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   إهداء

  اهللا بالصحة وتمام العافیة. إلى والدي العزیز، الذي رباني وعلمني؛ متَّعه

  إلى أمي الحبیبة الصابرة المحتسبة.

  الذي لم یأل جهدًا في مساعدتي. أبو مصعب، عمید كلیة التمریض، إلى زوجي الغالي،

  الحبیبة، التي خالط حبها قلبي. rإلى أمة محمد 

  إلى العلماء الربانیین العاملین، وأخص المحدثین منهم.

  ، وأخص طلبة الحدیث الشریف.إلى طلبة العلم الشرعي

  إلى كل مرابط على ثغر من ثغور اإلسالم.

  إلى شهداء األمة، وأخص شهداء فلسطین.

  إلى هؤالء جمیًعا أهدي هذا العمل المتواضع.
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  شكر وتقدیر

  

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

الدكتور األستاذ من ساعدني في إنجاز هذا البحث من أساتذة وطلبة. وأخص بالذكر فضیلة 
على اإلشراف على هذه الرسالة،  "، الذي تفضل بالموافقة- حفظه اهللا – نعیم أسعد الصفدي"

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

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

  .اهللا حفظه رضوانسعید  إسماعیل: الدكتوراألستاذ  فضیلة  
  .اهللا حفظهاألستاذ المشارك  هشام زقوت: الدكتور وفضیلة  

كما وأشكر الجامعة اإلسالمیة بغزة والعاملین فیها وأخص بالذكر كلیة أصول الدین قسم الحدیث 
لى منحهم ِلَي فرصة إتمام هذه الدراسة وعلى ما یقدمونه من خدمة لطلبة الشریف وعلومه ع

  العلم. 
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m:  
إن الحمد هللا، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سیئات 
أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معلم البشریة األول.شریك 

  أما بعد:
، بعثه اهللا -  صلى اهللا علیه وسلم -نبي ُأرسل محمد فلقد أعز اهللا هذه األمة بخیر 

سبحانه وتعالى بلسان عربي مبین، لیعلم البشریة السنة المباركة، وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ 
ین بذلوا كل ما بوسعهم من جهد، لیذودوا عن حیاض هذا الدین، هذا الدین، وسخر له العلماء الذ

ولینقحوا حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم مما شابه من كالم الوّضاعین والكذابین، وقد كان 
  لهؤالء العلماء الجهابذة الفضل الكبیر والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي أفنوا من أجلها أعمارهم. 

اء الذین تمیزوا في علم الحدیث، وخاصة في مجال اللغة وغریب اللفظ، ومن هؤالء العلم      
المبارك  السعادات لبیان مراد النبي صلى اهللا علیه وسلم من حدیثه، اإلمام الجلیل مجد الدین أبو

هـ في كتابه: "النهایة في غریب  ٦٠٦بن محمد بن األثیر الجزري رحمه اهللا، المتوفى سنة 
  الحدیث واألثر".

/ على قسم ، رحمه اهللالذا فقد طرح األستاذ الدكتور نزار عبد القادر ریان العسقالني     
فلسطین، كتاب النهایة في غریب  - غزة  –الحدیث الشریف وعلومه في الجامعة اإلسالمیة 

الحدیث واألثر لیكون مشروعًا للدراسة، وقد وافقه على ذلك األساتذة األفاضل في القسم، 
راسة األحادیث المرفوعة التي وردت في هذا الكتاب والحكم على أسانیدها، وذلك بتخریج ود

  حتى یتم بیان الصحیح من غیره، تحت عنوان: 
  ".أحادیث كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر تخریج ودراسة"

ة      الباحثة في هذا البحث بدراسة األحادیث الواردة في هذا الكتاب من بدای وقامت     
 )حدیثًا،١٩٧والبالغة ( من بدایة باب "النون مع الكاف" حتى نهایة باب "الواو مع الجیم"،

  وأسأل اَهللا القبول والسداد.



)و (  

  التعریف بابن األثیر:
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني، الجزري، ثم 

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

  التعریف بكتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر:   
جمع ابن األثیر في هذا الكتاب من غریب الحدیث واآلثار، وقسمها إلى قسمین: أحدهما 

ف فإن أكثره والغالب علیه أنه مضاف إلى مسمى، واآلخر غیر مضاف، فما كان غیر مضا
إال الشيء القلیل الذي ال تعرف حقیقته هل هو من حدیثه أو  rمن أحادیث رسول اهللا 

حدیث غیره، وقد نبهنا علیه في مواضعه. وأما ما كان مضافا إلى مسمى فال یخلو إما أن 
رسول اهللا  یكون ذلك المسمى هو صاحب الحدیث واللفظ له، وٕاما أن یكون راویا للحدیث عن

r  أو غیره، وٕاما أن یكون سببا في ذكر ذلك الحدیث أضیف إلیه، وٕاما أن یكون له فیه ذكر
واعتمدت على طبعة كتاب النهایة في غریب  )٢(.عرف الحدیث به واشتهر بالنسبة إلیه

الحدیث واألثر، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
م، تحقیق: ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بیروت،  - لشیباني الجزري ابن األثیر، المكتبة العلمیة الكریم ا

  محمود محمد الطناحي. - طاهر أحمد الزاوى 
   

                                                           
، وقد قام الباحـث: محمـد كـالب، بدراسـة وافیـة عنـه، حیـث أوكـل )٤٩١-٢١/٤٨٨سیر أعالم النبالء ( انظر: )١(

ســم الحــدیث الشــریف بكلیــة أصــول الــدین، القیــام بــذلك، مــع تقلیــل عــدد األحادیــث المكلــف بدراســتها إلیــه ق
 رسالته الفصل األول منها، وقد أجاد فیها الباحث أیما إجادة. فانظر

 ).١٢، ١/١١انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )٢(
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  أهمیة البحث وبواعث اختیاره:
  .المكانة العلمیة لكتاب النهایة البن األثیر في بیان ألفاظ الحدیث النبوي  -١
إن هذا الكتاب لم یخدم من قبل الخدمة الحدیثیة فلم تعهد عنایة أهل الحدیث بكتب غریب -٢

  الحدیث، من ناحیة تخریج أحادیثها ودراستها والحكم علیها.
إن كتاب النهایة البن األثیر اشتمل على عدد كبیر من األحادیث النبویة الشریفة والتي  -٣

  بحاجة إلى دراسة وتمحیص.
هذا الكتاب من الناحیة الحدیثیة سیفتح المجال لخدمة باقي كتب الغریب في  إن خدمة -٤

  الحدیث واألثر .
احتواء كتاب ابن األثیر كغیره من كتب اللغة على أحادیث ال أصل لها فالبد من دراستها . ٥

 وبیانها للناس. 
 

  أهداف البحث:

 تخریج أحادیث ابن األثیر من كتب السنة ودراسة أسانیدها. .١

  سهام في إخراج الموسوعات الحدیثیة وخدمة السنة المشرفة.اإل .٢

 معرفة األحادیث المقبولة من المردودة. .٣

تقدیم مادة علمیة محققة مجموعة في مرجـع واحـد، لیسـهل علـى البـاحثین الرجـوع إلیهـا  .٤
 واالستشهاد بها.

  

 منهج البحث وطبیعة عمل الباحثة فیه:

 أوًال:المنهج في الترتیب والترقیم:

  راد األحادیث مرتبة حسب ترتیب الكتاب ومرقمة ترقیمًا تسلسلیًا .إی .١

كتابة نص ابن األثیـر الـذي یحتـوي علـى الحـدیث المرفـوع ومـن ثـم سـتعتمد الباحثـة علـى  .٢
الروایة المطابقة أو األقرب إلى نـص ابـن األثیـر فـإذا وجـدت روایتـین بـاللفظ نفسـه قـدمت 

الباحثـة  فاكتفـتیث في الصحیحین أو أحـدهما التي ترد في أقدم مصدر إال إذا كان الحد
 بهما أو بأحدهما.

الحاشــیة للعــزو وتفســیر بعــض  واســتخدمتتخــریج ودراســة الســند والحكــم علــى الحــدیث،  .٣
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 األلفاظ الغریبة.

أنـــه  أشـــرتلـــه بنجمـــة (*) ثـــم  رمـــزترقمـــا مســـتقال إنمـــا  لـــم أجعـــل لـــهإذا تكـــرر الحـــدیث  .٤
 .الحدیث وأحیل إلى رقم ،تكرر

  المنهج في تخریج األحادیث:ثانیًا: 

الباحثة بتخریجه منهمـا، أمـا إن كـان  اكتفتإذا كان الحدیث في الصحیحین، أو أحدهما  .١
  من كتب السنة حسب الحاجة. في تخریجه فتوسعتفي غیرهما 

 إذا كان إسناد الحدیث صحیحًا ستكتفي بدراسة سنده. .٢

بــالعزو لمكــان  وقامــترد فیــه، الباحثــة بتخــریج الحــدیث المكــرر فــي أول مكــان یــ اكتفــت .٣
 تخریجه فیما بعد .

الشـاهد منهـا الموافـق لـنص ابـن األثیـر مـع  وأبـرزتالباحثة األحادیـث الطـوال،  اختصرت .٤
 الحفاظ على معنى الحدیث.

  .الباحثة بالمقارنة بین المتون قامت .٥

  ثالثًا: المنهج في الترجمة للرواة والحكم علیهم:

  . -إن وجد -بذكر االسم، والكنیة، والنسب،  وتاریخ الوفاة  الباحثة بالترجمة للرواة قامت .١
  بالترجمة لغیر المشاهیر منهم. فاكتفتبالنسبة للصحابة فكلهم عدول  .٢
تترجم الباحثة للراوي الذي اتفـق الـذهبي وابـن حجـر علـى توثیقـه أو تضـعیفه إال لفائـدة  لم .٣

  موسعة. الباحثة له ترجمة فترجمتأما إذا كان الراوي مختلفًا فیه 

 الباحثة باستخالص الحكم على الراوي بعد النظر في حكم العلماء علیه. قامت .٤

ثم تحیل إلى موضعه األول مـن  ،الباحثة خالصة القول فیه ذكرتإذا تكرر ورود الراوي  .٥
 الرسالة.

  رابعًا: المنهج في الحكم على األسانید:

الحــدیث فــي الصــحیحین أو  فــإن كــان ،الباحثــة بدراســة إســناد الحــدیث والحكــم علیــه قامــت .١
 تحكم على إسناده. لمأحدهما 

الباحثـــة بـــأقوال العلمـــاء فـــي الحكـــم علـــى الحـــدیث، وقـــد تخـــالف حســـب قواعـــد  استأنســـت .٢
 مصطلح الحدیث.
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 القبول والرد المقررة في مصطلح الحدیث. شروطالحكم على الحدیث یكون من خالل  .٣

  خامسا: المنهج في األماكن والبلدان:

ة باألماكن والبلدان من خـالل كتـب البلـدان، كمعجـم البلـدان لیـاقوت الحمـوي الباحث عرفت  
  وغیره.

  سادسًا: المنهج في اللغة وغریب اللفظ:

الباحثة األلفاظ الغریبة من كتب غریب الحـدیث أومـن كتـب الشـروح أو مـن كتـب معـاجم  فسرت
  اللغة.

  سابعًا: المنهج في التوثیق:

قـــة بـــالمراجع مـــن ناحیـــة االســـم والمؤلـــف والطبعـــة ودار الباحثـــة المعلومـــات المتعل ذكـــرت .١
النشر فـي قائمـة المصـادر والمراجـع لعـدم إثقـال الحواشـي بـذلك، أمـا فـي الحاشـیة السـفلیة 

مـــا یـــدل علیـــه مـــع ذكـــر الجـــزء والصـــفحة ورقـــم الحـــدیث وســـیرمز لـــرقم  فســـتذكر الباحثـــة
 الحدیث بحرف (ح).

 (اسم السورة، رقم اآلیة).اآلیات بعد ذكرها بین قوسین  عزت الباحثة .٢
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  خـطـة البـحـث

  ینقسم البحث إلى مقدمة، وتمهید، وفصلین، وخاتمة:

  المقدمة:

وتشتمل على أهمیـة البحـث، ودوافـع اختیـاره، وأهـداف البحـث، ومـنهج البحـث وطبیعـة عمـل 
  الباحثة فیه، والدراسات السابقة.

  الفصل األول :

  "ن مع الكاف حتى نهایة باب النون مع الیاء"األحادیث الواردة من بدایة حرف النو 

  ویشتمل على خمسة مباحث :

  : َباُب النون مع الكاف.المبحث األول

  : َباُب النون مع اْلِمیِم .المبحث الثاني

  َباُب النون مع الواو. المبحث الثالث:

  َباُب النون مع الهاء. المبحث الرابع:

  َباُب النون مع الیاء. المبحث الخامس:

  صل الثاني:الف

  حتى نهایة باب الواو مع الجیم""األحادیث الواردة من بدایة باب الواو مع الهمزة 

  :ویشتمل على خمسة مباحث

  : َباُب الواو مع الهمزة .المبحث األول

  : باب الواو مع الباء.المبحث الثاني

  َباُب الواو مع التاء. المبحث الثالث:

  .َباُب الواو مع الثاء المبحث الرابع:

  َباُب الواو مع الجیِم. المبحث الخامس:
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  الخاتمة: •

  أهم نتائج البحث والتوصیات. واشتملت

  

  الفهـارس •

  فیه رقم الصفحة. واعتمدت الباحثةفهرس اآلیات القـرآنیة،  - 

  وهي مرتبة وفق حروف المعجم.  ،فهرس األحادیث النبویة - 

 الباحثة فیه رقم الحدیث. اعتمدتفهرس الرواة المترجم لهم، و  - 

 فهرس األماكن والبقاع. - 

 فهرس المصادر والمراجع، وهي مرتبة وفق حروف المعجم. - 

  فهرس الموضوعــات. - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هذا وأسال اهللا التوفیق والسداد والحمد هللا رب العالمین

  



 ١

  
  
  
  
  

  
  
  

  :أحادیث كتاب
  البن األثیرالنهایة في غریب الحدیث واألثر 

  "تخریج ودراسة"
  
  

  من بدایة باب "النون مع الكاف" حتى نهایة باب "الواو مع الجیم"
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  الفصل األول
"األحادیث الواردة من بدایة حرف النون مع الكاف حتى نهایة باب النون مع 

  "الیاء
  

  :لى خمسة مباحثویشتمل ع
  : َباُب النون مع الكاف.المبحث األول
  .المیم: َباُب النون مع المبحث الثاني

  َباُب النون مع الواو. المبحث الثالث:
  َباُب النون مع الهاء. المبحث الرابع:

  َباُب النون مع الیاء. المبحث الخامس:
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  المبحث األول
  َباُب النون مع الكاف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ة اْلـَوَداِع  َأْي ُیِمیُلهَـا ِإلَـْیِهْم، ُیریـد  »َفَقاَل بأْصبعه السَّبَّاَبة َیْرَفُعها ِإَلـى السَّـَماِء وَیْنُكُبَهـا ِإَلـى النَّـاسِ «ِفي َحِدیِث َحجَّ

  )١(.بًا، وَنكَّْبُتُه َتْنِكیبًا، ِإَذا أَماَله وَكبَّهِبَذِلَك َأْن ُیْشِهَد اللَّه علیهْم. ُیَقاُل: َنَكْبُت اإلناَء َنكْ 

  )١الحدیث رقم (
  :قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا

ــٍد النَُّفْیِلــيُّ  ــُد اللَّــِه ْبــُن ُمَحمَّ ــُن َأِبــي َشــْیَبةَ  ،َحــدَّثََنا َعْب ــ ،َوُعْثَمــاُن ْب الرَّْحَمِن اٍر، َوُســَلْیَماُن ْبــُن َعْبــدِ َوِهَشــاُم ْبــُن َعمَّ
 ،َحدَّثََنا َجْعفَـُر ْبـُن ُمَحمَّـدٍ  ،َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَمِعیلَ  :َقاُلوا ،َوُربََّما َزاَد َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض اْلَكِلَمَة َوالشَّْيءَ  ،دَِّمْشِقیَّانِ ال

ِكتَـاَب  ،ِفیُكْم َما َلْن َتِضـلُّوا َبْعـَدُه ِإْن اْعَتَصـْمُتْم ِبـهِ  َوإِنِّي َقْد َتَرْكتُ  ...َدَخْلَنا َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه  :َقالَ  ،َعْن َأِبیهِ 
ثُـمَّ قَـاَل ِبُأْصـُبِعِه السَّـبَّاَبِة  .َنْشـَهُد َأنَّـَك قَـْد َبلَّْغـَت َوَأدَّْیـَت َوَنَصـْحتَ  :قَـاُلوا ؟َوَأْنُتْم َمْسـُئوُلوَن َعنِّـي َفَمـا َأْنـُتْم قَـاِئُلونَ  ،اللَّهِ 

  )٢(.اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهدْ  :َوَیْنُكُبَها ِإَلى النَّاسِ  ،ى السََّماءِ َیْرَفُعَها ِإلَ 
  تخریج الحدیث: 

  ، عن أبي بكر بن أبي شیبة وٕاسحاق بن إبراهیم.)٣(أخرجه مسلم
  .)٥(الَبْلِخىّ ، عن إبراهیم )٤(وأخرجه النسائي
  السراج ویعقوب بن محمد. عبد الرحمنعن  ،)٦(وأخرجه الفاكهي

  ، من طریق أسد بن موسى.)٧(وأخرجه الطحاوي
  (ینكبها إلى السماء).ولیس في صحیح مسلم لفظة ،بنحوه به، إسماعیلستتهم عن حاتم بن 
  دراسة رجال اإلسناد:

 ،عثمان بن محمد بن إبراهیم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شیبة الكوفي : هوعثمان بن أبي شیبة •
 .)٨(مات سنة تسع وثالثین وله ثالث وثمانون سنة

وسـئل محمـد بـن عبـد ." )٩(لَـْیَس فیهمـا شـك" ان صـدوقانمعین: ابني َأِبي َشْیَبة: ُعْثَمان وعبد اللَّـه ثقتـ َقال ابن
                                                 

  . ٥/١١٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
 .١٩٠٥، ح:٢/١٨٢سنن أبي داود  )٢(
 .١٢١٨، ح:٢/٨٨٦صحیح مسلم  )٣(
 .٣٩٨٧، ح:٤/١٥٥السنن الكبرى  )٤(
كون الالم وفي آخرها الخاء المعجمة، هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسـان (أي إیـران). األنسـاب الَبْلِخّى:بفتح الباء الموحدة وس )٥(

  .٢/٣٠٣للسمعاني:
  .١٨٩١، ح:٣/١٠١أخبار مكة للفاكهي  )٦(
  .١٣٧٥، ح:٢/١٢٨أحكام القرآن  )٧(
  .٣٨٦تقریب التهذیب ص: )٨(
  .١٩/٤٨٢تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٩(



 ٥

  .)١(إنما یسأل هو عنا" !ومثله یسأل عنه؟ !نمیر عنه فقال: "سبحان اهللا اهللا
  .)٣(ذكره ابن حبان في الثقات". و )٢(وقال العجلي: "كوفي ِثَقة"

 .)٤(قال أبو حاتم:"صدوق"
قوله وله أوهام لو لم یذكرها لكـان "، وتعقبه صاحبا التحریر فقاال: (٥)""ثقة حافظ شهیر وله أوهام :وقال ابن حجر

  .)٦(وكل أحد من الثقات فیتوهم" ...أحسن
  .ثقة :قالت الباحثة

ــن عمــار  • ــَلِميُّ صــیر ر بــن نُ هشــام بــن عمــا: هــو هشــام ب مــات ســنة خمــس وأربعــین الدمشــقي الخطیــب، السُّ
  (٧) على الصحیح وله اثنتان وتسعون سنة.ومائتین 

 :" اجتمــع)١٠(. وقــال أبــو علــي أحمــد األصــبهاني)٩(. وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)٨(قــال ابــن معــین:" ثقــة"
َمـاُم، الَحـاِفُظ، الَعالََّمـُة، الُمْقـِرُئ، . وقـال الـذهبي: "اإلِ )١١(بـن عمـار فـي القـراءة والنقـل" الناس على إمامـة هشـام

   .)١٢(َعاِلُم َأْهِل الشَّاِم َخِطْیُب ِدَمْشَق"
  )١٤(. وقال الدارقطني: "َصُدوق َكِبیر اْلمحل")١٣(وقال النسائي: "ال بأس به"

 هـذا فیـه ألن المـروذي قـال:بي فقـال: "إنمـا قـال أحمـد وعلـق الـذه ،)١٥(وقال اإلمام أحمـد: طیـاش، خفیـف
ورد علي كتاب من دمشق فیه: سل لنا أبا عبد اهللا، فإن هشام بن عمار قال: لفـظ جبریـل ومحمـد علیهمـا السـالم 
بالقرآن مخلوق، فسألت أبا عبد اهللا، فقال: أعرفه طیاشا، الكرابیسي لم یقل هذا، وهذا قد تجهم. وكان في كتابهم: 

لحمـد هللا الـذي تجلـى لخلقـه بخلقـه، فـتكلم فیـه أبـو عبـد اهللا سل لنا أبا عبد اهللا عن الصالة، إنـه قـال فـي خطبتـه: ا
بكــالم غلــیظ، وقــال: اهللا تجلــى للجبــل، یقــول هــو: تجلــى لخلقــه بخلقــه. قــال الــذهبي: كــان كبیــر الشــأن، رأســا فــي 

                                                 
  بق نفسه.المصدر السا )١(
  .٢/١٣٠معرفة الثقات  )٢(
 .٨/٤٥٤الثقات  )٣(
  .٦/١٦٧الجرح والتعدیل  )٤(
  .٣٨٦تقریب التهذیب ص: )٥(
 .٤/٤١تحریر تقریب التهذیب  )٦(
  .٥٧٣تقریب التهذیب ص: )٧(
  .٣٩٧سؤاالت ابن الجنید ص: )٨(
 .٩/٢٣٣الثقات البن حبان  )٩(
 .٨/٧٢٢اْلَحَسن ْبن َسِعید، َأُبو َعِلّي األصبهاني المقرئ تاریخ اإلسالم هو:أْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن أْحَمد ْبن  )١٠(
  ٣٠/٢٥٤تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )١١(
  .١١/٤٢٠سیر أعالم النبالء  )١٢(
  .٦٣تسمیة الشیوخ ص: )١٣(
 .٢٨١سؤاالت الحاكم للدارقطني ص: )١٤(
 .١٦٤بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص: )١٥(



 ٦

  .)١(الكتاب والسنة، وما أنكر علیه أحمد له فیه مسانح ومحمل حسن"
كـان هشـام :")٣(. وقـال عبـد اهللا بـن محمـد بـن سـیار)٢(یـه قـرأه"وقال أبو حاتم:"لما كبر تغیر فكل ما دفـع إل

. وقـال ابـن )٥(. وقال الذهبي في قول آخر له: "صدوق مكثر، له مـا ینكـر")٤(شي" كلبن عمار یلقن، وكان یلقن 
  .)٦(صدوق مقرئ كبر فصار یتلقن فحدیثه القدیم أصح"حجر: "

جمـــي فـــي كتابـــه االغتبـــاط بمـــن رمـــي مـــن الـــرواة الع ابـــن ســـبط . وكـــذا)٧(وذكـــره العالئـــي فـــي المختلطـــین
إن ممــن ســمع منــه قــدیمًا أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم، روى عنــه قبــل  :، وقــال محقــق الكتــاب: "ویقــال)٨(بــاالختالط

وفاتــه بنحــو عــن أربعــین ســنة، أمــا روایتــه فــي صــحیح البخــاري فهــي تحمــل علــى أنهــا مــن مرویاتــه قبــل أن یكبــر 
فـي ترجمـة هشـام  -أي ابـن الكیـال فـي كتابـه الكواكـب النیـرات–: "قلت: لم یـذكر المؤلـف ویلقن". وقال عبد القیوم

وشـیخه  ٢٠٠بن عمار من روى عنه قبل االختالط أو بعده. وقد روى عنه شیخه محمد بن شعیب المتوفى سنة 
لجــزري ومؤمــل بــن الفضــل ا ٢٣٠ومحمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي المتــوفى  ١٩٥الولیــد بــن مســلم المتــوفى ســنة 

وبـذلك یغلـب  ٢٤٥، وهشام بن عمار مـات سـنة ٢٣٣أو قبلها ویحیى بن معین المتوفى سنة  ٢٣٠المتوفى سنة 
  .)٩(على الظن أن هؤالء على األقل سمعوا منه قبل االختالط"

وأبو  ،وعبدان ،العجليابن معین، و وذلك نظرا لكثرة القائلین بتوثیقه من جهابذة هذا الفن أمثال  ثقة قالت الباحثة:
كلهـا  ،والمقرئ ،والخطیب ،والفقیه ،والعالم ،باإلمام :وكذلك وصف العلماء له ،والذهبي ،وابن حبان ،زرعة الرازي

وأمــا قــول  ،قــد أخــرج لــه فــي صــحیحه منفــردا أصــال وتعلیقــا رحمــه اهللا ویكفــي أن البخــاري ،تــرجح جانــب التوثیــق
وأمـــا . )١٠(أن الضـــعف ناشـــئ مـــن شـــیوخه ولـــیس منـــه فقـــد وضـــح أبـــو یعلـــى الخلیلـــي ،ثقـــة لـــه مـــا ینكـــر :الـــذهبي

  توبع علیه، كما هو ظاهر في حدیثنا، وفي تخریج الحدیث أیضًا. االختالط فهو ثابت لكنه
ســلیمان بـن عبــد الـرحمن بــن عیسـى التمیمــي الدمشـقي بــن بنـت شــرحبیل أبــو : هـو ُسـَلْیَماُن ْبــُن َعْبــِد الــرَّْحَمنِ  •

 )١١(.تینومائ أیوب مات سنة ثالث وثالثین
ـــــ. "وقــــد أظهــــر علــــي بــــن المــــدیني فض)١٢(قــــال ابــــن معــــین:" ثقــــة إذا روى عــــن المعــــروفین" ائله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
  .٤/٣٠٣،٣٠٤میزان االعتدال  )١(
  .٩/٦٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )٢(
 .٧/١٨٣هو:َعْبد اللَّه ْبن محمد ْبن سّیار، أبو محمد الَفْرَهاَدانّي، ویقال فیه:الَفْرَهَیانّي تاریخ اإلسالم  )٣(
  .٣٠/٢٥٠تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٤(
  . ٤/٣٠٢میزان االعتدال  )٥(
  .٥٧٣قریب التهذیب ص:ت )٦(
  .١٢٦المختلطین ص: )٧(
  .٣٦٤االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص: )٨(
  .٤٣١هامش:الكواكب النیرات ص: )٩(
 .١/١٠١انظر رسالة ماجستیر بعنوان هشام بن عمار ومرویاته في الكتب الستة لألستاذ الدكتور:نعیم الصفدي  )١٠(
  .٢٥٣تقریب التهذیب ص: )١١(
  .١٢/٣٠ب الكمال في أسماء الرجال تهذی )١٢(



 ٧

  .)٥(. والذهبي)٤(. ووثقه یعقوب بن سفیان)٣(. وذكره العجلي في الثقات)٢(. ووثقه هشام بن عمار)١(وٕاتقانه"
. وقال أبو حاتم:"صدوق مستقیم الحدیث ولكنـه أروى النـاس )٦(" ثقة یخطئ كما یخطئ الناس"قال أبو داود:و 

  . )٨(. وقال صالح جزرة: "ال بأس به")٧(عن الضعفاء والمجهولین"
"یعتبــر حدیثــه إذا روى عــن الثقــات المشــاهیر فأمــا روایتــه عــن : . وقــال ابــن حبــان)٩(وقــال النســائي:" صــدوق"

. وقــال الــدارقطني: "عنــده منــاكیر یحــدث بهــا عــن قــوم )١٠(فیهــا منــاكیر كثیــرة ال اعتبــار بهــا"الضــعفاء والمجاهیــل ف
  .)١١(ضعفاء فأما هو فهو ثقة"

. وتعقبه صاحبا التحریر فقاال: "بل صدوق حسن الحدیث وثقه هشام بـن )١٢(وقال ابن حجر:"صدوق یخطئ"
وقـال یحیـى بـن معـین وأبـو حـاتم وصـالح جـزرة،  ، ویعقوب بن سفیان، والدارقطني، وأبو داود، والذهبي،)١٣(عمار

  .)١٤(ال بأس به فهو ثقة في نفسه لكن كثرة روایته عن الضعفاء والمجهولین وضعت منزلته"
  حاتم بن إسماعیل وهو ثقة. قالت الباحثة: صدوق، وروایته هنا عن

الـب الهاشـمي أبـو عبـد اهللا جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـین بـن علـي بـن أبـي ط: هـو َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّدٍ   •
 )١٥( .ومائتین مات سنة ثمان وأربعین ،صدوق فقیه إمام ،المعروف بالصادق
، )١٩(، وأبو حاتم، وزاد: "ال ُیْسَأُل َعْن ِمْثِله")١٨(. والعجلي)١٧(، وابن معین، وزاد: "َمْأُموٌن")١٦(وثقه الشافعي

                                                 
  .٤/٢٠٩تهذیب التهذیب  )١(
  .٣٠/٢٤٨تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٢(
  .١/٤٣٠معرفة الثقات  )٣(
 .٢/٤٠٦المعرفة والتاریخ  )٤(
  .١/٤٦٢الكاشف  )٥(
 .٢٣٧سؤاالت اآلجري ألبي داود ص: )٦(
 .٤/١٢٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )٧(
  .١٢/٢٦مال في أسماء الرجال تهذیب الك )٨(
 .١٢/٣٠تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٩(
  .٨/٢٧٨الثقات البن حبان  )١٠(
  .٢١٧سؤاالت الحاكم للدارقطني ص: )١١(
  .٢٥٣تقریب التهذیب  )١٢(
  . ٣٠/٢٤٨تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )١٣(
 .٢/٧٣تحریر التقریب  )١٤(
  .١٤١تقریب التهذیب ص: )١٥(
 .١٣٤افعي ومناقبه ص:آداب الش )١٦(
  .٤/٢٩٦روایة الدوري  -تاریخ ابن معین  )١٧(
 .١/٢٧٠معرفة الثقات  )١٨(
 .٢/٤٨٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١٩(



 ٨

  .)١(وقال النسائي:" ثقة"
"یحتج بروایته ما كـان مـن غیـر روایـة أوالده عنـه ألن فـي حـدیث ولـده  وذكره ابن حبان في الثقات وقال:

ض القــول فیــه مــن مــرض مـن أئمتنــا لمــا رأوا فــي حدیثـه مــن روایــة أوالده وقــد اعتبــرت رَّ عنـه منــاكیر كثیــرة وٕانمــا َمـ
حادیـث حدیثه من الثقات عنه مثل ابن جـریج والثـوري ومالـك وشـعبة وابـن عیینـة ووهـب بـن خالـد ودونهـم فرأیـت أ

مستقیمة لیس فیها شيء یخالف حدیث األثبات ورأیت فـي روایـة ولـده عنـه أشـیاء لـیس مـن حدیثـه وال مـن حـدیث 
  .)٢(أبیه وال من حدیث جده ومن المحال أن یلزق به ما جنت یدا غیره". وقال ابن حجر:" صدوق فقیه إمام"

  قالت الباحثة: ثقة.
  ثقات باقي رجال اإلسناد
  : الحكم على اإلسناد

ولكنـه توبـع علیـه كمـا هـو  ، ولـم تتمیـز روایـة أبـي داود عنـه،اخـتلط قـدهشـام بـن عمـار ضـعیف، فإسناده 
قـــال األلبـــاني: "إســـناده صـــحیح علـــى شـــرط  لغیـــره. الحســـنظـــاهر فـــي حـــدیثنا، وكـــذا فـــي التخـــریج، فـــارتقى إلـــى 

  .)٤(وقال عبد الملك بن دهیش "إسناده صحیح" :،)٣("مسلم

  اهللا قال ابن األثیر رحمه
  )٥(.َأْي ناَلتها الِحجارة» َأنَُّه َنِكَبْت إْصَبعه«َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٢الحدیث رقم(
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

َعـْن ُجْنـُدِب ْبـِن ٍس،  ْبـِن قَـیْ َحدَّثََناُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوإِْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، َجِمیًعا َعِن اْبِن ُعَیْیَنـَة، َعـِن اْألَْسـَودِ 
  .)٧(، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َغاٍر َفُنِكَبْت ِإْصَبُعهُ )٦(ُسْفَیانَ 

  تخریج الحدیث:
بـه بنحـوه، ولـیس  األسـود بـن قـیسعـن  فـي الروایـةمن طریق أبي عوانة، یتـابع فیـه ابـن عیینـة  )٨(أخرجه البخاري

  بخاري لفظة (نكبت) وٕانما (دمیت).في روایة ال

                                                 
  .٢/١٠٤تهذیب التهذیب  )١(
 .١٤١تقریب التهذیب ص: )٢(
  .١٦٦٣ح: ٦/١٥٦صحیح سنن أبي داود  )٣(
  .١٤١٠ح: ٢/٢٩٩هامش أخبار مكة لألزرقي  )٤(

  .٥/١١٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
جندب بن عبد اهللا بن سفیان البجلي، ومنهم من یقول:جندب بن سفیان، ینسبونه إلى جده، ومنهم مـن یقول:جنـدب بـن عبـد اهللا،  )٦(

ن الكوفـة ثـم وهو جندب بن عبد اهللا بن سفیان، له صحبة، یكنى أبا عبـد اهللا، ولـه روایـة عـن أبـي بـن كعـب وحذیفـة بـن الیمـان، سـك
 .١/٦١٣، واإلصابة في تمییز الصحابة١/٢٥٧البصرة، وروى عنه أهل المصرین. انظر:االستیعاب في معرفة األصحاب 

  .١٧٩٦، ح:٣/١٤٢١صحیح مسلم  )٧(
 .٢٨٠٢، ح:٤/١٨صحیح البخاري  )٨(



 ٩

  :دراسة رجال اإلسناد
سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الهاللي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقیه إمـام  : هواْبِن ُعَیْیَنةَ  

 مات فـي ، وكان أثبت الناس في عمرو بن دینارحجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  )١(.مائتین و ثمان وتسعین وله إحدى وتسعون سنة رجب سنة

فعده العالئي فـي القسـم  اختالطه، وأما )٢(ذكره ابن حجر في المرتبة الثانیة من مراتب المدلسین فال یضر تدلیسه
ولـم یسـمع منـه  ومائـةعامـة مـن سـمع منـه إنمـا كـان قبـل سـنة سـبع وسـتین ": اختالطـه وقـال یضر األول الذي ال

  .)٣("بسفیان االحتجاجهذه السنة إال محمد بن عاصم األصبهاني ولم یتوقف أحد من العالمین في  خر فيمتأ
  .ال یضره واختالطهثقة حجة وتدلیسه  :قالت الباحثة

  باقي رجال اإلسناد ثقات.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٤(.»َنكِّْب َعْن َذاِت الدَّرّ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث اْآلَخُر 

  )٣حدیث رقم (ال
  لها بلفظ مقارب ولكن ،)٥(لم أجد الحدیث بنفس اللفظة

  :رحمه أحمد بن حنبل قال اإلمام
َسِمَعُه ِمْنُه َیُقوُل: اْنَطَلَق َرُسوُل  )٧(، َحدَّثََنا ُعَمُر َیْعِني اْبَن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبیهِ )٦(َحدَّثََنا َأُبو َسِعید، َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنةَ 

ْبــُن التَّیَِّهــاِن َفــَدَخَل َعَلــى اُك اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم ِفــي َنَفــٍر ِمــْن َأْصــَحاِبِه ِإَلــى َأِبــي اْلَهْیــَثِم ْبــِن التَّیَِّهــاِن َوُهــَو َماِلــ
ا ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َجاَء، َفَقاَل ِالْمَرَأِتِه: َوْیَحِك َما َصَنْعِت َقاَلْت: َذَهَب َیْسَتْعِذُب َلَنا َفَبْیَنمَ » َأْیَن َأُبو اْلَهْیَثِم؟«اْمَرَأِتِه َفَقاَل: 

َحَنْتُه، َوَقاَم ِإَلى َغـَنٍم َلـُه، ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َشْیًئا؟ َقاَلْت: َال َقاَل: ُقوِمي، َفَعَمَدْت ِإَلى َشِعیٍر َلَها، َفطَ 
َفَطَبَخ َلُهْم، َوَقدََّمُه َبْیَن َأْیِدیِهْم، َفَأَكُلوا، » َال َتْذَبَحنَّ َذاَت َدرٍّ «َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم:  ، َفَقالَ َفَذَبَح َلُهْم َشاةً 

  .)٨(»َلُتْسَأُلنَّ َعْن َهِذِه الشَّْرَبةِ «ْیِه َوَسلََّم: ُثمَّ َتَناَوَل َشن ا َأْو َدْلًوا َفَشِرَب َوَمْن َمَعُه، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

                                                 
 .٢٤٥تقریب التهذیب ص: )١(
 .٣٢طبقات المدلسین  )٢(
  .٤٦المختلطین للعالئي  )٣(
  .٥/١١٢ایة في غریب الحدیث واألثر النه )٤(
  .٢٨، ح: ٩٣٢/ ٢أي لم أجده مسندًا، وٕاال فقد رواه اإلمام مالك بالغا في موطئه  )٥(
أبو عوانة:الوّضاح بن عبد اهللا الیشـكري الواسـطي البـزاز، أبـو عوانـة، مشـهور بكنیتـه، مـات سـنة خمـس أو سـت وسـبعین ومائـة.  )٦(

  .٥٨٠تقریب التهذیب ص:
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عـوف الزهـري المـدني، قیـل اسـمه عبـد اهللا، وقیـل إسـماعیل، مـات سـنة أربـع وتسـعین، أو أربـع هو:أ )٧(

 .٦٤٥ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرین. تقریب التهذیب ص:
 .١٧٥، ح:٢٩،٣٠الزهد ألحمد بن حنبل ص: )٨(



 ١٠

   تخریج الحدیث:
  اختلف في رفع الحدیث وٕارساله عن أبي سلمة كما یلي:

  فرواه مرسال: -
  عن یوسف بن یزید. )١(الطحاوي
  أبي منصور العباس بن الفضل النضروي. طریق من )٢(والبیهقي

  في الروایة عن عمر بن أبي سلمة، به بنحوه. أبا عوانة تابع هشیم،كالهما عن سعید بن منصور، عن 
فـي الروایـة عـن أبیـه بـه،  عمـر بـن أبـي سـلمة تـابععبد الملك بن عمیر، ، من طریق )٣(وأخرجه حماد بن إسحاق

  بنحوه.
  ورواه مرفوعا: -

، وابـــن عبــــد )٩(والبیهقـــي، )٨(، والحـــاكم)٧(والطبرانـــي، )٦(والبغـــوي ،)٥(ومـــن طریقـــه الخطیـــب البغـــدادي، )٤(الترمـــذي
  ، من طریق شیبان.)١٠(البر

  من طریق حمزة السكري. )١١(والنسائي
  كالهما (شیبان، وحمزة السكري) عن عبد الملك بن عمیر.

  ، من طریق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة.)١٤(، والمخلص)١٣(والحربي ،)١٢(وأخرجه المعافى بن عمران
، وأبـــو )١٨(ائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، والنس)١٧(، والبـــزار)١٦(مـــد، ووصـــلها أح)١٥(وأخرجـــه البخـــاري تعلیقـــا

                                                 
  .٤٧٣ح: ١/٤١٠شرح مشكل اآلثار  )١(
  .٤٢٨٦ح: ،٦/٣٣٤شعب اإلیمان  )٢(
   ٦٦تركة النبي صلى اهللا علیه وسلم ص: )٣(
 .٢٣٦٩، ح:٥٨٤-٤/٥٨٣سنن الترمذي  )٤(
 .٤/٢٨٣األسماء المبهمة  )٥(
  .٥/٣٠١معالم التنزیل  )٦(
 .١٩/٢٥٦المعجم الكبیر  )٧(
  .٧١٧٨ح: ٤/١٤٥المستدرك  )٨(
  .٤٢٨٤.، ٤٢٨٣ح: ٦/٣٣٠شعب اإلیمان  )٩(
  .٢٤/٣٤١، والتمهید ٨/٣٧٨االستذكار  )١٠(
 .٦٥٨٣ح: ٦/٢١٢السنن الكبرى  )١١(
 .٢٤٢، ح:٣١٤الزهد ص: )١٢(
  .٩٩، ح:٥٢إكرام الضیف ص: )١٣(
  .٤١٧، ح:١/٢٨٤المخلصیات  )١٤(
  .٧١٩٨، ح:٩/٧٧صحیح البخاري  )١٥(
  .٧٢٣٩ح: ١٢/١٧٨المسند  )١٦(
  .٧٩٠٤، ح:١٤/٢٩٤مسند البزار  )١٧(
  .٧٧٧٦، ح:٧/١٩٠السنن الكبرى  )١٨(



 ١١

  ، من طریق الزهري.)٢(، والطحاوي)١(یعلى
وعمر بـن أبـي سـلمة) عـن أبـي سـلمة، بـه، بنحـوه، إال أن روایـة الزهـري ثالثتهم ( الزهري، وعبد الملك بن عمیر، 

  مختصرة.
  :دراسة رجال اإلسناد

بع ـــــــصري، مــولى بنــي هاشــم، لقبــه َجرَدقــة، مــات ســنة ســـــن بــن عبــد اهللا بــن عبیــد البــــــهــو عبــد الرحم :أبــو ســعید
  ،)٨(ويـــــــــــــوالبغ ،)٧(نيــــــوالدارقط ،)٦(برانيــــوالط ،)٥(مدــــــأحو ، )٤(ینــه ابن معـــــــوثق .)٣(ائةــــــــوم عینــــــــوتس

: )١٢(وقال أبـو حـاتم .: "ربما خالف"زاد ابن حبانفي الثقات و  ،)١١(، وابن شاهین)١٠(، وذكره ابن حبان)٩(يــوالذهب 
 )١٥(وحكـى العقیلـي، لحـدیث: یهم فـي ا)١٤(وقال الساجي : صدوق ربما أخطأ.)١٣(، وقال ابن حجرما كان به بأس

ولـم  ،تكلـم فیـه السـاجي بـال مسـتندفقـال: " )١٦(وتعقبهمـا ابـن حجـر .كـان كثیـر الخطـأ: عن أحمد بن حنبل أنه قال
  : ثقة.قالت الباحثة".یصح عن أحمد تضعیفه

سـنة  ،: عمـر بـن أبـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهـري، قاضـي المدینـة، قتـل بالشـامعمر بن أبـي سـلمة
  )١٧(مع بني أمیة. ومائة، تین وثالثیناثن
  .)٢٠(، وذكره الذهبي فیمن تكلم فیه وهو موثق)١٩(: "لیس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات)١٨(ابن معین قال

                                                 
  .١٢٢٨ح: ،٢/٤٢٨مسنده  )١(
  .٢١١٧، ح:٥/٣٥٨شرح مشكل اآلثار  )٢(
  .٣٤٤تقریب التهذیب ص: )٣(
  .٤/٣٢٧في تاریخه روایة الدوري )٤(
  ، ولم أعثر علیه في كتب اإلمام أحمد.٥/٢٥٤نقًال عن الجرح والتعدیل  )٥(
  .١/٨٤المعجم الصغیر  )٦(
  .٢٥٦سؤاالت السلمي للدارقطني ص: )٧(
  .٦/٢٠٩تهذیب التهذیب  )٨(
  .١/٦٣٣الكاشف  )٩(
  .٨/٣٧٤الثقات  )١٠(
  .١٤٧تاریخ أسماء الثقات ص: )١١(
  .٥/٢٥٤الجرح والتعدیل  )١٢(
   ٣٤٤تقریب التهذیب ص: )١٣(
  .٦/٢٠٩تهذیب التهذیب  )١٤(
  .٢/٣٤١الضعفاء الكبیر  )١٥(
  .٤٦٢هدي الساري ص: )١٦(
 .٤١٣تقریب التهذیب ص: )١٧(
 .٧/٤٥٦، وتهذیب التهذیب ٢١/٣٧٧تهذیب الكمال  )١٨(
)٥/١٤٦ )١٩.  
 .١٤٣من تكلم فیه وهو موثق ص: )٢٠(



 ١٢

وقـال العجلـي: : "صـدوق إال أنـه یخـالف فـي بعـض حدیثـه"، )٢(وقـال البخـاري ،"صالح إن شاء اهللا": )١(أحمد وقال
: "هو عندي صالح صدوق في االصل، لـیس بـذلك القـوى یكتـب حـدیث وال یحـتج )٤(حاتم وقال أبو ،)٣(ال بأس به

: "وقد صحح له )٦(الذهبي وقال : "متماسك الحدیث ال بأس به"،)٥(وقال ابن عديبه، یخالف في بعض الشيء"، 
... الترمــذي حـــدیث: لعـــن زوارات القبـــور، فناقشـــه عبـــد الحـــق، وقــال: عمـــر ضـــعیف عنـــدهم، فأســـرف عبـــد الحـــق

   : صدوق یخطئ.)٧("، وقال ابن حجرولعمر عن أبیه مناكیر
وقـال  : "لـیس بـالقوي فـي الحـدیث"،)٩(وزجانيوقال الجُ  : كان كثیر الحدیث، ولیس یحتج بحدیثه،)٨(وقال ابن سعد

  ،)١١("الشيء بعد الشيءوقال ابن حبان: "كان یهم في . "لیس بالقوي": )١٠(النسائي
  .)١٢(وقال:" كان شعبة یضعفه" وذكره العقیلي في الضعفاء،

  البخاري: صدوق إال أنه یخالف في بعض حدیثه.قالت الباحثة: القول فیه قول 
  باقي رجال اإلسناد ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
ألجل عمر بن أبي سلمة، فهو صدوق یخالف في بعض حدیثه، وقد تابعـه  ،وهو مرسل ،ضعیفإسناده 

ط فــي آخــر عمــره ولــم تتمیــز روایــة شــیبان والســكري عنــه قبــل االخــتالط أم عبــد الملــك بــن عمیــر، وهــو ثقــة اخــتل
والصــواب الروایــة المرفوعــة لمتابعــة الزهــري لــه بعــدها، ورواه كالهمــا عــن أبــي ســلمة، مــرة مرســال، ومــرة مرفوعــا، 
  غیره. بن أبي سلمة فیها، وروایة األئمة لها، وبذلك یكون الحدیث مما خالف فیه عمر

، وقــال الحـــاكم: " هـــذا حـــدیث )١٣("هـــذا حــدیث حســـن صـــحیح غریـــب" ، فقـــال:الترمـــذيوع منــه: وحكــم علـــى المرفـــ
  .)١٥(وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم" ،)١٤(صحیح اإلسناد على شرط الشیخین ولم یخرجاه"

                                                 
 .١/٤١٩العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا )١(
 ، ولم أقف علیه في كتب اإلمام البخاري رحمه اهللا.١٠/٦٦نقًال عن: إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي  )٢(
  .٢/١٦٨معرفة الثقات  )٣(
 .٦/١١٨الجرح والتعدیل  )٤(
  .٦/٨٥ضعفاء الرجال الكامل في  )٥(
 .٣/٢٠١میزان االعتدال  )٦(
 .٤١٣تقریب التهذیب ص: )٧(
  .٢٣٤الطبقات الكبرى متمم التابعین ص )٨(
 .٢٤٦أحوال الرجال ص: )٩(
 .٨٢الضعفاء والمتروكین ص: )١٠(
  .٢١٣مشاهیر علماء األمصار ص: )١١(
  .٣/١٦٤الضعفاء الكبیر  )١٢(
  .٥٨٤، ٤/٥٨٣سنن الترمذي  )١٣(
  .٧١٧٨ح: ٤/١٤٥تدرك المس )١٤(
  .٨٩٢، ح:٥/٢٦٤٢مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم  )١٥(



 ١٣

أبــي فقــال: " الحــدیث قــد اختلــف فیــه علــى أبــي ســلمة، فــرواه ابنــه عمــرو بــن  )١(األلبــانيوحكــم علــى المرســل منــه، 
وعمر هذا فیه ضعف فال یعتـد بمخالفتـه، السـیما  ..سلمة عن أبیه مرسال بالقصة، لكن لیس فیه حدیث الترجمة.

عنه عن أبي سلمة عن أبـي هریـرة من طرق  وأحمد والطحاوي بن عمیر الزهري عند النسائي وقد تابع عبد الملك
  قالت الباحثة: منكر. به".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
، وأْعِرض َعنِّي.» َقاَل ِلَوْحشّي: َتَنكَّْب َعْن وْجهي«یُث اْآلَخُر والحد    )٢(َأْي َتنحَّ

  ) ٤الحدیث رقم (
  لم أجد الحدیث بنفس اللفظة ولكن بلفظ مقارب لها

  :رحمه اهللا البخاري قال اإلمام
ُن الُمثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َعـْن َحدَّثَِني َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُحَجْیُن بْ 

، قَـاَل: خَ  ـْمِريِّ َرْجـُت َمـَع ُعَبْیـِد اللَّـِه َعْبِد اللَِّه ْبِن الَفْضِل، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َیَساٍر، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو ْبـِن ُأَمیَّـَة الضَّ
، َنْسـَأُلُه َعـْن  ْبِن َعِديِّ  : َهـْل لَـَك ِفـي َوْحِشـيٍّ َقْتـِل َحْمـَزَة؟ ْبِن الِخَیاِر، َفَلمَّا َقِدْمَنا ِحْمَص، َقاَل ِلي ُعَبْیُد اللَِّه ْبـُن َعـِديٍّ

ـا َرآنِـي قَـاَل:  ...ُقْلُت: َنَعْم،  ْلـُت: قَـْد َكـاَن ِمـَن اَألْمـِر َمـا قُ » َأْنـَت َقَتْلـَت َحْمـَزةَ «ُقْلـُت: َنَعـْم، قَـاَل: » آْنـَت َوْحِشـيٌّ «َفَلمَّ
  )٣(...َقاَل: َفَخَرْجتُ » ُتَغیَِّب َوْجَهَك َعنِّيَفَهْل َتْسَتِطیُع َأْن «َبَلَغَك، َقاَل: 

  تخریج الحدیث:
  تفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري عن سائر أصحاب الكتب الستة.

  دراسة رجال اإلسناد:
  رواته كلهم ثقات.

  مه اهللا: قال ابن األثیر رح
ـَالةِ «َوِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمـَر  اْلَمَناِكـُب: جمـُع َمْنِكـْب، َوُهـَو َمـا َبـْیَن الَكتِـف والُعُنـق. » ِخیـاُركم أْلیـُنكم َمَناِكـَب ِفـي الصَّ

َالِة. ـ َأَراَد ُلزوم السَِّكینِة ِفي الصَّ ف ِلِضـیِق اْلَمَكـاِن، َبـْل ُیمكِّنـه َوِقیَل: َأَراَد َأالَّ َیْمَتَنع َعَلى َمن َیِجيُء لیـدُخل ِفـي الصَّ
  )٤(.ِمْن َذِلكَ 

  )٥الحدیث رقم (
  :رحمه اهللا البزارقال اإلمام 

، َعن َلْیٍث، َعن نافٍع، َعن اْبِن ُعَمر )٥(َحدَّثنا ُمَحمد بن َعبد الرحیم، َحدَّثنا ُمَحمد بن الفضل، َحدَّثنا َحمَّادٌ 
                                                 

  .١٦٤١، ح:٤/١٩٤السلسلة الصحیحة  )١(
 .٥/١١٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٢(
 .٤٠٧٢، ح:٥/١٠٠،١٠١صحیح البخاري،  )٣(
  .٥/١١٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٤(
  .١٧٨نار البصري أبو سلمة تقریب التهذیب ص:هو:حماد بن سلمة بن دی )٥(



 ١٤

  .)١(َمَناِكَب ِفي الصَّالةِ  ِخَیاُرُكْم أَْلَیُنُكمْ َعَلیه َوَسلَّم:  َقاَل: َقاَل َرُسول اِهللا َصلَّى اللَّهُ 
  تخریج الحدیث:
  تابع اللیث في الروایة عن نافع، به بنحوه.، من طریق أیوب، )٣(، والسرقسطي)٢(أخرجه الطبراني
  ، به بنحوه.ن عمرنافعا في الروایة عن عبد اهللا ب ، تابعمن طریق مجاهد )٥(وابن شاهین )٤(وأخرجه الطبراني

  دراسة رجال اإلسناد:
ــن الفضــل أبــو النعمــان البصــري لقبــه عــارم ثقــة ثبــت تغیــر فــي آخــر  يوِســدُ هــو محمــد بــن الفضــل السَّ : ُمَحمــد ب

  .)٧(وهو أحد شیوخ البخاري الكبار )٦(،عمره
بـن حبـان: اخـتلط فـي وقـال ا)٩(حـاتمأبـو ، و )٨(وممن نسبه لالختالط وتغیر الحفظ جمٌع من العلماء مـنهم: البخـاري

وقـال فیـه الـدارقطني: تغیـر بـأخرة،  )١٠(آخر عمره، وتغیر حتى كان ال یدرى ما الحدیث فوقع فـي حدیثـه المنـاكیر
  .)١١(وما ظهر له بعد اختالطه حدیث منكر، وهو ثقة. فهذا معارض لقول ابن حبان، واهللا أعلم

  االختالط، أو قبله. بعدمنه الرحیم  عبدولم تقف الباحثة على نٍص ألهل العلم في سماع محمد بن 
  قول ابن حجر: ثقة ثبت تغیر في آخر عمره. القول فیه :قالت الباحثة

  .)١٢(وقیل غیر ذلك ،وقیل أنس ،واسم أبیه أیمن ،اللیث بن أبي سلیم بن زنیم هو :َلْیثٍ 
 وضعفه ابن سعد فقـال:، )١٤(بأس به" "ال وقال العجلي:، )١٣("ثقة صدوق ولیس بحجة" قال عثمان بن أبي شیبة:

، )١٥(""كـــان یســـأل عطـــاء وطـــاووس ومجاهـــد عـــن الشـــيء فیختلفـــون فیـــه،فیروي أنهـــم اتفقـــوا مـــن غیـــر تعمـــد لـــذلك
َأُبـو َحـاِتم الـرَّاِزّي َوَأُبـو زْرَعـة َال یْشـَتغل ِبـِه َوُهـَو  و )١٧(أحمـد َوَقـالَ ،)١٦(لـیس حدیثـه بـذاك"" :قـالفوضعفه ابن معین 

                                                 
  .٥٩٢٢ح: ١٢/٢١٨البحر الزخار  )١(
 .٥٢٩١، ح:٥/٢٧٢المعجم األوسط )٢(
 .١٥١، ح:١/٢٩٧الدالئل في غریب الحدیث )٣(
  .١٣٤٩٤، ح:١٢/٤٠٥المعجم الكبیر للطبراني  )٤(
  .١/١٣٧الترغیب في فضائل األعمال  )٥(
  .٥٠٢تقریب التهذیب ص: )٦(
  . ٤٤١ي الساري البن حجر ص:هد )٧(
 .١/٢٠٨التاریخ الكبیر للبخاري  )٨(
  .٨/٥٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )٩(
 .٢/٢٩٤المجروحین البن حبان  )١٠(
 .١١٧المختلطین للعالئي ص: )١١(
  .٤٦٤تقریب التهذیب ص: )١٢(
  .١٩٦تاریخ أسماء الثقات )١٣(
  .٢/٢٣١معرفة الثقات  )١٤(
  .٦/٣٥٠الطبقات الكبرى )١٥(
  ١/٢٣٠التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة )١٦(
  .١٣٣بحر الدم ص: )١٧(



 ١٥

  )١(ُمْضَطرب الَحِدیث
اْخــَتَلط ِفــي آخــر عمــره َفَكــاَن یقلــب اْألََســاِنید َویْرَفــع اْلَمَراِســیل َوَیــْأِتي َعــن الثَِّقــات ِبَمــا َلــْیَس مــن " :)٢(َقــاَل اْبــن حَبــانوَ 

  .)٣(، وقال ابن حجر: " صدوق اختلط جدا ولم یتمیز حدیثه فترك""َحِدیثهمْ 
  القول فیه قول ابن حجر.قالت الباحثة: 

  .ثقات باقي رجال اإلسنادو 
  د:الحكم على اإلسنا

ثقــة ولكنــه  محمــد بـن الفضــل (عــارم)و ، اخــتلط جــدا ولــم یتمیـز حدیثــه فتــرك) اللیث(صـدوق ألجــلســناده ضــعیف إ
فـارتقى الحـدیث  ،ومجاهـد) ،محمد بن عبد الرحیم عنه ولكنهما توبعا علیه من قبـل (أیـوب اختلط ولم تتمیز روایة

: "وٕاســناد البــزار )٥(وقــال الهیثمــي : "رواه البــزار بإســناد حســن"،)٤(منــذريقــال ال بمجمــوع الطــرق إلــى الحســن لغیــره.
  ."حسن

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(َأْي َیْضربون ِبِه اْألَْرَض.» الناُس َیْنُكتون بالَحصىدَخْلت اْلَمْسِجَد َفِإَذا «َوَحِدیُث ُعَمَر 

  )٦الحدیث رقم (
  :رحمه اهللا قال اإلمام مسلم

ْیٍل َحدَّثَِني ي ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُیوُنَس اْلَحَنِفيُّ َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّاٍر َعْن ِسَماٍك َأِبي ُزمَ َحدَّثَنِ 
ـا اْعتَـَزَل َنبِـيُّ اللَّـِه َصـلَّى اللَّـ َدَخْلـُت  :ُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِنَسـاَءُه قَـالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاٍس َحدَّثَِني ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب قَـاَل َلمَّ

  )٧( ...َوَیُقوُلوَن َطلََّق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِنَساَءهُ  َیْنُكُتوَن ِباْلَحَصىاْلَمْسِجَد َفِإَذا النَّاُس 
  تخریج الحدیث: 

كالهمـا عـن عبـد اهللا بـن عبـاس بـه  )٩(وعبیـد بـن حنـین )٨(أخرجه البخاري من طریق عبد اهللا بن عبـد اهللا بـن ثـور
  بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
ـــاٍر: • ـــُن َعمَّ ـــُة ْب مـــات قبیـــل  ،عكرمـــة بـــن عمـــار العجلـــي، أبـــو عمـــار الیمـــامي، أصـــله مـــن البصـــرةهـــو  ِعْكِرَم

                                                 
  ٧/١٧٩الجرح والتعدیل )١(
  ٢/٢٣١المجروحین )٢(
  .٤٦٤تقریب التهذیب ص: )٣(
  .٧١٨، ح:١/١٩٠الترغیب والترهیب  )٤(
 .٢٥٠١، ح:٢/٩٠مجمع الزوائد  )٥(
  .٥/١١٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٦(

  .١٤٧٩، ح:٢/١١٠٥صحیح مسلم،  (٧)
 .٨٩، ح:١/٢٩، و٥١٩١، ح:٧/٢٨، و٢٤٦٨، ح:٣/١٣٣صحیح البخاري  )٨(
  .٥٢١٨، ح:٧/٣٤، و٤٩١٣، ح:٦/١٥٦، و٤٩١٥، ٤٩١٤، ح:٦/١٥٨صحیح البخاري،  )٩(



 ١٦

  )١(.الستین
دیثـه عـن یحیـى بـن أبـي كثیـر ، وأبو داود، وقال: "فـي ح)٤(، ویعقوب بن شیبة)٣(، والعجلي)٢(وثقه یحیى بن معین

  .)٧(، وذكره ابن حبان في الثقات)٦(، والدارقطني)٥(اضطراب"
، وقال أحمد: "أحادیث عكرمة بـن عمـار عـن یحیـى )٨(وضعفه یحیى القطان في أحادیث عن یحیى بن أبى كثیر

  . )٩(بن أبي كثیر ضعاف لیس بصحاح"ا
. )١٠(بــي كثیـر اضـطراب ولــم یكـن لـه كتــاب"وقـال ابـن حجـر: "صــدوق یغلـط وفـي روایتــه عـن یحیـى بـن أ

  .)١١(إال في روایته عن یحیى بن أبي كثیر فهي ضعیفة" وتعقبه صاحبا التحریر فقاال: "بل ثقة
 .وروایته هنا لیست عن یحیى قالت الباحثة: ثقة وفي روایته عن یحیى بن أبي كثیر اضطراب

  (١٢) ُزمیل، الیمامي ثم الكوفي.سماك بن الولید الحنفي، أبو هو  َأِبي ُزَمْیٍل: ِسَماك •
، وقـــال ابـــن عبـــد البـــر: "اجمعـــوا علـــى أنـــه )١٦(، وابـــن حبـــان)١٥(، وأبـــو زرعـــة الـــرازي)١٤(، والعجلـــي)١٣(وثقـــه أحمـــد

، وتعبقـه صـاحبا التحریـر )١٩(، وقال ابـن حجـر: " لـیس بـه بـأس")١٨(وقال أبو حاتم: "صدوق ال بأس به" .)١٧(ثقة"
  : ثقة.قالت الباحثة .)٢٠(فقاال: "بل ثقة"

  باقي رجال اإلسناد ثقات.

                                                 
  .٣٩٦تقریب التهذیب ص: )١(
  .١/٩٩روایة ابن محرز  -تاریخ ابن معین  )٢(
 .٢/١٤٤تاریخ معرفة الثقات  )٣(
  .٥١الخطاب ص:مسند عمر بن  )٤(
 .٢٦٤سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل ص: )٥(
  .١٢٦اإللزامات والتتبع للدارقطني ص: )٦(
  .٥/٢٣٣الثقات البن حبان  )٧(
  .١٤/١٨٥تاریخ بغداد  )٨(
  .٢/٤٩٤العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا  )٩(
  .٣٩٦تقریب التهذیب ص: )١٠(
  .٣/٣٢تحریر تقریب التهذیب  )١١(
  .٢٥٦تقریب التهذیب ص: )١٢(
  .٤/٢٨٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١٣(
 .١/٤٣٦معرفة الثقات  )١٤(
  .٣/٨٧٨الضعفاء والمتروكون  )١٥(
  .٢/٢٢٢صحیح ابن حبان  )١٦(
  ، ولم أعثر علیه في مظانه من كتب ابن عبد البر.٤/٢٣٥نقًال عن: "تهذیب التهذیب  )١٧(
  .٤/٢٨٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١٨(
  .٢٥٦تقریب التهذیب ص: )١٩(
  .٢/٨١تحریر تقریب التهذیب  )٢٠(



 ١٧

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي أَثٌر َقِلیٌل كالنُّْقطة، شْبه الوَسخ ِفي الِمرآة والسَّیِف، ونحِوهما.» ُنْكَتٌة َسْوداءَفِإَذا ِفیَها «َوِفي َحِدیِث اْلُجُمَعِة 

  )٧الحدیث رقم (
  :رحمه اهللا ابن أبي شیبةقال اإلمام 

، َعــْن َأَنــٍس، َقــاَل: َقــاَحــدَّثَ  َقاِشــيِّ ــِه َصــلَّى  َل َرُســوُل اللَّــهِ َنا َأُبــو ُمَعاِوَیــَة، َعــِن اْألَْعَمــِش، َعــْن َیِزیــَد الرَّ اُهللا َعَلْی
  )٢(".ْلُجُمَعُة َوِفیَها َساَعةٌ ِه اَفُقْلُت: َما َهِذِه؟ َقاَل: َهذِ َقاَل: "» ُنْكَتٌة َسْوَداءُ َجاَءِني ِجْبِریُل ِبِمْرآٍة َبْیَضاَء ِفیَها «َوَسلََّم: 

  تخریج الحدیث: 
معاویــة فــي الروایــة عــن  اتــابع أبــ، مــن طریــق وكیــع ،)٤(یعلــى الموصــلي وأبــو ،)٣(أخرجــه نعــیم بــن حمــاد

مـن طریـق علـي ، )٦(أبـو یعلـىأخرجـه و  .عمـران الجـوني ، مـن طریـق أبـي)٥(وأخرجه الطبراني .بنحوه ،األعمش به
، )٨(عبـد اهللا بـن أحمـد أخرجـه و  .مـن طریـق عمـر بـن عبـد اهللا مـولى غفـرة ،)٧(الـدارميأخرجـه و  .اْلُبَناِنيُّ بن الحكم 

: (أبـو جمـیعهم ُخَمْیـٍر.ویزیـد بـن  ،مـن طریـق سـالم بـن عبـد اهللا ،)٩(الطبرانيأخرجه و  .من طریق عثمان بن عمیر
تـابعوا یزیـد  ، ویزیـد بـن خمیـر)عمران، وعلي بن الحكم، عمر بن عبد اهللا، وعثمان بن عمیر، وسـالم بـن عبـد اهللا

َقاِشيِّ    .به بنحوه، في الروایة عن أنس بن مالكالرَّ
   دراسة رجال اإلسناد:

مـات سـنة خمـس وتسـعین ومائـة ولـه م، الضریرـ الكوفي، عمي وهو صغیر، محمد بن خاز هو:  أبو معاویة: •
 )١١(.)١٠(اثنتان وثمانون سنة، وقد رمي باإلرجاء

                                                 
 .٥/١١٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  )١(
 .٥٥١٨ ١/٤٧٨مصنف ابن أبي شیبة  )٢(
  .٢/٦٤٧الفتن  )٣(
 .٧/١٣٠مسند أبي یعلى الموصلي  )٤(
 .٢/٣١٤المعجم األوسط  )٥(
 .٧/٢٢٨یعلى الموصلي  مسند أبي )٦(
  .٩٠الرد على الجهمیة للدارمي ص: )٧(
 .١/٢٥٠السنة لعبد اهللا بن أحمد  )٨(
 .٧/١٥المعجم األوسط  )٩(
اإلرجــاء علــى معنیین:أحــدهما:بمعنى التــأخیر، والثاني:إعطــاء الرجــاء، أمــا إطــالق اســم المرجئــة علــى الجماعــة بــالمعنى األول  )١٠(

العمل عن النیة والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا یقولون:ال تضر مع اإلیمان معصـیة، فصحیح، ألنهم كانوا یؤخرون 
كما ال تنفع مع الكفر طاعة، وقیـل اإلرجاء:تـأخیر حكـم صـاحب الكبیـرة إلـى یـوم القیامـة، فـال یقضـى علیـه بحكـم مـا فـي الـدنیا؛ مـن 

 .١/١٣٩حل:كونه من أهل الجنة، أو من أهل النار. الملل والن
  .٤٧٥تقریب التهذیب ص: )١١(



 ١٨

   .)١(هذا صاحب اَألعمش فاعرفوه" :ا عند شعبة فجاء أبو معاویة فقال شعبة"قال شبابة بن سوار كن
 .)٤(، وقال أبو زرعة: "كـان یـرى اإلرجـاء ویـدعو إلیـه)٣(، والعجلي وزاد: "َكاَن یرى اإلرجاء")٢(ووثقه ابن معین

نـــا أحـــدا كـــان أعلـــم ، "وقـــال إبـــراهیم الحربـــي: قـــال وكیـــع: مـــا أدرك)٥(وقـــال أبـــو داود:"كـــان رئـــیس المرجئـــة بالكوفـــة
بأحادیــث اَألعمــش، مــن أِبــي معاویــة. وقــال الحســین بــن إدریــس: قلــت البــن عمــار علــي بــن مســهر أكبــر أم أبــو 

. )٨(. والـدارقطني)٧("كان حافظـا متقنـا ولكنـه كـان مرجئـا: وقال ابن حبان .)٦(معاویة في األعمش قال أبو معاویة"
. )١٠(ثقـة أحفــظ النـاس لحـدیث األعمـش وقـد یهـم فـي حـدیث غیــره.وقـال ابـن حجـر:"  .)٩("ثقـة ثبـت": وقـال الـذهبي

  قالت الباحثة: ثقة، وروایته هنا عن األعمش.
سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، األعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع،  اْألَْعَمش: •

  )١١(.دى وستینمات سنة سبع وأربعین أو ثمان، وكان مولده أول سنة إح ،لكنه یدلس،
وذكــره ابــن حجــر فــي الطبقــة الثانیــة مــن طبقــات المدلســین، وهــم الــذین قــال فــیهم: مــن احتمــل األئمــة تدلیســه 

  .)١٢(وأخرجوا له في الصحیح إلمامته وقلة تدلیسه في جنب ما روى أو كان ال یدلس إال عن ثقة
 )١٣(مات قبل العشرین. یزید بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد : هویزید الرقاشي •

  )١٥(،وقال ابن حجر: ضعیف)١٤(قال الذهبي: ضعیف
  قالت الباحثة:ضعیف.
  الحكم على اإلسناد: 

لدرجــة  الحــدیث فــارتقى كمــا فــي تخــریج الحــدیث، توبــع علیــه، وقــد الرقاشــي ألجــل یزیــد ضــعیف إســناده 
  .الحسن لغیره

                                                 
 .٩/١٣٨تهذیب التهذیب  )١(
 .١/٩٦تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز  )٢(
 .٢/٢٣٦معرفة الثقات  )٣(
 .٢/٤٠٧الضعفاء ألبي زرعة الرازي  )٤(
  .١٦٠سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل ص: )٥(
 .٩/١٣٨تهذیب التهذیب  )٦(
 .٧/٤٤٢الثقات البن حبان  )٧(
 .٢/٦٥٤المؤتلف والمختلف للدارقطني  )٨(
  .٣/٥٣٣میزان االعتدال  )٩(
  .٤٧٥تقریب التهذیب ص: )١٠(
  .٢٥٤تقریب التهذیب ص: )١١(
  .١٣طبقات المدلسین ص: )١٢(
 .٥٩٩تقریب التهذیب ص: )١٣(
  .٢/٣٨٠الكاشف  )١٤(
 .٥٩٩تقریب التهذیب ص: )١٥(



 ١٩

  قال ابن األثیر رحمه:
النَّْكـــُث: َنْقـــض الَعْهـــد. واالْســـُم: » ِبقتـــال النَّـــاِكِثیَن، والقاِســـطین، والمـــاِرقین )١(ُاِمـــْرت«ِفـــي َحـــِدیِث َعِلـــيٍّ  

َعتَــه وقــاَتلوه، َوَأَراَد النِّْكــُث، ِباْلَكْســِر. َوَقــْد َنَكــَث َیْنُكــُث. وأراَد ِبِهــْم أهــَل وْقعــة الَجمــل، ألنَّهــم َكــاُنوا َبــاَیُعوُه ثُــمَّ َنَقضــوا َبیْ 
  اِم، وبالماِرقین الَخوارَج.بالقاِسِطین أهَل الشَّ 

  ) ٨الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:البزار  اإلمامقال 

َحِكیَم ْبـَن ُجَبْیـٍر،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن اْلُمْنِذِر، َقاَل: نا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْیٍر، َقاَل: نا ِفْطُر ْبُن َخِلیَفَة، َقاَل: َسِمْعتُ 
، ُأِمـْرُت ِبِقتَـاِل النَّـاِكِثینَ «ُقوُل: َسِمْعُت َعْلَقَمـَة، َیقُـوُل: َسـِمْعُت َعِلی ـا َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه َیقُـوُل: َیُقوُل: َسِمْعُت ِإْبَراِهیَم، یَ 

  .)٣(»)٢(َواْلَقاِسِطیَن، َواْلَماِرِقینَ 
  :تخریج الحدیث
  .من طریق ربیعة بن ناجد ،)٥(وابن المقرئ ،)٤(أخرجه الطبراني

كالهما تابعـا علقمـة فـي  .من طریق علي بن ربیعة ،)٩(، وابن المقرئ)٨(العقیليو  ،)٧(یعلى وأبو ، )٦(البزار وأخرجه 
  .یة عن علي رضي اهللا عنه به بنحوهالروا

   دراسة رجال اإلسناد:
 مـــات ســــنة ســـت وخمســــین ،علــــي بـــن المنــــذر الطریقـــي، الكــــوفي، صـــدوق یتشــــیعهـــو  َعِلـــيُّ ْبــــُن اْلُمْنــــِذِر:  •

، وَذَكـره ابـُن )١٢(ائّي: شیعّي محض ثقةــــــــــــــــــــــــ، وَقاَل النَّس)١١(اتم:" صدوق ثقة"ـــــــــــــــــــح يابن أبقال  )١٠(.ومائتین
                                                 

ي:"وقــــع الخــــالف فــــي حكــــم الحــــدیث الــــوارد بهــــذه الصــــیغة، ومحّصــــل األقــــوال فیهــــا قــــوالن مشــــهوران ألهــــل قــــال محمــــد الزهران )١(
ه العلم:األول:إنَّ الحدیث الوارد بهذه الصیغة له حكـم الرفـع وبهـذا قـال جمـاهیر العلمـاء مـن المحـّدثین والفقهـاء وغیـرهم، والثـاني:إنَّ لـ

. قالت الباحثة:أذهب إلى ما ذهب إلیه جماهیر المحـدثین ٤٢الصحابة وأفعالهم ص:حكم الوقف"، انظر:ما له حكم الرفع من أقوال 
  والفقهاء من أن لها حكم الرفع.

ِقیَن: اْلَخـَواِرُج؛ ْوا َعَلْیـِه. َواْلَمـارِ النَّاِكِثیَن: أصحاُب الَجمل ِألَنَُّهْم َنكُثوا َبْیَعتهم. والَقاِسِطین: َأْهُل ِصفِّین؛ ِألَنَُّهْم جاُروا ِفي ُحْكمهـم وَبَغـ )٢(
  ).٦٠/ ٤ِألَنَُّهْم َمَرُقوا ِمَن الدِّین َكَما َیمُرُق السَّهم ِمَن الرَّمیَّة. النهایة في غریب الحدیث واألثر (

  .٢/٢١٥مسند البزار  )٣(
  .٨/٢١٣/١٣١٩المعجم األوسط  )٤(
  .١/٢١٢معجم ابن المقرئ  )٥(
 .٢/٢١٥مسند البزار  )٦(
  .١/٣٩٧/٥١٩مسند أبي یعلى  )٧(
 .٢/٥١الضعفاء الكبیر  )٨(
  .١/٢١٢معجم ابن المقرئ  )٩(
  .٤٠٥تقریب التهذیب ص: )١٠(
 .٦/٢٠٦الجرح والتعدیل  )١١(
 .٩٣مشیخة النسائي ص: )١٢(
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  ، )١(ِحبَّان في الثقات
  .)٣(صدوق یتشیع" :، وقال ابن حجر)٢(وقال الدارقطني: "ال بأس به"

وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات، وقـــال والنســـائي، وثقـــه ابـــن أبـــي حـــاتم،  ؛ثقـــةوتعقبـــه صـــاحبا التحریـــر فقـــاال: بـــل 
  .)٤(الدارقطني: البأس به، ولیس للرجل ذكر وال روایة في كتب الشیعة

  قالت الباحثة: ثقة.
فطـر بـن خلیفـة المخزومـي مـوالهم، أبـو بكـر، الحنـاط، صـدوق رمـي بالتشـیع، مـات بعـد هـو  ِفْطُر ْبُن َخِلیَفَة: •

  )٥( سنة خمسین ومائة.
   .)٩(ذكره ابن حبان في الثقات، و )٨(، والعجلي، وزاد: "كان فیه تشیع قلیل")٧(، وابن معین)٦(وثقه أحمد

، وقــــال ابـــن حجــــر: "صـــدوق رمــــي )١١(ال بـــأس بـــه": ، وقـــال النََّســــاِئيُّ )١٠(وقـــال أبـــو حــــاتم: "صـــالح الحــــدیث"
  .)١٣(، وتعقبه صاحبا التحریر، فقاال: بل ثقة)١٢(بالتشیع"

  قالت الباحثة: ثقة.
  )١٤(، ضعیف رمي بالتشیع.حكیم بن جبیر األسدي، وقیل مولى ثقیف، الكوفيهو  ْبَن ُجَبْیٍر: َحِكیمَ  •
ــرَاِهیمَ  • إبــراهیم بــن یزیــد بــن قــیس بــن األســود النخعــي، أبــو عمــران، الكــوفي، الفقیــه، ثقــة إال أنــه یرســل هــو  :ِإْب

 )١٥(كثیرا، مات دون المائة سنة ست وتسعین، وهو ابن خمسین أونحوها.
، وذكـره ابـن حجـر فـي المرتبـة الثانیـة )١٧(، والعالئـي فـي جـامع التحصـیل)١٦(بن أبـي حـاتم فـي المراسـیلذكره ا

                                                 
  .٨/٤٧٤الثقات البن حبان  )١(
  .٢١٨سؤاالت السلمي للدارقطني ص: )٢(
  .٤٠٥تقریب التهذیب ص: )٣(
  .٣/٥٥تحریر التقریب  )٤(
  .٤٤٨یب التهذیب ص:تقر  )٥(
  .١/٤٤٣العلل ومعرفة الرجال  )٦(
  .٣٧٩سؤاالت ابن الجنید ص: )٧(
 .٢/٢٠٨معرفة الثقات  )٨(
  .٥/٣٠٠الثقات البن حبان  )٩(
 .٧/٩٠الجرح والتعدیل  )١٠(
  .٢٣/٣١٥تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )١١(
  .٤٤٨تقریب التهذیب ص: )١٢(
  .٣/١٦٤تحریر التقریب  )١٣(
 .١٧٦التهذیب ص:تقریب  )١٤(
 .٩٥تقریب التهذیب ص: )١٥(
 .١٠المراسیل البن أبي حاتم ص: )١٦(
 .١٤١جامع التحصیل ص: )١٧(
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  .)١(من طبقات المدلسین
، وتدلیسه ال یضر حیث حیث ذكره ابن حجر فـي المرتبـة الثانیـة مـن كثیرا ویدلس: ثقة ولكنه یرسل قالت الباحثة

  ، ولم یذكر له إرسال عن علقمة.طبقاته
  .ل اإلسناد ثقاتباقي رجا

  الحكم على اإلسناد:
كما هو ظاهر لكن تابعه علیه (ربیعة بن ناجد، وعلي بن ربیعة)، ، ضعیف ألجل حكیم بن جبیر إسناده

  ، فارتقى الحدیث إلى الحسن لغیره.في التخریج

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َذاِت ِنَكـاٍح، َیْعنِـي ُمَتزّوجـًة، َكَمـا ُیقَـاُل: حـاِئض » ِني َشـْیباناْنَطَلْقُت ِإَلى أخٍت ِلي َناِكٍح ِفي بَ «ِفي َحِدیِث َقْیلة 

اُل: َوَال ُیَقــاُل: َناِكَحــٌة، ِإالَّ ِإَذا أراُدوا ِبنــاء اإلْســم ِمــَن الِفعــل، َفُیَقــ وَطــاهر َوَطــاِلٌق: َأْي َذات حــْیض وَطهــارة َوَطــَالٍق.
  )٢(.َنَكَحْت َفِهَي َناِكَحةٌ 

  )٩الحدیث رقم (
  رحمه اهللا: اإلمام ابن سعدال ق

ثَْتُه َجدََّتاُه َصِفیَُّة ِبْنُت َأْخَبَرَنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم. َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َحسَّاَن َأُخو َبِني َكْعٍب ِمْن َبْلَعْنَبَر َأنَُّه َحدَّ 
 َناِكٍح ِفي َبِني َشـْیَبانَ َخَرْجُت ِإَلى ُأْخٍت ِلي  .......ِث َقْیَلَة ِبْنِت َمْخَرَمَة.ُعَلْیَبَة َوُدَحْیَبُة ِبْنُت ُعَلْیَبَة َحدَّثََتاُه َعْن َحِدی

َحاَبَة ِإَلى َرُسوِل اللَِّه    )٣("....َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -َأْبَتِغي الصَّ
   تخریج الحدیث:
أخرجـه و  حفص بن عمر وموسى بـن إسـماعیل.من طریق  ،)٦(والبیهقي ،)٥(أبو داودأخرجه و  .)٤(أخرجه الطیالسي

من طریـق یعقـوب ، )١٠(الطحاويأخرجه و  من طریق عفان بن مسلم.، )٩(والبغوي، )٨(، وابن أبي عاصم)٧(الترمذي

                                                 
  .٢٨طبقات المدلسین ص: )١(

  .٥/١١٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
  .١/٢٤١الطبقات الكبرى  )٣(
  .١٧٦٣، ح:٣/٢٣٢في مسنده  )٤(
  .٣٠٧٠:ح:، ٣/١٧٧سنن أبي داود  )٥(
ــــــــــــرى ٢٥٠، ح:١/٣٢٣، واألســــــــــــماء والصــــــــــــفات ٢٥٥ح:، ١٠٤داب ص:اآل )٦( ، ٦/٢٤٧، و٥٩١٥، ح:٣/٣٣٣، والســــــــــــنن الكب

  .١١٨٣١ح:
  .٢٨١٤ح: ٥/١٢٠سنن الترمذي،  )٧(
  .٣٤٩٢ح: ٦/٢٦٢اآلحاد والمثاني  )٨(
  .٣٣٥٦، ح:١٢/٣٢٣شرح السنة  )٩(
  .١٠٥٨، ح:١/١٧٧شرح معاني اآلثار  )١٠(
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مــن طریــق عبــد اهللا بــن ســوار، وعبــد اهللا بــن رجــاء، وعبیــد اهللا بــن محمــد بــن ، )١(الطبرانــيأخرجــه و  بــن إســحاق.
  د اهللا بن حسان، به بنحوه، وفي متن بعضهم اختصار.عن عبجمیعهم  عائشة التیمي.

  دراسة رجال اإلسناد:
ــة بنــت مخرمــة: * هــي العنبریــة، إحــدى الصــحابیات الكــرام، هــاجرت إلــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم هــي  قیل

  .)٢(لورفیقها حریث بن حسان البكري وافد بني بكر بن وائ
  )٣(.نت ُعلیبةالعنبریة، أخت صفیة ب وهي بنت ُعلیبة: ُدحیبة •

: "ُوثِّقـت" فـي إشـارة إلـى ذكـر ابـن حبـان لهـا فـي الثقـات، وقـال ابـن )٥(، وقال الـذهبي)٤(ذكرها ابن حبان في الثقات
  : مقبولة.)٦(حجر

 قالت الباحثة: هي مقبولة عند المتابعة، وٕاال فلینة الحدیث.
 )٨(، وقــال ابــن حجــر)٧(فــي الثقــات حبــان ذكرهــا : وهــي العنبریــة، أخــت ُدحیبــة بنــت ُعلیبــة،صــفیة بنــت ُعلیبــة •

  مقبولة.
  قالت الباحثة: هي مقبولة عند المتابعة، وٕاال فلّینة الحدیث.

   )٩(عبد اهللا بن حسان التمیمي أبو الجنید العنبري لقبه عتریس مقبول :َعْبُد اللَِّه ْبُن َحسَّانَ  •
وتعقبــاه صــاحبا التحریــر ، )١٢(مقبــول :: ثقــة، وقــال ابــن حجــر)١١(و قــال الــذهبي ،)١٠(ذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات 

  "بل صدوق حسن الحدیث"روى عنه جمع غفیر وال یوجد فیه جرح".
  صدوق.قالت الباحثة: 

كـان إذا  :بـن المـدینيابن عبـد اهللا البـاهلي، أبـو عثمـان، الصـفار، البصـري، ثقـة ثبـت، قـال  :عفان بن مسلم •
أنكرناه في صفر سـنة تسـع عشـرة ومـات بعـدها  :معین بناوقال  ،شك في حرف من الحدیث تركه وربما وهم

 )١٣(بیسیر.

