )4(
  .أبو بسطام، شعبة بن الحجاج الواسطيهو   )5(
  . حبيب بن زيد بن خالد األنصارى المدنىهو   )6(
: ليلى موالة أم عمارة، كما جاء ذلك في بعض الروايات كرواية الدارمي وغيره، قال حبيب بن زيـد                 : هي  )7(

  .1779، حديث رقم 1087-2/1086 سنن الدارميانظر ...". سمعت موالة لنا يقال لها ليلى"
نَِسيبةُ ِبنْتُ كَعِب بِن عمٍرو اَألنْصاِريةُ، والدة عبد اهللا بن زيد، شهدت بيعة العقبة، وشهدت أحـدا مـع     : هي  )8(

زوجها، وشهدت بيعة الرضوان، ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة، وجرحت يومئذ اثنتي عـشرة جراحـة،                
  .8/261اإلصابة في تمييز الصحابة انظر .  حبيبوقطعت يدها، وقتل ولدها

  .9708، حديث رقم 6/298مصنف ابن أبي شيبة   )9(
  .785سنن الترمذي، كتاب الصوم عن رسول اهللا، باب فضل الصائم إذا أكل عنده، حديث رقم   )10(
  .1748سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الصائم إذا أكل عنده، حديث رقم   )11(
  .27060، حديث رقم 616-44/615أحمد مسند   )12(
  .1779، حديث رقم 1087-2/1086سنن الدارمي   )13(
  .2138، حديث رقم 3/307صحيح ابن خزيمة   )14(
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 والنـسائي فـي     ،)4(، وابـن الجعـد    )3(وابن المبارك في الزهـد      ،)2( وعبد بن حميد   ،)1(وابن حبان 
، وفـي شـعب     )9(، والبيهقي في الكبـرى    )8(، وابن أبي عاصم   )7(، والبغوي )6(لىوأبو يع  ،)5(الكبرى
  .بألفاظ متقاربةبه، من طريق حبيب بن زيد جميعهم  ،)10(اإليمان

يأكـل عنـده    (، بلفـظ    )13(أحمدو ،)المفاطير(، بلفظ   )12(، وابن خزيمة  )11(الترمذي وأخرجه
  .من طريق شريك عن ليلى بهجميعهم ، )فواطر

بـن  امن حديث عبد اهللا      ،)15(، وابن المبارك في الزهد    )14( عند عبد الرزاق     وللحديث شاهد 
  .، بنحوه موقوفاً عليهعمرو بن العاص

  :دراسة رجال اإلسناد
  :ليلى موالة أم عمارة - 

          . )17("مقبولة: "وقال ابن حجر. )16("لها صحبة": ، وقال"الثقات"ذكرها ابن حبان في 
  .فيها لين: قال الباحث

 . ثقات اإلسناد  رجالباقي - 
  

  

                                                 
  .3430، حديث رقم8/216صحيح ابن حبان   )1(
  .1568، حديث رقم 453مسند عبد بن حميد ص   )2(
  .1424، حديث رقم 500الزهد البن المبارك ص   )3(
  .729، حديث رقم 1/477ن الجعد مسند اب  )4(
  .3254، حديث رقم 3/354السنن الكبرى للنسائي   )5(
  .7148، حديث رقم 13/69مسند أبي يعلى   )6(
  .1817، حديث رقم6/376شرح السنة للبغوي   )7(
  .3370، حديث رقم6/142اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )8(
  .8776، حديث رقم4/305السنن الكبرى للبيهقي   )9(
  .3313، حديث رقم5/208شعب اإليمان   )10(
  . 784سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، حديث رقم  )11(
  .2140، حديث رقم 3/307صحيح ابن خزيمة   )12(
  .27059، حديث رقم44/614مسند أحمد   )13(
  .7909، حديث رقم 4/312مصنف عبد الرزاق   )14(
  .1426، حديث رقم 501 المبارك ص الزهد البن  )15(
  .5/346الثقات البن حبان   )16(
  .2/753تقريب التهذيب   )17(
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   :الحكم على الحديث
: وقال حسين سليم أسد   فيه ليلى موالة أم عمارة فيها لين ولم تتابع،          ضعيف،  إسناده  : قال الباحث 

  .)3(، وشعيب األرنؤوط)2(األلبانيكٌل من  ضعف إسناده ، لكن)1(إسناده جيد
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 أي فليـدع ألهـل      ]يِجب وإن كان صائماً فليصلِّ    كم إلى طَعام فل   إذا دِعي أحد  [  والحديث اآلخر  - 

  ).4(الطَّعام بالمغِْفرة والبركة

  ):104(الحديث رقم 
 ، حدثنا حفْص بن ِغيـاثٍ     ،حدثنا أبو بكِْر بن أبي شَيبةَ      : في صحيحه قال    مسلم  اإلمام أخرج

 ،إذا دِعي أحدكم فَلْيِجبe :"    قال رسول اللَّهِ   :قالريرةَ،  ، عن أبي ه   )6(بن ِسيِرين ا عن   ،)5(عن ِهشَامٍ 
  .)7("وِإن كان مفِْطرا فَلْيطْعم ،فَِإن كان صاِئما فَلْيصلِّ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
، )8(لم يرسل عن أبي هريرة     ابن سيرين    ألن  ال يضر،  ن وهشام بن حسا   إرسال ابن سيرين  وأما   -
  .)9(لم يرسل عن ابن سيرين هشام بن حسانو
أما و ،)10(ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة األولى من المدلسين           تدليس حفص بن غياث   و - 

ما ألن الرواية في مسلم، ومسلم ينتقي من أحاديث الرواة المتكلم فيهم             ،اختالطه فال يضر أيضاً   
  . سلم أحاديثهم من اإلشكال

                                                 
  .13/69مسند أبي يعلى   )1(
  .3/503سلسلة األحاديث الضعيفة   )2(
  .44/615مسند أحمد   )3(
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .هشام بن حسان األزدى، أبو عبد اهللا البصرىهو   )5(
  .محمد بن سيرين األنصارى، أبو بكر بن أبى عمرة البصرى، مولى أنس بن مالكهو   )6(
  .3593صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إلى دعوة، حديث رقم   )7(
  .264جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )8(
  .293جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )9(
  .20مدلسين البن حجر صطبقات ال  )10(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  ).1 (أي يستَغِْفر لنا]  صلَّى لنا عثْمان بن مظعونيا رسول اللّه إذا متْنا[وحديث سودة  - 

  ):105(الحديث رقم 
محمد ، عن   )2(عِن الزهِري ،  ِديِز ي  بن يونُسأخبرنا   : في الزهد قال   بن الْمباركِ ا أخرج اإلمام   

يا رسوَل اِهللا، ِإذَا ِمتْنَا : ، قَالَتeْ، زوِج النَِّبي)3(عن سودةَ ِبنِْت زمعةَ ، بلغه   بن عبِد الرحمِن بِن نَوفَلٍ    ا
 تَعلَِمين ِعلْم الْموِت يا ابنَـةَ       لَوe" :صلَّى لَنَا عثْمان بن مظْعوٍن حتَّى تَْأِتينَا أنت، فَقَاَل لَها رسوُل اهللاِ           

  .)4(" لعِلمِت َأنَّه َأشَد ِمما تَقِْدِرين عليه،زمعةَ
  :تخريج الحديث

  .، بمثلهمن طريق ابن المبارك به، )5(معرفة الصحابةأبو نعيم في أخرجه   
 tعن سـودة   ،الرحمن بن ثوبان   محمد بن عبد   من طريق ،  )6(وأخرجه الطبراني في الكبير   

  .بنحوه، به
  : رجال اإلسناددراسة

  . ثقات اإلسناد رجالجميع - 
  :الحكم على الحديث
، فقد أرسله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن سودة           مرسل إسناد هذا الحديث  : قال الباحث 

، لكنه توبع بمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كمـا فـي             )7( حجر  ابن بين ذلك ، كما   رضي اهللا عنها  
،  الطَّبراِني ِفـي الْكَِبيـرِ     رواه: وقال الهيثمي  ، وعليه يصبح الحديث حسن لغيره،     )8( الطبراني رواية

  .)9(وِرجالُه ِرجاُل الصِحيِح
  
  

                                                 
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 . محمد بن مسلم بن شهاب الزهريهو  )2(
 بعد خديجـة    eسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي             هي    )3(

  .8/118االصابة في تمييز الصحابة انظر . هــ على الصحيح55وفيت وهو بمكة، ت
  .250، حديث رقم 84الزهد البن المبارك ص   )4(
  .7436، حديث رقم 6/3228معرفة الصحابة ألبي نعيم   )5(
  .90، حديث رقم 24/34المعجم الكبير   )6(
  .8/118صابة في تمييز الصحابة اإل  )7(
  .90، حديث رقم 24/34المعجم الكبير   )8(
  .4/217مجمع الزوائد   )9(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
هو : ي في خَيل الحلْبةالمصلِّ] وصلَّى أبو بكر وثلَّثَ عمرeسبقَ رسول اللّه[t وفي حديث علي - 

  .)1( ألن رأسه يكون عند صالَ األَّول وهو ما عن يمين الذَّنَِب وِشماله بهني وسميالثا

  ):106(الحديث رقم 
 ،عن َأِبي هاِشِم بِن كَِثيـرٍ     ،  )3(عن سفْيان ،  )2( حدثَنَا وِكيع  : في مسنده قال   اإلمام أحمد خرج  أ  

  ٍس الْخَاِرِفيقَي نع،  ِليع نع t، َوُل اللَّهِ  " : قَالسقَ ربسe،   ٍكْرو بلَّى َأبصو ،  رمثَلَّثَ عطَتْنَا   ، وخَب ثُم 
اللَّه ا شَاءم و4("ِفتْنَةٌ فَه(.  

  :تخريج الحديث
، وابن )8(هطبقات، وابن سعد في )7( في الفتنميع، ونُ)6(ه، وفي فضائل)5( في مسنده أخرجه أحمد   

 قيس  من طريق   جميعهم ،)11(ه، والخطيب في تاريخ   )10(سائي في اإلغراب  ، والن )9(هعساكر في تاريخ  
  . بنحوه به،الخارفي

  .عن قيس الخارفي به، بنحوه ،)12( في التاريخ الكبيروأخرجه البخاري معلقاً
 بـدل    قـيس الحـارثي     قـاال  مالكنهبنحوه،  ،  )14(والبيهقي في االعتقاد  ،  )13(وأخرجه الحاكم 

  .الخارفي
  .لكنه قال سعيد بن قيس الخارفي، بنحوه، ي رواية أخرى ف،)15(وأخرجه الخطيب

  
                                                 

  .3/50الحديث واألثر النهاية في غريب   )1(
  .أبو سفيان، وكيع بن الجراحهو   )2(
  .أبو عبد اهللا، سفيان بن سعيد الثوريهو   )3(
  .1107، حديث رقم 2/338مسند أحمد   )4(
  1259، حديث رقم  2/412مسند أحمد   )5(
  .244، حديث رقم 1/216فضائل الصحابة البن حنبل   )6(
  .45-44الفتن لنعيم بن حمادص   )7(
  .6/130طبقات الكبرى ال  )8(
  .30/378تاريخ دمشق   )9(
  .219، حديث رقم 294اإلغراب للنسائي ص   )10(
  .14/357تاريخ بغداد   )11(
  . 779، حديث رقم 7/173التاريخ الكبير   )12(
  .3/67المستدرك على الصحيحين   )13(
  .361االعتقاد والهداية للبيهقي ص   )14(
  .13/58تاريخ بغداد   )15(
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 والمـزي فـي     ،)3( والطبراني فـي األوسـط     ،)2(ه وفي فضائل  ،)1( في مسنده  وأخرجه أحمد 
 .خيـر من طريق عبد    جميعهم   ،)6( والخطيب في تلخيص المتشابه    ،)5(حليته وأبو نعيم في     ،)4(هتهذيب

وأخرجه الخطيـب فـي      . طريق عمرو بن سفيان     من ،)8(ه وفي فضائل  ،)7( في مسنده  وأخرجه أحمد 
بن ا وعبد اهللا    عبد خير وعمرو بن سفيان     ( ثالثتهم .، من طريق عبد اهللا بن سلمة      )9(تلخيص المتشابه 

  .  ، بنحوهtعن علي) سلمة
  :دراسة رجال اإلسناد

  .قيس بن سعد، أبو المغيرة الكوفي الخارفي - 
وقـد    الراوي مقبول،  :قال الباحث  .)11( مقبول : حجر قال ابن  و .)10("الثقات"ذكره ابن حبان في     

  .توبع كما هو واضح في التخريج
 .الكوفيهو القاسم بن كثير الخارفي الهمداني : أبو هاشم بن كثير - 

 .)14(وذكره ابن حبان في الثقات. )13( ال بأس به ثقة:يعقوب بن سفيان وقال .)12(ثقة: قال النسائي
  .ثقة  الراوي:قال الباحث .)16(مقبول: رقال ابن حج، و)15(صالح: وقال أبو حاتم

  .ثقات اإلسناد باقي رجال - 
  
  

                                                 
  .895، حديث رقم 2/230مسند أحمد   )1(
  .242، حديث رقم 1/214فضائل الصحابة البن حنبل   )2(
  .1639، حديث رقم 2/177المعجم األوسط   )3(
  .8/282تهذيب الكمال   )4(
  .5/74حلية األولياء   )5(
  .671، حديث رقم 1/281تلخيص المتشابه في الرسم   )6(
  .1256، حديث رقم 2/411مسند أحمد   )7(
  .243، حديث رقم 1/215ابة البن حنبل فضائل الصح  )8(
  .669، حديث رقم 1/280تلخيص المتشابه في الرسم   )9(
  .5/309ثقات ابن حبان   )10(
  .806تقريب التهذيب ص   )11(
  .8/297تهذيب التهذيب ابن حجر   )12(
  .3/151المعرفة والتاريخ   )13(
  .7/337الثقات   )14(
  .7/118الجرح والتعديل   )15(
  .794 ص تقريب التهذيب  )16(



  174 174 

  :الحكم على الحديث
 الثوري ال يضر، ألنه من الطبقة الثانيـة          سفيان وتدليس ، لغيره إسناده صحيح : قال الباحث 
  مهتَدِليس شـعيب  وحسن إسناده الـشيخ      .)2(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   : قال الحاكم  و .)1(الذين ُأغْتُِفر

  .)4( صحيح لغيره من مختلف الطرق: وقال،)3(األرنؤوط
  

  :  رحمه اهللاقال ابن األثير
. أي شَويته فهو مصِلي  :  بالتخفيف -يقال صلَّيتُ اللحم    . أي مشِْوية  ]صِليةأنه ُأِتى بشاَة م   [ وفيه   - 

وصلَّيتُ العصا بالنَّار أيـضا إذا      . لَيتهقلت صلَّيته بالتشديد وأص   فأما إذا أحرقْته وألقيتَه في النَّار       
  ).5(لينتها وقومتها

  ):107(الحديث رقم 
بـن  احدثَِني عبد الرحمِن    ،  )7(حدثَنَا حماد ،  )6( حدثَنَا مَؤملٌ  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج

يا " : فَقَاَل ِلي  ،صِليةٌ فَُأِتي ِبها  شَاةٌ مe  وِل اللَّهِ ِنع ِلرس  ص : قَالَ ،)9(عن َأِبي راِفعٍ  ،  )8( عن عمِتهِ  ،راِفٍع
 ،يا َأبا راِفـعٍ " : ثُم قَاَل. فَنَاولْتُه،" نَاِولِْني الذِّراع ،يا َأبا راِفعٍ  " : فَقَالَ . فَنَاولْتُه ،" نَاِولِْني الذِّراع  ،َأبا راِفعٍ 

 اعوَل اللَّهِ   :قُلْتُ فَ ."نَاِولِْني الذِّرسا رانِ    ، ياعْل ِللشَّاِة ِإلَّا ِذرهـا        " : فَقَالَ ؟ وـا ملْتَِني ِمنْهكَتَّ لَنَـاوس لَو
  .)10( يعِجبه الذِّراعe وكَان رسوُل اللَِّه: قَاَل".دعوتُ ِبِه

  
  
  

                                                 
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   ) 1(
  .3/67المستدرك على الصحيحين  )2(
  .2/338مسند أحمد   )3(
  .2/231مسند أحمد   )4(
  .3/50النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .أبو عبد الرحمن، مؤمل بن إسماعيل العدويهو   )6(
  . بن سلمة بن دينارحمادأبو سلمة، هو   )7(
  .سلمى، عمة عبد الرحمن بن رافع: هي  )8(
، اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز، كان إسالمه قبل بدر ولم              eأبو رافع القبطي، مولى رسول اهللا       )9(

االصابة في تمييز الصحابة انظر . يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، ومات في أول خالفة علي على الصحيح     
7/65.  

  .23859، حديث رقم 285 -39/284مسند أحمد   )10(
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  :تخريج الحديث
  .، بنحوه بهحماد بن سلمةمن طريق كالهما  ،)2(الكبير، والطبراني في )1(أخرجه ابن سعد

  .، بنحوهtمن طريق عبيد اهللا بن أبي رافع، عن أبي رافع ،)3( في الكبيروأخرجه الطبراني

  :دراسة رجال اإلسناد
  .ن بن أبي رافعسلمى، عمة عبد الرحم - 

 .)6(مقبولـة : قال ابن حجر  و. )5("ال تعرف : "وقال سعيد القطان  . )4("الثقات"ذكرها ابن حبان في     
  .، فقد توبعت بعبيد اهللا بن أبي رافعمقبولالراوي : قال الباحث

  .عبد الرحمن بن أبي رافع - 
  . فقد توبعمقبولالراوي : حثقال البا .)8("مقبول": قال ابن حجر و.)7("صالح": بن معيناقال 

  .هـ206مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن البصري، ت - 
  ثَّقَهنٍ اوِعيم 11("ثقة كثير الغلـط   ": وقال ابن سعد   .)10("ثقة كثير الخطأ  " :وقال الدارقطني  .)9(بن(. 

             .)13("ربمـا أخطـأ   ": ، وقـال  "الثقـات "وذكـره ابـن حبـان فـي          .)12("ثقـة ": بن راهويه اوقال  
صدوق لـه  ": وقال الساجي .)14("يكتب حديثهصدوقٌ، شَِديد ِفي السنَِّة، كَِثير الخَطَِأ      ": قَاَل َأبو حاِتمٍ  و 

                  .)16("صدوق كثير الخطأ": قطني الدار عنوقال الحاكم .)15("أوهام يطول ذكرها

                                                 
  .1/393الطبقات الكبرى   )1(
  .970، حديث رقم 1/325المعجم الكبير   )2(
  .969، حديث رقم 1/325المعجم الكبير   )3(
    .1357تقريب التهذيب ص   )4(
    .12/426تهذيب التهذيبانظر   )5(
    .3/184ثقات ابن حبان  )6(
  .5/232الجرح والتعديل   )7(
  .577تقريب التهذيب ص   )8(
  .8/374، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 3/60 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )9(
  .10/339تهذيب التهذيب   )10(
  .5/501الطبقات الكبرى   )11(
  .10/339تهذيب التهذيب   )12(
  .9/187الثقات البن حبان   )13(
  .8/374الجرح والتعديل   )14(
  .10/339تهذيب التهذيب   )15(
  .277دارقطني ص سؤاالت الحاكم لل  )16(
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صـدوق سـيء    : "وقال ابن حجر   .)2("صدوق": وقال الذهبي  .)1("صالح يخطئ " :وقال ابن قانع  
: وقال أبو زرعـة    .)5("يِهم ِفي الشَّيءِ  " "و داود وقال َأب  .)4("منْكَر الحِديثِ ": قَاَل البخَاِري و .)3("الحفظ

بن اوقال محمد   . )7("منكر يروي المناكير عن ثقات شيوخنا     ": وقال الفسوي  .)6("في حديثه خطأ كثير   "
 .)8("إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه ألنه كان سيء الحفظ كثير الغلط             ": نصر المروزي 

  .، كما قال ابن حجر سيء الحفظ صدوقالراوي: قال الباحث
  :الحكم على الحديث

يج مؤمل صدوق سيء الحفظ لكنه توبع كما هو واضح في التخرفيه  ،حسن اإلسناد :قال الباحث
  .)9(حسنه شعيب األرنؤوطالحديث و، فانتفى عنه الخطأ وسوء الحفظ

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  ).10( أي يدِفُئه]ي ظَهره بالنَّارسفيان يصِلفرأيتُ أبا [ وفي حديث حذيفة - 

  ):108(الحديث رقم 
 ، جِميعا ،)11( وِإسحقُ بن ِإبراِهيم   ، حدثَنَا زهير بن حربٍ    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

: قَاَل،  )15( عن َأِبيهِ  ،)14(يِمي عن ِإبراِهيم التَّ   ،)13( عن الَْأعمشِ  ، حدثَنَا جِرير  :قَاَل زهير ،  )12(عن جِرير 
             : فَقَـاَل حذَيفَـةُ    . وَأبلَيـتُ  ، قَاتَلْـتُ معـهe،    لَو َأدركْتُ رسوَل اللَّهِ    : فَقَاَل رجلٌ  ،)16(كُنَّا ِعنْد حذَيفَةَ  

                                                 
  .10/339تهذيب التهذيب   )1(
  .183من تكلم فيه وهو موثق ص   )2(
  .987تقريب التهذيب ص   )3(
  .29/178تهذيب الكمال   )4(
  .2/156سؤاالت اآلجري ألبي داود   )5(
  .4/228ميزان االعتدال   )6(
  .3/52المعرفة والتاريخ   )7(
  .10/339تهذيب التهذيب   )8(
  .39/285مسند أحمد   )9(
  .3/51النهاية في غريب الحديث واألثر   )10(
  .إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى، المعروف بابن راهويههو   )11(
  .أبو عبد اهللا، جرير بن عبد الحميد الثقفيهو   )12(
  .سليمان بن مهران األسدى الكاهلى موالهم، أبو محمد الكوفى األعمش  )13(
  . شريك التيميابو أسماء، إبراهيم بن يزيد بنهو   )14(
  .أبو إبراهيم، يزيد بن شريك التيميهو   )15(
  .e  صاحب سر رسول اهللا tالصحابي المعروف حذيفة بن اليمان هو   )16(
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   ُل ذَِلكتُنَا    ،َأنْتَ كُنْتَ تَفْعَأير وِل اللَّهِ   لَقَدسر عمe َابِ لزلَةَ الَْأحي،        قُـرةٌ وشَـِديد َأخَـذَتْنَا ِريـح1( و(،          
 فَسكَتْنَا فَلَم يِجبه ِمنَّـا      "!؟ جعلَه اللَّه مِعي يوم الِْقيامةِ     ،َألَا رجٌل يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَومِ    " :eفَقَاَل رسوُل اللَّهِ  

دقَالَ  .َأح ثُم : " جمِ   َألَا رِر الْقَوْأِتينَا ِبخَبةِ ،ٌل يامالِْقي موِعي يم اللَّه لَهع؟ ج!"دِمنَّا َأح هِجبي كَتْنَا فَلَمفَس .  ثُـم 
قُم يا  " : فَقَالَ .ِمنَّا َأحد  فَسكَتْنَا فَلَم يِجبه     "!؟ جعلَه اللَّه مِعي يوم الِْقيامةِ     ،َألَا رجٌل يْأِتينَا ِبخَبِر الْقَومِ    " :قَاَل

اذْهب فَْأِتِني ِبخَبِر الْقَوِم ولَـا      : " قَالَ ، فَلَم َأِجد بدا ِإذْ دعاِني ِباسِمي َأن َأقُوم        ". فَْأِتنَا ِبخَبِر الْقَومِ   ،حذَيفَةُ
 لَيع مهر2(تَذْع(."      َلْتُ كعِعنِْدِه ج تُ ِمنلَّيا وامٍ    فَلَممِشي ِفي حا َأمَأنَّم)3(،  متُهتَّى َأتَيح ،    انفْيا ستُ َأبَأيفَر

 :e رسوِل اللَّهِ   فَذَكَرتُ قَولَ  ، فََأردتُ َأن َأرِميه   ،)4( فَوضعتُ سهما ِفي كَِبِد الْقَوسِ     ِ،يصِلي ظَهره ِبالنَّار  
  لَيع مهرلَا تَذْعو،  ر لَوو  تُهبلََأص تُهيامِ      ،ممِشي ِفي ِمثِْل الْحَأنَا َأمتُ وعجـِر      ، فَرِبخَب تُهرفََأخْب تُها َأتَيفَلَم 

 فَلَـم َأزْل    ، ِمن فَضِل عباءٍة كَانَتْ علَيِه يصلِّي ِفيها       e رسوُل اللَّهِ   فََألْبسِني ،)5( وفَرغْتُ قُِررتُ  ،الْقَوِم
  .)6("قُم يا نَومان" : فَلَما َأصبحتُ قَاَل،اِئما حتَّى َأصبحتُنَ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)7(ال يضر، ألنه لم يرسل عن أبيه يزيد بن شريك التيمي إرسال إبراهيم التيميوأما  - 
 .، الذين احتمل األئمة تدليسهم)8( الثانية اليضر، فقد ذكره ابن حجر فيتدليس األعمشو - 
  
  

                                                 
  .12/145شرح النووي على مسلم انظر . هو البرد  )1(
 ال  أي ال تفزعهم علي وال تحركهم علي، وقيل معناه ال تنفرهم وهو قريب مـن المعنـى األول، والمـراد                     )2(

شرح النـووي علـى     انظر  . تحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي ألنك رسولي وصاحبي           
  .12/145مسلم 

الحمام من الحميم وهو الماء الحار، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس وال من تلك الريح الشديدة شيئا،   )3(
 له، واسـتمر ذلـك اللطـف بـه،     eا وجهه له ودعائه، وذهابه فيمeبل عافاه اهللا منه ببركة إجابته للنبي    

، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهـذه مـن              eومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي      
  .12/146شرح النووي على مسلمانظر . eمعجزات رسول اهللا 

  .12/146شرح النووي على مسلم انظر . هو مقبضها، وكبد كل شيء، وسطه  )4(
  .4/38النهاية في غريب الحديث واألثر . أي لّما سكَنْتُ وجدتُ مس البرد  )5(
  .1788صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة االحزاب، حديث رقم  )6(
  .141جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
  .33طبقات المدلسين البن حجر ص   )8(
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حجبـه أوالده عنـد      جريـر     اليضر، ألن  إسحاق بن راهويه  و ير بن عبد الحميد،   اختالط جر و - 
        ، فهو من القـسم األول مـن المختلطـين، والراويـان عنـه زهيـر بـن حـرب            )1(اختالطه
ختلط قبل موته بخمس اإسحاق وأما . هما عليه في هذا الحديثبن راهويه قد تابعا بعضاوإسحاق 

  .ول من المختلطين، فهو من القسم األ)2(شهور فقط
  

  : رجمه اهللاقال ابن األثير
ز ِفستَيصالة أراد ما    شَبيهةٌ بالشَّرك واِحدتُها مِ   :  المصالي   ] للشَّيطان مصاِلى وفُخُوخاً   إن[ وفيه   - 

يِقال صلَيتُ لفُالن إذا عِملتَ له في أمٍر تُريـد أن تَمحـل             .  الدنيا وشهواِتها    به الناس من ِزينَة   
  ).3(به

  ):109(الحديث رقم 
بـن  ا، حدثَنَا إسماعيل    )4(حدثَنَا أبو اليمان  :  في المعرفة والتاريخ قال    الفسوي  يعقوب أخرج  

 ،)5(بن بشير اسِمعتُ النعمان   : طائي، قالَ  عن الهيثم بن مالك ال     ،م عن أبي رواحة يزيد بن أيه      ،عياش
وإن ِمن مصاِليِه   إن ِللشَّيطاِن مصاِلي وفُخُوخاً،     " :يقول ،eسمعت رسول اهللا  : وهو على المنبر يقول   

يـِر   البطَر ِبِنعِم اهللا تعالى، والفَخْر ِبعطاِء اهللا، والبطَر على ِعباِد اهللا، واتّباع الهوى في غَ               ،وفَخوِخِه
  .)6("ذاِت اهللا

  :تخريج الحديث
  . بمثله، به، من طريق يعقوب الفسوي)7(ه في تاريخرأخرجه ابن عساك  

  .بمثلهبه، ق محمد بن خلف، عن أبي اليمان يمن طر ،)8(هالمزي في تهذيبأخرجه و   
  
  

                                                 
  .76اط بمن رمي باالختالط ص، واالغتب18المختلطين للعالئي ص انظر   )1(
  .49، االغتباط بمن رمي باالختالط ص9المختلطين للعالئي صانظر   )2(
  .3/51النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .الحكم بن نافع البهرانى ، أبو اليمان الحمصىهو   )4(
ود من األنصار بعـد     النعمان بن بشير بن سعد األنصاري الخزرجي، له وألبيه صحبة، وكان أول مول            هو    )5(

ـ 65الهجرة، وهو أكبر من عبد اهللا بن الزبير بستة أشهر، ت           اإلصابة فـي تمييـز الـصحابة       انظر  .  ه
6/440. 

  .2/446المعرفة والتاريخ   )6(
  .62/124تاريخ دمشق   )7(
  .30/389تهذيب الكمال   )8(
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، )3(والخرائطي فـي الـشكر     ،)2(التاريخ الكبير وفي   ،)1( األدب المفرد  أخرجه البخاري في  و
،  موقوفامن طريق إسماعيل بن عياش به   ثالثتهم  ،  )5(، وفي تاريخه  )4(وابن عساكر في مدح التواضع    

  .بمثله
  :دراسة رجال اإلسناد

  .يزيد بن أيهم الشامي الحمصي، أبو رواحة - 
، إذ أنه    لين الراوي فيه : قال الباحث  .)7("مقبول": قال ابن حجر   و .)6("الثقات"بن حبان في    اذكره  

  .ا هو واضح في التخريجلم يتابع كم
  .هـ182، تإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي - 

بن اليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل        :" ، وقال )8("كان مثل وكيع  :"  قال اإلمام أحمد  
علم الـشام عنـد     : كنت أسمع أصحابنا يقولون   : "قال يعقوب الفسوي  و. )9("عياش، و الوليد بن مسلم    

، والوليد بن مسلم، وتكلم قوم في إسماعيل؛ وإسماعيل ثقة عـدل أعلـم النـاس                سماعيل بن عياش  إ
وقال . ) 10("يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين:  قالوا ،بحديث الشام، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا       

بن اإسماعيل   أحفظ من     وال عراقياً  ما رأيت شامياً  ":  يزيد بن هارون    عن سليمان بن أحمد الو اسطي    
إسماعيل بن عياش ثقة، وكان إسماعيل أحب       : "وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين      . )11("عياش

ليس به بأس فـي أهـل الـشام،         ": بن معين ابن أبى خيثمة عن ا    وقال   ).12("إلى أهل الشام من بقية    
ـ  ":؟ فقـال  ما أثبت بقية أم إسماعيل بـن عيـاش        أيه: وقيل له ،  "والعراقيون يكرهون حديثه   ا كالهم

إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى      : بن معين ا عن :وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة      . )13("صالحان
     وقـال    ". عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظـه عـنهم               

                                                 
  .553، حديث رقم 194األدب المفرد للبخاري ص   )1(
  .8/321بخاري التاريخ الكبير لل  )2(
  .69، حديث رقم 57فضيلة الشكر هللا على نعمته ص   )3(
  .17، حديث رقم42مدح التواضع البن عساكر ص   )4(
  .62/124تاريخ دمشق   )5(
  .7/618الثقات البن حبان   )6(
  .1072تقريب التهذيب ص   )7(
 .3/193تهذيب الكمال   )8(
 . انظر المرجع السابق  )9(
 .2/423المعرفة والتاريخ   )10(
 .2/191الجرح والتعديل   )11(
 .4/411 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )12(
 .2/191الجرح والتعديل   )13(
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ال في موضع   قو ."غيرهمفيما روى عن أهل الشام و     ضعيف  :  عن أبيه  عبد اهللا بن على بن المديني     
ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش، لو ثبت على حديث أهل                ": آخر عن أبيه  

بن عياش عندي   اإسماعيل  ": وسمعت أبي يقول  : ، قال "الشام، ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق       
أهل بـالده   إذا حدث عن    ": وقال الفالس . "ضعيف، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي قديما وتركه        

 أبـى   بـن ابن سعيد، وسهيل    اإذا حدث عن أهل المدينة، مثل هشام بن عروة، و يحيى            فصحيح، و 
ذا حدث عن غير أهل بلده، ، وإإذا حدث عن أهل بلده فصحيح: "اريوقال البخ ."صالح، فليس بشيء

بـن  اوقال  . )2("هو مع جاللته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه          : "، وقال الحاكم  )1("رففيه نظ 
وقـال  . )3("دا كف عنه إال أبو إسحاق الفزاري      هو لين، يكتب حديثه، ال أعلم أح       ": عن أبيه  أبى حاتم 
بر تغير حفظه، فما حفظ في صباه       كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم، فلما ك         ":ابن حبان 

ط فيه، وأدخل اإلسـناد فـي       ما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خل       وحداثته َأتى به على جهته، و     
اإلسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو ال يعلم، فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثـه يكثـر،                   

أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو،        : "وقال ابن عدي  . )4("خرج عن حد االحتجاج به    
صافي، وغير مـا ذكـرت مـن         وعبيد اهللا الو      وهشام بن عروة، وابن جريج، وعمر بن محمد،       

حديثهم، ومن حديث العراقيين، إذا رواه ابن عياش عنهم، فال يخلو من غلط يغلط فيه، إما أن يكون                  
 يوصله، أو موقوفا يرفعه، وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقـة فهـو               حديثا برأسه، أو مرسالً   
. )5(" به في حديث الشاميين خاصة     يحتجماعيل ابن عياش ممن يكتب حديثه و      مستقيم، وفي الجملة إس   

قـال صـاحب نهايـة      و .)6("صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيـرهم         " :قال ابن حجر  و
وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين، مستقيم الحديث عنهم              : "االغتباط

ين، فقد وقع له اختالط فيها، أما       لم يخلط فيه، ولكن حديثه عن غير الشاميين من العراقيين والحجازي          
إطالق الضعف فيه، وإخراجه عن حد االحتجاج به، فإنه ال يصح، فضعفه إنما جاء من اختالطه في    

أما عن الشاميين فإنه ثقة مستقيم الحديث، ويكفـي إلسـماعيل شـهادة             . الرواية عن غير الشاميين   
                .)7("حيح إذا حدث عن أهل بلده، فهو ص: "البخاري له وقوله فيه

                                                 
  .6/226تاريخ بغداد   )1(
  .217سؤاالت السجزي للحاكم ص   )2(
  .2/191الجرح والتعديل   )3(
 .1/125المجروحين   )4(
 .1/291الكامل في ضعفاء الرجال   )5(
 .142تقريب التهذيب ص   )6(
 .56نهاية االغتباط لعالء الدين علي رضا ص  )7(
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وهو قد روى عـن     ،   صدوق في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم        الراوي: قال الباحث 
  .يزيد بن أيهم وهو من الشاميين 

  .د ثقاتاسنباقي رجال اإل - 
  :الحكم على الحديث
 اختالط إسماعيل أما  ، و لم يتابع و لين الحديث يزيد بن أيهم     فيه   ،ضعيف اإلسناد : قال الباحث 

 ألنه حدث عن يزيد بن أيهم، وهو من الشاميين الذين لم يختلط فـي الروايـة                 ،ال يضر فبن عياش   
  .عنهم، كما مر معنا في الترجمة

  . )1( الحديث ضعيف مرفوعا، ويحتمل التحسين موقوفابالجملة: قال األلبانيو  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .5/483سلسلة األحاديث الضعيفة   )1(
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  :باب الصاد مع الميم: المبحث الثاني
  

  : رحمه اهللارقال ابن األثي
:  يقـال  ] دخلتُ عليه يوم أصمتَ فلم يتكلم      eلما ثَقُل رسول اللّه   [ tفي حديث ُأسامة  } صمت{ - 

  ).1(صمت العليُل وأصمتَ فهو صاِمتٌ ومصِمت إذا اعتُِقَل لسانُه

  ):110(الحديث رقم 
 ،، عن محمِد بـِن ِإسـحاقَ      )3(ي، حدثَنَا َأبِ  )2(حدثَنَا يعقُوب :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج
   ِعيدثَِني سداقِ   احبِن السِد بيبع ندٍ      ،بيِن زةَ بامِن ُأسِد بمحم ندٍ     ، عيِن زةَ بامَأِبيِه ُأس نـا  " : قَالَ ، علَم

 وقَد َأصمتَ فَلَـا     eدخَلْتُ علَى رسوِل اللَّهِ   فَِة   هبطْتُ وهبطَ النَّاس مِعي ِإلَى الْمِدينَ      eثَقَُل رسوُل اللَّهِ  
تَكَلَّمو ِلييعدي ِرفُ َأنَّهَأع لَيا عهبصي اِء ثُممِه ِإلَى السيدي فَعرَل يع4(" فَج(.  

  :تخريج الحديث
من طريق سعيد   هم  ثالثت،  )7(الطبراني في الكبير  و ،)6(هحمد في فضائل  أ و ،)5(الترمذي أخرجه  

  .، بمثله بهبن عبيد بن السباقا
، بمعناه وفيه   عن محمد بن أسامة بن زيد به      من طريق يزيد بن قسيط       ،)8(وأخرجه ابن سعد    

  .زيادة
، بمعنـاه وفيـه     t عن أسامة  ، من طريق عروة بن الزبير     )9(مغازيهوأخرجه الواقدي في      

  .زيادة
  :دراسة رجال اإلسناد

 - ِإس نب دمحاقَ المدنيمصدوق حسن الحديث، مكثر من التدليس ، وهو)10(سبقت ترجمته: ح.  
 . ثقاتسنادباقي رجال اإل - 

                                                 
  .3/51النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف المدنيهو   )2(
  .إبراهيم بن سعد، أبو إسحاق المدنيهو   )3(
  .21755، حديث رقم 36/89مسند أحمد   )4(
  .3817ي، كتاب المناقب، باب مناقب أسامة بن زيد رضي اهللا عنه، حديث رقم سنن الترمذ  )5(
  .1526، حديث رقم 2/834فضائل الصحابة البن حنبل   )6(
  .377 حديث رقم 1/160المعجم الكبير   )7(
  .2/249الطبقات الكبرى البن سعد   )8(
  .1117مغازي الواقدي ص   )9(
  ).86(انظر الحديث رقم   )10(
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  :الحكم على الحديث

 فقد ذكره ابن ،وال يضر: وفيه تدليس ابن إسحاق صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن،     :قال الباحث 
، فُأِمن تدليـسه  في هذا الحديث، وقد صرح بالسماع )1(حجر في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين 

  .)3(الشيخ شعيب األرنؤوط، وحسنه )2(هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي و.من هذا الجانب
  

   :اهللا رحمه قال ابن األثير
  ).4( أي أنه إذا بكى ُأسِكت بها]أنها صمتةٌ للصغير[وفي حديث صفة التَّمرة  - 

  ):111(الحديث رقم 
  . على تخريج لهلم أعثر: قال الباحث  

  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 هـو الـذي جميعـه    ]عن الثَّوب المصمت من خَزe إنما نَهى رسوُل اللّه [وفي حديث العباس     - 

  ).6( ال يخالطُه فيه قُطْن وال غيره)5(إبريسم

  ):112(الحديث رقم 
عـِن  ،  )9(عن ِعكِْرمةَ ،  )8(ثَنَا خُصيفٌ حد،  )7( حدثَنَا مروان  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

 َأمـا  :قَـاَل ابـن عبـاسٍ   .  عن الثَّوِب الْمصمِت ِمن قَـزe ِإنَّما نَهى رسوُل اللَّهِ   " :ابِن عباٍس، قَالَ  
  .)12(" فَلَا نَرى ِبِه بْأسا)11( والْعلَم،)10(السدى

                                                 
   .51مدلسين البن حجر ص طبقات ال  )1(
  .6/145سنن الترمذي   )2(
  .36/89مسند أحمد   )3(
  .3/51النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .31/276تاج العروس انظر . أي الحرير  )5(
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .أبو عبد اهللا، مروان بن شجاع الجزري األمويهو   )7(
  . بن عبد الرحمن الحراني الخضرميأبو عون، خصيفهو   )8(
  .أبو عبد اهللا البربري، عكرمة مولى ابن عباس رضي اهللا عنههو   )9(
  .3/1978، ولسان العرب 38/255تاج العروس انظر . ما مد منه طُوالً في النَّسِج  )10(
  .4/3085ظور لسان العرب البن منانظر . العلَم رسم الثوِب، وعلَمه رقْمه في أطرافه  )11(
  .1879، حديث رقم3/371مسند أحمد   )12(
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  :تخريج الحديث
 وفـي   ،)3( وفـي الـسنن واآلثـار      ،)2(ومن طريقه البيهقي في الكبرى     ،)1(أخرجه أبو داود  

 من طريق ،)6(، وشعب اإليمان)5(في الكبرىوأخرجه البيهقي  .لمن طريق ابن نفيكالهما ، )4(اآلداب
ابن نفيـل وعمـرو     ( ثالثتهم . طريق عمرو بن مرزوق    ن م ،)7(في السنن الكبرى  و. يحيى بن يحيى  

ـ  ،)9( وفي معاني اآلثار   ،)8( في مشكل اآلثار   وأخرجه الطحاوي   .يةزهير بن معاو  عن  ) ويحيى  نم
  .، بنحوهعن خصيف به)  وشريكزهير (كالهما . بن عبد اهللا بن أبي نمرطريق شريك

بن امن طريق مالك    كالهما   ،)11( في شعب اإليمان    والبيهقي ،)10(وأخرجه الطبراني في الكبير          
  .دينار عن عكرمة به، بنحوه

  .، بنحوهtعن ابن عباس سعيد بن جبير  عكرمة بن خالد عنمن طريق ،)12(وأخرجه أحمد      
  :دراسة رجال اإلسناد

 . هـ، و قيل غير ذلك137ون الحرانى، ت بن عبد الرحمن الجزرى، أبو عخُصيفٌ - 
 فـي   بـن معـين   ا وقال .)16("ثقة": العجلى، و )15 (، وابن سعد  )14(أبو زرعة ، و )13(بن معين اقال  
       صـالح يخلـط،    ": وقال أبو حـاتم    .)18("ليس به بأس  ": وقال في موضع أخر    .)17("صالح": موضع

                                                 
  .4057سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير، حديث رقم  )1(
  .4382، حديث رقم 2/424السنن الكبرى للبيهقي  )2(
  .1869، حديث رقم5/39معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )3(
  .477م ، حديث رق194اآلداب للبيهقي ص   )4(
  .6303، حديث رقم 3/270السنن الكبرى للبيهقي   )5(
  .5695، حديث رقم 8/202شعب اإليمان   )6(
  .6303، حديث رقم 3/270السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .1422، حديث رقم 4/49شرح مشكل اآلثار   )8(
  .6731، حديث رقم 4/255شرح معاني اآلثار   )9(
  .11941، حديث رقم11/339المعجم الكبير للطبراني   )10(
  .5697حديث رقم. 8/204شعب اإليمان   )11(
  .2856، حديث رقم 5/51مسند أحمد   )12(
  .2/442ميزان االعتدال في نقد الرجال   )13(
  .3/40الجرح والتعديل   )14(
  .7/482الطبقات الكبرى   )15(
  .1/335معرفة الثقات   )16(
  .3/404الجرح والتعديل   )17(
  .3/524، الكامل في الضعفاء 106 ص -الدارميرواية -تاريخ ابن معين   )18(
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دث عن خصيف ثقة فال     إذا ح : "قال ابن عدى  و. )2("صالح": قال النسائي و .)1("وتكلم فى سوء حفظه   
إن بن عبد الرحمن البالسى يكنى أبا األصبغ، فا إال أن يروى عنه عبد العزيز ،برواياتهبأس بحديثه و

ـ ": قال الدارقطنى و. )3("، ال من خصيف   العزيزرواياته عنه بواطيل، و البالء من عبد         ، ر بـه  يعتب
تركه جماعة من أئمتنا، واحتج بـه آخـرون،         : "قال ابن حبان  و. )5("صدوق": قال الساجى و. )4("يهم
مشاهير بمـا ال    د عن ال  ينفر، و  أنه كان يخطىء كثيرا فيما يروى       إال  عابداً  فقيهاً  صالحاً كان شيخاً و

ترك ما الروايات وهو صدوق فى روايته إال أن اإلنصاف فيه قبول ما وافق الثقات فى ، ويتابع عليه
قـال   و .)7("ال بـاس بـه    ": وقال يعقوب الفسوي   .)6("هو ممن استخير اهللا تعالى فيه     ، و لم يتابع عليه  

قـال  و          . )9("لحديثال قوى فى اليس بحجة و: "أحمدقال  و.)8("صدوق سيء الحفظ ": الذهبي
: فـي موضـع   قال   و .)11("شنج بين عينيه يضعفه   " : وفي موضع  ،)10("ضعيف الحديث ": في موضع 

 .)13("شديد االضطراب فى المـسند    ،  ليس بذاك : "وقال في موضع أخر   . )12("ليس بقوى فى الحديث   "
           . )15("ليس بالقوى": قال أبو أحمد الحاكمو. )14("ليس بالقوى": قال النسائىو

سئل أحمد عن عتـاب بـن       : قال أبو طالب  و. )16("مضطرب الحديث ":  أحمد  عن  داود أبوقال  و
ما أرى إال أنها مـن قبـل        ، و ، روى أحاديث ناخرة منكرة    أرجو أن ال يكون به بأس     ": بشير، فقال 

  .)17("خصيف

                                                 
  .3/404الجرح والتعديل   )1(
  .3/124تهذيب التهذيب   )2(
  .3/524الكامل في الضعفاء   )3(
  .27سؤاالت البرقاني ص   )4(
  .3/124تهذيب التهذيب   )5(
  .1/287المجروحين البن حبان   )6(
  .3/154المعرفة والتاريخ   )7(
  .1/373الكاشف للذهبي   )8(
  .3/124تهذيب التهذيب   )9(
  .3/403الجرح والتعديل   )10(
  .2/175المعرفة والتاريخ   )11(
  .3/523الكامل في الضعفاء   )12(
  .2/380الضعفاء الكبير   )13(
  .98الضعفاء والمتروكين للنسائي ص   )14(
  .3/124تهذيب التهذيب   )15(
  .2/263سؤاالت اآلجري ألبي داود   )16(
  .2/165، الضعفاء والمتروكين البن الجوزي 3/523الكامل في الضعفاء   )17(
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: قال ابن المدينى  و .)2("ال يحتج بحديثه  ": وقال ابن خزيمة   .)1("إنا كنا نتجنب حديثه   ": ينقال ابن مع  و
صـدوق سـيء    ": قال ابن حجـر    و .)4("ليس بذاك ": قال األزدى و. )3(بن سعيد يضعفه  اكان يحيى   "

   .سيئ الحفظي صدوق والرا: قال الباحث .)5("الحفظ
  .هــ184 تمروان بن شجاع الجزرى الحرانى ، أبو عبد اهللا القرشى األموى ، - 

كان ثقة  : "وقال ابن سعد   .)8(، والدارقطنى )7( بن سفيان  ال يعقوب كذلك ق و. )6(ثقة: بن معين اقال  
وذكره ابـن حبـان فـى كتـاب         ". ال بأس به  : ")11(، وأبو داود  )10( وقال أحمد بن حنبل    .)9("صدوقاً

             . )14("صـدوق : "وقـال الـذهبي   . )13("شـيخ صـدوق   : "وقال أحمد في موضع أخـر     . )12("الثقات"
ذكره ابن  و .)15("، يكتب حديثه  لقوى، فى بعض ما يرويه مناكير      بذاك ا  ، ليس صالح": أبو حاتم  وقال

يعجبنـى  ال  ؛ يروى المقلوبـات عـن الثقـات      منكر الحديث،   ": فقال ،"المجروحين"حبان أيضا فى    
 صدوقالراوي  : قال الباحث . )17("صدوق له أوهام  : "وقال ابن حجر  . )16("االحتجاج بخبره إذا انفرد   

  .، كما قال ابن حجرله أوهام
 .ي رجال اإلسناد ثقاتباق - 
  
  

                                                 
  .3/523، الكامل في الضعفاء3/403الجرح والتعديل   )1(
  .3/124تهذيب التهذيب   )2(
  .5/222، تاريخ ابن أبي خيثمة 3/523، الكامل في الضعفاء 3/403الجرح والتعديل   )3(
  .3/124تهذيب التهذيب   )4(
  .297تقريب التهذيب ص  )5(
  .8/274، الجرح والتعديل 4/411 -رواية الدوري-ن معين تاريخ اب  )6(
  .2/452المعرفة والتاريخ   )7(
  .67سؤاالت البرقاني ص   )8(
  .7/485الطبقات الكبرى   )9(
  .8/273الجرح والتعديل   )10(
  .2/275سؤاالت اآلجري ألبي داود   )11(
  .9/179ثقات ابن حبان   )12(
  .13/147تاريخ بغداد   )13(
  .2/253بي الكاشف للذه  )14(
  .8/274الجرح والتعديل   )15(
  .3/13المجروحين البن حبان   )16(
  .931تقريب التهذيب ص  )17(
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  :الحكم على الحديث
   :، وفيه لغيرهصحيححسن ويرتقي بالمتابعات إلى  إسناده :قال الباحث

 .)1(ال يضر، ألنه لم يرسل عن ابن عباس: إرسال عكرمة - 
ناقصة بعكرمة  كاملة بمالك بن دينار، وأخرى      وال يضر، ألنه توبع متابعة      : سوء حفظ خصيف   - 

 .ح في التخريج كما هو واض،بن خالدا
 وشريك، كما هو  زهير بن معاوية   وال يضر ألنه توبع بأبي خيثمة      :الوهم من مروان بن شجاع     - 

  .واضح في التخريج
حديث صحيح، خصيف قد توبع،     ": وقال شعيب األرنؤوط   .)2("حديث صحيح " :قال ابن مفلح  

  .)4("ح على شرط الشيخينهذا سند صحي":  عن رواية أبي داودوقال األلباني .)3("وباقي رجاله ثقات

  
   : رحمه اهللاقال ابن األثير

 يعني الذهب والفضة خالف الناطق وهو الحيوان وقد تكـرر ذكـر             ]على رقَبِته صاِمتٌ  [وفيه   - 
  ).5(الصمت في الحديث

  
  ):113(الحديث رقم 
، )8(عن َأِبي حيـان   ،  )7(حدثَنَا يحيى ،  )6(حدثَنَا مسدد :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج

  ، )10( فَـذَكَر الْغُلُـولَ    ،eقَام ِفينَا النَِّبـي   :  قَالَ ،tي َأبو هريرةَ   حدثَنِ :قَاَل،  )9( حدثَِني َأبو زرعةَ   :قَاَل

                                                 
  .239جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )1(
  3/516اآلداب الشرعية البن مفلح المقدسي   )2(
  .3/371انظر تعليقه على مسند أحمد   )3(
  .1/310إرواء الغليل األلباني  )4(
  .3/52ي غريب الحديث واألثر النهاية ف  )5(
  .أبو الحسن، مسدد بن مسرهد األسديهو   )6(
  .أبو سعيد، يحيى بن سعيد القطان التميميهو   )7(
  .أبو حيان، يحيى بن سعيد بن حيان التيميهو   )8(
  .أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجليهو   )9(
وكلُّ من . غَلَّ في المغْنم يغُلُّ غُلوالً فهو غَالٌّ : يقال . ِنيمة قبل الِقسمةهو الخيانة في المغْنَم والسرقَة من الغَ       )10(

أي ممنوعة مجعول فيها غُـلٌّ وهـو        : وسميت غُلوالً ألن األيِدي فيها مغلولة     . خان في شيء ِخفُيةَ فقد غَلَّ     
  .3/380 غريب الحديث واألثر النهاية فيانظر . الحِديدة التي تَجمع يد األسير إلى عنُقه
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  هرَأم ظَّمعو هظَّمقَ      " : قَالَ .فَعلَى رِة عامالِْقي موي كُمدَأح نلَا ُألِْفي  ا ثُغَاءِتِه شَاةٌ لَه1(ب(،لَه سِتِه فَرقَبلَى رع  
 وعلَى رقَبِتِه بِعيـر لَـه       . لَا َأمِلك لَك شَيًئا قَد َأبلَغْتُك      : فََأقُولُ ، يا رسوَل اللَِّه َأِغثِْني    : يقُولُ ،)2(حمحمةٌ
غَاءقُولُ ،)3(روَل اللَِّه َأِغثِْني    : يسا رفََأقُوُل ، ي:      لَغْتُكَأب ًئا قَدشَي لَك ِلكـاِمتٌ      . لَا َأمِتـِه صقَبلَـى رعو، 
 : فَيقُوُل،)4( َأو علَى رقَبِتِه ِرقَاع تَخِْفقُ. لَا َأمِلك لَك شَيًئا قَد َأبلَغْتُك: فََأقُوُل. يا رسوَل اللَِّه َأِغثِْني:فَيقُوُل

 فَـرس لَـه     :عن َأِبي حيـان   ،  وقَاَل َأيوب . " لَا َأمِلك لَك شَيًئا قَد َأبلَغْتُك      : فََأقُولُ .َأِغثِْنييا رسوَل اللَِّه    
  .)5(حمحمةٌ

  :تخريج الحديث
  .، بنحوهبهعن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان  ،)6(أخرجه اإلمام مسلم     

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادميع رجالج - 

 لم يرسل عـن   حيانا أبألن ال يضر ، وأبي زرعة البجلييحيى بن سعيد  إرسال أبي حيان  واما  
  .)8(t  لم يرسل عن أبي هريرةوأبو زرعة، )7(أبي زرعة البجلي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
النهايـة فـي غريـب الحـديث        انظـر   . أي شيء مـن الغـنم     : يقال ماله ثَاِغية    . ِصياح الغَنم   : الثُّغاء    )1(

  .1/214واألثر
  .1/436النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . صوت الفرس دون الصِهيل: الحمحمة  )2(
  .2/240في غريب الحديث واألثر النهاية انظر .(صوتُ اإلبل: الرغَاء  )3(
النهاية فـي   انظر  . أراد بالرقاع ما عليه من الحقُوق المكْتُوبة في الرقاع، وخُفُوقُها حركَتُها          : قال ابن األثير    )4(

  .2/251غريب الحديث واألثر 
  .3073صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الغلول، حديث رقم   )5(
  . 4839 باب تحريم غلظ الغلول، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب اإلمارة،  )6(
  . 298جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
  . 224ص المرجع السابق انظر  )8(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ثَقْـب  : الـصماخ ] ذُنَيـه  فأدخل أصابعه في ِصماخ أُ     فأخذ ماء [في حديث الوضوء    ... } صمخ{
  ).1(ويقاُل بالسين: األذن

  ):114(الحديث رقم 
 ،)2( ويعقُوب بن كَعٍب الَْأنْطَاِكي    ،حدثَنَا محمود بن خَاِلدٍ   :  في سننه قال    اإلمام أبو داود   خرجأ

ِلمٍ    : قَالَا ،لَفْظُهسم نب ِليدثَنَا الْود3( ح(،   ِنِريِز بح نع  انثْمِن     ، عمحِد الربع نةَ  ا عرـسيِن مب)4(،   ـنع 
 وضع كَفَّيِه علَـى     ، فَلَما بلَغَ مسح رْأِسهِ    ، تَوضأَ eرَأيتُ رسوَل اللَّهِ  ": قَاَل ،)5(كَِربي الِْمقْداِم بِن معدِ  

قَاَل محمود قَـاَل َأخْبرِنـي      . "ا ثُم ردهما ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي بدَأ ِمنْه        فََأمرهما حتَّى بلَغَ الْقَفَ    ،مقَدِم رْأِسهِ 
ِريزخَاِلدٍ    .ح نب ودمحثَنَا مدخَاِلدٍ   ،ح نب ِهشَامنَى قَالَا  ، وعنَادِ    : الْمذَا الِْإسِبه ِليدثَنَا الْودقَالَ . ح : "  حـسمو

  .)6("وَأدخََل َأصاِبعه ِفي ِصماِخ ُأذُنَيِه" : زاد ِهشَام."اِهِرِهما وباِطِنِهماِبُأذُنَيِه ظَ
  : تخريج الحديث
 والطحـاوي فـي    ،)8(هابن ماج وأخرجه   .، من طريق أبي داود به، بنحوه      )7( البيهقي أخرجه

ـ  )10(مدوأخرجه أح  .، بنحوه من طريق الوليد بن مسلم به     كالهما  ،  )9(معاني اآلثار  أبـي  ق ، من طري
  .، بنحوه عن حريز بن عثمان به الخوالنيالمغيرة

  
  
  
  

  

                                                 
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .220 /1األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى بلدة يقال لها أنطاكية  )2(
  هم أبو العباس الدمشقى ، مولى بنى أميةالوليد بن مسلم القرشى موالهو   )3(
  . الحضرمى، أبو سلمة الشامى الحمصىهو عبد ارحمن بن ميسرة  )4(
هــ،  87هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد، أبو كريمة، وقيل أبو يحيى، نزيل حمص بالشام، ت          )5(

 .6/204اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر انظر . أحد الصحابة الكرام
  .123، حديث رقم eسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبى  )6(
  .308، حديث رقم 1/65السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .442سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مسح األذنين، حديث رقم   )8(
  .139، حديث رقم 1/32شرح معاني اآلثار   )9(
  .17188حديث رقم ، 28/425مسند أحمد   )10(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .الحضرمى، أبو سلمة الشامى الحمصىعبِد الرحمِن بِن ميسرةَ  - 

 وذكـره ابـن حبـان فـى         .)2("شيوخ حريز كلهم ثقات   ": قال أبو داود  و. )1("ثقة": قال العجلى 
بـن  امجهول، لم يـرو عنـه غيـر حريـز     : " وقال ابن المدينى.)4("ثقة": الذهبيوقال   .)3("الثقات"

  .الراوي ثقة: قال الباحث .)6("مقبول" : وقال ابن حجر. )5("عثمان
   .هـ249ت، أبو مروان الدمشقى السالمى، هشام بن خالد بن زيد - 

وقال  .)8("ثقة"": لةالص" فى    بن القاسم   مسلمة ونقل ابن حجر عن   . )7("الثقات"ذكره ابن حبان فى     
 وقـال أبـو     .)10("من ثقات الدماشقة، لكنه يروج عليه     : " وقال الذهبي  .)9("ثقة": أبو علي الجياني  

  .الراوي ثقة: قال الباحث .)12("صدوق: "وقال ابن حجر. )11("صدوق: "حاتم 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
 مسلم ثقة، ولكنه مكثر من التـدليس وبخاصـة          الوليد بن وفيه   إسناده صحيح،    :قال الباحث 

، وقد صرح بالسماع كما فـي       )13(تدليس التسوية، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين         
علَيِه َأبـو داود    هذَا حِديث سكت    : قال ابن الملقن   و .، فانتفى عنه احتمال التدليس    )14(رواية الطحاوي 

                                                 
  .2/88معرفة الثقات   )1(
  .6/254تهذيب التهذيب   )2(
  .5/109الثقات البن حبان   )3(
  .1/646الكاشف للذهبي   )4(
  .6/254تهذيب التهذيب   )5(
  .601تقريب التهذيب ص  )6(
  .9/233الثقات   )7(
  .11/38تهذيب التهذيب انظر   )8(
  .95تسمية شيوخ أبي داود، الورقة   )9(
  .7/79زان االعتدال في نقد الرجال مي  )10(
  .9/57الجرح والتعديل   )11(
  .1021تقريب التهذيب ص   )12(
   .51طبقات المدلسين البن حجر ص   )13(
  .139، حديث رقم 1/32شرح معاني اآلثار   )14(
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، وإما صِحيحا ِعنْد عبد     ِحيحا َأو حسنا ِعنْد أبي داود     ، ِإما ص  ا ِبِه ِعنْدهما   فَيكون محتج  ،)1(قّوعبد الح 
  .)2(الحقّ

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

 -      ِمخَِتهم   [ ومنه حديث أبي ذرب اللّه على أصرِقلَّـة      ] فض ماخ وهي جمـعأي أن اللّـه    : للَـص
  .)3(أنَامهم

  ):115(الحديث رقم 
ا سلَيمان بن الْمِغيـرِة،     حدثَنَ: ، قَالَ )4(حدثَنَا َأبو ُأسامةَ  :  في مصنفه قال   يبة ش أبيابن  اخرج  

خَرجنَا ِمن قَوِمنَا   : ، قَالَ )5(ا عبد اِهللا بن الصاِمِت، عن َأِبي ذَر       حدثَنَ: بن ِهالٍَل، قَالَ  ادثَنَا حميد   ح: قَاَل
،  مكَّةَ ِفي لَيلٍَة قَمـراء     فَبينَما َأهلُ : "وفيه..." ، وكَانُوا يِحلُّون الشَّهر الْحرام    َأِخي ُأنَيس وُأمنَا  نَا و ِغفَاٍر أَ 

فََأتَتَـا  : قَاَل ِمنْهم غَير امرَأتَيِن،     فَما يطُوفُ ِبالْبيِت َأحد   : ، قَالَ ب اللَّه علَى َأصِمخَِتِهم   ِإذْ ضر ِإضِحياٍن  
  ا يمهو لَينَاِئلَةَ  عافًا واِن ِإسوعا: ، قُلْتُ )6(دى، قَالَ   َأنِْكحا اُألخْرمهدا ثَنَ :  َأحـا،     فَمِلِهمقَو نع ا ذَِلكماه

لَـو  : فَانْطَلَقَتَا تُولِْوالَِن، وتَقُوالَنِ  : َل، قَا )8(بِة غَير َأنِّي لَم َأكْنِ     ِمثُْل الْخَشَ  )7(هن: فََأتَتَا علَي، فَقُلْتُ  : قَاَل
: ، وَأبو بكٍْر وهما هاِبطَاِن ِمن الْجبِل، قَـالَ        eفَاستَقْبلَهما رسوُل اهللاِ  : قَاَل. كَان هاهنَا َأحد ِمن َأنْفَاِرنَا    

: قَاَل. قَاَل لَنَا كَِلمةً تَمُأل الْفَم    :  قَالَتَا "ما قَاَل لَكُما؟  ": اِرها، قَاالَ الصاِبُئ بين الْكَعبِة وَأستَ   :  قَالَتَا "ما لَكُما؟ "
  وطَـافَ  :  حتَّـى انْتَهـى ِإلَـى الْحجـِر فَاسـتَلَمه هـو وصـاِحبه، قَـالَ                ،eوجاء رسـوُل اهللاِ   

                                                 
  .يعني عبد الحق اإلشبيلي في كتابه األحكام الشرعية الكبرى  )1(
  .2/207رح الكبير البدر المنير في تخريج أحاديث الش  )2(
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
  .حماد بن أسامة بن زيد، أبو أسامة الكوفىهو   )4(
أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن                هو    )5(

صابة في تمييـز الـصحابة البـن حجـر       اإلانظر  .  هـ، وقيل بعدها   31جنادة، أحد الصحابة الكرام، ت      
7/125 . 

النهاية في غريب الحـديث     انظر   .هما صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجال وامرأة زنيا في الكعبة فمِسخَا             )6(
  .1/49واألثر البن األثير 

)7(  نر وهو عضو الرجل الذكري: اله5/277النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . هو األي. 
". أير مثل الخشبة، فلما أراد أن يحكى كنـى عنـه          : يعني أنه أفصح باسمه، فيكون قد قال      : "قال ابن األثير    )8(

 .5/278النهاية في غريب الحديث واألثر 
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فَكُنْـتُ َأوَل مـن حيـاه ِبتَِحيـِة          : ن قَضى صالَتَه، قَـاَل      فََأتَيتُه ِحي : ِبالْبيِت، ثُم صلَّى صالَتَه، قَالَ    
  .الحديث.)1(..".اِإلسالَِم

  :تخريج الحديث
  .، بنحوه بهسلَيمان بن الْمِغيرِةمن طريق كالهما  ،)3( وابن سعد،)2(أخرجه مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
  . رجال اإلسناد ثقاتجميع - 

  :يثالحكم على الحد
  :، وفيهإسناده صحيح: قال الباحث  

  .)4(لم يرسل عن عبد اهللا بن الصامت نه وال يضر أل:إرسال حميد بن هالل - 
، الذين  )5(وال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين          : تدليس حماد بن أسامة    - 

  .اغتفر األئمة تدليسهم وإن لم يصرحوا بالسماع
  

  :اهللا رحمه قال ابن األثير
وقيل هو الدائم الباقي    .  هو السيد الذي انتهى إليه السودد        ]دالصم[ Iفي أسماء اللّه    ... } صمد{ - 

  ).6(أي يقْصد: وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه . وقيل هو الذي ال جوف له . 

  ):116(الحديث رقم 
حـدثَنَا َأبـو    ،  )8(حدثَنَا شُـعيب  ،  )7( الْيمانِ حدثَنَا َأبو :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  

كَذَّبِني ابن آدم ولَم يكُن     " : قَاَل اللَّه  : قَالَ ،eعن النَِّبيt،  عن َأِبي هريرةَ    ،  )10(عن الَْأعرجِ ،  )9(الزنَاِد
 ذَِلك لَه،     ذَِلك لَه كُني لَمِني وشَتَما . وفََأم   ايِإي هتَكِْذيب ، لُهَأِني       : فَقَوـدـا بِني كَمِعيـدي ُل   ، لَنَأو سلَـيو     

                                                 
  .37753، حديث رقم 260-20/258 مصنف ابن أبي شيبة   )1(
 .2473، حديث رقم tصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر  )2(
  .4/219الطبقات الكبرى   )3(
  .168جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )4(
  .30طبقات المدلسين البن حجر ص  )5(
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .أبو اليمان، الحكم بن نافع البهرانيهو   )7(
  .أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة، دينار األمويهو   )8(
  .اد، عبد اهللا بن ذكوان القرشيأبو الزنهو   )9(
  .أبو داود، عبد الرحمن بن هرمز المدنيهو   )10(
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 لَم َأِلد ولَـم     لصمد وَأنَا الَْأحد ا   ، اتَّخَذَ اللَّه ولَدا   : فَقَولُه ، وَأما شَتْمه ِإياي   ،الْخَلِْق ِبَأهون علَي ِمن ِإعادِتهِ    
ُأولَد،دِلي كُفًْئا َأح كُني لَم1(" و(.  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري دون مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 

  .)2(وال يضر، ألنه لم يرسل عن األعرج: إرسال ابي الزناد واإلسناد فيه: قال الباحث
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 أي                          ]فَصمدت له حتـى أمكَنَتْنـي منـه ِغـرة         [ في قتْل أبي جهل      وفي حديث معاذ بن الجموح     - 

  .)3(ثَبتُّ له وقَصدته وانتظرتُ غَفْلته

  ):117(الحديث رقم 
نَظَرت إلَى َأِبي جهـٍل     ": )4(قَاَل معاذُ بن عمِرو بِن الْجموحِ     :  في المغازي قال   الواقديأخرج    

واَللِّه لََأموتَن دونَه الْيوم  : وهم يقُولُون َأبو الْحكَِم لَا يخْلُص إلَيِه فَعرفْت َأنّه هو فَقُلْت          . ثِْل الْحرجةِ ِفي مِ 
ةً وطَرحت ِرجلَه    حملْت علَيِه فَضربته ضرب    فَصمدت لَه حتّى إذَا َأمكَنَتِْني ِمنْه ِغرةٌ      َأو لََأخْلُصن إلَيِه    

  .)6(")5(ِمن الساِق فَشَبهتها ِبالنّواِة تَنْزو ِمن تَحِت الْمراِضِخ
  :تخريج الحديث

  .به الواقديد تفر
  
  

                                                 
  .4974صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب يقال ال ينون أحد أي واحد، حديث رقم   )1(
  .210جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )2(
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
 أول من تعاونوا على قتـل أبـي   صحابي شجاع، شهد العقبة وبدرا، وكان    :  عمرو بن الجموح   معاذ بن هو    )4(

، ضربه وهو في جمع من أصحابه، فقطع ساقه، ووثب عكرمة بن أبى جهل فضرب معاذا فقطع يده،                  جهل
وبقيت معلقة بجلدة من جسمه، فضايقته فوضعها تحت قدمه وتمطى حتى فصلها عن جسده، واستمر يقاتل                

  .6/109  انظر االصابة في تمييز الصحابة.ى آخر النهار، وعاش بعد ذلك إلى خالفة عثمانإل
النهايـة فـي غريـب الحـديث        انظـر   . هي جمع ِمرضخَة، وهي حجر يرضخ به النَّوى       : قال ابن األثير    )5(

  .2/229واألثر
  .1/87مغازي الواقدي   )6(
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  :الحكم على الحديث
  .الحديث ضعيف، إذ أنه معلق، والواقدي متروك الحديث: قال الباحث

، tعن عبد الرحمن بن عـوف     :  البخاري ، ولفظ )2(، ومسلم )1(وأصل الحديث في البخاري   
بينَا َأنَا واِقفٌ ِفي الصفِّ يوم بدٍر فَنَظَرتُ عن يِميِني وعن ِشماِلي، فَِإذَا َأنَا ِبغُلَاميِن ِمن الَْأنْصاِر :  قال

      لَعَأض نيب َأكُون تُ َأننَّيا تَممنَانُهِديثٍَة َأسا حما، فَقَالَ  ،  )3(ِمنْهمهدِني َأحزـا       : فَغَمـِرفُ َأبْل تَعه ما عي
، والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه    eُأخِْبرتُ َأنَّه يسب رسوَل اللَّهِ    : نَعم، ما حاجتُك ِإلَيِه يا ابن َأِخي؟ قَالَ       : جهٍل؟ قُلْتُ 

فَتَعجبتُ ِلذَِلك، فَغَمزِني الْآخَر، فَقَاَل ِلي      . ِمنَّا حتَّى يموتَ الَْأعجلُ  ) 4(سواده لَِئن رَأيتُه لَا يفَاِرقُ سواِدي    
َألَـا ِإن هـذَا صـاِحبكُما الَّـِذي         : ِمثْلَها، فَلَم َأنْشَب َأن نَظَرتُ ِإلَى َأِبي جهٍل يجوُل ِفي النَّاِس، قُلْتُ           

 اهرتَداِني، فَابَألْتُما      س تَّى قَتَلَاهُ، ثُمح اهبرا فَضِهمفَييوِل اللَّهِ   ِبسسفَا ِإلَى ررنْصe اهرـا  : فَقَاَل.  فََأخْبكُمَأي
يِن، فَقَـاَل   لَا، فَنَظَر ِفي الـسيفَ    : هْل مسحتُما سيفَيكُما؟ قَالَا   : فَقَاَل. َأنَا قَتَلْتُه : قَتَلَه قَاَل كُلُّ واِحٍد ِمنْهما    

ا قَتَلَهه. ِكلَاكُملَبوِح)5(سمِن الجِرو بمع ناذَ بعمو اءفْرع ناذَ بعكَانَا موِح، ومِن الْجِرو بمِن عاِذ بعِلم .  

  
   : رحمه اهللاقال ابن األثير

البقْلةُ التي  : وقيل الصمعاء . تَفقَْأ إذا ارتَفَعت قبل أن تَ      قيل هي البهمى   ]كإِبٍل أكَلَت صمعاء  [ وفيه   - 
  .)6(ارتَوت واكتَنَزت

  ):118(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  

                                                 
 لم يخمس األسالب ومن قتل قتيال فلـه سـلبه، حـديث             ، كتاب فرض الخمس ، باب من      صحيح البخاري   )1(

  .3141رقم
  .1752صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث رقم   )2(
  .3/97النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . أي بين رجلين أقْوى من الرجلين اللذين كُنْتُ بينهما وأشَد  )3(
  .2/420النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . ق شخصي شخصهأي ال يفار  )4(
هو ما يأخذه أحد الِقرنَين في الحرب من ِقرِنه مما يكون عليه ومعه ِمن ِسالح وِثياب ودابة                 : قال ابن األثير    )5(

  .2/387النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . أي مسلُوب: وغيرها وهو فَعٌل بمعنى مفْعول
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)1(أي انتَفَخت ووِرمت] أصبح وقد اصمعدت قَدماه[ فيه } صمعد{ - 

   ):119(الحديث رقم 
َأبو    ، َأخْبرِني   )2( حدثَنَا َأبو عبِد اللَِّه الْحاِفظُ     :لدعوات الكبير قال   في ا   البيهقي أخرج اإلمام   

بـن  ا الْحاِفظُ، حـدثَنَا محمـد       )4(، حدثَنَا صاِلح بن محمٍد الْبغْداِدي     )3(صاِلٍح خَلَفُ بن محمٍد ِببخَارى    
بِن ا، عِن نَصِر بِن كَِثيٍر، عن يحيى بِن سعٍد، عن عروةَ            )6(بن ِإسماِعيَل الْمدِني  ، حدثَِني حاِتم    )5(عباٍد

" )7(ِمن ِمرِطـي   eبان انْسلَّ رسوُل اللَّهِ   لَما كَانَتْ لَيلَةُ النِّصِف ِمن شَع     : ، قَالَتْ tالزبيِر، عن عاِئشَةَ  
، فََأصبح وقَِد اضمغَدتْ قَـدماه    ،  ما وقَاِعدا حتَّى َأصبح    يصلِّي قَائِ  eما زاَل رسوُل اللَّهِ   فَ: قَالَتْ: "وفيه

ـ    ، َألَيس قَد غَفَر اللَّه لَك ما تَقَدم       ِبَأِبي َأنْت وُأمي، َأتْعبتَ نَفْسك    : فَِإنِّي لََأغِْمزها، وأقول   مو ذَنِْبك ا  ِمن
؟ فَقَاَل؟ َأتََأخَّرسَألَي س؟ َألَيِبك َل اللَّهفَع قَد ساِئشَةُ": لَيا عا، َأيا شَكُوردبع الحديث .)8("...؟فَلَا َأكُون.  

  : تخريج الحديث
  .، بمثلهبه )9(أخرجه البيهقي في فضائل األوقات  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .ترجمة لهلم أعثر على : يحيى بن سعٍد - 
  . لم أعثر على ترجمة له:نَصر بن كَِثيٍر - 
  .)10( ثقةسبقت ترجمته، وهو : حاتم بن إسماعيل المدنى - 
 .)11 (ثقةسبقت ترجمته، وهو : محمد بن عباد بن الزبرقان - 

                                                 
  . 3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . النَّيسابوِريالحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد هو   )2(
)3(  خَب353 /1معجم البلدان انظر . من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهابلدة  :ىار .  
  . 372 /1لسمعاني األنساب ل. هذه النسبة إلى بغداد  )4(
  . محمد بن عباد بن الزبرقان، أبو عبد اهللا المكىهو   )5(
 .هـ186حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل مولى بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب ت هو   )6(
  .7/65حاشية السندي على النسائي انظر . ِهي الِْملْحفَةُ والِْإزار والثَّوب الَْأخْضر  )7(
  .530، حديث رقم 2/146الدعوات الكبير للبيهقي   )8(
  .26، حديث رقم 128-126فضائل األوقات للبيهقي   )9(
  ).41(انظر الحديث   )10(
  ).41(انظر الحديث   )11(
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 . ويقلب جزرة، يكنى أبا على،صالح بن محمد بن عمرو األسدي مولى أسد بن خزيمة - 
  ثبتـاً  كان صـدوقاً  " :قال الخطيب و .)1(" عارفاً كان ثقة حافظاً  : قطنيقال الدار : " قال الدارقطني 

كـان  " :، وعن أبي حاتم، قولـه     )3("كان ثقة صدوقاً  : "ونقل عن على بن عمر الحافظ قوله      . )2("أميناً
 قال .)6("الحجة: " أخر في موضعزادو. )5("الحافظ العالمة الثبت: " وقال الذهبي.)4(" في الحديثمتثبتاً
  .الراوي ثقة حافظ ناقد: ثالباح

  .هـ361الخَيام َأبو صاِلٍح خَلَفُ بن محمِد بِن ِإسماِعيَل البخَاِري الخَيِمي، ت - 
 توناً الَ تُعرفُ           ":قَاَل الخَِليِليى مواً، رفٌ ِجدِعيض وهِرفَةٌ، وعمحفظٌ و لَه ـاِكِم،    .)7("كَانوقال الح 

وغمزه ولينَه . )9("سقط حديثه: "الحاكمزاد و .)8("كَتَبنَا عنْه الكثير، ونبرُأ ِمن عهدِتِه ":زرعةَ َأِبي وابِن
،ِسيِرياِإلد ِن بنمحالر دبٍد ععو سَأبكَها تَرمالراوي ضعيف: قال الباحث .)10( و.  

، صاِحب   عبِد اِهللا بِن محمِد بِن حمدويه، النَّيسابوِري       الحاِكم محمد بن  هو  : أبو عبد اهللا الحافظ    - 
  .هـ403ت التَّصاِنيِف،

 ب11("ِثقَةً: "قال الخَِطي( .قال الذهبي و" :     نِثيدحخُ المةُ، شَيالَّمالع ،اِفظُ، النَّاِقدالح ،اماِإلم")وقال  .)12 
  .الراوي ثقة حافظ ناقد: احثقال الب .)13("إمام صدوق: " في موضع

  :الحكم على الحديث
وفيـه  .  من لم أجد لـه ترجمـة    فيه خلف بن محمد ضعيف، وفيه     إسناده ضعيف،   : قال الباحث 
                  ،)t)14 لم يرسل عن خالته عائشة عروةوال يضر ألن: ، وحاتم بن إسماعيلإرسال عروة

                                                 
  .2/159تذكرة الحفاظ للذهبيانظر   )1(
  .9/322تاريخ بغداد   )2(
  .9/324 المرجع السابقانظر   )3(
  .9/323 المرجع السابقانظر   )4(
  .2/159تذكرة الحفاظ للذهبي  )5(
  .14/24سير أعالم النبالء   )6(
  .16/70 المرجع السابقانظر   )7(
  . المرجع السابقانظر  )8(
  .3/372لسان الميزان انظر   )9(
  .16/70سير أعالم النبالء انظر   )10(
  .3/510تاريخ بغداد   )11(
  .13/163سير أعالم النبالء   )12(
  .6/216لسان الميزان   )13(
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )14(
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بِن ا، فمن طريق عروةَ      الحديث في صحيح مسلم    وأصل .)1(لم يرسل عن نصر بن كثير     فأما حاتم   و

سـوَل  يا ر : قَالَتْ عاِئشَةُ . ، ِإذَا صلَّى قَام حتَّى تَفَطَّر ِرجلَاهe      ، كَان رسوُل اللَّهِ   tالزبيِر، عن عاِئشَةَ  
يـا عاِئـشَةُ، َأفَلَـا َأكُـون عبـدا         ":ا تََأخَّر؟ فَقَالَ  وقَد غُِفر لَك ما تَقَدم ِمن ذَنِْبك وم        ،اللَِّه، َأتَصنَع هذَا  

سـددوا  ": ، قـال  e، عن النبـي   tمن طريق َأبي سلَمةَ بن عبد الرحمن، عن عاِئشَةَ        و ،)2("شَكُورا؟
       لُهما عدنَّةَ َأحِخَل الْجدي وا، فإنه لَنِشرَأبوا وقَاِربولَ   : قالوا. "وسوال أنـا، إال  ":  اللَِّه؟ قال وال أنت يا ر

وفـي صـحيح    ،  )3("َأن يتَغَمدِني اهللا منه ِبرحمٍة، واعلَموا َأن َأحب الْعمِل إلى اللَِّه َأدومه، وِإن قَـلَّ              
ِرم قَـدماه َأو     لَيقُوم ِليصلِّي، حتَّى تَ    eِإن كَان النَِّبي  ": ، يقُولُ tالبخاري من حديث المغيرة بن شعبة     

اقَاهقُوُل"سفَي ،قَاُل لَها": ، فَيا شَكُوردبع 4("َأفَلَا َأكُون(.  
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
وصمل الشيء يصمُل   . الشَديد الخَلْق : - بالضم والتشديد  -الصملُّ] أنت رجل صملٌ   [ فيه } صمل{ - 

  .)5(شَّجر إذا عِطشَ فَخشُن ويِبسوصمل ال. صلُب واشتد: صموال

  ): 120(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .157جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .5046صحيح مسلم، ِكتَاب ِصفَِة الِْقيامِة والْجنَِّة والنَّاِر، باب ِإكْثَاِر الَْأعماِل واِلاجِتهاِد ِفي الِْعبادِة، حديث رقم  )2(
  .2818 ِصفَِة الِْقيامِة والْجنَِّة والنَّاِر، باب لَن يدخَُل َأحد الْجنَّةَ ِبعمِلِه، حديث رقمصحيح مسلم، ِكتَاب  )3(
)4(  اِم النَِّبياب ِقيصحيح البخاري، كتاب التهجد، بeحديث رقم ،اهمقَد تَّى تَِرمَل ح1130 اللَّي.  
  .3/52النهاية في غريب الحديث واألثر  )5(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

جمـع  : الـصم ] وأن ترى الحفَاة العراة الصم البكْم رُؤوس النـاس   [ في حديث اإليمان     }صمم{ - 
ما    وهو األصع وأرمستَِد الذي ال يهبه الذي ال ي مِ دـمُل الحقَّ من صقْبمِ  ي وال يـمقْـل ال صالع  
  .)1(اُألذُِن

  ): 121(الحديث رقم 
عن عمـارةَ   ،  )2( حدثنا جِرير  ، حدثني زهير بن حربٍ    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 فَهـابوه َأن    "؟سلُوِني" :eرسول اللَّهِ  قال   :ل قا ،عن أبي هريرةَ  ،  )3( عن أبي زرعةَ   ،بن الْقَعقَاعِ اوهو  
َألُوهسه     .يتَيكْبر ِعنْد لَسٌل فَججر اءوَل اللَّهِ   : فقال ِ، فَجسيا ر ،  لَامِباللَِّه شـيئا    " : قال ؟ ما الِْإس لَا تُشِْرك، 

 : قال ؟ ما الِْإيمان  ، يا رسوَل اللَّهِ   : قال ، صدقْتَ : قال ." وتَصوم رمضان  ، وتُْؤِتي الزكَاةَ  ،وتُِقيم الصلَاةَ 
 ، صـدقْتَ  : قـال  ". وتُْؤِمن ِبالْقَدِر كُلِّهِ   ، وتُْؤِمن ِبالْبعثِ  ِ،َأن تُْؤِمن ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه وِكتَاِبِه وِلقَاِئِه ورسِله      "

 ." فَِإنَّك إن لَا تَكُن تَراه فإنه يـراك        ،ن تَخْشَى اللَّه كََأنَّك تَراه    َأ" : قال ؟ ما الِْإحسان  ،يا رسوَل اللَّهِ   :قال
 ،ما الْمسُئوُل عنها ِبـَأعلَم مـن الـساِئلِ        " : قال ؟ متَى تَقُوم الساعةُ   ، يا رسوَل اللَّهِ   : قال . صدقْتَ :قال

وإذا رَأيتَ الْحفَـاةَ الْعـراةَ       ، فَذَاك من َأشْراِطها   )4(َأةَ تَِلد ربها   إذا رَأيتَ الْمر   :وسُأحدثُك عن َأشْراِطها  
 كْمالْب م5(الص(     ااِطهمن َأشْر األرض فَذَاك لُوكمِ    ، مهالْب اءتَ ِرعَأيوإذا ر)6(     اِن فَذَاكنْيفي الْب لُونتَطَاوي 

ِإن اللَّه ِعنْده ِعلْم الساعِة وينَزُل الْغَيـثَ  {هن إال اهللا ثُم قَرَأ يِب لَا يعلَم في خَمٍس من الْغَ   ،من َأشْراِطها 
 ِإن اللَّه عِليم    ويعلَم ما في الَْأرحاِم وما تَدِري نَفْس ماذَا تَكِْسب غَدا وما تَدِري نَفْس ِبَأي َأرٍض تَموتُ               

                                                 
  . 3/52النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . أبو عبد اهللا، جرير بن عبد الحميد الضبي الثقفيهو   )2(
  .أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجليهو   )3(
ـ             ، المولى والسيد  :الرب في هذا الحديث   أراد ب   )4( ي  يعني أن األمة تلد لسيدها ولدا فيكون لها كالمولى ألنـه ف

 النهاية في غريـب الحـديث   .  فتكثر السراري  ،راد أن السبي يكثر والنعمة تظهر في الناس       أ ،بيهأالحسب ك 
  .2/179واألثر

هم جمع األبكَم وهو الذي خُلق أخْرس ال يتكلَّم وأراد بهم الرعاع والجهل ألنهـم ال ينْتَِفعـون بالـسمع وال         )5(
  .1/150النهاية في غريب الحديث واألثر.  سِلبوهمابالنُّطْق كبيرة منْفعة فكأنَّهم قد

وجمع البهم ِبهام، وأوالد المعز ِسخَال، فإذا اجتمعا اطِْلق         . البهم جمع بهمة، وهي ولد الضأن الذكر واألنثى         )6(
عون مواِقع الغيث وال    وأراد بِرعاء اإلبل والبهم األعراب وأصحاب البواِدي الذين ينْتَجِ        . عليهما البهم والِبهام  

وجاء في رواية رعاة اإلبل الـبهم       . يعني أن البالد تُفتح فيسكنونها ويتطاولون في البنْيان       . تَستَِقر بهم الدار  
. والبهم بالضم جمع البِهيم وهو المجهول الـذي ال يعـرف       . بضم الباء والهاء على نعت الرعاة وهم السود       

  .1/168يب الحديث واألثر النهاية في غرانظر 
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لُ   : قال .)1(}خَِبيرجقام الر فقال رسول اللَّهِ   ، ثُم e: " لَيع وهدر".   وهِجدفلم ي فقـال رسـول     . فَالْتُِمس 
   .)2("هذا ِجبِريُل َأراد َأن تَعلَّموا ِإذْ لم تَسَألُوا" :eاللَِّه

  :تخريج الحديث
  .بنحوه، به  البجليي زرعةمن طريق أبفي صحيحيهما، كالهما  )4( ومسلم،)3(أخرجه البخاري      

  :دراسة رجال اإلسناد
  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
 بـن   ، وإرسال عمارة  )5(نه لم يرسل عن أبي هريرة      فال يضر، أل    البجلي أما إرسال أبي زرعة   و - 

  .)6(البجلي  أبي زرعة ألنه لم يرسل عن، أيضاًال يضر القعقاع
  .، فهو من القسم األول)7(ده عند اختالطهقد حجبه أوال ف يضرال اختالط جرير بن عبد الحميدو - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .34اآلية:  سورة لقمان  )1(
  .10 كتاب اإليمان، باب اإليمان واإلسالم، واإلحسان، حديث رقم،صحيح مسلم  )2(
  . 4777صحيح البخاري، كتاب نفسير القرآن، باب قوله أن اهللا عنده علم الساعة، حديث رقم   )3(
  .9الم، واإلحسان، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اإليمان واإلس  )4(
  .224جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )5(
  .242 ص المرجع السابق انظر  )6(
  .76، واالغتباط بمن رمي باالختالط ص18المختلطين للعالئي ص انظر   )7(
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  :اهللارحمه  قال ابن األثير

 أي شَغَلوني عن سماِعها     ] بكَِلمٍة أصمِنيها الناسe   ثم تكلَّم النبي   [tوفي حديث جابر بن سمرة     - 
ملوني أصع1(فكَّأنَّهم ج(.  