                                                 
  .٣، ح:٢٥/١٢، و١، ح:٢٥/٨المعجم الكبیر  )١(
  .٨/٢٨٨اإلصابة في تمییز الصحابة  )٢(
 .٧٤٩تقریب التهذیب ص: )٣(
 .٤/٢٧٢الثقات البن حبان  )٤(
  .٢/٥٠٧الكاشف  )٥(
 .٧٤٦تقریب التهذیب ص: )٦(
  .٦/٤٨٠الثقات البن حبان  )٧(
  .٧٤٦تقریب التهذیب ص: )٨(
  .٣٠٠تقریب التهذیب ص: )٩(
  .٦/٢٤٠الثقات البن حبان  )١٠(
  .١/٥٤٥كاشف ال )١١(
  .٣٠٠تقریب التهذیب ص: )١٢(
َبِعيُّ  )١٣(   .١٤/٢٠١، وتاریخ بغداد ٢/٤٨٩تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم الْبُن َزْبٍر الرَّ
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وذكــره ســـبط ابـــن ، )٢(قـــال العالئــي:" لـــم یــرو شـــیئا حــال اختالطـــه فســلم حدیثـــه مــن الـــوهم"و ، )١(قــال الـــذهبي: ثقــة
  .)٣(العجمي في االغتباط، وقال: "وما ینبغي أن یذكر مع هؤالء"

  .ثقةقالت الباحثة: 
  الحكم على اإلسناد: 

 مقبولة وال یحـتج بتفّردهـا، فهي وٕان كانتُدَحیبة بنت ُعَلیبة  ، وأماألجل عبد اهللا بن حسان، حسنده إسنا
  .تابعتها أختها صفیة وهي مقبولة أیًضا لكن
وقـال األلبـاني: "هـذا إسـناد  ،)٥(: "رواه الطبرانـي، ورجالـه ثقـات"وقال الهیثمي، )٤(ابن عبد البر: "حدیث حسن" قال

  .)٦("حسن في الشواهد

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٧(.»َما أنِت ِبناِكٍح َحتَّى َتْنِقِضَي الِعدَّة«(س) َوِمْنُه َحِدیُث ُسَبْیعة 

  )١٠الحدیث رقم ( 
   رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

ْن اْبـِن ِشـَهاٍب قَـاَل َحـدَّثَِني ُعَبْیـُد اللَّـِه ْبـُن َعْبـِد اللَّـِه َوَقاَل اللَّْیُث َحدَّثَِني ُیوُنُس َعـ.. .َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدَّثََنا َلْیثٌ 
َلى ُسَبْیَعَة ِبْنِت اْلَحاِرِث اْألَْسَلِمیَِّة ْبِن ُعْتَبَة َأنَّ َأَباُه َكَتَب ِإَلى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْألَْرَقِم الزُّْهِريِّ َیْأُمُرُه َأْن َیْدُخَل عَ ا

ُر ْبـُن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َها َعْن َحِدیِثَها َوَعْن َما َقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِحـیَن اْسـَتْفَتْتُه َفَكتَـَب ُعَمـَفَیْسَألَ 
ْتـُه َأنَّهَـا َكاَنـْت َتْحـَت َسـْعِد ْبـِن َخْوَلـَة َوُهـَو ِمـْن َبنِـي اْألَْرَقِم ِإَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ُیْخِبُرُه َأنَّ ُسَبْیَعَة ِبْنَت اْلَحـاِرِث َأْخَبرَ 

ـِة اْلـَوَداِع َوِهـَي َحاِمـٌل َفلَـْم َتْنَشـبْ  ـْن َشـِهَد َبـْدًرا َفتُـُوفَِّي َعْنهَـا ِفـي َحجَّ َأْن َوَضـَعْت َحْمَلهَـا َبْعـَد  َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ َوَكاَن ِممَّ
 َفقَـاَل ِمْن ِنَفاِسَها َتَجمََّلْت ِلْلُخطَّاِب َفَدَخَل َعَلْیَها َأُبو السََّناِبِل ْبُن َبْعَكـٍك َرُجـٌل ِمـْن َبنِـي َعْبـِد الـدَّارِ  )٨(َوَفاِتِه َفَلمَّا َتَعلَّتْ 

یَن النَِّكـاَح َفِإنَّـِك َواللَّـِه  ْلـِت ِلْلُخطَّـاِب تُـَرجِّ رَّ َعَلْیـِك َأْرَبَعـُة َأْشـُهٍر َوَعْشـٌر َمـا َأْنـِت ِبَنـاِكٍح َحتـَّى َتُمـَلَها َمـا ِلـي َأَراِك َتَجمَّ
ُه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَسَأْلُتُه َعْن َقاَلْت ُسَبْیَعُة َفَلمَّا َقاَل ِلي َذِلَك َجَمْعُت َعَليَّ ِثَیاِبي ِحیَن َأْمَسْیُت َوَأَتْیُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ 

  ي ِبالتََّزوُِّج ِإْن َبَدا ِلي.َن َوَضْعُت َحْمِلي َوَأَمَرنِ َذِلَك َفَأْفَتاِني ِبَأنِّي َقْد َحَلْلُت ِحی

                                                 
 .١/٥٤٥الكاشف  )١(
  .٣المختلطین ص: )٢(
  .٢٥٠االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص: )٣(
  .٤/١٩٠٦االستیعاب  )٤(
  .٦/١٢فوائدمجمع الزوائد ومنبع ال )٥(
 .٥/١٥٧السلسلة الصحیحة  )٦(

  .٥/١١٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
فاِســها وَســِلمت. النهایــة فــي َأِي اْرَتَفَعــْت وَطُهــَرت. َوَیُجــوُز َأْن َیُكــوَن ِمــْن َقــْوِلِهْم: َتَعلَّــى الرجــُل ِمــْن ِعلَّتــه ِإَذا بــَرأ: أي َخَرَجــْت مــن نِ  )٨(

  .٢٩٣/ ٣غریب الحدیث واألثر



 ٢٤

  
   تخریج الحدیث:

  .بن عیینة ، من طریق سفیان)٢(سعید بن منصورو  ،)١(الشافعي أخرجه
  ، من طریق صالح بن أبي األخضر.)٣(وابن راهویه

  عن نافع، به بنحوه، مختصرا.كالهما  
  .دراسة رجال اإلسناد:

، أبو یزید مولى آل أبي سفیان، ثقة إال أن في روایته عن الزهري وهما یدَ ُیوُنُس ْبُن َیزِ  • : بن أبي النَِّجاِد اَألْیِليُّ
  )٤(قلیال، وفي غیر الزهري خطأ، مات سنة تسع وخمسین ومائة على الصحیح وقیل سنة ستین.

ضعفوا بعض روایته حیث یخـالف : "وثقه الجمهور مطلقا، وٕانما )٦(: "أحد األثبات"، وقال ابن حجر)٥(قال الذهبي
أقرانه، أو یحدث من حفظه، فـإذا حـدث مـن كتابـه فهـو حجـة، قـال ابـن البرقـي: سـمعت ابـن المـدیني یقـول: أثبـت 

  بن عیینة ومعمر وزیاد بن سعد ویونس من كتابه".االناس في الزهري مالك و 
  یخالف، وقد توبع علیه في حدیثنا. قالت الباحثة: ثقة ما لم

  ته كلهم ثقات.رواوباقي  •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأِي انَقلـب َعلَـى رأِسـه. َوُهـَو ُدعـاٌء َعَلْیـِه بالَخْیبـة؛ ألنَّ » َتِعس عبُد الدِّینار واْنـَتَكَس «(َنَكَس) ِفي َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة 

  (٧) َمِن انَتكَس ِفي أْمره َفَقْد َخاَب وَخِسر.

  )١١الحدیث رقم (
  :رحمه اهللا خاريالبقال اإلمام 

 َأبِـي َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكـٍر َیْعنِـي اْبـَن َعیَّـاٍش، َعـْن َأبِـي َحِصـیٍن، َعـْن َأبِـي َصـاِلٍح، َعـنْ 
، )٨(دِّیَناِر، َوالــــدِّْرَهِم، َوالَقِطیَفــــةِ َتِعـــَس َعْبــــُد الــــ«ُهَرْیـــَرَة َرِضــــَي اللَّــــُه َعْنــــُه، َعــــِن النَّبِـــيِّ َصــــلَّى اُهللا َعَلْیــــِه َوَســــلََّم، َقــــاَل: 

  ، َلْم َیْرَفْعُه ِإْسَراِئیُل، َوُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن َأِبي َحِصینٍ »، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي، َوإِْن َلْم ُیْعَط َلْم َیْرَض )٩(َوالَخِمیَصةِ 

                                                 
 .٥/٢٣٩األم  )١(
  .١٥٠٦، ح:١/٣٩٤سنن سعید بن منصور  )٢(
 .٢٣١٥، ح:٥/١٨٨مسند إسحاق بن راهویه  )٣(
  .٦١٤تقریب التهذیب ص: )٤(
 .٢/٤٠٤الكاشف  )٥(
  .٤٥٥هدي الساري البن حجر ص: )٦(

  .٥/١١٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
  .٨٤/ ٤مل َلَها وَیْهَتمُّ بَتْحصیلها. النهایة في غریب الحدیث واألثرِهَي ِكساء َلُه َخْمل: َأِي الَِّذي َیعْ  )٨(
اِس قـدِیمًا. النهایـة فـي غریـب َثْوب َخزٍّ َأْو ُصوف ُمْعَلم. َوِقیَل َال ُتَسمَّى َخِمیَصة ِإالَّ َأْن َتُكوَن َسْوَداء ُمْعَلمة، َوَكاَنْت ِمْن ِلَباس النَّ  )٩(

  .٨١/ ٢الحدیث واألثر 



 ٢٥

ــُد الــرَّْحَمِن ْبــنُ  ــا َعْب ــاَل: َأْخَبَرَن ــاٍر، َعــْن َأِبیــِه، َعــْن َأِبــي َصــاِلٍح، َعــْن َأِبــي  َوَزاَدَنــا َعْمــٌرو، َق ــِن ِدیَن ــِد اللَّــِه ْب َعْب
َتِعــَس َعْبــُد الــدِّیَناِر، َوَعْبــُد الــدِّْرَهِم، َوَعْبــُد الَخِمیَصــِة، ِإْن ُأْعِطــَي «ُهَرْیــَرَة، َعــِن النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، َقــاَل: 

  )١(.»...،َسِخَط، َتِعَس َواْنَتَكَس  َرِضَي، َوإِْن َلْم ُیْعطَ 
  تخریج الحدیث: 
  عن عبد اهللا بن دینار، به بنحوه.، بن سلیم من طریق صفوان ،)٣(واآلجري ،)٢(أخرجه ابن ماجه
  من طریق أبي َحصین، عن أبي صالح، به بنحوه.، )٦(وابن حبان، )٥(وأبو یعلى ،)٤(وأخرجه ابن ماجه

  دراسة رجال اإلسناد:
 .)٧(هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، أبو عثمان البصري، ، مات سنة أربع وعشرین ومائتین :َعْمٌرو •
، وقـال أیضـَا: "لـم یخـرج )٩(، وقـال ابـن حجـر: ثقـة فاضـل لـه أوهـام)٨(قال الـذهبي: "ثقـة فیـه بعـض الشـئ"   

  .)١٠(فوضح أنه لم یخرج له احتجاجا" ...عنه البخاري في الصحیح سوى حدیثین،
 فیه قول ابن حجر (ثقة له أوهام)، وقد توبع علیه كما هو ظاهر في التخریج. قالت الباحثة: القول

  ابن عمر.مولى : َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِدیَنار •
  .)١١(قال ابن حجر: "صدوق یخطئ"

، وذكـره ابـن عـدي فـي الكامـل، )١٢(وقال أیضا: "...قال الدارقطني: خـالف فیـه البخـاري النـاس ولـیس هـو بمتـروك
وأورد لــــه أحادیــــث وقــــال: بعــــض مــــا یرویــــه منكــــر ممــــا ال یتــــابع علیــــه، وهــــو فــــي جملــــة مــــن یكتــــب حدیثــــه مــــن 

  .)١٤(، قلت: احتج به البخاري")١٣(الضعفاء

                                                 
 .٢٨٨٧، ح:٤/٣٤یح البخاري صح )١(
  .٤١٣٦، ح:٢/١٣٨٦سنن ابن ماجه  )٢(
  .٢٧، ح:٤١الغرباء لآلجري ص: )٣(
 .٤١٣٥، ح:٢/١٣٨٥سنن ابن ماجه  )٤(
  .١٣٤، ح:١٢٨معجم أبي یعلى الموصلي ص: )٥(
  .٣٢١٨، ح:٨/١٢صحیح ابن حبان  )٦(
  .٤٢٦تقریب التهذیب ص: )٧(
 .٢/٨٨الكاشف )٨(
  .٤٢٦تقریب التهذیب ص: )٩(
  .٤٣٢هدي الساري ص: )١٠(
  .٣٤٤تقریب التهذیب ص: )١١(
 .٢١٢سؤاالت السلمي للدارقطني ص: )١٢(
 .٥/٤٨٨الكامل في ضعفاء الرجال  )١٣(
  .٤١٧هدي الساري:ص: )١٤(



 ٢٦

ـــــفق صــــاحبا التحریــــر هوتعقبــــ ـــــاال: "بــــل ضــــــــــــــ ـــــعیف یعتبــــر بــــه فــــي المتابعـــــــــ ــــــــات والشـــــــــــ ــــه ـــــــــــــ واهد، وقــــد احــــتج ب
ـــــالبخ ـــــاري فــــي مواضــــــــــــــــــــــ ـــــمــــن الص عــــــــــ ـــــحیح، وانتقــــــــ ــــه ـــــــــــــــ د ألجــــل ذلــــك، واســــتنكر الــــدارقطني أحــــدها فــــي كتاب

  .)٢(")١(التتبع
  القول فیه

  كما هو ظاهر في التخریج. ، وقد توبع علیهول فیه قول ابن حجر (صدوق یخطئ)قالت الباحثة: الق
  وبقیة رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َتْنِزیهُـه وَتْقدیُسـه. ُیقَـاُل: » ِإْنَكاُف اللَّـِه ِمـن كـلِّ ُسـوءَأنَُّه ُسئل َعْن َقْوِل: ُسْبَحاَن اللَّه، َفَقاَل: «(َنَكَف) (هـ) ِفیِه  

  )٣(.ْفُت ِمْنُه: َأْي َأِنْفُت ِمْنُه. وَأْنَكْفُتُه: َأْي َنزَّْهُته َعمَّا ُیْسَتْنَكفُ ِمَن الشَّْيِء واْسَتْنكَ  َنِكْفتُ 

  )١٢الحدیث رقم (
  :رحمه اهللالطبراني قال اإلمام 

، ثنا َعْبُد الْ  َواِحِد ْبُن ِزَیاٍد، ثنا اْلُمْختَـاُر َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِریِريُّ
، َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل: اْ  ُسـْبَحاَن اللَّـِه ِإْنَكـاُف اللَّـِه َعـزَّ َوَجـلَّ «ُن ُفْلُفٍل، ثنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َیِزیَد التَّْیِميُّ

  .)٤(»َعْن ُكلِّ ُسوءٍ 
  تخریج الحدیث: 

  به بلفظه. ،أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن عبید اهللا بن عمرمن طریق  )٥(أخرجه الخطابي
  دراسة رجال اإلسناد:

القرشــي، المخزومــي، الكــوفي، مــولى عمــرو بــن حریــث، عــاش إلــى حــدود ســنة أربعــین : اْلُمْختَــاُر ْبــُن ُفْلُفــلٍ  •
 )٦(ومائة.

  ،)٨(یره عن أحمد بن حنبل: ثقة"ال غق"، و)٧(قال عبد اهللا بن أحمد عن أبیه: "ال أعلم به بأسا"
  .)٥(والذهبي ،)٤(وابن عمار الموصلي ،)٣(وابن شاهین، )٢(العجلي، و )١(، وأبو حاتم)٩(ابن معین ووثقه

                                                 
قال الدارقطني:أخرج البخاري حدیث عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن دینـار عـن أبـي حـازم عـن سـهل:"رباط یـوم فـي سـبیل اهللا خیـر  )١(

  .٢٠١من الدنیا وما فیها" لم یقل هذا غیر عبد الرحمن، وغیره أثبت منه وباقي الحدیث صحیح. اإللزامات والتتبع ص:
  .٢/٣٢٩تحریر التقریب  )٢(

  . ٥/١١٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

  .١٧٥٥، ح:٤٩٩الدعاء للطبراني ص: )٤(
 .١/١٣٩غریب الحدیث  )٥(
  .٥٢٣، وتقریب التهذیب ص: ٦/١٢٣سیر أعالم النبالء  )٦(
 .٢/٥٠٤العلل ومعرفة الرجال )٧(
  .٢٧/٣٢٠تهذیب الكمال  )٨(
  .٨/٣١٠الجرح والتعدیل  )٩(



 ٢٧

وقـــال  ،)٧(وقــال ابــن حجــر: "صــدوق لــه أوهــام" ،)٦(كثیــرا" یخطــئوذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال: " 
، وتعقبــه صــاحبا )٨(نــاكیر عــن أنــس مــع إبــان بــن أبــي عیــاش وغیــره"أیضــًا: "تكلــم فیــه الســلیماني فعــده فــي رواة الم

في رواة المناكیر عن أنس،  ي عدهأطلق توثیقه األئمة... وذكر المصنف أن السلیمان التحریر فقاال: "بل ثقة، فقد
فهـو أنـس،  وهذا جرح تفرد به السلیماني أمام توثیـق الجمهـور لـه، فضـًال عـن أن مسـلمًا أخـرج لـه مـن روایتـه عـن

  .)٩(یحتاج أن یكون مفسرًا مبینًا لینظر فیه"
  ایته هنا لیست عن أنس.و : ثقة، ور قالت الباحثة

سـنة  قتـلهـو: إبـراهیم بـن یزیـد بـن شـریك التیمـي، یكنـى أبـا أسـماء، الكـوفي العابـد،  :ِإْبرَاِهیُم ْبُن َیِزیَد التَّْیِمـيُّ  •
 اثنتین وتسعین، وله أربعون سنة.

جــامع ، ونقــل قولــه العالئــي فــي )١٠(یســمع مــن عائشــة وال مــن حفصــة وال أدرك زمانهمــا"قــال الــدارقطني: "لــم 
  .)١٢(حجر: " ثقة إال أنه یرسل ویدلس" وقال ابن ،)١١(التحصیل

  : ثقة یرسل، ولم أجد له ذكرا في كتب التدلیس.قالت الباحثة
  وبقیة رجال اإلسناد ثقات

  الحكم على اإلسناد: 
  رواته ثقات، وهو مرسل.

  ابن األثیر رحمه اهللا: قال 
َأْي َال تُــْدَفع َعمَّـا ُسـلِّطت َعَلْیــِه ِلثُبوتهـا ِفـي اْألَْرِض. ُیقــال: » ُمَضــُر َصــْخرُة اللَّـِه الَِّتــي َال ُتْنَكـلُ «[هــ] َوِمْنـُه اْلَحـِدیُث 

  )١٣(.َأْنَكْلُت الرُجَل َعْن َحاَجِتِه، ِإَذا َدَفْعَته عنها

  )١٣الحدیث رقم (
  دته بهذا اللفظ:جاللفظ وو لم أجده بهذا 

                                                                                                                                                                  
  المرجع السابق )١(
  .٢/٢٦٧معرفة الثقات  )٢(
  .٢٢٨تاریخ أسماء الثقات ص: )٣(
  .٥٧/١٤١تاریخ دمشق  )٤(
  .٢/٢٤٨الكاشف  )٥(
  .٥/٤٢٩الثقات  )٦(
  .٥٢٣ص: تقریب التهذیب )٧(
  .١٠/٦٩تهذیب التهذیب )٨(
  .٣/٣٥٥تحریر التقریب  )٩(
  .١/٢٥٦سنن الدارقطني )١٠(
  .١٤١جامع التحصیل ص: )١١(
  .٩٥تقریب التهذیب ص: )١٢(

  .٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٣)



 ٢٨

  :رحمه اهللاتمام  قال اإلمام
اُك ْبُن َیِزیَد السَّْكَسِكيُّ ِمْن َوَلِد َیِزیَد ْبِن َأِبي َكْبَشَة، ِقَراَءًة  َعَلْیِه ِبَبْیِت َلْهَیـا، ثنـا َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن َضحَّ

ـُد ْبـُن َطْحـَالَء، َحـدَّثَِني َعْبـُد الـرَّْحَمِن َأُبو َهاِشٍم ُوَرْیَدُة ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَغسَّ  ، ثنـا ُمَحمَّ ، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُسـَلْیَماَن اْلَعْبـِديُّ اِنيُّ
وُل اللَّــِه ْبــِن ُعْتَبــَة ْبــِن َعْبــِد اللَّــِه ْبـِن َعْمــِرو ْبــِن اْلَعــاِص، َحــدَّثَِني َأِبــي، َعــْن َأِبیـِه، َعــْن َجــدِِّه، َقــاَل: َقــاَل َرُســ ْبـُن َســاِلمِ ا

  )١(.»ُمَضُر َصْخَرُة اللَِّه الَِّتي َال ُتْنَقلُ «َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
  تخریج الحدیث: 

  انفرد به تمام.
  دراسة رجال اإلسناد:

اُك ْبُن َیِزیـَد السَّْكَسـِكيُّ  • َرَوى َعـْن: َأبِـي  أنـه ،)٣(والـذهبي ،)٢(ابـن عسـاكر الَبَتْلهـّي، ذكـر :َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن َضحَّ
ُزْرَعة الّدمشقّي، وَوِریزة الغسَّانّي.َوَعْنُه: تمام الرازي، وعبد الرحمن بن عمر بن نصر، ولم یذكرا فیه جرحـًا وال 

  تعدیال.
  : مجهول الحال.قالت الباحثة

ــاِنيُّ  )٤(وزیــرة َأُبــو َهاِشــمٍ  • ــٍد اْلَغسَّ  .)٥("لســي، لــم أر فیــه جرحــامــن شــیوخ خیثمــة األطراب"قــال الــذهبي:  :ْبــُن ُمَحمَّ
 : مقبول.قالت الباحثة

وقـال ، "لیس بـذاك المعـروف": )٧(وقال ابن عدي، )٦(ذكره ابن حبان في الثقات :َعْبُد اللَِّه ْبُن ُسَلْیَماَن اْلَعْبِديُّ  •
 ، "فیه شيء": )٨(الذهبي

"رواه خیثمة في فضائل  وقال: ،وذكر ابن حجر الحدیث ،"له حدیث موضوع ،عن اللیث": )٩(وقال ابن عراق
  .)١٠(عن اللیث، فلم ینفرد به العبدي" ،بن مباركاعن یحیى  ،الصحابة عن خلیل بن عبد القاهر

  .: متهم بالوضعقالت الباحثة 
 )١١( .مولى بني لیث :یقالجویریة بنت الحارث الغطفانیة ، و مولى المدني،  أبو صالح :ُمَحمَُّد ْبُن َطْحَالءَ  •

                                                 
 .٦٩٧، ح:١/٢٨٠فوائد تمام  )١(
 .٢٤/٣٧٣تاریخ دمشق البن عساكر  )٢(
  .٧/٨٥١تاریخ اإلسالم  )٣(
، والصـواب مـا أثبتنـاه، قـال عبـد الغنـي المقدسـي صـاحب األحكـام الكبرى:كنـت عنـد ابـن الجـوزي ُوَرْیَدةُ ورد في نص حدیثنا هكذا: )٤(

  .٢١/٤٥٠فقال:وریرة بن محمد الغساني، فقلت:إنما هو وزیرة. فقال:أنتم أعرف بأهل بلدكم. سیر أعالم النبالء 
 .٦/٢٢٠لسان المیزان  )٥(
  .٨/٣٦٤البن حبان  الثقات )٦(
  .٥/٣٨١الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(
  .٢/٤٣٢میزان االعتدال  )٨(
 .١/٧٣تنزیه الشریعة  )٩(
  .٤/٤٩٠لسان المیزان  )١٠(
 .٤٨٥تقریب التهذیب ص: )١١(



 ٢٩

 
 : صدوق. )٢(ابن حجر، و )١(قال الذهبي  •
: عبـد الـرحمن بـن لـم أعثـر علیـه، ولعلـه: َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َساِلِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعـاصِ  •

روى، َعن قال ابن حجر: " .)٣(سالم بن عتبة بن عویم بن ساعدة ویقال اسم جد أبیه عبد اهللا أو عبد الرحمن
 .)٥("مجهول، ")٤("ن َجدِّه عن النبي َصلى اهللا َعَلیه وَسلمَعن َأبیِه، عَ 

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

رواتـــه ال یحكـــم علیـــه إال  فـــي إســـناده مـــن لـــم أعثـــر لهـــم علـــى ترجمـــة، وعلـــى كـــل حـــال فإســـناد هـــذا حـــال
  بالضعف الشدید.

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(.َأْي ألْمَنَعنَّه» ْنُكَلنَُّه َعْنُهنَّ َألَ «(س) وفى حدیث ما عز 

  )١٤الحدیث رقم (
  :رحمه اهللامسلم  قال اإلمام

، َحــدَّثََنا َأُبــو َعَواَنــَة، َعــْن ِســَماِك ْبــِن َحــْرٍب، َعــْن َجــ اِبِر ْبــِن َحــدَّثَِني َأُبــو َكاِمــٍل ُفَضــْیُل ْبــُن ُحَســْیٍن اْلَجْحــَدِريُّ
ْبَن َماِلٍك ِحیَن ِجيَء ِبِه ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َرُجٌل َقِصیٌر، َأْعَضـُل، لَـْیَس َعَلْیـِه  َسُمَرَة، َقاَل: َرَأْیُت َماِعزَ 

َقاَل: َال، َواِهللا ِإنَُّه َقْد » ؟َفَلَعلَّكَ «ِرَداٌء، َفَشِهَد َعَلى َنْفِسِه َأْرَبَع َمرَّاٍت َأنَُّه َزَنى، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
َأَال ُكلََّما َنَفْرَنا َغاِزیَن ِفي َسـِبیِل اِهللا، َخَلـَف َأَحـُدُهْم َلـُه َنِبیـٌب َكَنِبیـِب «َزَنى اْألَِخُر، َقاَل: َفَرَجَمُه، ُثمَّ َخَطَب، َفقَـاَل: 

  .)٩(»ْن ُیْمِكنِّي ِمْن َأَحِدِهْم َألَُنكَِّلنَُّه َعْنهُ ، َأَما َواِهللا، إِ )٨(، َیْمَنُح َأَحُدُهُم اْلُكْثَبةَ )٧(التَّْیسِ 

                                                 
 .٢/١٨٢الكاشف  )١(
 .٤٨٥تقریب التهذیب ص: )٢(
  .٣٤١تقریب التهذیب ص: )٣(
  .٦/١٨١تهذیب التهذیب  )٤(
  .٣٤١تهذیب ص:تقریب ال )٥(

  .٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
 .٤/ ٥َصْوت التَّْیس ِعْند السِّفاد. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٧(
  . ١٥١/ ٤كلُّ َقلیٍل َجَمْعَته ِمْن َطعاٍم َأْو َلبن َأْو َغْیِر ذلك. النهایة في غریب الحدیث واألثر )٨(
  .١٦٩٢، ح:٣/١٣١٩صحیح مسلم  )٩(



 ٣٠

  تخریج الحدیث: 
شعبة، عن سماك به بنحوه، وفیهـا جمیعـا لفظـة  ، من طریق)٣(، وابن حبان)٢(، وأحمد)١(أخرجه الطیالسي

  (ألنكلنه عنه).
  دراسة رجال اإلسناد:

، الُكْوِفيُّ َأْوٍس ْبِن َخاِلِد بِن ِنَزابن  :ِسَماِك ْبِن َحْربٍ  • ، الَبْكِريُّ ، مات ِر بِن ُمَعاِوَیَة بِن َحاِرَثَة، َأُبو الُمِغْیَرِة الذُّْهِليُّ
  سنة ثالث وعشرین ومائة.

وقال ابن حجر: "صدوق، وروایته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقـد تغیـر  ،)٤(قال الذهبي: "ثقة ساء حفظه"
 ،)٦(به مسلم عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشیر، وغیرهما"قال العالئي: "احتج  ،)٥(بأخرة فكان ربما تلقن"

  )٧(قال یعقوب: ومن سمع منه قدیما مثل: سفیان، وشعبة، فحدیثه عنه صحیح مستقیم" وقال ابن الكیال: "
وقــد رواه عنــه هنــا أبــو  مــن ســمع منـه قــدیما كســفیان وشــعبة صــحیح،ســاء حفظــه، فروایــة  : ثقــةقالــت الباحثــة
عبة كمـا هـو ظـاهر فـي تخـریج شـعنه لم تتمیز، لكن تابعـه علیهـا مـن سـمع مـن سـماك قـدیمًا كعوانة وروایته 

  طربة، وحدیثنا من روایته عن جابر بن سمرة.الحدیث، أما روایته عن عكرمة مض
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
وم  ر َلـِزْدُتكم،«َوِفي َحِدیِث ِوَصاِل الصَّ َأْي ُعقوبـًة َلهُـْم. َوقَـْد َنكَّـَل ِبـِه َتْنكـیال، وَنكَّـَل ِبـِه، ِإَذا » َكالتَّْنِكیـِل َلُهـمْ  َلْو تـأخَّ

  )٨(.َجَعَلُه ِعْبرًة ِلَغْیِرِه. والنََّكاُل: اْلُعُقوَبُة الَِّتي َتْنُكُل الناَس َعْن ِفعل َما ُجِعَلت َلُه َجزاءً 

  )١٥الحدیث رقم (
  :رحمه اهللالبخاري  قال اإلمام

، َقــاَل: َحــدَّثَِني َأُبــو َســَلَمَة ْبــنُ  ــَرَة  َحــدَّثََنا َأُبــو الَیَمــاِن، َأْخَبَرَنــا ُشــَعْیٌب، َعــِن الزُّْهــِريِّ ــِد الــرَّْحَمِن، َأنَّ َأَبــا ُهَرْی َعْب
ـــْومِ  َنَهـــى َرُســـوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم َعـــِن الِوَصـــاِل ِفـــي«َرِضـــَي اللَّـــُه َعْنـــُه، َقـــاَل:  َفَقـــاَل َلـــُه َرُجـــٌل ِمـــَن » الصَّ

ـا َأَبـْوا َأْن َیْنَتهُـوا »َوَأیُُّكـْم ِمْثِلـي، ِإنِّـي َأِبیـُت ُیْطِعُمنِـي َربِّـي َوَیْسـِقینِ «الُمْسِلِمیَن: ِإنََّك ُتَواِصُل َیا َرُسوَل اللَِّه، قَـاَل:  ، َفَلمَّ

                                                 
  .٢/١٢٥مسند أبي داود الطیالسي  )١(
 .٣٤/٤٩٨مسند أحمد  )٢(
 .١٠/٢٨١صحیح ابن حبان  )٣(
  .١/٤٦٥الكاشف  )٤(
  .٢٥٥تقریب التهذیب ص: )٥(
  .٤٩المختلطین للعالئي ص: )٦(
  .٢٤٠الكواكب النیرات ص: )٧(

  .٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٨)



 ٣١

َر َلــِزْدُتُكمْ «ثُــمَّ َرَأُوا اْلِهــَالَل، َفَقــاَل: َعــِن الِوَصــاِل، َواَصــَل ِبِهــْم َیْوًمــا، ثُــمَّ َیْوًمــا،  َكالتَّْنِكیــِل َلُهــْم ِحــیَن َأَبــْوا َأْن » َلــْو تَــَأخَّ
  )١(َیْنَتُهوا.

   تخریج الحدیث:
  الزهري، به بنحوه، وفیه (كالمنكل لهم). ، من طریق یونس، عن)٢(أخرجه مسلم

  دراسة رجال اإلسناد:
  رواة اإلسناد كلهم ثقات.

  ن األثیر رحمه اهللا: قال اب
َیْعِني الُقیود، اْلَواِحُد: ِنْكل، ِباْلَكْسِر، وُیْجمع َأْیًضا َعَلى َأْنَكال؛ ِألَنََّها ُیْنَكُل ِبهَـا: َأْي » ُیؤتى بقوٍم ِفي النُُّكولِ «َوِفیِه 
  )٣(.ُیْمَنع

  )١٦الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:أحمد قال اإلمام 

َنا اْلُفَضْیِل َیْعِني اْبَن ُسَلْیَماَن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َیْحَیى، َعِن اْلَعبَّـاِس ْبـِن َسـْهِل ْبـِن ، َحدَّثَ )٤(َحدَّثََنا ُحَسْینُ 
، َعْن َأِبیِه َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َباْلَخْنـَدِق َفَأَخـَذ اْلِكـ َفَحفَـَر ِبـِه َفَصـاَدَف ، )٥(ْرِزینَ َسْعٍد السَّاِعِديِّ

َضـِحْكُت ِمـْن َنـاٍس ُیـْؤَتى ِبِهـْم ِمـْن ِقَبـِل َحَجًرا َفَضِحَك ِقیَل َما ُیْضِحُكَك َیا َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم؟ قَـاَل: "
  .)٦("اْلَمْشِرِق ِفي النُُّكوِل ُیَساُقوَن ِإَلى اْلَجنَّةِ 

   تخریج الحدیث:
  من طریق الحسین بن محمد المروذي. ،)٨(، والطبراني)٧(يأخرجه الرویان

  َقَزَعَة. الحسن بن طریق من ،)١٠(والطبراني، )٩(والطحاوي
  .كالهما عن فضیل بن سلیمان، به بنحوه

                                                 
 .١٩٦٥، ح:٣/٣٧صحیح البخاري  )١(
  .١١٠٣، ح:٢/٧٧٤صحیح مسلم  )٢(

  . ٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

 .١٦٨هو: الحسین بن محمد بن بهرام التمیمي، أبو أحمد أو أبو علي المّروذي، نزیل بغداد. تقریب التهذیب ص: )٤(
  .٤٨٥/ ٢الكرازین: الفؤوس واحدها: كرزین. غریب الحدیث البن قتیبة  )٥(
  .٢٢٨٦١، ح:٣٧/٥٠٦مسند أحمد  )٦(
 .١١١١، ح:٢/٢١٣مسنده  )٧(
  .٦/١٢٨المعجم الكبیر للطبراني  )٨(
 .٩/١٦٥شرح مشكل اآلثار  )٩(
  .٦/١٨٨المعجم الكبیر للطبراني  )١٠(



 ٣٢

  دراسة رجال اإلسناد:
ــْیِل َیْعِنــي اْبــَن ُســَلْیَمانَ  • ســنة ثــالث  مــات،  ،أبــو ســلیمان البصــري، میــريضــیل بــن ســلیمان النُ فُ : هــو: اْلُفَض

  .وقیل غیر ذلك ومائتین، وثمانین
وقال أبو زرعـة: "لـین ، )٣(وقال أیضًا: "لیس بشيء"، )٢(قال ابن معین: "لیس بثقة"و  .)١(ذكره ابن حبان في الثقات

قـال و  ،)٧(وقال ابن قـانع: "ضـعیف" ،)٦(وقال النسائي: "لیس بالقوي" ،)٥(وقال أبو حاتم: "لیس بالقوي"، )٤(الحدیث"
  : القول فیه قول ابن حجر: صدوق له خطأ كثیر.الباحثة قالت ".: " صدوق له خطأ كثیر)٨(حجرابن 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٩(هذا إسناد ضعیف" فضیل بن سلیمان، ولم یتابع علیه، قال األلباني: "إسناده ضعیف ألجل 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١٠(أي شموا نكهته ورائحة فمه، هل شرب الخمر أم ال؟» استنكهوه«ارب الخمر (نكه) في حدیث ش

  )١٧الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:البزار قال اإلمام 

، َعـن َأبیـِه، َعـن َعْلَقَمـةَ  ْبـِن  َحدَّثنا العباس بن َعبد اهللا، َقال: َحـدَّثنا َیْحَیـى ْبـُن َیْعلَـى ْبـِن اْلَحـاِرِث اْلُمَحـاِرِبيُّ
لَّم فـردده، َعن اْبِن ُبَریدة، َعن َأبیِه، َرِضي اللَُّه َعْنُه، َقاَل َجاَء َماِعُز ْبُن َماِلٍك ِإَلى النَِّبّي َصـلَّى اهللا َعَلیـه َوَسـَمْرَثٍد، 

یـه َوَسـلَّم؛ َأنَّـه قَـاَل اْسـَتْنِكُهوُه إالَّ َوال َنْعلَـُم ُیـْرَوى َعـن النَّبِـّي َصـلَّى اللَّـُه َعلَ  َفاْسَتْنَكُهوُه، ُثمَّ َرَجَمُه. "اْسَتْنِكُهوهُ "ُثمَّ َقاَل: 
  )١١(ِفي َحِدیِث َیْحَیى ْبِن َیْعَلى ْبِن اْلَحاِرِث.

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي كریب عن یحیى المحاربي، به مطوًال، وفیه لفظة (استنكهوه).)١٢(أخرجه الطبراني

                                                 
  .٧/٣١٦الثقات  )١(
  .٤/٢٢٦تاریخه روایة الدوري  )٢(
  .٤٦٩سؤاالت ابن الجنید له ص: )٣(
  .٧/٧٢الجرح والتعدیل  )٤(
  بق.المرجع السا )٥(
  .٨٨الضعفاء والمتروكون ص: )٦(
  .٨/٢٩١تهذیب التهذیب  )٧(
 .٤٤٧تقریب التهذیب ص: )٨(
  .٩/٣٥سلسلة األحادیث الضعیفة  )٩(

  .٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٠)
  .١٠/٣٢٩مسند البزار  )١١(
 .٤٨٤٣، ح:٥/١١٧المعجم األوسط  )١٢(



 ٣٣

  
، مـن طریـق أبـي )٢(أبـو داودأخرجـه و  كریـب.، أبـو ، من طریق محمد بـن العـالء الهمـداني)١(أخرجه مسلمو 

 ، مـن طریـق)٤(أبـو عوانـةأخرجـه و  ، مـن طریـق إبـراهیم الجوزجـاني.)٣(النسـائيأخرجـه و  بكر بن أبي شـیبة.
، وعبـاس بـن محمـد التَّْرُقفِ العباس بن عبد اهللا  ، يُّ ومحمـد بـن نصـر بـن الحجـاج ، ومحمـد بـن مسـلمالـدُّوِريُّ

ـــاَل: عـــن  جمـــیعهم .اْلَمـــْرَوِزيُّ  ـــاَم َرُجـــٌل » َأَشـــِرَب َخْمـــًرا؟«یحیـــى المحـــاربي، بـــه بنحـــوه، وفیهـــا جمیعـــا: َفَق َفَق
  َفاْسَتْنَكَهُه، َفَلْم َیِجْد ِمْنُه ِریَح َخْمٍر.

  دراسة رجال اإلسناد:
عباس بن عبد اهللا بـن أبـي عیسـى الواسـطي، نزیـل : هو: رجال اإلسناد كلهم ثقات، والعباس بن َعبد اهللا

، مات سنة سبع أو ثمان وستین ومائتینبمعروف بغداد، ال   .)٥(التَّْرُقِفيُّ
  الحكم على اإلسناد: 

جمیـع رواة الحـدیث عـن ف شـاذة،ه إلـى النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم نسبة االستنكاو صحیح،  إسناده
لــى النبــي ، وأبــي كریــب، فرویاهــا مــرة نســبة إ التَّْرُقِفــيُّ بــدونها، عــدا طریقــي العبــاس  رووه یحیــى المحــاربي

قــال  دون أمــر النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، وهــو الصــواب، صــلى اهللا علیــه وســلم، ومــرة مــن صــنیع رجــل
َوال َنْعَلُم ُیْرَوى َعن النَِّبّي َصلَّى اللَُّه َعَلیه َوَسلَّم؛ َأنَّه َقاَل اْسَتْنِكُهوُه إالَّ ِفـي َحـِدیِث "البزار في ختام الحدیث: 

وأبــو  التَّْرُقِفــيُّ ، فجعـل نســبة الخطــأ لــه، ألن الــرواة عنـه كلهــم ثقــات، وقــد رواه "ِن اْلَحــاِرثِ َیْحَیـى ْبــِن َیْعَلــى ْبــ
  كریب بكال اللفظین عنه، مما یقوي كون الخطأ فیه منه، ال منهما.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َقـاَل َبْعُضـُهْم: إنَّ اْلَهـاَء بـَدل » أْن ُتْنِكـَره«ْعـُروُف َهَكـَذا َجـاَء ِفـي ِرَواَیـٍة. َواْلمَ » َأَخاُف َأْن َتْنَكَه قلـوُبكم«َوِفیـِه 

  )٦(.ِمْن َهْمَزِة: َنَكْأُت الُجْرح، ِإَذا َقَشرَته، ُیرید َأَخاُف َأْن َتْنَكَأ ُقلوبكم، وُتوِغَر صدوُركم، فَقلب اْلَهْمَزةَ 

  )١٨الحدیث رقم (
  لم أجده بهذا اللفظ، ووجدته بهذا اللفظ:

  رحمه اهللا:خاري البقال اإلمام 

                                                 
 .١٦٩٥، ح:٣/١٣٢٢صحیح مسلم  )١(
  .٤/١٤٩داود سنن أبي  )٢(
 .٧١٢٥، ح:٦/٤١٤السنن الكبرى  )٣(
  .٦٢٩٢، ح:٤/١٣٤مستخرج أبي عوانة  )٤(
  .٢٩٣تقریب التهذیب ص: )٥(

  .٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ٣٤

َي ــــِــــ ، َعِن اَألْسَوِد ْبِن َیِزیَد، َعْن َعاِئَشَة َرض)٣(، َحدَّثََنا َأْشَعثُ )٢(، َحدَّثََنا َأُبو اَألْحَوصِ )١(َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ 
  اللَُّه َعْنَها، 

ُقْلــُت: َفَمــا َلُهــْم َلــْم » َنَعــمْ «َن الَبْیــِت ُهــَو؟ َقــاَل: َأِمــ )٤(َقاَلــْت: َســَأْلُت النَِّبــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َعــْن الَجــْدرِ 
ــَرْت ِبِهــُم النََّفَقــةُ «ُیــْدِخُلوُه ِفــي الَبْیــِت؟ َقــاَل:  ــِك، «ُقْلــُت: َفَمــا َشــْأُن َباِبــِه ُمْرَتِفًعــا؟ َقــاَل: » ِإنَّ َقْوَمــِك َقصَّ ــَك َقْوُم ــَل َذِل َفَع

َشاُءوا، َوَلْوَال َأنَّ َقْوَمـِك َحـِدیٌث َعْهـُدُهْم ِباْلَجاِهِلیَّـِة، َفَأَخـاُف َأْن ُتْنِكـَر ُقلُـوُبُهْم، َأْن  ِلُیْدِخُلوا َمْن َشاُءوا َوَیْمَنُعوا َمنْ 
  )٥(».ُأْدِخَل الَجْدَر ِفي الَبْیِت، َوَأْن أُْلِصَق َباَبُه ِباَألْرضِ 

   تخریج الحدیث:
  حوه.، عن سعید بن منصور، عن أبي األحوص، به بن)٦(أخرجه مسلم

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
یقال: نكیت في العدو أنكي نكایة فأنا ناك، إذا أكثرت فیهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك، » أو ینكي لك عدوا«فیه 

  )٧(.وقد یهمز لغة فیه. یقال:نكأت القرحة أنكؤها، إذا قشرتها

  )١٩الحدیث رقم (
  رحمه اهللا: أبو داودقال اإلمام 

، َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب، َعْن ُحَیيِّ ْبِن َعْبِد اللَِّه، َعْن َأِبي َعْبـِد الـ ْمِليُّ ، َعـِن َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َخاِلٍد الرَّ رَّْحَمِن اْلُحُبِلـيِّ
اللَُّهمَّ اْشـِف َعْبـَدَك َیْنَكـُأ " ِإَذا َجاَء الرَُّجُل َیُعوُد َمِریًضا، َفْلَیُقْل: " اْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:

  )٨(."َلَك َعُدو ا، َأْو َیْمِشي َلَك ِإَلى َجَناَزةٍ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق ابن لهیعة.)٩(أخرجه أحمد
  بن سعد. ِرْشِدین، من طریق )١٠(وعبد بن حمید

                                                 
، أبو الحسن، ثقة حافظ. تقریب التهذیب ص: )١(  .٥٢٨هو: ُمَسدَُّد بُن ُمَسْرَهِد بِن ُمَسْرَبٍل اَألَسِديُّ
، موالهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حدیث. المرجع السابق ص:هو: )٢(  .٢٦١َسالَُّم بُن ُسَلْیٍم الَحَنِفيُّ
، ثقة. المرجع السابق ص: )٣(  .١١٣هو:َأْشَعُث ْبُن َأِبي الشَّْعثَاِء ُسَلْیِم ْبِن َأْسَوَد اْلُمَحاِربيُّ اْلُكوِفيُّ
 .٣/٤٤٣ري البن حجر أي الحجر الذي حول جدار الكعبة. انظر:فتح البا )٤(
 .١٥٨٤، ح:٢/١٤٦صحیح البخاري  )٥(
  .١٣٣٣، ح:٢/٩٧٣صحیح مسلم  )٦(

  . ٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر (٧)

 .٣١٠٧، ح:٣/١٨٧سنن أبي داود  )٨(
 .٦٦٠٠، ح:١١/١٧٣مسند أحمد  )٩(
  .٣٤٤، ح:١/٢٨١المنتخب من مسند عبد بن حمید  )١٠(
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  وهب. عبد اهللا بنمن طریق ، )٤(والطبراني، )٣(ابن حبان، و )٢(، والعقیلي)١(اابن أبي الدنی وأخرجه
  ثالثتهم عن حیى بن عبد اهللا، به بنحوه، وفیها جمیعًا: "یمشي لك إلى صالة"

  دراسة رجال اإلسناد:
  ومائة. مات سنة ثمان وأربعین ،المصرياْلَمَعاِفِريُّ بن شریح : ُحَیيِّ ْبِن َعْبِد اللَّهِ 

  .)٦(ذكره ابن حبان في الثقات، و )٥(ابن معین: "لیس به بأس"قال 
وقـال ابـن  ،)٨(وقـال البخـاري: "فیـه نظـر" ،)٧(: "صالح الحدیث لیس بذاك القوى"في قول آخر عنه وقال ابن معین

  : " صدوق یهم".)١٠("، وقال ابن حجر: "ال بأس به إذا روى عنه ثقة)٩(ابن عدي
  .)١٢(النسائي: "لیس بالقوي"قال و  ،)١١(قال أحمد: "أحادیثه مناكیر"و 

، ولعل مراد ابن حجر بقوله: (یهم) مـا كـان القول فیه قول ابن عدي: ال بأس به إذا روى عنه ثقة: قالت الباحثة
  من روایة غیر الثقات عنه.
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  الحكم على اإلسناد: 
  "،مصري صحیح اإلسناد حدیث: ")١٣(إسناده حسن ألجل حیي بن عبد اهللا، قال ابن حجر

  .)١٥("، وحسنه األلبانيحدیث حسن: ")١٤(وقال عبد القادر األرناؤوط
 
 
 

                                                 
  .١٧٤ح:، ١٤١المرض والكفارات ص: )١(
  .١/٣١٩الضعفاء الكبیر  )٢(
  .٢٩٧٤، ح:٧/٢٣٩صحیح ابن حبان  )٣(
  .١٠٧، ح:١٣/٤٥، والمعجم الكبیر ١١٢٤، ح:٣٤٣الدعاء ص: )٤(
  .٩١تاریخ ابن معین، روایة الدارمي ص: )٥(
  .٦/٢٣٥الثقات البن حبان  )٦(
  .١/٦٨تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز  )٧(
  .٣/٧٦ التاریخ الكبیر للبخاري )٨(
  .٣/٣٩٠الكامل في ضعفاء الرجال  )٩(
  .١٨٥تقریب التهذیب ص: )١٠(
  .٤٧بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص: )١١(
  .٣٥الضعفاء والمتروكون ص: )١٢(
 .٩/٥٦٤إتحاف المهرة البن حجر  )١٣(
  .١٣٤هامش األذكار للنووي ص: )١٤(
  .١/١٤٣صحیح الجامع الصغیر وزیادته  )١٥(



 ٣٦

  

  

  

  

  

  :المبحث الثاني
  َباُب النون مع اْلِمیِم.
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  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ُجلُـوِد النُّمـور، َوِهـَي » َنهى َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َعـْن رُكـوب النَِّمـارِ «(س) ِفیـِه 

ینـة والُخـَیالء، َوِألَنَّـُه ِزّي السِّباع اْلَمْعُروَفُة، واِحُدها: َنِمر. ِإنََّمـا َنهَـى َعـِن  اسـتعمالها لمـا فیهـا ِمـَن الزِّ
ــَر َذكــّي َوَلَعــلَّ َأْكَثــ ــِة ِإَذا َكــاَن َغْی ــَد أحــِد اْألَِئمَّ ــُل الــدَِّباَغ ِعْن َر َمــا َكــاُنوا اْألََعــاِجِم، َأْو ِألَنَّ َشــْعَرُه َال َیْقَب

  )١(صطیاَدها َعسیر.َیْأُخُذوَن ُجلوَد النُُّمور ِإَذا َماَتْت، ِألَنَّ ا

  )٢٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، قَــاَل: َحــدَّثََنا َخاِلــٌد اْلَحــذَّاُء، َعــْن َمْیُمــوٍن اْلَقنَّــاِد، َعــْن َأبِــي ِقَالَبــَة، َعــْن )٢(َحــدَّثََنا ِإْســَماِعیلُ 
َنَهـى َعـْن ُرُكـوِب النَِّمـاِر، َوَعـْن لُـْبِس ِه َوَسـلََّم "ُمَعاِوَیَة ْبِن َأِبي ُسْفَیاَن، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیـ

  )٣(".الذََّهِب ِإالَّ ُمَقطًَّعا
  تخریج الحدیث:
، مـــن )٧(، والطبرانـــي)٦(وأخرجـــه النســـائي ، مـــن طریـــق إســـماعیل.)٥(، والطبرانـــي)٤(أخرجـــه أبـــو داود

ثالثـتهم، عـن خالـد  ، مـن طریـق محبـوب بـن الحسـن.)٨(الطبرانيأخرجه و  طریق سفیان بن حبیب.
  الحذاء، به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
: أبــو الَمنــازل، البصــري، الَحــذَّاء، قیــل لــه ذلــك ألنــه كــان یجلــس عنــدهم، وقیــل: ألنــه َخاِلــٌد اْلَحــذَّاءُ 

: ثقة یرسل، ولم ُیْذَكر لـه إرسـال قالت الباحثة )٩(كان یقول: أحذ على هذا النحو، وهو ثقة یرسل.

                                                 
  . ١١٨، ٥/١١٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

، اِإلَمــاُم، الَعالََّمــُة، الَحــاِفُظ، الثَّْبــُت، َأُبــو ِبْشــٍر اَألَســِديُّ  هــو:  اْبــُن ُعَلیَّــَة ِإْســَماِعْیلُ  )٢( بــُن ِإْبــَراِهْیَم بــِن ِمْقَســٍم اَألَســِديُّ
ُه. انظر سیر أعالم النبالء  ، الُكْوِفيُّ اَألْصِل، الَمْشُهْوُر: ِباْبِن ُعَلیََّة؛ َوِهَي ُأمُّ   .٩/١٠٧َمْوَالُهْم، الَبْصِريُّ

 .١٦٨٤٤، ح:٢٨/٥٩د مسند أحم )٣(
  .٤٢٣٩، ح:٤/٩٣سنن أبي داود  (٤)
  .١٩/٣٥٨المعجم الكبیر  (٥)
  .٨/٣٥٩السنن الكبرى  (٦)
  .١٩/٣٥٧المعجم الكبیر  (٧)
  .٦/١٢٢المعجم األوسط  (٨)

  .١٩١تقریب التهذیب ص:  )٩(
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  .)١(نادعن میمون الق
وقـال ابـن حجـر:  .)٣(، وقـال الـذهبي: "وثـق")٢(ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات .بصـريَمْیُموٍن اْلَقنَّـاِد: 

، وقال ابن حجـر: )٥(قال البخاري: "َعْن َسِعید ْبن الُمَسیَّب، وَأبي ِقَالبة.عْنده مراسیل"و .)٤("مقبول"
  .)٦(وقال بعضهم مرسله ال یصح""َقال الُبَخاريُّ روى عن َسِعید، وأبي قالبة المراسیل 

: عبــد اهللا بـن زیــد الَجْرِمــيُّ البصـري، ثقــة فاضـل كثیــر اإلرسـال، مــات بالشـام هاربــا مــن ِقَالَبــةَ  َأِبـو
. )٨(قـال أبـو حـاتم: "لـم یسـمع مـن معاویـة بـن أبـي سـفیان" .)٧(القضاء سنة أربع ومائة وقیل بعـدها

  : "لم یلق معاویة".)٩(وقال أبو داود
  ل اإلسناد ثقاتباقي رجا

  الحكم على اإلسناد: 
إســناده ضــعیف، میمــون الَقّنــاد حدیثــه عــن أبــي قالبــة مرســل، وأبــو قالبــة لــم یســمع مـــن 

قــــال أحمــــد بــــن حنبــــل: "میمــــون القنــــاد قــــد روى هــــذا الحــــدیث، ولــــیس  معاویــــة بــــن أبــــي ســــفیان.
  .)١١(، وقال الذهبي: "الحدیث منكر")١٠(بمعروف"

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُهـَو ِكَناَیـٌة َعـْن ِشـّدِة الِحْقـد والَغَضـب، َتْشـبیها  »َقـْد َلِبُسـوا َلـَك ُجلـوَد النُّمـور«َوِفـي َحـِدیِث الُحدیبیـة 

  )١٢(بأخالِق النَِّمر وَشراَسِته.

  )٢١الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

ـُد ْبـُن ِإْسـ ـِد ْبـِن ُمْسـِلِم َحدَّثََنا َیِزیُد ْبـُن َهـاُروَن، َأْخَبَرَنـا ُمَحمَّ َحاَق ْبـِن َیَسـاٍر، َعـِن الزُّْهـِريِّ ُمَحمَّ

                                                 
  .٩٤، وتحفة التحصیل ص: ١٧١انظر: جامع التحصیل ص:  (١)
  .٧/٤٧١الثقات البن حبان  (٢)
  .٢/٣١٢الكاشف  (٣)
  .٥٥٦تقریب التهذیب ص:  (٤)
  .٧/٣٤٠التاریخ الكبیر  (٥)
  .١٠/٣٩٤تهذیب التهذیب  (٦)
  .٣٠٤تقریب التهذیب ص:  (٧)
  .١١٠المراسیل البن أبي حاتم ص:  (٨)
  .٤/٩٣سنن أبي داود  (٩)

  .٨/٢٣٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  (١٠)
  .٤/٢٣٦میزان االعتدال  (١١)
  .٥/١١٨ة في غریب الحدیث واألثر النهای (١٢)
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َبْیـِر، َعـِن اْلِمْسـَوِر ْبـِن َمْخَرَمـَة، َوَمـْرَواَن ْبـِن اْلَحَكـِم، قَـاَال: َخـَرَج رَ  ُسـوُل ْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبـِن الزُّ
یـُد ِزَیـاَرَة اْلَبْیـِت، َال ُیِریـُد ِقتَـاًال،... َحتـَّى ِإَذا َكـاَن ِبُعْسـَفاَن اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َعـاَم اْلُحَدْیِبَیـِة ُیرِ 

، َفقَـاَل: َیـا َرُسـوَل اِهللا، َهـِذِه قُـَرْیٌش قَـْد َسـِمَعْت ِبَمِسـیِرَك، َفَخَرَجـتْ   َمَعهَـا َلِقَیُه ِبْشُر ْبـُن ُسـْفَیاَن اْلَكْعبِـيُّ
، ُیَعاِهُدوَن اَهللا َأْن َال َتْدُخَلَها َعَلْیِهْم َعْنَوًة َأَبًدا، َوَهَذا َخاِلُد ا ُجُلوَد النُُّمورِ َقْد َلِبُسو ، )١(اْلُعوُذ اْلَمَطاِفیلُ 

، َفَقــاَل َرُســوُل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: " َیــا َوْیــَح )٢(ْبــُن اْلَوِلیــِد ِفــي َخــْیِلِهْم َقــِدُموا ِإَلــى ُكــَراِع اْلَغِمــیمِ 
    )٣(َقْد َأَكَلْتُهُم اْلَحْرُب...".ُقَرْیٍش، لَ 

  تخریج الحدیث:
  ، من طریق محمد بن سلمة. )٤(أخرجه الطبراني

  ، من طریق سلمة بن الفضل األنصاري.)٥(وأخرجه ابن خزیمة
  ، من طریق صدقة بن سابق.)٦(والسراج

  ، من طریق عبد اهللا بن إدریس.)٧(والطحاوي
  اع من الزهري).(وفیها جمیعًا تصریح ابن إسحاق، بالسم

، (وفیـه: أن عـروة َسـِمَع َمـْرَواَن، َوالِمْسـَوَر ْبـَن َمْخَرَمـَة َرِضـَي )٨(وأخرجه البخاري، من طریـق عقیـل
  اللَُّه َعْنُهَما ُیْخِبَراِن، َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم).

ــ)٩(وأخرجــه مــن طریــق معمــر ــيَّ اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه ، (وفیــه: َفقَــاَل ُعَم ــُت َنِب ــُن الَخطَّــاِب: َفَأَتْی ُر ْب
  َوَسلََّم).

  .)١١(، ویونس)١٠(وأخرجه من طریق ابن أخیه البن شهاب
جمیعهم (محمد بـن سـلمة، وسـلمة بـن الفضـل، وصـدقة بـن سـابق، وعبـد اهللا بـن إدریـس، ومعمـر، 

  ، ولیس فیها لفظة حدیثنا.ویونس)، عن ابن شهاب، به بنحوه، مطوًال، ومختصراً 

                                                 
ِبِل َمع أْوَالِدها. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )١(  .١٣٠/ ٣َأِي اْإلِ
 .٧٢٢َمْوِضٌع بین َمكَّة َواْلَمِدْیَنة. األماكن، ما اتفق لفظه وافترق مسماه ص:   )٢(

  .١٨٩١٠، ح:٣١/٢١٢مسند أحمد  (٣)
  .٢٠/١٥المعجم الكبیر  (٤)
  .٤/٢٩٠خزیمة  صحیح ابن (٥)
  .٣/٣٣حدیث السراج  (٦)
  .٧/٥شرح مشكل اآلثار  (٧)
  .٣/١٨٨صحیح البخاري  (٨)
  .٣/١٩٦صحیح البخاري  (٩)

  .٥/١٢٧صحیح البخاري  (١٠)
  .٧/٤٩صحیح البخاري  (١١)



 ٤٠

  دراسة رجال اإلسناد:
ــارٍ  ــِن َیَس ــَحاَق ْب ــُن ِإْس ــُد ْب ــيُّ مــوالهم المــدني، نزیــل العــراق، إمــام المغــازي، ُمَحمَّ : أبــو بكــر الُمطَِّلِب

  )١(صدوق یدلس، مات سنة خمسین ومائة ویقال بعدها.
روى تسـتنكر، واختلـف فـي  كان صدوقا، من بحـور العلـم، ولـه غرائـب فـي سـعة مـا قال الذهبي: "

، وقـال ابـن حجـر: "مـا ینفـرد بـه وٕان لـم یبلـغ )٢(االحتجاج به، وحدیثه حسن، وقد صححه جماعـة"
  .)٣(درجة الصحیح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحدیث"

  قالت الباحثة: صدوق، حدیثه في درجة الحسن إذ صرح بالتحدیث، كما في حدیثنا.
، "وكان مولده )٤(: بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن، له وألبیه صحبةةَ اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرمَ 

بعد الهجرة بسـنتین، وقـدم المدینـة فـي ذي الحجـة بعـد الفـتح سـنة ثمـان، وهـو غـالم أیفـع ابـن سـت 
  .)٥(سنین"

لـه صـحبة،  بن أبي العاص بن أمیة، أبو عبد الملك، األمـوي المـدني، ال تثبـت  :َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكمِ 
  )٦(قال عروة ابن الزبیر: مروان ال یتهم في الحدیث.

: "حمل عنه سهل بن سعد، وعروة، وعلي بن الحسین، وأبو بكر بن عبد الرحمن )٧(قال ابن حجر
بــن الحــارث، وهــؤالء أخــرج البخــاري أحــادیثهم عنــه فــي صــحیحه... وقــد اعتمــد مالــك علــى حدیثــه 

  ورأیه والباقون".
  ة.قالت الباحثة: ثق

  باقي رجال اإلسناد ثقات
  الحكم على اإلسناد: 

بالســـماع كمـــا هـــو ظـــاهر فـــي التخـــریج،  حســـن؛ ألجـــل ابـــن إســـحاق،  وقـــد صـــرحه إســـناد
وحــدیث المســور ومـــروان ظــاهره اإلرســال؛ ألن المســـور  ویرتقــي بالمتابعــات إلــى الصـــحیح لغیــره،

ان فـي السـنة الثامنـة بعـد الفـتح، ومروان لم یشهد أحد منهما القصة. أما المسور فقدومه للمدینة كـ
وهو ابن ست سنین، بینما كانت الحدیبیة في السنة السادسة. وأمـا مـروان بـن الحكـم فلـم تثبـت لـه 
صحبة. لكن جاء من طریق عقیل عند البخاري: "یخبران عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیـه 

                                                 
  .٤٦٧تقریب التهذیب ص:  (١)
  .٢/١٥٦الكاشف  (٢)
  .١١/١٦٣هدي الساري  (٣)
  .٥٣٢تقریب التهذیب ص:  (٤)
  .٦/٩٤صابة في تمییز الصحابة اإل (٥)
  .٥٢٥تقریب التهذیب ص:  (٦)

 .٤٤٣هدي الساري ص:  )٧(



 ٤١

بعــض الصــحابة، وجهالــة وســلم"، فهــذه الطریــق أوضــحت أن المســور ومــروان ســمعا الحــدیث مــن 
وقـد وقـع فـي أثنـاء القصـة مـا یفیـد أنهمـا سـمعاها  الصحابي ال تضر؛ ألن الصـحابة كلهـم عـدول.

من عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فقد جاء في الحدیث: قال عمر بـن الخطـاب: فأتیـت النبـي 
أن الـذي حـدث  ، وعقب ابن حجر على هذه العبارة بقوله: "هـذا ممـا یقـوي..صلى اهللا علیه وسلم.

  .)١(المسور ومروان بقصة الحدیبیة، هو عمر"

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
كـــلُّ َشـــْمَلٍة ُمَخطَّطـــة َمـــْن َمـــآِزر اْألَْعـــَراِب َفِهـــَي َنِمـــرة، » َفَجـــاَءُه َقـــوٌم ُمجَتـــاِبي النِّمـــار«(هــــ) َوِفیـــِه 

ــفات وجمُعهــا: ِنمــار، َكَأنََّهــا أِخــذت ِمــْن َلــْوِن الّنِمــر؛ ِلَمــا فِ  ــواد والَبیــاض. َوِهــَي ِمــَن الصِّ یَهــا ِمــَن السَّ
  )٢(اْلَغاِلَبِة، َأَراَد َأنَُّه َجاَءُه قوٌم الِبسي ُأُزٍر ُمخطَّطة ِمْن ُصوف.

  )٢٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْ  َفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْیَفـَة، َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى اْلَعَنِزيُّ
نَّهَـاِر، َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجِریٍر، َعْن َأِبیِه، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِفـي َصـْدِر ال

ُتُهْم ِمـْن ُمَضـَر، َبــْل اِر َأِو اْلَعَبـاءِ ُمْجتَـاِبي النَِّمــقَـاَل: َفَجـاَءُه قَـْوٌم ُحَفــاٌة ُعـَراٌة  ، ُمَتَقلِّـِدي السُّـُیوِف، َعــامَّ
َدَخَل ثُــمَّ ُكلُُّهــْم ِمــْن ُمَضــَر َفَتَمعَّــَر َوْجــُه َرُســوِل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ِلَمــا َرَأى ِبِهــْم ِمــَن اْلَفاَقــِة، َفــ

اَم، َفَصـلَّى ثُـمَّ َخَطـَب َفقَـاَل: {َیـا َأیُّهَـا النَّـاُس اتَّقُـوا َربَُّكـُم الَّـِذي َخَلَقُكـْم ِمـْن َخَرَج، َفَأَمَر بِـَالًال فَـَأذََّن َوَأقَـ
َهللا َوْلَتْنظُـْر َنْفٍس َواِحَدٍة} ِإَلى آِخِر اْآلَیِة، {ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا} َواْآلَیـَة الَّتِـي ِفـي اْلَحْشـِر: {اتَّقُـوا ا

َتَصدََّق َرُجٌل ِمْن ِدیَناِرِه، ِمْن ِدْرَهِمِه، ِمْن َثْوِبِه، ِمـْن َصـاِع ُبـرِِّه، ِمـْن «َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اَهللا}  َنْفٌس َما
  )٣(»....».َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ  -َحتَّى َقاَل  -َصاِع َتْمِرِه 

  تخریج الحدیث:
 )٥(وأخرجـه مسـلم نذر بـن جریـر.، من طریق عبد الملك بن عمیر، عن الم)٤(أخرجه مسلم

   ، من طریق شقیق بن سلمة.)٦(وأخرجه الدارمي أیضًا، من طریق عبد الرحمن بن هالل العبسي.
  ثالثتهم، عن جریر، به بنحوه، مطوًال ومختصرًا.

                                                 
  .٥/٣٤٦فتح الباري  (١)
  . ٥/١١٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .١٠١٧، ح:٢/٧٠٤صحیح مسلم  )٣(
 المصدر السابق نفسه. )٤(
 المصدر السابق نفسه. )٥(
 .٥٢٩، ح:١/٤٤٣سنن الدارمي  )٦(



 ٤٢

  دراسة رجال اإلسناد:
حبـان فـي ، وذكـره ابـن )٢(. وثقـه الـذهبي)١(:  بـن عبـد اهللا الَبَجِلـيُّ الكـوفيالمنذر بن جریـر •

  قالت الباحثة: ثقة. : مقبول.)٤(وقال ابن حجر .)٣(الثقات
  وباقي رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(».أْقَبل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَعَلْیِه َنِمرة«(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث ُمْصَعب ْبِن ُعمیر 

  )٢٣الحدیث رقم (
  اإلمام المعافى بن عمران رحمه اهللا:قال 

ــاَل: َأْقَبــَل  ــِر، َق َبْی ــِن الزُّ ــِد اللَّــِه، َعــْن ُعــْرَوَة ْب ــِه َعْب ، َعــْن َأِخی َبــِذيُّ ــَدَة الرَّ ــُن َعْب َحــدَّثََنا ُموَســى ْب
َرآُه َأْصـَحاُبُه َنَكُسـوا َرْحَمـًة َلـُه، ، َفَلمَّـا )٦(، َوَقْد َوَصَل ِإَلْیَها ِإَهاًبـاَقِطیَفٌة َنِمَرةٌ ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر َعَلْیِه 

ــَالمَ  ، َوَقــاَل َخْیــًرا، َوَلــْیَس ِعْنــَدُهْم َمــا َیُعــوُدوَن َعَلْیــِه، َفَســلََّم َفــَردَّ النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َعَلْیــِه السَّ
  )٧(».َیا َما َأْعَلُم، َالْسَتَراَحْت َأْنُفُسُكْم َعْنَهاَوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه، َلْو َتْعَلُموَن ِمَن الدُّنْ «... َوَقاَل: 

  تخریج الحدیث:
، مـن طریـق زیـد بـن الحبـاب، )١١(، والبیهقـي)١٠(، والحـاكم)٩(، وابن سـمعون)٨(أخرجه ابن أبي الدنیا

  عن موسى بن عبده الربذي، به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

َبِذيُّ  • بد العزیز المدني، ضعیف، وكان عابدا، مات سنة ثـالث : أبو عُموَسى ْبُن َعْبَدَة الرَّ
 )١٢(وخمسین ومائتین.

                                                 
 .٥٤٦ب التهذیب ص: تقری )١(
 .٢/٢٩٥الكاشف  )٢(
 .٥/٤٢٠الثقات البن حبان  )٣(
 .٥٤٦تقریب التهذیب ص:  )٤(

  . ٥/١١٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)

 .١/٨٣أي وصل بها جلدًا لم یدبغ بعد، قال ابن األثیر: " ِإنََّما ُیَقاُل ِلْلِجْلِد ِإَهاٌب َقْبَل الدَّْبِغ". النهایة  )٦(
 .٢١١، ح:٢٩٩الزهد ص:  )٧(
 .٤٢٨، ح:١٧٤ذم الدنیا ص:  )٨(
 .١٥٨، ح:١٨٠أمالیه ص:  )٩(
 ٦٦٤٠، ح:٣/٧٢٨المستدرك  )١٠(
 ٩٨٤٦، ح:١٢/٥٣٤شعب اإلیمان  )١١(
 .٥٥٢تقریب التهذیب ص:  )١٢(



 ٤٣

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

، ومدار الحدیث علیه. وضعفه األلباني َبِذيُّ   .)١(إسناده ضعیف ألجل موسى الرَّ

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٢(ُهَو الَجبل الَِّذي َعَلْیِه أْنصاُب الَحرم َبَعرفات..» ةَ َحتَّى أَتى َنِمرَ «َوِفي َحِدیِث اْلَحجِّ 

  )٢٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام الفاكهي رحمه اهللا:

َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ُحَمْیٍد َقاَل: ثنا َحاِتٌم، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبیِه، َعْن َجـاِبٍر، َرِضـَي 
  )٤(، ُثمَّ َراَح ِإَلى اْلَمْوِقِف".)٣(َفَقاَل ِبَها َأَتى َنِمَرَة،النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اُهللا َعْنُهما َقاَل: ِإنَّ 

  تخریج الحدیث:
  ، عن أبي بكر بن أبي شیبة، وٕاسحاق بن إبراهیم، َجِمیًعا َعْن َحاِتٍم، به بنحوه.)٥(أخرجه مسلم

  دراسة رجال اإلسناد:
: بن كاسب المدني، نزیل مكة، وقد ینسب لجده، مات سنة أربعین أو إحدى َمْیدٍ َیْعُقوُب ْبُن حُ  •

  وأربعین ومائتین.
: "كـان ممـن یحفـظ، )٧(لم أر ِإالَّ خیرا ُهَو ِفي اَألْصـل َصـُدوق"، وقـال ابـن حبـان : ")٦(قال البخاري

اإلنسـان وممن جمع وصنف، واعتمد على حفظه فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء، ولیس خطـأ 
ــم یفحــش ذلــك منــه بمخرجــه عــن الثقــات، إذا تقــدمت عدالتــه"، وقــال ابــن  فــي شــيء یهــم فیــه مــا ل

 : "صدوق ربما وهم".)٨(حجر
حـدیث)، سمعت أبي یقـول: (هـو ضـعیف ال "، وقال ابن أبي حاتم: ": "لیس بثقة)٩(وقال ابن معین

                                                 
 .٤٣٥٦، ح:٩/٣٤٧سلسلة األحادیث الضعیفة  )١(

  . ٥/١١٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

النهایة فـي  ل والَقْیُلولة: االْسِتراحة ِنْصَف النََّهاِر، َوإِْن َلْم َیُكْن َمَعَها َنوم. ُیَقاُل: َقال َیِقیل َقْیُلولة، َفُهَو قاِئل.الَمِقی )٣(
 .٤/١٣٣غریب الحدیث واألثر 

 .٢٧١٧، ح:٤/٣٠١أخبار مكة  )٤(
 .١٢١٨، ح:٢/٨٨٦صحیح مسلم  )٥(
 .٣/١٢٤٨التعدیل والتجریح للباجي  )٦(
 .٩/٢٨٥الثقات البن حبان  )٧(
 .٦٠٧تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .٩/٢٠٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )٩(



 ٤٤

: صـدوق ربمـا وهـم، قالـت الباحثـة ".: "َلْیَس ِبَشْيء)١("، وقال النسائيوسألت ابا زرعة فحرك رأسه
  كما قال ابن حجر.

: بن إسماعیل المدني، أبو إسماعیل الحارثي موالهم، أصله من الكوفة، مـات سـنة سـت َحاِتمٌ  •
 )٢(أو سبع وثمانین ومائتین.

فـي  )٨(، وذكـره ابـن حبـان)٧(، والـذهبي)٦(، والـدارقطني)٥(، والعجلـي)٤(، وابـن معـین)٣(وثقه ابن سـعد
: "صــحیح الكتــاب صـــدوق یهــم"، وتعقبــه صـــاحبا التحریــر فقــاال: "بـــل )٩(وقــال ابــن حجـــر .الثقــات

  : ثقة.قالت الباحثة .)١٠(ثقة"
ــدٍ  • : بــن علــي بــن الحســین بــن علــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي، أبــو عبــد اهللا، َجْعَفــِر ْبــِن ُمَحمَّ

  المعروف بالصادق، مات سنة ثمان وأربعین ومائة.
: "ولجعفــر ْبــن )١٥(، وقــال ابــن عــدي)١٤(، وأبــو حــاتم)١٣(، وابــن معــین)١٢(، وأحمــد)١١(وثقــه الشــافعي

ُمَحمد حدیث كبیر، َعن أبیه عن جابر وعن أبیه عـن آبائـه ونسـخا ألهـل البیـت بروایـة َجْعفَـر ْبـن 
ُمَحمد، وقد حدث َعْنـُه مـن األئمـة مثـل ابـن ُجـَریج، وُشـعبة بـن الحجـاج، ممـن ذكـرت بعضـهم ولـم 

، )١٦(قات النَّاس َكَما َقاَل َیْحیى ْبـُن َمِعـین"، وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـاتأذكر بعضا، وجعفر من ث
وقال: "یحتج بروایته ما كان مـن غیـر روایـة أوالده عنـه؛ ألن فـي حـدیث ولـده عنـه منـاكیر كثیـرة، 
وٕانمــا مــرض القــول فیــه مــن مــرض مــن أئمتنــا لمــا رأوا فــي حدیثــه مــن روایــة أوالده، وقــد اعتبــرت 

                                                 
 .١٠٦الضعفاء والمتروكون ص:  )١(
  .١٤٤تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٥/٤٩٣الطبقات الكبرى  )٣(
  .٩٥روایة الدارمي ص:  -تاریخ ابن معین  )٤(
 .١/٢٧٥الثقات للعجلي  )٥(
 .٢/١٦٨ارقطني علل الد )٦(
 .١/٣٠٠الكاشف  )٧(
 .٨/٢١٠الثقات البن حبان  )٨(
  .١٤٤تقریب التهذیب ص:  )٩(
 . ١/٢٢٩تحریر التقریب  )١٠(
 .٢/٤٨٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١١(
 .١٦١العلل ومعرفة الرجال روایة المروذي ص:  )١٢(
 .٨٤تاریخ ابن معین، روایة الدارمي ص:  )١٣(
 .٢/٤٨٧ل البن أبي حاتم الجرح والتعدی )١٤(
 .٢/٣٦٠الكامل في ضعفاء الرجال  )١٥(
 .٦/١٣١الثقات البن حبان  )١٦(



 ٤٥

قات عنه مثل: ابن جریج والثوري ومالك وشعبة وابن عیینة ووهب بن خالد ودونهم، حدیثه من الث
فرأیت أحادیث مستقیمة لیس فیها شيء یخالف حدیث األثبات، ورأیـت فـي روایـة ولـده عنـه أشـیاء 
لــیس مــن حدیثــه وال مــن حــدیث أبیــه وال مــن حــدیث جــده، ومــن المحــال أن یلــزق بــه مــا جنــت یــدا 

ــُق ِمــْن ُســَهْیٍل، َواْبــِن )١(غیــره"، وقــال الــذهبي ــَو َأْوَث ــِت َكُشــْعَبَة، َوُه ــَو ِفــي الثَّْب ــا ُه ــٌة، َصــُدْوٌق، َم : "ِثَق
ـــال ابـــن  ـــْیُل"، وق ـــِه َمَراِس ـــْن َأِبْی ـــه َع ـــُب ِرَواَیاِت ـــٍب، َوَنْحـــِوه، َوَغاِل ـــي ِذْئ ـــِن َأِب ـــي َوْزِن اْب ـــَو ِف ـــَحاَق، َوُه ِإْس

  : "صدوق فقیه إمام".)٢(حجر
ـٍد الَحـِدْیَث الطَِّوْیـَل )٣(طانوقال یحیى الق ثُـمَّ قَـاَل:  -َیْعنِـي: ِفـي الَحـجِّ -: "َأمَلى َعَليَّ َجْعَفُر بـُن ُمَحمَّ

َوِفـــي َنْفِســـي ِمْنـــُه َشـــْيٌء، ُمَجاِلـــٌد َأَحـــبُّ ِإَلـــيَّ ِمْنـــُه"، وتعقبـــه الـــذهبي، فقـــال: "َهـــِذِه ِمـــْن َزلَقـــاِت َیْحَیـــى 
ـةُ  َهـَذا الشَّـْأِن َعلَـى َأنَّ َجْعفَـرًا َأْوثَـُق ِمـْن ُمَجاِلـٍد، َولَـْم َیْلَتِفتُـوا ِإلَـى قَـْوِل َیْحَیـى"،  الَقطَّاِن، َبْل َأْجَمـَع َأِئمَّ

ونقــل ابــن أبــي مــریم عــن ابــن معــین، أن یحیــى قــال: "ِإْن َكــاَن َیحَفــُظ، َفَحــِدْیُث َأِبْیــِه الُمْســَنُد َیْعِنــي: 
"   .)٤(َحِدْیَث َجاِبٍر ِفي الَحجِّ

  ثة: ثقة، خاصة في حدیثه عن أبیه في الحج.قالت الباح
  باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده حسن ألجل یعقوب بن حمید، وقد توبع علیه كمـا هـو ظـاهر فـي تخـریج الحـدیث، 

  فیرتقي إلى الصحیح لغیره، وأصل الحدیث في صحیح مسلم.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ِوسـادة، َوِهـَي ِبَضـمِّ النُّـوِن َوالـرَّاِء َوِبَكْسـِرِهَما، َوِبَغْیـِر هـاٍء، » اْشـَتَرْیِت ُنْمُرَقـة«(َنْمَرَق) (س) ِفیِه 
  )٥(وجمُعها: َنَماِرُق.

  )٢٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

اُج ْبـُن ِمْنهَـاٍل، َحـدَّثََنا ُجَوْیِرَیـُة، َعـْن َنـاِفٍع، َعـِن ا لَقاِسـِم، َعـْن َعاِئَشـَة، َرِضـَي اللَّـُه َحدَّثََنا َحجَّ
 َیـْدُخْل، َفُقْلـُت: َعْنَها: َأنََّها اْشَتَرْت ُنْمُرَقًة ِفیَها َتَصاِویُر، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِباْلَبـاِب َفلَـمْ 

ـــا َأْذَنْبـــُت، َقـــاَل:  ـــَدَها، َقـــاَل: " ِإنَّ » َقـــةُ َمـــا َهـــِذِه النُّْمرُ «َأتُـــوُب ِإَلـــى اللَّـــِه ِممَّ ُقْلـــُت: ِلـــَتْجِلَس َعَلْیَهـــا َوَتَوسَّ

                                                 
 .٦/٢٥٧سیر أعالم النبالء  )١(
 .١٤١تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٥/٧٦تهذیب الكمال  )٣(
 .٥/٧٧تهذیب الكمال  )٤(

  .٥/١١٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)



 ٤٦

َوِر ُیَعذَُّبوَن َیـْوَم الِقَیاَمـِة، ُیقَـاُل َلهُـْم: َأْحُیـوا َمـا َخَلْقـُتْم، َوإِنَّ الَمَالِئَكـَة الَ   تَـْدُخُل َبْیتًـا َأْصَحاَب َهِذِه الصُّ
وَرةُ".   )١(ِفیِه الصُّ

   تخریج الحدیث:
  ، عن نافع.)٢(بخاريأخرجه ال

  ، من طریق عبد الرحمن بن قاسم.)٤(، ومسلم)٣(وأخرجه البخاري
  ، من طریق الزهري.)٦(، ومسلم)٥(وأخرجه البخاري

  ثالثتهم (نافع، وعبد الرحمن، والزهري) عن القاسم بن محمد، به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

َبِعيُّ ُجَوْیِرَیُة ْبُن َأْسَماءٍ  •  البصري، مات سنة ثالث وسبعین ومائة. : بن عبید الضُّ
  .)١٠(، وذكره ابن حبان في الثقات)٩(، والذهبي)٨(، وابن معین)٧(وثقه أحمد

  .)١١(وقال ابن  حجر: "صدوق"
  قالت الباحثة: ثقة.

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
النَّاُموُس:صاحُب سـرِّ الَمِلـك. [َوُهـَو » لنَّاُموُس األكبرُ ِإنَُّه َلیأتیه ا«(َنَمَس) (هـ) ِفي َحِدیِث الَمْبَعث 

ه الَِّذي ُیْطِلُعه َعَلى َمـا َیْطویـه َعـْن َغْیـِرِه ِمـْن َسـراِئره]. َوِقیـَل: النَّـاُموُس: صـاحُب سـرِّ الَخْیـر،  خاصُّ
ـــَالُم، ـــِه ِجْبِریـــَل َعَلْیـــِه السَّ ـــر، َوَأَراَد ِب ـــه بـــالَوْحي  َواْلَجاُســـوُس: َصـــاِحُب ســـرِّ الشَّ ألنَّ اللَّـــه َتَعـــاَلى خصَّ

  )١٢(والَغْیب اللَّذین َال َیطَّلع َعَلْیِهَما َغْیُره.

                                                 
 ٥٩٥٧، ح:٧/١٦٨صحیح البخاري  )١(
 .٢١٠٥، ح:٣/٦٣صحیح البخاري  )٢(
 .٥٩٥٤، ح:٧/١٦٨صحیح البخاري  )٣(
 .٢١٠٧، ح:٣/١٦٦٨صحیح مسلم  )٤(
 .٦١٠٩، ح:٨/٢٧صحیح البخاري  )٥(
 .٢١٠٧، ح:٣/١٦٦٧صحیح مسلم  )٦(
 .٢/٥٥١العلل ومعرفة الرجال  )٧(
 .٢/٥٣١الجرح والتعدیل  )٨(
 .١/٢٩٩الكاشف  )٩(
 .٦/١٥٣الثقات  )١٠(
  .١٤٣یب التهذیب ص: تقر  )١١(

  . ١/١١٩النهایة في غریب الحدیث واألثر (١٢)



 ٤٧

  )٢٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

ي َحـدَّثََنا َیْعقُـوُب ْبـُن ِإْبـَراِهیَم، َقــاَل: َحـدَّثََنا َأبِـي، َعـْن اْبـِن ِإْســَحاَق، قَـاَل: َحـدَّثَِني َیِزیـُد ْبـُن َأِبــ
، َعْن َحِبیِب ْبِن َأِبي َأْوٍس، َقاَل: َحـدَّثَِني َعْمـرُ  و َحِبیٍب، َعْن َراِشٍد َمْوَلى َحِبیِب ْبِن َأِبي َأْوٍس الثََّقِفيِّ

ُنوا ْبُن اْلَعاِص ِمْن ِفیِه، َقاَل: َلمَّا اْنَصـَرْفَنا ِمـَن اْألَْحـَزاِب َعـِن اْلَخْنـَدِق، َجَمْعـُت ِرَجـاًال ِمـْن قُـَرْیٍش َكـاا
ــٍد َیْعُلــو اْألُُمــ وَر ُعُلــو ا َیــَرْوَن َمَكــاِني، َوَیْســَمُعوَن ِمنِّــي، َفُقْلــُت َلُهــْم: َتْعَلُمــوَن، َواِهللا ِإنِّــي َألََرى َأْمــَر ُمَحمَّ

ْلَحـَق ِبالنََّجاِشـيِّ َفَنُكـوَن َكِبیًرا، َوإِنِّي َقْد َرَأْیُت َرْأًیا، َفَما تَـَرْوَن ِفیـِه؟ قَـاُلوا: َوَمـا َرَأْیـَت؟ قَـاَل: َرَأْیـُت َأْن نَ 
الَّـــِذي َكـــاَن َیـــْأِتي ُموَســـى  النَّـــاُموُس اْألَْكَبـــرُ ِعْنـــَدُه...َفَقاَل: َأَتْســـَأُلِني َأْن ُأْعِطَیـــَك َرُســـوَل َرُجـــٍل َیْأِتیـــِه 

َأِطْعنِـي َواتَِّبْعـُه، َفِإنَّـُه َواِهللا َلَعلَـى ِلَتْقُتَلُه؟ َقاَل: ُقْلُت: َأیُّهَـا اْلَمِلـُك َأَكـَذاَك ُهـَو؟ َفقَـاَل: َوْیَحـَك َیـا َعْمـُرو، 
ي، قَـاَل: اْلَحقِّ... ثُـمَّ َدَنـْوُت، َفُقْلـُت: َیـا َرُسـوَل اِهللا، ِإنِّـي ُأَباِیُعـَك َعلَـى َأْن َتْغِفـَر ِلـي َمـا َتقَـدََّم ِمـْن َذْنبِـ

ْســَالَم َیُجــبُّ َمــا َكــاَن َقْبَلـــُه، َوإِنَّ َفَقــاَل َرُســوُل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: "َیــا َعْمــُرو، َبــ اِیْع، فَــِإنَّ اْإلِ
  )١(اْلِهْجَرَة َتُجبُّ َما َكاَن َقْبَلَها"، َقاَل: َفَباَیْعُتُه ُثمَّ اْنَصَرْفُت.