  ): 122(الحديث رقم 
بـن  ا حدثنا يِزيـد     ،)2(حدثنا نَصر بن عِلي الْجهضِمي    :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 حـدثنا  ،)5( حدثنا َأزهر، واللفظ له،)4( وحدثنا َأحمد بن عثْمان النَّوفَِلي )ح( ،)3(بن عونٍ ا حدثنا   ،زريٍع
 ، ومِعـي أبـي    eقْتُ إلى رسول اللَّهِ    انْطَلَ : قال ،)8( عن جاِبِر بن سمرةَ    ،)7( عن الشَّعِبي  ،)6(بن عونٍ ا

 .فقال كَِلمةً صـمِنيها النـاس      ،"لَا يزاُل هذا الدين عِزيزا مِنيعا إلى اثنى عشَر خَِليفَةً         " :فَسِمعتُه يقول 
  .)9("كلهم من قُريٍش" : قال؟ ما قال،فقلت ِلَأِبي

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  : رجال اإلسناددراسة

 . ثقات اإلسناد رجالجميع - 
أما إرسال الشعبي، فال يضر النـه لـم          :ابن عون و  الشعبي، إرسال واإلسناد فيه : قال الباحث 

، ألنه لم يرسل عن عـامر        كذلك ال يضر ، وأما إرسال ابن عون ف     )t)10بن سمرة ايرسل عن جابر    
  .)11(الشعبي

  

                                                 
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .ى، أبو عمرو البصرى الصغيرنصر بن على بن نصر بن على بن صهبان الجهضمهو   )2(
  .عبد اهللا بن عون بن أرطبان المزنى، أبو عون البصرىهو   )3(
  .أحمد بن عثمان بن أبى عثمان النوفلى، أبو عثمان البصرىهو   )4(
  .أزهر بن سعد السمان ، أبو بكر الباهلى موالهم البصرىهو   )5(
  .بصرىعبد اهللا بن عون بن أرطبان المزنى ، أبو عون الهو   )6(
  .عامر بن شراحيل الشعبى، أبو عمرو الكوفىهو   )7(
أسـد الغابـة البـن      انظر  . جاِبر بن سمرة بن جنَادة بن جنْدب العامري ثم السوائي، أحد الصحابة الكرام              )8(

 . 1/373األثير
  .1821صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش، حديث رقم  )9(
  .204جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )10(
  .215جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )11(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

 هي التي ال سبيل إلى تَسِكينها لتَنَاهيها في دهاِئهـا ألن            ]الِفتَنَة الصماء العمياء  [ ومنه الحديث    - 
  .)1(وِقيَل هي كالحية الصماء التي ال تَقْبُل الرقَي. غَاثَة فال يقِْلع عما يفْعلهاألصم ال يسمع االسِت

  ): 123(الحديث رقم 
 حـدثَِني ابـن     ،حدثَنَا عبد الْمِلِك بن شُعيِب بِن اللَّيـثِ        :ننه قال  في س   أبو داود  أخرج اإلمام   

بِن ا عن عبِد الرحمِن     ، قَاَل خَاِلد بن َأِبي ِعمران     : قَالَ ،عن يحيى بِن سِعيدٍ   ،  )3(حدثَِني اللَّيثُ ،  )2(وهٍب
اِنيلَميالْب،   ِد الربع نع   زمرِن هِن بمةَ   ،حريرَأِبي ه نوَل اللَِّه ، عسر َأن e،قَاَل : " تَكُونساءمِفتْنَةٌ ص 
 اءكْمباءيمع ،فَتْ لَهتَشْرا اسفَ لَهَأشْر نِف،ميقُوِع السا كَواِن ِفيهافُ اللِّسِإشْر4(" و(.  

  :تخريج الحديث
  .، بنحوهمن طريق خالد بن أبي عمران به، )5(ألوسطراني في ابأخرجه الط  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .)6( ضعيف:عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر - 
 : ، وقيل بعد ذلك125ت،  أبو عمرخالد بن أبي عمران التجيبي، - 

قـال أبـو    و. )8("ثقة": قال العجلى و. )7("كان ال يدلس  هللا، و كان ثقة إن شاء ا    " :ابن سعد قال  
قال ابـن    و .)11("صدوق": قال الذهبي  و .)10("الثقات"وذكره ابن حبان فى      .)9("ثقة ال بأس به   " :حاتم
  .الراوي ثقة: قال الباحث .)12("صدوق": حجر

 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

                                                 
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو محمد، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشيهو   )2(
  .أبو الحارث، الليث بن سعد الفهميهو   )3(
  . 4266والمالحم، باب كف اللسان، حديث رقم، كتاب الفتن 4/165سنن أبي داود   )4(
  .8717، حديث رقم 8/308المعجم األوسط للطبراني   )5(
  .572تقريب التهذيب ص   )6(
  .7/521الطبقات الكبرى البن سعد   )7(
  .1/330معرفة الثقات   )8(
  .3/345الجرح والتعديل   )9(
  .6/262الثقات البن حبان   )10(
  .1/367الكاشف للذهبي   )11(
  .289تقريب التهذيب ص   )12(



  202 202 

  
  :الحكم على الحديث

  : وفيه،ضعيففإنه البيلماني  بن منحعبد الر ألجل ضعيف اإلسناد،: قال الباحث
ألنه لم يرسل عن عبد     ال يضر    أما إرسال خالد ف    :، والليث بن سعد   بي عمران رسال خالد بن أ   إ - 

  .)2(بن سعيدا وأما إرسال الليث فال يضر كذلك ألنه لم يرسل عن يحيى ،)1(الرحمن بن البيلماني

 ابن حجر ذكره في الطبقة       تدليسه، ألن  ال يضر أما يحيى ف   :وابن وهب ،  تدليس يحيى بن سعيد    - 
 .)4( أيضاً، وكذلك ابن وهب  فقد ذكره في الطبقة األولى)3(األولى من المدلسين

 -   
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

وإنما قيـل   . جُل بثَوبه وال يرفع منه جانبا      هو أن يتجلل الر    ]أنه نَهى عن اشتمال الصماء    [وفيه   - 
التي ليس فيها خَـرق وال      ء  لها صماء ألنه يسد على يديه ورجليه المنافذَ كُلَّها كالصخرة الصما          

هو أن يتغَطَّى بثوب واِحٍد ليس عليه غَيره ثم يرفَعه من أحـد جاِنبيـه         : والفُقهاء يقولون . صدع
  .)5(فيضعه على منْكبه فتَنْكَِشف عورته

  ): 124(الحديث رقم 
 عـن   ،)8( عن ابِن ِشهابٍ   ،)7(نَا لَيثٌ  حدثَ : قَالَ ،)6(حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ   :  اإلمام البخاري  أخرج  

 عـن اشْـِتماِل   eنَهى رسوُل اللَِّه" : َأنَّه قَاَل، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري،عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ     
  .)9("فَرِجِه ِمنْه شَيء وَأن يحتَِبي الرجُل ِفي ثَوٍب واِحٍد لَيس علَى الصماِء

  : تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري دون مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
                                                 

  .171جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .260جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )2(
  .27طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )3(
  .22طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )4(
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .عيد الثقفي البغالنيأبو رجاء، قتيبة بن سهو   )6(
  .أبو الحارث، الليث بن سعد الفهميهو   )7(
 .هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري   )8(
  . 367صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب ما يستُر ِمن الْعورِة، حديث رقم  )9(
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  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
 ال  الزهري، والليث بن سـعد    عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وابن شهاب           :كل من إرسال  وأما   - 

لم  الليث ال  و ،)2(ن عبيد اهللا  لزهري لم يرسل ع   وا،  )t)1عبيد اهللا لم يرسل عن ابن عباس      ، ف يضر
 .)3(يرسل عن الزهري

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)4(أي مكْتَِنزة ال تَخَلْخَُل فيها] والفَاجر كاَألرزة صماء [ ومنه الحديث - 

  ): 125(الحديث رقم 
بـن  ا حدثَِني محمـد     : قَالَ ِ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنِْذر   :  في صحيحه قال   إلمام البخاري أخرج ا   

 عن َأِبـي   ، عن عطَاِء بِن يسارٍ    ، عن ِهلَاِل بِن عِلي ِمن بِني عاِمِر بِن لَُؤي         ،)5( حدثَِني َأِبي  : قَالَ ،فُلَيٍح
 ِمن حيثُ َأتَتْهـا الـريح       ،رِعمثَُل الْمْؤِمِن كَمثَِل الْخَامِة ِمن الزe: "      قَاَل رسوُل اللَّهِ   : قَالَ ،tهريرةَ
  .)6(" معتَِدلَةً حتَّى يقِْصمها اللَّه ِإذَا شَاءوالْفَاِجر كَالَْأرزِة صماء ، فَِإذَا اعتَدلَتْ تَكَفَُّأ ِبالْبلَاِء،كَفََأتْها

  :تخريج الحديث
الْكَاِفِر كَمثَـِل   "، بلفظ   بهيمان  بن سل محمد بن سنان عن فليح      من طريق   ،  )7(أخرجه البخاري   

اءمِة صزالَْأر."  
، بلفـظ   t عن أبي هريرة   بن المسيب ا  معمر عن الزهري عن    طريق من،  )8(مسلمأخرجه  و

  ."الْمنَاِفِق كَمثَِل شَجرِة الَْأرِز"
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ168دنى، تفليح بن سليمان بن أبى المغيرة، الخزاعى، األسلمى، أبو يحيى الم - 
   .)10("يختلفون فيه، وليس به بأس: "وقال الدارقطنى. )9("الثقات"ذكره ابن حبان فى 

                                                 
  .232جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .269امع التحصيل في أحكام المراسيل ص ج  ) 2(
  .260جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )3(
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .فليح بن سليمان األسلميهو   )5(
    .5644صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب كفارة المرضى، حديث رقم  )6(
  .7466مشيئة واإلرادة، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ال  )7(
  .2810صحيح مسلم، كتاب صفة الجنة والنار، باب مثل المؤمن كالزرع، حديث رقم  )8(
  .7/324ثقات ابن حبان   )9(
  .8/304تهذيب التهذيب انظر   )10(
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له أحاديث صالحة، ويـروى أحاديـث مـستقيمة،         : " وقال ابن عدى   .)1("ثقة: "وقال في موضع  
هو من أهل : " وقال الساجى.)2("، وهو عندى ال بأس به"حهيصح"وغرائب، وقد اعتمده البخارى فى     

  . )4("إتفاق الشيخين عليه يقوى أمره: "وقال الحاكم أبو عبد اهللا. )3("الصدق، ويهم
فلم يقـو   : "في موضع و،  )6("ضعيف: "بن معين اقال  و. )5("صدوق كثير الخطأ  : "وقال ابن حجر  

ضـعيف  : " أبـو زرعـة    وقال. )8("ال يحتج بحديثه  ليس بقوى، و  : " وقال في موضع أخر    .)7("أمره
وقـال  . )11("ليس بالقوى : "أبو حاتم وقال   .)10("واهي الحديث : "ك رأسه مرة، وقال   ، وحر )9("الحديث
وقال أبـو    .)13("ليس بشىء : " وقال في موضع أخر    .)12("صدق ابن معين، ال يحتج بحديثه     : "أبوداود

 يتكلم فـى    -مظفر بن مدرك   -كان يحيى بن سعيد يقشعر من أحاديث فليح، وكان أبو كامل            : "داود
مظفـر بـن    – وقال ابن معين عن أبي كامل        .)14(" كانوا يرون أنه يتناول رجال مالك      :فليح، ويقول 

لـيس  ": قـال فـى موضـع آخـر       و. )16("ضعيف": وقال النسائى . )15("كان يتقى حديثه  : "-مدرك
: ابن المـدينى   عنقال ابن أبى شيبة     و. )18("ليس بالمتين عندهم  ": وقال الحاكم أبو أحمد   . )17("ىبالقو

                                                 
  .352، ترجمة رقم 175الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص   )1(
  .7/144في الضعفاء الكامل : -بتصرف يسير من الباحث-انظر   )2(
  .8/304تهذيب التهذيب انظر   )3(
  . المرجع السابقانظر  )4(
  .787تقريب التهذيب ص  )5(
، 1/171 - روايـة الـدوري    -، وتاريخ ابـن معـين       190 ص - رواية الدارمي  -تاريخ ابن معين    انظر    )6(

  .438وسؤاالت ابن الجنيد ص
  .1/128 - رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )7(
  .7/85الجرح والتعديل  انظر  )8(
  .2/366الضعفاء وسؤاالت البرذعي   )9(
  .2/425الضعفاء وسؤاالت البرذعي   )10(
  .7/85الجرح والتعديل   )11(
  .23/321تهذيب الكمال  : - بتصرف يسير من الباحث–انظر   )12(
  .8/304تهذيب التهذيب انظر   )13(
  .23/320تهذيب الكمال : - بتصرف يسير من الباحث–انظر  )14(
  .2/596العلل ومعرفة الرجال انظر   )15(
  .23/321تهذيب الكمال انظر   )16(
  .3/292، سنن النسائي 197الضعفاء والمتروكين للنسائي ص  )17(
  .8/304تهذيب التهذيب انظر   )18(
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: " ، وقال ، في جملة الضعفاء   )3(، والذهبي )2( وذكره العقيلي  .)1(" عبد الحميد ضعيفين   أخوهكان فليح و  "
  .الراوي صدوق يخطئ: قال الباحث .)4("ليس بالمتين

  .صدوق يهم، وهو )5(سبقت ترجمته: محمد بن فليح - 
  .ثقة، وهو )6(سبقت ترجمته: إبراهيم بن المنذر - 
 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :اد فيهواإلسن: قال الباحث
 .)t)7 وال يضر، ألنه لم يرسل عن ابي هريرة:إرسال عطاء بن يسار - 
 . وال يضر، ألنه توبع بمحمد بن سنان، كما هو واضح في التخريج:الوهم من محمد بن فليح - 
وال يضر، ألنه توبع متابعة ناقصة بمعمر بن راشد كما هو واضح             :الخطأ من فليح بن سليمان     - 

  .في التخريج
  

  : رحمه اهللاثيرقال ابن األ
به الفُرجة فسمي الفَرج    ما تُسد   : الصمام.  أي مسلك واحد   ]في ِصمٍام واحد  [ وفي حديث الوطء     - 

  .)8(وقد تقدم. ويروى بالسين.  موضع ِصمام على حذْف المضافويجوز أن يكون في. به

  ): 126(الحديث رقم 
عـن ابـِن    ،  )9( َأخْبرنَـا اللَّيـثُ    ،نَا محمد بن رمحٍ   حدثَ:  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 ِإذَا  : َأن يهود كَانَتْ تَقُولُ    ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ     ،عن محمِد بِن الْمنْكَِدرِ   ،  )11(عن َأِبي حاِزمٍ  ،  )10(الْهاِد
ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَـْأتُوا     {  فَُأنِْزلَتْ : قَالَ . ثُم حملَتْ كَان ولَدها َأحولَ     ُأِتيتْ الْمرَأةُ ِمن دبِرها ِفي قُبِلها     

                                                 
  . المرجع السابقانظر  )1(
  .3/1151الضعفاء الكبير انظر   )2(
  .2/516المغني في الضعفاء انظر   )3(
  .152يه وهو موثق صمن تكلم ف  )4(
 .)87(انظر الحديث رقم   )5(
 .)87(انظر الحديث رقم   )6(
 .238جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )8(
  .أبو الحارث، الليث بن سعد الفهميهو   )9(
  .أبو عبد اهللا، يزيد بن عبد اهللا الليثيهو   )10(
  .م، سلمة بن دينار التمارأبو حازهو   )11(



  206 206 

  َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرح..(.)1(}ح( ِعيدٍ     وس ناللَِّه ب ديبثَِني عدح)ـِد اللَّـهِ       ،)2بع ـنب ونارهـٍن   ، وعـو مَأبو 
قَاِشي3(الر(، قَالُوا : ِريرٍ    حج نب بهثَنَا وثَنَا َأِبي  ،ددح )اِشدٍ    : قَالَ ،)4ر نب انمتُ النُّعِمعس ،    ـنثُ عدحي 
ِريهنْكَِدرِ   ...)5(الزِن الْمِد بمحم ناِبرٍ ،عج نِديِث، عذَا الْحاِن. ِبهمِديِث النُّعِفي ح ادزو ،ِريهالز نع : 

  . الحديث.)7(ِفي ِصماٍم واِحٍد غَير َأن ذَِلك ،وِإن شَاء غَير مجبيٍة، )6(اء مجبيةًِإن شَ
  :تخريج الحديث

، بدون   به  عن ابن المنكدر    بن عيينة  من طريق سفيان  كالهما   ،)9(، ومسلم )8(أخرجه البخاري   
  .لفظ ابن األثير

  :دراسة رجال اإلسناد
  .، من الطبقة السادسةلجزرى، أبو إسحاق الرقىالنعمان بن راشد ا - 

احتملـه  : "وقال ابن عدى  . )11("الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب      . )10("ثقة: "قال ابن معين مرة   
 وقال في موضع    .)13("ال بأس به  " :وقال يعقوب الفسوي  . )12("الناس، روى عنه الثقات، وال بأس به      

وكذلك قال أبـو  . )15("هم كثير، وهو صدوق فى األصل    فى حديثه و  : " وقال البخارى  .)14("لين": أخر
 أي ينبغي أن يرفع منه، ألنه -، يحوُل اسمه منه"الضعفاء"أدخله البخارى فى كتاب  : "، وزاد )16(حاتم

وقال ابن  . )18("حسن الحديث : "وقال الذهبي . )17("صدوق فيه ضعف  : "وقال النسائى . -ليس بضعيف 
                                                 

  .125اآلية : سورة البقرة  )1(
  .عبيد اهللا بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكرى موالهم، أبو قدامة السرخسىهو   )2(
  .81 /3األنساب للسمعاني  . كثرت أوالدها حتى صاروا قبيلة،هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش  )3(
  . البصرىجرير بن حازم األزدى، أبو النضرهو   )4(
  .أبو بكر، محمد بن شهاب الزهريهو   )5(
  .1/238النهاية في غريب الحديث واألثر . أي منكَبة على وجِهها تَشِْبيها بهيئة السجود  )6(
  .1435صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جوازه جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، حديث رقم  )7(
  .4528تفسير القرآن، باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب   )8(
  .1435صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جوازه جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، حديث رقم  )9(
  .10/452تهذيب التهذيب انظر   )10(
  .7/532بن حبان الثقات ال  )11(
  .8/248الكامل في الضعفاء   )12(
  .2/453المعرفة والتاريخ   )13(
  .1/345 انظر المرجع السابق  )14(
  .8/80التاريخ الكبير للبخاري   )15(
  .8/449الجرح والتعديل   )16(
  .10/452تهذيب التهذيب انظر   )17(
  .184من تكلم فيه وهو موثق ص  )18(
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وقال أحمد  . )2("ذكره يحيى القطان، فضعفه جدا    : " ابن المدينى  وقال. )1("صدوق سىء الحفظ  : "حجر
وقـال فـى    . )4("ضعيف: "وقال ابن معين  . )3("مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير    : "بن حنبل 
لـيس  : "وقال العقيلي . )6("ضعيف مضطرب الحديث  :"  وقال فى موضع آخر    .)5(ليس بشىء : موضع

  . )8("النعمان ضعيف: "قال أبو داودو. )7("يعرف فيه الضعف، بقوي في الحديث
أحاديثـه  : " وقال فى موضـع آخـر  .)10("ضعيف: " وزاد في موضع .)9("كثير الغلط : "وقال النسائى 

الراوي صدوق سيء الحفظ، كما    : قال الباحث  .)12("ضعيف كثير الغلط  : "وقال ابن حزم   .)11("مقلوبة
  .قال ابن حجر

 . ثقات اإلسناد رجالباقي - 
  :سناد فيهواإل: قال الباحث

 : بن سعدسلمة بن دينار، والليثووالزهري،   ابن المنكدر،: عند كل منرسالاإل - 
،  أيضا، والزهري ال يضر إرساله)t)13ابن المنكدر فاليضر ألنه لم يرسل عن جابر      أما إرسال   

ـ سلمة فال يضر، ألنه لم يرسل عـن ا وأما إرسال ، )14(ألنه لم يرسل عن ابن المنكدر      ن المنكـدر ب
 .)16(ال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن ابن عبد الهادفوأما إرسال الليث ، )15(كذلك

 أما إرساله فال يضر، ألنه لم يرسل عن : واختالط جرير بن حازم األزدي وتدليسإرسال - 

                                                 
  .1004تقريب التهذيب ص   )1(
  .8/448الجرح والتعديل انظر   )2(
  . المرجع السابقانظر  )3(
  .8/449الجرح والتعديل انظر   )4(
  .29/447تهذيب الكمال انظر   )5(
  .10/452تهذيب التهذيب انظر   )6(
  .4/1406الضعفاء الكبير   )7(
  .29/448تهذيب الكمال انظر   )8(
  .234الضعفاء والمتروكين للنسائي ص  )9(
  .8/247الكامل في الضعفاء انظر   )10(
  .29/448تهذيب الكمال انظر   )11(
  .6/121لمحلى ابن حزم ا  )12(
  .270جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )13(
  .269جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   ) 14(
  .187جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )15(
  .260جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )16(
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وقد صـرح   ،  )2( ذكره ابن حجر في الطبقة األ ولى       ، وأما تدليسه فال يضر، فقد     )1(النعمان بن راشد  
، أما اختالطه فال يضر كذلك، ألن أوالده حجبوه لما اختلط، فلم يسمع منـه          في هذا الحديث   بالسماع

 .)4(، وذكره العالئي في القسم األول من المختلطين)3(أحد في حال اختالطه
قُتَيبـةُ  ": ن مِ متابعات ناقصة، فقد تابعه كلٌ    بوال يضر، ألنه توبع     : سوء حفظ النعمان بن راشد     - 

وهب بـن   و"،  " السختياني وعبد الوارث بن سعيد التميمى عن َأيوب      "،  "انَةَعن َأبي عو  بن سِعيٍد   ا
عبد الْعِزيِز بن الْمخْتَاِر عن     و"،  " بن عيينة  عن سفْيان   بن مهدي  عبد الرحمنِ و"،  "عن شُعبةُ جِريٍر  

 .)5("سهيِل بِن َأِبي صاِلٍح
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ومعنـاه سـرعة    . أن يقْتُل الصيد مكانَه   :  اِإلصماء ] ما أصميت ودع ما أنْميت     كُْل[فيه  } صما{ - 

هرعإزسمن قَوِلهم للم وحيان: اق الرماء. صواِإلنْم :بقاِتلٍَة في الحالأن تُِصي يقاُل .  إصابةً غير
 إذا ِصدتَ ِبكَلْب أو سهم أو غيرهما فماتَ وأنتَ تراه غيـر   :ومعناه. أنْميتُ الرِمية ونَمت ِبنَفِْسها   

غائٍب عنْك فكُْل منه وما أصبتَه ثم غاب عنْك فماتَ بعد ذلك فدعه ألنك ال تَدِري أماتَ بصيِدك                  
  .)6(أم ِبعاِرٍض آخَر

  ): 127(الحديث رقم 
 ثنا عبـاد بـن      ،ثْمان بن أبي شَيبةَ   حدثنا محمد بن ع   :  في الكبير قال   الطبرانياإلمام   أخرج  

اموالْع، انثْمكَِم،بن عبد الرحمنا ثنا عِن الْحٍر،)7( عيبِعيِد بن جِن ، عن ساٍسا عبَأ،بن ع  دوا َأسدبع ن
 : قـال  ؟ من َألْباِنها ِبغَيِر ِإذِْنِهم     فََأسِقي ، السِبيِل وأنا في ماِشيٍة ِلسيِدي     بنايمر ِبي   : فقال،  eجاء النبي 

  .)8( كُْل ما َأصميتَ ودع ما َأنْميتَ:قال . فَِإنِّي َأرِمي فَُأصِمي وُأنِْمي: قال.ال
  
  
  

                                                 
  .153جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .20طبقات المدلسين البن حجر ص  )2(
  .73االغتباط بمن رمي باالختالط صانظر   )3(
  .17المختلطين للعالئي ص  )4(
  .2/1059صحيح مسلم انظر   )5(
  .3/54النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .الحكم بن عتيبة الكندىهو   )7(
  .5/356، و المعجم األوسط 12/27المعجم الكبير   )8(
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  :تخريج الحديث
بن ا وأبو عبيد القاسم ،)3(ابن زنجويه في األموال، و)2(وابن أبي شيبة   ،)1(أخرجه عبد الرزاق  

 tابن عباسحديث من جميعهم  ،  )6(، وفي السنن واآلثار   )5(البيهقي في الكبرى  و. )4(السالم في األمو  
  .، بنحوهموقوفا

  :دراسة رجال اإلسناد
 .)7( متروك كذبه ابن معين:عثمان بن عبد الرحمن الزهري الواصي، أبو عمرو المدني - 
 - ِسيبفٍَر الععو جةَ َأبببِن َأِبي شَي انثْمع بن دمح297، تمنِعيالتِّس بقَار قَدهـ، و.  

لَـم َأر  ال بأس به، " :وقَاَل ابن عِدي. )9("الثقات" وذكره ابن حبان في    .)8("ِثقَةٌ": قَاَل صاِلح جزرةُ  
   هنْكَراً فََأذْكُرثاً مِديح 10("لَه(.  اندبقال عِبهِ  :" و ْأسالَ ب")كٍْر    . )11و بقَاَل َأبوقَاِنيرالب" :     عـمْل َأسَأز لَـم

بـن   وقَاَل ا  .)13("كَذَّاب ":وَأما عبد اِهللا بن َأحمد بِن حنْبٍل، فَقَالَ       . )12("الشُّيوخَ يذْكرون َأنَّه مقْدوح ِفيهِ    
هو عصا موسى، يتَلَقَّفُ ما     " : يسيء الرأي فيه، ويقول     مطَين كانو .)14("كَان يضع الحِديثَ   ":ِخراٍش
ورأي مطين هذا كان بسبب وقيعة واختالف بينهما، وكالم األقران يطوي           : قال الباحث  .)15("يْأِفكُون

ـ          : " ابن عدي بعضه بعضا، فقد قال      ـ  ـوقد كنت وقفت على تعصب وقـع بينهمـا بالك ة ـوفة سن
اك عـن   ـن الصواب اإلمس  أثم ظهر   ن، وعلى أحاديث ينكر كل واحد منهما على صاحبه،          ـسبعي

:  بعد أن ذكر كالما نحو كالم ابـن عـدي      ، وقال الذهبي  )16("القبول عن كل واحد منهما في صاحبه      

                                                 
  .4/459الرزاق مصنف عبد   )1(
  .10/397مصنف ابن أبي شيبة   )2(
  .3/1010األموال البن زنجويه   )3(
  .2/122األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم   )4(
  .9/241السنن الكبرى للبيهقي   )5(
  .13/449معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )6(
  .666تقريب التهذيب ص   )7(
  .7/341لسان الميزان انظر   )8(
  .9/155 البن حبان الثقات  )9(
  .7/557الكامل في الضعفاء   )10(
  .14/22سير أعالم النبالء انظر   )11(
  .3/46تاريخ بغداد انظر   )12(
  .14/22سير أعالم النبالء انظر   )13(
  .3/46تاريخ بغداد انظر   )14(
  .7/556الكامل في الضعفاء انظر   )15(
  .3/45تاريخ بغداد انظر   )16(
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،  ال بأس بـه    الراوي: قال الباحث  .)1("وال يعتد بحمد اهللا بكثير من كالم األقران بعضهم في بعض          "
  .هوال عبرة بتجريح أقران

 . ثقات اإلسناد رجالباقي - 
  :م على الحديثالحك

   .متروك الحديث:  الرحمن الواصيعثمان بن عبد فيه،  جداضعيف  إسناده:قال الباحث  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .6/215الرجال ميزان االعتدال في نقد   )1(
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  :الصاد مع النون: المبحث الثالث
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 المعمـول   )1(ردلالخَ:  الصنّاب ]أتاه أعرابي بأرنَب قد شَواها وجاء معها ِبِصنَاِبها       [فيه  } صنب{ - 

  .)3( به)2( وهو ِصباغٌ يْؤتَدم،بالزيت

  ): 128(الحديث رقم 
عن عبِد الْمِلـِك  ، )5( حدثَِني َأبو عوانَةَ   ،)4(حدثَنَا َأبو الْوِليدِ  :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  خرجأ  

ِبَأرنٍَب قَد شَواها    eى َأعراِبي رسوَل اللَّهِ   َأتَ:  قَالَ ،يرةَ عن َأِبي هر   ، عن موسى بِن طَلْحةَ    ،بِن عميرٍ ا
 ، فَلَم يْأكُْل وَأمر َأصحابه َأن يـْأكُلُوا       eسوُل اللَّهِ  فََأمسك ر  . وَأدمها فَوضعها بين يديهِ    ومعها ِصنَابها 

 اِبيرالَْأع كسوُل اللَّهِ   فَقَاَل   .فََأمسر لَه e: "   َتَْأكُل َأن كنَعما يرِ      : قَالَ "؟مالشَّه اٍم ِمنثَلَاثَةَ َأي ومِإنِّي َأص . 
  .)6("ِإن كُنْتَ صاِئما فَصم الَْأيام الْغُر" :قَاَل

  :تخريج الحديث
عبد         طريق منكالهما  ،)9(، وابن حبان)8(، وفي الكبرى)7( في المجتبىأخرجه النسائي

  .هبه، بنحو بن عميراالملك 
 عن   مرسال موسى بن طلحة  من طريق    ،)11(، وفي الكبرى  )10( في المجتبى  أخرجه النسائي و

  .، بنحوهeالنبي
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  

                                                 
  .2/1128لسان العرب البن منظور انظر . العضو الوافر من اللحم: أي  )1(
  .1/45لسان العرب البن منظور : انظر بتصرف. أي يخلط به  )2(
  .3/55النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
  .هشام بن عبد الملك الطيالسيهو   )4(
  .، الوضاح بن عبد اهللا اليشكريأبو عوانةهو   )5(
  .8434، حديث رقم 14/154مسند أحمد    )6(
  .4321حديث رقم كتاب الصيد والذبائح، باب األرنب، سنن النسائي،   )7(
  .4803، حديث رقم 4/476السنن الكبرى للنسائي   )8(
  .3650، حديث رقم 8/410صحيح ابن حبان   )9(
  .2429، 2428حديث رقم ، باب األرنب، كتاب الصيد والذبائحسنن النسائي،   )10(
  .3/201السنن الكبرى للنسائي   )11(
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  :الحكم على الحديث
كره ابن حجـر فـي      ، فقد ذ  ضعيف بسبب تدليس عبد الملك بن عمير      إسناده  : قال الباحث   

  :، وفيه ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث،)1(الطبقة الثالثة من المدلسين
  .)2(وال يضر، ألنه لم يرسل عن أبي هريرة : إرسال موسى بن طلحة - 
بـن  ا أما إرساله فال يضر ألنه لم يرسـل عـن موسـى        :إرسال واختالط عبد الملك بن عمير      - 

 .)4( فقد اعتبره العالئي من القسم األول من المختلطينوأما اختالطه فال يضر كذلك،، )3(طلحة
  .)5( على شرط الشيخين صحيحإسناده: وقال شعيب األرنؤوط

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

أرادوا . نْفَِردة التي يدقُّ أسفَلُها   وقيل هي النَّخْلَة الم   . ِجذِْع النَّخلِة الَ ِفي األرضِ    تنبت في   } صنبر{ - 
    .)6(ع انقَطع ِذكْره كما يذْهب أثَر الصنْبور ألنه ال عِقب لهأنه إذا قُِل

  ):129(الحديث رقم 
حدثَنَا الْمنْتَِصر بن محمِد بن الْمنْتَِصِر الْبغْداِدي، حدثَنَا يونُس      : قال الطبراني في الكبير   أخرج

    انفْيثَنَا سداُل، حمالْح انملَياٍس، قَالَ            بن سبِن عِن ابةَ، عِعكِْرم نِرو بن ِدينَاٍر، عمع ننَةَ، عييبن ع : 
، فَقَـالُوا  e علَى ِقتَاِل رسوِل اللَّهِ    فَحالَفُوهم ،قَِدم حيي بن َأخْطَب وكَعب بن اَألشْرِف مكَّةَ علَى قُريشٍ         

مُل الِْعلِْم الْ   : لَهَأه ٍد، قَالُوا       َأنْتُممحم نعنَّا وونَا عُل الِْكتَاِب، فََأخِْبرَأه؟ قَالُوا    : قَِديِم، ودمحا ممو ا َأنْتُممو :
  اءمالْكَو رنَنْح ن7(نَح(            ،امحونَِصُل اَألر ،ِجيجِقي الْحنَسالْعناةَ، و اِء، ونَفُكلَى الْمع نِقي اللَّبنَسواقَالُ، و :
بْل َأنْتُم خَير ِمنْـه،     :  قَطَع َأرحامنا، واتَّبعه سراقُ الْحِجيِج بنو ِغفَاٍر، قَالُوا        صنبور: فَما محمد؟ قَالُوا  

َأهو   َل اللَّهِبيال، فََأنْزى سدU:"               ِب ْؤِمنُـونالِْكتَـاِب ي ا ِمـنُأوتُـوا نَـِصيب ِإلَى الَِّذين تَر ـِت  َألَمالِْجب
  .)9(. ِإلَى آِخِر اآليِة،)8("والطَّاغُوِت

  
                                                 

  .41طبقات المدلسين البن حجر ص  )1(
  .288جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .230جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )3(
  .76المختلطين للعالئي ص  )4(
  .14/232انظر تعليقه على مسند أحمد   )5(
  .3/55النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .1/289معالم السنن للخطابي انظر . الكوماء من اإلبل العظيمة السنام  )7(
  .51اآلية : سورة النساء  )8(
  .11645، حديث رقم 11/251المعجم الكبير للطبراني   )9(
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  :تخريج الحديث
 سفيان بن عيينة بـه،       محمد بن يونس الجمال عن     ، من طريق  )1(أخرجه البيهقي في الدالئل   

  .بمثله
من ثالثتهم   ،)4( وابن أبي حاتم   ،)3( وابن شبة في تاريخ المدينة     ،)2(أخرجه سعيد بن منصور   و

  . بنحوهطريق عكرمة مرسال،
  :دراسة رجال اإلسناد

  . لم أعثر على ترجمة له:يونُس بن سلَيمان الْحماُل - 
 -      اِديغْدنْتَِصِر الْبِد بن الْممحبن م نْتَِصرشيخ اإلمام الطبراني، ذكره الخطيب في تاريخه لكنه         :الْم 

 .)5(تعديالً  أولم يذكر فيه جرحاً
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :م على الحديثالحك
 ويـونس   ،المنتصر بن محمد  : وضبط كل من  إسناده صحيح، إذا ثبتت عدالة      : قال الباحث   

  :بن سليمان، وفيها
، وأما تدليسه ال يضر كذلك، فقـد        )6( ألنه لم يرسل عن عكرمة      ال يضر  عمرو بن دينار  رسال  إ - 

  .  )7(ذكره ابن حجر في الطبقة األولى
ذكره ابن حجر في الطبقـة الثانيـة الـذين احتمـل األئمـة            ال يضر، ف   تدليس سفيان بن عيينة    - 

، وأما اختالطه فال يضر كذلك، فقد اعتبره العالئي من القسم األول مـن المختلطـين       )8(تدليسهم
  .)9(الذين سلم حديثهم من الوهم واالختالط

جـال  مال ولم أعرفه، وبقية رجالـه ر      حلطبراني، وفيه يونس بن سليمان ال     رواه ا : "قال الهيثمي 
  )10("الصحيح

                                                 
  .1052، حديث رقم 3/193دالئل النبوة للبيهقي   )1(
  .648، حديث رقم 4/1280ور سنن سعيد بن منص  ) 2(
  .2/452تاريخ المدينة   )3(
  .3/974تفسير ابن أبي حاتم   )4(
  .13/269تاريخ بغداد انظر   )5(
  .243جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )6(
  .22طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )7(
  . 32 صالمرجع السابقانظر   )8(
  .46المختلطين للعالئي صانظر   )9(
  .7/6جمع الزوائد م  )10(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 الواحد  . في غَير موِضع وهم أشْرافُهم وعظَماؤهم ورَؤساُؤهم       ]صنَاِديد قُريشٍ [ فيه ذكر    } صند{ - 

ِظيٍم غَالٍب ِصنِْديد1(ِصنِْديد وكُل ع(.  

  ): 130(الحديث رقم 
 ، سِمع روح بن عبـادةَ ،)2(د اللَِّه بن محمٍدحدثَِني عب : في صحيحه قال  اإلمام البخاري أخرج  

           :)4( عـن َأِبـي طَلْحـةَ      ، ذَكَر لَنَا َأنَـس بـن ماِلـكٍ        :قَاَل،  )3( عن قَتَادةَ  ،حدثَنَا سِعيد بن َأِبي عروبةَ    
ِمن َأطْواِء   )5( فَقُِذفُوا ِفي طَِوي   ،صنَاِديِد قُريشٍ شِْرين رجلًا ِمن     َأمر يوم بدٍر ِبَأربعٍة وعِ     eَأن نَِبي اللَّهِ  

 ، فَلَما كَان ِببدٍر الْيوم الثَّاِلـثَ      ،ثَلَاثَ لَيالٍ  )6( وكَان ِإذَا ظَهر علَى قَوٍم َأقَام ِبالْعرصةِ       ،بدٍر خَِبيٍث مخِْبثٍ  
 ، ما نُرى ينْطَِلقُ ِإلَّا ِلبعِض حاجِتـهِ       : وقَالُوا ، ثُم مشَى واتَّبعه َأصحابه    ،د علَيها رحلُها  َأمر ِبراِحلَِتِه فَشُ  

    ِكيلَى شَفَِة الرع تَّى قَام7(ح(  ،    اِئِهماِء آبمَأسو اِئِهممِبَأس نَاِديِهمَل يعفُلَانٍ    ،فَج نب ا فُلَانا ، ييو    ا فُلَان  ـنب
 فَهْل وجدتُم ما وعد ربكُـم       ، فَِإنَّا قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقا       ؟ َأيسركُم َأنَّكُم َأطَعتُم اللَّه ورسولَه     ،فُلَاٍن
فَقَـاَل                          ؟ا َأرواح لَها   ما تُكَلِّم ِمن َأجساٍد لَ     ، يا رسوَل اللَّهِ   : فَقَاَل عمر  : قَالَ ؟حقا

 َأحياهم اللَّه حتَّـى     : قَاَل قَتَادةُ  ." ما َأنْتُم ِبَأسمع ِلما َأقُوُل ِمنْهم      ،والَِّذي نَفْس محمٍد ِبيِدهِ   " :e رسوُل اللَّهِ 
لَهقَو مهعمَأس،نَِقيما وِغيرتَصِبيخًا وا تَومنَدةً ورسح8(ةً و(.  

  :تخريج الحديث
              بـن ا سـعيد  ي عبد األعلى بن عبد االعلى وروح بن عبادة عن         من طريق ،  )9(أخرجه مسلم   

  . بنحوه،أبي عروبة به
  

                                                 
  .3/55النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر الجعفى، أبو جعفر البخارى المعروف بالمسندىهو   )2(
 .قتادة بن دعامة السدوسيهو   )3(
 من فضالء الصحابة،    اَألنْصاِري الخَزرِجي، كان  زيد بن سهل بن االسود       ، واسمه أبو طلحة األنصاري  هو    )4(

هــ أو  50هـ، وقيل قبلها بـسنتين، وقيـل ت  34وهو زوج أم سليم، شهد بدرا، اختلف في وفاته فقيل ت    
 .608-2/607اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر انظر . هـ51

 .17/207شرح النووي على مسلم. هى البئر المطوية بالحجارة  )5(
 .17/92دة القاري للعيني عم. هي كل موضع واسع ال بناء فيه  )6(
  .17/92عمدة القاري للعيني. هو البئر، قبل أن تطوى  )7(
  .3976صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل،  حديث رقم   )8(
 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أوالنار عليـه، حـديث رقـم            )9(

2875.  
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  .، بمعناهt، من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك )1(وأخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  .ثقاتجميع رجال اإلسناد  - 
، وأما تدليسه ال يضر كذلك، فقد ذكـره         )t)2نه لم يرسل عن أنس    ألال يضر،     قتادة إرسالوأما   - 

 التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع، وقد صرح بالـسماع            )3(ابن حجر في المرتبة الثالثة    
  .tعن أنس بن مالك

، )5(المختلطين ابن الصالح، وذكره في  عليه )4( نص ابن معين   كما سعيد بن أبي عروبة   اختالط  و - 
 بعبد ابن عبادة توبع الراوي عنه وهو روح ألنهال يضر ، لكنه )7( وسبط ابن العجمي  )6(العالئيو

يحدث عن جماعة : "، قال البزازه تدليسوأما األعلى بن عبد األعلى كما هو واضح في التخريج،     
، )8(وذكره في المدلسين النسائي   " السمعت وحدثنا كان مأموناً على ما ق      : لم يسمع منهم، فإذا قال    
 وأما .)11(، إال أن ابن حجر ذكره في المرتبة الثانية)10(، وسبط بن العجمي)9(وأبو زرعة العراقي

 .)12(ال يضر ألنه لم يرسل عن قتادةف إرساله،
  
  
  
  
  
  

                                                 
اب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أوالنار عليه،  حـديث رقـم                  كت ، صحيح مسلم   )1(

2874.  
  .255-254جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )2(
 .43طبقات المدلسين البن حجر ص   )3(
)4(  3/1230الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي. 
 .393مقدمة ابن الصالح ص   )5(
 .41ي صالمختلطين للعالئ  )6(
  .139 ص- المطبوع مع نهاية االغتباط–االغتباط لسبط ابن العجمي   )7(
 .122ذكر المدلسين للنسائي ص  )8(
 .51المدلسين البن العراقي ص  )9(
  .26التبيين ألسماء المدلّسين لسبط ابن العجمي ص  )10(
 .31طبقات المدلّسين البن حجر ص  )11(
  .182 صجامع التحصيل في أحكام المراسيلانظر   )12(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
وقيل هـو علَـى الوِعيـِد       . راد به الخَبر   هذا أمر ي   ]ِشْئتَإذا لم تَستَحِي فاصنَع ما      [فيه  } صنع{ - 

  .)1(وقد تقدم مشروحا في الحاِء] اعملوا ما ِشْئتُم[وله تعالى والتّهِديد كق

  ): 131(الحديث رقم 
 حـدثَنَا   ،)3( حدثَنَا زهيـر   ،)2(حدثَنَا َأحمد بن يونُس   :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
ِإن ِمما َأدرك النَّاس ِمنe: "      قَاَل النَِّبي  : قَالَ ،)5( حدثَنَا َأبو مسعودٍ   ،بِن ِحراشٍ ا عن ِربِعي    ،)4(رمنْصو

  .)6("ِإذَا لَم تَستَحِي فَاصنَع ما ِشْئتَ ،كَلَاِم النُّبوِة الُْأولَى
  :تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم  
  :ة رجال اإلسناددراس

  . ثقات اإلسناد رجالجميع - 
 لـم    ربعـي   ال يضر ألن    وزهير بن معاوية    ومنصور بن المعتمر   إرسال ربعي بن حراش   واما   - 

 زهير لم   ، وكذلك )8(، ومنصور لم يرسل عن ربعي بن حراش       )7(يرسل عن أبي مسعود البدري    
 .)9(يرسل عن منصور

  
  
  
  
  

                                                 
  .3/55النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أحمد بن عبد اهللا بن يونس التميمى اليربوعى، أبو عبد اهللا الكوفى، وقد ينسب إلى جدههو   )2(
  .زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة، أبو خيثمة الجعفى الكوفىهو   )3(
  .ن ربيعة، أبو عتاب، الكوفىمنصور بن المعتمر بن عبد اهللا بهو   )4(
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج األنـصاري،                   هو    )5(

اإلصابة في تمييز الـصحابة البـن حجـر         انظر  . أبو مسعود البدري مشهور بكنيته، أحد الصحابة الكرام       
4/524. 

  .6120 لَم تَستَحِي فَاصنَع ما ِشْئتَ، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب األدب، باب ِإذَا  )6(
  .174جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
  .287جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )8(
  .177جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )9(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
أي أمر أن : كما تقول اكْتَتَب.  أي أمر أن يصنَع له    ] خَاتَماً من ذهب   eع رسوُل اللّه  اصطَنَ[وفيه   - 

  .)1(والطَّاء بدل من تاِء االفِْتعال ألجل الصاد. يكْتَب له

  ): 132(الحديث رقم 
 عن ابـِن    ،)3(نَاِفٍع عن   ،)2( حدثَنَا اللَّيثُ  ،حدثَنَا قُتَيبةُ :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
رمعt  ،  ِوَل اللَّهسر َأن e    ٍبذَه ا ِمنخَاتَم طَنَعاِطِن كَفِّهِ       ،اصِفي ب هُل فَصعجفَي هسلْبي كَانو ،  نَعفَص 

 اِتيمخَو النَّاس،      هعِر فَنَزلَى الِْمنْبع لَسج ِإنَّه ِإنِّي كُنْتُ َألْ  " : فَقَالَ ، ثُم       ِمـن هُل فَصعَأجو ذَا الْخَاِتمه سب
  .)4(" فَنَبذَ النَّاس خَواِتيمهم،واللَِّه لَا َألْبسه َأبدا" : ثُم قَاَل، فَرمى ِبِه،"داِخٍل

  :تخريج الحديث
   . به، بنحوه من طريق الليث،)5(أخرجه مسلم

مـن  ، )8(، وأخرجه مـسلم )7(بيد اهللا، من طريق جويرية، ومن طريق ع  )6(وأخرجه البخاري 
  به، بنحوهعن نافع ) جويرية وعبيد اهللا وأيوب (ثالثتهم .طريق أيوب بن موسى

  .، بنحوهtبن عمر ا  عن من طريق عبد اهللا بن دينار،)9(وأخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
الليث لم يرسل عـن     و،  )t)10رسل عن ابن عمر    نافع لم ي    ال يضر ألن   إرسال نافع والليث  وأما   - 

 .)11(نافع
  
  

                                                 
  .3/56النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 . الرحمن الفهمي أبو الحارث المصريليث بن سعد بن عبدهو   )2(
  .أبو عبد اهللا، نافع مولى ابن عمرهو   )3(
  .6651صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، حديث رقم  )4(
  .2091صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، حديث رقم  )5(
  .5876بخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، حديث رقمصحيح ال  )6(
  .5866صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، حديث رقم  )7(
  .2091، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، حديث رقم مسلمصحيح  )8(
  .7298ة، باب اإلقتداء بأفعال النبي، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسن  )9(
  .290جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )10(
  .260جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )11(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
] أوِقدوا واصطَِنعوا [: ثم قال ]  ال تُوِقدوا بلَيٍل نَاراً    :e رسول اللّه   قال :قال[ري  ومنه حديث الخُد   - 

  .)1(أي اتِّخذوا صِنيعا يعني طَعاماً تُنِْفقُونَه في سبيل اللّه

  ): 133(الحديث رقم 
 حـدثَِني  : قَـالَ ، عن محمِد بِن َأِبي يحيى،)2(حدثَنَا يحيى : في مسنده قـال  أحمد اإلمام   أخرج

، "يـلٍ لَا تُوِقدوا نَارا ِبلَ: " قَالَ ، لَما كَان يوم الْحديِبيةِ    eَأن النَِّبي  حدثَه   ،)4( َأن َأبا سِعيٍد الْخُدِري    ،)3(َأِبي
  .(5)" فَِإنَّه لَا يدِرك قَوم بعدكُم صاعكُم ولَا مدكُم،َأوِقدوا واصطَِنعوا":  قَاَل،فَلَما كَان بعد ذَاك: قَاَل

  : تخريج الحديث
  .، من طريق أحمد بن حنبل بهذا اإلسناد، بنحوه(6)"تاريخ أصبهان"أخرجه أبو نعيم في 

عن كالهما   ،(9) كما في اإلتحاف    ومسدد ،(8)"األدب"، وفي (7)مصنفهبي شيبة في    أخرجه ابن أ  و
  . بنحوه.به  القطانيحيى

طريـق  من   ،(11) وأخرجه أبو يعلى   . عن يعقوب بن إبراهيم    ،(10)وأخرجه النسائي في الكبرى   
بد يعقوب وسفيان وع ( ثالثتهم.من طريق عبدالرحمن بن محمد الحارثي ،(12) وأخرجه الحاكم.سفيان
  .، بنحوه به القطان عن يحيى بن سعيد)الرحمن
  
  
  

                                                 
  .3/56النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى، أبو سعيد البصرى  )2(
  .حيى األسلمى موالهم المدنىهو سمعان، أبو ي  )3(
رة، واسمه البجر   دبضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة والراء في آخرها، هذه النسبة إلى خُ            : الخدري  )4(

  .331 /2األنساب للسمعاني . بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، قبيلة من االنصار
  .11208، حديث رقم 17/304مسند أحمد  )5(
  .2/139 أصبهان تاريخ  )6(
  .25919، حديث رقم 5/263مصنف ابن أبي شيبة   )7(

  .287كتاب األدب ص  )(8
  .5/86إتحاف الخيرة المهرة انظر   )9(
  .8855 حديث رقم 5/268سنن النسائي الكبرى   )10(
  .984، حديث رقم 2/272مسند أبي يعلى   )11(
  .4305، حديث رقم 3/36المستدرك على الصحيحين   )12(
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 :دراسة رجال اإلسناد
  . المدني،سمعان أبو يحيى األسلمي موالهم - 

 .(3)"ال بأس بـه   ": قال ابن حجر  و .)2("الثقات" وذكره ابن حبان في      .)1("س به أ ب ال": قال النسائي   
  .الراوي ثقة: قال الباحث

 .147تسم أبي يحيى سمعان، محمد بن أبي يحيى األسلمي المدني وا - 
بـن حبـان فـي    ، وذكره ا)8(والذهبي، )7(والخليلي، )6(وأبو داود ،  )5(والعجلي،  )4(وثقه ابن معين  

 .(11)"صدوق": قال ابن حجر و.)10(تكلم فيه يحيى القطان، ولينه ابن شاهين: قال أبو حاتم و.)9(الثقات
  . ثقةالراوي: قال الباحث

  . ثقات اإلسنادباقي رجال - 
  : كم على الحديثالح

هذَا حِديثٌ صِحيح الِْإسـنَاِد، ولَـم       : وصحح إسناده الحاكم، قال    ،صحيحإسناده  : قال الباحث 
اهجخَرحسن ابن حجر   لكن  . )14(، وصححه األلباني  )13(رواه أحمد ورجاله ثقات   : ، وقال الهيثمي  )12(ي
  .)16(إسناده حسن:  شعيب األرنؤوطقالو، )15(إسناده

  
  

                                                 
  .4/208هذيب التهذيب تانظر   )1(
  .4/345الثقات البن حبان   )2(
  .256تقريب التهذيب ص  ) 3(
  .7/282الجرح والتعديل   )4(
  .2/256معرفة الثقات   )5(
  .9/460تهذيب التهذيب   )6(
  .انظر المرجع السابق  )7(
  .2/230الكاشف   )8(
  .7/372الثقات البن حبان   )9(
  .9/460تهذيب التهذيب   )10(
  .513هذيب صتقريب الت  )11(
  .3/36المستدرك على الصحيحين   )12(
  .6/145مجمع الزوائد   )13(
  .4/63السلسلة الصحيحة   )14(
  .7/443فتح الباري   )15(
  .17/305انظر تعليقه على مسند أحمد   )16(



  220 220 

  :  رحمه اهللا األثيرقال ابن
هذا تمثيٌل ِلما أعطاه اللّه     ]  أنتَ كليم اهللا الذي اصطَنَعك لنفسه      :uقال لموسى [ومنه حديث آدم     - 

افِتعاٌل مـن الـصنيعة وهـي العطَّيـة والكرامـة           : واالصِطنَاع.  منْزلة التَّقْريب والتَّكْريم   من
  .)1(واِإلحسان

  ):134(الحديث رقم 
حدثَنَا الصلْتُ بن محمٍد، حدثَنَا مهِدي بن ميموٍن، حدثَنَا         :  في صحيحه قال   لبخاري اإلمام ا  أخرج

 آنْتَ : فَقَاَل موسى ِلآدم،الْتَقَى آدم وموسى": ، قَاَلeمحمد بن ِسيِرين، عن َأِبي هريرةَ عن رسوِل اللَِّه
 ، َأنْتَ موسى الَّـِذي اصـطَفَاك اللَّـه ِبِرسـالَِتهِ          :قَاَل آدم  . وَأخْرجتَهم ِمن الْجنَّةِ   ، النَّاس الَِّذي َأشْقَيتَ 

 : قَـالَ  . فَوجدتَها كُِتب علَي قَبَل َأن يخْلُقَِنـي       :قَاَل. نَعم:  قَالَ . وَأنْزَل علَيك التَّوراةَ   ،واصطَفَاك ِلنَفِْسهِ 
مى.نَعوسم مآد ج2(" فَح(.  

  :تخريج الحديث
، من  )5(وأخرجه مسلم   . ميد بن عبد الرحمن   حمن طريق   كالهما  ،  )4(، ومسلم )3(أخرجه البخاري 

عن أبي هريرة ) حميد ويزيد وعبد الرحمن(ثالثتهم . طريقي يزيد بن هرمز وعبد الرحمن بن هرمز
tبنحوه ،.  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ وبضع عشرة200 محمد بن عبد الرحمن البصرى، أبو همام الخَارِكى، تالصلت بن - 

                " األفـراد " وصـحح لـه فـى        ،"ثقـة : "وقـال الـدارقطنى   . )6("كان ثقة : "قال أبو بكر البزار   
صـالح  : "وقال أبو حاتم  . )9("الثقة: "وقال الذهبي . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى      .)7(حديثا تفرد به  

                                                 
  .3/56النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .4736، حديث رقم} ِلنَفِْسيواصطَنَعتُك{صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى   )2(
وكتاب التوحيد، باب قَوِلِه    ، 3409كتاب األنبياء، باب وفَاِة موسى وِذكِْرِه بعد، حديث رقم        : يصحيح البخار   )3(

  .7515، حديث رقم }وكَلَّم اللَّه موسى تَكِْليما{
)4(  ماِج آداب ِحجلَام، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، با السِهملَيى عوسم2652 و.  
  .2652صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب ِحجاِج آدم وموسى علَيِهما السلَام، حديث رقم  )5(
  .2/389كشف األستار للهيثمي انظر   )6(
  .4/436تهذيب التهذيب انظر   )7(
  .8/324الثقات البن حبان   )8(
  .10/427عالم النبالء سير أ  )9(
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 قـال   .)3("صـدوق : "وقال ابن حجر  . )2("صالح الحديث : " أخر وقال الذهبي في موضع    .)1("الحديث
  .الراوي ثقة: الباحث

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :واإلسناد فيه: قال الباحث

  .)t)4 وال يضر، ألنه لم يرسل عن أبي هريرة:إرسال محمد بن سيرين - 
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
أن تَصنَع له شيئاً ليصنَع لك شيئاً       : والمصانَعةُ. أي يداريه ] كان يصانع قاِئده  [  وفي حديث جابر   - 

  .)5(آخَر وهي مفَاعلة من الصنْع

  ): 135(الحديث رقم 
قَاربا وتَ -، ومحمد بن عبادٍ   ،حدثَنَا هارون بن معروفٍ   :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

              حدثَنَا حاِتم بن ِإسـماِعيَل، عـن يعقُـوب بـِن مجاِهـدٍ            :  قَاالَ ، والسياقُ ِلهارون  - لَفِْظ الْحِديثِ  ِفي
لْم ِفـي هـذَا     خَرجتُ َأنَا وَأِبى نَطْلُب الْعِ    : َأِبى حزرةَ، عن عبادةَ بِن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت قَالَ          

، وذكـر   ..."e صاِحب رسوِل اهللا     ،الْحي ِمن اَألنْصاِر قَبَل َأن يهِلكُوا، فَكَان َأوُل من لَِقينَا َأبا الْيسرِ           
ب  فَـذَه  ،)6( حتَّى نَزلْنَا واِديا َأفْـيحe،     ِسرنَا مع رسوِل اللَّهِ    :قَاَل جابر " :وفيه حديث جابر الطويل،  

 فَلَم ير شَيًئا يستَِتر ِبِه، فَِإذَا       ،e فَنَظَر رسوُل اللَّهِ   ِمن ماٍء،   يقِْضي حاجتَه فَاتَّبعتُه ِبِإداوةٍ    e رسوُل اللَّهِ 
انْقَاِدي : غْصاِنها، فَقَالَ  ِإلَى ِإحداهما فََأخَذَ ِبغُصٍن ِمن أَ      e فَانْطَلَقَ رسوُل اللَّهِ   شَجرتَاِن ِبشَاِطِئ الْواِدي،  

حتَّى َأتَى الشَّجرةَ الُْأخْرى فََأخَذَ  ،لَِّذي يصاِنع قَاِئدها )7(علَي ِبِإذِْن اللَِّه، فَانْقَادتْ معه كَالْبِعيِر الْمخْشُوشِ   
اِنهَأغْص ٍن ِمنلَي: اَلـَا، فَقـِبغُصِإذِْن اللَِّهـِ بَّـانْقَاِدي ععتْ مـ، فَانْقَادكَذَِلك ه،تَّى ِإذَا كَانح   

  
  

                                                 
  .4/441الجرح والتعديل   )1(
  .1/504الكاشف للذهبي   )2(
  .455تقريب التهذيب ص   )3(
  .264جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )4(
  .3/56النهاية في غريب الحديث واألثر  )5(
  .18/143شرح النووي على مسلم انظر . أى واسعا، وشاطىء الوادى جانبه  )6(
 الذى يجعل فى أنفه خشاش، وهو عود يجعل فى أنف البعير اذا كان صعبا، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد،                    هو  )7(

  .18/143شرح النووي على مسلم انظر . وقد يتمانع لصعوبته، فاذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا
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  .الحديث. )2(..." الْتَِئما علَي ِبِإذِْن اللَِّه فَالْتََأمتَا: فَقَاَل، لََأم بينَهما يعِني جمعهما،ِمما بينَهما )1(ِبالْمنْصِف
  :تخريج الحديث
  .)3( وتخريجه دراستهسبق: قال الباحث

  
  :  رحمه اهللاقال ابن األثير

.           الموضع الذي يتَخَـذُ للْمـاء وجمعـه أصـنَاع         : الصنْع بالكسر ] من بلَغ الصنْع بسهم   [ وفيه   - 
المباني مـن القُـصور     : والمصانع. ل أراد بالصنع ها هنا الِحصن     وقي. ويقال مصنَع ومصِانُع  

  .)4(وغيرها

  ): 136(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث

  
   : رحمه اهللاقال ابن األثير

: -بكسر النون -صِنفة اإلزاِر   ]  فإنه ال يدري ما خَلَفه عليه      فلْينْفُضه بصِنفة إزاِره   [فيه} صنف{ - 
  .)5(طَرفه مما يِلي طُرته

  ): 137(الحديث رقم 
عـن ابـِن    ،  )7(حدثَنَا سـفْيان  ،  )6( ابن َأِبي عمر   حدثَنَا:  في سننه قال   اإلمام الترمذي أخرج    
لَانج8(ع(   ِريقْبِعيٍد الْمس نع ،)ةَ  ،  )9ريرَأِبي ه نعt،   ِوَل اللَّهسر َأنe، َقَال : "      ـنع كُمـدَأح ِإذَا قَام

 فَـِإذَا   ، بعـد  لَا يدِري ما خَلَفَه علَيـهِ      فَِإنَّه ، ثَلَاثَ مراتٍ  ،فَلْينْفُضه ِبصِنفَِة ِإزاِرهِ  ِفراِشِه ثُم رجع ِإلَيِه     
       هفَعَأر ِبكنِْبي وتُ جعضي وبر ِمكقُْل ِباسفَلْي عطَجـا     ،اضهمحكْتَ نَفِْسي فَارسَأم ا    ، فَِإنـلْتَهسَأر ِإنو 

                                                 
  .18/143شرح النووي على مسلم انظر . أي نصف المسافة  )1(
  .3010د والرقائق، باب حديث جابر الطويل ، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الزه  ) 2(
  ).41(انظر الحديث رقم   )3(
  .3/56النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
 .هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني  )6(
 .هو سفيان بن عيينة  )7(
  .هو محمد بن عجلَان المدِني  )8(
  .361 /5األنساب للسمعاني . إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منهاهذه النسبة   )9(
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    ادفَظُ ِبِه ِعبا تَحا ِبمفَظْهفَاح اِلِحينالص ك،            درِدي وـسافَاِني ِفي جِللَِّه الَِّذي ع دمقُْل الْحقَظَ فَلْيتَيفَِإذَا اس 
  .)1("علَي روِحي وَأِذن ِلي ِبِذكِْرِه

  :تخريج الحديث
ق من طري كالهما  ،  )بداخلة إزاره (، بلفظ   )3(، بمثله، والطبراني في الدعاء    )2(ابِن السنِّي أخرجه  
  .ابن عجالن به

 ،)8( والبغـوي  ،)7( والـدارمي  ،من طريقـه   )6( وأحمد ،)5( وعبد الرزاق  ،)4(أخرجه البخاري و
مـن  جميعهم  ،)12( والنسائي في الكبرى ،)11( وابن أبي شيبة   ،)10(هوابن ماج  ،)9(والطبراني في الدعاء  

عبيد اهللا وعبد    (ما كاله .من طريق عبد اهللا بن عمر      ،)13(وأخرجه أحمد  .عبيد اهللا بن عمر      ق  يطر
  .)بداخلة إزاره(، بلفظ عن سعيد به) اهللا

، والنـسائي فـي     )17( والطبراني فـي الـدعاء     ،)16(أبو داود  و ،)15(أحمد، و )14(مسلموأخرجه  
 وفـي الـدعوات     ،)20(البيهقي في شـعب اإليمـان     و،  )19(، وابن السني في اليوم والليلة     )18(الكبرى

                                                 
  .3401سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول اهللا، باب منه، حديث رقم   )1(
  .765، حديث رقم 689عمل اليوم والليلة ص   )2(
  .229، حديث رقم 2/908الدعاء للطبراني   )3(
  . 6320راءة عند المنام، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ والق  )4(
  .19830، حديث رقم11/34مصنف عبد الرزاق   )5(
  .7811، حديث رقم 13/218مسند أحمد   )6(
  .2726، كتاب االستئذان، باب الدعاِء ِعنْد النَّوِم، حديث رقم3/1757سنن الدارمي   )7(
  .1313، حديث رقم5/99شرح السنة للبغوي   )8(
  .231، حديث رقم 2/909ني الدعاء للطبرا  )9(
  .3874سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو ِبِه ِإذَا َأوى ِإلَى ِفراِشِه، حديث رقم  )10(
  .29915، حديث رقم 15/155مصنف ابن أبي شيبة   )11(
  .10560، حديث رقم9/292السنن الكبرى للنسائي   )12(
  .9589حديث رقم 15/361، 7938 حديث رقم13/322: مسند أحمد  )13(
  .271صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، حديث رقم  )14(
  .9469، حديث رقم 15/282مسند أحمد   )15(
  .5052، حديث رقم 4/472سنن أبي داود   )16(
  .233، حديث رقم 2/910الدعاء للطبراني   )17(
  .10559، حديث رقم 9/291السنن الكبرى للنسائي   )18(
  .710، حديث رقم 653عمل اليوم والليلة ص   )19(
  .4707، حديث رقم 4/174شعب اإليمان   )20(
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، tعن أبي هريرة  ري عن أبيه    بمن طريق سعيد المق   هم  جميع ،)2(وابن المقرئ في معجمه   ،)1(الكبير
  .)داخلة إزاره(بلفظ 

  :دراسة رجال اإلسناد
  .، وهو ثقة)3(سبقت دراسته:  محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني-
 - مِنيدلَان المجع نب دمهـ148ت . ح. 

، )9(، وأبو حاتم)8(أبو زرعة،و)7(، وأحمد بن حنبل)6(، وابن معين)5(، وابن سعد)4(وثقه ابن عيينة  
سألت أبي عن محمد بن عجالن، : "وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل .)11(، والنسائي)10(والعجلي

وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك؟ فقال جميعا ثقة، وما أقربهما، كان ابن عيينة يثني على محمد 
هو من : "، وقال الساجي)13("سطابن عجالن صدوق و: "أما يعقوب بن شيبة فقال .)12("بن عجالنا

             وقد سمع سعيد المقبري من : "وقال ابن حبان .)14("أهل الصدق، لم يحدث عنه مالك إال يسيرا
أبي هريرة، وسمع عن أبيه عن أبي هريرة، فلما اختلط على ابن عجالن صحيفته، ولم يميز بينهما، 

هذا مما يِهي اإلنسان به، ألن الصحيفة كلها في اختلط فيها، وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس 
نفسها صحيحة، فما قال ابن عجالن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فذاك مما حِمل عنه قديما 
قبل اختالط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد عن أبي هريرة، فبعضها متصل صحيح، وبعضها 

 عند االحتياط إال بما يرِوي الثقات المتقنون عنه عن منقطع، ألنه أسقط أباه منها، فال يجب االحتجاج
أبي هريرة،  ره ويضعف لو قال في الكل سعيد عنسعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما كان يِهي أم

فإنه لو قال ذلك لكان كاذبا في البعض، ألن الكل لم يسمعه سعيد من أبي هريرة، فلو قال ذلك لكان 

                                                 
  .377، حديث رقم 2/138الدعوات الكبير   )1(
  .134، حديث رقم 71معجم ابن المقرئ ص   )2(
  .3سبقت ترجمته في الحديث رقم   )3(
 .8/49رح والتعديل ، والج154/ 2، و1/198العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد   )4(
 .356ص) القسم المتمم(الطبقات الكبرى   )5(
 .8/50الجرح والتعديل   )6(
 .8/50، والجرح والتعديل 2/19العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد   )7(
 . 8/50الجرح والتعديل   )8(
 .انظر المرجع السابق  )9(
 .2/248معرفة الثقات للعجلي   )10(
 .106 /26تهذيب الكمال   )11(
 .2/19العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد   )12(
 .9/304تهذيب التهذيب   )13(
 .انظر المرجع السابق  )14(
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فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح، فال : "وقال الذهبي .)1("سب ما ذكرناهاالحتجاج به ساقطًا على ح
 .)3("صدوق، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة: "وقال ابن حجر .)2("ينحط عن رتبة الحسن

  . ثقة، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةالراوي: قال الباحث
  . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :الحكم على الحديث
 قد توبـع  و بي هريرة، ا ثقة اختلطت عليه أحاديث      فيه ابن عجالن  ،  صحيح اإلسناد : قال الباحث   

 تغيـره حـال    منـه فـي       لم يسمع أحـد    ألنه  ال يضر  سعيد المقْبِري  اختالطوأما   ،في هذا الحديث  
ه فـرأى    أخذ عنه في االختالط، فإن ابن عيينة أتـا         ما أحسب أن أحداً   ":  الذهبي  فلقد قال  واختالطه،

ال يضر، فقد سمع من أبي هريرة ومن أبيه عـن أبـي             ، وأما إرساله ف   )4("لعابه يسيل فلم يحمل عنه    
هريرة، وما كان من حديثه مرسال عن أبي هريرة فإنه ال يضر ألن أبـاه الواسـطة، كمـا قـال                     

 ال  يـسه أمـا تدل  و،  )6(اليضر، ألنه لم يرسل عن سعيد المقبري       إرسال ابن عجالن  وأما   .(5)العالئي
تدليس سفيان بن عيينة ال يضر، ذكره       وأما   .لم يصرح بالسماع هنا   ، و )7(من الطبقة الثالثة  فهو  يضر  

، وأما اختالطه فال يضر كذلك، فقد اعتبره        )8(ابن حجر في الطبقة الثانية الذين احتمل األئمة تدليسهم        
   .)9(االختالطالعالئي من القسم األول من المختلطين الذين سلم حديثهم من الوهم و

إسناده صحيح  : "وقال شعيب األرنؤوط   ،)10(حديث أبي هريرة حديث حسن    : قال الترمذي   
  .)12(ين سليم أسدقال حسكذلك ، و)11("على شرط الشيخين

  
  
  

                                                 
 .7/387الثقات   )1(
 .6/322سير أعالم النبالء للذهبي   )2(
 .877تقريب التهذيب ص  )3(

  .3/205ميزان االعتدال في نقد الرجال   )4(
  ).184(جامع التحصيل   ) 5
  .266أحكام المراسيل صجامع التحصيل في انظر   )6(
  .44طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )7(
  . 32طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )8(
  .46المختلطين للعالئي صانظر   )9(
  .5/406سنن الترمذي   )10(
  .15/361انظر تعليقه على مسند أحمد   )11(
  .3/1757انظر تعليقه على سنن الدارمي   )12(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
يل هو  وق. اتُِّخذ إلها من دون اللّه تعالى      وهو ما    ]الصنم واألصنام [قد تكرر فيه ذكر     ... } صنم{ - 

أو صورةٌ فهو وثَن أو صورةٌ فإن لم يكن له جسم م1(ما كان له جس(.  

  ): 138(الحديث رقم 
 ، حدثنا سلَيمان بـن الْمِغيـرةِ      ،حدثنا شَيبان بن فَروخَ    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

  نَاِنياحٍ     ،حدثنا ثَاِبتٌ الْببعن عبد اللَِّه بن ر ،   يرةَ عن أبي هوفيـه - قصة فتح مكـة    فيه وذكر - ،ر ،: 
 حتى َأقْبَل إلى    e وَأقْبَل رسول اللَّهِ   : قال ، وَأغْلَقَ الناس َأبوابهم   ، فََأقْبَل الناس إلى داِر أبي سفْيان      :قال

 هتَلَمِر فَاسجتِ   ،الْحيطَافَ ِبالْب نٍَم فََأتَى على    : قال ، ثُمتِ   صينِْب الْبإلى ج   ونَهدبعـِد     ، كَانُوا يقال وفي ي 
 : ويقُـولُ  ،جعَل يطْعنُه في عيِنهِ   الصنَِم   فلما أتى على     ،)2( وهو آِخذٌ ِبِسيِة الْقَوسِ    ، قَوسe رسول اللَّهِ 

إلى الْبيـِت ورفَـع      حتى نَظَر    ، أتى الصفَا فَعلَا عليه    ، فلما فَرغَ من طَواِفهِ    ،جاء الْحقُّ وزهقَ الْباِطلُ   
  .)3( ويدعو ِبما شَاء َأن يدعو، فَجعَل يحمد اللَّه،يديِه

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ236 أو 235ت . شَيبان بن فَروخَ الحبطي، َأبو محمد - 

بن اوقال عبد الباقي     ،)6("صدوق: "، وقال أبو زرعة   "ثقة: ")5(م، ومسلمة بن القاس   )4(قال أحمد   
كان يـرى القـدر     : "وقال أبو حاتم  . )8("، إال أنه كان صدوقًا    قدري: "، وقال الساجي  )7("صالح: "قانع

  وما علمت به بأسا، وال استنكروا شيَئا من أمره،: "وقال الذهبي. )9("واضطر الناس إليه بَأخَرة
  
  

                                                 
  .3/56ث واألثر النهاية في غريب الحدي  )1(
  ].435 /2 [ واألثرالنهاية في غريب الحديثانظر .  ما عطف من طرفيها:سية القوس  )2(
  .1780صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب فَتِْح مكَّةَ،  حديث رقم   )3(
 .12/600تهذيب الكمال   )4(
 .4/328تهذيب التهذيب   )5(
 .4/357الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )6(
 .4/328تهذيب التهذيب   )7(
 .انظر المرجع السابق  )8(
 .4/357الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )9(
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الـراوي  : قال الباحـث  . )2("صدوق يهم، ورمي بالقدر   : "وقال ابن حجر   ،)1("ي الذروة ولكنه ليس ف  
  .صدوق يهم

 .باقي رجال اإلسنلد ثقات - 
  .)3(ال يضر، ألنه لم يرسل عن عبد اهللا بن رباح: إرسال ثابت البنانيوأما  - 
متابعات ، كما في  - وهو ثقة  -بهز بن أسد  ال يضر، فقد تابعه     : الوهم عند شيبان بن فروخ    وأما   - 

 .، فانتفى عنه احتمال الوهم لهذا الحديث)4(اإلمام مسلم
  

  ):139(الحديث رقم 
بـن  ا حـدثني حفْـص      : قال ،وحدثني سويد بن سِعيدٍ   :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  
          نَاسـا فـي زمـِن        َأن ، عن أبي سـِعيٍد الْخُـدِري      ، عن عطَاِء بن يسارٍ    ،بن َأسلَم ا عن زيِد    ،ميسرةَ

هل " : قال ."نعم" :e قال رسول اللَّهِ   ؟ هل نَرى ربنَا يوم الِْقيامةِ     ، يا رسوَل اللَّهِ   :قالوا،  e رسول اللَّهِ 
        ابحا سهعا ليس موحِة صِس ِبالظَِّهيرِة الشَّمْؤيفي ر ونار؟تُض     ِة الْقَمْؤيفي ر ونارْل تُضهلَـةَ    وِر لَي

    ابحا ليس فيها سوحِر صدوَل اللَّهِ   ، لَا : قالوا "؟الْبسقال . يا ر : "        كـارِة اللَّـِه تَبْؤيفي ر ونارما تُض
تَِّبع كُلُّ ُأمـٍة    إذا كان يوم الِْقيامِة َأذَّن مَؤذِّن ِلي       ،وتَعالَى يوم الِْقيامِة إال كما تُضارون في رْؤيِة َأحِدِهما        

  دبمن         ،ما كانت تَع انَهحبغير اللَِّه س دبعكان ي دقَى َأحبنَامِ  فال يفـي        الَْأص اقَطُونتَـساِب إال يالَْأنْصو 
  .)5(" حتى إذا لم يبقَ إال من كان يعبد اللَّه،النَّاِر

  :تخريج الحديث
مد بن عبد العزيز عن حفص بن ميسرة بـه، بنحـوه وفيـه           مح ، من طريق  )6(أخرجه البخاري     
  .زيادة

  :دراسة رجال اإلسناد
هـ، صدوق في نفسه إال أنه عمي فصار 240سويد بن سعيد بن سهل الهروي، أبو محمد، ت  - 

  .)7(يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
 .11/101سير أعالم النبالء للذهبي   )1(
 .442-441تقريب التهذيب ص  )2(
  .151جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )3(
  .1780 حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فَتِْح مكَّةَ،انظر   )4(
  .183 كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم،صحيح مسلم  )5(
  .4581يعِني ِزنَةَ ذَرٍة، حديث رقم} ِإن اللَّه لَا يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة{ كتاب التفسير، باب قَوِلِه ،صحيح البخاري  )6(
 .423تقريب التهذيب ص   )7(
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  .)1(النه لم يرسل عن أبي سعيد الخدرييضر  ال رسال عطاء بن يسارإوأما  - 
، وأما تدليسه ال يضر كذلك، )2(عطاء بن يسارال يضر، ألنه لم يرسل عن      سلمأإرسال زيد بن    و - 

 .)3(فقد ذكره ابن حجر في الطبقة األولى من المدلسين
كما ال يضر ألن الراوي عنه سويد بن سعيد توبع بمحمد بن عبد العزيز   حفص بن ميسرةمهوو - 

 .هو واضح في التخريج
قد دافع ابن القيم وابن حجر والذهبي عن إخـراج مـسلم            ف ، اختالطه ال يضر  سويد بن سعيد  و - 

قـال   قد انتقى من أحاديثه ما صح منها،         أحاديث سويد بن سعيد في صحيحه، وأكدوا أن مسلما        
يـث منكـرة،    كان من أوعية العلم، ثم شاخ وأضر ونقص حفظه فأتى في حديثه أحاد            " :الذهبي

وِعيـب   ":، وقال ابن القيم   )4("فترى مسلما يتجنب تلك المناكير، ويخرج له من أصوله المعتبرة         
وهذه حاله، ولكن مسلما روى من حديثه مـا تابعـه عليـه             ) أي سويد (على مسلم إخراج حديثه   

قد أخرج لـه  وإن كان مسلم    :" وقال ابن حجر  ،  )5("رد به، ولم يكن منكرا وال شاذًا      غيره، ولم ينف  
وأما تدليسه  ،  )6("خذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه      فإنما أخرج له في المتابعات، وأيضا فكان أ       

 .، وقد صرح بالسماع في هذا الحديث)7(ةفقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .238يل في أحكام المراسيل ص جامع التحصانظر   )1(
  .178جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .20طبقات المدلسين البن حجر ص   )3(
  .2/455تذكرة الحفاظ للذهبي   )4(
 .4/278زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم   )5(
 .2/571التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حجر   )6(
  .50طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )7(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)2(وقيل هو ِشبه السلَّة المطْبقَة. بيل كبيرِز: هو بالفتح] )1(فأتى بعرِق يعني الصن[وفيه  - 

  ):140(الحديث رقم 
َأخْبرنَـا ابـن    ،  )4(حدثَنَا ِإبـراِهيم  ،  )3( حدثَنَا موسى  : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
 ، هلَكْـتُ : فَقَـالَ ،e َأتَى رجٌل النَِّبي:قَاَل ،tريرةَ َأن َأبا ه ،)6(بِن عبِد الرحمنِ  ا عن حميِد    ،)5(ِشهاٍب

    انضمِلي ِفي رلَى َأهتُ عقَعةً " : قَالَ .وقَبِتقْ رِلي  : قَالَ ."َأع سنِ  " : قَالَ . لَييتَتَاِبعِن ميرشَه مقَالَ ."فَص : 
 تَِطيعِكينًا  " : قَالَ .لَا َأسِمس ِستِّين لَا : قَالَ ."فََأطِْعم  قٍ  . َأِجدرِبع فَُأِتي  رِفيِه تَم .    اِهيمـرقُ   : قَـاَل ِإبـرالْع 
 . واللَِّه ما بين لَابتَيها َأهُل بيٍت َأفْقَر ِمنَّا        ؟علَى َأفْقَر ِمنِّي  : قَاَل. "َأين الساِئُل؟ تَصدقْ ِبها   ":  فَقَالَ .الِْمكْتَُل

النَِّبي ِحكفَضeتَّى بح اِجذُهتْ نَوِإذًا" : قَاَل،د 7("فََأنْتُم(.  
  :تخريج الحديث

. بـن عيينـة   سـفيان    مـن طريـق    ،)9(مـسلم و. ، من طريق األوزاعي   )8( البخاري أخرجه  
  .، بنحوه الزهري به عن)األوزاعي وابن عيينة(كالهما

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
، t لم يرسل عن أبي هريـرة       حميد ال يضر، ألن   والزهريإرسال حميد بن عبد الرحمن      ما  أو - 

 .)10(حميد بن عبد الرحمنعن وكذلك الزهري لم يرسل 
 

  
  

                                                 
  .4/2512لسان العرب البن منظور . أي بول الوبِر يخَثَّر لَألدوية وهو منِْتن جداً  )1(
  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )2(
  .أبو سلمة، موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقريهو   )3(
  .زهري القرشيأبو إسحاق، إبراهيم بن سعد الهو   )4(
  .محمد بن مسلم بن شهاب الزهرىهو   )5(
  .حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرىهو   )6(
  .6087صحيح البخاري، كتاب األدب، باب التبسم والضحك، حديث رقم   )7(
  .6164 كتاب األدب، باب ما جاء ِفي قَوِل الرجِل ويلَك، حديث رقم ،صحيح البخاري  )8(
  .1111صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، حديث رقم  )9(
  .269جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   ) 10(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

:  الِصنْوِ ]العباس ِصنِْوي [: وفي رواية ،  ]فإن عم الرجل ِصنْو أبيه    [ في حديث العباس    } صنو  {  - 
يريد أن أصَل العباس وأصَل أبي واحد وهـو         .  من ِعرق واحٍد     وأصلُه أن تَطْلُع نَخْلَتان   . الِمثْل
  .)1(وقد تكرر في الحديث.  أبي أو ِمثِْلي وجمعه ِصنْوانمثُل

  ):141(الحديث رقم 
، حـدثنا    حدثنا عِلي بن حفْـصٍ     ، وحدثني زهير بن حربٍ    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  
قَاءر2(و(   نَاِد، عن أبي الز)3(  ، ِجرعن الَْأع)ةَ   ،)4ريرثَ رسول اللَّهِ   :قال،   عن أبي هعب e     علـى ـرمع 
مـا  ": eرسول اللَِّه فقال .eالْعباس عم رسول اللَِّه و، وخَاِلد بن الْوِليدِ ،بن جِميلٍ ا فَِقيَل منَع    .الصدقَِة

 قـد احتَـبس َأدراعـه       ، وَأما خَاِلد فَِإنَّكُم تَظِْلمون خَاِلدا     ،غْنَاه اهللا  فَأَ ،ينِْقم بن جِميٍل إال َأنَّه كان فَِقيرا      
َأن عـم    َأما شَـعرتَ     : ثُم قال يا عمر    . وِمثْلُها معها  ، وَأما الْعباس فَِهي علَي    ،وَأعتَاده في سِبيِل اللَّهِ   

  .)5("الرجِل ِصنْو أبيه
  :تخريج الحديث

  .، بندون لفظ ابن األثيرعن أبي الزناد بهبن أبي حمزة  شعيب من طريق، )6(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 - ِفيو ِبشٍْر الكُوَأب ،شْكُِريٍب اليبِن كُلَي رمع بن قَاءرو.  
و قال ابن شاهين    . )9("الثقات" ذكره ابن حبان فى   و. )8("ثقة: "وقال ابن معين  . )7("ثقة": قال أحمد 

  ثقة،: " وقال في موضع.)11("الثِّقَةُ الحاِفظُ: "وقال الذهبي .)10("ثقة: "عن وكيع" الثقات"فى 

                                                 
  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  . الكُوِفيأبو بشر كُلَيٍب اليشْكُِري،  بنهو ورقاء بن عمر  )2(
 .هـ130ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبى الزناد عبد اهللا بن هو   )3(
 .هـ117 عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدني ت هو  )4(
  .983صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تَقِْديِم الزكَاِة ومنِْعها، حديث رقم  )5(
، حـديث  }ِفي الرقَاِب والْغَـاِرِمين وِفـي سـِبيِل اللَّـهِ         وI } صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قَوِل اللَّهِ        )6(

  .1468رقم
  .13/516، وتاريخ بغداد 9/51الجرح والتعديل انظر   )7(
  .8/379، والكامل في الضعفاء 13/516تاريخ بغداد انظر   )8(
  .7/565الثقات البن حبان   )9(
  .246تاريخ أسماء الثقات ص  )10(
  .7/419سير أعالم النبالء   )11(
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ـ  شعبة  : "وقال أبو حاتم  . )2("صالح: " في موضع أخر   وقال ابن معين  . )1(" ثبت في أبي الزناد    ي يثن
بن معاذ، و ذكر ورقاء، فأحسن      اسمعت معاذ   ": يوقال عمرو بن عل   . )3("عليه، وكان صالح الحديث   

بـاقى  روى أحاديث غلط فـى أسـانيدها، و  : "وقال ابن عدى  . )4("عليه الثناء، ورضيه، وحدثنا عنه    
تكلموا فـى   : "العقيلىوقال  . )6("صدوق صالح " : وقال الذهبي في موضع أخر     .)5("حديثه ال بأس به   

صدوق في  " : وقال ابن حجر   .)7(" يساوي شيئا  ال: "، ونقل عن يحيى القطان قوله     "حديثه عن منصور  
الراوي ثقة، لم يضعفه أحد سوى يحيى القطان، وهو من          :  قال الباحث  .)8("حديثه عن منصور لين   

  .أثبت الناس في أبي الزناد
  .  على بن حفص المدائنى، أبو الحسن البغدادى-

بن حفص اشبابة، وعلى : "ابن معينقال و. )10("على بن حفص أحب إلى من شبابة": )9(قال أحمد 
، وأبو  )14(وقال ابن المدينى  . )13(كذلك قال النسائى   و .)12("ليس به بأس  : "في موضع قال  و. )11("ثقتان

ال يحـتج   صالح الحديث، يكتب حديثه و    : "أبو حاتم قال  و. )16("ثقة: "، وأبو داود  )15(بكر بن أبى شيبة   
  .ةقال الباحث الراوي ثق. )18("صدوق: "وقال ابن حجر. )17("به
 . ثقات اإلسناد رجالباقي - 

                                                 
  .189من تكلم فيه وهو موثق ص  )1(
  .9/51الجرح والتعديل   )2(
  .مرجع السابقالانظر   )3(
  .13/517، و تاريخ بغداد 8/379الكامل في الضعفاء انظر   )4(
  .8/381الكامل في الضعفاء   )5(
  .2/348الكاشف للذهبي   )6(
  .4/1449الضعفاء الكبير   )7(
  .1036تقريب التهذيب ص   )8(
  .11/415تاريخ بغداد  انظر  )9(
  .429تقريب التهذيب صانظر ". ثقة حافظ: "هو شبابة بن سوار المدائني، قال ابن حجر عنه  )10(
  .1/97 - رواية ابن محرز-، و تاريخ ابن معين349سؤاالت ابن الجنيد ص انظر   )11(
  .177 ص - رواية الدارمي-تاريخ ابن معين  )12(
  .11/415تاريخ بغداد انظر   )13(
  .6/182ح والتعديل الجرنظر ا  )14(
  .المرجع السابقانظر   )15(
  .11/415تاريخ بغداد انظر   )16(
  .6/182الجرح والتعديل   )17(
  .694تقريب التهذيب ص  )18(
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 .)1(ال يضر، ألنه لم يرسل عن األعرج بي الزنادأإرسال وأما 
  

  :)142(الحديث رقم 
: قَـالَ ، حدثَنَا حماد بـن سـلَمةَ     : قَاَل، )2(حدثَنَا عفَّان  : في مصنفه قال    ابن أبي شيبة   أخرج  

  .)5(هلُم هاهنَا فَِإنَّك ِصنْوي: قَاَل ِللْعباِس، e َأن رسوَل اِهللا،)4(هِديعن َأِبي عثْمان النَّ، )3(َأخْبرنَا ثَاِبتٌ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به ابن أبي شيبة في مصنفه  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  :ضعيف مرسل اإلسناد، وفيه علل: قال الباحث  

، لكنه eأسلم على عهد النبيأما أبو عثمان النهدي  :، وثابت البنـاني ان الهنديإرسال أبي عثم   - 
أبـي        ، وأما ثابت البناني ال يضر إرساله ألنه لم يرسل عـن             )6(لم يره فحديثه عنه مرسل    

  .)7(عثمان النهدي
ن ن رواية عفا  ألفال يضر،     أما اختالط حماد بن سلمة     : وعفان بن مسلم   اختالط حماد بن سلمة    - 

بن سـلمة   امن أراد أن يكتب حديث حماد       : " قبل االختالط، قال يحيى بن سعيد      فهيعنه تميزت   
، وأما اختالط عفان بن مسلم فال يضر فقد اعتبره العالئي مـن القـسم               )8("فعليه بعفان بن مسلم   

 .)9(األول
  

                                                 
  .210جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  . أبو عثمان، عفان بن مسلم البصريهو   )2(
 .ثابت بن أسلم البنانيهو   )3(
األنـساب  . سبة إلى بني نهد، وهو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحـاف بـن قـضاعة                    هذه الن   )4(

  ]. 541 /5[للسمعاني 
  .32878، حديث رقم 17/183مصنف ابن أبي شيبة   )5(
  .227جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )6(
  .151جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
  .3/33الرجال العلل ومعرفة   )8(
  .85المختلطين للعالئي ص  )9(
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  :باب الصاد مع الواو: مبحث الرابعال
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 سِئل أبو داود السِجستاني عن هذا  ]ه في النار  من قَطَع ِسدرةً صوب اللّه رأس      [يهف... } صوب{  - 

من قَطع ِسدرةً في فَالٍة يستَِظلُّ بها ابن السبيل عبثـاً           : هو حديثٌ مختصر ومعناه   : ، فقال الحديث
  .)1(أي نكَّسه: ، صوب اللّه رأسه في الناروظُلْما بغير حق يكون له فيها

  ):143(الحديث رقم 
بـن  اعن ، )3( أخبرنا أبو ُأسامةَ،)2(حدثنا نَصر بن عِلي:  في سننه قال اإلمام أبو داود  أخرج  
بـن  ا عن عبـد اللَّـِه       ،عن سِعيِد بن محمِد بن جبيِر بن مطِْعمٍ       عن عثْمان بن أبي سلَيمان،       ،جريٍج
ِشيب4(ح(،اللَِّه قال رسول: قال e: "في النَّاِر هْأساهللا ر بوةً صرِسد من قَطَع")5(.  