   تخریج الحدیث:
، )٦(، والحــاكم)٥(، والطحــاوي)٤(، وابــن أبــي أســامة)٣(، وابــن عبــد الحكــم)٢(أخرجــه البخــاري

  .، من طریق ابن إسحاق، به بنحوه)٨(، والبیهقي)٧(والطبراني
، قَـاَل: َحَضـْرَنا َعْمـَرو ْبـَن اْلَعـاِص، َوُهـَو )٩(وأخرجه مسلم ، من طریـق ابـن ِشَماَسـَة اْلَمْهـِريِّ

ْســَالَم َیْهــِدُم َمــ«ِفــي ِســَیاَقِة اْلَمــْوت، وفیــه: َقــاَل رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم:  ا َأَمــا َعِلْمــَت َأنَّ اْإلِ
  َكاَن َقْبَلُه؟ َوَأنَّ اْلِهْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبَلَها؟.

، عن عمرو بن العاص، به مختصرًا.)١٠(وأخرجه أحمد   ، من طریق َقْیِس ْبِن ُشَفيٍّ

                                                 
 .١٧٧٧٧، ح:٢٩/٣١٢مسند أحمد  )١(
 .٢/٣١١التاریخ الكبیر  )٢(
 .٢٨٠فتوح مصر والمغرب ص:  )٣(
 .٢/٩٣٣بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث  )٤(
 .٥٠٧، ح:١/٤٤٢شرح مشكل اآلثار  )٥(
 .٥٢٩٣، ح:٣/٣٣٧المستدرك  )٦(
 .١٣، ح:٢١٨األحادیث الطوال ص:  )٧(
 .١٨٢٩٠، ح:٩/٢٠٦السنن الكبرى  )٨(
 .١٢١، ح:١/١١٢صحیح مسلم  )٩(
 .١٧٨١٣، ح:٢٩/٣٤٩مسند أحمد  )١٠(



 ٤٨

  دراسة رجال اإلسناد:
  وهو حسن الحدیث إذا صرح، كما في روایتنا.)١(: سبقاْبِن ِإْسَحاقَ  •

المصري أبو رجـاء، ثقـة فقیـه وكـان یرسـل، مـات سـنة ثمـان وعشـرین ومائـة، : َیِزیُد ْبُن َأِبي َحِبیبٍ 
  )٢(قد قارب الثمانین.

  .)٣(قالت الباحثة: ولم یذكر له إرسال عن راشد مولى حبیب
  .)٤(: الثقفي، المصري، "شهد فتح مصر"َحِبیِب ْبِن َأِبي َأْوسٍ  •

  )٦(، وقال ابن حجر: "مقبول")٥(ذكره ابن حبان في الثقات
  ت الباحثة: القول فیه قول ابن حجر.قال
  وباقي رجال اإلسناد ثقات. •

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده حسن لغیره؛ ألجل حبیـب بـن أبـي أوس، وقـد توبـع علیـه كمـا فـي تخـریج الحـدیث، 

  .)٨(، وشعیب)٧(وحسنه األلباني

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــة  ــُه َحــِدیُث َوَرَق ــ«َوِمْن ــا َتُق ــاَن َم ــِئْن َك ــِه َل ــأِتي ُموَســى َعَلْی ــاَن ی ــاُموُس الَّــِذي َك ــه النَّ ــًا َلَیْأتی ولیَن َحّق

  )٩(».السََّالمُ 

  )٢٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام الفاكهي رحمه اهللا:

ـِد ْبـِن ِإْسـَحاَق قَـاَل: َحـدَّثَنِ  ـٍد، َعـْن ِزَیـاِد ْبـِن َعْبـِد اِهللا، َعـْن ُمَحمَّ ي َحدَّثَِني َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَّ
ــــَن ُعَمْیــــٍر  ــــَد ْب ــــا َیْســــَأُل ُعَبْی ــــِر، َرِضــــَي اُهللا َعْنُهَم َبْی ــــَد اِهللا ْبــــَن الزُّ ــــِمَع َعْب ــــاَن، َأنَّــــُه َس ــــُن َكْیَس ــــُب ْب َوْه

                                                 
 ٢١راجع: ح: )١(
 .٦٠٠تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٣٠٠انظر: جامع التحصیل ص:  )٣(
 .١/١٠٥تاریخ ابن یونس المصري  )٤(
 .٤/١٣٩الثقات  )٥(
 .١٥٠لتهذیب ص: تقریب ا )٦(
 .٥/١٢٣إرواء الغلیل  )٧(
 .٢٩/٣١٥هامش مسند أحمد  )٨(

 . ١/١١٩النهایة في غریب الحدیث واألثر (٩)



 ٤٩

ِه َوَسـلََّم ، َعْن ُبُدوِّ َأْمِر َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل ُعَبْیـٌد: َكـاَن َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـ)١(اْلُجْنَدِعيَّ 
َبــا ُیَجــاِوُر ِبِحــَراٍء ِمــْن ُكــلِّ َســَنٍة َشــْهًرا،... ثُــمَّ اْنَصــَرْفُت َفِجْئــُت َخِدیَجــَة َرِضــَي اُهللا َعْنَهــا، َفَقاَلــْت: َیــا أَ 

ُقْلـُت: ِإنَّ اْألَْبَعـَد  اْلَقاِسِم َأنَّـى ُكْنـَت؟، َواِهللا َلقَـْد َبَعثْـُت ِفـي َطَلبِـَك ُرُسـِلي، قَـاَل َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم:
 َخْیـًرا، َلَشاِعٌر َأْو َمْجُنوٌن، َفَقاَلْت َرِضَي اُهللا َعْنهَـا: َمَعـاَذ اِهللا َیـا اْبـَن َعـمِّ، َمـا َكـاَن اُهللا ِلَیْفَعـَل بِـَك ِإالَّ 

، َوالَّـِذي ُیْحلَـُف ِبـِه، ِإنِّـي َألَْرُجـو َأْن َلَعلََّك َرَأْیَت َشـْیًئا َأْو َسـِمْعَت؟ َفَأْخَبَرَهـا اْلَخَبـَر َفَقالَـْت: َیـا اْبـَن َعـمِّ 
َن َیْقـَرُأ اْلُكتُـَب، َتُكوَن َنِبيَّ َهِذِه اْألُمَِّة، ُثمَّ َجَمَعْت َعَلْیَها ِثَیاَبهَـا، ثُـمَّ اْنَطَلقَـْت ِإلَـى َوَرَقـَة ْبـِن َنْوَفـٍل، َوَكـا

ْت َعَلْیِه َما َقصَّ َعلَ  ْیَها النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل َوَرَقُة: َوالَِّذي َنْفِسي َفَأْخَبَرْتُه اْلَخَبَر، َوَقصَّ
ْن ُكْنِت َصَدْقِتِني، ِإنَُّه ِلَنِبيُّ َهِذِه اْألُمَِّة، ِإنَّـُه َلَیْأِتیـِه النَّـاُموُس اْألَْكَبـُر، الَّـِذي َیـْأِتي ِبَیِدِه،  ، ُموَسـىإلَِ

  )٢(...َفُقوِلي َلُه َفْلَیْثُبتْ 
   تخریج الحدیث:

، عن أبي )٤(، عن ابن حمید، عن سلمة بن الفضل األنصاري. واآلجري)٣(أخرجه الطبري
، مـن طریـق إبـراهیم )٥(بكر بن أبي داود، عن محمد بن عباد، عن بكر بن سلیمان. وابـن عسـاكر

  بن یوسف، عن زیاد بن عبد اهللا البكائي. جمیعهم عن ابن إسحاق، به بنحوه.ا
  ة رجال اإلسناد:دراس

ــدٍ  • ، أبــو ِقَالَبــةَ َعْبــُد اْلَمِلــِك ْبــُن ُمَحمَّ َقاِشــيُّ البصــري،  : بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد الملــك الرَّ
  یكنى أبا محمد، وأبو قالبة لقب، مات سنة ست وسبعین ومائتین وله ست وثمانون سنة.

، وقال: "وكـان )٨(الثقات ، وذكره ابن حبان في)٧(، ومسلمة بن القاسم)٦(وثقه ابن األعرابي
  یحفظ أكثر حدیثه".

وقـــــــال  .)٩(وقـــــــال أبـــــــو داود: " رجـــــــل صـــــــدوق، أمـــــــین مـــــــأمون، كتبـــــــت عنـــــــه بالبصـــــــرة"
: "صــــدوق، كثیــــر الخطــــأ فــــي األســــانید والمتــــون، ال یحــــتج بمــــا ینفــــرد بــــه"، وقــــال )١٠(الــــدارقطني

                                                 
بضم الجیم، وسكون النون، وفتح الـدال المهملـة، وكسـر العـین المهملـة، هـذه النسـبة إلـى جنـدع وهـو بطـن مـن  )١(

  .٣/٣٤٦لیث. األنساب للسمعاني 
 .٢٤٢٠:، ح٤/٨٧أخبار مكة  )٢(
 .٢/٣٠٠تاریخ الطبري  )٣(
 .٩٧١، ح:٣/١٤٣٩الشریعة  )٤(
  .٦٣/١٢تاریخ دمشق  )٥(
  .٦/٤٢٠تهذیب التهذیب  )٦(
 المصدر السابق نفسه. )٧(
 .٨/٣٩١الثقات  )٨(
 .١٢/١٧٧تاریخ بغداد  )٩(
 .١٣١سؤاالت الحاكم للدارقطني ص:  )١٠(



 ٥٠

، وحـــدث مـــن : "كـــان صـــدوقا مـــن أهـــل الخیـــر)٢(وقـــال ابـــن الجـــوزي: "صـــدوق یخطـــئ"، )١(الـــذهبي
تغیــر  یخطــئ: "صــدوق )٣(وقــال ابــن حجــرحفظــه بســتین ألــف حــدیث، فوقــع فــي بعضــها الخطــأ"، 

  حفظه لما سكن بغداد".
 : "من سمع منه بالبصرة قبل أن یخرج إلى بغداد فهو بعـد االخـتالط ...)٤(وقال األبناسي

داود، ومحمـد بـن  فممن سمع منـه بالبصـرة: أبـو داود السجسـتاني، وابـن ماجـة، وأبـو بكـر بـن أبـي
: قالــت الباحثــة إســحاق الصــغاني، وأحمــد بــن یحیــى الــبالذري، وأبــو عروبــة الحســین بــن محمــد".

  القول فیه قول ابن حجر، وروایة الفاكهي لم تتمیز عنه.
ـــِد اهللاِ  • ـــاُد بـــُن َعْب ،  أبـــو محمـــد الكـــوفي، صـــدوق، ثبـــت فـــي ِزَی ـــاِئيُّ : بـــن الطَُّفْیـــِل العـــامري الَبكَّ

قــال . )٥(بــن إســحاق لــین، مــات ســنة ثــالث وثمــانین ومــائتیناحدیثــه عــن غیــر  المغــازي، وفــي
عبـد اهللا بــن إدریــس: مــا أحــد أثبـت ِفــي اْبــن إســحاق مــن ِزَیـاد البكــائي، وقــال ابــن معــین: "ِزَیــاد 
ــد: "لــیس كتــاب المغــازي عنــد أحــد أصــح  البكــائي ِفــي اْبــن إســحاق ثقــة، وقــال: صــالح ْبــن ُمَحمَّ

ائي، َوزیـاد ِفـي نفسـه ضـعیف، َولكـن هـو مـن أثبـت النـاس ِفـي هـذا الكتـاب، منه عند ِزَیاد البكـ
  (٦) َوذلك أنه باع داره َوخرج یدور َمَع اْبن إسحاق َحتَّى سمع منه الكتاب.

  صرح بالسماع، كما في حدیثنا. ا، و حدیثه حسن إذ)٧(: سبقُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  ناد: الحكم على اإلس
، ولم تتمیز روایة الفاكهي عنـه قبـل االخـتالط )أبو قالبة( عبد الملك بن محمد في إسناده

إلـى الحسـن لغیـره، وأمـا ابـن إسـحاق فقـد صـرح فیـه بالسـماع، فـارتقى  أو بعدها، لكنه توبع علیه، 
، من كبار التابعین   .)٨(لكن الحدیث مرسل، ألن ُعَبْیَد ْبَن ُعَمْیٍر اْلُجْنَدِعيَّ

                                                 
 .١/٦٦٩الكاشف  )١(
 .١٢/٢٧٧مم المنتظم في تاریخ الملوك واأل )٢(
 .٣٦٥تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .٣٠٩الكواكب النیرات ص:  )٤(
 .٢٢٠تقریب التهذیب ص:  )٥(
 .٩/٤٩٩تاریخ بغداد  )٦(
  .٢١راجع، ح: )٧(
 .٣٧٧أنظر: تقریب التهذیب ص:  )٨(



 ٥١

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـــَعر ِمـــْن وْجِههـــا. » َأنَّـــُه لَعـــن النَّاِمَصـــَة واْلُمَتَنمَِّصـــةَ «(َنَمَص)(هــــ) ِفیـــِه  النَّاِمَصـــُة: الَِّتـــي َتْنِتـــف الشَّ

ـــَك. وبعُضـــهم َیْرویـــه  ـــِبتَ » اْلُمْنَتِمَصـــةُ «واْلُمَتَنمَِّصـــُة: الَِّتـــي تـــأُمر َمـــن َیْفعـــل ِبَهـــا َذِل ـــِدیِم النُّ ـــى ْق وِن َعَل
  )١(.التَّاءِ 

  )٢٨الحدیث رقم ( 
    قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا:

ــْرِح، َحــدَّثََنا اْبــُن َوْهــٍب، َعــْن ُأَســاَمَة، َعــْن َأَبــاَن ْبــِن َصــاِلٍح، َعــْن ُمَجاِهــِد ْبــِن  َحــدَّثََنا اْبــُن السَّ
َتْوِصـَلُة، َوالنَّاِمَصـُة، َواْلُمَتَنمَِّصـُة، َواْلَواِشـَمُة، ُلِعَنِت اْلَواِصـَلُة، َواْلُمسْ «َجْبٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: 
َقاَل َأُبو َداُوَد: " َوَتْفِسیُر اْلَواِصَلِة: الَِّتي َتِصـُل الشَّـْعَر ِبَشـْعِر النَِّسـاِء، » َواْلُمْسَتْوِشَمُة، ِمْن َغْیِر َداءٍ 

الَِّتي َتْنُقُش اْلَحاِجَب َحتَّى ُتِرقَُّه، َواْلُمَتَنمَِّصُة: اْلَمْعُموُل ِبَها،  َواْلُمْسَتْوِصَلُة: اْلَمْعُموُل ِبَها، َوالنَّاِمَصُة:
  )٢(َواْلَواِشَمُة: الَِّتي َتْجَعُل اْلِخیَالَن ِفي َوْجِهَها ِبُكْحٍل َأْو ِمَداٍد، َواْلُمْسَتْوِشَمُة: اْلَمْعُموُل ِبَها".

   تخریج الحدیث:
  طریق أبي داود.  ، من)٣(أخرجه الضیاء المقدسي

  ، من طریق سلمة بن وهرام. )٦(، والضیاء المقدسي)٥(، وابن عدي)٤(وأخرجه الحربي
  ، من طریق أبي أسامة زیٍد الحجام. )٧(وأخرجه ابن أبي شیبة

  ، من طریق أبي األسود محمد بن عبد الرحمن األسدي. )٩(، والطبراني)٨(وأخرجه أحمد
  مرفوعًا، بنحوه. ثالثتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس،

  دراسة رجال اإلسناد:
: بُن َزْیٍد، َأُبو َزْیٍد اللَّْیِثيُّ، موالهم المدني، مات سنة ثالث وخمسـین ومائـة، وهـو ابـن بضـع ُأَساَمةُ 

  وسبعین.
                                                 

 .١/١١٩النهایة في غریب الحدیث واألثر (١)
 .٤١٧٠، ح:٤/٧٨سنن أبي داود  )٢(
  . ١١٧، ح:١٣/٧٥األحادیث المختارة  )٣(
  .٣/٩٢٣غریب الحدیث إلبراهیم الحربي  )٤(
 .٤/٣٦٨الكامل في ضعفاء الرجال  )٥(
  .٤١١، ح:١١/٣٩٥األحادیث المختارة  )٦(
 .٢٥٢٢٤، ح:٥/٢٠١مصنف ابن أبي شیبة  )٧(
 .٢٢٦٣، ح:٤/١٢٣مسند أحمد  )٨(
 .١١/٢٠٤المعجم الكبیر للطبراني  )٩(



 ٥٢

، وقــال: "یخطــىء كــان )٣(، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)٢(، وابــن المــدیني)١(وثقــه ابــن معــین
: "َوُأَسـاَمُة ْبـُن )٥(: "هـو ممـن یحتمـل"، وقـال ابـن عـدي)٤(ال البخـاريوق یحیى القطان یسكت عنه".

، عـِن اَزْیٍد َهَذا َیْرِوي َعْنُه الثـَّْورّي َوَجَماَعـٌة ِمـَن الثِّقَـاِت ویـروي عنـه بـن وهـب بنسـخة َصـاِلَحًة َرَواُهـ
ِبیـُع بـن سـلیمان، وابـن  ـه والبـاقون اْبِن َوْهٍب َحْرَمَلـُة َوَهـاُروُن ْبـُن َسـِعید َوالرَّ أخـي بـن َوهـب، َعـن َعمِّ

بــن َوْهــٍب َلــْیَس ِعْنــَدُهْم ِإال اْلَحــِدیُث َبْعــَد اْلَحــِدیِث، َوهــو َحَســُن اْلَحــِدیِث َوَأْرُجــو َأنَّــُه ال امــن أصــحاب 
: "لــــه روایــــة منكــــرة عــــن الزهــــري، وهــــو مقبــــول الحــــدیث"، وقــــال )٦(َبــــْأَس ِبــــِه"، وقــــال ابــــن بشــــكوال

ــُدْوُق...: "اِإلَمــامُ )٧(الــذهبي : )٨(َوَقــْد َیرَتِقــي َحِدْیثُــه ِإَلــى ُرْتَبــِة الَحَســِن"، وقــال الســخاوي ، الَعــاِلُم، الصَّ
"أخرج له مسلم في صحیحه متابعة، وأصحاب السنن، واستشهد به البخاري ولم یحتج به، وحدیثه 

  من قبیل الحسن".
: "روى أســامة بــن زیــد عــن )١٠(مــد"، وقــال أحَكِثیــُر اْلَحــِدیِث ُیْسَتْضــَعفُ : ")٩(قــال ابــن ســعدو 

نــافع أحادیــث منـــاكیر، قلــت لــه (أي: ابنـــه عبــد اهللا): إن أســامة حســـن الحــدیث. قــال: إن تـــدبرت 
: "حـدثنا َیْحَیـى )١٢(، وقـال العقیلـي: "صـدوق یهـم")١١(حدیثه فستعرف النكـرة فیهـا"، وقـال ابـن حجـر

  َكُه"ْبُن َسِعیٍد ِبَأَحاِدیِث ُأَساَمَة ْبِن َزْیٍد ُثمَّ َترَ 
  القول فیه قول ابن حجر، صدوق یهم.قالت الباحثة: 

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

إســناده حســن ألجــل أســامة اللیثــي، وقــد توبــع علیــه مــن قبــل عكرمــة كمــا هــو ظــاهر فــي 
  .)١٣(التخریج، وحسن إسناده ابن حجر
                                                 

  .٢/٧٧الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
  .٩٨سؤاالت ابن أبي شیبة ص:  )٢(
  .٦/٧٤الثقات البن حبان  )٣(
 .٢/٧٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٤(
 المصدر السابق نفسه. )٥(
 .٥٧شیوخ ابن وهب البن بشكوال ص:  )٦(
  .٦/٣٤٢سیر أعالم النبالء  )٧(
 ١/١٦٧التحفة اللطیفة للسخاوي  )٨(
 .٣٩٨متمم التابعین ص:  -الطبقات الكبرى  )٩(
  .٢/٢٤العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا  )١٠(
 .٩٨تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .١/١٧الضعفاء الكبیر للعقیلي  )١٢(
 .١٠/٣٧٦فتح الباري البن حجر  )١٣(



 ٥٣

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(».وأنَّى لَنا أنماٌط؟«الُبْسط َلُه خمل رقیق، َوِمْنُه َحِدیُث َجاِبٍر (َنَمَط) ... َضْرٌب ِمَن 

  )٢٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ــُد ْبــُن الُمْنَكــِدِر، َعــْن َجــاِبِر ْبــِن َعْبــِد ال لَّــِه َحــدَّثََنا ُقَتْیَبــُة ْبــُن َســِعیٍد، َحــدَّثََنا ُســْفَیاُن، َحــدَّثََنا ُمَحمَّ
ُقْلـُت: َیــا » َهـِل اتََّخـْذُتْم َأْنَماًطــا؟: «اللَّـُه َعْنُهَمـا، قَـاَل: َقــاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَســلَّمَ  َرِضـيَ 

  )٢(.»ِإنََّها َسَتُكونُ «َرُسوَل اللَِّه، َوَأنَّى َلَنا َأْنَماٌط؟ َقاَل: 
   تخریج الحدیث:
  . ، من طریق ابن مهدي)٣(أخرجه البخاري

  ، من طریق قتیبة بن سعید، وعمرو الناقد، وٕاسحاق بن إبراهیم. )٤(خرجه مسلموأ
، من طریـق محـارب بـن ِدثَـار، عـن جـابر، بـه )٥(جمیعهم، عن سفیان، به بنحوه. وأخرجه البخاري

  مختصرًا.
  دراسة رجال اإلسناد:

، ثقــة حــافظ : بــن عیینــة بــن أبــي عمــران میمــون الهاللــي، أبــو محمــد الكــوفي ثــم المكــيُســْفَیانُ  •
فقیــه إمــام حجــة، إال أنــه تغیــر حفظــه بــأخرة، وكــان ربمــا دلــس لكــن عــن الثقــات، وكــان أثبــت 
النــاس فــي عمــرو بــن دینــار، مــات فــي رجــب ســنة ثمــان وتســعین ومائــة، ولــه إحــدى وتســعون 

: "عامة من سمع منه إنما كـان قبـل سـنة سـبع، ولـم یسـمع منـه متـأخر )٧(قال العالئي .)٦(سنة
نة إال محمد بـن عاصـم األصـبهاني، ولـم یتوقـف أحـد مـن العـالمین فـي االحتجـاج في هذه الس

 بسفیان".
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٥١٦١، ح:٧/٢٢صحیح البخاري  )٢(
 .٣٦٣١، ح:٤/٢٠٥صحیح البخاري  )٣(
  .٢٠٨٣، ح:٣/١٦٥٠صحیح مسلم  )٤(
 .٤٤٣، ح:١/٩٦صحیح البخاري  )٥(
  .٢٤٥تقریب التهذیب ص:  )٦(
 .٤٦المختلطین للعالئي ص:  )٧(



 ٥٤

  

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(النَّْمَلُة: ُقروح َتْخُرج ِفي الَجْنب.» َال ٌرْقیَة ِإالَّ ِفي َثَالٍث: النَّْمَلِة والُحَمِة والنََّفس«(َنَمَل) ِفیِه 

  )٣٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َعـْن َعاِصـٍم اْألَْحـَوِل، َعـْن ُیوُسـَف ْبـِن َعْبـِد )٢(َوَحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیـى، َأْخَبَرَنـا َأُبـو َخْیَثَمـةَ 
َص ِفي اْلُحَمِة َوالنَّْمَلِة َوالْ «اِهللا، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، ِفي الرَُّقى َقاَل:    )٣(».َعْینِ ُرخِّ

    تخریج الحدیث:
مـــن طریـــق ســـفیان بـــن عیینـــة، وحســـن بـــن صـــالح، كالهمـــا عـــن عاصـــم  )٤(أخرجـــه مســـلم

، من طریق أبي قالبة. كالهما: (یوسـف بـن )٥(األحول، عن یوسف بن عبد اهللا. وأخرجه البخاري
  عبد اهللا، وأبو قالبة)، عن أنس به بنحوه، ولیس في حدیث البخاري ذكر النملة. 

  اسة رجال اإلسناد:در 
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــُه اْلَحــِدیُث  ــَفاِء: «(س هـــ) َوِمْن ــاَل لِلشِّ ــةِ َق ــَة النَّْمَل ــِة َشــْيٌء َكاَنــْت » َعلِّمــي َحْفصــَة ُرْقی ...ُرْقیــة النَّْمَل

  )٦(ُضرُّ َوَال َیْنَفع.َتْسَتعمله النَِّساُء، َیعَلم كلُّ َمن َسِمعه َأنَُّه كالٌم َال یَ 

  )٣١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن وهب رحمه اهللا:

ـــَالُم َقـــاَل  َأْخَبَرنِــي ُیـــوُنُس ْبــُن َیِزیـــَد، َعــِن اْبـــِن ِشـــَهاٍب، قَــاَل: َبَلَغَنـــا َأنَّ َرُســوَل اللَّـــِه َعَلْیــِه السَّ
َأَال ُتَعلِِّمــیَن َهــِذِه ، ُیِریــُد «ِن ُســَلْیَماَن ْبـِن َأِبــي َحْثَمــَة: لِلشِّـَفاِء اْبَنــِة َعْبـِد اللَّــِه ، َوِهــَي َجـدَُّة َأِبــي َبْكـِر ْبــ

  )٧(».؟َحْفَصَة َزْوَجَتُه، ُرْقَیَة النَّْمَلِة َكَما َعلَّْمِتَها اْلِكتَاَبةَ 

                                                 
  .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢١٨هو: زهیر بن معاویة الجعفي الكوفي، نزیل الجزیرة. تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٢١٩٦، ح:٤/١٧٢٥صحیح مسلم  )٣(
  المصدر السابق نفسه. )٤(
  .٥٧١٩، ح:٧/١٢٨صحیح البخاري  )٥(

  .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
 .٧١٢، ح:٧٨٩الجامع البن وهب ص:  )٧(



 ٥٥

   تخریج الحدیث:
َم َقـــاَل ، عـــن الزهـــري، َقـــاَل: َبَلَغِنـــي َأنَّ النَِّبـــيَّ َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلَّ )١(أخرجـــه معمـــر

  ».، َكَما َعلَّْمِتَها اْلِكَتاَبةَ -ُیِریُد َحْفَصَة َزْوَجَتُه  -َأَال ُتَعلِِّمیَن َهِذِه ُرْقَیَة النَّْمَلِة «ِالْمَرَأٍة: 
  قالت الباحثة: ورواه ابن أبي َحْثَمَة، على ثالثة وجوه:

  مرسًال عن النبي صلى اهللا علیه وسلم:
، عــن الفضــل بــن دكــین، عــن ســفیان. ولــیس فیــه تعلــیم الكتابــة، )٢(أخرجــه ابــن ســعد

ولفظه: (َدَخَل َرُسوُل اللَِّه صـّلى اهللا علیـه وسـلم َعَلـى َحْفَصـَة َوِعْنـَدَها اْمـَرَأٌة ُیَقـاُل َلَهـا الشِّـَفاُء 
  »). َعلِِّمیَها َحْفَصةَ «َتْرِقي ِمَن النَّْمَلِة َفَقاَل: 

ن ُعلََّیة. ولیس فیه أیضًا ذكر الكتابة، ولفظه: (َأنَّ ، عن اب)٣(وأخرجه ابن أبي شیبة
». َعلِِّمـي َحْفَصـَة ُرْقَیتَـكِ «َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل ِلُحرَِّة: الشَِّفاِء ِبْنـِت َعْبـِد اللَّـِه: 

  »).ْقَیُة النَّْمَلةِ رُ «َقاَل اْبَن ُعَلیََّة: َفُقْلُت ِلُمَحمٍَّد: َما ُرْقَیُتَها؟ َقاَل: 
، من طریق إسماعیل بن عیاش، عن صالح بن كیسان. )٤(وأخرجه ابن أبي عاصم

  ْتَها).ولفظه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأِذَن َلَها ِفي ُرْقَیِة النَّْمَلِة َتَعلُِّمَها َحْفَصَة َفَعلَّمَ 
ــَرْیٍش ، مــن طریــق محمــد )٥(وأخرجــه الطبرانــي بــن المنكــدر. ولفظــه: (َأنَّ اْمــَرَأًة ِمــْن ُق

ــِه َوَســلََّم:  ــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــا النَِّب ــاَل َلَه ــِة، َفَق ــي النَّْمَل ــي ِف ــْت َتْرِق ــَفاُء َكاَن ــا الشِّ ــاُل َلَه ــا «ُیَق َعلِِّمیَه
  »).َحْفَصةَ 

ي ابــن أبــي جمــیعهم: (ســفیان، وابــن علیــة، وصــالح بــن كیســان) عــن ابــن المنكــدر، عنــه (أ
  حثمة)، مرسُال.

  موصوال، عن جدته الشفاء:
مــن طریــق محمــد بــن بشــر ، )٨(، وابــن أبــي عاصــم)٧(، وابــن راهویــه)٦(أخرجــه ابــن أبــي شــیبة

  العبدي.
                                                 

 .١٩٧٦٨، ح:١١/١٦جامع معمر بن راشد  )١(
 ..٨/٨٤الطبقات الكبرى  )٢(
  .٢٣٥٤٠، ح:٥/٤٣مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
  .٣١٧٨، ح:٦/٤اآلحاد والمثاني  )٤(
  .٣٩٩، ح:٢٣/٢١٧المعجم الكبیر للطبراني  )٥(
 .٢٣٥٤٢، ح:٥/٤٣مصنف ابن أبي شیبة  )٦(
  .٢١٨٦، ٢١٨٥، ح:٥/٧٩مسند إسحاق بن راهویه  )٧(
  .٣١٧٧، ح:٦/٤اآلحاد والمثاني  )٨(



 ٥٦

  ، من طریق َعِلي بن ُمْسِهر.)٢(، وأبو داود)١(وأخرجه أحمد
  ازم.، من طریق أبي معاویة محمد بن خ)٤(، والطحاوي)٣(وأخرجه ابن أبي خیثمة

كالهمــا: ( محمــد بــن بشــر العــدوي، وعلــي بــن مســهر، وأبــو معاویــة)، عــن عبــد العزیــز بــن عمــر، 
ــَدٌة ِعْنــَد  عــن صــالح بــن كیســان، ولفظــه: (َدَخــَل َعَلْیَنــا َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َوَأَنــا َقاِع

  »).َعلِِّمي َهِذِه ُرْقَیَة النَّْمَلِة َكَما َعلَّْمِتیَها اْلِكَتاَبةَ َما َیْمَنُعِك َأْن تُ «َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر َفَقاَل: 
، مـــن طریـــق إســـماعیل بـــن محمـــد الزهـــري. ولفظـــه:  (َأنَّ َرُجـــًال ِمـــَن اْألَْنَصـــاِر )٥(وأخرجـــه الحـــاكم

ِة، َفَجاَءَهـا َفَسـَأَلَها َأْن َتْرِقَیـُه، َفَقالَـْت: َخَرَجْت ِبِه َنْمَلٌة فَـُدلَّ َأنَّ الشِّـَفاَء ِبْنـَت َعْبـِد اللَّـِه َتْرِقـي ِمـَن النَّْملَـ
َبَرُه ِبالَّـِذي َواللَِّه َما َرِقیُت ُمْنـُذ َأْسـَلْمُت، فَـَذَهَب اْألَْنَصـاِريُّ ِإلَـى َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم فَـَأخْ 

ــَفاُء، َفــَدَعا َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا عَ  ــَفاَء َفَقــاَل: َقاَلــْت الشِّ َفَأْعَرَضــْتَها » اْعِرِضــي َعَلــيَّ «َلْیــِه َوَســلََّم الشِّ
، وقـال: َهـَذا َحـِدیٌث َصـِحیٌح َعلَـى َشـْرِط »َأْرِقیِه َوَعلَِّمیَها َحْفَصَة َكَما َعلَّْمِتیهَـا اْلِكتَـابَ «َعَلْیِه، َفَقاَل: 

  اَن ِمْن َجدَِّتِه ".الشَّْیَخْیِن َوَقْد َسِمَعُه َأُبو َبْكِر ْبُن ُسَلْیمَ 
  كالهما (صالح بن كیسان، وٕاسماعیل بن محمد) عن ابن أبي حثمة، به.

  موصوًال عن حفصة أم المؤمنین:
  ، من طریق وكیع)٨(، والطبراني)٧(، والنسائي)٦(أخرجه أحمد

  ، من طریق أبي عامر العقدي.)٩(وأخرجه الطحاوي
  ن دكین.، من طریق أبي نعیم الفضل ب)١٠(وأخرجه الطبراني

ثالثــتهم: (وكیــع، وأبــو نعــیم، وأبــو عــامر)، عــن ســفیان، عــن ابــن المنكــدر، بــه، ولفــظ وكیــع، وأبــي 
ي ِمـَن النَّْمَلـِة، نعیم: (َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلْیَها َوِعْنَدَها اْمَرَأٌة، ُیَقاُل َلَها َشـفَّاُء، َتْرِقـ

َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " َعلِِّمیَها َحْفَصَة ")، أما لفظ أبي عـامر: (أنَّ اْمـَرَأًة ِمـْن قُـَرْیٍش ،  َفَقاَل النَِّبيُّ 
  »).َعلِِّمیَها َحْفَصةَ «ُیَقاُل: َلَها الشَِّفاُء َكاَنْت َتْرِقي ِمَن النَّْمَلِة ، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم: 

                                                 
  .٢٧٠٩٥، ح:٤٥/٤٦مسند أحمد  )١(
 .٣٨٨٧، ح:٤/١١سنن أبي داود  )٢(
  .١٨٢٦:، ح٢/٨٢التاریخ الكبیر  )٣(
 .٧١٨٣، ح:٤/٣٢٦شرح معاني اآلثار  )٤(
  .٦٨٨٨، ح:٤/٦٣المستدرك على الصحیحین للحاكم  )٥(
  .٢٦٤٤٩، ح:٤٤/٤٣مسند أحمد  )٦(
  .٧٥٠٠، ح:٧/٧٤السنن الكبرى  )٧(
 .٧٩٧، ح:٢٤/٣١٦المعجم الكبیر للطبراني  )٨(
  .٧١٨٤، ح:٤/٣٢٧شرح معاني اآلثار  )٩(
  .٧٩٧:، ح٢٤/٣١٦المعجم الكبیر  )١٠(



 ٥٧

، بإخراجه من طریق معمر، عن الزهري، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن )١(د البالذريوتفر 
ـــَفاِء ِبْنـــِت َعْبـــِد اللَّـــِه اْلَعَدِویَّـــِة ِمـــْن َرْهـــ ِط ُعَمـــَر بـــن ُعْقَبـــَة َأنَّ النَِّبـــيَّ َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلََّم، َقـــاَل ِللشِّ

  رقیة النَّْمَلِة َكَما َعلَّْمِتَها اْلِكَتاَبَة، َوَكاَنِت الشَِّفاُء َكاِتَبًة ِفي اْلَجاِهِلیَِّة. الخطاب: أال تعلمین حفصة
، فأخرجه من طریق ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي َحْثَمـَة )٢(وتفرد الحاكم

، َحدَّثَِني َأِبي، عَ  ـِه الشِّـَفاِء ِبْنـِت َعْبـِد اْلُقَرِشيُّ اْلَعَدِويُّ ْن َجدِّي ُعْثَمـاَن ْبـِن ُسـَلْیَماَن، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن ُأمِّ
ْیِه َوَسـلََّم قَـِدَمْت اللَِّه، َأنََّها َكاَنْت َتْرِقي ِبُرًقى ِفي اْلَجاِهِلیَِّة، َوَأنََّها َلمَّا َهاَجَرْت ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعلَ 

ــ ــْد َرَأْیــُت َأْن َأْعِرَضــَها َعَلْیــَك، َعَلْیــِه، َفَقاَل ْت: َیــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنِّــي ُكْنــُت َأْرِقــي ِبُرًقــى ِفــي اْلَجاِهِلیَّــِة، َوَق
َفَعَرَضـْتَها َعَلْیـِه، َوَكاَنـْت ِمْنهَـا ُرْقَیـُة النَّْمَلـِة، َفقَـاَل: " اْرِقـي ِبهَـا َوَعلِِّمیهَـا َحْفَصـَة: » اْعِرِضیَها«َفَقاَل: 

  ِم اللَِّه َصُلوٌب ِحیَن َیُعوُد ِمْن َأْفَواِهَها َوَال َتُضرُّ َأَحًدا، اللَُّهمَّ اْكِشِف اْلَبْأَس َربَّ النَّاِس ".ِبسْ 
  دراسة رجال اإلسناد:

. سبقُیوُنُس ْبُن َیِزیدَ   .)٣(: بن أبي النَِّجاِد اَألْیِليُّ
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
عیف فهــو مــن بالغــات الزهــري، لكــن الــدارقطني، ذكــر أن معمــرًا وصــله عــن إســناده ضــ

: )٥(، ومعمــر مــن أثبــت النــاس فــي الزهــري، قــال ابــن هــانئ)٤(الزهــري، عــن ابــن أبــي حثمــة، مرســال
"ســـألت أبـــا عبـــد اهللا أیهمـــا أثبـــت عنـــدك فـــي حـــدیث الزهـــري، معمـــر أو ابـــن عیینـــة، أو مالـــك، أو 

ـــراهیم بـــن ســـعد، أو  ـــي یـــونس، أو إب ـــد الزبیـــدي، أو عقیـــل؟ قـــال: معمـــر أحـــبهم إل محمـــد بـــن الولی
وأحســـنهم حـــدیثا وأصـــح بعـــد مالـــك"، لكنـــي لـــم أجـــده فـــي جـــامع معمـــر إال بالغـــًا، فـــإن صـــح قـــول 
الــدارقطني، فیكــون إســناده صــحیحًا مرســال، وقــد توبــع علیــه أیضــا مــن قبــل ابــن المنكــدر كمــا هــو 

ن أبـــي حثمـــة، فـــي وصـــله وٕارســـاله، وكـــون وأمـــا االخـــتالف عـــن ابـــ ظـــاهر فـــي تخـــریج الحـــدیث.
الموصول من حدیث الشفاء أم من حـدیث أم المـؤمنین حفصـة، فـال یضـر لكـون الشـفاء جـدة ابـن 
أبـــي حثمـــة، فلعلـــه كـــان یرســـله أحیانـــًا، ویصـــله أحیانـــًا، خاصـــة أن ســـماعه منهـــا ثابـــت كمـــا قـــال 

                                                 
ـــدان ص:  )١( ـــوح البل ـــن صـــالح ٤٥٤فت ـــد اهللا ب ـــذ عب ـــه: بكـــر الهیـــثم، مجهـــول الحـــال، ذكـــره المـــزي فـــي تالمی ، وفی

 .١٥/٩٩المصري، تهذیب الكمال 
قــائال: "ســئل ابـــن معــین عـــن  ٤/٧٥. وعلــق الــذهبي التلخـــیص٦٨٩٠، ح:٤/٦٣المســتدرك علــى الصـــحیحین  )٢(

  قائًال: " هو كما قال ألنه مجهول". ٦/٢٩٨عثمان فلم یعرفه"، وعلق ابن عدي الكامل
  .١٠انظر ح: )٣(
 .٤٠٥٧، ح:١٥/٣٠٩علل الدارقطني  )٤(
 .١٥٤، وبحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص: ٢٢٧٣سؤاالته، ترجمة رقم:  )٥(



 ٥٨

مسـند مـن؟ فسـبب ورود الحـدیث وأمـا الحـدیث مـن  ، والرواة عنه في كال الحـالتین ثقـات.)١(الحاكم
ــــى حــــده، قــــال  ــــى إمكانیــــة تحــــدیث كــــل مــــن أم المــــؤمنین حفصــــة، والشــــفاء بــــه، كــــل عل یــــدل عل

: " والخــالف المــذكور ال یضــر إن شــاء اهللا تعــالى، ألن مــن الممكــن أن تكــون حفصــة )٢(األلبــاني
سـلیمان تـارة حدثت به كما حدثت به الشفاء، فإن القصة وقعت بحضـورهما، ثـم رواه أبـو بكـر بـن 

    عن هذه، وتارة عن هذه".

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِقیـَل: ِإنََّمـا َنهـى َعْنهَـا ِألَنَّهَـا َقِلیَلـُة » َأنَّـُه َنَهـي َعـْن َقْتـل أْربـع ِمـَن الـدَّواب، ِمْنَهـا النَّْمَلـةُ «(هـ) َوِفیِه 

ــا، َوُهــَو الكِ  :اْألََذى. َوِقیــَل: َأَراَد َنْوًعــا ِمْنــُه َخاص  النَّمــل: َمــا  بــاُر َذوات األرُجــل الطِّــوال. َقــاَل اْلَحْرِبــيُّ
. غار فُهو الذَّرُّ   )٣(َكاَن َلُه َقَواِئُم، فأمَّا الصِّ

  )٣٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:

، َعْن ُعَبْیِد اللَّـِه ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن عُ  ْتَبـَة، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس رضـي َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
ــِة، اهللا عنهمــا، َقــاَل: " : النَّْمَل ــِل َأْرَبــٍع ِمــَن الــدََّوابِّ َنَهــى َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َعــْن َقْت

َردِ    )٥(".)٤(َوالنَّْحَلِة، َواْلُهْدُهِد، َوالصُّ
   تخریج الحدیث:

  ،من طریق ابن جریج. )٨(، والطحاوي)٧(، وابن أبي خیثمة)٦(أخرجه أحمد
، مــن طریــق ُعقیــل بــن )١١(مــن طریــق معمر.وأخرجــه ابــن حبــان، )١٠(، وابــن ماجــه)٩(وأخرجــه أحمــد
  خالد األیلي. 

                                                 
 دَِّتِه.، َوَقْد َسِمَعُه َأُبو َبْكِر ْبُن ُسَلْیَماَن ِمْن جَ ٤/٦٣المستدرك على الصحیحین  )١(
  .١٧٨، ح:١/٣٤٢سلسلة األحادیث الصحیحة  )٢(

 .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
ــَیُض َوِنْصــُفُه أْســود. النهایــة فــي غریــب الحــدیث  )٤( ــٌش َعِظــیٌم ِنْصــُفه َأْب ــُه ِری ــار، َل هــو: طــائٌر ضــْخُم الــرأِس والِمْنَق

  .٣/٢١واألثر
  .٨٤١٥، ح:٤/٤٥١مصنف عبد الرزاق  )٥(
 .٣٢٤٢، ح:٥/٢٩٤مسند أحمد  )٦(
  .٨٨٠، ح:١/٢٥٥التاریخ الكبیر  )٧(
  .٨٦٦، ح:٢/٣٢٦شرح مشكل اآلثار  )٨(
  .٣٠٦٦، ح:٥/١٩٢مسند أحمد  )٩(
  .٣٢٢٤، ح:٢/١٠٧٤سنن ابن ماجه  )١٠(
  .٥٦٤٦، ح:١٢/٤٦٢صحیح ابن حبان  )١١(



 ٥٩

  ، من طریق إبراهیم بن سعد. أربعتهم عن الزهري، به بنحوه.)١(وأخرجه البیهقي
  دراسة رجال اإلسناد:

عروة البصري، نزیل الیمن، ثقـة ثبـت فاضـل، إال أن فـي : بن راشد األزدي موالهم، أبو َمْعَمرٌ  •
روایته عن: ثابت واألعمش وعاصم ابن أبـي النجـود وهشـام بـن عـروة شـیئا، وكـذا فیمـا حـدث 

قـال ابـن حجـر:  )٢(مات سنة أربع وخمسین ومائة، وهو ابن ثمان وخمسین سنة. ،به بالبصرة
 .)٣("صاحب الزهري كان من أثبت الناس فیه"

  .ال اإلسناد ثقاتوباقي رج •
 الحكم على اإلسناد: 

  .)٤(إسناده صحیح، وصحح إسناده شعیب األرناؤوط

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َر ِفیِه ِذْكُر  َوِهَي َنْقل اْلَحِدیِث ِمْن َقوم ِإَلى َقوم، َعَلى ِجَهِة اإلفساِد والشَّّر. » النَِّمیَمةِ «(َنَمَم) َقْد َتَكرَّ

ــمَّ اْلَحــ ــْد َن ــّد َوَق ــَو ُمَتَع ــمَّ الحــدیُث، ِإَذا َظهــر، َفُه ــُة، وَن ــاٌم، َواِالْســُم النَِّمیَم ــَو َنمَّ ــًا َفُه ــُه َنّم ــُه وَیُنمُّ ِدیُث َیِنمُّ
  )٥(والزٌم.

  )٣٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

اِهـًدا، ُیَحـدُِّث، َعـْن َطـاُوٍس، ، َحـدَّثََنا َوِكیـٌع، َعـِن اَألْعَمـِش، قَـاَل: َسـِمْعُت ُمجَ )٦(َحدَّثََنا َیْحَیى
َفقَـاَل: " َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعلَـى َقْبـَرْیِن، 

ْسَتِتُر ِمْن َبْوِلِه، َوَأمَّا َهـَذا: َفَكـاَن َیْمِشـي ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر، َأمَّا َهَذا: َفَكاَن َال یَ 
َرْطــٍب َفَشــقَُّه ِبــاْثَنْیِن، َفَغــَرَس َعَلــى َهــَذا َواِحــًدا، َوَعَلــى َهــَذا َواِحــًدا، ثُــمَّ  )٧(" ثُــمَّ َدَعــا ِبَعِســیبٍ  ِبالنَِّمیَمــةِ 

  )٨(».َلَعلَُّه ُیَخفَُّف َعْنُهَما َما َلْم َیْیَبَسا«َقاَل: 

                                                 
  .١٩٣٧٤، ح:٩/٥٣٣السنن الكبرى  )١(
 .٥٤١تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٤٤٤دمة فتح الباري البن حجر ص: مق )٣(
  .٥/١٩٢هامش مسند أحمد  )٤(

  .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
، مــات سـنة ثـالث وأربعــین ومـائتین تقریـب التهــذیب:  )٦( هـو: یحیـى بــن جعفـر بـن َأْعــَیَن األزدي البخـاري الِبْیَكْنـِديُّ

  .٥٥٨ص: 
ا َال َیْنُبُت َعَلْیِه الُخوُص. النهایة في غریب الحدیث واألثر َأْي جریَدة ِمَن النَّْخِل. َوِهَي ا )٧(  .٣/٢٣٤لسََّعفة ممَّ
 .٦٠٥٢، ح:٨/١٧صحیح البخاري  )٨(



 ٦٠

   یج الحدیث:تخر 
   ، من طریق محمد بن خازم.)١(أخرجه البخاري
   كالهما عن األعمش.. ، من طریق وكیع)٢(وأخرجه مسلم

   ، من طریق منصور.)٣(وأخرجه البخاري
  كالهما: (األعمش، ومنصور) عن مجاهد، به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
لیسه ال یضر، وقد صرح ، واألعمش مدلس من الثانیة، وتدثقاتجمیعهم رجال اإلسناد 

  بالسماع في حدیثنا.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َســـمینة ُمْلَتفَّـــة. والنَّْبـــُت » َأنَّـــُه ُأِتـــَي بناقـــٍة ُمَنْمَنَمـــة«(َنْمــَنَم) (س) ِفـــي َحـــِدیِث ُســـوید ْبــِن َغَفلـــة  

  )٤(اْلُمَنْمَنم: الُمْلتفُّ المجتمع.

  )٣٤الحدیث رقم (
  رحمه اهللا: قال اإلمام ابن منده

: قَـالَ ، َأُبـو ُنَعـْیمٍ َحدَّثََنا : َقالَ  ،َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزیزِ : َقالَ  ،َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ِإْسَحاقَ 
، قال: أتانا َغَفَلةَ  نِ ُسَوْیِد بْ ، عن َأِبي َلْیَلى اْلِكْنِديِّ ، عن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغیَرِة الثََّقِفيِّ ، عن َشِریكُ َحدَّثََنا 

َال ُیْجَمـُع َبـْیَن مصدق رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، فأخذت بیـده، وقـرأت فـي عهـده، فـإذا فیـه: "
ٍق، َوَال ُیَفرَُّق َبْیَن ُمْجَتِمٍع  ، فـأبى أن یأخـذها، ثـم أتـاه آخـر ُمَنْمَنَمـةعظیمـة بناقٍة فأتاه رجل "، ُمَتَفرِّ
ِإَذا َأَتْیـــُت َرُســـوَل اللَّـــِه  َأيُّ َأْرٍض تُِقلُِّنـــيو  ،َأيُّ َســـَماٍء ُتِظلُِّنـــيها، وقـــال: بناقـــة دونهـــا، فـــأبى أن یأخـــذ

. رواه حسـان بـن إبـراهیم، عـن سـفیان، عـن َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوَقْد َأَخْذُت ِخَیاَر ِإبِـِل َرُجـٍل ُمْسـِلمٍ 
  )٥(ید، عن شعبة، عن عثمان.عثمان بن المغیرة، عن أبي لیلى، عن سوید. وأبو الول

   تخریج الحدیث:
   ، عن أبي نعیم الفضل بن دكین.)٦(أخرجه ابن سعد

  

                                                 
 .٢١٨، ح:١/٥٣صحیح البخاري  )١(
  .٢٩٢، ح:١/٢٤٠صحیح مسلم  )٢(
 .٢١٦، ح:١/٥٣صحیح البخاري  )٣(

 .٥/١٢٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٧٩٨حابة ص: معرفة الص )٥(
  .٦/٦٨الطبقات الكبرى  )٦(



 ٦١

   ، عن هشام أبي الولید الطیالسي.)٤(، والطبراني)٣(، والحربي)٢(، والبخاري)١(ابن سعدأخرجه و 
  ، من طریق األسود بن عامر.)٥(الدارميأخرجه و 
   ، عن وكیع.)٦(ابن ماجهأخرجه و 
   ، من طریق محمد بن الصباح البزاز.)٨(، والبیهقي)٧(أبو داودأخرجه و 
  ، عن یحیى بن عبد الحمید.)١١(، والبیهقي)١٠(، والبغوي)٩(الفسويأخرجه و 
  ، من طریق یحیى بن آدم.)١٢(الدارقطنيأخرجه و 

  .)١٥(، وابن عساكر)١٤(، ومن طریقه الدوالبي)١٣(وأخرجه ابن الجعد
  جمیعهم عن شریك، به بنحوه.

، )٢٠(، وأبـــو داود)١٩(، وابـــن زنجویـــه)١٨(، وأحمـــد)١٧(، وابـــن أبـــي شـــیبة)١٦(ه القاســـم بـــن ســـالموأخرجـــ
  عن سوید، به بنحوه. ، من طریق میسرة أبي صالح.)٢٢(، وابن أبي خیثمة)٢١(والفسوي

                                                 
  .٦/٦٨الطبقات الكبرى  )١(
  .٤/١٤٢التاریخ الكبیر للبخاري  )٢(
 .١/٣٣٦غریب الحدیث إلبراهیم الحربي  )٣(
  .٦٤٧٤، ح:٧/٩٢المعجم الكبیر للطبراني  )٤(
  .١٦٧٠، ح:٢/١٠١٤سنن الدارمي  )٥(
  .١٨٠١، ح:١/٥٧٦سنن ابن ماجه  )٦(
 .١٥٨٠، ح:٢/١٠٢د سنن أبي داو  )٧(
  .٧٣٣٢، ح:٤/١٧٨السنن الكبرى للبیهقي  )٨(
  .١/٢٢٦المعرفة والتاریخ  )٩(
 .١١٦٦، ح:٣/٢٣١معجم الصحابة للبغوي  )١٠(
  .٧٣٠٦، ح:٤/١٧٠السنن الكبرى للبیهقي  )١١(
  .١٩٤٩، ح:٢/٤٩٦سنن الدارقطني  )١٢(
 . عن شریك مباشرة.٢١٤٤، ح:٣١٥مسند ابن الجعد ص:  )١٣(
 .١/١٩١ى واألسماء للدوالبي الكن )١٤(
 .٧٢/٣٥٩تاریخ دمشق البن عساكر  )١٥(
 .١٠٥٢، ح:٤٨١األموال للقاسم بن سالم ص:  )١٦(
  .٩٩١٤، ح:٢/٣٦١، و٥٤٩، ح:٢/٤١مسند ابن أبي شیبة  )١٧(
  .١٨٨٣٧، ح:٣١/١٣٢مسند أحمد  )١٨(
  .١٥١٨، ح:٢/٨٦١األموال البن زنجویه  )١٩(
  .١٥٧٩، ح:٢/١٠٢سنن أبي داود  )٢٠(
  .١/٢٢٧المعرفة والتاریخ  )٢١(
 .٩٨٢، ح:١/٢٧٧، و ٣٨١٠، ح:٣/٥٧التاریخ الكبیر  )٢٢(



 ٦٢

  دراسة رجال اإلسناد:
ْلُمَعدُِّل، یعرف بابن : ْبُن ِإْبَراِهیَم بن عبد العزیز بن الَمْرُزبان، أبو ُمَحمَّد اعبد اللَّه بن إسحاق •

ــد بــن عبـــد العزیــز البغــوي، تــوفي لیلــة الجمعـــة،  الخراســاني، وهــو ابــن عــم عبـــد اللَّــه بــن ُمَحمَّ
  .)١(إلحدى عشرة لیلة بقیت من رجب، سنة تسع وأربعین وثالث مائة

  : "صدوق".)٣(وقال الذهبي .)٢(وثقه الحاكم
  .: صدوققالت الباحثة .)٤(وقال الدراقطني: "فیه لین"

: ْبــن الَمْرُزبــان ْبــن ســابور، َأُبــو الَحَســن الَبَغــِوّي، عــم أبــي اْلَقاِســم الَبَغــِوّي َعلــّي ْبــن َعْبــد العزیــز •
  َماَت: َسَنَة ِستٍّ َوَثَماِنْیَن َوماَئَتْیِن، َوِقْیَل: َسَنَة سبٍع.

تحــدیث : "ثقــة لكنــه كــان یطلــب علــي ال)٦(، وقــال الــذهبي مــرة)٥(قــال الــداراقطني: " ثقــة مــأمون"
: " شـیخ مسـند ثقـة"، وذكـره )٨(، قـال ابـن الجـزري)٧(ویعتذر بأنه محتـاج"، وقـال الهیثمـي: "ثقـة"

، وقــال الــذهبي فـــي قــول آخـــر: )١٠(وقــال أبـــو حــاتم: "كــان صـــدوقًا". )٩(ابــن حبــان فـــي الثقــات
 : "أحـد الحفـاظ المكثـرین، مـع علـو اإلسـناد، مشـهور،)١٢(، وقـال ابـن حجـر)١١("َحَسـُن الَحـِدْیِث"

  : ثقة.قالت الباحثة وهو في طبقة صغار شیوخ النسائي".
: بــن عبــد اهللا النََّخِعــيُّ الكــوفي، القاضــي بواســط ثــم الكوفــة، أبــو عبــد اهللا، وكــان عــادًال شــریك •

  فاضًال عابدًا شدیدًا على أهل البدع، مات سنة سبع أو ثمان وسبعین ومائة.
ومحــدثا مكثــرا، لــیس هــو فــي اإلتقــان  قــال الــذهبي: "كــان شــریك حســن الحــدیث، إمامــا فقیهــا

، وقال ابـن حجـر: " صـدوق یخطـىء كثیـرًا، تغیـر حفظـه منـذ ولـي القضـاء )١٣(كحماد بن زید"

                                                 
  .١١/٦٧تاریخ بغداد  )١(
  ١/١٧٢المستدرك على الصحیحین للحاكم  )٢(
  .٢/٣٩٢میزان االعتدال  )٣(
 .٢٤٥سؤاالت حمزة للدارقطني ص:  )٤(
  .٢٠٩سؤاالت السلمي للدارقطني ص:  )٥(
  .٣/١٤٣میزان االعتدال  )٦(
 .٦/١٠٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٧(
  .١/٥٤٩غایة النهایة في طبقات القراء  )٨(
 .٨/٤٧٧الثقات البن حبان  )٩(
  .٦/١٩٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١٠(
  .٦/٧٨٢، وتاریخ اإلسالم ١٣/٣٤٩سیر أعالم النبالء  )١١(
  .٧/٣٦٢تهذیب التهذیب  )١٢(
 .١/١٧٠تذكرة الحفاظ للذهبي  )١٣(



 ٦٣

وقال إبراهیم الكرد: "بعد دراسة أقـوال النقـاد، وأسـباب الجـرح، أمیـل إلـى أن شـریك  .)١(بالكوفة"
تالط... وحدیثـــه فـــي مرتبـــة بـــن عبـــد اهللا النخعـــي، فـــي مرتبـــة الصـــدوق، إال أن فیـــه علـــة االخـــ

الحســـن... والـــرواة الـــذین نـــص العلمـــاء علـــى ســـماعهم منـــه قبـــل االخـــتالط هـــم: (أبـــو إســـحاق 
األزرق، وأبو نعیم الفضل بن دكین، ویزید بن هارون، وعباد بـن العـوام، وحجـاج، وسـلمة بـن 

 یضـر ألنـه تمام، ومحمد بن إسحاق، ووكیع).. أما تدلیسه فهو قلیل كما أشار النقاد، وهـو ال
: وحـدیثنا مـن روایـة أبـي نعـیم الفضـل بـن قالـت الباحثـة .)٢(في الطبقة الثانیة عند ابـن حجـر"
  دكین عنه، وهي قبل االختالط.

، مخضـرم، مـن كبـار التـابعین، قـدم المدینـة یـوم دفـن النبـي ُسَوْیُد بُن َغَفَلةَ  • : أبـو أمیـة الُجْعِفـيُّ
ومات ســنة ثمــانین، ولــه مائــة ،مســلما فــي حیاتــه، ثــم نــزل الكوفــة َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، وكــان

  )٣(وثالثون سنة.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده حسن ألجل ابن الخراساني، وشـریك، وقـد توبعـا علیـه مـن قبـل أبـي صـالح میسـرة، 

، وابـــن )٤(مـــن النـــووي فـــارتقى الحـــدیث بهـــذه المتابعـــة إلـــى الصـــحیح لغیـــره، وقـــد حســـن الســـند كـــل
 . )٦(، واأللباني)٥(الملقن

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُیَقــاُل: َنَمْیــُت » َلــْیَس بالكــاِذب َمــن أْصــَلح َبــْین النــاِس، َفَقــاَل َخْیــرا َأْو َنَمــى َخْیــرا«(َنَمــا) (هـــ) ِفیــِه 

ْصــــَالِح وَطلــــِب الخَ  ْفَســــاِد الحــــدیَث َأْنِمیــــِه، ِإَذا َبلَّغتَــــه َعَلــــى وْجــــه اْإلِ یــــر، َفــــِإَذا َبلَّْغتــــه َعَلــــى َوْجــــِه اْإلِ
ْیُتُه، ِبالتَّْشِدیِد.   )٧(والنَّمیمة، ُقْلَت: َنمَّ

  )٣٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

                                                 
  .٢٦٦تقریب التهذیب ص:  )١(
م بإشـراف الـدكتور: ٢٠٠٢مرویات شریك القاضي في الكتب الستة، جمعـا وتخریجـا ودراسـة، رسـالة ماجسـتیر  )٢(

  .٣١، ٣٠طالب حماد أبو شعر ص: 
  .٢٦٠تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .٥/٣٩٩المجموع شرح المهذب  )٤(
  .٢/٤٣تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  )٥(
 .٥/٢٩٩حیح أبي داود ص )٦(

 . ٥/١٢١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)



 ٦٤

ِشـَهاٍب َأنَّ  َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبُن َعْبـِد اللَّـِه، َحـدَّثََنا ِإْبـَراِهیُم ْبـُن َسـْعٍد، َعـْن َصـاِلٍح، َعـِن اْبـنِ 
ـُه ُأمَّ ُكْلثُـوٍم ِبْنـَت ُعْقَبـَة، َأْخَبَرْتـُه: َأنَّهَـا َسـِمَعْت رَ  ُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى ُحَمْیَد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمِن، َأْخَبَرُه َأنَّ ُأمَّ

  )١(».ي َخْیرًا، َأْو َیُقوُل َخْیرًاَلْیَس الَكذَّاُب الَِّذي ُیْصِلُح َبْیَن النَّاِس، َفَیْنمِ «اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: 
   تخریج الحدیث:

  من طریق یونس، عن ابن شهاب، به بنحوه. )٢(أخرجه مسلم
  دراسة رجال اإلسناد:

  رواته كلهم ثقات

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــُه اْلَحــِدیُث  ــه، «(هـــ) َوِمْن ــُه أمُّ ــْت َل ؟ أنَّ رُجــال َأَراَد الُخــروج ِإَلــى َتُبــوك، َفَقاَل ــالَوِديِّ ــَف ب َأِو اْمرأتــه: َكْی

  )٣(َأْي َیْنمیه اللَُّه ِلْلَغاِزي، وُیْحسُن ِخالَفَته َعَلْیِه.» الَغْزُو َأْنَمى للَوِديّ َفَقاَل: 

  )٣٦الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه، أو على نص قریب منه.

ِبِل، واشتریُت الَفتیَّة » َلِبْعُت الفاِنَیَة واشترْیُت النَّاِمَیةَ «َوِمْنُه َحِدیُث ُمَعاِوَیَة  َأْي َلِبْعُت الَهِرمة ِمَن اْإلِ
  )٤(ِمْنَها.

  )٣٧الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه، أو على نص قریب منه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــِر َموالیــه«َوِفیــِه  ــى َغْی ــى ِإَل ــِه َأِو اْنَتَم ــِر َأِبی ــى َغْی ــى ِإَل ــْیِهْم ومــاَل، » َمــن ادََّع َوَصــاَر َأِي انَتســب ِإَل

  )٥(َمْعروفا ِبِهْم. ُیَقاُل: َنَمْیُت الرُجل ِإَلى َأِبیِه َنْمیًا: َنْسبُته ِإَلْیِه، واْنَتمى ُهَو.

  )٣٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

بِـي ُمَعاِوَیـَة، قَـاَل َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َوَأُبو ُكَرْیٍب، َجِمیًعا َعـْن أَ 
، َعـْن َأِبیـِه، قَـاَل: خَ  َطَبَنـا َعِلـيُّ َأُبو ُكَرْیٍب: َحـدَّثََنا َأُبـو ُمَعاِوَیـَة، َحـدَّثََنا اْألَْعَمـُش، َعـْن ِإْبـَراِهیَم التَّْیِمـيِّ

                                                 
  .٢٦٩٢، ح:٣/١٨٣صحیح البخاري  )١(
 .٢٦٠٥، ح:٤/٢٠١١صحیح مسلم  )٢(

 . ٥/١٢١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

 المرجع السابق نفسه.  (٤)

 المرجع السابق نفسه.  (٥)



 ٦٥

ــــِحیَفَة ْبـــُن َأِبــــي َطاِلــــٍب، َفقَـــاَل: َمــــْن َزَعــــَم َأنَّ ِعْنـــَدَنا َشــــْیًئا َنْقــــَرُؤُه ِإالَّ ِكتَـــاَب ا َقــــاَل:  -اِهللا َوَهــــِذِه الصَّ
بِـِل، َوَأْشـَیاُء ِمـَن اْلِجَراَحـاِت، َوِفیهَـا قَـاَل  -َوَصِحیَفٌة ُمَعلََّقٌة ِفي ِقَراِب َسْیِفِه  َفَقْد َكَذَب، ِفیَها َأْسـَناُن اْإلِ

َن َعْیٍر ِإَلى َثْوٍر، َفَمْن َأْحَدَث ِفیَها َحـَدثًا، َأْو اْلَمِدیَنُة َحَرٌم َما َبیْ «النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َتَعاَلى َعَلْیِه َوَسلََّم: 
ِة َصـــْرًفا، َوَال آَوى ُمْحــِدثًا، َفَعَلْیــِه َلْعَنـــُة اِهللا َواْلَمَالِئَكــِة َوالنَّـــاِس َأْجَمِعــیَن، َال َیْقَبـــُل اُهللا ِمْنــُه َیـــْوَم اْلِقَیاَمــ

َوَمِن ادََّعـى ِإَلـى َغْیـِر َأِبیـِه، َأِو اْنَتَمـى ِإَلـى َغْیـِر ى ِبَها َأْدَناُهْم، َعْدًال، َوِذمَُّة اْلُمْسِلِمیَن َواِحَدٌة، َیْسعَ 
» )١( َعْدًال َفَعَلْیِه َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن، َال َیْقَبُل اُهللا ِمْنُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َصْرًفا، َوَال  َمَواِلیِه،

ــَد َقْوِلــِه َواْنَتَهــى َحــِدیُث  ــٍر ِعْن ــْیَس ِفــي »َیْســَعى ِبَهــا َأْدَنــاُهمْ «َأِبــي َبْكــٍر، َوُزَهْی ــْذُكَرا َمــا َبْعــَدُه. َوَل ــْم َی ، َوَل
  )٢(َحِدیِثِهَما: ُمَعلََّقٌة ِفي ِقَراِب َسْیِفِه.

   تخریج الحدیث:
  ، عن األعمش به بنحوه.)٤(، من طریق سفیان، ووكیع)٣(أخرجه البخاري
  ، من طریق أبي ُجَحْیَفَة، عن علي، به بنحوه.)٥(يوأخرجه البخار 

  دراسة رجال اإلسناد:
  ، وهو ثقة یرسل، ولم یذكر له إرساله عن أبیه.)٦(: سبقِإْبرَاِهیَم التَّْیِميِّ  •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 

                                                 
َرْت َهاَتاِن اللَّْفَظَتا )١( ْرف: التوبُة. َوِقیَل النافلُة. والَعْدل: الِفْدیة. َوِقیَل الَفِریضة. النهایـة قد َتَكرَّ ِن ِفي اْلَحِدیِث، فالصَّ

  .٢٤/ ٣في غریب الحدیث واألثر 
 .١٣٧٠، ح:٢/٩٩٤صحیح مسلم  )٢(
 .١٨٧٠، ح:٣/٢٠صحیح البخاري  )٣(
  .٣١٧٢، ح:٤/١٠٠صحیح البخاري  )٤(
  .١١١، ١/٣٣صحیح البخاري  )٥(
 .١٢راجع، ح: )٦(



 ٦٦

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  َباُب النون مع الواو.

  



 ٦٧

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــَواءُ «(َنــَوَأ) (هـــ) ِفیــِه  ــِر الجاهلیَّــة: الطَّْعــن ِفــي اْألَْنَســاِب، والنِّیاحــُة، واْألَْن َر ِذْكــُر » )١(ثــالٌث ِمــْن أْم النَّــْوِء «َقــْد َتَكــرَّ

  )٢( ِفي اْلَحِدیِث.» َواْألَْنَواءِ 

  )٣٩قم (الحدیث ر 
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َســِمَع اْبــَن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا، َقــاَل: )٤(، َحــدَّثََنا ُســْفَیاُن، َعــْن ُعَبْیــِد اللَّــهِ )٣(َحــدَّثََنا َعِلــيُّ ْبــُن َعْبــِد اللَّــهِ 
ِإنََّهــا اِالْسِتْســَقاُء َوَنِســَي الثَّاِلثَــَة، َقــاَل ُســْفَیاُن َوَیُقوُلــوَن » اَحــةُ ِخــَالٌل ِمــْن ِخــَالِل الَجاِهِلیَّــِة الطَّْعــُن ِفــي اَألْنَســاِب َوالنِّیَ «

  )٥(.ِباَألْنَواءِ 
   تخریج الحدیث:

  تفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري، دون مسلم.
  دراسة رجال اإلسناد:

  رواة اإلسناد كلهم ثقات.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(».ْرنا بَنْوِء َكَذاُمطِ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٤٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

اِهللا ْبــِن َحــدَّثََنا َیْحَیــى ْبــُن َیْحَیــى، َقــاَل: َقــَرْأُت َعَلــى َماِلــٍك، َعــْن َصــاِلِح ْبــِن َكْیَســاَن، َعــْن ُعَبْیــِد اِهللا ْبــِن َعْبــِد 
، َقا ـْبِح ِباْلُحَدْیِبَیـِة ِفـي ِإثْـِر ُعْتَبَة، َعْن َزْیِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ َل: َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َصـَالَة الصُّ

ــا اْنَصــَرَف َأْقَبــَل َعَلــى النَّــاِس َفَقــاَل:  ُســوُلُه َقــاُلوا: اُهللا َورَ » َهــْل تَــْدُروَن َمــاَذا َقــاَل َربُُّكــْم؟«السَّــَماِء َكاَنــْت ِمــَن اللَّْیــِل، َفَلمَّ
ـا َمـْن قَـاَل: ُمِطْرَنـا ِبَفْضـِل اِهللا َوَرحْ  َمِتـِه فَـَذِلَك ُمـْؤِمٌن بِـي َأْعَلُم، َقاَل: " َقاَل: َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفَأمَّ

  )٧(". ِبي ُمْؤِمٌن ِباْلَكْوَكبِ  َوَأمَّا َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذِلَك َكاِفرٌ َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، 

                                                 
  .٥/١٢٢دیث واألثر َواْألَْنَواُء: ِهَي َثَماٍن َوِعْشُروَن َمْنزلًة، َیْنِزُل الَقُمر كلَّ َلْیَلٍة ِفي َمْنِزَلٍة ِمْنَها. النهایة في غریب الح )١(

  .٥/١٢٢ریب الحدیث واألثر النهایة في غ (٢)
 هو ابن المدیني. )٣(
هـو: عبیـد اهللا ابـن أبــي یزیـد المكـي، مـولى آل قــارظ ابـن شـیبة، مـات ســنة سـت وعشـرین ومائـه، ولــه سـت وثمـانون سـنة. تقریــب  )٤(

 .٣٧٥ص: التهذیب
 .٣٨٥٠، ح:٥/٤٤ صحیح البخاري )٥(

 . ٥/١٢٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)

 ٧١، ح: ١/٨٣ لمصحیح مس )٧(



 ٦٨

   تخریج الحدیث:
 كالهمـــا عـــن مالـــك.، )٢(بـــن ابـــي أویـــس ، وٕاســـماعیل)١(القعنبـــي أخرجـــه البخـــاري، مـــن طریـــق عبـــد اهللا بـــن مســـلمة

  ، )٤(بن عیینة ، وسفیان)٣(وأخرجه البخاري، من طریق سلیمان بن بالل
  كیسان، به بنحوه.ثالثتهم (مالك، سلیمان بن بالل، سفیان) عن صالح بن 

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َنَهــض. وَیْحَتِمــل َأنَّــُه ِبَمْعَنــى َنــَأى: َأْي َبُعــد. » َفَنــاَء بَصــْدره«(س) َوِفــي َحــِدیِث الَّــِذي َقَتــَل ِتْســًعا َوِتْســِعیَن َنْفًســا 

  )٥(ى.ُیَقاُل: َناَء َوَنَأى ِبَمْعنً 

  )٤١الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

دِّ  ، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي الصِّ ، َعـْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِديٍّ یِق النَّاِجيِّ
النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: " َكاَن ِفي َبِني ِإْسَراِئیَل َرُجـٌل َقتَـَل ِتْسـَعًة َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن 

َفقَـاَل َلـُه  َتَلـُه، َفَجَعـَل َیْسـَأُل،َوِتْسِعیَن ِإْنَساًنا، ُثمَّ َخَرَج َیْسـَأُل، فَـَأَتى َراِهًبـا َفَسـَأَلُه َفقَـاَل َلـُه: َهـْل ِمـْن َتْوَبـٍة؟ قَـاَل: َال، َفقَ 
، َفاْخَتَصـَمْت ِفیـِه َمَالِئَكـُة الرَّْحَمـِة َوَمَالِئَكـُة الَعـَذاِب، َفَناَء ِبَصـْدرِِه َنْحَوَهـاَرُجٌل: اْئِت َقْرَیَة َكَذا َوَكَذا، َفَأْدَرَكُه الَمـْوُت، 

ِبــي، َوَأْوَحــى اللَّــُه ِإَلــى َهــِذِه َأنْ  َتَباَعــِدي، َوَقــاَل: ِقیُســوا َمــا َبْیَنُهَمــا، َفُوِجــَد ِإَلــى َهــِذِه َأْقــَرَب  َفــَأْوَحى اللَّــُه ِإَلــى َهــِذِه َأْن َتَقرَّ
  )٦(ِبِشْبٍر، َفُغِفَر َلُه ".

   تخریج الحدیث:
   .)٧(أخرجه مسلم، من طریق هشام

  ، من طریق شعبة، عن قتادة، به بنحوه.)٩(، وأبو نعیم)٨(وأخرجه مسلم
  .تصریح قتادة بالسماعوفي طریق أبي نعیم 

                                                 
 .٨٤٦، ح: ١/١٦٩صحیح البخاري  )١(
  .١٠٣٨، ح: ٢/٣٣صحیح البخاري  )٢(
 .٤١٤٧، ح: ٥/١٢١صحیح البخاري  )٣(
  .٧٥٠٣، ح: ٩/١٤٥صحیح البخاري  )٤(

 .٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .٣٤٧٠،  ح: ٤/١٧٤ صحیح البخاري )٦(
 .٢٧٦٦، ح: ٤/٢١١٨صحیح مسلم  )٧(
  لمصدر السابق نفسه.ا )٨(
  .٣/١٠٢حلیة األولیاء  )٩(



 ٦٩

   دراسة رجال اإلسناد:
، وذكره )١(: بن ِدَعاَمَة بن قتادة السَُّدْوِسيُّ ، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومائةَقتَاَدةَ  •

  في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین. )٢(ابن حجر
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِتـي َظـاِهِریَن َعَلـى َمـن َنـاَوَأُهمْ « (س) َوِمْنُه اْلَحـِدیثُ   َأْي ناَهَضـُهم َوَعـاَداُهْم. ُیقَـاُل: َنـاَوْأُت » َال تَـزَاُل طائفـٌة ِمـْن ُأمَّ

  )٣(الرَُّجَل ِنَواًء وُمَناَوَأًة، ِإَذا عاَدیَته. َوَأْصُلُه ِمْن َناَء ِإَلْیَك وُنْؤَت ِإَلْیِه، ِإَذا َنَهْضُتما.

  )٤٢الحدیث رقم (
  اإلمام مسلم رحمه اهللا:قال 

ا َیِزیُد ْبُن اْألََصمِّ، وَحدَّثَِني ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َأْخَبَرَنا َكِثیُر ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثََنا َجْعَفٌر َوُهَو اْبُن ُبْرَقاَن، َحدَّثَنَ 
نَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، لَـْم َأْسـَمْعُه َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِوَیَة ْبَن َأِبي ُسْفَیاَن، َذَكَر َحِدیثًا َرَواُه َعـِن ال

َمــْن ُیــِرِد اُهللا ِبــِه َخْیــًرا «: َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َعَلــى ِمْنَبــِرِه َحــِدیثًا َغْیــَرُه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ 
ـــي  ـــُه ِف ـــقِّ ُیَفقِّْه ـــى اْلَح ـــاِتُلوَن َعَل ـــَن اْلُمْســـِلِمیَن ُیَق ـــَزاُل ِعَصـــاَبٌة ِم ـــدِّیِن، َوَال َت ـــاَوَأُهْم،ال ـــْن َن ـــى َم ـــاِهِریَن َعَل ـــْوِم  َظ ـــى َی ِإَل

  )٤(».اْلِقَیاَمةِ 
   تخریج الحدیث:

  . )٥(أخرجه البخاري، من طریق حمید بن عبد الرحمن
  هانئ.، من طریق، عمیر بن )٧(، ومسلم)٦(وأخرجه البخاري

  كالهما تابعا یزید بن األصم، في الروایة عن معایة بن أبي سفیان، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

، وحــدیثنا )٨(، عــدا جعفــر بــن برقــان الكالبـي، فهــو صــدوق یهــم فــي حــدیث الزهــريرجــال اإلســناد ثقــات جمیــع •
  لیس من روایته عنه، وقد توبع علیه كما هو ظاهر في تخریج الحدیث.

                                                 
  .٤٥٣ص: تقریب التهذیب )١(
  .٤٣ص: طبقات المدلسین )٢(

 .٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .١٠٣٧ح:  ،٣/١٥٢٤صحیح مسلم  )٤(
 .٣١١٦، ح: ٤/٨٥صحیح البخاري  )٥(
  .٣٦٤١، ح: ٤/٢٠٧صحیح البخاري  )٦(
  .١٠٣٧، ح: ٣/١٥٢٤صحیح مسلم  )٧(
  .١٤٠ص: تقریب التهذیب )٨(



 ٧٠

  

  ل ابن األثیر رحمه اهللا: قا
ْسَالمِ «(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث الخْیل    )١(َأْي ُمعاداًة َلُهْم.» ورجٌل َربطها َفْخرا وِرَیاًء وِنَواًء ِألَْهِل اإلِْ

  )٤٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ٍس، َعـْن َزْیـِد ْبـِن َأْسـَلَم، َعـْن َأبِـي َصـاِلٍح السَّـمَّاِن، َعـْن َأبِـي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنـا َماِلـُك ْبـُن َأَنـ
ِلَرُجـٍل ِسـْتٌر، َوَعلَـى َرُجـٍل ُهَرْیَرَة َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه: َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل: " الَخْیـُل ِلَرُجـٍل َأْجـٌر، وَ 

  )٢(.، َفِهَي َعَلى َذِلَك ِوْزٌر "َطَها َفْخرًا َوِرَیاًء َوِنَواًء ِألَْهِل اِإلْسَالمِ َوَرُجٌل َربَ  ...ِوْزٌر، 
   تخریج الحدیث:

  .)٤(، وعبد العزیز بن المختار)٣(أخرجه مسلم، من طریق حفص بن میسرة الصنعاني
  تابعا زید بن أسلم، في الروایة عن أبي صالح، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
، المــدني، ثقــة عــالم وكــان یرســل، مــات ســنة ســت وثالثــین العــدوي، مــولى عمــر، أبــو عبــد اهللا: َأْســَلمَ  بــن َزْیــدُ  •

 .)٦(قالت الباحثة: ولم یذكر له إرسال عن أبي صالح )٥(ومائة.
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
النََّوائِـُب: َجْمـُع » صفًا ِلَنَواِئِبِه وحاجاِته، َوِنْصـًفا َبـْیَن اْلُمْسـِلِمینَ َقسمها نصَفین: نِ «(َنَوَب) (س) ِفي َحِدیِث َخْیَبـَر 

َتاَبـُه، ِإَذا َقَصـَدُه َمـرَّة َناِئَبة، َوِهَي َما َینـوُب اإلنسـاَن: َأْي َیْنـِزل ِبـِه ِمـَن الِمهّمـات َواْلَحـَواِدِث. َوقَـْد َناَبـُه َیُنوُبـُه َنْوبـًا، وانْ 
  )٧(َبْعَد َمرَّة.

  )٤٤الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:أبو داود قال اإلمام 

ِبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن اْلُمَؤذُِّن، َحدَّثََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا، َحدَّ  ثَِني ُسْفَیاُن، َعْن َیْحَیى َحدَّثََنا الرَّ
َقَســَم َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َخْیَبــَر «ْبــِن َأِبــي َحْثَمــَة، َقــاَل:  ْبــِن َســِعیٍد، َعــْن ُبَشــْیِر ْبــِن َیَســاٍر، َعــْن َســْهلِ 

                                                 
 .٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٣٧١، ح:٣/١١٣ صحیح البخاري )٢(
 .٩٨٧، ح: ٢/٦٨٠صحیح مسلم  )٣(
  .٩٨٧، ح: ٢/٦٨٢صحیح مسلم  )٤(
 .٢٢٢ص: تقریب التهذیب )٥(
 .١١٧اسیلص:، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المر ٦٣ص: انظر: المراسیل البن أبي حاتم )٦(

  .٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
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  )١(».َسْهًما ِنْصَفْیِن، ِنْصًفا ِلَنَواِئِبِه َوَحاَجِتِه، َوِنْصًفا َبْیَن اْلُمْسِلِمیَن، َقَسَمَها َبْیَنُهْم َعَلى َثَماِنَیَة َعَشرَ 
   تخریج الحدیث:

 وأخرجـه ، من طریق الربیـع بـن سـلیمان.)٤(، والبیهقي)٣(أخرجه الطحاويو  ، من طریق أبي داود.)٢(بیهقيأخرجه ال
  .بنحوهكالهما عن أسد بن موسى، به،  من طریق المقدام بن داود. -)٦(ومن طریقه البیهقي-، )٥(الطبراني

   دراسة رجال اإلسناد:
، مات سنة اثنتي عشرة ومائتین، ولـه د الملك بن مروان األمويد بن عببن إبراهیم بن الولی : َأَسُد ْبُن ُموَسى •

  ثمانون.
، وقـال ابـن )١٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١١(، والذهبي)١٠(، وابن یونس)٩(، والنسائي)٨(، والبزار)٧(وثقه العجلي

 : "وثقوه".)١٣(حجر في الفتح
: "یلقـب بخیــاط الســنة؛ ألنــه كــان )١٦(لخلیلــي: " مشــهور الحــدیث"، وقــال ا)١٥(، وقــال البخـاري)١٤(وذكـره أحمــد بخیــر

  ".: " صدوق یغرب)١٧(خیاط الكفن للسنة ، یروي عن مالك ، مصري ، صالح"، وقال ابن حجر
 فقال: "وهذا تضعیف مردود". )١٩(: " منكر الحدیث ال یحتج به"، وتعقبه الذهبي)١٨(وقال ابن حزم

  قالت الباحثة: ثقة.
  