  :تخريج الحديث
  .، من طريق أبي داود به، بمثله)6(البيهقي في الكبرىأخرجه 

  .، بنحوه ابن جريج بهمن طريق ،)7("المنتخب"في كما ال الخلَّوأخرجه 
، )10(، والبغوي في معجمـه    )9(ر والطحاوي في مشكل اآلثا    ،)8(الفسوي في المعرفة  أخرجه  و
.  من طريق مخلد بن يزيـد ،)11(النسائي في الكبرىأخرجه و .من طريق عبيد اهللا بن موسى    ثالثتهم  

         ، )14( والطحاوي فـي مـشكل اآلثـار   ،)13(الضياء في المختارة  و ،)12(وأخرجه الطبراني في األوسط   
                                                 

  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .نصر بن على بن نصر بن على بن صهبان الجهضمى، أبو عمرو البصرى الصغيرهو   )2(
  .أبو أسامة، حديث رقمماد بن أسامة بن زيد القرشيهو   )3(
  .4/53اإلصابة في تمييز الصحابةانظر . لصحابة الكرامعبد اهللا بن حبشي الخثعمي أبو قبيلة، أحد اهو   )4(
  .5239سنن أبي داود، كتاب األدب، باب قَطِْع السدِر، حديث رقم  )5(
  .12099، حديث رقم6/139السنن الكبرى للبيهقي   )6(
  .76المنتخب من علل الخالل ص  )7(
  .1/267المعرفة والتاريخ   )8(
  .2979قم، حديث ر7/428شرح مشكل اآلثار   )9(
  .1698، حديث رقم 4/188معجم الصحابة للبغوي   )10(
  .8557، حديث رقم8/21السنن الكبرى للنسائي   )11(
  .2441، حديث رقم3/50المعجم األوسط للطبراني   )12(
  .9/237األحاديث المختارة   )13(
  .2979، حديث رقم 7/428شرح مشكل اآلثار   )14(
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 ،)4( والمزي فـي تهذيبـه     ،)3(ع في معجمه   وابن قان  ،)2(، والبغوي في معجمه   )1(وأبو نعيم في معجمه   
، من طريق مسعدة    )5(وأخرجه البيهقي في الكبرى   . أبي عاصم الضحاك بن مخلد    من طريق   جميعهم  

  .، بنحوه ابن جريج بهمن طريق )عبيد اهللا ومخلد وأبو عاصم ومسعدة( أربعتهم .بن اليسعا
نَهـى   ،   eَأن رسوَل اللَّهِ   ،t  عائشة من حديث  ،)6( أخرجه تمام في الفوائد    :وللحديث شاهد 
  ."، صب اللَّه علَيِه الْعذَاب صبامن قَطَع ِسدرةً: "عن قَطِْع السدِر، وقَاَل
  .، بمثلهt، من حديث جابر بن عبد اهللا)7( أخرجه البيهقي في الكبرى:وله شاهد أخر
  :دراسة رجال اإلسناد

  :القرشي، النوفلي، المدنيسعيد  بن محمد بن جبير بن مطعم  - 
الراوي فيـه   : قال الباحث  .)9("مقبول":  ابن حجر   وقال .)8("الثقات"ذكره ابن حبان في كتاب      

  .لين إذ أنه لم يتابع
  . ثقات اإلسنادباقي رجال - 

  :الحكم على الحديث
 ولم   لين الحديث   سعيد بن محمد بن جبير     فيه،  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف     :قال الباحث 

أما  لم يصرح بالسماع،     و ،)10(ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين       ذكره   ابن جريج ، وفيه   عيتاب
بـن أبـي   اعثمان   إرسال   ، وكذلك   )11(إرساله فال يضر، ألنه لم يرسل عن عثمان ابن أبي سليمان          

 بن  تدليس حماد  وأما     ،)12(بن مطعم  نه لم يرسل عن سعيد بن محمد بن جبير           يضر، أل   ال سليمان
                  المدلـسين الـذين اغتفـر       مـن    ال يضر، فقد ذكره ابن حجـر فـي المرتبـة الثانيـة              ف أسامة

                                                 
  .4084ث رقم ، حدي3/1622معرفة الصحابة ألبي نعيم   )1(
  .1697، حديث رقم 4/188معجم الصحابة للبغوي   )2(
  .2/65معجم الصحابة البن قانع   )3(
  .11/44تهذيب الكمال   )4(
  .12101، حديث رقم6/139السنن الكبرى للبيهقي   )5(
  .1168، حديث رقم 2/125الفوائد لتمام    )6(
  .12101، حديث رقم 6/139السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .4/290لثقات البن حبان ا  )8(
  .387تقريب التهذيب ص  )9(
 .1/41طبقات المدلسين البن حجر: انطر  )10(
  .229جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
  .235جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )12(
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رواه الطبرانـي فـي      : الهيثمي وقال. الشاهدين يرتقي الحديث إلى حسن لغيره     ، وب )1(األئمة تدليسهم 
  .)3(رجاله ثقات، وإسناده جيد:  األلبانيوقال .)2(االوسط ورجاله ثقات

  
   : رحمه اهللاال ابن األثيرق

  .)4(أي خَفَضها ]وصوب يده[ ومنه الحديث  - 

  ): 144(الحديث رقم 
 عن  ،)5( حدثَنَا ِإسمِعيُل بن ِإبراِهيم    ، حدثَنَا زهير بن حربٍ    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 ِميالتَّي انملَي6(س(،   انثْمَأِبي ع نع )ودٍ   ،)7عسِن ماب نعt َوُل اللَّهِ  : ، قَالسقَاَل رe :    ا ِمنْكُمدَأح ننَعملَا ي
         َؤذِّني وِرِه، فَِإنَّهحس ِبلَاٍل ِمن اءقَاَل ِند ِبلَاٍل، َأو َأذَان،          ،كُموِقظَ نَـاِئميو كُمقَاِئم ِجعرٍل ِلينَاِدي ِبلَيقَاَل ي َأو 

  .)8( وفَرج بين ِإصبعيِه، هكَذَا: حتَّى يقُوَل، ورفَعهاوصوب يده هكَذَا وهكَذَا، :س َأن يقُوَل لَي:وقَاَل
  :تخريج الحديث

  .، بنحوه دون لفظ ابن األثيربن حرب به زهير عن، عن أحمد بن يونس )9(أخرجه البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقاتد اإلسناجميع رجال - 
 .)t)10نه لم يرسل عن ابن مسعودال يضر، أل إرسال أبي عثمان الهندي وأما - 
، وأمـا   )11(من المدلسين ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية           تدليس سليمان التيمي  و - 

 . )12(، النه لم يرسل عن أبي عثمان النهديإرساله فال يضر

                                                 
  .30طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )1(
  .3/284مجمع الزوائد   )2(
  .2/113حيحة السلسلة الص  )3(
  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  . إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدى موالهم، أبو بشر البصرى، المعروف بابن عليةهو  )5(
  .هو سليمان بن طرخان التيمى، أبو المعتمر البصرى  )6(
  .هو عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي  )7(
  .1093، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب الصيام  )8(
  .621صحيح البخاري، كتاب اآلذان، باب األذان قبل الفجر، حديث رقم  )9(
  .227جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )10(
  .33طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )11(
  .188جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )12(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

يقال مِصيبة ومصوبة   . اله بالمصاِيب ليِثيبه عليها   أي ابتَ ] اللّه به خيراً يِصب منه    ِرد  من ي [وفيه   - 
أصاب اإلنسان  : ويقال.  األمر المكروه ينِْزل باإلنسانِ    وهو. ومصابة والجمع مصايب ومصاِوب   

  .)1(أي أخَذَ وتَناول: من المال وغيره

  ): 145(الحديث رقم 
 عن محمِد   ، َأخْبرنَا ماِلك  ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ    :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  

 يقُـوُل   ، سِمعتُ سِعيد بن يساٍر َأبا الْحبابِ      : َأنَّه قَالَ  ،بِن عبِد الرحمِن بِن َأِبي صعصعةَ     ابِن عبِد اللَِّه    ا
  .)2("من يِرد اللَّه ِبِه خَيرا يِصب ِمنْهe: " قَاَل رسوُل اللَِّه: يقُوُل،سِمعتُ َأبا هريرةَ
  :تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم  
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  

   :قال ابن األثير
  .)3(أي ينالُون ما نالُوا] يصيبون ما أصاب الناس[ومنه الحديث  - 

  ): 146(ديث رقم الح
 عـن  ٍ، حدثَنَا ِإسمِعيُل بن جعفَر، حدثَنَا سريج بن يونُس   : في صحيحه قال   سلم اإلمام م  أخرج  

ا فَـتَح    لَمe، َأن رسوَل اللَّهِ  ،  )4( عن عبِد اللَِّه بِن زيدٍ     ، عن عباِد بِن تَِميمٍ    ،بِن عمارةَ اعمِرو بِن يحيى    
الْغَنَاِئم منًا قَسنَيح، َأن ونِحبي ارالَْأنْص َأن لَغَهفَب ،مهَؤلَّفَةَ قُلُوبطَى الْمفََأع النَّاس ابا َأصوا مِصيبي، فَقَام 

 َألَم َأِجدكُم ضلَّالًا فَهـداكُم  ،ر الَْأنْصاِريا معشَ":  فَخَطَبهم، فَحِمد اللَّه وَأثْنَى علَيِه، ثُم قَالَ    ،eرسوُل اللَّهِ 
 :فَقَـالَ . اللَّه ورسولُه َأمن  :  ويقُولُون "؟ ومتَفَرِقين فَجمعكُم اللَّه ِبي    ؟فََأغْنَاكُم اللَّه ِبي   )5( وعالَةً ؟اللَّه ِبي 

 وكَـان ِمـن     ، كَذَا وكَذَا  :َأما ِإنَّكُم لَو ِشْئتُم َأن تَقُولُوا     " : فَقَالَ .ه َأمن  اللَّه ورسولُ  : فَقَالُوا "!؟َألَا تُِجيبوِني "
                                                 

  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .5645صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب كفارة المرضى، حديث رقم   )2(
  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصارى المازنى المدنى، أبو محمد،  وأمه أم عمارة نسيبة بنـت         هو    )4(

  .3/253أسد الغابة البن األثير انظر . هــ بـالحرة63حابة الكرام، تكعب، أحد الص
  .3/331النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . الفُقَراء جمع عاِئل: العالة  )5(
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َألَا تَرضون َأن يذْهب النَّاس ِبالشَّاِء      " : فَقَالَ . زعم عمرو َأن لَا يحفَظُها     ."الَْأمِر كَذَا وكَذَا ِلَأشْياء عددها    
 ولَولَا الِْهجرةُ لَكُنْتُ امرًأ ،)2( الَْأنْصار ِشعار والنَّاس ِدثَار؟)1( وتَذْهبون ِبرسوِل اللَِّه ِإلَى ِرحاِلكُم ،والِْإِبِل

، )3(تَلْقَون بعِدي َأثَرةً ِإنَّكُم س،لَسلَكْتُ واِدي الَْأنْصاِر وِشعبهم  ولَو سلَك النَّاس واِديا وِشعبا،ِمن الَْأنْصارِ 
  .)4("فَاصِبروا حتَّى تَلْقَوِني علَى الْحوِض

    :تخريج الحديث
  .، بنحوه وهيب عن عمرو بن يحيى به من طريق،)5(أخرجه البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 

  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)6(أراد التَّقِبيَل]  من رأِس بعِض نساِئه وهو صائمبأنه كان يصي[ومنه الحديث  - 

  ): 147(الحديث رقم 
، )8(عن ِهشَاٍم، )7( حدثَنَا يحيى، حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى: في صحيحه قالاإلمام البخاريأخرج 

 عـن   ، عن ماِلـكٍ   ،ثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ     وحد )ح( ،e عن النَِّبي  ،عن عاِئشَةَ ،  )9( َأخْبرِني َأِبي  :قَاَل
 لَيقَبُل بعـض َأزواِجـِه وهـوe        ِإن كَان رسوُل اللَّهِ   " : قَالَتْ ،t عن عاِئشَةَ  ،)11( عن َأِبيهِ  ،)10(ِهشَاٍم
اِئمِحكَتْ،صض 12(" ثُم(.  

                                                 
هينـا إلـى    وانْتَ. لُـه   رح: يقال ِلمنِزل اإلنساِن ومسكنَه     . يعني الدور والمسِاكن والمنَاِزَل وهي جمع رحل          )1(

  .2/209النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . أي مناِزلنا: ِرحالنا
هو الذي فوق الشعار، وهو كناية عن فرط قربهم منه        :  والدثار ، الثوب الذي يلي الجلد من الجسد      أي: شعار  )2(

عمدة القاري  :انظر. وأقرب إليه من غيرهم   ،   وأنهم ألصق به   ،، وأراد أنهم بطانته وخاصته    - أي األنصار  –
17/308-309.  

. األثَرةُ االسم من آثَر يؤثر إيثَاراً إذا أعطى، أراد أنَّه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نَصيبه ِمن الفَـيء                      )3(
  .1/22النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . االنِْفراد بالشيء: واالسِتْئثَار

  .1061إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب   )4(
  .4330صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غَزوِة الطَّاِئِف، حديث رقم   )5(
  .3/57النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ التميميهو   )7(
  .هشام بن عروة بن الزبير بن العوامهو   )8(
  .عروة بن الزبير بن العوام هو  )9(
  .هشام بن عروة بن الزبير بن العوامهو   )10(
  .عروة بن الزبير بن العوامهو   )11(
  . 1928صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الْقُبلَِة ِللصاِئِم، حديث رقم  )12(
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  :تخريج الحديث
  .، بنحوه عن هشام بن عروة به بن عيينةيان سف، من طريق)1(أخرجه اإلمام مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)t)2ال يضر، ألنه لم يرسل عن عائشة إرسال عروة بن الزبيروأما  -
، وأمـا   )3( المدلسين ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من          تدليس هشام بن عروة   و - 

 ذكره العالئي في القسم األول الذي لم يؤثر فيه شيء مـن ذلـك               اختالطه فال يضر كذلك، فقد    
 .)4(الوهم أو االختالط

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

 الصوت  يريد إعالن النكاح وذَهاب   ] فصَل ما بين الحالل والحرام الصوتُ والدفُّ      [ فيه   } صوت{ - 
  .)5(والدفُّ الذي يطَبل به ويفتح ويضم. أي ِذكر: له صوت وِصيتٌ: يقال. والذكْر به في الناس

  ): 148(الحديث رقم 
عن ،  )8(حدثَنَا َأبو بلْجٍ  ،  )7(حدثَنَا َأبو عوانَةَ  ،  )6(حدثَنَا عفَّان  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  
بين الْحلَـاِل والْحـراِم الـصوتُ وضـرب         فَصُل ما   " :e قَاَل رسوُل اللَّهِ   : قَالَ ،)9(بِن حاِطبٍ امحمِد  
  .)10("الدفِّ

  
  

                                                 
 تحرك شهوته، حديث    صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم                )1(

  .1106رقم 
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
 .26طبقات المدلسين البن حجر ص   )3(
  .126المختلطين للعالئي ص   )4(
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  . أبو عثمان، عفان بن مسلم البصريهو   )6(
  .اليشْكُِري الواسطي البزازأبو عوانة، وضاح بن عبد اهللا هو   )7(
  .يحيى بن سليم بن بلج الفزاريهو   )8(
وهو اول من سمي في اإلسـالم بمحمـد،    الْجمِحي، أحد الصحابة الكرام،     محمد بن حاطب بن الحارث    هو    )9(

  .6/52االصابة في تمييز الصحابة . هـ، وقيل غير ذلك74، تيكنى أبا إبراهيم، وقيل غير ذلك
  .18279، حديث رقم 30/213حمد مسند أ  )10(
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  :تخريج الحديث
من طريق  ثالثتهم  ،  )3(، والطبراني في الكبير   )2(، وسعيد بن منصور   )1(أخرجه ابن أبي خيثمة   

  .أبي عوانة به، بنحوه
، )8(منـصور بن  ا، وسعيد   )7(ماجه، وابن   )6(وفي الكبرى ،  )5(، والنسائي )4(أخرجه الترمذي و  
 ،)12(ه، والمزي في تهذيب   )11(، والبغوي )10(ه، وابن قانع في معجم    )9(في تاريخ واسط  الواسطي  م  لوأس

، )15(، وابن أبـي شـيبة     )14( أحمد  وأخرجه . هشيم من طريق جميعهم   ،)13( في أسد الغابة   وابن األثير 
  .، بنحوه بلج بهعن أبي) هشيم وشعبة ( كالهما. شعبةمن طريقأربعتهم ، )17(، والحاكم)16(والنسائي

  :دراسة رجال اإلسناد
 . أبو بلج الفزارى، الكوفى، ثم الواسطى، اسمه يحيى بن سليم بن بلج - 

                .)21(الدارقطنى، و)20(النسائى، و)19(ووثقه محمد بن سعد. )18("ثقة": بن معينا قال

                                                 
  .2173، حديث رقم 1/535تاريخ ابن أبي خيثمة   )1(
  .629، حديث رقم 1/173سنن سعيد بن منصور   )2(
  .19/242المعجم الكبير   )3(
  .1088سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعالن النكاح، حديث رقم  )4(
  .3369ن النِّكَاِح ِبالصوِت وضرِب الدفِّ، حديث رقمسنن النسائي، كتاب النكاح، باب ِإعلَا  )5(
  .5537، حديث رقم5/240السنن الكبرى   )6(
  .1896سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعالن النكاح، حديث رقم  )7(
  .629، حديث رقم1/173سنن سعيد بن منصور  )8(
  .47تاريخ واسط ص   )9(
  .3/16معجم الصحابة   )10(
  .9/48نة شرح الس  )11(
  .25/36تهذيب الكمال   )12(
  .5/87أسد الغابة البن األثير   )13(
  .18280، حديث رقم30/213مسند أحمد   )14(
  .16663، حديث رقم9/144مصنف ابن أبي شيبة   )15(
  .3370سنن النسائي، كتاب النكاح، باب ِإعلَان النِّكَاِح ِبالصوِت وضرِب الدفِّ، حديث رقم  )16(
  .2700، حديث رقم2/184درك على الصحيحين المست  )17(
  .9/153الجرح والتعديل   )18(
  .7/311الطبقات الكبرى  )19(
  .12/41تهذيب التهذيبانظر   )20(
  .70سؤاالت البرقاني ص  )21(
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      قـال  و. )1(" ثقـة  كـان ": أبو الفـتح األزدى   و،  إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى   نقل ابن حجر، عن     و
: وقال ابن حبـان    .)3("ال بأس به  ": قال يعقوب بن سفيان   و .)2("، ال بأس به   صالح الحديث ": أبو حاتم 

كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، وال أتى منه ما ال ينفك البشر عنه فيسلك به                   "
 ابـن  نقـل و. )4(" أستخير اهللا فيـه  مسلك العدول، فأرى أن ال يحتج بما انفرد من الرواية وهو ممن           

 .)6("روى حديثا منكراً  ": قال أحمد و. )5(ابن الجوزى أن ابن معين ضعفه     ، و  ابن عبد البر   حجر، عن 
فـي   وقـال األزدي   .)8("غير ثقة ":  في موضع أخر   وقال الجوزجانى . )7("فيه نظر ": قال البخارى و

الـراوي   :قـال الباحـث    .)10("ا أخطأ صدوق ربم ": قال ابن حجر   و .)9("كان غير ثقة  " :موضع أخر 
  . يخطئصدوق

 . ثقات اإلسنادباقي رجال - 
  :الحكم على الحديث

 اختالط عفان   وفيه فيه أبو بلج الفزاري صدوق يخطئ ولم يتابع،          ،ضعيفإسناده  : قال الباحث  - 
 .)11( يضر فقد اعتبره العالئي من القسم األول الذين لم يؤثر فيهم الوهم واالختالطبن مسلم وال

، ومـن   )13(صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه   : وقال الحاكم  ،)12( حسن إسناده اإلمام الترمذي    الحديثو
  .)14(المعاصرين حسنه شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند

  
  

  

                                                 
  .12/41تهذيب التهذيبانظر   )1(
  .9/153الجرح والتعديل   )2(
  .3/106المعرفة والتاريخ   )3(
  .3/113المجروحين البن حبان   )4(
  .12/41تهذيب التهذيبانظر   )5(
  .المرجع السابقانظر   )6(
  .9/80الكامل في الضعفاء   )7(
  .4/384ميزان االعتدال الذهبي   )8(
  .3/196الضعفاء والمتروكين البن الجوزي   )9(
  .1121تقريب التهذيب ص  )10(
  .85المختلطين للعالئي ص  )11(
  .2/384سنن الترمذي   )12(
  .2/184ن للحاكم المستدرك على الصحيحي  )13(
  .30/213مسند أحمد انظر   )14(



  241 241 

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ه مـن    أي قبَل أن يـستَِبين صـالحه وجيـد         ]نَهى عن بيع النَّخْل قبَل أن يصوح      [فيه  } صوح{ - 

  .)1(رِدِيئه

  ):149(الحديث رقم 
   : لم أعثر عليه بنفس لفظ ابن األثير، ولكن عثرت عليه بمعناه: قال الباحث  
، )4(عن عمـٍرو  ،  )3(حدثَنَا شُعبةُ ،  )2( حدثَنَا َأبو الْوِليدِ   : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  

  خْتَِريَأِبي الْب ن5(ع(، َأَ : قَالس   رمع نلْتُ ابt  ِلَمالس نع )تَّى      : فَقَالَ ،ِفي النَّخْلِ  )6ِع النَّخِْل حيب نع نُِهي
لُحصِرقِ   ،يِع الْويب نع7( و(  ،اءنَس)لَِم ِفي النَّخْلِ       ،)9(ِبنَاِجٍز )8الس ناٍس عبع نَألْتُ ابسـى   : فَقَـالَ  ، ونَه 
النَِّبيe، ِعيب نع ْؤكََل ِمنْهتَّى يالنَّخِْل ح،ْأكَُل ِمنْهي َأو ،نوزتَّى يح10( و(.  

  :تخريج الحديث
  . من طريق ماِلٍك عن نَاِفٍع عن ابن عمر، بنحوه،)11(أخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
          البختري لم يرسل عن ابأألن   ال يضر،: وشعبة،بي البختري، وعمرو بن مرةأإرسال وأما  - 
  
  

                                                 
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهليهو   )2(
  .شعبة بن الحجاجهو   )3(
  .أبو عبد اهللا، عمرو بن مرة الجملي المراديهو   )4(
  .سعيد بن فيروز الطائيهو   )5(
)6(      لَّم إذا أسلم وسة معلومة إلى أمٍد معلوم فكأنك        . لفيقال أسة في ِسلْعذهبا أو فض لَم وهو أن تُعِطىواالسم الس

ومعنى الحديث أن يـسلف مـثال فـي النخـل فيعِطيـه            . قد أسلَمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلَّمته إليه       
 النهاية في غريب الحـديث      :انظر بتصرف يسير  . المستَسلف غيره من جنس آخر فال يجوز له أن يأخُذَه           

  .2/396واألثر 
  .5/174النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . وقَد تُسكَّن. الِفضة: الوِرق بكسر الراء  )7(
  .4/433فتح الباري البن حجرانظر . تأخيرا: أي  )8(
انظـر  .  وأنْجز وعده إذا أحـضره     .نَجز ينْجز نَجزاً إذا حصل وحضر     : يقال: أي الحاضر، قال ابن األثير      )9(

  .5/20النهاية في غريب الحديث واألثر
  . 2247صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلَِم ِفي النَّخِْل، حديث رقم  )10(
  .1535 كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغير شرط، حديث رقم،صحيح مسلم  )11(
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لم يرسـل عـن      ف وأما شعبة  ،)2(، وأما عمرو لم يرسل عن أبي البختري       )y)1عمر وابن عباس   ابن
 .)3(عمرو بن مرة

  
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

يقـال صـاحه    . شَقَّقَت وجفَّت ِلعدم المطَـر    أي تَ ] اللهم انْصاحتْ جبالُنا   [وفي حديث االستسقاء   - 
  .)4(وصوح النَّباتُ إذا يِبس وتَشَقَّق. حه فهو منْصاح إذا شقَّهيصو

  ):150(الحديث رقم 
   : لم أعثر عليه بنفس لفظ ابن األثير، ولكن عثرت عليه بمعناه: قال الباحث

بـِن  احدثَِني َأبو حفٍْص عمرو بـن عثْمـان         :  في مسنده قال    أبو عوانة اإلسفراييني   أخرج  
حدثَِني موسى بـن ِعيـسى   : ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن راِشٍد، قَالَ )6( ِبقَيساِريةَ )5(لْعباِس بِن الْوِليِد الْهجيِمي   ا

: ، قَـالَ )8(ِه، عـن جـد  )7(الْمدِني، عِن الْمسيِب بِن شَِريٍك، عن جعفَِر بِن عمِرو بِن حريٍث، عن َأِبيهِ   
اللَّهـم  ":  يستَسِقي، فَصلَّى ِبنَا ركْعتَيِن، ثُم قَلَب ِرداءه، ورفَع يديـِه، فَقَـالَ            eخَرجنَا مع رسوِل اللَّهِ   

ماِكِنها، ومنِْزَل الرحمِة   ، معِطي الْخَيراِت ِمن أَ    )10( واغْبرتْ َأرضنَا، وهامتْ دوابنَا    ،)9(ضاحتْ ِجبالُنَا 
ِمن معاِدِنها، ومجِري الْبركَاِت علَى َأهِلها ِبالْغَيِث الْمِغيِث، َأنْتَ الْمستَغْفَر الْغَفَّار، فَنَستَغِْفرك ِللْحاماِت             

        ـمانَا، اللَّهخَطَاي اموع ِمن كِإلَي نَتُوبذُنُوِبنَا، و ا        ِمناررنَـا ِمـدلَيع اءمِسـِل الـساِصـْل   )11( فََأرو ،      

                                                 
  .183صيل في أحكام المراسيل ص جامع التحانظر   )1(
  .247جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )3(
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .5/627األنساب للسمعاني انظر . هذه النسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو هجيم فنسبت المحلة إليهم  )5(
  .4/421معجم البلدان انظر . بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين: قيسارية  )6(
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى، أبو سـعيد                   هو    )7(

  .4/292االصابة في تمييز الصحابة انظر .  هــ بـمكة85الكوفى، أحد الصحابة الكرام، ت
حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى، والد سـعيد وعمـرو،   هو    )8(

  .4/292االصابة في تمييز الصحابة انظر . أحد الصحابة الكرام
غريـب  انظر . البارز للشمس، يريد أن السنة قد أحرقت النبات والشجر فبرزت األرض للشمس       : الضحيان  )9(

  .1/336الحديث للخطابي
  .2/507غريب الحديث البن الجوزي انظر . أي عِطشت  )10(
  .19/261عمدة القاري انظر . أي يتبع بعضه بعضا  )11(
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 ،)2(غَـدقًا  )1(ِبالْغَيِث واِكفًا ِمن تَحِت عرِشك حيثُ ينْفَعنَا ويعود علَينَا غَيثًا مِغيثًا عاما طَبقًـا مجلِّـال               
  .)4(" ممِرع النَّباِت،)3(خَِصيبا راِيعا
  :حديثتخريج ال
  .مختصراسلمة عن سالم بن سلمة مرسال، م، من طريق سعيد بن )5(أخرجه الخطابي  

  :دراسة رجال اإلسناد
  . جعفر بن عمرو بن حريث القرشى المخزومى الكوفى-

: قال الباحـث . )8("مقبول: "وقال ابن حجر. )7("ثقة: "وقال الذهبي. )6("الثقات"ذكره ابن حبان فى  
  . فيه لينالراوي

  . اهللا بن راشد الزوفى، أبو الضحاك المصرىعبد  - 
يروى عن عبد اهللا بن أبى مرة ، إن كان سمع منه ، ومـن               : ، وقال "الثقات"ذكره ابن حبان فى     
. )11(مستور: وقال ابن حجر  .)10("ال هو بالمعروف  : "وقال الذهبي . )9( مشوشاً اعتمده فقد اعتمد إسناداً   

  .الراوي مستور: قال الباحث
  .كوفيال أبو سعد التميمي الشقري ،يكالمسيب بن شر - 

حديثه حديث أهل الـصدق، وروى أحاديـث        : "، وقال )13("كان يخطئ و: "، وقال "ثقة ":)12(حمدأقال  
   ، "لـيس بـشيء   : ")16(، وقال ابن معـين    "ترك الناس حديثه  : ")15(، وقال في موضع أخر    )14("غرائب

                                                 
  . 1/342الفائق في غريب الحديث واألثر انظر . الذي يجلّل األرض بمائة أو بنباته: اُلَمجلَّل   )1(
  .1/341ب الحديث واألثر الفائق في غريانظر . الكثير القَطْر: الغَدق واُلمغِْدق  )2(
  .1/342الفائق في غريب الحديث واألثر انظر . ذو الَمراعة وهى الِخصب: المريع   )3(
  .2528، حديث رقم 124-2/123مسند أبي عوانة   )4(
  .1/336غريب الحديث الخطابي   )5(
  .4/106الثقات البن حبان   )6(
  .1/295الكاشف للذهبي   )7(
  .200تقريب التهذيب ص  )8(
  .7/35الثقات البن حبان   )9(
  .4/97ميزان االعتدال في نقد الرجال   )10(
  .504تقريب التهذيب ص  )11(
   .13/138تاريخ بغداد   )12(
  .2/558العلل ومعرفة الرجال   )13(
   .13/138تاريخ بغداد   )14(
  .8/294الجرح والتعديل   )15(
  .انظر المرجع السابق  )16(
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متروك الحديث قـد    : "عمرو بن علي  ل  وقا". ضعيف الحديث كأنه متروك   : فقال: " )1(وقال أبو حاتم  
سـكت النـاس عـن      : "يم بن يعقوب الجوزجاني    إبراه وقال ،)2("اجتمع أهل العلم على ترك حديثه     

 وقـال   ،)5("متـروك الحـديث   :  "وقال مسلم بن الحجاج    ،)4(" سكتوا عنه : " وقال البخاري  ،)3("حديثه
وقال " متروك الحديث : " وقال النسائي  ،،)6("متروك الحديث يحدث بمناكير   : "زكريا بن يحيى الساجي   

  .الراوي متروك الحديث: قال الباحث .)8("متروك": وقال في موضع أخر ،)7("  ضعيفالدارقطني
 - ِنيدى الْمِعيس نى بوسلم أعثر على ترجمة له: م.  
 - ِمييجِليِد الْهِن الْواِس ببِن الْعب انثْمع نو برمفْ، عو حلم أعثر على ترجمة له :ٍصَأب.  

  :الحكم على الحديث
عبـد اهللا بـن راشـد       وفيه    جعفر بن محمد فيه لين،      فيه ، جدا إسناده ضعيف : قال الباحث   

  .جد له ترجمةأمن لم وفيه  ، المسيب بن شريك متروكمستور، وفيه
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)9(قُرب عِقيق المدينةهضاب حمر ب: هي بتخفيف الحاء] الصاحة[وفيه ذكر  - 

  
  ): 151(الحديث رقم 

  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث
  
  
  
  
  

                                                 
  .8/294الجرح والتعديل   )1(
  .13/139تاريخ بغداد  انظر  )2(
  .انظر المرجع السابق  )3(
  .6/430 ميزان االعتدال في نقد الرجال انظر  )4(
  .13/140تاريخ بغداد انظر   )5(
  .انظر المرجع السابق  )6(
  .228الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص   )7(
  .13/139تاريخ بغداد انظر   )8(
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )9(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
جانب الواِدي  : الصوح] ه األرض فألْقوه بين صوحينِ    فلما دفَنْوه لَفَظَت  [وفي حديث محلَّم اللَّيثي      - 

  .)1(وما يقِْبل من وجِهه القائم

  ):152(قم الحديث ر
   : لم أعثر عليه بنفس لفظ ابن األثير، ولكن عثرت عليه بمعناه: قال الباحث

، حدثَنَا عبد   )3(، حدثَنَا عبد الْواِرثِ   )2(حدثَنَا َأبو معمرٍ  :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
، eا فََأسلَم وقَرَأ الْبقَرةَ وآَل ِعمران، فَكَان يكْتُب ِللنَِّبي     كَان رجٌل نَصراِني  ":  قَالَ t، عن َأنَسٍ  )4(الْعِزيِز

              اللَّه اتَهفََأم ،تُ لَها كَتَبِإلَّا م دمحِري مدا يقُوُل مي ا فَكَاناِنيرنَص ادفَع       لَفَظَتْـه قَـدو حـبفََأص فَنُوهفَد
ضذَ: ، فَقَالُوا الَْأراِحِبنَا،           هص نشُوا عنَب مِمنْه برا هاِبِه لَمحَأصٍد ومحُل ما ِفع هفَـَألْقَو     وا لَـهفَـرفَح 

هذَا ِفعُل محمٍد وَأصحاِبِه نَبشُوا عن صاِحِبنَا لَما هـرب          : فََأعمقُوا، فََأصبح وقَد لَفَظَتْه الَْأرض، فَقَالُوا     
هم، فََألْقَوه فَحفَروا لَه وَأعمقُوا لَه ِفي الَْأرِض ما استَطَاعوا، فََأصبح وقَد لَفَظَتْه الَْأرض، فَعِلموا َأنَّه                ِمنْ

هالنَّاِس فََألْقَو ِمن س5("لَي(.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  .سناد ثقاتجميع رجال اإل - 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .عبد اهللا بن عمرو بن أبى الحجاج التميمى المنقرى موالهم، أبو معمر المقعد البصرىهو   )2(
  .عبد الوارث بن سعيد التميمى العنبرى موالهم، أبو عبيدة البصرى، والد عبد الصمد بن عبد الوارثهو   )3(
  .هم البصرى األعمى، العبدعبد العزيز بن صهيب البنانى موالهو   )4(
  .3617صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، حديث رقم   )5(



  246 246 

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
وهو الذي صور جميع الموجوداِت ورتَّبها فـأعطَى        ] المصور[ Iفي أسماء اللّه  ... } صور  {  - 

  .)1(كلَّ شيء منها صورةً خاصةً وهيئةً منْفَِردةً يتَميز بها على اختالِفها وكْثرِتها

  ): 153(الحديث رقم 
 حدثَنَا ِإبراِهيم بن يعقُوب، حدثَنَا صفْوان بـن صـاِلٍح،    : في سننه قال   ام الترمذي  اإلم أخرج
   ِليدثَنَا الْودنَادِ         احَأِبي الز نةَ، عزمَأِبي ح نب بيثَنَا شُعدِلٍم، حسم ن2(ب(   ِجرالْـَأع نع ،)َأِبـي     )3 ـنع ،

، من َأحـصاها     اسما؛ ِماَئةً غَير واِحدٍ    ِإن ِلله تَعالَى ِتسعةً وِتسِعينe: "    اَل رسوُل اهللا    قَ:  قَالَ ،هريرةَ
       وِإلَّاه اُهللا الَِّذي لَا ِإلَه ونَّةَ، هخََل الْجر"وساق الحديث وفيه ذكر اسم اهللا       ..."دوقال الترمـذي  ". المص :

   دح ،ِديثٌ غَِريبذَا حـِن      هب انفْوِديِث صح ِإلَّا ِمن ِرفُهلَا نَعاِلٍح، وِن صب انفْوص ناِحٍد عو رثَنَا ِبِه غَي
ِبـي هريـرةَ، عـن      صاِلٍح، وهو ِثقَةٌ ِعنْد َأهِل الْحِديِث، وقَد رِوي هذَا الْحِديثُ ِمن غَيِر وجٍه عن أَ              

النَِّبيe  َلَا نو ،                قَدِديِث، وذَا الْحاِء ِإلَّا ِفي همالَْأس ِذكْر ِحيحص نَادِإس اِت لَهايوالر ٍء ِمنِفي كَِبيِر شَي لَمع
 مى آدوَأار نذَا عِر هنَاٍد غَيِديثَ ِبِإسذَا الْحاٍس هَأِبي ِإي نبالنَِّبي نةَ، عريرِبي هe ِْفيِه ال ذَكَرو ،اءمَأس

ِحيحص نَادِإس لَه سلَي4(و(.  
  :تخريج الحديث

بـن  ا ومحمد بن أحمد      من طريق الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن        ،)5(أخرجه ابن حبان  
  من طريق إبراهيم بن يعقوب     ،)7( من طريق محمد بن أحمد بن فياض، والبغوي          ،)6(عبيد، والحاكم 

 من طريق محمد بن جعفر الفريابي، والبيهقـي فـي شـعب             ،)8(الجوزجاني، والبيهقي في الكبرى   
  . بنحوه،جميعهم عن صفوان بن صالح به.  من طريق الحسن بن سفيان،)9(اإليمان

                                                 
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . عبد اهللا بن ذكوانهو   )2(
  .  عبد الرحمن بن هرمزهو   )3(
  .3507باليد، حديث رقم سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح   )4(
   .3/88صحيح ابن حبان   )5(
  .1/16المستدرك على الصحيحين للحاكم   )6(
  .5/32شرح السنة للبغوي   )7(
  .10/27السنن الكبرى للبيهقي   )8(
   .1/207شعب اإليمان للبيهقي  )9(
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 ،عن شعيب بن أبي حمـزة بـه       ) الحكم بن نافع  ( من طريق أبي اليمان    )1(وأخرجه البخاري 
  .بدون ذكر األسماء

 وأحمد من .من طريق سفيان بن عيينةالثتهم  ث،  )4( والترمذي ،)3( ومسلم ،)2(وأخرجه البخاري 
  . بدون ذكر األسماء،عن أبي الزناد به) سفيان، وابن سيرين(  كالهما.طريق محمد بن سيرين

  .، من طريق موسى بن عقبة عن عبد الرحمن األعرج به، بنحوه)5(وأخرجه ابن ماجه
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
  : وفيهإسناده صحيح،: قال الباحث

 .)6(وال يضر، ألنه لم يرسل عن األعرج: إرسال ابي الزناد - 
ذكره ابن حجر في الطبقة أما الوليد   وال يضر ذلك، : وصفوان بن صالح   الوليد بن مسلم  تدليس   - 

بن أبـي   ا هو وشيخه شعيب     )8(، وقد صرح بالسماع في رواية ابن حبان       )7(الرابعة من المدلسين  
كان يدلس تدليس التسوية؛ قاله أبو فقد صفوان بن صالح ، وأما زة فانتفى عنه احتمال التدليسحم

م ، هو وشيخه الوليد بـن مـسل       )10(وقد صرح بالسماع في رواية ابن حبان      . )9(زرعة الدمشقي 
  .نتفى عنه التدليساوشيخ شيخه شعيب بن أبي حمزة، ف

ال نعلم في كبير شيء من الروايات لـه         و: "وقد نص الترمذي على صحة هذا اإلسناد فقال       
  . )11("إسناد صحيح ذكر األسماء إال في هذا الحديث

                                                 
كتاب الشروط، بـاب  و. 7392صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسم إال واحدا، حديث رقم     )1(

  .2736ما يجوز من اإلشتراط، حديث رقم 
   .6410صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب هللا مائة اسم غير واحد، حديث رقم   )2(
صحيح مسلم، كتاب في الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل مـن أحـصاها، حـديث                     )3(

  .2677رقم
   .3508ت، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، حديث رقم سنن الترمذي، كتاب الدعوا  )4(
  .3861، حديث رقم U كتاب الدعاء، باب أسماء اهللا،سنن ابن ماجه  )5(
  .210جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )6(
   .51طبقات المدلسين البن حجر ص   )7(
   .3/88صحيح ابن حبان   )8(
  .453تقريب التهذيب ص   )9(
   .3/88بن حبان صحيح ا  )10(
   .3507 حديث رقم  منه،سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب  )11(



  248 248 

إال أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن سرد األسماء في الحديث مدرج من رواة              : قال الباحث 
... ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الـرواة         : "، قال البيهقي  eكالم النبي الحديث وليس من    

  .)1("هذا االحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيحول
 ليستا من كـالم      وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين        :" وقال ابن تيمية  

، وإنما كل منهما من كالم بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء                eالنبي
ه، لهذا اختلفت أعيانهما عنه، فروي عنه في إحـدى الروايـات مـن              مفسرا في بعض طرق حديث    

األسماء بدل ما يذكر في الرواية األخرى، ألن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هـذا تـارة وهـذا                   
  .)2("تارة

هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد       : "وقال الحاكم بعد تخريج الحديث في المستدرك      
 فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكـر              صحيحة دون ذكر األسامي   

األسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة فإني ال أعلم اختالفًا بين أئمة الحديث أن الوليد بـن                   
مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عيـاش وأقـرانهم مـن                   

  .)4( ")3(أصحاب شعيب
وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليـد فقـط بـل           :" فتعقبه ابن حجر في فتح الباري بقوله      

  .)5(" االختالف فيه واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

   .1/33األسماء والصفات للبيهقي  )1(
  .6/379مجموع الفتاوى   )2(
  .حيث أن هؤالء الرواة قد رووه دون األسماء  )3(
  .1/16المستدرك على الصحيحين   )4(
  .11/215فتح الباري البن حجر   )5(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 وعلـى   الصورة تَِرد في كالِم العرب على ظاهِرهـا        ]أتاِني الليلةَ ربي في أحسِن صورةٍ     [وفيه   - 

وصـورة  . أي هيَئتُه : يقال صورةُ الفعل كذا وكذا    . معنى حقيقِة الشيء وهيَئِته على معنى صفَته      
جـوز  وي. ي الحديث أنه أتاه في أحسِن ِصفة      فيكون المراد بما جاء ف    . أي ِصفتُه : األمِر كذا وكذا  

جرى معاِني الصورِة كلّها وتَ.  أتاِني ربي وأنا في أحسن صورةأي: eأن يعود المعنى إلى النبي
 تعـالَى  ، فالIإطالقُ ظاهر الصورِة على اللّه   فأما  . تها أو ِصفتها  عليه إن شئت ظاهرها أو هيئَ     

  .)1(اللّه عن ذلك علُوا كبيراً

  ): 154(الحديث رقم 
، عن أبي   )4(، عن َأيوب  )3(، أنا معمر  )2(حدثنا عبد الرزاقِ   : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج

 َأحِسبه  - أتاني ربي عز وجل اللَّيلَةَ في َأحسِن صورةٍ       ": ، قال eبن عباٍس، أن النبي     ا، عِن   )5(ِقالَبةَ
 :eقال النبـي  .  الَ : قلت : قال ؟ هل تدري ِفيم يخْتَِصم الْمُأل اَألعلَى      ، يا محمد  : فقال -يعني في النَّومِ  

 فَعِلمتُ ما في السماوات ومـا       - نحري : أو قال  - حتى وجدتُ بردها بين ثديي     ،فَوضع يده بين كتفي   
 يخْتَِصمون فـي    . نعم : قلت : قال ؟ هل تدري ِفيم يخْتَِصم الْمُأل اَألعلَى      ، يا محمد  : ثُم قال  ،في اَألرضِ 

 والمشي على االقـدام     ، قال الْمكْثُ في الْمساِجدِ    ؟اتُ وما الْكَفَّاراتُ والدرج   : قال .الْكَفَّاراِت والدرجاتِ 
 وكـان مـن     ، ومن فَعَل ذلك عاشَ ِبخَيٍر وماتَ ِبخَيـرٍ        ، وِإبالَغُ الْوضوِء في الْمكَاِرهِ    ،إلى الْجمعاتِ 

   هُأم تْهلَدِم ووقُْل يا محمد   ،خَِطيَئِتِه كَيتَ  ، ولَّياتِ  اللهم اني أَ   : إذا صرالْخَي َألُكاتِ    ،سنْكَـرالْم كتَـرو ، 
 ، والدرجاتُ بذُْل الطَّعامِ   : قال . وإذا َأردتَ ِبِعباِدك ِفتْنَةً ان تقبضني ِإلَيك غير مفْتُونٍ         ،وحب الْمساِكينِ 
   .)6(" والصالَةُ ِباللَّيِل والنَّاس ِنيام،وِإفْشَاء السالَِم

  :ريج الحديثتخ
  ثالثتهم  ،)9(والدارقطني في الرؤية   ،)8( في مسنده  عبد بن حميد  و،  )7(في سننه  الترمذي أخرجه  

  .، بنحوه بهمن طريق عبد الرزاق
                                                 

  .3/58يب الحديث واألثر النهاية في غر  )1(
  .عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى موالهم، اليمانى، أبو بكر الصنعانىهو   )2(
  .معمر بن راشد األزدى الحدانى موالهم، أبو عروة البصرىهو   )3(
  .كيسان السختيانى، أبو بكر البصرى: أيوب بن أبى تميمة هو   )4(
  .مر الجرمي أبو ِقالبة البصري هو عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عا  )5(
  .3484، حديث رقم5/437مسند أحمد   )6(
  .3233سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة ص، حديث رقم   )7(
  .682، حديث رقم 1/510مسند عبد بن حميد   )8(
  .273، حديث رقم 177رؤية اهللا، ص   )9(
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من طريق أبي قالبـة عـن       ثالثتهم ،)3(، وابن خزيمة في التوحيد    )2(ى، وأبو يعل  )1(وأخرجه الترمذي 
عـن ابـن    )  وعطـاء  خالد( كالهما .عن عطاء  ،)4(رهالطبري في تفسي  خرجه  وأ .بن اللجالج اخالد  
  .، بنحوهtعباس

، وابن  )5( الدارمي أخرجه،  tعبد الرحمن بن عائش الحضرمي    عن   األول :وللحديث شواهد   
 وأبـي نعـيم فـي معرفـة         ،)8( والدارقطني في الرؤيـة    ،)7( والطبراني في الشاميين   ،)6(أبي عاصم 
   .بنحوه، )10(وابن قانع في معجم الصحابة ،)9(الصحابة

  .بألفاظ متقاربة ،)12( والطبراني في الكبير،)11( الترمذي، أخرجهtمعاذ بن جبلعن  والثاني
  .بألفاظ متقاربة ،)13(الطبراني في الكبيرأخرجه ، t أبي رافع والثالث عن

   .، مختصرا)14( أخرجه الدارقطني في الرؤية،أبي هريرة عنالرابع و
  .، مختصرا)15(الدارقطني في الرؤية أخرجه ،عمران بن الحصينالخامس عن و
  .، مختصرا)16( أخرجه الدارقطني في الرؤية،ابن عمرالسادس عن و

  .، بألفاظ متقاربة)17( أخرجه الدارقطني في الرؤيةأنس،والسابع عن 
  
  
  

                                                 
  .3234ديث رقم سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة ص، ح  )1(
  .2608، حديث رقم4/475مسند أبي يعلى   )2(
  .2/533كتاب التوحيد   )3(
  .22/507تفسير الطبري   )4(
  .2195سنن الدارمي، كتاب الرؤيا، باب ِفى رْؤيِة الرب تَعالَى ِفى النَّوِم، حديث رقم   )5(
  .2585، حديث رقم 5/48اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )6(
  .1/340مسند الشاميين   )7(
  .267، حديث رقم 174رؤية اهللا ص   )8(
  .4687، حديث رقم4/1862معرفة الصحابة ألبي نعيم   )9(
  .2/175معجم الصحابة   )10(
  .3235سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة ص، حديث رقم   )11(
  .16640، حديث رقم15/22المعجم الكبير للطبراني   )12(
  .938، حديث رقم 1/317بير للطبراني المعجم الك  )13(
  .288، حديث رقم 182رؤية اهللا ص   )14(
  .282، حديث رقم 180رؤية اهللا ص   )15(
  .283، حديث رقم 180رؤية اهللا ص   )16(
  .276، حديث رقم  178رؤية اهللا ص   )17(
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  . بألفاظ متقاربة،)1( أخرجه الدارقطني في الرؤية،y وغيرهم،eثوبان مولى النبيالثامن عن و

  :اددراسة رجال اإلسن
  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 

  :الحكم على الحديث
، وهذا إسناد ضعيف بسبب إرسال أبي قالبة الجرمي عـن ابـن             حسن لغيره : قال الباحث   
ذَكَروا بين َأِبي ِقلَابةَ وبين ابِن عباٍس ِفي هذَا الْحِديِث          : ، وقال الترمذي  )2( فهو لم يسمع منه    عباس
  : أيضاً، وفيهد بن اللجالج كما هو واضح في التخريج، وهو خال)3(رجلًا

 فـي   )6(عده ابن حجر   لكن   ،)5(، والذهبي )4( ابن العراقي  ذلك وصفه ب  : الجرمي  ِقالبة يأبتدليس   - 
  .يحين، وقد أكثرا من الرواية عنه، وهو من رجال الصحينالطبقة األولى من المدلس

ولى مـن   ر، ذكره ابن حجر في المرتبة األ       أما تدليسه فال يض    :تدليس وإرسال أيوب السختياني    - 
 .)8(، وأما إرساله فال يضر أيضا، ألنه لم يرسل عن أبي قالبة الجرمي)7(المدلسين

  .)9( وال يضر، ألنه لم يرسل عن أيوب السختياني:إرسال معمر بن راشد - 
، وقال )10(الْوجِهحِديثٌ حسن غَِريب ِمن هذَا       هذَا": خالد بن اللجالج  "عن حديث    قال الترمذي 

 هـذَا   : فَقَـالَ  ، سَألْتُ محمد بن ِإسمِعيَل عن هذَا الْحِديثِ       ،حسن صِحيح هذَا حِديثٌ   : عن حديث معاذ  
  ِحيحص نسِديثٌ حقَاَل، و ح: د     هبِديِث عح ِمن حذَا َأص محِمي    الررضاِيٍش الْحن عِن ب  ،    ـرـذَا غَيهو

فُوٍظمح ،النَِّبي ِمن عمسي اِيٍش لَمع نِن بمحالر دبعوe)11(.  
  .)13(، لكن صحح إسناده حسين سليم أسد)12(والحديث ضعفه شعيب األرنؤوط  

                                                 
  .284، حديث رقم 181رؤية اهللا ص   )1(
  .211جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )2(
  .5/282سنن الترمذي   )3(
 .62/المدلسين البن العراقي ص  )4(
 .4/104ميزان االعتدال   )5(
 .21/طبقات المدلسين البن حجرص  )6(
  .19طبقات المدلسين ابن حجر ص انظر   )7(
  .148جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )8(
، تحفة التحصيل في 283حكام المراسيل ص ، جامع التحصيل في أ219المراسيل البن أبي حاتم ص انظر   )9(

  . 311ذكر رواة المراسيل ص 
  .5/283سنن الترمذي   )10(
  .5/285سنن الترمذي   )11(
  .3484، حديث رقم 5/437انظر تعليقه على مسند أحمد   )12(
  .2/1365انظر تعليقه على سنن الدارمي   )13(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
الجماعةُ : الصور] يطْلُع من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة فطَلَع أبو بكر           : أنه قال [وفيه   - 

  .)1(من النَّخْل وال واحد له من لفظه ويجمع على ِصيران

  ): 155(الحديث رقم 
 حدثَنَا  ،)2( حدثَنَا َأبو الْمِليحِ   ، حدثَنَا ِإبراِهيم بن َأِبي الْعباسِ     : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

يطْلُع علَـيكُم ِمـنe :"      قَاَل رسوُل اللَّهِ  :  عن جاِبٍر، قَالَ   ،ِبي طَاِلبٍ عبد اللَِّه بن محمِد بِن عِقيِل بِن أَ       
اه ِبمـا   ، فَهنَّْأنَ  فَطَلَع علَيِهم َأبو بكٍْر ِرضوان اللَِّه علَيهِ       :قَاَل. " رجٌل ِمن َأهِل الْجنَّةِ    )3(تَحِت هذَا السورِ  
. "يطْلُع علَيكُم ِمن تَحِت هذَا السوِر رجٌل ِمن َأهِل الْجنَّةِ         ":  ثُم لَِبثَ هنَيهةً، ثُم قَالَ     ،e قَاَل رسوُل اللَّهِ  

لسوِر يطْلُع علَيكُم ِمن تَحِت هذَا ا     ": ثُم قَالَ : قَاَل. e اه ِبما قَاَل رسوُل اللَّهِ    فَهنَّْأنَ: قَاَل. فَطَلَع عمر : قَاَل
  .)t)4 فَطَلَع عِلي، ثَلَاثَ مراٍت،"رجٌل ِمن َأهِل الْجنَِّة، اللَّهم ِإن ِشْئتَ جعلْتَه عِليا

  :تخريج الحديث
، وفـي   )7(، وابن عساكر فـي معجمـه      )6( في مشايخه  اقُّقَّ، والد )5(فضائلالأخرجه أحمد في      
  .، بنحوهمليح بهمن طريق أبي الثالثتهم ، )8(األربعين
  . عن عبد اهللا بن محمد بن عقيل به، بألفاظ متقاربةمن طريق شريك ،)9(وأخرجه أحمد  
 مـن حـديث ابـن       ،)12(، والطبراني فـي الكبيـر     )11(، والحاكم )10( شاهد عند الترمذي   وله  
  .، بألفاظ متقاربةtمسعود

  كُنْتُ مع : َل قَا، ولفظه،tمن حديث َأِبي موسى، )13( البخاريأخرجهوله شاهد أخر 

                                                 
  .3/58النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . عمر، و يقال ابن عمرو بن يحيى الفزارى موالهم، أبو عبد اهللا الرقى، وأبو المليح لقبالحسن بنهو   )2(
)3(  ور326مختار الصحاح ص . حائط المدينة: الس.  
  .14838، حديث رقم 23/135مسند أحمد   )4(
  .206، حديث رقم 1/191فضائل الصحابة البن حنبل   )5(
  .107مشايخ الدقاق ص   )6(
  .1170، حديث رقم 2/921ساكر معجم ابن ع  )7(
  .43أربعون حديثا ص   )8(
  .15065، حديث رقم 23/300مسند أحمد   )9(
  .3694سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب منَاِقِب عمر بِن الْخَطَّاِب، حديث رقم  )10(
  .4417، حديث رقم 3/73المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
  .10344ث رقم ، حدي10/167المعجم الكبير   )12(
  .3693صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب منَاِقِب عمر بِن الْخَطَّاِب، حديث رقم  )13(
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النَِّبيe،      ِِدينَةِحيطَاِن الْم اِئٍط ِمنِفي ح،   تَفْتَحٌل فَاسجر اءفَج   فَقَاَل النَِّبي ،e: "   ِنَّةِبالْج هشِّربو لَه افْتَح"، 
 تُ لَهكْرٍ   ،فَفَتَحو بشَّ ، فَِإذَا َأبفَب    ا قَاَل النَِّبيِبم تُهرe،  اللَّه ِمدفَح ،    تَفْتَحٌل فَاسجر اءج ثُم    فَقَاَل النَِّبـي ،e: 

 ثُم اسـتَفْتَح    ، فَحِمد اللَّهe،  برتُه ِبما قَاَل النَِّبي    فََأخْ ، فَِإذَا هو عمر   ، فَفَتَحتُ لَه  ،"افْتَح لَه وبشِّره ِبالْجنَّةِ   "
ه ِبمـا قَـاَل رسـوُل        فَِإذَا عثْمان فََأخْبرتُ   ،"ه ِبالْجنَِّة علَى بلْوى تُِصيبه    افْتَح لَه وبشِّر  " : فَقَاَل ِلي  ،رجٌل
  . اللَّه الْمستَعان: ثُم قَاَل، فَحِمد اللَّهe،اللَِّه

  :دراسة رجال اإلسناد
 حمـد المـدنى، ت    رشـى الهاشـمى، أبـو م      ، الق  بن أبى طالـب    عبِد اِهللا بِن محمِد بِن عِقيلٍ      - 

 .هـ140بعد
صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت           : "، وقال الترمذي  )1(وثقه العجلي 

كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدى يحتجون بحديث ابن           : محمد بن إسماعيل يقول   
، وقـال   )3("ستقيم الحـديث  م:" وقال الحاكم  .)2("وهو مقارب الحديث  : قال محمد بن إسماعيل   . عقيل
، ويكتب  عنه جماعة من المعروفين الثقاتروى: "وقال أبو أحمد بن عدى   .)4("حسن الحديث :"الذهبي
 يحدثان عن عبد اهللا بن محمـد        سمعت يحيى وعبد الرحمن جميعاً    : "وقال عمرو بن على    .)5("حديثه

أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم      كان  :" وقال الحاكم أبو أحمد   ،  "بن عقيل ، والناس يختلفون عليه     
  . )6("يحتجان بحديثه، ليس بذاك المتين المعتمد

هو أوثق  : " وقال ابن عبد البر    ،"كان من أهل الصدق، ولم يكن بمتقن في الحديث        " :وقال الساجي 
لين الحديث، ليس بالقوي،    :" وقال أبو حاتم   .)8("هذا إفراط :"  فقال ابن حجر   ،)7("من كل من تكلم فيه    

كان سيء  : "وقال الخطيب . )9("وال بمن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، وهو أحب إلي من تمام بن نجيح            
عبد اهللا بن محمد بن عقيل أحب إليك أو         : قلت ليحيى بن معين   :" وقال مسلم بن الحجاج   . )10("الحفظ

بـن يعقـوب    ا وقال إبراهيم  ،"في الحديث : ما أحب واحدا منهما ، يعنى     : عاصم بن عبيد اهللا؟ فقال    

                                                 
 .2/57الثقات للعجلي   )1(
 .3سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور، حديث رقم   )2(
 .6/15تهذيب التهذيب   )3(
 .1/354المغني في الضعفاء للذهبي   )4(
 .4/129الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )5(
 .16/78تهذيب الكمال   )6(
  .6/15تهذيب التهذيب   )7(
  .انظر المرجع السابق  )8(
  .5/153الجرح والتعديل   )9(
  .6/15تهذيب التهذيب   )10(
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، )2("يختلف عنه في األسانيد   : "، وقال أبو زرعة   )1("تُوقف عنه، عامة ما يرويه غريب     :" الجوزجاني
 :بن معيناوقال  ،بن المدينيا و،وضعفه النسائي". ال أحتج به لسوء حفظه" :وقال أبو بكر بن خزيمة

كان رديء الحفظ، كان يحدث " :وقال ابن حبان. )4("ضعيف الحديث:" ، وقال مرة)3("ال يحتج بحديثه"
على التوهم، فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتهـا واالحتجـاج                 

وقـال ابـن    . )6("كان منكر الحديث، ال يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم        :"بن سعد اقال  . )5("بضدها
  .ين فيه لالراوي صدوق: قال الباحث .)7(صدوق في حديثه لين: حجر

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
،  عبد اهللا بن محمد بن عقيل صدوق فيه لين ولم يتـابع            فيههذا إسناد ضعيف،    : قال الباحث 

وال يـضر، فقـد     : إختالط إبراهيم بن أبي العباس    وفيه  والحديث يرتقي إلى حسن لغيره بالشواهد،       
  .)9(قسم األول المن، واعتبره العالئي )8(حجبه أهله حتى مات

رجال أحد أسـانيد أحمـد رجـال        : ، وقال في موضع أخر    )10(إسناده حسن : الهيثميقال  و
 .)12(آخـر  هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو صحيح من وجـه          : وقال ابن عساكر   .)11(موثقون
  .)14(إسناده حسن: وقال الشريف حاتم العوني .)13(إسناده محتمل للتحسين: شعيب األرنؤوطوقال 

  
  
  

                                                 
 .16/78تهذيب الكمال   )1(
  .5/153الجرح والتعديل   )2(
 .16/78تهذيب الكمال   )3(
 .1/72 - رواية ابن محرز-ابن معينتاريخ   )4(
 .2/3المجروحين البن حبان   )5(
 .16/78تهذيب الكمال   )6(
 .542تقريب التهذيب ص  )7(
  .5، المختلطين للعالئي ص 46االغتباط بمن رمي باالختالط صانظر   )8(
  .5المختلطين للعالئي ص   )9(
  .9/117مجمع الزوائد   )10(
  .9/58 انظر المرجع السابق  )11(
  .2/921معجم ابن عساكر   )12(
  .23/135مسند أحمد   )13(
  .107انظر تحقيقه لمشايخ الدقاق ص   )14(
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  : رحمه اهللا ابن األثيرقال
  .)2(] وذَبحت له شاة)1(رشَت له صوراًأنه أتي امرأةً من األنصار فَفَ [والحديث اآلخر - 

  ): 156(الحديث رقم 
ثنا محمـد   : ، قَالَ )3(حدثَنَا ابن َأِبي داود   :  في شرح معلني اآلثار قال      الطحاوي  اإلمام أخرج  

 ،tثنا روح بن الْقَاِسِم، عن محمِد بِن الْمنْكَِدِر، عن جاِبرٍ         : ثنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ    : بن الِْمنْهاِل، قَالَ  ا
 eفَدعا رسوُل اِهللا  ورشَّتْ لَنَا صورا    ، وذَكَر الْحِديثَ ، نْصاِر فَذَبحتْ لَنَا شَاةً   دعتْنَا امرَأةٌ ِمن الْأَ   : "قَاَل
  .)4("ولَم يتَوضْأ، لَّىفََأكَلْنَا ثُم ص، هوِرِبالطَّ

  :تخريج الحديث
  . به، بنحوهبشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع، من طريق )5(أخرجه ابن حبان

مـن  كالهمـا    ،)8( في شرح السنة   البغوي و ،)7( وفي الشمائل  ،)6( في سننه  أخرجه الترمذي و
 . من طريـق عبـد الـوارث       ،)9( كما في الزوائد للهيثمي    رثوأخرجه الحا . طريق سفيان بن عيينة   

  .، بنحوهعن ابن المنكدر به) سفيان وعبد الوارث(كالهما
ن طريـق    م ،)12(البغوي في شرح السنة    و ،)11( وفي الشمائل  ،)10( في سننه  وأخرجه الترمذي 

  .، بنحوهtعبد اهللا بن محمد بن عقيل عن جابر
  
  
  
  

                                                 
  .4/2524لسان العرب البن منظور . جماعة النخل الصغار: الصور  )1(
  .3/59النهاية في غريب الحديث واألثر   )2(
  .ِسيَأبو ِإسحاقَ االبرلُّ، )سليمان بن داود(هو إبراهيم بن أبي داود   )3(
  .382، حديث رقم 1/65شرح معاني اآلثار   )4(
  .1139، حديث رقم3/420صحيح ابن حبان   )5(
  .80سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم  )6(
  .181، حديث رقم 149الشمائل المحمدية ص   )7(
  .2849، حديث رقم 11/294شرح السنة   )8(
  .99، حديث رقم 1/231سند الحارث للهيثمي زوائد مانظر   )9(
  .80سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم  )10(
  .181، حديث رقم 149الشمائل المحمدية ص   )11(
  .2849، حديث رقم 11/294شرح السنة   )12(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 -   َأِبي د ابنداقَ    :اوحو ِإسَأب        اَألس داوبِن د انملَيس داوَأِبي د بن ماِهيرِإب الشَّاِمي ،ِدي  لُّـِسيرالب ، ،

  .ه، وقيل بعدها270ت
: قَاَل َأبو سِعيٍد بن يـونُس      و .)2("كَان ِمن َأوعية الحِديث   َ": ابن جوصا و ،)1( أبو أحمد الحاكم   قَاَل

الـشَّيخُ،  : "وقـال الـذهبي   . )3("وكان ثقة من حفاظ الحديث    ...اِألثْباتالثقات  َأحد الحفَّاظ المجودين    "
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )4("اِإلمام، الحاِفظ، المجود، وكَان ِمن َأوِعيِة الِعلِْم

 . ثقات اإلسنادرجالباقي  - 
  :الحكم على الحديث

  .)t)5ال يضر، ألنه لم يرسل عن جابر إرسال ابن المنكدروأما ، ناده صحيحإس: قال الباحث     
  

   : رحمه اهللاقال ابن األثير
 وقـد   ]إن أبا سفيان بعثَ رجلين من أصحابه فأحرقا صوراً من ِصيران العريض           [ وحديث بدر  - 

  .)6(تكرر في الحديث

  ): 157(الحديث رقم 
ـ ب َأن أَ ،)7(اِدنَس اإلِ اْذَه بِ ٍرد ب ِةصي قِ ِف و :حديث قال  في غريب ال    اإلمام الخطابي  أخرج   فْا ساَين 

ـ وقُرأح فَِهاِبحص َأن ِمِنيلَج رثَعبفَ ،ةنَيِد المِلاْب ِجن ِمٍلبج ِبَلز نَىتَ ح اًساِر فَ نيِثاْلَ ثَ ي فِ جرخَ ا صواًر 
  .)9(هوردغَْأ فَ،)8(ِرد الكُةَرقَر قَغَلَى بتَه حاِبحص َأي اهللا ِفُلوس رجرخَ، فَ العريِضِناْرين ِصِم

                                                 
  .6/415تاريخ دمشق انظر   )1(
  .13/393سير أعالم النبالء انظر   )2(
  .6/415تاريخ دمشق انظر   )3(
  .13/393سير أعالم النبالء   )4(
  .270جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )5(
  .3/59النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
حدثناه محمد : ، قال الخطابي في كتابه غريب الحديثالمراد بهذا اإلسناد، إسناد الحديث السابق     : قال الباحث   )7(

يباني، نا الصائغ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن      بن يحيى الش  
  .1/399غريب الحديث للخطابي انظر . ابن شهاب

  مكان بناحية المعدن قريبة من األرحضية بينها وبين المدينة ثمانية برد، وقيل ماء لبني سلَيم،   )8(
ع من سلَيم فلما أتاه وجد الحي خُلُوفاً فاستاق النعم، ولم يلقَ كيداً، وكان               خرج إليها بجم   e وكان رسول اهللا  

  .442 -4/441معجم البلدان : انظر بتصرف. ذلك في الحادي عشر محرم سنة ثالث من الهجرة
  .1/400غريب الحديث الخطابي   )9(
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  :تخريج الحديث
كالهمـا  . ، من طريقي إبراهيم بن عقبة، وفليح بـن سـليمان          )1(أخرجه البيهقي في الدالئل     

  .عن موسى بن عقبة به، بنحوه) إبراهيم وفليح(
  :دراسة رجال اإلسناد

  .، وهو صدوق يهم)2(سبقت دراسته:  بن سليمان األسلميمحمد بن فليح - 
 .، وهو صدوق)3( سبقت دراسته:إبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنذر بن المغيرة األسدي - 
 - كِّيالم ِليع بن دمحِد اِهللا مبو عاِئغ َأبوهو ثقة)4(سبقت دراسته :الص ،. 
 . ترجمته لم أعثر على:محمد بن يحيى الشيباني - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
، وفيه موسى   e فالزهري تابعي لم يسمع من النبي      ، بسبب اإلرسال  إسناده ضعيف : قال الباحث 

، وفيه محمد بن فليح صدوق يهم       )5(بن عقبة يدلس، لكنه من المرتبة األولى الذين ال يضر تدليسهم          ا
بـن  ان سليمان، باإلضافة إلى أني لم أقف على ترجمة لمحمـد            لكنه توبع بإبراهيم بن عقبة وفليح ب      

  .يحيى الشيباني
  

  : رحمه اهللاقال ابن األثير
يشْبه أن يكـون هـذا      : قال الخطَّابي . أي ميل ] كان فيه شيء من صور    [ e وفي صفة مشيه     - 

  .)6(الحاُل إذا جد في السير ال ِخلْفةً

  ): 158(الحديث رقم 
  .أعثر على تخريج لهلم : قال الباحث

  
  
  

                                                 
  .1024، حديث رقم 165-3/164دالئل النبوة للبيهقي   )1(
  ).88(م الحديث رقانظر   )2(
  ).88(الحديث رقم انظر   )3(
  ).88(الحديث رقم انظر   )4(
  .26طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )5(
  .3/59النهاية في غريب الحديث واألثر  )6(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 عند بعـِث المـوتى إلـى     uلقَرن الذي ينْفُخ فيه إسرافيل     هو ا  ]النَّفْخ في الصور    [ وفيه ذكر    - 

. إن الصور جمع صورة يريد صـور المـوتَى يـنْفُخُ فيهـا األرواح             : وقال بعضهم . المحشَر
  .)1(اديث تعاضدت عليه تارةً بالصور وتارة بالقَرنوالصحيح األول ألن األح

  ):159(الحديث رقم 
 حدثَنَا  ، حدثَنَا حجين بن الْمثَنَّى    ،حدثَِني زهير بن حربٍ   :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 ، عن عبِد الرحمِن الَْأعرجِ    ،اللَِّه بِن الْفَضِل الْهاِشِمي    عن عبِد    ،عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه بِن َأِبي سلَمةَ       
بينَما يهوِدي يعِرض ِسلْعةً لَه، ُأعِطي ِبها شَيًئا كَِرهه َأو لَم يرضه، شَك عبـد               :  قَالَ ،عن َأِبي هريرةَ  

 فَسِمعه رجٌل ِمن الَْأنْـصارِ، فَلَطَـم        َ: قَال ِ.علَى الْبشَر  u  موسى  لَا والَِّذي اصطَفَى   :الْعِزيِز، قَالَ 
ههجى   :تَقُوُل: قَاَل. ووسطَفَى مالَِّذي اصو  u  ،شَِرلَى الْبوُل اللَّهِ   عسرو  e   ِرنَـا؟َأظْه نيقَـالَ !  ب :

 الْي بوِل اللَّهِ   فَذَهسِإلَى ر وِديه e َقَالَ       : ، فَقَالا، ودهعةً وِلي ِذم ا الْقَاِسِم ِإنا َأبِهـي   : يجو لَطَم فُلَان. 
 علَى  u  والَِّذي اصطَفَى موسى    يا رسوَل اللَِّه،   َ: قَال َ: قَال "ِلم لَطَمتَ وجهه؟ُ  ": e فَقَاَل رسوُل اللَّهِ  

لَـا  ": ثُم قَالَ . ، حتَّى عِرفَ الْغَضب ِفي وجِههِ     eِضب رسوُل اللَّهِ   فَغَ :قَاَل. الْبشَرِ، وَأنْتَ بين َأظْهِرنَا   
      اِء اللَِّه، فَِإنَّهَأنِْبي نيلُوا بورِ  تُفَضنْفَخُ ِفي الصي           شَاء نِض ِإلَّا مِفي الَْأر نماِت واومِفي الس نقُ معصفَي 

نْفَخُ ": قَاَل. "اللَّهي ِعثَ،           ثُمب نِل مِفي َأو ِعثَ َأوب نَل مَأو ى فََأكُونـى     ِفيِه ُأخْروسفَـِإذَا م u   ٌآِخـذ 
بِن افْضُل ِمن يونُس ِبالْعرِش، فَلَا َأدِري َأحوِسب ِبصعقَِتِه يوم الطُّوِر َأو بِعثَ قَبِلي، ولَا َأقُوُل ِإن َأحدا َأ

  .)u")2متَّى
  :يج الحديثتخر

  .، بنحوهعن عبِد الْعِزيِز بِن َأِبي سلَمةَ بهبن سعد  اللَّيِث من طريق، )3(أخرجه البخاري  
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  
  
  
  

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .2373، حديث رقمe كتاب الفضائل، باب من فَضاِئِل موسى،صحيح مسلم  )2(
وِإن يونُس لَِمن الْمرسِلين ِإلَـى قَوِلـِه وهـو    { البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قَوِل اللَِّه تَعالَى     صحيح  )3(

ِليم3414، حديث رقم }م.  
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
  .)1(أي سقَط: بةً تَصور منْهاضربتُه ضرمن قَولهم . أي يسقُط] يتَصور الَملَك على الرِحم[ وفيه  - 

  ):160(الحديث رقم 
بن ا حدثنا يحيى ،)2( حدثني محمد بن َأحمد بن أبي خَلٍَف: في صحيحه قال اإلمام مسلمأخرج

 َأن  ، حدثـه  )5( َأن ِعكِْرمةَ بن خَاِلدٍ    ، حدثني عبد اللَِّه بن عطَاءٍ     ،)4( حدثنا زهير أبو خَيثَمةَ    ،)3(أبي بكَيرٍ 
سمعت رسوَل اللَِّه : ، فقال)7(دخَلْتُ على أبي سِريحةَ حذَيفَةَ بن َأِسيٍد الِْغفَاِري:  حدثه، قال)6(َأبا الطُّفَيِل

e   ِن، يقولاتَيه لَةً،        ":  ِبُأذُنَيلَي ِعينبِحِم َأرفي الر النُّطْفَةَ تَقَع لَ   ِإنعليها الْم روتَصي ثُمك" . ريهقال ز :
يـا  : أو ُأنْثَى، ثُم يقول     يا رب َأذَكَر أو ُأنْثَى؟ فَيجعلُه اهللا ذَكَرا         : فيقول"الذي يخْلُقُها،   : حِسبتُه قال 

ه؟ مـا   يا رب ما ِرزقُه؟ ما َأجلُ     : رب أسوى أو غَير سوى؟ فَيجعلُه اهللا سِويا أو غير سوى، ثُم يقول            
  . )8("خُلُقُه؟ ثُم يجعلُه اهللا شَِقيا أو سِعيدا

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  
  
  
  
  

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .لقطيعىمحمد بن أحمد بن أبى خلف، السلمى موالهم، أبو عبد اهللا البغدادى اهو   )2(
  .يحيى بن أبى بكير ابن أسيد العبدى القيسى، أبو زكريا الكرمانىهو   )3(
  .زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة، أبو خيثمة الجعفى الكوفىهو   )4(
  .عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشى المخزومىهو   )5(
 واِثلَةَ بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش الليثي، من مشاهير الصحابة الكـرام، رأى                َأبو الطُّفَيل عاِمر بن   هو    )6(

اإلصـابة  انظر  .  وهو شاب، وحفظ عنه أحاديث، مات سنة مائة وهو آخر من مات من الصحابة              eالنبي  
  .7/230في تمييز الصحابة البن حجر

حد الصحابة الكرام، شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة،        حذَيفَة بن أِسيد بن خالد، أبو سِريحة الِغفَاِري، أ        هو    )7(
أسد انظر . ونزل الكوفة وتوفي بها، وصلّى عليه زيد بن أرقم، وكبر عليه أربعاً،  مات سنة اثنتين وأربعين      

  +.1/570الغابة البن األثير
مِه وِكتَابِة ِرزِقِه وَأجِلـِه وعمِلـِه وشَـقَاوِتِه         صحيح مسلم، ِكتَاب الْقَدِر، باب كَيِفيِة الخلق الْآدِمي في بطِْن أُ            )8(

  .2645وسعادِتِه، حديث رقم 
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  :دراسة رجال اإلسناد
   . عبد اهللا بن عطاء الطائفى، أبو عطاء المكى-

قال .)4("قاتالث"وذكره ابن حبان فى     ،  )3(بن شاهين ، وا )2(الترمذىو،  والبخاري،  )1(ابن معين وثقه  
. )7("صدوق يخطئ ويدلس: "وقال ابن حجر. )6("صدوق: " وقال الذهبي. )5("ليس به بأس : الدارقطني

  .الراوي ثقة: قال الباحث. )9("ليس بالقوى: "وقال فى موضع آخر. )8("ضعيف: "وقال النسائى

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي - 
ال        ما تدليسهأ، و)t)10 أبي الطفيلال يضر، ألنه لم يرسل عن إرسال عكرمة بن خالد  وأما   - 

يضر أيضا، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين الذين احتمل األئمة تدليسهم وإن                
  .، ومع ذلك فهو قد صرح بالسماع)11(لم يصرحوا بالسماع

 .)12(جر في الطبقة األولى من المدلسينيضر، فقد ذكره ابن ح ال تدليس عبد اهللا بن عطاءو - 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/316 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )1(
  .2/47سنن الترمذي   )2(
  .130تاريخ أسماء الثقات ص   )3(
  .5/33الثقات البن حبان   )4(
  .39سؤاالت البرقاني ص   )5(
  .111، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 4/147ل في نقد الرجال ميزان االعتدا  )6(
  .527تقريب التهذيب ص   )7(
  .15/313تهذيب الكمال انظر   )8(
  .146الضعفاء والمتروكين للنسائي ص   )9(
  .239جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )10(
  .35طبقات المدلسين البن حجر ص   )11(
  .22طبقات المدلسين البن حجر ص   )12(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

وتحِريمها المنْـع   . أراد بالصورة الوجه  ] أما علمت أن الصورةَ محرمةٌ    [وفي حديث ابن مقِْرن      - 
  .)1(من الضرب واللَّطْم على الوجه

  ):161(الحديث رقم 
 ،)2( حـدثني أبـي    ،مِد وحدثنا عبد الْواِرِث بن عبد الص      : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

          حـدثني   : فقـال محمـد    . قلـت شُـعبةُ    ؟ ما اسمك  : قال لي محمد بن الْمنْكَِدرِ     : قال ،)3(حدثنا شُعبةُ 
  اِقيةَ الِْعربنٍ    ،أبو شُعقَرِد بن ميو4( عن س(:  انا ِإنْسهةً له لَطَماِريج َأن ،ديوفقال له س : ا عَأم  ـتَ َأنِلم
 ، وما لنا خَاِدم غَير واِحدٍ     ،eع ِإخْوٍة لي مع رسول اللَّهِ      لقد رَأيتُِني وِإنِّي لَسابِ    : فقال ؟الصورةَ محرمةٌ 
هنَا فَلَطَمدَأح دمنَا رسول اللَِّه،فَعرفََأم  e ِتقَهنُع 5(َأن(.  
  :تخريج الحديث

) معاوية وهـالل  (كالهما  .  معاوية بن سويد، وهالل بن يساف      ، من طريقي  )6(أخرجه مسلم   
  .، بنحوهtعن سويد بن مقرن
  :دراسة رجال اإلسناد

  .أبو شعبة الكوفى المزنى موالهم ، مولى سويد بن مقرن المزنى - 
  . توبع مقبول قد:قال الباحث. )8(" مقبول: "وقال ابن حجر. )7("الثقات " فيذكره ابن حبان

 .اد ثقاتباقي رجال اإلسن - 
إرسال ، وفيه ع بمعاوية بن سويد وهالل بن يسافأبو شعبة الكوفي مقبول، لكنه توب واإلسناد فيه - 

لم  شعبة، و )9(قياابن المنكدر لم يرسل عن أبي شعبة العر       ف  وال يضر ذلك،   :ابن المنكدر، وشعبة  
 .)10(يرسل عن ابن المنكدر

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمى العنبرى موالهم، التنورى، أبو سهل البصرىهو   )2(
  .شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى موالهم األزدى، أبو بسطام الواسطى ثم البصرىهو   )3(
االصابة فـي   انظر  . أحد الصحابة الكرام   ،يكنى أبا عدي  ،  أخو النعمان ي   الْمزنِ بن عائذ  مقَرِن   هو سويد بن    )4(

  .3/1394، ومعرفة الصحابة ألبي نعيم3/153تمييز الصحابة
  .1658صحيح مسلم، كتاب األيمان، باب نَذِْر الْكَاِفِر وما يفْعُل فيه إذا َأسلَم، حديث رقم  )5(
  .1658 الْكَاِفِر وما يفْعُل فيه إذا َأسلَم، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب األيمان، باب نَذِْر  )6(
  .5/572الثقات البن حبان   )7(
  .1159تقريب التهذيب ص   )8(
  .270جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )9(
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )10(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)1( أي يجعَل في الوجه كَي أو ِسمةٌ]علَم الصورةُكره أن تُ[حديث ومنه ال - 

  ):162(الحديث رقم 
عـن  ، )2( عـن حنْظَلَـةَ  ، حدثَنَا عبيد اللَِّه بن موسى     : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج

 تَابعـه   . َأن تُضربe   نَهى النَِّبي  : ابن عمر   وقَالَ .كَِره َأن تُعلَم الصورةُ    نَّه أَ ، عن ابِن عمر   ،)3(ساِلٍم
  .)6( تُضرب الصورةُ: وقَاَل،عن حنْظَلَةَ، )5(حدثَنَا الْعنْقَِزي، )4(قُتَيبةُ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري دون مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
 لم يرسل عـن      سالم ال يضر، ألن   ، وعبيد اهللا بن موسى     عبد اهللا بن عمر    إرسال سالم بن  وأما   - 

 .)8( لم يرسل عن حنظلة بن أبي سفيان، وكذلك عبيد اهللا)7(أبيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .ة بن أبي سفيان الجمحيحنظلهو   )2(
  .سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشى العدوىهو   )3(
  .أبو رجاء، قتيبة بن سعيد الثقفي البغالنيهو   )4(
  .أبو سعيد، عمرو بن محمد العنقزيهو   )5(
  .5541م صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد، باب الْوسِم والْعلَِم ِفي الصورِة، حديث رق  )6(
  .180جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )7(
  .233جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )8(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

قَد تكرر ِذكر الصاِع فـي الحـديث        ] أنه كان يغْتسل بالصاع ويتَوضأ بالمد     [فيه  ... } صوع  {  - 
والمد مخْتَلَفٌ فيه فقيل هو ِرطْل وثلُث بالِعراق وبه يقوُل الشافعي           . وهو ِمكْيال يسع أربعة أمدادٍ    

وقيل هو رطْالن وبه أخذ أبو حنيفة وفُقهاء الِعراق فيكون الصاع خمسةَ أرطال             . وفُقهاء الحجاز 
  .)1(وثلُثاً أو ثمانية أرطال

  ):163(الحديث رقم 
 حدثَِني  :قَاَل،  )3(حدثَنَا ِمسعر : قَاَل،  )2( حدثَنَا َأبو نُعيمٍ   : في صحيحه قال   ام البخاري  اإلم أخرج  
 ، َأو كَان يغْتَِسُل ِبالصاِع ِإلَى خَمسِة َأمدادٍ       ، يغِْسلُ eكَان النَِّبي " : يقُولُ ، سِمعتُ َأنَسا  : قَالَ ،)4(ابن جبرٍ 
  .)5(" ِبالْمدويتَوضُأ

  :تخريج الحديث
  . ، بنحوه عن ِمسعٍر به من طريق وِكيٍع،)6(أخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)7(إرسال مسعر بن كدام ال يضر، ألنه لم يرسل عن ابن جبروأما  - 
ال مدلـسين، الـذين     ولى لل ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األ         تدليس الفضل بن دكين   و - 

 .)8( تدليسهميضر
  
  
  
  

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .الفضل بن دكين المالئي التيميهو   )2(
  .أبو سلمة، مسعر بن كدام الهاللي العامريهو   )3(
  . جبر، او جابر األنصاريعبد اهللا بن عبد اهللا بنهو   )4(
  . 201صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الْوضوِء ِبالْمد، حديث رقم   )5(
صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الْقَدِر الْمستَحب من الْماِء في غُسِل الْجنَابِة وغُسِل الرجِل والْمرَأِة في ِإنَاٍء                 )6(

  .325ِحدٍة وغُسِل َأحِدِهما ِبفَضِل الْآخَِر، حديث رقم واِحٍد في حالٍَة وا
  .278جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )7(
  .23طبقات المدلسين البن حجر ص   )8(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير

أي موضعاً يبذَر فيه صاع كمـا  ]أنه أعطى عِطيةَ بن مالك صاعا من حرٍة الوادي   [ومنه الحديث  - 
  .)1(المطْمِئن من األرض: وقيل الصاع. أي مبذَر جريب: يقال أعطاه جِريباً من األرض

  ):164( رقم الحديث
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث

  
   : رحمه اهللاقال ابن األثير

  .)2( أي ذهب مسِرعا]فانْصاع مدِبرا[ وفي حديث األعرابي  - 

  ):165(الحديث رقم 
بـن  ا حدثَنَا محمد بن ِإسماِعيَل اَألحمـِسي، وعبـد اِهللا        : في المنتقى قال    ابن الجارود  أخرج

كُنَّـا  : حدثَنَا وِكيع، عن قُرةَ بِن خَاِلٍد، عن َأِبي الْعالِء يِزيد بِن عبِد اِهللا بِن الشِّخِّيِر، قَالَ               : هاِشٍم، قَاال 
 هذَا ِكتَاب كَتَبـه ِلـي       :فَقَاَل. جلُوسا ِفي الِْمربِد ِبالْبصرِة، فَجاء َأعراِبي، ومعه َأِديم َأو ِقطْعةُ ِجرابٍ          

النَِّبيe   ِالءو الْعِم، فَِإذَا ِفيهِ     : ، قَاَل َأبلَى الْقَوع ْأتُهفَقَر فََأخَذْتُه :       ِمن ذَا ِكتَابِحيِم، هِن الرمحِم اِهللا الرِبس
م الصالةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وَأعطَيـتُم ِمـن الْمغَـاِنِم          محمٍد رسوِل اِهللا ِلبِني زهيِر بِن َأقَيٍش، ِإنَّكُم ِإن َأقَمتُ         

  النَِّبي مهسو سالْخُمe        ِوِل اهللاساِن رَأماِن اِهللا وِبَأم آِمنُون فََأنْتُم ،ِفيالصو e .قَاَل : تَ  : قُلْنَا لَهِمعْل سه
صوم شَهِر الصبرِ، وصوم ثَالثَِة َأياٍم ِمن كُلِّ شَـهٍر          ": عتُه، يقُولُ سِم: ، يقُوُل شَيًئا؟ قَالَ   eرسوَل اهللاِ 

؟ eي َأكِْذب علَى رسـوِل اهللاِ     َأتَروِن: ؟ قَالَ e َأنْتَ سِمعتَ رسوَل اهللاِ    :قُلْتُ: قَاَل. "يذِْهبن وحر الصدرِ  
  .)3( الْحِديثُ ِلَألحمِسي واللَّفْظُ متَقَاِرب.مدِبرافَانْصاع ثُم َأخَذَ الِْكتَاب : قَاَل

    :تخريج الحديث
  .)4(، وهو حديث صحيح ودراستهسبق تخريجه: قال الباحث

  
  
  
  

                                                 
  .3/60النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .1099، حديث رقم 276المنتقى البن الجارود ص   ) 3(
  ).48(انظر الحديث رقم   )4(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
يقال . صائغُ الحلْي : الصواغ] واعدتُ صواغا من بِني قَينُقَاع    [ tفي حديث علي  ... } صوغ  {  - 

  .)1(اغَ يصوغ فهو صائغ وصواغص

  ):166(الحديث رقم 
 ،)4( َأخْبرنَا يونُس،)3( َأخْبرنَا عبد اللَِّه،)2( حدثَنَا عبدان  : في صحيحه قال   اإلمام البخاري أخرج    

 : قَـالَ ،u َأخْبره َأن عِليا،tِلي َأن حسين بن ع،)6(َأخْبرِني عِلي بن حسينٍ   : ، قَالَ )5(عن ابِن ِشهابٍ  
 فَلَما َأردتُ َأن    ،ِمن الْخُمسِ   َأعطَاِني شَاِرفًا  e وكَان النَِّبي  ، ِمن نَِصيِبي ِمن الْمغْنَمِ    )7(كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ  "

تَِنيةَ )8(َأبِبفَاِطمu   ِوِل اللَّهسِبنِْت ر e،   ًاغولًا صجتُ رداعو   نُقَاعِني قَيب ا ِمن     ِعي فَنَْأِتيتَِحَل مري َأن 
  .)9(" وَأستَِعين ِبِه ِفي وِليمِة عرِسي، َأردتُ َأن َأِبيعه ِمن الصواِغين،ِبِإذِْخٍر

  :تخريج الحديث
  .، بنحوهبهيد  بن يِزعن يونُسعبد اللَِّه بن وهٍب من طريق  ،)10( في صحيحهأخرجه اإلمام مسلم   

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)t)11نه لم يرسل عن أبيه الحسين بن عليال يضر أل إرسال علي بن الحسينوأما  - 
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عبد اهللا بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد، األزدى العتكى، أبو عبد الرحمن المروزى، لقبه عبدانهو   )2(
  .عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمى موالهم، أبو عبد الرحمن المروزىهو   )3(
  .بن يزيد األيلىيونس هو   )4(
  .محمد بن مسلم بن شهاب الزهرىهو   )5(
  .زين العابدين، على بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى الهاشمىهو   )6(
  .4/317فتح الباري البن حجر انظر . أي الناقة المسنة  )7(
  .4/317فتح الباري البن حجر انظر . أي ادخل بها  )8(
  . 2089باب ما ِقيَل ِفي الصواِغ، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب البيوع،   )9(
  .1979صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب تحريم الخمر، حديث رقم   )10(
  .240جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
 وقيـل أراد الـذين    . قيل ِلمطاِلهم ومواعيدهم الكَاذبـة    ] أكذَب الناس الصواغُون  [ ومنه الحديث    - 

ويروى . أي وضعه ورتَّبه  : يقال صاغ ِشعراً وصاغ كالماً    . يزينُون الحديثَ ويصوغُون الكَِذب   
  .)1(وإن كانا من الواو. بالياء وهي لُغَة أهل الحجاز كَالديار والقيام] الصياغُون[

  ):167(الحديث رقم 
بِن ا عن يِزيد    ،)4(عن فَرقَدٍ ،  )3(َأخْبرنَا همام  ،)2( حدثَنَا يِزيد  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  خرجأ

َأكْـذَب النَّـاِس َأو ِمـن َأكْـذَِب النَّـاِس           " : قَالَ ،e عن النَِّبي  ،عن َأِبي هريرةَ  عبِد اللَِّه بِن الشِّخِّيِر،     
اغُونبالصو اغُونو5("الص(.  