                                                 
  .٣٠١٠، ح:٣/١٥٩ سنن أبي داود )١(
 .١٢٨٢٣، ح: ٦/٥١٦السنن الكبرى  )٢(
  .٥٢٤٦، ح: ٣/٢٥١شرح معاني اآلثار  )٣(
 .١٢٩٩٣، ح: ٩/٢٤٠معرفة السنن واآلثار  )٤(
  .٥٦٣٤، ح: ٦/١٠٢المعجم الكبیر  )٥(
  .١٢٩٩٢، ح: ٩/٢٣٩معرفة السنن واآلثار  )٦(
  .١/٢٢١معرفة الثقات  )٧(
  .١٠/٥٥مسند البزار  )٨(
 .٢/٥١٤تهذیب الكمال  )٩(
  .٢/٣٥تاریخ ابن یونس المصري  )١٠(
 ، ١٠/١٦٢سیر أعالم النبالء  )١١(
  .٨/١٣٦الثقات  )١٢(
 .٤٥٦ص: هدي الساري )١٣(
  .٢٤٧ص: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )١٤(
  .٢/٤٩التاریخ الكبیر  )١٥(
  .١/٢٦٣اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث  )١٦(
 .١٠٤ص: تقریب التهذیب )١٧(
 .١/٣٢٧المحلى باآلثار  )١٨(
 .١/٢٠٧میزان االعتدال  )١٩(



 ٧٢

 .)١(سفیان بن عیینة: سبق •
 .جال اإلسناد ثقاتوباقي ر  •

 الحكم على اإلسناد: 
: " َوَالَّـِذي )٣(: "انفـرد بـه أبـو داود، وٕاسـناده جیِّـد"، وقـال ابـن الهمـام)٢(إسناده صحیح. قال ابن عبد الهـادي

  وي".: "إسناده ق)٤(ِفي َأِبي َداُود، ِبَسَنٍد َجیِّدٍ، َأنَُّه َقسََّم َخْیَبَر ِنْصَفْیِن"، وقال عبد القادر األرناؤوط

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(».َیا َأْرَحَم َمِن اْنتَاَبُه الُمْسَترِحمون«ومنه َحِدیِث الدَُّعاِء 

  )٤٥الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه، أو على لفظ قریب منه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(».كان الناُس َیْنتَاُبوَن الجمعة ِمْن َمنازلهم«وحدیث صالة الجمعة 

  )٤٦یث رقم (الحد
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ْن ُعَبْیـِد اللَّـِه َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح، قَـاَل: َحـدَّثََنا َعْبـُد اللَّـِه ْبـُن َوْهـٍب، قَـاَل: َأْخَبَرنِـي َعْمـُرو ْبـُن الَحـاِرِث، َعـ
َبْیِر،  َبْیِر، َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه ْبِن َأِبي َجْعَفٍر: َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن َجْعَفِر ْبِن الزُّ َحدََّثُه َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

، ، َفَیـْأُتوَن ِفـي الُغَبـاِر ُیِصـیُبُهُم الُغَبـاُر َوالَعـَرقُ : َكاَن النَّاُس َیْنتَاُبوَن َیْوَم الُجُمَعِة ِمْن َمَنـاِزِلِهْم َوالَعـَواِليِّ َوَسلََّم، َقالَـتْ 
اَل النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َفَیْخُرُج ِمـْنُهُم الَعـَرُق، فَـَأَتى َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِإْنَسـاٌن ِمـْنُهْم َوُهـَو ِعْنـِدي، َفقَـ

  )٧(».َلْو َأنَُّكْم َتَطهَّْرُتْم ِلَیْوِمُكْم َهَذا«َوَسلََّم: 
   تخریج الحدیث:

  .ِعیَسى، عن ابن وهب، به بنحوه َسِعیٍد اْألَْیِلي، َوَأْحَمد بن بن، عن َهاُرون )٨(أخرجه مسلم
  ، تابع محمد بن جعفر في الروایة عن عروة، به بنحوه.)٩(وأخرجه البخاري، من طریق األسود

                                                 
 .٢راجع: ح  )١(
  .٤/٦١٣تنقیح التحقیق  )٢(
 .٥/٤٧٠فتح القدیر  )٣(
 .٢/٦٧١هامش جامع األصول  )٤(

  . ٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)

 ع السابق.المرج (٦)

 .٩٠٢، ح:٢/٦ صحیح البخاري )٧(
 .٨٤٧، ح: ٢/٥٨١صحیح مسلم  )٨(
 .٢٠٧١، ح: ٣/٥٧صحیح البخاري  )٩(
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  ، من طریق عمرة، عن عائشة، به بنحوه.)٢(، ومسلم)١(وأخرجه البخاري
  دراسة رجال اإلسناد:

  ناد كلهم ثقات.رجال اإلس

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٣(َأِي األْضیاف الَِّذیَن ینوُبونهم.» اْحتَاُطوا ِألَْهِل اْألَْمَواِل ِفي النَّاِئَبِة والواِطئة«(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٤٧الحدیث رقم (
  ابن وهب رحمه اهللا: قال

، َعْن َجاِبِر ْبـِن َعْبـِد )٤(ِد اللَِّه، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأِبي ُعَتْیقٍ ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َواْلَقاِسُم ْبُن َعبْ  أخبرني
 ، َوَمـا َوَجـبَ ، َواْلَعاِمَلِة، َوالنََّواِئبِ )٥(اْحتَاُطوا ِألَْهِل اْألَْمَواِل ِفي اْلَواِطَئةِ «اللَِّه، َأّن النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: 

  )٦(».ِفي الثََّمِر ِمَن اْلَحقِّ 
   تخریج الحدیث:

، )٩(ابــن زنجویــهأخرجــه و  ، َعــْن َمْعَمــٍر.)٨(وأخرجــه عبــد الــرزاق .)٧(أخرجــه مــن طریــق ابــن وهــب، البیهقــي
جمـیعهم َعـْن  .، مـن طریـق زبخـي بـن خالـد)١١(ابـن عـديوأخرجـه  ، من طریق عبد العزیز بـن محمـد.)١٠(والبیهقي

به بلفظه، وفي روایـة ابـن زنجویـه تسـمیة ابنـي جـابر (محمـد، وعبـد ، اَن، َعِن اْبَنْي َجاِبٍر، َعْن َجاِبرٍ َحَراِم ْبِن ُعْثمَ 
  الرحمن).

  دراسة رجال اإلسناد:
ْنِجيُّ ، مات سنة تسع وسبعین ومائة أو بعدها.ُمْسِلُم ْبُن َخاِلدٍ    : المخزومي موالهم، المكي، الزَّ

  .و داود لكثرة غلطه": "وثق، وضعفه أب)١٢(قال الذهبي

                                                 
 .٩٠٣، ح: ٢/٧صحیح البخاري  )١(
  .٨٤٧، ح: ٢/٥٨١صحیح مسلم  )٢(

  . ٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

 بن عبد اهللا األنصاري. هو عبد الرحمن، ابن الصحابي الجلیل راوي حدیثنا، جابر )٤(
  .٥/٢٠٠اْلَواِطَئُة: الَماّرة والسَّاِبَلة، ُسمُّوا ِبَذِلَك لَوْطِئهم الطریَق. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٥(
  .١٩٢، ح: ٧٢ص: الموطأ )٦(
 .٧٤٤٨، ح: ٤/٢٠٩السنن الكبرى  )٧(
 .٧٢٢٠، ح: ٤/١٢٩مصنف عبد الرزاق  )٨(
  .١٩٩٤، ح: ٣/١٠٧٢األموال  )٩(
 .٧٤٤٩، ح: ٤/٢٠٩السنن الكبرى  )١٠(
  .٣/٣٨٢الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
 .٢/٢٥٨الكاشف  )١٢(
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" قرأت: بخط الذهبي: فهذه األحادیث تـرد بهـا قـوة الرجـل )٢(: " فقیه صدوق كثیر األوهام"، وقال)١(وقال ابن حجر
  قالت الباحثة: القول فیه قول ابن حجر. ویضعف".

تـروك رمـاه أحمـد : بن عمر بن حفـص بـن عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب العمـري، المـدني، ماْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اللَّهِ 
  )٣(بالكذب، مات بعد الستین ومائة.

.َحرَاِم ْبِن ُعْثَمانَ    : ْبِن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اَألْنَصاِريُّ اْلَمَدِنيُّ
: "َكــــاَن َكِثیــــَر اْلَحــــِدیِث َضــــِعیًفا"، وقــــال )٥(: "الروایــــة عــــن حــــرام حــــرام"، وقــــال ابــــن ســــعد)٤(قــــال الشــــافعي

  : "متروك باتفاق".)٨(: "عامة حدیثه مناكیر"، وقال الذهبي)٧(قال ابن عدي: "ُمنكر الحدیِث"، و )٦(البخاري
  الحكم على اإلسناد: 

: )٩(ابـن القیسـرانيقـال . القاسـم بـن عبـد اهللا، وحـرام بـن عثمـان، فهمـا متروكـان ألجـل جداً  إسناده ضعیف
مــن الحــق. رواه حــرام بــن  "حــدیث: احتــاطوا ألهــل األمــوال فــي العامــل والواطئــة والنوائــب، ومــا یجــب فــي التمــر

 عثمان: عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر. وحرام متروك الحدیث".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َناَبــُة: الرُُّجـوُع ِإَلــى اللَّـه بالتَّوبـة ُیَقــاُل: َأَنـاَب ُیِنیــُب ِإَناَبـًة َفهُــَو ُمِنیـٌب، » َوإَِلْیــَك َأَنْبـتُ «َوِفـي َحـِدیِث الــدَُّعاِء  ِإَذا َأْقَبــَل اْإلِ

َر ِفي اْلَحِدیِث.   )١٠(ورَجع. َوَقْد َتَكرَّ

  )٤٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

َطـاُوٍس، َسـِمَع اْبـَن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َحـدَّثََنا ُسـْفَیاُن، قَـاَل: َحـدَّثََنا ُسـَلْیَماُن ْبـُن َأبِـي ُمْسـِلٍم، َعـْن 
ـُد َعبَّ  قَـاَل: " اللَّهُـمَّ لَـَك الَحْمـُد اٍس َرِضَي اللَّـُه َعْنُهَمـا، قَـاَل: َكـاَن النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِإَذا قَـاَم ِمـَن اللَّْیـِل َیَتَهجَّ

، ـــَمَواِت َواَألْرِض َوَمــْن ِفـــیِهنَّ ، َوِبـــَك َوإَِلْیـــَك َأَنْبـــتُ ْنـــُت، َوَعَلْیـــَك َتَوكَّْلــُت، .. اللَّهُـــمَّ َلـــَك َأْســَلْمُت، َوِبـــَك آمَ .َأْنــَت َقـــیُِّم السَّ

                                                 
  .٥٢٩ص: تقریب التهذیب )١(
 .١٠/١٢٩تهذیب التهذیب  )٢(
 .٤٥٠ص: تقریب التهذیب )٣(
 .٣/١٣٨المعرفة والتاریخ  )٤(
  .٤١١ص: متمم التابعین -الطبقات الكبرى  )٥(
 .٣/١٠١التاریخ الكبیر  )٦(
 .٣/٣٨٥الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(
 .٧٥ص: دیوان الضعفاء )٨(
 .١١٣، ح: ١/٢٤٠ذخیرة الحفاظ  )٩(

 .٥/١٢٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٠)



 ٧٥

ـــْرُت، َوَمــا َأْســـَرْرُت َوَمــا َأْعَلْنـــُت،... ، قَــاَل ُســـْفَیاُن: َقـــاَل »َخاَصــْمُت، َوإَِلْیـــَك َحاَكْمــُت، َفـــاْغِفْر ِلــي َمـــا َقــدَّْمُت َوَمـــا َأخَّ
  )١(ْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم.ُسَلْیَماُن ْبُن َأِبي ُمْسِلٍم: َسِمَعُه ِمْن َطاُوٍس، عَ 

   تخریج الحدیث:
عـن سـفیان، بـه كالهمـا ، )٣(بن عقبة التیمـي ، وَقِبیَصة)٢(الجعفي أخرجه البخاري، عن عبد اهللا بن محمد

 ، من طریق أبي الزبیر)٥(وأخرجه مسلم یمان، به بنحوه.، من طریق ابن جریج، عن سل)٤(وأخرجه البخاري بنحوه.
  ، عن طاوس، به بنحوه.محمد بن مسلم

   دراسة رجال اإلسناد:
  .)٦(سفیان بن عیینة: سبق •
  وباقي رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُیَقاُل: َناَد َیُنوُد، ِإَذا َحرَّك رأَسه وأكتاَفه. وَناَد ِمـَن » َناُدواَال َتُكوُنوا مثَل اْلَیُهوِد، ِإَذا َنَشروا التَّوراة «(َنَوَد) (س) ِفیِه 

  )٧(.النُّعاس َنْودًا، ِإَذا َتماَیل

  )٤٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن المظفر رحمه اهللا:

، نا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َخاِلٍد، نا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبنُ  ، نا ُزَهْیـُر ْبـُن ِإْسـَحاَق  َحدَّثََنا ُأَساَمُة ْبُن َعِليٍّ زیاد الرَُّصاصيِّ
، ، َعْن َأِبي َعاِمٍر اْلَخزَّاِز، َعْن َأبِـي َبْصـَرَة، َعـْن َأبِـي َسـِعیٍد اْلُخـْدِريِّ ُلوِليُّ قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه  ،رضـي اهللا عنـه السَّ

ْذُكَر اْلَقْوَم َوَما ُذِكُروا ، َفِإَذا َأْمَسْكَت َعـْنُهْم َلـْم ُیـْذَكُروا، َفـَال تَـْذُكُروا ، ِإنَّ آَیَة النَِّفاِق َأْن تَ «َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم: 
  )٩(».، َوإَِذا َلْم َیُكْن ِمْن َورَاِء َذِلَك َشْيءٌ  )٨(َفَال َتُكوُنوا  َكاْلَیُهوِد ِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِهُم التَّْورَاُة َماُدوا َلَها

                                                 
  .١١٢٠، ح:٢/٤٨ صحیح البخاري )١(
 .٦٣١٧، ح: ٨/٧٠صحیح البخاري  )٢(
 .٧٣٨٥، ح: ٩/١١٧صحیح البخاري  )٣(
  .٧٤٩٩ح: ، ٩/١٤٤صحیح البخاري  )٤(
 .٧٦٩، ح: ١/٥٣٢صحیح مسلم  )٥(
  .٢راجع ح:  )٦(

  .٥/١٢٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
قال محقق كتاب غرائب مالك بن انس في الهامش: "هذا األقرب في رسمها، وتحتمل غیـر هـذا". وذكرهـا نبیـل جـرار فـي اإلیمـاء  )٨(

إنَّ آیـَة النفـاِق َأن «سـعیٍد الخـدريِّ قـاَل: قـاَل رسـوُل اِهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: : فقـال: "عـن أبـي ٢/٤٨٥إلى زوائد األمالي واألجزاء 
نهم لـم یكـْن ِمـن یذكَر القوُم ما ُذكِّروا، فإذا أمسَك َعنهم لم َیذكروا، فال َتكونوا كالیهوِد إذا ُتلیْت علـیهم التـوراُة نـادوا لهـا، وٕاذا أمسـَك عـ

البن المظفر"، ویؤیدها ذكر ابن األثیر لها على هذا النحو، وكذا جاء لفظها في لسان العرب غرائب حدیث مالك ». وراِء ذلَك شيءٌ 
  .٩/٢٤١، وتاج العروس ٣/٤٣٠
 .١٦٩، ح:٢٣٤ص: غرائب مالك بن أنس البن المظفر )٩(



 ٧٦

   تخریج الحدیث:
  م أعثر على تخریج لهل

   دراسة رجال اإلسناد:
  : بن َنِجیح.َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َخاِلدٍ  •

  : متروك الحدیث".)٢(، وقال الدارقطني"منكر الحدیث": )١("قال ابن یونس
  )٣(: أبو عبد اهللا، الثقفي البصري، من أهل العراق سكن مصر.َعبد الرَّحَمن ْبن ِزیاد، الرَّصاِصيّ  •

، وقـال عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم: "سـألت أبـي عنـه فقـال: صدوق...سـألت أبـا زرعـة عنـه )٤(ونسوثقه ابن یـ
 .)٥(فقال: ال بأس به". وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: "ربما أخطأ"

  قالت الباحثة: صدوق.
  : أبو إسحاق، من أهل الكوفة.ُزَهْیُر ْبُن ِإْسَحاَق السَُّلوِليُّ  •

 .)٧(، وذكره السخاوي في الثقات)٦(مي: "كان ثقة"قال محمد بن أبي بكر المقد
: "َوِلُزَهْیٍر َأَحاِدیٌث َصاِلَحٌة وأروى الناس عنه من البصریین ُمَحمد ْبـن )٩(، وقال ابن عدي)٨(وقال أبو حاتم: "شیخ"

حدیثــه  أبــي بكــر المقــدمي وأرجــو أنــه ال بــأس بــه فــإن اْبــن َمِعــین إنمــا أنكــر علیــه حــدیثا مقطوعــا كمــا ذكرتــه فأمــا
  : " فیه ضعف".)١٠(المسند فعامته مستقیمة"، وقال الذهبي

: " كان ممن یخطىء حتى خرج عـن حـد االحتجـاج بـه إذا )١٢(: "لیس بشيء"، وقال ابن حبان)١١(وقال ابن معین
: )١٥(: "یعتبــر بــه"، وقــال الســخاوي)١٤(: "لــیس بــالمتین عنــدهم"، وقــال الــدارقطني)١٣(انفــرد"، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم

  .، والساجي، وابن الجارود، في الضعفاء")١٦(وذكره العقیلي"
                                                 

 .٥/٩٩لسان المیزان  )١(
 المصدر السابق نفسه. )٢(
 ..٣/١٤٩٢المتفق والمفترق للخطیب البغدادي  )٣(
 .٢/١٨٧غاني األخیار م )٤(
 .٨/٣٧٤الثقات  )٥(
  .٣/٤٢٨التاریخ الكبیر  )٦(
  .٤/٣٣٧الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  )٧(
 .٣/٥٩٠الجرح والتعدیل  )٨(
  .٤/١٨٩الكامل في ضعفاء الرجال  )٩(
 .٢/٨٢میزان االعتدال  )١٠(
 .٣٤٣ص: سؤاالت ابن الجنید )١١(
 .١/٣١٥المجروحین  )١٢(
 .١/٥٥٣نفعة تعجیل الم )١٣(
 .٢/٤٩١لسان المیزان  )١٤(
 .٤/٣٣٧الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  )١٥(
 .٢/٩١الضعفاء الكبیر  )١٦(



 ٧٧

  قالت الباحثة: صدوق یخطئ.
  : صالح بن رستم المزني موالهم، البصري، مات سنة اثنتین وخمسین.أبو َعاِمٍر اْلَخزَّازِ  •

 .)٤(، وذكره ابن حبان في الثقات)٣(، والبزار)٢(، وأبو داود)١(وثقه الطیالسي
: "شیخ یكتب حدیثه وال یحتج )٧(: "َجاِئز الَحِدیث"، وقال أبو حاتم)٦(الحدیث"، وقال العجلي: "صالح )٥(وقال أحمد

: "لـیس بـالقوي )٩(: "مـن الحفـاظ الـذین كـانوا یخطئـون"، وقـال أبـو أحمـد الحـاكم)٨(به، هو صالح"، وقـال ابـن حبـان
  .)١١(یه وهو موثق: "صدوق كثیر الخطأ"، وذكره الذهبي فیمن تكلم ف)١٠(عندهم"، وقال ابن حجر

  عن حدیثه، فقال: " لیس بشيء" )١٣(: " كان ضعیفا لیس بشيء"، وسئل ابن معین)١٢(وقال ابن المدیني
  قالت الباحثة: صدوق یخطئ.

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات
 الحكم على اإلسناد: 

 ضعیف جدا".: "إسناده )١٤(؛ عبد الرحمن بن خالد متروك الحدیث، وقال رضا الجزائريجداً  إسناده ضعیف

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َقاَل َلُه ابُن َشِقیٍق: َلْو رأیُت َرُسوَل اللَّـه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلََّم كنـُت َأْسـَأُلُه: َهـْل رأیـَت «(َنَوَر) َوِفي َحِدیِث َأِبي َذرٍّ 

ُنوٌر َكْیف أراُه. َوَقاَل َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم: النُّـوُر جْسـٌم وَعـَرض،  َأْي ُهوَ » ؟نوٌر أنَّى َأراهربَّك؟ َفَقاَل: َقْد َسَأْلُتُه، َفَقاَل: 
  )١٥(.اْلُمَراُد َأنَّ ِحجابه النُّوروالَباِري جلَّ وعزَّ َلْیَس بجْسم َوَال َعرض، وٕانما 

  )٥٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

                                                 
  المصدر السابق نفسه. )١(
  .٤/٤٠٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )٢(
  .٩/٤٧مسند البزار  )٣(
  .٦/٤٥٧الثقات البن حبان  )٤(
  .١/٥٤٦ العلل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا )٥(
 .١/٤٦٣معرفة الثقات  )٦(
  .٤/٤٠٣الجرح والتعدیل  )٧(
  .٢٣٩ص: مشاهیر علماء األمصار )٨(
 .٦/٣٣٠إكمال تهذیب الكمال  )٩(
 .٢٧٢ص: تقریب التهذیب )١٠(
 .١٠١ص: من تكلم فیه وهو موثق ت أمریر )١١(
  .١١٤ص: سؤاالت ابن أبي شیبة )١٢(
 .٤٢٠ص: سؤاالت ابن الجنید )١٣(
 .٢٣٥ص: رائب مالك بن أنس البن المظفرهامش غ )١٤(

  .١٢٥، ٥/١٢٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٥)



 ٧٨

ثََنا َوِكیٌع، َعْن َیِزیَد ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعـْن َقتَـاَدَة، َعـْن َعْبـِد اِهللا ْبـِن َشـِقیٍق، َعـْن َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّ 
،   )١(».ُنوٌر َأنَّى َأَراهُ «َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َهْل َرَأْیَت َربََّك؟ َقاَل:  رضي اهللا عنه، َأِبي َذرٍّ

   حدیث:تخریج ال
بــن  وهمــام الدســتوائي، ، مــن طریــق هشــام)٣(وأخرجــه مســلم ، مــن طریــق یزیــد بــن إبــراهیم.)٢(أخرجــه أحمــد

وأخرجــه  جمــیعهم عــن قتــادة، بــه بنحــوه، وفــي روایــة أحمــد تصــریح قتــادة بالســماع مــن ابــن شــقیق. یحیــى العــوذي.
  ، من طریق عبد اهللا بن الصامت، عن أبي ذر، به بنحوه.)٤(البزار
   رجال اإلسناد: دراسة

، نزیل البصرة، أبو سعید، ثقة ثبت إال في روایته عن قتادة ففیها لین، مات سـنة )٥(: التُّْسَتِريُّ َیِزیَد ْبِن ِإْبرَاِهیمَ  •
 وقد توبع علیه كما هو ظاهر في التخریج. )٦(ثالث وستین ومائة على الصحیح.

 بالسماع في الروایة التي أخرجها أحمد. ، وقد صرحوهو ثقة مدلس من الثالثة .)٧(: سبقَقتَاَدةَ  •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــوراً «َوِفــي َحــِدیِث الــدَُّعاِء  ــي ُن ــي َقْلِب ــْل ِف ــمَّ اْجَع ــاَل: اللهــمَّ » اللَُّه ــُه َق ــِه، َكَأنَّ ــقِّ وبَیاَن ــاِقي َأْعَضــاِئِه. َأَراَد ِضــیاُء اْلَح َوَب

َواِب َواْلَخْیِر.استعِمل َهِذِه األع   )٨(ضاَء ِمنِّي ِفي اْلَحقِّ. َواْجَعْل َتَصرُّفي وَتَقلُّبي ِفیَها َعَلى َسِبیِل الصَّ

  )٥١الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َعْن ُسْفَیانَ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس )١١(َعْن ُكَرْیبٍ ، )١٠(، َعْن َسَلَمةَ )٩(َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ
ــَة، ــاَم النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َفــَأَتى َحاَجَتــُه، رضــي اهللا عنهــا، َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا، َقــاَل: ِبــتُّ ِعْنــَد َمْیُموَن .. .َفَق

                                                 
 .١٧٨، ح:١/١٦١ صحیح مسلم )١(
 .٣٥/٤٢٠مسند أحمد   )٢(
  .١٧٨، ح:١/١٦١ صحیح مسلم )٣(
 .٣٩٣١، ح: ٩/٣٦٢مسند البزار  )٤(
ة، وفــتح التــاء المعجمــة أیضــا بنقطتــین مــن فــوق، والــراء بالتــاء المضــمومة المنقوطــة مــن فــوق بنقطتــین، وســكون الســین المهملــ )٥(

  .٣/٥١المهملة، هذه النسبة الى تستر بلدة من كور األهواز من بالد خوزستان. األنساب للسمعاني 
 .٥٩٩ص: تقریب التهذیب )٦(
 .٤٣راجع ح:  )٧(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٨)
  هو: الثوري. )٩(
  حضرمي.هو: ابن كهیل ال )١٠(
 هو: ابن أبي مسلم القرشي. )١١(



 ٧٩

َوِفي َبَصِري ُنورًا، َوِفي َسْمِعي ُنورًا، َوَعْن َیِمیِني ُنـورًا، َوَعـْن اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنورًا، «َوَكاَن َیُقوُل ِفي ُدَعاِئِه: 
  )١(».َیَساِري ُنورًا، َوَفْوِقي ُنورًا، َوَتْحِتي ُنورًا، َوَأَماِمي ُنورًا، َوَخْلِفي ُنورًا، َواْجَعْل ِلي ُنورًا

   تخریج الحدیث:
وأخرجـه البخـاري، مـن  ة عـن سـلمة، بـه بنحـوه.، من طریق شعبة، تـابع سـفیان، فـي الروایـ)٢(أخرجه مسلم

. ومسـلم، مـن طریـق سـلمة )٥(، وشریك بـن عبـد اهللا بـن أبـي نمـر)٤(، ومخرمة بن سلیمان)٣(طریق عمرو بن دینار
مـن طریـق ، و )٧(وأخرجـه البخـاري، مـن طریـق سـعید بـن جبیـر . جمـیعهم عـن كریـب، بـه بنحـوه.)٦(یـلهَ سلمة بـن كُ 

. عــن ابــن عبــاس، بــه بنحــوه وفــي بعــض )٩(البصــريعلــي بــن داود  المتوكــل . ومســلم، مــن طریــق أبــي)٨(الشــعبي
  الطرق اختصار.

   دراسة رجال اإلسناد:
  .رجال اإلسناد كلهم ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُیقَـاُل للَحسـن الُمْشـرق اللَّـون: َأْنـَور،  َأْي َنیِّـر لَـْوِن اْلِجْسـِم.» اْلُمَتَجـرِّدِ َأْنـَوُر «(هـ) َوِفي ِصَفِتِه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

  )١٠(َوُهَو َأْفَعُل ِمَن النُّوِر. ُیَقاُل: َناَر َفُهَو َنیٌِّر، وَأَناَر َفُهَو ُمِنیٌر.

  )٥٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا:

، َحـدَّثَِني ، َأْخَبرَ )١١(َأْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعیَل َأُبو َغسَّاَن النَّْهِديُّ  َنا َجِمیُع ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الـرَّْحَمِن اْلِعْجِلـيُّ
ي َهاَلـَة التَِّمیِمـيَّ َوَكـاَن َرُجٌل، ِبَمكََّة َعِن اْبٍن ِألَِبي َهاَلَة التَِّمیِميِّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ قَـاَل: َسـَأْلُت َخـاِلي ِهْنـَد ْبـَن َأبِـ

ــاًفا َعــْن ِحْلَیــِة، َرُســوِل اللَّــِه صــّلى اهللا علیــه وســلم َوَأَنــا َأْشــَتِهي َأْن َیِصــَف ِلــي ِمْنَهــا َشــْیًئا َأَتَعلَّــُق ِبــِه َفَقــاَل: َكــاَن  َوصَّ
  )١٢(....َأْنَوَر اْلُمَتَجرِّدِ ... َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا علیه 

                                                 
 .٦٣١٦، ح: ٨/٦٩صحیح البخاري  )١(
  .٧٦٣، ح: ١/٥٢٨صحیح مسلم  )٢(
 .٧٢٦، ح: ١/١٤٦صحیح البخاري  )٣(
 .٩٩٢، ح: ٢/٢٤صحیح البخاري  )٤(
 .٤٥٦٩، ح: ٦/٤١صحیح البخاري  )٥(
  .٧٦٣، ح: ١/٥٢٥صحیح مسلم  )٦(
  .١١٧، ح: ١/٣٤صحیح البخاري  )٧(
 .٧٢٨، ح: ١/١٤٦صحیح البخاري  )٨(
 .٢٥٦، ح: ١/٢٢١صحیح مسلم  )٩(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٠)
  ١٣/٢١٦بفتح النون وسكون الهاء وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى بنى نهد. األنساب للسمعاني  )١١(
 .١/٤٢٢الطبقات الكبرى  )١٢(



 ٨٠

   تخریج الحدیث:
 ،)٤(، والبیهقـي)٣(، وأبـو نعـیم)٢(الطبرانـيأخرجـه و  ، من طریق سعید بن حماد األنصاري.)١(أخرجه الفسوي

، )٩(، والبغـوي)٨(، واآلجـري)٧(، وابن حبان)٦(، ومحمد بن هارون)٥(الترمذيوأخرجه  من طریق أبي غسان النهدي.
: (سـعید األنصـاري، وأبـو غسـان النهـدي، ومحمـد بـن هـارون، جمـیعهم ، مـن طریـق، سـفیان بـن وكیـع.)١٠(والمزي

  ، به بنحوه.ِمیعجَ عن  وسفیان بن وكیع)،
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)١١(: ضعیفَجِمیُع ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلِعْجِليُّ  •
: جاء تسمیته في (الشمائل للترمذي، والشریعة لآلجري، والمعجـم الكبیـر للطبرانـي) َرُجـٌل ِمـْن َبنِـي َرُجٌل، ِبَمكَّةَ  •

 : "مجهول".)١٢(َخِدیَجَة، ُیَكَنى َأَبا َعْبِد اللَِّه. قال ابن حجرَتِمیٍم ِمْن َوَلِد َأِبي َهاَلَة َزْوِج 
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
: )١٣(إسناده ضعیف لجهالة أبـي عبـد اهللا التمیمـي، وٕابهـام ابـن أبـي هالـة، وضـعف جمیـع. قـال ابـن حبـان

، َوِفیِه َمـْن لَـْم ُیَسـمَّ"، وضـعفه األلبـاني: "َرَواُه )١٤("إسناد لیس له في القلب وقع"، وقال الهیثمي ، فقـال: )١٥(الطََّبَراِنيُّ
" هــذا إســناد ضــعیف، ولــه علتــان: األولــى: جهالــة أبــي عبــد اهللا التمیمــي، قــال الحــافظ وغیــره: مجهــول. الثانیــة: 

توسـع  وللحـدیث شـواهد : "إسـناده ضـعیف جـدًا".)١٦(ضعف جمیع بن عمیر هـذا، واتهمـه بعضـهم"، وقـال الجلیمـي
  .)١٧(الشیخ األلباني في إیرادها

                                                 
  .٣/٢٨٤المعرفة والتاریخ  )١(
 .٤١٤، ح: ٢٢/١٥٥، والمعجم الكبیر ٢٩، ح: ٢٤٥ص: األحادیث الطوال )٢(
  .٦٥٥٣، ح:٥/٢٧٥١، ومعرفة الصحابة ٥٦٥، ح: ٦٢٧ص: دالئل النبوة )٣(
  .١٣٦٢، ح: ٣/٢٤، وشعب اإلیمان ١/٢٨٦دالئل النبوة  )٤(
 .٣٤ص: الشمائل المحمدیة )٥(
  .٩ص: صفة النبي صلى اهللا علیه وسلم )٦(
  .٢/١٤٥الثقات  )٧(
  .١٠٢٢، ح: ٣/١٥٠٨الشریعة  )٨(
  .٣٧٠٥، ح: ١٣/٢٦٩شرح السنة  )٩(
  .١/٢١٤تهذیب الكمال  )١٠(
 .١٤٢ص: تقریب التهذیب )١١(
 ٦٥٤ص: تقریب التهذیب )١٢(
 .٢/١٤٥الثقات  )١٣(
 .٨/٢٧٨مجمع الزوائد  )١٤(
  .٥/٨٥سلسلة األحادیث الصحیحة  )١٥(
 .٣٤هامش الشمائل المحمدیة ص: )١٦(
  .٢٠٥٣، ح: ٥/٨٢لة األحادیث الصحیحة انظر: سلس )١٧(



 ٨١

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َالِة  َها َوَقِد اْسَتَناَر األُُفق َكِثیًرا..» َأنَُّه َنوََّر ِباْلَفْجرِ «َوِفي َحِدیِث َمَواِقیِت الصَّ   )١(َأْي َصالَّ

  )٥٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام محمد بن الحسن رحمه اهللا:

َقاَل َسِمعت جدي َرافع بن  ،یجدَ ر بن عبد الرَّْحَمن بن َرافع بن خُ یْ رَ ، َقاَل َحدثِني هُ )٢(میْ لَ بن سُ م ُاْخُبْرَنا َسالَّ 
َما یرى اْلَقْوم مواقع  ؛َیا ِبَالل نور ِباْلَفْجرِ " :َیُقول ،اهللا صلى اهللا َعَلْیِه َوسلم َرُسولَ  َسِمعتُ  :َیُقول ،األنصاريیج دَ خُ 
  )٣(."هملِ بْ نَ 

   یث:تخریج الحد
، )٦(، والبخـاري)٥(ابن أبي شـیبةأخرجه و  ، من طریق ُمَحمَّد بن أبان بن َصالح اْلقرِشي.)٤(أخرجه محمد بن الحسن

، )١١(، وابـن عـدي)١٠(البخـاريوأخرجـه  ، مـن طریـق إبـراهیم بـن إسـماعیل.)٩(، وأبـو نعـیم)٨(، وابن منـده)٧(والطبراني
ــق عبــد اهللا بــن هریــر. ــق عبــد الــرحمن بــن هریــر.)١٢(الطیالســيأخرجــه و  مــن طری ثالثــتهم: (محمــد بــن  ، مــن طری

، )١٤(، والشـافعي)١٣(وأخرجـه الطیالسـي عن هریـر، بـه بنحـوه. القرشي، وٕابراهیم بن إسماعیل، وعبد اهللا بن هریر)،
، من طریق، محمود بن لبید، عن رافـع بـن خـدیج، بـه بنحـوه، ولـیس فیـه )١٧(، وابن جمیع)١٦(، والطیوري)١٥(وأحمد

  لقوم مواضع النبل، وٕانما لفظة (َفِإنَّ َذِلَك َأْعَظُم ِألُُجوِرُكْم).ذكر رؤیة ا

                                                 
  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٦١الحنفي موالهم أبو األحوص الكوفي ثقة متقن صاحب حدیث. انظر:  تقریب التهذیب ص: )٢(
 .١/٥الحجة على أهل المدینة  )٣(
 .١/٣الحجة على أهل المدینة  )٤(
  .٨٣، ح: ١/٧٨مسند ابن أبي شیبة  )٥(
  .٣/٢٩٩التاریخ الكبیر  )٦(
  .٤٤١٤، ح: ٤/٢٧٧المعجم الكبیر  )٧(
  .٥٩٠ص: معرفة الصحابة  )٨(
  .٢٦٦٠، ح: ٢/١٠٤٨معرفة الصحابة   )٩(
  .٣/٢٩٩التاریخ الكبیر  )١٠(
  .٤/٩٣الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
  .١٠٠٣، ح: ٢/٢٦٦مسند أبي داود الطیالسي  )١٢(
  .١٠٠١، ح: ٢/٢٦٤مسند أبي داود الطیالسي  )١٣(
  .١٥١، ح: ١/٥١مسند الشافعي  )١٤(
  .١٥٨١٩، ح: ٢٥/١٣٢مسند أحمد  )١٥(
  .٧١٤، ح: ٣/٨٠٦الطیوریات  )١٦(
  .٣٠٥ص: معجم الشیوخ  )١٧(



 ٨٢

   دراسة رجال اإلسناد:
 : األنصاري المدني.ُهَریر بن عبد الرَّْحَمن بن رَافع بن خدیج •

  .)٣(: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات)٢(، والعجلي)١(قال ابن معین
  : " مقبول".)٥(وقال ابن حجر: "یتكلمون في حدیثه"، )٤(َوَقال اَألزدي

 قالت الباحثة: ثقة.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده صحیح، ولفظة (َما یرى اْلَقْوم مواقع نبلهم) شاذة، لمخالفتها لألحادیث الواردة في اإلسفار بالفجر، 

ــَك َأْعَظــُم ِألُُجــوِرُكْم)، أو عــن غیــره، والتــي ورد فیهــ ، كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج،ســواء عــن رافــع ا لفــظ (َفــِإنَّ َذِل
  .)٦(وصححه األلباني من حدیث رافع بلفظ (أسفروا بالفجر فانه أعظم لألجر)

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــوء َأَراَد ِبالنَّــاِر َهاُهَنــا الــرَّْأَي: َأْي َال ُتشــاوُروه» َال َتْسَتِضــیُئوا ِبَنــاِر اْلُمْشــِرِكینَ «(هـــ) َوِفیــِه  م، َفَجَعــَل الــرَّْأَي َمــَثال للضَّ
  )٧(ِعْنَد الَحْیرة.

  )٥٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، َحدَّثََنا اْألَْزَهُر ْبُن َراِشـٍد، َعـْن َأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك، َأنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه )٨(َحدَّثََنا ُهَشْیٌم، َأْخَبَرَنا اْلَعوَّامُ 
  )٩(".َال َتْسَتِضیُئوا ِبَناِر اْلُمْشِرِك، َوَال َتْنُقُشوا ِفي َخَواِتیِمُكْم َعَرِبی اَسلََّم َقاَل: "وَ 

   تخریج الحدیث:
ـــــــأخرج ـــــــخـــه البـــ ـــــــنسـ، وال)١٠(اريــــــــــ ــــــــــــ، والط)١١(ائيـــــــــــــــ ــــــن الم ، )١٢(بريـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــواب ، وأبــــــو )١٣(نذرــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
  .٢٢٤ص: روایة الدارمي -تاریخ ابن معین  )١(
 .٢/٣٢٥معرفة الثقات  )٢(
  .٧/٥٨٩الثقات  )٣(
 .١١/٢٩تهذیب التهذیب  )٤(
  .٥٧١:ص تقریب التهذیب )٥(
  .٢٥٨، ح: ١/٢٨١إرواء الغلیل  )٦(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
  هو: ابن حوشب الشیباني. )٨(
 .١١٩٥٤، ح: ١٩/١٨مسند أحمد  )٩(
  .١/٤٥٥التاریخ الكبیر   )١٠(
  .٥٢٠٩، ح: ٨/١٧٦، والمجتبى ٩٤٦٤، ح: ٨/٣٨٢السنن الكبرى  )١١(
  .٧٦٨٥، ح: ٧/١٤٢جامع البیان  )١٢(
  .٨٤١، ح: ١/٣٤٤تفسیر ابن المنذر  )١٣(



 ٨٣

 ، واللفـظ.بـن بشـیر، بهـذا اإلسـناد ، مـن طـرق عـن هشـیم)٣(والضـیاء المقدسـي ،)٢(، والبیهقي)١(األصبهاني
 ، بإسناد صحیح، من طریق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس: أن عمر قـال: ال تنُقشـوا وال)٤(وأخرج ابن أبي شیبة

وائي، تَ سْ ، بسند حسن، عن خلیفة بن خیاط، عن معاذ بن هشام الدَّ )٥(وأخرج البخاري تكتبوا في خواتمكم بالعربیة.
  سمع أباه عن قتادة، عن أنس: نهى عمُر أن ُینقش في الخواتیم بالعربیة.

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)٦(: البصري، مجهولاْألَْزَهُر ْبُن رَاِشدٍ  •
 .ثقات وباقي رجال اإلسناد •

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف لجهالة أزهر، والصحیح عن أنس أنه من قـول عمـر، ولـیس مرفوعـًا إلـى النبـي صـلى اهللا 

قـال  اد حسن، كما هو ظاهر في التخریج.علیه وسلم، كما أخرجه ابن أبي شیبة، بإسناد صحیح، والبخاري، بإسن
  .)٨(وضعفه األلبانين راشد"، : "هذا إسناد ضعیف؛ لجهالة أزهر ب)٧(البوصیري

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َال َتْجَتمعـان » أَنا َبِرىٌء ِمْن كلِّ ُمسلٍم َمَع ُمْشِرٍك، ِقیَل: ِلَم َیـا رسـوَل اللَّـِه؟ َقـاَل: َال تـراأى َنارَاُهَمـا«(هـ) َوِفیـِه 

ِبِل ِبالنَّاِر. ِبَحْیُث َتُكوُن ناُر أحِدهما ُمقاِبل ناِر اْآلَخِر. َوِقیَل:   )٩(ُهَو ِمْن ِسَمة اْإلِ

  )٥٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا:

َل: َلَجَأ َقْوٌم إَلى َأْخَبَرَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلَفَزاِرّي، َعْن إْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْیِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقا
ــا غَ  ــِه وَ َخــْثَعَم َفَلمَّ ــَك النَِّبــيَّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــَغ َذِل ــوا َبْعَضــُهْم َفَبَل ــُجوِد َفَقَتُل ــِلُموَن اْسَتْعَصــُموا ِبالسُّ ــَیُهْم اْلُمْس ــاَل: ِش ــلََّم َفَق َس

، قَـاُلوا َیـا َرُسـوَل »َمـَع ُمْشـِركٍ  َأَال إنِّـي َبـِريٌء ِمـْن ُكـلِّ ُمْسـِلمٍ «، ُثمَّ َقاَل ِعْنَد َذِلَك: »َأْعُطوُهْم ِنْصَف اْلَعْقِل ِلَصَالِتِهمْ «
  )١٠(.»َال َتَترَاَءى َنارَاُهَما«اللَِّه ِلَم؟ َقاَل: 

                                                 
  .٢٩٦، ح: ٣٤٦ص: أمثال الحدیث )١(
  .٨٩٣٠، ح: ١٢/١٠، وشعب اإلیمان ٢٠٤٠٨، ح: ١٠/٢١٦السنن الكبرى  )٢(
  .١٥٤٦، ح: ٤/٣٧٩األحادیث المختارة    )٣(
  .٢٥١١٧، ح: ٥/١٩٢المصنف  )٤(
  .١/٤٥٥التاریخ الكبیر  )٥(
 .٩٧ص: لتهذیب، وتقریب ا١/٢٣١انظر: الكاشف  )٦(
 .٤/٥٢٦إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )٧(
  .٤٧٨١، ح: ١٠/٣٢٢سلسلة األحادیث الضعیفة    )٨(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)
 .٦/٣٧األم  )١٠(



 ٨٤

   تخریج الحدیث:
  اختلف في وصله وٕارساله: -

  فرواه مرسال:
، مـــن طریـــق أبـــي خالـــد )٣(النســـائيأخرجـــه و  .)٢(، وعبـــد الـــرحیم بـــن ســـلیمان)١(ابـــن أبـــي شـــیبة، عـــن وكیـــع

، مـن طریـق معتمـر بـن )٥(سـعید بـن منصـورأخرجـه و  ، من طریـق مـروان بـن معاویـة.)٤(البیهقيأخرجه و  األحمر.

  جمیعهم عن إسماعیل بن أبي خالد، به بنحوه. سلیمان.
  ورواه موصوًال عن جریر بن عبد اهللا: -

 ، وابـــن)١١(، والخطیـــب البغـــدادي)١٠(، والبیهقـــي)٩(، وابـــن األعرابـــي)٨(، وابـــن البختـــري)٧(، والترمـــذي)٦(أبـــو داود
   .محمد بن خازم ، من طریق أبي معاویة)١٢(عساكر
   ، من طریق الحجاج بن أرطاة.)١٣(الترمذيأخرجه و 
   ، من طریق حفص بن غیاث.)١٤(البیهقيأخرجه و 

  عن إسماعیل، به بنحوه. ثالثتهم
  ورواه موصوًال عن خالد بن الولید: - 

  عن إسماعیل، به بنحوه. ث.، من طریق حفص بن غیا)١٧(، والطبراني)١٦(، والطحاوي)١٥(ابن أبي عاصم

                                                 
 .٣٢٩٩٧، ح: ٦/٤٦٨مصنف ابن أبي شیبة  )١(
  .٣٦٦٣٠، ح: ٧/٣٤٨مصنف ابن أبي شیبة  )٢(
 .٤٧٨٠، ح: ٨/٣٦، والمجتبى ٦٩٥٦، ح: ٦/٣٤٧الكبرى  السنن )٣(
  ١٦٤٧٠، ح: ٨/٢٢٥السنن الكبرى  )٤(
 .٢٦٦٣، ح: ٢/٢٩٢سنن سعید بن منصور  )٥(
  .٢٦٤٥، ح: ٣/٤٥سنن أبي داود  )٦(
 .١٦٠٤، ح: ٤/١٥٥سنن الترمذي  )٧(
  .٢٣٨، ح: ٢٤٢ص: مجموع فیه مصنفات أبي جعفر ابن البختري )٨(
  .٨٥٨، ح: ٢/٤٣٩عرابي معجم ابن األ )٩(
  .١٦٤٧١، ح: ٨/٢٢٥السنن الكبرى  )١٠(
  .١٧٣، ح: ١/٣٥٥المتفق والمفترق  )١١(
  .١٢٢١، ح: ٢/٩٥٧معجم ابن عساكر  )١٢(
 .١٦٠٥، ح: ٤/١٥٥سنن الترمذي  )١٣(
 .١٦٤٧٢، ح: ٨/٢٢٦السنن الكبرى  )١٤(
 .٥٠ص: الدیات  )١٥(
  .٣٢٣٣، ح: ٨/٢٧٤شرح مشكل اآلثار  )١٦(
  .٣٨٣٦، ح: ٤/١١٤الكبیر المعجم  )١٧(



 ٨٥

   دراسة رجال اإلسناد:
: أبـو عبـد اهللا الكـوفي، نزیـل مكـة ودمشـق، ثقـة حـافظ وكـان یـدلس أسـماء الشـیوخ، َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلَفـزَاِريّ  •

، ولــم یصــرح )٢(. وذكــره ابــن حجــر فـي الطبقــة الثالثــة مــن طبقـات المدلســین)١(مـات ســنة ثــالث وتســعین ومائـة
 اع.بالسم

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

إســناده ضــعیف لعنعنــة مــروان، ولكنــه توبــع علیــه كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج فــارتقى بهــذه المتابعــة إلــى 
الحسن لغیره، وهو مرسل، من روایة األكثر عن إسـماعیل، بخـالف مـن رواه موصـوًال عـن جریـر، واضـطرب فیـه 

  صوال عن جریر، ومرة عن خالد بن الولید.حفص بن غیاث فرواه مرة مو 
، بعـــد روایتـــه للحـــدیث )٤(: "الصـــحیح عـــن قـــیس بـــن أبـــي حـــازم. مرســـل"، وقـــال أبـــو داود)٣(قـــال البخـــاري

ــْذُكُروا َجِریــًرا«موصــوًال:   ، َوَجَماَعــٌة َلــْم َی ال  نالكوفیــو : ")٥(، وقــال أبــو حــاتم»َرَواُه ُهَشــْیٌم، َوَمْعَمــٌر، َوَخاِلــٌد اْلَواِســِطيُّ
: "َوَأْكثَــُر َأْصــَحاِب ِإْســَماِعیَل َقــاُلوا: َعــْن َقــْیِس ْبــِن َأِبــي َحــاِزٍم، َأنَّ َرُســوَل )٦(یســندونه، ومرســل أشــبه"، وقــال الترمــذي

أبـو إسـحاق الفـزاري،  : "رواه)٧(اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َبَعَث َسـِریًَّة َولَـْم َیـْذُكُروا ِفیـِه َعـْن َجِریـٍر"، وقـال الـدارقطني
 ومروان بن معاویة، ومعتمر بن سلیمان، عن إسماعیل، عن قیس مرسال، وهو الصواب".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ْعنِـي َأْي َمـا ِسـَمُتهما الَّتِـي ُوِسـمتا ِبهَـا، یَ » َقـاَل: َوَمـا ناراُهمـا؟«(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث َصْعَصـعة ْبـِن َناِجَیـَة جـدِّ اْلفَـَرْزَدِق 

َیِت السَِّمُة َناًرا ِألَنََّها ُتْكَوى ِبالنَّاِر، والسِّمة: اْلَعَالَمُة.   )٨(َناَقَتْیه الضالََّتین، َفُسمِّ

  )٥٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

عَصـعة ْبـِن َناِجَیـَة َقاَل ِلي اْلَعالُء ْبـُن الَفضـل: حـدَّثني َعّبـاد ْبـُن ُكَسـیب، حـدَّثني ُطفیـل ْبـُن َعمـرو، َعـْن صَ 
الُقــرآِن، الُمجاِشــعّي؛ َقــِدمُت َعلــى النَّبــيِّ َصــلى اللَّــُه َعَلیــه وَســلم، َفَعــَرَض َعَلــيَّ اِإلســَالَم، َفَأســَلمُت، وَعلََّمِنــي آًیــا ِمــن 

، َفُقْلـُت: َضـلَّْت » َوَما َعِمْلَت؟: «َقالَ قلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّي َعِملُت َأعماًال ِفي الجاِهِلیِة، َفَهل ِلي ِفیَها ِمن َأجٍر؟ 
َصــْدُت َقْصــَدَها، َناَقتَــاِن ِلــي َعْشــَراَوْیِن َفَخَرْجــُت َأْبِغیِهَمــا َعَلــى َجَمــٍل ِلــي، َفُرِفــَع ِلــي ُبْنَیــاٌن ِفــي َفَضــاٍء ِمــَن اْألَْرِض، َفقَ 

                                                 
  .٥٢٦ص: تقریب التهذیب )١(
  .٤٥ص: طبقات المدلسین )٢(
 .٢٦٤ص: العلل الكبیر )٣(
 .٣/٤٥سنن أبي داود  )٤(
 .٣/٣٧٠علل الحدیث البن أبي حاتم  )٥(
 .٤/١٥٥سنن الترمذي  )٦(
 .١٣/٤٦٤علل الدارقطني  )٧(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٨)



 ٨٦

َقاَل: َلَك َأجَرُه، ِإذ َمـنَّ اللَّـُه .... َقاَل: َوَما َناُرُهَما؟ِن َعْشَراَوْیِن؟ َفَوَجْدُت ِفي َأَحِدِهَما َشْیًخا َكِبیًرا َفُقْلُت: َحَسْسَت َناَقَتیْ 
  )١(َعَلیَك ِباِإلسَالِم.
   تخریج الحدیث:

، )٧(، والطبرانـــي)٦(، والعقیلـــي)٥(، والبغـــوي)٤(، وابـــن أبـــي عاصـــم)٣(، وابـــن أي خیثمـــة)٢(أخرجـــه ابـــن قتیبـــة
  ، من طریق العالء بن الفضل، عن عباد، به بنحوه.)١٠(یر، وابن األث)٩(، وأبو نعیم)٨(والحاكم

   دراسة رجال اإلسناد:
، أبو الهذیل البصري، ضعیف، مات سنة عشرین ومائتین.العالء بن الفضل •  )١١(: بن عبد الملك الِمنَقِريُّ
 )١٢(من بنى عمرو بن جندب، یكنى: أبا الخنساء. َعّباد ْبُن ُكَسیب: •

: "أســندوا إلیــه جملــة مــن الغریــب"، )١٤(ه الَعــَالء ْبــن الَفضــل، ال یصــح"، وقــال القفطــي: "َرَوى َعنــ)١٣(قــال البخــاري
  ، وذكر قول البخاري ال یصح.)١٦(، ومغلطاي)١٥(وذكره ابن حبان في الثقات

  قالت الباحثة: ثقة، ولعل الغرابة وعدم الصحة من غیره.
 : التمیمي.ُطفیل ْبُن َعمرو •

، وقــــال )١٨(تَــــاَبُع َعَلــــى َحِدیِثــــِه، َوَال ُیْعــــَرُف ِإالَّ ِبــــِه"، وذكــــره ابــــن حبــــان فــــي الثقــــات: "َبْصــــِريٌّ َال یُ )١٧(قــــال العقیلــــي
  : "مجهول، ال یعرف".)١٩(الذهبي

                                                 
 .٤/٣١٩خ الكبیر التاری )١(
  .٥٤، ح: ١/٣٣٩غریب الحدیث  )٢(
  .١١٤٧، ح: ١/٣٠٧التاریخ الكبیر  )٣(
  .١١٩٩، ح: ٢/٤٠٣اآلحاد والمثاني   )٤(
  .٣/٣٧٤معجم الصحابة  )٥(
  .٢/٢٢٨الضعفاء الكبیر  )٦(
  .٧٤١٢، ح: ٨/٧٦المعجم الكبیر  )٧(
 ٦٥٦٢، ح: ٣/٧٠٧المستدرك  )٨(
  .٣٨٧٧: ، ح٣/١٥٢٨معرفة الصحابة  )٩(
  .٦٣٠، ح: ٣/٢٢أسد الغابة  )١٠(
 .٤٣٥ص: تقریب التهذیب )١١(
 .١/٥٤١، والمعارف البن قتیبة ١/٢٦١البیان والتبیین للجاحظ  )١٢(
 .٦/٤٠التاریخ الكبیر  )١٣(
 .٢/٣٨٨إنباه الرواة على أنباه النحاة  )١٤(
 .٧/١٥٨الثقات  )١٥(
 .٥/٤٤٢الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  )١٦(
 .٢/٢٢٨لضعفاء الكبیر ا )١٧(
  .٦/٤٩٤الثقات  )١٨(
 .٢/٣٣٧، ومیزان االعتدال ٢٠٠ص: " دیوان الضعفاء )١٩(



 ٨٧

  قالت الباحثة: مجهول.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
"، وقــال فیــه َنَظــرٌ " بعــد إیــراده للحــدیث: )١(قــال البخــاريإســناده ضــعیف، لضــعف العــالء، وجهالــة الطفیل.

: َال َیِصــحُّ حَ )٢(الهیثمــي ــاَل اْلُبَخــاِريُّ ، َق ــُن َعْمــٍرو التَِّمیِمــيُّ ــُل ْب ــيُّ ِفــي اْلَكِبیــِر، َوِفیــِه الطَُّفْی ــاَل : "َرَواُه الطََّبَراِن ــُه. َوَق ِدیُث
: َال ُیَتاَبُع َعَلْیِه".  اْلُعَقْیِليُّ

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأَراَد: َلـــْیَس ِلَصـــاِحِب النـــار َأْن َیْمَنـــع َمـــْن َأَراَد َأْن » نـــاُس شـــركاُء ِفـــي َثَالثَـــٍة: اْلَمـــاِء والَكـــأل َوالنَّـــارِ ال«(س) َوِفیـــِه 

  )٣(ِمْنَها. َیْسَتضيَء ِمْنَها َأْو َیْقَتبس. َوِقیَل: َأَراَد ِبالنَّاِر الِحجارة الَِّتي ُتوِري الناَر: َأْي َال ُیمَنع أحٌد َأْن یأخذَ 

  )٥٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو سعید األشج رحمه اهللا:

َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشـٍب، َعـْن ُمَجاِهـٍد، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل ،  َعْبُد اللَِّه ْبُن ِخَراِش الشَّْیَباِنيُّ نا 
  )٤(".َثَالٍث: اْلَماِء، َوالنَّاِر، َواْلَكَإلِ، َوَثَمُنُه َحرَامٌ الناس ُشَرَكاُء ِفي " اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 

   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق عبـد اهللا بــن خــراش، بــه بنحــوه، )٨(، والمــزي)٧(، وابـن عــدي)٦(، والطبرانــي)٥(أخرجـه ابــن ماجــه
  وفیه المسلمون بدل الناس.

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٩(: أبو جعفر الكوفي، ضعیف وأطلق علیه ابن عمار الكذب.َباِنيُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ِخرَاِش الشَّیْ  •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
: "وأما روایة ابن عباس عند ابن ماجه والتي فیها )١(إسناده ضعیف ألجل عبد اهللا بن خراش، قال النووي

  (وثمنه 
                                                 

 .٤/٣١٩التاریخ الكبیر  )١(
 .١/٩٥مجمع الزوائد  )٢(

  .٥/١٢٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
 .٥، ح: ٥١ص: حدیث أبي سعید األشج )٤(
 .٢٤٧٢، ح: ٢/٨٢٦سنن ابن ماجه  )٥(
 .١١١٠٥، ح: ١١/٨٠جم الكبیر المع )٦(
 .٥/٣٤٨الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(
 .١٤/٤٥٥تهذیب الكمال  )٨(
 .٣٠١ص: تقریب التهذیب )٩(



 ٨٨

بلفــظ (المســلمون  ، وصــحح الحــدیث)٣(األلبــانيو  ،)٢(وصــیري" وضــعف إســناده البحــرام) ففیهــا عبــد اهللا بــن خــراش
  .)٤(شركاء في ثالث)

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َزاِر  َمْعَنـاُه أنَّ َمـا ُدوَن الَكْعبـین ِمـْن قَـَدِم َصـاِحِب اإلزاِر » َوَما َكاَن أْسـَفَل ِمـْن َذِلـَك َفُهـَو ِفـي النَّـارِ «َوِفي َحِدیِث اْإلِ

 اِر، ُعقوبًة َلُه َعَلى ِفْعِلِه. َوِقیَل: َمْعَناُه َأنَّ َصنیعه َذِلَك وفعَله ِفي النَّاِر: َأْي ِإنَُّه معدوٌد َمْحسوب ِمـنْ الُمْسَبل ِفي الن
  )٥(َأْفَعاِل َأْهِل النَّاِر.

  )٥٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، َعْن ُشْعَبَة،  َعِن اْلَعَالِء ْبِن َعْبِد الـرَّْحَمِن، َعـْن َأِبیـِه، َأنَّـُه َسـِمَع َأَبـا َسـِعیٍد، ُسـِئَل َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِديٍّ
َزاِر، َفَقاَل: َعَلى اْلَخِبیِر َسَقْطَت، َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: " ِإْزرَ  ُة اْلُمْؤِمِن ِإَلى َأْنَصاِف َعِن اْإلِ

النَّـاِر، َال َیْنظُـُر اُهللا  ْیِن، َال ُجَناَح َأْو َال َحَرَج  َعَلْیِه ِفیَما َبْیَنُه َوَبْیَن اْلَكْعَبـْیِن، َمـا َكـاَن َأْسـَفَل ِمـْن َذِلـَك َفهُـَو ِفـيالسَّاقَ 
  )٦(ِإَلى َمْن َجرَّ ِإَزاَرُه َبَطًرا".

   تخریج الحدیث:
، )١٢(، وأبـــــو داود)١١(، وابـــــن ماجـــــه)١٠(أبـــــي شـــــیبة ، وابـــــن)٩(، والحمیـــــدي)٨(، والطیالســـــي)٧(أخرجـــــه مالـــــك

  من طریق العالء بن عبد الرحمن، به بنحوه. ،)١٦(، وابن حبان)١٥(، وأبو عوانة)١٤(، وأبو یعلى)١٣(والنسائي

                                                                                                                                                                  
 .١٥/٢٤٤المجموع شرح المهذب  )١(
  .٣/٨٠مصباح الزجاجة  )٢(
  .٦/٦إرواء الغلیل  )٣(
  .٦٧١٣، ح: ٢/١١٣٨صحیح الجامع الصغیر  )٤(

  .٥/١٢٦األثر النهایة في غریب الحدیث و  (٥)
 .١١٠١٠، ح: ١٧/٥٢مسند أحمد  )٦(
  .١٢، ح: ٢/٩١٤موطأ مالك  )٧(
  .٢٣٤٢، ح: ٣/٦٧٤مسند أبي داود الطیالسي  )٨(
  .٧٥٤، ح: ٢/٨مسند الحمیدي  )٩(
  .٢٤٨٠٩، ح: ٥/١٦٥مصنف ابن أبي شیبة  )١٠(
  .٣٥٧٣، ح: ٢/١١٨٣سنن ابن ماجه  )١١(
  .٤٠٩٣، ح: ٤/٥٩سنن أبي داود  )١٢(
  .٩٦٣١، ح: ٨/٤٣٨سنن الكبرى ال )١٣(
  .٩٨٠، ح: ٢/٢٦٨مسند أبي یعلى الموصلي  )١٤(
  .٨٦٠٢، ح: ٥/٢٥٠مستخرج أبي عوانة  )١٥(
  .٥٤٤٦، ح: ١٢/٢٦٢صحیح ابن حبان  )١٦(



 ٨٩

  
   دراسة رجال اإلسناد:

 : بن یعقوب المدني، َأُبو ِشْبٍل، مات سنة بضع وثالثین ومائة.َعْبِد الرَّْحَمن اْلَعَالء بن •
: "روى عنـه الثقـات، وأنـا أنكـر مـن حدیثـه أشـیاء"، )٤(، وقـال أبـو حـاتم)٣(، والعجلـي)٢(، وأحمد)١(بن سعدوثقه ا

  في الثقات. )٦(: "ِثَقٌة ِعْنَد َأْهِل الَحِدیِث"، وذكره ابن حبان)٥(وقال الترمذي
ـــالَ  ـــِدیثهَما َفَق ـــَف َح ـــد الـــرَّْحَمن َعـــن َأِبیـــه َكی ـــَالء بـــن عب ـــْأس"، وقـــال )٧(وســـئل ابـــن معـــین َعـــن اْلَع ـــِه َب ـــْیَس ِب : "َل

: " مختلف فیه؛ ألنه یتفرد بأحادیث ال یتابع علیها، وقد أخـرج مسـلم )٩(: " لیس به بأس"، وقال الخلیلي)٨(النسائي
.. َال َیْنـِزُل َحِدْیثُـه َعـْن َدَرَجـِة الَحَسـِن، .: "المحـدث الصـدوق)١٠(في الصحیح المشـاهیر مـن حدیثـه"،، وقـال الـذهبي

 : " صدوق ربما وهم".)١١(ُیَتَجنَُّب َما ُأْنِكَر َعَلْیِه"، وقال ابن حجرَلِكْن 
  : "لیس هو بأقوى ما یكون".)١٣(، وقال أبو زرعة)١٢(وقال ابن معین في قول آخر عنه: " لیس حدیثه بحجة"

  : صدوق، إال في روایته عن أبیه فهو ثقة.قالت الباحثة
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  اد: الحكم على اإلسن
قــة، وحــدیثنا مــن إســناده صــحیح، رواتــه ثقــات ســوى العــالء فهــو صــدوق، إال فــي روایتــه عــن أبیــه فهــو ث

  .)١٥(األلباني الحدیث وصحح، )١٤(شعیب صحح إسنادهو روایته عنه. 
  
  

                                                 
  .٣٣٠ص: متمم التابعین -الطبقات الكبرى  )١(
  .٢/٤٨٢العلل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا  )٢(
  .٢/١٤٩معرفة الثقات  )٣(
  .٦/٣٥٨الجرح والتعدیل  )٤(
 .١/٧٤سنن الترمذي  )٥(
 .٥/٢٤٧الثقات  )٦(
 .١٧٣ص: روایة الدارمي -تاریخ ابن معین  )٧(
 .٢٢/٥٢٣تهذیب الكمال  )٨(
 .١/٢١٨اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث  )٩(
 .١٨٧، ٦/١٨٦سیر أعالم النبالء   )١٠(
  .٤٣٥ص: تقریب التهذیب )١١(
  .٦/٣٥٧الجرح والتعدیل  )١٢(
 المصدر السابق نفسه. )١٣(
  .١٧/٥٢هامش مسند أحمد  )١٤(
  .١/٢٢٠صحیح الجامع الصغیر  )١٥(



 ٩٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َفَكـاَن َسـُمرة آَخـر العشـرِة َمْوتًـا. ِقیـَل: ِإنَّ َسـُمرة » ارِ َأنَُّه َقاَل ِلَعشرة أنُفس ِفیِهْم َسُمرة: آِخركم َیُمـوُت ِفـي النَّـ«َوِفیـِه 

وَقهـا َمْجِلسـًا، َوَكـاَن َأَصاَبُه ُكـَزاٌز َشـِدیٌد، َفَكـاَن َال یكـاُد َیـْدفأ، فَـَأَمَر بِقـْدِر َعِظیَمـٍة َفُمِلَئـْت َمـاًء، وأوقَـَد َتْحَتهـا، واتَّخـذ ف
  )١(ْیَنا ُهَو َكَذِلَك ُخِسَفت ِبِه َفَحَصَل ِفي النَّاِر، َفَذِلَك الَِّذي َقاَل َلُه. واللَّه َأْعَلُم.َیْصَعُد ِإَلْیِه ُبخاُرها ُفیْدِفُئه، َفبَ 

  )٥٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام الحسن بن موسى رحمه اهللا:

 )٣(ُت ِإَذا قَـِدْمُت َعلَـى َأبِـي َمْحـُذوَرةَ ، َحدَّثَِني، َأْوُس ْبـُن َخاِلـٍد، قَـاَل: ُكْنـ)٢(َحدَّثََنا، َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن، َعِليٍّ 
َشـْأُنَك ِإَذا قَـِدْمُت َعَلْیـَك  َسَأَلِني َعْن َسُمَرَة، َوإَِذا، َقِدْمُت َعَلى َسُمَرَة َسَأَلِني َعْن َأِبي َمْحُذوَرَة، َفُقْلُت ِألَِبي َمْحُذوَرَة: َمـا

َرَة َسَأَلِني َعْنَك؟ " َفَقاَل: " ُكْنُت َأَنا َوَسـُمَرُة َوَأُبـو ُهَرْیـَرَة ِفـي َبْیـٍت، َفَجـاَء النَّبِـيُّ َسَأْلَتِني َعْن َسُمَرَة َوإَِذا َقِدْمُت َعَلى َسمُ 
ْحـُذوَرَة، ثُـمَّ ، َفَماَت َأُبو ُهَرْیَرَة، ُثمَّ َمـاَت َأُبـو مَ » )٤(آِخُرُكْم َمْوتًا ِفي النَّارِ «َعَلْیِه السََّالُم َفَأَخَذ ِبِعَضاَدَتِي اْلَباِب َفَقاَل: 

  )٥(َماَت َسُمَرُة.
   تخریج الحدیث:

، من طریق )١١(، وأبو نعیم)١٠(، والطبراني)٩(، والطحاوي)٨(، والبالذري)٧(، والفسوي)٦(أخرجه ابن أبي شیبة
  كالهما عن ابن جدعان، به بنحوه.  ، من طریق یونس بن عبید.)١٢(وأخرجه الطبراني طریق حماد.

                                                 
  .٥/١٢٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

، ضعیف. تقریب التهذیب )٢(  .٤٠١ص: هو: َعِليُّ بُن َزْیِد بِن ُجْدَعاَن التَّْیِميُّ
  .٦٧١ص: مات بمكة سنة تسع وخمسین. تقریب التهذیبهو: أبو محذورة الجمحي المكي، المؤذن، صحابي مشهور  )٣(
ولكن لما كان موحدا یؤول أمره إلى الخیر، ویحتمل نار الدنیا وأنـه موتـه فـي النـار ال أنـه مـن أهـل ،احتمل أنه أراد به نار اآلخرة )٤(

فـأمر بقـدر عظیمـة فملئـت مـاء  النار، كمـا أجـاب محمـد بـن سـیرین لمـا سـأل عـن أمـره؟ قـال: أصـابه كـزاز شـدید فكـان ال یكـاد یـدفأ،
وأوقد تحتها، واتخذ هو فوقها مجلسا فكـان یصـعد إلیـه فیجـد حرارتهـا فتدفئـه، فبینـا هـو كـذلك إذ خسـف بـه، فظـن أن ذلـك هـو لـذلك، 

 صـلى فعلم أن النار المذكورة كانت من نیران الدنیا، فعاد إلى األعالم بفضیلة سمرة، وأنه مـن جملـة الشـهداء الـذین أخبـر رسـول اهللا
 .٢/٣٧٠اهللا علیه وسلم أنهم شهداء بالحریق. انظر: المعتصر من المختصر 

 .٣١، ح: ٥٨ص: جزء الحسن بن موسى األشیب )٥(
  .٨٢٧، ح: ٢/٣٢٩مسند ابن أبي شیبة  )٦(
  .٣/٣٥٦المعرفة والتاریخ  )٧(
  .٥٣٨، ح: ٥/٢١١أنساب األشراف  )٨(
  .٥٧٧٩، ح: ١٤/٤٨٧شرح مشكل اآلثار  )٩(
  .٦٧٤٨، ح: ٧/١٧٧لمعجم الكبیر ا )١٠(
  .٤٩٧، ح: ٥٥٥ص: دالئل النبوة )١١(
 .٦٢٠٦، ح: ٦/٢٠٨المعجم األوسط  )١٢(



 ٩١

   دراسة رجال اإلسناد:
: بن دینار البصري، أبو سلمة، ثقة عابـد، أثبـت النـاس فـي ثابـت، وتغیـر حفظـه بـأخرة، مـات اُد ْبُن َسَلَمةَ َحمَّ  •

 )١(سنة سبع وستین ومائة.
قالت الباحثة: ثقة، والتغیر الذي أصابه إنما هو من التغیـر الـذي یعـرض للبشـر عنـد الكبـر فـال یضـر، ولهـذا  •

وقــد تحــدث عنــه ابــن حبــان بكــالم طویــل كأنــه یعــرض بتــرك  لــم یــذكره أصــحاب كتــب االخــتالط فــي كتــبهم،
 .)٢(البخاري الروایة عنه

 )٣(: الحجازي، یكنى أبا خالد، مجهول، وقیل: إنه أبو الجوزاء، فإن صح فلعل له كنیتین.َأْوُس ْبُن َخاِلدٍ  •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
: "َرَواُه الطََّبَراِنــيُّ ِفــي اْألَْوَســِط، )٤(الــة  أوس. قــال الهیثمــيإســناده ضــعیف جــدًا، ألجــل ابــن جــدعان، وجه

ـَة َهـِذهِ  )٦(: "َوَقْد َضعََّف اْلَبْیَهِقـيُّ )٥(َوِفیِه َعِليُّ ْبُن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن "، وقال ابن كثیر َواَیـات"، وضـعف َعامَّ إسـناده  الرِّ
  .)٨(، ونبیل جرار)٧(الردادي

  اهللا: قال ابن األثیر رحمه 
ِقیــَل: ِهــَي النَّــاُر ُیوِقــُدها الرُجــل ِفــي ِمْلكــه، َفُتَطیِّرهــا » اْلَعْجَمــاُء ُجَبــاٌر، َوالنَّــاُر ُجَبــارٌ «(س) َوِفــي َحــِدیِث َأِبــي ُهَرْیــَرَة 

زَّاِق، َوَقــْد تاَبَعــه عبــُد الـریُح ِإَلــى َمــاِل َغْیــِرِه َفَیْحتــِرق َوَال َیملُــك َرّدهــا، َفَتُكــوَن َهــَدرًا. َوِقیـَل: اْلَحــِدیُث َغلــَط ِفیــ ِه عبــُد الــرَّ
ــْنعاني. َوِقیــَل: ُهــَو َتْصــِحیُف  ، فــإنَّ َأْهــَل اْلــَیَمِن ُیِمیلــون النَّــاَر َفَتْنكِســر النــوُن، َفَســِمَعُه بعُضــهم » الِبئــر«اْلَمِلــِك الصَّ

فًا ِباْلَبـاِء. والبئـُر ِهـَي الَّ  َماَلِة فكَتبه بالیاء فقرأوه ُمَصحَّ تِـي َیْحفرهـا الرُجـل ِفـي ِمْلكـه َأْو ِفـي َمـواٍت، َفَیقَـُع ِفیهَـا َعَلى اْإلِ
زَّاِق َحتَّــى )٩(إنســاٌن فَیْهِلــك، َفُهــَو َهــَدٌر. َقــاَل اْلَخَطــاِبيُّ  : َلــْم َأَزْل َأْســَمُع َأْصــَحاَب اْلَحــِدیِث َیُقوُلــوَن: َغِلــط ِفیــِه َعْبــُد الــرَّ

  )١٠(ى.وَجْدُته ِألَِبي َداُوَد ِمْن َطِریٍق ُأْخرَ 

  )٦٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام همام بن منبه رحمه اهللا:

                                                 
  .١٧٨ص: تقریب التهذیب )١(
  .١/١٥٣صحیح ابن حبان  )٢(
 .١١٦ص: تقریب التهذیب )٣(
 .٨/٢٩٠مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٤(
 ٩/٢٢٨البدایة والنهایة  )٥(
  .٦/٤٥٨ُرِوَي ِفي ِإْخَباِرِه َنَفًرا ِمْن َأْصَحاِبِه ِبَأنَّ آِخَرُهْم َمْوًتا ِفي النَّاِر. دالئل النبوة للبیهقي انظر:  َباُب َما  )٦(
  .٥٨ص: هامش جزء الحسن بن موسى األشیب )٧(
  .٥٥٥٥، ح: ٦/٢٤٠هامش اإلیماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  )٨(
  .٤/٤٠معالم السنن  )٩(

  .٥/١٢٦ب الحدیث واألثر النهایة في غری (١٠)



 ٩٢

ــٍد َرُســوِل اللَّــهِ  اْلَعْجَمــاُء َجْرُحَهــا ُجَبــاٌر، َواْلِبْئــُر ُجَبــاٌر، «َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم:  َحــدَّثََنا َأُبــو ُهَرْیــَرَة، َعــْن ُمَحمَّ
  )١(».رَِّكاِز اْلُخُمُس َواْلَمْعِدُن ُجَباٌر، َوالنَّاُر ُجَباٌر، َوِفي ال

   تخریج الحدیث: 
أخرجـــه و  ، عـــن الحســـین بـــن مهـــدي.)٣(وأخرجـــه البـــزار .)٢(فأخرجـــه أحمـــد اختلـــف فیـــه علـــى عبـــد الـــرزاق:

، عن أحمد بن یوسف السلمي. جمیعهم عـن عبـد )٥(وأبو عوانةوأخرجه  ، عن أحمد بن سعید الرباطي.)٤(النسائي
أبــو أخرجــه و  ، عــن أحمــد بــن األزهــر النیســابوري.)٦(وأخرجــه ابــن ماجــه ار).الــرزاق، بــه، بنحــوه (وفیــه: البئــر جبــ

، عـن سـلمة )٩(البـزارأخرجـه و  ، عـن سـلمة.)٨(ابن أبـي عاصـمأخرجه و  ، عن محمد بن المتوكل العسقالني.)٧(داود
أبـــو أخرجـــه و . ، عـــن أحمـــد بـــن منصـــور الرمـــادي، وزهیـــر بـــن محمـــد المـــروزي)١٠(الـــدارقطنيأخرجـــه و  بـــن شـــبیب.

، مــن طریــق محمــد بــن )١٣(، وابــن عــدي)١٢(أبــو عوانــةأخرجــه و . )١١(انــة، عــن الحســن بــن أبــي الربیــع الجرجــانيعو 
جمیعهم عن عبد الرزاق، بـه  ، عن محمد بن حماد الطهراني.)١٤(ابن البخاريأخرجه و  َشبَُّوْیِه المكي. إسحاق بن 

ن طریق عبد الملك الصنعاني، عن معمر، به ، م)١٦(، وأبو عوانة)١٥(وأخرجه أبو داود بنحوه (وفیه: النار جبار).
قـال: َأْخَبَرَنـا اْبـُن ُجـَرْیٍج، َأْخَبَرنِـي  -)١٨(ومـن طریقـه أحمـد-، )١٧(وأخرج عبد الـرزاق به بنحوه، (وفیه: النار جبار).

ُهَرْیـَرَة، َعـْن َرُسـوِل اِهللا َصـلَّى اُهللا اْبُن ِشَهاٍب، َعـِن اْبـِن اْلُمَسـیِِّب، َوَأبِـي َسـَلَمَة ْبـِن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن َعـْوٍف َعـْن َأبِـي 
َكاِز اْلخُ  ، )١(وأخرجه النسـائي ُمُس".َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: " اْلَعْجَماُء َجْرُحَها ُجَباٌر، َواْلِبْئُر ُجَباٌر، َواْلَمْعِدُن ُجَباٌر، َوِفي الرِّ

                                                 
 .١٣٧، ح: ٦٣ص: صحیفة همام بن منبه )١(
  .٨٢٥٢، ح: ١٣/٥٤٧مسند أحمد  )٢(
 ..٧٦٤٠، ح: ١٤/١٣٠البحر الزخار  )٣(
 .٥٧٥٧، ح: ٥/٣٣٦السنن الكبرى للنسائي  )٤(
 .٦٣٦٥، ح: ٤/١٥٨مستخرج أبي عوانة  )٥(
 .٢٦٧٦، ح: ٢/٨٩٢سنن ابن ماجه  )٦(
 .٤٥٩٤، ح: ٤/١٩٧سنن أبي داود  )٧(
  .٤٣ص: الدیات )٨(
 .٩٣٩٢، ح: ١٦/٢٣١البحر الزخار  )٩(
 .٣٣٠٧، ح:٤/١٨٨سنن الدارقطني  )١٠(
 .٦٣٦٥، ح: ٤/١٥٨مستخرج أبي عوانة  )١١(
 .٦٣٦٦، ح: ٤/١٥٨مستخرج أبي عوانة  )١٢(
  .٧/٥٣٨الكامل في ضعفاء الرجال  )١٣(
 .٢/١٢٣٦مشیخة ابن البخاري  )١٤(
 .٤٥٩٤، ح: ٤/١٩٧سنن أبي داود  )١٥(
  .٦٣٦٧، ح: ٤/١٥٨مستخرج أبي عوانة  )١٦(
 .١٨٣٧٣، ح: ١٠/٦٥المصنف  )١٧(
  .٧٤٥٧، ح: ١٢/٤٢٥مسند أحمد  )١٨(
 .٢٤٩٥، ح: ٥/٤٤سنن النسائي  )١(



 ٩٣

زَّاِق، َقا ، َعْن َسـِعیٍد، َوَأبِـي َسـَلَمَة، َعـْن َأبِـي عن إسحاق بن إبراهیم قال: َأْنَبَأَنا َعْبُد الرَّ َل: َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
َكـاِز «ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل:  اْلَعْجَماُء ُجْرُحهَـا ُجَبـاٌر، َواْلِبْئـُر ُجَبـاٌر، َواْلَمْعـِدُن ُجَبـاٌر، َوِفـي الرِّ

  »ُس اْلُخمُ 
  دراسة رجال اإلسناد:

 .رجال اإلسناد ثقات جمیع •
  الحكم على اإلسناد: 

إســناده صــحیح، وأمــا االخــتالف فــي ذكــر النــار مــرة، والبئــر مــرة أخــرى، فالصــواب مــا فــي روایتنــا، قــال 
ر، وأهـل صـنعاء یكتبـون : "إنمـا هـو البئـر جبـا)١(معمر: "... النَّاُر ُجَبـاٌر، َال َأَراُه ِإالَّ َوْهًمـا"، وقـال أحمـد بـن حنبـل

... .النــار بالبــاء علــى اإلمالــة لفظهــم، فصــحفوا علــى عبــد الــرزاق البئــر بالنــار، والصــحیح البئــر"، وقــال أیضــًا: "
ِه : "ســمعت أبــا َعبــد اللَّــ)٢(َوالنَّــاُر ُجَبــاٌر، َلــْیَس ِبَشــْيٍء، َلــْم َیُكــْن ِفــي اْلُكتُــِب، َباِطــٌل َلــْیَس ُهــَو ِبَصــِحیٍح"، َوَقــال األثــرم

یسأل عن حدیث النار جبار؟ فقال: هذا باطل لیس من هذا شئ، ثم قال: ومن یحدث به عن عبد الرزاق؟ قلـت: 
حــدثني أحمــد بــن شــبویه. قــال: هــؤالء ســمعوا بعــدما عمــي، كــان یلقــن فلقنــه، ولــیس هــو فــي كتبــه وقــد أســندوا عنــه 

  أحادیث لیست في كتبه كان یلقنها بعدما عمي".
  :)٣(الصواب، من عدة وجوه، قال بشیر عمرقالت الباحثة: وهو 

األول: أن الحــدیث لــیس فــي أصــل كتــب عبــد الــرزاق، ودلیــل ذلــك أن اإلمــام أحمــد َكتــب ُكتــب عبــد الــرزاق علــى 
الوجه وهو بصیر، فحیث جاء شيٌء مخالٌف لما عنده فال بد أن یكون مما ُأدخل على عبد الرزاق ولیس هـو مـن 

روى الحـدیث  -وهو راویـة كتابـه المصـنف-ال یوجد في مصنفه المطبوع، فالدیري حدیثه. ویؤید ذلك أن الحدیث 
مــن طریــق آخــر عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر وابــن جــریج، عــن الزهــري، عــن ابــن المســیب وأبــي ســلمة، عــن أبــي 

كـاز هریـرة أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال: "العجمـاُء جبـار والبئـر جبـار، والمعـدن جرحـه جبـار، وفـي الرِّ 
الخمس"ـ  وتابعه إسحاق بن إبراهیم الحنظلي عن عبد الرزاق، عن معمر وحده، عن الزهري، به، كما هـو ظـاهر 

  .)٤(في التخریج، ولیس فیه "النار جبار"، وٕاسحاق بن إبراهیم من سمع من عبد الرزاق قبل االختالط
 بروایتــه لضــعفه، كمحمــد بــن المتوكــلیعتــد  ثانیــًا: الــرواة الــذین رووا هــذا الحــدیث عــن عبــد الــرزاق، مــنهم مــن ال

ومحمــد بــن إســحاق بــن شــبویه، ومــنهم مــن ثبــت أن ســماعه مــن عبــد الــرزاق كــان بعــد ذهــاب بصــره كأحمــد بــن 
شــبویه، وأحمــد بــن منصــور الرمــادي، والبــاقون لــم یتبــّین زمــُن تحّملهــم مــن عبــد الــرزاق فیتوقــف فیمــا رووه، إال أن 

لرزاق مما یرجح جانب الرد، وقد ُیقال إن عبد الرزاق قـد ُتوبـع عـن معمـر فـي كون الحدیث لیس في أصول عبد ا
روایة هذا اللفظ. قال الخطابي: "لم أزل أسمُع أصحاَب الحدیث یقولون غِلط فیه عبُد الرزاق: إنما هو البئر جبار 

عبــد الــرزاق"،  حتــى وجدتــه ألبــي داود عــن عبــد الملــك الصــنعاني عــن معمــر، فــدل علــى أن الحــدیث لــم ینفــرد بــه
                                                 

 .٢١٩٧، ح: ١١/١٦٤علل الدارقطني  )١(
 .١٨/٥٧تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٢(
 .١/٤٥٧منهج اإلمام أحمد في إعالل األحادیث  )٣(
 .١٨/٥٤. واعتمده الشیخان فیما رویاه عن عبد الرزاق. انظر: تهذیب الكمال ٢٧٦الكواكب النیرات ص )٤(



 ٩٤

یشـیر إلـى روایـة أبـي داود للحـدیث عـن عبـد الملـك الصـنعاني ـ مقرونـًا بعبـد الـرزاق ـ عـن معمـر بـه بلفـظ: النـار 
جبار. وعبد الملك الصنعاني قال عنه ابن حجر: ضعیف، فهذا الراوي ممن یصح االعتباُر به، فیستفاد من ذلك 

تند ابـن معـین حیـث قـال: إن الـذي صـّحف هـذا الحـرف هـو أن الخطأ وقـع ممـن فـوق عبـد الـرزاق. ولعـل هـذا مسـ
. لكن قد بـّین معمـر أن هـذا الحـرف وهـم، فـروى الـدارقطني مـن طریـق أحمـد بـن )١(معمر. نقله ابن عبد البر عنه

منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هّمام بن منبِّه عـن أبـي هریـرة قـال: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا 
  "النار جبار". قال الرمادي: قال عبد الرزاق: قال معمر: ال أراه إال وهمًا. فهذا یدل على أمرین:علیه وسلم: 

  إن صح هذا فنسبة التصحیف إلى معمر ضعیف.  -١
فیه تأیید لما قاله اإلمام أحمد أن عبد الرزاق ُلقَّـن هـذا الحـرف، وٕاال فكیـف یرویـه وعنـده علـم بأنـه وهـم! وهـذا  -٢

م وجود الحدیث فـي أصـول عبـد الـرزاق كمـا رواهـا اإلمـام أحمـد، إذا ثبـت هـذا فیقـال فـي الجـواب ما یبین وجه عد
على االعتراض بروایة عبد الملك بن محمد الذي تابع عبد الـرزاق: إن معمـرًا قـد حـدث بالحـدیث لكنـه نـّص علـى 

دماء مـن أصـحابه، ولـم یحفظـه أنه یراه وهمـًا، وحفـظ ذلـك عبـد الـرزاق، فلـم یـذكر الحـدیث فـي كتبـه كمـا رواهـا القـ
عبد الملك بن محمد إما لضعفه أو لقلة مالزمته لمعمر. فمن روى الحدیث عـن عبـد الـرزاق علـى أنـه مـن حدیثـه 

  من دون بیان أنه وهم كما فعله الرمادي". 
بـن : عن ابن معـین، أنـه قـال: "أصـله: البیـر جبـار، ولكـن صـحفه معمـر"، لكـن؛ تعقبـه ا)٢(وقال طارق عوض اهللا

؛ قــائًال: )٣(عبــد البــر، فقــال: "فــي قــول ابــن معــین هــذا نظــر، وال یســلَّم لــه حتــى یتضــح". فتعقبــه الحــافظ بــن حجــر
"ویؤید ما قال ابن معین: اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هریـرة علـى ذكـر البئـر، دون النـار؛ وقـد ذكـر مسـلم: أن 

لحدیث واألصحاب، فیـأتي عنـه بمـا لـیس عنـدهم؛ عالمة المنكر في حدیث المحدث: أن یعمد إلى مشهور بكثرة ا
من حدیث جابر، بلفظ: والجب جبار، بجیم مضمومة وموحـدة  )٤(وهذا من ذاك، ویؤیده أیضًا: أنه وقع عند أحمد

  ثقیلة، وهي: البئر".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
تفخـیٌم ِألَْمـِر اْلَبْحـِر َوَتْعِظـیٌم ِلَشـْأِنِه، وأنَّ اآلَفـَة ُتْسـِرع ِإلَـى راِكبـه َهَذا » َفِإنَّ َتْحَت الَبْحر َنارًا َوَتْحَت الناِر َبْحرًا«َوِفیِه 

  )٥(ِفي َغاِلِب اْألَْمِر، َكَما ُیْسِرع الهالُك ِمَن النَّاِر لَمن الَبسها وَدنا ِمْنَها.