  :تخريج الحديث
، وابـن   )8(ماجه، وأخرجه ابن    )7(، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل      )6(أحمدأخرجه اإلمام     

، وأخرجه الخطيب )11(، ومن طريقه البيهقي في الكبرى)10(، والطيالسي)9( المالإصالحأبي الدنيا في 
  .، بنحوهمن طريق همام به جميعهم ،)12(هفي تاريخ
من طريق األعمـش    كالهما   ،)14(  وابن الجوزي في العلل    ،)13(ميزانالوأخرجه الذهبي في      
  .، بنحوهtي هريرةي صالح عن أببعن أ

  
  
  

                                                 
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  . أبو خالد الواسطيابن زاذان بن ثابت السلمي: يزيد بن هارون بن زاذي ويقال هو   )2(
 .هـ164همام بن يحيى بن دينار، أبو عبد اهللا ت هو   )3(
  .فَرقَد بن يعقوب السبِخي، أبو يعقوب البصريهو   )4(
  . 7920، حديث رقم 13/298مسند أحمد   )5(
  .8302، حديث رقم 14/56مسند أحمد   )6(
  .994، حديث رقم 2/114العلل المتناهية في األحاديث الواهية   )7(
  .2152سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصناعات، حديث رقم   )8(
  .263، حديث رقم 83إصالح المال ص  )9(
  .2697، حديث رقم 4/300مسند الطيالسي   )10(
  .21710، حديث رقم 10/249السنن الكبرى للبيهقي   )11(
  .14/216تاريخ بغداد   )12(
  .3/653ميزان االعتدال   )13(
  .995، حديث رقم 2/114هية في األحاديث الواهية العلل المتنا  )14(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .هـ131فَرقَد بن يعقوب السبِخي، أبو يعقوب البصري ت - 

ليس بقوي فـي    : "قال أبو حاتم   و .)2("ال بأس به، رجل صالح    : "قال العجلي  و .)1(وثقه ابن معين  
سألت أبي عنه؟ " :وقال عبداهللا بن أحمد، )4("عجبني الحديث عنهما ي: "، وقال يحيى القطان   )3("الحديث

رجل صالح ليس بقوي في الحديث، لم يكـن صـاحب           : "، وقال أحمد  )5("كأنه لم يرضه  فحرك يده   
قال  و،)8("في حديثه مناكير ": وقال البخاري . )7(" منكر الحديث  كان ضعيفاً : "، وقال ابن سعد   )6("حديث

صدوق عابـد، لكنـه لـين الحـديث كثيـر           : "قال ابن حجر  ، و )9("عيفض": النسائي، والدارقطني 
  . لين الحديثالراوي صدوق :قال الباحث .)10("الخطأ

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
  : لم يتابع، وفيهفَرقد السبخي لين الحديث فيه الحديث ضعيف اإلسناد،: قال الباحث

  .)t)11بي هريرةأ وال يضر النه لم يرسل عن :رإرسال عبد اهللا بن زيد بن الشخي - 
  .)12( تدليسهمال يضرالمرتبة األولى الذين النه من  وال يضر، :تدليس يزيد بن هارون - 

قـال الـشيخ     و .)13(موضوع، وللمتن إسناد آخـر ضـعيف      :  حديث أبي صالح   بعدقال الذهبي   
  .)15("ضعيف: "، وقال شعيب األرنؤوط)14(موضوع: األلباني
  

                                                 
 .23/166تهذيب الكمال   )1(
 .2/205الثقات للعجلي   )2(
 .7/82الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )3(
 .23/166تهذيب الكمال   )4(
 .8/237تهذيب التهذيب   )5(
 .23/166تهذيب الكمال   )6(
 .7/243الطبقات الكبير البن سعد  )7(
 .23/166مال تهذيب الك  )8(
 .3/4الضعفاء والمتروكين البن الجوزي انظر   )9(
 .780تقريب التهذيب ص   )10(
  .302جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )11(
  .27طبقات المدلسين البن حجر ص   )12(
  .3/653ميزان االعتدال   )13(
  .158ضعيف الجامع الصغير ص   )14(
  .7920 رقم ، حديث13/298انظر تعليقه على مسند أحمد   )15(



  268 268 

  : رحمه اهللاثيرقال ابن األ
. أي أسطُو وأقْهر  ] ُأصاَِول[ وفي رواية    ]اللَّهم بك أحول وبك أصول    [في حديث الدعاء    } صول  {  - 

  .)1(الحملةُ والوثْبة: والصولةُ

  ):168(الحديث رقم 
عـن  ،  )4(عـن ثَاِبـتٍ   ،  )3(حدثَنَا حمـاد  ،  )2( حدثَنَا روح  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  خرجأ

اللَّهم ِبك َأحوُل " : كَان يقُوُل ِإذَا لَِقي الْعدوe، َأن رسوَل اللَِّه،)5( عن صهيٍب،الرحمِن بِن َأِبي لَيلَىعبِد
  .)6(" وِبك ُأقَاِتُلوِبك َأصوُل

  :تخريج الحديث
  ."بك أصاولو"، عن عفان عن حماد به، بلفظ )7( في مسنده  أحمدأخرجه

، والطبراني  )11(، وابن حبان  )10(، والدارمي )9(، والنسائي في الكبرى   )8(أخرجه ابن أبي شيبة   و
منهم من رواه مختـصرا، ومـنهم مـن رواه          (من طريق ثابت البناني به،      جميعهم  ،  )12(في الكبير 
فـي  ، والنـسائي    )14(الترمـذي و ،)13( أبو داود  أخرجه،   عن أنس بن مالك     شاهد لحديثلو ).مطوال
  .فروق يسيرة ب،)17(، وأبو عوانة)16(، وأبو يعلى)15(الكبرى

                                                 
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . هـ205روح بن عبادة  القيسي، أبو محمد البصري ت هو   )2(
  . بن سلمة بن دينارحمادأبو سلمة، هو   )3(
 .ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصريهو   )4(
 .tصهيب بن سنان الروميهو   )5(
  .23928، حديث رقم 39/350مسند أحمد   )6(
 .18940، حديث رقم 31/269مسند أحمد   )7(
 .30122، حديث رقم 15/262مصنف ابن أبي شيبة   )8(
 .8579، حديث رقم 8/30السنن الكبرى للنسائي  )9(
 .2485، حديث رقم 3/1585سنن الدارمي  )10(
 .2027، حديث رقم 5/374صحيح ابن حبان  )11(
 .7318، حديث رقم 8/41المعجم الكبير   )12(
 .2634ن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء، حديث رقم سن  )13(
هذا حديث حسن :  وقال،3584، حديث رقم eسنن الترمذي، كتاب الذبائح أبواب الدعوات عن رسول اهللا   )14(

 .غريب
 .8576، حديث رقم 8/29السنن الكبرى للنسائي   )15(
 .5/283مسند أبي يعلى  )16(
 .4/217مسند أبي عوانة  )17(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  . ثقات اإلسنادرجالجميع  -

  :الحكم على الحديث
  .إسناده صحيح: قال الباحث

لم يرسـل عـن    ال يضر ألن ابن أبي ليلى     إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى وثابت البناني       وأما   - 
  .)2(م يرسل عن ابن أبي ليلىل ، وكذلك ثابت)1(صهيب الرومي

أنه : " فقد تغير حفظه بأخرة، ونقل ابن حجر عن البيهقي قوله           ال يضر،  اختالط حماد بن سلمة   و - 
، وحديث روح بن عبادة عنه لم يتميز، لكنه توبـع           )3(..."لما كبر ساء حفظه فلدا تركه البخاري      

 .)4(في الرواية األخرى عند أحمدبعفان بن مسلم كما 
  

   : رحمه اهللاألثيرقال ابن 
 تَـصاوَل   eكاناَ يتصاوالَن مع رسول اللّه    إن هذين الحييِن من األوِس والخزرج       [ومنه الحديث    - 

  .)5( أي ال يفْعل أحدهما معه شيئاً إالَّ فَعل اَآلخر معه شيئاً مثْلَه]الفَحلَين

  ):169(الحديث رقم 
بـِن  ا الـرحمن عبِد  عن   ،)7( الزهِري  عن ،)6( عن معمر  : في مصنفه قال    عبد الرزاق  أخرج
، كَانَـا    الْحييِن ِمن الَْأنْصاِر،َ الَْأوِس والْخَزرجِ     َأن هذَينِ ِه  نبِي ِمما صنَع اللّه لِ    إن :، قَالَ كَعِب بِن ماِلكٍ  

اَللِّه لَا تَذْهبون ِبـه     و: إلّا قَالَتْ الْخَزرج  يًئا  صنَع الَْأوس شَ   لَا ي  كتَصاول الْفَحلَينِ  في اإلسالم يتَصاولَاِن  
  .الحديث. )8(... قَالَتْ الَْأوس ِمثَْل ذَِلك ،تْ الْخَزرج شَيًئافَِإذَا صنَع. ِإسلَاِم فَضلًا علَينَاَ ِفي الْأبدِا

  :تخريج الحديث
  .، بمثلهق بهمن طريق عبد الرزا ،)9(أخرجه ابن عبد البر في التمهيد

  
                                                 

  .226جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )1(
  .151جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )2(
  .3/13تهذيب التهذيب   )3(
 .18940، حديث رقم 31/269مسند أحمد   )4(
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر  )5(
  .معمر بن راشدهو   )6(
  .أبو بكر، محمد بن شهاب الزهريهو   )7(
  .9747، حديث رقم 5/407بد الرزاق مصنف ع  )8(
  .11/72التمهيد البن عبد البر   )9(
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  .، من طريق ابن اسحاق عن الزهري به، بنحوه)1(وأخرجه الطبري في تاريخه
  .، بنحوه به عن الزهريمعلقا عن ابن اسحاق ،)2(وأخرجه البيهقي في الدالئل

  .ن ابن كعب بن مالك اسمه عبد اهللاأ ابن اسحاق لكن ذُِكر في طريق: قال الباحث
  :دراسة رجال اإلسناد

  . ثقاتاإلسناد جميع رجال - 
  :الحكم على الحديث
  .عبد الرحمن بن كعب بن مالكإلرسال ، ضعيف إسناده: قال الباحث

  
  :قال ابن األثير

أي أن الخَطَأ موضوع عن النَّاس فيما كـان سـِبيلُه           ] صومكم يوم تَصومون  [فيه  ... } صوم  {  - 
 إالَّ بعد الثَّالثين ولم يفِْطروا حتى استَوفَوا العدد ثم          االجتهاد فلو أن قوماً اجتَهدوا فلم يروا الهاللَ       

ثَبتَ أن الشَّهر كان تسعاً وِعشِرين فإن صومهم وِفطْرهم ماٍض وال شَيء عليهم من إثم أو قَضاٍء   
  .)3(وكذلك في الحج إذا أخطَأوا يوم عرفة والعيد فال شيء عليهم

  ):170(الحديث رقم 
ـ ر ه يِبن أَ  ع ،)5(ِرِدكَنْ الم ِنبا ِن ع ،)4(رمع عن م  : في مصنفه قال   عبد الرزاق  أخرج يةَر،  َأن 

النَِّبيe، َفِ اَل ق ِلاْلَ هِ ي ر مذَِإ" :ناْض َأا رتُيموفَ ه صومثُ ،او اْذَ إِ م َأ رتُيموِطفَْأ فَ هرِإفَ ،اولَن غم عِتَأم فَكُيما و
م كُاْحضَأو" :بن جريج في هذا الحديث    اوزاد  ،  "وِفطْركُم يوم تُفِْطرون  ومكُم يوم تَصومون    ص ،نيِثاْلَثَ
يوتُم ضحو6("ن(.   

  :تخريج الحديث
  .، من طريق عبد الرزاق به، مختصرا)7(أخرجه ابن راهويه

  .ظ ابن األثير وفيه زيادة عن ابن المنكدر به، دون لفمن طريق أيوب ،)8(أخرجه أبو داودو  

                                                 
  .2/56تاريخ الطبري   )1(
  .1381، حديث رقم 4/33دالئل النبوة للبيهقي   )2(
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .معمر بن راشدهو   )4(
  .محمد بن المنكدرهو   )5(
  .7304، حديث رقم 4/156مصنف عبد الرزاق   )6(
  .496، حديث رقم1/429مسند إسحاق بن راهويه   )7(
  .2326سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهالل، حديث رقم   )8(
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وأخرجه .  من طريق أيوب عن محمد بن سرين، دون لفظ ابن األثير           ،)1(ماجهوأخرجه ابن   
 ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيـق فـي          ،)3(الدار قطني في سننه   أخرجه   و . بنحوه ،)2(الترمذي

ابـن   ( كالهما .صراً، مخت المقبريسعيد   من طريق  جميعهم ،)5( وأخرجه البيهقي  ،)4(أحاديث الخالف 
  .t عن أبي هريرة)سرين والمقبري

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 

  :الحكم على الحديث
إرسـال   وفيه، )6(المنكدر لم يسمع أبا هريرة، ولم يلقه    ألن ابن   ،  ضعيفإسناده  : قال الباحث   

 .)7(معمر بن راشد وال يضر، ألنه لم يرسل عن الزهري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1660سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء ِفي شَهري الِْعيِد، حديث رقم  )1(
صومون والفطر يوم تفطـرون واألضـحى يـوم         كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم ت       ،  سنن الترمذي   )2(

  .حديث حسن غريب: وقال. 697تضحون، حديث رقم
  .1907، حديث رقم3/114سنن الدارقطني   )3(
  .2/86التحقيق في أحاديث الخالف البن الجوزي   )4(
  .8467، حديث رقم4/252السنن الكبرى للبيهقي   )5(
  .270جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )6(
، تحفة التحصيل في 283، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 219المراسيل البن أبي حاتم ص انظر   )7(

  . 311ذكر رواة المراسيل ص 
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
ـ ] ال صاَم وال أفْطَر: فقال. أنه سئل عمن يصوم الدهر    [وفيه   -  الى أي لم يصم ولم يفِْطر كقوله تع

وقيل هو دعاء عليـه     . وهو إحباطٌ ألجره على صومه حيثُ خالَف السنَّة       ] فال صدق وال صلَّى   [
  .)1(كَراهيه لصِنيعه

  ):171(الحديث رقم 
 واللفظ البن   ، ومحمد بن بشَّارٍ   ،حدثنا محمد بن الْمثَنَّى   :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  
بن معبٍد  ا سمع عبد اللَِّه     ،عن غَيلَان بن جِريرٍ   ،  )3( حدثنا شُعبةُ  ،)2(حدثنا محمد بن جعفَرٍ   : ، قاال الْمثَنَّى
اِنيم4(الز(، ةَ   عن أبي قَتَاد اِريالَْأنْص t)5(،   ِوَل اللَّهسر َأن e،   ِِمهوِئَل عن صرسول   : قال . س فَغَِضب 
فَسِئَل عـن    : قال . رِضينَا ِباللَِّه ربا وِبالِْإسلَاِم ِدينًا وِبمحمٍد رسولًا وِببيعِتنَا بيعةً         :t، فقال عمرe  اللَِّه

  . الحديث.)6(... أو ما صام وما َأفْطَر،"صام وال َأفْطَرلَا " : فقال،؟ِصياِم الدهِر
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
 .)7(ال يضر، ألنه لم يرسل عن غيالن بن جرير إرسال شعبة بن الحجاجواما  - 
  
  
  
  
 

                                                 
  .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .محمد بن جعفر الهذلى موالهم، أبو عبد اهللا البصرى، المعروف بغندرهو   )2(
  .شعبة بن الحجاجهو   )3(
األنـساب للـسمعاني     .هذه النسبة إلى زمان وهو ابن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من ربيعة                  )4(

3/163.  
اسمه الحارث بن ربعى، وقيل غيـر ذلـك،   : ، وفارسه، قيل eأبو قتادة األنصارى صاحب رسول اهللاهو    )5(

  .156-7/155ييز الصحابة االصابة في تمانظر . هـ وقيل غير ذلك54شهد أحدا والخندق و ما بعدها، ت
)6(                     اءاشُـورعفَـةَ ورِم عـوِم يوصٍر واٍم من كل شَهاِم ثَلَاثَِة َأياِب ِصيبِتحاب اسصحيح مسلم، كتاب الصيام، ب

  .1162واإلثنين والْخَِميِس، حديث رقم 
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
: وقيـل .  معناه أن يرده بذلك عن نَفْسه لينْكَفَّ       ]إمرٌؤ قاتَله أو شَاتَمه فْليقُْل إنِّي صائم      فإِن  [وفيه   - 

هو أن يقُول ذلك في نَفْسه ويذَكّرها به فال يخُوض معه ويكَافُئه على شَتْمه فيفْسد صومه ويحبطَ                 
  .)1(أجره

  ):172(الحديث رقم 
             عـن   ، عـن ماِلـكٍ    ،حدثَنَا عبد اللَِّه بـن مـسلَمةَ      : حيحه قال  في ص  اإلمام البخاري أخرج    

الصيام جنَّةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا     " : قَالَ ،e َأن رسوَل اللَّهِ   ،t، عن َأِبي هريرةَ   )3(عن الَْأعرجِ ،  )2(َأِبي الزنَادِ 
 والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَخُلُوفُ فَـِم الـصاِئِم         ، مرتَينِ  ِإنِّي صاِئم  : فَلْيقُلْ ، َأو شَاتَمه  وِإن امرٌؤ قَاتَلَه   ،يجهْل

  .)4(" يتْرك طَعامه وشَرابه وشَهوتَه ِمن َأجِلي،َأطْيب ِعنْد اللَِّه تَعالَى ِمن ِريِح الِْمسِك
  :تخريج الحديث

  .،  بنحوهtيق أبي صالح الزيات عن أبي هريرةمن طركالهما  ،)6(ومسلم، )5(اريأخرجه البخ     
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)7( ال يضر، ألنه لم يرسل عن األعرجبي الزنادأإرسال وأما  - 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/62يث واألثر النهاية في غريب الحد  )1(
 .عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبى الزنادهو   )2(
 .عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدنيهو   )3(
    .1894 كتاب الصوم، باب فَضِل الصوِم، حديث رقم،صحيح البخاري  )4(
  .1904ُل ِإنِّي صاِئم ِإذَا شُِتم، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هْل يقُو  )5(
  .1151صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب ِحفِْظ اللِّساِن ِللصاِئِم، حديث رقمدث رقم  )6(
  .210جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )7(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير
 يعرفُهم ذلك لئال يكِْرهـوه علـى        ]يقُْل إني صائم  إذا دِعي أحدكم إلى طَعام وهو صاِئم فلْ       [وفيه   - 

  .)1(األكْل أو لئالَّ تَضِيق صدورهم بامِتناعه من األكِْل

  ):173(الحديث رقم 
بن ا وزهير ، وعمرو النَّاِقد، حدثنا أبو بكِْر بن أبي شَيبةَ     : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  خرجأ  
 قال أبو   ،t عن أبي هريرةَ   ،)3( عن الَْأعرجِ  ،)2( عن أبي الزنَادِ   ،يان بن عيينَةَ   حدثنا سفْ  : قالوا ،حرٍب

   كِْر بن أبي شَيةَبةً :بايو وقال   ، ِرورملُغُ ِبِه النبي   :عبي e،  ريهعن النبي  : وقال ز e، قال : "   ِعـيإذا د
اِئماٍم وهو صأحدكم إلى طَع،اِئمقُْل إني ص4(" فَلْي(.  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به اإلمام مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)5( ال يضر، ألنه لم يرسل عن األعرجبي الزنادأإرسال وأما  - 
ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية الـذين احتمـل األئمـة     فقد   ال يضر سفيان بن عيينة   تدليسو - 

 اختالطه فال يضر كذلك، فقد اعتبره العالئي من القسم األول مـن المختلطـين      ، وأما )6(تدليسهم
  .)7(الذين سلم حديثهم من الوهم واالختالط

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/62النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 .الرحمن المدني المعروف بأبى الزنادعبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد هو   )2(
 .عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدنيهو   )3(
  .1150صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب الصاِئِم يدعى ِلطَعاٍم فَلْيقُْل إني صاِئم، حديث رقم  )4(
  .210جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )5(
  . 32بن حجر صطبقات المدلسين الانظر   )6(
  .46المختلطين للعالئي صانظر   )7(
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   : رحمه اهللاقال ابن األثير
 قال بظاِهِره قوم من أصحاب الحـديث وبـه قـال            ]من مات وهو صائم صام عنه وِليه      [وفيه   - 

  .)1(كثر الفُقهاء على الكَفَّارة وعبر عنها بالصوم إذ كانت تُالزمهالشافعي في القَديم وحمله أ

  ):174(الحديث رقم 
 ،)2( وَأحمد بن ِعيسى   ، وحدثني هارون بن سِعيٍد الَْأيِلي     : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

بـن  ا عن محمِد    ،اللَِّه بن أبي جعفَرٍ    عن عبيِد    ،)4( أخبرنا عمرو بن الْحاِرثِ    ،)3(بن وهبٍ ا حدثنا   :قاال
من ماتَ وعلَيِه ِصـيام صـام   ": ، قالe َأن رسوَل اللَّهِ  ،t عن عاِئشَةَ  ، عن عروةَ  ،جعفَِر بن الزبيرِ  

هِلي5("عنه و(.  
  :تخريج الحديث

  .، بنحوهمن طريق عروة به ،)6(أخرجه اإلمام البخاري  
  :سناددراسة رجال اإل

  .، وهو صدوق)7(سبقت ترجمته: أحمد بن عيسى المصري - 
 . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  .)t)8 يضر، ألنه لم يرسل عن عائشة الإرسال عروة بن الزبيروأما  - 
  .)9(من المدلسين يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى  التدليس عبد اهللا بن وهبو - 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/62النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أحمد بن عيسى بن حسان المصرى، أبو عبد اهللا بن أبى موسى العسكرى، يعرف بالتسترىهو   )2(
  .عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشى موالهم الفهرى ، أبو محمد المصرى الفقيههو   )3(
  .عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصارى موالهم، أبو أمية المصرى، مولى قيس بن سعد بن عبادةهو   )4(
  .1147صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قَضاِء الصياِم عن الْميِت، حديث رقم  )5(
  . 1952صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من ماتَ وعلَيِه صوم، حديث رقم  )6(
  ).2(لحديث رقم اانظر   )7(
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )8(
  .22طبقات المدلسين ابن حجر ص   )9(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير
األعـالم  : الـصوى ] إن لإلسالم صوى ومنَاراً كَمنار الطِريق     [في حديث أبي هريرة     } صوى{ - 

أراد : المنْصوبة من الِحجارة في المفَازة المجهولة يستَدلُّ بها على الطَِّريق واِحدتُها صوةٌ كَقُـوةٌ             
  .)1(أن لإلسالم طَرائقَ وأعالماً يهتَدى بها

  ):175(رقم الحديث 
 ثنا  ، حدثنا محمد بن بشار    : في تعظيم قدر الصالة قال      محمد بن نصر المروزي    اإلمام أخرج
إنe :" رسوُل اللَِّه  قَاَل:  َأِبي هريرةَ، قَاَلخَاِلِد بِن معدان، عن عن ، ثنا ثور بن يزيد،روح بن عبادة

ـ     َأن تَعبد اللَّه ولَا تُشِْرك ِبِه شَيًئا، وَأن تُِقيم الـصلَاةَ،  :  ِمن ذَِلكِق،ِللِْإسلَاِم صوى ومنَارا كَمنَاِر الطَِّري
وتُْؤِتي الزكَاةَ، وتَصوم رمضان، والَْأمر ِبالْمعروِف، والنَّهي عن الْمنْكَِر، وتُسلِّم علَـى بِنـي آدم إذْ                

 علَيك ردتْ علَيك وعلَيِهم الْملَاِئكَةُ، وِإن لَم يـردوا علَيـك ردتْ علَيـك الْملَاِئكَـةُ                 لَِقيتهم، فَِإن ردوا  
    س وًئا فَهشَي نِمنْه انْتَقَص نفَم ،ِهملَيخَلْت عِتك إذَا ديِل بلَى َأهك عِليمتَسو ،منْهكَتَت عس َأو ،منَتْهلَعو مه

  .)2("ِفي الِْإسلَاِم تَركَه، ومن تَركَهن فَقَد نَبذَ الِْإسلَام وراء ظَهِرِه
  :تخريج الحديث

  . من طريق محمد بن يونس الكديمي عن روح بن عبادة به، بنحوه،)3(أخرجه أبو نعيم في الحلية   
من طريق عيسى كالهما  ،)5(يلةلاليوم والوابن السني في عمل  ،)4(الطبراني في الشاميينأخرجه و   
عن ثـور بـن     ) عيسى والوليد (كالهما  .  الوليد بن مسلم   من طريق   ،  )6(مالحاكأخرجه  و. بن يونس ا

  .بنحوه ،يزيد به
من طريق كالهما ، )8( عبد الغني المقدسي في األمر بالمعروف، و)7(وأخرجه أبو عبيد في اإليمان      

  .، بنحوهtي هريرةعن رجل عن أبخالد بن معدان 
  :دراسة رجال اإلسناد

  . ثقات اإلسنادجميع رجال - 
  

                                                 
  .3/62النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .405، حديث رقم1/412تعظيم قدر الصالة   )2(
  .5/217حلية األولياء   )3(
  .429، حديث رقم1/241مسند الشاميين   )4(
  .160، حديث رقم 136ليلة ص عمل اليوم وال  )5(
  .51، حديث رقم 1/20المستدرك على الصحيحين للحاكم   )6(
  .3، حديث رقم 22اإليمان للقاسم بن سالم ص   )7(
  .9، حديث رقم12األمر بالمعروف لعبدالغني المقدسي ص   )8(
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  :الحكم على الحديث
  :صحيح اإلسناد، وفيه: قال الباحث

وتحل ،  )1( منه  يذكر له سماع   كن ال  ول ، قد أدرك أبا هريرة     فهو :إرسال وتدليس خالد بن معدان     - 
أبي هريرة، فغير مستبعد، فقـد      فأما سماع خالد بن معدان عن       ": الحاكم، بما قاله    شبهة اإلرسال 

أصحاب رسول لقيت سبعة عشر رجال من ": مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال    حكى الوليد بن    
، وأما تدليسه فال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية الـذين اغتفـر األئمـة                  )e")2اهللا

  .)3(تدليسهم وإن لم يصرحوا بالسماع
  .)4(، ألنه لم يرسل عن خالد بن معدان وال يضر:إرسال ثور بن يزيد - 

  .)6(األلباني في الصحيحة، وصححه )5(هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط الْبخَاِري: قال الحاكم
  

  :قال ابن األثير
وأصـلُها مـن    . القُبـور :  األصـواء  ]فيخْرجون من األصواِء فينْظُرون إليه    [وفي حديث لَِقيط     - 

  .)7(م فشَبه القُبور بهااألعالَ: الصوى
  ):176(الحديث رقم 

بـِن  ا كَتَب ِإلَي ِإبراِهيم بن حمزةَ    : في زوائده على مسند أبيه قال      عبد اللَِّه بن أحمد بن حنبل     أخرج  
د عرضتُه وجمعتُه علَى ما كَتَبتُ كَتَبتُ ِإلَيك ِبهذَا الْحِديِث، وقَ: بِن الزبيِرامحمِد بِن حمزةَ بِن مصعِب 

الرحمِن  حدثَِني عبد  : قَالَ ، حدثَِني عبد الرحمِن بن الْمِغيرِة الِْحزاِمي      :ِبِه ِإلَيك، فَحدثْ ِبذَِلك عنِّي، قَالَ     
     ِمن اِئيالْقُب اِريالَْأنْص ِعيماٍش السيع نفٍ    بوِن عِرو بمِني عِد      ، بوِن الَْأسِم بلْهد نِن    ا عِد اللَِّه ببِن عب

وحدثَِنيِه َأِبـي   : ، قَاَل دلْهم  )8( عن عمِه لَِقيِط بِن عاِمرٍ     ، عن َأِبيهِ  ،بِن الْمنْتَِفِق الْعقَيِلي  احاِجِب بِن عاِمِر    
دواِصمِ  ،الَْأسِن عع      جلَِقيطًا خَر ِن لَِقيٍط، َأنوِل اللَّهِ     بسا ِإلَى راِفدو e       نَِهيك قَاُل لَهي لَه اِحبص هعمو ،

 eقَِدمنَا علَى رسـوِل اللَّـهِ     فَخَرجتُ َأنَا وصاِحِبي حتَّى     : بِن ماِلِك بِن الْمنْتَِفِق، قَاَل لَِقيطٌ     ابن عاِصِم   
                                                 

  171جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  1/21المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .31طبقات المدلسين ابن حجر ص   )3(
  .153جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )4(
  .1/21المستدرك على الصحيحين للحاكم   )5(
  .1/651السلسلة الصحيحة   )6(
  .3/62النهاية في غريب الحديث واألثر  )7(
االصابة انظر  . ر، أحد الصحابة الكرام   أبو رزين العقيلي، لقيط بن صبرة ويقال إنه جده، واسم أبيه عام           هو    )8(

  .6/8في تمييز الصحابة 



  278 278 

 فَوافَينَاه ِحين انْصرفَ ِمن صلَاِة الْغَداِة، فَقَام ِفي النَّاِس خَِطيبـا،            e فََأتَينَا رسوَل اللَّهِ   رجٍب،ِلانِْسلَاِخ  
جون ِمن فَيخْرولَعمر ِإلَِهك لَهو َأقْدر علَى َأن يجمعهم ِمن الْماِء علَى َأن يجمع نَباتَ الَْأرِض : "...فَقَاَل

  .الحديث. )1("... وينْظُر ِإلَيكُم فَتَنْظُرون ِإلَيِه وِمن مصاِرِعِهم الَْأصواِء
   :تخريج الحديث

  .، من طريق عبد اهللا بن أحمد بن حنبل به، بمثله)2(أخرجه ابن كثير البداية والنهاية
من طريق يعقوب بن محمد      ،)4(رؤيةال، وابن النحاس في     )3(أخرجه ابن خزيمة في التوحيد    و

  .، بمثلهالزهري عن عبد الرحمن بن المغيرة به
  :دراسة رجال اإلسناد

 .)5( ثقة: العقيليبن عامر بن المنتفقعاصم بن لقيط  - 
 - ِليقَينْتَِفِق الْعِن الْماِمِر بِن عاِجِب بِن حِد اللَِّه ببِن عِد بوالَْأس:  

 فيه لين إذ أنه     الراوي: قال الباحث  .)7("مقبول": وقال ابن حجر   .)6("تالثقا"ذكره ابن حبان في     
  .لم يتابع

 - ِليقَينْتَِفِق الْعِن الْماِمِر بِن عاِجِب بِن حِد اللَِّه ببِن عِد بوِن الَْأسِم بلْهد:  
 فيه لين إذ أنه     ويالرا:  قال الباحث  .)9("مقبول": وقال ابن حجر   .)8("الثقات"ذكره ابن حبان في     

  .لم يتابع
 - اِئيالْقُب اِريالَْأنْص ِعيماٍش السيع نِن بمحالر دبع: 

 فيه لـين إذ     الراوي:  قال الباحث  .)11("مقبول": قال ابن حجر  و .)10("الثقات"ذكره ابن حبان في     
  .أنه لم يتابع

  
 

                                                 
  .16206، حديث رقم 26/124انظر زوائده على مسند أحمد   )1(
  .19/347البداية والنهاية ابن كثير   )2(
  .271، حديث رقم2/464كتاب التوحيد   )3(
  .8، حديث رقم20رؤية اهللا البن النحاس ص   )4(
  .473تقريب التهذيب ص  )5(
  .4/32الثقات البن حبان   )6(
  .146تقريب التهذيب ص   )7(
  .6/291الثقات البن حبان   )8(
  .310تقريب التهذيب ص   )9(
  .7/71الثقات البن حبان   )10(
  .594تقريب التهذيب ص   )11(
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  .ن القرشي االسدي الِْحزاِمي، أبو القاسم المدنيبن عبد الرحمعبد الرحمِن بن الْمِغيرِة  - 
قال  .)3("صدوق": وقال ابن حجر   .)2("صدوق": وقال الدارقطني  .)1(" الثقات "ذكره ابن حبان في   

  .صدوقالراوي : الباحث
 . هـ230إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة القرشي األسدي الزبيري المدني ، ت  - 

 ،)6(وقال أبو حاتم   .)5("الثقات"، وذكره ابن حبان في      "وق في الحديث  صد:" وزاد ،)4(وثقه ابن سعد  
  . صدوقالراوي: قال الباحث ."ال بأس به" : )8(، و قال النسائي"صدوق": )7(وابن حجر

  :الحكم على الحديث
عبد اهللا بن حاجب ودلهم بن األسود وعبد         األسود بن " من    فكل إسناده ضعيف، : قال الباحث   

  .)9(إسناده ضعيف: وقال شعيب األرنؤوط.  برتبة مقبول وليس لهم متابعات"الرحمن بن عياش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .8/377الثقات البن حبان   )1(
  .6/248تهذيب التهذيب   )2(
  .600تقريب التهذيب ص   )3(
 .5/441 سعد الطبقات الكبرى البن  )4(
 .8/72الثقات البن حبان   )5(
  .2/95الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )6(
  .44تقريب التهذيب البن حجر ص   )7(
 .97 حديث رقم 61تسمية مشيخة النسائي ص   )8(
  .26/128مسند أحمد انظر تعليقه على   )9(
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  الفصل الثالث

  اد مع الهاء وحتى الضاد مع الحاءاألحاديث الواردة من باب الص

  :وفيه ستة مباحث

  .الصاد مع الهاء: المبحث األول

  .الصاد مع الياء: المبحث الثاني

  .همزةالضاد مع ال: المبحث الثالث

  .الضاد مع الباء: المبحث الرابع

  .الضاد مع الجيم: المبحث الخامس

  .الضاد مع الحاء: المبحث السادس
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  :باب الصاد مع الهاء: لمبحث األولا
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
]  فهـو لفُـالنٍ    - وفي رواية ُأصـهيب    -إن جاءت به أصهب   [في حديث اللّعان    }  صهب{ -

األصببةٌ وهي كالشُّقْرة     : ههلو لونَه صعالذي ي .   غيرهيب تـصـهقـال الخطَّـابي   . واُألص :
  .)1(والمعروفُ أن الصهبة مختصة بالشَّعر وهي حمرة يعلوها سواد

  ):177(الحديث رقم 
، عِن  )3(ِرمةَ، أنا عباد بن منْصوٍر، عن ِعكْ      )2( حدثنا يِزيد  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

، )4(إن جاءتْ ِبِه ُأصيِهب ُأريِسحe: "    وذكر حديث المتالعنين، وفيه قال رسول اهللا      : ابن عباٍس، قال  
غَ ، سـابِ  )9(، خَدلَّج الساقَينِ  )8(، جماِليا )7(، جعداً )6( وِإن جاءتْ ِبِه َأورقَ    ، فَهو ِلِهالٍَل،  )5(حمشَ الساقَينِ 

، فَهو للذي رِميتْ ِبـِه، فَجـاءتْ ِبـِه َأورقَ جعـداً جماِليـا خَـدلَّج الـساقَيِن سـاِبغَ                     )10(اإلليتين
  .الحديث)11("...اإلليتين

  :تخريج الحديث
   ،)14( في مسنده، وأخرجه أبو يعلى)13(، ومن طريقه الخطابي في غريبه)12(أخرجه أبو داود

                                                 
  .3/62النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .ابن زاذان بن ثابت السلمي أبو خالد الواسطي: اذي ويقال يزيد بن هارون بن زهو   )2(
  .أبو عبد اهللا البربري، عكرمة مولى ابن عباس رضي اهللا عنههو   )3(
  .2/221النهاية في غريب الحديث واألثر . الذي ال عجز لَه أو ِهي صِغيرة الِصقَة بالظَّهر: األرسح  )4(
  .1/440ديث واألثر النهاية في غريب الح. أي دقيقهما  )5(
  .5/174النهاية في غريب الحديث واألثر . األسمر: األورق  )6(
فالمدح معناه أن يكون شَِديد األسِر والخَلْق، أو يكون جعد الشَّعر : الجعد في ِصفات الرجال يكون مدحا وذَما  )7(

وقـد يطْلـق    . وأما الذَّم فهو القَصير المتَردد الخَلْق     . وهو ضد السبط ألن السبوطة أكْثَرها في شُعور العجم        
  .1/275النهاية في غريب الحديث واألثر . ويجمع على الِجعاد. رجل جعد اليدين: على البِخيل أيضا، يقال

)8(  اِليم1/298النهاية في غريب الحديث واألثر. الضخم األعضاء التام األوصال: الج.  
  .2/15النهاية في غريب الحديث واألثر . مهماأي عظي  )9(
  .2/338النهاية في غريب الحديث واألثر. أي تامهما وعِظيمهما، من سبوغ الثَّوب والنّعِمة  )10(
  .2131،  حديث رقم4/33مسند أحمد   )11(
  .2258سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب اللعان،  حديث رقم  )12(
  .1/375غريب الحديث للخطابي   )13(
  .2740،  حديث رقم5/124مسند أبي يعلى   )14(
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مـن طريـق   جميعهم ، )3(، وابن أبي حاتم في تفسيره)2(، والحربي في غريبه)1(الكبرى والبيهقي في 
  .عباد بن منصور به، بنحوه

بن ا، من طريق داود     )5(وأخرجه عبد الرزاق  . ، من طريق هشام بن حسان     )4(وأخرجه البخاري 
اود هشام ود (ثالثتهم. من طريق أيوب  كالهما  ،  )7(البيهقي في الكبرى  ، و )6(وأخرجه الحاكم . الحصين
  .عن عكرمة به، بألفاظ متقاربة) وأيوب

، من حديث   )10(، وابن شبة في تاريخ المدينة     )9(، وابن حبان  )8(أخرجه أبو يعلى  : وللحديث شاهد 
، والطبراني فـي    )12(، وأبو عوانة    )11(أخرجه عبد الرزاق  : وله شاهد أخر  . ، بألفاظ متقاربة  tأنس
  .، بألفاظ متقاربةtبن سعد، من حديث سهل )14(، والخطابي في غريبه)13(الكبير

  :دراسة رجال اإلسناد
 .هــ152عباد بن منصور الناجى، أبو سلمة البصرى، ت -

: عجلىوقال ال .)15("ثقة، ال ينبغى أن يترك حديثه لرأى أخطأ فيه، يعنى القدر: "قال يحيى القطان
: بن سـعيد  ات ليحيى قل" :وقال ابن المدينى  . )16("جائز الحديث : "قال مرة و". بأس به يكتب حديثه   "ال  

  يحفظ، ال  درى، إال إنا حين رأيناه نحن كانال أ: عباد بن منصور، كان تغير؟ قال
  
  

                                                 
  .15686،  حديث رقم7/394السنن الكبرى للبيهقي  )1(
  .2/406،668غريب الحديث للحربي   )2(
  .8/2533تفسير ابن أبي حاتم   )3(
  .5307كتاب الطالق، باب يبدُأ الرجُل ِبالتَّلَاعِن،  حديث رقم، صحيح البخاري  )4(
  .12445،  حديث رقم7/115الرزاق مصنف عبد   )5(
  .2764،  حديث رقم2/202المستدرك على الصحيحين   )6(
  .15688،  حديث رقم7/395السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .2824،  حديث رقم5/207مسند أبي يعلى   )8(
  .4451،  حديث رقم10/302صحيح ابن حبان   )9(
  .2/382تاريخ المدينة   )10(
  .12447،  حديث رقم7/116مصنف عبد الرزاق   )11(
  .4469،  حديث رقم3/133مسند أبي عوانة   )12(
  .5672،  حديث رقم6/112المعجم الكبير للطبراني   )13(
  .1/225غريب الحديث للخطابي   )14(
  .6/86الجرح والتعديل  )15(
  .2/18معرفة الثقات   )16(
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وقال أبو   .)3"(الحديث ضعيف: "، وقال مرة  )2("ليس بشىء : "وقال ابن معين  . )1("أر يحيى يرضاه   لمو
أخذ هذه األحاديـث    نرى أنه   كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، و     ": وقال أبو حاتم  . )4("لين: "زرعة

: أبو داود          وقال . )5("عن ابن أبى يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس
. )7("ضعيف، لـيس بحجـة    : "وقال النسائى . )6("تغير: ليس بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا      "

وقـال  . )9("ن يكتـب حديثـه    هو فى جملة م   : "وقال ابن عدى  . )8("ضعيف عندنا : "وقال ابن المديني  
 وقال ابن   ،"كان يدلس ت أحاديثه منكرة، و كان قدريا، و      كان: " وقال أحمد  ،"ليس بالقوى : "الدارقطنى
لـم يـسمع    روى عن عكرمة أحاديث، و    : "البزاروقال أبو بكر    ،  "روى أحاديث مناكير  : "أبى شيبة 

كان سيىء  : "ل الجوزجانى وقا. )11("له أحاديث منكرة  هو ضعيف عندهم، و   : "وقال ابن سعد  . )10("منه
وقـال  . )13("فى روايته عن عكرمة وأيوب ضـعف      : "وقال ابن أبي حاتم   . )12(تغير أخيرا الحفظ، و 

. )15("صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة      : "وقال ابن حجر  . )14("ضعيف: "يعقوب الفسوي 
  .ضعيف يكتب حديثه لالعتبار: قال الباحث

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  
  
  

                                                 
  .5/545 والكامل في الضعفاء ،6/86، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 3/883الضعفاء الكبير للعقيلي   )1(
، وتاريخ ابن 2/114 -رواية الدوري-، تاريخ ابن معين   6/86، والجرح والتعديل    3/885الضعفاء الكبير     )2(

  .2/220 - رواية ابن محرز-معين 
  .399سؤاالت ابن الجنيد ص   )3(
  .6/86الجرح والتعديل   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
  .14/159تهذيب الكمال   )6(
  .5/545الكامل في الضعفاء   )7(
  .52سؤاالت ابن أبي شيبة ص  )8(
  .5/549الكامل في الضعفاء   )9(
  .5/91تهذيب التهذيب انظر   )10(
  .7/270الطبقات الكبرى   )11(
  .190أحوال الرجال للجوزجاني ص  )12(
  .6/86الجرح والتعديل   )13(
  .2/121المعرفة والتاريخ   )14(
  .482تقريب التهذيب ص   )15(
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  :الحكم على الحديث
 توبع كما في التخريج، وتدليسه ال        ضعيف لكنه  عباد بن منصور  فيه   حسن لغيره، : قال الباحث 

وأما . )2( صرح بالسماع كما في رواية البيهقي      ، وقد )1(الرابعةيضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة        
  .)4(حديث حسن: رنؤوطوقال شعيب األ. )3(إرسال عكرمة فال يضر، ألنه لم يرسل عن ابن عباس

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5(وقد تكرر ذكرها] كان يرمي الِجمار على نَاقٍة له صهباء[ومنه الحديث  - 
  ):178(الحديث رقم 

، عـن  )8(، وَأبو نُعـيمٍ )7(، والْمَؤمُل)6( َأخْبرنَا َأبو عاِصٍم: في سننه قال  اإلمام الدارمي أخرج    
مَأي          اٍر الِْكالَِبىمِن عِد اللَِّه ببِن عةَ بامقُد نِن نَاِبٍل، عب قَالَ )9(ن ، :" تُ النَِّبىَأيرe     لَـىع ارِمى الِْجمري

اءبهنَاقٍَة صبرض ثَم سلَي ، دالَ طَرو كِإلَي كالَ ِإلَي11(")10(و(.  
   :تخريج الحديث

  ،)15(مسنده في وأحمد، )14( في سننهماجهابن و ،)13(، وفي الكبرى)12(في سننه أخرجه النسائي     
  

                                                 
  .50طبقات المدلسين البن حجر ص  )1(
  .7/394السنن الكبرى   )2(
  .239جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )3(
  .4/36انظر تعليقه على مسند أحمد   )4(
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  .الضحاك بن مخلد الشيبانيهو   )6(
  .مؤمل بن إسماعيلهو   )7(
  .التيميالفضل بن دكين المالئي هو   )8(
  .5/232اإلصابة في تمييز الصحابةانظر . صحابي قليل الحديث الِْكالَِبى، بن عبد اهللاقُدامةَ هو   )9(
 ومعنـاه   -  من غير أن يكون هناك ضرب للناقة أو طرد للناس أو قول إليك              الجمار كان يرمي المعنى أنه     )10(

  .9/186  للمباركفوريحمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيانظر . -تنح عن الطريق
  .1942، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار يرميها راكبا،  حديث رقم2/1209سنن الدارمي   )11(
  .3061 باب الركُوِب ِإلَى الِْجماِر واسِتظْلَاِل الْمحِرِم،  حديث رقم كتاب الحج،سنن النسائي،  )12(
  .4053،  حديث رقم4/180السنن الكبرى للنسائي   )13(
  .3035سنن ابن ماجه، ِكتَاب الْمنَاِسِك، باب رمِي الِْجماِر راِكبا،  حديث رقم  )14(
  .15411، حديث رقم24/137مسند أحمد   )15(
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، وابـن   )4(والطبراني في الكبيـر    ،)3(وابن أبي عاصم   ،)2(، وفي مسنده  )1(ابن أبي شيبة قي مصنفه    و
مـن طريـق    جميعهم  ،  )7(، وابن عساكر في تاريخه    )6(المزي في تهذيبه   و ،)5(حزم في حجة الوداع   

فـي  وأخرجـه ابـن عـدي       . )9(أبي أحمد الزبيـري   و، من طريق معتمر،     )8(دوأخرجه أحم . وكيع
، من طرق عمر بن علي بن عطاء بن المقدم، ومروان بن معاوية الفزاري، ويحيى بـن                 )10(الكامل

. ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد)11(وأخرجه الطبراني في الكبير. بن عيينةاسليم، وسفيان 
تسعتهم . ، من طريق عمرو بن هارون البلخي      )12(ني في معجم السفر    أبو طاهر األصبها     وأخرجه

وكيع، ومعتمر، وأبي أحمد، وعمر بن علي، ومروان، ويحيى، وابن عيينة، وأبي عاصم، وعمرو              (
  .عن أيمن بن نابل به، بنحوه) بن هارون

  :دراسة رجال االسناد
 .أبو عمرو المكى: أيمن بن نابل الحبشى، أبو عمران، وقيل -

. )15("ثقة عند أهـل الحـديث     : "وقال الترمذى . )14("ثقة: "وقال ابن معين  . )13("ثقة: "الثورىقال  
ال بأس به فيما يرويه، ولم      : "وقال ابن عدى  . )17("ال بأس به  : "وقال النسائى . )16("ثقة: "وقال العجلى 

           . )18(" ضعفه ممن تكلم فى الرجال، و أرجو أن أحاديثه ال بأس بها صالحةأر أحداً
                                                 

  .13927،  حديث رقم8/284مصنف ابن أبي شيبة   )1(
  .578،  حديث رقم2/75مسند ابن أبي شيبة   )2(
  .1499حديث رقم، 3/20اآلحاد والمثاني   )3(
  .78،  حديث رقم19/38المعجم الكبير للطبراني   )4(
  .136، حديث رقم190حجة الوداع ص   )5(
  .23/550تهذيب الكمال   )6(
  .10/49تاريخ دمشق   )7(
  .15411 حديث رقم،24/137مسند أحمد   )8(
  .15412حديث رقم ، 24/138مسند أحمد   )9(
  .2/148الكامل في الضعفاء   )10(
  .77حديث رقم، 19/38المعجم الكبير للطبراني   )11(
  .1396، حديث رقم412معجم السفر ص  )12(
  .2/145الكامل في الضعفاء   )13(
، والكامل في   3/89 -رواية الدوري -، وتاريخ ابن معين     76 ص - رواية الدارمي  -تاريخ ابن معين    انظر    )14(

  .3/449، وتهذيب الكمال2/319، والجرح والتعديل2/145الضعفاء
  .1/345حجر تهذيب التهذيب البن   )15(
  .1/240معرفة الثقات   )16(
  .10/50تاريخ دمشق   )17(
  .2/149الكامل في الضعفاء   )18(
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   بـن  اوكذلك قال محمد    . ، وذكره منهم  "هؤالء قوم صالحون  : "، عن أحمد  )1(وقال أبو بكر األثرم   
وقال . )4(، والحاكم أبو عبد اهللا    )3(، والحسن بن على بن نصر الطوسى      )2(عبد اهللا بن عمار الموصلى    

وقال يعقوب بن   . )7("خشي: "وقال أبو حاتم  . )6("صدوق يهم : "و قال ابن حجر   . )5("الصدوقُ: "الذهبي
وقال ابن  . )9("ليس بالقوى، خالف الناس   : "وقال الدارقطنى . )8("صدوق، وإلى الضعف ما هو    : "شيبة
  .الراوي صدوق:  قال الباحث. )10("كان يخطىء، ويتفرد بما ال يتابع عليه: "حبان

  .)11(صدوق سيء الحفظسبقت ترجمته، وهو : مؤمل بن إسماعيل - 
 .قاتباقي رجال اإلسناد ث - 

  : الحكم على الحديث
ومؤمل بن إسماعيل توبع بالثقات، كما هو واضـح بـالتخريج،      إسناده حسن،   : قال الباحث 

مـن  وأبو نُعيم الفضل بن دكين ال يضر تدليسه، فقد ذكره ابن حجـر فـي الطبقـة األولـى                    
  .)14(صحيح: ، وقال األلباني)13(والحديث حسنه شعيب األرنؤوط ،)12(المدلسين

  
  

  
  
  

                                                 
  .10/54تاريخ دمشق   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .3/449تهذيب الكمال   )3(
  .10/50تاريخ دمشق   )4(
  .6/309سير أعالم النبالء   )5(
  .157تقريب التهذيب ص   )6(
  .2/319الجرح والتعديل   )7(
  .3/450تهذيب الكمال المزي   )8(
  .3/450، وتهذيب الكمال 6/309سير أعالم النبالء   )9(
  .1/183المجروحين البن حبان   )10(
  ).108(سبقت ترجمته في حديث رقم   )11(
  .23طبقات المدلسين البن حجر ص  )12(
  .24/138تعليقه على مسند أحمد انظر   )13(
  .2/90 يزي للتبرمشكاة المصابيحانظر تحقيقه ل  )14(
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  :ابن األثير رحمه اهللاقال 

  .)1(وهي موضع على روحة من خَيبر] الصهباء[وفيه ذكر   -

  ):179(الحديث رقم 
 حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد، حدثَنَا ِإسماِعيُل بن جعفٍَر، عن          : في صحيحه قال   اإلمام البخاري أخرج    

قَـاَل  : ، َأنَّه سِمع َأنَس بن ماِلٍك، يقُولُ      -مطَِّلِب بِن عبِد اللَِّه بِن حنْطَبٍ     مولَى الْ -عمِرو بِن َأِبي عمٍرو     
حتَّـى ِإذَا كُنَّـا     : إلى أن قال  ... الْتَِمس لَنَا غُلَاما ِمن ِغلْماِنكُم يخْدمِني     ": )2(، ِلَأِبي طَلْحةَ  eرسوُل اللَّهِ 
  .الحديث. )4("...، ثُم َأرسلَِني فَدعوتُ ِرجالًا فََأكَلُوا)3(ا ِفي ِنطٍَع صنَع حيسِبالصهباِء

  :تخريج الحديث
  .، بنفس اإلسناد، بمثله)5(أخرجه البخاري

من طريق قتادة السدوسي، وعمرو بن  أبي عمرو،         كالهما  ،  )7(، ومسلم )6(وأخرجه البخاري 
  .، مختصراtعن أنس بن مالك
  :ددراسة رجال اإلسنا

 .د ثقاتاسنرجال اإلجميع  - 
  .تادة، كما هو واضح في التخريجقال يضر، فقد توبع ب الوهم من عمرو بن أبي عمرووأما  - 

  
  
  
  

                                                 
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
 .tزيد بن سهل األنصاري هو  )2(
النهاية في غريـب    . هو الطَّعام المتَّخَذ من التَّمر واألِقط والسمن، وقد يجعل ِعوض األِقط الدِقيق أو الفَِتيتُ               )3(

  .1/467الحديث واألثر 
 .6363ب التعوذ من غلبة الرجال، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الدعوات، با  )4(
 .5425صحيح البخاري، كتاب األطعمة، باب الحيس، حديث رقم  )5(
، وكتاب 3367 اتخذ اهللا إبراهيم خليال ، حديث رقم    I كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا      :صحيح البخاري   )6(

 المغازي، باب  أحد يحبنا ونحبه،       ، وكتاب 2889الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، حديث رقم          
 .4083حديث رقم

، وكتاب الحج، باب أحد جبل يحبنا ونحبه، 1365صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة،  حديث رقم  )7(
 .1393حديث رقم
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا

. أي يدِنيه إليـه   ] أنه كان يؤسس مسجد قُباء فَيصهر الحجر العظِيم إلى بطْنه         [وفيه  } صهر{ -
ه وأصرهيقال صبه وأدناهه إذا قرر1(ه(.  

  ):180(الحديث رقم 
 حدثَنَا معاذُ بن الْمثَنَّى، ثنا عِلي بن الْمِديِني، ثنا شَبابةُ           : قال اإلمام الطبراني في الكبير   أخرج  

              يوثَِني َأِبي سدةَ، حاِريبن ج ِزيداِمِر بن يِد بن عيوبن س اِصماٍر، ثنا عوـِن       بن سـاِمٍر، عبـن ع د
 ِحين قَِدم ونَزَل وَأسس هذَا الْمسِجد، مسِجدe        نَظَرتُ ِإلَى رسوِل اللَّهِ   : ، قَالَتْ )2(الشَّموِس بنِت النُّعمانِ  

  .الحديث)3(...حتَّى يصهره الْحجرِقباء، فَرَأيتُه يْأخُذُ الْحجر، َأِو الصخْرةَ، 
  : تخريج الحديث

، من طريق يعقُوب بن محمٍد الزهِري عن عاِصم بن سويِد بـه،             )4(أخرجه الطبراني في الكبير     
  .بنحوه
  .، بمعناهt، من حديث قطبة بن مالك)5(وللحديث شاهد أخرجه الخطيب البغدادي  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ِريةَ الَْأنْصاِريسويد بن عاِمِر بِن زيِد بِن جا - 

لَا يعـرفُ لَـه     : "، وقال أبو نعيم   )6( في صحبته نظر، وجزم ابن عبد البر بها        أنذكره الصغاني   
  . صحبته، فهو ثقةلم تثبتالراوي، وإن : قال الباحث. )8("الثقات"، وذكره ابن حبان فى )7("صحبةٌ
 .مام مسجد قباءعاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية األنصارى، إ -

  . )10("شيخ محله الصدق، روى حديثين منكرين: "وقال أبو حاتم. )9("الثقات"ذكره ابن حبان فى 

                                                 
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
وكانـت مـن    ،  تأسيس مسجد قبـاء    e النبي، حضرت مع    الَْأنْصاِريةُهي الشموس بنت النعمان بن عامر         )2(

  .8/122االصابة في تمييز الصحابة . المبايعات
  .802،  حديث رقم24/318المعجم الكبير للطبراني   )3(
  .801،  حديث رقم24/318 انظر المرجع السابق  )4(
  .1494، حديث رقم 2/130المتفق والمفترق الخطيب   )5(
  . 193سيل ص جامع التحصيل في أحكام المراانظر   )6(
  .3/1399معرفة الصحابة ألبي نعيم   )7(
  .4/324الثقات البن حبان   )8(
  .7/259 انظر المرجع السابق  )9(
  .6/344الجرح والتعديل   )10(
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إنما لم يعرفه ألنه قليل الرواية جدا، لعله لم يرو غير :"وقال ابن عدى. )1("ال أعرفه: "وقال ابن معين
  .لم يتابعو ،فيه لينلراوي ا: قال الباحث. )3("مقبول:  "وقال ابن حجر. )2("خمسة أحاديث

 .)4(ِثقَةٌ متِْقن: معاذ بن المثَنَّى، َأبو المثَنَّى - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  : الحكم على الحديث
إسناده ضعيف، فيه عاصم بن سويد لين الحديث ولم يتابع، وبالشاهد يرتقـي    : قال الباحث 

  .الحديث إلى حسن لغيره
   

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
-     بيعةُ بن الحِرث    [ومنه حديث عليوِل اللّه: قال له رر رسِنلْتَ ِصهe   دك عليـهـسفلـم نَح  [

والفَرق بينه وبين النَّسب أن النّسب ما رجع إلى والدة قريبٍة من جهـِة           . حرمة التَّزويج : الصهر
  .)5(زِويجاآلباء، والصهر ما كان من ِخلْطة تُشِْبه القرابةَ يحدثها الت

  ):181(الحديث رقم 
، حدثنا  )6(حدثني عبد اللَِّه بن محمِد بن َأسماء الضبِعي       :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

   بـن  ا، َأن عبد اللَِّه بن عبد اللَّـِه بـن نَوفَـِل بـن الْحـاِرِث       )8(، عن ماِلٍك، عن الزهِري    )7(جويِريةُ
          اجتَمـع رِبيعـةُ    :  حدثـه، قـال    )9(ِلِب حدثه، َأن عبد الْمطَِّلِب بن رِبيعـةَ بـن الْحـاِرثِ           عبد الْمطَّ 

                                                 
  .6/344، الجرح والتعديل 165 ص - رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )1(
  .5/239الكامل في ضعفاء الرجال   )2(
  .472تقريب التهذيب ص   )3(
  .13/527سير أعالم النبالء   )4(
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
ب نْبن هِ ابن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط                 " يعةِبض"هذه النسبة إلى      )6(

 البصرة، وكانت   يلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، نزل أكثرهم            ِد بن ج  يِمعصى بن د  فْبن أَ 
  .4/8األنساب للسمعاني انظر  .يعةِببنو ض: بها محلة ينسب إليهم يقال لهم

  .أبو مخارق، جويرية بن أسماء الضبعيهو   )7(
 .محمد بن مسلم الزهريهو   )8(
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد                   هو    )9(

اإلصابة في تمييز الصحابة البـن      . أحد الصحابة الكرام  . المطلب، ومات في إمرة يزيد سنة اثنتين وستين       
 .4/380حجر
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بـن  ا قاال لي وِللْفَضِل  -واهللا لو بعثْنَا هذَيِن الْغُلَامينِ    : ، والْعباس بن عبد الْمطَِّلِب، فَقَالَا     )1(بن الْحاِرثِ ا
، فَكَلَّماه، فََأمرهما على هذه الصدقَاِت، فََأديا ما يَؤدي الناس، وَأصابا ِممـا           e رسول اللَّهِ   إلى -عباٍس

فَبينَما هما في ذلك، جاء عِلي بن أبي طَاِلٍب، فَوقَفَ علَيِهما فَذَكَرا له ذلك، فقال               : يِصيب الناس، قال  
واهللا ما تَصنَع هذا :  لَا تَفْعلَا فَواللَِّه ما هو ِبفَاِعٍل، فَانْتَحاه رِبيعةُ بن الْحاِرِث، فقال  :عِلي بن أبي طَاِلبٍ   

  .الحديث. )2(... فما نَِفسنَاه علَيكeلقد ِنلْتَ ِصهر رسول اللَِّهإال نَفَاسةً ِمنْك علَينَا، فَو اللَِّه 
  :تخريج الحديث
  .ن البخاريتفرد به مسلم دو

  : دراسة رجال اإلسناد
  .هـ173أبو أسماء البصرى، ت:  جويرية بن أسماء بن عبيد، أبو مخارق، و يقال-

: ، وزاد أحمد)4("ليس به بأس: "وقال أحمد، وابن معين. )3("كان صاحب علم كثير  : "قال ابن سعد  
 .)8("من الثقات: " عنه الدارقطنيوقال. )7(وكذلك ابن شاهين. )6("الثقات"وذكره ابن حبان فى . )5("ثقة"

      .)11("صـدوق : "وقـال ابـن حجـر     . )10("صـالح : "وقـال أبـو حـاتم     . )9("ثقـة : "وقال الذهبي 
  .الراوي ثقة: قال الباحث       

 . ثقاتاإلسنادباقي رجال  - 
  .)12( ال يضر ألنه لم يرسل عن مالك،رسال جويرية بن أسماءإوأما  - 
  
  

                                                 
، ومات في خالفة عمـر،  eربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبو أروى الهاشمي، عم النبيهو    )1(

إلصابة في تمييز الـصحابة البـن حجـر         ا. أحد الصحابة الكرام  .وقيل مات سنة ثالث وعشرين بالمدينة     
2/461. 

 .1784 رقم ، حديث باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، الزكاةتاب ك،صحيح مسلم  )2(
  .7/281الطبقات الكبرى   )3(
  .5/174، وتهذيب الكمال 2/531الجرح والتعديلانظر   )4(
  .المرجع السابقانظر   )5(
  .6/153الثقات البن حبان   )6(
  .58يخ أسماء الثقات ص تار  )7(
  .2/43العلل للدارقطني   )8(
  .1/298الكاشف للذهبي   )9(
  .2/531الجرح والتعديل  )10(
  .205تقريب التهذيب ص   )11(
  .157جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )12(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يقال . أي اإلذَابةُ] فيسلُتُ ما في جِوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر      [ حديث أهل النار     وفي - 

رتُ الشحم إذا أذبتَهه1(ص(.  

   ):182(الحديث رقم 
، عـن ابـِن   )2(َأخْبرنَا سِعيد بن يِزيد، عن َأِبي الـسمحِ :  في الزهد قـال   ابن المبارك  خرجأ
ِإن الْحِميم لَيصب علَى رءوِسِهم، فَينْفُذُ الْحِميم حتَّـى         ": ، قَالَ e، عن َأِبي هريرةَ، عن النَِّبي     )3(حجيرةَ

  .)4("ن، ثُم يعاد كَما كَاويسِلتُ ما ِفي جوِفِه حتَّى يمرقَ ِمن قَدميِه، وهو الصهريخْلُص ِإلَى جوِفِه، 
  :تخريج الحديث

  .، بنفس اإلسناد، بمثله)5(أخرجه ابن المبارك في مسنده     
، )10(، والحـاكم  )9(، وابن أبي الدنيا في صفة النار      )8(، وفي الزهد  )7(، وأحمد )6(وأخرجه الترمذي      

مـن طريـق ابـن     جميعهم ، )13(، وفي تفسيره)12( في شرح السنة ، والبغوي )11(والبيهقي في البعث  
  .مبارك به، بمثلهال

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ126دراج بن سمعان، أبو السمح القرشى، السهمى، المصرى، القاص، ت - 

  ما كان بهذا: "قال ابن شاهينو .)15("الثقات"وذكره ابن حبان فى . )14("ثقة: "قال ابن معين
                                                 

  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .دراج بن سمعانهو   )2(
  . الرحمن بن حجيرة الخوالنيأبو عبد اهللا، عبدهو   )3(
  .313 حديث رقم ،89الزهد البن المبارك ص   )4(
  .77مسند عبد اهللا بن المبارك ص   )5(
  .2582 حديث رقم كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار،سنن الترمذي،   )6(
  .8864حديث رقم، 14/453مسند أحمد   )7(
  .20الزهد البن حنبل ص   )8(
  .74،  حديث رقم 60النار ص صفة   )9(
  .3415حديث رقم، 2/387المستدرك على الصحيحين   )10(
  .511حديث رقم ، 283البعث والنشور للبيهقي ص   )11(
  .4406حديث رقم، 15/244شرح السنة للبغوي   )12(
  .3/331تفسير البغوي   )13(
، تاريخ  107 ص   -ن الدارمي  رواية عثما  -، تاريخ ابن معين     4/413 - رواية الدوري  -تاريخ ابن معين      )14(

  .4/10، الكامل في الضعفاء 83أسماء الثقات البن شاهين ص 
  .5/114الثقات البن حبان   )15(
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لـه  : "قال ابن عدى  و. )2("ليس بذاك، وهو صدوق   : "وقال عثمان الدارمي  . )1("اإلسناد فليس به بأس   
 وبرأته من هذه أحاديث ال يتابع عليها، وسائر أخباره يتابعه الناس عليها، وأرجوا إذا أخرجت دراجاً   

بـن  ااألحاديث التى أنكرت عليه أن سائر أحاديثه ال بأس بها، وتقرب صورته مما قال فيه يحيـى                  
: وقال أحمد. )4(" الهيثم، عن أبى سعيد    أحاديثه مستقيمة إال ما كان عن أبى      : "وقال أبو داود  . )3("معين

وقـال  . )6("أحاديثه عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيهـا ضـعف  : "، وقال في موضع  )5("حديثه منكر "
فـى حديثـه    : "وقـال أبـو حـاتم     . )8("منكر الحديث : "وقال فى موضع  . )7("ليس بالقوى : "النسائى
وقال ابن عـدى، عـن      . )11("متروك: "وقال فى موضع  . )10("ضعيف: "وقال الدارقطنى . )9("ضعف

: وقال ابن حجـر   . )12 ("ما هو بثقة، وال كرامة له     : "محمد بن حمدان الطرائفى، عن فضلك الرازى      
الراوي صدوق، إال في أحاديثـه عـن    : قال الباحث . )13("صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف      "

  ". ونكارةًاًأبى الهيثم عن أبى سعيد، فإن فيها ضعف
  .إلسناد ثقاتباقي رجال ا - 

  :الحكم على الحديث
 وأبو السمح لم يرو عن أبي الهيثم في هذا الحديث، وإنمـا روى  إسناده حسن،: قال الباحث 

هذَا " :قال الحاكم  و .)14("هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب    : "قَاَل َأبو ِعيسى الترمذي   و. عن ابن حجيرة  
ي لَــمــنَاِد والِْإس ــِحيحــِديثٌ صحــاهإســناده ضــعيف، : "وقــال شــعيب األرنــؤوط .)15("خِْرج  

                                                 
  .83تاريخ أسماء الثقات ص   )1(
  .4/10، الكامل في الضعفاء 107 ص - رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   )2(
  .4/16الكامل في الضعفاء : انظر بتصرف  )3(
  .8/479ب الكمال تهذي  )4(
  .3/442الجرح والتعديل   )5(
  .4/10الكامل في الضعفاء   )6(
  .102الضعفاء والمتروكين للنسائي ص   )7(
  .4/10الكامل في الضعفاء  )8(
  .3/442الجرح والتعديل   )9(
  .8/479تهذيب الكمال   )10(
  .28سؤاالت البرقاني ص   )11(
  .4/11الكامل في الضعفاء   )12(
  .310 ص تقريب التهذيب  )13(
  .2582،  حديث رقم4/334سنن الترمذي   )14(
  .2/387المستدرك على الصحيحين للحاكم   )15(
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قد زالت علة التضعيف هذه، بكوننا حكمنا على أبي السمح بأنه : قال الباحث .)1("السمح لضعف أبي  
صدوق، إال في أحاديثه عن أبى الهيثم، وهو هنا قد روى عن ابِن حجيرةَ، وهذا الحديث كان قد حكم 

، بعد أن خلـص     )3( في موضع أخر   ، ولكنه حكم عليه بالتحسين    )2(ف لذات العلة  عليه األلباني بالضع  
إلى التفريق بين ما يرويه أبو السمح عن أبي الهيثم؛ فضعيف، وما يرويه عن ابن حجيرة؛ فمستقيم،                 

  .كما بينا ذلك
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
ة من صهيل الخَيل وصوتُها ويـروى     أي ِحدة وصالب   ]صِوته صهلٌ [في حديث أم معبد     } صهل{ - 

  .)4(وقد تقدم. بالحاء

  ):183(الحديث رقم 
حدّثنا علي بن سِعيد الراِزي، ثنا مكْـِرم        :  في األحاديث الطوال قال     اإلمام الطبراني  أخرج 

أن : "ش بـن خَالـد    بن محِرز الخُزاعي، حدثني َأبي، عن ِحزام بن ِهشَام، عن أِبيه، عن جده حبـي              ا
 ِحين خَرج ِمن مكَّة وخَرج ِمنْها مهاِجرا ِإلى المِدينة هو وأبو بكْر ومولى َأِبـي بكْـر                  eرسول اهللا   

، إلـى أن    ...عاِمر بن فُهيرة ودِليلَهما اللَّيِثي عبد اهللا بن ُأريِقط مروا على خَيمتَي ُأم معبد الخُزاِعية              
  . الحديث. )7(...، )6(وفى صوته صهل... ،)5(رأيت رجال طاهر الوضاءة:"قالت: قَال

  :تخريج الحديث 
  .)8(، وهو حسن لغيرهالحديث سبق تخريجه ودراسته: قال الباحث

  
  
  
  

  
                                                 

  .14/453مسند أحمد   )1(
  .3/23تحقيقه لمشكاة المصابيح لتبريزي انظر   )2(
  .16/15السلسلة الصحيحة   )3(
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
 .5/194لنهاية في غريب الحديث واألثرا. الحسن والبهجة: الوضاءة  )5(
 .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر األثر . أي ِحدة وصالبة، من صهيل الخَيل وصوتُها  )6(
 .32، حديث رقم1/72األحاديث الطوال للطبراني   )7(
  ).62(انظر حديث رقم   )8(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كانت في أهل ِقلَّة فنَقَلها إلى أهِل  تريد أنها]فجعلَني في أهل صهيل وَأِطيط   [ومنه حديث أم زرع      - 

  .)1(كَثٍْرة وثَروٍة ألن أهَل الخَيل واإلِبل أكثر ماالً من أهِل الغَنَِم

  ):184(الحديث رقم 
 حدثَنَا عِلي بن حجٍر السعِدي، وَأحمد بن جنَاٍب، ِكلَاهما          : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

، واللَّفْظُ ِلابِن حجٍر، حدثَنَا ِعيسى بن يونُس، حدثَنَا ِهشَام بن عروةَ، عن َأِخيِه عبِد اللَِّه بِن                 عن ِعيسى 
لَا يكْـتُمن  جلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن      : "عروةَ، عن عروةَ، عن عاِئشَةَ، َأنَّها قَالَتْ      

، )2(وجدِني ِفي َأهـِل غُنَيمـٍة ِبـِشقٍّ       ... :  قَالَتْ الْحاِديةَ عشْرةَ   ": ، وفيه ..."ِمن َأخْباِر َأزواِجِهن شَيًئا   
، )7(َأرقُـد فََأتَـصبح   ، و )6(، فَِعنْده َأقُوُل فَلَا ُأقَـبح     )5( ومنَقٍّ )4( وداِئسٍ )3(فَجعلَِني ِفي َأهِل صِهيٍل وَأِطيطٍ    

فََأتَقَنَّح بَأشْرالحديث.)9(...")8(و.   
  :تخريج الحديث

  .)10(الحديث سبق تخريجه ودراسته: قال الباحث
  
  
  

                                                 
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
 فالكسر من المشَقة يقال هم بشق من العيش إذا كانوا في جهد ومنه قوله تعـالى لـم                   يروى بالكسر والفتح    )2(

. كأنه قد ذَهب نصفُ أنفُسكم حتى بلغْتُمـوه       . نصِف الشىء : تكونوا باِلغيه إال ِبشقِّ األنفِس وأصلُه من الشِّق       
. حِرج ضيٍق كالشَّق في الجبـل     كأنها أرادت أنهم في موضع      . الفَصل في الشيء  : وأما الفتح فهو من الشَّقِّ    

  .2/491النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . اسم موضع بعينه: وقيل شَقّ
  .1/54النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . أي في أهل إبل وخيل  )3(
)4(  نبل          : الدائسمن الـس الحب خِْرجاِن ليقّه بالفدويد الطَّعام وسدهايـة فـي غريـب الحـديث        الن. هو الذي ي

  .2/140واألثر
ويروى بالكسر، والفـتح أشْـبه القترانـه        . أي يخْرجه من ِقشْره وِتبِنه    : وهو بفتح النون الذي ينَقِّي الطَّعام       )5(

  .5/110النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . بالداِئس وهما مختَصان بالطعام
)6(      يقولي ِلم علي درتي عليهأي ال يوكَرام تُ فُالناً، إذا قُلْتَ له: يقال . له إليحك اهللا: قَبحح، وهـو  . قَبمن القَب

  .4/3النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . اِإلبعاد
  .3/7النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . أرادت أنَّها مكْفية فهي تنام الصبحة  )7(
  .4/112النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . هو الشُّرب بعد الري: وقيل. ب وأتَمهل فيهأي أقْطَع الشُّر  )8(
  .2448 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر حديث أم زرع،  حديث رقم  )9(
  ).21(انظر حديث رقم   )10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 وهي كلمةُ زجر تُقَال عند اإلسـكَات وتكـون للواِحـِد            ]صه[قد تكرر في الحديث ذكر      }  صه{ - 

وهي من أسماِء األفْعال وتُنَون وال تُنَون فإذا        . جمع والمذكَّر والمَؤنث بمعنى إسكُت    واالثنين وال 
أي اسـكُت الـسكُوت     : نُونَت فهي للتَّنْكير كأنك قُلْت اسكُت سكُوتاً، وإذا لم تُنَـون فللتَّعريـف            

  .)1(المعروف منك

  ):185(الحديث رقم 
، )3(، حدثَنَا عبد الـرزاقِ    )2(حدثَِني عبد اِهللا بن محمدٍ    : ل في صحيحه قا    اإلمام البخاري  أخرج
رمعنَا مرةَ )4(َأخْباعدِن َأِبي وطَِّلِب بِن الْمِن كَِثيِر بكَِثيِر بو ،اِنيخِْتيالس وبَأي نلَى -، عا عمهدَأح ِزيد 

 ِمن ِقبـِل ُأم ِإسـماِعيَل،       )5(َأوَل ما اتَّخَذَ النِّساء الِْمنْطَقَ    : بيٍر، قَاَل ابن عباسٍ    عن سِعيِد بِن ج    -الْآخَِر
  فِّيةَ   )6(اتَّخَذَتْ ِمنْطَقًا لَتُعارلَى سا عهاسٍ  ...  َأثَربع نقَاَل اب : قَاَل النَِّبيe :"     ،ـامنَهيالنَّاِس ب يعس فَذَِلك

  .الحديث. )7("... تُِريد نَفْسهاصٍه: ما َأشْرفَتْ علَى الْمروِة سِمعتْ صوتًا، فَقَالَتْفَلَ
  :تخريج الحديث

  .، بنفس اإلسناد، مختصراً)8(أخرجه البخاري
  . ، من طريق إبراهيم بن نافع، عن كثير بن كثير به، بنحوه)9(وأخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ال اإلسناد ثقاتجميع رج - 
  
  
 

                                                 
  .3/63النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .ىعبد اهللا بن محمد الجعفى المسندهو   )2(
 .عبد الرزاق الصنعانيهو   )3(
 .معمر بن راشدهو   )4(
النِّطاق وجمعه مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفـع وسـط ثوبهـا                  : الِمنْطَق  )5(

 .5/74النهاية في غريب الحديث واألثرانظر . وترسله إلى األسفل، عند معاناة األشغال لئال تعثر في ذيلها
 .15/255عمدة القاري للعيني انظر . خفي أثرها على سارةأي لت  )6(
 .3364واتخذ اهللا إبراهيم خليال، حديث رقم : صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالى  )7(
 .2368صحيح البخاري كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، حديث رقم   )8(
 .3365واتخذ اهللا إبراهيم خليال،  حديث رقم: خاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالىصحيح الب  )9(
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 ، وأما إرسال كثير ال يـضر )t)1أما إرسال ابن جبير فال يضر، ألنه لم يرسل عن ابن عباس  و - 
  . )2(كذلك، ألنه لم يرسل عن ابن جبير

، وأما  )3(ذكره ابن حجر في المرتبة االولى من المدلسين       فقد  ال يضر،    تدليس أيوب السختياني  و - 
 .)4(ل عن ابن جبيرإرساله فال يضر أيضا، ألنه لم يرس

 .)5(ال يضر، ألنه لم يرسل عن أيوب السختياني إرسال معمر بن راشدو - 
ألن البخاري كان ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم وياخذ األحاديث       ال يضر،    اختالط عبد الرزاق  و - 

  .التي سلمت من اإلشكال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .182جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )1(
  .258جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )2(
  .19طبقات المدلسين ابن حجر ص انظر   )3(
  .148 جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )4(
، تحفة التحصيل في 283، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 219المراسيل البن أبي حاتم ص انظر   )5(

  . 311ذكر رواة المراسيل ص 
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  :باب الصاد مع الياء: المبحث الثاني
  

  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي
وأصلُه الواو ألنه من    .  أي منْهمراً متَدفقّا   ]اللَّهم اسِقنا غَيثاً صيبا   [ في حديث االستسقاء     }صيب{ - 

وإنَّما ذكرناه ها هنـا ألجـل       . صاب يصوب إذا نَزل وِبنَاُؤه صيِوب فُأبدلت الواو ياء وُأدِغمت         
  .)1(لفْظه

  ):186(الحديث رقم 
 حدثَنَا محمد هو ابن مقَاِتٍل َأبو الْحـسِن الْمـروِزي،   : في صحيحه قاللبخاري اإلمام ا  أخرج   
، عن نَاِفٍع، عن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عـن عاِئـشَةَ، َأن            )3(، قَاَل َأخْبرنَا عبيد اللَّهِ    )2(َأخْبرنَا عبد اللَّهِ  : قَاَل

  .)4("اللهم صيبا نَاِفعا":  كَان ِإذَا رَأى الْمطَر، قَاَلeرسوَل اللَِّه
  :تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
، )t)5 لم يرسل عن عائشة القاسمال يضر، ألن   اسم بن محمد، وعبيد اهللا بن عمر      إرسال الق وأما   - 

  .)6( عن نافععبيد اهللا لم يرسلو
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/64النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .عبد اهللا بن المباركهو   )2(
  . ابأبو عثمان، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطهو   )3(
  .1032صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقَاُل ِإذَا أمطَرتْ،  حديث رقم  )4(
  .253، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ص260تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص  )5(
  .232جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )6(
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  ):187(الحديث رقم 
، حدثَنَا  )2(، حدثَنَا محمد بن عبيدٍ    )1(حدثَنَا ابن َأِبي خَلَفٍ   :  في سننه قال    اإلمام أبو داود   أخرج

رع3(ِمس(   ِالْفَِقير ِزيدي نع ،)4(      َِد اللَِّه قَالبِن عاِبِر بج نَأتَِت النَِّبي : ، عe اِكي بو)ـِقنَا   : " فَقَالَ )5اس ماللَّه
  .)6(قَاَل فََأطْبقَتْ علَيِهم السماء". مِغيثًا مِريًئا نَاِفعا غَير ضار، عاِجالً غَير آِجٍلغَيثًا 

  :تخريج الحديث
مـن  أربعـتهم   ،  )10(، والبيهقي في الكبرى   )9(، والحاكم )8(، وابن خزيمة  )7(أخرجه أبو عوانة  

  . بألفاظ متقاربةيق محمد بن عبيد به، طر
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

. )11(، وإرسال مسعر ال يضر، ألنه لم يرسـل عـن يزيـد الفقيـر            إسناده صحيح : قال الباحث 
  )12("على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: "والحديث صححه الحاكم، وقال

  
  
  
  
  

                                                 
 .هـ237 البغدادي ت محمد بن أحمد بن أبي خلف، أبو عبد اهللاهو   )1(
  .محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى، أبو عبد اهللا الكوفىهو   )2(
 .مسعر بن ِكدامهو   )3(
 .يزيد بن صهيب الفقير، أبو عثمان الكوفيهو   )4(
 يـواكي  uرأيـت النبـي   : "وقال الخطابي . بالباء الموحدة المفتوحة، هكذا هي الرواية المشهورة      : "بواكي  )5(

التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء، ومن هذا التوكل على العصا وهو التحامـل                :  معناه :قلت"
 .5/15شرح سنن أبي داود للعيني انظر . والصحيح ما ذكره الخطابي: قال بعضهم". عليها 

 .1171سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب رفع اليدين في االستسقاء، حديث رقم  )6(
 .2/123ي عوانة مسند أب  )7(
 .2/335صحيح ابن خزيمة   )8(
 .1/327المستدرك على الصحيحين   )9(
 .3/355السنن الكبرى للبيهقي   )10(
  .278جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
 .1/327المستدرك على الصحيحين   )12(
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير 
يقال صيابة القوم . أي صِميِمهم وخاِلِصهم وِخياِرهم: eيِريد النبي] يولد في صيابة قَوِمه [ وفيه   - 

  .)1(وصوابتُهم بالضم والتشديد فيهما

  ):188(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

ويكون في الخير   .  أي ِذكْر وشُهرةٌ وِعرفان    ] إالَّ وله ِصيتٌ في السماء     ما ِمن عبدٍ  [فيه  } صيت{ - 
  .)2(والشَّر

   ):189(الحديث رقم 
، عِن )5(، حدثَنَا َأبو وِكيٍع)4(، حدثَنَا َأبو الْوِليِد)3(حدثَنَا َأبو الْمثَنَّى :  في مسنده قال    البزار أخرج

ما ِمن عبٍد ِإال ولَه ِصيتٌ ِفـي        ": ، قَالَ e، عن َأِبي هريرةَ، عِن النَِّبي     )7(ِلٍح، عن َأِبي صا   )6(اَألعمِش
، فَِإن كَان ِصيتُه ِفي السماِء حسنًا وِضع ِفي اَألرِض، وِإن كَان ِصيتُه ِفي السماِء سيًئا وِضع                 السماِء

  .)8("ِفي اَألرِض
  :تخريج الحديث

ثالثتهم ،  )11(، والبيهقي في الزهد   )10(، وابن عدي في الكامل    )9(أخرجه الطبراني في األوسط   
  . من طريق أبي وكيع به، بنحوه

  
  

                                                 
  .3/64النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
)3(  عثَنَّىمو المثَنَّى، َأباذ بن الم.  
  .هشام بن عبد الملك الباهلى موالهم ، أبو الوليد الطيالسى البصرىهو   )4(
  .الجراح بن مليح الرؤاسى، أبو وكيع الكوفىهو   )5(
  .سليمان بن مهران األعمشهو   )6(
  .ذكوان السمان الزياتهو   )7(
  .3603،  حديث رقم4/232كشف األستار   )8(
  .5248،  حديث رقم5/257المعجم األوسط   )9(
  .412،  حديث رقم2/412الكامل في الضعفاء   )10(
  .820،  حديث رقم309الزهد الكبير للبيهقي ص   )11(
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من طريق سعيد بن بـشير      كالهما  ،  )2(، وتمام في الفوائد   )1(وأخرجه الطبراني في الشاميين   
  .عن األعمش به، بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

  . هـ175ى الرؤاسى، أبو وكيع الكوفى، والد وكيع بن الجراح، تالجراح بن مليح بن عد - 
وقال . )5("يكتب حديث: "، وزاد في موضع)4("ليس به بأس: "، وفي موضع)3("ثقة: "قال ابن معين

وقال . )8("ال بأس به، وابنه أنبل منه: "وقال العجلى. )7("ليس به بأس: "وقال النسائى. )6(ثقة: أبو داود
لم أجـد فـى     ة، وحديثه ال بأس به، هو صدوق، و       أحاديث صالحة، وروايات مستقيم   له  : "ابن عدى 

 فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، و قد حدث عنه غيـر وكيـع الثقـات مـن                    حديثه منكراً 
 فـى   كـان ضـعيفاً   : "قال ابن سـعد   و. )10("يكتب حديثه، وال يحتج به    : "وقال أبو حاتم  . )9("الناس
: وقال ابن معين في موضع أخر     . )12(" به  فى الحديث ممتنعاً   كان عسراً : "ع، وفي موض  )11("الحديث

: وقال الـدارقطنى   .)14("ضعيف: "وقال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلى       . )13("ضعيف الحديث "
يتكلمون فيـه، ولـيس بالمرضـى       : "وقال األزدى  .)15("ليس بشىء، وهو كثير الوهم، ال يعتبر به       "

كان يقلـب   : "حبان وقال ابن . )17(" للحديث كان وضاعاً : "ن معين كذبه، وقال   وقيل أن اب  . )16("عندهم
                 . )18(" للحـديث  األسانيد، ويرفـع المراسـيل، وزعـم يحيـى بـن معـين أنـه كـان وضـاعاً                  

                                                 
  .2810،  حديث رقم 4/89مسند الشاميين   )1(
  .1285، حديث رقم 2/112الفوائد لتمام الرازي   )2(
  .56، تاريخ أسماء الثقات ص 2/410كامل في الضعفاء ، ال3/267 - رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )3(
  .4/474 - رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )4(
  .2/410الكامل في الضعفاء   )5(
  .1/290، الكاشف للذهبي 2/114ميزان االعتدال في نقد الرجال   )6(
  .2/114ميزان االعتدال في نقد الرجال   )7(
  .2/58تهذيب التهذيب انظر   )8(
  .2/413امل في الضعفاء الك  )9(
  .2/523الجرح والتعديل   )10(
  .7/252تاريخ بغداد   )11(
  .6/380الطبقات الكبرى   )12(
  .2/523الجرح والتعديل   )13(
  .2/58تهذيب التهذيب   )14(
  .7/252تاريخ بغداد   )15(
  .2/58تهذيب التهذيب   )16(
  .2/58تهذيب التهذيب انظر   )17(
  .1/219المجروحين البن حبان   )18(
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: قـال الباحـث   . )2("صدوق يهم : "وقال ابن حجر  . )1("كان فيه ضعف وعسر الحديث    : "وقال الذهبي 
  . كما قال ابن حجرالراوي صدوق يهم،

 .)3( ِثقَةٌ متِْقن:معاذ بن المثَنَّى، َأبو المثَنَّى - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
 الجراح بن مليح صدوق يهم، وقد توبع في هـذا الحـديث،             فيه،  إسناده حسن : قال الباحث 

 :  صحيح لغيره، وفيهيرتقي إلىوعليه 
 .)t)4ال يضر، ألنه لم يرسل عن أبي هريرةو: إرسال أبي صالح السمان - 
، الـذين احتمـل األئمـة       )5(وال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية        :  تدليس األعمش  - 

 .تدليسهم
  .وال يضر، فقد توبع بسعيد بن بشير، كما هو واضح في التخريج: الوهم عند أبي وكيع - 

  .)6(ِرجالُه ِرجاُل الصِحيِح: وقال الهيثمي
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
. يقال صيت وصاِئت كميـت وماِئـت  .  أي شديد الصوِت عاليه]كان العباس رجال صيتا[ وفيه   - 

  .)7(وأصلُه الواو وبناُؤه فَيِعل فقُلب وُأدِغم

  ):190(الحديث رقم 
ن عمِرو بِن سرٍح، َأخْبرنَا      وحدثَِنى َأبو الطَّاِهِر َأحمد ب     : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  خرجأ
: حدثَِنى كَِثير بن عباِس بِن عبِد الْمطَِّلـبِ       : ، قَالَ )10(، عِن ابِن ِشهابٍ   )9(، َأخْبرِنى يونُس  )8(ابن وهبٍ 

      بـِن  او سـفْيان بـن الْحـاِرِث        َ يوم حنَيٍن، فَلَِزمتُ َأنَا وَأبe     شَِهدتُ مع رسوِل اهللا   : قَاَل عباس : قَاَل

                                                 
  .1/389ميزان االعتدال   )1(
  .196تقريب التهذيب ص   )2(
  .13/527سير أعالم النبالء   )3(
  .174جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )4(
  .33طبقات المدلسين البن حجر ص   )5(
  .21/224مجمع الزوائد   )6(
  .3/64النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(
 .القرشي الفهري أبو محمد المصريعبد اهللا بن وهب بن مسلم هو   )8(
 .يونس بن يزيد بن أبي النجاد األيليهو   )9(
 .محمد بن مسلم الزهريهو   )10(
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. "َأي عباس، نَاِد َأصحاب الـسمرةِ     ": eفقال رسول اللَّهِ  : ، وذكر فيه  ..."eعبِد الْمطَِّلِب رسوَل اهللا     
  .لحديثا.)1(...ين َأصحاب السمرِة؟َأ: فقلت ِبَأعلَى صوِتي: عباس، وكان رجلًا صيتًافقال 

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
 .)2(تدليس ابن وهب ال يضر، ألن ابن حجر ذكره في الطبقة األولى من المدلسينوأما  - 
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
ويـروى  . أي مستَِمعة منِْصتة   ]ما ِمن دابة إالَّ وهي مِصيخة     [في حديث ساعة الجمعة     }  صيخ{ - 

  .)3(بالسين وقد تقدم
  ):191(الحديث رقم 
بِن ا عن يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن الْهاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم : في الموطأ قال   اإلمام ماِلك  خرجأ

 ِمياِرِث التَّي4(الْح(ِد الربِن عةَ بلَمَأِبي س نقَاَل، ع ةَ، َأنَّهريرَأِبي ه نٍف، عوِن عِن بمتُ ِإلَـى  : حجخَر
، فَكَان ِفيما   eالطُّوِر، فَلَِقيتُ كَعب الَْأحباِر فَجلَستُ معه، فَحدثَِني عن التَّوراِة، وحدثْتُه عن رسوِل اللَّهِ            

خَير يوٍم طَلَعتْ علَيِه الشَّمس يوم الْجمعِة ِفيِه خُِلـقَ آدم، وِفيـِه             ": eاللَِّهقَاَل رسوُل   : حدثْتُه َأن قُلْتُ  
 يـوم   وما ِمن دابٍة ِإلَّا وِهي مِصيخَةٌُأهِبطَ ِمن الْجنَِّة، وِفيِه ِتيب علَيِه، وِفيِه ماتَ، وِفيِه تَقُوم الساعةُ،          

  .الحديث.)5("...الْجمعِة
  :تخريج الحديث

                 ، )9(، وأبو عوانة)8(، وفي األم)7( في مسنده، والشافعي)6(أخرجه أبو داود  

                                                 
 .1775صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، حديث رقم   )1(
  .22طبقات المدلسين البن حجر صانظر   )2(
  .3/64النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  ].498 /1[األنساب للسمعاني انظر . لنسبة إلى قبائل اسمها تيمهذه ا  )4(
  .364،  حديث رقم 2/150موطأ مالك   )5(
  .1048سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة،  حديث رقم   )6(
  .72مسند الشافعي ص  )7(
  .2/434األم للشافعي   )8(
  .2545 ،  حديث رقم2/129مسند أبي عوانة   )9(
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، )5(، والبيهقي في شعب اإليمان)4(الداني في الفتنأبو عمرو  ، و )3(، والبغوي )2(، والحاكم )1(وابن حبان 
 ،)10(، وفي فضائل األوقات)9(، وفي الدعوات)8(رى، وفي الصغ)7(الكبرى ، وفي)6(وفي السنن واآلثار

  .من طريق مالك به، بنحوهجميعهم ، )11(في تلخيص المتشابه والخطيب
، وأخرجه أبـو    )14(، ومن طريقه الضياء في المختارة     )13(، وفي الكبرى  )12(وأخرجه النسائي 

  .ه، بنحوه من طريق بكر من مضر عن ابن الهاد ب ثالثتهم،)15(القاسم في الترغيب والترهيب
  .، من طريق قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي به، بنحوه)16(وأخرجه أحمد  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
إرسال أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمـد بـن إبـراهيم             إسناده صحيح، وفيه  : قال الباحث 

فأما إرسال أبي سلمة فال يضر، ألنه لـم يرسـل عـن أبـي      :التيمي، ويزيد بن عبد اهللا بن الهاد  
إرسال يزيد فـال    ، و )18(، وإرسال التيمي، ال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن أبي سلمة           )t)17هريرة

 .)19(يضر أيضا، ألنه لم يرسل عن التيمي
                                                 

  .2772،  حديث رقم 7/7صحيح ابن حبان   )1(
  .981،  حديث رقم 1/278المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .1050،  حديث رقم 4/206شرح السنة   )3(
  .433،  حديث رقم 4/846السنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني   )4(
  .2714،  حديث رقم 4/396شعب اإليمان   )5(
  .1840،  حديث رقم 4/424نن واآلثار للبيهقي معرفة الس  )6(
  .6214،  حديث رقم 3/250السنن الكبرى للبيهقي   )7(
  .446،  حديث رقم 1/231السنن الصغير للبيهقي   )8(
  .522،  حديث رقم 2/128الدعوات الكبير للبيهقي   )9(
  .251،  حديث رقم 462فضائل األوقات ص   )10(
  .1657،  حديث رقم 2/196خطيب البغدادي تلخيص المتشابه في الرسم لل  )11(
  .1429سنن النسائي، كتاب الجمعة، ِذكْر الساعِة الَِّتي يستَجاب ِفيها الدعاء يوم الْجمعِة،  حديث رقم  )12(
  .1766،  حديث رقم 2/292السنن الكبرى للنسائي   )13(
  .9/428األحاديث المختارة   )14(
  .914،  حديث رقم 1/506لقوام السنة الترغيب والترهيب   )15(
  .23791،  حديث رقم 39/208مسند أحمد   )16(
  .213جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )17(
  .261 صالمرجع السابقانظر   )18(
  .301 صالمرجع السابقانظر   )19(
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هذا حديث : "وقال البغوي. )1("هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط الشَّيخَيِن، ولَم يخَرجاه   : "وقال الحاكم 
  . )3("إسناده صحيح: "وقال شعيب األرنؤوط. )2("صحيح

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

هكذا روي بالخاء المعجمة وإنما هو بالمهملـة بمعنـى         ] فانصاَخَت الصخرة  [ وفي حديث الغَار   - 
فُها منْقَلبة عن الواو وإنما ذكرناها ها هنا        وأِل. يقال انْصاخ الثوب إذا انْشَقَّ من ِقبل نَفْسه       . انْشَقَّت

ولو قيل إن الصاد فيها مبدلة مـن        . وقد تقدمت . ويروى بالسين . ألجل ِروايتها بالخاء المعجمة   
 .)4(يقال ساَخَ في األرض يسوخ ويِسيخ إذا دخَل فيها. السين لم تكن الخاء غلطاً

  ):192(الحديث رقم 
 حدثَنَا ِإسماِعيُل بن خَِليٍل، َأخْبرنَا عِلي بن مـسِهٍر،          :في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج
بينَما ثَلَاثَةُ نَفٍَر ِممن ": ، قَاَلe، َأن رسوَل اللَِّهt، عن ابِن عمر)6(، عن نَاِفٍع)5(بِن عمراعن عبيِد اللَِّه 

  شُونمي لَكُمقَب ضٍ           كَانعِلب مهضعفَقَاَل ب ،ِهملَيقَ عا ِإلَى غَاٍر فَانْطَبوفََأو ،طَرم مهابا   : ، ِإذْ َأصاللَِّه يو ِإنَّه
                اِحدقَ ِفيِه، فَقَاَل ودص قَد َأنَّه لَمعا يِبم ٍل ِمنْكُمجكُلُّ ر عدقُ، فَليدِإلَّا الص نِْجيكُمُؤلَاِء لَا يه مِمنْه  :  ـماللَّه

 ِمن َأرز فَذَهب وتَركَه، وَأنِّي عمدتُ ِإلَى ذَِلـك          )7(ِإن كُنْتَ تَعلَم َأنَّه كَان ِلي َأِجير عِمَل ِلي علَى فَرقٍ          
اعِمد ِإلَـى   : اِني يطْلُب َأجره، فَقُلْتُ لَه    الْفَرِق فَزرعتُه فَصار ِمن َأمِرِه َأنِّي اشْتَريتُ ِمنْه بقَرا، وَأنَّه َأتَ          

اعِمد ِإلَى ِتلْك الْبقَِر فَِإنَّها ِمن ذَِلك       : ِإنَّما ِلي ِعنْدك فَرقٌ ِمن َأرز، فَقُلْتُ لَه       : ِتلْك الْبقَِر فَسقْها، فَقَاَل ِلي    
. )8("...الصخْرةُفَانْساحتْ عنْهم   ي فَعلْتُ ذَِلك ِمن خَشْيِتك فَفَرج عنَّا،        الْفَرِق فَساقَها، فَِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّ     

  .الحديث
  
  

                                                 
  .981، حديث رقم 1/278المستدرك على الصحيحين للحاكم   )1(
  .4/208شرح السنة   )2(
  .39/209انظر تعليقه على مسند أحمد   )3(
  .3/64النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .أبو عثمان، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابهو   )5(
  .أبو عبد اهللا، نافع مولى ابن عمرهو   )6(
: وقيل. اً أو ثالثة آصع عند أهل الحجاز      اثنا عشر مد  : ِمكْيال يسع ِستَّةَ عشر ِرطْال، وهي     : الفَرق بالتحريك   )7(

النهايـة فـي    انظر  . نصف صاع فأما الفَرق بالسكون فمائةٌ وعشرون ِرطْال       : الفَرق خمسة أقْساط والِقسط   
  .3/437غريب الحديث واألثر 

  .3465صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حِديثُ الْغَاِر،  حديث رقم  )8(
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  :تخريج الحديث
، من  )3(وأخرجه البخاري . من طريق موسى بن عقْبةَ    كالهما  ،  )2(، ومسلم )1(أخرجه البخاري   

  .عن نَاِفٍع به، بنحوه) براهيمموسى وإ(كالهما . طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
فإرساله ال يضر، ألنه لـم يرسـل عـن ابـن              أما نافع  :إرسال نافع، وعبيد اهللا بن عمر     وفيه   - 

 .)5(، وأما إرسال عبيد اهللا فال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن نافع)t)4عمر
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يقال صاد يِصيد صِيداً فهـو      . في الحديث اسماً وِفعالً ومصدراً    ] الصيد[قد تكرر ذكر    ... }صيد{ - 

ال تَقْتُلوا الصيد [كقوله تعالى . وقد يِقع الصيد على المصيد نفسه تَسميةً بالمصدر. صائد ومِصيد 
مرتَِن: قيل] وأنتم حمحتى يكون م ديقال للشَّيء صالالً ال مالك لهال ي6(عا ح(. 