  )٦١الحدیث رقم (
  قال اإلمام سعید بن منصور رحمه اهللا:

ــِد اللَّــِه، َعــْن َبِشــیِر ْبــِن ُمْســِلٍم، َعــْن َعْبــِد اللَّــِه ْبــِن نــا ِإْســَماِعیُل ْبــُن َزَكِریَّــ ا، َعــْن ُمَطــرٍِّف، َعــْن ِبْشــٍر َأِبــي َعْب

                                                 
  .٧/٢٦التمهید  )١(
  .٢١٣ص: اإلرشادات في تقویة األحادیث بالشواهد والمتابعات )٢(
 .١٢/٢٥٦فتح الباري  )٣(
 .١٤٥٩٢حو، ح: ٢٢/٤٤٥مسند أحمد  )٤(

  .٥/١٢٦دیث واألثر النهایة في غریب الح (٥)



 ٩٥

، َأْو ُمْعَتِمٌر، َأْو َغاٍز ِفي َسِبیلِ «َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:  اللَّـِه،  َال َیْرَكُب اْلَبْحَر ِإالَّ َحاجٌّ
  )١(».َوَال َتْشَتِرَینَّ ِمْن ِذي َضْغَطِة ُسْلَطاٍن َشْیًئا َفِإنَّ َتْحَت اْلَبْحِر َنارًا، َوَتْحَت النَّاِر َبْحرًا،

   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق ســعید بــن )٤(، والبیهقــي)٣(، والطبرانــي)٢(فأخرجــه أبــو داود اضــطرب فــي إســناده علــى بشــیر:

، عـن رجـل، عـن عبـد اهللا بـن عمـرو، عـن من طریق بشیر، )٦(، والخطیب)٥(جه البخاريوأخر  منصور، به بلفظه.
، أنـه بلغـه عـن عبـد اهللا بـن عمـرو، عـن عـن بشـیرأیضـًا،  )٧(وأخرجـه الخطیـب النبي صلى اهللا علیـه وسـلم نحـوه.
  النبي صلى اهللا علیه وسلم، نحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٨(قبلها. :مرة الُخْلَقاِنيُّ ، أبو زیاد الكوفي، مات سنة أربع وتسعین ومائة، وقیل: بن ِإْسَماِعیُل ْبُن َزَكِریَّا •

  .)١٢(، وذكره ابن حبان في ثقاته)١١(، والذهبي)١٠(، وابن الجوزي)٩(وثقه ابن معین
: "صـدوق"، وقـال ابـن )١٥(: "صـالح"، وقـال ابـن خـراش)١٤(: "مقارب الَحِدیث َصالح"، وقال أبو حـاتم)١٣(وقال أحمد

فـي قـول ثـان لـه: "صـدوق"، وقـال ابـن حجـر: "صـدوق  )١٧(: "حسن الحدیث یكتـب حدیثـه"، وقـال الـذهبي)١٦(يعد
قالـت الباحثـة:  .)١(: "ضـعیف الحـدیث"، وكـذا قـال العجلـي)١(وقال ابـن معـین فـي قـول آخـر لـه .)١٨(یخطىء قلیال"

 صدوق.

                                                 
 .٢٣٩٣، ح: ٢/١٨٦سنن سعید بن منصور  )١(
  .٢٤٨٩، ح: ٣/٦سنن أبي داود  )٢(
  .١٤٤٩٩، ح: ١٣/٥٨٤المعجم الكبیر للطبراني  )٣(
  .٤٥٣، ح: ٢٦٥ص: البعث والنشور للبیهقي )٤(
 .٢/١٠٤التاریخ الكبیر   )٥(
 .١/١٥٧تلخیص المتشابه في الرسم  )٦(
 .١/١٥٨الرسم  تلخیص المتشابه في )٧(
 ١٠٧ص: تقریب التهذیب )٨(
  .٣/٢٦٦روایة الدوري  -تاریخ ابن معین  )٩(
  .٨/٣٤٥المنتظم في تاریخ الملوك واألمم  )١٠(
 .٤٥ص: من تكلم فیه وهو موثق )١١(
  .٦/٤٤الثقات  )١٢(
 .١٩٣ص: العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة المروذي وغیره )١٣(
 .٢/١٧٠الجرح والتعدیل  )١٤(
 .٧/١٧٨تاریخ بغداد  )١٥(
  .١/٥١٨الكامل في ضعفاء الرجال  )١٦(
 .١/٢٤٦، والكاشف ١/٢٢٨میزان االعتدال  )١٧(
 ١٠٧ص: تقریب التهذیب )١٨(
 .٧/١٧٨تاریخ بغداد   )١(



 ٩٦

 : الِكْنِدي.َعْبِد اللَّهِ  أبوِبْشٍر  •
 : "مجهول".)٣(، وقال ابن حجر: "ال یعرف")٢("قال الذهبي

 : أبو عبد اهللا، الكوفي الِكْنِدي.َبِشیِر ْبِن ُمْسِلمٍ  •
  .)٤(ذكره ابن حبان في ثقاته

  .)٧(: "مجهول"، وكذا ابن حجر)٦(، وقال: "ولم یصح حدیثُه"، وقال مسلمة بن القاسم)٥(وذكره البخاري في تاریخه
 قالت الباحثة: مجهول.

 .توباقي رجال اإلسناد ثقا •
  الحكم على اإلسناد: 

إســناده ضــعیف، لجهالــة بشــر، وبشــیر الكنــدیان، وقــد أشــار البخــاري إلــى االضــطراب فــي روایتــه عــن بشــیر، ثــم 
: "حـــدیث ضـــعیف، مظلـــم اإلســـناد، ال یصـــححه أهـــل العلـــم )٩(: "ولـــم یصـــح حدیثـــه"، وقـــال ابـــن عبـــد البـــر)٨(قـــال

: "وأمـــا حـــدیث تحـــت البحـــر نـــار، فضـــعیف باتفـــاق )١٠(ويبالحـــدیث؛ ألن رواتـــه مجهولـــون ال یعرفـــون"، وقـــال النـــو 
  : "منكر".)١١(المحدثین"، وقال األلباني

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َواَیـُة فیحَتِمـل » َفتعُلوهم ناُر اْألَْنَیارِ «َوِفي َحِدیِث ِسْجِن َجَهنََّم  َلْم أجْده َمْشروحا، َوَلِكنَّ َهَكَذا ُیـْرَوى، فَـِإْن صـحَّت الرِّ

ي ِریـٍح وِعیـد: ْن َیُكوَن  َمْعَناُه َنـاَر النِّیـران، َفَجَمـَع النـاَر علـى َأْنَیـاٍر، وأصـُلها: َأْنـَواٌر، ألنهـا ِمـَن اْلـَواِو، َكَمـا َجـاَء ِفـأَ 
  )١٢(أریاٌح وأعیاٌد، ِمَن اْلَواِو. واللَّه َأْعَلُم.

  )٦٢الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:الحمیدي قال اإلمام 

                                                                                                                                                                  
  .١/٢٢٥معرفة الثقات )١(
 .١/٣٢٧میزان االعتدال  )٢(
 .١٢٤ص: تقریب التهذیب )٣(
  .٦/١٠٠الثقات البن حبان  )٤(
  .٢/١٠٤الكبیر التاریخ  )٥(
 .٢/٤٢١إكمال تهذیب الكمال  )٦(
  .١٢٥ص: تقریب التهذیب )٧(
 .٢/١٠٤التاریخ الكبیر  )٨(
 .١/٢٤٠التمهید  )٩(
 .١/٩١المجموع شرح المهذب  )١٠(
  .١/٦٩١سلسلة األحادیث الضعیفة  )١١(

  .١٢٧، ٥/١٢٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٢)
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َقاَل: ثنا َداُوُد ْبُن َشاُبوَر، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْجَالَن، َوَأَنا ِلَحِدیِث اْبِن َعْجَالَن َأْحَفُظ َعْن َعْمِرو ْبِن  ،)١(ثنا ُسْفَیانُ 
َشـُر اْلُمَتَكبِّـُروَن ُیحْ «: ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِه، َعْن َجـدِِّه َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َعْمـٍرو، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ 

ــَغاِر، ُیَســاُقوَن ِإَلــى ِســْجنٍ  ِفــي النَّــاِر ُیَقــاُل َلــُه  َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َأْمثَــاَل الــذَّرِّ ِفــي ُصــَوِر النَّــاِس، َیْعُلــوُهْم ُكــلُّ َشــْيٍء ِمــَن الصَّ
  )٢(».اَرِة َأْهِل النَّارِ ُیْسَقْوَن ِمْن ِطیَنِة اْلَخَباِل ُعصَ  َیْعُلوُهْم َناُر اْألَْنَیاِر،ُبوَلُس، 

   تخریج الحدیث:
 ، عن یحیى القطـان.)٥(أحمدأخرجه و  ، عن أبي خالد األحمر.)٤(، وابن أبي الدنیا)٣(أخرجه ابن أبي شیبة

  جمیعهم، عن ابن عجالن، به بنحوه. ، من طریق ابن المبارك.)٨(، والنسائي)٧(، والترمذي)٦(البخاريأخرجه و 
   دراسة رجال اإلسناد:

: "صدوق"، وزاد ابن )١٠(، وابن حجر)٩(قال الذهبي : المدني مات سنة ثمان وأربعین ومائة.ُمَحمَُّد ْبُن َعْجَالنَ  •
 .)١١(حجر: "اختلطت علیه أحادیث أبي هریرة". وذكره  في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین

ـــِن ُشـــَعْیب • قـــال  ثمـــاني عشـــرة ومائـــة. : بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص، مـــات ســـنةَعْمـــرو ْب
 : "صدوق".)١٣(، وابن حجر)١٢(الذهبي

: "صـدوق"، )١٥(، وابـن حجـر)١٤(قـال الـذهبي. د بـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص: هو: شـعیب بـن محمـأبوه •
 وزاد ابن حجر: "ثبت سماعه من جده".

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ولـم أجـد لـه تصـریحًا بالسـماع، لكنـه توبـع علیـه، كمـا هـو فـي  إسناده ضعیف ألجل تـدلیس ابـن عجـالن،

                                                 
  .٢في ح:  هو ابن عیینة: سبق راجع ترجمته )١(
 .٦٠٩، ح: ١/٥٠٨مسند الحمیدي  )٢(
  .٢٦٥٨٢، ح: ٥/٣٢٩مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
  .٢٤٠، ح: ١٩٤ص: األهوال )٤(
 .٦٦٧٧، ح: ١١/٢٦٠مسند أحمد   )٥(
 .٥٥٧، ح: ٢٨٧ص: األدب المفرد )٦(
  .٢٤٩٢، ح: ٤/٢٣٦سنن الترمذي   )٧(
  .١١٨٢٧، ح: ١٠/٣٩٨السنن الكبرى  )٨(
 .١٦٥ص: وهو موثقمن تكلم فیه  )٩(
 .٤٩٦ص: تقریب التهذیب )١٠(
  .٤٤ص: طبقات المدلسین )١١(
  .١٤٥ص: من تكلم فیه وهو موثق )١٢(
 .٤٢٣ص: تقریب التهذیب )١٣(
 .١/٤٨٨الكاشف  )١٤(
 ٢٦٧ص: تقریب التهذیب )١٥(
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ـــداود بــن شــابور، حــدیثنا، : "هــذا حــدیث )١(قــال الترمــذي .وبــذلك یرتقــي إلــى الحســن لغیــره حیــث قرنــه الحمیــدي ب
  .)٢(حسن"، وحسنه األلباني

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  اِدثه وَعداوة. وناُر اْلَحْرِب وَناِئَرُتَها:َأْي فْتنٌة ح» َكاَنْت بیَنهم َناِئَرةٌ «(س) َوِفیِه 

  )٣(شرُّها وَهْیُجها.

  )٦٣الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــَالُم  ــَوُر ِمــْن َأن ُتْحَلــبَ «(س) َوِفــي ِصــَفِة َناَقــِة َصــاِلٍح َعَلْیــِه السَّ ُه وَأَنْرُتــُه: َأْي أْنَفــُر. والنَّــَواُر: النَِّفــاُر. وُنْرتُــ» ِهــَي َأْن
  )٤(َنفَّرُته. وامرأٌة َنَواٌر: ناِفرٌة َعِن الشَّّر َواْلَقِبیِح.

  )٦٤الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـا َنـزل َتْحـَت الشَّـَجَرِة َأْنـَوَرتْ «(هـ) َوِفي َحِدیِث ُخَزیمـة  َنـاَرِة. َوِقیـ» لمَّ َل: ِإنَّهَـا أْطَلَعـت َأْي َحُسـنت ُخْضـَرُتها، ِمـَن اْإلِ

  )٥(َنْوَرَها، َوُهَو َزْهُرها. ُیَقاُل: َنوَّْرُت الشجرُة وَأَناَرْت. َفَأمَّا أْنَورْت َفَعَلى اْألَْصِل.

  )٦٥الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ْمُع َمَناَرة، َوِهَي اْلَعَالَمُة ُتْجعل َبـْیَن الحـدَّین. وَمَنـاُر الَحـرم: اْلَمَناُر: جَ » لَعن اللَُّه َمن َغیََّر َمَناَر اْألَْرضِ «(هـ) َوِفیِه 

  )٦(أعالُمه الَِّتي َضَرَبها الخلیُل َعَلْیِه السََّالُم َعَلى أقطاِره َوَنَواِحیِه. َواْلِمیُم زائدٌة.

  )٦٦الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:مسلم قال اإلمام 

                                                 
 .٢٤٩٢، ح: ٤/٦٥٥سنن الترمذي  )١(
  .٢/١٣٣٥صحیح الجامع الصغیر وزیادته  )٢(

  .٥/١٢٧الحدیث واألثر النهایة في غریب  (٣)
  .٥/١٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٥/١٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .٥/١٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
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َوُســـَرْیُج ْبـــُن ُیـــوُنَس، ِكَالُهَمـــا َعـــْن َمـــْرَواَن، َقـــاَل ُزَهْیـــٌر: َحـــدَّثََنا َمـــْرَواُن ْبـــُن ُمَعاِوَیـــَة َحـــدَّثََنا ُزَهْیـــُر ْبـــُن َحـــْرٍب، 
، َحدَّثََنا َمْنُصوُر ْبُن َحیَّاَن، َحـدَّثََنا َأُبـو الطَُّفْیـِل َعـاِمُر ْبـُن َواِثَلـَة، قَـاَل: ُكْنـُت ِعْنـَد  ، َفَأتَـاُه َعِلـيِّ ْبـِن َأبِـي َطاِلـبٍ اْلَفَزاِريُّ

لنَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َرُجٌل، َفَقاَل: َما َكـاَن النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ُیِسـرُّ ِإَلْیـَك، قَـاَل: َفَغِضـَب، َوقَـاَل: َمـا َكـاَن ا
ِبَكِلَمـاٍت َأْرَبـٍع، قَـاَل: َفقَـاَل: َمـا ُهـنَّ َیـا َأِمیـَر اْلُمـْؤِمِنیَن؟ قَـاَل: َوَسلََّم ُیِسرُّ ِإَليَّ َشْیًئا َیْكُتُمُه النَّاَس، َغْیَر َأنَُّه َقْد َحدَّثَِني 

َوَلَعـَن اُهللا َمـْن َغیَّـَر َمَنـاَر َلَعَن اُهللا َمْن َلَعَن َواِلـَدُه، َوَلَعـَن اُهللا َمـْن َذَبـَح ِلَغْیـِر اِهللا، َوَلَعـَن اُهللا َمـْن آَوى ُمْحـِدثًا، «َقاَل: 
  )١(».اْألَْرضِ 

   تخریج الحدیث:
ــق أبــي خالــد األحمــر، عــن منصــور بــن حیــان.)٢(أخرجــه مســلم مــن طریــق أیضــًا،  )٣(وأخرجــه ، مــن طری

  كالهما: (منصور، والقاسم) عن أبي الطفیل، به بنحوه. .َبزَّةالقاسم بن أبي 
   دراسة رجال اإلسناد:

 :  سه ألنه صرح بالسماع في حدیثنا.، وال یضرنا تدلی)٤(سبقَمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلَفزَاِريُّ
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(َأْي عالماٍت وشرائَع ُیْعَرُف ِبَها.» إنَّ لإلْسالم ُصًوى وَمَناراً «َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة 

  )٦٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو عبید القاسم بن سالم رحمه اهللا:

اِر ُث َأِبــــي ُهریــــرة َعــــِن النَِّبــــيِّ َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْیــــِه َوَســــلََّم؛ َأنَّــــُه َقــــاَل: " ِإّن ِلْإلِْســــَالِم ُصــــًوى َوَمَنــــاًرا َكَمَنــــَحــــِدی
ي ُهَرْیـَرَة، .. َحدَّثَِنیِه َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد اْلَعطَّاُر، َعْن َثْوِر ْبِن َیِزیَد، عن خالد بن معدان، عـن َرُجـٍل، َعـْن َأبِـ.الطَِّریِق"،

  )٦(َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم.
   تخریج الحدیث:

   .)٩(، وعبد الغني المقدسي)٨(، وابن بشران)٧(أخرجه من طریق أبي عبید، الاللكائي

                                                 
 .١٩٧٨ح:، ٣/١٥٦٧صحیح مسلم  )١(
  المصدر السابق نفسه. )٢(
  المصدر السابق نفسه. )٣(
 .٥٩راجع: ح: )٤(

  .٥/١٢٧ب الحدیث واألثر النهایة في غری (٥)
 .٢٢ص: اإلیمان للقاسم بن سالم )٦(
  .١٦٨٨، ح: ٥/١٠٠٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٧(
  .٥٢٥، ح: ٢٢٩ص: أمالي ابن بشران )٨(
  .٩، ح: ١١ص: األمر بالمعروف )٩(
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أخرجـه و  ، مـن طریـق الولیـد بـن مسـلم.)٢(الحـاكمأخرجـه ، مـن طریـق روح بـن عبـادة. و )١(وأخرجه المروزي
أخرجـه و  ، مـن طریـق روح بـن عبـادة.)٤(أبـو نعـیمأخرجـه و  ، مـن طریـق محمـد بـن عیسـى بـن سـمیع.)٣(اهینابن ش

  عن ثور، به بنحوه، ولیس في إسناده (عن رجل).جمیعهم  ، من طریق عیسى بن یونس.)٥(الطبراني
   دراسة رجال اإلسناد:

 )٦(: األنصاري الشامي، ضعیف.یحیى بن سعید العطار •
قـال  )٧(الحمصي، أبو عبد اهللا، ثقة عابد یرسل كثیرا، مات سنة ثالث ومائة وقیل بعد ذلك.: خالد بن معدان •

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ُمتَِّصٌل؟ َفَقاَل: َقْد َأْدَرَك َأَبـا ُهَرْیـَرة، ْبن َمْعَدان اِلد: "َسِمْعُت َأِبي َوَسَأْلُتُه َعْن خَ )٨(ابن أبي حاتم
ـا َسـَماُع َخاِلـِد ْبـِن َمْعـَداَن، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َفَغْیـُر ُمْسـَتْبَعٍد، َفقَـْد َحَكــى )٩(كمَوَال یـذكر َسـماع"، وقـال الحـا : "...َفَأمَّ

 ِل اللَّـِه َصـلَّى اهللاُ اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َثْوِر ْبـِن َیِزیـَد َعْنـُه َأنَّـُه قَـاَل: َلِقیـُت َسـْبَعَة َعَشـَر َرُجـًال ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـو 
قالــت  فــیمن روى عــن أبــي هریــرة، ولــم یــذكر أنــه أرســل عنــه أو لــم یســمع منــه. )١٠(َعَلْیــِه َوَســلََّم"، وذكــره المــزي

 : سماعه غیر مستبعد.الباحثة
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
(عــن رجــل) فــي إســناده منكــر، لمخالفــة یحیــى بــن ســعید العطــار فیــه بقیــة الــرواة الــذین رووه بــدون زیــادة 

َحــدََّث ِبــِه َأْحَمــُد ْبــُن َحْنَبــٍل، : ")١١(اإلســناد، خاصــة وأن أبــا نعــیم لمــا رواه بــدونها كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج، قــال
: " ویحیـى بـن ســعید هـذا شـامي ضــعیف، وقـد خالفـه جماعــة فـي إسـناده فلــم )١٢("، وقـال األلبــانيَواْلُكبَّـاُر َعـْن َرْوحٍ 

  صواب".یذكروا الرجل فیه، وهو ال

                                                 
 .٤٠٥، ح: ١/٤١١تعظیم قدر الصالة  )١(
  .٥٢، ح: ١/٧٠المستدرك  )٢(
 .٤٨٧، ح: ١٤٠ص: ضائل األعمالالترغیب في ف )٣(
 .٥/٢١٧حلیة األولیاء  )٤(
 .٤٢٩، ح: ١/٢٤١مسند الشامیین  )٥(
 .٥٩١ص: تقریب التهذیب )٦(
 .١٩٠ص: تقریب التهذیب )٧(
 .٥٣ص: المراسیل البن أبي حاتم )٨(
  .١/٧٠" المستدرك  )٩(
 .٨/١٦٩تهذیب الكمال  )١٠(
 .٥/٢١٧حلیة األولیاء  )١١(
 .١/٦٥٢ث الصحیحة سلسلة األحادی )١٢(



 ١٠١

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
كـلُّ َشـْيٍء َیَتحـرَّك ُمتَـَدلِّیا َفقَـَد َنـاَس َیُنـوُس َنْوسـًا، وَأَناَســُه » أنـاَس ِمـْن َحْلـٍي أُذَنـيَّ «(َنـَوَس) (هــ) ِفـي َحـِدیِث ُأمِّ َزْرع 

َها ِقَرَطًة وُشُنوفًا َتُنوُس بُأُذَنْیها.   )١(غیُره، ُترید َأنَُّه َحالَّ

  )٦٨یث رقم (الحد
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

َشـاُم ْبـُن ُعـْرَوَة، َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َوَعِليُّ ْبـُن ُحْجـٍر، قَـاَال: َأْخَبَرَنـا ِعیَسـى ْبـُن ُیـوُنَس، َحـدَّثََنا هِ 
الَـْت: َجلَـَس ِإْحـَدى َعْشـَرَة اْمـَرَأًة، َفَتَعاَهـْدَن َوَتَعاقَـْدَن َأْن َال َیْكـُتْمَن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَ 

..َقاَلــِت الَحاِدَیــَة َعْشــَرَة: َزْوِجــي َأُبــو َزْرٍع، َوَمــا َأُبــو َزْرٍع، َأَنــاَس ِمــْن ُحِلــيٍّ .ِمـْن َأْخَبــاِر َأْزَواِجِهــنَّ َشــْیًئا، َقاَلــِت اُألوَلــى:
،   .)٢(»ُكْنُت َلِك َكَأِبي َزْرٍع ِألُمِّ َزْرعٍ «َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: .. .ُأُذَنيَّ

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق عیسى بن ُیونس به بنحوه.)٣(أخرجه مسلم

  .)٤(وأخرجه من طریق سعید بن سلمة، عن هشام بن عروة به بنحوه
   سناد:دراسة رجال اإل

ــد الــرحمن • ــن َعْب : ْبــن ِعیَســى بــن میمــون التمیمــي، َأُبــو أیــوب الدمشــقي، مــات ســنة ثــالث وثالثــین ُســَلْیمان ْب
  )٥(ومائتین.

ـــُروِفیَن، وقـــال )٧(: لـــیس بـــه بـــأس، وقـــال أیضـــاً )٦(قـــال ابـــن معـــین ـــاٌس ِإَذا َحـــدََّث َعـــِن اْلَمْع ـــْیَس ِباْلِمْســـِكیِن َب : َل
سلیمان بن عبد الرحمن؟ قال: ثقة، قلت: ألیس عنده مناكیر؟ قال: حدث بها عن قوم : قلت للدراقطني: )٨(الحاكم

، وذكـره ابـن حبـان فـي )١٠(: "ثقة یخطئ كما یخطئ الناس"، ووثقه العجلـي)٩(ضعفاء فأما هو فثقة، وقال أبو داود
اهیــل، ففیهــا منــاكیر الثقــات وقــال: "یعتبــر حدیثــه إذا روى عــن الثقــات المشــاهیر، أمــا روایتــه عــن الضــعفاء والمج

                                                 
  .٥/١٢٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٥١٨٩، ح: ٧/٢٨صحیح البخاري  )٢(
  .٢٤٤٨، ح: ٤/١٨٩٦صحیح مسلم  )٣(
 المصدر السابق نفسه. )٤(
 .٢٥٣ص: تقریب التهذیب )٥(
  .٤٢٣ص: سؤاالت ابن الجنید )٦(
  .٢/١٣٢الضعفاء الكبیر )٧(
 .٢١٧ص: سؤاالت الحاكم للدارقطني )٨(
 .٢/١٩٠سؤاالت اآلجري  )٩(
  .١/٤٣٠معرفة الثقات  )١٠(



 ١٠٢

، وقـال صـالح بـن محمـد )٢(، وقال الفسوي: "ثقة صحیح الكتاب، وٕان فیـه شـيٌء فمـن النقـل")١(كثیرة ال اعتبار بها"
  : "ال بأس به ولكنه یحدث عن الضعفاء".)٣(البغدادي

ـــال النســـائي ـــو حـــاتم وزاد: "مســـتقیم الحـــدیث وهـــو أ)٤(وق ـــال أب ـــاس عـــن الضـــعف: "صـــدوق"، وكـــذا ق اء روى الن
  .)٥("والمجهولین

: "لـو )٨(: "حافظ یـأتي بمنـاكیر كثیـرة"، وقـال أیضـاً )٧(: ثقة لكنه مكثر عن الضعفاء، وقال مرة)٦(وقال الذهبي 
  : "صدوق یخطئ".)٩(لم یذكره العقیلي في كتاب الضعفاء لما ذكرته، فإنه ثقة مطلقا"، وقال ابن حجر

الثقــات المشــاهیر، أو حــدث مــن كتابــه، أو لــم یــرو عــن  عــنروى : ثقــة لــه منــاكیر، یقبــل حدیثــه إذا قالــت الباحثــة
 الضعفاء، وفي حدیثنا حدث عن ثقة، وتوبع علیه من قبل علي بن حجر، وهو ثقة.

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِغیَرُة الَِّتي َیُكوُن ِفیَها التَّمر.النَّْوُط: الُجلَّة ا» أْهَدْوا َلُه َنْوطًا ِمْن َتْعُضوض«(َنَوَط) (هـ) ِفیِه    )١٠(لصَّ

  )٦٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، قَـاَل: َحـدَّثَِني )١٢(، َقاَل: َحـدَّثََنا َعـْوفٌ  )١١(َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیم ، َحـدَّثَِني َأُبـو اْلَقُمـوِص َزْیـُد ْبـُن َعِلـيٍّ
َوَأْهـَدْیَنا َلـُه ِفیَمـا ُنْهـِدي َنْوًطـا، َن، َوَفُدوا َعَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِمْن َعْبِد اْلَقْیِس، َقاَل: َأَحُد اْلَوْفِد الَِّذی

ُبُه َنَظـَر ِإلَـى َتْمـَرٍة ِمْنَهــا ، َفقَـاَل: " َمـا َهــَذا؟ " ُقْلَنـا: َهـِذِه َهِدیَّـٌة، قَـاَل: َوَأْحِســ)١٤(، َأْو َبْرِنـيٍّ )١٣(َأْو ِقْرَبـًة ِمـْن َتْعُضــوضٍ 
  )١٥(.. َوَقاَل: " ِإنَّ َخْیَر َأْهِل اْلَمْشِرِق َعْبُد اْلَقْیِس"..َفَأَعاَدَها َمَكاَنَها، َوَقاَل: " َأْبِلُغوَها آَل ُمَحمٍَّد "،

                                                 
  .٨/٢٧٨الثقات  )١(
 .٢/٤٠٦المعرفة والتاریخ  )٢(
 .٤/٢٠٨تهذیب التهذیب  )٣(
 .١٢/٣٠تهذیب الكمال  )٤(
 .٤/١٢٩الجرح والتعدیل  )٥(
  .١/٤٦٢الكاشف  )٦(
  .٢٤٣ص: من تكلم فیه وهو موثق )٧(
 .٢/٢١٣میزان االعتدال  )٨(
 .٢٥٣ص: یب التهذیبتقر  )٩(

  .٥/١٢٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٠)
  .١٠٥ص: هو: إسماعیل بن إبراهیم بن ِمْقَسم األسدي موالهم، المعروف بابن ُعلیة. انظر: تقریب التهذیب )١١(
  .٤٣٣ص: هو: عوف بن أبي َجمیلة األعرابي العبدي البصري. انظر: تقریب التهذیب )١٢(
  .٣/٢٣٢في غریب الحدیث تمر هجر. الفائق  )١٣(
  .٢/١٣١البرني: تمر ضخم كثیر اللحاء أحمر مشرب صفرة. الفائق في غریب الحدیث  )١٤(
 .١٧٨٢٩، ح: ٣٦٤-٢٩/٣٦٢مسند أحمد  )١٥(



 ١٠٣

   تخریج الحدیث:
، مـن طریــق عـوف بـن أبــي )٥(ي، والخطیـب البغـداد)٤(، وابـن أبـي عاصــم)٣(، والحربــي)٢(، والفسـوي)١(أخرجـه أحمـد

  جمیلة به، بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

  )٧(، وشعیب األرناؤوط)٦(إسناده صحیح، وصححه الهیثمي

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٨(.»الَِّذي ِفي َنْوِطك أْطِعْمنا ِمن َبِقیَّة الَقْوس«َوِمْنُه َحِدیُث َوْفِد َعْبِد اْلَقْیِس 

  )٧٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو یعلى رحمه اهللا:

، َحدَّثََنا ُهوٌد اْلَعَصرِ  ، َعْن َجدِِّه، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصْدَراَن َأُبو َجْعَفٍر، َحدَّثََنا َطاِلُب ْبُن ُحَجْیٍر اْلَعْبِديِّ يُّ
َیْطلُـُع َعلَـْیُكْم ِمـْن َهـَذا اْلَوْجـِه َرْكـٌب ِمـْن َخْیـِر َأْهـِل «اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ُیَحـدُِّث َأْصـَحاَبُه ِإْذ قَـاَل:  َبْیَنَما َرُسوُل اللَِّه َصلَّى

ـَه ِفـي َذِلـَك اْلَوْجـِه َفَلِقـَي َثَالثَـَة َعَشـَر َراِكًبـا،». اْلَمْشِرقِ  اْلقَـْوُم َقْبـَل َتَمـَراٍت َلهُـْم  .. َوَأْقَبـلَ .َفَقاَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َفَتَوجَّ
ْل َیــا َرُســوَل اللَّــِه، َمــا َنْحــُن َیْأُكُلوَنَهــا، َفَجَعــَل النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ُیَســمِّي َلُهــْم َهــَذا َكــَذا، َوَهــَذا َكــَذا، َقــاُلوا: َأَجــ

ــاُلوا». َأَجــلْ «ِبــَأْعَلَم ِبَأْســَماِئَها ِمْنــَك. َقــاَل:  ــي َنْوِطــكَ ِلَرُجــٍل ِمــْنُهْم:  َفَق ــَي ِف ــِة الَّــِذي َبِق ــْن َبِقیَّ ــا ِم ــاُه )٩(َأْطِعْمَن ، َفَقــاَم َفَأَت
ــاْلَبْرِنيِّ  ــِه َوَســلََّم: )١٠(ِب ــاَل النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــَراِتُكْم، ِإنََّمــا ُهــَو َدَواٌء، َوَال «، َفَق ــِر َتَم ــُه ِمــْن َخْی ، َأَمــا ِإنَّ  َداَء َهــَذا اْلَبْرِنــيُّ

  )١١(».ِفیهِ 

                                                 
  .١٥١٤، ح: ٢/٨٢٩فضائل الصحابة  )١(
  .١/٢٩٧المعرفة والتاریخ  )٢(
 .٣/٩٢٤غریب الحدیث  )٣(
 .٢٩٣٤، ح: ٥/٣٥٢اآلحاد والمثاني  )٤(
  .٥٨٤، ح: ٢/٩٦٢المتفق والمفترق  )٥(
 .٥/٦٠مجمع الزوائد  )٦(
 .٢٩/٣٦٤هامش مسند أحمد  )٧(

  .٥/١٢٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٨)
ِغیَرُة الَِّتي َیُكوُن ِفیَها التَّمر. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٩(   .٥/١٢٨النَّْوُط: الُجلَّة الصَّ
  .٢/١٣١اللحاء أحمر مشرب صفرة. الفائق في غریب الحدیث  البرني: تمر ضخم كثیر )١٠(
 .٦٨٥٠، ح:١٢/٢٤٥مسند أبي یعلى الموصلي  )١١(



 ١٠٤

   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق )٦(، والبیهقـي)٥(أبــو نعــیمو ، )٤(، والحـاكم)٣(، والطبرانــي)٢(، وابــن أبـي عاصــم)١(أخرجـه البخــاري

  هود العصري، به بنحوه، وفي بعضها اختصار.
   دراسة رجال اإلسناد:

  .)٧(ات سنة سبع وأربعین ومائتین: األزدي الُسلیمي، أبو جعفر المؤذن، البصري، ممحمد بن ُصْدرَانَ  •
   : "وثق".)١٠(، وقال الذهبي)٩(، وذكره ابن حبان في الثقات)٨(وثقه أبو داود
  : "صدوق".)١٣(: "بصري ال بأس به"، وقال ابن حجر)١٢(: "صدوق بصري"، وقال النسائي)١١(وقال أبو حاتم

 : صدوق.قالت الباحثة 
: "سـألت أبـي )١٥(، وقـال عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم)١٤(الثقـاتذكـره ابـن حبـان فـي  : طالب بن ُحَجیر العبـدي •

: )١٧(: هـو عنـدهم مـن الشـیوخ ثقـة"، وقـال ابـن حجـر)١٦(وأبـا زرعـة عنـه فقـاال: هـو شـیخ"، وقـال ابـن عبـد البـر
 : "مجهول الحال".)١٨("صدوق"، وقال ابن القطان

  : صدوق.قالت الباحثة
 . )١٩(: ابن عبد اهللا، العبديُهوٌد اْلَعَصِريُّ  •

                                                 
 .٥٨٧، ح: ٢٠٦ص: األدب المفرد )١(
 .١٦٩٠، ح: ٣/٣١٤اآلحاد والمثاني  )٢(
  .٨١٢، ح: ٢٠/٣٤٥المعجم الكبیر  )٣(
 .٨٢٤٣، ح: ٤/٤٥٠المستدرك على الصحیحین  )٤(
 .٥/٢٦٢٩ معرفة الصحابة )٥(
 .٥/٣٢٦دالئل النبوة  )٦(
 .٤٦٥ص: تقریب التهذیب )٧(
 .١٩٠ص: سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود )٨(
 .٩/١٠٦الثقات  )٩(
 .٢/١٥٣الكاشف  )١٠(
  .٧/٢٩٠الجرح والتعدیل  )١١(
 .٥٣ص: مشیخة النسائي )١٢(
 .٤٦٥ص: تقریب التهذیب )١٣(
 .٨/٣٢٨الثقات  )١٤(
 .٤/٤٩٦الجرح والتعدیل  )١٥(
 .٥/٨تهذیب التهذیب  )١٦(
 .٢٨١ص: تقریب التهذیب )١٧(
 .٣/٤٨٢بیان الوهم واإلیهام  )١٨(
 .٥٧٥ص: تقریب التهذیب )١٩(



 ١٠٥

:"ال یكـاد یعـرف، تفــرد )٣(: "مجهـول الحـال"، وقـال الـذهبي)٢(، وقـال ابـن القطــان)١(ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات 
 : مجهول.قالت الباحثة : "مقبول".)٤(عنه طالب بن ُحجیر"، وقال ابن حجر

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

  .)٥(الحدیث علیه، وضعفه األلباني إسناده ضعیف، ألجل هود العصري فهو مجهول، ومدار

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِهَي اْسُم شـجرٍة ِبَعْیِنهَـا َكاَنـْت ِلْلُمْشـِرِكیَن َیُنوطُـوَن ِبهَـا ِسـالَحهم: َأْي ُیَعلِّقونـه ِبهَـا، » اْجعل َلَنا ذاَت َأْنَواطٍ «(هـ) َوِفیِه 

ـــِه  وَیْعُكفـــون َحْولَهـــا، َفَســـَأُلوُه َأْن َیْجعـــل َلُهـــمْ  ـــْوٍط، َوُهـــَو َمْصـــَدٌر ُســـمِّي ِب ـــَواط: َجْمـــُع َن ـــَك. وَأْن ِمْثَلَهـــا، فَنهـــاهم َعـــْن َذِل
  )٦(اْلَمُنوط.

  )٧١الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو داود الطیالسي رحمه اهللا:

، َعـْن ِسـَناِن ْبـِن َأبِـي ِسـَنانٍ  ، قَـاَل:  َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعٍد َقاَل: َحدَّثََنا الزُّْهـِريُّ ، َعـْن َأبِـي َواِقـٍد اللَّْیثِـيِّ الـدَُّؤِليِّ
َجَرٍة َیَضُع اْلُمْشـِرُكوَن َعَلْیهَـا ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبُحَنْیٍن َوَنْحُن َحِدیُثو َعْهٍد ِبُكْفٍر َفَمَرْرَنا َعَلى شَ 

ُر ُقْلُتْم َأْنَواٍط َفُقْلَنا: َیا َرُسوَل اللَِّه، اْجَعْل َلَنا َذاَت َأْنَواٍط َكَما َلُهْم َذاُت َأْنَواٍط َفَقاَل: " اللَُّه َأْكبَ َأْسِلَحَتُهْم ُیَقاُل َلَها: َذاُت 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: َكَما َقاَل َأْهُل اْلِكَتاِب ِلُموَسى َعَلْیِه السََّالُم {اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم آِلَهٌة}"، ُثمَّ َقاَل 

  )٧(».ِإنَُّكْم َسَتْرَكُبوَن َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ «
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق إبراهیم بن سعد.)١٠(، وأبو نعیم)٩(، والطبراني)٨(أخرجه ابن أبي عاصم
  ریق معمر.، من ط)١٣(وأبو نعیم -)١٢(ومن طریقه األزرقي- )١١(أخرجه الواقدي

                                                 
 .٥/٥١٦الثقات  )١(
 .٣/٤٨٢بیان الوهم واإلیهام  )٢(
 .٤/٣١٠میزان االعتدال  )٣(
 .٥٧٥ص: تقریب التهذیب )٤(
  .٥٨٧، ح: ٦٠ص: ضعیف األدب المفرد )٥(

  .٥/١٢٨غریب الحدیث واألثر النهایة في  (٦)
 .١٤٤٣، ح: ٢/٦٨٢مسند أبي داود الطیالسي  )٧(
  .٧٦، ح: ١/٣٧السنة  )٨(
  .٣٢٩٤، ح: ٣/٢٤٤المعجم الكبیر للطبراني  )٩(
  ٢٠٢١، ح: ٢/٧٥٩معرفة الصحابة )١٠(
 .٣/٨٩٠مغازي الواقدي  )١١(
  .١/١٢٩أخبار مكة لألزرقي  )١٢(
  ٢٠٢١، ح: ٢/٧٥٩معرفة الصحابة )١٣(



 ١٠٦

، مـن طریـق سـفیان )٦(، وأبـو نعـیم)٥(، وأبـو یعلـى)٤(، والمروزي)٣(، والترمذي)٢(، وابن أبي شیبة)١(وأخرجه الحمیدي
  بن عیینة.

  ، من طریق عقیل بن خالد.)٩(، والطبري)٨(، والمروزي)٧(وأخرجه أحمد
  ، من طریق مالك.)١٢(، وأبو نعیم)١١(، والطبراني)١٠(وأخرجه المروزي

  ، من طریق یونس بن یزید األیلي.)١٣(ابن حبانوأخرجه 
  ، من طریق ابن إسحاق.)١٥(، وأبو نعیم)١٤(وأخرجه الطبراني

  جمیعهم عن الزهري، به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١٧(األلباني الحدیث صحح، و )١٦(صحح إسناده شعیبإسناده صحیح، و 

                                                 
 .٨٧١، ح: ٢/٩٨مسند الحمیدي  )١(
  .٣٧٣٧٥، ح: ٧/٤٧٩مصنف ابن أبي شیبة  )٢(
  .٢١٨٠، ح: ٤/٤٧٥سنن الترمذي  )٣(
  .٣٧، ح: ١٦ص: السنة )٤(
  .١٤٤١، ح: ٣/٣٠مسند أبي یعلى الموصلي  )٥(
  ٢٠٢١، ح: ٢/٧٥٩معرفة الصحابة )٦(
 .٢١٨٩٧، ح: ٣٦/٢٢٥مسند أحمد  )٧(
 .٤٠، ح: ١٧ص: السنة للمروزي )٨(
  .١٥٠٥٨، ح: ١٣/٨٢جامع البیان  )٩(
  .٣٩، ح: ١٧ص: السنة )١٠(
  .٣٢٩١، ح: ٣/٢٤٤المعجم الكبیر  )١١(
  ٢٠٢١، ح: ٢/٧٥٩معرفة الصحابة )١٢(
 .٦٧٠٢، ١٥/٩٤صحیح ابن حبان  )١٣(
  .٣٢٩٣، ح: ٣/٢٤٤المعجم الكبیر للطبراني  )١٤(
  ٢٠٢١، ح: ٢/٧٥٩معرفة الصحابة )١٥(
 .٣٦/٢٢٦هامش مسند أحمد  )١٦(
  .٣/١٤٨٨تحقیق مشكاة المصابیح  )١٧(



 ١٠٧

  

  األثیر رحمه اهللا:  قال ابن
َأْي ُعلِّـق، ُیقَـاُل: ُنْطـُت » ُأِرَى اللَّیلَة رجٌل َصاِلٌح َأنَّ َأَبا َبْكٍر ِنیَط ِبرسـول اللَّـه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ «(س) َوِفیِه 

  )١(َهَذا األمَر ِبِه َأُنوُطُه، َوَقْد ِنیَط ِبِه َفُهَو َمُنوٌط.

  )٧٢الحدیث رقم (
  م نعیم بن حماد رحمه اهللا:قال اإلما

ــِد اللَّــِه، رَ  ، َقــاَل: َحــدَّثَِني َمــْن، َســِمَع َجــاِبَر ْبــَن َعْب ــاَرِك، َعــْن ُیــوُنَس، َعــِن الزُّْهــِريِّ ــُن اْلُمَب ِضــَي اللَّــُه َحــدَّثََنا اْب
لَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم، ثُـمَّ نِـیَط ُعَمـُر بِـَأِبي َبْكـٍر، َعْنُهَما َیُقوُل: َرَأى َرُجٌل َصاِلٌح اللَّْیَلَة َكَأنَّ َأَبا َبْكٍر ِنیَط ِبَرُسوِل ال

ـا ُقْمَنــا ُقْلَنــا:  ـ«ثُـمَّ ِنــیَط ُعْثَمــاُن ِبُعَمـَر، َقــاَل َجــاِبٌر: َفَلمَّ اِلُح َرُســوُل اللَّــِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، َوَهــؤَُالِء وَُالُة الرَُّجــُل الصَّ
  )٢(».اْألَْمِر ِمْن َبْعِدهِ 

   تخریج الحدیث:
  أیضًا، من طریق شعیب بن أبي حمزة. )٥(وأخرجه البیهقي ، من طریق یونس.)٤(، وابن عساكر)٣(أخرجه البیهقي

، )٩(، والطحـاوي)٨(، وابـن أبـي عاصـم)٧(، وأبـو داود)٦(أخرجـه أحمـدو  كالهما عـن الزهـري، بـه یرفعـه جـابر، بنحـوه.
، مـــن طریــق محمـــد بـــن )١٥(، والمــزي)١٤(، وابـــن عســـاكر)١٣(، والبیهقــي)١٢(، والحـــاكم)١١(، والطبرانــي)١٠(وابــن حبـــان

عـن الُزبیـدي، عـن ابـن شـهاب، (محمـد بـن حـرب، وبقیـة)، كالهمـا:  ، من طریـق بقیـة.)١(ابن بطةأخرجه و  حرب.
  ، بنحوه.عن النبي صلى اهللا علیه وسلمرو بن أبان بن عثمان، عن جابر، عن عم

                                                 
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٢٦٢، ح: ١/١١٠الفتن  )٢(
  .٦/٣٤٨دالئل النبوة  )٣(
  .٣٩/١٧٢تاریخ دمشق  )٤(
  .٦/٣٤٨دالئل النبوة  )٥(
  .١٤٨٢١، ح: ٢٣/١٢٤مسند أحمد  )٦(
  .٤٦٣٦، ح: ٤/٢٠٨سنن أبي داود  )٧(
  .١١٣٤، ح: ٢/٥٣٧السنة  )٨(
  .٣٣٤٧، ح: ٨/٤١٢شرح مشكل اآلثار  )٩(
  .٦٩١٣، ح: ١٥/٣٤٣صحیح ابن حبان  )١٠(
  .١٨٠٢، ح: ٣/٥٨مسند الشامیین  )١١(
  .٤٤٣٩، ح: ٣/٧٥المستدرك على الصحیحین  )١٢(
  .٣٦٥ص: االعتقاد )١٣(
  .٣٩/١٧٣تاریخ دمشق   )١٤(
  .٢١/٥٣٨تهذیب الكمال  )١٥(
 .٢٩، ح: ٨/١٦٨اإلبانة الكبرى )١(



 ١٠٨

   دراسة رجال اإلسناد:
 )١(یونس: هو ابن یزید األیلي. •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
إسـناده ضـعیف، ألجـل یـونس األیلـي، فقـد اضــطرب فیـه حیـث رواه مـرة مرفوعـًا، ومـرة موقوفـًا، والصــواب 

فــــي إســــناده، كمـــا هــــو ظــــاهر فــــي التخــــریج، قــــال  )٢(بزیــــادة عمـــرو بــــن أبــــان -_وٕان كــــان ســــنده ضــــعیفاً  مرفوعـــاً 
: "رواه الزبیدي، عن الزهري، عن عمرو بن أبان، عـن جـابر، ورواه یـونس، عـن الزهـري، عـن جـابر )٣(الدارقطني

  .)٤(مرسال ویشبه أن یكون الزبیدي حفظ إسناده"، وضعفه األلباني
  

  یر رحمه اهللا: قال ابن األث
  )٥(ُیَقاُل: ِنیَط اْلَجَمُل، َفُهَو َمُنوٌط، ِإَذا َأَصاَبُه النَّْوُط، َوِهَي ُغّدة ُتصیُبه ِفي َبْطِنِه فَتْقُتله.» بعیٌر َلُه َقْد ِنیطَ «َوِفیِه 

  )٧٣الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َقـُه وَخیَّسـه أنَّ رُجـال سـارَ «(َنـَوَق) (هــ) ِفیـِه  ُق: الُمـَذلَّل، َوُهـَو ِمـْن َلْفـِظ النَّاَقـِة، َكَأنَّــُه » َمَعـُه َعَلـى َجَمـٍل َقــْد َنوَّ اْلُمَنـوَّ

  )٦(أذَهب ِشّدَة ُذكوَرِته، َوَجَعَلُه َكالنَّاَقِة الُمروضة الُمْنقادة.

  )٧٤الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

                                                 
 : وهو ثقة ما لم یخالف.١٠سبق. راجع: ح  )١(
قــال ابــن حجــر: "مقبــول"، وقــال ابــن حبــان: "روى عــن جــابر بــن عبــد اهللا، فــال أدري أســمع منــه أم ال؟"، وقــال األلبــاني: "إســناده  )٢(

بن أبي رافـع  ضعیف، ورجاله ثقات غیر عمرو بن أبان بن عثمان، فإنه مجهول الحال لم یرو عنه غیر الزهري، وعبد اهللا بن علي
المقلـب عبـادل، وكأنـه لـذلك لـم یوثـق ابـن أبـان هـذا احـد غیـر ابـن حبـان علـى قاعدتـه المعروفـة فـي توثیـق المجاهیـل، ومـع ذلـك فقــد 

 ، وتقریـــب التهـــذیب٧/٢١٦أبـــدى شـــكه فـــي ســـماعه مـــن جـــابر، فقـــال: "وال أدرس أســـمع منـــه أم ال؟". انظـــر:  الثقـــات البـــن حبـــان 
  .١١٣٤، ح: ٢/٥٣٧، وظالل الجنة ٤١٨ص:

 .٣٢٥٨، ح: ١٣/٣٦٩علل الدارقطني  )٣(
  .٦٠٨٦، ح: ٣/١٧١٨مشكاة المصابیح  )٤(

  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ١٠٩

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َقةٌ «یُث ِعمران ْبِن ُحَصین َوِمْنُه َحدِ    )١(».َوِهَي ناقٌة ُمَنوَّ

  )٧٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ــاَال: َحــدَّثََنا ِإْســَماِعیُل  ، َواللَّْفــُظ ِلُزَهْیــٍر، َق ــْعِديُّ ــُر ْبــُن َحــْرٍب، َوَعِلــيُّ ْبــُن ُحْجــٍر السَّ ــَراِهیمَ َحــدَّثَِني ُزَهْی ــُن ِإْب ، )٢(ْب
، َعْن َأِبي اْلُمَهلَِّب، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َقاَل: َكاَنْت ثَِقیُف ُحَلَفاَء ِلَبنِـى ُعَقْیـٍل، )٤(، َعْن َأِبي ِقَالَبةَ )٣(َأیُّوبُ َحدَّثََنا 

ــِه َوَســلََّم، َوَأَســَر َأْصــَحاُب رَ  ــْیِن ِمــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــِه َفَأَســَرْت ثَِقیــُف َرُجَل ُســوِل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْی
ــةٌ .. َقــاَل: .َوَســلََّم، َرُجــًال ِمــْن َبِنــي ُعَقْیــٍل، َوَأَصــاُبوا َمَعــُه اْلَعْضــَباَء، َق ــٌة ُمَنوَّ .. َفــَأَتْوا َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه .َوَناَق

اَهـا اُهللا َعَلْیهَـا َلَتْنَحَرنَّهَـا، َال َوفَـاَء ِلَنـْذٍر ُسـْبَحاَن اِهللا، ِبْئَسـ«َوَسلََّم، َفَذَكُروا َذِلـَك َلـُه، َفقَـاَل:  َما َجَزْتهَـا، َنـَذَرْت ِللَّـِه ِإْن َنجَّ
  )٥(».ِفي َمْعِصَیٍة، َوَال ِفیَما َال َیْمِلُك اْلَعْبدُ 

   تخریج الحدیث:
  انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري.

  دراسة رجال اإلسناد:
 .اإلسناد ثقات جمیع رجال •
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اْألَْیُنـْق: َجْمـُع ِقلّـة ِلناقـة، َوَأْصـُلُه: أْنـُوق، فقلَـب وأبـَدل َواَوُه َیـاًء. َوِقیـَل: » َفَوَجـَد أْیُنَقـه«(س) َوِفي َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة 

ِل: أْعُفـل؛ ِألَنَّـُه قَـدََّم الَعـین، َوَعلَـى الثـَّاِني: أْیُفـل؛ ُهَو َعَلى َحْذِف الَعْین َوِزَیـاَدِة اْلَیـاِء ِعوضـا َعْنهَـا، َفوزْ  ُنـه َعلَـى اْألَوَّ
  )٦(ِألَنَُّه َحَذَف اْلَعْیَن.

  )٧٦الحدیث رقم (
  .لم أعثر علیه

                                                 
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 هو ابن علیة األسدي. )٢(
  ي.هو ابن كیسان السختیان )٣(
  هو: عمرو بن معاویة الجرمي. )٤(
 .١٦٤١، ح: ٣/١٢٦٢صحیح مسلم  )٥(

  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ١١٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اَصكم َنْوَكى«(َنَوَك) (س) ِفي َحِدیِث الضَّحاك  مِّ: الُحْمق.َأْي َحْمَقى، َجْمُع أَ » ِإنَّ ُقصَّ   )١(ْنَوك، والنُّوُك ِبالضَّ

  )٧٧الحدیث رقم (
  .لم أعثر علیه

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ِبَغْیِر أْجٍر َوَال ُجْعل، » َحملوُهما ِفي السَِّفیَنِة ِبَغْیِر َنْولٍ «(َنَوَل) [هـ] ِفي َحِدیِث ُموَسى والَخِضر َعَلْیِهَما السََّالُم 

  )٢(ُر َناَلُه َیُنوُلُه، ِإَذا َأْعَطاُه.َوُهَو َمْصدَ 

  )٧٨الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:البخاري قال اإلمام 

، قَـاَل: َأْخَبَرنِـي َسـِعیُد ْبـُن ُجَبْیـٍر، قَـاَل: )٣(َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، قَـاَل: َحـدَّثََنا َعْمـٌرو
: َكـَذَب اٍس: ِإنَّ َنْوًفا الَبَكاِليَّ َیْزُعُم َأنَّ ُموَسى َلْیَس ِبُموَسى َبنِـي ِإْسـَراِئیَل، ِإنََّمـا ُهـَو ُموَسـى آَخـُر؟ َفقَـالَ ُقْلُت ِالْبِن َعبَّ 

... .َخِطیًبــا ِفــي َبِنــي ِإْســَراِئیلَ َعــُدوُّ اللَّــِه َحــدَّثََنا ُأَبــيُّ ْبــُن َكْعــٍب َعــِن النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: َقــاَم ُموَســى النَِّبــيُّ 
َیــْرَحُم اللَّـــُه «.. قَــاَل النَّبِــيُّ َصـــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: .َفَكلَُّمــوُهْم َأْن َیْحِمُلوُهَمــا، َفُعــِرَف الَخِضــُر َفَحَمُلوُهَمـــا ِبَغْیــِر َنــْوٍل،

  )٤(».ْمِرِهَماُموَسى، َلَوِدْدَنا َلْو َصَبَر َحتَّى ُیَقصَّ َعَلْیَنا ِمْن أَ 
   تخریج الحدیث:

قتیبـة أیضـًا مـن طریـق ، و )٦(الحمیـديأیضـًا مـن طریـق و . )٥(أخرجه البخاري، من طریق علـي بـن عبـد اهللا
   .)٧(بن سعیدا

، عن عمرو بن محمد الناقد، وٕاسحاق بن إبراهیم الحنظلي، وعبید اهللا بن سـعید، ومحمـد )٨(وأخرجه مسلم
  بن أبي عمر المكي.ا

  ن سفیان بن عیینة، به بنحوه.جمیعهم ع

                                                 
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

  هو ابن دینار الجمحي، المكي. )٣(
 .١٢٢، ح: ١/٣٦صحیح البخاري   )٤(
  .٣٤٠١، ح: ٤/١٥٤صحیح البخاري  )٥(
  .٤٧٢٥، ح: ٦/٨٨صحیح البخاري  )٦(
 .٤٧٢٧، ح: ٦/٩١صحیح البخاري  )٧(
 .٢٣٨٠، ح: ٤/١٨٤٧صحیح مسلم  )٨(



 ١١١

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)١(سفیان بن عیینة: سبق •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َواِب، َأْو َأْن یقوَل َما َال َیْعلم«َوِمْنُه اْلَحِدیُث  َوَما َحظُّه َأْي َما َیْنَبِغي َلُه » ما َنْوُل امِرىٍء مسِلٍم َأْن یقوَل غیَر الصَّ

  )٢(».َما َنْوُلَك َأْن َتْفَعَل َكَذا«َأْن َیُقوَل. َوِمْنُه َقْوُلُهْم 

  )٧٩الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٣(ْن َقْلِبَك.َأْي َتْقَرؤه ِحفظا ِفي ُكلِّ حاٍل عَ » أْنَزْلُت َعَلْیَك ِكتَاًبا َتْقرؤه َناِئمًا وَیْقَظانَ «(َنَوَم) (س) ِفیِه 

  )٨٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاِر ْبِن ُعْثَماَن  َواللَّْفُظ ِألَِبي َغسَّاَن، َواْبِن  -َحدَّثَِني َأُبو َغسَّاَن اْلِمْسَمِعيُّ
یِر، َعـْن ِعَیـاِض  َقاَال: َحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبنُ  -اْلُمثَنَّى  ِهَشاٍم، َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعـْن ُمَطـرِِّف ْبـِن َعْبـِد اِهللا ْبـِن الشِّـخِّ

ــِه: " َأَال  ــي ُخْطَبِت ــْوٍم ِف ــاَل َذاَت َی ــِه َوَســلََّم، َق ، َأنَّ َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــاٍر اْلُمَجاِشــِعيِّ ــِن ِحَم ــ ْب ــي َأَمَرِن ي َأْن ِإنَّ َربِّ
  )٤(..»..،َوَأْنَزْلُت َعَلْیَك ِكتَاًبا َال َیْغِسُلُه اْلَماُء، َتْقَرُؤُه َناِئًما َوَیْقَظانَ .. .ُأَعلَِّمُكْم َما َجِهْلُتْم، ِممَّا َعلََّمِني َیْوِمي َهَذا،

   تخریج الحدیث:
  تفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري.

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٦(البصري، سكن الیمن، مات سنة مائتین. )٥(ُمَعاذ  بن ِهَشام: الدَّْسُتَواِئيِّ  •

قال عثمان بـن سـعید الـدارمي: "قلـت لیحیـى بـن معـین: معـاذ بـن هشـام فـي شـعبة أثبـت أو غنـدر؟ فقـال: ثقـة 
  .)٧(وثقة"

                                                 
  ، وهو أثبت الناس في عمرو بن دینار.٢انظر: ح  )١(

  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
  .٥/١٢٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

 .٢٨٦٥، ح: ٤/٢١٩٧صحیح مسلم  )٤(
فــتح الــدال، وســكون الســین المهملتــین، وضــم التــاء ثالــث الحــروف، وفــتح الــواو وفــي آخــره األلــف، ثــم الیــاء آخــر الحــروف، هــذه  )٥(

 .٥/٣٤٧النسبة إلى بلدة من بال األهواز یقال لها دستوا، وٕالى ثیاب جلبت منها. األنساب للسمعاني 
 .٥١٤ص: تقریب التهذیب )٦(
  .٨/٢٤٩الجرح والتعدیل  )٧(



 ١١٢

: )٣(وقـال ابـن عـدي مـأمون".: "ثقـة )٢(في الثقات وزاد "كان من المتقنـین"، وقـال ابـن قـانع )١(وذكره ابن حبان 
"ولمعـاذ بـن هشـام عــن أبیـه عـن قتــادة حـدیث كثیـر، ولمعــاذ عـن غیـر أبیــه أحادیـث صـالحة، وهــو ربمـا یغلـط فــي 

: "صدوق، صاحب حدیث ومعرفـة"، وقـال أیضـًا: "صـدوق )٤(الشيء بعد الشيء وأرجو أنه صدوق"، وقال الذهبي
قــد أعــاد الحــافظ تحریــر القــول فــي شــأن معــاذ أفضــل منــه فــي و  : "صــدوق ربمــا وهــم".)٦(، وقــال ابــن حجــر)٥(ثقــة"

  .)٧(التقریب، فقال عند شرحه لحدیث في صحیح البخاري: "معاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب"
: صدوق حسن الحدیث، لكنه ثقة في حدیث أبیه خاصة، وذلك أنه كان عنده جـل حـدیث أبیـه، قالت الباحثة

: "سـمعت معـاذ بـن هشـام )٨(مـن أبیـه ممـا لـم یسـمع، یقـول ابـن المـدیني وهو عنده في كتاب، وكان یمیز مـا سـمع
: سـمعت معـاذ بـن هشـام بمكـة، وقیـل لـه: مـا عنـدك؟ قـال: )٩(یقول: سمع أبي عن قتادة عشـرة آالف، وقـال أیضـاً 

یعنـي –أخرج إلینا من الكتب نحوًا ممـا قـال  ةسخرنا منه، فلما جئنا إلى البصر عندي عشرة آالف، فأنكرنا علیه، و 
وقد أعاد الحافظ تحریر القول في شأن معاذ أفضـل  ، فقال: هذا سمعته، وهذا لم أسمعه فجعل یمیزها".-عن أبیه

 .)١٠(منه في التقریب، فقال عند شرحه لحدیث في صحیح البخاري: "معاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب"
، قــال )١٢(وایـة عنـد اإلمـام أحمـدولكنـه لـم یصـرح بالسـماع مـن مطـرف مطلقــًا، بـل جـاء فـي ر  .)١١(قتـادة: سـبق •

، قَـاَل: َوَحـدَّثَِني َیِزیـُد َأُخـو ُمَطــرٍِّف، قَـاَل: َوَحـدَّثَنِ  ي ُعْقَبـُة، ُكـلُّ َهــؤَُالِء فیهـا قتـادة: "َحـدَّثََنا اْلَعـَالُء ْبـُن ِزَیــاٍد اْلَعـَدِويُّ
  رف مباشرة.َیُقوُل، َحدَّثَِني ُمَطرٌِّف"، مما یبین أن قتادة لم یسمع هذا الحدیث من مط

ــْم َنــْذُكْرُه؛ ِألَ )١٣(قــال البــزار ــاٍض َفَل ــاَدَة، َعــْن ُمَطــرٍِّف َعــْن ِعَی ــَة، َعــْن َقَت ــي َعُروَب ــُن َأِب ــَذا اْلَحــِدیُث َرَواُه َســِعیُد ْب نَّ : "َه
ــاَدُة َلــْم َیْســَمْعُه ِمــنْ  ــِد اللَّــِه َواْلَعــَالُء، َوَقَت ــُه َیِزیــُد ْبــُن َعْب ــْد  َحــِدیَث َســِعیٍد تُــِرَك ِمْن ــاٍم ِإْذ َكــاَن َق ُمَطــرٍِّف، َفــَذَكْرَناُه َعــْن َهمَّ

ن النبـي صـلى َوَصَلُه َوَقْد َتاَبَعُه َعَلى ِرَواَیِتِه َعْوٌف، َعْن َحِكیٍم اْألَْثَرِم، َعـِن اْلَحَسـِن، َعـْن ُمَطـرٍِّف، َعـْن ِعَیـاٍض" عـ

                                                 
)٩/١٧٦ )١. 
  .١١/٢٥٣إكمال تهذیب الكمال  )٢(
 .٨/١٨٥الكامل في ضعفاء الرجال  )٣(
 .٤/١٣٣میزان االعتدال للذهبي  )٤(
  .١٧٦ص: من تكلم فیه وهو موثق )٥(
 .٥٣٦ص: تقریب التهذیب )٦(
  .٩/٢٣١فتح الباري  )٧(
  .٢٨/١٤١تهذیب الكمال  )٨(
 ابق نفسه.المصدر الس )٩(
  .٩/٢٣١فتح الباري  )١٠(
  .٤٣ح  :راجع  )١١(
  .١٨٣٤٠، ح: ٣٠/٢٨٣مسند أحمد  )١٢(
 .٣٤٩١، ح: ٨/٤١٩مسند البزار   )١٣(



 ١١٣

يُّ َحدََّث َعْنُه َعْوٌف َوَحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َوَلِكْن ِفي َحِدیِثِه َشْيٌء : "َوَحِكیٌم اْألَْثَرُم َبْصرِ )١(اهللا علیه وسلم، بنحوه، ثم قال
  ِألَنَُّه َحدََّث َعْنُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة ِبَحِدیٍث ُمْنَكٍر".

قالـت الباحثــة: وبهــذا یمكـن أن نفســر إخــراج اإلمـام مســلم الحــدیث مـن طریــق قتــادة عـن مطــرف مــع أنـه لــم یســمع 
ن الطریــق األخــرى فیهــا حكــیم األثــرم، بصــري حــدث عنــه عــوف وحمــاد بــن ســلمة، ولكــن فــي حدیثــه إمنــه، حیــث 

 شيء ألنه حدث عنه حماد بن سلمة بحدیث منكر.
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٢(».َمْن صلَّى َناِئمًا َفَلُه ِنْصُف أْجِر اْلَقاِعدِ «َوِفي َحِدیِثِه اْآلَخِر 

  )٨١الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َقــاَل: َحــدَّثََنا ُحَســْیٌن الُمَعلِّــُم، َعــْن َعْبــِد اللَّــِه ْبــِن ُبَرْیــَدَة، َأنَّ )٤(، َقــاَل: َحــدَّثََنا َعْبــُد الــَواِرثِ )٣(َحــدَّثََنا َأُبــو َمْعَمــرٍ 
َقاَل َأُبو َمْعَمٍر َمرًَّة: َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َقاَل: َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى وَ  -َوَكاَن َرُجًال َمْبُسوًرا  -ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْیٍن 

َمـْن َصـلَّى َقاِئًمـا َفهُـَو َأْفَضـُل، َوَمـْن َصـلَّى َقاِعـًدا َفَلـُه ِنْصـُف «اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم َعـْن َصـَالِة الرَُّجـِل َوُهـَو َقاِعـٌد، َفقَـاَل: 
  )٦(».َناِئًما ِعْنِدي  ُمْضَطِجًعا َها ُهَنا: «)٥(َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّهِ  .»َوَمْن َصلَّى َناِئًما َفَلُه ِنْصُف َأْجِر الَقاِعدِ ِم، َأْجِر الَقائِ 

   تخریج الحدیث:
، عــن إســحاق بــن )٨(وأخرجــه أیضــاً  بــادة.ح بــن عُ وْ ، عــن إســحاق بــن منصــور، عــن رَ )٧(أخرجــه البخــاري
  كالهما عن حسین المعلم، به بنحوه. .بن سعید عبد الوارث مد، عن أبیهمنصور، عن عبد الص

   دراسة رجال اإلسناد:
مجمـع علـى  )٩(: ابن ذكوان، اْلُمْكِتِب، البصري، ثقة ربما وهـم مـات سـنة خمـس وأربعـین ومائـة.ُحَسْیٌن الُمَعلِّمُ  •

 هور، ضعفه العقیلي بال حجة".: "ثقة مش)١(، لذلك قال اإلمام الذهبي)١٠(توثیقه، وشذ العقیلي فضعفه

                                                 
 المصدر السابق نفسه. )١(

  .٥/١٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
 هو ابن أبي الحجاج التمیمي. )٣(
  هو ابن سعید العنبري. )٤(
 أي البخاري. )٥(
َالِة، َباُب َصَالِة الَقاِعِد ِباِإلیَماِء، ح: ٢/٤٧حیح البخاري ص )٦(  .١١١٦، َأْبَواُب َتْقِصیِر الصَّ
 .١١١٥، ح: ٢/٤٧صحیح البخاري  )٧(
 المصدر السابق نفسه. )٨(
 .١٦٦ص: تقریب التهذیب )٩(
 .١/٢٦٩الضعفاء الكبیر  )١٠(
 .٦٨ص: من تكلم فیه وهو موثق )١(



 ١١٤

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأَراَد ِبالنَّْوِم الَغْفَلة َعْن َوْقِت اْألََذاِن. ُیَقاُل: » ُعْد وُقْل: َأَال ِإنَّ الَعْبَد َناَم، َأَال ِإنَّ الَعْبَد َنام«َوِفي َحِدیِث ِبَالٍل َواْألََذاِن 

  ٌن َعْن حاَجتي، ِإَذا َغَفل َعْنَها َوَلْم َیُقم ِبَها.َناَم ُفَال 
 َیْنَزِعجـوا ِمـْن وقیل: معنـاه أنـه قـد عـاد لنومـه، إذا َكـاَن َعَلْیـِه َبْعـُد َوْقـٌت ِمـَن اللَّْیـِل، فَـَأَراَد َأْن ُیْعلَـَم النـاَس بِـَذِلَك، ِلـَئالَّ 

  )١(َنْومهم بَسماع أذاِنه.

  )٨٢الحدیث رقم (
  أبو داود رحمه اهللا:قال اإلمام 

ـادٌ  ، َعـْن َنـاِفٍع، َعـِن )٣(، َعـْن َأیُّـوبَ )٢(َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسـَماِعیَل، َوَداُوُد ْبـُن َشـِبیٍب اْلَمْعَنـى قَـاَال: َحـدَّثََنا َحمَّ
َأَال ِإنَّ اْلَعْبـَد، َقـْد «َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأْن َیْرِجـَع َفُیَنـاِدَي:  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ِبَالًال َأذََّن َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ 

  )٤(».، َزاَد ُموَسى: َفَرَجَع َفَناَدى: َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد َنامَ »َناَم َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد َنامَ 
   تخریج الحدیث:

ــق محمــد بــن الفضــل عــارم.)٥(أخرجــه عبــد بــن حمیــد ، مــن )٧(، والطحــاوي)٦(خرجــه الــبالذريوأ ، مــن طری
، )٩(وأخرجـه الـدارقطني ، من طریق إبراهیم بن الفضل بـن أبـي سـوید.)٨(وأخرجه بحشل طریق الحجاج بن منهال.

.)١٠(وأخرجـه البیهقـي جمـیعهم، عـن حمـاد. من طریق عبد الواحد بن غیاث. كالهمـا  ، مـن طریـق سـعید بـن َزْربِـيٍّ
، عن معمـر، عـن أیـوب، قـال: َأذََّن بِـَالٌل َمـرًَّة ِبَلْیـٍل، )١١(وأخرجه عبد الرزاق نحوه.(حماد، وسعید) عن أیوب، به ب

أخرجـه و  ، عن سلیمان بن المغیرة.)١٣(، والبیهقي)١٢(وأخرجه ابن دكین َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، فذكره.
لیمان، ویـونس) عـن حمیـد بـن هـالل، قَـاَل: َأذََّن بِـَالٌل ِبَلْیـٍل، كالهمـا (سـ ، من طریق یونس بن عبیـد.)١(الدارقطني

                                                 
  /.٥لحدیث واألثر النهایة في غریب ا (١)

 هو ابن سلمة البصري. )٢(
 السختیاني. )٣(
 ٥٣٢، ح: ١/١٤٦سنن أبي داود  )٤(
  .٧٨٢، ح: ٢٥٠ص: المنتخب من مسند عبد بن حمید  )٥(
 ٤٩٣، ح: ١/١٨٩أنساب األشراف  )٦(
  .٨٦٤، ح: ١/١٣٩شرح معاني اآلثار  )٧(
  .٢٤٥ص: تاریخ واسط )٨(
 .٩٥٤، ح: ١/٤٥٦سنن الدارقطني  )٩(
 .١٧٩٧، ح: ١/٥٦٣السنن الكبرى للبیهقي  )١٠(
 .١٨٨٨، ح: ١/٤٩١المصنف  )١١(
 .٢٢١، ح:١٧١ص: الصالة )١٢(
  .١٨٠٣، ح: ١/٥٦٦السنن الكبرى  )١٣(
 .٩٥٧، ح: ١/٤٥٧سنن الدارقطني  )١(



 ١١٥

وأخرجـه  ، عـن أبـي خالـد، عـن أشـعث.)١(وأخرجـه ابـن أبـي شـیبة َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، فـذكره.
لحسـن، قَـاَل: َأذََّن بِـَالٌل ِبَلْیـٍل، كالهما (أشعث، وأبو سفیان)، عـن ا ، من طریق أبي سفیان السعدي.)٢(السرقسطي

ــِه َوَســلََّم، فــذكره. ، مــن طریــق محمــد بــن القاســم، قــال: )٤(، والــدارقطني)٣(وأخرجــه البــزار َفــَأَمَرُه النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی
ِبیــُع ْبــُن ُصــَبْیحٍ َحــ عــن ســعید بــن أبــي  وأخرجــه الــدارقطني، مــن طریــق أبــي یوســف القاضــي، ، َعــِن اْلَحَســِن.دَّثنا الرَّ

كالهمــا (الحسـن، وقتــادة) َعــن َأَنـٍس، َقــاَل: َأذََّن ِبـالٌل َقْبــَل اْلَفْجــِر فَـَأَمَرُه النَِّبــّي َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه  عروبـة، عــن قتـادة.
 َأذََّن، ، من طریق عبد الوهاب، عن سعید بن أبي عروبة، عن قتادة، َأنَّ بِـَالًال )٥(وأخرجه الدارقطني َوَسلََّم، فذكره.

، عن الحسـن بـن علـي بـن عفـان، عـن معاویـة بـن هاشـم قـال: َحـدَّثََنا )٧(، وابن األعرابي)٦(وأخرجه الدوالبي فذكره.
 ، فــذكره.َلْیــِه َوَســلَّمَ َعِلــيُّ ْبــُن َصــاِلٍح، َعــْن َجــاِبٍر، َعــْن َأِبــي َنْصــٍر َقــاَل: َأذََّن ِبــَالٌل ِبَلْیــٍل َفَقــاَل َلــُه النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا عَ 

وأخرجــه الــدارقطني، مــن طریــق  ، مــن طریــق شــعیب بــن حــرب.)١٠(، والبیهقــي)٩(، وابــن حــزم)٨(وأخرجــه الــدارقطني
كالهما (شعیب، وعامر) عن عبد العزیـز بـن أبـي رواد، عـن نـافع، َعـْن ُمـَؤذٍِّن ِلُعَمـَر ، ُیقَـاُل  .)١١(عامر بن مدرك

ــأَ  ــْبِح َف ــَل الصُّ ــُر َنْحــَوُه.َمْســُروٌح ، َأذََّن َقْب ــق إبــراهیم بــن عبــد العزیــز بــن أبــي )١٢(وأخرجــه البیهقــي َمَرُه ُعَم ، مــن طری
  َمْحُذوَرَة، عن عبد العزیز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن بالًال أذن بلیل، فذكره.

  دراسة رجال اإلسناد:
 .)١٣(حماد بن سلمة، سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
: " أخرجه أبو داود وغیره، من طریـق حمـاد بـن سـلمة، )١(رجال إسناده ثقات، لكنه معلول، قال ابن حجر

عن أیوب، عن نـافع، عـن ابـن عمـر، موصـوال مرفوعـا، ورجالـه ثقـات حفـاظ، لكـن اتفـق أئمـة الحـدیث: (علـي بـن 

                                                 
 ٢٣٠٧، ح: ١/٢٠١المصنف  )١(
 .٤٠٨، ح: ٢/٧٥٨الدالئل في غریب الحدیث  )٢(
 .٦٦٦٧، ح: ١٣/٢٠٢مسند البزار  )٣(
 .٩٦١، ح: ١/٤٥٩سنن الدارقطني  )٤(
 .٩٦٠، ح: ١/٤٥٨سنن الدارقطني  )٥(
 ١٩٢٣، ح: ٣/١١٠٠الكنى واألسماء  )٦(
  .١٤٢٤، ح: ٢/٧٠٣معجم ابن األعرابي  )٧(
 .٩٥٥، ح: ١/٤٥٧سنن الدارقطني  )٨(
  .٢/١٦٠المحلى باآلثار  )٩(
 .١٨٠١، ح: ١/٥٦٤السنن الكبرى  )١٠(
  .٩٥٨، ح: ١/٤٥٨سنن الدارقطني  )١١(
 .١/٥٦٤السنن الكبرى للبیهقي  )١٢(
  .٥٩راجع: ح )١٣(
 .٢/١٠٣فتح الباري البن حجر  )١(



 ١١٦

، )٧(، واألثــــرم)٦(، والترمــــذي)٥(داود ، وأبــــو)٤(، وأبــــو حــــاتم)٣(، والبخــــاري، والــــذهلي)٢(، وأحمــــد بــــن حنبــــل)١(المــــدیني
) على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنـه هـو الـذي وقـع لـه )٨(والدارقطني

ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متـابع، أخرجـه البیهقـي مـن طریـق سـعید بـن زربـي، 
كن سعید ضعیف، ورواه عبد الرزاق، عـن معمـر، عـن أیـوب أیضـًا، لكنـه أعضـله فلـم فرواه عن أیوب موصوال، ل

ــق أخــرى عــن نــافع عنــد الــدارقطني وغیــره، اختلــف فــي رفعهــا ووقفهــا أیضــًا،  یــذكر نافعــا وال ابــن عمــر، ولــه طری
لة، وأخرى مرسلة من طریق یونس بن عبید وغیره، عن حمید بن هالل، وأخرى من طریق سـعید، عـن قتـادة مرسـ

  ووصلها یونس عن سعید بذكر أنس، وهذه طرق یقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة".
والحــافظ ابــن  )١٠(، فقــال: "إســناده صــحیح علــى شــرط مســلم، وقــد قــواه ابــن التركمــاني)٩(وصــححه األلبــاني

مخالفـة  حجر العسقالني... والحدیث صحیح اإلسناد، لكن أعلَّه األئمة بعلتین: األولى: تفرد حماد بـه. واألخـرى:
الحدیث للحدیث الصحیح الوارد من طرق؛ منهـا: عـن عبیـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـًا بلفـظ: "إن بـالًال 
یــؤذن بلیــل؛ فكلــوا واشــربوا حتــى یــؤذن ابــن أم مكتوم"...وهاتــان العلتــان غیــر قــادحتین عنــدنا فــي صــحة الحــدیث؛ 

غیـر  -مـن التفـُرد والمخالفـة -صـحیح، وأن مـا أعلّـوه بـهوٕالیك البیان.... فتبـین ممـا تقـدم أن حـدیث البـاب حـدیث 
  صحیح؛ فال یغتر بذلك أحد؛ فإن المعصوم من عصمه اهللا الواحد األحد".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــا أْصــَبْحُت َقــاَل: ُقــم َیــا َنْوَمــانُ «َوِفــي َحــِدیِث ُحَذْیَفــَة َوَغــْزَوِة اْلَخْنــَدِق  وم َوَأْكثَــُر َمــا ُیْســَتْعمل ِفــي ُهــَو اْلَكِثیــُر النَّــ» َفَلمَّ

  )١١(النِّداء.

  )٨٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ِن اْألَْعَمـِش، َحـدَّثََنا ُزَهْیـُر ْبـُن َحـْرٍب، َوإِْسـَحاُق ْبـُن ِإْبـَراِهیَم، َجِمیًعـا َعـْن َجِریـٍر، قَـاَل ُزَهْیـٌر: َحـدَّثََنا َجِریـٌر، َعـ
، َعْن َأِبیِه، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد ُحَذْیَفَة، َفَقاَل َرُجٌل: َلْو َأْدَرْكُت َرُسوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـَعْن ِإْبَراِهیَم التَّیْ  لََّم َقاَتْلـُت ِميِّ

                                                 
 .١/٣٩٥انظر: سنن الترمذي  )١(
  .٥/٣٢٥انظر: فتح الباري البن رجب  )٢(
  المصدر السابق نفسه. )٣(
  .٢/٢٠٠انظر: علل الحدیث البن أبي حاتم  )٤(
  .١/١٤٧انظر: سنن أبي داود  )٥(
  .١/٣٩٤انظر: سنن الترمذي  )٦(
  .٥/٣٢٦انظر: فتح الباري البن رجب  )٧(
  .١٣/٢٣انظر: علل الدارقطني  )٨(
 .٣/٣١األم  -" صحیح أبي داود  )٩(
  .١/٣٨٤انظر: الجوهر النقي  )١٠(

  .٥/١٣٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١١)



 ١١٧

ــا َمــَع َرُســوِل اِهللا َصــلَّ  ــُة: َأْنــَت ُكْنــَت َتْفَعــُل َذِلــَك؟ َلَقــْد َرَأْیتَُن ــَة اْألَْحــَزاِب، َمَعــُه َوَأْبَلْیــُت، َفَقــاَل ُحَذْیَف ــِه َوَســلََّم َلْیَل ى اُهللا َعَلْی
َأَال َرُجٌل َیْأِتیِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اُهللا َمِعي َیْوَم «، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: )١(َوَأَخَذْتَنا ِریٌح َشِدیَدٌة َوُقرٌّ 

  )٢(».ُقْم َیا َنْوَمانُ «ًما َحتَّى َأْصَبْحُت، َفَلمَّا َأْصَبْحُت َقاَل: .. َفَلْم َأَزْل َنائِ .»اْلِقَیاَمِة؟
   تخریج الحدیث:

  أخرجه البزار، من طریق سعید بن الَمرُزبان، عن إبراهیم التیمي، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

ــبِّي • ــْرط الضَّ ــد بــن ُق ، تــوفي ســنة ثمــان وثمــانین ، أبــو عبــد اهللا الــرازي الكــوفي القاضــيجریــر: بــن عبــد الحمی
ثقـة صـحیح الكتـاب قیـل كـان فـي آخـر عمـره  : ")٥(، وقال ابن حجـر)٤(قال الذهبي: "الحافظ الحجة" )٣(ومائة.

، فقـال: "نسـب فـي آخـر عمـره )٦(: نص البیهقي على وهم جریر فـي آخـر عمـرهقالت الباحثة یهم من حفظه".
، والعمـدة علیـه فـي ذلـك، )٨(مـا حـدث فـي حـال اختالطـه"، لكن ابن حجر قال: "صح: أنـه )٧(إلى سوء الحفظ"

 وقد توبع في حدیثنا متابعة ناقصة، كما هو ظاهر في التخریج.
 .)٩(األعمش: سبق •
 . ولم یذكر له إرسال عن أبیه.)١٠(إبراهیم التیمي: سبق •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِهـَي َهاُهَنـا الـدُّكَّان الَّتِـي » َل عليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَأَنا َعَلـى اْلَمَناَمـةِ ُدخِ «(هـ) َوِفي َحِدیِث َعِليٍّ 

  )١(ُینام َعَلْیَها، َوِفي َغْیِر َهَذا ِهَي الَقطیفة، َواْلِمیُم اْألُوَلى َزاِئَدٌة.