  ):193(الحديث رقم 
: ، قَـالَ  )9(، عن قَتَـادةَ   )8(، حدثَنَا شُعبةُ  )7( حدثَنَا آدم  : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  خرجأ

  eنَهى النَِّبي: ، قَاَل)11( يحدثُ، عن عبِد اللَِّه بِن مغَفٍَّل الْمزِني)10(بن صهبان الَْأزِدياسِمعتُ عقْبةَ 
  
  

                                                 
)1(                   ،ملَه لَاحص ِفي ذَِلك كَانو ِر ِإذِْنِهمٍم ِبغَياِل قَوِبم عراب ِإذَا زصحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، ب 

  .2333حديث رقم
)2(      حِة َأصاب ِقصصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، بالتَّواِلِح   اِب الْغَاِر الثَّلَاثَِة وـِل ِبـصس

  .2743حديث رقم الَْأعماِل، 
  .5974صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إجابة دعاء من بر والديه،  حديث رقم   )3(
  .290جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )4(
  .232 صالمرجع السابقانظر   )5(
  .3/64 واألثر النهاية في غريب الحديث  )6(
  .آدم بن أبى إياس، أبو الحسن العسقالنىهو   )7(
  .أبو بسطام، شعبة بن الحجاجهو   )8(
  .قتادة بن دعامة السدوسيهو   )9(
األنساب انظر  . هذه النسبة إلى أزدشنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ                   )10(

  .1/120للسمعاني 
  .277 /5األنساب للسمعاني انظر . ى مزن، وهي قرية من قرى سمرقندهذه النسبة إل  )11(
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 .)2("، ولَا ينْكَُأ الْعدو، وِإنَّه يفْقَُأ الْعين، ويكِْسر السنالصيدِإنَّه لَا يقْتُُل ": وقَاَل. )1(عن الْخَذِْف
  :تخريج الحديث

  .بة بن صهبان الَْأزِدي بهمن طريق عقْكالهما ، بنحوه، )4(، مختصرا، ومسلم)3(أخرجه البخاري    

، مـن   )7(وأخرجه مـسلم  . من طريق عبد اهللا بن بريدة     كالهما  ،  )6(، ومسلم )5(وأخرجه البخاري     
  .، بنحوهtعن عبِد اللَِّه بِن مغَفٍَّل) عبد اهللا وسعيد(كالهما . طريق سعيد بن جبير
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
، وأما تدليسه ال يضر كذلك، فقد ذكره ابن         )8( يضر، النه لم يرسل عن عقبة       ال ال قتادة إرسوأما   - 

 .، وقد صرح بالسماع عن عقبة بن صهبان في هذا الحديث)9(حجر في المرتبة الثالثة
  .)10(ال يضر، ألنه لم يرسل عن قتادة إرسال شعبةو - 
  
  
  
  
  
  

                                                 
هو الرمي بالسبابة واإليهام، والمقصود النهـي    : وهو رمي الحصى باألصابع ، وقال ابن بطال       : قال العيني   )1(

  .9/364، وشرح صحيح البخارى البن بطال 22/224عمدة القاري انظر . عن أذى المسلمين
  .6220تاب األدب، باب النَّهِي عن الْخَذِْف،  حديث رقم صحيح البخاري، ك  )2(
  .4841،  حديث رقم}ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة { صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قَوِلِه   )3(
خـذف،   صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على االصطياد والعـدو وكراهـة ال             )4(

  .1954حديث رقم
  . 5479صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الْخَذِْف والْبنْدقَِة،  حديث رقم  )5(
صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على االصطياد والعـدو وكراهـة الخـذف،                )6(

  .1954حديث رقم 
إباحة ما يستعان به على االصطياد والعـدو وكراهـة الخـذف،        صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب         )7(

  .1954حديث رقم 
  .255-254جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )8(
 .43طبقات المدلسين البن حجر ص   )9(
  .196جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )10(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أصدتُ غَيري إذا حملتَه علـى الـصيد        : يقال] أشَرتم أو أصدتم  : قال له [ وفي حديث أبي قَتادة    - 
 .)1(وأغْريتَه به

  ):194(الحديث رقم 
، عن  )3(، حدثَنَا َأبو عوانَةَ   )2( حدثَِني َأبو كَاِمٍل الْجحدِري    : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج

  انثْمِنعِن     بِد اللَِّه ببَأِبيهِ        ع نةَ، عِن َأِبي قَتَادِد اللَِّه ببع نٍب، عهومt َوُل اللَّـهِ   : ، قَالسر جخَر e 
وحدثَِني الْقَاِسم بن   ) ح(،  )5(، حدثَنَا شُعبةُ  )4(، وحدثَنَاه محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ        ...حاجا
كَِرياللَّهِ   ز ديبثَنَا عدح ،6(اء(  انبشَي نع ،)نَادِ          )7ذَا الِْإسٍب ِبههوِن مِد اللَِّه ببِن عب انثْمع نا عِميعِفي . ، ج

 وِفـي ِروايـِة   "يهـا؟ َأِمنْكُم َأحد َأمره َأن يحِمَل علَيها، َأو َأشَار ِإلَ ": eِروايِة شَيبان، فَقَاَل رسوُل اللَّهِ    
 .الحديث. )8("َأو َأصدتُم؟َأعنْتُم ": لَا َأدِري، قَاَل:  قَاَل شُعبةُ"؟َأو َأصدتُم َأو َأعنْتُم َأشَرتُم": شُعبةَ، قَاَل

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
وأما إرسال عبيد اهللا بن موسـى،   .)9(رسال ابن أبي قتادة ال يضر، ألنه لم يرسل عن أبيه أما إ و - 

، وأما إرسال شعبة فال يضر أيضا،       )10(ال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن شيبان بن عبد الرحمن          
 .)11(ألنه لم يرسل عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب

                                                 
  .3/65النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
والجحدري نسبة إلـى رجـل      : قال الباحث . سين بن طلحة البصرى، أبو كامل الجحدرى      فضيل بن ح  هو    )2(

  .2/25األنساب للسمعاني انظر . يدعى جحدر، كما قال السمعاني، وهو أحد أجداده
  .الوضاح بن عبد اهللا اليشكرى، أبو عوانة الواسطى البزازهو   )3(
  .بصرى، المعروف بغندرمحمد بن جعفر الهذلى موالهم، أبو عبد اهللا الهو   )4(
  .أبو بسطام، شعبة بن الحجاجهو   )5(
  .باذام، العبسى موالهم، أبو محمد الكوفى: عبيد اهللا بن موسى بن أبى المختارهو   )6(
  .شيبان بن عبد الرحمن التميمى موالهم النحوى، أبو معاوية البصرى المؤدبهو   )7(
)8(  ِريِم الصاب تَحِرم،  حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الحج، بحِد ِللْم2065ي.  
  .215جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )9(
  .233 صالمرجع السابقانظر   )10(
  .196 صالمرجع السابقانظر   )11(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وأصلُه اصطَدنا فقُلبت الطـاء صـاداً   . هكذا روي بصاٍد مشددٍة] نا ِحمار وحـش إنَّا اصد[وفيه   - 

 .)1(وأصل الطَّاء مبدلَةٌ من تاء افْتَعل. وُأدغمت مثل اصبر في اصطَبر

  ):195(الحديث رقم 
ِلي بن الْمبارِك، عن    حدثَنَا سِعيد بن الرِبيِع، حدثَنَا ع     :  في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
 عام الْحديِبيـِة، فَـَأحرمe      انْطَلَقْنَا مع النَِّبي  : ، عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي قَتَادةَ، َأن َأباه حدثَه، قَالَ          )2(يحيى

  ِرمُأح لَمو هابحوَل اللَِّه،    : ، فَقُلْتُ ...َأصسا ري دشٍ  ِإنَّا اصحو اروُل      نَا ِحمسنَا فَاِضلَةً، فَقَاَل رِعنْد ِإنو ،
  .الحديث. )3(، وهم محِرمون"كُلُوا":  ِلَأصحاِبِهeاللَِّه

  :تخريج الحديث
، بنحوه دون لفظ    t عن أبي قتادة   - مولى أبي قتادة   -، من طريق أبي محمد      )4(أخرجه مسلم 

  .ابن األثير
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ميع رجال اإلسناد ثقاتج - 
 .)5(وال يضر، ألنه لم يرسل عن أبيه: إرسال عبد اهللا بن أبي قتادةوأما  - 
، وأما )6(ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين إرسال يحيى بن أبي كثيرو - 

  .)7(إرساله فال يضر كذلك، ألنه لم يرسل عن عبد اهللا بن أبي قتادة
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/65النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .يحيى بن أبي كثير الطائيهو   )2(
  .1822ى الْمحِرمون صيدا فَضِحكُوا فَفَِطن الْحلَاُل، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الحج، باب ِإذَا رَأ  )3(
  .1196 كتاب الحج ، باب تَحِريِم الصيِد ِللْمحِرِم،  حديث رقم ،صحيح مسلم  )4(
  .215جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )5(
  .63طبقات المدلسين البن حجر ص   )6(
  .299 في أحكام المراسيل ص جامع التحصيلانظر   )7(
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  :ن األثيرقال اب
 أنت الذَّائد عن حوضي يوم القيامة تَذُود عنه الرجال كما يـذَاد البعيـرt               أنه قال لعلي  [وفيه   - 

ادرَؤسـها وال                 ]الص ؤِسها فتَِسيل ُأنُوفها وترفَعِصيب اإلبَل في ري اءد وهو ديعني الَّذي به الصي 
أنه ذُو  : أي ذُو صاد كما يقال رجٌل ماٌل ويوم راح        .  صاد يقال بعير . تَقْدر أن تَلِْوي معه أعناقها    

صاٍد بالكسر على أنه اسم فاعـل       : صِيد بالكسر ويجوز أن يروى    : وقيل أصُل صاد  . ماٍل وريحٍ 
 .)1(العطَش: من الصدى

  ):196(الحديث رقم 
أنت الذَّائد  : " لعلي  أنه قال  e في حديث النبي   : في غريب الحديث قال     الخطابي أخرج اإلمام 

          ادالص البعير ذَادجال كما يعنه الر القيامة تَذُود وضي يوميرويه سعيد بن خثيم، عن حرام      ". عن ح
  .)3(، عن جابر بن عبد اهللا)2(بن عثمان، عن أبي عتيق

  :تخريج الحديث
 .ظ ابن األثير  ، من غير لف   عن حرام بن عثمان به     ، عن يحيى بن العالء    )4(أخرجه عبد الرزاق  

  .، بنحوهt، من طريق عبد اهللا بن أجارة بن قيس، عن علي)5(وأخرجه الطبراني في األوسط
  :دراسة رجال اإلسناد

 . حرام بن عثمان األنصاري المدنى - 
وقـال  . )7("الحديث عن حرام حرام   : "وزاد ابن معين  ،  "ليس بثقة : "، وابن معين  )6(قال مالك 

منكر : "وقال البخاري  .)9("ترك الناس حديثه  : "وقال أحمد . )8("امالرواية عن حرام حر   : "الشافعي
             .)11("واه جداً: "وقال أبو زرعة. )10("ليس بثقة وال مأمون: " وقال النسائي،"الحديث

                                                 
  .3/65النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهللا األنصارىهو   )2(
  .1/695غريب الحديث الخطابي   )3(
  .1/422مصنف عبد الرزاق   )4(
  .5153، حديث رقم 5/225المعجم األوسط   )5(
  .2/487الضعفاء وسؤاالت البرذعي   )6(
  .3/379ل في الضعفاء الكام  )7(
  .2/487الضعفاء وسؤاالت البرذعي   )8(
  .1/468ميزان االعتدال   )9(
  .3/381الكامل في الضعفاء   )10(
  .2/610الضعفاء وسؤاالت البرذعي   )11(
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 فـي التـشيع يقلـب    كان غالياً: "وقال ابن حبان. )1("متروك الحديث : "وقال عمرو بن علي   
له أحاديث صـالحة،    : " وقال ابن عدي  . )3(وكذا قال الجوزجانى  . )2("األسانيد، ويرفع المراسيل  

  .الراوي متروك الحديث: قال الباحث. )4("وعامة حديثه مناكير
  .سعيد بن خثيم بن رشد الهاللى، أبو معمر الكوفى - 

 وقـال  ،"ثقـة : "وقـال العجلـى  . )6("ليس به بأس: "وزاد في موضع. )5(ثقة: قال ابن معين  
. )9("ال بـأس بـه  : "وقال أبو زرعة . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى     . )7("بأسليس به   : "النسائى

أحاديثـه ليـست    : "، وقـال  "الكامـل "وذكره ابن عدى فـى      . )10("منكر الحديث : "وقال األزدى 
الـراوي  :  قـال الباحـث    .)12"(صدوق رمي بالتشيع له أغاليط    : "قال ابن حجر   و .)11("بمحفوظة

  .صدوق حسن الحديث
  .إلسناد ثقاتباقي رجال ا - 

  :الحكم على الحديث
، وهو غال فـي التـشيع   ، فيه حرام بن عثمان وهو متروك الحديث        إسناده متروك  :قال الباحث 

  .)13(هذا حديث منكر جدا: وقال الذهبي. والحديث في فضائل علي
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/381الكامل في الضعفاء   )1(
  .1/269المجروحين البن حبان   )2(
  .215أحوال الرجال للجوزجاني ص   )3(
  .3/385عفاء الكامل في الض  )4(
  .4/17الجرح والتعديل   )5(
  .126سؤاالت ابن الجنيد ص   )6(
  .4/20تهذيب التهذيب ابن حجر   )7(
  .8/264ثقات ابن حبان   )8(
  .4/17الجرح والتعديل   )9(
  .4/20تهذيب التهذيب ابن حجر   )10(
  .4/468الكامل في الضعفاء   )11(
  .376تقريب التهذيب ص   )12(
  .1/469ميزان االعتدال   )13(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
: ِيد َأفُأصلِّي في القَميص الواحد؟ قال إنِّي رجل أصe:قُلتُ لرسول اللّه  [ومنه حديث ابن األكْوع    - 

 هكذا جاء في رواية وهو الذي في رقَبِته ِعلَّةٌ ال يمِكنُه االلِتفاتُ ]نَعم وازرره عليك ولو بـشَوكة    
 .)1(من االصطياد] إنَّي رجٌل أصيد[والمشهور . معها

  ):197(الحديث رقم 
بن محمـٍد،   ا يعِني   )3(، ثنا عبد الْعِزيزِ   )2(ثنا الْقَعنَِبي حد:  في سننه قال    اإلمام أبو داود   خرجأ  

يا رسوَل اللَِّه، إني رجٌل َأِصيد، َأفَُأصلِّي       : قلت: ، قال )4(عن موسى بن إبراهيم، عن سلَمةَ بن الَْأكْوعِ       
  .)5("نعم، وأزرره ولَو ِبشَوكٍَة": في الْقَِميِص الْواِحِد؟ قال

  : الحديثتخريج
، وابن )8( في صحيحه، وابن حبان)7(، والبخاري في التاريخ الكبير)6(أخرجه الشافعي في األم

، والبيهقـي فـي     )11( في شرح الـسنة    ، والبغوي )10( في المستدرك  والحاكم ،)9( في صحيحه  حزيمة
  .من طريق الدراوردي به، بنحوهجميعهم ، )13(، وابن أبي غرزة في مسند عابس)12(الكبرى

  
  
  

                                                 
  .3/65النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .عبد اهللا بن مسلمةهو   )2(
  .هو عبد العِزيِز بن محمد الدراورِدي  )3(
سلَمة بن األكوع، واسم األكوع ِسنّان بن عبد اهللا األسلمي، أول مشاهده الحديبية، وكان من الـشجعان                 هو    )4(

 عند الشجرة على الموت، وغزا eرامياً محِسناً خَيراً فاضلًا، وبايع النبيويسبق الفرس عدوا، وكان شجاعاً 
، واإلصابة في تمييز الصحابة     2/494أسد الغابة البن األثير     انظر  . هـ64مع رسول اهللا سبع غزوات، ت     

  .3/151البن حجر
  .632سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب فى الرجل يصلى فى قميص واحد،  حديث رقم   )5(
  .2/202األم للشافعي   )6(
  .1/297التاريخ الكبير للبخاري   )7(
  .2294،  حديث رقم 6/71صحيح ابن حبان   )8(
  .777،  حديث رقم 1/381صحيح ابن خزيمة   )9(
  .868،  حديث رقم 1/250المستدرك على الصحيحين للحاكم   )10(
  .517،  حديث رقم 2/425شرح السنة للبغوي   )11(
  .3420،  حديث رقم 2/240 للبيهقي السنن الكبرى  )12(
  .23،  حديث رقم 51مسند عابس الغفاري البن أبي غرزة ص  )13(
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 في شرح   والبغوي ،)3(الشافعي في األم   و ،)2( في مسنده  ، وأحمد )1( في سننه  أخرجه النسائي و
بـن  امن طريق العطاف بن خالد المخزومي، عن موسـى          جميعهم  ،  )5(، والمزي في تهذيبه   )4(السنة

  .إبراهيم به، بنحوه
 ، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم عـن         )6(وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار     

  .، بنحوهtأبيه عن سلمة بن األكوع
  .t، معلقا عن سلمة بن األكوع)7(وأخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

  .موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي ربيعة القرشي المخزومي - 
 ابن  وقال. )10("وسط: "وقال ابن المدينى    . )9("ثقة: "وقال الذهبي . )8("الثقات"ذكره ابن حبان في     

  ".الراوي صدوق: "قال الباحث. )11("مقبول: "حجر
ـْمدِني -    .هـ187 أو 186ت . عبد العِزيِز بن محمد الدراورِدي، َأبو محمد ال

وقال ، )16("ال بأس به: "وقال ابن معين، )15(، والعجلي)14(، ابن معين)13(، وابن سعد)12(وثقه مالك
. )18("وكـان يخطـئ   :"، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد      )17("صالح ليس به بأس   : "في موضع آخر  

  كـان معروفًـا بالطلـب، وإذا حـدث مـن كتابـه فهـو صـحيح، وإذا                  : "وقال أحمد بن حنبـل    
                                                 

  .764سنن النسائي، كتاب القبلة، الصلَاةُ ِفي قَِميٍص واِحٍد،  حديث رقم   )1(
  .16520،  حديث رقم 27/50مسند أحمد   )2(
  .2/202األم للشافعي   )3(
  .517ديث رقم ،  ح2/425شرح السنة للبغوي   )4(
  .29/19تهذيب الكمال   )5(
  .1/380شرح معاني اآلثار   )6(
  .صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب وجوب الصالة في الثياب  )7(
  .5/402الثقات البن حبان   )8(
  .2/301الكاشف للذهبي   )9(
  .10/295تهذيب التهذيب   )10(
  .977تقريب التهذيب ص   )11(
 .5/395الجرح والتعديل   )12(
 . 5/424الطبقات الكبير البن سعد   )13(
 .18/193تهذيب الكمال   )14(
 .2/98معرفة الثقات   )15(
 .1/174 - رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )16(
 .5/395الجرح والتعديل   )17(
 .7/116الثقات البن حبان   )18(
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 اهللا بن عمر يرويـه      حدث من كتب الناس وِهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد             
بـن  ا عن عبيد اهللا بن عمر، فهـو عـن عبـد اهللا    ما حدث: "، وقال أيضا)1("بن عمر عن عبيد اهللا  

، وقال فـي موضـع      )3("ليس به بأس، وحديثه عن عبيد اهللا بن عمر منكر         : "وقال النسائي  .)2("عمر
عبد العزيز محـدث،  : "، وسئل أبو حاتم عنه وعن يوسف بن الماجشون، فقال      )4("ليس بالقوي : "آخر

. )6(" الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطـئ       سيء: "وقال أبو زرعة  . )5("ويوسف شيخ يخطئ  
حديثه عـن عبيـد اهللا      : صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي        : "وقال ابن حجر  
الراوي صدوق إذا حدث من كتابه، وفي غير ذلك البد له من متابع، : قال الباحث .)7("العمري منكر 

  .وإال فهو ضعيف
بن معين وابن المديني ال يقدمان عليه في الموطأ   ا ثقة عابد كان     :بيعبد اهللا بن مسلمة بن القعن      - 

  .)8(أحدا
  :الحكم على الحديث
  :حسن اإلسناد، وفيه: قال الباحث

بـن  اموسى بن ابراهيم بن ربيعة المخزومي الراوي عن سلمة بن األكوع، يختلف عن موسى                - 
 شـاذة إذ لـم      -رواية الطحاوي -محمد بن إبراهيم الذي في رواية الطحاوي، ولعل هذه الرواية         

فإن كان حفظه، فللدراوردي فيـه شـيخان،        : "قال ابن حجر  . يذكر هذه الطريق غير الطحاوي    
أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بال واسطة كما صرح بـه العطـاف                  

 من أبيه عنه،   موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه           : عنه، وثانيهما 
إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويـا الحـديث،             : "وقال أيضا . )9("واهللا أعلم 

أما روايـة   :  قال الباحث  .)10("وحملهما عنهما الدراوردي، وإال فذكر محمد فيه شاذ، واهللا أعلم         
  .أبي داود التي هي روايتنا ال شذوذ فيها، والحديث عن رواية الطحاوي

                                                 
 .5/395الجرح والتعديل   )1(
 .انظر المرجع السابق  )2(
 .18/194تهذيب الكمال   )3(
 .انظر المرجع السابق  )4(
 .5/396الجرح والتعديل   )5(
 .انظر المرجع السابق  )6(
 .615تقريب التهذيب ص  )7(
  .547تقريب التهذيب ص   )8(
  .2/201تغليق التعليق   )9(
  .1/466فتح الباري البن حجر   )10(
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 . )1(نه لم يرسل عن موسى بن إبراهيم المخزوميوال يضر، أل: ال الدراورديإرس - 
غيـر أن   . )4(، واأللباني )3(شعيب األرنؤوط ، و )2(اإلمام النووي : وممن حسن إسناده من العلماء    

ي لكن اإلمام البخار  . )6("صحيح اإلسناد : "، وقال األعظمي  )5("هذَا حِديثٌ مِديِني صِحيح   : "الحاكم قال 
  .)8("فى إسناده نظر: " مرة، وقال)7("هذا ال يصح: "ضعفه، فقال

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

 قد اخْتَلف الناس فيه كثيراً وهو رجٌل من         ]كان يحلف أن ابن صياٍد الدجالُ     [ tوفي حديث جابر   - 
وجملة أمـره  . ة والسحراليهود أو دخيل فيهم واسمه صافُ فيما قيل وكان ِعنده شيء من الكَهان     

أنه كان فتْنةً امتَحن اللّه به عباده المؤمنين ليهِلك من هلَك عن بينة ويحيا من حي عن بينٍة ثم إنه 
 .)9(واهللا أعلم. وقيل إنه فُِقد يوم الحرة فلم يجدوه. مات بالمدينة في األكثر

  ):198(الحديث رقم 
، )11(، حدثنا أبـي   )10( حدثنا عبيد اللَِّه بن معاٍذ الْعنْبِري      :في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

يحِلفُ  رأيت جاِبر بن عبد اللَِّه: ، عن محمِد بن الْمنْكَِدِر، قال)13(، عن سعِد بن إبراهيم )12(حدثنا شُعبةُ 
إني سمعت عمر يحِلـفُ علـى ذلـك ِعنْـد           : قال! ِباللَِّه؟َأتَحِلفُ  : فقلت. ِباللَِّه َأن ابن صاِئٍد الدجالُ    

  .)e)14، فلم ينِْكره النبيeالنبي
  

                                                 
  .228جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  .3/174المجموع شرح المهذب   )2(
  .27/50مسند أحمد   )3(
  .1/295إرواء الغليل األلباني   )4(
  .1/250المستدرك على الصحيحين للحاكم   )5(
  .777،  حديث رقم 1/381صحيح ابن خزيمة   )6(
  .1/297التاريخ الكبير للبخاري   )7(
  .1/79صحيح البخاري   )8(
  .3/66النهاية في غريب الحديث واألثر   )9(
تميم، ينسبون إلى بني العنبر      ، وهم جماعة من بني    "بلعنبر: "ويخفف، فيقال لهم  " عنبربني ال : "هذه النسبة إلى    )10(

  .4/245األنساب للسمعاني انظر . بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار
  .معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمى العنبرى، أبو المثنى البصرى القاضىهو   )11(
  .بو بسطام، شعبة بن الحجاجأهو   )12(
  .أبو إبراهيم المدنى: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى، أبو إسحاق، ويقالهو   )13(
  .2929صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ِذكِْر بن صياٍد، حديث رقم   )14(
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  :تخريج الحديث
  .، بمثله عن عبيد اهللا بن معاذ العنبري عن أبيه به)1(أخرجه اإلمام البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
كـدر لـم يرسـل عـن      نابن الم ال يضر ألن     هيم، وشعبة إرسال ابن المنكدر، وسعد إبرا    واما   - 

بـن  اشعبة لم يرسل عـن سـعد        و،  )3(سعد بن إبراهيم لم يرسل عن ابن المنكدر       و،  )t)2جابر
 .)4(إبراهيم

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)5(دخل: ودمر. ِشقّ الباب:  الصير]من اطَّلع من ِصير باٍب فقد دمر[فيه } صير{ - 

  ):199 (الحديث رقم
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 حجةً لَا ِمـنَ يـِر   eمن رَأى تَرك النَِّكيِر ِمن النَِّبيصحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب      )1(

  .7355الرسوِل،  حديث رقم 
  .270جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )2(
  .180 صالمرجع السابقانظر   )3(
  .196 صالمرجع السابقانظر   )4(
  .3/66النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
إنا نَزلْنـا بـين ِصـيرين اليمامـة      : قال له المثَنَّى بن حاِرثة    [وفي حديث عرِضه على القَبائل       - 

:  الصير ]نْهار ِكسرى ِمياه العرب وأ  :  وما هذَاِن الصيران؟ فقال    :eفقال رسول اللّه  . والسمامِة
          روا والماءضصيرون إذا حار القوم يوقد ص ه الناسرروى. الماء الذي يحضن : [ويِصيرتَي بين [

 .)1(وقد تقدم. تَثِْنية صرى] بين صِريين[وهي ِفعلة منه، ويروى 

  ):200(الحديث رقم 
 عبد الـرحمن محمـد بـن الحـسين           حدثنا أبو  : في دالئل النبوة قال     اإلمام البيهقي  أخرج

حدثنا الحسن بن صـاحب     : ، قال )3(أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي       : ، قال )2(ميلَالس
، )5(حدثنا محمد بن بشر اليماني    : ، قال )4(حدثني عبد الجبار بن كثير الرقي     : بن حميد الشاشي، قال   ا

حدثني علي : ، عن ابن عباس، قال)7(لب، عن عكرمة  ، عن أبان بن تغ    )6(عن أبان بن عبد اهللا البجلي     
 َأن يعِرض نَفْـسه علَـى قَباْئـِل         eلَما َأمر اُهللا تَبارك وتَعالَى رسولَه     : "، قال ِهي فِ نبن أبي طالب، مِ   

سِمعتُ مقَالَِتك يا َأخَا قُـريش،      : ثَةَفَقَاَل المثَنَّى بن حارِ   : "، وفيه ..."العرِب، خَرج وَأنَا معه، وَأبو بكْرٍ     
وِإنَّا ِإنَّمـا نَزلْنـا بـين       بِن قبيصةَ ِفي تَرِكنَا ِدينَنَا ومتَابعِتك علَى ِديِنك،         اوالجواب ِفيِه جواب هاِنِئ     

أنْهار ِكسرى وِميـاه    : فقال" ريان؟وما هذَاِن الصe" :  صِريين اليمامة والسمامِة، فقال رسول اللّه     
، فََأما ما كَان ِمن َأنْهار ِكسرى فَذَنْب صاِحِبِه غَير مغْفُور وعذْره غَير مقْبوٌل، وَأما ما كَـان                  العرب

نَّما نَزلْنَا علَى عهٍد َأخَذَه علَينَا َأن لَـا   ِمما يِلي ِمياِه العرِب فَذَنْب صاِحِبِه مغْفُور وعذْره مقْبوٌل، وِإنَّا إِ          
                  ،لُوكالم كِْرها يِشي ِمما قُرِه يونَا ِإلَيعالذي تَد رذَا اَألمه ى َأنِإنِّي َأرِدثَاً، وحلَا نْؤِوي مثَاً ودِدثَ حنُح

       ـا يِمم كرنَنْصو نُْؤِويك تَ َأنببلْنَـا       فَِإن َأحِب، فَعـرـاِه العـوُل اهللاِ    . ِلـي ِميسفَقَـاَل رe :"  ـام  

                                                 
  .3/66غريب الحديث واألثر النهاية في   )1(
  .3/278األنساب للسمعاني . م، وهي قبيلة من العرب مشهورةيلَإلى س هذه النسبة  )2(
األنـساب للـسمعاني     .وهي من ثغور التـرك    " الشاش"هذه النسبة إلى مدينة وراء نهر سيحون، يقال لها            )3(

3/375.  
. كل أرض تكون على الـشط فهـي تـسمى الرقـة       و،  هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات          )4(

  .3/84األنساب للسمعاني 
  .5/706األنساب للسمعاني . يمني ويماني: هذه النسبة إلى اليمن، والنسبة إليها  )5(
ن إهذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي االسد بن الغوث، وقيـل                       )6(

  .1/284األنساب للسمعاني . ن سعد العشيرة وأختها باهلة ولدتا قبيلتين عظيمتينبجيلة اسم أمهم وهي م
  .هو مولى ابن عباس  )7(
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. )1("...َأسْأتُم ِفي الرد ِإذْ ِأفْصحتُم ِبالصدِق، وِإن ِدين اِهللا لَن ينْصره ِإلَّا من حاطَه ِمن جِميِع جواِنِبـه                 
  .الحديث

  :تخريج الحديث
  .ن طريق البيهقي به، بنحوه، م)2(أخرجه ابن عساكر في تاريخه  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . أبان بن عبد اهللا بن أبى حازم البجلى - 

صـدوق صـالح    : "وقال أحمد في موضع   . )5(العجليو،  )4(رأحمد، وابن نمي  و،  )3(ابن معين وثقه  
 منكـر المـتن،     هو عزيز الحديث، عزيز الروايات، لم أجد له حديثاً        : "وقال ابن عدى  . )6("الحديث
كان : "وقال ابن حبان  . )8("حسن الحديث، له مناكير   : "وقال الذهبي . )7("ره، وأرجو أنه ال بأس به     فأذك

وذكـره العقيلـى فـى      . )10("ليس بـالقوى  ": وقال النسائى . )9("ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمناكير    
  . صدوق يخطئالراوي : قال الباحث .)12(صدوق في حفظه لين: وقال ابن حجر. )11("الضعفاء"

  . لم أعثر على ترجمة له:مد بن بشر اليمانيمح - 
  .لم أعثر على ترجمة له: عبد الجبار بن كثير الرقي - 
  . )13(الخَِطيب: وثَّقَه:هـ314ت،  الحسن بن صاِحِب بِن حميد، َأبو عِلي الشَّاِشي:ابن صاِحٍب - 
 .لهلم أعثر على ترجمة : أبو بكر محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي - 
  
  
  

                                                 
  .693،  حديث رقم 426-2/422دالئل النبوة للبيهقي   )1(
  .17/293تاريخ دمشق   )2(
  .2/68، الكامل في الضعفاء 2/296الجرح والتعديل   )3(
  .1/84تهذيب التهذيب انظر   )4(
  .1/198قات للعجلي الث  )5(
  .39، تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص 2/296، والجرح والتعديل 2/290العلل ومعرفة الرجال   )6(
  .2/68الكامل في الضعفاء   )7(
  .1/123ميزان االعتدال في نقد الرجال   )8(
  .1/99المجروحين البن حبان   )9(
  .1/84تهذيب التهذيب انظر   )10(
  .1/53الضعفاء الكبير   )11(
  .103تقريب التهذيب ص   )12(
  .7/333تاريخ بغداد   )13(
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 .هـ412محمد بن الحسيِن بِن محمِد بِن موسى السلَِمي، َأبو عبِد الرحمِن النَّيسابوِري، ت - 
 بقَاَل الخَِطي :      ِريوابسفَ القَطَّان النَّيسوي بن دمحقَاَل ِلي م :      ـرغَي لَِميِن السمحِد الربو عَأب كَان 

وما هو ِبالقَِوي ِفي الحِديِث، ِفي تَصاِنيِفِه     : وقال اإلمام الذهبي  . )1(ِثقٍَة، وكَان يضع ِللْصوِفية اَألحاِديثَ    
  .الراوي ضعيف: قال الباحث. )2(َأحاديثٌ وحكَاياتٌ موضوعة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

 فيه أبان بن عبد اهللا البجلي صدوق يخطئ ولم يتـابع، وفيـه              اإلسناد،ضعيف  : قال الباحث   
  .محمد بن الحسين ضعيف، وفيه من الرواة من لم أجد له ترجمة

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: وكيفَ تَعِرفهم مع كثرة الخالئق؟ قال     : ما من أمِتي أحد إالَّ وأنا أعِرفه يوم القيامة قالوا         [وفيه   - 
: الـصيرة ] ؟و دخلْتَ ِصيرةً فيها خَيٌل دهم وفيها فَرس أغَر محجٌل أما كنت تَعرفه منها             أرأيتَ ل 
: قال أبو عبيٍد: قال الخطّابي. وجمعها ِصير. تُتَّخذُ للدواب من الحجارة وأغْصان الشَّجر  : حظيرةٌ

 .)3(صيرة بالفتح وهو غلط

   ):201(الحديث رقم 
، قَاَل حـدثَِني    )5(، قَاَل حدثَنَا صفْوان   )4(حدثَنَا َأبو الْمِغيرةِ  :  في مسنده قال   د اإلمام أحم  أخرج

   ِبيحٍر الريخُم نب ِزيد6(ي(      اِزِنيٍر الْمسِن بِد اللَِّه ببع نع ،)وِل اللَّهِ   )7سر نع ،e  َقَال َأنَّه ، :"    ـا ِمـنم
وكَيفَ تَعِرفُهم يا رسوَل اللَِّه ِفي كَثْرِة الْخَلَـاِئِق؟         : ، قَالُوا "ِإلَّا وَأنَا َأعِرفُه يوم الِْقيامةِ    ُأمِتي ِمن َأحٍد    

 "؟نْهـا َأرَأيتَ لَو دخَلْتَ صبرةً ِفيها خَيٌل دهم بهم وِفيها فَرس َأغَر محجٌل، َأما كُنْتَ تَعِرفُـه مِ                ": قَاَل
  .)8("فَِإن ُأمِتي يومِئٍذ غُر ِمن السجوِد محجلُون ِمن الْوضوِء": قَاَل. بلَى: قَاَل

                                                 
  .2/248تاريخ بغداد   )1(
  .252-17/250سير أعالم النبالء   )2(
  .3/66النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  . أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخوالنيهو  )4(
  .صفوان بن عمرو السكسكي هو  )5(
 يقال لها رحبة    ،وهي بلدة من بالد الجزيرة في آخر حد هساب على أول حد الشام            النسبة إلى الرحبة،    هذه    )6(

  .3/49األنساب للسمعاني .  على شط الفرات،مالك بن طوق
 سنة، وهو آخر    100هـ، وله   96 وقيل   88صحابي صغير وألبيه صحبة ت    :  بسٍر الْماِزِني  هو عبد اهللا بن     )7(

  .4/41صابة في تمييز الصحابة اإلانظر . من مات بالشام من الصحابة
  .17693،  حديث رقم 29/237مسند أحمد   )8(
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  :تخريج الحديث
  .، من طريق أبي المغيرة به، بنحوه)2(، وفي األوسط)1(أخرجه الطبراني في الشاميين

 وأخرجه البيهقـي فـي شـعب        .، من طريق الوليد بن مسلم، مختصرا      )3(وأخرجه الترمذي 
وأخرجه الخطابي  . ، من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بنحوه        )5(، والضياء في المختارة   )4(اإليمان

عن صفوان بن   ) الوليد وأبو الحكم وابن عياش    (ثالثتهم  . ، من طريق ابن عياش، بنحوه     )6(في غريبه 
  .عمرو، به

  :دراسة رجال اإلسناد
 . لرحِبي الهمدانى، أبو عمر الشامى الحمصىيِزيد بن خُميٍر ا - 

، ورفع  "ما أحسن حديثه وأصحه   : "وقال أحمد . )8("ثقة: "وقال ابن معين  . )7("كان ثقة : "قال شعبة 
وذكره ابن حبان فى . )10("ثقة: "وقال الذهبي. )9("ليس به بأس: "وقال مرة". ثقة: "وقال النسائى. أمره

وقال . )13(" وحديثه حسن  كان كيساً : "، وزاد )12("صالح الحديث : "وضعوقال أحمد في م   . )11("الثقات"
وقال الهيـثم بـن   . )15("صالح الحديث: "ن شاهينـال ابـوق. )14("صالح الحديث صدوق  : "أبو حاتم 
سمعت يحيى  :  الفالس  عن الـق، و "الضعفاء"وذكره العقيلي في    . )16("كان صدوقاً ": شعبة  عن عدى

ى من يزيد بن خمير عـن       ـ، أحب إل   عن أبيه عن أبى بكر مرسالً      هشام بن عروة  : بن سعيد يقول  

                                                 
  .995،  حديث رقم 2/104مسند الشاميين   )1(
  .4،  حديث رقم 1/6المعجم األوسط للطبراني   )2(
سنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول اهللا، باب ما ذكر من سيماء هذه األمة يوم القيامة من آثار السجود                     )3(

  .607طهور،  حديث رقم وال
  .2489،  حديث رقم 4/261شعب اإليمان   )4(
  .96،  حديث رقم 9/107األحاديث المختارة   )5(
  .1/583غريب الحديث للخطابي   )6(
  .1/156الجرح والتعديل   )7(
  .9/259، الجرح والتعديل 227 ص - رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   )8(
  .11/282تهذيب التهذيب انظر   )9(
  .2/381الكاشف للذهبي   )10(
  .5/535الثقات البن حبان   )11(
  .2/287العلل ومعرفة الرجال   )12(
  .9/259الجرح والتعديل   )13(
  .انظر المرجع السابق  )14(
  .257تاريخ أسماء الثقات ص   )15(
  .11/282تهذيب التهذيب انظر   )16(
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قـال   و .)1(سليم بن عامر عن أوسط عن أبى بكر، يعنى أن ذاك المنقظع أحب إليه من هذا المتصل                
  .الراوي ثقة:  قال الباحث.)2("صدوق: "ابن حجر

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

وصـححه   .)3("حسن صحيح غريب من هذا الوجه ":  الترمذي وقال. إسناده صحيح : قال الباحث 
  .)5(، واأللباني)4(شعيب األرنؤوط 

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

.  هـو اسـم جبـل   ]أالَ أعلّمك كلماٍت لو قُلْتَهن وعليك ِمثُل ِصيٍر غُِفر لك     : أنه قال لعلي  [ وفيه   - 
 .)6(بالواو] صور[ويروى 

  ):202(الحديث رقم 
، ثنا ابـن  )7( حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي : في الدعاء قال   مام الطبراني اإلأخرج  

، أن رسـول  tأبي فديك، ثنا محمد بن سليمان، عن عبد الواحد بن أبي كثير، عن جابر بن عبد اهللا 
" ِبِهنِمثُْل ِصيِر ِذنُوٍب غُِفر لَك      أالَ ُأعلِّمك كَلَماٍت ِإذَا دعوتَ ِبِهن ثُم كَان علَيكt" :          ، قال لعلي  e اهللا
اللهم ِإنِّي َأسَألُك ِبلَا ِإلَه ِإلَّا َأنْتَ الحِليم الكَـِريم، سـبحان اِهللا   : َأن تَقُوَل: "نَعم، يا رسول اِهللا، قَالَ    : قَاَل

  .)8("رب العرِش الكَِريِم َأن تَغِْفر ِلي
  :تخريج الحديث

  .ه الطبرانيتفرد ب  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .لم أعثر على ترجمة له: عبد الواحد بن أبي كثير - 
 .لم أعثر على ترجمة له: محمد بن سليمان - 

                                                 
  .4/1492الضعفاء الكبير   )1(
  .1074تقريب التهذيب ص   )2(
  .1/597سنن الترمذي   )3(
  .17693حديث رقم ، 29/237ر تعليقه على مسند أحمد انظ  )4(
  .6/335السلسلة الصحيحة   )5(
  .3/66النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  .عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني موالهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحيم بن اليتيمهو   )7(
  .2/1274الدعاء للطبراني   )8(
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 .، وهو صدوق)1(سبقت ترجمته: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديلي - 
  . الدمشقي عبد الرحمن بن إبراهيم بن ميمونإبراهيم بن دحيم - 

  .)2( مقبوالًكان محدثاً: قال الذهبي
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  . لم أعثر على ترجمة لهمنأتوقف في الحكم عليه، فيه : قال الباحث  

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال صرتُ إلـى فُـالن أِصـير        .  أي المرِجع  ]عليك توكّلْنا وإليك المِصير   [وفي حديث الدعاء     - 
 .)3(القياس مصارا مثل معاشو. مِصيرا وهو شاذٌّ

  ):203(الحديث رقم 
 حدثني محمد بن ِمنْهاٍل الضِرير، وُأميـةُ بـن ِبـسطَام    : في صحيحه قال إلمام مسلم أخرج    
ِشيي4(الْع(   ةَ، قااليلَاءِ          : ، واللفظ ِلُأموهو ابن الْقَاِسِم، عن الْع حوٍع، حدثنا ريربن ز ِزيدحدثنا ي)عن  ،)5 
ِللَِّه ما في السماوات ومـا فـي األرض    {eلَما نَزلَتْ على رسول اللَِّه:  عن أبي هريرةَ، قال  ،)6(أبيه

وِإن تُبدوا ما في َأنْفُِسكُم أو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اهللا فَيغِْفر ِلمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللَّه على كـل                    
 ثُـم بركُـوا علـى    e، فََأتَوا رسوَل اللَّهِ   eفَاشْتَد ذلك على َأصحاِب رسول اللَّهِ     : قال. )7(} قَِدير شَيٍء
 كُلِّفْنَا من الَْأعماِل ما نُِطيقُ الصلَاةَ والصيام والِْجهاد والصدقَةَ، وقـد            ِ:فَقَالُوا َأي رسوَل اللَّه   . الركَِب
َأتُِريدون َأن تَقُولُوا كما قال َأهُل الِْكتَابيِن مـن  ": eقال رسول اللَِّه.  علَيك هذه الْآيةُ وال نُِطيقُها  ُأنِْزلَتْ

طَعنَـا  سِمعنَا وأَ : قالوا. "وِإلَيك الْمِصير بْل قُولُوا سِمعنَا وَأطَعنَا غُفْرانَك ربنَا       ! قَبِلكُم سِمعنَا وعصينَا؟  
  .الحديث. )8(...وِإلَيك الْمِصيرغُفْرانَك ربنَا 
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
                                                 

  ).56(انظر الحديث رقم   )1(
  .23/300تاريخ اإلسالم   )2(
  .3/67النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  . 4/269األنساب للسمعاني . إلى بني عايش، وهم نزلوا البصرة وصارت محلة تنسب إليهمهذه النسبة   )4(
 .هو العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب، ابو شبل الحرقي  )5(
 .الرحمن بن يعقوب مولى الحرقةهو عبد   )6(
  .284اآلية : سورة البقرة  )7(
  . 125صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بياِن َأنَّه سبحانَه وتَعالَى لم يكَلِّفْ إال ما يطَاقُ،  حديث رقم  )8(



  322 322 

  :دراسة رجال اإلسناد
  . هـ، وقيل غير ذلك138العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى، أبو شبل المدنى، ت - 

 ثقة لم أسـمع   : "وقال أحمد ". يث، ثبتاً كان ثقة، كثير الحد   : "، عن محمد بن عمر    )1(قال ابن سعد  
. )4("ليس به بأس  : "وقال النسائى . )3("هو ثقة عند أهل الحديث    : "وقال الترمذى . )2(" ذكره بسوء  أحداً

وللعالء نسخ عن أبيـه     : وقال ابن عدى مرة   . )6("ثقة: وقال العجلي . )5("الثقات"وذكره ابن حبان فى     
صالح، روى عنه الثقـات،  :  حاتم وقال أبو. )7(أرى به بأساًعن أبى هريرة يرويها عنه الثقات وما    

وقال فـي  . )9("صدوق توقف بعضهم في االحتجاج به: "وقال الذهبي. )8(لكنه أنكر من حديثه أشياء   و
صـدوق  ": وقال ابن حجر. )10(الَ ينِْزُل حِديثُه عن درجِة الحسِن، لَِكن يتَجنَّب ما ُأنِْكر علَيهِ     : "موضع

وقال . )12(ليس بذاك، لم يزل الناس يتوقون حديثه، ليس حديثه بحجة: وقال ابن معين  . )11("ربما وهم 
حديث العالء عن أبيه، ليس به بأس، وسعيد المقبـرى أوثـق،            : "، عن ابن معين   )13(عثمان الدارمى 
هو بأقوى ما ليس : وقال أبو زرعة". )14("ليس بالقوي: "وقال ابن عدي مرة أخرى". والعالء ضعيف

  .الراوي صدوق: قال الباحث. )16("ينفرد بأحاديث ال يتابع عليها: "وقال الخليلى. )15(يكون

  
  

                                                 
  .330 ص -القسم المتمم-الطبقات الكبرى   )1(
  .6/357الجرح والتعديل   )2(
  .1/98 سنن الترمذي  )3(
  .22/523تهذيب الكمال انظر   )4(
  .5/247الثقات البن حبان   )5(
  .2/149معرفة الثقات   )6(
  .6/372الكامل في الضعفاء   )7(
  .6/358الجرح والتعديل   )8(
  .139من تكلم فيه وهو موثق ص   )9(
  .6/187سير أعالم النبالء   )10(
  .761تقريب التهذيب ص  )11(
  .6/357الجرح والتعديل   )12(
  .173 ص - رواية الدارمي- تاريخ ابن معين  )13(
  .6/372الكامل في الضعفاء   )14(
  .6/357الجرح والتعديل   )15(
  .22/187تهذيب التهذيب   )16(
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 . هـ231أمية بن ِبسطَام الْعيِشي، أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع ت - 

: ن حجر ، وقال اب  )3("محله الصدق : "وقال أبو حاتم  . )2(، وثقه الذهبي  )1(ذكره ابن حبان في الثقات    
  .الراوي ثقة:  قال الباحث.)4("صدوق"

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي قُرونُها واحدتُها ِصيـِصية      ]أنه ذكَر فتنةً تكون في أقْطَاِر كأنها صياِصي بقَر        [فيه  } صيص{ - 

يء امتُنع به وتُحـصن بـه فهـو         وكلُّ ش . شَبه الفتنة بها لِشدتها وصعوبة األمِر فيها      . بالتخفيف
 .)5(ِصيِصيةٌ

  ):204(الحديث رقم 
، َأخْبرنَا كَهمس بن الْحسِن، حدثَنَا عبد اللَّـِه  )6( حدثَنَا يِزيد: في مسنده قال  اإلمام أحمد  خرجأ  

 eكُنَّا مع رسوِل اللَّهِ   : ، قَالَ )7( مِزيدةُ بن حوالَةَ   زاِئدةُ َأو : بن شَِقيٍق، حدثَِني رجٌل ِمن عنَزةَ، يقَاُل لَه       ا
 ِفي ِظلِّ دوحٍة فَرآِني وَأنَا مقِْبٌل ِمن حاجٍة ِلي          eفَنَزَل النَّاس منِْزلًا، ونَزَل النَِّبي    . ِفي سفٍَر ِمن َأسفَاِرهِ   

فَلَهـا عنِّـي    ": علَام يا رسوَل اللَِّه؟ قَالَ    :  قُلْتُ "َأنَكْتُبك يا ابن حوالَةَ؟   ": فَقَاَل. ولَيس غَيره وغَير كَاِتِبهِ   
علَام يا رسوَل   :  قُلْتُ "َأنَكْتُبك يا ابن حوالَةَ؟   ": فَقَاَل: قَاَل. ثُم دنَوتُ دون ذَِلك   : قَاَل. "وَأقْبَل علَى الْكَاِتبِ  

ثُم ِجْئتُ فَقُمتُ علَيِهما، فَِإذَا ِفي صدِر الِْكتَاِب َأبو بكٍْر          :  قَالَ "فَلَها عنِّي وَأقْبَل علَى الْكَاِتِب؟    " :اللَِّه؟ قَالَ 
: فَقَاَل. م يا نَِبي اللَّهِ   نَع:  فَقُلْتُ "َأنَكْتُبك يا ابن حوالَةَ؟   ": فَقَاَل. وعمر، فَظَنَنْتُ َأنَّهما لَن يكْتَبا ِإلَّا ِفي خَيرٍ       

َأصـنَع  : قُلْتُ:  قَالَ "كَيفَ تَصنَع ِفي ِفتْنٍَة تَثُور ِفي َأقْطَاِر الَْأرِض كََأنَّها صياِصي بقَر؟ٍ          يا ابن حوالَةَ    "
   ِفـي ِفتْنَـٍة كَـَأن       كَيـفَ تَـصنَع   ": ثُـم قَـالَ   . "علَيـك ِبالـشَّامِ   ": ماذَا يـا رسـوَل اللَّـِه؟ قَـالَ        

                                                 
 .8/123الثقات البن حبان   )1(
 .1/255الكاشف للذهبي   )2(
 .2/303الجرح والتعديل   )3(
 .152تقريب التهذيب ص   )4(
  .3/67ألثرالنهاية في غريب الحديث وا  )5(
  .يزيد بن هارون، أبو خالد السلميهو   )6(
، وليس هو أخا الصحابي المشهور عبد اهللا بـن حوالـة            ة الكرام صحابأحد ال ،  عنزيزائدة بن حوالة ال   هو    )7(

  .3/3اإلصابة في تمييز الصحابة انظر . األزدي
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فَلَا َأدِري، كَيفَ قَاَل ِفي الْآِخرة؟، ولََأن َأكُون عِلمتُ كَيفَ قَاَل ِفـي             :  قَالَ " َأرنٍَب؟ )1(الُْأولَى ِفيها نَفْجةُ  
  .)2(الْآِخرِة َأحب ِإلَي ِمن كَذَا وكَذَا

  :تخريج الحديث
  .ا اإلسناد، بنحوه، بهذ)3(أخرجه أحمد في فضائل الصحابة

 من طريـق     كالهما ،)6( في مسنده  ، والطيالسي )5(، وفي الفضائل  )4( في مسنده  وأخرجه أحمد 
  .، بألفاظ متقاربةtالجريري عن عبد اهللا بن شقيق، عن عبد اهللا بن حوالة

 ومن طريقه -،)9(، وفي مسنده )8(، وابن أبي شيبة في مصنفه     )7(أخرجه أحمد : للحديث شاهد و
، وابن  )13(، والبغوي في معجم الصحابة    )12(، والطبراني في الكبير   )11(، وابن حبان  )10(صمابن أبي عا  

،  من طريق حماد بن اسامة عن كهمس بن الحسن عن عبد اهللا بن شقيق عـن                  )14(قانع في معجمه  
،  )16(، والطبرانـي فـي الكبيـر   )15(وأخرجه الطوسـي . هِرم بن الْحاِرِث، وُأسامة بن خُريم، بنحوه  

هـرم  (ثالثـتهم  . ، من طريق قتادة عن عبد اهللا بن شقيق، مختصرا      )17(البغوي في معجم الصحابة   و
  .tعن مرة البهزي) وأسامة وعبد اهللا

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
ـ    )1( معجم مقاييس اللغة البن  انظر  .  وارتفاِعه أصٌل يدلُّ على ثُُؤوِر شيءٍ    : النون والفاء والجيم  ) نفج(أي ثار، ف

  .5/457فارس
  .20354،  حديث رقم 33/464مسند أحمد   )2(
  .1704،  حديث رقم 2/895فضائل الصحابة البن حنبل   )3(
  .17004،  حديث رقم28/213مسند أحمد   )4(
  .719،  حديث رقم1/448فضائل الصحابة البن حنبل   )5(
  .1345يث رقم،  حد2/577مسند الطيالسي   )6(
  .20372،  حديث رقم 33/476مسند أحمد   )7(
  .32687،  حديث رقم 17/74مصنف ابن أبي شيبة   )8(
  .540، حديث رقم2/31مسند ابن أبي شيبة   )9(
  .1380،  حديث رقم 2/553اآلحاد والمثاني   )10(
  .2195،  حديث رقم 7/114موارد الظمآن للهيثمي   )11(
  .20/315المعجم الكبير للطبراني   )12(
  .2167،  حديث رقم 5/345معجم الصحابة للبغوي   )13(
  .3/57  البن قانعمعجم الصحابة  )14(
  .118،  حديث رقم164مستخرج الطوسي ص   )15(
  .20/315المعجم الكبير للطبراني   )16(
  .2166،  حديث رقم 5/345معجم الصحابة للبغوي   )17(
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  :الحكم على الحديث
  :صحيح اإلسناد، وفيه: قال الباحث

  والة أم زائدة بن حوالة؟االختالف في الراوي األعلى هل هو عبد اهللا بن ح - 
يبدو لي من سياق الحديث والسند أن الراوي لم يتقن ضبطه وحفظه، ولكن             : "قال الشيخ األلباني  

من أجل رواية   " اإلصابة"وقد أورد الحافظ زائدة هذا في       . لم يتعين عندي من هو؟ ألنهم جميعاً ثقات       
مام أحمد الذي ساق الحـديث فـي        أحمد هذه؛ وما أرى ذلك بجيد، وخاصة أنه لم يرتِض صنيع اإل           

بالتمام الذي ساقه من طريق يزيد بن هارون وزاد عليه؛ ولم يفُتْه شـيء              " مسند عبد اهللا بن حوالة    "
منه، فصنيع أحمد هذا لم يرضه الحافظ؛ بحجة أنه ليس في الخبر تسميته عبد اهللا؛ إال أنه اسـتدرك                   

". اد بن سلمة عن الجريري فـسماه عبـد اهللا         لكن أخرجه الطبراني من طريق حم     : "على نفسه فقال  
وكذلك سماه ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد اهللا بـن                 : "وقال أيضا 

  شقيق عن عبد اهللا بن حوالة فثبت بذلك صواب أن راوي الحديث بهذا التمام هو 
أشهر من زائـدة راوي هـذا   وهو : عبد اهللا بن حوالة الصحابي المشهور، فمن الغريب قول الحافظ    

الخبر، فلعل بعض رواته سماه عبد اهللا ظنَّاً منه أنه ابن حوالة المشهور، فسماه عبد اهللا، والصواب                 
اتفاق : األول: بل الصواب أنه عبد اهللا بن حوالة، وذلك لسببين        : زائدة أو مزيدة، على الشك، فأقول     

أن الذي سماه زائدة تـردد فـي        : واآلخر. ريريعن الج : إسماعيل ابن علية، وحماد بن سلمة عليه      
تسميته بين زائدة ومزيدة كما سبق، والتردد دليل عدم الضبط والحفظ، ومن المعلوم أن مـن حفـظ       

  .)1("واهللا أعلم. حجة على من لم يحفظ
 وال يضر أن يكون الحديث قد جاء من طريق زائدة بن حوالة أيضا، فما المانع من                 :قال الباحث 

، والسفر يجمع جماعة من     eالحديث سمعه أكثر من واحد؟ خاصة أنه روي في سفر النبي          أن يكون   
الناس، وكان زائدة أحدهم كما هو مبين ذلك في متن الحديث، وال يقال أن الشك في اسـمه زائـدة                    
ومزيدة تردد يدل على عدم ضبط وحفظ، فهناك عدد من الصحابة اختلف فـي أسـمائهم وأسـماء                  

  .آبائهم
  .)2(من المدلسين وال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى :يد بن هارونتدليس يز - 

رواه َأحمـد، والطَّبراِنـي، وِرجالُهمـا ِرجـاُل         : "قال الهيثمي عن رواية عبد اهللا بـن حوالـة         
 الـشَّيخَيِن ولَـم     هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرطِ    : "وقال الحاكم عن حديث مرة بن كعب      . )3("الصِحيِح
اهجخَرإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه زائدة         : "وقال شعيب األرنؤوط   .)4("ي

                                                 
  .10/8السلسلة الصحيحة انظر   )1(
  .27ين البن حجر ص طبقات المدلس  )2(
  .7/226مجمع الزوائد   )3(
  .3/102المستدرك على الصحيحين للحاكم   )4(
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لكن الشيخ األلباني أعل رواية الحديث عن زائدة بن حوالة، وحسنها عـن             . )1("بن حوالة اأو مزيدة   
  .)y)2بن حوالة ومرة البهزي اعبد اهللا 

  
  :  رحمه اهللاقال ابن األثير

شبه الرماح التي تُشْرع في الِفتنة وما يشْبهها من ساِئر          : وقيل  ] الصياِصي[ومنه قيل للحصون     - 
  .)3(السالح بقرون بقَر مجتمعة

  ):205(الحديث رقم 
، )5( عن َأِبيـهِ ، قَاَل َأخْبرنَا محمد بن عمٍرو،)4(حدثَنَا يِزيد:  في مسنده قال  اإلمام أحمد  أخرج

خَرجـتُ يـوم الْخَنْـدِق َأقْفُـو آثَـار          : َأخْبرتِْني عاِئـشَةُ قَالَـتْ    : بِن وقَّاٍص قَالَ  اعن جدِه علْقَمةَ    
فَوضـع   ِإلَـى الْمِدينَـِة      e، ورجع رسوُل اللَّهِ   صياِصيِهمورجعتْ بنُو قُريظَةَ فَتَحصنُوا ِفي      ...النَّاِس

 وِإن علَى ثَنَايـاهu     فَجاءه ِجبِريلُ : السلَاح، وَأمر ِبقُبٍة ِمن َأدٍم فَضِربتْ علَى سعٍد ِفي الْمسِجِد، قَالَتْ          
لَاح، اخْرج ِإلَى بِني قُريظَةَ     َأقَد وضعتَ السلَاح؟ واللَِّه ما وضعتْ الْملَاِئكَةُ بعد الس        ": لَنَقْع الْغُباِر، فَقَالَ  

مالحديث.)6("...فَقَاِتلْه .  
  :تخريج الحديث

من طريق محمد   جميعهم  ،  )9(، و ابن حبان   )8(، و إسحاق بن راهوية    )7(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .بن عمرو به، بمثلها

من طريق هشام بن عروة، عـن عـروة، عـن           كالهما  ،  )11(، ومسلم )10(وأخرجه البخاري 
  . به، بنحوهtشةعائ
  

                                                 
  .33/465انظر تعليقه على مسند أحمد   )1(
  .10/8السلسلة الصحيحة   )2(
  .3/67النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
 .هـ206د الواسطي ت ابن زاذان بن ثابت السلَمي أبو خال: يزيد بن هارون بن زاذي ويقال هو   )4(
  .عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى المدنىهو   )5(
 .25097،  حديث رقم 42/26مسند أحمد  )6(
 .37951،  حديث رقم 20/368مصنف ابن أبي شيبة  )7(
 .1126،  حديث رقم 2/544مسند إسحاق بن راهوية  )8(
 .7028،  حديث رقم 15/498صحيح ابن حبان  )9(
 .4122 من األحزاب،  حديث رقم eالمغازي،  باب مرجع النبيصحيح البخاري كتاب   )10(
 .1769صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد،  حديث رقم   )11(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، والد محمد بن عمرو بن علقمة - 

: قال الباحث . )3("مقبول: "، وقال ابن حجر   )2("وثق: "، وقال الذهبي  )1("الثقات"ذكره ابن حبان في     
  .صدوقالراوي 

أبـو الحـسن المـدني      : ، وقيـل  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبـد اهللا            - 
 .هـ145ت

: وقال أبـو حـاتم    . )5("وكان يخطئ : "وقال" الثقات"، وذكره ابن حبان في      )4(وثقه ابن معين  
لم يـزل  : "وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن مِعين   . )6("صالح الحديث يكتب حديثه، وهو شيخ     "

كان محمد بن عمرو يحـدث      : لك؟ قال وما علة ذ  : الناس يتقون حديث محمد بن عمرو قيل له       
: وقال. مرةً عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة           

     ِنيِديبن الْم تُ في كتاب عليَأيد بن عمرو، كيف هو؟ قال          : رمحى بن سعيد، عن ميحسألت ي :
وأمـا  : "وقال يحيى القطان  . )7("ليس هو ممن تُريد   : ل  بل أشدد، قا  : تريد العفو أو تشدد؟ قلت      

صـدوق لـه    : "قال ابن حجـر   . )8("محمد بن عمرو فرجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث        
  .الراوي صدوق له أوهام، كما قال ابن حجر: قال الباحث. )9("أوهام

  :الحكم على الحديث
 وال يضر، فقد ذكره ابن حجر       ارون، وفيه تدليس يزيد بن ه      اإلسناد حسنالحديث  : قال الباحث 

  .)10(من المدلسينفي المرتبة األولى 
  
  

  

                                                 
 .5/174الثقات البن حبان   )1(
 .2/84الكاشف للذهبي   )2(
 .741تقريب التهذيب ص  )3(
 .4/323تاريخ ابن أبي خيثمة   )4(
 .7/377حبان الثقات البن   )5(
 .8/31الجرح والتعديل   )6(
 .4/323تاريخ ابن أبي خيثمة   )7(
 .6/224الكامل في ضعفاء الرجال    )8(
 .884تقريب التهذيب ص   )9(
  .27طبقات المدلسين البن حجر ص  )10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
أن امرأةً خرجت في سِريةّ وتَركَـتْ ِثنْتَـي عـشْرة عنـزاً لهـا                [ومنه حديث حميد بن هالل     - 

 .)1(]وِصيِصيتَها التي كانت تَنِْسج بها

  ):206(الحديث رقم 
 حدثَنَا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، حدثَنَا سلَيمان يعِنـي           : في مسنده قال   حمد اإلمام أ  أخرج

 طَِريقُه علَينَا، فََأتَى علَى الْحي، )2(كَان رجٌل ِمن الطُّفَاوةِ   : ابن الْمِغيرِة، عن حميٍد يعِني ابن ِهلَاٍل، قَالَ       
مثَهدقُلْتُ        : ، قَالَ فَح تَنَا، ثُماعنَا ِبيِدينَةَ ِفي ِعيٍر لَنَا فَِبعتُ الْمقَِدم :       ـنم نِل، فَلَآِتيجذَا الرِإلَى ه لََأنْطَِلقَن

رَأةً كَانَتْ ِفيِه فَخَرجتْ ِإن ام": ، فَِإذَا هو يِريِني بيتًا، قَالَ   eفَانْتَهيتُ ِإلَى رسوِل اللَّهِ   : قَاَل. بعِدي ِبخَبِرهِ 
فَفَقَـدتْ  :  قَـالَ  .ِفي سِريٍة ِمن الْمسِلِمين وتَركَتْ ِثنْتَي عشْرةَ عنْزا لَها وِصيِصيتَها كَانَتْ تَنِْسج ِبها            

رج ِفي سِبيِلك َأن تَحفَـظَ علَيـِه،        يا رب ِإنَّك قَد ضِمنْتَ ِلمن خَ      : عنْزا ِمن غَنَِمها وِصيِصيتَها، فَقَالَتْ    
فَجعـَل رسـوُل    : قَاَل. "وِإنِّي قَد فَقَدتُ عنْزا ِمن غَنَِمي وِصيِصيِتي، وِإنِّي َأنْشُدك عنِْزي وِصيِصيِتي          

فََأصـبحتْ عنْزهـا وِمثْلُهـا،      ": e اللَّهِ قَاَل رسولُ . ، يذْكُر ِشدةَ منَاشَدِتها ِلربها تَبارك وتَعالَى      eاللَِّه
  .)3(بْل ُأصدقُك: قُلْتُ: قَاَل. "وِصيِصيتُها وِمثْلُها، وهاِتيك فَْأِتها فَاسَألْها ِإن ِشْئتَ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به اإلمام أحمد  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :ثالحكم على الحدي
لم يظهر لي    لكنه ضعيف بسبب إرسال حميد بن هالل، حيث أنه           رجاله ثقات، : قال الباحث 

  .من الرجل الطفاويه سماع
رجالـه إلـى    : وقال شعيب األرنؤوط  . )4(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح    : وقال الهيثمي 

حميد بن هالل ثقات رجال الصحيح، وليس في النص ما يـصرح بـسماع حميـد مـن الرجـل                    
  .)5(طفاويال
  

                                                 
  .3/67النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .اسم مبهم، وال يضر إبهامه ألن جميع الصحابة عدول  )2(
  .20664،  حديث رقم 34/260مسند أحمد   )3(
  .5/277مجمع الزوائد   )4(
  .34/260انظر تعليقه على مسند أحمد   )5(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 شاور أبا بكْر يوم بدر في األسرى فتَكلَّم أبو بكـر  eأن رسول اهللا  [ tفي حديث أنس  } صيف{ - 

صافَ السهم يـِصيف إذا عـدل عـن         : يقال.  أي عدل بوجهه عنه ليشاِور غيره      ]فصافَ عنه 
 .)1(الهدف

  ):207(الحديث رقم 
، وذَكَـر  )3(، عن َأنَسٍ )2( حدثَنَا عِلي بن عاِصٍم، عن حميدٍ      : في مسنده قال   م أحمد  اإلما أخرج

 َأبو بكٍْر،      فَقَام  ... النَّاس ِفي الُْأسارى يوم بدرٍ     eاستَشَار رسوُل اللَّهِ  : ، قَالَ )4(رجلًا عِن الْحسنِ  
 e فَذَهب عن وجِه رسوِل اللَّهِ    : قَاَل. ، ِإن تَرى َأن تَعفُو عنْهم، وتَقْبَل ِمنْهم الِْفداء        يا رسوَل اللَّهِ  : فَقَاَل

    الْغَم ِفيِه ِمن ا كَانقَاَل. م :    اءالِْفد مقَِبَل ِمنْهو ،منْهفَا عقَاَل. فَع : َل اللَّهَأنْزوU}    َّالل ِمن لَا ِكتَابقَ  لَوبِه س
ا َأخَذْتُمِفيم كُمس5(}لَم(َةِإلَى آِخِر الْآي )الحديث. )6.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به اإلمام أحمد  
  .y، بنحوه، من حديث ابن عباس، عن عمر)7( أخرجه أحمد: األولاهد،ووللحديث ش  
  .t، بمعناه، من حديث عبد اهللا بن مسعود)8(أخرجه أحمد: والثاني  

  .t، بنحوه، من حديث ابِن عمر)9(خرجه الحاكم أ:والثالث
  :دراسة رجال اإلسناد

 . اسم مبهم:رجال - 
، وهـو   )10(سبقت ترجمتـه  :  بن عاصم بن صهيب الواسطى، أبو الحسن القرشى التيمى         يعل - 

 .صدوق يخطئ
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  .3/67النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريهو   )2(
  . الصحابي أنس بن مالك، أبو حمزة األنصاريهو   )3(
 .بي الحسن البصريالحسن بن أهو   )4(
  .68: اآلية: سورة األنفال  )5(
  .13555،  حديث رقم 21/180مسند أحمد   )6(
  .208،  حديث رقم 1/334مسند أحمد   )7(
  .3632،  حديث رقم 6/138مسند أحمد   )8(
  .3228،  حديث رقم 2/329المستدرك على الصحيحين للحاكم   )9(
  ).98(انظر الحديث رقم   )10(
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  :الحكم على الحديث
 حميد الطويل وفيه ،ق يخطئ ولم يتابع صدو علي بن عاصم  فيه،  هذا إسناد ضعيف  : قال الباحث 
  في هذا الحديث،   بالسماع، وهو لم يصرح     مرتبة الثالثة من طبقات المدلسين     في ال  )1(ذكره ابن حجر  
  .حسن لغيرهال إلى  بهااهد يرتقيوشلكن الحديث له 

وقال شعيب األرنؤوط ". هذَا حِديثٌ صِحيح الِْإسنَاِد ولَم يخِْرجاه: " حديث ابن عمر  نقال الحاكم ع  
  .)2("حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: "على حديث أنس

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)3(]صافَ أبو بكر عن أبي بردة [ومنه الحديث اآلخر) ه( - 

  ):208(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
  : قال ابن األثير

يقال صافَ الكَبش يـصوف     .  أي كثيرة الصوف   ]جبة صيفَة أنه صلَّى في    [ وفي حديث عبادة     - 
وذكرناها . صيِوفة فقلبت ياء وُأدِغمت   : وبناء اللفظة . صوفا فهو صاِئفٌ وصيف إذا كثر صوفُه      

 .)4(ها هنا لظاهر لَفِْظها

  ):209(الحديث رقم 
، )5(د بن عثْمان بِن كَرامةَ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ        حدثَنَا محم  : في سننه قال   ماجهابن  اإلمام   أخرج  

   صوثَنَا الَْأحداِمِت، قَالَ          احِن الصةَ بادبع نع ،اندعِن مخَاِلِد ب نِكيٍم، عح نـوُل     : بسنَـا رلَيع جخَر
 ِبنَا ِفيها لَـيس علَيـِه شَـيء         وٍف ضيقَةُ الْكُميِن، فَصلَّى   وعلَيِه جبةٌ روِميةٌ ِمن ص     ذَاتَ يوٍم،    eاللَِّه

  .)6(غَيرها
  
  

                                                 
   .38لسين البن حجر ص طبقات المد  )1(
  .21/181انظر تعليقه على مسند أحمد   )2(
  .3/67النهاية في غريب الحديث واألثر   )3(
  .انظر المرجع السابق  )4(
  .حماد بن اسامةهو   )5(
  .3563سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لُبِس الصوِف، حديث رقم   )6(
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  :تخريج الحديث
، من طريق الْحسن بن عِلى بِن عفَّـان         )2(، وفي السنن واآلثار   )1(أخرجه البيهقي في الكبرى   

  .عن أبي أسامة به، بنحوه
، من طريق سـفيان     )4(وأبو نعيم في الحلية   . لي، من طريق مسلمة بن ع     )3(وأخرجه الشاشي 

، من طريق سفيان    )6(وابن عدي . ، من طريق أبي يوسف القاضي     )5(وفي تاريخ أصبهان  . بن عيينة ا
  .عن االحوص به، بمعناه) مسلمة وابن عيينة وأبو يوسف وسفيان بن سعيد( أربعتهم . بن سعيدا

  .، بنحوهt، من طريق راشد بن سعد عن عبادة )7(وأخرجه ابن عساكر في تاريخه
  :دراسة رجال اإلسناد

  .)8( ضعيف: العنسيالَْأحوص بن حِكيٍم - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
: ، وفيـه   إلى حسن لغيره    الحديث  يرتقي  يمكن أن  وبالمتابعات إسناده ضعيف، : قال الباحث   

، وفيه األحوص بن حكيم ضعيف، وفيه تدليس )t)9 من عبادةخالد بن معدان مرسل لم يصح سماعه
  .)10(حماد بن أسامة، وال يضر ألنه من الطبقة الثانية من المدلسين

  
  
  
  
  

                                                 
  .4357، 4356،  حديث رقم 2/420السنن الكبرى للبيهقي   )1(
  .1361،  حديث رقم 3/388معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )2(
  .1296،  حديث رقم 3/205مسند الشاشي   )3(
  .7/119حلية األولياء   )4(
  .2/14تاريخ أصبهان   )5(
  .5/194الكامل في الضعفاء   )6(
  .38/3تاريخ دمشق   )7(
  .121تقريب التهذيب ص انظر   )8(
  .171ي أحكام المراسيل صجامع التحصيل فانظر   )9(
  .30طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )10(
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  :قال ابن األثير

أي التي نزلَـت فـي      ] تَكْفيك آيةُ الصيف  : حين سئل عنها عمر، فقال له      [ وفي حديث الكَالَلة   - 
 .)1(والتَّي في أولها نزلَت في الشِّتاء. ِر سورِة النّساءوهي اآليةُ التي في آخ. الصيف

  ):210(الحديث رقم 
بـن  ا، ومحمـد    )2(حدثنا محمد بن أبي بكٍْر الْمقَـدِمي      :  في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

، عن سـاِلِم    )5(، حدثنا قَتَادةُ  )4(، حدثنا ِهشَام  )3(حدثنا يحيى بن سِعيدٍ   : الْمثَنَّى، واللفظ البن الْمثَنَّى، قاال    
، eبن أبي الْجعِد، عن معدان بن أبي طَلْحةَ، َأن عمر بن الْخَطَّاِب، خَطَب يوم جمعٍة، فذكر نَِبي اللَّهِ                 

 في  eاجعتُ رسوَل اللَّهِ  ، ما ر  )6(إني لَا َأدع بعِدي شيئا َأهم ِعنِْدي من الْكَلَالَةِ        : ثُم قال . وذَكَر َأبا بكْرٍ  
شَيٍء ما راجعتُه في الْكَلَالَِة، وما َأغْلَظَ لي في شَيٍء ما َأغْلَظَ لي فيه، حتـى طَعـن ِبِإصـبِعِه فـي                      

 فيها ، التي في آِخِر سورِة النِّساِء؟ وِإنِّي إن َأِعشْ َأقِْضتَكِْفيك آيةُ الصيِفأال : وقال يا عمر  . صدِري
آنُأ الْقُرقْرلَا ي نمو آنُأ الْقُرقْرقِْضي بها من يٍة ي7(ِبقَِضي(.  

  :تخريج الحديث
  .، عن محمد بن المثنى به، مطوال)8(أخرجه  مسلم  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  .3/68النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .364 /5األنساب للسمعاني .  واسمه مقدمهذه النسبة إلى الجد  )2(
  .يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى ، أبو سعيد البصرى األحول الحافظهو   )3(
  .ى عبد اهللا الدستوائى، أبو بكر البصرىهشام بن أبهو   )4(
  .قتادة بن دعامة السدوسيهو   )5(
 : وقيل الكاللـة   . إذا أحاط به   ، من تكلله النسب   : وأصله ،هو أن يموت الرجل وال يدع والدا وال ولدا يرثانه           )6(

 األب  : وقيـل  .فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهـذا الـشرط         ،  الوارثون الذين ليس فيهم ولد وال والد      
 وقيل .  فسمي ذهاب الطرفين كاللة   ،واالبن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه           

النهاية فـي   .  وبه سميت ألن الوراث يحيطون به من جوانبه          ،كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل       
  .4/197  واألثرغريب الحديث

)7(  1617اِث الْكَلَالَِة،  حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب ِمير.  
صحيح مسلم،  كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها عن حضور المـسجد،                      )8(

  .1286حديث رقم 
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، وأما تدليسه   )1( طلحة م يرسل عن معدان بن أبي     ال يضر ألنه ل    إرسال سالم بن أبي الجعد    وأما   - 
فال يضر كذلك، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية الذين اغتفـر األئمـة تدليـسهم وإن لـم                    

  .)2(يصرحوا بالسماع
، وأما تدليسه ال يضر كذلك، فقد       )3(نه لم يرسل عن سالم بن أبي الجعد       ال يضر، أل   إرسال قتادة و - 

 . األخرى)5(بالسماع في رواية مسلم، وقد صرح )4(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .179جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  .31طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )2(
  .255-254ام المراسيل صجامع التحصيل في أحكانظر   )3(
 .43طبقات المدلسين البن حجر ص   )4(
،  كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها عـن حـضور                   2/81صحيح مسلم     )5(

  .1286المسجد، حديث رقم 
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  :الهمزةد مع باب الضا: المبحث الثالث
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
يخْرج من ِضْئِضئ هذا قوم يقرأون القرآن ال يجـاوز تَـراِقيهم            [في حديث الخوارج    } ضأضأ{ - 

       ممن الر ق السهمرين كما يمقُون من الدةيمرق      . األصل:  الِضْئِضئ ]ييقـال ِضئـِضُئ ِصـد
ورواه . وحكى بعضهم ِضْئِضٌئ بوزِن ِقنديل يريد أنه يخرج من نَسِله وعِقبـه           . وضؤضُؤ ِصدق 

 .)1(وهو بمعنَاه. بعضهم بالصاد المهملة

  ):211(الحديث رقم 
بِن ا، عن عمارةَ    )3( حدثَنَا عبد الْواِحدِ   ،)2(حدثَنَا قُتَيبةُ :  في صحيحه قال   اإلمام البخاري خرج  أ  

بعثَ عِلي  : سِمعتُ َأبا سِعيٍد الْخُدِري، يقُولُ    : الْقَعقَاِع بِن شُبرمةَ، حدثَنَا عبد الرحمِن بن َأِبي نُعٍم، قَالَ         
: قَاَل. )5( لَم تُحصْل ِمن تُراِبها    )4(ِن ِبذُهيبٍة ِفي َأِديٍم مقْروظٍ     ِمن الْيمe   ِإلَى رسوِل اللَّهِ   tبن َأِبي طَاِلبٍ  

ِإما علْقَمةُ، وِإما   : بين عيينَةَ بِن بدٍر، وَأقْرع بِن حاِبٍس، وزيِد الْخَيِل، والراِبع         : فَقَسمها بين َأربعِة نَفَرٍ   
  اِمرالطُّ اع نِلباِبهِ   . فَيحَأص ٌل ِمنجُؤلَاءِ     : فَقَاَل ره ذَا ِمنقَّ ِبهَأح نقَاَل. كُنَّا نَح :   النَِّبـي لَغَ ذَِلكفَبe ،
جٌل غَاِئر  فَقَام ر : قَاَل. "َألَا تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السماِء يْأِتيِني خَبر السماِء صباحا ومساء           ": فَقَاَل

، مشَمر الِْإزاِر، فَقَاَل يا     )9(، كَثُّ اللِّحيِة، محلُوقُ الرْأسِ    )8(، نَاِشز الْجبهةِ  )7(، مشِْرفُ الْوجنَتَينِ  )6(الْعينَيِن
قَاَل . ثُم ولَّى الرجلُ  : قَاَل. "تَِّقي اللَّه ويلَك، َأولَستُ َأحقَّ َأهِل الَْأرِض َأن ي      ": قَاَل. اتَِّق اللَّه : رسوَل اللَّهِ 

ـ    . "ون يصلِّي ـلَا، لَعلَّه َأن يكُ   ": َألَا َأضِرب عنُقَه؟ قَالَ   : خَاِلد بن الْوِليِد يا رسوَل اللَّهِ      : اِلدـفَقَاَل خَ
ـ     لٍّ، يصم ِمن كَمـ         : قُوُلـو   ِإنِّـي لَـمe :"    قَـاَل رسـوُل اللَّـهِ     ! ِه؟ِبِلـساِنِه مـا لَـيس ِفـي قَلِْب

                                                 
  .3/69النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو رجاء، قتيبة بن سعيد الثقفيهو   )2(
  .و بشر، عبد الواحد بن زياد العبديأبهو   )3(
  .12/162فتح الباري البن حجر انظر . َأي مدبوغ ِبالْقَرِظ   )4(
فـتح البـاري البـن      انظـر   . َأي لَم تُخَلَّص ِمن تُراب الْمعِدن فَكََأنَّها كَانَتْ ِتبـرا وتَخِْليـصها ِبالـسبِك                 )5(

  .12/162حجر
)6(    ع اد َأنروظ         الْمحالْج ِضد وهقَة، ودِر الْحِن ِبقَعا لَاِصقَتَياِجرهمحاِخلَتَاِن ِفي مِه دنَيفتح الباري البـن    انظر  . ي

  .12/162حجر 
  .12/162فتح الباري البن حجر انظر . َأي باِرزهما، والْوجنَتَاِن الْعظْمان الْمشِْرفَاِن علَى الْخَديِن  )7(
  .5/55النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . رتفعهاأي م  )8(
هذه إشارة إلى َأن الْخَواِرج ِسيماهم التَّحِليق ، وكَان السلَف يوفِّرون شُعورهم لَا يحِلقُونَها ، وكَانَتْ طَِريقَـة                    )9(

وِسِهمءِميع رلْق جاِرج ح12/162فتح الباري البن حجر انظر . الْخَو.  