  )٨٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

                                                 
 .٤/٣٨أي: باردة. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )١(
 . ١٧٨٨، ح: ٣/١٤١٤یح مسلم صح )٢(
  .٤/٥٤٠تهذیب الكمال  )٣(
 .١/١٩٩تذكرة الحفاظ  )٤(
 .١٣٩تقریب التهذیب ص: )٥(
، وقال عالء الدین علي رضا: جاء قول البیهقي في سننه في نحو ثالثـین حـدیثًا ٧٦، واالغتباط ص:١٧انظر: المختلطین ص: )٦(

 .٧٦ء الحفظ. نهایة االغتباط صلجریر بن عبد الحمید قد نسب في آخر عمره إلى سو 
 .١١٤٦٦، ح: ٦/١٤٣السنن الكبرى  )٧(
  .١/٤٦١فتح الباري البن حجر  )٨(
  .٧راجع: ح  )٩(
  .١٢راجع: ح  )١٠(

  .٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)



 ١١٨

ِبیِع، َعْن َأبِـي اْلِمْقـَداِم، َعـْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن اْألَزْ )١(َنا َعفَّانُ َحدَّثَ  َرِق، ، َحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا َقْیُس ْبُن الرَّ
، َقــاَل: َدَخـَل َعَلــيَّ َرُسـوُل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َوَأَنــا َنـاِئٌم َعَلــى اْلمَ  رضــي اهللا  َناَمـِة، َفاْسَتْســَقى اْلَحَسـنُ َعـْن َعِلـيٍّ

َفَحَلَبهَـا فَـَدرَّْت، َفَجـاَءُه  )٢(، َقاَل: َفَقاَم النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِإلَـى َشـاٍة َلَنـا ِبْكـيٍ رضي اهللا عنه َأِو اْلُحَسْینُ  عنه
اُه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا عَ رضي اهللا عنه اْلَحَسنُ  َلْیِه َوَسلََّم، َفَقالَـْت َفاِطَمـُة: َیـا َرُسـوَل اِهللا، َكَأنَّـُه َأَحبُُّهَمـا ِإَلْیـَك؟ قَـاَل: ، َفَنحَّ

  )٣(ْوَم اْلِقَیاَمِة"."َال، َوَلِكنَُّه اْسَتْسَقى َقْبَلُه "ُثمَّ َقاَل: " ِإنِّي َوإِیَّاِك َوَهَذْیِن َوَهَذا الرَّاِقَد، ِفي َمَكاٍن َواِحٍد یَ 
   یث:تخریج الحد

   .)٤(أخرجه من طریق اإلمام أحمد، ابن األثیر
   من طریق معاذ بن معاذ، به بنحوه.،  )٦(، والمحاملي)٥(وأخرجه ابن أبي عاصم

، والخطیـب )١٢(، وأبـو یعلـى)١١(والبـزار -)١٠(، والمـزي)٩(، وأبـو نعـیم)٨(ومـن طریقـه الطبرانـي- )٧(وأخرجه الطیالسـي
عـن أبـي فاختـة، قـال: قـال علــي  -(أبـو المقــدام)-بـن هرمـز، عـن أبیـه ، مـن طریـق عمـرو بـن ثابــت )١٣(البغـدادي

، مـن طریـق أبـي المقـدام عمـرو بـن ثابـت، عـن أبیـه، )١٥(، وأبـو نعـیم)١٤(أخرجـه ابـن منـدهو  رضي اهللا عنه، فـذكره.
  أبي فاختة، لم یذكر علیًا رضي اهللا عنه، فذكره.

  :شاهدانوللحدیث 
، مـن طریـق عبـد اهللا بـن الحـارث بـن )٢(، وابـن عسـاكر)١(أخرجـه الحـاكم: األول: عن أبي سعید رضي اهللا عنـه -

   نوفل، عن أبي سعید الخدري، قال دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، فذكره.

                                                 
  هو ابن مسلم الباهلي. )١(
 .٢/١٠٨البكيء القلیلة اللبن. غریب الحدیث البن قتیبة  )٢(
 .٧٩٢، ح: ٢/١٧٦أحمد مسند  )٣(
  .٦/٢٢٤أسد الغابة  )٤(
  .١٣٢٢، ح: ٢/٥٩٨السنة  )٥(
 .١٨٨، ح: ٢٠٥ص: أمالي المحاملي  )٦(
  .١٨٦، ح: ١/١٥٦مسند أبي داود الطیالسي  )٧(
  .١٠١٧، ح: ٢٢/٤٠٦، و٢٦٢٢، ح: ٣/٤٠المعجم الكبیر  )٨(
  .٦٩٥٤، ح: ٦/٢٩٨٩معرفة الصحابة  )٩(
  .٦/٤٠٤تهذیب الكمال  )١٠(
 .٧٧٩، ح: ٣/٢٩مسند البزار  )١١(
  ٥١٠، ح: ١/٣٩٣مسند أبي یعلى الموصلي  )١٢(
  .٢٠٦، ح: ١/٤١٥المتفق والمفترق  )١٣(
  .٥/٢٤١نقًال عن ابن األثیر في أسد الغابة )١٤(
 .٦/٢٩٩٠معرفة الصحابة  )١٥(
  .٤٦٦٤، ح: ٣/١٤٧المستدرك  )١(
 .١٤/١٦٤تاریخ دمشق البن عساكر  )٢(
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أیضًا، من طریق خالد بـن طلیـق، عـن  )١(أخرجه ابن عساكروالثاني: عن میمونة وأم سلمة رضي اهللا عنهما:  -
  عن میمونة وأم سلمة زوجي النبي صلى اهللا علیه وسلم، فذكرتاه. أبیه، عن جدته أم الجعد،

   دراسة رجال اإلسناد:
ِبیعِ  •  )٢(: األسدي الكوفي، أبو محمد، توفي سنة مائة وبضع وستون.َقْیُس ْبُن الرَّ

، : "كــان معروفــًا بالحــدیث صــدوقًا، ویقــال: إن ابنــه أفســد علیــه كتبــه بــأخرة فتــرك النــاس حدیثــه")٣(قــال العجلــي
: "عهدي به وال ینشط الناس في الروایة عنه، وأما اآلن فأراه أحلى ومحله الصدق، ولیس بقوي، )٤(وقال أبو حاتم

: "عامـة روایاتـه مسـتقیمة، وقـد حـدث عـن شـعبة وغیـره مـن الكبـار، )٥(یكتب حدیثه وال یحتج بـه"، وقـال ابـن عـدي
ى أنه صاحب حدیث، والقول فیه ما قالـه شـعبة، وهو قد حدث عن شعبة وعن ابن عیینة وغیرهما؛ ویدل ذلك عل

: "أحد األعـالم علـى ضـعف فیـه، وقـد  كـان قـیس مـن أوعیـة العلـم، وأرى األئمـة )٦(وأنه ال بأس به"، وقال الذهبي
: "صـدوق، تغیــر لمــا كبـر، وأدخــل علیـه ابنــه مـا لــیس مـن حدیثــه فحــدث )٨("، وقــال ابـن حجــر)٧(تكلمـوا فیــه لظلمـة

  به".
  : "متروك الحدیث".)١١(: "روى أحادیث منكرة"، وقال النسائي)١٠(: "لیس بشيء"، وقال أحمد)٩(نوقال ابن معی

  قالت الباحثة: القول فیه قول ابن حجر.
 )١٢(: ثابت بن هرمز الكوفي، الحداد، مشهور بكنیته.أبو اْلِمْقَدامِ  •

: "ثقـة"، وقـال )٣("، وقال الـذهبي)٢(قطني: "ال أعلم له علة، وثابت ثقة، وال أعلم أحدًا ضعفه غیر الدار )١(قال عقبة
 : ثقة.قالت الباحثة : "صدوق یهم".)٤(ابن حجر

                                                 
 فسه.المصدر السابق ن )١(
 .٢٤/٢٥تهذیب الكمال  )٢(
 .٢/٢٢٠معرفة الثقات  )٣(
  .٧/٩٧الجرح والتعدیل  )٤(
 .٦/٤٦الكامل في ضعفاء الرجال  )٥(
 .١/٢٢٢تذكرة الحفاظ  )٦(
  .١١٨أحسبها الوالیة، فقد قال اإلمام أحمد: "ولي قیس بن الربیع فلم یحمد". انظر: سؤاالت أبي عبید ألبي داود ص: )٧(
 .٤٥٧لتهذیب ص:تقریب ا )٨(
 .١٩٢ص: روایة الدارمي –تاریخ ابن معین  )٩(
 .٧/٩٧الجرح والتعدیل  )١٠(
 .٨٨الضعفاء والمتروكون ص: )١١(
  .٤/٣٨٠تهذیب الكمال  )١٢(
  .٢/١٥تهذیب التهذیب  )١(
 .٢/١٦٦الضعفاء والمتروكون  )٢(
 .١/٢٨٣الكاشف  )٣(
 .١٣٣ص: تقریب التهذیب )٤(
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، )٢(ذكره ابن حبان في الثقـات )١(: هو ابن بشر بن مسعود األنصاري، أبو بشر المدني.َعْبد الرَّْحَمِن اْألَْزَرق •
 .مقبول: ثةقالت الباح : "مقبول".)٤(: "قلیل الحدیث"، وقال ابن حجر)٣(وقال ابن سعد

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

للحدیث طریقان، وشاهدان، أما الطریق األولى فهي طریق المذكورة في حدیثنا عند اإلمام أحمد، وسندها 
وهــو –ضــعیف ألجــل قــیس بــن الربیــع، لكــن توبــع علیــه كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج مــن قبــل عمــرو بــن ثابــت 

علیه فیه حیث روي الحدیث مرة موصوًال عـن اإلمـام علـي رضـي اهللا عنـه، ومـرة مرسـًال لكن اختلف  -)٥(ضعیف
  ، كما هو ظاهر في التخریج.عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلممن حدیث أبي فاختة 

وأمــا الشــواهد، فحــدیث أبــي ســعید، فــي إســناده ضــعف، وحــدیث میمونــة وأم ســلمة زوجــي النبــي صــلى اهللا 
  .وبذلك یكون الحدیث بمجموع طرقه وشواهده حسنًا لغیره ه من لم أجد لهم ترجمة.علیه وسلم في إسناد

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َقَتلُـوُه. ُیقـال: َناَمـِت الشـاُة وغیُرهـا، ِإَذا ماتَـْت، » َفَمـا أشـَرف َلهُـْم َیْوَمئِـٍذ أحـٌد ِإالَّ َأَنـاُموهُ «َوِفي َحِدیِث َغـْزَوِة اْلفَـْتِح 

  )٦(اِئَمُة: المیِّتة..والنَّ 

  )٨٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ـاُد ْبـُن َسـلَ  ، َحـدَّثََنا َیْحَیـى ْبـُن َحسَّـاَن، َحـدَّثََنا َحمَّ َمَة، َأْخَبَرَنـا ثَابِـٌت، َحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الـرَّْحَمِن الـدَّاِرِميُّ
: َوَفْدَنا ِإَلى ُمَعاِوَیَة ْبِن َأِبي ُسْفَیاَن، َوِفیَنا َأُبـو ُهَرْیـَرَة، َفَكـاَن ُكـلُّ َرُجـٍل ِمنَّـا َیْصـَنُع َطَعاًمـا َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َرَباٍح، َقالَ 

ُیـْدِرْك َطَعاُمَنـا، َفُقْلـُت: َیـا  َولَـمْ َیْوًما ِألَْصَحاِبِه، َفَكاَنْت َنْوَبِتي، َفُقْلُت: َیا َأَبا ُهَرْیَرَة، اْلَیـْوُم َنـْوَبِتي، َفَجـاُءوا ِإلَـى اْلَمْنـِزِل 
نَّـا َمـَع َرُسـوِل اِهللا َصـلَّى اُهللا َأَبا ُهَرْیَرَة، َلْو َحدَّْثَتَنا َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َحتـَّى ُیـْدِرَك َطَعاُمَنـا، َفقَـاَل: كُ 

، قَـاَل: َوَصـِعَد َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ْوَمِئـٍذ َلُهـْم َأَحـٌد ِإالَّ َأَنـاُموهُ َفَمـا َأْشـَرَف یَ ... .َعَلْیِه َوَسـلََّم َیـْوَم اْلفَـْتِح،
ـَفا، َفَجـاَء َأُبـو ُسـْفَیاَن، َفقَـاَل: َیـا َرُسـوَل اِهللا، ُأِبیـَدْت َخْضـرَ  َفا، َوَجاَءِت اْألَْنَصاُر َفَأَطـاُفوا ِبالصَّ  اُء قُـَرْیٍش َال قُـَرْیَش الصَّ

َمْن َدَخَل َداَر َأبِـي ُسـْفَیاَن َفهُـَو آِمـٌن، َوَمـْن َأْلقَـى «َبْعَد اْلَیْوِم، َقاَل َأُبو ُسْفَیاَن: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
  )١(السَِّالَح َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َبابُه َفُهَو آِمٌن....

                                                 
 .٣٣٧ص: تقریب التهذیب )١(
 .٥/٨٢الثقات  )٢(
 .٦/٢٠٥الطبقات الكبرى  )٣(
  .٣٣٧ص: تقریب التهذیب )٤(
 .٤١٩ص: تقریب التهذیب )٥(

  .٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
 .١٧٨٠، ح: ٣/١٤٠٧صحیح مسلم  )١(
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   تخریج الحدیث:
  لفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري.تفرد بهذه األ

  دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(..»ِإَذا رأیُتموهم َفَأِنیُموُهمْ حثَّ َعَلى ِقَتاِل اْلَخَواِرِج َفَقاَل: «(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث َعِليٍّ 

  أنس.ي اهللا عنه وعثرت علیه مرفوعًا من حدیث لم أعثر علیه بهذا اللفظ من حدیث علي رض
  )٨٦الحدیث رقم (

  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
ــاحٌ  ــٍد، َحــدَّثََنا َرَب ــُن َخاِل ــَراِهیُم ْب ــاَل: َحــدَّثَِني َمْعَمــرٌ )٢(َحــدَّثََنا ِإْب ــاَدةَ )٣(، َق ــٍس، َأنَّ َرُســوَل اِهللا )٤(، َعــْن َقَت ، َعــْن َأَن

ِتــي اْخــِتَالٌف َوُفْرَقــٌة، َیْخــُرُج ِمــْنُهْم َقــْوٌم َیْقــَرُءوَن اْلُقــْرآَن، َال ُیَجــاِوُز تَــرَ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســ اِقَیُهْم، لََّم َقــاَل: "َیُكــوُن ِفــي ُأمَّ
  )٥(ِسیَماُهُم اْلَحْلُق َوالتَّْسِبیُت، َفِإَذا َرَأْیُتُموُهْم َفَأِنیُموُهْم".

   تخریج الحدیث:
وأخرجـــه أبـــو  ، مـــن طریـــق معمـــر.)٨(، وأبـــو داود)٧(وأخرجـــه ابـــن ماجـــه، عـــن أبیـــه. )٦(أخرجـــه عبـــد اهللا بـــن أحمـــد

  عن قتادة، به بنحوه. : (معمر، واألوزاعي)كالهما ، من طریق األوزاعي.)٩(یعلى
  دراسة رجال اإلسناد:

 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
  الحكم على اإلسناد: 

  یح على شرط الشیخین".، فقال: "إسناد صح)١٠(إسناده صحیح، وصححه األلباني

                                                 
  .٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 هو ابن زید القرشي. )٢(
 هو ابن راشد األزدي. )٣(
 هو ابن دعامة السدوسي. )٤(
 .١٣٠٣٦، ح: ٢٠/٣٣٥مسند أحمد  )٥(
 .١٥٤٨، ح: ٢/٦٤٥السنة  )٦(
  .١٧٥، ح: ١/٦٢سنن ابن ماجه  )٧(
 .٤٧٦٦، ح: ٤/٢٤٤سنن أبي داود  )٨(
 .٢٩٦٣، ح: ٥/٣٣٧مسند أبي یعلى الموصلي  )٩(
  .٢/٤٥٨ظالل الجنة  )١٠(
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  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ُحوتًا، وجمُعـه: ِنیَنـاٌن، َوَأْصـُلُه: ِنْونـان، » ُخْذ ُنونًا َمّیتا«(َنَوَن) (هـ) ِفي َحِدیِث ُموَسى والَخِضِر َعَلْیِهَما السََّالُم 

  )١(فقِلَبت اْلَواُو َیاًء، لَكسرة النُّوِن.

  )٨٧الحدیث رقم (
  مام البخاري رحمه اهللا:قال اإل

َیْعلَـى ْبـُن ُمْسـِلٍم، َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا ِهَشاُم ْبـُن ُیوُسـَف، َأنَّ اْبـَن ُجـَرْیٍج َأْخَبـَرُهْم، قَـاَل: َأْخَبَرنِـي 
ِه َوَغْیُرُهَما َقْد َسِمْعُتُه ُیَحدُِّثُه َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیـٍر، َوَعْمُرو ْبُن ِدیَناٍر، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َیِزیُد َأَحُدُهَما َعَلى َصاِحبِ 

اَءَك، ِبالُكوَفـِة َرُجـٌل قَـاصٌّ َقاَل: ِإنَّا َلِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس ِفي َبْیِتِه، ِإْذ َقاَل: َسُلوِني، ُقْلـُت: َأْي َأَبـا َعبَّـاٍس، َجَعَلنِـي اللَّـُه ِفـدَ 
ـا َیعْ ُیَقاُل َلُه: َنْوٌف َیزْ  لَـى َفقَـاَل ُعُم َأنَُّه َلْیَس ِبُموَسى َبِني ِإْسَراِئیَل، َأمَّا َعْمٌرو َفَقاَل ِلي: َقاَل: قَـْد َكـَذَب َعـُدوُّ اللَّـِه، َوَأمَّ

َم: " ُموَسـى َرُسـوُل اللَّـِه َعَلْیـِه ِلي: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس، َحدَّثَِني ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّ 
قَـاَل: َأْي َرُسـوَل اللَّـِه، السََّالُم، قَـاَل: َذكَّـَر النَّـاَس َیْوًمـا َحتـَّى ِإَذا َفاَضـِت الُعُیـوُن، َوَرقَّـِت الُقلُـوُب، َولَّـى َفَأْدَرَكـُه َرُجـٌل فَ 

، فَـَأْیَن؟ َهْل ِفـي اَألْرِض َأَحـٌد َأْعلَـُم ِمْنـَك؟ قَـاَل: َال، َفَعتَـَب  َعَلْیـِه ِإْذ لَـْم َیـُردَّ الِعْلـَم ِإلَـى اللَّـِه، ِقیـَل: َبلَـى، قَـاَل: َأْي َربِّ
، اْجَعْل ِلي َعَلًما َأْعَلُم َذِلَك ِبِه  َقاَل: َحْیُث ُیَفاِرُقَك الُحـوُت  -َفَقاَل ِلي َعْمٌرو  -َقاَل: ِبَمْجَمِع الَبْحَرْیِن، َقاَل: َأْي َربِّ

وُح، َفَأَخــَذ ُحوتًــا َفَجَعَلــُه ِفــي ِمْكَتــلٍ : ُخــْذ ُنوًنــا َمیِّتًــاَقــالَ  -ي َیْعَلــى َوَقــاَل ِلــ - ، َفَقــاَل ِلَفتَــاُه: َال )٢(، َحْیــُث ُیــْنَفُخ ِفیــِه الــرُّ
ــــُه َجــــ ــــَذِلَك َقْوُل ــــاَل: َمــــا َكلَّْفــــَت َكِثیــــًرا َف ــــُث ُیَفاِرُقــــَك الُحــــوُت، َق ــــاَل ُموَســــى ُأَكلُِّفــــَك ِإالَّ َأْن ُتْخِبَرِنــــي ِبَحْی لَّ ِذْكــــُرُه: {َوإِْذ َق

  )٣(..."..ِلَفَتاُه}
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق سفیان بن عیینة، عن عمرو، به بنحوه.)٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
: عبـد الملـك بـن عبـد العزیـز األمـوي مـوالهم، المكـي، ثقـة فقیـه فاضـل، وكـان یـدلس ویرسـل، مـات ابن جریج •

 )٦(ة خمسین ومائة، أو بعدها وقد جاز السبعین وقیل جاز المائة ولم یثبت.سن
  ، لكنه صرح هنا بالسماع، وأما اإلرسال )٧(: ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقالت الباحثة

                                                 
  .٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٢/٣٦٨یحمل ِفیِه التَّْمر َوَغیره. غریب الحدیث البن الجوزي   ما )٢(
 .٤٧٢٦، ح: ٦/٨٩صحیح البخاري  )٣(
 .٣٤٠١، ح: ٤/١٥٤، و٣٢٧٨، ح: ٤/١٢٣، و ١٢٢، ح: ١/٣٥صحیح البخاري  )٤(
  .٢٣٨٠، ح: ٤/١٨٤٧صحیح مسلم  )٥(
 .٣٦٣ص: تقریب التهذیب )٦(
  .٤١ص: طبقات المدلسین )٧(



 ١٢٣

 .)١(فلم یذكر له إرسال عن یعلى أو عمرو بن دینار
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  ثیر رحمه اهللا: قال ابن األ
  )٢(».ُهَو َباالُم والنُّونُ «ِمْنُه َحِدیُث ِإَداِم َأْهِل اْلَجنَِّة 

  )٨٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ِبیـُع ْبـُن َنـاِفٍع، َحـدَّثََنا ُمَعا ، َحـدَّثََنا َأُبـو َتْوَبـَة َوُهـَو الرَّ ٍم، وِ َحدَّثَِني اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلُحْلَواِنيُّ َیـُة، َیْعنِـي اْبـَن َسـالَّ
، َأنَّ َثْوَبــاَن َمــ ٍم، َقــاَل: َحــدَّثَِني َأُبــو َأْســَماَء الرََّحِبــيُّ ْوَلى َرُســوِل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعــْن َزْیــٍد، َیْعِنــي َأَخــاُه َأنَّــُه َســِمَع َأَبــا َســالَّ

...َفَمـا .اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم َفَجـاَء ِحْبـٌر ِمـْن َأْحَبـاِر اْلَیهُـوِد َفقَـاَل:َعَلْیِه َوَسلََّم َحدََّثُه َقاَل: ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد َرُسوِل 
ِة ُیْنَحـُر َلهُـْم ثَـْوُر اْلَجنَّـ«، َقاَل: َفَما ِغَذاُؤُهْم َعَلى ِإْثِرَها؟ قَـاَل: »ِزَیاَدُة َكِبِد النُّونِ «ُتْحَفُتُهْم ِحیَن َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة؟ َقاَل: 

َلقَـْد َسـَأَلِني َهـَذا َعـِن الَّـِذي َسـَأَلِني َعْنـُه، «.. َفقَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: .»الَِّذي َكاَن َیْأُكـُل ِمـْن َأْطَراِفهَـا
  )٣(».َوَما ِلي ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنُه، َحتَّى َأَتاِنَي اُهللا ِبهِ 

   تخریج الحدیث:
  فاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري.انفرد بهذه األل

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٤(: ممطور األسود الحبشي، ثقة یرسل.أبو إسالم •

 .)٥(قالت الباحثة: ولم یذكر له إرسال عن أبي أسماء الرحبي
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
النََّواُة: اْسٌم ِلخْمسة » َتَزّوجُت اْمرََأًة ِمَن اْألَْنَصاِر َعَلى َنَواٍة ِمْن َذهب«ِن َعْوٍف (َنَوا) (هـ) ِفي َحِدیِث َعْبِد الرَّْحَمِن بْ 

َة َدَراِهـَم، َولَـْم َدراهم، َكَما ِقیَل  ِلْألَْرَبِعیَن: أوقیَّة، وللعشرین: َنـٌش. َوِقیـَل: َأَراَد قَـْدَر َنـَواٍة ِمـْن َذَهـب َكـاَن قیمُتهـا َخْمَسـ
: َلْفــُظ اْلَحــِدیِث َیــُدلُّ َعَلــى َأنَّــُه تَــَزّوج المــرأَة َعَلــى ذَ َیُكــْن ثَــ َهــب قیمتُــه َخْمَســُة مَّ ذَهــٌب. َوَأْنَكــَرُه َأُبــو ُعَبْیــٍد. َقــاَل اْألَْزَهــِريُّ

  )٦(ْألَْصِل: َعْجَمة التَّْمَرِة.ولْسُت َأْدِري ِلَم أنَكره َأُبو ُعَبْیٍد. والنََّواُة ِفي ا» َنَواٌة ِمْن ذَهب«َدَراِهَم، َأَال َتراه َقاَل: 

  )٨٩الحدیث رقم (
                                                 

 .٢٢٩ص: ، وجامع التحصیل البن العراقي١٣٣ص: سیل البن أبي حاتمانظر: المرا )١(
  .٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .٣١٥، ح: ١/٢٥٢صحیح مسلم  )٣(
 ٥٤٥ص: تقریب التهذیب )٤(
  .٣١٥ص: ، تحفة التحصیل٢١٥ص: انظر: المراسیل البن أبي حاتم )٥(

  .١٣٢، ٥/١٣١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ١٢٤

  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:
 َعْبـُد الـرَّْحَمِن ْبـُن َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبـُن َعْبـِد اللَّـِه، َحـدَّثََنا ِإْبـَراِهیُم ْبـُن َسـْعٍد، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َجـدِِّه، قَـاَل: قَـالَ 

ِبیـعِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعنْ  ، َفقَـاَل ُه: َلمَّا َقِدْمَنا الَمِدیَنَة آَخى َرُسوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َبْینِـي َوَبـْیَن َسـْعِد ْبـِن الرَّ
ِبیِع: ِإنِّي َأْكَثُر اَألْنَصاِر َماًال، َفَأْقِسُم َلَك ِنْصَف َمـاِلي، َواْنظُـْر َأيَّ  ِویـَت َنَزْلـُت لَـَك َعْنهَـا، فَـِإَذا َزْوَجتَـيَّ هَ  َسْعُد ْبُن الرَّ

قَـاَل: ُسـوُق َقْیُنقَـاٍع، َحلَّْت، َتَزوَّْجَتَها، َقاَل: َفَقاَل َلـُه َعْبـُد الـرَّْحَمِن: َال َحاَجـَة ِلـي ِفـي َذِلـَك َهـْل ِمـْن ُسـوٍق ِفیـِه ِتَجـاَرٌة؟ 
، َفَمـا َلبِـَث َأْن َجـاَء َعْبـُد الـرَّْحَمِن َعَلْیـِه َأثَـُر َوَسـ )١(َقاَل: َفَغَدا ِإَلْیِه َعْبـُد الـرَّْحَمِن، فَـَأَتى بِـَأِقطٍ  ْمٍن، قَـاَل: ثُـمَّ تَـاَبَع الُغـُدوَّ

، قَـاَل: اْمـَرَأًة ِمـَن اَألْنَصـاِر، »َوَمـْن؟«، قَـاَل: َنَعـْم، قَـاَل: »َتَزوَّْجـَت؟«ُصْفَرٍة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
َأْوِلـْم «، َفقَـاَل َلـُه النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: -َأْو َنـَواًة ِمـْن َذَهـٍب  -، َقاَل: ِزَنَة َنَواٍة ِمـْن َذَهـٍب »َكْم ُسْقَت؟«َقاَل: 

  )٢(».َوَلْو ِبَشاةٍ 
   تخریج الحدیث:
  ، عن إسماعیل بن عبد اهللا، عن إبراهیم، به بنحوه.)٣(أخرجه البخاري

  اإلسناد: دراسة رجال
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ِقَطـٌع َمـْن َذَهـٍب كـالنَّوى، َوْزن » َأنَُّه أْوَدع الُمْطِعم ْبَن َعـِدي ُجْبُجبـًة ِفیَهـا َنـًوى ِمـْن َذَهـب«َوِمْنُه َحِدیُثُه اْآلَخـُر 

  )٤(اْلِقْطَعِة َخْمَسُة َدَراِهَم.

  )٩٠الحدیث رقم (
  أعثر علیهلم 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(النَِّواُء: السِّمان. َوَقْد َنَوِت النَّاَقُة َتْنِوي َفِهَي َناِوَیٌة.. أَال َیا َحْمُز ِللشُُّرِف النِّواءِ  (هـ) َوِفي َحِدیِث َعِليٍّ َوَحْمَزَة:

  )٩١الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َأنَّ اْبَن ُجَرْیٍج َأْخَبَرُهْم، َقاَل: َأْخَبَرِني اْبـُن ِشـَهاٍب، َعـْن َعِلـيِّ ْبـِن )٦(یُم ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا ِهَشامٌ َحدَّثََنا ِإْبَراهِ 
، َعْن َأِبیِه ُحَسْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ َعـْن َعِلـيِّ ْبـِن َأبِـي َطاِلـٍب َرِضـَي اللَّـُه َعـْنُهْم، َأنَّـُه قَـ  )١(: َأَصـْبُت َشـاِرًفاالَ ُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ

                                                 
  .١/٣٢َشْيء یصنع من اللَّبن فیجفف. غریب الحدیث البن الجوزي  )١(
 .٢٠٤٨، ح: ٣/٥٣صحیح البخاري  )٢(
 .٣٧٨٠، ح: ٥/٣١صحیح البخاري  )٣(

  .٥/١٣٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٥/١٣٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)

  هو ابن یوسف األبناوي. )٦(



 ١٢٥

َوَأْعَطـاِني َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َشـاِرًفا «َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم ِفـي َمْغـَنٍم َیـْوَم َبـْدٍر، قَـاَل: 
َأَنـا ُأِریـُد َأْن َأْحِمـَل َعَلْیِهَمـا ِإْذِخـًرا ِألَِبیَعـُه، َوَمِعـي َصـاِئٌغ ِمـْن ، َفَأَنْخُتُهَما َیْوًما ِعْنَد َباِب َرُجٍل ِمـَن اَألْنَصـاِر، وَ »ُأْخَرى

  ِت َمَعُه َقْیَنٌة، َفَقاَلْت:َبِني َقْیُنَقاَع، َفَأْسَتِعیَن ِبِه َعَلى َوِلیَمِة َفاِطَمَة، َوَحْمَزُة ْبُن َعْبِد الُمطَِّلِب َیْشَرُب ِفي َذِلَك الَبیْ 
  ِللشُُّرِف النَِّواءِ  َأَال َیا َحْمزُ 

ـــْیِف  َفَأَتْیـــُت َنِبـــيَّ اللَّـــِه َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم، َوِعْنـــَدُه َزْیـــُد ْبـــُن َحاِرثَـــَة، َفَأْخَبْرتُـــُه ... َفثَـــاَر ِإَلْیِهَمـــا َحْمـــَزُة ِبالسَّ
َة، َفَتَغــیََّظ َعَلْیــِه، َفَرَفــَع َحْمــَزُة َبَصــَرُه، َوَقــاَل: َهــْل َأْنــُتْم ِإالَّ الَخَبــَر، َفَخــَرَج َوَمَعــُه َزْیــٌد، َفاْنَطَلْقــُت َمَعــُه، َفــَدَخَل َعَلــى َحْمــزَ 

  )٢( َتْحِریِم الَخْمِر.َعِبیٌد ِآلَباِئي، َفَرَجَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ُیَقْهِقُر َحتَّى َخَرَج َعْنُهْم، َوَذِلَك َقْبلَ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق حجاج بن محمد، عن ابن جریج، به بنحوه.)٣(مسلمأخرجه 
  ، من طریق یونس األیلي، عن الزهري، به بنحوه.)٥(، ومسلم)٤(وأخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
 ، وقد صرح بالسماع في حدیثنا.)٦(ابن جریج: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
•   

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ْسَالِم. وأصُلها اْلَهْمُز، َوَقْد َتَقدََّمْت.» وَرُجٌل رَبطها ِرَیاًء وِنَواءً «الخْیل  َوِفي َحِدیثِ    )٧(َأْي ُمعاداًة ِألَْهِل اْإلِ

  )٩٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

َأْسـَلَم، َعـْن َأبِـي َصـاِلٍح السَّـمَّاِن، َعـْن َأبِـي  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنـا َماِلـُك ْبـُن َأَنـٍس، َعـْن َزْیـِد ْبـنِ 
َرُجــٍل ِســْتٌر، َوَعَلــى َرُجــٍل ُهَرْیــَرَة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه: َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َقــاَل: "الَخْیــُل ِلَرُجــٍل َأْجــٌر، َولِ 

  )٨(".ًء َوِنَواًء ِألَْهِل اِإلْسَالِم، َفِهَي َعَلى َذِلَك ِوْزرٌ َوَرُجٌل َرَبَطَها َفْخرًا َوِرَیا.. .ِوْزٌر،

                                                                                                                                                                  
  .٢/٤٦٢ِسنَّة. النهایة في غریب الحدیث واألثر النَّاَقُة المُ  )١(
 .٢٣٧٥، ح: ٣/١١٤صحیح البخاري  )٢(
  .١٩٧٩، ح: ٣/١٥٦٨صحیح مسلم  )٣(
 .٤٠٠٣، ح: ٥/٨٢صحیح البخاري  )٤(
  .١٩٧٩، ح: ٣/١٥٦٩صحیح مسلم  )٥(
 .٧٨راجع: ح  )٦(

  .٥/١٣٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
 .٢٣٧١ ، ح:٣/١١٣صحیح البخاري  )٨(



 ١٢٦

   تخریج الحدیث:
  ، عن مالك، به بنحوه.)٢(، وٕاسماعیل بن عبد اهللا)١(أخرجه البخاري، من طریق عبد اهللا بن مسلمة

  ، من طریق حفص بن میسرة الصنعاني، عن زید بن أسلم، به بنحوه.)٣(وأخرجه مسلم
   اإلسناد:دراسة رجال 

 .)٥(. ولم یذكر له إرسال عن أبي صالح)٤(زید بن أسلم: سبق
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  
 
 

                                                 
  .٢٨٦٠، ح: ٤/٢٩صحیح البخاري  )١(
  .٤٩٦٢، ح: ٦/١٧٥صحیح البخاري  )٢(
  .٩٨٧، ح: ٢/٦٨٠صحیح مسلم  )٣(
  .٤٣راجع: ح  )٤(
 .١١٧، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیلص:٦٣ص: انظر: المراسیل البن أبي حاتم )٥(



 ١٢٧

  

  

  

  

  المبحث الرابع
  .مع الهاء النونِ  بابُ 



 ١٢٨

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـْلب: » َوَال َیْنَتِهُب ُنْهَبًة َذاَت َشَرٍف َیرَفُع النـاُس ِإَلْیَهـا أبصـاَرهم َوُهـَو مـؤمنٌ «(َنَهَب) (س) ِفیِه  النَّْهـُب: اْلَغـاَرُة والسَّ

  )١(َأْي َال َیْختلس َشْیًئا َلُه قیمٌة عاِلیة.

  )٩٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

 َعْبـِد الـرَّْحَمِن، َحدَّثََنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر، َقاَل: َحدَّثَِني اللَّْیُث، َحدَّثََنا ُعَقْیٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأِبي َبْكِر ْبـنِ 
َال َیْزِني الزَّاِني ِحیَن َیْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال «ِبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَّ 

 َوَال َیْنَتِهُب ُنْهَبًة، َیْرَفُع النَّاُس ِإَلْیِه ِفیَهـاَیْشَرُب الَخْمَر ِحیَن َیْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َیْسِرُق ِحیَن َیْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، 
َوَعـْن َسـِعیٍد، َوَأبِـي َسـَلَمَة، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة، َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم  ،»َأْبَصاَرُهْم ِحیَن َیْنَتِهُبَها َوُهَو ُمـْؤِمنٌ 

  )٢(».ِإالَّ النُّْهَبةَ «ِمْثَلُه 
   دراسة رجال اإلسناد:

  )٣(صري، مات سنة ست وعشرین ومائتین.: األنصاري موالهم، المَسِعیُد ْبُن ُعَفْیرٍ  •
: "ثقة مشهور"، وقال )٦(: "من الحفاظ الثقات"، وقال الذهبي)٥(: "ثقة ال بأس به"، وقال الدارقطني)٤(قال ابن معین

  .)٨(في قول له: "من حفاظ المصریین وثقاتهم"، وذكره ابن حبان في الثقات )٧(ابن حجر
  : "صدوق عالم باألنساب وغیرها".)١١(: "صالح"، وقال ابن حجر)١٠(سائي: "صدوق"، وقال الن)٩(وقال أبو حاتم

: "مـا قـال الجوزجـاني )١٣(: "كان مخلطًا غیر ثقة، فیه لون من البدع"، وتعقبـه ابـن عـدي فقـال)١٢(وقال الجوزجاني
لنـاس ال معنى له، ولم أسـمع أحـدًا وال بلغنـي عـن أحـد مـن النـاس كـالم فـي سـعید بـن كثیـر بـن عفیـر، وهـو عنـد ا

صدوق ثقة، وقد حدث عن األئمـة مـن الناس...رأیـت سـعید بـن عفیـر عـن كـل مـن یـروي عـنهم إذا روى عـن ثقـة 
                                                 

  .٥/١٣٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
 .٢٤٧٥، ح: ١٣٦/ ٣صحیح البخاري  )٢(
 .٢٤٠تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .٣٦١سؤاالت ابن الجنید ص:  )٤(
 .١:١٨٢علل الدارقطني  )٥(
 .٩/١١سیر أعالم النبالء  )٦(
 .٩/٢٤ فتح الباري )٧(
  .٨/٢٦٦الثقات  )٨(
  .٤/٥٦الجرح والتعدیل  )٩(
 .١٨٦سؤاالت السلمي للدارقطني ص: )١٠(
 .٢٤٠تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٢٧٠أحوال الرجال ص:  )١٢(
 .٤/٤٧١الكامل في ضعفاء الرجال  )١٣(



 ١٢٩

مستقیم صالح.. لم أجد له بعد استقصائي على حدیثـه شـیئًا ینكـر علیـه سـوى حـدیثین رواهمـا عـن مالـك.... لعـل 
  البالء فیهما من ابنه عبد اهللا ألن سعید بن عفیر مستقیم الحدیث".

 ، وهو ثقة.د روى في حدیثنا عن اللیث بن سعدقالت الباحثة: ثقة، خاصة فیما یروي عن الثقات، وق
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي َغنیمة. ُیَقاُل: َنَهْبُت َأْنَهُب َنْهبًا.» فُأِتي ِبَنْهبٍ «(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٩٤الحدیث رقم (
  إلمام البخاري رحمه اهللا:قال ا

، )٢(َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأیُّوبَ  ، َعْن َزْهَدٍم الَجْرِمـيِّ ، َعِن الَقاِسِم التَِّمیِميِّ
َجـْرٍم ِإَخـاٌء َوَمْعـُروٌف، قَـاَل: َفقُـدَِّم َطَعـاٌم، قَـاَل: َوقُـدَِّم ِفـي َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َأِبي ُموَسى، َوَكاَن َبْیَنَنا َوَبْیَن َهَذا الَحيِّ ِمـْن 

ْدُن، َفقَـاَل َلـُه َأُبـو ُموَسـى: َطَعاِمِه َلْحُم َدَجاٍج، َقاَل: َوِفي الَقْوِم َرُجٌل ِمْن َبِني َتْیِم اللَِّه، َأْحَمُر َكَأنَُّه َمْوًلى، َقاَل: َفَلْم َیـ
َفَحَلْفــُت َأْن َال  َأْیـُت َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َیْأُكــُل ِمْنـُه، قَـاَل: ِإنِّـي َرَأْیتُـُه َیْأُكـُل َشـْیًئا َقِذْرتُـُه،اْدُن، فَـِإنِّي قَـْد رَ 

َسلََّم ِفي َرْهـٍط ِمـَن اَألْشـَعِریِّیَن َأْسـَتْحِمُلُه، َأْطَعَمُه َأَبًدا، َفَقاَل: اْدُن ُأْخِبْرَك َعْن َذِلَك، َأَتْیَنا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه وَ 
َدَقِة  َواللَِّه َال َأْحِمُلُكْم، َوَما ِعْنِدي َما «َقاَل:  -َقاَل َأیُّوُب: َأْحِسُبُه َقاَل: َوُهَو َغْضَباُن  -َوُهَو َیْقِسُم َنَعًما ِمْن َنَعِم الصَّ

ـاُد ْبـُن َزْیـٍد،  ........َفـُأِتَي َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِبَنْهـِب ِإِبـلٍ َنـا، ، َقاَل: َفاْنَطَلقْ »َأْحِمُلُكْم َعَلْیهِ  َتاَبَعـُه َحمَّ
. َحــدَّثََنا ُقَتْیَبــُة، َحــدَّثََنا َعْبــُد الَوهَّــ وَب، َعــْن َأِبــي اِب، َعــْن َأیُّــَعــْن َأیُّــوَب، َعــْن َأِبــي ِقَالَبــَة، َوالَقاِســِم ْبــِن َعاِصــٍم الُكَلْیِبــيِّ
، َعــْن َزْهــَدٍم، ِبَهــَذا، َحــدَّثََنا َأُبــو َمْعَمــٍر، َحــدَّثََنا َعْبــُد الــَواِرِث، َحــدَّثَ  َنا َأیُّــوُب، َعــِن الَقاِســِم، َعــْن ِقَالَبــَة، َوالَقاِســِم التَِّمیِمــيِّ

  )٣(َزْهَدٍم، ِبَهَذا.
   تخریج الحدیث:
  عن أبي قالبة، والقاسم، به بنحوه. ، من طریق أیوب،)٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٦(: هو ابن عاصم، البصري، وُیقال: الكلیني، وُیقال: اللیثي.القاسم التمیمي •

َرَوى َعن: رافع ْبن خدیج، وزهدم ْبن مضرب الجرمي، وَسِعید ْبن الُمَسیَّب، وعطاء الخراساني، وَرَوى َعنـه: أیـوب 
  ویل، وخالد الحذاء.السختیاني، وحمید الط

                                                 
  .١٣٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  هو ابن كیسان السختیاني. )٢(
 .٦٧٢١، ح:١٤٧/ ٨ صحیح البخاري )٣(
  .٧٥٥٥، ح:١٦١/ ٩، و٦٦٤٩، ح: ١٣٢/ ٨، و٣١٣٣، ح: ٨٩/ ٤المرجع السابق  )٤(
 .١٦٤٩، ح: ١٢٧٠/ ٣صحیح مسلم  )٥(
  .٣٧١/ ٢٣تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٦(



 ١٣٠

، وذكره الدارقطني في كتابـه ذكـر أسـماء التـابعین ومـن بعـدهم ممـن صـحت روایتـه عـن )١(وثقه ابن حبان
، وقال الكالباذي في كتابه الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: "َرَوى َعنُه )٢(الثقات عند البخاري ومسلم

ــذََّباِئح واألیمــان َوا ــي ال ــأبي قَالَبــة"َأیُّــوب ِف ــا ِب ــي التَّْوِحیــد َواْلخمــس َمْقُرون ــُذور ُمفردا،ـــ َوِف وقــال ابــن عبــد البــر:  .)٣(لنُّ
"...روى القاســم بــن عاصــم هــذا عــن ســعید بــن المســیب أنــه كــذب عطــاء الخراســاني فــي حدیثــه هــذا [أي حــدیث 

م بن عاصـم فـي الشـهرة یحمـل الكفارة بإهداء بدنة لمن أتى أهله في رمضان] وعطاء الخراساني عندي فوق القاس
قالــت  : "مقبــول".)٤(العلــم والفضــل ولــیس مثلــه عنــد أهــل الفهــم والنظــر ممــن یجــرح بــه عطــاء"، وقــال ابــن حجــر

 وقد قرنه البخاري بأبي قالبة، كما هو ظاهر في الحدیث وتخریجه. فیه قول ابن حجر (مقبول)، القولالباحثة: 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 یر رحمه اهللا: قال ابن األث
َأنَُّه ُنِثَر شيٌء ِفي ِإْمَالٍك، َفَلْم یأُخذوه، َفَقاَل: َمـا َلُكـْم َال َتْنَتِهُبـوَن؟ َقـاُلوا: َأَوَلـْیَس َقـْد َنَهْیـَت «(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

َبـى: ِبَمْعَنـى النَّْهـِب، كـالنُّْحَلى والنُّْحـل، للَعطیَّـة. النُّهْ » َعِن النُّْهَبى؟ َفَقاَل: ِإنََّما َنَهْیُت َعْن ُنْهَبى اْلَعَسـاِكِر، َفـاْنَتَهُبوا
ْقَبى.   )٥(َوَقْد َیُكوُن اسَم َما ُیْنَهُب، كالُعْمَرى والرُّ

  )٩٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام الطحاوي رحمه اهللا:

اَرَة قَـاَل: ثنـا ُلَمـاَزَة، َعـْن ثَـْوِر ْبـِن َیِزیـَد ، َعـْن َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزیـِز ْبـُن ُمَعاِوَیـَة اْلَعتـَّاِبيُّ قَـاَل: ثنـا َعـْوُن ْبـُن ُعَمـ
َقاَل: َشِهَد َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِمـَالَك َشـابٍّ ِمـَن  ، رضي اهللا عنه،َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ 

ـــى اْألُ  ـــا َزوَُّجـــوُه َقـــاَل َعَل ـــى َرْأِس اْألَْنَصـــاِر ، َفَلمَّ ْزِق ، َبـــاَرَك اُهللا َلُكـــْم َدفُِّفـــوا َعَل ـــي الـــرِّ ـــَعِة ِف ْلَفـــِة َوالطَّْیـــِر اْلَمْیُمـــوِن َوالسَّ
قَـاَل النَِّبــيُّ ْلقَـْوُم َأْیـِدَیُهْم. فَ َصـاِحِبُكْم َفلَـْم َیْلَبـْث َأْن َجـاَءِت اْلَجـَواِري َمَعهُـنَّ اْألَْطَبـاُق ، َعَلْیهَـا اللَّـْوُز َوالسُّـكَُّر ، َفَأْمَسـَك ا

ِتْلــَك ُنْهَبــُة «َفَقــاُلوا: َیــا َرُســوَل اِهللا ، ِإنَّــَك ُكْنــَت َنَهْیــَت َعــِن النُّْهَبــِة َقــاَل: » َأَال َتْنَتِهُبــوَن؟«َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلََّم: 
  )٦(لَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ُیَجاِذُبُهْم َوُیَجاِذُبوَنُه.َقاَل: َفَرَأْیُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى ال» اْلَعَساِكِر ، َفَأمَّا اْلُعْرَساُت َفَال 

                                                 
 .٣٠٣/ ٥الثقات البن حبان  )١(
)٢٩٩/ ١ )٢. 
)٦١٧/ ٢ )٣.  
 .٤٥٠تقریب التهذیب ص:  )٤(

 .١٣٣/ ٥یب الحدیث واألثر النهایة في غر  (٥)
  .٤٤٤٩، ح: ٥٠/ ٣شرح معاني اآلثار  )٦(



 ١٣١

   تخریج الحدیث:
 ، مـن طریـق ُلَمـاَزَة، َعـْن ثَـْوٍر، بـه بنحـوه.)٥(، وابن األثیـر)٤(، والبیهقي)٣(، وأبو نعیم)٢(، والطبراني)١(أخرجه الخلدي

، َعــْن َمْكُحــوٍل.، مــن طریــق بشــر بــن ِإْبــَراِهیَم اْألَ )٧(، والطبرانــي)٦(وأخرجــه العقیلــي ، َعــِن اْألَْوَزاِعــيِّ وأخرجــه  ْنَصــاِريُّ
َبْیـِر، َعـْن َعاِئَشـَة، ، من طریق الزهري.)٨(الخطیب َقالَـْت: َحـدَّثَِني ُمَعـاُذ  رضـي اهللا عنهـا، كالهما َعْن ُعـْرَوَة ْبـِن الزُّ
 ِر َمــَع َرُســوِل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم... الحــدیث.َأنَّــُه َشــِهَد ِمــَالَك َرُجــٍل ِمــَن اْألَْنَصــا ، رضــي اهللا عنــه،ْبــُن َجَبــلِ 

، َقــاَل: )١٠(، مـن طریـق حــازم بـن مــروان َعـْن َعْبـِد الــرَّْحَمِن ْبـِن فُــَالٍن َأْو فُـَالِن ْبـِن َعْبــِد الـرَّْحَمنِ )٩(وأخرجـه أبـو نعــیم
، من طریق )١١(وأخرجه ابن الجوزي َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر... فذكر الحدیث.َشِهَد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِإْمَالَك 

ــُك ْبــُن َأَنــٍس َعــْن ُحَمْیــٍد َعــْن َأَنــسٍ  َأنَّ َرُســوَل اهللا " ، رضــي اهللا عنــه،خالــد بــن ِإْســَماِعیَل اَألْنَصــاِري، قــال: َحــدَّثََنا َماِل
  ٍل َواْمَرَأٍة ِمَن اَألْنَصاِر... الحدیث.َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َشِهَد َأْمالَك َرجُ 

   دراسة رجال اإلسناد:
: البصــري أبــو خالــد، صــدوق لــه أغــالط، ولــي قضــاء الشــام، مــات ســنة أربــع  • عبــد العزیــز بــن معاویــة اْلَعتَّــاِبيُّ

  )١٢(وثمانین ومائتین.
 .)١٤(، وكذا مغلطاي)١٣(ذكره ابن حبان في الثقات

: "صدوق إن )١٧(: " لیس بمدفوع عن الصدق"، وقال الذهبي)١٦(به"، وقال الخطیب: "ال بأس )١٥(وقال الدارقطني 
  إن شاء اهللا حمل الناس عنه".

  : صدوق.قالت الباحثة 
                                                 

 .٣٧، ح: ٣٩الفوائد والزهد والرقائق والمراثي ص:  )١(
 .٤١٦، ح: ١/٢٣٤، ومسند الشامیین ١٩١، ح: ٩٧/ ٢٠، والمعجم الكبیر ٩٣٥، ح: ٢٩١الدعاء ص:  )٢(
  .٤٧١٢، ح: ١٨٧٢/ ٤، ومعرفة الصحابة ٢١٥/ ٥حلیة األولیاء  )٣(
  .١٤٦٨٤، ح: ٤٦٩/ ٧السنن الكبرى  )٤(
  .٣٨٤/ ٣أسد الغابة  )٥(
  .١٤٢/ ١الضعفاء الكبیر  )٦(
  .١١٨، ح: ٤٣/ ١المعجم األوسط  )٧(
  .٩٧٠، ح: ١٥٣٩/ ٣المتفق والمفترق  )٨(
 .٤٧١١، ح: ١٨٧١/ ٤معرفة الصحابة  )٩(
 .٣/٣٨٤َعْبد الرَّْحَمن، مجهول أسد الغابة قال ابن األثیر: َعْبد الرَّْحَمن ْبن فالن َأْو: فالن ْبن  )١٠(
 .٢٦٦/ ٢الموضوعات  )١١(
 .٣٥٩تقریب التهذیب ص:  )١٢(
  .٣٩٧/ ٨الثقات  )١٣(
 .٣٨٩/ ٦الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  )١٤(
 .١٣٠سؤاالت الحاكم للدارقطني ص:  )١٥(
 .٢١٩/ ١٢تاریخ بغداد  )١٦(
 .٦٣٦/ ٢میزان االعتدال  )١٧(



 ١٣٢

 
 
  : مجهول.قالت الباحثة : "مجهول".)٣(، وابن الجوزي)٢(قال البیهقي )١(ُلَماَزَة: ابن المغیرة. •
 .)٤(خالد بن معدان: سبق •

ل الطحـاوي قبـل أن یسـوق الحـدیث: "ُرِوَي َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َحـِدیٌث ولم یسمع من معـاذ، ولهـذا قـا
: "َخاِلـد بـن معـدان، روى َعـن )٦(: "...َوَخاِلُد ْبُن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاٍذ، ُمْنَقِطٌع"، وقـال العینـي)٥(ُمْنَقِطٌع"، وقال البیهقي

َحاَبة َولكنه ل  م یسمع من مَعاذ بن جبل".جَماَعة من الصَّ
 .)٧(، عدا عون بن عمارة: فهو ضعیفوباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إســناده ضــعیف جــدًا، ألجــل عــون فهــو ضــعیف، ولمــازة فهــو مجهــول، واالنقطــاع بــین خالــد بــن معــدان، 

س كمـا هـو ظـاهر فـي تخـریج الذي أخرجه ابن الجوزي عـن أنـ وبقیة طرق الحدیث، وكذا الشاهد ومعاذ بن جبل.
  ، فیها من ال یحتج بهم، بل قد رماهم بعض النقاد بالكذب، فال تصلح لترقیة الحدیث.الحدیث

: "ِفي ِإْسَناِدِه َمَجاِهیُل َواْنِقَطاٌع َوَقْد ُرِوَي ِبِإْسَناٍد آَخَر َمْجُهوٍل َعـْن ُعـْرَوَة َعـْن َعاِئَشـَة َرِضـَي )٨(قال البیهقي
: " َفهَـَذا َحـِدیٌث َرَواُه َعـْوُن ْبـُن )٩(َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوَال َیْثُبُت ِفي َهَذا اْلَباِب َشْيٌء َواُهللا َأْعَلُم". وقال أیضاً اُهللا َعْنَها 

ِغیـَرِة َمْجهُـَوٌل، َوَخاِلـُد ْبـُن َمْعـَداَن، ُعَماَرَة، َوِعْصَمُة ْبُن ُسَلْیَماَن، َعْن ُلَماَزَة، َوِكَالُهَما َال ُیْحَتجُّ ِبَحِدیِثِه، َوُلَمـاَزُة ْبـُن اْلمُ 
ل ِبْشــر ْبــن )١٠(وقــال ابــن الجــوزي َعــْن ُمَعــاٍذ، ُمْنَقِطــٌع". ــا َحــِدیُث ُمَعــاذ َفِفــي َطِریقــه اَألوَّ ؛ َأمَّ : "َهــَذا َحــِدیٌث َال َیِصــحُّ

ْوُضـوَعة َال ُیتَـابع َعَلْیهَـا، َوقَـاَل اْبـن َعـِدّي: ُهـَو ِعْنـِدي ِإْبَراِهیَم َوُهَو اْلُمتَّهم ِبِه...َوَقْد روى َعِن اَألْوَزاِعـّي: َأَحاِدیـث مَ 
ــِإن  ــن یضــع الَحــِدیث علــى الثقــاة َولــَذِلك َقــاَل اْبــُن ِحبَّــاَن: َكــاَن یضــع الَحــِدیث علــى الثقــاة، َوأمــا َطِریقــه الثَّــاِني َف ِممَّ

: یضـــحازمـــا ولمـــازة َمْجُهـــوَالِن، َوأمـــا َحـــِدیث َأَنـــس َفِفیـــِه َخاِلـــد ْبـــن إِ  ع الَحـــِدیث علـــى ثقـــاة ْســـَماِعیَل، َقـــاَل اْبـــُن َعـــِديٍّ
: "...وذكر من طریق العقیلي، حدیث عائشـة عـن معـاذ " فـي النثـار"، وقـال: فـي )١١(وقال ابن القطان ".اْلُمسلمین

إســناده بشــر بــن إبــراهیم األنصــاري وهــو ضــعیف، ولــم یبــین أن فــي إســناده مــن ال یعــرف، وهــو القاســم بــن عمــر 
                                                 

 .٤٣٠/ ٦ان لسان المیز  )١(
 ٢٧٣/ ١٠معرفة السنن واآلثار  )٢(
 ٢٦٦/ ٢الموضوعات  )٣(
 .٦٧راجع: ح:  )٤(
  .٢٧٣/ ١٠معرفة السنن واآلثار  )٥(
 .٢٥/ ١٣عمدة القاري شرح صحیح البخاري  )٦(
 .٤٣٤تقریب التهذیب ص:  )٧(
  ٤٧٠/ ٧السنن الكبرى  )٨(
 .٢٧٣/ ١٠معرفة السنن واآلثار  )٩(
 .٢٦٦/ ٢الجوزي  الموضوعات البن )١٠(
  .١٦٩/ ٣بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام  )١١(



 ١٣٣

: "هكذا فلیكن الكذب، وقد رواه حازم مولى بني هاشم )١("، وذكر الحدیث الذهبي في ترجمة بشر هذا وقالالعتكي
مجهــول عــن لمــازة، ومــن لمــازة؟ عــن ثــور، عــن خالــد بــن معــدان، عــن معــاذ بنحــو منــه، ووضــع نحــوه خالــد بــن 

َرانِـيُّ ِفـي اْلَكِبیـِر، َوِفیـِه َحـاِزٌم َمـْوَلى َبنِـي : "َرَواُه الطَّبَ )٢(وقال الهیثمي. إسماعیل، أنبأنا مالك، عن حمید، عن أنس"
ٌر، َولَـْم َأِجـْد َمـْن َتْرَجَمُهَمـا، َوَبِقیَّـُة ِرَجاِلـِه ثِ  قَـاٌت. َوَرَواُه ِفـي اْألَْوَسـِط َأتَـمَّ َهاِشٍم َعْن ُلَماَزَة، َوَلْیَس اْبَن َزبَّـاٍر؛ َهـَذا ُمتَـَأخِّ

ْسَناِد".ِمْن َهَذا ِبِإْسَناٍد ِفیِه ِبشْ  اٌع، َوُهَو َغْیُر َهَذا اْإلِ   ُر ْبُن ِإْبَراِهیَم، َوُهَو َوضَّ
: "َحـِدیُث َأنَّ النَّبِـيَّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َحَضـَر ِفـي إْمـَالٍك فَـُأِتَي ِبَأْطَبـاٍق َعَلْیهَـا َجــْوٌز )٣(وقـال ابـن حجـر

َیَنا َفَقــاَل َمــا َبـاُلُكْم َال َتْأُخــُذوَن َفَقــاُلوا ِألَنَّـك َنَهْیــت َعــْن النُّْهَبــى َفقَـاَل "إنََّمــا َنَهْیــُتُكْم َعــْن َولَـْوٌز َوَتْمــٌر َفُنِثــَرْت َفَقَبْضـَنا َأْیــدِ 
ــاهُ"  إْســَناِدِه َضــْعٌف  َرَواُه اْلَبْیَهِقــيُّ َعــْن ُمَعــاِذ ْبــِن َجَبــٍل، َوِفــي...ُنْهَبــى اْلَعَســاِكِر ُخــُذوا َعَلــى اْســِم اللَّــِه َفَجاَذْبَنــا َوَجاَذْبَن

اِهیَم َوِمـْن َطِریِقـِه َسـاَقُه َواْنِقَطاٌع َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسـِط ِمـْن َحـِدیِث َعاِئَشـَة َعـْن ُمَعـاٍذ َنْحـُوُه، َوِفیـِه ِبْشـُر ْبـُن إْبـرَ 
، َوقَـاَل َال َیْثُبــُت ِفـي اْلَبــاِب َشـْيٌء َوَأْوَرَدُه اْبــُن الْ  َجـْوِزيِّ ِفــي اْلَمْوُضـوَعاِت َوَرَواُه ِفیَهــا َأْیًضـا ِمــْن َحـِدیِث َأَنــٍس، اْلُعَقْیِلـيُّ

  ".ُن إْسَماِعیَل َوُهَو َكذَّابٌ َوِفیِه َخاِلُد بْ 
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
الــِوْتر َقْبــَل َأْن َأَنــاَم، ِلــَئالَّ  َأْي قَضــْیُت َمــا علــيَّ ِمــنَ » أْحــرزُت َنْهِبــي وأْبَتِغــي النَّواِفــلَ «(س) َوِمْنــُه َحــِدیُث َأِبــي َبْكــٍر 

َالِة، والنَّْهُب َهاُهَنا ِبَمْعَنى اْلَمْنُهوِب، َتْسمیًة ِباْلَمْصَدِر.   )٤(َیفوَتني، َفِإِن اْنَتَبْهُت َتَنفَّْلت ِبالصَّ

  )٩٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا:
َأِبیِه، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل ِألَبِـي ، َعْن )٥(َأْنَبَأَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعدٍ 

َل اللَّْیـِل َوَقــاَل: » َمتَــى تُـوِتُر؟«َبْكـٍر:  َقــاَل َقــاَل: آِخـَر اللَّْیــِل، فَ » َیـا ُعَمــُر َمتَــى تُـوِتُر؟«َفَقــاَل: َقْبـَل َأْن َأَنــاَم َأْو َقــاَل: َأوَّ
ــا َأْنــَت َیــا َأَبــا َبْكــٍر َفَكالَّــِذي َقــاَل: َأْحــَرْزُت َنْهِبــي، َواْبَتَغــى  َأَال النَّبِـيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: "  أْضــِرُب َلُكَمــا َمــَثًال؟ َأمَّ

  )٦(".النََّواِفَل، َوَأمَّا َأْنَت َیا ُعَمُر َفَتْعَمُل ِبَعَمِل اْألَْقِوَیاءِ 

                                                 
 .٣١٣/ ١میزان االعتدال  )١(
 .٥٦/ ٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٢(
 .١٥٧٨، ح: ٤٢٤/ ٣التلخیص الحبیر  )٣(

 .١٣٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٨٩ن عوف الزهري. تقریب التهذیب: ص:هو: إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن ب )٥(
 .١٨٣، ح: ٢٤١السنن المأثورة ص:  )٦(



 ١٣٤

   یث:تخریج الحد
، مــن طریــق ابـــن )٤(، والطحــاوي)٣(، وابــن المنـــذر)٢(وأخرجــه عبــد الــرزاق .)١(أخرجــه مــن طریــق الشــافعي البیهقـــي

َحــِذَر «َي اُهللا َعْنــُه: َفَقــاَل َرُســوُل اِهللا َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم ِألَِبــي َبْكــٍر َرِضــ شــهاب، عــن ســعید، بــه بنحــوه، وفیــه: "
  ».َقِوَي َهَذا«َر َرِضَي اُهللا َعْنُه: ، َوَقاَل ِلُعمَ »َهَذا

   دراسة رجال اإلسناد:
ســعید ابــن المســیب: القرشــي المخزومــي، أحــد العلمــاء األثبــات الفقهــاء الكبــار، اتفقــوا علــى أن مرســالته أصــح  •

  )٥(المراسیل، وقال ابن المدیني ال أعلم في التابعین أوسع علما منه، مات بعد التسعین، وقد ناهز الثمانین.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
: " إسناده ثابت جید، وقد عرف أن مرسـل سـعید حجـة". )٦(إسناده صحیح، وهو مرسل، قال ابن الصالح

  .)٧(وللحدیث شواهد كثیرة یصح بها الحدیث

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــَرةً «(َنْهَبــَر) (س) ِفیــِه  َجّن َنْهَب ــَزوَّ ْي َطِویَلــًة َمهُزولــة. َوِقیــَل: ِهــَي الَِّتــي أشــَرَفت َعَلــى اْلَهــَالِك، ِمــَن النََّهــاِبِر: أَ » َال َتَت

  )٨(الَمهاِلك. وأصُلها: ِحباٌل ِمْن َرْمل َصْعبُة الُمْرَتَقى.

  )٩٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو حنیفة رحمه اهللا:
أنه جاء إلى النبي صلى اهللا علیه ن زید ني شیخ من أهل المدینة ع، قال: أخبر )٩(عن حماد، عن إبراهیم

وسـلم فقـال لــه: "هـل تزوجــت یـا زیــد؟" قـال: ال، قــال: "تـزوج تسـتعف مــع عفتـك، وال تــزوجن خمسـًا" قــال مـن هــن؟ 
"، قـال زیـد: یـا رسـول اهللا! ال أعـرف شـیئًا ممـا ال تزوجن شهبرة، وال لهبرة، وال نهبرة، وال هیـذرة، وال لغوتـاً قال: "

                                                 
 .٥٥٣٨، ح: ٨٠/ ٤معرفة السنن واآلثار  )١(
  .٤٦١٥، ح: ١٤/ ٣مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٢(
 .٢٦٢٤، ح: ١٧٣/ ٥األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  )٣(
  .٢٠١٧، ح: ٣٤٢/ ١شرح معاني اآلثار  )٤(
  .٢٤١یب التهذیب ص: تقر  )٥(
  .٣٢٢/ ٤نقال عن: البدر المنیر  )٦(
  .٣٢٢-٣١٨/ ٤انظر: البدر المنیر  )٧(

  .١٣٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٨)
  ٩٥تقریب التهذیب ص:  )٩(

دیني: "لَـْم َیْلـَق َأَحـًدا ِمـْن إبراهیم بن یزید بن قیس بن األسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقیه، ثقة إال أنه یرسل كثیرا ، قال ابن الم
  .٩٥، وتقریب التهذیب ص:  ٩َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم" انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص: 



 ١٣٥

ى، أما الشهبرة: فالزرقاء البذیة، وأما اللهبرة: فالطویلة المهزولة، وأما النهبرة: فالعجوز المدبرة، وأمـا قلت: قال: "بل
  )١(الهیذرة: فالقصیرة الذمیمة، وأما اللغوت: فذات الولد من غیرك".

   تخریج الحدیث:
: جاء زید بـن حارثـة ، من طریق حماد، عن إبراهیم النخعي، عن عبد اهللا بن بحینة، قال)٢(أخرجه القالي

، مــن طریــق، حمــاد بــن أبــي ســلیمان، عــن زیــد )٣(وأخرجــه الــدیلمي إلــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم... الحــدیث.
  العمي، عن زید بن حارثة، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
، اءباإلرجحماد: بن أبي سلیمان مسلم األشعري موالهم، أبو إسماعیل الكوفي، فقیه، صدوق له أوهام، ورمي  •

  )٤(مات سنة عشرین ومائة، أو قبلها.
، وقـــال: )١٠(، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات)٩(، والـــذهبي)٨(، والنســـائي)٧(، والعجلـــي)٦(، وابـــن معـــین)٥(وثقـــه أحمـــد

 "یخطىء، وكان مرجئا".
ه وٕاذا : "صـدوق وال یحـتج بحدیثـه، هـو مسـتقیم فـي الفقـ)١٢(: "كـان صـدوق اللسـان"، وقـال أبـو حـاتم)١١(وقال شعبة

: "صالح، ویقع في أحادیثه إفرادات وغرائب، وهو متماسك في الحدیث ال بـأس )١٣(اآلثار شوش"، وقال ابن عدي
  : "صدوق له أوهام".)١٤(به"، وقال ابن حجر

ـاٌد َضـِعیًفا ِفــي اْلَحـِدیِث، فَـاْخَتَلَط ِفـي آِخــِر َأْمـِرِه، َوَكـاَن ُمْرِجًیــا، وَ )١٥(وقـال ابـن سـعد َكـاَن َكِثیـَر اْلَحــِدیِث"، : "كــاَن َحمَّ
  في الضعفاء. )١٧(، وذكره العقیلي)١٦(وضعفه الدارقطني

                                                 
  .٤٨٥، ح: ١٧٠مسند أبي حنیفة، روایة الحارثي ص: )١(
 .٨٩١/ ١نقًال عن: شرح أمالي القالي  )٢(
 .٨٥٦١، ح: ٥/٤٠٤وس [وهو مطبوع بهامش مسند الفردوس] نقًال عن زهر الفرد )٣(
 .١٧٨تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٤٥بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص:  )٥(
 .١٤٧/ ٣الجرح والتعدیل  )٦(
  .٣٢٠/ ١الثقات للعجلي  )٧(
  .٢٧٧/ ٧تهذیب الكمال  )٨(
  .٣٤٩/ ١الكاشف  )٩(
 .١٦٠/ ٤الثقات  )١٠(
  .١٤٧/ ٣رح والتعدیل الج )١١(
 .١٤٧/ ٣الجرح والتعدیل  )١٢(
  .٨/ ٣الكامل في ضعفاء الرجال  )١٣(
 .١٧٨تقریب التهذیب ص:  )١٤(
 .٣٣٣/ ٦الطبقات الكبرى  )١٥(
  .١٦٧/ ٥علل الدارقطني  )١٦(
  .٣٠١/ ١الضعفاء الكبیر  )١٧(



 ١٣٦

  .القول فیه قول ابن حجر: صدوق له أوهامقالت الباحثة: 
 . )١(إبراهیم: هو النخعي: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
، )٢(ة القـالي بینتـه بأنـه عبـد اهللا بـن بحینـةإسناده ضـعیف، لجهالـة الشـیخ المـدني، وعلـى افتـراض أن روایـ

، وأمــا )٣(یكــون الحــدیث منقطعــًا، فــإن إبــراهیم النخعــي لــم یســمع أحــدًا مــن الصــحابة كمــا أخبــر بــذلك ابــن المــدیني
  .)٤(متابعة زید العمي فال تقویه لكونه ضعیفاً 

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
أي فــي َمهاِلــَك وأمــوٍر ُمَتَبــدِّدة. ُیَقــاُل: »  ِمــن َنهــاِوَش أذَهبــه اللَّــه فــي َنَهــاِبرَ َمــن َأَصــاَب َمــاًال «(هـــ) َوِمْنــُه اْلَحــِدیُث 

صـوٌر ِمْنـُه، وكـأنَّ َغِشَیْت ِبي النََّهاِبیُر: َأْي َحَمَلْتِني َعَلى أموٍر َشِدیَدٍة َصـْعبة، َوَواِحـُد النَّهـابیر: ُنْهُبـوٌر. والنَّهَـاِبُر َمقْ 
  )٥(واحَده َنْهَبْر.

  )٩٨حدیث رقم (ال
  قال اإلمام الرامهرمزي رحمه اهللا:

ـــُد ْبـــُن َعْبـــِد اللَّـــِه ْبـــِن ُعَالثَـــَة، ثنـــا َأُبـــو  َســـَلَمَة َحـــدَّثََنا ُموَســـى ْبـــُن َزَكِریَّـــا، ثنـــا َعْمـــُرو ْبـــُن اْلُحَصـــْیِن، ثنـــا ُمَحمَّ
، َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َقــاَل:  َقــاَل » َمــْن َأَصــاَب َمــاًال ِمــْن َنَهــاِوَش َأْذَهَبــُه اللَّــُه ِفــي َنَهــاِبرَ «اْلِحْمِصــيُّ

  )٦(َعْمٌرو: َیْعِني َمْن َأَصاَبُه ِمْن َغْیِر ِحلِِّه، َأْذَهَبُه اللَُّه ِفي َغْیِر َحقِِّه.
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق موسى بن زكریا، به بلفظه.)٧(أخرجه القضاعي

   دراسة رجال اإلسناد:
  : "متروك"، )٨(نيـــــال الدارقطـــــــــق ري.ــــــــــــــــــــران البصـــــــــــــــــــتري، أبو عمـــــــــــــى التســـــ: بن یحیریاــى بن زكــموس •

                                                 
 .٨راجع: ح:  )١(
ف بنــي المطلـــب، یعــرف بـــابن بحینــة، صــحابي معـــروف مــات بعـــد هــو: عبــد اهللا بـــن مالــك بــن القشـــب األزدي، أبــو محمـــد حلیــ )٢(

  .٣٢٠الخمسین. انظر: تقریب التهذیب ص: 
 .٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٣(
 .٢٢٣انظر: تقریب التهذیب ص:  )٤(

 .١٣٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .١٦٢أمثال الحدیث ص:  )٦(
 .٤٤٢، و٤٤١، ح: ٢٧١/ ١مسند الشهاب القضاعي  )٧(
 .١٥٦سؤاالت الحاكم للدارقطني ص:  )٨(



 ١٣٧

  قالت الباحثة: متروك. .)٢(، والهیثمي)١(وضعفه الخلیلي
 )٣(مات بعد الثالثین ومائتین. : العقیلي البصري ثم الجزري، متروك،عمرو بن الحصین •
: العقیلـــي الجــزري أبـــو الیســـیر، الحرانـــي القاضــي، مـــات ســـنة ثمـــان وســـتین محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ُعَالثَـــةَ  •

 )٤(ومائة.
: "صــالح"، وقــال أبــو )٨(: " ِفــي ِحْفِظــِه َنَظــٌر"، وقــال أبــو زرعــة)٧(. وقــال البخــاري)٦(، وابــن معــین)٥(وثقــه ابــن ســعد

: " حســن الحــدیث وأرجــو أنــه ال بــأس بــه"، وقــال ابــن )١٠(دیثــه وال یحــتج بــه"، وقــال ابــن عــدي: "یكتــب ح)٩(حــاتم
 : "صدوق یخطىء".)١١(حجر

فقال: " قد أفرط أبو الفتح في المیـل علـى ابـن عالثـة،  )١٣(: "واهي الحدیث"، وتعقبه الخطیب)١٢(وقال األزدي
به إلى الكذب ألجلها، والعلة في تلك من جهـة وأحسبه وقعت إلیه روایات لعمرو بن الحصین عن ابن عالثة فنس

ــْأِتي )١٤(عمــرو بــن الحصــین، فإنــه كــان كــذابا"، وقــال ابــن حبــان ــن یــروي الموضــوعات َعــن الثَِّقــات، َوَی : "َكــاَن ِممَّ
 علـــى ِجَهـــة بالمعضـــالت َعـــن اْألَْثَبـــات، َال یحـــل ذكـــره ِفـــي اْلكتـــب ِإالَّ علـــى ِجَهـــة اْلقـــدح ِفیـــِه، َوَال ِكَتاَبـــة َحِدیثـــه ِإالَّ 

وغیره مـن أئمـة  األوزاعي: "ذاهب الحدیث بمرة، له مناكیر عن )١٦(، وقال الحاكم)١٥(التََّعجُّب"، وضعفه الدارقطني
  .)١٩(، وابن الجوزي)١٨(، وكذا أبو نعیم)١٧(المسلمین"، وذكره العقیلي في الضعفاء

  قالت الباحثة: صدوق ما لم یخالف.

                                                 
  .٥٢٩/ ٢اإلرشاد  )١(
  .١٣٨/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٢(
  .٤٢٠تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .٤٨٩تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٤٨٣/ ٧الطبقات الكبرى )٥(
  .٣٠٢/ ٧الجرح والتعدیل  )٦(
  .١٣٢/ ١التاریخ الكبیر  )٧(
  .٩٣١/ ٣رذعي ألبي زرعة أسئلة الب )٨(
 .٣٠٢/ ٧الجرح والتعدیل )٩(
  .٤٥٦/ ٧الكامل في ضعفاء الرجال  )١٠(
 .٤٨٩تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٣٧٩/ ٣تاریخ بغداد  )١٢(
 المصدر السابق نفسه. )١٣(
 .٢٧٩/ ٢المجروحین  )١٤(
  .١٧٩/ ١سنن الدارقطني  )١٥(
  .٢١٦سؤاالت السجزي للحاكم ص:  )١٦(
 .٩٢/ ٤ر الضعفاء الكبی )١٧(
  .١٤٢الضعفاء ص:  )١٨(
  .٨٠/ ٣الضعفاء والمتروكون  )١٩(



 ١٣٨

: ســلیمان بــن ســلیم الكلبــي، ثقــة عابــد ، مــات ســنة ســبع وأربعــین أبــو ســلمة الحمصــي أبــو ســلمة الحمصــي: •
 )١(ومائة.

 الحكم على اإلسناد: 
: "لــم )٢(قــال الســبكي .موســى بــن زكریــا، وعمــرو بــن الحصــین فهمــا متروكــانإســناده ضــعیف جــدًا ألجــل 

ن اْعتقـد ُوُروده لـم َیـْأَثم َوعـذر بجهلـه"، َیصح َوَال ُهَو َواِرد، َومن أورده من اْلَعوام َحِدیثا َفِإن علم عدم ُوُروده أثم، وا
وتعقبه المال القاري فقال: "لكن أخرجه القضاعي عن أبي سلمة الحمصي بـه مرفوعـا، وأبـو سـلمة قاضـي حمـص 

"، وعده بهاء الدین العاملي من كـالم  )٣(ال صحبة له، فهو مع ضعفه مرسل وفي سنده متروك كما قال السخاوي
  : "وهذا إسناد ساقط، عمرو هذا كذاب".)٥(أللباني، وقال ا)٤(بعض الحكماء

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  َأْي ُیَصوِّت.» ُأِریُت الشَّیطاَن، فرأیُته َیْنِهُت َكَما َیْنِهُت الِقْردُ «(َنَهَت) (هـ) ِفیِه 

در َشِبیٌه بالزَّحیر..   )٦(والنَِّهیُت: َصْوت َیْخرج ِمَن الصَّ

  )٩٩الحدیث رقم (
  علیه لم أعثر

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
» َفَنِهَج َبین َیَدي َرُسوِل اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه وسلم حتـى َقَضـى«(َنَهَج) (هـ) ِفي َحِدیِث ُقدوم المستضَعِفین بمكة 

ْبــو وتَــواتُر الــنََّفس ِمــْن ِشــدَّة الَحركــة َأْو ِفْعــٍل  الــنَّْهُج ِبالتَّْحِریــِك، ُمْتِعــب. َوَقــْد َنِهــَج ِباْلَكْســِر َیــْنَهُج، وَأْنَهَجــُه والنَِّهــیُج: الرَّ
  )٧(َغْیُرُه، وَأْنَهْجُت الدابَّة، ِإَذا ِسرَت َعَلْیَها َحتَّى اْنَبَهرْت.

  )١٠٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا:

ـْبِح َیقُـوُل: َحِدیِث النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم: َأنَُّه َقَنَت َصِبیحَ  َة َخْمَس َعْشَرَة ِمـْن َرَمَضـاَن ِفـي َصـالِة الصُّ
ــَدَعا َلُهــمْ  ــَن َأِبــي َرِبیَعــَة والمستضــعفین ِمــَن اْلُمــْؤِمِنیَن" َف ــَن اْلَوِلیــِد َوَعیَّــاَش ْب ــِج اْلَوِلیــَد ْب َكــَذِلَك َحتَّــى ِإَذا َكــاَن  "اللَُّهــمَّ َأْن

اهللا مــا لــك لــم تــدع للنفــر فقــال: "أومــا َعِلْمــَت ِبــَأنَُّهْم  َفَقــاَل ُعَمــُر ْبــُن الخطــاب یــا رســولَصــِبیَحُة اْلِفْطــِر تَــَرَك الــدَُّعاَء 

                                                 
  .٢٥١تقریب التهذیب ص:  )١(
 .٣٦٩/ ٢فتاوى السبكي  )٢(
 .٦٢٣انظر: المقاصد الحسنة ص:  )٣(
 .٢٩٥/ ٢الكشكول  )٤(
  .١١٥/ ١سلسلة األحادیث الضعیفة  )٥(

 .١٣٤/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
  .٥/١٣٤ریب الحدیث واألثر النهایة في غ (٧)



 ١٣٩

َیُســوُق ِبِهـُم اْلَوِلیــُد ْبـُن اْلَوِلیـِد َوَســاَر َثالثًـا َعلَـى َقَدَمْیــِه َوقَـْد ُنِكــَب  )١(قَـِدُموا" َقـاَل َفَبْیَنــا ُهـَو َیـْذُكُرُهْم َنَفَجــْت ِبِهـُم الطَِّریـقُ 
َیْرِویـِه  .فقـال رسـول اهللا: "َهـَذا الشَّـِهیُد َوَأَنـا َعَلْیـِه َشـِهیٌد" َفَنِهَج َبْیَن َیـَدْي َرُسـوِل اللَّـِه َحتـَّى َقَضـى الـدنیااْلَحرَِّة َقاَل بِ 

ْنَكِدِر َأْخَبَرُه ِبَذِلَك َعْن جابر بن عبـد اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى نا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي َفْرَوَة َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن اْلمُ 
  )٢(اهللا.

   تخریج الحدیث:
..ومات الولید المذكور لما قدم على النبي صلى اهللا علیه وسلم، روینا ذلك في فوائد .: ")٣(قال ابن حجر

هللا علیــه الزیـادات مــن حـدیث الحــافظ أبـي بكــر بـن زیــاد النیسـابوري، بســند عـن جــابر قـال: رفــع رسـول اهللا صــلى ا
وسلم رأسه من الركعة األخیـرة مـن صـالة الصـبح صـبیحة خمـس عشـرة مـن رمضـان، فقـال: "اللهـم أنـج الولیـد بـن 

... فــنهج بــین یــدي النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم حتــى قضــى، فقــال النبــي صــلى اهللا علیــه .الولیــد" الحــدیث، وفیــه
  وسلم: "هذا الشهید، أنا على هذا شهید".