  335 335 

        مطُونَهلَا َأشُقَّ بقُلُوِب النَّاِس، و نع َأنْقُب َأن رقَفٍّ، فَقَالَ     : قَاَل. "ُأومم وهِه وِإلَي نَظَر ثُم :"  ِإنَّه  جخْـري
         ا لَا يطْباللَِّه ر ِكتَاب تْلُوني مذَا قَوِضْئِضِئ ه ِمن        مهقُ السرما ييِن كَمالد ِمن قُونرمي مهنَاِجرح اِوزج

  .)1("لَِئن َأدركْتُهم لََأقْتُلَنَّهم قَتَْل ثَمود": وَأظُنُّه قَاَل. "ِمن الرِميِة
  :تخريج الحديث

  .، بنفس اإلسناد، بنحوه)2(أخرجه مسلم
من طريق سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم بـه،           ما  كاله،  )4(، ومسلم )3(وأخرجه البخاري 

  .بألفاظ متقاربة
  :دراسة رجال اإلسناد

  .عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي، أبو الحكم الكوفي العابد، توفي قبل المائة - 
كان من عبـاد أهـل      :" ، وذكره ابن حبان في كتاب  الثقات، وقال        )6(، والنسائي )5(وثقه ابن سعد  
بر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله، وأدخله بيتًا مظلما وسد الباب خمسة عشر الكوفة ممن يص 

سر حيث  : يوما ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن، فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج               
لعبـد           لو قيـل    :  وعن بكير بن عامر    .)8("كان من األولياء الثقات   : "، وقال الذهبي  )7("شئت

الرحمن بن أبي نعم قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض روحك، ما كانت عنده زيادة على ما هـو               
وقال ابـن    . )9(" أبي نعم، فذكر له فضلًا وعبادة       الرحمن بن  ذَكَر أبي عبد  : "فيه، وقال ابن أبي حاتم    

ا تـضعيف ابـن     الراوي ثقة، وأم  : قال الباحث . )11("ضعيف: "وقال ابن معين  . )10("صدوق: "حجر
  .معين له فمعلوم تشدده وقد وثقه النسائي وهو متشدد

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  

                                                 
 إلى اليمن قبل حجة     t، وخالد بن الوليد   uصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب           )1(

  .4351الوداع،  حديث رقم 
  .1064صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ِذكِْر الْخَواِرِج وِصفَاِتِهم،  حديث رقم   )2(
  .3344، حديث رقم}وَأما عاد فَُأهِلكُوا ِبِريٍح صرصٍر {Uِهصحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب قَوِل اللَّ  )3(
  .1064صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ِذكِْر الْخَواِرِج وِصفَاِتِهم، حديث رقم   )4(
   .6/298الطبقات الكبرى البن سعد   )5(
   .17/457تهذيب الكمالانظر   )6(
   .5/112الثقات البن حبان   )7(
  .4/323العتدال في نقد الرجال ميزان ا  )8(
   .5/295الجرح والتعديل  )9(
   .602تقريب التهذيب ص   )10(
   .17/457تهذيب الكمالانظر   )11(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
مـن  : َأعطيتُ ناقةً في سبيل اللّه فأردتُ ْأن َأشْتَري مـن نَـسِلها أو قـال              [ومنه حديث عمر     - 

ِضْئِضِئها، فسألْتُ النبيe،ي:  فقال ها حتى تَجيءعد1(]وم القيامة هي وأوالُدها في ميزاِنك(. 

  ):212(الحديث رقم 
بـن  ا، قال حدثنا أبو الخطاب زيـاد        )2(حدثنا أحمد :  قال  اإلمام الطبراني في األوسط    أخرج

حدثنا شعبة، عن عاصم األحول، عـن أبـي عثمـان           : حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال    : يحيى، قال 
ُأعِطيتُ نَاقَةً ِفي سِبيِل اللَِّه، فََأردتُ َأن َأشْتَِري ِمن نَسِلها، َأو  : اِب، قَالَ ، عن عمر بِن الْخَطَّ    )3(النهدي
دعها حتى تجيء يوم الِْقيامِة ِهي وَأولَادها جِميعا ِفـي          : " فَقَالَ eِمن ِضْئِضِئها، فَسَألْتُ النَِّبي   : قال

اِنك4("ِميز( .  
  :تخريج الحديث

  .، من طريق الطبراني به، بمثله)5(أخرجه الضياء في المختارة
  .، من طريق محمود بن غيالن عن مؤمل به، بمثله)6(وأخرجه أبو الشيخ في طبقاته

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو صدوق سيء الحفظ)7(سبقت ترجمته: مؤمل بن إسماعيل - 
  .ى ترجمة لهشيخ اإلمام الطبراني، لم أعثر عل: أحمد بن محمد بن صدقة - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
: بسبب سوء حفظ مؤمل بن إسماعيل ولم يتابع، قال الطبراني         ضعيف اإلسناد،   : قال الباحث 

  .، وفيه أحمد بن محمد بن صدفة لم أجد له ترجمة)8(لم يرو هذا الحديث عن شعبة إال مؤمل
  
  

                                                 
  .3/69النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أحمد بن محمد بن صدقةهو   )2(
األنـساب  .  قـضاعة  هذه النسبة إلى بني نهد، وهو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحـاف بـن                     )3(

  .5/541للسمعاني 
  .1281،  حديث رقم 2/70المعجم األوسط للطبراني   )4(
  .237،  حديث رقم 1/345األحاديث المختارة   )5(
  .3/437طبقات المحدثين بأصبهان   )6(
  ).108(سبقت ترجمته في حديث رقم   )7(
  .2/70المعجم األوسط للطبراني   )8(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي ]لعظَمة اللّـه  [وفي ِرواية] وإنه ليتَضاءُل من خشِْية اللّه[ uديث إسرافيلفي ح } ضأل{ -

: والضئيل. يتَصاغَر تَواضعاً لَه وتَضاءل الشَّيء إذا انْقبض وانْضم بعضه إلى بعض فهو ضِئيل            
 .)1(النَِّحيفُ الدقيق

  ):213(الحديث رقم 
، أن )3(، عن ابن شهاب)2(أخبرنا الليث بن سعد، عن عقيل: قال في الزهد  ابن المباركأخرج  

إنـي  : فقال. إنك لن تطيق ذلك: ، سأل جبرئيل أن يتراأى له في صورته، فقال جبرئيل      eرسول اهللا 
 إلى المصلى في ليلة مقمرة، فأتاه جبرئيل في صورته، فغـشى          e فخرج رسول اهللا  . أحب أن تفعل  

فاق وجبرئيل مسنده وواضع إحدى يديه على صدره واألخرى بين    حين رآه، ثم أ    e على رسول اهللا  
كيف : فقال جبرئيل . "سبحان اهللا، ما كنت أرى أن شيئا من الخلق هكذا         ": e كتفيه، فقال رسول اهللا   

لو رأيت إسرافيل؟ إن له الثنى عشر جناحا، جناح منها في المشرق، وجناح فـي المغـرب، وإن                   
 حتى يصير مثل الوصـع، والوصـع        ل األحيان لعظمة اهللا تعالى    وإنه ليتضاء العرش لعلى كاهله،    

  .)4(عصفور صغير، حتى ما تحمل عرشه إال عظمته
  :تخريج الحديث

  .، من طريق ابن المبارك به، بنحوه)5(أخرجه الثعلبي في تفسيره  
  .، بنحوهt، من حديث ابن عباس)6(وله شاهد أخرجه البغوي في تفسيره  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .يع رجال اإلسناد ثقاتجم - 

  :الحكم على الحديث
، والمرسل إسناده صحيح إلى      ابن شهاب الزهري    ألجل إرسال  إسناده ضعيف : قال الباحث   

 .ابن شهاب الزهري
  
  
  

                                                 
  .3/69ألثر النهاية في غريب الحديث وا  )1(
  .أبو خالد، عقيل بن خالد بن عقيل األيليهو   )2(
  .محمد بن شهاب الزهريهو   )3(
  .221،  حديث رقم 74الزهد البن المبارك ص  )4(
  .8/98تفسير الثعلبي   )5(
  .8/350تفسير البغوي   )6(
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  :باب الضاد مع الباء: مبحث الرابعال
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
. يقال أضبأتُ إليه أضبأ إذا لَجْأتَ إليه      . بهاأي لَِزق باألرض يستتر     ] فَضبأ إلى نَاقَته  [فيه  } ضبأ{ - 

 .)1(ويقَال فيه أضبَأ يضِبُئ فهو مضِبئ

  ):214(الحديث رقم 
       ، حـدثَنَا  )2(حدثَنَا جعفَـر بـن ِمهـران الـسباك    :  في مسنده قال أبو يعلى الموصلي   أخرج

دبلَى ع3(اَألع( دمحثَنَا مدِن ، حمحِد الربِن عوِد بمحم نع ،انثْمِن عاِم برح ناقَ، عحِإس نِرو ابمِن عب
 ِلنَشْتَِرك علَيها، فَانْفَلَتَتْ eابتَعنَا بقَرةً ِفي عهِد رسوِل اِهللا: ، قَاَلtبِن الْجموِح، عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا،

فَـضبَأ  ذَكْوان ِبسيٍف ِفي يِدِه وهو يجوُل ِبالضماِد،        : عتْ علَينَا، فَعرض لَها مولًى لَنَا يقَاُل لَه       ِمنَّا فَامتَنَ 
عتْ فَلَـم    ِبِه ضربها ِبالسيِف ِفي َأصِل عنُِقها، َأو علَى عاِتِقها فَخَرقَها ِبالسيِف، ووقَ            ِإلَى تَلٍّ فَلَما مرتْ   

:  فَذَكَرنَا لَه شَْأنَها، فَقَـالَ     eيدِرك ذَكَاتَها، فَخَرجتُ َأنَا وعبد اِهللا بن ثَاِبِت بِن الْجذَِع فَلَِقينَا رسوَل اهللاِ            
"حِبِه الْو ونِبسا تَحِبم وهِبسفَاح ءاِئِم شَيهِذِه الْبه ِمن 4("شَكُلُوا، ِإذَا فَاتَكُم(.  

  :تخريج الحديث
  .، بمعناهt، من طريق عبد الرحمن، ومحمد ابنى جابر، عن أبيهما)5(أخرجه البيهقي في الكبرى  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .لم أعثر على ترجمة له: محموِد بِن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْجموِح - 
 - انثْمِن عاِم بروهو متروك الحديث، )6(سبقت ترجمته: ح. 
 من صدوق حسن الحديث، مكثر من التدليسوهو ، )7(سبقت ترجمته: محمد بن ِإسحاقَ المـدني     - 

 .الطبقة الثالثة
 .)8(هـ89تثقة من الثامنة : البصري السامي، أبو محمدعبد األعلى بن عبد األعلى  - 
 - اكبالس انرِمه نب فَرعلم أعثر على ترجمة له: ج.  

                                                 
  .3/69النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .3/208 للسمعاني األنساب. هذه النسبة لمن يسبك االشياء  )2(
  .أبو محمد، عبد األعلى بن عبد األعلى القرشي البصري الساميهو   )3(
  .1860،  حديث رقم 3/384مسند أبي يعلى   )4(
  .19403،  حديث رقم 9/246السنن الكبرى للبيهقي   )5(
  ).196(انظر الحديث رقم   )6(
  ).86(انظر الحديث رقم   )7(
  .562تقريب التهذيب ص   )8(
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  :الحكم على الحديث
فيه حرام بن عثمان متروك الحديث، وابن إسحاق كثيـر           ،جداًضعيف  إسناده  : قال الباحث   
  .عثر على ترجمة لهأولم يصرح بالسماع، وفيه من لم من الثالثة التدليس 

  
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)1(]فإذا هو مضِبٌئ[ومنه حديث علي رضي اللّه عنه  - 

  ):215(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

 
 : قال ابن األثير رحمه اهللا

 هكذا جـاء فـي   ]ِإنّي في غَاِئٍط مِضبة: بضب، فقال  eأن أعرابيا أتى رسول اللّه    [فيه  } ضبب{ - 
. يقال أضبت أرض فُالن إذا كثر ِضـبابها . الرواية بضم الميم وكسر الضاد والمعروف بفتِحهما  

. أي ذات ُأسود وذَئاب ويرابيـع     : أي ذات ِضباب مثْل مْأسدة ومذَْأبة ومربعة      : هي أرض مضبة  
مضاُّب فأما مضبة فهي اسم فاعل من أضبت كأغدت فهي مِغدة فـإن صـحت               : وجمع المضبة 

 .)2(ونَحو من هذا الِبنَاء. الرواية فهي بمعناها

  ):216(الحديث رقم 
       ، حـدثنا  )4(، حـدثنا بهـز  )3(حدثني محمد بن حـاِتمٍ :  في صحيحه قـال   اإلمام مسلم  أخرج  

  ِقيروِقيٍل الد5(أبو ع(   َةرحدثنا أبو نَض ،)6(   ٍِعيدعن أبي س ،)وَل اللَّهِ    ،  )7سا أتى راِبيرَأع َأنe  فقـال ، :
ثُم . فَعاوده، فلم يِجبه ثَلَاثًا   . عاِوده: فَقُلْنَا. فلم يِجبه : قال. ةُ طَعاِم َأهِلي   وِإنَّه عام  إني في غَاِئٍط مضبٍة،   

                                                 
  .3/70هاية في غريب الحديث واألثر الن  )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .محمد بن حاتم بن ميمون البغدادى، أبو عبد اهللا، المعروف بالسمين  )3(
  .أبو األسود، بهز بن أسد العميهو   )4(
إلى إما  و،-وإليها ينسب أبو عقيل الدورقي- إلى بلدة بفارس وقيل بخورستان، يقال لها دورقإماهذه النسبة   )5(

  .2/501األنساب للسمعانيانظر . لبس القالنس التي يقال لها الدورقية
  .المنذر بن مالك العبديهو   )6(
  .هو الصحابي أبو سعيد الخدري  )7(
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يا َأعراِبي، ِإن اللَّه لَعن أو غَِضب على ِسبٍط من بِني ِإسراِئيَل            ":  في الثَّاِلثَِة، فقال   eنَاداه رسول اللَّهِ  
ي ابود مخَهسى عنهافَما وال َأنْهتُ آكُلُهلَّ هذا منها فَلَسِري لَعفي األرض، فال َأد ون1("ِدب(.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ235بن ميمون، أبو عبد اهللا المروزي، البغدادي، المعروف بالسمين، ت محمد بن حاتم - 
  :)5(وقال ابن قانع. )4("الثقات"، وذكره ابن حبان في )3(طني، والدارق)2(وثقه ابن عدي

ليس : ")8(وقال الفالس ،"كذاب: ")7(وقال ابن معين". صدوق ربما وهم: ")6(، وقال ابن حجر "صدوق "
هو صدوق، وقد روى عنه مسلم في صحيحه وارتضاه، ونقل ابن حجر عـن              : قال الباحث ". بشيٍء

، وأما تكذيب ابن معين له ففيه تشدد، لذلك         )9("مسلم ثالثمائة حديث  روى عنه   :" بعض أهل العلم قوله   
ليس بشيٍء، فقـد رده     : ، وكذلك تجريح الفلّاس له بقوله     )10("وأفرط ابن معين فكذّبه   : "قال الخزرجي 
  .)11("هذا جرح مردود:" الذهبي بقوله

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
 .)t)12رسل عن ابي سعيد الخدريال يضر، ألنه لم ي إرسال أبي نضرة العبديوأما  - 
  
  
  
  
  

                                                 
  .1951صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب ِإباحِة الضب، حديث رقم  )1(
  .25/21تهذيب الكمال   )2(
 .2/162الكاشف في معرفة من له رواية في الكتاب الستة للذهبي و، انظر المرجع السابق  )3(
  .9/86الثقات البن حبان   )4(
 .9/89تهذيب التهذيب   )5(
 .427تقريب التهذيب ص   )6(
 .25/21تهذيب الكمال   )7(
 .25/22 انظر المرجع السابق  )8(
  .9/102تهذيب التهذيب  )9(
  .331 الكمال للخزرجي ص خالصة تذهيب تهذيب  )10(
 .2/455تذكرة الحفاظ للذهبي   )11(
  .287جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )12(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 - الحديث اآلخر ] عداً بِضبلم أزل م [بِب والِحقِْد: ومن الضالغَض :ب1(أي لم أزل ذا ض(. 

  ):117(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث  

  
 : قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)2(]ب القاِسم وأضب عليهافغَِض [وحديث عائشة - 

  ):218(الحديث رقم 
، -هو ابن إسماعيل  - حدثنا محمد بن عباٍد، حدثنا حاِتم        : في صحيحه قال   اإلمام مسلم أخرج    

 حِديثًا، وكان  t  ِعنْد عاِئشَةَ   )4(تَحدثْتُ أنا والْقَاِسم  : ، قال )3(عن يعقُوب بن مجاِهٍد، عن ابن أبي عِتيقٍ       
ما لك لَا تَحدثُ كما يتَحدثُ ابن َأِخي هـذا،          : ، فقالت له عاِئشَةُ   )6(، وكان ِلُأم ولَدٍ   )5(الْقَاِسم رجلًا لَحانَةً  

            كُأم تْكبَأنْتَ َأدو هُأم تْهبُأِتيتَ، هذا َأد نتُ من َأيِلما إني قد عقـال . َأم :     ـبَأضو الْقَاِسـم فَغَـِضب 
إنـي  : قال. اجِلس: قالت. ُأصلِّي: َأين؟ قال : قالت. فلما رَأى ماِئدةَ عاِئشَةَ قد ُأِتي بها، قام       ،  )7(عليها
لَا صلَاةَ ِبحضرِة الطَّعـاِم، وال هـو   ": ، يقولe، إني سمعت رسوَل اللَّهِ   )8(اجِلس غُدر : قالت. ُأصلِّي

  .)10)(9("يداِفعه الَْأخْبثَاِن
  :تخريج الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري  
  
  
  

                                                 
  .3/70النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .أبو بكر، عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف بأبي عتيقهو   )3(
 . بن محمد بن أبي بكر الصديقالقاسمهو   )4(
  .أي كثير اللحن والخطإ فى الكالم  )5(
 .6/420عون المعبود للعظيم آبادي. هي الجارية التي ولدت  )6(
 .2/229الديباج على مسلم للسيوطي. أي حقَد عليها  )7(
 .2/229الديباج على مسلم للسيوطيانظر . أي غادر وأكثر ما يستعمل في الشتم  )8(
  .ول والغائطأي الب  )9(
  .560صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب كَراهِة الصلَاِة ِبحضرِة الطَّعاِم، حديث رقم   )10(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .، المعروف بابن أبى عتيقكر الصديقعبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ب - 

. )2("دعابة ، وكان فيه   صالحاً كان امرأً : "وقال مصعب بن عبد اهللا الزبيرى     . )1("ثقة: "قال العجلى 
، قـال  )5("مزاح صدوق فيه: "، وقال ابن حجر )4("ثقة: "، وقال الذهبي  )3("لثقاتا"وذكره ابن حبان فى     

  .الراوي ثقة: الباحث
  .، وهو ثقة)6(سبقت ترجمته: يعقوب بن مجاهد - 
 .، وهو ثقة)7( سبقت ترجمته:حاتم بن إسماعيل - 
  .، وهو ثقة)8(سبقت ترجمته: محمد بن عباد الزبرقان - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
أبي    يعقوب لم يرسل عن ابن  ال يضر، ألنل يعقوب بن مجاهد، وحاتم بن إسماعيل   إرساوأما   - 

  .)10(حاتم بن إسماعيل لم يرسل عن يعقوب بن مجاهدو، )9 (عتيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2/57معرفة الثقات   )1(
  .16/66تهذيب الكمال انظر   )2(
  .5/41الثقات البن حبان  )3(
  .1/594الكاشف للذهبي   )4(
  .542تقريب التهذيب ص   )5(
  ).41(لحديث رقم انظر ا  )6(
  ).41(انظر الحديث رقم   )7(
  ).41(انظر الحديث رقم   )8(
  .304جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )9(
  .157جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  )10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
إذا نَهضوا في   أضبوا إذا تكلَّموا متَتَابعا و    : يقَال. أي أكثروا ] فلما أضبوا عليه  [ والحديث اآلخر    - 

 .)1(األمر جميعاً 

  ):219(الحديث رقم 
حـدثَنَا  : ، قَـالَ  )3(حدثَنَا َأبو عوانَـةَ   : ، قَالَ )2( حدثَنَا بهز  : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  
 ذَاتَ لَيلَـٍة،    eس ِبنَا رسوُل اللَّهِ   عر: ، قَالَ )6(، عن عوِف بِن ماِلٍك الَْأشْجِعي     )5(، عن َأِبي مِليحٍ   )4(قَتَادةُ

ِإنَّه َأتَاِني اللَّيلَةَ ِمن ربي آٍت، فَخَيرِنـي        ": eوقَاَل رسوُل اللَّهِ  ... فَافْتَرشَ كُلُّ رجٍل ِمنَّا ِذراع راِحلَِتهِ     
        ِة، والشَّفَاع نيبنَّةَ وِتي الْجفُ ُأمخَُل ِنصدي َأن نيةَ  بتُ الشَّفَاعا: قَالُوا. "ِإنِّي اخْتَروَل يسر   كاللَِّه، نَنْشُد

ِتكِل شَفَاعَأه لْتَنَا ِمنعا جةَ لَمبحالصو ِه: قَاَل. اللَّهلَيوا عبا َأضقَاَلفَلَم ، :" نِتي ِلمشَفَاع َأن كُمفََأنَا ُأشِْهد
  .الحديث.)7("ا ِمن ُأمِتيلَا يشِْرك ِباللَِّه شَيًئ
  :تخريج الحديث

، والطبرانـي فـي     )10(، وابن حبـان   )9(، وابن أبي عاصم في السنة     )8(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .من طريق أبي عوانة اليشكري به، بنحوهجميعهم ، )11(الكبير

مـن طريـق همـام      كالهمـا   ،  )13(البيهقي في الدالئل  و،  )12(وأخرجه الطيالسي في مسنده   
 بـن امن طريق سعيد    كالهما  ،  )15(، وابن خزيمة في التوحيد    )14(وأخرجه هناد في الزهد   . الدستوائي

                                                 
  .3/70النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو األسود، بهز بن أسد العميهو   )2(
  .بد اهللا اليشكريأبو عوانة، الوضاح بن عهو   )3(
 .قتادة بن دعامة السدوسيهو   )4(
  .هو أبو المليح، عامر بن أسامة بن عمير الهذلي  ) 5(
عوف بن مالك بن أبي عوف األشْجعي، مختلف في كنيته، قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمـد، وقيـل                      )6(

 .4/742 الصحابة البن حجر اإلصابة في تمييزانظر . غير ذلك أسلم عام خيبر، أحد الصحابة الكرام
  .24002،  حديث رقم 39/429مسند أحمد  )7(
  .32410،  حديث رقم 16/479مصنف ابن أبي شيبة   )8(
  .818،  حديث رقم 2/82ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصم   )9(
  .211،  حديث رقم 1/443صحيح ابن حبان   )10(
  .134،  حديث رقم 18/73المعجم الكبير   )11(
  .1091،  حديث رقم 2/339مسند الطيالسي   )12(
  .3006،  حديث رقم 7/87دالئل النبوة للبيهقي   )13(
  .181،  حديث رقم 1/138الزهد لهناد بن السري   )14(
  .2/641كتاب التوحيد   )15(
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من طريق هـشام    كالهما  ،  )2(ابن خزيمة في التوحيد   ، و )1(وأخرجه الروياني في مسنده   . عروبة أبي
  .عن قتادة به، بنحوه) همام وسعيد وهشام(ثالثتهم . الدستوائي

  :دراسة رجال اإلسناد
 .اد ثقاتجميع رجال اإلسن - 

  :الحكم على الحديث
، ولـم   )3(، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثـة        فيه تدليس قتادة  ،  ضعيفإسناده  : قال الباحث     

  .يصرح بالسماع في هذا الحديث
  .)5(األلبانيصححه و .)4("إسناه صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين: "وقال شعيب األرنؤوط    

  
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)6(الضيقةُ ثَقْب اإلحلِيل: الضبوب] ليس فيها ضبوب وال ثَعوٌل [u وفي حديث موسى وشُعيب - 

  ):220(الحديث رقم 
 حدثَنَا أبو اَألسوِد النَّضر بن عبد الْجبـاِر،  : في المعرفة والتاريخ قال يعقوب الفسوي  أخرج  

، عن عِلي   )7(ا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي       َأخبرن: بن بكير، قاال  اويحيى بن عبد اهللا     
 اَألجلَيِن  َأيeسِئَل النبي : ، قَال e، وكان من أصحاب النبي    )8(بن النَّدِر السلَِمي  ابن رباٍح، عن عتْبةَ     ا

 uا َأراد ِفراقَ شُعيٍبإن موسى لَمe :"قال رسول اللَِّه:  وقَال،"برهما وَأوفَاهماأ" :أوفى موسى؟ قال  
أمر أمرأته َأن تَسَأَل َأباها من غَنَِمِه ما يتعيشون ِبِه، فََأعطَاها ما تنتج من قَالَِب لَـوٍن، فلمـا وردِت                    
الحوض وقَفَ موسى ِبِإزاِء الْحوِض فلم تُصِدر منها شاة إالَّ ضرب على جنبها بعصاه فتنجب قالب                

                                                 
  . 597،  حديث رقم 1/391مسند الروياني   )1(
  .2/641كتاب التوحيد   )2(
 .43طبقات المدلسين البن حجر ص   )3(
  .39/429انظر تعليقه على مسند أحمد   )4(
  .2/82 ظالل الجنة في تخريج السنة  )5(
  .70 /3واألثر النهاية في غريب الحديث   )6(
  .2/230األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها  )7(
االصابة فـي تمييـز   انظر . هـ84صحابي، شهد فتح مصر، وسكن دمشق، ت، عتبة بن الندر السلمي هو    )8(

  .4/217الصحابة البن حجر 
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، فـإذا  )3(، وال ثعول)2(وال كمشة، وال ضبوب، )1(فَشُوشٌ ليس منهما وتنجب اثنين وثالثة     ألوان كله 
  .)4(".فَتَحتُم الشَّام وجدتُم بقَايا منها وِهي الساِمِريةُ

  : تخريج الحديث
من طريق يعقـوب    كالهما   )6(، وابن عساكر في تاريخه    )5(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره     

  .فسوي به، بنحوهال
بـن  ا، من طريق ابن لهيعة عن طالوت بن يزيد عن علـي         )7(وأخرجه الطبراني في الكبير   

  .رباح به، بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 .، وهو صدوق قبل احتراق كتبه، وإال فمختلط)8( سبقت ترجمته:عبد اهللا بن لهيعة - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  : الحكم على الحديث
 والراوي عنه في هذا الحديث النضر       : ضعيف اإلسناد، وفيه اختالط ابن لهيعة      :قال الباحث 

روايتهما عنه لم تتميـز، أهـي قبـل    بن عبد الجبار ويحيى بن عبد اهللا بن بكير وهما ثقتان، ولكن    
وِفيِه ابن رواه الْبزار، ": وقال الهيثمي.  في هذا الحديثاًيعة لم يتابع أحد وابن له)9(االختالط أم بعده؟  

ِفيِه كَلَامو ،نسح ِديثُهحةَ، و10( ..."لَِهيع(.  
  
  
  

  
                                                 

النهاية فـي غريـب الحـديث       انظر  . أي يجرى، وذلك لسعة االحليل    . هي التى ينفش لبنها من غير حلب        )1(
  .3/448واألثر

ث واألثـر   النهاية في غريب الحدي   . الصغيرة الضرع سميت بذلك النِْكماش ضرِعها وهو تَقَلُّصه       : الكَموش    )2(
4/200.  

  .1/212النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . الثعول الشاة التي لها زيادة حلمة وهو عيب  )3(
  .2/490المعرفة والتاريخ   )4(
  .9/2971تفسير ابن أبي حاتم   )5(
  .61/41تاريخ دمشق   )6(
  .332،  حديث رقم 17/134المعجم الكبير   )7(
  ).10(انظر الحديث رقم  )8(
 .5/377تهذيب التهذيب البن حجر نظر ا  )9(
  . 7/344مجمع الزوائد   )10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
هي البخار المتَصاِعد   ]  في طَريق مكةَ فأصابتْنا ضبابةٌ فرقَت بين الناس        eكنتُ مع النبي   [وفيه - 

 .)1(ظُلْمتَهامن األرض في يوم الدجن يصير كالظُّلّة تَحجب األبصار ل

  ):221(الحديث رقم 
بن بـسطام،  ا حدثنا أحمد بن علي بن مسلم، نا أمية : في معجم الصحابة قال ابن قانع أخرج  

، )2(بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن أبيهانا يزيد بن زريع، نا روح 
، "قل": e، فقال النبيابة فرقت بين الناس في طريق مكة، فأصابتنا ضب     e كنت مع رسول اهللا   : قال
قل أعوذ  ": ما أقول؟ قال  : ، قلت "قل": ، ثم قال  "قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها     ": ما أقول؟ قال  : قلت

  .)3("تعوذ بهما، فما تعوذ الخلق بمثلهما": ، فقلتها، ثم قال"برب الناس حتى ختمها
  :تخريج الحديث

من طريق زيد   كالهما  ،  )6(، والبغوي في معجمه   )5( وفي الكبرى  ،)4( في المجتبى  أخرجه النسائي      
  .بن أسلم به، بألفاظ متقاربة دون لفظ ابن األثير

  .، معلقا عن زيد بن أسلم به، بنحوه)7(وأخرجه الطبراني في األوسط     
قـه   ومن طري  -،  )11( وعبد اهللا بن أحمد    ،)10(عبد بن حميد   و ،)9(أبو داود ، و )8(وأخرجه الترمذي      

  ، والمستغفري في )14(الكبرى ، وأخرجه النسائي في-)13(، والضياء في المختارة)12(المزي في تهذيبه
  

                                                 
  .3/70النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
اإلصابة انظر . عبد اهللا بن خبيب الجهني األسلمي، حديث رقمليف األنصار، مدني، أحد الصحابة الكرامهو   )2(

  .4/62في تمييز الصحابة البن حجر 
  .2/115معجم الصحابة   )3(
  .5444، حديث رقم  منهسنن النسائي، ِكتَاب اِلاسِتعاذَِة، باب  )4(
  .7809، حديث رقم 7/201السنن الكبرى للنسائي   )5(
  .1677، حديث رقم 4/165معجم الصحابة للبغوي   )6(
  .2796،  حديث رقم 3/160المعجم األوسط   )7(
  .3575 وغَيِر ذلك، حديث رقمسنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب في انِْتظَاِر الْفَرِج  )8(
  .5084سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح،  حديث رقم   )9(
  .494،  حديث رقم 1/395مسند عبد بن حميد   )10(
  .22664،  حديث رقم 37/335مسند أحمد   )11(
  .14/452تهذيب الكمال   )12(
  .248،  حديث رقم 9/287األحاديث المختارة   )13(
  .7811،  حديث رقم 7/202نن الكبرى للنسائي الس  )14(
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  .من طريق أسيد بن أبي أسيد عن عبد اهللا بن خبيب به، بمعناهجميعهم ، )1(فضائل القرآن
 أبـي  ، معلقا عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن      )2(وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير          

  .ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد اهللا بن خبيب به، مختصرا
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ118معاذ بن عبد اهللا بن خبيب الجهنى المدنى، مات  - 
وذكره ابن حبـان  . )4("ثقة، روى عنه غير واحد    : "وقال أبو داود  . )3("من الثقات : "قال ابن معين  

. )8("مجهـول : "وقال ابن حزم  . )7("ليس بذاك : " وقال الدارقطنى  .)6(ثقة: وقال الذهبي . )5("الثقات"فى  
 .الراوي ثقة: قال الباحث .)9(صدوق ربما وهم: قال ابن حجرو
 - ِشييالْع طَام10(سبقت ترجمته، وهو ثقة: أمية بن ِبس(. 
  .هـ290أحمد بن على بن مسلم، أبو العباس النخشبي المعروف باألبار، ت - 

  .الراوي ثقة: قال الباحث. )12(" متقناًكان ثقة حافظاً: "وقال الخطيب. )11("ثقة: "قال الدارقطني
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
 أما إرساله فال يضر، ألنه لـم        ،إرسال وتدليس زيد بن اسلم     وفيهإسناده صحيح،   : قال الباحث 

ر في الطبقة ، فقد ذكره ابن حج، وأما تدليسه ال يضر كذلك)13(بن خبيبايرسل عن معاذ بن عبد اهللا 
  .)15(هذَا حِديث حسن صِحيح غَِريب من هذَا الْوجه: وقال الترمذي، )14(األولى من المدلسين

                                                 
  .1110،  حديث رقم 2/740فضائل القرآن للمستغفري   )1(
  .5/21التاريخ الكبير للبخاري   )2(
  .208 ص - رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين   )3(
  .28/125تهذيب الكمال   )4(
  .5/422الثقات البن حبان   )5(
  .2/273الكاشف للذهبي   )6(
  .10/173هذيب التهذيب ت  )7(
  .7/364المحلى   )8(
  .952تقريب التهذيب ص   )9(
  .)203(انظر الحديث رقم   )10(
  .4/306تاريخ بغداد   )11(
  .انظر المرجع السابق  )12(
  .178جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )13(
  .20طبقات المدلسين البن حجر ص   )14(
  .3575ي انِْتظَاِر الْفَرِج وغَيِر ذلك،  حديث رقم ، كتاب الدعوات، باب فسنن الترمذي  )15(
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 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)1(أي صاح وخاصم عن معِطيه] إن ُأعِطي مدح وضبح [  وحديث أبي هريرة - 

  ):222(الحديث رقم 
، عن َأِبي )2( حدثَِني يحيى بن يوسفَ، َأخْبرنَا َأبو بكٍْر: في صحيحه قالخاري اإلمام الب أخرج  
تَِعـس عبـد الـدينَاِر،      ": eقَاَل رسوُل اللَّهِ  : ، قَالَ t، عن َأِبي هريرةَ   )4(، عن َأِبي صاِلحٍ   )3(حِصيٍن

  .)5("ِإن ُأعِطي رِضي، وِإن لَم يعطَ لَم يرض والدرهِم، والْقَِطيفَِة، والْخَِميصِة،
  :تخريج الحديث

  .تفرد به البخاري دون مسلم  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  .)t)6ال يضر، ألنه لم يرسل عن أبي هريرة إرسال أبي صالح السمانوأما  - 
تالط اإلمام البخاري فيما ذكره عنه اإلمـام         نسبه إلى االخ   ، فقد اختالط أبي بكر بن عياش    وأما   - 

، وعن الزيلعي نقل صاحب االغتباط بمـن رمـي مـن الـرواة              )7("نصب الراية "الزيلعي في   
كان يحيـى القطـان     : " ، لذلك قال ابن حبان    ولكن يبدو أنه لم يفحش في اختالطه       .)8(باالختالط

 فكان يِهم إذا روى، والخطأ      ساء حفظه، وعلى بن المدينى يسيئان الرأى فيه، وذلك أنه لما كَبر           
الوهم شيئان ال ينفك عنهما البشر، فمن كان ال يكثر ذلك منه فال يستحق ترك حديثه بعد تقدم                  و

والصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، واالحتجاج بما يرويه سـواء وافـق         ...عدالته  
يروى عن أجلّة الناس، وحديثه فيه كثرة، : "يقول، ف )10(ويؤكد هذا ابن عدي   . )9("الثقات أو خالفهم  

وهو فى رواياته عن كل من روى عنه ال بأس به، و ذلـك              ...وقد روى عنه من الكبار جماعة     

                                                 
  .3/71النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .أبو بكر بن عياش بن سالم االسديهو   )2(
  .عثمان بن عاصم بن حصين األسديهو   )3(
  .ذكوان السمانهو   )4(
  .6435ماِل،  حديث رقم صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتَّقَى ِمن ِفتْنَِة الْ  )5(
  .174جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )6(
 . 1/408نصب الراية   )7(
 .382 ص االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط  )8(
 .7/668الثقات البن حبان   )9(
: فقـال ، وقد وصف الذهبي ابن عدي باهتمامه بأبي بكر          30-4/26الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي         )10(

 .8/507سير أعالم النبالء " وقد اعتنى أبو أحمد ابن عدي بأمر أبي بكر"
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 وقد روى عنه في هذا ،"فأنى لم أجد له حديثًا منكرا إذا روى عنه ثقة؛ إال أن يروى عنه ضعي              
 .الحديث ثقة، فتذهب عنه علة االختالط

  

 :األثير رحمه اهللاقال ابن 
هم الجماعات في تَفِْرقَة واِحدتها ] يخرجون من النَّار ضبائر ضباِئر [في حديث أهل النار     } ضبر{ - 

فيخرجـون ِضـباراٍت     [وفي رواية أخـرى   . ِضبارة: وكل مجتَمع . ِضبارة مثل ِعمارة وعمائر   
 .)1(رهو جمع ِصحة للضبارة واألوُل جمع تكسي] ضبارات

  ):223(الحديث رقم 
، عـن   )2(أخبرنا عمرو بن عوٍن، عن خَاِلِد بن عبد اللَّهِ        :  في سننه قال    اإلمام الدارمي  أخرج  

َأمـا  ": eقال رسول اللَّهِ  : ، عن أبي سِعيٍد الْخُدِري، قال     )3(سِعيِد بن يِزيد أبي مسلَمةَ، عن أبي نَضرةَ       
ن هم َأهُل النَّاِر، فَِإنَّهم لَا يموتُون في النَّاِر، وأما نَاس من الناس فإن النَّار تُِصيبهم على          َأهُل النَّاِر الَِّذي  

فَيخْرجون مـن النَّـاِر ضـباِئر       قَدِر ذُنُوِبِهم، فَيحرقُون فيها حتى إذا صاروا فَحما ُأِذن في الشَّفَاعِة،            
اِئربض نْثَرنَّةِ       فَيِل الْجقَاُل ِلَأهنَِّة، فَياِر الْجعلى َأنْه ـاءِ    : ونقـال . "أفيضوا عليهم من الْم :"  ونِفيـضفَي

  .)4("عليهم، فينبت لُحومهم كما ينبت الِْحبةُ في حِميِل السيِل
  :تخريج الحديث

 فـي  ، وأبو يعلـى )7( في مسنده، وأحمد)6( في سننهماجه، وابن )5( في صحيحه أخرجه مسلم 
   بلفظ ،)11(، والبيهقي في اإلعتقاد)10(مستخرجه ، وأبو نعيم في)9( في صحيحه، وابن حبان)8(مسنده

                                                 
  .3/71النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم و يقال أبو محمد المزنى الواسطىهو   )2(
  .المنذر بن مالك العبديهو   )3(
  .2817كتاب الرقاق، باب ما يخِْرج اهللا من النَّاِر ِبرحمِتِه،  حديث رقم ، سنن الدارمي  )4(
  .185، كتاب اإليمان، باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار،  حديث رقم صحيح مسلم  )5(
  .4309، كتاب الزهد، باب الشفاعة،  حديث رقم سنن ابن ماجه  )6(
  .11077،  حديث رقم 17/134مسند أحمد   )7(
  .1370،  حديث رقم 2/518مسند أبي يعلى   )8(
  .184،  حديث رقم 1/411صحيح ابن حبان   )9(
  .464،  حديث رقم 1/253المسند المستخرج على صحيح مسلم   )10(
  . 196االعتقاد والهداية للبيهقي ص   )11(
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، وابـن منـدة فـي       )2(في التوحيـد   ، وابن خزيمة  )1( في مسنده   وأخرجه أحمد  ،"فيجيء بهم ضبائر  "
من طريق أبي مسلمة     هم جميع .، بنحوه )5(، والطبري في تفسيره   )4(، وأبو عوانة في مسنده    )3(اإليمان

  .سعيد بن يزيد به
ومـن  -،  )9(، وأبـو يعلـى    )8(، وابن منده في اإليمان    )7(، والنسائي في الكبرى   )6(وأخرجه أحمد      

من طريق عثمان   جميعهم  ،  )12(، وابن عساكر في تاريخه    )11(، وأخرجه الحاكم  -)10(طريقه ابن حبان  
عثمـان  (كالهمـا   . ، من طريـق الجريـري     )13(وأخرجه ابن منده في اإليمان    . بن غياث الراسبي  

  ".ضبارات ضبارات"من طريق أبي نضرة به، بلفظ ) والجريري
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

وال يضر، ألنه لم يرسل عـن  : وفيه إرسال أبي نضرة العبدي إسناده صحيح،   : قال الباحث   
 .)15("هذَا حِديثٌ صِحيح علَى شَرِط مـسِلٍم ولَـم يخِْرجـاه          : "اكمقال الح  و .)t)14أبي سعيد الخدري  

وقـال   .)17("صـحيح : "وقال الشيخ األلباني   .)16("علَى شَرِط مسِلمٍ  : "وصححه شعيب األرنؤط، وقال   
  .)18("إسناده صحيح: "حسين سليم أسد

                                                 
  .11746،  حديث رقم 18/271مسند أحمد   )1(
  .2/674كتاب التوحيد   )2(
  .2/811نده اإليمان البن م  )3(
  .456،  حديث رقم 1/158مسند أبي عوانة   )4(
  .20/476تفسير الطبري   )5(
  .11200،  حديث رقم 17/295مسند أحمد   )6(
  .11264،  حديث رقم 10/184السنن الكبرى للنسائي   )7(
  .827،828،  حديث رقم 2/809اإليمان البن منده   )8(
  .1253،  حديث رقم 2/445مسند أبي يعلى   )9(
  .7379،  حديث رقم 16/384صحيح ابن حبان   )10(
  .8889،  حديث رقم 4/584المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
  .20/374تاريخ دمشق   )12(
  .834،  حديث رقم 2/812اإليمان البن منده   )13(
  .287جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )14(
  .8889 رقم ،  حديث4/584المستدرك على الصحيحين للحاكم   )15(
  .18/271مسند أحمد   )16(
  .1/286صحيح الجامع الصغير لأللباني   )17(
  .2/518مسند أبي يعلى   )18(
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 : قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)1(]ريرة فيها ِمسك ومن ضبائر الريحانأتَتْه المالئكة بح[ومنه الحديث  - 

  ):224(الحديث رقم 
: ، قَالَ )3(نا سلَيمان بن النُّعماِن الشَّيباِني    : ، قَالَ )2(حدثَنَا َأحمد :  قال  الطبراني في الكبير   أخرج  

    اِنيدِل الْحبن الْفَض 4(نا الْقَاِسم(  َةقَتَاد نع ،)5(  قَس نـوَل           ، عسر ةَ، َأنـريرَأِبـي ه نٍر، عيهةَ بن زام
، وتُـسلُّ  َأتَتْه الْمالِئكَةُ ِبحِريرٍة ِمن ِمسٍك، وِمن ضباِئر الريحـانِ ِإن الْمْؤِمن ِإذَا حِضر، :"، قَالَ eاللَِّه

. )6(..." َأيتُها النَّفْس الْمطْمِئنَّةُ، اخْرِجي راِضيةً مرِضيةً      يا: روحه كَما تُسُل الشَّعرةُ ِمن الْعِجيِن، ويقَالُ      
  .الحديث

  : تخريج الحديث 
  .، بنفس اإلسناد، بمثله)7(أخرجه الطبراني في األوسط

من ثالثتهم  ،  )11(، والحاكم )10(، وابن حبان  )9(، وفي الكبرى  )8( في الصغرى  وأخرجه النسائي 
  .متقاربةطريق قتادة به، بألفاظ 
  : دراسة رجال اإلسناد

 . الشَّيباِني، َأبو َأيوبسلَيمان بن النُّعماِن - 
  .)12(شيخ: قال أبو حاتم

 - اراَألب ِليبن ع دموهو ثقة)13(من شيوخ اإلمام الطبراني، سبقت ترجمته: َأح ،. 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  .3/72النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  . اَألبارأحمد بن عليهو   )2(
  .3/482األنساب للسمعاني . وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل" شيبان"هذه النسبة إلى   )3(
 حدان بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب : وهم، وعامتهم بصريون، النسبة إلى حدان وهم من االزد هذه  )4(

  .2/184األنساب للسمعاني . بن عثمان بن نصر بن االزد
  .قتادة بن دعامة السدوسيهو   )5(
  .317،  حديث رقم 19/134المعجم الكبير للطبراني   )6(
  .742 ،  حديث رقم1/225المعجم األوسط   )7(
  .1833باب ما يلْقَى ِبِه الْمْؤِمن من الْكَرامِة ِعنْد خُروِج نَفِْسِه، حديث رقم كتاب الجنائز، سنن النسائي،   )8(
  .1972،  حديث رقم 2/383السنن الكبرى للنسائي   )9(
  .3014،  حديث رقم 7/284صحيح ابن حبان   )10(
  .1250حديث رقم ،  1/352المستدرك على الصحيحين للحاكم   )11(
  .4/147الجرح والتعديل   )12(
  ).221(انظر الحديث رقم   )13(
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   :الحكم على الحديث
ولم يصرح بالسماع، لثالثة فيه قتادة بن دعامة السدوسي مدلس من ا ضعيف، إسناده: قال الباحث

  .وفيه سليمان بن النعمان لم يتابع، وهو برتبة شيخ
وقال الحاكم  . )1(لَم يرِو هذَا الْحِديثَ عِن الْقَاِسِم بن الْفَضِل، ِإال سلَيمان بن النُّعمانِ           : قال الطبراني 

وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على صحيح        .)2(الَْأساِنيد كُلُّها صِحيحةٌ  : وطرقهبعد ما ذكر الحديث     
  . )4(والحديث صحح إسناده األلباني أيضا. )3(إسناده صحيح: ابن حبان

  
 : قال ابن األثير رحمه اهللا

. ن لينْقب مـن تحِتهـا     هي الدباباتُ التي تُقَرب إلى الحصو     ] إنَّا ال نَأمن أن يأتوا بضبور      [وفيه - 
 .)5(الواِحدةُ ضبرة

  ):225(الحديث رقم 
َأن هوازن لما انهزموا دخَلُـوا      : e في حديث النبي   : في غريب الحديث قال     الخطابي أخرج

، وأن نَبعثَ إلى )6(الرأي أن نُدِخل في الِحصِن ما قدرنا عليه من فَاشِيتنا: فقالوا؛ حصن ثَِقيف فتآمروا
في قـصة فيهـا     . إنَّا ال نَْأمن َأن يأتوا بضبور     : فقال بعضهم ؛ )7(رب ِمن سرحنا وخيلنا الجشَر    ما قَ 
  .)8(يرويه الواقدي، حدثني عمر بن أبي عاتكة، عن نافع بن جبير. طول

  :تخريج الحديث
  .تفرد به الخطابي

  :دراسة رجال اإلسناد
  .)9(هـ99ت عبد اهللا المدني ثقة فاضل، نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، أبو محمد وأبو - 
 .لم أعثر على ترجمة له: عمر بن أبي عاتكة - 

 
                                                 

  .317،  حديث رقم 19/134المعجم الكبير للطبراني   )1(
  .1/353المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .7/284 صحيح ابن حبان  علىانظر تعليقه  )3(
  .1/147صحيح الجامع الصغير لأللباني   )4(
  .3/72ب الحديث واألثر النهاية في غري  )5(
  .3/118الفائق في غريب الحديث واألثر . أي تنتشر والجمع فَواٍش؛ ألنها تَفْشُوا؛ الماشية: الفَاشية   )6(
  .2/67غريب الحديث البن قتيبة . الجشَر َأن يخِْرج لقوم دوابهم من المنازل يرعونها  )7(
  .1/677خطابي للغريب الحديث   )8(
  .994 التهذيب ص تقريب  )9(
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 - اِقِديالو رمع بن دمح1(متروك الحديث: م(.  
  :الحكم على الحديث

وشيخه لم أجد له ترجمـة، والحـديث      ،  الواقدي متروك فيه    إسناده ضعيف جدا،   :قال الباحث   
  .مرسل غير متصل اإلسناد

  
 :  ابن األثير رحمه اهللاقال

يقال رجل  . الصعب العسر : المهر والضبيس : الفلو] والفلو الضبيس [في حديث طهفة    } ضبس{ - 
 .)2(ضبس وضبيس

  ):226(الحديث رقم 
 حدثنا َأبو العباس َأحمد بن محمد بن بكـر          : في تاريخ المدينة قال     ابن شبة النُميري   أخرج

: ، على باب عمر بن شَبة ِفي شَعبان سنة ِإحدى وِستين ومائتين، قَال            )3(البغْدادي يوما بسر من رَأى    
قَـدمت وفـود   : ، عن خالد بن حبيش، عن عمرو بن واِقد، عن عروة بن رويم، قـال    )4(حدثني َأبي 

غَوري يا رسول اهللا جئناك من      : ، فَقَال )5(، فَقَام طَهفَة بن أبي زهير النَّهدي      eالعرب على رسول اهللا   
  ،)11(، ونَستَحِلب الصِبير)10(، نَستَعِضد البرير)9(تَرِمي ِبنَا الِعيس ،) 8( الِميس)7( على َأكوار)6(ِتهامة

                                                 
 .882تقريب التهذيب ص   )1(
  .3/72النهاية في غريب الحديث واألثر   )2(
معجم . وهي سامراء، وهي بلد على دجلة، يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء    : سر من رأى    )3(

 .3/173البلدان للحموي 
 .محمد بن بكر البغْداديهو   )4(
اإلصابة في تمييـز الـصحابة   انظر . طهية بالياء، من الصحابة الكرام: النّهدي، ويقال طَهفَة بن أبي زهير       )5(

 .3/546البن حجر
 .4/217معجم البلدان للحموي . هي كل ما يلي اليمن يسمى غور تهامة: غوري ِتهامة  )6(
ة في غريب الحـديث     النهاي. جمع كُور بالضم، وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآلته للفرس          : األكوار  )7(

 .4/208واألثر البن األثير 
  .4/380النهاية في غريب الحديث واألثر . هو شجر صلب تُعمل منه أكوار اإلبل ورحالها: الِميس  )8(
 .3/329النهاية في غريب الحديث واألثر . هي اإلبل البيض مع شُقْرة يسيرة  )9(
)10(         ووبلغ، وقيل  أي نجنيه لألكل، والبرير ثمر األراك إذا اس النهاية فـي غريـب     . هو اسم له في كل حال     : د

 .1/117الحديث واألثر 
النهاية في غريب الحديث . سحاب أبيض متراكب متكاثف يعني تَكاثَفَ البخار وتَراكم فصار سحابا      : الصبير  )11(

 .3/8واألثر 
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وكتب مع طهفة بـن   : إلى أن قال  ... ،)3(،  ونَستِحيل الجهام   )2(ونَستخِبل الرهام ،  )1(ونَستَخِْلب الخَبير  
سول اهللا ِإلى بني نهد بن زيد السالم عليكم، في الوظيفة الفريضة، ولكم             من محمد ر  ": زهير النّهدي 

  . الحديث) 4("...والفَلو الضِبيسالعارض والفريس وذو العنان الركوب 
  :تخريج الحديث

  .تفرد به ابن شبة النميري
  :دراسة رجال اإلسناد

  . هـ135، ت وهو اللَّخْمي ، أبو القاسم الشامي األردني: عروة بن رويم - 
صـدوق  : )8(ال بأس به، وقال ابن حجر     : )7(، وقال الدارقطني  )6(، والنسائي )5(وثقه ابن معين  

  - يعنى الِمصيـصى -اهيم بن مهدى عامة أحاديثه مراسيل، سمعت إبر    : يرسل كثيرا، وقال أبو حاتم    
: ، وقـال مـرة  )9(اسيلليت شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع، فإن عامة أحاديثه مر       : يقول

وإرساله بين  . فإنه من صغار التابعين   . الراوي صدوق، كثير اإلرسال   : قال الباحث . )10(يكتب حديثه 
  .في هذا الحديث

  . لم أعثر ترجمة لهخالد بن حبيش - 
 .)11( متروك الحديث:عمرو بن واقد - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
، e عروة بن رويم من صغار التابعين، لم يـدرك النبـي            فيه جدا، إسناده ضعيفٌ    :قال الباحث 

  . الحديث، وفيه خالد بن حبيش لم أجد له ترجمةعمرو بن واقد متروكو
                                                 

الفائق فـي غريـب     .خلب، وهو المنجل  النبات والعشب، واستخالبه احتشاشه بالم    : الخبير: ونستخْلب الخبير   )1(
 .2/6الحديث للزمخشري 

النهايـة فـي غريـب      . الرهام هي االمطار الضعيفة، واالستخالة أن تظنه خليقا باالمطار        : نستخبل الرهام   )2(
 .2/93 الحديث واألثر

 .1/235غريب الحديث البن سالم . السحاب الذي فرغ ماؤه: الجهام  )3(
  .2/565تاريخ المدينة   )4(
 .174 ص - رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )5(
  .20/9تهذيب الكمال   )6(
  .57سؤاالت البرقاني للدارقطني ص   )7(
 .344تقريب التهذيب ص  )8(
 .6/396الجرح والتعديل   )9(
 .20/9تهذيب الكمال   )10(
  .748تقريب التهذيب ص   )11(
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 : قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)1(هو الذي يعمل بيديه جميعا يعمل بيساِره كما يعمل بيِمينه] أنه سئل عن اَألضبط [فيه} ضبط{ - 

  ):227(ث رقم الحدي
 حدثنا محمد بن عبد اللَِّه الْحضرِمي، ثنا محمد بن ِعمـران            : قال  الطبراني في الكبير   أخرج  

 ثَالثَةً كُلُّنَـا    eكنا مع رسول اللَّهِ   : )4(قال عمار : ، قال )3(، عِن الْحكَمِ  )2(بن أبي لَيلَى، حدثنا أبو شَيبةَ     ا
 ذُو الشِّمالَيِن وعمر بن الْخَطَّاِب وأبـو        -.الذي يعمُل ِبيديهِ  :  قال ما اَألضبطُ؟ : ةَ ِقيَل َألِبي شَيب   -َأضبطُ
  .)5(لَيلَى

  :تخريج الحديث
  .تفرد به الطبراني  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .)6(متروك الحديث: أبو شيبة الكوفي، إبراهيم بن عثمان العبسي - 
  . من بن أبى ليلى األنصارى، أبو عبد الرحمن الكوفىمحمد بن عمران بن محمد بن عبد الرح - 

. )9(صـدوق   : قال أبو حاتم  . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب      . )7(ثقة: قال مسلمة بن قاسم   
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )10(صدوق: قال ابن حجر

  
  
  
  

                                                 
  .3/72النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .بن عثمان العبسي، أبو شيبة الكوفيإبراهيم هو   )2(
  .الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفيهو   )3(
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهور مـن                  هو    )4(

  .4/273راإلصابة في تمييز الصحابة البن حجانظر . هـ37السابقين األولين بدري، قتل مع علي بصفين 
  .4223،  حديث رقم 4/233المعجم الكبير   )5(
  .112تقريب التهذيب ص   )6(
  .9/338تهذيب التهذيب انظر   )7(
  .9/82الثقات البن حبان   )8(
  .8/41الجرح والتعديل   )9(
  .885تقريب التهذيب ص   )10(



  356 356 

  
 - ِميرضالح انملَيِد اِهللا بِن سبع بن دمحفٍَر معو جٍن، تَأبطَيِبم لَقَّبهـ297، الم.  

 قُطِْنيارلٌ : قال الدب1(ِثقَةٌ ج( . ِليقَاَل الخَِلياِفظٌ : وِثقَةٌ ح)3(ووثقه الذهبي . )2( تِْقنـاً   :، وقالم كَان َ)4( .
و ِفي ابِن عثْمان، فَالَ يعتَـد غَالبـاً    وقَد تَكَلَّم ِفيِه محمد بن عثْمان بِن َأِبي شَيبةَ، وتكلَّم ه          : وقال أيضاً 

بكَالَِم اَألقراِن، الَ سيما ِإذَا كَان بينهما منَافسةٌ، فَقَد عدد ابن عثْمان لمطَين نَحواً ِمن ثَالَثَـِة َأوهـاٍم،                   
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )5(يةُ ِمثِْل الدارقُطِْني لَهفَكَان ماذَا؟ ومطَين َأوثَقُ الرجلَيِن، ويكِْفيِه تَزِك

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

أبو شيبة الكوفي متروك الحديث، والحكم بن عتيبة بالرغم         يه  ف،  جداًإسناده ضعيف   : قال الباحث 
 من طبقة صغار التابعين     ، فهو tأنه ثقة إال أن هناك انقطاع في السند بينه وبين عمار بن ياسر            

  .التي لم تدرك الصحابة
  

 : قال ابن األثير
] يأتي على النَّاس زمان وإن البعير الضابطَ والمزادتَين أحب إلى الرجل مما يمِلك             [وفي الحديث  - 

 .)6(القَوي على عمله: الضابطُ

  ):228(الحديث رقم 
حدثنا نصر بن الحكم المؤدب،     : ، قال )7(ثنا أحمد  حد : قال  اإلمام الطبراني في األوسط    أخرج

قـال  : ، عن أبي هريرة، قال    )8(حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه          : قال
  .)9(يْأتي على الناس زمان وِإن البِعير الضاِبطَ والمزادتَيِن َأحب ِإلى الرجل مما يمِلك: رسول اهللا

  :تخريج الحديث
                                                 

  .14/41سير أعالم النبالء   )1(
  .انظر المرجع السابق  )2(
  .6/215نقد الرجال ميزان االعتدال في   )3(
  .14/41سير أعالم النبالء   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
  .3/72النهاية في غريب الحديث واألثر   )6(
  . اَألبارأحمد بن علي  )7(
  .أبو خالد البجلي األحمسي، والد إسماعيل اسمه سعد، وقيل غير ذلك  )8(
  .622،  حديث رقم 1/195المعجم األوسط   )9(
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  .تفرد به الطبراني  
  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .أبو خالد البجلي األحمسي، والد إسماعيل اسمه سعد، وقيل غير ذلك - 

، الراوي لين الحـديث   : قال الباحث . )2("مقبول: "وقال ابن حجر  . )1("الثقات"ذكره ابن حبان في     
  .فهو لم يتابع

 الـشاميين، ضـعيف فـي       ، وهو صدوق في روايته عن     )3( سبقت ترجمته  :إسماعيل بن عياش   - 
  .غيرهم

  .لم أعثر على ترجمة له: نصر بن الحكم المؤدب - 
 - اراَألب ِليبن ع دموهو ثقة)4(من شيوخ اإلمام الطبراني، سبقت ترجمته: َأح ،. 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
حديثه لـين ولـم يتـابع،    أبو خالد البجلي والد إسماعيل في :  وفيهإسناده ضعيف، : قال الباحث 

، ونصر بن الحكم    وإسماعيل بن عياش ضعيف بسبب روايته عن إسماعيل بن أي خالد وهو كوفي            
  .لم أعثر على ترجمة له

  
 : قال ابن األثير رحمه اهللا

يعني السنَة المجِدبة وهي فـي  ] قد أكَلتْنا الضبع يا رسول اللّـه : أن رجال أتاه فقال  [فيه  } ضبع{ - 
 .)5(والعرب تَكْنى به سنة الجدب. صل الحيوان المعروفُاأل

  ):229(الحديث رقم 
، حدثَنَا يِزيد يعِني ابن َأِبي ِزياٍد،       )7(، عن سفْيان  )6( حدثَنَا وِكيع  : في مسنده قال   اإلمام أحمد أخرج  
 .يا رسوَل اللَِّه، َأكَلَتْنَا الضبع    : ، فَقَالَ e رجٌل ِإلَى النَِّبي   جاء: ، قَالَ )8(ِن وهٍب، عن َأِبي ذَر    بعن زيِد   

                                                 
  .4/300البن حبان الثقات   )1(
  .1139تقريب التهذيب ص   )2(
  ).109(انظر الحديث رقم   )3(
  ).221(انظر الحديث رقم   )4(
  .3/73النهاية في غريب الحديث واألثر   )5(
  . أبو سفيان، وكيع بن الجراحهو  )6(
  .سفيان الثوريهو   )7(
  .tهو الصحابي المشهور جندب بن جنادة  )8(
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غَير ذَِلك َأخْوفُ ِعنِْدي علَيكُم ِمن ذَِلك، َأن تُصب علَيكُم الدنْيا صبا، فَلَيتَ ُأمِتي لَـا يلْبـسون                  ": قَاَل
ب1("الذَّه(.  

  :تخريج الحديث
، )5(بي أسامة أ، والحارث بن    )4(، بلفظه، والطيالسي  )3(، وفي الزهد  )2( في مسنده  حمدأخرجه أ 

من طريق  جميعهم  ، بنحوه،   )8(، والبيهقي في شعب اإليمان    )7(، وابن أبي عاصم في الزهد     )6(والبزار
  .يزيد بن أبي زياد به

أبي شـيبة  وأخرجه ابن . ، من طريق الحارث بن أبي زياد)9(وأخرجه الطبراني في األوسط  
  .عن زيد بن وهب به، بنحوه) الحارث ومحمد(كالهما . ، عن محمد بن فضيل)10(في مصنفه

  :وللحديث شواهد  
  .t، بلفظه ، من حديث أبي الدرداء)11( أخرجه البغوي في شرح السنة:األول  

  .t، بنحوه، من حديث حذيفة بن اليمان)12( أخرجه الطبراني في األوسط:الثاني
  .t، بنحوه، من حديث ابن مسعود)13(لخطيب في المتفق والمفترق أخرجه ا:الثالث  

  : دراسة رجال اإلسناد
 .)14( ضعيف:يزيد بن أبي زياد الهاشمي - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  
 

                                                 
  .21547يث رقم،  حد35/433مسند أحمد   )1(
  .21370،  حديث رقم 35/297مسند أحمد   )2(
  .28الزهد البن حنبل ص   )3(
  .448،  حديث رقم 1/358مسند الطيالسي   )4(
  .2/616زوائد مسند الحارث للهيثمي   )5(
  .3984،  حديث رقم 9/396مسند البزار   )6(
  .175،  حديث رقم 86الزهد البن أبي عاصم ص   )7(
  .9833،  حديث رقم 12/525شعب اإليمان   )8(
  .3964،  حديث رقم 4/198المعجم األوسط   )9(
  .35526،  حديث رقم 19/103مصنف ابن أبي شيبة   )10(
  .4053،  حديث رقم 14/257شرح السنة   )11(
  .9437،  حديث رقم 9/166المعجم األوسط   )12(
  .2/147المتفق والمفترق الخطيب   )13(
  .1075تقريب التهذيب ص   )14(
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  :الحكم على الحديث
، فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف لكنه توبع بالحارث بن أبـي             إسناده حسن لغيره  : قال الباحث 

 كما هو واضح في التخريج، وتدليس الثوري ال يضر، ألنه من الطبقة الثانية زياد وبمحمد بن فضيل
مهتَدِليس 1(الذين ُأغْتُِفر(.  

  
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

أِلهـذَا حـج؟    : أنه مر في حجه على امرأٍة معها ابن لها صغير فأخذَت بضبعيه وقالت             [ وفيه - 
 .)2(وقيل هو ما تَحت اإلبط. وسطُ العضد:  بسكون الباءالضبع] نعم ولَِك أجر: فقال

  ):230(الحديث رقم 
، )3( حدثَنَا َأبو كُريٍب محمد بن الْعلَاِء، حدثَنَا َأبو ُأسـامةَ        : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

 انفْيس ن4(ع(    َةقْبِن عِد بمحم نع ،)5(  ٍبيكُر نع ،)اٍس، قَالَ    )6بِن عاب نـا،     : ، عا لَهِبيَأةٌ صرتْ امفَعر
  .)7("نَعم، ولَِك َأجر": َأِلهذَا حج؟ قَاَليا رسوَل اللَِّه، : فَقَالَتْ

  : تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
، وأما تدليس حماد )8(وري ال يضر، ألنه من الطبقة الثانية الذين ُأغْتُِفر تَدِليسهمأما تدليس الثوأما  - 

مهتَدِليس 9(بن أسامة فال يضر كذلك، ألنه من الطبقة الثانية الذين ُأغْتُِفر(.  
  
  
  

                                                 
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص نظر ا  ) 1(
  .3/73النهاية في غريب الحديث واألثر  )2(
  .هو حماد بن اسامة  )3(
  .هو سفيان الثوري  )4(
  .هو محمد بن عقبة بن أبى عياش القرشى األسدى المطرقى المدنى، مولى آل الزبير بن العوام  )5(
  .شدين الحجازى المدنى، مولى عبد اهللا بن عباسهو كريب بن أبى مسلم القرشى الهاشمى موالهم، أبو ر  )6(
  . 1336، كتاب الحج، باب ِصحِة حج الصِبي وَأجِر من حج ِبِه،  حديث رقم2/974صحيح مسلم   )7(
  .32طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   ) 8(
  .30طبقات المدلسين البن حجر ص انظر   )9(
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 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يأخـذ اإلزار أو البـرد فيجعـَل       هو أن  ]أنه طاف مضطَِبعا وعليه برد أخْضر     [  ومنه الحديث    - 

وسمي بذلك  . وسطَه تحت إبِطه األيمن ويلْقي طَرفَيه على كَِتفه األيسر من ِجهتَي صدره وظَهره            
 .)1(ويقال لإلبط الضبع للمجاورة. إلبداِء الضبعين

  ):231(الحديث رقم 
، عـن ابـِن     )3(، َأخْبرنَا سفْيان  )2(ثَنَا محمد بن كَِثيرٍ    حد : في سننه قال    اإلمام أبو داود   أخرج

  .)7( مضطَِبعا ِببرٍد َأخْضرeطَافَ النَِّبي: ، قَاَل)6(، عن يعلَى)5(، عن ابِن يعلَى)4(جريٍج
  :تخريج الحديث

من طريق ابن جريج بـه،  جميعهم ، )10(، والبيهقي في الكبرى )9(، وابن أبي شيبة   )8(أخرجه أحمد     
  .بنحوه
        وأخرجـه الترمـذي   . من طريق عطـاء   " وعليه برد أخضر  "، دون قوله    )11(وأخرجه ابن سعد      

            ، )16(، وابن أبي شيبة)15(، والدارمي)14(ماجه، وابن )13(، وفي العلل الكبير)12(في سننه
  
  

                                                 
  .3/73ثر النهاية في غريب الحديث واأل  )1(
  .هو محمد بن كثير العبدى، أبو عبد اهللا البصرى  )2(
  .سفيان الثوريهو   )3(
  .هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  )4(
  .صفوان بن يعلى بن أميةهو   )5(
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش، وهو يعلى بن منية وهي أمه، أحـد الـصحابة                       )6(

  .6/353االصابة في تمييز الصحابة انظر . نة بضع وأربعين هـالكرام، ت س
  .1885سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب االضطباع فى الطواف،  حديث رقم  )7(
  .17955،  حديث رقم 29/474مسند أحمد   )8(
  .16144، حديث رقم 8/802مصنف ابن أبي شيبة   )9(
  .9520، حديث رقم5/79السنن الكبرى للبيهقي  )10(
  .1/453الطبقات الكبرى   )11(
  .859سنن الترمذي، كتاب الحج ، باب ما جاء أن النبي طاف مضطبعا،  حديث رقم  )12(
  .226، حديث رقم 132علل الترمذي الكبير ص   )13(
  .2954سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب اِلاضِطباِع، حديث رقم  )14(
  .1885ِع ِفى الرمِل،  حديث رقمسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب اِالضِطبا  )15(
  .16145،  حديث رقم8/802مصنف ابن أبي شيبة   )16(
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من طريـق عبـد     جميعهم  ،  )3(والمحاملي في آماليه  ،  )2(، وفي السنن واآلثار   )1(والبيهقي في الكبرى  
  .عن صفوان بن يعلى به) عطاء وعبد الحميد(كالهما . الحميد بن جبير، بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

تدليس ابن جريج   : إسناده ضعيف، وبالمتابعات يرتقي إلى حسن لغيره، وفيه       : قال الباحث   
 أما ابن جريج فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين الذين ال يقبل حديثهم إال               :والثوري

، ولم يصرح بالسماع هنا، وجاء في رواية الترمذي وغيره أن بين ابن جريج              )4(بالتصريح بالسماع 
بقة الثانية الذين   تدليس الثوري ال يضر، ألنه من الط       عبد الحميد بن جبير، وأما       ،وصفوان بن يعلى  

مهتَدِليس 5(ُأغْتُِفر(.  
  .)6(حِديثٌ حسن صِحيح: وقال الترمذي

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ذكـر  : الضبعان] فَيمسخُه اللّه ِضبعاناً أمدر    [ وفي قصة إبراهيم عليه السالم وشفاعته في أبيه        - 
 .)7(الضباع

  ):232(الحديث رقم 
: وعن عبِد اِهللا بِن رباٍح اَألنْصاِري، قَـالَ       :  في إتحاف الخيرة المهرة قال     وصيري الب أخرج  

خَير ابٍن،  : يا َأبِت، َأي ابٍن كُنْتُ لَك؟ فَيقُولُ      : يلْقَى الرجُل َأباه يوم الِْقيامِة، فَيقُولُ     ": eقَاَل رسوُل اهللاِ  
وهـوU ،  خُذْ ِبِإزرِتي فَينْطَِلقُ ِبِه حتَّى يْأِتي اللَّه      : نَعم، فَيقُولُ : مِطيِعي الْيوم؟ فَيقُولُ  هْل َأنْتَ   : فَيقُوُل

ك يا رب، وَأِبي مِعي، ِإنَّ    : يا ابن آدم، ادخُْل ِمن َأي َأبواِب الْجنَِّة ِشْئتَ، فَيقُولُ         : يعِرض الْخَلْقَ، فَيقُولُ  
يا ابن : قَد وعدتَِني َأن لَن تُخِْزيِني، فَيعِرض عنْه ويقِْضي بين الْخَلِْق ويعِرضهم، ثُم ينْظُر ِإلَيِه، فَيقُولُ         

 وعدتَِني َأن لَن تُخِْزيِنـي،      يا رب، وَأِبي مِعي فَِإنَّك قَد     : آدم، ادخُْل ِمن َأي َأبواِب الْجنَِّة ِشْئتَ، فَيقُولُ       
يا ابن آدم، ادخُْل ِمن َأي َأبواِب الْجنَِّة ِشـْئتَ،          : فَيعِرض عنْه ويقِْبُل علَى الْخَلِْق فَيعِرضهم، ثُم يقُولُ       

                                                 
  .9521،  حديث رقم5/79السنن الكبرى للبيهقي   )1(
  .3028،  حديث رقم7/215معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )2(
  .469،  حديث رقم401آمالي المحاملي ص   )3(
 .41صطبقات المدلسين البن حجر انظر   )4(
  .32 صانظر المرجع السابق  ) 5(
  .2/203سنن الترمذي   )6(
  .3/73النهاية في غريب الحديث واألثر  )7(
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-، َأو َأمجر    فَيمسخُ اللَّه َأباه ضبعا َأمدر    ِني،  َأي رب وَأِبي مِعي ِإنَّك قَد وعدتَِني َأن لَن تُخِْزي         : فَيقُوُل
  فَرعو جَأب ْأخُذُ ِبَأنِْفِه، قَالَ   -شَكقُوُل: ، فَيقُولُ  : فَي؟ فَيوه وكـِوي ِفـي         : َأبهِبَأِبي، فَي وا هم ِتكِعزالَ و

  .)1("النَّاِر
  :تخريج الحديث

  .صيريلم أجده عند أحٍد غير البو  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .)2(ثقة: رباح األنصاري، أبو خالد المدنيعبد اهللا بن  - 
  :الحكم على الحديث

   .إسناده ضعيف، بسبب اإلرسال: احثقال الب
ِحيٍح رواه َأحمد بن مِنيٍع هكَذَا مرسالً، ورواتُه ِثقَاتٌ، ثُم رواه مرفُوعا، ِبسنٍَد ص            : قال البوصيري 

هوةَ، نَحريرِديِث َأِبي هح 3(ِمن(.  
يا ِإبراِهيم، ما تَحـتَ     : ثُم يقَالُ : "، وفيه t، من حديث أبي هريرة    )4(والحديث أصله في البخاري   

  ".اِر فَيلْقَى ِفي النَّ، فَيْؤخَذُ ِبقَواِئِمِه،)6( ملْتَِطٍخ)5( فَِإذَا هو ِبِذيٍخ، فَينْظُر؟ِرجلَيك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .7778،  حديث رقم 8/199إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري   )1(
  .504تقريب التهذيب ص  )2(
  .8/199إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري   )3(
  .3350، حديث رقم}واتَّخَذَ اللَّه ِإبراِهيم خَِليلًا{قَوِل اللَِّه تَعالَىصحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب   )4(
  .15/244عمدة القاري انظر . أي ذكر الضبع الكثير الشعر  )5(
، صفة الذبح أي متلطخ بالرجيع أو بالطين أو بالدم، وحملت إبراهيم الرأفة على أن يشفع                )متلطخ  : ( قوله  )6(

  .15/244عمدة القاري انظر الف منظره ليتبرأ منه فيه، فأري له على خ
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 : قال ابن األثير
الضبنَة والضبنة ما تحت يدك من مـاٍل  ] اللَّهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفَر       [فيه  } ضبن{ - 

مـا بـين الكَـشْح    : والضبن. سموا ِضبنْةً ألنَّهم في ِضبن من يعولُهم    . وعياٍل ومن تلزمك نفقتُه   
وقيل تَعوذَ من صحبة مـن ال       . للِّه من كَثْرِة الِعيال في مِظنَّة الحاجِة وهو السفر        تَعوذَ با . واإلبِط

 .)1(عنَاء فيه وال ِكفَاية من الرفاق إنما هو كُلٌّ وِعياٌل على من يراِفقه

  ):233(الحديث رقم 
، )3(ِسماٍك، عن ِعكِْرمـةَ   ، عن   )2( حدثَنَا َأبو اَألحوصِ   : في مصنفه قال    ابن أبي شيبة   اخرج

اللَّهم َأنْتَ الـصاِحب ِفـي      :  إذَا َأراد َأن يخْرج ِفي سفٍَر، قَالَ       eكَان رسوُل اهللاِ  : عِن ابِن عباٍس، قَالَ   
اللَّهـم  ، والْكَآبِة ِفي الْمنْقَلَـبِ   ،  اللَّهم إنِّي َأعوذُ ِبك ِمن الضبنِة ِفي السفَرِ       ، السفَِر والْخَِليفَةُ ِفي اَألهلِ   

فَرنَا السلَيع نوهو ،ضلَنَا اَألر 4(اقِْبض(.  
  :تخريج الحديث

  . ، من طريق ابن أبي شيبة به، بمثله)5(أخرجه أحمد
، )9(، وفـي الـدعاء    )8(، والطبراني في الكبير   )7(ومن طريقه ابن حبان    )6(وأخرجه أبو يعلى  

  .من طريق أبي األحوص به، بنحوهأربعتهم ، )10(الكبرىوالبيهقي في 
دامة ، بنحوه، من طريق زائدة بن قُ)12(، مختصرا، والطبراني في األوسط)11(وأخرجه الحاكم 

  .الثقفي عن سماك بن حرب به
  
  

                                                 
  .3/73النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
 .هـ179سالم بن سليم الحنفي موالهم، أبو األحوص الكوفي ت هو   )2(
 .عكرمة مولى ابن عباسهو   )3(
 .30228،  حديث رقم 15/311 مصنف ابن أبي شيبة  )4(
 .2311، حديث رقم 4/156مسند أحمد   )5(
 .2353، حديث رقم 4/241مسند أبي يعلى   )6(
  .2716،  حديث رقم 6/431صحيح ابن حبان   )7(
 .11/280المعجم الكبير للطبراني  )8(
  .809،  حديث رقم 256الدعاء للطبراني ص   )9(
 .5/250السنن الكبرى للبيهقي  )10(
 .1750،  حديث رقم 1/488المستدرك على الصحيحين   )11(
  .1528،  حديث رقم 2/146 المعجم األوسط  )12(
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  :دراسة رجال اإلسناد
- اكِسم :الكُوِفي ،كِْريلي، البس بِن خَاِلد الذُهب بِن َأورح هـ123 ت. هو ابن. 

بن ا، واحتج به مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، والنعمان            )2(، وأبو حاتم  )1(وثقه ابن معين  
وذكره ابن حبان في الثقات،     . )4("ليس به بأس، وفي حديثه شيء     : "وقال النسائي . )3(بشير، وغيرهما 

جائز الحديث، إال   : "ليوقال العج  .)6("هو ثقة ساء حفظه   : "وقال الذهبي . )5("كان يخطئ كثيرا  : "وقال
، وإنما كـان    eالنبي: أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال قال             

عكرمة يحدث عن ابن عباس، وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث لـم                
ن رجلًا مشهورا، ال أعلم أحـدا       كا: "وقال أبو بكر البزار   . )7("يتْرك حديثَه أحد، ولم يرغب عنه أحد      

ولسماك حديث كثير مستقيم، إن شاء اهللا كلها،        : "وقال ابن عدي   .)8("تركه، وكان قد تغير قبل موته     
وقد حدث عنه األئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عن مـن روى عنـه، وهـو          

وقـال  . )10("ئز الحديث، لم يترك حديثَه أحد     كان جا : "وقال الخطيب البغدادي   .)9("صدوق ال بأس به   
: وقـال أحمـد   . )12("سماك ضعيف في الحـديث    : "وقال ابن المبارك  . )11("ضعيف: "سفيان الثوري 

. )15("يـضعف : "وقال صالح جزرة  . )14("في حديثه ِلين  : "وقال ابن ِخراش  . )13("مضطرب الحديث "
   سـيء : "وقـال الـدارقطني   . )16(" التَّلِْقـين  لـيس بـالقوي، وكـان يقْبـل       : "وقال النسائي مـرةً   

                                                 
  .2/553، والضعفاء الكبير 4/279الجرح والتعديل   )1(
 .4/279الجرح والتعديل   )2(
 .49المختلطين للعالئي  ص   )3(
 .12/120تهذيب الكمال   )4(
 .4/339الثقات البن حبان   )5(
 .1/465الكاشف للذهبي   )6(
 .1/436معرفة الثقات للعجلي   )7(
 .4/205تهذيب التهذيب   )8(
 .3/461الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )9(
 .9/214تاريخ بغداد   )10(
 .3/460الكامل في ضعفاء الرجال   )11(
 .12/120تهذيب الكمال   )12(
 .4/279الجرح والتعديل   )13(
 .9/214تاريخ بغداد   )14(
 .انظر المرجع السابق  )15(
 .8/722سنن النسائي   )16(
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وقـال  . )2("أسند أحاديث لم يسندها غيـره     : "ما الذي ِعيب عليه؟ قال    : وسئل ابن معين  . )1(" الحفظ
قلت لعلـي  : "وقال يعقوب بن شيبة .)3("إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، ألنه كان يلَقَّن فَيتَلَقَّن   : "النسائي

مضطربة، وسفيان وشعبة يجعلونهـا عـن عكرمـة،       : ك عن عكرمة؟ فقال   رواية سما : بن المديني 
روايته عـن   : "وقال يعقوب بن شيبة    .)4()"إسرائيُل وأبو األحوص  (عن ابن عباٍس    : وغيرهما يقول 

عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع من سـماك                
ه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فـيمن          شعبة، وسفيان فحديثهم عن   : قديما مثل 

صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقـد تغيـر          : "وقال ابن حجر   .)5("سمع منه بَأخَرة  
الراوي صدوق إال في روايته عن عكرمة، عن ابن عباس          :  قال الباحث  .)6("بَأخَرة، فكان ربما يلَقَّن   

 مـن أمثـال   -َأخَرة، فتُقبل روايةُ من روى عنه قديما قبل اختالطـه       فهي مضطربة، وقد اختلط ب    
  . في غير ما روى عن عكرمة عن ابن عباس-شعبة، وسفيان الثوري

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
  .ضعيف اإلسناد، بسبب علة اضطراب سماك عن عكرمة عن ابن عباس: قال الباحث
يث صحيح بين الشيخين ألن البخاري تفرد باالحتجاج بعكرمة، ومسلم          هذا حد : "قال الحاكم 

وقـال شـعيب    . )8("ورجالهم رجـال الـصحيح    : "وقال الهيثمي . )7("بسماك بن حرب، ولم يخرجاه    
حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن في رواية سماك بن حرب عن عكرمة               : األرنؤوط
  .)10(ناد ضعيفإس: ، وفال الشيخ األلباني)9(اضطرابا
  
  

  

                                                 
 .13/184العلل للدارقطني   )1(
 .4/279الجرح والتعديل   )2(
 .49المختلطين للعالئي ص   )3(
 .12/120تهذيب الكمال   )4(
 .انظر المرجع السابق  )5(
 .415تقريب التهذيب ص   )6(
 .1/488المستدرك على الصحيحين  )7(
 .10/181مجمع الزوائد للهيثمي   )8(
  .4/156مسند أحمد   )9(
  .322تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص   )10(
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  : قال ابن األثير رحمه اهللا
واضطَبنْتُ الشَّيء إذا جعلَتـه فـي       .  أي ِحضِنه  ]فدعا بمِيضأٍة فجعلها في ِضبنه    [ومنه الحديث    - 

 .)1(ِضبِنك

  ):234(الحديث رقم 
ـ         : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج   بـن  اي   وحدثنا شَيبان بن فَروخَ، حدثنا سـلَيمان يعِن

ِإنَّكُم : "، فقالeخَطَبنَا رسول اللَِّه: ، عن عبد اللَِّه بن رباٍح، عن أبي قَتَادةَ، قال)2(الْمِغيرِة، حدثنا ثَاِبتٌ  
س نَزَل،  فَِسرنَا حتى إذا ارتَفَعتْ الشَّم    : "، وفيه "تَِسيرون عِشيتَكُم ولَيلَتَكُم وتَْأتُون الْماء إن شَاء اهللا غَدا        

  .الحديث. )3(..." كانت مِعي فيها شَيء من ماٍءثُم دعا ِبِميضَأٍة
  :تخريج الحديث

  .، مختصرا دون لفظ ابن األثيرt، من طريق عبد اهللا بن أبي قتادة عن أبيه)4(أخرجه البخاري    
  :دراسة رجال اإلسناد

  . يهمصدوق، وهو )5(سبقت ترجمته: شَيبان بن فَروخَ - 
  .د ثقاتاباقي رجال اإلسن - 
  .)6(ال يضر، ألنه لم يرسل عن عبد اهللا بن رباح إرسال ثابت البنانيوأما  - 
 متابعة ناقـصة،    - وهو ثقة  -ال يضر، فقد تابعه عمران بن ميسرة       الوهم عند شيبان بن فروخ    و - 

 .كما في الرواية عند البخاري كما سبق في التخريج، فانتفى عنه احتمال الوهم
  

 : ل ابن األثير رحمه اهللاقا
أي جنْبـي   ] يا ابن آدم قد حذّرتَ ِضيقي ونَتْني وِضـبني        : يقول القبر [ ومنه حديث ابن عمر      - 

 .)7(وجمع الضبن أضبان. وناِحيتي

  .لم أعثر على تخريج له: قال الباحث ):235(الحديث رقم 

                                                 
  .3/73النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .ثابت بن أسلم البنانى، أبو محمد البصرىهو   )2(
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قَضاِء الصلَاِة الْفَاِئتَِة واسِتحباِب تَعِجيِل قَضاِئها،  حديث              )3(

  . 681رقم
 .595ة، باب الَْأذَاِن بعد ذَهاِب الْوقِْت،  حديث رقمصحيح البخاري، كتاب مواقيت الصال  )4(
  .)138(انظر الحديث رقم   )5(
  .151جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص   )6(
  .3/74النهاية في غريب الحديث واألثر   )7(



  367 367 

  :باب الضاد مع الجيم: المبحث الخامس
  

  :مه اهللاقال ابن األثير رح
مـن  : الـضجعة بالكـسر   ]  َأدماً حـشْوها ِليـفٌ     eكانت ِضجعة رسول اللّه   [فيه  ... } ضجع{ - 

والمراد ما كان يـضطجع     . االضِطجاع وهو النَّوم كالِجلْسة من الجلُوس وبفتحها المرةُ الواحدةُ        
      اف محذوفٌ والتقديرضفي الكالم م ت  : عليه فيكونعاِعه فراشَ     كانت ذاتُ ِضجِطجذاتُ اض ه أو

 .)1(َأدٍم حشْوها ِليف

  ):236(الحديث رقم 
 حدثنا أبو بكِْر بن أبي شَيبةَ، حدثنا عبدةُ بن سـلَيمان،            : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

يتَِّكُئ عليها مـن     التي   eكان ِوسادةُ رسول اللَّهِ   : "عن أبيه، عن عاِئشَةَ، قالت     بن عروةَ، عن ِهشَاِم   
  .)2("آدم حشْوها ِليفٌ
  :تخريج الحديث

  .حمد بن أبي رجاء عن النضر بن شميل عن هشام به، بنحوهأ، بنحوه عن )3(أخرجه البخاري      
  :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  .)t)4يضر، ألنه لم يرسل عن عائشة ال إرسال عروة بن الزبيروأما  - 
ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلـسين              هشام بن عروة   تدليسو - 

، وأما اختالطه فال يضر كذلك، فقد ذكره العالئي في القسم األول الذي             )5(الذين ال يضر تدليسهم   
 .)6(لم يؤثر فيه شيء من ذلك الوهم أو االختالط

  
  
  
  

                                                 
  .3/74النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
)2(  اب التَّواِس، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، بِع في اللِّب2082اض.  
  .6456 وَأصحاِبِه، حديث رقمe كتاب الرقاق، باب كَيفَ كَان عيشُ النَِّبي،صحيح البخاري  )3(
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )4(
 .26طبقات المدلسين البن حجر ص   )5(
  .126المختلطين للعالئي ص   )6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وقد تكرر  .  هو موضع أو جبٌل بين مكة والمدينة       ]قبل حتى إذا كان ِبضجنَان    أنه أ [فيه  }  ضجن{ - 

 .)1 (في الحديث

  ):237(الحديث رقم 
وحدثَِني عبد العِزيز بن محمد، َأنْبَأنَـاْ ابـن         :  في غريب الحديث قال     اإلمام الخطابي  أخرج

رنَاْ حماْد بن زيٍد، عن بِديِل بِن ميسرة، عن عبِد اِهللا بِن عبيِد بِن عميـِر،          ، َأخْب )2(الجنَيِد، َأخْبرنَاْ قُتَيبةُ  
 َأو ِبعـسفَاْن، لَِقـي      َأقْبَل حتَّى ِإذَاْ كَـاْن ِبـضجنَاْنe  ،      وِعكِْرمة بِن خَاِْلِد المخْزومي، َأن رسوَل اهللاِ      

نشِْرِكيرِ   الملَاْةُ الظُهتْ صرضقَاَْل.  فَح : نشِْركُوالم را )3(فَتَذَاْمفَقَاْلُو ، :       ِفـي مهو ِهملَيلْنَاْ عملَّاْ كُنَّاْ حه
  .)4(الصلَاِْة

  :تخريج الحديث
  .تفرد به الخطابي  

  :دراسة رجال اإلسناد
 :هـ303 البستي التميميمحمد بن عبد اهللا: ابن الجنيد - 

  .)5(" صالحاً، وكان شيخاً حساناًكتبنا عنه نسخاً: " ابن حبان في الثقات، وقالذكره
  .)6(شيخ: قال عنه أبو حاتمأحد شيوخ الخطابي، : لسلميعبد العزيز بن محمد ا - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
بـن خالـد    وعكرمـة  ، عبد اهللا بن عبيد بن عمير: فيه إسناده ضعيف مرسل،  : قال الباحث 

  .eالمخزومي لم يدركا زمن النبي
  
  
  
  

                                                 
  .3/74ي غريب الحديث واألثر النهاية ف  )1(
  .قتيبة بن سعيد الثقفىهو   )2(
  .2/330الفائق في غريب الحديث انظر . فتالوموا واستقصروا أنفسهم على الغفلة وترك الفرصة: أى  )3(
  .2/57غريب الحديث الخطابي   )4(
  .9/156الثقات البن حبان   )5(
  .5/396الجرح والتعديل   )6(
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  :باب الضاد مع الحاء: المبحث السادس
  

  :  قال ابن األثير
أي يكـون  ]  في الضح والريح وأنا في الظِّل  eيكون رسوُل اللّه  [في حديث أبي خَيثمة     } ضحح{ - 

مِس إذا استَمكَن من األرض وهو      ضوء الش : والضح بالكسر . باِرزاً ِلحر الشمِس وهبوب الرياح    
. أراد كثرةَ الخَيل والجيِش: وذكره الهروي فقال. ومعناه. هكذا هو أصُل الحديث. كالقَمراء للقَمر

أي بما طَلعت عليه الشمس وهبت عليه الـريح يعنُـون المـاَل             : يقال جاء فالن بالضح والريح    
ُل. هكذا فسره الهروي. الكثير1( أشبه بهذا الحديثواألو(. 

  ):238(الحديث رقم 
بن ا حدثنا يوسف : قال أحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاصأخرج اإلمام   

بن ركانة،  ابهلول، حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد                 
 لما خرج رسول اهللا   : "د بن أبي وقاص، يقول    عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أباه سع          

e    وُل اللّهِ    : "، وفيه " من المدينة إلى تبوكسر ارحتى إذا سe        ِلِه ِفيةَ ذات يوم إلَى َأهثَمو خَيَأب عجر ،
 ِمنْهما عِريشَها وقد بردتْ يوٍم حار فَوجد امرَأتَيِن لَه ِفي عِريشَيِن لَهما ِفي حاِئِطِه قَد رشّتْ كُّل واِحدةٍ  

 ِفي الضح والريِح والْحر، وَأبو خَيثَمـةَ        eرسوُل اللّهِ ": لَه ِفيِه ماء وهيَأتْ لَه طَعاما فَلَما دخََل، قَالَ        
واَللِّه لَا َأدخُـُل    .  ما هذَا ِبالنّصفِ   يم؟ِفي ِظّل باِرٍد وماء باِرٍد وطَعاٍم مهيٍأ وامرَأٍة حسنَاء ِفي ماِلِه مقِ           

  .الحديث. )2("...، فَهيَئا ِلي زادا، فَفَعلَتَاeعِريشَ واِحدٍة ِمنْكُما حتّى َألْحقَ ِبرسوِل اللِّه
  :تخريج الحديث

  .تفرد به احمد بن إبراهيم الدورقي  
  :دراسة رجال اإلسناد

، من الطبقة   ، وهو صدوق حسن الحديث، مكثر من التدليس       )3(هتسبقت ترجم  :محمد بن ِإسحاقَ   - 
  .الرابعة

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  
  
  

                                                 
  .3/75يث واألثرالنهاية في غريب الحد  )1(
  .80،  حديث رقم139مسند سعد ص   )2(
  ).86(انظر الحديث رقم  )3(
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  :الحكم على الحديث
وأما إرسال ابن طلحة فال يضر، ألنه لم يرسل عن إبـراهيم            صحيح اإلسناد،   : قال الباحث   
تدليس ابن   و .)2(ن ابن إسحاق  إرسال ابن إدريس، ال يضر كذلك، ألنه لم يرسل ع         ، و )1(بن سعد ا

  . ، وقد صرح بالسماع)3(ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة اسحاق
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
ي يكون ِنصفه في    أ] ال يقعدن أحدكُم بين الضح والظِّل فإنه مقْعد الشيطان        [ومن األول الحديث     - 

 .)4(الشمس وِنصفُه في الظِّل

  ):239(ديث رقم الح
، قَاَل عفَّان ِفي    )7(، قَالَا حدثَنَا همام   )6(، وعفَّان )5(حدثَنَا بهز :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

 ، َأن11( (e، عن رجٍل ِمـن َأصـحاِب النَِّبـي        )10(، عن َأِبي ِعياضٍ   )9(، عن كَِثيرٍ  )8(حِديِثِه حدثَنَا قَتَادةُ  
النَِّبيe طَاِنالشَّي ِلسجقَاَل مالظِّلِّ وو حالض نيب لَسجي ى َأن12(نَه(.  