، قـال: أخبرنـا )٤(حافظ أبي بكر بن زیاد النیسابوري، أخرجه ابن عساكر في تاریخـهوالحدیث من طریق ال
أبو سعد بن البغدادي، أنا محمود بن جعفر، ومحمد بن أحمد بن علي بن شكرویه، وٕابراهیم بن محمد بن إبراهیم 

ا أبو إسحاق بن خرشید، قراءة، وأبو بكر محمد، وأبو القاسم علي، ابنا أحمد بن محمد السمسار حضورا، قالوا: أن
قولــه أنــا أبــو بكــر بــن زیــاد النیســابوري، نــا إســماعیل بــن حصــن، نــا محمــد بــن بســر، نــا إســحاق، عــن محمــد بــن 
المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم كان صـبیحة خمـس عشـرة مـن رمضـان یقـوم 

  .)٥(في صالة الصبح فإذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة
   دراسة رجال اإلسناد:

 )٦(: بن أبي زهیر البغدادي، أبو صالح الَقْنطرّي ، مات سنة اثنتین وثالثین ومائتین.اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى •
 .)٨(، وابن حجر)٧(: صدوق، كذا قال الذهبيقالت الباحثة

 .)٩(، عدا: إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة األموي، فهو متروكباقي رجال اإلسناد ثقات •
إســـناده ضـــعیف ألجـــل إســـحاق بـــن عبـــد اهللا، وعلیـــه مـــدار الحـــدیث، وأصـــل الحـــدیث فـــي  الحكـــم علـــى اإلســـناد: 

ْكَعـِة ِفـي َصـَالٍة  من حدیث أبي هریرة، رضي اهللا عنه، )١٠(الصحیحین َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقَنـَت َبْعـَد الرَّ
                                                 

  .٦٣٩/ ١أي رَمُت بهم الطَّریُق ُفجاَءًة. غریب الحدیث للخطابي  )١(
  .٦٣٨/ ١غریب الحدیث للخطابي  )٢(
  .٢٢٦/ ٨فتح الباري البن حجر  )٣(
 .١٣٦/ ٢٢تاریخ دمشق  )٤(
 من م.قال محقق كتاب تاریخ دمشق: كذا باألصل و م، وقد سقط الحدیث بتمامه من االصل و  )٥(
  .١٧٦تقریب التهذیب ص:  )٦(
 .٥٨٠/ ١میزان االعتدال  )٧(
 .١٧٦تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .١٠٢تقریب التهذیب ص:  )٩(
  ، واللفظ له.٦٧٥، ح: ٤٦٧/ ١، وصحیح مسلم ١٠٠٦، ح: ٢٦/ ٢، و٨٠٤، ح: ١٦٠/ ١انظر: صحیح البخاري  )١٠(



 ١٤٠

اللهُـمَّ َأْنـِج اْلَوِلیـَد ْبـَن اْلَوِلیـَد، اللهُـمَّ َنـجِّ َسـَلَمَة ْبـَن ِهَشـاٍم، «، َیقُـوُل ِفـي ُقُنوِتـِه: »ُهللا ِلَمـْن َحِمـَدهُ َسِمَع ا«َشْهًرا، ِإَذا َقاَل: 
َعَلى ُمَضَر، اللُهمَّ اْجَعْلَها  كَ اللُهمَّ َنجِّ َعیَّاَش ْبَن َأِبي َرِبیَعَة، اللُهمَّ َنجِّ اْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن، اللُهمَّ اْشُدْد َوْطَأتَ 

َقــاَل َأُبــو ُهَرْیــَرَة: "ثُــمَّ َرَأْیــُت َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم تَــَرَك الــدَُّعاَء َبْعــُد، َفُقْلــُت: » َعَلــْیِهْم ِســِنیَن َكِســِني ُیوُســفَ 
  الدَُّعاَء َلُهْم، َقاَل: َفِقیَل: َوَما ُتَراُهْم َقْد َقِدُموا". ُأَرى َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقْد َتَركَ 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َیـْنَهض. وَنهَـَد القـوُم لعـُدوِّهم، ِإَذا َصـَمدوا َلـُه » َأنَُّه َكـاَن َیْنَهـُد ِإَلـى عـُدّوه ِحـیَن تَـزوُل الشَّـْمُس «(َنَهَد) (هـ) ِفیِه 

  )١(.وَشرعوا ِفي ِقَتاِلهِ 

  )١٠١الحدیث رقم (
  قال اإلمام سعید بن منصور رحمه اهللا:

ــْن َحدَّثَــُه، َعــْن َعْبــِد اللَّــِه ْبــِن َأِبــي َأْوَفــ ، َعمَّ ى، َقــاَل: َقــاَل نــا َجِریــُر ْبــُن َعْبــِد اْلَحِمیــِد، َعــْن َأِبــي َحیَّــاَن التَّْیِمــيِّ
، َواْســـَأُلوا اللَّـــَه اْلَعاِفَیـــَة، َواْعَلُمـــوا َأنَّ اْلَجنَّـــَة َتْحـــَت ِظـــَالِل َال تَ «َرُســـوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم:  َتَمنَّـــْوا ِلَقـــاَء اْلَعـــُدوِّ

لَّهُـمَّ ُمْنـِزَل ال«َوَیقُـوُل:  ُثمَّ َیْنَهُد ِإَلى َعـُدوِّهِ ، َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس ُیْمِهُل »السُُّیوفِ 
  )٢(».اْلِكَتاِب، َوُمْجِرَي السََّحاِب، َوَهاِزَم اْألَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َواْنُصْرَنا َعَلْیِهمْ 

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبـَة، َعـْن َسـاِلٍم َأبِـي النَّْضـِر، َمـْوَلى ُعَمـَر ْبـِن ُعَبْیـِد )٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري

 َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا ، َوَكاَن َكاِتًبـا َلـُه، قَـاَل: َكتَـَب ِإَلْیـِه َعْبـُد اللَّـِه ْبـُن َأبِـي َأْوفَـى َرِضـَي اللَّـُه َعْنُهَمـا، َفَقَرْأتُـُه: ِإنَّ اللَّهِ 
ــْمُس  ــِت الشَّ ــَي ِفیَهــا، اْنَتَظــَر َحتَّــى َماَل ــِه الَِّتــي َلِق ــِض َأیَّاِم ــِه َوَســلََّم ِفــي َبْع ــا َقــاَل: َعَلْی ــاَم ِفــي النَّــاِس َخِطیًب ــمَّ َق َأیَُّهــا «، ُث

، َوَسُلوا اللََّه الَعاِفَیَة، َفِإَذا َلِقیُتُموُهْم َفاْصِبُروا، َواْعَلُموا أَ  ، »نَّ الَجنََّة َتْحـَت ِظـَالِل السُّـُیوفِ النَّاُس، َال َتَتَمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ
  .)٥(»لِكَتاِب، َوُمْجِرَي السََّحاِب، َوَهاِزَم اَألْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َواْنُصْرَنا َعَلْیِهمْ اللَُّهمَّ ُمْنِزَل ا«ُثمَّ َقاَل: 

.)٨(، والطبراني)٧(، وابن صاعد)٦(وأخرجه عبد الرزاق   ، من طریق الثَّْوِريِّ

                                                 
  .٥/١٣٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٥١٨، ح: ٢٤٣، ٢٤٢/ ٢ید بن منصور سنن سع )٢(
 .٢٩٦٥، ح:٥١/ ٤صحیح البخاري  )٣(
  .١٧٤٢، ح: ١٣٦٢/ ٣صحیح مسلم  )٤(
قال الدارقطني: " وهو صحیح حجة في جواز اإلجازة والمكاتبة، ألن أبا النضر لم یسمع من ابن أبي أوفى وٕانما رآه فـي كتابـه".  )٥(

  .٣٠٥اإللزامات والتتبع ص: 
  .٩٥١٥، ح: ٢٤٩/ ٥الرزاق الصنعاني  مصنف عبد )٦(
  ١١٨مسند ابن أبي أوفى لیحیى بن محمد بن صاعد ص:  )٧(

  .٢٧، ٢٦، ح: ١١٨مسند ابن أبي أوفى ص:  ٢٥
  .١٠٦٩، ح: ٣٢٧الدعاء ص:  )٨(



 ١٤١

  ، عن یعلى بن عبید.)٢(، وابن صاعد)١(وابن أبي شیبة
  إبراهیم. ، عن إسماعیل بن)٤(، وابن صاعد)٣(وأحمد

  ، عن جریر بن عبد الحمید.)٥(وابن صاعد
جمعیهم عن أبي حیان، عن شیخ من أهل المدینـة، عـن َكاتِـُب ُعَبْیـِد اللَّـِه ْبـِن َمْعَمـٍر قَـاَل: َكتَـَب َعْبـُد اللَّـِه ْبـُن َأبِـي 

  َأْوَفى ِإَلى ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َمْعَمٍر، فذكر الحدیث.
  )٦(َأُظنُُّه َساِلًما َأَبا النَّْضِر" طریق الثوري عن الشیخ قوله: " وجاء في روایة ابن صاعد من

  .)٧(قالت الباحثة: وٕالیه مال أبو حاتم
   دراسة رجال اإلسناد:

  . وقد توبع علیه كما هو ظاهر في التخریج.)٨(جریر بن عبد الحمید: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
كن بینته الروایات األخرى بكونه شیخًا من أهل المدینة، ومال سفیان، إلى كونه سالم، في إسناده إبهام، ل

وكذا أبو حاتم، وعلیه یكون إسناده صحیحًا. وأصل الحدیث فـي الصـحیحین مـن حـدیث ابـن أبـي أوفـى، كمـا هـو 
  ظاهر في التخریج.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٩(».ا ِشئُتم ِإالَّ الظُّْفَر والِسنَّ َأْنِهُروا الدََّم ِبمَ «(َنَهَر) ِفیِه 

  )١٠٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:

، َعـْن َعـِديِّ ْبـِن َحـاِتٍم قَـاَل: َسـَأْلُت َرُسـوَل اللَّـِه )١٠(َعْن ِإْسَراِئیلَ  ، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ُمرِّيِّ ْبـِن َقَطـِريٍّ
ْیِد َأِصیُدُه؟ َقاَل: َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ    )١(».َأْنِهُروا الدََّم ِبَما ِشْئُتْم، َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْیهِ «َم َعِن الصَّ

                                                 
  .٣٣٤٢٢، ح: ٥١٣/ ٦، و٣٣٠٨٠، ح: ٤٧٨/ ٦، و١٩٥٠٧، ح: ٢٢٤/ ٤مصنف ابن أبي شیبة  )١(
  .٢٤، ح: ١١٧مسند ابن أبي أوفى ص:  )٢(
  .١٩١١٤، ح: ٤٦٠/ ٣١مسند أحمد  )٣(
 .٢٣، ح: ١١٧مسند ابن أبي أوفى ص:  )٤(
  .٢٥، ح: ١١٨مسند ابن أبي أوفى ص:  )٥(
 .٢٧، ح: ١١٩مسند ابن أبي أوفى ص:  )٦(
النضـر؛ رواه موسـى قال ابن أبي حاتم: " من هذا الشیخ من أهل المدینة الذي روى عنـه أبـو حیـان؟ قـال أي أبـوه: نـرى أنـه أبـو  )٧(

  .٤٣٠/ ٣ابن عقبة، عن أبي النضر". علل الحدیث 
  .٨٣انظر: ح  )٨(

  .١٣٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)
  .١٠٤هو: إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي الهمداني، أبو یوسف الكوفي. انظر: تقریب التهذیب ص:  )١٠(



 ١٤٢

   تخریج الحدیث:
عــن  : (شــعبة، وســفیان)كالهمــا. ، مــن طریــق ســفیان)٣(وأخرجــه أحمــد ، عــن شــعبة.)٢(أخرجــه الطیالســي

، مـن طریـق همـام بـن )٦(وأخرجه مسـلم من طریق عامر الشعبي.، )٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاريو  سماك به بنحوه.
  عن عدي بن حاتم، به مختصرًا. : (الشعبي، وهمام)،كالهما الحارث.

   دراسة رجال اإلسناد:
  ، وروایة إسرائیل عنه لم تتمیز.)٧(: سبقسماك بن حرب •
 .)١٠(، وذكره ابن حبان في الثقات)٩(: وثقه ابن معین)٨(ُمرِّيِّ ْبِن َقَطِريٍّ  •

: )١٣(: "ال یعــرف، تفــرد عنــه ســماك بــن حــرب"، وقــال ابــن حجــر)١٢(: "مجهــول"، وقــال الــذهبي)١١(وقــال ابــن حــزم
 "مقبول".

: " ابــن حبــان وثــق مــري بــن قطــري، وصــحح الحــدیث مــن جهتــه، )١٤(قالــت الباحثــة: ثقــة، ویؤیــده قــول ابــن الملقــن
: "خـرج الحـاكم )١٦(وقـال مغلطـاي ،)١٥(مـي أیضـاً وكذا الحاكم فزالت الجهالة"، وكذا صحح الحدیث مـن جهتـه الهیث

 حدیثه في صحیحه، وكذلك ابن حبان"، فضًال عن توثیق ابن معین المذكور.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده صحیح، وروایة إسرائیل وٕان لم تتمیز فقد وافقت روایة من روى عن سماك قبل االختالط كسـفیان 

ن مــري قــد توبــع علیــه مــن قبــل الشــعبي وهمــام كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج مــن روایــة الصــحیحین وشــعبة، كمــا أ
  للحدیث مختصرًا.

                                                                                                                                                                  
 .٨٦٢١ح: ، ٤٩٦/ ٤مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )١(
 .١١٢٧، ح: ٣٦٧/ ٢مسند أبي داود الطیالسي  )٢(
  ١٨٢٥٠، ح: ١٨٥/ ٣٠مسند أحمد  )٣(
 .١٧٥، ح: ٤٦/ ١صحیح البخاري  )٤(
 .١٩٢٩، ح: ١٥٢٩/ ٣صحیح مسلم  )٥(
 المصدر السابق. )٦(
 .١٤انظر: ح  )٧(
 .٥٢٦یب التهذیب ص: مري بالتصغیر بن قطري بفتحتین وكسر الراء مخففا، كذا ضبطه ابن حجر. تقر  )٨(
  .٢٠٥روایة الدارمي ص:  -تاریخ ابن معین  )٩(
 .٥/٤٥٩الثقات  )١٠(
 .١٤٠/ ٦المحلى باآلثار  )١١(
  .٤/٩٥میزان االعتدال  )١٢(
 .٥٢٦تقریب التهذیب ص: )١٣(
 .٢٥٣/ ٩البدر المنیر  )١٤(
 .٤٧٤، ح: ٢١٣/ ٢مجمع الزوائد  )١٥(
 .١٣٨/ ١١إكمال تهذیب الكمال  )١٦(



 ١٤٣

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـبُّ بَكثْـرة، شـبَّه ُخـروج الـدَّم ِمـْن َمْوِضـع» َمـا َأْنَهـَر الـدََّم فُكـلْ «(هـ) َوِفي َحـِدیٍث آَخـَر  َسـاَلُة والصَّ ْنهَـاُر: اْإلِ الـذَّبِح  اْإلِ

ض للـــذَّْبح ِبِهَمـــا َخَنـــق المـــذبوَح، وَ  َلـــْم َیْقطـــع بَجـــْري اْلَمـــاِء ِفـــي النَّْهـــِر. َوإِنََّمـــا َنَهـــى َعـــِن الِســـّن والظُّْفـــر؛ ألنَّ َمـــن َتَعـــرَّ
  )١(َحْلَقه.

  )١٠٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

َعــْن ُشـــْعَبَة، َعـــْن َســـِعیِد ْبـــِن َمْســُروٍق، َعـــْن َعَباَیـــَة ْبـــِن ِرَفاَعـــَة، َعـــْن  ، َقـــاَل: َأْخَبَرِنـــي َأِبـــي،)٢(َحــدَّثََنا َعْبـــَدانُ 
، َأمَّـا َما َأْنَهَر الدََّم َوُذِكَر اْسُم اللَِّه َفُكلْ «، َأنَُّه َقاَل: َیا َرُسوَل اللَِّه، َلْیَس َلَنا ُمًدى، َفَقاَل: )٣(َجدِّهِ  ، َلْیَس الظُُّفَر َوالسِّنَّ

ِإنَّ ِلَهِذِه اِإلبِـِل َأَوابِـَد َكَأَوابِـِد الـَوْحِش، َفَمـا َغلَـَبُكْم «َوَندَّ َبِعیٌر َفَحَبَسُه، َفَقاَل: » َفُمَدى الَحَبَشِة، َوَأمَّا السِّنُّ َفَعْظمٌ  الظُُّفرُ 
  )٤(».ِمْنَها َفاْصَنُعوا ِبِه َهَكَذا

   تخریج الحدیث:
   ، من طریق أبي عوانة.)٥(أخرجه البخاري

   ، من طریق الثوري.)٧(، ومسلم)٦(البخاري هوأخرج
   ، من طریق أبي األحوص.)٨(وأخرجه البخاري

  ، من طریق شعبة. )٩(وأخرجه مسلم
  جمیعهم، عن سعید بن مسروق، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
 .١٣٥/ ٥یة في غریب الحدیث واألثر النها (١)

  هو عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي. )٢(
 رافع بن خدیج األنصاري. )٣(
  .٥٥٠٣، ح: ٩٢/ ٧صحیح البخاري  )٤(
  .٢٤٨٨، ح: ١٣٨/ ٣صحیح البخاري  )٥(
  .٢٥٠٧، ح: ١٤٢/ ٣صحیح البخاري  )٦(
 .١٩٦٨، ح: ١٥٥٨/ ٣صحیح مسلم  )٧(
  .٥٥٤٣، ح: ٩٨/ ٧صحیح البخاري  )٨(
  .١٩٦٨، ح: ١٥٥٩/ ٣صحیح مسلم  )٩(



 ١٤٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َوقَـْد َتقَـدََّم َمْعَنـى  .»راِن كـاِفران، فالُمؤِمنـاِن: النِّیـُل َواْلفُـرَاُت، َواْلَكـاِفرَاِن: َدْجلـة وَنْهـر َبْلـخَنْهرَاِن ُمْؤِمَناِن ونه«َوِفیِه 

  )٢( .)١(اْلَحِدیِث ِفي اْلَهْمَزةِ 

  )١٠٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن العدیم رحمه اهللا:

مـوي، عـن عبـد اهللا بـن سـعید المقبـري، حدثنا یوسف بن یعقوب الصـّفار، قـال: حـدثنا یحیـى بـن سـعید األ
نهــران مؤمنــان النیــل والفــرات، ونهــران «عــن جــده، عــن أبــي هریــرة قــال: قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم: 

  )٣(وفي روایة أخرى بدل بردى نهر بلخ. .»كافران دجلة وبردى
   تخریج الحدیث:

  تفرد بهذه األلفاظ دون سواه فیما أعلم.
   د:دراسة رجال اإلسنا

یحیى بن سـعید األمـوي: أبـو أیـوب الكـوفي، نزیـل بغـداد، لقبـه الجمـل، ، مـات سـنة أربـع وتسـعین ومائـة، ولـه  •
، وزاد: "یغــرب عــن األعمــش"، )٨(، والــذهبي)٧(، والــدارقطني)٦(، وابــن معــین)٥(وثقــه ابــن ســعد )٤(ثمــانون ســنة.

 .)٩(وذكره ابن حبان في الثقات
، وقـــال ابــــن )١٢(، وقــــال النســـائي: "ال بـــأس بــــه")١١(اود: "ال بــــأس بـــه ثقـــة": "صــــدوق"، وقـــال أبـــو د)١٠(قـــال أحمـــد

  : ثقة یغرب عن األعمش.قالت الباحثة : " صدوق یغرب".)١٣(حجر
                                                 

َل اآلَخـَرْین كـاِفَرین ِألَنَُّهَمـا َال َجَعَلُهَما ُمْؤِمَنْیِن َعَلى التَّْشبیه، ِألَنَُّهَما َیِفیضـان َعلَـى اْألَْرِض فَیسـِقیان الحـْرث بِـَال َمؤونـة وُكْلفـة، َوَجَعـ )١(
ــع ِبِهَمــا إالَّ ِبَمؤُ  ــِع كالكــاِفَرین. النهایــة فــي غریــب یْســقیان َوَال ُیْنَتَف ــع كــالمؤمَنین، َوَهــَذاِن ِفــي ِقلَّــة النَّْف ــِر والنَّْف ــَذاِن ِفــي اْلَخْی ــٍة وُكْلفــة، َفَه وَن

 .٦٩/ ١الحدیث واألثر 
  .١٣٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

  .٣٦٦/ ١بغیة الطلب فى تاریخ حلب  )٣(
 .٥٩٠تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٣٣٩/ ٧ات الكبرى الطبق )٥(
  .١٥٢/ ٩الجرح والتعدیل  )٦(
  .٧٠سؤاالت البرقاني للدارقطني ص:  )٧(
  .٣٦٦/ ٢الكاشف  )٨(
 .٥٩٩/ ٧الثقات  )٩(
  .١٧١بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص:  )١٠(
 .١٩٩/ ١٦تاریخ بغداد  )١١(
  .١٩٩/ ١٦تاریخ بغداد  )١٢(
  .٥٩٠تقریب التهذیب ص:  )١٣(



 ١٤٥

  .)١(، عدا عبد اهللا بن سعید المقبري، فهو متروكوباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

  ، ولم یتابع علیه.ألجل عبد اهللا بن سعید المقبري جدًا؛ إسناده ضعیف
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  (٣) .)٢(َوَقْد َتَقدََّم ُهَو َوَغْیُرُه ِفي اْلِمیمِ » فَأَتوا َمْنَهرًا فاْخَتبأوا ِفیهِ «(هـ) َوِفي َحِدیِث اْبِن ُأَنْیس 

  )١٠٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:

، َعـ ْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن َكْعـِب ْبـِن َماِلـٍك قَـاَل: " ِإنَّ ِممَّـا َصـَنَع اللَّـُه ِلَنِبیِّـِه َأنَّ َهـَذْیِن َعْن َمْعَمٍر، َعـِن الزُّْهـِريِّ
ْسـَالِم َكَتَصـاُوِل اْلَفْحلَـْیِن َال  َشـْیًئا ِإالَّ   َیْصـَنُع اْألَْوُس اْلَحیَّـْیِن ِمـَن اْألَْنَصـاِر ـ اْألَْوَس َواْلَخـْزَرَج ـ َكاَنـا َیَتَصـاَوَالِن ِفـي اْإلِ

ْسَالمِ َقاَلِت اْلَخْزَرُج: َواللَِّه َال َتْذَهُبوَن ِبِه َأَبًدا َفْضًال  َحتـَّى اْنَتَهْیَنـا َفَنَزْلَنا َفاْحَتَمْلَناُه َفاْنَطَلْقَنا ِبِه َمَعَنـا  ...  َعَلْیَنا ِفي اْإلِ
... َفِجْئَنا ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَأْخَبْرَنـاُه بِـَذِلَك قَـاَل: .هِ َعْیٍن ِمْن ِتْلَك اْلُعُیوِن َفَمَكْثَنا ِفی )٤(ِإَلى َمْنَهرِ 

  )٥(».ُوُجوهُ َأْفَلْحِت الْ «آُهْم َقاَل: َوَجاُءوُه َیْوَم اْلُجُمَعِة َوالنَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیْوَمِئٍذ َعَلى اْلِمْنَبِر َیْخُطُب، َفَلمَّا رَ 
   تخریج الحدیث:

  اختلف في هذا الحدیث على الزهري:
ــك ، مــن طریــق )٩(، وابــن زنجویــه)٨(أبــو عبیــدأخرجــه و . ، مــن طریــق معمــر)٧(عبــد الــرزاقأخرجــه و . )٦(فأخرجــه مال

  اللیث.
، من )١٠(وأخرجه أبو عوانة عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك، مختصرًا. : (مالك، ومعمر، واللیث)ثالثتهم

ــك، مختصــراً  ــك، عــن الزهــري، عــن عبــد الــرحمن بــن كعــب بــن مال وأخــرج ابــن  .طریــق الولیــد بــن مســلم، عــن مال
ــك، حســبت أنــه قــال: عبــد )١١(المظفــر ــك، عــن الزهــري، عــن ابــن لكعــب بــن مال ، مــن طریــق ابــن وهــب، عــن مال

                                                 
 .٣٠٦تقریب التهذیب ص:  )١(
  .٣٦٦/ ٤الحدیث واألثر الَمْنَهُر: َخْرٌق ِفي الِحْصِن ناِفٌذ یدُخُل ِفیِه الماُء، َوُهَو َمْفَعٌل، ِمَن النَّْهِر، والمیُم زائدٌة. النهایة في غریب  )٢(

 .١٣٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .٣٦٦/ ٤ٌذ یدُخُل ِفیِه الماُء، َوُهَو َمْفَعٌل، ِمَن النَّْهِر، والمیُم زائدٌة. النهایة في غریب الحدیث واألثر الَمْنَهُر: َخْرٌق ِفي الِحْصِن نافِ  )٤(
  .٩٧٤٧، ح:٤٠٧/ ٥المصنف  )٥(
 .١٦٢٥، ح: ٦٣٤/ ٣موطأ مالك  )٦(
 .٥٣٨٢، ح: ٢١٥/ ٣المصنف  )٧(
 .٩٩، ح: ٤٨األموال ص:  )٨(
 .١٥١، ح: ١٥٥/ ١األموال  )٩(
  .٦٥٨٧، ح: ٢٢١/ ٤مستخرج أبي عوانة  )١٠(
  .١٨٧غرائب مالك ص:  )١١(



 ١٤٦

لزهري، عن عبـد الـرحمن بـن عبـد ، من طریق معمر، عن ا)٢(، وابن منده)١(وأخرجه ابن شبة بن كعب، مختصرا.
من طریق سفیان بن عیینة، عـن  ،)٤(، وسعید بن منصور )٣(وأخرجه أحمد عبد اهللا بن كعب بن مالك، مختصرا.

وأخرجـه  .-)٦(ومـن طریقـه البیهقـي- )٥(وأخرجـه إبـراهیم بـن سـعد. عن الزهري، عن ابن كعـب بـن مالـك، مختصـراً 
عــن الزهــري، عــن عبــد  (إبــراهیم بــن ســعد، وابــن ابــي حفصــة) كالهمــا مــن طریــق ابــن أبــي حفصــة. )٧(ابــن راهویــه

، مـن طریـق موسـى بـن عقبـة، عـن الزهـري، )٨(وأخرجـه البیهقـي الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك، مختصرًا.

ــك، مختصــرًا. ، مــن طریــق الزبیــدي، عــن )١٠(، وأبــو نعــیم)٩(وأخرجــه الطبرانــي عــن عبــد الــرحمن بــن كعــب بــن مال
، مـن )١١(وأخرجـه أحمـد رحمن بن كعب بن مالك، عـن عبـد اهللا بـن عتیـك، مرفوعـًا، مختصـرًا.الزهري، عن عبد ال

، مـن طریـق حمـاد )١٢(وأخرجـه ابـن شـبة طریق معمر عن الزهري، عن ابن كعب بـن مالـك، عـن عمـه، مختصـرًا.
ق ، مــن طریــ)١٣(وأخرجــه الطبــري بــن ســلمة، عــن ابــن إســحاق، عــن الزهــري، عــن عبــد الــرحمن بــن كعــب، بنحــوه.

عـن ابـن إسـحاق، عـن الزهـري،  : (سـلمة، وعبـد الـرحیم)كالهما ، من طریق عبد الرحیم.)١٤(وابن أبي شیبة سلمة.
، من حدیث البراء بن عازب، قال َحدَّثََنا )١٥(والحدیث في صحیح البخاري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك، بنحوه.

وَسى، َعْن ِإْسَراِئیَل، َعـْن َأبِـي ِإْسـَحاَق، َعـِن الَبـَراِء ْبـِن َعـاِزٍب، قَـاَل: َبَعـَث ُیوُسُف ْبُن ُموَسى، َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن مُ 
 ْم َعْبَد اللَِّه ْبَن َعِتیٍك، َوَكانَ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى َأِبي َراِفٍع الَیُهوِديِّ ِرَجاًال ِمَن اَألْنَصاِر، َفَأمََّر َعَلْیهِ 

  َأُبو َراِفٍع ُیْؤِذي َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوُیِعیُن َعَلْیِه... الحدیث.
   دراسة رجال اإلسناد:

 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
 .٤٦٧/ ٢تاریخ المدینة  )١(
  .٥٣٦معرفة الصحابة ص:  )٢(
  .٥٠٧/ ٣٩مسند أحمد  )٣(
 .٢٦٢٧، ح: ٢٨١/ ٢سنن سعید بن منصور  )٤(
 .١٤٠٨، ح: ٨٦جزء من نسخة إبراهیم بن سعد ص:  )٥(
  .٥٨٤٠، ح: ٣١٤/ ٣السنن الكبرى  )٦(
  .٤٤٥١، ١٦٦/ ٥نقال عن: إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )٧(
 .٥٨٤١، ح: ٣١٤/ ٣السنن الكبرى  )٨(
 .١٧٦٠، ح: ٣٧/ ٣مسند الشامیین  )٩(
 .٤٣٧٥، ح: ١٧٢٨/ ٣معرفة الصحابة  )١٠(
  .٥٠٦/ ٣٩مسند أحمد  )١١(
 .٤٦٣/ ٢تاریخ المدینة  )١٢(
  .٤٩٥/ ٢تاریخ الطبري  )١٣(
 .٣٦٨٩٨، ح: ٣٩٦/ ٧أبي شیبة  مصنف ابن )١٤(
 .٤٠٣٩، ح: ٩١/ ٥صحیح البخاري  )١٥(



 ١٤٧

 الحكم على اإلسناد: 
على  ، وأما االختالف)١(رواته ثقات، وهو مرسل، قال أبو نعیم: "هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري مرسال"

الزهري فیه، فقد رجح ابن عبد البر، قول من رواه مرسال، وأنه حدیث عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن كعـب، فقـال: 
"والحـــدیث واهللا أعلـــم، لعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن كعـــب، وهـــو المحفـــوظ عنـــدنا، ألن معمـــرا، وابـــن عیینـــة، لـــم 

بــن  ، فقــال: أحســب، وقــال یــونس: عبــد الــرحمنیســمیاه، وابــن إســحاق قــد اختلــف عنــه فیــه، وشــك مالــك فــي اســمه
كعـب مــن غیــر شــك، وقــال عقیــل: عبـد اهللا بــن كعــب، واتفــق إبــراهیم بــن سـعد، وٕابــراهیم بــن إســماعیل بــن مجمــع، 

  على عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب، وهو المحفوظ عندنا".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـا َنــَزَل التحـریُم أتَـى النبــيَّ َصـلَّى اللَّــه َعَلْیـِه َوَســلََّم أنَّ رُجــال اْشـترى ِمــ«(َنهَـَز) (هــ) ِفیـِه  ن مـاِل َیتـاَمى َخْمــرًا، َفَلمَّ

َأْي ُقْرَبها. َوُهَو ِمن َناَهَز الصبىُّ البلوَغ، ِإَذا داَناه. وحقیقُته: » َفَعرََّفُه، َفَقاَل: أهِرْقها، َوَكاَن الماُل َنْهَز َعشرة آالفٍ 
  (٢) َكاَن َذا َنْهٍز.

  لم أجده بهذا اللفظ، ووجدته بنحوه 
  )١٠٦الحدیث رقم (

  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
: َكــاَن ِفــي َحــدَّثََنا َأْســَوُد ْبــُن َعــاِمٍر، َقــاَل: َحــدَّثََنا ِإْســَراِئیُل، َعــْن َلْیــٍث، َعــْن َیْحَیــى ْبــِن َعبَّــاٍد، َعــْن َأَنــٍس، َقــالَ 

َمِت اْلَخْمُر، َأَتى َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َفقَـاَل: َأْجَعلُـُه ِحْجِر َأِبي َطْلَحَة َیَتاَمى، َفاْبتَ  اَع َلُهْم َخْمًرا، َفَلمَّا ُحرِّ
؟ َقاَل:    )٣(َقاَل: َفَأْهَراَقُه. " َال "،َخال 

   تخریج الحدیث:
 ن عبـاد، بـه مختصـرا.عـن یحیـى بـ إسـماعیل بـن عبـد الـرحمن، ، من طریق السـدي)٤(أخرجه اإلمام مسلم

  ، من طریق اللیث، به بنحوه.)٧(، والدارقطني)٦(، والبزار)٥(وأخرجه الترمذي
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)٨(، عدا اللیث بن أبي سلیم، ، فهو: "صدوق اختلط جدا ولم یتمیز حدیثه فترك"جمیع رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
 .١٠٠٢/ ٢معرفة الصحابة ألبي نعیم  )١(

  .١٣٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
  .١٣٧٣٢، ح: ٢٧٦/ ٢١مسند أحمد  )٣(
 .١٩٨٣، ح: ١٥٧٣/ ٣صحیح مسلم  )٤(
 .١٢٩٣، ح: ٥٨٠/ ٣سنن الترمذي  )٥(
 ٧٦٠٩، ح: ١١٣/ ١٤مسند البزار  )٦(
  .٤٧٠٢، ح: ٤٧٧/ ٥سنن الدارقطني  )٧(
  .٤٦٤تقریب التهذیب ص:  )٨(



 ١٤٨

 الحكم على اإلسناد: 
توبـع علیـه مـن قبـل السـدي، كمـا هـو ظـاهر فـي التخـریج، فـارتقى إلـى  إسناده ضعیف ألجـل اللیـث، لكنـه

  الحسن لغیره.
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـــاٍس  ـــِن َعبَّ ـــُه َحـــِدیُث اْب ـــاَهْزُت االحـــِتالم«(س) َوِمْن ـــْد َن ـــَزُة ». َوَق ـــا: اغَتَنْمُتهـــا. وفـــالٌن ُنْه ـــَزُة: الُفْرصـــة. واْنَتَهْزُتَه والنُّْه

  (١) الُمْخَتِلس.

  )١٠٧لحدیث رقم (ا
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ِه ْبِن ُعْتَبَة، َعـْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَّ 
َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى «، ، َوَأَنا َیْوَمِئٍذ َقْد َناَهْزُت اِالْحِتَالمَ )٢(ًبا َعَلى ِحَماٍر َأتَانٍ َأْقَبْلُت رَاكِ َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّه َقاَل: 

فِّ َفَنَزْلتُ  َتْرتَـُع،  ، َوَأْرَسْلُت اَألَتانَ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ُیَصلِّي ِبالنَّاِس ِبِمًنى ِإَلى َغْیِر ِجَداٍر، َفَمَرْرُت َبْیَن َیَدْي َبْعِض الصَّ
، َفَلْم ُیْنِكْر َذِلَك َعَليَّ َأَحدٌ  فِّ   )٣(».َوَدَخْلُت ِفي الصَّ

   تخریج الحدیث:
 ، مـــن طریـــق عبـــد اهللا بـــن مســـلمة.)٥(وأخرجـــه أیضـــاً  إســـماعیل بـــن أبـــي أویـــس. عـــن، )٤(أخرجـــه البخـــاري

  وایة عن مالك، به بنحوه.ثالثتهم تابعوا عبد اهللا بن یوسف في الر  ، من طریق یحیى بن یحیى.)٦(وأخرجه مسلم
   دراسة رجال اإلسناد:

  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  (٧) إَذا الَحقُّ َوَضْح. َأْي َقِبَله وأْسَرع ِإَلى َتناُوِله.» واْنَتَهَز الحقَّ «(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي الدَّحداح:  

  )١٠٨الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

                                                 
  .١٣٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

ًة. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٢(  .٢١/ ١الحماَرُة اْألُْنَثى َخاصَّ
  .٤٩٣، ح:١٠٥/ ١صحیح البخاري  )٣(
 .٧٦، ح: ٢٦/ ١صحیح البخاري  )٤(
 .٨٦١، ح: ١٧١/ ١صحیح البخاري  )٥(
  .٥٠٤، ح: ٣٦١/ ١صحیح مسلم  )٦(

 .١٣٦/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)



 ١٤٩

  

  ابن األثیر رحمه اهللا: قال 
أ ُثمَّ َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َال َیْنَهزه ِإالَّ الصَّالُة ُغِفر َلُه َما َخال ِمـْن َذْنبـه«(س) َوِفیِه  النَّْهـُز: الـدَّفع. ُیقَـاُل: » َمْن َتوضَّ

  )١(َنَهْزُت الرُجَل َأْنَهُزُه، ِإَذا َدَفْعَته، وَنَهَز رأَسه، ِإَذا َحرَّكه.

  )١٠٩ث رقم (الحدی
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َحدَّثََنا اْبـُن َوْهـٍب، قَـاَل: َوَأْخَبَرنِـي َمْخَرَمـُة ْبـُن ُبَكْیـٍر، َعـْن أَ  ِبیـِه، َعـْن ُحْمـَراَن َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َسِعیٍد اْألَْیِليُّ
ـَأ ُعْثَمــاُن ْبـُن َعفَّــاَن، َیْوًمـا  ُوُضــوًءا َحَسـًنا ثُــمَّ قَـاَل: َرَأْیــُت َرُسـوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَســلََّم َمـْوَلى ُعْثَمـاَن، َقــاَل: َتَوضَّ

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َقاَل:  َالُة، ُغِفـَر َلـُه َمـا َخـَال ِمـْن «َتَوضَّ َأ َهَكَذا، ُثمَّ َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َال َیْنَهُزُه ِإالَّ الصَّ َمْن َتَوضَّ
  )٢(.»َذْنِبهِ 

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق معـاذ بـن )٥(وأخرجـه البخـاري أیضـاً . ، من طریق عطاء بن یزیـد)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري

  ثالثتهم، عن حمران، به بنحوه. ، من طریق هشام بن عروة، عن أبیه.)٦(وأخرجه مسلم عبد الرحمن.
   دراسة رجال اإلسناد:

  (٧) القرشي، أبو المسور المدني، مات سنة ثمان وخمسین ومائة. األشجبن  : بن عبد اهللاَمْخَرَمُة ْبُن ُبَكْیر •
: "سـألت إسـماعیل بـن أبـي أویـس: قلـت: هـذا الـذي یقـول )٩(: "ثقـة كثیـر الحـدیث"، وقـال أبـو حـاتم)٨(قال ابن سـعد

وقال أحمد:  ،)١٠(مالك بن أنس حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكیر بن األشج"، وقال ابن المدیني: "ثقة"
، وقال: "یحتج بحدیثه من غیر روایته عن أبیه، ألنه لم یسمع من أبیه"، )١٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١١("ثقة"

 .)١٣(وقیل ألحمد بن صالح: كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: "نعم"
                                                 

  .١٣٦/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  .٢٣٢، ح:٢٠٨/ ١صحیح مسلم  )٢(
 .١٦٤، ح: ٤٤/ ١صحیح البخاري  )٣(
 .٢٢٦، ح: ٢٠٤/ ١صحیح مسلم  )٤(
  ٦٤٣٣، ح: ٩٢/ ٨صحیح البخاري  )٥(
  .٢٢٧، ح: ٢٠٥/ ١صحیح مسلم  )٦(
  .٥٢٣تقریب التهذیب ص:  )٧(
  .٤٣٢ص: –القسم المتمم–الطبقات الكبرى  )٨(
 .٨/٣٦٣الجرح والتعدیل  )٩(
 المصدر السابق نفسه. )١٠(
  .٢/٤٩٠العلل ومعرفة الرجال  )١١(
 .٧/٥١٠الثقات  )١٢(
 .٢٧/٣٢٧تهذیب الكمال  )١٣(



 ١٥٠

غیرهمـا عـن مخرمـة : "وعند ابن وهب، ومعن بـن عیسـى، و )٢(: "صالح الحدیث"، وقال ابن عدي)١(وقال أبو حاتم
: "صـدوق"، وقـال ابـن حجـر: "صـدوق، وروایتـه )٣(أحادیث حسان مستقیمة، وأرجو أنه ال بأس به"، وقـال السـاجي

  .)٤(بن المدیني: سمع من أبیه قلیال"اعن أبیه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معین وغیرهما، وقال 
  : َیُقوُلوَن ِإن َحِدیثه َعن َأِبیه كتاب َولم یسمع من َأِبیه".)٦(أیضاً : " َلْیَس َحِدیثه ِبَشْيء"، وقال )٥(وقال ابن معین

  قالت الباحثة: ثقة، ولعل تضعیف ابن معین له لكون روایته عن أبیه أغلبها وجادة.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
، َأْي لحُمُهما قِلیل. والـنَّْهُس: أْخـذ اللَّحـم »َكاَن َمْنُهوَس الَكْعَبین«َم (َنَهَس) (هـ س) ِفي ِصَفِته َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلَّ 

  )٧(َوِبالشِّیِن َأْیًضا.» َمْنُهوس الَقَدمین«ِبَأْطَراِف األْسنان. والنَّْهش: األْخذ ِبَجمیعها. وُیرَوى 

  )١١٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا:

، َحـدَّثََنا ِإْسـَحاُق ْبـُن ِإْبـَراِهیَم، َأْخَبَرَنـا َوْهـُب ْبـُن َجِریـٍر، َحـدَّثََنا ُشـْعَبُة،َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَّ  ـٍد اْألَْزِديُّ َعـْن  ِه ْبـُن ُمَحمَّ
َفِم، َأْشـَهَل اْلَعْیَنـْیِن، َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َضِلیَع الْ «ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: 

  )٨(».َمْنُهوَس اْلَكْعَبْیِن َأِو اْلَقَدَمْینِ 
   تخریج الحدیث:

"منهــوس  روایــة مســلم: یــق شــعبة، عــن ســماك، بــه بنحــوه، وفــيمــن طر ، )١٠(والــبالذري، )٩(أخرجــه مســلم
  ".العقبمنهوش ، أما روایة البالذري ففیها: "من "منهوس الكعبین أو القدمین" العقب"، بدالً 

   دراسة رجال اإلسناد:
  .ثقة ساء حفظه، فروایة من سمع منه قدیما كسفیان وشعبة صحیح. وهو: )١١(: سبقسماك بن حرب •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .٨/٣٦٣الجرح والتعدیل  )١(
  ١٧٧/ ٨الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
 .١٠/٦٤تهذیب التهذیب  )٣(
 .٥٢٣تقریب التهذیب ص:  )٤(
  .٢٣٩/ ٣روایة الدوري  -تاریخ ابن معین  )٥(
  .٢٥٤/ ٣روایة الدوري  -" تاریخ ابن معین  )٦(

  .١٣٦/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
  .٦٢٨٩، ح: ٢٠٠/ ١٤صحیح ابن حبان  )٨(
 .٢٣٣٩، ح: ١٨٢٠/ ٤حیح مسلم ص )٩(
 ، وجمیع رواته ثقات.٨٤٢، ح: ٣٩٣/ ١أنساب األشراف للبالذري  )١٠(
  .١٤راجع: ح:  )١١(



 ١٥١

 الحكم على اإلسناد: 
  إسناده صحیح، والحدیث من روایة شعبة عن سماك، وسماعه منه قدیم.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َر ِفي اْلَحِدیِث.» َأنَُّه أَخذ َعْظمًا َفَنَهَس َما َعَلْیِه ِمَن اللَّحم«اْلَحِدیُث  (س) َوِمْنهُ    )١(َأْي أَخذه ِبِفیه. َوَقْد َتَكرَّ

  :بهذه األلفاظلم أجده بهذه األلفاظ، ووجدته 
  )١١١الحدیث رقم (

  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس: " َأنَّ النَِّبــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه )٣(، َعــْن ِعْكِرَمــةَ )٢(ْن َأیُّــوبَ َحــدَّثََنا ُحَســْیٌن، َحــدَّثََنا َجِریــٌر، َعــ

أْ )٤(اْنَتَهَس َعْرًقاَوَسلََّم،    )٥(".، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ
   تخریج الحدیث:

، مـن )٨(ه ابـن حبـانوأخرجـ ، من طریق حماد بن زید، عـن أیـوب، بـه بنحـوه.)٧(، والبخاري)٦(أخرجه أحمد
، )١٠(وأخرجـه مسـلم ، مـن طریـق ابـن سـیرین.)٩(وأخرجـه البخـاري طریق داود بن أبي هند، عن عكرمة، بـه بنحـوه.

  كالهما، عن ابن عباس، نحوه. من طریق عطاء بن یسار.
   دراسة رجال اإلسناد:

"صـح:  ظـه، والـذي:، وهو: ثقة صحیح الكتاب قیل كـان فـي آخـر عمـره یهـم مـن حف)١١(: سبقبن حازم جریر •
  .)١٢(أنه ما حدث في حال اختالطه"

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

  .)١٣(إسناده صحیح، وصحح إسناده شعیب األرناؤوط
                                                 

  .١٣٦/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
 هو: ابن كیسان السختیاني. )٢(
  مولى ابن عباس. )٣(
  .١٠١١/ ٣هو العظم بلحمه. غریب الحدیث إلبراهیم الحربي  )٤(
 .٢٤٦٧، ح: ٢٧٤/ ٤مسند أحمد  )٥(
 ٢٢٨٩، ح: ١٤٢/ ٤مسند أحمد  )٦(
 .٥٤٠٥، ح: ٧٣/ ٧صحیح البخاري  )٧(
  ١١٢٩، ح: ٤١١/ ٣صحیح ابن حبان  )٨(
 .٥٤٠٤، ح: ٧٣/ ٧صحیح البخاري  )٩(
  .٣٥٤، ح: ٢٧٣/ ١صحیح مسلم  )١٠(
  .٨٣راجع: ح:  )١١(
 .٤٦١/ ١فتح الباري البن حجر  )١٢(
  .٢٧٤/ ٤هامش: مسند أحمد  )١٣(



 ١٥٢

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــِدیم الــنَُّهُس » رَأى ُشــَرْحبیَل وقــد صــاَد ُنَهســًا باألْســَواف«(س) َوِفــي َحــِدیِث َزْیــِد ْبــِن ثَاِبــٍت  ــَرد، ُی : طــائٌر ُیْشــِبه الصُّ

  )١(واألْسواُف: َمْوِضٌع ِباْلَمِدیَنِة. َتْحریك رأِسه وَذَنِبه، َیْصطاُد الَعصاِفیر َویأِوي ِإَلى الَمقابر.

  )١١٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

َأَخـْذُت ُنَهًسـا ْحَمِن ْبُن َأبِـي الرَِّجـاِل، َعـْن ُشـَرْحِبیَل، قَـاَل: َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد، َمْوَلى َبِني َهاِشٍم، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ 
َم َمـا َبـْیَن ، َفَأَخَذُه ِمنِّي َزْیُد ْبُن ثَاِبٍت، َفَأْرَسَلُه، َوَقاَل: "َأَمـا َعِلْمـَت َأنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـِباْألَْسَوافِ  لََّم َحـرَّ
  )٢(َالَبَتْیَها".

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق زیـاد )٥(، وأحمـد)٤(أخرجـه الحمیـديو ، من طریـق عبـد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد. )٣(أخرجه أحمد
، مـن طریـق الولیـد )٧(وأخرجه ابـن أبـي شـیبة ، من طریق ابن أبي ذئب.)٦(وأخرجه ابن الجعد بن سعد الخراساني.

  عن شرحبیل، به بنحوه.یعهم جم ، من طریق زیاد بن سعد.)٨(وأخرجه الطحاوي بن كثیر.
   دراسة رجال اإلسناد:

 ، وهو ثقة.)٩(: سبقَأُبو َسِعیٍد، َمْوَلى َبِني َهاِشمٍ  •
 )١٠(: األنصاري، النجاري، المدني، كان ینزل بعض ثغور الشام.َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الرَِّجالِ  •

وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وزاد: "ربمــا  ،)١٤(، وابــن شــاهین)١٣(، والــدارقطني)١٢(، وأحمــد)١١(وثقــه ابــن معــین
 .)١٥(أخطأ"

                                                 
  .١٣٧، ١٣٦/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  ٢١٥٧٦، ح: ٤٥٤/ ٣٥مسند أحمد  )٢(
 .٢١٦٧٠، ح: ٥٢٣/ ٣٥مسند أحمد  )٣(
 .٤٠٤، ح: ٣٨٢/ ١مسند الحمیدي  )٤(
 .٢١٦٦٣، ح: ٥١٧/ ٣٥مسند أحمد  )٥(
  .٢٨١٤، ح: ٤١٢مسند ابن الجعد ص:  )٦(
 .١٢٤، ح: ١٠٣/ ١مسند ابن أبي شیبة  )٧(
 .٦٣٠٤، ح: ١٩٢/ ٤شرح معاني اآلثار  )٨(
 .٣راجع: ح:  )٩(
  .١٧/٨٨تهذیب الكمال  )١٠(
 .٣/١٦٥ -روایة الدوري–تاریخ ابن معین  )١١(
 .٢/٤٧٦العلل ومعرفة الرجال  )١٢(
 .٤٤سؤاالت البرقاني للدارقطني ص:  )١٣(
 .١٤٤تاریخ أسماء الثقات ص: )١٤(
  .٧/٩٢الثقات  )١٥(



 ١٥٣

: "صــدوق، وثقــه غیــر )٣(: "أرجــو أنــه ال بــأس بــه"، وقــال الــذهبي)٢(: "صــالح"، وقــال ابــن عــدي)١(وقــال أبــو حــاتم
: "بــل صــدوق حســن الحــدیث، )٥(: "صــدوق ربمــا أخطــأ"، وتعقبــه صــاحبا التحریــر، فقــاال)٤(واحــد"، وقــال ابــن حجــر

طــأ" أخــذها مــن ابــن حبــان، ولــم یصــنع شــیئًا، فإنمــا أنــزل هــذا الشــیخ عــن مرتبــة التوثیــق المطلــق وقولــه: "ربمــا أخ
  بسبب أخطائه".

  قالت الباحثة: صدوق.
: ابن سعد أبو سعد المدني، مولى األنصار، صدوق اختلط بأخرة، مات سـنة ثـالث وعشـرین ومائـة، شرحبیل •

: "بقــي إلــى آخــر الزمــان حتــى اخــتلط )٨(ال قــول ابــن ســعد، نــاق)٧(ذكــره ســبط ابــن العجمــي )٦(وقــد قــارب المائــة.
  : القول فیه قول ابن حجر.قالت الباحثة واحتاج حاجة شدیدة: وله أحادیث ولیس یحتج به".

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

 میــز،، وروایــة عبــد الــرحمن عنــه لــم تتفهــو صــدوق اخــتلط بــأخره إســناد ضــعیف ألجــل شــرحبیل بــن ســعد،
، من حدیث أبي هریرة رضـي اهللا عنـه، قـال: لَـْو َرَأْیـُت )٩(ومدار الحدیث علیه ولم یتابع، والحدیث في الصحیحین

  ».َما َبْیَن َالَبَتْیَها َحَرامٌ «الظَِّباَء ِباْلَمِدیَنِة َتْرَتُع َما َذَعْرُتَها، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 

  بن األثیر رحمه اهللا: قال ا
  )١٠(َأْي ُهِزلت. واْلَمْنُهوُش: الَمْهزول الَمْجُهود.» واْنَتَهَشْت أْعضاُدنا«(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١١٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

اُن ِفي َحِدیِثِه: َأْخَبَرَنا َقَتاَدُة، قَـاَل: َحـدَّثََنا َأَنـُس ، َقاَال: َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َقاَل َعفَّ )١٢(، َوَحدَّثََنا َعفَّانُ )١١(َحدَّثََنا َبْهزٌ 
َلْیِه َوَسلََّم، َفَقاُلوا: ِإنَّا َقِد ْبُن َماِلٍك، َوَقاَل َبْهٌز: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: " َأنَّ َرْهًطا ِمْن ُعَرْیَنَة َأَتْوا َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا عَ 

                                                 
 .٥/٢٨٢ الجرح والتعدیل )١(
  .٥/٤٦٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
 .١١٩من تكلم فیه وهو موثق ص: )٣(
 .٣٤٠تقریب التهذیب ص: )٤(
 .٢/٣١٨تحریر التقریب  )٥(
  .٢٦٥تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .١٦٧االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص:  )٧(
 .٣١٠/ ٥الطبقات الكبرى  )٨(
 .١٣٧٢، ح: ٩٩٩/ ٢، وصحیح مسلم ١٨٧٣، ح: ٢١/ ٣صحیح البخاري  )٩(

 .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٠)
  .١٢٨هو: بهز بن أسد العمي أبو األسود البصري. تقریب التهذیب ص:  )١١(
  .٣٩٣هو: عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي. تقریب التهذیب ص:  )١٢(



 ١٥٤

َفَأَمَرُهْم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأْن َیْلَحقُـوا ِبَراِعـي  َواْنَتَهَشْت َأْعَضاُدَنا،، َفَعُظَمْت ُبُطوُنَنا، )١(ةَ اْجَتَوْیَنا اْلَمِدینَ 
ِبـــِل، َفَشـــِرُبوا ِمـــ ِبـــِل، َفَیْشـــَرُبوا ِمـــْن َأْلَباِنَهـــا، َوَأْبَواِلَهـــا "، َقـــاَل: " َفَلِحقُـــوا ِبَراِعـــي اْإلِ ْن َأْلَباِنَهـــا، َوَأْبَواِلَهـــا َحتَّـــى َصـــُلَحْت اْإلِ
ِبَل، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلیْ  ِه َوَسلََّم، َفَبَعَث ِفي َطَلِبِهْم، َفِجيَء ُبُطوُنُهْم، َوَأْلَواُنُهْم، ُثمَّ َقَتُلوا الرَّاِعي، َواْسَتاُقوا اْإلِ

ــْم، َفَقَطــَع َأْیــِدَیُهْم َوَأرْ  ــاَن َهــَذا َقْبــَل َأْن َتْنــِزَل ِبِه ــِن ِســیِریَن: "ِإنََّمــا َك ــِد ْب ــاَل َقتَــاَدُة: َعــْن ُمَحمَّ ــْم، َوَســَمَر َأْعُیــَنُهْم "، َق ُجَلُه
  )٢(اْلُحُدوُد".

   تخریج الحدیث:
  ، عن موسى بن إسماعیل، عن همام، به بنحوه.)٣(أخرجه البخاري
  ، من طریق شعبة.)٤(وأخرجه أیضاً 
  ، من طریق سعید األعرج.)٥(وأخرجه أیضاً 

  كالهما عن قتادة، به بنحوه.
  ، من طریق أبي قالبة.)٦(وأخرجه أیضاً 
  ، من طریق ثابت.)٧(وأخرجه أیضاً 

  كالهما عن أنس، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

لسابعة مات سنة همام: بن یحیى بن دینار الَعْوِذيُّ ، أبو عبد اهللا، أو أبو بكر، البصري، ثقة ربما وهم، من ا •
  )٨(أربع، أو خمس وستین ومائة.

 قالت الباحثة: ولم یهم في حدیثنا ألنه توبع علیه.
 تدلیسه. صرح بالسماع في حدیثنا، فال یضر. وقد )٩(قتادة: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
الحدیث، وصرح قتادة بالسماع  إسناده صحیح، فقد توبع علیه همام بن یحیى، كما هو ظاهر في تخریج

 في حدیثنا، والحدیث من روایة موسى بن إسماعیل عن همام، في صحیح البخاري.

                                                 
  .٢٤٤/ ١شرابه وال یوافقك. الفائق في غریب الحدیث اجتواء المكان: خالف تنعمه وهو أال تستمرىء طعامه و  )١(
  .١٤٠٨٦، ح: ٤٦٢/ ٢١مسند أحمد  )٢(
 .٥٦٨٦، ح: ١٢٣/ ٧صحیح البخاري  )٣(
 .١٥٠١، ح: ١٣٠/ ٢صحیح البخاري  )٤(
 .٤١٩٢، ح: ١٢٩/ ٥صحیح البخاري  )٥(
  .٢٣٣، ح: ٥٦/ ١صحیح البخاري  )٦(
 .٥٦٨٥، ح: ١٢٣/ ٧صحیح البخاري  )٧(
  .٥٧٤یب التهذیب ص: تقر  )٨(
 .٤١راجع: ح:  )٩(



 ١٥٥

 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ا َجهَـَده، َفهُـَو َهَكَذا َجاَء ِفي ِرَواَیٍة بالنُّون، َوِهـَي الَمظـاِلم، ِمـْن قَـْوِلِهْم: َنَهَشـُه، ِإذَ » َمْن َجَمع َماًال ِمْن َنَهاِوَش «َوِفیِه 

، وتخاِریـب، ِمـَن َمْنُهوٌش. َوَیُجوُز َأْن َیُكوَن ِمَن اْلَهْوِش: الَخْلط، وُیْقَضى ِبِزَیاَدِة النُّون، َوَیُكوَن َنظیر قَـْوِلِهْم: َتبـاِذیر
  )١(التَّْبذیر والَخراب.

  )١١٤الحدیث رقم (
  ).٩٨سبق، أنظر ح: (

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َیْعنِـي ِفـي الَحـْوض. َهَكـَذا َجـاَء ِفـي ِرَواَیـٍة بـالنُّون، َوُهـَو » َفنزْعنا ِفیِه َحتـَّى َأْنَهْقَنـاهُ «(س) ِفي َحِدیِث َجـاِبٍر  (َنَهَق)

َواُب ِباْلَفاِء. َوَقْد َتَقدََّم.   )٢(َغَلط، َوالصَّ

  )١١٥الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه بالنون، وعثرت علیه بالفاء.

  حمه اهللا:قال اإلمام مسلم ر 
ـُد ْبـُن َعبَّـاٍد  قَـاَال: َحـدَّثََنا  -َوَتَقاَرَبـا ِفـي َلْفـِظ اْلَحـِدیِث، َوالسِّـَیاُق ِلهَـاُروَن  -َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوُمَحمَّ

ـاِمِت، قَـالَ َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعْن َیْعُقوَب ْبِن ُمَجاِهٍد َأِبي َحْزَرَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن اْلَوِلیـ ِسـْرَنا  :)٣(ِد ْبـِن ُعَبـاَدَة ْبـِن الصَّ
، قَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى َمَع َرُسوِل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َحتـَّى ِإَذا َكاَنـْت ُعَشْیِشـَیٌة َوَدَنْوَنـا َمـاًء ِمـْن ِمَیـاِه اْلَعـَربِ 

َقاَل َجاِبٌر: َفُقْمُت َفُقْلُت: َهَذا َرُجٌل، َیا َرُسـوَل » ُمَنا َفَیْمُدُر اْلَحْوَض َفَیْشَرُب َوَیْسِقیَنا؟َمْن َرُجٌل َیَتَقدَّ «اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
ِبْئِر، َفَنَزْعَنا َفَقاَم َجبَّاُر ْبُن َصْخٍر، َفاْنَطَلْقَنا ِإَلى الْ » َأيُّ َرُجٍل َمَع َجاِبٍر؟«اِهللا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
َل َطـاِلٍع َعَلْیَنـا َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا  ، ُثمَّ َنَزْعَنا ِفیِه َحتَّى َأْفَهْقَناُه،ِفي اْلَحْوِض َسْجًال َأْو َسْجَلْیِن، ُثمَّ َمَدْرَناهُ  َفَكاَن َأوَّ

  )٤(....َل اهللاِ ُقْلَنا: َنَعْم، َیا َرُسو » َأَتْأَذَناِن؟«َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل: 
   تخریج الحدیث:

، من طریق هشـام بـن عمـار، وسـلیمان بـن عبـد الـرحمن الدمشـقي، ویحیـى بـن الفضـل )٥(أخرجه أبو داود
 جمــیعهم، عــن حــاتم بــن إســماعیل، بــه بنحــوه. ، مــن طریــق عمــرو بــن زرارة.)٦(وأخرجــه ابــن حبــان .السجســتاني

                                                 
  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  المرجع السابق. (٢)

  .٣٠٠٦، ح: ٢٣٠١/ ٤صحیح مسلم  )٣(
  .٣٠١٠، ح: ٢٣٠٥/ ٤صحیح مسلم  )٤(
  .٦٣٤، ح: ١٧١/ ١سنن أبي داود  )٥(
 .٢١٩٧، ح: ٥٧٢/ ٥صحیح ابن حبان  )٦(



 ١٥٦

 ، مــن طریــق ســعید بــن الحــارث.)٣(وأخرجــه أیضــاً  لمنكــدر.، مــن طریــق محمــد بــن ا)٢(، ومســلم)١(وأخرجــه البخــاري
جمــیعهم عــن جــابر، بــه بقطعــة مــن حدیثــه الطویــل فیهــا ذكــر  ، مــن طریــق أبــي الزبیــر المكــي.)٤(وأخرجــه مســلم

  الصالة في الثوب الطویل.
   دراسة رجال اإلسناد:

ْبِرَقان المكي، نزیل بغداد، صدوق یهم، ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاد •   )٥(مات سنة أربع وثالثین ومائتین.: بن الزِّ
 . )٧(، وذكره ابن حبان في الثقات)٦(وثقه ابن قانع

  : "ال بأس به".)١٠(: "یقع في قلبي أنه صدوق"، وقال صالح جزرة)٩(: "ال بأس به"، وقال أحمد)٨(وقال ابن معین
  قالت الباحثة: صدوق، وقد روى له مسلم مقرونًا في حدیثنا.

: المـــدني، أبــو إســـماعیل الحــارثي مـــوالهم، أصــله مـــن الكوفــة، مـــات ســنة ســـت أو ســـبع اِعیلَ َحــاِتُم ْبـــُن ِإْســـمَ  •
  )١١(وثمانین ومائة.

، وزاد: "ثبــــت"، )١٤(، وابــــن المــــدیني)١٣(: "كــــان ثقــــة مأمونــــًا كثیــــر الحــــدیث"، ووثقــــه ابــــن معــــین)١٢(قــــال ابــــن ســــعد
 .)١٦(، والدارقطني، وزاد: "وزیادته مقبوله"، والذهبي)١٥(والعجلي

راوردي، زعمــوا أن حاتمـًا كـان رجــًال فیـه غفلـة إال أن كتابــه صـالح"، وقـال ابــن : "أحـب إلــي مـن الـد)١٧(أحمـد وقـال
  )١٨(حجر: "صحیح الكتاب، صدوق یهم".

                                                 
 .٣٥٢، ح: ٨٠/ ١صحیح البخاري  )١(
 .٧٦٦، ح: ٥٣٢/ ١صحیح مسلم  )٢(
  .٣٦١، ح: ٨١/ ١صحیح البخاري  )٣(
  .٥١٨، ح: ٣٦٩/ ١صحیح مسلم  )٤(
 .٤٨٦تقریب التهذیب ص:  )٥(
  .٢٤٥/ ٩تهذیب التهذیب  )٦(
  .٩٠/ ٩الثقات  )٧(
  .٩٣١/ ٣الضعفاء ألبي زرعة الرازي  )٨(
  .٤٠٩/ ٢العلل ومعرفة الرجال  )٩(
  .٦٥١/ ٣تاریخ بغداد  )١٠(
  .١٤٤تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٥/٤٢٥الطبقات الكبرى  )١٢(
 .٩٥تاریخ ابن معین، روایة الدارمي ص: )١٣(
 .١١٨سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ص: )١٤(
 .١/٢٧٥معرفة الثقات  )١٥(
  .٣٠٠/ ١الكاشف  )١٦(
  .٣/٢٥٩الجرح والتعدیل  )١٧(
 .١٤٤تقریب التهذیب ص:  )١٨(



 ١٥٧

  : "لیس بالقوي".)١(وقال النسائي
  قالت الباحثة: ثقة، وقول أحمد زعموا، فیه تضعیف لهذا القول، وقد احتج به الشیخان في صحیحیهما.

  )٢(: مات سنة تسع وأربعین ومائة، أو بعدها.ُقوب ْبِن ُمَجاِهٍد َأِبو َحْزَرةَ َیعْ  •
، وقال ابن سـعد: َكـاَن )٧(، وذكره ابن حبان في الثقات)٦(، والذهبي)٥(، والنسائي)٤(، وابن المدیني)٣(وثقه ابن معین

 صدوق".: ")١٠(: ال بأس به، وقال ابن حجر)٩(، وقال أبو زرعة)٨(َقِلیَل اْلَحِدیثِ 
  قالت الباحثة: ثقة.

  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١١(َقاَلُه َثَالثًا، َأْي باِلغ ِفي َغْسِله..» اْذَهْب َفاْنَهْكهُ «َوَحِدیُث الَخلوق 

  )١١٦الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:النسائي قال اإلمام 

، َعـْن ِعْمـَراَن ْبـِن َظْبَیـاَن، َعـْن ُحَكـْیِم ْبـِن َسـْعٍد، َعـْن َأبِـي )١٢(َحـدَّثََنا ُسـْفَیانُ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: 
َم: ، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّ )١٣(ُهَرْیَرَة َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبِه َرْدٌع ِمْن َخُلوقٍ 

  )١٤(».اْذَهْب َفاْنَهْكُه، ُثمَّ َال َتُعدْ «، ُثمَّ َأَتاُه َفَقاَل: »اْذَهْب َفاْنَهْكهُ «ُثمَّ َأَتاُه َفَقاَل: » اْذَهْب َفاْنَهْكهُ «
   تخریج الحدیث:
بهـام حكـیم بـن سـعد، فقـال: "أن رجـًال مـن بنـي حنیفـة، یقـول: إ، عـن سـفیان، بـه بنحـوه، وفیـه )١٥(أخرجـه الحمیـدي

  : "هذا إسناد ضعیف؛ لجهالة بعض رواته".)١(البوصیريأبا هریرة یقول". ولهذا قال  سمعت
                                                 

 .١/٤٢٨میزان االعتدال  )١(
 .٦٠٨تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .١٨٢/ ٣روایة الدوري  -تاریخ ابن معین  )٣(
 .٩١سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ص:  )٤(
  .٣٦٢/ ٣٢تهذیب الكمال  )٥(
  .٣٩٥/ ٢الكاشف  )٦(
 .٦٤٠/ ٧الثقات  )٧(
  .٤٠٧ص:  -متمم التابعین  -الطبقات الكبرى  )٨(
  .٩٥٧/ ٣الضعفاء ألبي زرعة الرازي  )٩(
 .٦٠٨تقریب التهذیب ص:  )١٠(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١١)
  ابن عیینة. )١٢(
 ٦٩١/ ٢أي لمع من زعفران لم یعمه كله. غریب الحدیث إلبراهیم الحربي  )١٣(
 .٥١٢٠، ح: ١٥٢/ ٨سنن النسائي  )١٤(
  .١٢٠٣، ح: ٢٩٤/ ٢مسند الحمیدي  )١٥(



 ١٥٨

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٣(.الكوفي، )٢(ُحَكْیِم ْبِن َسْعٍد: الحنفي، أبو ِتحیى •

، )٩(، وابـن خلفـون )٨(، وذكـره ابـن حبـان)٧(، والـذهبي)٦(، والعجلـي)٥(: "لیس به بأس"، ووثقه أحمـد)٤(قال ابن معین
: قالــت الباحثــة : "صــدوق".)١١(: " یكتــب حدیثــه، محلــه الصــدق"، وقــال ابــن حجــر)١٠(وقــال أبــو حــاتم فــي الثقــات.

 ثقة.
 . )١٢(، عدا ِعْمَران بن َظْبَیان، فهو ضعیف وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
. وللحدیث شـواهد )١٣(سدحسین سلیم أ وضعف إسناده ولم یتابع.فهو ضعیف، إسناده ضعیف ألجل عمران، 

  .)١٤(إلى درجة الحسن لغیره الحدیث بهایرتقي 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١٥(َأْي َال تُباِلغي ِفي اْسِتْقصاء الِخَتان.» َقاَل َلَها: أِشّمي َوَال َتْنَهِكي«(هـ) َوَحِدیُث الخاِفَضة 

  )١١٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا:

، َقــاَال: َحــدَّ َحــدَّثَنَ  ، َوَعْبــُد اْلَوهَّــاِب ْبــُن َعْبــِد الــرَِّحیِم اْألَْشــَجِعيُّ ثََنا َمــْرَواُن، ا ُســَلْیَماُن ْبــُن َعْبــِد الــرَّْحَمِن الدَِّمْشــِقيُّ
: َعـْن َعْبـِد اْلَمِلـِك ْبـِن ُعَمْیـٍر، َعـ ْن ُأمِّ َعِطیَّـَة اْألَْنَصـاِریَِّة، َأنَّ اْمـَرَأًة َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّاَن، َقاَل َعْبُد اْلَوهَّاِب اْلُكوِفيُّ

                                                                                                                                                                  
  .٥٤٦/ ٤إتحاف الخیرة المهرة  )١(
 .١٧٧ضبطه ابن حجر، فقال: "أوله مثناة من فوق مكسورة. تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .١٧٧تقریب التهذیب ص:  )٣(
  .٢٨٦/ ٣الجرح والتعدیل  )٤(
 .٩٢٩/ ٢تاریخ اإلسالم  )٥(
 .٣١٨/ ١معرفة الثقات  )٦(
 .٣٤٨/ ١الكاشف  )٧(
  .١٨٢/ ٤الثقات  )٨(
  .١٢٩/ ٤إكمال تهذیب الكمال  )٩(
  .٢٨٦/ ٣ح والتعدیل الجر  )١٠(
 .١٧٧تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٤٢٩تقریب التهذیب ص:  )١٢(
 .٢٩٤/ ٢هامش مسند الحمیدي  )١٣(
: مــن حـدیث رجـل مــن أصـحاب النبــي صـلى اهللا علیـه وســلم، وحسـن إســناده  ١٧٠١٣، ح:٢٢٦/ ٢٨أخرجـه أحمـد فــي مسـنده  )١٤(

یعلى بن مرة، بإسناد ضعفه عبـد القـادر األرنـاؤوط فـي هـامش  ، من حدیث٢٨١٦، ح: ١٢١/ ٥شعیب، وأخرجه الترمذي في سننه 
  .٧٤٧/ ٤جامع األصول 

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٥)



 ١٥٩

» َال َتْنِهِكي َفِإنَّ َذِلَك َأْحَظى ِلْلَمـْرَأِة، َوَأَحـبُّ ِإَلـى اْلَبْعـلِ «َكاَنْت َتْخِتُن ِباْلَمِدیَنِة َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
َلْیَس ُهَو ِباْلَقِويِّ َوقَـْد «ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، ِبَمْعَناُه َوإِْسَناِدِه َقاَل َأُبو َداُوَد:  َقاَل َأُبو َداُوَد: ُرِوَي َعنْ 

  )١(َقاَل َأُبو َداُوَد: َوُمَحمَُّد ْبُن َحسَّاَن َمْجُهوٌل َوَهَذا اْلَحِدیُث َضِعیٌف.» ُرِوَي ُمْرَسًال 
   تخریج الحدیث:

، مــن طریــق هشــام بــن )٤(البیهقــيأخرجــه و  .مــن طریــق هشــام بــن خالــد، )٣(، والبیهقــي)٢(أخرجــه ابــن عــدي
، مــن طریـــق عبیــد اهللا بـــن )٧(، والبیهقـــي)٦(، والحــاكم)٥(وأخرجــه الطبرانـــي كالهمـــا عــن مـــروان، بــه بنحـــوه. عمــار.

ال: كانـت بالمدینـة امـرأة عبـد الملـك بـن عمیـر، عـن الضـحاك بـن قـیس، قـعن عمرو، عن رجل من أهل الكوفة، 
تخفــض النســاء، یقــال لهــا أم عطیــة، فــذكره. وفــي روایــة الحــاكم تســمیته الرجــل الكــوفي بزیــد بــن أبــي أنیســة، وقــال 

  البیهقي: "والرجل الذي لم یسمه أراه محمد بن حسان الكوفي".
   دراسة رجال اإلسناد:

 )٨(مائتین.و ب، مات سنة ثالث وثالثین : ابن عیسى التمیمي، أبو أیو سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي •
: "قلت للدارقطني: سلیمان بن عبد الـرحمن؟ )١٠(: "ثقة إذا روى عن المعروفین"، وقال الحاكم)٩(قال ابن معین

: "...فـإن )١١(قال: ثقة، قلت: ألیس عنده مناكیر؟ قال: حدث بهـا عـن قـوم ضـعفى، فأمـا هـو فثقـة"، وقـال البسـوي
: )١٣(وقـال ابـن حجـر : "ثقـة لكنـه مكثـر عـن الضـعفاء".)١٢(وسلیمان ثقـة"، وقـال الـذهبيوقع فیه شيء فمن النقل، 

 : صدوق، نزلت مرتبته عن الثقة لكثرة روایته عن الضعفاء.قالت الباحثة "صدوق یخطىء".
: أبـو عبـد اهللا الدمشـقي، مـات سـنة تسـع وأربعـین ومـائتین، وقیـل فــي عبـد الوهـاب بـن عبـد الـرحیم األشـجعي •

: "كــان )٣(وقــال الــذهبي فــي قــول ثــاني لــه .)٢(، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)١(وثقــه الــذهبي )١٤(ها.التــي بعــد
 : صدوق.قالت الباحثة : "صدوق".)٤(صدوقًا"، وقال ابن حجر

                                                 
 .٥٢٧١، ح: ٣٦٨/ ٤سنن أبي داود  )١(
 .٤٤٦/ ٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
  .٨٢٧٨، ح: ١٢٥/ ١١شعب اإلیمان  )٣(
 .١٧٥٥٩، ح: ٥٦١/ ٨السنن الكبرى  )٤(
 .٨١٣٧، ح: ٢٩٩/ ٨المعجم الكبیر  )٥(
  ٦٢٣٦، ح: ٦٠٣/ ٣المستدرك على الصحیحین  )٦(
  .٢٧١٥، ح: ٣٤٤/ ٣السنن الصغیر  )٧(
 .٢٥٣تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .١٢/٣٠تهذیب الكمال  )٩(
   .٢١٧سؤاالت الحاكم للدارقطني ص: )١٠(
 .٢/٤٠٦المعرفة والتاریخ  )١١(
 .٤٦٢/ ١الكاشف  )١٢(
 .٢٥٣هذیب ص: تقریب الت )١٣(
 .٣٦٨تقریب التهذیب ص:  )١٤(



 ١٦٠

، حلیــف بنــي عــدي الكــوفي، القبطــي، ثقــة فصــیح عــالم، تغیــر حفظــه وربمــا بــن ســوید عبــد الملــك بــن عمیــر: •
 .)٥(ائة، وله مائة وثالث سنیندلس، مات سنة ست وثالثین وم

 وفیه ثالثة أمور: •
: إن اختالطـه احتمـل ألنــه لـم یـأت فیــه بحـدیث منكـر فهــو )٧(: "وذكـر بعـض الحفــاظ)٦(: قـال العالئــياالخـتالط -أ

: "وأخرج له الشیخان من روایة القدماء عنه فـي االحتجـاج ومـن روایـة بعـض )٨(من القسم األول"، وقال ابن حجر
في المتابعات وٕانما عیب علیه أنه تغیر حفظه لكبر سنه ألنه عاش مائة وثـالث سـنین ولـم یـذكره  المتأخرین عنه

 بن عدي في الكامل وال بن حبان".
  .)٩(: ذكره ابن حجر، في الطبقة الثالثة، من طبقات المدلسینالتدلیس -ب
هـو مرسـل، وال مـن عمـارة بـن  : " قال ابن معین: لم یسمع من عدي بن حـاتم شـیئا)١٠(: قال العالئياإلرسال -ج
ة یـدخل بینــه وبـین عمـارة رجــال، وقـال أبـو زرعــة: فـي حدیثــه عـن أبـي عبیــدة بـن الجـراح رضــي اهللا عنـه هــو َبـیْ وَ رُ 

 : وذلك واضح وقد رأى علیا رضي اهللا عنه ولم یسمع منه".(أي العالئي)مرسل، قلت
 ،)١١(، عدا محمد بن حسان، فهو مجهولوباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
، فمحمَّـد بـن حسـان مجهـول، ووقـع االضـطراب فـي إسـناد أبـو داود عقـب حـدیثناإسناده ضعیف كمـا قـال 

الحدیث، فمرة یروى عن رجل، ومرة جاء تسمیته بزید، وقیل أنه محمد بن حسـان، وكـذا وقـع االخـتالف فیـه علـى 
اشـرة، ومـرة بواسـطة الضـحاك بـن قـیس، فضـًال عـن عبد الملك بن عمیر وهو مدلس، فیروى مرة عن أم عطیة مب

االختالف في سماع الضـحاك بـن قـیس، مـن الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم، وروایتـه الحـدیث مـرة عـن أم عطیـة، 
  ومرة عن النبي صلى اهللا علیه وسلم مباشرة.

                                                                                                                                                                  
 .٦٧٤/ ١الكاشف  )١(
 .٤١١/ ٨الثقات  )٢(
  .١١٧٤/ ٥تاریخ اإلسالم  )٣(
 .٣٦٨تقریب التهذیب ص:  )٤(
  .٣٦٤تقریب التهذیب ص:  )٥(
 .٧٦المختلطین ص:  )٦(
عید المقبري لما وقعوا في هرم الشـیخوخة : "والرجل من نظراء السبیعى أبي إسحاق، وس٦٦١/ ٢قال الذهبي في میزان االعتدال  )٧(

: "ما اختلط الرجـل ١٠٢/ ١نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم یختلطوا"، وحدیثهم في كتب اإلسالم كلها"، وقال في تذكرة الحفاظ 
 ولكنه تغیر تغیر الكبر".

 .٤٢٢هدي الساري ص:  )٨(
 .٤١طبقات المدلسین ص:  )٩(
 .٢٣٠جامع التحصیل ص:  )١٠(
 .٤٧٣قریب التهذیب ص: ت )١١(



 ١٦١

ف ، وال تخلــــو مــــن مقــــال فیهــــا، واختلــــ)١(وللحــــدیث طــــرق وشــــواهد كثیــــرة، أحســــن ابــــن حجــــر فــــي ذكرهــــا
، بینمــا ذهــب شــعیب األرنــاؤوط إلــى عــدم تقویــة )٢(المعاصــرون اتجاههــا، فــذهب األلبــاني إلــى تقویــة الحــدیث بهــا

..فـــتلخص أن طرقــه كلهـــا ضــعیفة، وقـــد صــرح ابـــن .: ")٤(، وٕالــى ذلـــك أمیــل، فقـــد قــال ابـــن الملقــن)٣(الحــدیث بهـــا
.قال ابـن المنـذر: لـیس فـي الختـان خبـر القطان الحافظ فـي كتابـه أحكـام النظـر أیضـا بأنـه ال یصـح منهـا شـيء..

  یرجع إلیه وال سنة تتبع".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(َأْي باَلُغوا ِفي َخْرق َمحاِرم الشَّرع وٕاْتیانها.» ِإْن َقوما َقَتلوا فأْكَثُروا، َوَزَنْوا واْنَتَهُكوا«َوِفي َحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس 

  )١١٨الحدیث رقم (
  نسائي رحمه اهللا:قال اإلمام ال

َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأبِـي َروَّاٍد قَـاَل: َحـدَّثََنا اْبـُن ُجـَرْیٍج، َعـْن َعْبـِد اْألَْعلَـى  )٦(َأْخَبَرَنا َحاِجُب ْبُن ُسَلْیَماَن اْلَمْنِبِجيُّ 
، َعـْن َسـِعیِد ْبـِن ُجَبْیـٍر، َعـْن اْبـِن َعبَّـاٍس، ْوًمـا َكـاُنوا َقَتلُـوا، َفـَأْكَثُروا َوَزَنـْوا، َفـَأْكَثُروا َأنَّ قَ  رضـي اهللا عنهمـا، الثَّْعِلِبيِّ

ـُد، ِإنَّ الَّـِذي َتقُـوُل َوتَـْدُعو ِإَلْیـِه َلَحَسـَواْنَتَهُكوا ٌن، لَـْو ُتْخِبُرَنـا َأنَّ ِلَمـا ، َفَأَتْوا النَّبِـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاُلوا: َیـا ُمَحمَّ
ــا َكفَّــاَرًة،  ــا آَخــَر}َعِمْلَن ــَع اللَّــِه ِإَلًه ــْدُعوَن َم : {َوالَّــِذیَن َال َی ــَأْنَزَل اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ ــدُِّل اللَّــُه َســیَِّئاِتِهْم )٧(َف ــَك ُیَب ، ِإَلــى: {َفُأوَلِئ

ــــتْ «، َقــــاَل: )٨(َحَســــَناٍت} ــــاُهْم ِإْحَصــــاًنا َوَنَزَل ــــا َوِزَن ــــدُِّل اللَّــــُه ِشــــْرَكُهْم ِإیَماًن ــــا عِ »: ُیَب ــــى {ُقــــْل َی ــــاِدَي الَّــــِذیَن َأْســــَرُفوا َعَل َب
  )١٠(اْآلَیَة.)٩(َأْنُفِسِهْم}

   تخریج الحدیث:
، عـن ابـن جـریج، قَـاَل: َأْخَبَرنِـي َیْعلَـى ْبـُن ُمْسـِلٍم َأنَّـُه َسـِمَع َسـِعیَد ْبـَن ُجَبْیـٍر، ُیَحـدُِّث )١٢(، ومسـلم)١١(أخرجه البخـاري

ــًدا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم... َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، َأنَّ َناًســا ِمــْن َأْهــِل ا ــْرِك َقَتُلــوا َفــَأْكَثُروا، َوَزَنــْوا َفــَأْكَثُروا، ثُــمَّ َأتَــْوا ُمَحمَّ لشِّ
  الحدیث.

                                                 
 .٢١٤٠، ح: ١٥٥، ١٥٤/ ٤التلخیص الحبیر  )١(
  .٧٢٢، ح: ٣٤٤/ ٢سلسلة األحادیث الصحیحة  )٢(
  .٥٤٢/ ٧هامش سنن أبي داود  )٣(
 .٧٥٠، ٧٤٩/ ٨البدر المنیر  )٤(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
الد الشـــام. األنســـاب للســـمعاني بواحـــدة، وفـــي آخرهـــا الجـــیم، منـــبج إحـــدى بـــبفـــتح المـــیم، وســـكون النـــون، وكســـر البـــاء المنقوطـــة  )٦(

١٢/٤٤٠.  
  .٦٨سورة الفرقان، آیة  )٧(
  .٦٨سورة الفرقان، آیة  )٨(
  .٥٣سورة الزمر، آیة  )٩(
 .٤٠٠٣، ح: ٨٦/ ٧سنن النسائي  )١٠(
 .٤٨١٠، ح: ١٢٥/ ٦صحیح البخاري  )١١(
  .١٢٢، ح: ١١٣/ ١صحیح مسلم  )١٢(



 ١٦٢

   دراسة رجال اإلسناد: 
 )١(: أبو سعید، مولى بني شیبان، مات سنة خمس وستین ومائتین.َحاِجب ْبُن ُسَلْیَمان اْلَمْنِبِجيُّ  •

  .)٥(، وذكره ابن حبان في الثقات)٤(، والذهبي)٣(، ووثقه النسائي)٢(كان یثني علیه""روى عنه مالك و 
  : "صدوق یهم".)٧(: "صالح یكتب حدیثه"، وقال ابن حجر)٦(وقال مسلمة

 قالت الباحثة: ثقة.
 )٨(: هو: عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد، مات سنة ست ومائتین.اْبُن َأِبي َروَّادٍ  •

، قلـت: ثقـة؟ » نعـم«: "قلـت لیحیـى: عثمـان بـن أبـي رواد أخـو عبـد العزیـز بـن أبـي رواد؟ قـال: )٩(لجنیـدقال ابـن ا
إنمــا كــان الحمیــدي «... وقــال: »یــد بــن عبــد العزیــز بــن أبــي روادثقــة، وعبــد العزیــز ثقــة، وابنــه عبــد المج«قــال: 

أنــه كــان یـرى رأي اإلرجــاء، إال أنــه كــان وأولئـك یقعــون فیــه، أراد أن یـذل لهــم، فلــم یفعـل، وهــو ثقــة فــي نفسـه، إال 
: "َكـاَن َأْعلَـَم النَّـاِس ِبَحـِدْیِث اْبـِن )١٠(، یعنـي: عبـد المجیـد"، وقـال» یروي عن قوم ضعفاء، وأما فـي نفسـه فهـو ثقـة

ـــاْبن جـــریج"، وقـــال ابـــن)١٢(: " َكـــاَن مرجئـــا قـــد كتبـــت َعنـــُه"، وقـــال أیضـــاً )١١(ُجـــَرْیٍج"، وقـــال أحمـــد ـــاَن َعالمـــا ِب  : "َك
: "ثقـــة )١٥(: " ثقـــة ، لكنـــه أخطـــأ فـــي أحادیـــث"، وقـــال الـــذهبي)١٤(: "ِثَقـــة َلـــْیَس ِبـــِه َبـــْأس"، وقـــال الخلیلـــي)١٣(شـــاهین

  .)١٦(مرجىء داعیة". وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
: )١(وقـال أبـو حـاتم، فقال: "كان كثیر الحـدیث ضـعیفا مرجئـا"، )١٨(، وضعفه ابن سعد)١٧(وكان الحمیدي یتكلم فیه

ـْن ُیِقـیُم اْلَحـِدیَث"، )٢("لیس بالقوى یكتب حدیثه"، وقال العقیلي : "َعـْن َأِبیـِه َأَحاِدیثُـُه َمَنـاِكیُر، َغْیـُر َمْحُفوَظـٍة لَـْیَس ِممَّ
                                                 

 .١٤٤تهذیب ص: تقریب ال )١(
  .١٥٥/ ٢العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل  )٢(
  .٦٤مشیخة النسائي ص:  )٣(
  .٣٠١/ ١الكاشف  )٤(
  .٢١٢/ ٨الثقات  )٥(
  .٢٧٤/ ٣إكمال تهذیب الكمال  )٦(
  .١٤٤تقریب التهذیب ص:  )٧(
 .٣٦١تقریب التهذیب ص:  )٨(
  .٤٢٥سؤاالت ابن الجنید ص:  )٩(
 .٤٣٥/ ٩ء سیر أعالم النبال )١٠(
 .٩٢العلل ومعرفة الرجال روایة المروذي وغیره ص:  )١١(
  .٢٣٦سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص:  )١٢(
  .١٦٧تاریخ أسماء الثقات ص:  )١٣(
 .٢٣٣/ ١اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث  )١٤(
  .١٢٤من تكلم فیه وهو موثقص:  )١٥(
  .٤١طبقات المدلسین ص:  )١٦(
 .١١٢/ ٦التاریخ الكبیر  )١٧(
 .٥٠٠/ ٥الطبقات الكبرى  )١٨(



 ١٦٣

، یقلب األخبار ویروي المنـاكیر عـن المشـاهیر، فاسـتحق التـرك"، وذكـر لـه : "منكر الحدیث جداً )٣(وقال ابن حبان
: "وكل هذه األحادیث غیر محفوظة، على أنه یتثبت في حدیث بن جریج ولـه، )٤(ابن عدي عدة أحادیث، ثم قال

عتبـر : "ال یحـتج بـه، وی)٥(عن ابن جریج أحادیث غیر محفوظة، وعامـة مـا أنكـر علیـه اإلرجـاء"، وقـال الـدارقطني
  : " صدوق یخطىء وكان مرجئا أفرط بن حبان فقال متروك".)٦(به"، وقال ابن حجر

: صدوق نزل عن مرتبة الثقة ألجل اإلرجاء والروایة عـن الضـعفاء، وهـو مـدلس مـن الطبقـة الثالثـة، قالت الباحثة
 لكنه صرح بالتحدیث في حدیثنا.