  :تخريج الحديث
فقلص عنه الظل وصار    "، بلفظ   -)14(ومن طريقه البيهقي في الكبرى    -،  )13(أبو داود أخرجه  

كُم جاِلـسا ِفـي الـشَّمِس       ِإذَا كَان َأحد  "، بلفظ   )15(، وأحمد "بعضه فى الشمس وبعضه فى الظل فليقم      

                                                 
  .265جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )1(
  .207 ص المرجع السابقانظر   )2(
  .51طبقات المدلسين البن حجر ص   )3(
  .3/75النهاية في غريب الحديث واألثر  )4(
  .ابن أسد العميهو   )5(
  .مسلم الصفارابن هو   )6(
  .ابن يحيى العوذيهو   )7(
  .ابن دعامة السدوسيهو   )8(
  .كثير بن أبي كثير البصريهو   )9(
  .عمرو بن األسود العنسيهو   )10(
  .tمن خالل التخريج تبين لي أنه أبو هريرة  )11(
  .15421،  حديث رقم24/147مسند أحمد   )12(
  .4823لظل والشمس،  حديث رقمسنن أبي داود، كتاب األدب، باب فى الجلوس بين ا  )13(
  .6132،  حديث رقم3/236السنن الكبرى للبيهقي   )14(
  .8976،  حديث رقم14/531مسند أحمد   )15(
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إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم        "، بلفظ   )1(عبد الرزاق و،  "فَقَلَصتْ عنْه فَلْيتَحوْل ِمن مجِلِسهِ    
مجلـس  " دون   ،)2(الحـاكم  وأخرجـه    .من طريق محمد بن المنكدر    جميعهم  ،  "فإنه مجلس الشيطان  

  .tعن أبي هريرة) أبو عياض وابن المنكدر(كالهما . ، من طريق أبي عياض"الشيطان
: ، قَـالَ  t، من حديث قيس بن أبى حازم البجلى، عن َأِبيهِ         )3(وللحديث شاهد، أخرجه الحاكم   

آِني النَِّبيرeِس، فَقَاَلِفي الشَّم َأنَا قَاِعدو " :كاربم ْل ِإلَى الظِّلِّ فَِإنَّهوتَح."  
نَهـى  : "، قَـالَ  t، من حديث عبد اللَِّه بن بريدةَ، عن َأِبيهِ        )4(موله شاهد أخر، أخرجه الحاك    

  .الحديث...". فََأما الْمجِلساِن بين الظِّلِّ والشَّمِس:  عن مجِلسيِن وملْبسيِنeرسوُل اللَِّه
  :دراسة رجال اإلسناد

  . مرة القرشىكثير بن أبى كثير البصرى ، مولى عبد الرحمن بن س - 
وقال ابن  . )8("وثق: "وقال الذهبي . )7("الثقات"وذكره ابن حبان فى     . )6(الهيثميو،  )5( العجلى وثقه
، وزعم عبد الحق تبعا البن حزم أنه مجهول، فتعقب ذلـك            "الصحابة"ذكره ابن الجوزى فى     : "حجر

وذكره العقيلـى فـى     . )10("مجهول: "ونقل الذهبي عن ابن حزم    . )9("عليه ابن القطان بتوثيق العجلى    
:  قال الباحث  .)12("مقبول، ووهم من عده صحابيا    : "ابن حجر قال  و. )11("وما قال فيه شيئا   " الضعفاء"

  .الراوي ثقة
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
ـ : الوهم عند همام بن يحيـى     وأما   صحيح اإلسناد،    :قال الباحث    ال يـضر، ألنـه توبـع       ف
 فقد اعتبره العالئي من القسم األول الذين لم يؤثر           كذلك، ال يضر  ف الط عفان بن مسلم   اختوأما  .بقتادة

                                                 
  .19799،  حديث رقم11/24مصنف عبد الرزاق  )1(
  .7819حديث رقم ،4/272درك على الصحيحين للحاكم المست  )2(
  .7820حديث رقم انظر المرجع السابق،  )3(
  .7823حديث رقم ،مرجع السابقانظر ال  )4(
  .2/226معرفة الثقات   )5(
  .15/136مجمع الزوائد   )6(
  .5/332الثقات البن حبان   )7(
  .2/146الكاشف للذهبي   )8(
  .8/382تهذيب التهذيب   )9(
  .5/497ميزان االعتدال في نقد الرجال   )10(
  .4/1175الضعفاء الكبير   )11(
  .809تقريب التهذيب ص   )12(
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ِرجالُه ِرجاُل  : "وقال الهيثمي  .)2("صِحيح الِْإسنَاِد ولَم يخَرجاه   : "قال الحاكم  .)1(فيهم الوهم واالختالط  
 ،)5(األرنؤوطصححه  و. )4(" جيد هإسناد: "وقال المنذري . )3"(الصِحيِح غَير كَِثيِر بِن َأِبي كَِثيٍر وهو ِثقَةٌ       

  .)6(األلبانيو
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
لما هاجر أقسمت أمه باللَه ال يظَلِّلها ِظلٌّ وال تزال فـي الـضح              [وحديث عياش بن أبي ربيعة       - 

 .)7(]والريح حتى يرِجع إليها

  ):240(الحديث رقم 
 حدثَنَا حِبيب بن الْحسِن، ثنا محمد       : في معجم الصحابة قال     أبو نعيم األصفهاني   مأخرج اإلما 

بِن َأيوب، ثنا ِإبراِهيم بن سعٍد، عن محمِد بِن ِإسحاقَ، عن نَاِفٍع مولَى             ابن يحيى، ثنا َأحمد بن محمِد       
   ،رمِن عِد اِهللا ببِن الْخَطَّاِب، قَاَلعب رمع نع ،رمِن عِد اِهللا ببع نتُ َأنَـا،  : "  عدةَ اتَّعرنَا الِْهجدا َأرلَم

وعياشُ بن َأِبي رِبيعةَ، وِهشَام بن الْعاِص بِن واِئٍل التَّنَاضب، ِمن َأضاءِة بِني ِغفَاٍر فَـوقَ سـرفَ،                  
بـن َأِبـي    افََأصبحتُ َأنَا، وعياشُ    :  َأيكُم ما لَم يصِبح ِعنْدها فَقَد حِبس، فَلْيمِض صاِحباه، قَالَ          :وقُلْنَا

بـِن  ا عمـِرو    رِبيعةَ ِعنْد التَّنَاضِب، وحِبس عنَّا ِهشَام، وفُِتن فَافْتُِتن، فَلَما قَِدمنَا الْمِدينَةَ نَزلْنَا ِفي بِني             
عوٍف، وخَرج َأبو جهِل بن ِهشَاٍم، والْحاِرثُ بن ِهشَاٍم ِإلَى عياِش بِن َأِبي رِبيعةَ، وكَان ابن عمِهمـا                  

ِإن ُأمك  : هما عياشًا، وقَالَا لَه    ِبمكَّةَ، فَكَلَّما َأخَا   eوَأخَاهما ِلُأمِهما، حتَّى قَِدما علَيِه الْمِدينَةَ، ورسوُل اهللاِ       
اكتَّى تَرٍس حشَم تَِظلَّ ِمنلَا تَسشٍْط وا ِبمهْأسر سلَا تَم تْ َأننَذَر اقَدقَّ لَهِديثَ...، فَر8(الْح(.  

  
  
  
  
  

                                                 
  .85طين للعالئي صالمختل  )1(
  .4/272المستدرك على الصحيحين للحاكم   )2(
  .15/136مجمع الزوائد   )3(
  .4/29الترغيب والترهيب   )4(
  .24/147مسند أحمد   )5(
  .9/38السلسلة الصحيحة   )6(
  .3/75النهاية في غريب الحديث واألثر  )7(
  .5541،  حديث رقم4/2227معرفة الصحابة ألبي نعيم   )8(
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  :تخريج الحديث
، والضياء  )4( تاريخه ، وابن عساكر في   )3(، وابن شبة النميري   )2(، والبزار )1(أخرجه ابن سعد  

  .من طريق ابن إسحاق به، بنحوهجميعهم ، )5(في المختارة
    من طريقي عمـر بـن أبـي عاتكـة،          كالهما  ،  )7(، وابن شبة النميري   )6(وأخرجه ابن سعد  

، )9(، وابن شبة النميـري    )8(وأخرجه ابن سعد   .عن نافع مولى ابن عمر به، بنحوه      وعبد اهللا بن نافع     
   .، بنحوهtالم بن عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر عن عمر من طريق سكالهما 

  .، عن مجاهد مرسال، بنحوه)10(وأخرجه البيهقي في الكبرى
  :دراسة رجال اإلسناد

  .، وهو صدوق حسن الحديث، مكثر من التدليس)11(سبقت ترجمه :محمد بن ِإسحاقَ - 
  .هـ228ب المغازي تأحمد بن محمد بن أيوب البغدادي، أبو جعفر المعروف، بصاح - 

صدوق كانت  : ")14(، وقال ابن حجر   "ال بأس به  : ")13(، وقال أحمد  )12("الثقات"ذكره ابن حبان في     
روى عن إبراهيم بن سعد، عـن       : "وقال ابن عدي  ، )15("وكان يحيى بن معين يحمل عليه     .فيه غفلة، 

ة عن الـضعفاء،    الراوي صدوق يدلس، خاص   : قال الباحث . )16("ابن إسحاق المغازي وأنكرت عليه    
  .وال تصح روايته إال أن يصرح بالسماع

  

                                                 
  .3/271ات الكبرى البن سعد الطبق  )1(
  .155،  حديث رقم1/258مسند البزار   )2(
  .2/663تاريخ المدينة   )3(
  .47/243تاريخ دمشق   )4(
  .214،  حديث رقم 1/319األحاديث المختارة   )5(
  .3/271الطبقات الكبرى البن سعد   )6(
  .2/663تاريخ المدينة   )7(
  .3/271الطبقات الكبرى البن سعد   )8(
  .2/663ريخ المدينة تا  )9(
  .18214، حديث رقم9/149السنن الكبرى   )10(
  ).86(انظر الحديث رقم   )11(
 .8/319الثقات البن حبان   )12(
 .2/70الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )13(
 .97تقريب التهذيب ص   )14(
 .2/70الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )15(
 .1/174الكامل في ضعفاء الرجال   )16(
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  .هـ298محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد المروزي أبو بكر الوراق ت  - 
الـراوي  : قال الباحث ". صدوق: ")3(، وابن حجر  )2(، وقال الدارقطني  "كان ثقة : ")1(قال الخطيب 

  .صدوق، كما قال ابن حجر
  .359 محمد بن عبد اهللا، أبو القاسم القزاز، ت حبيب بن الحسن بن داود بن -

وحبيب عندنا من الثقات، وكان يؤثر عنه الصالح، وال أدري من أي جهة ألحق              : "قال الخطيب 
الراوي ثقة، :  قال الباحث.)5("صدوق، لينه البرقاني بال حجة: "، وقال الذهبي)4("البرقاني به الضعف

  .حجةوقد ضعفه أبو بكر البرقَاني بال 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  :حسن اإلسناد، وفيه: قال الباحث  

، وقد صرح بالـسماع     )6( وال يضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة         :تدليس ابن اسحاق   - 
 .)7(كما في رواية الضياء المقدسي في المختارة

ايته إال أن يصرح بالسماع، وقـد        وال يضر، ألنه ال تقبل رو      :تدليس أحمد بن محمد بن أيوب      - 
 . صرح بالسماع في هذا الحديث

  .)8(الضياء المقدسيالحديث حسن إسناده و
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .3/422خ بغداد تاري  )1(
 .3/422تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )2(
 .906تقريب التهذيب ص   )3(
 .8/253تاريخ بغداد   )4(
 .1/147المغني في الضعفاء للذهبي   )5(
  .51طبقات المدلسين البن حجر ص   )6(
  .214،  حديث رقم 1/319األحاديث المختارة   )7(
  .انظر المرجع السابق  )8(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أراد أنه لـو مـاتَ      ]لو مات كَعب عن الضح والريح لوِرثه الزبير       [ ومن الثاني الحديث اآلخر      - 
 قد آخَـى    eوكان النبي . يه الريح كَنَى بهما عن كَثْرة المالِ      عما طلعت عليه الشمس وجرت عل     

 .)1(وسيجيء]. عن الضيح والريح[ويروى . بين الزبير وبين كَعب بن ماِلك

  ):241(الحديث رقم 
 )2( كَعب بن ماِلٍك ارتُثَّ    أن"في حديث الزبير     : في غريب الحديث قال     الخطابي أخرج اإلمام    

 ُأح موبزمام راحلته،        ي دقُوي ريبِبِه الز اءٍد، فَج           ِرثَـهيح لَويح والـضعن الـر بِئٍذ كَعمواتَ يلَو مو
وُأولُو اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي {: I، فََأنْزَل اهللاُ   بينهما e رسوُل اهللاِ  ىـــالزبير، وقد آخَ  

  .)4(من حديث حماِد بِن سلَمةَ، عن ِهشَاِم بِن عروةَ، عن َأِبيِه. )3(}ِكتَاِب اِهللا
  :تخريج الحديث

  .، من طريق حماد بن سلمة به، بنحوه)5(أخرجه ابن عساكر في تاريخه
، والبخاري  "دون قوله لو مات كعب لورثه الزبير      "،  )7(، وابن سعد  )6(وأخرجه ابن أبي شيبة   

من طريق هشام بن عروة عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب            ثالثتهم  بنحوه،  ،  )8(في التاريخ الكبير  
  .بن مالكا

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  .إسناده ضعيف، ألنه معلق ومنقطع السند:  قال الباحث  

  
  
  

                                                 
  .3/75ريب الحديث واألثر النهاية في غ  )1(
  .2/211الحديث الخطابي . حمل من المعركة مثخناأي   )2(
  .75اآلية : َألنْفَاُلاسورة   )3(
  .2/211غريب الحديث الخطابي   )4(
  .50/187تاريخ دمشق   )5(
  .27234،  حديث رقم13/582مصنف ابن أبي شيبة   )6(
  .3/102الطبقات الكبرى البن سعد   )7(
  .2/100كبير للبخاري التاريخ ال  )8(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
وفـي  ] غَمرات من النار فأخْرجتُه إلى ضحضاحٍ     وجدتُه في   [في حديث أبي طالب     }  ضحضح{ - 

ما رقَّ مـن المـاء   :  الضحضاح في األصل]أنه في ضحضاٍح من ناٍر يغِْلي منه ِدماغَه[رواية  
 .)1(على وجه األرض ما يبلُغ الكَعبين فاستَعاره للنار

  ):242(الحديث رقم 
عبد       ، عن   )3(، حدثنا سفْيان  )2( عمر  حدثنا ابن أبي   : في صحيحه قال    اإلمام مسلم  أخرج  

يا رسوَل اللَِّه، ِإن َأبا     : قلت: سمعت الْعباس، يقول  : ، قال )4(الْمِلِك بن عميٍر، عن عبد اللَِّه بن الْحاِرثِ       
 من النَّاِر فََأخْرجتُه إلـى  وجدتُه في غَمراٍتنعم ": طَاِلٍب كان يحوطُك وينْصرك، فَهْل نَفَعه ذلك؟ قال  

  .)5("ضحضاٍح
  :تخريج الحديث

هو ِفي ضحضاٍح ِمن نَاٍر لَولَا َأنَا لَكَان ِفـي          " من طريق سفيان به، بلفظ       )6(أخرجه البخاري 
   ".الدرِك الَْأسفَِل ِمن النَّاِر

بد المللك بن عمير به،     من طريق أبي عوانة عن ع     كالهما  ،  )8(، ومسلم )7(وأخرجه البخاري 
  ".هو ِفي ضحضاٍح ِمن نَاٍر لَولَا َأنَا لَكَان ِفي الدرِك الَْأسفَِل ِمن النَّاِر"بلفظ 

  :دراسة رجال اإلسناد
  .، وهو ثقة)9(سبقت دراسته: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني - 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
ال يضر، ألنه لم يرسل عن عبد اهللا        إرساله  ف :لك بن عمير  إرسال وتدليس واختالط عبد الم    وأما   - 

ا، فقد ذكره ابن حجـر فـي الطبقـة الثالثـة مـن              ، وأما تدليسه فال يضر أيض     )10(بن الحارث 

                                                 
  .3/75النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .  أبو عبد اهللا، محمد بن يحيى بن أبي عمرهو  )2(
  .أبو محمد، سفيان بن عيينة هو  )3(
  .هو عبد اهللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشى الهاشمى، أبو محمد المدنى  )4(
  .209 ِلَأِبي طَاِلٍب، حديث رقمeن، باب شَفَاعِة النبي كتاب اإليما،صحيح مسلم  )5(
  .3883صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ِقصِة َأِبي طَاِلٍب،  حديث رقم  )6(
  .6208صحيح البخاري، كتاب األدب، باب كُنْيِة الْمشِْرِك،  حديث رقم  )7(
  .209ِبي طَاِلٍب، حديث رقم ِلَأe كتاب اإليمان، باب شَفَاعِة النبي،صحيح مسلم  )8(
  .3سبقت ترجمته في الحديث رقم   )9(
  .230جامع التحصيل في أحكام المراسيل صانظر   )10(
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، الذين ال بد لهم من أن يصرحوا بالسماع، وقد صرح بالسماع في المتابعات عنـد                )1(المدلسين
ك، فقد اعتبـره العالئـي مـن القـسم األول مـن             ، وأما اختالطه فال يضر كذل     )2(اإلمام مسلم 
  .)3(المختلطين

 يضر، فذكره ابن حجر في الطبقة الثانيـة الـذين احتمـل األئمـة                ال سفيان بن عيينة  تدليس  و - 
ال يضر كذلك، فقد اعتبره العالئي من القسم األول من المختلطين الـذين             ، واختالطه   )4(تدليسهم

  .)5(سلم حديثهم من الوهم واالختالط
  

  ):243(الحديث رقم 
، حدثَنَا ابن   )6( حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ، حدثَنَا اللَّيثُ       : في صحيحه قال    اإلمام البخاري  أخرج  
 ِعنْده عمـه،     وذُِكرe ، َأنَّه سِمع النَِّبيt   ، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري    )8(، عن عبِد اللَِّه بِن خَبابٍ     )7(الْهاِد
فَيجعُل ِفي ضحضاٍح ِمن النَّـاِر يبلُـغُ كَعبيـِه يغِْلـي ِمنْـه              لَعلَّه تَنْفَعه شَفَاعِتي يوم الِْقيامِة،      ": فَقَاَل

اغُه9("ِدم(.  
  :تخريج الحديث

  .، بنحوهمن طريق ابن الهاد بهكالهما  ،)11(ومسلم ،)10(أخرجه البخاري
  :جال اإلسناددراسة ر

 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  
  
  
  

                                                 
  41طبقات المدلسين البن حجر ص  )1(
  .209 ِلَأِبي طَاِلٍب، حديث رقمeصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب شَفَاعِة النبي  )2(
  .76المختلطين للعالئي ص  )3(
  . 32بقات المدلسين البن حجر صطانظر   )4(
  .46المختلطين للعالئي صانظر   )5(
  .هو الليث بن سعد، أبو الحارث المصرى  )6(
  .هو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد الليثى، أبو عبد اهللا المدنى  )7(
  .هو عبد اهللا بن خباب األنصارى النجارى موالهم، المدنى، مولى بنى عدى بن النجار  )8(
  .3885صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ِقصِة َأِبي طَاِلٍب،  حديث رقم  )9(
  .6564صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ِصفَِة الْجنَِّة والنَّاِر،  حديث رقم  )10(
  .209 رقم ِلَأِبي طَاِلٍب والتَّخِْفيِف عنه ِبسبِبِه،  حديثeصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب شَفَاعِة النبي  )11(



  378 378 

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 جعل انِجالَءه عن البرق ضِحكا      ]يبعث اللّه تعالى السحاب فيضحك أحسن الضِحك      [فيه  } ضحك{ - 

باتَهـا  وكقولهم ضِحكَت األرض إذا أخْرجـت نَ      . اسِتعارة ومجازاً كما يفْتَر الضاِحك عن الثّغْر      
 .)1(وزهرتها

  ):244(الحديث رقم 
، )3(، َأخْبرنَا ِإبراِهيم بن سعٍد، َأخْبرِني َأِبـي       )2(حدثَنَا يِزيد :  في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  

خٌ جِميٌل ِمن بِني ِغفَاٍر وِفي       ِفي الْمسِجِد، فَمر شَي    )4(كُنْتُ جاِلسا ِإلَى جنِْب حميِد بِن عبِد الرحمنِ       : قَاَل
يا ابن َأِخي، َأوِسع لَه ِفيما بيِني وبينَكَ،        : َأرسَل ِإلَيِه حميد، فَلَما َأقْبَل، قَالَ     . وقْر: ُأذُنَيِه صمم، َأو قَالَ   

هذَا الْحـِديثُ الَّـِذي     : بيِني وبينَه، فَقَاَل لَه حميد    ، فَجاء حتَّى جلَس ِفيما      eفَِإنَّه قَد صِحب رسوَل اللَّهِ    
 ينِْشُئ الـسحابU    ، ِإن اللَّه ": ، يقُولُ eسِمعتُ رسوَل اللَّهِ  : ، فَقَاَل الشَّيخُ  eحدثْتَِني عن رسوِل اللَّهِ   

  .)5("ِكفَينِْطقُ َأحسن الْمنِْطِق، ويضحك َأحسن الضِح
  :تخريج الحديث

، )8(، وأبو الشيخ في العظمـة     )7(، والعقيلي في ضعفاءه   )6(أخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار      
، )11(، والبيهقي األسماء والصفات   )10(، وأبو بكر األنباري في الزاهر     )9(وأبو نعيم في معرفة الصحابة    

  .من طريق إبراهيم بن سعد به، بنحوهجميعهم 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . اسم مبهم، وال يضر إبهامه ألن الصحابة كلهم عدول:الشَّيخُ - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
 

                                                 
  .3/75النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .أبو خالد، يزيد بن هارونهو   )2(
  .أبو إسحاق، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفهو   )3(
  .حميد بن عبد الرحمن بن عوفهو   )4(
  .23686،  حديث رقم39/91مسند أحمد   )5(
  .5220،  حديث رقم13/217شرح مشكل اآلثار   )6(
  .71،  حديث رقم1/46عفاء الكبير الض  )7(
  .4/1244العظمة ألبي الشيخ   )8(
  .7171،  حديث رقم6/3108معرفة الصحابة ألبي نعيم   )9(
  .2/317الزاهر في معاني كلمات الناس   )10(
  .988،  حديث رقم2/412األسماء والصفات البيهقي   )11(
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  :الحكم على الحديث
وال يضر تدليس يزيد بن هارون، فقد ذكره ابن حجـر فـي   إسناده صـحيح،    : قال الباحث   

  .)2(اُل الصِحيِحرواه َأحمد وِرجالُه ِرج: وقال الهيثمي. )1(الطبقة األولى من المدلسين
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)3(األسنان التي تظهر عند التَّبسم: والضواِحك.  أي ما تبسموا]وما أوضحوا ِبضاِحكة[وفيه  - 

  ):245(الحديث رقم 
، )6(ِن الْحسنِ ، ع )5(، عن قَتَادةَ  )4( حدثَنَا ِهشَام  : في مسنده قال    أبو داود الطيالسي   أخرج اإلمام 

   انرِعم ننٍ اعيصِن حوَل اهللاِ  : ")7(بسر َأنe       ِنتَيِباآلي تَهوص فَعفٍَر ِإذْ رِفي س وهو ] :    ا النَّـاسها َأيي
 كُمباتَّقُوا ر [   ِلِهِإلَى قَو]   اِهللا شَِديد ذَابع لَِكن8(]و( .قَاَل : ثُّوا الْمِطيفَح)9( ٍل     ، وقَو ِعنْد فُوا َأنَّهرع  ،قُولُـهي
 ذَاك يوم يقُوُل اهللاُ   : "قَاَل. اُهللا ورسولُه َأعلَم  : قَالُوا" َأتَدرون َأي يوٍم ذَاكُم؟   : "، قَالَ  )10(حولَه فَلَما تََأشَّبوا 

U مثَ النَّارِ     :  ِلآدعثْ بعفَاب قُم ما آدا  : قَاَل. يثُ النَّاِر؟ قَالَ    يعا بمو بةٌ     : رعِتسِمَئٍة وعكُلِّ َألٍْف ِتس ِمن
، e فَلَما رَأى ذَِلك رسوُل اهللاِ     .ما َأوضحوا ِبضاِحكَةٍ  وِتسعون ِإلَى النَّاِر وواِحد ِإلَى الْجنَِّة فَُأبِلسوا حتَّى         

ِذي نَفِْسي ِبيِدِه ِإنَّكُم لَمع خَِليقَتَيِن ما كَانَتَا ِفي شَيٍء قَطُّ ِإالَّ كَثَّرتَاه مع يْأجوج               اعملُوا وَأبِشروا فَوالَّ  : قَاَل
  اعملُــوا : ومــْأجوج، ومــن هلَــك ِمــن ولَــِد آدم وولَــِد ِإبِلــيس، فَُأســِري عــنْهم، ثُــم قَــاَل

                                                 
  .27طبقات المدلسين ابن حجر ص   )1(
  .3/477مجمع الزوائد   )2(
  .3/76النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
)4(  تُوائيسهو هشام بن أبي عبد اهللا الد. 
 .هو ابن دعامة السدوسي  )5(
)6(  ريهو الحسن بن أبي الحسن البص. 
بن عبيد الخزاعي، أحد الصحابة الكرام، أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان              عمران بن حصين  هو    )7(

 حيث أرسله ليفقّه أهلها، وبقي فيها إلـى  tيوم الفتح، وتحول للبصرة في خالفة عمر    صاحب راية خزاعة    
 .3/27اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر انظر . هـ52توفي سنة 

 .2-1سورة الحج اآليتان   )8(
)9(  لنهاية ا. يمد: يمطي بها في السير أي    : جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها، ويقال         : المطي

 .4/340في غريب الحديث واألثر البن األثير
غريب انظر  . ط ويقال أمر أشب أي مختل     ،يقال تأشب النبات إذا كثر والتف     : التفوا حوله، قال الخطابي   : أي  )10(

  .2/239الحديث للخطابي 
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ِسي ِبيِدِه، ما َأنْتُم ِفي النَّاِس ِإالَّ كَالشَّامِة ِفي جنِْب الْبِعيِر، َأو كَالرقْمِة ِفـي ِذراِع                وَأبِشروا، فَوالَِّذي نَفْ  
  .)1("الدابِة

  :تخريج الحديث
مـن طريـق هـشام      أربعـتهم    ،)5( ، والخطابي  )4(، وأحمد )3(، والنسائي )2(أخرجه الترمذي 

  .الدستُوائي به، بمثله
  .من طرق عن قتادة به، بنحوهكالهما  )7(، والحاكم)6(برانيوأخرجه الط

  .من طرق أخرى عن الحسن البصري به، بنحوهكالهما  )9(، والطبراني)8(وأخرجه الترمذي

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  : من عمران بن حصين على قولين الحسن البصريواختُلف في سماع - 

  :سن البصري من عمران بن حصينمن نفى سماع الح: أوالً
سـمعت  :"كان الحسن يقـول   :  وقيل له  - وهو القطان  –سمعت يحيى   :" )10(قال علي بن المديني       

الحسن لم يسمع من عمران بن حصين       :" )11(وقال أيضا ". أما عن ثقة فال   : فقال" عمران بن حصين  
ـ              وقـال أبـو حـاتم      ". تشيئاً، وليس بصحيح؛ لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجٍه ثاب

 :)13(وقال أيـضا  ". لم يسمع الحسن من عمران بن حصين، وليس يصح من وجه يثبت           :" )12(الرازي
الحسن ال يصح له سماع من عمران بن حصين، يدخل قتادة عن الحسن بن هيـاج بـن عمـران                    "

                                                 
  .835، حديث رقم 112مسند الطيالسي ص   )1(
  .3169 رقم، حديث"ومن سورة الحج"  باب، القراءات عن رسول اهللاتاب ك،سنن الترمذي  )2(
 .10/189السنن الكبرى للنسائي   )3(
 .19901، حديث رقم 33/134مسند أحمد  )4(
 .1/465غريب الحديث للخطابي   )5(
  .145-18/144المعجم الكبير للطبراني   )6(
 .2/385مستدرك الحاكم   )7(
  .3168 رقم  حديث ،"ومن سورة الحج" بابتاب القراءات عن رسول اهللا،الترمذي ك  )8(
 .18/151المعجم الكبير للطبراني   )9(
  .119 رقم 38المراسيل البن أبي حاتم ص   )10(
 .44 رقم 182العلل البن المديني ص   )11(
 .3/41، الجرح والتعديل له 122 رقم 39المراسيل البن أبي حاتم ص   )12(
  .122 رقم 39المراسيل البن أبي حاتم ص   )13(
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نفيهمـا   إلى البخاري ومسلم رحمهما اهللا       )1(ونسب الحاكم ". البرجمي عن عمران بن حصين وسمرة     
ال يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح :" )2(وقال البيهقي . لسماع الحسن من عمران   

الحسن لم يسمع   : ")4(وقال المنذري ". ال يصح سماع الحسن من عمران     :" )3(وقال أيضا ". يثبت بمثله 
لم يثبت  الحسن لم يصح سماعه من عمران، و      :" )5(وقال ابن القطان الفاسي   ". من عمران بن حصين   

بـن معـين    اوقد نسب ابن أبي حاتم إلى بهز بن أسد ويحيى           ". أخذ عمران بيدي  " ما روي من قوله   
  .وفي االحتجاج بهذا النقوالت نظروأحمد بن حنبل نفيهم لسماع الحسن من عمران، 

  :أما بخصوص ما نسبه إلى بهز بن أسد
من لقي مـن أصـحاب      :" زا عن الحسن   بإسناده إلى جرير أنه سأل به      )6(فقد ذكر ابن أبي حاتم        

". سمع من ابن عمر حديثًا، ولم يسمع من عمران بن حصين شيًئا           : النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ قال     
من لقي من أصـحاب رسـول       :  عن جرير أنه سأل بهزاً عن الحسن       )7(ولكنه ذكر في موضٍع آخر    

 شيًئا، وسمع من أبـي بكـرة        سمع من ابن عمر حديثًا، وسمع من عمران بن حصين         : "؟ فقال eاهللا
 ذكر النص الثاني المثبت للسماع ولم يذكر األول، أما أبـو            )8(، لذلك نالحظ أن اإلمام العالئي     "شيًئا

المثبت للسماع والنافي له، وبالتالي فال يمكن ذكر قول بهز          :  فقد ذكر النصين معا    )9(زرعة العراقي 
  . السماعبن أسد في نفي السماع دون ذكر نقيضه في إثباتا

  :وأما ما نسبه إلى يحيى بن معين
ابن سـيرين والحـسن     : قلت ليحيى :"  عن إسحاق بن منصور أنه قال      )10(فقد ذكر ابن أبي حاتم        

يعني أن الحسن لم يسمع     :" ، ثم قال ابن أبي حاتم     "ابن سيرين نعم  : سمعا من عمران بن حصين؟ قال     
 إلى ابن معين نفيه لسماع الحسن مـن         )12(ر وابن حج  )11(وقد نسب الذهبي  ". من عمران بن حصين   

عمران ، ولعل مستندهما هو كالم ابن أبي حاتم هذا، ولكن يبدو واهللا أعلم أن كالم ابن معين لـيس                    
فيه نفي لسماع الحسن من عمران، وإنما غاية ما فيه أن ابن معين أثبت سماع ابـن سـيرين منـه            

                                                 
  .4/567مستدرك الحاكم   )1(
 .10/70السنن الكبرى للبيهقي   )2(
 .10/80السنن الكبرى للبيهقي   )3(
  .6/32مختصر سنن أبي داود للمنذري   )4(
  .2/76بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان   )5(
  .123 رقم 38المراسيل البن أبي حاتم ص  )6(
 .152 رقم 45 صانظر المرجع السابق  )7(
 .135 رقم 164 للعالئي ص جامع التحصيل  )8(
  .69-68تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي ص   )9(
  .125 رقم 39المراسيل البن أبي حاتم ص   )10(
 .4/566سير أعالم النبالء للذهبي   )11(
  .2/268تهذيب التهذيب البن حجر   )12(
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  ؤكـد هـذا أن عثمـان الـدارمي قـال           وتوقف عن الجزم بسماع الحسن من عمـران، وممـا ي          
أما في حديث البصريين فال، وأما في حـديث الكـوفيين           : فعمران بن حصين؟ قال   :" )1(البن معين 

بـن  ا لقـي عمـران      -يعني البصري -الحسن: سمعت يحيى، وقيل له   : " )2(وقال ابن محرز  ". فنعم
  ".أما أهل البصرة فال يثبتون ذاكيقول أهل الكوفة ذاك، و: حصين؟ قال

  .من أثبت سماع الحسن من عمران: ثانيا
 )4(ابن خزيمة، حيث أخرج في صحيحه      و ".سمع الحسن من عمران بن حصين     :" )3(قال البزار       

حديث الحسن عن عمران، وهذا يعني أن رواية الحسن عن عمـران عنـده متـصلة، ألن شـرط                  
بن جندب  االحسن عن سمرة     حديث   )5(وابن حبان، حيث أخرج في صحيحه      .الصحيح اتصال السند  

الحديث، ثم قال ابـن  ...." ، فذكرت ذلك لعمران بن حصينeسكتتان حفظتهما عن رسول اهللا :" قال
الحسن لم يسمع من سمرة شيًئا، وسمع من عمران بن حصين هذا الخبر، واعتمادنا فيه عن                : حبان

بن اقل بن يسار وعمران  من مع- أي الحسن–وقد سمع : "وقال ابن حبان أيضا". عمران بن حصين
أكثر أئمتنا من   :" )8(، وقال أيضا  "قد سمع الحسن من عمران بن حصين      :" )7(قال الحاكم  و .)6("حصين

أكثر أئمة البصرة على أن :" )9(، وقال أيضا"المتقدمين على أن الحسن قد سمع من عمران بن حصين
ن اختلفوا في سماع الحسن من عمران       إن مشايخنا وإ  : " )10(، وقال أيضا  "الحسن قد سمع من عمران    

 ".سمع الحسن من عمران بن حصين:" )11(قال النووي و".بن حصين، فغن أكثرهم على أنه سمع منه
 . صحة سماع الحسن البصري من عمران بن حـصين    )12(وابن التركماني رجح في مواضع متفرقة     

 عـن   )14(ي موضع آخر  بن حصين، ونقل ف   ا ذكر أن الحسن سمع من عمران        )13(والحافظ ابن حجر  
  . الحسن أنه كان يحلف أنه ما قدم البصرة خير لهم من عمران

                                                 
 .276 رقم 100 ص - رواية الدارمي-تاريخ ابن معين  )1(
 .661 رقم 1/130 -ن محرز رواية اب–معرفة الرجال   )2(
 .1/90نصب الراية للزيلعي   )3(
  .994 رقم 2/97صحيح ابن خزيمة   )4(
 .1804 رقم 3/147صحيح ابن حبان   )5(
   .2/163المجروحين البن حبان   )6(
 .1/29مستدرك الحاكم   )7(
 .2/234مستدرك الحاكم   )8(
 .2/385مستدرك الحاكم   )9(
 .ألربعة مواضع لم يعلّق عليها الذهبي بشيٍء، وهذا ا4/191مستدرك الحاكم   )10(
  .1/161تهذيب األسماء واللغات للنووي   )11(
 .81، 71-10/70، 217-2/216الجوهر النقي البن التركماني   )12(
  . في ترجمة عباد بن كثير البصري5/101تهذيب التهذيب   )13(
  .3/27اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر   )14(
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 إدراكًـا   tوالذي يظهر واهللا أعلم أن الحسن البصري أدرك عمران بن حصين          : قال الباحث       
بـن  ابينًا وواضحا، بل عاصره في بلٍد واحٍد مدة طويلة يمكنه فيها السماع منه بال شك، فإن عمران  

، حيث بعثه عمر إليها ِليفَقِّه أهلها، فما زال بها إلى أن            tن قدم البصرة أيام عمر بن الخطاب      حصي
بن حصين  ا، وكان عمران    )2(، والحسن البصري قدم البصرة أيام صفين      )1(مات سنة اثنتين وخمسين   
  . أعلم، وعلى هذا فسماع الحسن منه ممكن جدا، وهو األظهر واهللا)3(في البصرة معتزالً الفتنة

  :الحكم على الحديث
      مـن حـديث    في صـحيحيهما    ه البخاري ومسلم    أخرجالحديث  و .إسناده صحيح : قال الباحث      

 مـن   - واللفظ له  – )4(أخرجه البخاري ف،  "وما أوضحوا ِبضاِحكة  :"ليس فيه لفظ  وأبي سعيد الخدري،    
عبد الحميد الضبي، كالهما عـن       من طريق جرير بن      )5(طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ومسلم      

يا آدم،  : يقول اهللا تَعالَى  :"eقال النبي : األعمش، عن أبي صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري قال         
من كل  : وما بعثُ النَّاِر؟ قال   : َأخِْرج بعثَ النَّاِر، قال   : لَبيك وسعديك والْخَير في يديك، فيقول     : فيقول

وتَضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَهـا وتَـرى النـاس          [ عمائة وِتسعةً وِتسِعين، فَِعنْده يِشيب الصِغير       َألٍْف تس 
         اِهللا شَِديد ذَابع لَِكنى وكَارِبس مى وما هكَارقـال        :  قالوا )6(]س ،اِحـدنَا ذلك الْوَأيوَل اِهللا، وسيا ر :

والَِّذي نَفِْسي بيده إني َأرجو َأن تَكُونُـوا      :" ثُم قال   " كُم رجلًا وِمن يْأجوج ومْأجوج َألْفًا     َأبِشروا فإن ِمنْ  "
َأرجـو َأن تَكُونُـوا     :" ،فَكَبرنَا، فقال "َأرجو َأن تَكُونُوا ثُلُثَ َأهِل الْجنَّةِ     :" فَكَبرنَا، فقال " ربع َأهِل الْجنَّةِ  

ما َأنْتُم في الناس إال كَالشَّعرِة السوداِء في ِجلْـِد ثَـوٍر َأبـيض، أو    :" فَكَبرنَا، فقال" صفَ َأهِل الْجنَّةِ  ِن
دوٍر َأسفي ِجلِْد ثَو اءضيٍة بركَشَع."  

  
  
  
  

                                                 
  .3/27يز الصحابة البن حجر اإلصابة في تمي  )1(
، وكانـت المعركـة     4784رقم  3/182، العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد       13/60مصنف ابن أبي شيبة       )2(

 .هـ37سنة
  .3/27اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر   )3(
 .3348 رقم ، حديث األنبياء باب  قصة يأجوج ومأجوجتاب ك،صحيح البخاري  )4(
ن كل ألـٍف تـسعمائة وتـسعة        أخرج بعث النار م   : يقول اهللا آلدم  :"ب اإليمان،  باب قوله    صحيح مسلم كتا    )5(

 .222،  حديث رقم "وتسعين
 .2سورة الحج آية   )6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيَل هو  . القَليُل من الماءِ  : الضحل بالسكون ]ضحلولنَا الضاِحيةُ من ال   [في كتابه ُألكَيِدر  }ضحل { - 
 .)1(وقد تقدم في الباء].الضاِحية من البعل[ويروى. الماء القريب المكان وبالتحريك مكان الضحل

  ):246(الحديث رقم 
 كَتَب لَه هـذَا     e اهللا  حدثَِني شَيخٌ ِمن َأهِل دومةَ، َأن رسولَ       : في المغازي قال    الْواِقِدي أخرج

ِحيمِ   " :الِْكتَابِن الرمحِم اِهللا الرِدرٍ      : ِبسوِل اللِّه ِلُأكَيسٍد رمحم ِمن ذَا ِكتَابلَاِم،     )2(هإلَى الِْإس ابَأج ِحين ،
وِإن لَنَا الـضاِحيةَ     وَأكْنَاِفها،   )3(الْجنْدِلوخَلَع الَْأنْداد والَْأصنَام مع خَاِلِد بِن الْوِليِد سيِف اهللا ِفي دومِة            

 والِْحصِن ولَكُـم    )8( والسلَاِح والْحاِفرِ  )7( والْحلْقَةِ )6(، وَأغْفَاِل الَْأرضِ  )5( والْمعاِمي )4( والْبورِ ِمن الضحلِ 
 ولَا  )11( ولَا تُعد فَاِردتُكُم   )10(د الْخُمِس لَا تُعدُل ساِرحتُكُم     والْمِعين ِمن الْمعموِر بع    )9(الضاِمنَةُ ِمن النّخْلِ  
  .)12("يحظَر علَيكُم النّباتُ

  

                                                 
  .3/76النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
وثيق، له حصن   . باقتناص الوحش " مولعا"ملك دومة الجندل، كان شجاعا      : أكيدر بن عبد الملك الكندي     هو  )2(

 فارسا من المدينة، فلما قارب حصنه رآه في نفر مـن رجالـه              420 خالد بن الوليد في      eوجه إليه النبي  
يطاردون بقر الوحش، فأحاط به، فاستأسر، فأوثقه خالد، وأقبل به على الحصن فافتتحه صلحا، وعاد خالد                

بعد أن كتب له كتابا يمنع المـسلمين مـن         باالكيدر إلى المدينة، ويقال أنه أسلم، ورده رسول اهللا إلى بالده            
أبو بكر خالـدا          ولما قبض رسول اهللا نقض أكيدر العهد، فأمر         . التعرض لقومه ماداموا يؤدون الجزية    

 .9/198تاريخ دمشق البن عساكر انظر . أن يسير إليه، فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل
دمشق بينها وبين مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وقال أبـو             وهي على سبع مراحل من      : دومة الجندل   )3(

 .2/487معجم البلدان . سعد دومة الجندل في غائط من األرض خمسة فراسخ 
 .1/161النهاية في غريب الحديث واألثر . ما ليس فيه زرع: البور  )4(
 .1/161النهاية في غريب الحديث واألثر .هي األراضي المجهولة : الْمعاِمي  )5(
  .3/305النهاية في غريب الحديث واألثر . التي ليس فيها أثر عمارة: األغفال  )6(
 .1/427النهاية في غريب الحديث واألثر . السالح عاما وقيل هي الدروع خاصة: الْحلْقَِة  )7(
 .1/406النهاية في غريب الحديث واألثر . الخيل: الْحاِفر  )8(
 3/101النهاية في غريب الحديث واألثر . ارة، وتضمنته أمصارهم وقراهمأي ما كان داخلًا في العم  )9(
  .2/358النهاية في غريب الحديث واألثر. أي ال تصرف ماشيتكم عن مرعى تريده  )10(
النهاية في غريب الحـديث واألثـر       . يعنى الزائدة على الفريضة، أي تضم إلى غيرها فتعد معها وتحسب            )11(

3/426.  
  .1/1031ي مغازي الواقد  )12(
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  :تخريج الحديث

  . بمثله  به،، من طريق الواقدي)1(أخرجه ابن سعد
  :دراسة رجال اإلسناد

  .شيخ الواقدي مجهول: شَيخٌ ِمن َأهِل دومةَ - 
  :حديثالحكم على ال

  .، وشيخه مجهول، والحديث منقطع اإلسناد)2( فالواقدي متروكإسناده ضعيف جدا،: قال الباحث   
  

  ):247(الحديث رقم 
حدثني ابن أبي صالح، :  أخبرنا هشام بن محمد، قال    : في الطبقات قال    ابن سعد  أخرج اإلمام 

بن حـصن  ا بن قطن بن زائر وفد حارثة: رجل من بني كنانة، عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي، قال      
، eبن كعب بن عليم الكلبي وحمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل ابن كعب بن عليم إلى رسول اهللا                  

فأسلما، فعقد لحمل بن سعدانة لواء فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية، وكتب لحارثة بن قطن كتاباً                 
ليها من طوائف كلٍب مع حارثـة بـن         هذا كتاب من محمد رسول اهللا ألهل دومة الجندل وما ي          : فيه

ولَكُم الضاِمنَةُ ِمن النَّخِْل، على الجارية العشر وعلى الغـائرة نـصف            لَنَا الضاِحيةَ ِمن الْبعِل     قطن،  
 العشر، لَا نَجمع ساِرحتَكُم ولَا نَعد فَاِردتَكُم ، تقيمون الصالة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، ال يحظـر                
عليكم النبات وال يؤخذ منكم عشر البتات، لكم بذلك العهد والميثاق ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة                

  .)3(اهللا ورسوله، شهد اهللا ومن حضر من المسلمين
  :تخريج الحديث

  .، من طريق ابن سعد به، بنحوه)4(أخرجه ابن عساكر في تاريخه  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .لم أعثر على ترجمة له: ربيعة بن إبراهيم الدمشقي - 
  .مجهول: رجل من كنانة - 
 .لم أعثر على ترجمة له: ابن أبي صالح - 
  
  

                                                 
 .1/288الطبقات الكبرى   )1(
 .882تقريب التهذيب ص انظر   )2(
  .1/335الطبقات الكبرى   )3(
  .11/398تاريخ دمشق   )4(



  386 386 

  
  .ِهشَام بن محمِد بِن الساِئِب، ابن الكَلِْبي، َأبو المنِْذِر - 

 دمنْ          : "قَاَل َأحثُ عدحداً يَأح ا ظَنَنْتُ َأنٍب، منَسٍر ومس اِحبص ا كَانِإنَّم1("ه( .   ،قُطِْنيارقَاَل الـدو
هرغَيثِ : وِديالح كوتْروقال ابـن  . )3"(غير ثقة، وليس عن مثله يروى الحديث: "وقال ابن معين  . )2(م
واتهمـه  : "وقـال ابـن حجـر     . )5("متروك الحديث : "وقال الذهبي . )4("رافضي ليس بثقة  : "عساكر

الراوي : قال الباحث . )6("وابن السكن وغيرهم في الضعفاء    األصمعي، وذكره العقيلي وابن الجارود      
  .متروك الحديث

  :الحكم على الحديث
هشام بن محمد الكلبي متروك الحديث، وفيه و، فهو مرسل أوالًإسناده ضعيف جدا، : قال الباحث

  .راوي مجهول، وفيه من لم أعثر على ترجمته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .2/31العلل ومعرفة الرجال   )1(
  .7/89ميزان االعتدال في نقد الرجال   )2(
  .8/339لسان الميزان   )3(
  .7/89ميزان االعتدال في نقد الرجال   )4(
  .10/101عالم النبالء سير أ  )5(
  .8/339لسان الميزان   )6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ُأضـِحية  : وفيها أربع لُغَـات   .  أي ُأضِحية  ]إن علَى كُلِّ أهِل بيٍت أضحاةً كُلَّ عامٍ       [  فيه    }ضحا{ - 
وقد تكـرر فـي     . وأضحاة والجمع َأضحي  . وإضِحية والجمع َأضاِحي وضِحيةٌ والجمع ضحايا     

 .)1(الحديث

  ):248(الحديث رقم 
، عن َأِبـي  )3(، عِن ابِن عوٍن)2(دثَنَا محمد بن َأِبي عِدي     ح : في مسنده قال    اإلمام أحمد  أخرج  
 وهو واِقفٌ ِبعرفَاٍت، فَقَاَل يا َأيهـا        eونَحن مع النَِّبي  : ، قَالَ )5(حدثَنَاه ِمخْنَفُ بن سلَيمٍ   : ، قَالَ )4(رملَةَ
النَّاس :    يِل بلَى كُلِّ َأهع اةً    ِإنحاٍم َأضٍت ِفي كُلِّ عيِل بلَى كُلِّ َأهع ةً ٍت َأوِتيرعـا   : قَـالَ . وم ونرتَـد

  .)7) (6(هِذِه الَِّتي يقُوُل النَّاس الرجِبيةُ: قَاَل. فَلَا َأدِري، ما ردوا: الْعِتيرةُ؟ قَاَل ابن عوٍن
  :تخريج الحديث

، )11(، والطحـاوي فـي مـشكل اآلثـار        )10(ماجـه وابن   ،)9(رمذي، والت )8(أخرجه أبو داود  
  .من طريق عامر أبي رملة به، بنحوه جميعهم ،)13(، والبيهقي في الكبرى)12(والطبراني في الكبير
  :دراسة رجال اإلسناد

 .)14( شيخ البن عون، ال يعرف:عامر َأبو رملَةَ - 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 

                                                 
  . 3/76النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .محمد بن إبراهيم بن أبى عدى، أبو عمرو البصرىهو   )2(
  .عبد اهللا بن عون بن أرطبانهو   )3(
  .شيخ البن عون: عامر َأبو رملَةَهو   )4(
اإلصابة في تمييـز    انظر  . وف األزدي الغامدي، أحد الصحابة الكرام     ِمخْنَفُ بن سلَيٍم بن الحارث بن ع      هو    )5(

  .6/72الصحابة البن حجر 
  .2/197النهاية في غريب الحديث واألثر . كانوا يذْبحون في شهر رجب ذَِبيحةً وينْسبونها إليه  )6(
  .17889،  حديث رقم29/419مسند أحمد   )7(
  .2790ما جاء فى إيجاب األضاحى،  حديث رقم، كتاب الضحايا، باب سنن أبي داود  )8(
  .1518، كتاب األضاحي عن رسول اهللا، باب الَْأذَاِن ِفي ُأذُِن الْمولُوِد،  حديث رقمسنن الترمذي  )9(
  .3125، كتاب األضاحي، باب الَْأضاِحي واِجبةٌ ِهي َأم لَا،  حديث رقمسنن ابن ماجه  )10(
  .1059  حديث رقم ،3/84شرح مشكل اآلثار   )11(
  .739،  حديث رقم20/311المعجم الكبير للطبراني   )12(
  .19483،  حديث رقم9/260السنن الكبرى للبيهقي   )13(
  .479تقريب التهذيب ص   )14(
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  :الحكم على الحديث
هـذَا  : وقال الترمـذي   بي رملة فإنه ال يعرف،    إسناده ضعيف، لجهالة عامر أ     :ثقال الباح 

غَِريب نسِديثٌ ح2(حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة: وقال شعيب األرنؤوط .)1(ح(.  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

واألصُل فيه أن   . أي نتَغَدى  ]eبينا نحن نَتَضحى مع رسول اللّه     [ وفي حديث سلَمة بن األكْوع       - 
               شْب قال قـاِئلُهمٍة من األرض فيها كٌَأل وعقْعوا ببرنهم فإذا مون في ظَعسيرب كانوا يرأال : الع

ضحوا رويداً أي ارفُقُوا باإلبل حتى تَتَضحى أي تنال من هذا المرعى ثم وِضـعت التَّـضِحيةُ                 
بُل إلى المنزِل وقد شَِبعت ثم اتُّسع فيه حتى قيل لكُّل من أكل فـي وقـت                 مكان الرفق لتَِصَل اإل   

. كما يقال يتغَدى ويتعشَّى في الغـداِء والعـشَاءِ        . هو يتَضحى أي يأكُُل في هذا الوقت      : الضحى
 .)3(هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده: والضحاء بالمد والفتح

  ):249(الحديث رقم 
، )4(حدثَنَا زهير بن حرٍب، حدثَنَا عمر بن يونُس الْحنَِفي:  في صحيحه قال اإلمام مسلم خرجأ

غَزونَا مع رسوِل : بن عماٍر، حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، حدثَِني َأِبي سلَمةُ بن اَألكْوِع، قَاَلاحدثَنَا ِعكِْرمةُ 
، ِإذْ جاء رجٌل علَى جمٍل َأحمر فََأنَاخَـه، ثُـمe            مع رسوِل اهللا   )5(فَبينَا نَحن نَتَضحى   هواِزنe   ،اهللا

ينَا ضعفَةٌ وِرقَّةٌ في  فَقَيد ِبِه الْجمَل، ثُم تَقَدم يتَغَدى مع الْقَوِم، وجعَل ينْظُر وِف)7( ِمن حقَِبِه)6(انْتَزع طَلَقًا
الظَّهِر وبعضنَا مشَاةٌ، ِإذْ خَرج يشْتَد فََأتَى جملَه فََأطْلَقَ قَيده، ثُم َأنَاخَه وقَعد علَيِه فََأثَاره، فَاشْـتَد ِبـِه                   

     قَاءرلَى نَاقٍَة وٌل عجر هعُل فَاتَّبمةُ . )8(الْجلَمقَاَل س :تُ         ومتَقَـد ِرِك النَّاقَِة، ثُمو فَكُنْتُ ِعنْد تُ َأشْتَدجخَر
                                                 

  .3/178سنن الترمذي   )1(
  .29/419انظر تعليقه مسند أحمد   )2(
  .3/76النهاية في غريب الحديث واألثر  )3(
 وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي ثم أسلموا         ،ي حنيفة، وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة      هذه النسبة إلى بن     )4(

  .2/280األنساب للسمعاني انظر . زمن أبي بكر رضي اهللا عنه وقتل مسيلمة
 .38/456تاج العروس . َأي نَتَغَدى : نَتَضحى  )5(
 .3/134ثر النهاية في غريب الحديث واأل. قيد من جلد: الطلق   )6(
أي من الحبل المشْدود على حقْو البعير أو ِمن حِقيبته وهي الزيادة التي تُجعل في مؤخَّر القَتَـب والوعـاء                      )7(

  .1/411النهاية في غريب الحديث واألثر انظر . الذي يجمع الرجُل فيه زاده
)8(  قَاءر5/174النهاية في غريب الحديث واألثر . أي سمراء: و. 
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   ،ــه ــِل فََأنَخْتُ مــاِم الْج ــذْتُ ِبِخطَ ــى َأخَ ــدمتُ حتَّ ــم تَقَ ــِل، ثُ مِرِك الْجو ــد ــتُ ِعنْ ــى كُنْ   حتَّ
، ثُم ِجْئـتُ ِبالْجمـِل      )2(ْأس الرجِل فَنَدر   سيِفى، فَضربتُ ر   )1(فَلَما وضع ركْبتَه في اَألرِض اخْتَرطْتُ     

ابـن  : ؟ قَـالُوا  "من قَتََل الرجلَ  :" والنَّاس معه، فَقَالَ   eَأقُوده علَيِه رحلُه وِسالَحه فَاستَقْبلَِني رسوُل اهللا      
  .)3("لَه سلَبه َأجمع: "قَاَل. اَألكْوِع

   :تخريج الحديث
  . عن إياس بن سلمة به، مختصرا من طريق عتبة بن عبد اهللا)4(خرجه البخاريأ

  :دراسة رجال اإلسناد
   . يضطرب في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، لكنهثقةٌ، وهو )5( سبقت ترجمته:عكرمة بن عمار - 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :واإلسناد فيه: قال الباحث

اضطرابه فال يضر، فقد احتج به مسلم وارتضاه وإنما         أما  : اضطراب وتدليس عكرمة بن عمار     - 
تكلموا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وحديثنا هذا عن إياس بن سلمة، وقد نص اإلمام أحمد                  

عكرمة بن عمار، مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، وكـان            : بصحة روايته عنه فقال   
ضر كذلك، فقد ذكره ابن حجر في المرتبـة         وأما تدليسه فال ي   . حديثه عن إياس بن سلمة صالحا     

  .الثالثة، وقد صرح بالسماع، فُأمن تدليسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .2/23النهاية في غريب الحديث واألثر . سلَّه من ِغمده: اخْتَرطَ السيف  )1(
 .5/34النهاية في غريب الحديث واألثر . أي سقط ووقع: نَدر  )2(
   .1754صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم   )3(
   .3051الحربي إذا دخل دار اإلسالم بغير أمان، رقم صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب   )4(
  ).63(انظر الحديث رقم   )5(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أي قَِريباً من ِنصفْ النهاِر فأما الضحوة ]:فلقد رأيتُهم يتَروحون في الضحاء[ ومنه حديث بالل  - 
وقـد تكـرر   . والقصر فَوقَه وبه سميت صالةُ الضحىوالضحى بالضم  . فهو ارتفاع أوِل النهارِ   

 .)1(ذكرها في الحديث

  ):250(الحديث رقم 
 أن بالال قال َأذَّنْتُ ِفي لَيلٍَة       e في حديث النبي   : في غريب الحديث قال    الخطابيأخرج اإلمام   

  ي ٍة فَلَماِردفقال رسول اهللا    ب ،ديا بالل   : "ْأِت َأح ما لَه؟  قلت  "م :  دـرفلقـد رأيـتُهم    : "قـال . كبدهم الْب
، عن داود بن مهران، عن أيوب بـن         )2(يرويه محمد بن إسماعيل الصائغ    ". يتَروحون في الضحاء  

  .)3(سيار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن بالل
  :تخريج الحديث

من ثالثتهم  ،  )6(، والعقيلي في ضعفاءه   )5(، والشاشي في مسنده   )4(أخرجه الطبراني في الكبير   
  .ار به، بنحوهسيطريق أيوب بن 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .أيوب بن سيار الزهرى - 

بـن  اوقال عمـرو    . )9(متروك الحديث : وقال النسائي . )8("، كذاب )7(ليس بشيء : "قال ابن معين  
وقال . )11("ضعيف الحديث منكر الحديث ليس بالقوي     : "وقال أبو حاتم  . )10"(منكر الحديث جدا  : "على
  .)14("متْروك: "وقال الهيثمي. )13(كذاب: وقال السيوطي. )12("ضعيف الحديث: "و زرعةأب

                                                 
  .3/76النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .3/515األنساب للسمعاني . وهو صوغ الذهب" الصياغة"هذه النسبة إلى عمل   )2(
  .1/237غريب الحديث الخطابي   )3(
  .1066، حديث رقم 1/351المعجم الكبير   )4(
  .948، حديث رقم 2/352مسند الشاشي   )5(
  .192، حديث رقم 1/129الضعفاء الكبير   )6(
  .10/232، تاريخ بغداد 2/248الجرح والتعديل   )7(
  .2/94الموضوعات البن الجوزي   )8(
  .انظر المرجع السابق  )9(
  .2/248الجرح والتعديل   )10(
  .انظر المرجع السابق  )11(
  .انظر المرجع السابق  )12(
  .2/15الآللي المصنوعة   )13(
  .3/83مجمع الزوائد   )14(



  391 391 

  .الراوي كذاب: قال الباحث. )1("كذاب: "وقال الشوكاني
  . هـ217داود بن مهران أبو سليمان الدباغ، ت - 

خا كان شي : "وقال يعقوب بن ابي شيبة    . )3("ثقة: "وقال العجلي . )2("ثقة صدوق : "قال أبو حاتم  
 وقال أحمد بـن     ،"كان ثقة ثقة  : "قال أبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم، صاعقة       و. )4("صدوقا ثقة 

  .الراوي ثقة: قال الباحث. )5("الشيخ الصالح: "علي الخراز المقرئ
  . هـ276محمد بن إسماعيل بن سالم، أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادى، نزيل مكة، ت - 

هـو مـن   : وقال ابن خراش. )7(صدوق: بن أبى حاتماقال  و.)6("الثقات"ذكره ابن حبان في  
  .الراوي صدوق: قال الباحث. )9(صدوق:  وقال ابن حجر.)8(أهل الفهم واألمانة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث
قال         .الحديث موضوع، فيه أيوب بن سيار كذاب، ومدار الحديث عليه         : قال الباحث 

وذكـره   .)10("إلسناده أصل، وليس بمحفوظ إسناده وال متنه، وال يتابع عليـه أيـوب   ليس  : "العقيلي
الموضوعات "وذكره ابن الجوزي في  .)11"(الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة"الشوكاني في   

تنزيه الـشريعة المرفوعـة عـن األخيـار الـشنيعة           "وذكره ابن عراق الكناني في       .)12("الكبرى
  .)14("الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة"ذكره السيوطي في و .)13"(الموضوعة
  
  

                                                 
  .19الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ص   )1(
  .3/426الجرح والتعديل   )2(
  .1/342معرفة الثقات   )3(
  .8/362تاريخ بغداد   )4(
  .انظر المرجع السابق  )5(
  .9/133الثقات البن حبان   )6(
  .7/190الجرح والتعديل   )7(
  .2/39 بغداد تاريخ  )8(
  .826ص تقريب التهذيب  )9(
  .1/129الضعفاء الكبير   )10(
  .19الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ص   )11(
  .2/94الموضوعات البن الجوزي   )12(
  .2/79تنزيه الشريعة   )13(
  .2/16الآللىء المصنوعة   )14(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي برزت للشمس وظهرت لعـدم       ]اللهم ضاحتْ ِبالدنا واغْبرت أرضنا    [ومنه حديث االستسقاء     - 

 .)1 (ضاحيتْ: وهي فاعلَتْ من ضحى مثل رامت من رمى وأصلُها. النَّبات فيها

  ):251(الحديث رقم 
 أن الناس قحطـوا علـى       eفي حديث النبي   : في غريب الحديث قال     الخطابي أخرج اإلمام   

عهده، فخرج إلى بقيع الغرقد، فصلى بأصحابه ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، ثم قلب رداءه، ثم رفع                
، اللهم ارحم بهائمنـا الحائمـة،       )2(، وهامت دوابنا  اللهم ضاحتْ ِبالدنا، واغْبرت أرضنا    : "يديه، فقال 

حدثنيه محمد بن الحسين بن عاصم، نـا محمـود بـن محمـد          ". واألنعام السائمة واألطفال المحثلة   
الرافقي، حدثني أحمد بن بزيع الخفاف، ثنا سعيد بن مسلمة، حدثني سالم بن سلمة وكـان يقـرئ                  

  .)3(عمومتي في زمان هشام بن عبد الملك
  :تخريج الحديث

، عـن   )5(، من طريق جعفَِر بِن عمِرو بِن حريٍث، عن َأِبيـهِ          )4( أبو عوانة في مسنده    أخرجه  
  . ، بطولهe، عن النبي)6(جدِه

  :دراسة رجال اإلسناد
 .)7(ضعيف: سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان األموي - 
 .باقي رجال اإلسناد لم أعثر على تراجم لهم - 

  :حديثالحكم على ال
سعيد بن مسلمة، وفيه رواة لم أعثر       ضعف  ، و بسبب انقطاع السند  ضعيف اإلسناد،   : قال الباحث 
  .على تراجمهم

  
  

                                                 
  .3/77النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
  .2/507ب الحديث البن الجوزي غريانظر . أي عِطشت  )2(
  .1/336غريب الحديث الخطابي   )3(
  .2528، حديث رقم 124-2/123مسند أبي عوانة   )4(
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى، أبو سـعيد                   هو    )5(

  .4/292ييز الصحابة االصابة في تمانظر .  هــ بـمكة85الكوفى، أحد الصحابة الكرام، ت
حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى، والد سـعيد وعمـرو،   هو    )6(

  .4/292االصابة في تمييز الصحابة انظر . أحد الصحابة الكرام
  .388تقريب التهذيب ص   )7(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)1( أي ظَهر]قد ضحا eفلم يرعني إال ورسوُل اللّه[ ومنه حديث عائشة  - 

  ):252(الحديث رقم 
دثَِني فَروةُ بن َأِبي الْمغْراِء، حـدثَنَا عِلـي بـن    ح:  في صحيحه قـال   اإلمام البخاري  أخرج  
، فََأتَتِْني ُأمي فَـَأدخَلَتِْني     eتَزوجِني النَِّبي : ، قَالَتْ t، عن عاِئشَةَ  )4(، عن َأِبيهِ  )3(، عن ِهشَامٍ  )2(مسِهٍر
 ،اروُل اللَِّهالدسِني ِإلَّا رعري فَلَمeح5(ى ض(.  

  :تخريج الحديث
  .، من طريق حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به، بنحوه)6(خرجه مسلمأ  

  :دراسة رجال اإلسناد
  .هـ225فروة بن أبى المغراء، و اسمه معدى كرب الكندى، أبو القاسم الكوفى، ت - 

: ابن حجـر  وقال  . )9(صدوق: قال أبو حاتم  . )8("الثقات"وذكره ابن حبان فى     . )7(وثقه الدارقطنى 
  .الراوي ثقة: قال الباحث. )10("صدوق"

 .باقي رجال اإلسناد ثقات - 
  .)t)11ال يضر، ألنه لم يرسل عن عائشة إرسال عروة بن الزبيروأما  - 
ال يضر، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلـسين              تدليس هشام بن عروة   و - 

 كذلك، فقد ذكره العالئي فـي القـسم األول          ، وأما اختالطه فال يضر    )12(الذين ال يضر تدليسهم   
  .)13(الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك الوهم أو االختالط

                                                 
  .3/77النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(
 . أبو الحسن الكوفي قاضي الموصل أخو عبد الرحمن بن مسهر قاضي جبلعلي بن مسهر القرشيهو   )2(
 .أبو عبد اهللا المدني: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي أبو المنذر وقيل هو   )3(
 .عروة بن الزبير بن العوام، القرشي األسدي أبو عبد اهللا المدنيهو   )4(
  .5160باب الِْبنَاِء ِبالنَّهاِر ِبغَيِر مركٍَب ولَا ِنيراٍن،  حديث رقم صحيح البخاري، كتاب النكاح،    )5(
  .1422صحيح مسلم، كتاب النكاح،  باب تَزِويِج الَْأِب الِْبكْر الصِغيرةَ،  حديث رقم  )6(
  .8/239تهذيب التهذيب انظر   )7(
  .9/11الثقات البن حبان   )8(
  .7/83الجرح والتعديل   )9(
  .780تقريب التهذيب ص  )10(
  .236جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
 .26طبقات المدلسين البن حجر ص   )12(
  .126المختلطين للعالئي ص   )13(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)1( أي الظاِهرة الباِرزة التي ال حاِئَل دونها]ولنا الضاِحيةُ من البعل[ ومنه الحديث  - 

  ):253(الحديث رقم 
حدثني ابن أبي صالح، :  أخبرنا هشام بن محمد، قال    : في الطبقات قال    ابن سعد  أخرج اإلمام 

وفد حارثة بن قطن بن زائر بن حـصن         : رجل من بني كنانة، عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي، قال         
، eبن كعب بن عليم الكلبي وحمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن عليم إلى رسول اهللا                  

ذلك اللواء صفين مع معاوية، وكتب لحارثة بن قطن كتاباً          فأسلما، فعقد لحمل بن سعدانة لواء فشهد ب       
هذا كتاب من محمد رسول اهللا ألهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلٍب مع حارثـة بـن         ": فيه

ولَكُم الضاِمنَةُ ِمن النَّخِْل، على الجارية العشر وعلى الغـائرة نـصف            لَنَا الضاِحيةَ ِمن الْبعِل     قطن،  
يحظـر    لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، ال     ، لَا نَجمع ساِرحتَكُم ولَا نَعد فَاِردتَكُم ، تقيمون الصالة         العشر

عليكم النبات وال يؤخذ منكم عشر البتات، لكم بذلك العهد والميثاق ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة                
  .)2("اهللا ورسوله، شهد اهللا ومن حضر من المسلمين

  :لحديثتخريج ا
  .)3(سبق تخريجه ودراستهالحديث إسناده ضعيف جداً، وقد  :قال الباحث

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 .)4(أي الناِحية البارزة] إني أخافُ عليك من هذه الضاحية: أنه قال ألبي ذَر[ ومنه الحديث  - 

   ):254(الحديث رقم 
 محمِد بِن إبراِهيم، عن َأِبيـِه، وحـدثَِني          حدثَِني موسى بن   :في المغازي قال   الواقدي   أخرج

وكَان َأبو ذَر قَد اسـتَْأذَن رسـوَل   : بن عبِد اللِّه بِن َأِبي قَتَادةَ، وعِلي بن يِزيد، وغَيرهم، وفيه         ايحيى  
 َأن تُِغير علَيك، ونَحن لَـا       لَيك ِمن هِذِه الضاِحيةِ   إنّي َأخَافُ عe :"   إلَى ِلقَاِحِه، فَقَاَل رسوُل اللّهِ     eاللِّه

اِفِهمَأطْر ٍف ِمنِفي طَر ذَِويِه ِهيٍن وِن ِحصنَةَ بييع ِمن نالحديث. )5(..."نَْأم.  
  :تخريج الحديث

  .تفرد به الواقدي  
                                                 

  3/77النهاية في غريب الحديث واألثر   )1(
  .1/335الطبقات الكبرى البن سعد   )2(
  ).247(انظر الحديث رقم   )3(
  .3/77ث واألثر النهاية في غريب الحدي  )4(
  .538مغازي الواقدي ص   )5(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  .)1( ثقة له أفراد: أبو عبد اهللا المدنيمحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، - 
 .)2( منكر الحديث:موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبو محمد المدني - 
 .لم أعثر على ترجمة له: يحيى بن عبِد اللِّه بِن َأِبي قَتَادةَ - 
:  عبد الرحمن  علي بن يزيد بن أبي زياد األلهاني، أبو عبد الملك الدمشقي، صاحب القاسم بن              - 

 .)3(ضعيف
  :الحكم على الحديث

 الواقـدي متـروك الحـديث،       فيهبسبب اإلنقطاع في السند، و    إسناده ضعيف جدا،    : قال الباحث 
 لـم أعثـر   بن يزيد ضعيف، ويحيى بن عبد اهللا  وموسى بن محمد بن إبراهيم منكر الحديث، وعلي         

  .على ترجمته
  : قال ابن األثير رحمه اهللا

وجمـع  . أي أهُل البادية منهم   ] eوضاِحيةُ مضر مخَاِلفُون لرسول اللّه    [هريرة  ومنه حديث أبي     - 
 .)4(ضواِح: الضاحية

  ):255(الحديث رقم 
حدثَنَا : ، قَالَ )5(العى حدثنى عمران بن بكار الكَ     : في تهذيب اآلثار قال    اإلمام الطبري أخرج  

، وَأبـو   )9(حدثَِني ابن الْمـسيبِ   : )8(قَاَل الزهري :  قَالَ ،)7(حدثَِنا شعيب : ، قَالَ )6(على يعنى ابن عياش   
 كَان يدعو ِفي الصلَاِة ِحين يقُوُل سـِمعe         إن رسوَل اللَّهِ  : سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، َأن َأبا هريرةَ، قال       

 ثُم ،دمالْح لَكنَا وبر هِمدح نِلم اللَّهدجسَل يقَب قَاِئم وهقُوُل وي  :"  ـنةَ بلَمسِليِد، والْو نب ِليدَأنِْج الْو ماللَّه
  ِهشَاٍم، وعياشَ بن َأِبي رِبيعـةَ، والْمستَـضعِفين ِمـن الْمـْؤِمِنين، اللَّهـم اشْـدد وطَْأتَـك علَـى                    

                                                 
  .819تقريب التهذيب ص   )1(
  .985 ص انظر المرجع السابق  )2(
  .707ص انظر المرجع السابق   )3(
  .3/78النهاية في غريب الحديث واألثر   )4(
  .5/118األنساب للسمعاني ". كالع، نزلت الشام، وأكثرهم نزل حمص: "هذه النسبة إلى قبيلة، يقال لها  )5(
  .على بن عياش األلهانى، أبو الحسن الحمصى البكاءهو   )6(
  .دينار، القرشى األموى موالهم، أبو بشر الحمصى: شعيب بن أبى حمزةهو   )7(
  .محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهرى، أبو بكر المدنىهو   )8(
  ).سيد التابعين ( سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد المدنى هو   )9(
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  ِهملَيا علْهعاجو رضفَ  موسقُولُ  " كَِسِني يي ثُم ، :" رَأكْب اللَّه"   ،دجسـوِل     فَيسِلر خَاِلفُونم رضةُ ماِحيضو
  .)e)1اللَِّه

  :تخريج الحديث
، والـسراج   )4(، والطبرانـي فـي الـشامين      )3(، وفي الكبـرى   )2( في الصغرى  أخرجه النسائي      

من طريق شعيب بن أبي حمـزة بـه،         جميعهم  ،  )6(نده، وأبو عوانة في مس    )5(النيسابوري في مسنده  
  .بنحوه
بـن  ا، من طريق يـونس      )8(وأخرجه ابن حبان  . ، من طريق إبراهيم بن سعد     )7(وأخرجه أحمد      
  .عن الزهري به، دون لفظ ابن األثير) إبراهيم ويونس(كالهما . يزيد
ق أبي سلمة بن عبد الـرحمن       من طري كالهما  ،  )10(، والبيهقي في الكبرى   )9(وأخرجه البخاري      

  .، دون لفظ ابن األثيرtبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرةاوأبي بكر 
  :دراسة رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات - 
  :الحكم على الحديث

ـ   بن عبد الرحمن، وسعيد بن المـسيب       إرسال أبي سلمة  وأما   إسناده صحيح، : قال الباحث  ال ف
لـم يرسـل عـن أبـي        سعيد بن المسيب    كذلك  ، و )11(سلمة لم يرسل عن أبي هريرة      يضر ألن أبا  

  .)12(هريرة
  .)13(صحح إسناده شعيب األرنؤوطالحديث و

  
                                                 

  .543،  حديث رقم 1/326 -مسند ابن عباس-تهذيب اآلثار للطبري   )1(
  .1073سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب الْقُنُوِت ِفي صلَاِة الصبِح،  حديث رقم  )2(
  .665،  حديث رقم1/338السنن الكبرى للنسائي   )3(
  .3023،  حديث رقم4/169مسند الشاميين   )4(
  .1304،  حديث رقم399مسند السراج ص   )5(
  .2169،  حديث رقم2/22مسند أبي عوانة   )6(
  .7465،  حديث رقم12/431مسند أحمد   )7(
  .1969،  حديث رقم5/301صحيح ابن حبان   )8(
  .804صحيح البخاري، كتاب األذان، باب يهِوي ِبالتَّكِْبيِر ِحين يسجد، حديث رقم   )9(
  .2/207السنن الكبرى البيهقي   )10(
  .213جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )11(
  .184جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص انظر   )12(
  .12/431انظر تعليقه على مسند أحمد   )13(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 -       ِحيانٍ  [ وفي حديث إسالم أبي ذَرقِْمرة    ] في ليلٍة إضِضيئٍة محيانةٌ    . أي موإض ِحيانيقال ليلةٌ إض
 .)1(زائداتانواأللف والنون 

  ):256(الحديث رقم 
حـدثَنَا سـلَيمان بـن    : حدثَنَا َأبو ُأسامةَ، قَـالَ :  في مصنفه قال    ابن أبي شيبة   أخرج اإلمام 

خَرجنَا ِمن  : اَلحدثَنَا عبد اِهللا بن الصاِمِت، عن َأِبي ذَر، قَ        : بن ِهالٍَل، قَالَ  احدثَنَا حميد   : الْمِغيرِة، قَالَ 
         امرالْح رالشَّه ِحلُّونكَانُوا ينَا، وُأمو سَأِخي ُأنَيِمنَا ِغفَاٍر َأنَا وكَّةَ    : "وفيه..." قَوُل ما َأهنَميلَـٍة   فَبِفي لَي

: بيِت َأحد ِمنْهم غَير امرَأتَيِن، قَاَلفَما يطُوفُ ِبالْ :  ِإذْ ضرب اللَّه علَى َأصِمخَِتِهم، قَالَ      قَمراء، ِإضِحيانٍ 
فَما ثَنَاهما ذَِلك عن قَوِلِهما،     : َأنِْكحا َأحدهما اُألخْرى، قَالَ   : فََأتَتَا علَي وهما يدعواِن ِإسافًا ونَاِئلَةَ، قُلْتُ      

لَو كَـان   : فَانْطَلَقَتَا تُولِْوالَِن، وتَقُوالَنِ  : شَبِة غَير َأنِّي لَم َأكِْن، قَالَ     هن ِمثُْل الْخَ  : فََأتَتَا علَي، فَقُلْتُ  : قَاَل
مـا  : ، وَأبو بكٍْر وهما هاِبطَاِن ِمن الْجبِل، قَـالَ        eفَاستَقْبلَهما رسوُل اهللاِ  : قَاَل. هاهنَا َأحد ِمن َأنْفَاِرنَا   

وجاء : قَاَل. قَاَل لَنَا كَِلمةً تَمُأل الْفَم    : ما قَاَل لَكُما؟ قَالَتَا   : اِبُئ بين الْكَعبِة وَأستَاِرها، قَاالَ    الص: لَكُما؟ قَالَتَا 
ـ     : ، حتَّى انْتَهى ِإلَى الْحجِر فَاستَلَمه هو وصاِحبه، قَالَ        eرسوُل اهللاِ  لَّى صص ِت، ثُميطَافَ ِبالْبو ،الَتَه

  .الحديث.)2(..."فَكُنْتُ َأوَل من حياه ِبتَِحيِة اِإلسالَِم: فََأتَيتُه ِحين قَضى صالَتَه، قَاَل: قَاَل
  :تخريج الحديث

  .)3(سبق تخريجه ودراستهالحديث إسناده صحيح، وقد : قال الباحث
 

  
  
  
  

                                                 
  .3/78النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير   )1(
  .37753، حديث رقم 260-20/258 مصنف ابن أبي شيبة   )2(
  ).115(انظر الحديث رقم   )3(
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  الخاتمة

  :وتحتوي على

  .أهم النتائج/ أوالً

  . أهم التوصيات/ثانياً
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 الخاتمة
  :الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات وبعد

تم بفضل من اهللا ومنة دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير المرفوعة، وبعد اإلطالع 
 مع ضادحتى نهاية باب الين غ مع الصادعلى األحاديث التي استدل بها في كتابه من بداية باب ال

، وتخريجها ودراستها والحكم عليها، يمكن للباحث أن يسجل أبرز النتائج التي توصل إليها من حاءال
خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي يوصي بها طلبة العلم،  وخاصة الراغبين في إتمام 

  :التاليةدراسة أحاديث كتاب ابن األثير، موضحا ذلك من خالل النقاط 
  :النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة: أوالً

لم يلتزم ابن األثير رحمه اهللا بإيراد األحاديث الصحيحة، بل توسع حتى أورد األحاديث  - 
 ال الضعيفة، بل والموضوعة، ولعله قصد االستيعاب لألحاديث التي تشمل الكلمات الغريبة،

 .البحث عن صحيحها دون ضعيفها
 بالنسبة ثير من األحاديث التي استدل بها ابن األثير في كتابه هي أحاديث غريبة األلفاظ،ك - 

 .ألحاديث السنة النبوية
تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية، فتارة يوردها بنفس اللفظ، وتارة  - 

 .يدل عليه، وتارة يذكرها بالمعنىيوردها بأقرب لفظ 
الضاد  حتى نهاية باب الصاد مع الغينلدراسة ألحاديث كتاب النهاية من بداية باب من خالل ا - 

 يتضح أنه لعل ابن األثير اطلع على مصادر ومراجع ربما بعضها لم يطبع بعد، أو أن مع الحاء
بعضها لم يصل إلينا، وربما أن بعضها فُقد، فأدى ذلك إلى وجود أحاديث لم أقف عليها مسندة، 

 .، وخاصة الناقلين عن ابن األثيرذكرت في بعض كتب غريب الحديثإال أنها 
 لم يقف الباحث على ترجمة لهم؛ رواةباعتبار أن بعض األحاديث غريبة األلفاظ، فإن هناك  - 

وذلك لعل أن هذه األحاديث وردت في كتب متأخرة بأسانيد متأخرة لم يقف الباحث على بعض 
  .رجالها

  : ة دراسة الباحث لهذه األحاديثوهذا جدول تفصيلي يبين خالص
  ).256(عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها  .1
  ).30(عدد األحاديث التي لم يعثر على تخريج لها  .2
 ).41(عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين  .3
 ).15(عدد األحاديث التي وردت في صحيح البخاري .4
 )24( عدد األحاديث التي وردت في صحيح مسلم .5
 ).8(اديث المكررة عدد األح .6
 ).140(عدد األحاديث التي هي خارج الصحيحين  .7
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 ).45(عدد األحاديث الصحيحة  .8
 ).35( عدد األحاديث الحسنة .9
 ).43(عدد األحاديث الضعيفة  .10
  ).14(عدد األحاديث الضعيفة جدا والموضوعة  .11
  .التوصيات: ثانياً 
لبيان صحيحها من سقيمها وجوب توجيه طالب الحديث الشريف إلى دراسة السنة النبوية،  .1

  .سهل عليهم اإلفادة من هذا الجهدوتقديمه لعامة الناس لي
مرفوعة التي لم الأوصي إخواني بإتمام دراسة أحاديث هذا الكتاب، وخاصة االحاديث غير  .2

  .تتناولها الدراسة
 .االعتناء بطلبة العلم وتفريغهم لهذا الفن من العلم ليحققوا أفضل النتائج المرجوة .3
هتمام بعلم غريب الحديث، إذ هو جزء أصيل في فهم الحديث، فمن يريد فهم حديث اال .4

رسول اهللا عليه بفهم غريب اللفظ حتى يصل إلى المعنى المراد من كالم النبوة، وإال جانب 
 .الصواب

  .السعي لعمل موسوعة خاصة بغريب الحديث تخدم طالب العلم الشرعي بشكل عام .5
مجال علم الحديث الشريف بالمضي قدما في هذا الدرب فهو أخيرا أوصي المختصين في  .6

 .يحتاج إلى جهد متواصل للحصول على نتائج طيبة بإذن اهللا
محمد وعلى هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم على سيدنا 

 .حبه ومن واالهمآله وص
  
  
 

 
  
  

  
  
  
  
  



  401 401 

  
  
  الفهارس

  .القرآنيةفهرس اآليات : أوالً

  .فهرس األحاديث النبوية: ثانياً

  .فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً: ثالثًا

  فهرس المصادر والمراجع: رابعا

  .فهرس الموضوعات: خامسا
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  .)1(فهرس اآليات القرآنية: أوالً
 رقم الصفحة اآلية السورة اآلية

 212 51 النساء وا نَِصيبا ِمن الِْكتَاِبَألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُ
 71 159 البقرة ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنْزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى

 198 34 لقمان ِإن اللَّه ِعنْده ِعلْم الساعِة وينَزُل الْغَيثَ
 96 23 سبأ ا قَاَل ربكُمفَِإذَا فُزع عن قُلُوِبِهم قَالُوا ماذَ

ا َأخَذْتُمِفيم كُمسقَ لَمباللَِّه س ِمن لَا ِكتَاب329 68 األنفال لَو 
نَّكُمَألِزيد تُملَِئن شَكَر كُمبر ِإذْ تََأذَّنب  7  إبراهيم  و  

 321 284 البقرة وِإن تُبدوا ما في َأنْفُِسكُم أو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اهللا
 375 75 األنفال وُأولُو اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اِهللا

فْتُمجا َأوفَم موِلِه ِمنْهسلَى رع اللَّه ا َأفَاءم92 6 الحشر و  
 57 49 التوبة وِمنْهم من يقول اْئذَن لي وال تَفِْتنِّي
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  .)1(فهرس األحاديث النبوية: ثانياً
 حديث اسم الراوي طرف الحديث

ِإلَي مهعفَِّة فَادَل الصقْ َأهالْح ا ِهر32  أبو هريرة  َأب  
  214  جابر بن عبد اهللا   ِلنَشْتَِرك علَيهاeابتَعنَا بقَرةً ِفي عهِد رسوِل اِهللا
  154  عبد اهللا بن عباس   َأحسِن صورٍةأتاني ربي عز وجل اللَّيلَةَ في

 ِبَأرنٍَب قَد شَواها ومعها eَأتَى َأعراِبي رسوَل اللَِّه
  ِصنَابها

  128  أبو هريرة

  25  عبد اهللا بن عمر  ، َأهَل خَيبر ِعنْد الفَجِر فَقَاتَلَهمuَأتَى رسوُل اِهللا 
  66  أبو هريرة  َأحلَلْتَ بيع الصكَاِك؟

اِهمرالدو نَاِنيرالد النَّاس 27  شداد بن أوس  ِإذَا اكْتَنَز  
  16  أبو هريرة  ِإذَا دخََل شَهر رمضان فُتِّحتْ َأبواب الْجنَِّة

اِئمقُْل إني صفَلْي ،اِئماٍم وهو صأحدكم إلى طَع ِعيةَ  إذا درير173  َأبو ه  
 ِعيلِّإذا دصا فَلْياِئمكان ص فَِإن ،ِجب104  أبو هريرة  أحدكم فَلْي  

  170  أبو هريرة  ِإذَا رَأيتُموه فَصوموا، ثُم ِإذَاْ رَأيتُموه فََأفِْطروا
لَيلُّوا عص قُوُل، ثُما يفَقُولُوا ِمثَْل م َؤذِّنالْم تُمِمع102  عبد اهللا بن عمرو  ِإذَا س  

ِإذَا قَام َأحدكُم عن ِفراِشِه ثُم رجع ِإلَيِه فَلْينْفُضه ِبصِنفَِة 
  ِإزاِرِه

  137  أبو هريرة

  53  أبو هريرة  ِإذَا قَضى اللَّه الَْأمر ِفي السماِء ضربتْ الْملَاِئكَةُ ِبَأجِنحِتها
  2  عاِئشَة  لِْحلِّ والْحرِمَأربع كُلُّهن فَاِسقٌ يقْتَلْن في ا

  أنس بن مالك،   النَّاس ِفي الُْأسارى يوم بدٍرeاستَشَار رسوُل اللَِّه
  الحسن البصري

207  

  52  عبِد اللَِّه بِن َأِبي َأوفَى  ، واعتَمرنَا معهeاعتَمر رسوُل اللَِّه
  212  عمر بن الخطاب   فََأردتُ َأن َأشْتَِري ِمن نَسِلهاُأعِطيتُ نَاقَةً ِفي سِبيِل اللَِّه،
  26  عبد اهللا بن عباس  اغْزوا تَغْنَموا بنَاِت اَألصفَِر

 نشِْرِكيالم لَِقي ،فَاْنسِبع َأو نَاْنجِبض ِإذَاْ كَاْن تَّىَل حِن خَاِْلِد   َأقْبة ب237  ِعكِْرم  
  167  أبو هريرة  و ِمن َأكْذَِب النَّاِس الصواغُون والصباغُونَأكْذَب النَّاِس َأ

وتَ ِبِهنعاٍت ِإذَا دكَلَم كلِّم202  جابر بن عبد اهللا  أالَ ُأع  
  21  الحسن البصري  َألَا ِإن َأصفَر البيوِت ِمن الخَيِر بيتٌ ِصفْر ِمن ِكتَاِب اِهللا
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  211  أبو سعيد الخدري  ي وَأنَا َأِمين من ِفي السماِء َألَا تَْأمنُوِن
  108  حذيفة بن اليمان  !َألَا رجٌل يْأِتيِني ِبخَبِر الْقَوِم، جعلَه اللَّه مِعي يوم الِْقيامِة؟

وتُونملَا ي مُل النَّاِر، فَِإنَّهَأه مه ُل النَّاِر الَِّذينا َأه223   سعيد الخدريأبو  َأم  
  161  سويد بن مقَرٍن  َأما عِلمتَ َأن الصورةَ محرمةٌ؟

 ٍل ِمنبَل ِبجنَز تَىاً حفَاِرس نثَلَاِْثي ِفي جخَر اَنفْيا سَأب َأن
  ِجباِْل المِدينَة

  157  ابن شهاب الزهري

  242  العباس بن عبد المطلب  صرك، فَهْل نَفَعه ذلك؟ ِإن َأبا طَاِلٍب كان يحوطُك وينْ
  37  أبو هريرة  ِإن ِإخْوانَنَا ِمن الْمهاِجِرين كَان يشْغَلُهم الصفْقُ ِبالَْأسواِق

إني في غَاِئٍط : ، فقالeَأن َأعراِبيا أتى رسوَل اللَِّه
  مضبٍة

  216  أبو سعيد الخدري

  182  َأبو هريرةَ  لْحِميم لَيصب علَى رءوِسِهم،ِإن ا
  103  نَِسيبةُ ِبنْتُ كَعِب  إن الصاِئم إذَا ُأِكَل عنْده الطَّعام صلَّتْ عليه الْمالَِئكَةُ

  49  عبد اهللا بن عمرو  ِإن اللَّه لَا يرضى ِلعبِدِه الْمْؤِمِن
  56  ماِلك بن َأخامر   ِمن الصقُوِر يوم الِقيامِة صرفاً ولَا عدلَاًإن اَهللا لَا يقبُل

اللَّه ِإنUنِْطِقالْم نسنِْطقُ َأحفَي ،ابحنِْشُئ الس244  رجل من الصحابة   ي  
ِإن الْمْؤِمن ِإذَا حِضر، َأتَتْه الْمالِئكَةُ ِبحِريرٍة ِمن ِمسٍك، 

بض ِمناِنوحيالر اِئر  
  224  أبو هريرة

 النَِّبي َأنeفَانسِبع ودافَّ الْعصم كَان   ِقيراٍش الزيو ع33  َأب  
  160  حذَيفَةَ بن َأِسيٍد الِْغفَاِري  ِإن النُّطْفَةَ تَقَع في الرِحِم َأربِعين لَيلَةً

 ما قَووقُهسِتي يُأم ِنِإنيالَْأع ِه، ِصغَارجالَْأو اض97  بريدة بن الحصيب  ِعر  
 ِلِمينسالْم ٍة ِمنِريتْ ِفي سجَأةً كَانَتْ ِفيِه فَخَررام ِإن

  وتَركَتْ ِثنْتَي عشْرةَ عنْزا لَها
  206  رجٌل ِمن الطُّفَاوِة

  177  عبد اهللا بن عباس  لساقَيِن، فَهو ِلِهالٍَلإن جاءتْ ِبِه ُأصيِهب ُأريِسح، حمشَ ا
  132  عبد اهللا بن عمر   اصطَنَع خَاتَما ِمن ذَهٍبeَأن رسوَل اللَِّه
  60  حبيش بن خَالد   ِحين خَرج ِمن مكَّة وخَرج ِمنْها مهاِجراeأن رسول اهللا
يا [ِإذْ رفَع صوتَه ِباآليتَيِن  وهو ِفي سفٍَر eأن رسوَل اِهللا

كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهَأي[  
  245  عمران بن حصين

  213  ابن شهاب الزهري  ، سأل جبرئيل أن يتراأى له في صورتهeأن رسول اهللا
  171  أبو قَتَادةَ الَْأنْصاِري  ، سِئَل عن صوِمِهeَأن رسوَل اللَِّه
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  61  جابر بن عبد اهللا  ، مر ِبالسوِق داِخلًا ِمن بعِض الْعاِليِةe اللَِّهَأن رسوَل
  147  عاِئشَةَ   لَيقَبُل بعض َأزواِجِه وهو صاِئمeِإن كَان رسوُل اللَِّه

كلَيع كْنسا َأمةٌ فَكُْل ِممكَلَّبم 95  عبد اهللا بن عمرو  إن كان لك ِكلَاب  
 دقُوي ريبِبِه الز اءٍد، فَجُأح موتُثَّ ياِلٍك ارم بن بأن كَع

  بزمام راحلته
  241  وة بن الزبيررع

  40  عروة بن عروة  إن لقْمان بن عاد خَطَب امرأة قد خَطَبها أخْوتُه قَبله
  175  رةََأبو هري  إن ِللِْإسلَاِم صوى ومنَارا كَمنَاِر الطَِّريِق

  109  النعمان بن بشير  إن ِللشَّيطاِن مصاِلي وفُخُوخاً
  153  أبو هريرة  ِإن ِلله تَعالَى ِتسعةً وِتسِعين اسما

  131  أبو مسعود البدري  ِإن ِمما َأدرك النَّاس ِمن كَلَاِم النُّبوِة الُْأولَى
بدٍر ِبَأربعٍة وِعشِْرين رجلًا ِمن  َأمر يومe َأن نَِبي اللَِّه

  صنَاِديِد قُريٍش
  130  أبو طلحة األنصاري

َأنَا نَاِئمِفي ويس لَيطَ عذَا اخْتَره 78  جابر بن عبد اهللا  ِإن  
َأن هذَيِن الْحييِن ِمن الَْأنْصاِر،َ الَْأوِس والْخَزرِج، كَانَا 

  في اإلسالم كتَصاول الْفَحلَينيتَصاولَاِن 
عبِد الرحمن بِن كَعِب بِن 

  ماِلٍك
169  

  225  نافع بن جبير  َأن هوازن لما انهزموا دخَلُوا حصن ثَِقيف فتآمروا
ِإذَا ُأِتيتْ الْمرَأةُ ِمن دبِرها ِفي قُبِلها : َأن يهود كَانَتْ تَقُوُل

  ان ولَدها َأحوَلثُم حملَتْ كَ
  126  جابر بن عبد اهللا

  196  جابر بن عبد اهللا  أنت الذَّائد عن حوضي يوم القيامة
النَِّبي عانْطَلَقْنَا مe لَمو هابحَأص مرِة، فََأحِبييدالْح امع

ِرمُأح  
  195  أبو قتادة األنصارى

يلَتَكُم وتَْأتُون الْماء إن شَاء اهللا ِإنَّكُم تَِسيرون عِشيتَكُم ولَ
  غَدا

  234  أبو قتادة األنصارى

  112  عبد اهللا بن عباس   عن الثَّوِب الْمصمِت ِمن قَزeِإنَّما نَهى رسوُل اللَِّه
  22  ةَ بن عبٍد السلَِميعتْب  ، عن الْمصفَرِة والْمستَْأصلَِة قَرنُهاeِإنَّما نَهى رسوُل اللَِّه

ِإنَّه َأتَاِني اللَّيلَةَ ِمن ربي آٍت، فَخَيرِني بين َأن يدخَُل 
  ِنصفُ ُأمِتي الْجنَّةَ وبين الشَّفَاعِة،

ِعياِلٍك الَْأشْجِن مف بو219  ع  

  162  رعبد اهللا بن عم  َأنَّه كَِره َأن تُعلَم الصورةُ
  79  رجل من خزاعة  َأنَّه مرت ِبِه سحابةٌ فَرعدت
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  28  النعمان الغفاري  َأنَّه مضى حتَّى قَطَع الخُيوفَ، وجعلَها يساراً
  255  محمِد بِن إبراِهيم  إنّي َأخَافُ علَيك ِمن هِذِه الضاِحيِة َأن تُِغير علَيك

  197  سلمة بن األكوع  نعم: َأِصيد، َأفَُأصلِّي في الْقَِميِص الْواِحِد؟ قالإني رجٌل 
  210  عمر بن الخطاب  إني لَا َأدع بعِدي شيئا َأهم ِعنِْدي من الْكَلَالَِة

  185  عبد اهللا بن عباس  َأوَل ما اتَّخَذَ النِّساء الِْمنْطَقَ ِمن ِقبِل ُأم ِإسماِعيَل
َأيقَمسفَلَا ي ِصحي َأن ِحبي الضمري  كُم اس96  إي  

  99  جرير بن عبد اهللا  ، علَى ِإقَاِم الصلَاِةeبايعتُ رسوَل اللَِّه
داود بن قَيٍس، وماِلك بن    َأبا عبيدةَ بن الْجراِح ِفي سِريٍةeبعثَ رسوُل اللِّه

  ...َأنٍَس، و
75  

  141  أبو هريرة   عمر على الصدقَِةeبعثَ رسول اللَِّه
 ،طَرم مهابِإذْ َأص ،شُونمي لَكُمقَب كَان نا ثَلَاثَةُ نَفٍَر ِممنَميب

ِهملَيقَ عا ِإلَى غَاٍر فَانْطَبوفََأو  
  192  عبد اهللا بن عمر

ِني النَِّبيجوتَزeِني ، فََأتَتِْني ُأمعري فَلَم ،ارخَلَتِْني الدي فََأد
   ضحىeِإلَّا رسوُل اللَِّه

  252  عائشة

  6  سهِل بِن سعٍد  التَّسِبيح للرجاِل والتَّصِفيح ِللنِّساِء
  222  أبو هريرة  تَِعس عبد الدينَاِر، والدرهِم، والْقَِطيفَِة، والْخَِميصِة

  134  أبو هريرة  آدم وموسىالْتَقَى 
  64  شيبة بن عثمان  التَقَى المسِلمون يوم حنَين، فَقُِتَل من قُِتَل

  179  َأنَس بن ماِلٍك  الْتَِمس لَنَا غُلَاما ِمن ِغلْماِنكُم يخْدمِني
ٌل ِإلَى النَِّبيجر اءجeوَل اللَِّه، َأكَلَتْنَا : ، فَقَاَلسا ري

عبالض  
  229  أبو ذر الغفاري

تُكطَيا َأعقَِبِه مقُّ ِبصَأح ار54  أبو رافع القبطي  الْج  
 نكْتُملَا ي َأن ناقَدتَعو نداهَأةً فَتَعرةَ امشْرى عدِإح لَسج

  ِمن َأخْباِر َأزواِجِهن شَيًئا
  20  عائشة

  194  أبو قتادة األنصارى   حاجاeخَرج رسوُل اللَِّه
  209  عبادة بن الصامت   ذَاتَ يوٍم، وعلَيِه جبةٌ روِميةٌ eخَرج علَينَا رسوُل اللَِّه

ِلِمينسالْم اِرثَةَ ِمنِن حِد بيز عم جخَر نم عتُ مجاِلٍك  خَرِن مِف بو50  ع  
  205  عائشة  و آثَار النَّاِسخَرجتُ يوم الْخَنْدِق َأقْفُ
  150  حريث بن عمرو    يستَسِقي، فَصلَّى ِبنَا ركْعتَيِنeخَرجنَا مع رسوِل اللَِّه



  407 407 

خَرجنَا ِمن قَوِمنَا ِغفَاٍر َأنَا وَأِخي ُأنَيس وُأمنَا، وكَانُوا 
امرالْح رالشَّه ِحلُّوني  

  115  أبو ذر الغفاري

رخَيمِة ِفيِه خُِلقَ آدعمالْج موي سِه الشَّملَيتْ عٍم طَلَعو191  أبو هريرة   ي  
  156  جابر بن عبد اهللا  دعتْنَا امرَأةٌ ِمن الَْأنْصاِر فَذَبحتْ لَنَا شَاةً

  72  عائشة   إلى جنَازِة صِبي من الَْأنْصارeدِعي رسول اللَِّه 
  178  قُدامةَ بِن عبِد اللَِّه    يرِمى الِْجمار علَى نَاقٍَة صهباءeِبىرَأيتُ النَّ

 تَوضَأ، فَلَما بلَغَ مسح رْأِسِه، وضعe رَأيتُ رسوَل اللَِّه
  كَفَّيِه علَى مقَدِم رْأِسِه

ِد يكَِربعِن ماِم ب114  الِْمقْد  

  76  علي بن ابي طالب   ِبالقَِصيِر، ولَا ِبالطَِويِل الباِئِن لَيسeرسوُل اِهللا 
 ِفي الضح والريِح والْحر، وَأبو خَيثَمةَ ِفي eرسوُل اللِّه

  ِظّل باِرٍد وماء باِرٍد
  238  سعد بن أبي وقاص

  230  عبد اهللا بن عباس  ا حج؟ يا رسوَل اللَِّه، َأِلهذَ: رفَعتْ امرَأةٌ صِبيا لَها، فَقَالَتْ
  106  علي بن أبي طالب  ، وصلَّى َأبو بكٍْر، وثَلَّثَ عمرeسبقَ رسوُل اللَِّه

اءيمع اءكْمب اءمِفتْنَةٌ ص تَكُون123  أبو هريرة  س  
  حتَّى ِإذَا كَانَتْ عشَيِشيةٌ ودنَونَاeِسرنَا مع رسوِل اللَِّه

اءم  
  41  جابر بن عبد اهللا

  220  عتْبة بن النَّدِر السلَِمي   َأي اَألجلَيِن أوفى موسى؟ eسِئَل النبي
  11  سهِل بِن سعٍد  سِئَل عِن االسِتطَابِة

الصلَواتُ الْخَمس، والْجمعةُ ِإلَى الْجمعِة، كَفَّاراتٌ ِلما 
ننَهيب  

  100  ريرةأبو ه

  107  أبو رافع القبطي   شَاةٌ مصِليةٌ فَُأِتي ِبهاeصِنع ِلرسوِل اللَِّه
  172  َأبو هريرةَ  الصيام جنَّةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا يجهْل

طَافَ النَِّبيeرٍد َأخْضرا ِببطَِبعض231  يعلى بن أمية التميمي   م  
يِل بلَى كُلِّ َأهاةًعحاٍم َأضٍم  ٍت ِفي كُلِّ علَيس ن248  ِمخْنَفُ ب  

  249  سلَمةُ بن اَألكْوِع    هواِزن، فَبينَا نَحن نَتَضحىeغَزونَا مع رسوِل اهللا
  10  أبو حميد الساعدى  فَِإذَا ركَع َأمكَن كَفَّيِه ِمن ركْبتَيِه وفَرج بين َأصاِبِعِه

مهابوَأغْلَقَ الناس َأبو ،انفْياِر أبي سَل الناس إلى د138  أبو هريرة  فََأقْب  
  94  أبو موسى األشعر   بِرَئ ِمن الصاِلقَِة، والْحاِلقَِة، والشَّاقَِّةeفَِإن رسوَل اللَِّه

  121  أبو هريرةِه، ما يا رسوَل اللَّ: فَجاء رجٌل فَجلَس ِعنْد ركْبتَيهِ، فقال
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  الِْإسلَام؟
  148  محمِد بِن حاِطٍب  فَصُل ما بين الْحلَاِل والْحراِم الصوتُ وضرب الدفِّ

هِفيرت صِمعس فَلَقَد ،نَام لِّي ثُمصِل يمن اللَّي 24  عبد اهللا بن عباس  فَقَام  
  250  بالل بن رباح  لضحاءفلقد رأيتُهم يتَروحون في ا

  181  عبد الْمطَِّلِب بن رِبيعةَ    فما نَِفسنَاه علَيكeفَو اللَِّه لقد ِنلْتَ ِصهر رسول اللَِّه
قَاَل اللَّه :ذَِلك لَه كُني لَمو مآد نِني اب116  أبو هريرة  كَذَّب  

ِفينَا النَِّبي قَامeالْغُلُو فَذَكَر ،هرَأم ظَّمعو هظَّم113  أبو هريرة  َل، فَع  
  129  عبد اهللا بن عباس  شْرِف مكَّةَ علَى قُريٍشقَِدم حيي بن َأخْطَب وكَعب بن اَأل
  84  َأِبو ِإسحاقَ السِبيِعي  eقَِدم وفد همدان علَى رسوِل اِهللا 

ام طَهفَة بن أبي ، فَقeَقَدمت وفود العرب على رسول اهللا
يا رسول اهللا جئناك من غَوري : زهير النَّهدي، فَقَال

  ِتهامة

  226  عروة بن رويم

  63  سلمة بن األكوع  eقَِدمنَا الْحديِبيةَ مع رسول اللَِّه
  9  أبو سعيد الخدري  قَلْب َأجرد ِفيِه ِمثُْل السراِج يزِهر: الْقُلُوب َأربعةٌ

  186  عائشة  اللهم صيبا نَاِفعا: كَان ِإذَا رَأى الْمطَر، قَاَل
  77  عائشة  كَان َأفلَج اَألسنَاِن َأشنَبها، وكَان سهُل الخَديِن صلتَهما،

انرآَل ِعمةَ وقَرَأ الْبقَرو لَما فََأساِنيرٌل نَصجر 152  أنس بن مالك  كَان  
  69  عائشة   يتْرك في بيِتِه شيئا فيه تَصِليب إال قَضبهكان لَا

 التي يتَِّكُئ عليها من آدم eكان ِوسادةُ رسول اللَِّه
  حشْوها ِليفٌ

  236  عائشة

كَان يدعو ِفي الصلَاِة ِحين يقُوُل سِمع اللَّه ِلمن حِمده ربنَا 
دمالْح لَكو  

  255  أبو هريرة

ِللِْهر ِغي الِْإنَاءصي اِئشَة  كَان4  ع  
دُأ ِبالْمضتَوياٍد، ودِة َأمساِع ِإلَى خَمغْتَِسُل ِبالصي 163  أنس بن مالك  كَان  

ِفيةُ من الصِفي48  عائشة  كانت ص  
  166  علي بن أبي طالب  كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي ِمن الْمغْنَِم

  127  عبد اهللا بن عباس  كُْل ما َأصميتَ ودع ما َأنْميتَ
 لَِبثَ النَِّبي كَمeكَّةَ؟3  عبد اهللا بن عباس   ِبم  

 نَا خَلْفَهكُوِع قُمالر ِمن هَأسر فَعه فَرعنَا ملَياِزبكُنَّا ِإذَا صع بن راء42  الب  
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  صفُونًا
  227  عمار بن ياسر  الثَةً كُلُّنَا َأضبطُ ثeَكنا مع رسول اللَِّه
  204  زاِئدةُ َأو مِزيدةُ بن حوالَةَ   ِفي سفٍَر ِمن َأسفَاِرِهeكُنَّا مع رسوِل اللَِّه

  221  عبد اهللا بن خبيب    في طريق مكة، فأصابتنا ضبابة eكنت مع رسول اهللا
 فَِسرنَا في يوٍم  في غَزوِة حنَيٍنeكنت مع رسول اللَِّه

  قَاِئٍظ
  83  أبو عبد الرحمن الفهري

  55  معاذ بن أنس الجهنى  لَا تَزاُل الُْأمةُ علَى الشَِّريعِة ما لَم يظْهر ِفيها ثَلَاثٌ
  159  أبو هريرة  لَا تُفَضلُوا بين َأنِْبياِء اللَِّه

  1 أسامة بن عمير الهذلي ا قُلْتَ ذَِلك تَعاظَمالَ تَقُْل تَِعس الشَّيطَان فَِإنَّك ِإذَ
  133  أبو سعيد الخدري  لَا تُوِقدوا نَارا ِبلَيٍل

  217  عائشة  لَا صلَاةَ ِبحضرِة الطَّعاِم، وال هو يداِفعه الَْأخْبثَاِن
  18  أبو هريرة  لَا عدوى ولَا صفَر ولَا هامةَ

  98  عبد اهللا بن عباس  ِن العوراِءلَا يجوز ِفي البد
  122  جابر بن سمرة  لَا يزاُل هذا الدين عِزيزا مِنيعا إلى اثنى عشَر خَِليفَةً

  144  عبد اهللا بن مسعوٍد  لَا يمنَعن َأحدا ِمنْكُم َأذَان ِبلَاٍل
  243  عيد الخدريأبو س  لَعلَّه تَنْفَعه شَفَاعِتي يوم الِْقيامِة

  15  أم سلمة  لعلَّه قام على بابكم سائٌل فأصفَحتَموه
لَما َأردنَا الِْهجرةَ اتَّعدتُ َأنَا، وعياشُ بن َأِبي رِبيعةَ، 

باِئٍل التَّنَاضِن واِص بالْع نب ِهشَامو  
  240  عمر بِن الْخَطَّاِب

اراُهللا تَب را َأملَمولَهسالَى رتَعو كe هنَفْس ِرضعي َأن 
  علَى قَباْئِل العرِب

  200  علي بن أبي طالب

هبطْتُ وهبطَ النَّاس مِعي ِإلَى eلَما ثَقَُل رسوُل اللَِّه
  الْمِدينَِة

  110  أسامة بن زيد

  146  عبد اللَِّه بن زيٍد  لَّفَةَ قُلُوبهملَما فَتَح حنَينًا قَسم الْغَنَاِئم، فََأعطَى الْمَؤ
 ِمنe لَما كَانَتْ لَيلَةُ النِّصِف ِمن شَعبان انْسلَّ رسوُل اللَِّه

  ِمرِطي
  119  عائشة

 ِللَِّه ما في السماوات وما eلَما نَزلَتْ على رسول اللَِّه
 تُخْفُوه يحاِسبكُم في األرض وِإن تُبدوا ما في َأنْفُِسكُم أو

  ِبِه اهللا

  203   هريرةأبو
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ارض را غَيِريًئا نَاِفعِغيثًا مثًا مِقنَا غَياس م187  جابر بن عبد اهللا  اللَّه  
  233  عبد اهللا بن عباس  اللَّهم َأنْتَ الصاِحب ِفي السفَِر والْخَِليفَةُ ِفي اَألهِل

  168  صهيب بن سنان الرومي   وِبك َأصوُل وِبك ُأقَاِتُلاللَّهم ِبك َأحوُل
  101  عبد اهللا بن أبي أوفى  اللَّهم صلِّ علَى آِل َأِبي َأوفَى

  251  سالم بن سلمة  اللهم ضاحتْ ِبالدنا، واغْبرت أرضنا،
  105  سودة بنت زمعة  لَو تَعلَِمين ِعلْم الْموِت يا ابنَةَ زمعةَ

  12  سعد بن عبادة  لَو رَأيتُ رجلًا مع امرَأِتي لَضربتُه ِبالسيِف غَير مصفٍَح
  58  كَعِب بِن عاِصٍم  لَيس ِمن امِبر امِصيام ِفي امسفَِر

  93  أبو موسى األشعري  وخَرقَ ليس ِمنَّا من سلَقَ وحلَقَ
  87  ابن شهاب الزهري  طَعم، ما قَتَلنَا ِإلَا عجاِئز صلعاًما قَتلنا َأحداً ِبه 

  201  عبد اللَِّه بِن بسٍر الْماِزِني  ما ِمن ُأمِتي ِمن َأحٍد ِإلَّا وَأنَا َأعِرفُه يوم الِْقيامِة
  189   هريرةأبو  ما ِمن عبٍد ِإال ولَه ِصيتٌ ِفي السماِء

ا ِمنامملَه اِن ِإلَّا غُِفرافَحتَصاِن فَيلْتَِقيِن ييِلمس7  البراء بن عازب   م  
  125  أبو هريرة  مثَُل الْمْؤِمِن كَمثَِل الْخَامِة ِمن الزرِع

ِديِث الكَِذبآفَةُ الح ،يتُ كُلِّ تَِقيب سِجد89  سلمان الفارسي  الم  
  38  أبو هريرة   بيعٍة فَلَه َأوكَسهمامن باع بيعتَيِن ِفي

  43  معاوية بن أبي سفيان  من سره َأن يتَمثََّل لَه الرجاُل ِقياما فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّار
  23  علي بن أبي طالب  من صاِحب الْجمِل اَألحمِر وما يقُوُل لَهم؟

رِسد في النَّاِرمن قَطَع هْأساهللا ر بوةً ص  ِشيب143  عبد اللَِّه بن ح  
هِليعنه و امص امِه ِصيلَيعاتَ واِئشَة  من م174  ع  

ِمنْه ِصبا يرِبِه خَي اللَّه ِردي ن145  أبو هريرة  م  
  190  العباس بن عبد المطلب  نَاِد َأصحاب السمرِة

معاذُ بن عمِرو بِن   ى َأِبي جهٍل ِفي ِمثِْل الْحرجةنَظَرت إلَ
  الْجموِح

117  

ِحين قَِدم ونَزَل وَأسس هذَا eنَظَرتُ ِإلَى رسوِل اللَِّه
ِجدسالْم  

  180  الشَّموِس بنِت النُّعماِن

ى النَِّبينَهeالْخَذِْف نغَفٍَّل   عِن مِد اللَِّه ببعِنيز193   الْم  
  239  أبو هريرة  نَهى َأن يجلَس بين الضح والظِّلِّ وقَاَل مجِلس الشَّيطَاِن

  124  أبو سعيد الخدري   عن اشِْتماِل الصماِءeنَهى رسوُل اللَِّه
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  30  معاوية بن أبي سفيان  نَهى عن جلُوِد النُّموِر َأن يركَب علَيها
  29  معاوية بن أبي سفيان  نَهى عن صفَِف النُّموِر

لُحصتَّى يِع النَّخِْل حيب نع 149  عبد اهللا بن عمر  نُِهي  
  71  عبد اهللا بن عمر   ينْهى عنهeهذا الصلْب في الصلَاِة، وكان رسول اللَِّه 

وِل اللِّه ِلُأكَيسٍد رمحم ِمن ذَا ِكتَاب246  شيخ من أهل دومة  ِدٍره  
ربيعة بن إبراهيم   هذا كتاب من محمد رسول اهللا ألهل دومة الجندل

  الدمشقي
247  

  47  النمر بن تولب العكلي  هذَا ِكتَاب ِمن محمٍد رسوِل اِهللا ِلبِني زهيِر بِن َأقَيٍش
وحِة صِس ِبالظَِّهيرِة الشَّمْؤيفي ر ونارا ليس هل تُض

  معها سحاب؟
ِريِعيٍد الْخُد139  أبو س  

انضمِلي ِفي رلَى َأهتُ عقَعلَكْتُ، و140  أبو هريرة  ه  
  141  َأبو عثْمان النَّهِدي  هلُم هاهنَا فَِإنَّك ِصنْوي

علَى َأن ولَعمر ِإلَِهك لَهو َأقْدر علَى َأن يجمعهم ِمن الْماِء 
  يجمع نَباتَ الَْأرِض

  176  لَِقيط بن عاِمٍر

هِطعةَ قَلِْبِه فَلْيرثَمِدِه وفْقَةَ يص طَاها فََأعامِإم عايب نمِرو  وم36  عبد اللَِّه بن ع  
  51  بن الخطابعمر   وهما يخْتَِصماِن ِفي الصواِفي الَِّتي َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه

كحدَأم َأن وَل اللَِّه إني ُأِريدساِرثَةَ  يا رِس بن حبن َأو مي73  خُر  
  90  أبو هريرة  طَوقٌ ِمن نَاٍر: يا رسوَل اِهللا، طَوقٌ ِمن ذَهٍب؟ قَاَل

  81  عبد اللَِّه بن مسعوٍد  هيا معشَر قُريٍش، فَِإنَّكُم َأهُل هذَا الَْأمِر ما لَم تَعصوا اللَّ
يْأتي على الناس زمان وِإن البِعير الضاِبطَ والمزادتَيِن 

ِلكمِإلى الرجل مما ي َأحب  
  228  أبو هريرة

  198  جابر بن عبد اهللا  يحِلفُ ِباللَِّه َأن ابن صاِئٍد الدجاُل
  86  عبد اهللا بن عمرو  يِن ِمن الْحبشَِةيخَرب الْكَعبةَ ذُو السويقَتَ

ِعينبكُثُ َأرمِتي فَياُل ِفي ُأمجالد جخْرٍرو  يمع ناللَِّه ب دب5  ع  
  155  جابر بن عبد اهللا  يطْلُع علَيكُم ِمن تَحِت هذَا السوِر رجٌل ِمن َأهِل الْجنَِّة

 اهُل َأبجلْقَى الرقُوُليِة، فَيامالِْقي موٍن كُنْتُ : ياب ِت، َأيا َأبي
  خَير ابٍن: لَك؟ فَيقُوُل

  232  عبِد اِهللا بِن رباٍح 

  34  النَّواس بن سمعان  يْؤتَى ِبالْقُرآِن يوم الِْقيامِة وَأهِلِه الَِّذين كَانُوا يعملُون ِبِه
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  .)1(فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً: اثالثً
 حديث اسم الراوي

  200  أبان بن عبد اهللا بن أبى حازم البجلى
  87  إبراهيم بن المنذر

  176  إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة
  202  إبراهيم بن دحيم الدمشقي

  26  ِإبراِهيم بن عثْمان أبو شيبة الكوفي
بن مِهيرِإبِدياَألس داوبِن د انملَيس داو156   َأِبي د  

ِنييعٍد الريمو ح22  َأب  
  56  أبو رزين الباهلى

  90   شيخ أبي الجهم،أبو زيد
  161  أبو شعبة الكوفى، مولى سويد بن مقرن

  11  ُأبي بن العباِس بن سهِل الساعدي
  7  ىَأجلَح بن عبِد اِهللا الِكنِْد

لِْخيالب ماِهيرِإب بن دم96  َأح  
 فَّارِن الصسو الحَل َأباِعيمِد بِن ِإسيبع بن دم96  َأح  

  222  أحمد بن على بن مسلم، أبو العباس النخشبي المعروف باألبار
ارزٍرو الْبمبن ع دم73  َأح  

عي ِريصى المسِعي بن دمَأحتَِريِن التُسفُ ِباب2  ر  
  240  أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي

  209  الَْأحوص بن حِكيٍم
ادداِشِد الحرو بِن رمع ُل بناِعيم89  ِإس  
  108  إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي

فَّارَل الصاِعيمِد بِن ِإسمحم ُل بناِعيم79  إس  
  176   بِن عبِد اللَِّه بِن حاِجِبالَْأسوِد

ِشييالْع طَام203  أمية بن ِبس  
  178  أيمن بن نابل الحبشى

نَِفياِر الحاِبر بِن سيج بن وب64  َأي  
                                                 

  .مرتبة حسب حروف المعجم  )1(
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  250  أيوب بن سيار الزهرى
  97  بِشير بن المهاِجِر الغنوى

  26  جبارةُ بن المغَلِِّس
  189  عدى الرؤاسىالجراح بن مليح بن 

  149  جعفر بن عمرو بن حريث القرشى المخزومى
  61  الملُقَّب بالصاِدِق جعفَر بن محمِد

  181  جويرية بن أسماء بن عبيد، أبو مخارق
  41  حاتم بن إسماعيل

  95  حبيب المعلم
  240  حبيب بن الحسن بن داود بن محمد بن عبد اهللا، أبو القاسم القزاز

  196   بن عثمان األنصاريحرام
  60  ِحزام بن هشام

الشَّاِشي ِليو عد، َأبيماِحِب بِن حص بن نس200  الح  
  94  الحكم بن موسى بن أبي زهير، أبو صالح القنطرى

ٍب الطَاِئينْهِد بن ميم73  ح  
  15  خَاِرجةُ بن مصعِب

  123  خالد بن أبي عمران التجيبي
  112   بن عبد الرحمن الجزرىخُصيفٌ

َل الخَيِمياِعيمِد بِن ِإسمحم 119  خَلَفُ بن  
  250  داود بن مهران أبو سليمان الدباغ

  182  دراج بن سمعان، أبو السمح القرشى
  176  دلْهِم بِن الَْأسوِد

زبان55  داِئ فَ بن  
  73  زحر بن ِحصٍن

  73  اِئي، أبو السكَّيِنزكَِريا بن يحيى الطَ
  228  بن أبي خالد البجلي األحمسي، والد إسماعيل سعد

  143  سعيد  بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي
  96  سعيد بن أبي هالل الليثي

  196  سعيد بن خثيم بن رشد الهاللى
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  71  سِعيد بن ِزياد
  40  سِعيد بن سلَمةَ

  251  ن عبد الملك بن مروان األمويسعيد بن مسلمة بن هشام ب
  107  سلمى، عمة عبد الرحمن بن أبي رافع

  224  سليمان بن النعمان الشيباني
  233  ِسماك بن حرب

  133  سمعان أبو يحيى األسلمي
ِنيه55  سهل بن معاذ الج  

  139  سويد بن سعيد بن سهل الهروي
  180  يةَ الَْأنْصاِريسويد بن عاِمِر بِن زيِد بِن جاِر

  27  سويد بن عبِد العِزيِز
  49  بن محمد شُعيب

  138  شَيبان بن فَروخَ الحبطي
يراِدِع المبشيِر بِن و بن اِلح89  ص  

  4  صاِلح بن حيان
  119  صالح جزرة

  77  صبيح بن عبِد اِهللا الفَرغَاِني
س قَةُ بندصنَِفيِد الح64  ِعي  

  134  الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصرى
  66  الضحاك بن عثْماِن

  72  طلحة بن يحيى التيمي
  180  عاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية األنصارى

  176  عاصم بن لقيط 
  248  عامر َأبو رملَةَ

  177  عباد بن منصور الناجى
  214   األعلى البصريعبد األعلى بن عبد

  107  عبد الرحمن بن أبي رافع
ليجم الب210  عبد الرحمن بن أبي نُع  

  123  عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر
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  176  عبد الرحمِن بن الْمِغيرِة بن عبد الرحمن
 ِعيماٍش السيع نِن بمحالر دب176  ع  

  114   ميسرةَ الحضرمىعبِد الرحمِن بِن
  197  عبد العِزيِز بن محمد الدراورِدي

  96  عبد اهللا بن إياس الضمري
  150  عبد اهللا بن راشد الزوفى

  232  عبد اهللا بن رباح األنصاري، أبو خالد المدني
  160  عبد اهللا بن عطاء الطائفى

  10  عبد اِهللا بن لَِهيعةَ
  217  مد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديقعبد اهللا بن مح

  155  عبِد اِهللا بِن محمِد بِن عِقيٍل بن أبى طالب
  76  عبد اِهللا بن محمد بن عمر بن عِلي بن َأِبي طَاَِلب

  198  عبد اهللا بن مسلمة بن القعنبي
  83  عبداهللا بن يسار

  73  هواِزيعبدان عبد اِهللا بن َأحمد اَأل
ِرييبالز قُوبعِتيقُ بن ي11  ع  

  127  عثمان بن عبد الرحمن الزهري الواصي
  42  عذرة بن الحارث

  226  وهو اللَّخْمي ، أبو القاسم الشامي األردني: عروة بن رويم
  63  عكرمة بن عمار

  203  العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى
  140  دائنىعلى بن حفص الم

اِزيرالشِّي دمَأح بن ِلي96  ع  
ِلعيبن ِع سبِنِدي ِش بِريِزاْ الر60  ي  
  97   بن عاصم بن صهيب الواسطىيعل

  11  عِلي بن عبِد الْعِزيِز
  254  علي بن يزيد بن أبي زياد األلهاني، أبو عبد الملك الدمشقي

  49  عمرو بن شُعيِب
  205  و بن علقمة بن وقاص الليثيعمر
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  167  فَرقَد بن يعقوب السبِخي
  252  ءفروة بن أبى المغرا

  125  فليح بن سليمان بن أبى المغيرة، الخزاعى
  105   أبو هاشم الخارفي،القاسم بن كثير

  105  قيس بن سعد، أبو المغيرة الكوفي الخارفي
  239  كثير بن أبى كثير البصرى

  102   بن كعب بن عدى التنوخىكعب بن علقمة
  9  ليث ابن أبي سليم

  103  ليلى موالة أم عمارة
  60  محرز بن المهدي

  254  محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي
  96  محمد بن أبي حميد إبراهيم األنصاري

  133  محمد بن أبي يحيى األسلمي
  86  محمد بن إسحاق

  250  عفر الصائغمحمد بن إسماعيل بن سالم، أبو ج
  56  محمد بن ِإسماِعيَل بِن مسِلِم بِن َأِبي فُديٍك

لَِميى السسوِد بِن ممحِن بِن ميسالح بن دمح200  م  
  216  محمد بن حاتم، أبو عبد اهللا المروزي، المعروف بالسمين

  41  محمد بن عباد بن الزبرقان
  89   اِهللا بِن زكَِريا بِن حيويه النَّيسابوِريمحمد بن عبِد

  228  محمد بن عبِد اِهللا بِن سلَيمان الحضرِمي، الملَقَّب ِبمطَيٍن
اِكمه أبو عبد اهللا الحيودمِد بِن حمحِد اِهللا بِن مبع بن دمح119  م  

انثْمع بن دمحمِسيبفٍَر الععو جةَ َأبب127   بِن َأِبي شَي  
لَانمجع نب دم137  ح  

كِّيالم ِليع بن دمحاِئغ، مِد اِهللا الصبو ع87  َأب  
اِقِديالو رمع بن دمح28  م  

 بن دمحبن َأِبي طَاَِلبم ِليع بن رم76  ع  
  227  نصارى، أبو عبد الرحمن الكوفىمحمد بن عمران األ

  38  محمد بن عمرو بن علقمة الليثي
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  205  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
  87  محمد بن فليح بن سليمان األسلمي
ِريبراٍد الْبمى بن حوس73  محمد بن م  

  3  محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى
  240   زياد المروزيمحمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن

ِنىدِر الموو الِمسٍر، َأبكَيب ةُ بنمخْر2 م 
  112  مروان بن شجاع الجزرى

  96  مسلم بن عقيل
  150   أبو سعد التميمي،مسيب بن شريك

  15  مصعب بن الِمقْداِم
ِرىدبةَ العبشَي بن بعص64  م  
  180  نَّىمعاذ بن المثَنَّى، َأبو المثَ

          221  معاذ بن عبد اهللا بن خبيب الجهنى
  60  مكْرم بن محرز

موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بـن عبـد اهللا بـن أبـي ربيعـة        
  المخزومي

197  

  26  موسى بن ِإسحاقَ القَاِضي
  254  موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

ِعيمعقُوِب الزي ى بنوس56  م  
  107  مؤمل بن إسماعيل

  225  نافع بن جبير بن مطعم النوفلي
  126  النعمان بن راشد الجزرى
ش الخزاعيبي60  هشام بن ح  

  114  هشام بن خالد بن زيد
  27  هشام بن عمار

  247  ِهشَام بن محمِد بِن الساِئِب، ابن الكَلِْبي، َأبو المنِْذِر
مع بن قَاءروشْكُِريٍب اليبِن كُلَي 141  ر  

  148  أبو بلج الفزارى، يحيى بن سليم بن بلج
  229  يزيد بن أبي زياد الهاشمي
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  93  يِزيد بن َأوٍس الكوفي
  109  يزيد بن أيهم الشامي

  201  يِزيد بن خُميٍر الرحِبي الهمدانى
  22  يِزيد ذُو ِمصر الِمقْراِئي

  41   مجاهد القرشىيعقوب بن
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  )1(ِفهِرس الْمصاِدِر والمراِجِع: رابعا

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ألحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري،  •
 - دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن: تحقيق

  .هـ1420الطبعة األولى، الرياض، 

هـ، 287اآلحاد والمثاني، البن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ت  •
 -  1411 الرياض، الطبعة األولى، –باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية . د: تحقيق
1991. 

مكتب حمدي عبد المجيد السلفي، ال: األحاديث الطوال، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق •
 .م1998هـ 1419 بيروت، الطبعة الثانية، –اإلسالمي 

، 643لي المقدسي تاألحاديث المختارة، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنب •
 مكة المكرمة، - عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة : تحقيق
 .هـ1410

اهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني أحوال الرجال للجوزجاني، ألبي إسحاق إبر •
 –عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكادمي، فيصل آباد : هـ، تحقيك259:ت

  .باكستان

 قديم الدهر وحديثه، ألبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي يأخبار مكة ف •
  .هـ1414   بيروت،- عبد الملك عبد اهللا دهيش، دار خضر. د:  تحقيق275ت

شعيب األرناؤوط، وعمر القيام، مؤسسة : اآلداب الشرعية، لمحمد بن مفلح المقدسي، تحقيق •
  .م1999هـ، 1419 بيروت، الطبعة الثالثة، –الرسالة 

مؤسسة ،  عبد اهللا السعيد المندوهي أب، تحقيق بكر أحمد بن الحسين البيهقييب، ألاآلداب •
 .م1988هـ ، 1408ة  األولى الطبع لبنان، - بيروت، الكتب الثقافية

                                                 
  .التعریف في الترتیب" أل"لـِ اعتبار والمرتبة على حروف المعجم،   )1(
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محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر : األدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق •
  .1989 – 1409 بيروت، الطبعة الثالثة، –اإلسالمية 

 -  بيروت، لبنان- دار البشائر اإلسالمية : أبو بكر بن أبي شيبة، دار النشر: األدب، تأليف •
 .محمد رضا القهوجي. د: األولى، تحقيق: طبعةم، ال1999 -هـ 1420

 البغوي  القاسميعلي بن الحسن بن هبة اهللا أب، لأربعون حديثا ألربعين شيخا من أربعين بلدة •
 . مصر– القاهرة، مكتبة القرآن، تحقيق مصطفى عاشور، 571ت

هـ، 1420إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين األلباني ت  •
  .م1985هـ 1405 بيروت، الطبعة الثانية، –المكتب اإلسالمي 

هـ، 463االستيعاب في معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ت  •
  .هـ1412بيروت، –علي محمد البجاوي، دار الجيل : تحقيق

: قهـ، تحقي630أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن علي بن محمد الجزري ت  •
  . م1996 - هـ 1417 بيروت، –عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي 

عبد اهللا بن محمد الحاشدي، مكتبة : األسماء والصفات، ألحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق •
  . هـ458 جدة، الطبعة األولى، –السوادي 

علي :  تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، •
  .هـ1412 بيروت، الطبعة األولى ، –محمد البجاوي، دار الجيل 

 بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي يب، ألإصالح المال •
مؤسسة الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، هـ281 تالقرشي المعروف بابن أبي الدنيا

 .م1993هـ،1414 األولى لبنان، الطبعة–، بيروت الثقافية
 بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي يب، ألاالعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار •

 الطبعة،  حيدر آباد ، الدكن- دائرة المعارف العثمانية ، )هـ584ت(الهمداني، زين الدين 
  .هـ1359الثانية، 
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بن الحسين احمد ، أللحديثاالعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب ا •
   .هـ1401 بيروت، -دار اآلفاق الجديدة، تحقيق أحمد عصام الكاتب، 458 ت البيهقي

 إسحاق يب، أل- االغتباطالمطبوع مع نهاية – االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط  •
 دار ،عالء الدين علي رضا، تحقيق ودراسة إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي

 .م1988األولى  الطبعة، القاهرة، حديثال

 أغرب مما الثوري سعيد بن وسفيان الحجاج بن شعبة حديث من الرابع الجزء - اإلغراب •
 تحقيق، هـ303 سنة المتوفى النسائي شعيب بن أحمد عبدالرحمن بي، ألبعض على بعضهم

 الطبعة، بويةالن المدينة - المآثر دار، موسى بن عمر بن الثاني محمد الرحمن عبد أبي
 .م 2000 - هـ 1421 األولى

)  هـ762 -  689( لحافظ عالء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي ، لإكمال تهذيب الكمال •
الفاروق الحديثة ، دار  محمد أسامة بن إبراهيمي عبد الرحمن عادل بن محمد و أبيأبتحقيق 

 . م2001 - هـ 1422الطبعة  األولى ، للطباعة والنشر

  بن ا رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى، تأليف، علي اإلكمال في •
 . بيروت، الطبعة األولى–هبة اهللا بن أبي نصر بن ماكوال، دار الكتب العلمية 

 الشهير مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبي الحاقظ لإلمام، والتتبع اإللزامات •
، العلمية الكتب دار، الوادعي هادي بن مقبل تحقيق، )هـ 385 - 306 (بالدارقطني

 .هـ1405 الثانية الطبعةبيروت، 

، المنصورة، دار الوفاء، رفعت فوزي عبد المطلب، تحقيق محمد بن إدريس الشافعي، لاألم •
 .م2001 ،الطبعة األولى

. د: هـ تحقيق330ألبي عبد اهللا الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي ت . أمالي المحاملي •
  .الدمام،  األردن- هـ، عمان 1412دار ابن القيم ، م القيسي المكتبة اإلسالميةإبراهي

 عبد       محمد أبي الدين تقي العالمة الحافظ لإلمام، المنكر عن والنهي بالمعروف األمر •
، هـ600 سنة المتوفى الحنبلي الجماعيلي المقدسي سرور بن علي بن الواحد عبد بن الغني
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 -  هـ1417( األولى الطبعة، الرياض،  العاصمة دار، الصغير فالح ودراسة وتعليق تحقيق
 .)م1996

هـ، دار الكتب 646إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين علي بن يوسف الِقفطي ت •
  .هـ1369 القاهرة، عام -المصرية

 عبد اهللا: األنساب، ألبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تحقيق •
  .1988 – 1408 بيروت، الطبعة األولى، - عمر البارودي، دار الجنان 

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، تأليف •
أبو . د : األولى، تحقيق: م، الطبعة1985 -  الرياض -دار طيبة : النيسابوري، دار النشر

 .حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

، )ه224 – 157(عبيد القاسم بن سالم ي ب، ألمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاتهاإلي •
 - هـ 1421، الطبعة األولى، الرياض، المعارف، األلبانيتحقيق محمد ناصر الدين 

 .م2000

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، . د: اإليمان، لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق •
  . 1406ت، الطبعة الثانية،  بيرو–مؤسسة الرسالة 

   : هـ، تحقيق774البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت  •
 الرياض، الطبعة الثانية، عام - عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب

  .م2003-هـ1424

ر، ابن الملقن سراج الدين البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبي •
بن امصطفى أبو الغيط، وعبد اهللا : هـ، تحقيق804عمر بن علي بن أحمد الشافعي ت 

 -  1425 الرياض، الطبعة األولى –سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع 
2004.  
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، أبو بكر حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، ألالبعث والنشور •
مؤسسة الكتب ، محمد السعيد بسيوني زغلول اإلبياني، تحقيق )هـ458: المتوفى (البيهقي 

 .م1988هـ ، 1408 األولى الطبعة، بيروت، الثقافية

هـ، لنور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر 282بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ت  •
صالح الباكري، مركز خدمة السنة حسين أحمد : هـ، تحقيق807الهيثمي الشافعي ت

والسيرة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الجامعة اإلسالمية 
  .1992- 1413بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

هـ، 911 بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنُّحاة ، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي، ت •
 . صيدا–أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان محمد : تحقيق

بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  •
الحسين آيت سعيد، دار . د: هـ، تحقيق628الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان ت 

  .م1997- هـ1418 الرياض، الطبعة األولى –طيبة 

إبراهيم : عروس من جوهر القاموس، تأليف، السيد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيقتاج ال •
 . الترزي، دار الهداية

بن معين ا ألبي زكريا يحيى – رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز –تاريخ ابن معين  •
هـ ، 1405دمشق، عام - محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية : هـ، تحقيق233ت 

  .م1985

أحمد : هـ، تحقيق233 ألبي زكريا يحيى بن معين ت -رواية الدارمي–تاريخ ابن معين  •
  .هـ1400دمشق، عام -نور سيف، دار المأمون للتراث

أحمد : هـ، تحقيق233 ألبي زكريا يحيى بن معين ت -رواية الدوري–تاريخ ابن معين  •
- هـ1399مة، عام مكة المكر- نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي

  .م1979
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: هـ، تحقيق385تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين ت  •
  .م1984- هـ1404الكويت، الطبعة األولى عام - صبحي السامرائي، الدار السلفية

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن مهران المهراني األصبهاني، دار : تاريخ أصبهان، تأليف •
سيد : األولى، تحقيق: م، الطبعة1990-  هـ1410 -  بيروت - ر الكتب العلمية دا: النشر

 .كسروي حسن

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  •
دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، الطبعة األولى،  . عمر عبد السالم تدمري. د: تحقيق
 .م1987 -هـ 1407

دار الكتب : ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار النشر: تاريخ الرسل والملوك، تأليف •
 . بيروت–العلمية 

محمود : التاريخ الصغير، ألبي عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري، تحقيق •
 –ه1397القاهرة، الطبعة األولى ، ،  حلب- مكتبة دار التراث ، إبراهيم زايد، دار الوعي

  . م1977

هـ، تحقيق 279، ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ت )تاريخ ابن أبي خيثمة(التاريخ الكبير  •
  .هـ،1424 القاهرة، الطبعة األولى - صالح هلل، الفاروق الحديثة

 –التاريخ الكبير، ألبي عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، دار الكتب العلمية  •
  .م1986بيروت، 

 بن شبة النميري البصري ، ألبي زيد عمر-  أخبار المدينة –دينة المنورة تاريخ الم •
 بيروت –هـ، تحقيق علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان، دار الكتب العلمية 262ت

  .م1996- هـ1417عام 

 - هـ، دار الكتب العلمية463تاريخ بغداد، ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت  •
  .م1987- هـ1407ولى، بيروت، الطبعة األ
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بن الحسن اتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، ألبي القاسم علي  •
محب الدين أبي سعيد عمر بن : هـ، المحقق571بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر ت 

  .م1995 بيروت، –غرامة العمري، دار الفكر 

 –كوركيس عواد، عالم الكتب : اسطي، تحقيقأسلم بن سهل الرزاز الو: تاريخ واسط، تأليف •
 .األولى: بيروت، الطبعة

التبيين ألسماء المدلسين، لبرهان الدين الحلبي أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن  •
 بيروت، –حيى شفيق حسن، دار الكتب العلميةي: هـ، تحقيق841العجمي الشافعي، ت 

  . م1986 -  هـ 1406الطبعة  األولى 

زرعة أحمد بن عبد الرحيم تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لولي الدين أبي  •
الرياض، الطبعة - عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشد:  هـ، تحقيق826 ابن العراقي ت–العراقي

  .م1999األولى،  

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن : التحقيق في أحاديث الخالف، المؤلف •
مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب : ، المحقق)هـ597: المتوفى (وزي محمد الج
 .هـ1415 بيروت، الطبعة  األولى، –العلمية 

هـ، 911السيوطي ت عبد الرحمن بن أبي بكر ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي •
  .لى بيروت، الطبعة األو–تحقيق أبو عبد الرحمن صالح عويضة، دار الكتب العلمية 

  .بيروت-هـ، دار الكتب العلمية748تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد الذهبي  •

        السيد، السامرائي صبحي، تحقيق القاضي طالب، ألبي الكبير الترمذي علل ترتيب •
 األولى الطبعة، بيروت – العربية النهضة مكتبة ، الكتب عالم، النوري المعاطي أبو

 .هـ1409
 الجوزي الفضل بن محمد بن إسماعيل القاسم أبي الحافظ مامإل، لوالترهيب الترغيب •

 دار، شعبان بن صالح بن أيمن به اعتنى، هـ535 تالسنة بقوام المعروف األصبهاني
  .م1993 -  هـ 1414 األولى الطبعة، القاهرة، الحديث
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وغير ذلك (تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين  •
الشريف حاتم بن ، تحقيق  عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائييب، أل)ن الفوائدم

 .هـ1423الطبعة األولى ، دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة، عارف العوني

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  •
  .م1996دار البشائر ـ بيروت الطبعة األولى ـ إكرام اهللا إمداد الحق، . تحقيق د

        : تعظيم قدر الصالة، ألبي عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقيق •
 المدينة المنورة، الطبعة األولى - عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار .د

  .هـ 1406

ابة والتابعين، تأليف، اإلمام الحافظ  والصحrتفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول اهللا  •
أسعد محمد الطيب، مكتبة : عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، ابن أبي حاتم، تحقيق

 . الرياض–نزار مصطفي الباز، مكة 

تفسير القرآن العظيم، تأليف، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  •
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: شر سامي بن محمد سالمة، النا: تحقيق

 الرياض، الطبعة –تفسير القرآن، تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مكتبة الرشد  •
 .مصطفى مسلم محمد. د: ، تحقيق 1410األولى، 

      : هـ، تحقيق852تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  •
  .غير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمةأبو األشبال ص

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  •
  .1989-  1419هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 852أحمد بن حجر العسقالني ت 

 بكر يب، ألوالوهمتلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف  •
، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، هـ463 تأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي

 .هـ1417  الرياض،- دار الصميعي، أحمد الشقيرات
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد  •
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد : تحقيقهـ، 463البر بن عاصم النمري القرطبي ت 

  .الكبير البكري، مؤسسة قرطبة

بن جرير اأبي جعفر محمد : تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار، تأليف •
 .محمود محمد شاكر:  القاهرة، تحقيق- مطبعة المدني : بن يزيد الطبري، دار النشر

، دار الكتب العلمية،  محي الدين بن شرف النوويزكرياي ب، ألتهذيب األسماء واللغات •
 .بيروت

بيروت، عام - هـ، دار الفكر852تهذيب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  •
  . م1984-هـ1404

الدكتور بشار عواد : هـ، تحقيق742تهذيب الكمال، ليوسف بن عبد الرحمن المزي ت  •
  .1980 – 1400ى ، بيروت، الطبعة األول- معروف، مؤسسة الرسالة

- السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر: هـ، تحقيق354الثقات، لمحمد بن حبان البستي ت  •
  .م1975- هـ1395بيروت، عام 

جامع األصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن  •
 مكتبة -  مطبعة المالح - عبد القادر األرنؤوط مكتبة الحلواني: هـ، تحقيق606األثير ت 

  .دار البيان، الطبعة األولى

جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبوجعفر الطبري،  •
  .2000  -  1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى : هـ، تحقيق310ت

هـ، 761لدي العالئي ت جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ألبي سعيد خليل بن كَيكَ •
  .م1986- هـ1407الرياض، - حمدي عبد المجيد السلفي، دار عالم الكتب: تحقيق

محمد  :هـ، تحقيق256الجامع الصحيح، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري  •
  .هـ1422بيروت، الطبعة األولى، عام - زهير الناصر، دار طوق النجاة
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: بد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري، تحقيقع: الجامع في الحديث، تأليف •
: م، الطبعة1996 -  السعودية -مصطفى حسن حسين أبو الخير، دار ابن الجوزي . د 

 .األولى

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو : الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، تأليف •
  .محمود الطحان. د: ، تحقيق1403 -  الرياض - مكتبة المعارف : بكر، دار النشر

الجامع لشعب اإليمان، ألبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي  •
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر : هـ، تحقيق458الخراساني، ت 

 1423الطبعة األولى، عام والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
  . م2003 - هـ 

هـ، دار إحياء 327الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت  •
  .بيروت- التراث العربي

 –حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية دار الكتب العلمية  •
  .1415بيروت الطبعة الثانية ، 

   تحقيق هـ، 456 تبي محمد علي بن أحمد بن سعيد إبن حزم األندلسي، ألعحجة الودا •
 .م1998، الرياض، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع،  صهيب الكرمييأب

      بن احسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تأليف، الحافظ جالل الدين عبدالرحمن  •
 .براهيم، دار إحياء الكتب العربيةمحمد أبو الفضل إ: أبي بكر السيوطي، تحقيق

هـ، دار 430حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت  •
  .م1988 -هـ1409 بيروت، الطبعة األولى –الكتاب العربي 

مصطفى عبد القادر عطا، : الدعاء، تأليف، سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم، تحقيق  •
 . بيروت، الطبعة األولى– العلمية دار الكتب
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تحقيق ، هـ458 ت بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقييب، ألالدعوات الكبير •
- هـ 1414، الكويت، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، بدر بن عبد اهللا البدر

 .م1993

: يهقي، تحقيقدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ألبي بكر أحمد بن الحسين الب •
  .هـ1408 الطبعة األولى-عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية 

دار طيبة : إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي األصبهاني، دار النشر: دالئل النبوة، تأليف •
  . محمد محمد الحداد: األولى، تحقيق: ، الطبعة1409 - الرياض - 

 بيأ، تحقيق حمن بن أبي بكر السيوطيعبد الر، لالديباج على صحيح مسلم بن الحجاج •
الطبعة ، المملكة العربية السعودية - الخبر ، دار ابن عفان، إسحاق الحويني األثري

 .م1996هـ ، 1416األولى

محمد : ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، تأليف، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق •
  .ة المنار ـ الزرقاء، الطبعة األولىشكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتب

مسعد هـ، تحقيق 369 ت الشيخ األصفهانييب، ألذكر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضا •
 .م1996 - هـ 1417الطبعة األولى  لبنان، –، بيروت دار الكتب العلمية، السعدني

يف حاتم الشر: ذكر المدلسين، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق •
  .هـ1423بن عارف العوني، دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة، الطبعة األولى ا

، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن األعظمي، تحقيق عبد اهللا بن المبارك المروزي، لالرقائق •
  . لبنان- بيروت

 محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد التجيبي يب، ألرؤية اهللا تبارك وتعالى •
بن امحفوظ الرحمن ، تحقيق )هـ416: المتوفى (مصري المالكي المعروف بابن النحاس ال

 .م1987هـ ، 1407الطبعة  األولى ،  الهند- دلهي،  العلمية، الدارزين اهللا السلفي
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زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  •
 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت الطبعة -رسالة، بيروت هـ، مؤسسة ال751الجوزية ت 

  .م1994هـ ،1415، السابعة والعشرون

حاتم صالح . د: تحقيق ، أبو بكر محمد بن القاسم األنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس •
  .م1992- هـ 1412 ى،الطبعة  األول،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، الضامن

 –ن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد اهللا، دار الكتب العلمية عبد اهللا ب: الزهد، تأليف •
 . حبيب الرحمن األعظمي: بيروت، تحقيق 

- عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار: هـ، تحقيق197الزهد، لإلمام وكيع بن الجراح ت  •
  .هـ1402المدينة المنورة، 

دار الخلفاء ، لجبار الفريوائيعبد الرحمن بن عبد ا، تحقيق هناد بن السري الكوفي، لالزهد •
 .م1985هـ ، 1406، الطبعة األولى، الكويتي، للكتاب اإلسالم

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين األلباني، مكتبة  •
  .هـ1415 الرياض، - المعارف

لدين األلباني، محمد ناصر ا: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق: السنة، تأليف •
 .الطبعة الرابعة. األولى: ، الطبعة1400 -  بيروت -المكتب اإلسالمي 

محمد سعيد سالم القحطاني، دار ابن . د: السنة، لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق •
  .1406 الدمام الطبعة األولى، –القيم 

هـ، 273ر بابن ماجه ت سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهي •
  .هـ 1418 بيروت، الطبعة األولى –بشار عواد معروف دار الجيل : تحقيق

صدقي محمد : هـ، تحقيق275سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ت  •
  .1999بيروت، - العطار دار الفكر
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. د: قيقهـ، تح279سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت  •
بشار عواد معروف، دار الجيل ـ بيروت، و دار العرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة 

  .م1998الثانية 

بن أحمد اسنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر  •
ط شعيب األرناؤو: بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق

 بيروت، –محمد شمس الحق العظيم آبادي، مؤسسة الرسالة : وآخرون، مؤلف التعليق
  .م2004هـ  1424الطبعة األولى عام 

حسين سليم : هـ، تحقيق280 مسند الدارمي، لعثمان بن سعيد الدارمي ت –سنن الدارمي  •
  .م2000الرياض، الطبعة األولى، عام - أسد، دار المغني

       : هـ، تحقيق458ر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت السنن الصغير، ألبي بك •
- هـ1410الطبعة األولى باكستان، – الدراسات اإلسالميةعبد المعطي أمين قلعجي، جامعة

  .م1989

هـ، 458 ألحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت - ومعه الجوهر النقي- السنن الكبرى •
  .هـ1344، عام حيدر آباد، الطبعة األولى- مجلس إدارة المعارف

هـ، 303السنن الكبرى، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت  •
  .2001-1421 بيروت، الطبعة األولى –حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة :تحقيق

، تأليف، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق )المجتبى من السنن(سنن النسائي  •
 . حلب، الطبعة الثانية–فتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية عبدال: 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ، لالسنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها •
دار ، رضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري. دهـ، تحقيق 444 ت عمرو الدانييأب

 .هـ1416 األولى الطبعة، الرياض، العاصمة
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  سنن سعيد بن منصور، ألبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني  •
 –سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي . د: هـ، المحقق227ت

  .هـ1414الرياض، الطبعة األولى 

أحمد محمد نور سيف، : هـ، تحقيق233سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ت  •
  .هـ 1408 المدينة المنورة، الطبعة األولى، عام - بة الدار مكت

زياد : هـ في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق241سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ت  •
  .هـ1414 المدينة المنورة، عام - محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم

وجرحهم وتعديلهم، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال  •
- هـ1418بيروت، الطبعة األولى، - عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، دار الريان: تحقيق
 .م1997

 هـ، تحقيق 385سؤاالت البرقاني للدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت  •
  .هـ 1404 الباكستان، –عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، دار كتب خانه جميلي : الدكتور

 هـ، 385سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت  •
  .م1984 -هـ1404الرياض، عام - الدكتور موفق عبد القادر، مكتبة المعارف: تحقيق

موفق عبد اهللا : ، تحقيق234سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة، لعلي بن المديني ت  •
  .هـ1404رف، الرياض، عبد القادر، مكتبة المعا

عبد اهللا ي ب، ألسؤاالت مسعود بن علي السجزي مع اسئلة البغداديين عن احوال الرواة •
الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 

موفق بن عبد اهللا بن عبد تحقيق  ،)هـ405: المتوفى (النيسابوري المعروف بابن البيع 
  .م1988هـ ، 1408 الطبعة األولىلبنان، – بيروت، دار الغرب اإلسالمي، درالقا

شعيب األرنؤوط وغيره، : هـ، تحقيق748سير أعالم النبالء، لمحمد بن أحمد الذهبي ت  •
  .هـ1413مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة عام 
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سهيل . د: السير والمغازي، تأليف، محمد بن إسحاق المطلبي الشهير بابن إسحاق، تحقيق •
 .زكار، دار الفكر، الطبعة األولى

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبدالحفيظ شلبي، دار : السيرة النبوية البن هشام، تحقيق •
  . لبنان-إحياء التارث العربي، بيروت 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد الشهير بابن العماد الحنبلي  •
دمشق، عام - محمود األرنؤوط، دار ابن كثير- القادر األرنؤوطعبد : هـ، تحقيق1089ت

  .هـ1406

شعيب األرناؤوط : هـ، تحقيق510شرح السنة، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت  •
 - هـ 1403 محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة الثانية، عام - 

  .م1983

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،  المنهاج، -شرح النووي على صحيح مسلم  •
 .هـ1392 بيروت، الطبعة الثانية –دار إحياء التراث العربي 

 - همام سعيد، مكتبة الرشد :  هـ، تحقيق795شرح علل الترمذي، البن رجب الحنبلي ت  •
  .م2001هـ ، 1421الرياض ، الطبعة الثانية عام 

هـ، 321د بن سالمة الطحاوي، ت شرح مشكل اآلثار لإلمام أبي جعفر أحمد بن محم •
  .1987 -  1408شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت : تحقيق

شرح معاني اآلثار، ألحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي،  •
  .هـ1399 بيروت، الطبعة األولى –محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية : تحقيق

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : محمدية، تأليفالشمائل ال •
 .1412 بيروت، الطبعة األولى ، –عيسى،  مؤسسة الكتب الثقافية 
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هـ، 354صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي ت  •
هـ، 1414عة الثانية، عام  بيروت، الطب- شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق
  .م1993

صحيح ابن خزيمة، ألبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر  •
 –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي . د: هـ، تحقيق311السلمي النيسابوري ت

  .م1970 هـ 1390بيروت، عام 

 الرياض الطبعة –كتبة المعارف صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين األلباني، م •
  .الخامسة

محمد ناصر الدين األلباني، المكتب : ، تأليف)الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته  •
 .اإلسالمي

 - هـ ، مكتبة المعارف1420صحيح سنن ابن ماجة، لمحمد ناصر الدين األلباني ت  •
   .1997 - 1417الرياض الطبعة األولى 

 - هـ، مكتبة المعارف1420محمد ناصر الدين األلباني ت صحيح سنن أبي داود، ل •
  .2000 - 1421الرياض، الطبعة الثانية 

 الرياض، - هـ، مكتبة المعارف1420صحيح سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين األلباني ت  •
   .1998 - 1419الطبعة االولى

محمد فؤاد : قصحيح مسلم، تأليف، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقي •
 . بيروت–عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

محمد خير :  تحقيق ،بي بكر عبداهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا، ألصفة النار •
  .م1997الطبعة األولى،  بيروت–دار إبن حزم ، رمضان يوسف

عبد         : تحقيق فر محمد بن عمر بن موسى العقيلي،ضعفاء العقيلي، تأليف، أبي جع •
  . بيروت، الطبعة األولى–المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية 
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عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي ، لالضعفاء وأجوبة الرازي على سؤاالت البرذعي •
 .هـ1409، المنصورة، دار الوفاء، سعدي الهاشمي. تحقيق د، 264 تأبو زرعة

هـ، 759 الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ت الضعفاء والمتروكين، عبد •
  .هـ1406 بيروت –عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية : تحقيق

: هـ، تحقيق303الضعفاء والمتروكين، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت  •
  . م1986 هـ 1406 بيروت ، الطبعة األولى - محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة 

 :هـ، تحقيق385الضعفاء والمتروكين، لعلي بن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت  •
  .هـ1400المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة األولى محمد الصباغ، 

  . الرياض–ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف  •

المكتب ، اصر الدين األلبانيمحمد ن، ل)الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  •
 .م1988هـ ، 1408 الطبعة الثالثة لبنان، - بيروت، اإلسالمي

هـ مكتبة المعارف الرياض 1420ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين األلباني ت  •
  . م2000 هـ 1421ط الثانية 

دكتور ال:  تحقيق-هـ851طبقات الشافعية، ألبي بكر بن أحمد الشهير بابن قاضي شهبة ت  •
 .هـ1407بيروت، عام -الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب

بن سعد األبي عبد اهللا محمد ) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(الطبقات الكبرى  •
، تحقيق زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة 230بن منيع الهاشمي ت

  .1408المنورة، 

هـ، دار 230 بن سعد بن منيع أبو عبد اهللا البصري الزهري ت الطبقات الكبرى، لمحمد •
  . بيروت–صادر 
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 يأب       عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان ، لطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها •
،  بيروت،مؤسسة الرسالة  تحقيق  عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي، محمد األنصاري
 .1992 – 1412الطبعة الثانية ، 

بن اعاصم . د: طبقات المدلسين، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق •
  .م1983 - هـ 1403 عمان، الطبعة األولى، –عبد اهللا القريوتي، مكتبة المنار 

ظالل الجنة في تخريج السنة، بقلم محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة  •
 .الرابعة

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار الكتب : ية في األحاديث الواهية، تأليفالعلل المتناه •
 .خليل الميس: ، تحقيق 1403 بيروت، الطبعة األولى ، –العلمية 

هـ، 597العلل المتناهية في األحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت  •
  .هـ1403 بيروت عام –خليل الميس، دار الكتب العلمية : تحقيق

العلل الواردة في األحاديث النبوية، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  •
الرياض، الطبعة األولى - محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، دار طيبة: هـ، تحقيق385ت

 . م1985 هـ  1405

وصي اهللا عباس، دار : هـ، تحقيق242العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أحمد بن حنبل ت •
  .م1988- هـ1408الرياض، الطبعة األولى، عام  –الخاني 

محمد مصطفى األعظمي، : هـ، تحقيق234العلل، لإلمام علي بن عبد اهللا بن المديني ت  •
 . م1980المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية

دار ، هـ855، تبدر الدين محمود بن أحمد العيني، لعمدة القاري شرح صحيح البخاري •
 . لبنان-بيروت، بيإحياء التراث العر
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بن اأحمد :  عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، تأليف •
كوثر البرني، دار القبلة : محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني، تحقيق

  .   جدة ، بيروت- للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن، مؤسسة : يفعمل اليوم والليلة، تأل •
 .فاروق حمادة. د: ، تحقيق 1406 بيروت، الطبعة الثانية ، –الرسالة 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ،  •
حمد عثمان، المكتبة عبد الرحمن م: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المحقق

  .م1968هـ، 1388 المدينة المنورة، الطبعة الثانية -السلفية 

سليمان إبراهيم . د: غريب الحديث، تأليف، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، تحقيق •
 . مكة المكرمة، الطبعة األولى-محمد العايد، جامعة أم القرى 

بن ا علي بن محمد بن علي بن عبيداهللا غريب الحديث، تأليف، أبي الفرج عبدالرحمن بن •
 - عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية  .د: حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق

 .بيروت، الطبعة األولى

محمد عبد المعيد خان، . د: غريب الحديث، تأليف، القاسم بن سالم الهروي أبو عبيد، تحقيق •
 . بيروت،الطبعة األولى–دار الكتاب العربي 

عبد الكريم : هـ، تحقيق388غريب الحديث، ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت  •
جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث : إبراهيم العزباوي، مكة المكرمة
  .هـ1402اإلسالمي، الطبعة األولى، عام 

 اهللا عبد. د  تحقيق، محمد يأب الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد، لالحديث غريب •
 .1397 ، األولى الطبعة، بغداد – العاني مطبعة، الجبوري

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  •
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ومحب الدين الخطيب، دار الفكر: هـ، تحقيق852ت 
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سمير أمين الزهيري، مكتبة : بد اهللا، تحقيقالفتن، تأليف، نعيم بن حماد المروزي أبو ع •
 . القاهرة، الطبعة األولى–التوحيد 

 تحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد ، بكريحمد بن الحسين البيهقي أب، ألفضائل األوقات •
 .هـ1410الطبعة األولى ،  مكة المكرمة- مكتبة المنارة ،القيسي

وصي اهللا محمد . د:  الشيباني، تحقيقفضائل الصحابة، تأليف، أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا •
 . بيروت، الطبعة األولى–عباس، مؤسسة الرسالة 

أحمد بن فارس ، تحقيق هـ432 ت العباس جعفر بن محمد المستغفرييب، ألفضائل القرآن •
 .م2008الطبعة األولى ، دار ابن حزم، السلوم

محمد بن سهل السامري، فضيلة الشكر هللا على نعمته، تأليف، أبي بكر محمد بن جعفر بن  •
 . دمشق، الطبعة األولى- عبد الكريم اليافي، دار الفكر. د، محمد مطيع الحافظ : تحقيق

   بن ا، تأليف، أبي بكر محمد "الغيالنيات " الفوائد المنتخبة عن الشيوخ العوالي المسمى  •
ي، تحقيق، عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد ربه بن موسى البزاز البغدادي المعروف بالشافع

  . محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى

 -  الرياض - مكتبة الرشد : تمام بن محمد الرازي أبو القاسم، دار النشر: الفوائد، تأليف •
 .حمدي عبد المجيد السلفي: األولى، تحقيق: ، الطبعة1412

مسعد : مد بن منده أبو عمرو، تحقيقالفوائد، تأليف، عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مح •
 . طنطا، الطبعة األولى–عبد الحميد، دار الصحابة للتراث 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  •
محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : هـ، تخقيق748بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت ا
  .م1992 هـ 1413دة الطبعة األولى عام  ج–

: هـ، تحقيق365الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ت  •
  .م1988-هـ1409بيروت، عام - يحيى مختار غزاوي، دار الفكر
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د شاكر ذيب فياض، : هـ، تحقيق251كتاب األموال، البن زنجويه، حميد بن زنجويه ت  •
  .مركز الملك فيصل

د محمد عمارة، دار الشروق : هـ، تحقيق224كتاب األموال، ألبي عبيد القاسم بن سالم ت  •
  .هـ1409 بيروت، القاهرة، الطبعة األولى، –

 خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر يب، ألوجل عز الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب •
 – السعودية -  الرشد مكتبة، الشهوان إبراهيم بن العزيز عبد، تحقيق )ه311 -  هـ223(

 .م1994 - هـ1414 الخامسة  الطبعة، الرياض

كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تأليف، الحافظ نور الدين علي بن أبي  •
 .المحدث الشيخ حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة: بكر الهيثمي، تحقيق

هـ، 463 تلخطيب البغدادي بكر ايحمد بن علي بن ثابت أب، ألالكفاية في علم الرواية •
 .المدينة المنورة، المكتبة العلمية، إبراهيم حمدي المدني،  عبداهللا السورقي يتحقيق أب

الكنى واألسماء ألبي ِبشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي  •
ت، الطبعة أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي دار ابن حزم، بيرو:  هـ، تحقيق310الرازي ت
  .2000 -  1421األولى،  

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ألبي البركات محمد بن أحمد  •
عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون ـ : هـ، تحقيق929ت " ابن الكيال" المعروف بـ 

  .م1981بيروت، الطبعة األولى، عام 

دار   هـ،911وعة، الحافظ جالل الدين السيوطي تالآللي المصنوعة في األحاديث الموض •
  . الكتب العلمية

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، اللباب في تهذيب األنساب •
  .م1980 - هـ 1400بيروت، - دار صادر،)هـ555-630(
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د اهللا عب: هـ، المحقق711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت  •
  .القاهرة- علي الكبير ومحمد أحمد حسب اهللا وهاشم محمد الشاذلي،  دار المعارف 

هـ، اعتنى به الشيخ 852لسان الميزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  •
هـ، واعتنى بإخراجها وطباعتها ابنه سلمان أبو غدة، مكتبة 1417عبد الفتاح أبو غدة ت 

 بيروت، الطبعة األولى، - ية بالتعاون مع دار البشائر اإلسالميةالمطبوعات اإلسالم
  .م2002-هـ1423

 دار، الحامدي صادق محمد الدكتور، وتحقيق دراسة، البغدادي للخطيب، والمفترق المتفق •
 .م1988، دمشق، القادري

محمود إبراهيم : هـ، تحقيق354المجروحين من المحدثين، لمحمد بن حبان البستي ت  •
  .م1992 -هـ1412بيروت، - ار المعرفة، دزايد

هـ، دار الفكر، بيروت ، 907مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت  •
  .هـ1412عام 

هـ، 728مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت  •
  . م2005 هـ ، 1426ة الثالثة ،  عامر الجزار، دار الوفاء الطبع-أنور الباز : تحقيق

لجنة : هـ، تحقيق456المحلى، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت  •
  . بيروت–إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة 

بن نصر امختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي ألبي علي الحسن بن علي  •
 المدينة -  بن طاهر األندونوسي، مكتبة الغرباء األثرية أنيس بن أحمد: الطوسي، تحقيق

  .1415المنورة الطبعة األولى، 

رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط . د: المختلطين، ألبي سعيد العالئي، المحقق •
  .م1996مزيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولى عام 
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محمد عبد الرحمن ، تحقيق ) هـ571ت(اكر  القاسم ابن عسيب، ألمدح التواضع وذم الكبر •
 .م1993 - هـ 1413الطبعة األولى  سوريا، - دمشق، دار السنابل ، النابلسي

المدلسين، ألبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، المعروف بابن العراقي  •
الطبعة نافذ حسين حماد، دار الوفاء، .رفعت فوزي عبد المطلب ود.د: هـ، تحقيق826: ت

  .م1995هـ ، 1415األولى، 

شكر اهللا بن نعمة اهللا : هـ، تحقيق327المراسيل، ألبي محمد بن أبي حاتم الرازي ت  •
 .هـ1402بيروت، الطبعة الثانية، عام - قوجاني، مؤسسة الرسالة

 خان بنا السالم عبد محمد بن اهللا عبيد الحسن يب، ألالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة •
 العلمية البحوث إدارة، ه1414ت المباركفوري الرحماني الدين حسام بن اهللا أمان بن محمد

  .م1984- هـ1404، الثالثة لطبعة، االهند بنارس- السلفية الجامعة-واإلفتاء والدعوة

المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم  •
  .بيروت–يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة : قهـ، تحقي405النيسابوري ت

بن اعادل : أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: مسند ابن أبي شيبة، تأليف •
 .األولى: م، الطبعة1997 الرياض، –يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن 

عامر أحمد : لجوهري البغدادي، تحقيقمسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن ا •
 . بيروت، الطبعة األولى–حيدر، مؤسسة نادر 

هـ، دار المعرفة 316مسند أبي عوانة، لإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائني ت  •
  .بيروت- 

حسين : هـ، تحقيق307مسند أبي يعلى، ألحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي ت •
  . م1984- هـ1404 دمشق، عام -مون للتراثسليم أسد، دار المأ
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. د: بن مخلد بن راهويه الحنظلي تحقيقمسند إسحاق بن راهويه، لإلمام إسحاق بن إبراهيم  •
 – 1412،  المدينة المنورة الطبعة األولى- عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي مكتبة اإليمان 

1991.  

األرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة شعيب : هـ، تحقيق241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت  •
  .م1995 هـ 1416بيروت، الطبعة األولى، عام - الرسالة

مسند اإلمام الشافعي، ترتيب األمير أبي سعيد سنجر بن عبد اهللا الناصري الجاولي  •
  . بيروت-هـ، دار الكتب العلمية 745ت

. د: قهـ تحقي292مسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت  •
   .1409 بيروت - مكتبة العلوم والحكم، محفوظ الرحمن زين اهللا، مؤسسة علوم القرآن

حبيب الرحمن األعظمي، مكتبة : مسند الحميدي، عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي، تحقيق •
  . القاهرة–المتنبي 

        أيمن علي : هـ، تحقيق307مسند الروياني، ألبي بكر محمد بن هارون الروياني ت  •
  . هـ1416 القاهرة عام –أبو يماني، مؤسسة قرطبة 

 - مكتبة العلوم والحكم : أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، دار النشر: مسند الشاشي، تأليف •
 .محفوظ الرحمن زين اهللا. د: األولى، تحقيق: ، الطبعة1410 - المدينة المنورة 

 أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني مسند الشاميين، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن •
حمدي بن عبدالمجيد السلفي مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعةاألولى : ، تحقيق360ت

1405 – 1984.  

بن احمدي : مسند الشهاب، تأليف، محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي، تحقيق •
 .نية بيروت، الطبعة الثا–عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة 
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محمد :  هـ، تحقيق الدكتور204مسند الطيالسي، ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت  •
 - بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر

  .مصر الجيزة، الطبعة األولى

بن إسحاق اأحمد بي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن ، ألالمسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم •
تحقيق محمد حسن محمد حسن ، هـ430تبن موسى بن مهران الهراني األصبهاني 

 .م1996 -هـ 1417 لبنان، –، بيروت دار الكتب العلمية، إسماعيل الشافعي

، مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وأقواله على أبواب العلم •
، دار الوفاء، عبد المعطي قلعجي، تحقيق فعي الدمشقيسماعيل بن عمر بن كثير الشاإل

  .م1991هـ ، 1411الطبعة األولى، المنصورة

بن اجمع أبي عمرو أحمد ، وجماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم مسند عابس الغفاري •
بن االدكتور غالب  دراسة وتحقيق، ) هـ276(المتوفى سنة  حازم بن أبي غرزة الغفاري

  .م1998 -  هـ 1419، الطبعة األولى، الرياض - دار الوطن، حامضيمحمد أبو القاسم ال

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني،  •
  .1985 – 1405 - بيروت الطبعة الثالثة –المكتب اإلسالمي 

علي المقري المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ألحمد بن محمد بن  •
  . بيروت–الفيومي، المكتبة العلمية 

هـ، 211المصنف، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،  •
  .هـ1403 بيروت الطبعة الثانية –حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي : تحقيق

محمد عوامة، : كوفي، تحقيقالمصنَّف، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي ال •
  .2006 - 1420 السعودية، الطبعة األولى –دار القبلة 

 محمد الحسين يمحيي السنة، أب، لتفسير البغوي المشهور بمعالم التنزيل في تفسير القرآن •
عبد الرزاق ، تحقيق )هـ510المتوفى (بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيا

 .هـ1420األولى  الطبعة، بيروت– العربي دار إحياء التراث، المهدي
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 . المكتبة الشاملة–معجم ابن األعرابي  •

ألبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا " إرشاد األريب إلى معرفة األديب"معجم األدباء المسمى •
 .م1991 -  هـ 1411 بيروت، عام -  هـ، دار الكتب العلمية626الرومي الحموي ت 

                                  طارق :  هـ، تحقيق360سليمان بن أحمد الطبراني ت المعجم األوسط، ألبي القاسم  •
  . هـ1415 القاهرة، - عوض اهللا وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين

  . بيروت–معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا، دار الفكر  •

تحقيق عبد اهللا عمر ، هـ576 تحمد السلفي األصبهاني طاهر أحمد بن ميب، ألمعجم السفر •
 .مكة المكرمة، المكتبة التجارية، البارودي

اإلمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي : معجم الشيوخ، تأليف •
الدكتورة وفاء تقي الدين، دار : الدكتور شاكر الفحام، حققه: المعروف بابن عساكر، قدم له

 .ئر ، دمشقالبشا

صالح بن سالم المصراتي، : عبد الباقي بن قانع أبو الحسين، تحقيق: معجم الصحابة، تأليف •
 .األولى: ، الطبعة1418 – المدينة المنورة - مكتبة الغرباء األثرية، 

بن ا القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور يب، ألمعجم الصحابة •
 مكتبة دار ، محمد األمين بن محمد الجكني، تحقيق)هـ317: المتوفى (ي شاهنشاه البغو

 .م2000 -  هـ 1421األولى ،  الطبعة،  الكويت–البيان 

 هـ، 360، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت )الروض الداني( المعجم الصغير  •
 عمان، - مار بيروت، دار ع- محمد شكور محمد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي: تحقيق

  .م1985- هـ1405الطبعة األولى، 

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ت  •
  . القاهرة، الطبعة الثانية –حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية : هـ، تحقيق360
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إدارة العلوم :  يعلى، دار النشرأحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو: المعجم، تأليف •
 .إرشاد الحق األثري: األولى، تحقيق: ، الطبعة1407 -  فيصل آباد -األثرية 

، ابن المقرئألبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم األصبهاني المعروف ب ،المعجم •
هـ 1419 ،األولى الطبعة، الرياض، شركة الرياض+ مكتبة الرشد ،  عادل بن سعدتحقيق

 .م1998، 

 يحيى بن عبد الوهاب ابن منده أبو زكريا، معرفة أسامي أرداف النبي صلى اهللا عليه وسلم •
 هـ1410، دار الكتب العلمية، بيروت، غزاوي تحقيق يحيى مختاره، 511ت

 هـ، 261معرفة الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي الكوفي ت  •
 المدينة المنورة، الطبعة األولى، - م البستوي، مكتبة الدار عبد العليم عبد العظي: تحقيق
  .م1985 هـ 1405

عبد : هـ، تحقيق458معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت  •
 – كراتشي بباكستان، دار والوعي- ة المعطي أمين قلعجي ، جامعة الدراسات اإلسالمي

  .هـ 1412ة األولى  دمشق، الطبع–حلب، دار قتيبة 

بن امعرفة الصحابة، تأليف، أبي نعيم األصبهاني أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق  •
محمد حسن إسماعيل ومسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، : مهران، تحقيق

 . لبنان- بيروت 

عمري، أكرم ضياء ال: هـ، تحقيق277المعرفة والتاريخ، ألبي يوسف يعقوب الفسوي ت  •
  .هـ1410بيروت، الطبعة الثانية، عام -نشر مؤسسة الرسالة

مارسدن : هـ، تحقيق207المغازي، ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي ت  •
  .بيروت-جونس، مكتبة عالم الكتب

نور الدين عتر، دار : هـ، تحقيق748المغني في الضعفاء، لمحمد بن أحمد الذهبي ت  •
  .سوريا- الفكر
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صد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة،للسخاوي، دار الكتاب المقا •
  .العربي

هـ، 395مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القَزويني الرازي، ت •
  .هـ 1399 بيروت، - عبد السالم محمد هارون، دار الفكر: تحقيق 

، ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن "الحديثعلوم "مقدمة ابن الصالح المسمى  •
  . م1984 هـ، مكتبة الفارابي، الطبعة عام األولى 643الشَّهرزوِري، ت 

سعاد . د: هـ، تحقيق ودراسة 327مكارم األخالق للخرائطي أبي بكر محمد بن جعفر  •
ة رئيس د محمد رشاد خليف. د موسى شاهين الشين أ. أ: سليمان الخندقاوي مراجعة وتقديم

قسم الحديث بكلية أصول الدين رئيس قسم الحديث بفرع جامعة األزهر سابقاً للبنات، مطبعة 
  .1991-هـ 1411المدني الطبعة األولى 

: ، تحقيق الدكتور- رواية ابن طهمان –من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال  •
  . هـ1400 دمشق، عام –أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث 

ابن قدامة  المشهور بموفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمدل ،المنتخب من العلل للخالل •
 .الطبعة األولى، الرياض، دار الراية، طارق بن عوض اهللا بن محمد، تحقيق المقدسي

مصطفى بن العدوي، دار بلنسية، : المنتخب من مسند عبد بن حميد لعبد بن حميد، تحقيق •
  .م2002لثانية،الرياض الطبعة  ا

         المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، تأليف، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي •
  . بيروت، الطبعة األولى-دار صادر: أبو الفرج، الناشر

: المنتقى من السنن المسندة، ألبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النيسابوري، تحقيق •
  .1988 – 1408 بيروت، الطبعة األولى، –ة الكتاب الثقافية عبداهللا عمر البارودي، مؤسس

حسين ، تحقيق نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان •
 .م1990 األولى الطبعة، دمشق،  دار الثقافة العربية،سليم أسد
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الجوزي القرشي ت الموضوعات، للعالمة السلفي اإلمام أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن  •
عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة األولى حقوق الطبع محفوظة : هـ، تحقيق597

  .م1966هـ 1386

 -  محمد األعظمي، مؤسسة الشيخ زايد:هـ، تحقيق179الموطأ، لإلمام مالك بن أنس ت  •
  .الدوحة

لذهبي د بن عثمان بن قَايماز اميزان االعتدال، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحم •
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيره، : هـ، المحقق748ت

  .م1995هـ 1416 بيروت، الطبعة األولى، عام -دار الكتب العلمية

هـ، 762 ت محمد الحنفي الزيلعييعبداهللا بن يوسف أب، لنصب الراية ألحاديث الهداية •
 .هـ1357، مصر، دار الحديث، تحقيق محمد يوسف البنوري

النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن  •
 محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، - طاهر أحمد الزاوي : األثير، تحقيق

 .م1979 -هـ 1399

حمد ، أل)رجال صحيح البخاري( المشهور بالهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد •
، )هـ398: المتوفى (نصر البخاري الكالباذي ي بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبا

 .هـ1407األولى : الطبعة ،  بيروت–دار المعرفة ، عبد اهللا الليثيتحقيق 

إحسان : هـ، تحقيق681وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألحمد بن محمد بن خلّكان ت  •
 .لبنان-عباس، دار الثقافة
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  الملخص
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،              

  :وبعد
وقد " اية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة        أحاديث كتاب النه  : "هذا بحث بعنوان  

حتـى  " الصاد مع الغين"قمت في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بداية باب           
  :وقسمته إلى ثالثة فصول" الضاد مع الحاء"نهاية باب 

  : الصاد مع الكافاألحاديث الواردة من باب الصاد مع الغين وحتى باب:  الفصل األول
  الصاد مع الغين: المبحث األول
  الصاد مع الفاء: المبحث الثاني
  الصاد مع القاف: المبحث الثالث
  الصاد مع الكاف: المبحث الرابع

  :األحاديث الواردة من باب الصاد مع الالم وحتى الصاد مع الواو: الفصل الثاني
  الصاد مع الالم: المبحث األول 
  الصاد مع الميم: المبحث الثاني 
  الصاد مع النون: المبحث الثالث 
  الصاد مع الواو: المبحث الرابع 

  :األحاديث الواردة من باب الصاد مع الهاء وحتى الضاد مع الحاء: الفصل الثالث
  الصاد مع الهاء: المبحث األول
  الصاد مع الياء: المبحث الثاني
  الضاد مع الهمزة: المبحث الثالث
  الضاد مع الباء: المبحث الرابع

  الضاد مع الجيم: المبحث الخامس
  الضاد مع الحاء: المبحث السادس

  .الخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة، وكذلك التوصيات: وأخيرا
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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The Abstract  
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 
Ashraf senders, his family and companions, and after:  
The title of this research is " Hadiths of Al Nihaya Book, in strange hadith 
and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this research, I studied the Hadiths in this 
book from "AL SAD WITH AL GHEN" till the end of "AL DAD WITH AL 
HAA", I divided it into four sections:  
- The First Chapter: hadiths founded in bab: "al sad with al ghen" to the 
end of bab "al sad with al kaf".   
The First section: "al sad with al faa".   
The second section: "al sad with al gaf".  
The third section: "al sad with al dad".  
The fourth section: "al sad with al kaf". 
- The second chapter: hadiths founded in bab: "al sad with al lam" to the 
end of bab "al sad with al waw".  
The First section: "al sad with al lam".   
The second section: "al sad with al mem". 
The third section: "al sad with al non".   
The fourth section: "al sad with al waw". 

  - The third chapter : hadiths founded in bab: "al sad with al haa" to 
the end of bab "al dad with al haa" 
The First section: "al sad with al haa".  
The second section: "al sad with al yaa".  
The third section: "al dad with al hmza".  
The fourth section: "al dad with al baa".  
The fiveth section: "al dad with al jem". 
The sixth section: "al dad with al haa". 
- Finally, conclsion: The results and the recommendations which the writer 
had achieved from this study and research.  

And thank God the lord of the worlds.  