 ، وهو ثقة مدلس.)٧(ابن جریج: سبق •
، و"ذكــره ابــن خلفــون فــي كتــاب )٩(وثقــه البخــاري والترمــذي .)٨(: هــو ابــن عــامر، الكــوفيعبــد األعلــى الثعلبــي •

: " فـي حدیثـه )١٣(: "كـذا وكـذا"، وقـال الفسـوي)١٢(وقـال أحمـد .)١١(، وابـن حبـان)١٠(الثقات، وكذلك ابـن شـاهین"
الثقــات، ویحــدث َعــن  : "َلــْیَس ِبــَذاَك اْلقــوي"، وقــال ابــن عــدي: "حــدث َعْنــهُ )١٤(لــین، وهــو ثقــة "، وقــال النســائي

: "یعتبر به"، وقال )١٦(، وقال الدارقطني)١٥(َسِعید ْبن جبیر، وأبي َعبد الرَّْحَمِن السلمي بأشیاء، َال ُیَتاَبُع َعلیها"
: "َكـــاَن َضـــِعیًفا ِفـــي )١٩(وقـــال ابـــن ســـعد : "صـــدوق یهـــم".)١٨(: "صـــالح الحـــدیث"، وقـــال ابـــن حجـــر)١٧(الـــذهبي

ـــن  )١(: "منكـــر الحـــدیث"، وقـــال ابـــن حبـــان)٢٠(ثـــاني اْلَحـــِدیِث"، وقـــال أحمـــد فـــي قـــول فـــي قـــول ثـــاني: "َكـــاَن ِممَّ

                                                                                                                                                                  
 .٦٥/ ٦الجرح والتعدیل  )١(
  .٢٧٩/ ٢الضعفاء الكبیر  )٢(
 .١٦١/ ٢المجروحین البن حبان  )٣(
 .٤٩/ ٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٤(
 .٤٧سؤاالت البرقاني للدارقطني ص:  )٥(
 .٣٦١تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .٨٤راجع: ح: )٧(
 .٣٣١تقریب التهذیب ص:  )٨(
  .٣٥٨/ ٩نقال عن إكمال تهذیب الكمال  )٩(
 .٣٥٨/ ٩إكمال تهذیب الكمال  )١٠(
  .٢١٤/ ٧الثقات البن حبان  )١١(
 المصدر السابق نفسه. )١٢(
 .٩٤/ ٣المعرفة والتاریخ  )١٣(
  .٦٩الضعفاء والمتروكون ص:  )١٤(
  .٥٤٧/ ٦الكامل في ضعفاء الرجال  )١٥(
 .٤٧سؤاالت البرقاني للدارقطنیص:  )١٦(
 .٤٥١/ ٣ریخ اإلسالم تا )١٧(
 .٣٣١تقریب التهذیب ص:  )١٨(
 .٣٣٥/ ٦الطبقات الكبرى  )١٩(
 .٥٤٦/ ٦الكامل في ضعفاء الرجال  )٢٠(



 ١٦٤

ــِه ِإذا اْنَفــرد"، وقــال الــذهبي ــك ِفــي قلَّــة ِرَواَیتــه، َفــَال ُیعجبِنــي اِالْحِتَجــاج ِب فــي قــول  )٢(یخطــىء ویقلــب، َفكثــر َذِل
الحنفیـة إنمـا هـو كتـاب  عـن ابـن مهـدي، قولـه: "كـل شـيء یـروي عـن محمـد بـن )٣(ونقل العالئي ثاني: "لین".

 : القول فیه قول ابن حجر: "صدوق یهم".قالت الباحثة أخذه ولم یسمعه".
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف ألجل ابن جریج، فهو مدلس من الثالثة، وقد عنعنه، ولم أجد لـه تصـریحًا بالسـماع، لكنـه 

  هو ظاهر في التخریج من روایة الشیخین، فارتقى الحدیث إلى الحسن لغیره. توبع علیه، وكذا عبد األعلى، كما

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٤(ُیرید َنْقَض الَعْهد، والَغْدَر بالُمعاَهد..» ُتْنَتَهُك ِذمَُّة اللَِّه وِذمَُّة َرُسوِلهِ «َوَحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة 

  )١١٩الحدیث رقم (
  حمه اهللا:قال اإلمام البخاري ر 

، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الَقاِسِم، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعیٍد، َعْن َأِبیـِه، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َرِضـَي اللَّـُه )٥(َقاَل َأُبو ُموَسى
تَـَرى َذِلـَك َكاِئًنـا َیـا َأَبـا ُهَرْیـَرَة؟ قَـاَل: ِإي َوالَّـِذي  َعْنُه، َقاَل: َكْیَف َأْنُتْم ِإَذا َلْم َتْجَتُبوا ِدیَناًرا َوَال ِدْرَهًما؟ َفِقیَل َلُه: َوَكْیفَ 

ـاِدِق الَمْصـُدوِق، قَـاُلوا: َعـمَّ َذاَك؟ قَـاَل:  ـُة َرُسـوِلِه َصـلَّى َنْفُس َأِبي ُهَرْیَرَة ِبَیِدِه، َعْن قَـْوِل الصَّ ـُة اللَّـِه، َوِذمَّ ُتْنَتَهـُك ِذمَّ
  )٦(.اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُقُلوَب َأْهِل الذِّمَِّة، َفَیْمَنُعوَن َما ِفي َأْیِدیِهمْ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَیُشدُّ 

   تخریج الحدیث:
  تفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري دون اإلمام مسلم.

  دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
یَّـان والَعْطشـان، َفهُـَو ِمــَن األْضـداد. َوقَـْد َنِهــَل » َال یْظمـُأ واللَّــِه َناِهلُـهُ « (هــ) ِفـي َحــِدیِث الَحـوضِ  (َنِهـَل) النَّاِهــُل: الرَّ

  )٧(.نه َلْم َیْعَطْش َبْعده َأَبًداَیْنَهُل َنَهًال، ِإَذا َشِرَب. ُیرید َمن َرِوَى مِ 

                                                                                                                                                                  
  .١٥٥/ ٢المجروحین البن حبان  )١(
 .٦١١/ ١الكاشف  )٢(
  .٢١٨جامع التحصیل ص:  )٣(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
: قال أبو نعیم في المستخرج على البخاري: حدثنا أبو أحمـد، ثنـا موسـى ابـن العبـاس، ٤٨٥/ ٣یق قال ابن حجر في تغلیق التعل )٥(

  ، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، به. -هو أبو موسى-ثنا محمد بن المثنى 
 .٣١٨٠، ح: ١٠٢/ ٤صحیح البخاري  )٦(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)



 ١٦٥

  )١٢٠الحدیث رقم (
  َقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن َأْحَمَد رحمه اهللا:

، َكَتْبـُت ِإلَ َكتَ  َبیـِريِّ َبْیـِر الزُّ ْیـَك ِبهَـَذا اْلَحـِدیِث، َب ِإَليَّ ِإْبَراِهیُم ْبُن َحْمَزَة ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة ْبِن ُمْصـَعِب ْبـِن الزُّ
، َوَقْد َعَرْضُتُه وَسَمْعُتُه َعَلى َما َكَتْبُت ِبِه ِإَلْیَك، َفَحـدِّْث بِـَذِلَك َعنِّـي، قَـاَل: َحـدَّثَ  ِني َعْبـُد الـرَّْحَمِن ْبـُن اْلُمِغیـَرِة اْلِحَزاِمـيُّ

ــاِئيُّ  ــَمِعيُّ اْألَْنَصــاِريُّ اْلُقَب ــاٍش السَّ ــُن َعیَّ ــُد الــرَّْحَمِن ْب ــاَل: َحــدَّثَِني َعْب ــِن )١(َق ــِم ْب ــِن َعــْوٍف، َعــْن َدْلَه ــي َعْمــِرو ْب ــْن َبِن ، ِم
ــِه َلِقــیِط ْبــِن َعــاِمٍر، َقــاَل َدْلَهــٌم: اْألَْســَوِد ْبــِن َعْبــِد اِهللا ْبــِن َحاِجــِب ْبــِن َعــ ، َعــْن َأِبیــِه، َعــْن َعمِّ اِمِر ْبــِن اْلُمْنَتِفــِق اْلُعَقْیِلــيِّ

ــى َرُســوِل اِهللا َصــلَّى اُهللا  ــًدا ِإَل ــیٍط، َأنَّ َلِقیًطــا َخــَرَج َواِف ــِن َلِق ــي اْألَْســَوُد، َعــِن َعاِصــِم ْب ــِه َأِب ــَوَحدَّثَِنی ــِه َوَســلََّم، َوَمَع ُه َعَلْی
تـَّى قَـِدْمَنا َعَلــى َصـاِحٌب َلـُه ُیقَـاُل َلـُه: َنِهیــُك ْبـُن َعاِصـِم ْبـِن َماِلـِك ْبــِن اْلُمْنَتِفـِق، قَـاَل َلِقـیٌط: َفَخَرْجـُت َأَنــا َوَصـاِحِبي حَ 

َعَلْیـِه َوَسـلََّم َفَواَفْیَنـاُه ِحـیَن اْنَصـَرَف ِمـْن  َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِالْنِسَالِخ َرَجٍب، َفَأَتْیَنا َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اهللاُ 
ــْأُت َلُكــْم َصــْوِتي مُ  ــْد َخبَّ ــي َق ــا النَّــاُس، َأَال ِإنِّ ــاَل: " َأیَُّه ــا، َفَق ــي النَّــاِس َخِطیًب ــاَم ِف ــَداِة، َفَق ــِة َأیَّــاٍم، َأَال َصــَالِة اْلَغ ــُذ َأْرَبَع ْن

ٍئ َبَعثَـــُه َقْوُمـــُه؟ َفَقـــاُلوا: اْعَلـــْم َلَنـــا َمـــا َیقُـــوُل َرُســـوُل اِهللا َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم..... َأَال َألُْســـِمَعنَُّكْم، َأَال َفَهـــْل ِمـــِن اْمـــرِ 
َواِحٌد ِمـْنُكْم َیـَدُه، َعَلْیَها َقطُّ، َما َرَأْیُتَها، َفَلَعْمُر ِإَلِهَك َما َیْبُسُط  َأْظَمِأ، َواِهللا َناِهَلةٍ َفَتطَِّلُعوَن َعَلى َحْوِض الرَُّسوِل َعَلى 

  )٢(َعَلْیَها َقَدٌح ُیَطهُِّرُه ِمَن الطَّْوِف، َواْلَبْوِل، َواْألََذى.... ِإالَّ ُوِقعَ 
   تخریج الحدیث:

، )٧(، وأبــــو الشــــیخ األصــــبهاني)٦(، والطبرانــــي)٥(، وابــــن خزیمــــة)٤(، وابــــن أبــــي عاصــــم)٣(أخرجــــه أبــــو داود
، من طریق َدْلَهِم ْبِن اْألَْسَوِد ْبِن َعْبِد اللَِّه )١٢(، وابن قانع)١١(، وابن النحاس)١٠(م، وأبو نعی)٩(، والحاكم)٨(والدارقطني

ِه َلِقیِط ْبِن َعاِمٍر، به بنحو  ، َعْن َأِبیِه، َعْن َعمِّ   ه مختصرًا.اللَِّه ْبِن َحاِجِب ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلُمْنَتِفِق اْلُعَقْیِليِّ
  دراسة رجال اإلسناد:

َبیِريِّ  ِإْبرَاِهیُم ْبنُ  • َبْیِر الزُّ : المدني، أبو إسحاق، صدوق، مات سنة َحْمَزَة ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة ْبِن ُمْصَعِب ْبِن الزُّ
  )١(ثالثین ومائتین.

                                                 
 .٣٢٣/ ١٠جمة من تحتها بواحدة، هذه النسبة إلى قبا، وهو موضع بالمدینة. األنساب للسمعاني بضم القاف والباء المع )١(
 .٤٨٥/ ٢، والسنة لعبد اهللا بن أحمد ١٦٢٠٦، ح: ١٢٨ - ١٢١/ ٢٦مسند أحمد  )٢(
  .٣٢٦٦، ح: ٢٢٦/ ٣سنن أبي داود  )٣(
  .٦٣٦، ح: ٢٨٦/ ١، و٥٢٤، ح: ٢٣١/ ١السنة البن أبي عاصم  )٤(
  .٤٦١/ ٢وحید الت )٥(
 .٤٧٧، ح: ٢١١/ ١٩المعجم الكبیر للطبراني  )٦(
 .٣٤٥، ح: ٣٩٦أمثال الحدیث ص:  )٧(
  .١٩١، ح: ٢٨٧رؤیة اهللا ص:  )٨(
  .٨٦٨٣، ح: ٦٠٥/ ٤المستدرك على الصحیحین  )٩(
  .٦٤٤٠،ح: ٥/٢٦٩١، و معرفة الصحابة ٣٦٤، ح: ٢٠١/ ٢، و ١٦٨، ح: ١٥/ ٢صفة الجنة  )١٠(
  .٨، ح: ١٨ص: رؤیة اهللا  )١١(
  .٧/ ٣معجم الصحابة  )١٢(



 ١٦٦

ــٌة َصــُدوٌق ِفــي اْلَحــِدیِث"، ووثقــه ابــن معــین)٢(قــال ابــن ســعد ــ)٤(، وقــال الــذهبي)٣(: "ِثَق ــِة اَألثَب ــاِر اَألِئمَّ اِت : " ِمــْن ِكَب
  في الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة.  )٦(، والسخاوي)٥(ِبالَمِدْیَنِة"، وذكره ابن حبان في ثقاته

: )١٠(: "صــدوق"، وقــال العینـــي)٩(: "ال بـــأس بــه"، وقــال ابــن حجــر)٨(: "صــدوق"، وقــال النســائي)٧(وقــال أبــو حــاتم
  "صدوق".

 قالت الباحثة: ثقة.
 )١١(: المدني، أبو القاسم، صدوق.ِة اْلِحزَاِميَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن اْلُمِغیرَ  •

: "ما أرى به بأس، حدث عنه بن مهدي، وكان عنـده كتـاب عـن أبـي )١٣(، وقال أحمد)١٢(ذكره ابن حبان في ثقاته
: " شــــیٌخ"، )١٦(: "صــــدوق"، وقــــال ابــــن بشــــكوال)١٥(: " ال بــــأس بــــه"، وقــــال الــــدارقطني)١٤(الزنــــاد"، وقــــال أبــــو داود

  ..َحِدیُثُه ُمتَّفٌق َعَلْیِه، َلِكْن َلُه َما َیْنَفِرُد ِبِه، َوُیْنَكُر َعَلْیه"..ثقة: ")١٧(الذهبيو 
: "ولمغیـرة بــن عبــد )٢٠(: "لــیس بــالقوي"، وقـال ابــن عــدي)١٩(: "لـیس بشــيء"، وقــال النسـائي)١٨(وقـال ابــن معــین

قه الثقات علیها، ومنه ما الرحمن غیر ما ذكرت من الحدیث وعامة روایاته، عن أبي الزناد من هذه النسخة، یواف
  : صدوق.قالت الباحثة ال یوافق علیه".

   )١(.َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعیَّاٍش السََّمِعيُّ اْألَْنَصاِريُّ اْلُقَباِئيُّ  •

                                                                                                                                                                  
  .٨٩تقریب التهذیب ص:  )١(
 .٤٤٢/ ٥الطبقات الكبرى  )٢(
  .١٠٠/ ١روایة ابن محرز  -تاریخ ابن معین  )٣(
 .٦١/ ١١سیر أعالم النبالء  )٤(
 .٧٢/ ٨الثقات  )٥(
)١٦٦/ ٢ )٦. 
 .٩٥/ ٢الجرح والتعدیل  )٧(
  .٦١مشیخة النسائي ص:  )٨(
  .٨٩هذیب ص: تقریب الت )٩(
  .٥٠٠/ ٣مغاني األخیار  )١٠(
 .٣٥١تقریب التهذیب ص:  )١١(
  .٣٧٧/ ٨الثقات البن حبان  )١٢(
 .٥١٠/ ٢العلل ومعرفة الرجال  )١٣(
   .١٤٣/ ١التكمیل في الجرح والتعدیل البن كثیر  )١٤(
  .٢٣٢/ ٨إكمال تهذیب الكمال  )١٥(
 .١٣١شیوخ ابن وهب ص:  )١٦(
 .٧٤٨/ ٤تاریخ اإلسالم  )١٧(
  .٢٠٢/ ٣روایة الدوري  -تاریخ ابن معین  )١٨(
 .٤٤٥هدي الساري ص:  )١٩(
 .٧٨/ ٨الكامل في ضعفاء الرجال  )٢٠(
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   : "وثق".)٣(، وقال الذهبي)٢(ذكره ابن حبان في الثقات
   )٤(قال ابن حجر: "مقبول".

 .مقبولقالت الباحثة: 
 )٥(.ْسَوِد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َحاِجِب ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلُمْنَتِفِق اْلُعَقْیِليَدْلَهم ْبِن اْألَ  •

   : "وثق"، وفي قول ثاني له: "مجهول".)٧(، وقال الذهبي)٦(ذكره ابن حبان في الثقات
 .مقبولقالت الباحثة: و  : "مقبول".)٨(قال ابن حجرو 
  )٩(عامر بن الُمْنَتِفق.: هو: األسود بن عبد اهللا بن حاجب بن أبوه •

   : "مقبول".)١٢(قال ابن حجر : "ما روى عنه سوى ولده دلهم"،)١١(، وقال الذهبي)١٠(ذكره ابن حبان في الثقات
 .مقبول: قالت الباحثة

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

   وكالهما مقبول، ولم یتابعا.دلهم ابن األسود، وأبوه، فیه إسناده ضعیف، 
الحدیث بالمتابعة المذكورة في التخـریج، فقـال: "كنـت ضـعفت هـذا اإلسـناد فـي حـدیث  )١٣(وحسن األلباني

..ووجــدت لــه طریقــا ثالثــا، بــل .الرؤیــة المشــار إلیــه فــي الطریــق األولــى، ولكننــي حســنت متنــه لمجمــوع الطــریقین
حســن عنــدي، ولعلــه الــذي یعنیــه ابــن والخالصــة أن الحــدیث بمجمــوع الطــریقین  شـاهدا، ولكنــه ممــا ال یفــرح بــه...

  ".حدیث حسن، في العقیدة الواسطیة تیمیة بقوله:

                                                                                                                                                                  
 .٣٤٨تقریب التهذیب ص:  )١(
 .٧١/ ٧الثقات البن حبان  )٢(
ن توثیقــه هنــا ، وهــذا المصـطلح یریــد بـه أن ابــن حبــان وثقـه، قــال األلبـاني: " یشــیر إلــى أن ابـن حبــان وثقـه، وأ٦٣٩/ ١الكاشـف  )٣(

غیر معتمد ألنه یوثق من ال یعرف،وهذا اصطالح منه لطیف عرفتـه منـه فـي هـذا الكتـاب، فـال ینبغـي أن یفهـم علـى أنـه ثقـة، عنـده 
  .٧٣٣/ ٦كما یتوهم بعض الناشئین في هذا العلم". سلسلة األحادیث الصحیحة 

 .٣٤٨تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٢٠١تقریب التهذیب ص:  )٥(
  .٢٩١/ ٦ت البن حبان الثقا )٦(
  .٣٨٤/ ١الكاشف  )٧(
  .٢٠١تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .١١١تقریب التهذیب ص:  )٩(
  .٣٢/ ٤الثقات البن حبان  )١٠(
  ٢٥٦/ ١میزان االعتدال  )١١(
 .١١١تقریب التهذیب ص:  )١٢(
  .٧٣٥/ ٦سلسلة األحادیث الصحیحة  )١٣(
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  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اِل  ریق اْلَمْنَهُل ِمَن اْلِمَیاِه: ُكلُّ َما َیَطؤه الطَِّریُق، َوَما َكاَن َعَلى َغْیِر الطَّ » َأنَُّه َیِرُد ُكلَّ َمْنَهلٍ «(هـ) َوِفي َحِدیِث الدَّجَّ

ُبهم َال ُیــْدَعى َمــْنَهال، ولِكــْن ُیضــاف ِإَلــى َمْوضــعه، َأْو إَلــى َمــْن ُهــَو ُمْخــَتصٌّ ِبــِه، فُیقــال: َمْنَهــل َبنــي فُــالن: َأْي َمْشــرَ 
  )١(وَمْوضع َنَهلهم.

  )١٢١الحدیث رقم (
  قال اإلمام نعیم بن حماد رحمه اهللا:
، َســِمَع )٣(َمْنُصــورٍ  ، َعــنْ )٢(َحــدَّثََنا َجِریــُر ْبــُن َعْبــِد اْلَحِمیــدِ  ، َعــْن ُمَجاِهــٍد، َعــْن ُجَنــاَدَة ْبــِن َأِبــي ُأَمیَّــَة الدَّْوِســيِّ

ِإنَّ َم َخِطیًبــا َفَقــاَل: " َرُجــًال، ِمــْن َأْصــَحاِب النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َیُقــوُل: َقــاَم َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّ 
اَل   َوَمْسـِجَد اْألَْقَصـىَیْبُلُغ ُكلَّ َمْنَهٍل ِإالَّ َأْرَبَعَة َمَساِجَد: َمْسِجَد اْلَحرَاِم، َوَمْسِجَد اْلَمِدیَنـِة َوَمْسـِجَد ُطـوِر َسـْیَناَء الدَّجَّ

.")٤(  
   تخریج الحدیث:

، وحنبـــل بـــن )٦(وأخرجـــه أحمـــد عـــن منصـــور، بـــه بنحـــوه.، ، مـــن طریـــق زائـــدة)٥(أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة
وأخرجـه  ، مـن طریـق األعمـش.)١٠(، وابنـه)٩(وأخرجه أحمـد .عون ، من طریق عبد اهللا بن)٨(، والطحاوي)٧(إسحاق

  جمیعهم عن مجاهد، به بنحوه. ، من طریق فطر بن خلیفة.)١١(أبو نعیم
   دراسة رجال اإلسناد:

لعلـم، مـات سـنة إحـدى أبو الحجاج المخزومي موالهم، المكي، ثقة إمـام فـي التفسـیر وفـي ا : بن َجْبر،ُمَجاِهدٍ  •
لـــم یـــذكر لـــه إرســـال عـــن جنـــادة بـــن أبـــي أمیـــة  .)١٢(أو اثنتـــین أو ثـــالث أو أربـــع ومائـــة، ولـــه ثـــالث وثمـــانون

                                                 
  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  ٨٠لضبي، وسبقت الترجمة له في ح: هو ا )٢(
 .٥٤٧هو: ابن المعتمر بن عبد اهللا السلمي، الكوفي، مات سنة اثنتین وثالثین ومائة. تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .١٥٧٨، ح: ٥٦٣/ ٢الفتن  )٤(
 .٣٧٥٠٦، ح: ٤٩٥/ ٧مصنف ابن أبي شیبة  )٥(
  .٢٣٠٩٠، ح: ١٨٠/ ٣٨مسند أحمد  )٦(
  .٤٢، ح: ١٥٣الفتن ص:  )٧(
 .٣٧٦/ ١٤شرح مشكل اآلثار  )٨(
 .٢٣٦٨٥، ح: ٨٩/ ٣٩مسند أحمد  )٩(
  .١٠١٦، ح: ٤٥٢/ ٢السنة  )١٠(
  .٧١٣٩، ح: ٣٠٩١/ ٦معرفة الصحابة  )١١(
 .٥٢٠تقریب التهذیب ص:  )١٢(
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، "ولم أر من ذكره باالختالط إال ما في ثقات العجلـي فـي ترجمـة أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل اإلمـام )١(الدوسي
 .)٢(قال في مجاهد عن اإلمام أحمد وقد اختلط بأخرة"

 ، وجهالة الصحابي ال تضر.وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ـِحیِح"، وقـال األلبـاني)٣(إسناده صحیح، قال الهیثمي : "إسـناده صـحیح )٤(: "َرَواُه َأْحَمـُد، َوِرَجالُـُه ِرَجـاُل الصَّ
  رجاله كلهم ثقات".

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(النَّْهَمُة: ُبُلوُغ الِهمَّة ِفي الشَّْيِء.» ُدكم َنْهَمَتُه ِمْن َسَفره َفْلُیَعّجل ِإَلى َأْهِلهِ ِإَذا َقضى أحَ «(َنَهَم) ِفیِه 

  )١٢٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َمــْوَلى َأبِـي َبْكــٍر، َعــْن َأِبــ ي َصـاِلٍح، َعــْن َأِبــي ُهَرْیــَرَة َحـدَّثََنا َعْبــُد اللَّــِه ْبـُن ُیوُســَف، َأْخَبَرَنــا َماِلــٌك، َعـْن ُســَميٍّ
السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، َیْمَنُع َأَحَدُكْم َنْوَمُه َوَطَعاَمـُه «َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: 

  )٦(».ْل ِإَلى َأْهِلهِ َفِإَذا َقَضى َأَحُدُكْم َنْهَمَتُه، َفْلُیَعجِّ َوَشَراَبُه، 
   تخریج الحدیث:

، أیضـًا مـن طریـق أبـي )٩(وأخرجـه البخـاري ، من طریـق عبـد اهللا بـن مسـلمة.)٨(، ومسلم)٧(أخرجه البخاري
َأِبــي ُمــَزاِحٍم،  نُمْصــَعٍب الزُّْهــِري، َوَمْنُصــور بــ يَأِبــي ُأَوْیــٍس، َوَأبــ ن، مــن طریــق ِإْســَماِعیل بــ)١٠(وأخرجــه مســلم نعــیم.

  جمیعهم عن مالك، به بنحوه. َسِعیٍد. نْیَبة بَوُقتَ 
   دراسة رجال اإلسناد:

  .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .٢٩٤، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص:٢٠٣انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )١(
 ٣٠٤ن الرواة باالختالط ص: االغتباط بمن رمي م )٢(
 .٣٤٣/ ٧مجمع الزوائد  )٣(
 .١٠٤٧/ ٦سلسلة األحادیث الصحیحة  )٤(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
 ٣٠٠١، ح: ٥٨/ ٤صحیح البخاري  )٦(
 .١٨٠٤، ح: ٨/ ٣صحیح البخاري  )٧(
  .١٩٢٧، ح: ١٥٢٦/ ٣صحیح مسلم  )٨(
  .٥٤٢٩، ح: ٧٧/ ٧صحیح البخاري  )٩(
  .١٩٢٧، ح: ١٥٢٦/ ٣صحیح مسلم  )١٠(



 ١٧٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(.»النََّهُم ِمَن الُجوع«َوِمْنُه 

  )١٢٣الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٢(..»َعان: طالُب ِعْلم وطالُب ُدْنَیاَمْنُهوَماِن َال َیْشبَ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٢٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام الحاكم رحمه اهللا:

، ثنـا َأْحَمـُد ْبـُن  َنْصـٍر اْلُمْقـِرُئ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْمَشاَذ اْلَعْدُل، ِفي ُمْسَنِد َأَنٍس، ثنا َیْحَیى ْبُن َمْنُصوٍر اْلَهَرِويُّ
، َوَأخْ  َمــاُم، َحــدَّثَِني َأحْ النَّْیَســاُبوِريُّ ــُد ْبــُن ِإْســَحاَق اْإلِ ، ثنــا ُمَحمَّ ــُد ْبــُن َعْبــِد اللَّــِه اْلَجــْوَهِريُّ َمــُد ْبــُن َبَرِنــي َأُبــو اْلَحَســِن ُمَحمَّ

لَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: َنْصٍر، ثنا ُسـَرْیُج ْبـُن النُّْعَمـاِن، ثنـا َأُبـو َعَواَنـَة، َعـْن َقتَـاَدَة، َعـْن َأَنـٍس، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـ
َهـــَذا َحـــِدیٌث َصـــِحیٌح َعَلـــى َشـــْرِط ». َمْنُهوَمـــاِن َال َیْشـــَبَعاِن: َمْنُهـــوٌم ِفـــي ِعْلـــٍم َال َیْشـــَبُع، َوَمْنُهـــوٌم ِفـــي ُدْنَیـــا َال َیْشـــَبعُ «

  )٣(الشَّْیَخْیِن، َوَلْم ُیَخرَِّجاُه َوَلْم َأِجُد َلُه ِعلًَّة.
   تخریج الحدیث:

وأخرجـــه ابـــن  ، مـــن طریـــق أحمـــد بـــن نصـــر، بـــه بنحـــوه.)٦(، والشـــجري)٥(، والبیهقـــي)٤(جـــه البوشـــنجيأخر 
كالهمــا عــن أنــس بــه  ، مــن طریــق حمیــد.)١٠(، وابــن عســاكر)٩(والبیهقــي -)٨(ومــن طریقــه ابــن الجــوزي-، )٧(عــدي
  د، به بنحوه.، عن ابن مسعو )١٢(وأخرجه الشاشي ، عن ابن عباس، به بنحوه.)١١(وأخرجه أبو خیثمة بنحوه.

                                                 
  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .٣١٢، ح: ١٦٩/ ١المستدرك على الصحیحین  )٣(
 .١٩، ح: ٥٨المنظوم والمنثور من الحدیث ص:  )٤(
  .٤٥١، ح: ٣٠٠المدخل إلى السنن الكبرى للبیهقي ص:  )٥(
  .٢٢٣٩، ح: ٢٣٠/ ٢ترتیب األمالي الخمیسیة  )٦(
  .٥٥٨، ٥٥٧/ ٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(
  .١١٣، ح: ٨٧/ ١العلل المتناهیة )٨(
  .٤٥٠، ح: ٣٠٠المدخل إلى السنن الكبرى ص:  )٩(
  .٢٨٦/ ٤١تاریخ دمشق  )١٠(
 ١٤١، ٣٣العلم ص:  )١١(
 .٦٩٢، ح: ١٤٦/ ٢المسند للشاشي  )١٢(



 ١٧١

   دراسة رجال اإلسناد:
 . وهو مدلس من الطبقة الثالثة.)١(قتادة: السدوسي، سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
إســناده ضــعیف ألجــل قتــادة؛ فقــد عنعنــه ولــم یصــرح بالســماع، لكــن للحــدیث متابعــة وٕان كــان فــي ســندها 

مقال، یتقـوى الحـدیث بمجمـوع طرقهـا، قـال السـخاوي: "وهـي وٕان كانـت مقال، وشواهد، وٕان كان في سندها أیضًا 
: "علتــه أن قتــادة مــدلس وقــد عنعنــه، لكــن الحــدیث عنــدي )٢(مفرداتهــا ضــعیفة فمجموعهــا تقــوى"، و"قــال األلبــاني

ابـن عبـاس  صحیح فإن له طریقًا أخرى عن حمیـد عـن أنـس عنـد ابـن عـدي وابـن عسـاكر، ولـه شـاهد مـن حـدیث
  ثمة في العلم، وسنده ال بأس به في الشواهد".عند أبي خی

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َقاَل: َتِبْعُته، فلمَّا َسِمع ِحّسي َظّن َأنِّي ِإنََّما َتِبْعُته ألوذَیـه َفَنَهَمِنـي َوَقـاَل: َمـا َجـاَء «(هـ) َوِفي َحِدیِث ِإْسَالِم ُعَمَر 

  )٣(ِبي. ُیَقاُل: َنَهَم اإلبَل، ِإَذا َزَجرها وصاَح ِبَها لَتْمضَي. َأْي َزَجرني وَصاح» ِبَك َهِذِه السَّاعة؟

  )١٢٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد اهللا بن أحمد رحمه اهللا:

ـِد ْبـِن ِإْسـَحاَق، َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن أَ  ،َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأیُّوبَ  ثنا بِـي َنِجـیٍح قثنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسـْعٍد، َعـْن ُمَحمَّ
، َعْن َأْصَحاِبِه َعَطاٍء َوُمَجاِهـٍد، َأْو َعمَّـْن َرَوى َذِلـَك َعْنـُه، َأنَّ ِإْسـَالَم ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب  َكـاَن ِفیَمـا ُتِحـدُِّثوا ِبـِه اْلَمكِّيِّ

ْبـِن َعْبـِد اْلُمطَِّلـِب َوَبـْیَن َداِر اْبـِن َأْزَهـَر َأْدَرْكتُـُه، َفَلمَّـا  .. َفَتِبْعُتُه، َحتَّى ِإَذا َدَخـَل َبـْیَن َداِر َعبَّـاسِ .َعْنُه َأنَُّه َكاَن َیُقوُل:
َفَظــنَّ َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َأنِّــي ِإنََّمــا َقــاَم، َوَعَرَفِنــي، ِحّســي َســِمَع َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم 

قَـاَل: ُقْلـُت: َأْن ُأْؤِمـَن ِباللَّـِه َوِبَرُسـوِلِه » َمـا َجـاَء بِـَك َیـا اْبـَن اْلَخطَّـاِب َهـِذِه السَّـاَعَة؟«ُثمَّ َقاَل:  َفَنَهَمِنياتََّبْعُتُه ِألُوِذیِه 
ــِه َوَســلََّم اللَّــهَ  ــاَل: َفَحِمــَد َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْی ، َق ــِد اللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ ــاَل:  َوِبَمــا َجــاَء ِمــْن ِعْن ــا «َوَق ــْد َهــَداَك اللَّــُه َی َق

َخـَل َرُسـوُل اللَّـِه ، ُثمَّ َمَسَح َصْدِري َوَدَعا ِلي ِبالثََّباِت، ُثمَّ اْنَصَرْفُت َعـْن َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َودَ »رُ ُعمَ 
  )٤(َذِلَك َكاَن.َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َبْیَتُه، َواللَُّه َأْعَلُم َأيُّ 

                                                 
 .٤١انظر: ح  )١(
 .١/٨٦هامش مشكاة المصابیح  )٢(

  .١٣٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
 .٣٧٤، ح: ٢٨٣/ ١فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  )٤(



 ١٧٢

   تخریج الحدیث:
ُل ِإْسـَالِم ُعَمـَر قَـاَل: قَـاَل َضـَرَب )١(أخرجه ابن أبي شیبة ، من طریق أبي الزبیر، عن جـابر، قَـاَل: َكـاَن َأوَّ

ـَالُة  ُأْخِتَي اْلَمَخـاُض لَـْیًال َفُأْخِرْجـُت ِمـَن اْلَبْیـِت فَـَدَخْلُت ِفـي َأْسـَتاِر اْلَكْعَبـِة ِفـي َلْیَلـٍة قَـارَّةٍ  ، َقـاَل َفَجـاَء النَّبِـيُّ َعَلْیـِه الصَّ
ـــَالُم َفـــَدَخَل اْلِحْجـــَر َوَعَلْیـــِه َنْعـــَالُه ، َفَصـــلَّى َمـــا َشـــاَء اللَّـــُه ثُـــمَّ اْنَصـــَرَف ، َقـــاَل: َفَســـِمْعُت َشـــْیًئا َلـــْم َأْســـَمْع ِمْثَلـــُه ،  َوالسَّ

: ُعَمَر: َقاَل: َیا ُعَمُر ، َما َتْتُرُكِني َنَهاًرا َوَال لَـْیًال ، قَـاَل: َفَخِشـیُت َأْن َیـْدُعَو َفَخَرْجُت َفاتََّبْعُتُه َفَقاَل: " َمْن َهَذا؟ َفُقْلتُ 
: َوالَّـِذي ْسـُتْرُه " ، قَـاَل: َفُقْلـتُ َعَليَّ ، َقاَل: َفُقْلُت: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنََّك َرُسوُل اللَِّه ، َقاَل: َفَقاَل: َیـا ُعَمـُر ، ا

  َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َألَْعَلْنُتُه َكَما َأْعَلْنُت الشِّْرَك".
  دراسة رجال اإلسناد:

ــِن َأیُّــوبَ  • ــِد ْب ــُن ُمَحمَّ : البغــدادي، أبــو جعفــر، المعــروف بصــاحب المغــازي، مــات ســنة ثمــان وعشــرین َأْحَمــُد ْب
: "مــا أعلــم )٤(، وقــال احمـد)٣(ه: اكــذب، لــم یحسـن"قــال إبـراهیم الحربــي: "كـان وراقــًا ثقــة، لـو قیــل لـ .)٢(ومـائتین

: "ال بــأس بــه"، وقــال عثمــان الــدارمي: "كــان أحمــد، وعلــي بــن )٥(أحــدًا یدفعــه بحجــة"، وقــال فــي قــول ثــاني لــه
: "صـدوق كانـت فیـه غفلـة"، )٨(وقال ابـن حجـر .)٧(، وذكره ابن حبان في الثقات)٦(المدیني یحسنان القول فیه"

: "روى عــن إبــراهیم بــن ســعد، عــن ابــن إســحاق )١٠(، وقــال ابــن عــدي)٩(یحمــل علیــه" "وكــان یحیــى بــن معــین
المغـازي، وأنكـرت علیــه، وحـدث عـن أبــي بكـر بــن عیـاش بالمنـاكیر...وهو مــع هـذا كلـه صــالح الحـدیث لــیس 

لیس مـن  : "حدثنا محمد بن أحمد بن یعقوب بن شیبة، قال: قال جدي:)١١(وقال الخطیب البغدادي بمتروك".
ب الحدیث وال یعرفه أحد بالطلب، وٕانما كان وراقا، فذكر أنه نسخ كتاب المغازي الذي رواه إبراهیم بـن أصحا

سعد، عن ابـن إسـحاق لـبعض البرامكـة، وأنـه أمـره أن یـأتي إبـراهیم بـن سـعد فیصـححها، فـزعم أن إبـراهیم بـن 
الـد، مـن إبـراهیم بـن سـعد، سعد قرأها علیه وصححها، وقد ذكر أیضا أنه سـمعها مـع الفضـل بـن یحیـى بـن خ

وأنه هو الـذي كـان یلـي تصـحیحها، فسـئل عنـه علـي ابـن المـدیني، وأحمـد فلـم یعرفـاه، وقـاال: یسـأل عنـه فـإن 
كان ال بأس به حمل عنه. وسئل عنه یحیـى بـن معـین فطعـن فـي صـدقه، وذكـر أن إبـراهیم بـن سـعد لـم یقـرأ 

فلـم یسـمعه ولـم یقـرأه إبـراهیم بـن سـعد إال علـى ولـد  هذا الكتاب على الفضل بن یحیـى، وأنـه قـد كـان نسـخ لـه
                                                 

  .٣٦٥٩٩، ح: ٣٤٠/ ٧مصنف ابن أبي شیبة  )١(
 .٩٧تقریب التهذیب ص: )٢(
  .٧٠/ ١تهذیب التهذیب  )٣(
 المصدر السابق نفسه. )٤(
 .٢/٧٠الجرح والتعدیل  )٥(
  المصدر السابق نفسه. )٦(
 .٨/٣١٩الثقات  )٧(
 .٩٧تقریب التهذیب ص: )٨(
 ٢/٧٠الجرح والتعدیل  )٩(
  .٢٨٥/ ١الكامل في ضعفاء الرجال  )١٠(
 .٦٢/ ٦تاریخ بغداد )١١(



 ١٧٣

نفســه، وكــان یحیــى یحكــى هــذا الكــالم، عــن یعقــوب بــن إبــراهیم بــن ســعد، وســمعت إســحاق بــن أبــي إســرائیل 
یقــول: أتیــت أحمــد بــن أیــوب وأنــا أریــد أن أســمعها منــه، یعنــي المغــازي، فقلــت لــه: كیــف أخــذتها ســماعا أو 

اســتحلفته فحلــف لــي، فســمعتها منــه، ثــم رأیــت أشــیاء اطلعــت منــه فیــه علــى عرضـا؟ قــال: فقــال لــي ســمعتها، ف
 : صدوق.قالت الباحثة أشیاء فیما ادعى فتركتها، فلست أحدث عنه شیئا".

 ، وحدیثه حسن إذا صرح بالسماع.)١(محمد بن إسحاق، صاحب المغازي، سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
إبهـام الـراوي مـا بـین (عطـاء ومجاهـد) وعمـر بـن الخطـاب، ولـم یصـح ألي منهمـا  إسناده ضعیف، ألجل

، فقـال: " )٣(، وأما عنعنة ابن إسحاق، فقد جاء التصریح بسماعه فیما نقله عنه ابن هشام فـي سـیرته)٢(سماع منه
َأْصـَحاِبِه: َعَطـاٍء، َوُمَجاِهـٍد، َأْو َعمَّـْن َرَوى َذِلـَك: َأنَّ َقاَل اْبُن إْسَحاَق: َوَحدَّثَِني َعْبُد اللَِّه ْبُن َأبِـي َنِجـیح اْلَمكِّـيُّ َعـْن 

وللحدیث شاهد عن جابر، كما هـو ظـاهر فـي  إْسَالَم ُعَمَر ِفیَما َتَحدَُّثوا ِبِه َعْنُه، َأنَُّه َكاَن َیُقوُل..." وذكر الحدیث.
: " والـراوي عـن جـابر هـو )٥(د العوشـن، وقال محمـ)٤(التخریج، لكن فیه: " یحیى بن یعلى األسلمي، وهو ضعیف"

أبو الزبیر مدلس وقد عنعن، وروایته عن جابر في غیر ما رواه اِإلمام مسـلم فیهـا ضـعف. وقـد روي ابـن إسـحاق 
.. .قصة تشبه ما سبق بسیاق أطول عن عبد اهللا بن أبـي نجـیح عـن أصـحابه عطـاء ومجاهـد أو عمـن روى ذلـك

الحـدیث مرسـل، وممـا ینبغـي أن ُیعلـم أن كثـرة طـرق الحـدیث ال تزیـده قـوة وقد صّرح ابـن إسـحاق بالتحـدیث، لكـن 
  دائًما، بل ربما زادته ضعًفا، كما نبه على ذلك غیر واحد من أهل العلم".

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  َأنَُّه وَفَد َعَلْیِه َحيٌّ ِمَن العرب، فقال: بنو من أنتم؟ فقالوا: بنونهم.«(س) َوِفیِه 

  )٦(..»َل: َنْهٌم َشْیطاٌن، أنُتم َبُنو َعْبِد اللَّهَفَقا

  )١٢٦الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

                                                 
 .٢١راجع: ح:  )١(
  .١٥٤، وص:٢٠٤انظر: المراسیل البن أبي حاتم: ص: )٢(
 في مغازي ابن إسحاق.، ولم أقف علیه ٢٩٧/ ١سیرة ابن هشام  )٣(
  .١٦٣/ ٧إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )٤(
 .٥٩ما شاع ولم یثبت في السیرة النبویة ص:  )٥(

  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ١٧٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َمـا َمَنعهـا وَكّفهـا َعـِن » َلقد اْبَتَدرها اْثنا َعَشَر َمَلكـا، َفَمـا َنْهَنَهَهـا شـيٌء ُدون الَعـْرش«(َنْهَنَه) ِفي َحِدیِث َوائِـٍل 

  )١(ِإَلْیِه. الُوصول

  )١٢٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا:

َعـْن َعْبـِد اْلَجبَّـاِر َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحـدَّثََنا َیْحَیـى ْبـُن آَدَم قَـاَل: َحـدَّثََنا ِإْسـَراِئیُل، َعـْن َأبِـي ِإْسـَحاَق، 
ُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل َرُجٌل: اْلَحْمُد ِللَِّه َحْمًدا َكِثیـًرا َطیًِّبـا ُمَباَرًكـا ، َقاَل: َصلَّیْ )٢(ْبِن َواِئٍل، َعْن َأِبیهِ 

َأَرْدُت ِإالَّ اْلَخْیـَر،  قَـاَل الرَُّجـُل: َأَنـا َوَمـا» َمـْن َذا الَّـِذي قَـاَل َهـَذا؟«ِفیِه، َفَلمَّا َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم قَـاَل: 
  )٣(».َلَقْد ُفِتَحْت َلَها َأْبَواُب السََّماِء، َفَما َنْهَنَهَها َشْيٌء ُدوَن اْلَعْرشِ «َفَقاَل: 

   تخریج الحدیث:
كالهمـا عـن . ، من طریق یحیـى بـن آدم)٥(أحمدأخرج و  ، من طریق عبد اهللا بن رجاء.)٤(أخرجه الطبراني

  أبي إسحاق، عن عبد الجبار، به بنحوه.طریق ، من )٧(، والطبراني)٦(رجه النسائيوأخ إسرائیل، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

: )٩(قـال العالئـي .)٨(ثقـة لكنـه أرسـل عـن أبیـه، مـات سـنة اثنتـي عشـرة ومائـة بـن ُحْجـر، عبد الجبار بن وائل: •
ین: لم یسمع من أبیه شیئا، مات أبوه "عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبیه في السنن األربعة، قال ابن مع

وهو حمل، قلت: صح عن عبد الجبـار أنـه قـال: كنـت غالمـا ال أعقـل صـالة أبـي، وهـذا ینفـي أنـه مـات أبـوه 
 وهو حمل".

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  وائل بن حجر الحضرمي. )٢(
 .٣٨٠٢: ، ح١٢٤٩/ ٢سنن ابن ماجه  )٣(
 .٥١٧، ح: ١٧٦الدعاء للطبراني ص:  )٤(
 .١٨٨٦٠، ح: ١٥١/ ٣١مسند أحمد  )٥(
 .٩٣٢، ح: ١٤٥/ ٢، و سنن النسائي ١٠٠٦، ح: ٤٨٠/ ١السنن الكبرى للنسائي  )٦(
ـــــي ص:  )٧( ـــــدعاء للطبران ـــــر ٥٢٠، ح: ١٧٦، وص: ٥١٩، ح: ١٧٦ال ، ٥٦، ح: ٢٦/ ٢٢، و٥٤، ح: ٢٥/ ٢٢، والمعجـــــم الكبی
  .٥٧ح:  ،٢٦/ ٢٢و
 .٣٣٢تقریب التهذیب ص:  )٨(
  .٢١٩جامع التحصیل ص:  )٩(
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  الحكم على اإلسناد: 
نعنـه ولـم أقـف علـى رجاله ثقات إال أنه منقطـع، عبـد الجبـار بـن وائـل لـم یسـمع مـن أبیـه. وأبـو إسـحاق ع

   .)١(وضعف األلباني إسناد ابن ماجهتصریح له بالسماع فیه، 
   .)٢(اإلمام مسلم في صحیحه أخرجه رضي اهللا عنه، عن أنس وللحدیث شاهد

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــم؛ ُسـّمیت ِبــَذِلَك ِألَنََّهــا ِهـي الُعقــول واأللبـاُب، واِحــَدتُ » ِلَیِلنـي ِمــْنُكْم أوُلــو األْحــالم والنَُّهــى«(َنهَـا) ِفیــِه  ها ُنْهَیـة، بالضَّ

  )٣(َتْنَهى صاحَبَها َعِن الَقبیح.

  )١٢٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َوَصــاِلُح ْبــُن َحــاِتِم ْبــِن َوْرَداَن، َقــاَال: َحــدَّثََنا َیِزیــُد ْبــُن ُزَرْیــعٍ  دَّثَِني َخاِلــٌد ، َحــَحــدَّثََنا َیْحَیــى ْبــُن َحِبیــٍب اْلَحــاِرِثيُّ
، َعـْن َعْلَقَمـَة، َعـْن َعْبـِد اِهللا ْبـِن َمْسـُعوٍد، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا )٥(، َعْن َأِبي َمْعَشٍر، َعـْن ِإْبـَراِهیمَ )٤(اْلَحذَّاءُ 

  )٦(».َیُلوَنُهْم َثَالثًا، َوإِیَّاُكْم َوَهْیَشاِت اْألَْسَواقِ ِلَیِلِني ِمْنُكْم، ُأوُلو اْألَْحَالِم َوالنَُّهى، ُثمَّ الَِّذیَن «َعَلْیِه َوَسلََّم: 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق أبي معمر، عن ابن مسعود، به بنحوه.)٧(أخرجه مسلم
   دراسة رجال اإلسناد:

  .)٨(، مات سنة ست وثالثین ومائتین: البصري، أبو محمدصالح بن حاتم بن َوْرَدانَ  •
   : "صدوق".)١١(: "شیخ"، وقال ابن حجر)١٠(، وقال الذهبي)٩(اتذكره ابن حبان في الثق

  : صدوق، وقد قرنه بغیره كما هو ظاهر في حدیثنا.قالت الباحثة

                                                 
 .٢٩٩/ ١األم  -ضعیف أبي داود  )١(
 .٦٠٠، ٤١٩/ ١صحیح مسلم  )٢(

  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
   .٥٤ولم یذكر له إرسال عن أبي معشر. انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص: )٤(
  .٨مة له، راجع: ح: هو النخعي، سبق الترج )٥(
 .٤٣٢، ح: ٣٢٣/ ١صحیح مسلم  )٦(
 .٤٣٢، ح: ٣٢٣/ ١صحیح مسلم  )٧(
  .٢٧١تقریب التهذیب ص:  )٨(
  .٣١٨/ ٨الثقات  )٩(
 .٤٩٤/ ١الكاشف  )١٠(
  .٢٧١تقریب التهذیب ص:  )١١(



 ١٧٦

  
ــراهیم • ، َســِمْعُت ُمَســدًَّدا )٢(قــال ابــن أبــي حــاتم، )١(: هــو النخعــي، ســبقإب ــُن اْلَحَســِن اْلِهِســْنَجاِنيُّ ــيُّ ْب : "َحــدَّثََنا َعِل

 ْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َوَأْصَحاُبَنا ُیْنِكُروَن َأْن َیُكوَن ِإْبَراِهیُم َسِمَع ِمْن َعْلَقَمَة".َیُقوُل: َكاَن عَ 
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َرَجـع ِإَلْیــِه َعْقلُـه، وَتَنبَّــه ِمـْن َغْفَلِتــه.  ِقیــَل: ُهـَو َتفاَعــل، ِمـَن النَُّهــى: الَعْقـل: َأيْ » َفَتَنــاَهى ابــُن صـیَّاد«َوِمْنـُه اْلَحـِدیُث 

  )٣(َوِقیَل: ُهَو ِمَن اِالْنِتَهاِء: َأِي اْنَتهى َعْن َزْمَزَمِته.

  )١٢٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، قَـاَل َسـاِلٌم: َسـِمعْ  ُت َعْبـَد اللَّـِه ْبـَن ُعَمـَر َرِضـَي اللَّـُه َعْنُهَمـا، َحدَّثََنا َأُبو الَیَماِن، َأْخَبَرَنا ُشـَعْیٌب، َعـِن الزُّْهـِريِّ
الَّتِـي ِفیهَـا اْبـُن َصـیَّاٍد، َحتـَّى َیُقوُل: اْنَطَلَق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب اَألْنَصاِريُّ َیُؤمَّاِن النَّْخَل 

 ُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َطِفَق َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َیتَِّقـي ِبُجـُذوِع النَّْخـِل، َوُهـَو َیْختِـلُ ِإَذا َدَخَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ا
ــٍة َلــهُ  ــَراُه، َواْبــُن َصــیَّاٍد ُمْضــَطِجٌع َعَلــى ِفَراِشــِه ِفــي َقِطیَف ــَل َأْن َی َأْو  -ا َرْمَرَمــٌة ِفیَهــ َأْن َیْســَمَع ِمــْن اْبــِن َصــیَّاٍد َشــْیًئا َقْب

ِن َصیَّاٍد: َأْي َصاِف، َفَرَأْت ُأمُّ اْبِن َصیَّاٍد النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َوُهَو َیتَِّقي ِبُجُذوِع النَّْخِل، َفَقاَلْت ِالبْ  -َزْمَزَمٌة 
  )٤(».َلْو َتَرَكْتُه َبیَّنَ «ى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: َهَذا ُمَحمٌَّد، َفَتَناَهى اْبُن َصیَّاٍد، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

   تخریج الحدیث:
، )٦(وأخرجـــه البخـــاري ، عـــن أبـــي الیمـــان، وفیـــه تصـــریح الزهـــري بالســـماع مـــن ســـالم.)٥(ريأخرجـــه البخـــا

 ، مـــن طریـــق معمـــر.)٩(وأخرجـــه البخـــاري ، مـــن طریـــق عقیـــل.)٨(وأخرجـــه البخـــاري ، مـــن طریـــق یـــونس.)٧(ومســـلم
جمـیعهم عـن الزهـري، بـه  ، مـن طریـق صـالح بـن كیسـان، وفیـه تصـریح الزهـري بالسـماع أیضـًا.)١٠(مسلم وأخرجه
  بنحوه.

                                                 
 .٨راجع: ح:  )١(
 .٩المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٢(

  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
 .٢٦٣٨، ح: ١٦٨/ ٣صحیح البخاري  )٤(
  .٦١٧٤، ٦١٧٣، ح: ٤٠/ ٨صحیح البخاري  )٥(
  .١٣٥٤، ح: ٩٣/ ٢صحیح البخاري  )٦(
  .٢٩٣٠، ح: ٢٢٤٤/ ٤صحیح مسلم  )٧(
  .٣٠٣٣، ح: ٦٤/ ٤صحیح البخاري  )٨(
 .٣٠٥٥، ح: ٧٠/ ٤صحیح البخاري  )٩(
  .٢٩٣٠، ح: ٢٢٤٥/ ٤صحیح مسلم  )١٠(



 ١٧٧

  دراسة رجال اإلسناد:
، وقــد صـرح بالسـماع فــي حـدیثنا، كمـا هــو )١(، والزهـري، مـدلس مــن الطبقـة الثالثـةجمیـع رجــال اإلسـناد ثقــات •

  ظاهر في التخریج.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ثْـِم، َأْو ِهــَي » ُهـو ُقْربــة ِإلَـى اللَّـِه، وَمْنهَـاٌة َعـِن اْآلثَـامِ «ِفـي َحـِدیِث ِقَیـاِم اللَّْیـِل وَ  َأْي حالــٌة ِمـْن شـْأِنها َأْن َتْنهَـى َعـِن اْإلِ

  )٢(َمكاٌن مْختصٌّ ِبَذِلَك. َوِهَي َمْفَعلة ِمَن النَّْهى. والمیُم َزاِئَدٌة.

  )١٣٠الحدیث رقم (
  رمذي رحمه اهللا:قال اإلمام الت

، َعْن َرِبیَعَة َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو النَّْضِر، َقاَل: َحدَّثََنا َبْكُر ْبُن ُخَنْیٍس، َعْن ُمَحمٍَّد ا لُقَرِشيِّ
، َعـْن بِـَالٍل، َأنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّ  ى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل: َعلَـْیُكْم ِبِقَیـاِم اللَّْیـِل َفِإنَّـُه ِبِن َیِزیَد، َعْن َأِبي ِإْدِریَس الَخـْوَالِنيِّ

ـــ ـــٌة ِإَلـــى اِهللا، َوَمْنَهـــاٌة َعـــِن اِإلْثـــِم، َوَتْكِفیـــٌر ِللسَّ ـــِل ُقْرَب ـــْبَلُكْم، َوإِنَّ ِقَیـــاَم اللَّْی ـــاِلِحیَن َق یَِّئاِت، َوَمْطـــَرَدٌة ِللـــدَّاِء َعـــِن َدَأُب الصَّ
  )٣(الَجَسِد.

   تخریج الحدیث:
، )٦(، وابـــن المنـــذر)٥(وأخرجـــه الرویـــاني ، عـــن أحمـــد بـــن منیـــع بـــه، بلفظـــه.)٤(أخرجـــه ابـــن نصـــر المـــروزي

، مـن طریـق یزیـد بـن أبـي )٩(، وابـن عسـاكر)٨(وأخرجـه البیهقـي ، من طریق بكر بن خنیس، بـه بنحـوه.)٧(والشاشي
، )١٣(، والحــاكم)١٢(، والطبرانــي)١١(، واآلجــري)١٠(ةوأخرجــه ابــن خزیمــ ربیعــة، عــن أبــي إدریــس الخــوالني، بــه بنحــوه.

                                                 
، وقـال ســبط ابــن العجمــي: "وقــد قبــل األئمـة قولــه عــن". التبیــین ألســماء المدلســین ٤٥المدلســین البــن حجــر ص: انظـر: طبقــات  )١(

 .٥٠ص: 
  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .٣٥٤٩، ح: ٤٤٤/ ٥سنن الترمذي  )٣(
 .٥٥مختصر قیام اللیل ص:  )٤(
 .٧٤٥، ح: ١٤/ ٢مسند الرویاني  )٥(
  .٢٥٥٩، ح: ١٤٨/ ٥نن واإلجماع األوسط في الس )٦(
  .٩٧٨، ح: ٣٧٢/ ٢المسند  )٧(
 .٤٣١٨، ح: ٧٠٧/ ٢السنن الكبرى  )٨(
  .٩٠/ ٦٠تاریخ دمشق  )٩(
  .١١٣٥، ح: ١٧٦/ ٢صحیح ابن خزیمة  )١٠(
  .٤، ح: ٨٣فضل قیام اللیل والتهجد ص:  )١١(
  .٧٤٦٦، ح: ٩٢/ ٨المعجم الكبیر للطبراني  )١٢(
  .١١٥٦، ح: ٤٥١/ ١ن المستدرك على الصحیحی )١٣(



 ١٧٨

، من طریـق ابـن أبـي كبشـة، )١(وأخرجه ابن األعرابي من طریق معاویة بن صالح، عن ربیعة بن یزید، به بنحوه.
  عن بالل، به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 .)٣(و صدوق له أغالط، وبكر بن ُخَنْیٍس، فه)٢(، عدا محمد القرشي، فهو كذابجمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ــُه ِمــْن )٤(قــال اإلمــام الترمــذيموضــوع؛ فیــه محمــد القرشــي، كــذاب. إســناده  : "َهــَذا َحــِدیٌث َغِریــٌب، َال َنْعِرُف
ـٌد الُقَرِشـيُّ ُهـَو: َحِدیِث ِبَالٍل ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَال َیِصحُّ ِمْن ِقَبِل ِإْسَناِدِه، َوَسِمْعُت: ُمَحمََّد ْبَن ِإسْ  َماِعیَل َیُقوُل: ُمَحمَّ

َرَوى َهَذا الَحِدیَث ُمَعاِوَیُة  ُمَحمَُّد ْبُن َسِعیٍد الشَّاِميُّ َوُهَو: اْبُن َأِبي َقْیٍس: َوُهَو ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّاَن َوَقْد ُتِرَك َحِدیُثُه. َوَقدْ 
، َعـْن َأبِـي ُأَماَمـَة، َعـْن َرُسـوِل اِهللا َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ْبُن َصاِلٍح، َعْن َرِبیَعَة ْبِن َیِزیَد، َعْن أَ  ِبي ِإْدِریَس الَخْوَالِنيِّ

اِلِحیَن قَـْبَلُكْم، َوُهـَو ُقْرَبـٌة ِإلَـى َربُِّكـْم، َومَ  َوَمْنهَـاٌة ِلِإلثْـِم. َوَهـَذا  ْكفَـَرٌة ِللسَّـیَِّئاِت،َأنَُّه َقاَل: َعَلْیُكْم ِبِقَیاِم اللَّْیِل َفِإنَُّه َدَأُب الصَّ
ــَالٍل". أخرجــه الحــاكم...من طریــق عبــد اهللا بــن  : "حســن،)٥(وقــال األلبــاني َأَصــحُّ ِمــْن َحــِدیِث َأِبــي ِإْدِریــَس َعــْن ِب

.. وقــال ابــن عــدى: عبــد اهللا بــن صــالح هــو عنــدي مســتقیم الحــدیث ، إال أنــه یقــع فــي حدیثــه فــي أســانیده .صــالح
تعمد الكذب. ثم إن عبد اهللا بن صالح وٕان كان أخرج له البخاري ففیه ضـعف كمـا یشـیر إلیـه ومتونه غلط ، وال ی

كالم ابن عدى المتقدم، وقال الحافظ في التقریب: صدوق كثیر الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فیه غفلة. قلـت: 
بـن أبـى خالـد، عـن یزیـد بـن فمثله یستشهد به ، وال یحتج به وقـد خولـف ، فقـد أخرجـه البیهقـي مـن طریق...خالـد 

ربیعـة، عــن أبـى إدریــس الخــوالني، عـن بــالل بــن ربـاح، عــن رســول اهللا صـلى اهللا علیــه وســلم بـه نحــوه ، وزاد فــي 
ورجالــه ثقــات غیــر خالــد هــذا فلــم أعرفــه، وغیــر یزیــد بــن ربیعــة وهــو الرحبــي  .آخــره: ومطــردة للــداء عــن الجســد

مرفوعـًا بـه وفیـه الزیـادة: ومطـردة للـداء عـن الجسـد، أخرجـه  ولـه شـاهد مـن حـدیث سـلمان الدمشقي وهو ضـعیف.
ابــن عــدى ، وابــن عســاكر، مــن طــریقین عــن الولیــد بــن مســلم أخبرنــي عبــد الــرحمن بــن ســلیمان بــن أبــى الجــون 
العنسي، عن األعمش، عن أبى العالء العنزي، عن سلمان به. وقال ابـن عـدى: وابـن أبـى الجـون عامـة أحادیثـه 

بعضــها بعــض اإلنكــار ، وأرجــو أنــه ال بــأس بــه. قلــت: وفــى التقریــب: صــدوق یخطــىء، وبقیــة مســتقیمة ، وفــى 
رجاله ثقات غیر أبى العالء العنزي ، قال الذهبى: ال أعرفه، قلت: ولعله أبو العالء الشامي الـذي روى عـن أبـى 

سـبق أن الحـدیث حسـن وعنه أصبغ بن زید الوراق. قال الحافظ في التقریب: مجهول.قلت: ویـتلخص ممـا  أمامة،
دون الزیادة ، ألنها لم تأت من طریقین یصلح أن یقوى أحدهما اآلخر. بخالف أصل الحـدیث فقـد جـاء عـن أبـى 

  أمامة وقد صححه من سبق".

                                                 
 .١٠٢٢، ح: ٥٢٥/ ٢معجم ابن األعرابي  )١(
  .٤٨٠انظر: تقریب التهذیب ص:  )٢(
  .١٢٦انظر: تقریب التهذیب ص:  )٣(
  .٤٤٥/ ٥سنن الترمذي  )٤(
  .٢٠٠/ ٢إرواء الغلیل  )٥(



 ١٧٩

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
م، َجْوف اللَّْیِل اآلِخر، َفَصلِّ َحتَّى ُتْصـِبَح قلُت: َیا َرُسوَل اللَّه، َهْل ِمن َساَعٍة أْقَرُب ِإَلى اللَّه؟ َقاَل: َنعَ «(هـ) َوِفیِه 

ِبَمْعَنى اْنَتِه. َوَقْد َأْنَهى الرُجل، ِإَذا اْنَتهى، َفِإَذا أَمْرَت ُقْلَت: َأْنِهْه، َفَتزید » َأْنِههِ «َقْوُلُه » ُثمَّ أْنِهْه َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس 
  )١(داُهُم اْقَتِدْه فأْجرى الوصَل ُمْجَرى الَوْقف..اْلَهاُء للسَّْكت. َكَقْوِلِه َتَعاَلى َفِبهُ 

  )١٣١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا:

، َعـْن َحدَّثََنا ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َیْعلَـى ْبـِن َعَطـاٍء، َعـْن َیِزیـَد ْبـِن َطْلـٍق، َعـْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن اْلَبیْ  َلَمـاِنيِّ
َنَعـْم، َجـْوُف اللَّْیـِل «ِن َعْنَبَسَة، َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، َهـْل ِمـْن َسـاَعٍة َأْقـَرُب ِإلَـى اللَّـِه ِمـْن َسـاَعٍة؟ َفقَـاَل: َعْمِرو بْ 

ــْبَح، ثُــمَّ اْنَهــُه َحتَّــى َتْطلُــَع الشَّــْمُس، َوَمــا َداَمــْت َكَأنََّهــ َحتَّــى َتْنَتِشــَر، ثُــمَّ  )٢(ا ُجْحَفــةٌ َفَصـلِّ َمــا َبــَدا َلــَك َحتَّــى ُتَصــلَِّي الصُّ
ُن ِنْصـَف النَّهَـاِر، ثُـمَّ َصـلِّ َمـا َبـَدا لَـَك َحتـَّى َیقُـوَم اْلَعُمـوُد َعلَـى ِظلِّـِه، ثُـمَّ اْنَهـُه َحتـَّى تَـُزوَل الشَّـْمُس، فَـِإنَّ َجهَـنََّم َتْسـخُ 

ــْمُس، َفِإنََّهــا َتْطلُــُع َبــْیَن َقْرَنــْي َشــْیَطاٍن َوَتْغــُرُب َبــْیَن  َصــلِّ َمــا َبــَدا َلــَك َحتَّــى ُتَصــلَِّي اْلَعْصــَر، ثُــمَّ اْنَهــهُ  َحتَّــى َتْغــُرَب الشَّ
  )٣(».َقْرَنْي َشْیَطانٍ 

   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق غنــدر، بــه بنحــوه، وفیــه زیــادة الســؤال عمــن أســلم )٦(، والمــزي)٥(، وابــن ماجــة)٤(أخرجــه أحمــد

بن سلمة، عن یعلى بن عطاء، به بنحـوه، وفیـه زیـادة السـؤال عمـن أسـلم ، من طریق حماد )٧(وأخرجه أحمد معه.

  معه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 .)٩(، وعبد الرحمن البیلماني، فهو ضعیف)٨(، عدا: یزید بن طلق: فهو مجهولجمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

 مطـوًال،مـن حـدیث أبـي أمامـة،  ،)١(وللحـدیث شـاهد فـي صـحیح مسـلمإسناده ضعیف ألجل المترجم لهـم، 
 قال: قال عمرو بن عبسة السلمي، فذكر الحدیث.

                                                 
  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٩٦/ ٤أي: ِمْلء اْلَید. تهذیب اللغة  )٢(
 .٧٣٤٤، ح: ١٣٣/ ٢مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
 .١٧٠٢٦، ح: ٢٥٠/ ٢٨مسند أحمد  )٤(
  .١٢٥١، ح: ٣٠٢/ ٢سنن ابن ماجه  )٥(
  .١١/ ١٧تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٦(
 .١٧٠١٨، ح: ٢٣٤/ ٢٨مسند أحمد  )٧(
  .٦٠٢انظر: تقریب التهذیب ص:  )٨(
  .٣٣٧انظر: تقریب التهذیب ص:  )٩(



 ١٨٠

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ُیْنَتَهـــى وُیْبَلـــغ ِباْلُوُصـــوِل ِإَلْیَهـــا، َوَال َیَتجاوُزهـــا ِعْلـــُم اْلَخَالِئـــِق، ِمـــَن الَبشـــر » ِســـْدَرِة اْلُمْنَتهـــى«َوِفـــي َحـــِدیِث ِذْكـــِر 

  )٢(َكِة، َأْو َال یَتجاَوُزها أَحٌد ِمَن اْلَمَالِئَكِة والرُسل، َوُهَو ُمْفَتَعل، ِمَن النَِّهاَیُة: اْلَغاَیُة.َواْلَمَالئِ 

  )١٣٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ـاُم ْبـُن َیْحَیـى، َحـدَّثََنا َقتَـاَدُة، َعـنْ  َأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك، َعـْن َماِلـِك ْبـِن َصْعَصـَعَة  َحدَّثََنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلـٍد، َحـدَّثََنا َهمَّ
ثُـمَّ ..... .ْیَنَمـا َأَنـا ِفـي الَحِطـیِم،َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َأنَّ َنِبيَّ اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َحدََّثُهْم َعْن َلْیَلِة ُأْسِرَي ِبـِه: " بَ 

، َفِإَذا َنْبُقَها ِمْثـُل ِقـَالِل َهَجـَر، َوإَِذا َوَرُقَهـا ِمْثـُل آَذاِن الِفَیَلـِة، َقـاَل: َهـِذِه ِسـْدَرُة الُمْنَتَهـىُرِفَعْت ِإَليَّ ِسْدَرُة الُمْنَتَهى، 
اِن َفَنْهـَراِن ِفـي الَجنَّـِة، الَباِطَنـ َوإَِذا َأْرَبَعُة َأْنَهاٍر: َنْهَراِن َباِطَناِن َوَنْهَراِن َظاِهَراِن، َفُقْلُت: َما َهَذاِن َیا ِجْبِریُل؟ قَـاَل: َأمَّـا

  )٣(... َفَلمَّا َجاَوْزُت َناَدى ُمَناٍد: َأْمَضْیُت َفِریَضِتي، َوَخفَّْفُت َعْن ِعَباِدي"..َوَأمَّا الظَّاِهَراِن َفالنِّیُل َوالُفَراُت،
   تخریج الحدیث:

ن أنــس، بــه بنحــوه. ، مــن طریــق هشــام، وســعید، عــن قتــادة، وفیــه تصــریحه بالســماع مــ)٤(أخرجــه البخــاري
  ، من طریق ابن شهاب، عن أنس، به بنحوه.)٦(، ومسلم)٥(وأخرجه البخاري

  دراسة رجال اإلسناد:
  ، وقد صرح قتادة بالسماع، كما هو ظاهر في تخریج الحدیث.جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
النِّْهُى، ِباْلَكْسِر َواْلَفْتِح: الَغـدیر، وُكـلُّ َمْوِضـٍع َیْجَتِمـُع ِفیـِه المـاء. وَجْمُعـه: » َأنَُّه َأَتى َعَلى ِنْهٍى ِمْن َماءٍ «(هـ) َوِفیِه 

  )٧(.َأْنَهاٌء وِنَهاءٌ 

  )١٣٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام الحربي رحمه اهللا:

حدثنا محمد بن منهال، حدثنا یزید بن زریع، عـن الجریـري، عـن أبـي نضـرة، عـن أبـي سـعید، مـر رسـول 
  )٨(فأبوا، فشرب في رمضان ".» اشربوا« صلى اهللا علیه على نهي من ماء، قال: اهللا

                                                                                                                                                                  
  .٨٣٢، ح: ٥٦٩/ ١صحیح مسلم  )١(

  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
 .٣٨٨٧، ح: ٥٢/ ٥صحیح البخاري  )٣(
 .٣٢٠٧، ح: ١٠٩/ ٤صحیح البخاري  )٤(
 .٣٤٩، ح: ٧٨/ ١صحیح البخاري  )٥(
  .١٦٣، ح: ١٤٨/ ١صحیح مسلم  )٦(

  .١٣٩/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
 .١٠٥٩/ ٣غریب الحدیث  )٨(



 ١٨١

   تخریج الحدیث:
   ، من طریق یزید بن زریع، به مطوًال.)١(أخرجه ابن خزیمة

   ، من طریق یزید بن هارون.)٢(أخرجه أحمدو 
   ، من طریق عبد الوارث بن سعید.)٣(وأخرجه أیضاً 

   ابن المبارك. ، من طریق)٤(وأخرجه ابن حبان
  جمیعهم عن الجریري، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
اخـتلط قبـل موتـه بـثالث سـنین، مـات سـنة أربـع وأربعـین  الُجَرْیِريُّ: سعید بن إیاس، أبو مسـعود البصـري، ثقـة •

 .)٦(، وروایة یزید بن زریع عنه قبل االختالط)٥(ومائة
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات  •

  اد: الحكم على اإلسن
إسناده صحیح، وروایة یزید عن الجریري قبل االختالط، وقد توبع علیها أیضًا كما هو ظاهر في تخـریج 

  الحدیث.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا:
ـأت«َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن َمْسـُعوٍد   َر ِفـي َوقَـْد َتَكـ» َلـو َمـَرْرُت َعَلـى ِنْهـٍي ِنْصـُفه مـاٌء وِنْصـُفه َدٌم َلشـِربُت ِمْنـُه وَتوضَّ رَّ

  )٧(.اْلَحِدیثِ 

  )١٣٤الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  
  

                                                 
  .١٩٦٦، ح: ٢٢٨/ ٣صحیح ابن خزیمة  )١(
  .١١١٦٠، ح: ٢٥٢/ ١٧مسند أحمد  )٢(
 .١١٤٢٣، ح: ١٨/ ١٨مسند أحمد  )٣(
  .٣٥٥٠، ح: ٣١٩/ ٨صحیح ابن حبان  )٤(
  .٢٣٣تقریب التهذیب ص:  )٥(
  .١٨٣انظر: الكواكب النیرات ص:  )٦(

  .١٤٠/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)



 ١٨٢

  

  
  

  

  

  المبحث الخامس
  َباُب النون مع الیاء.



 ١٨٣

 

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َدقة الثِّْلُب والنَّابُ «(َنَیَب) (هـ) ِفیِه    ِهَي النَّاَقُة الَهِرمة الَِّتي َطاَل َناُبَها:» َلُهْم ِمَن الصَّ

  )١(ٌب.َأْي ِسّنها. وألُفه ُمْنقِلبة َعِن اْلَیاِء، ِلَقولهم ِفي َجْمعه: َأْنَیا

  )١٣٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام الزجاجي رحمه اهللا:

ـاِئغ قَـاَل أنبأَنـا َعْبـُد اللَّـِه ْبـُن ُمْسـِلِم ْبـِن ُقَتْیَبـَة قَـاَل: ُرِوَي َأْن َوفـد َهمـَدان قـدُموا علـى  أخبرَنـا: َأُبـو اْلَقاِسـم الصَّ
.. َفَكتَـَب ِإَلْیـِه النَّبِـيَّ َصـلَّى .ْن َتُبوَك، َفَقاَم َمالك بن نمـیط اْلَهْمـَداِنيُّ َفقَـاَل:النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَلُقوُه ُمْقِبال مِ 

َدَقة الثلب والناب...  اٌب ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل اهللاللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم "َهَذا ِكتَ    )٢(...َوَلُهْم من الصَّ
   تخریج الحدیث:

  تفرد به الزجاجي.
   ل اإلسناد:دراسة رجا

: أبو محمد الكاتب الدینوري، وقیل: المروزي، سكن بغداد وحدث بها، مات سنة َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُقَتْیَبةَ  •
: "قـال الحـاكم: أجمعـت )٦(: "صـدوق"، وقـال)٥(، وقال الذهبي)٤(، وابن العماد)٣(وثقه الخطیب سبعین ومائتین.

: "صـدوق ثقة...سـألت شـیخنا )٧(: هـذا بغـي وتخـرص"، وقـال ابـن الجـزرياألمـة علـى أن القتیبـي كـذاب، قلـت
فقـال: هـذا تصـحیف، وٕانمـا هـو  -أي عـن قـول الحـاكم فـي الطعـن فـي ابـن قتیبـة–الحافظ ابن كثیر عن ذلـك 

 العتبي، فإنه أجمعوا على ضعفه".
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
 م یذكر من فوقه من الرواة.إسناده منقطع، ألن ابن قتیبة ل

                                                 
 .١٤٠/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .١٥٢أمالي الزجاجي ص:  )٢(
  .١٠/١٧٠تاریخ بغداد  )٣(
 .٢/١٦٨شذرات الذهب  )٤(
  .١/٣٥٧لضعفاء المغني في ا )٥(
 .١٣/٢٩٩سیر أعالم النبالء  )٦(
 .١/٣٥٨غایة النهایة في طبقات القراء  )٧(



 ١٨٤

 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(».َأنَُّه َقاَل ِلَقْیِس ْبِن َعاِصٍم: َكْیَف َأْنَت ِعْنَد اْلِقَرى؟ َقاَل: أُْلِصُق ِبالنَّاِب اْلَفاِنَیةِ «(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٣٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:

َكـــْم «َرْیٍج قَــاَل: ُحــدِّْثُت َأنَّ َرُجــًال ِمــْن َبنِــي َنْهــٍد قَــاَل: َیــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنِّــي ُذو َمــاٍل َكِثیــٍر قَــاَل: َعــِن اْبــِن ُجــ
َفَكْیـَف «قَـاَل:  ، َفقَـاَل: ِماَئـٌة ُكـلَّ َعـامٍ »َفَكْیَف َأْنَت ِعْنَد اْلَمْنیَحِة؟«َقاَل: َال َیِحُل اْلَواِدي الَِّذي َأَحلَّ ِفیِه َقاَل: » َماُلَك؟

َفَكْیـَف َأْنـَت «قَـاَل: َتْغـُدوا اْلِجَمـاُل، َوَیْغـُدو النَّـاُس، َفَمـْن َأَحـبَّ َأْن َیْأُخـَذ َجَمـًال َأَخـَذ قَـاَل: » َأْنَت ِعْنَد َطُروَقِة ِجَماِلهَـا؟
ْرَع َقاَل: َیةِ اْلَصُق َواللَِّه َیا َرُسوَل اللَِّه ِبالنَّاِب، َواْلَفانِ َقاَل: » ِعْنَد اْلِقَرى؟ َأَماُلَك َأَحبُّ ِإَلْیـَك َأْم َمـاُل «، َواْلَكِبیِر، َوالضَّ
َفِإنََّمـا َلــَك ِمــْن َماِلــَك َمــا َأَكْلـَت َفَأْفَنْیــَت، َأْو َلِبْســَت َفَأْبَلْیــَت، َأْو َأْنَفْقــَت َفَأْمَضــْیَت، «َقــاَل: َال َبــْل َمــاِلي َقــاَل: » َمَواِلیـَك؟

  )٢(».اِلیكَ َوَما َبِقَي ِلَموَ 
   تخریج الحدیث:

، وأبــو )٦(، وأبــو یعلــى)٥(، وبحشــل)٤(وأخرجــه ابــن شــبة ، مــن طریــق القاســم بــن مطیــب.)٣(أخرجــه البخــاري
، )١٠(، وابــــن حبــــان)٩(، وبحشــــل)٨(وأخرجــــه البــــزار ، مــــن طریــــق زیــــاد بــــن أبــــي زیــــاد البصــــري.)٧(طــــاهر المخلــــص

ومــن –وأخرجــه ابــن األعرابــي  د بــن أبــي زیــاد الجصــاص.، مــن طریــق زیــا)١٣(، والمــزي)١٢(، والحــاكم)١١(والطبرانــي
   من طریق الصعق بن حزن. -)١٤(طریقه الخطابي

                                                 
 .١٤٠/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٦٨٦٨، ح: ٣٠/ ٤مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٢(
  .٩٥٣، ح: ٣٢٨األدب المفرد ص:  )٣(
  .٥٣٢/ ٢تاریخ المدینة  )٤(
  .١١٩تاریخ واسط ص:  )٥(
  .١٠٨، ح: ١٠٦المفارید ص:  )٦(
  .٣٠١٥، ح: ٦٩/ ٤، و١٩٠٢، ح: ١٥/ ٣المخلصیات  )٧(
 .٣٦٦٣، ح: ٢٥٥/ ٤نقال عن: كشف األستار عن زوائد البزار  )٨(
 .١١٩تاریخ واسط ص:  )٩(
  .٣٢٠/ ٦الثقات  )١٠(
  .٨٧٠، ح: ٣٣٩/ ١٨المعجم الكبیر  )١١(
  .٦٥٦٦، ح: ٧٠٩/ ٣المستدرك على الصحیحین  )١٢(
  .٥٩/ ٢٤هذیب الكمال في أسماء الرجال ت )١٣(
  .٨٧/ ١غریب الحدیث  )١٤(



 ١٨٥

ـــاد.)٢(، والهـــروي)١(وأخرجـــه البغـــوي ـــن أبـــي زی ـــد ب ، مـــن طریـــق أبـــي )٣(الحـــارثأخرجـــه و  ، مـــن طریـــق یزی
 .جمــیعهم عــن الحســن، عــن قــیس بــن عاصــم، وبعضــها مختصــرًا، علــى ذكــر بعضــه، وبعضــها مطــوالً  األشــهب.

، مـن طریـق مخلـد بـن عقبـة، عـن أبیـه، عـن جـده، عـن قـیس بـن عاصـم، مختصـرا، علـى ذكـر )٤(وأخرجه، بحشـل
وأخرجــه الطبرانــي، مــن طریــق عبــد الملــك بــن أبــي ســویة المنقــري، عــن قــیس بــن عاصــم، بــه  النهــي عــن النیاحــة.

یه، مختصرًا علـى ذكـر النهـي ، من طریق حكیم بن قیس بن عاصم، عن أب)٦(، والنسائي)٥(وأخرجه أحمد بنحوه. 
، من طریق عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، قال: قال رسول اهللا صلى )٧(وأخرجه ابن زنجویه عن النیاحة.

  اهللا علیه وسلم... فذكر الحدیث.
   دراسة رجال اإلسناد:

  .رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

حدثــه بــذلك، ولكــن للحــدیث شــواهد یصــل بهــا إلــى إســناده ضــعیف النقطاعــه؛ فلــم یبــین ابــن جــریج مــن 
ـاُص، َوِفیـِه َكـَالٌم َوقَـْد ُوثـَِّق"، وجـوده الصـالحي)٨(التحسین، قـال الهیثمـي ...َوِفیـِه ِزَیـاٌد اْلجصَّ ، )٩(: "...َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ده محتمــل ، وعلــق شــعیب علــى إســناد أحمــد مــن طریــق حكــیم بــن قــیس، عــن أبیــه فقــال: "إســنا)١٠(وحســنه المــزي
 .)١٢(، وحسن الحدیث بمجموع طرقه األلباني فقال: "حسن لغیره")١١(للتحسین"

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي أْنَشب َأْنَیاَبُه ِفیَها. والنَّاُب: الِسنُّ الَِّتي » أنَّ ِذئبًا َنیََّب ِفي شاٍة َفَذَبُحوَها بَمْروةٍ «(س) َوِفي َحِدیِث َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت 

باِعَیة.خَ    )١٣(ْلَف الرَّ

  )١٣٨الحدیث رقم (

                                                 
 .٣/ ٥معجم الصحابة  )١(
 .١٧،ح: ٤٤جزء فیه أحادیث من مسموعات أبي ذر الهروي وهو مطبوع ضمن كتاب الفوائد ص:  )٢(
  .٤٧١، ح: ٥٢٨/ ١مسند الحارث  )٣(
 .١٦٥تاریخ واسط ص:  )٤(
  ٢٠٦١١، ح: ٢١٦/ ٣٤مسند أحمد  )٥(
 .١٨٥١، ح: ١٦/ ٤سنن النسائي  )٦(
 .٧٨٥/ ٢األموال البن زنجویه  )٧(
 .١٠٨/ ٣مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٨(
 .٣٩٩/ ٦سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد  )٩(
  .٦١/ ٢٤تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )١٠(
  .٢١٧/ ٣٤هامش مسند أحمد  )١١(
  .٣٥٨صحیح األدب المفرد ص:  )١٢(

  .١٤٠/ ٥ایة في غریب الحدیث واألثر النه (١٣)



 ١٨٦

  قال اإلمام ابن معین رحمه اهللا:
اٍر ُیَحـدُِّث، َحدَّثََنا ُغْنَدٌر، ثنا ُشْعَبُة، ثنا َحاِضُر ْبُن ُمَهاِجٍر اْلَباِهِليُّ َأُبو ِعیَسى َقاَل: َسِمْعُت ُسَلْیَماَن ْبَن َیَسـ

  )١(».َفَأَمَرُهُم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبَأْكِلَها«َب ِفي َشاٍة َفْذَبُحوَها ِبَمْرَوٍة َأَن ِذْئًبا َنیَّ َعْن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت، 
   تخریج الحدیث:
، من )٤(، والنسائي)٣(أخرجه أحمدو  ، من طریق أبي بشر بكر بن خلف، عن غندر، به بنحوه.)٢(أخرجه ابن ماجه

، من طریق زید بن أبي عتاب، عـن سـلیمان بـن )٥(وأخرجه البیهقي نحوه.طریق محمد بن جعفر، عن شعبة، به ب
، من حدیث كعب بن مالك َأنَُّه َكاَنْت َلُهْم َغـَنٌم َتْرَعـى ِبَسـْلٍع، َفَأْبَصـَرْت َجاِرَیـٌة )٦(وأخرجه البخاري یسار، به بنحوه.

َها ِبـِه، َفقَـاَل َلهُـْم: َال تَـْأُكُلوا َحتـَّى َأْسـَأَل النَّبِـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َلَنا ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمَنا َمْوًتا، َفَكَسَرْت َحَجًرا َفَذَبَحتْ 
َأْرَسـَل،  ْیـِه َوَسـلََّم َعـْن َذاَك، َأوْ َأْو ُأْرِسَل ِإلَـى النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َمـْن َیْسـَأُلُه، َوَأنَّـُه َسـَأَل النَّبِـيَّ َصـلَّى اُهللا َعلَ 

، َعْن َناِفٍع مولى ابن عمر، َعْن َرُجٍل ِمْن اَألْنَصاِر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َسـْعٍد، َأْو َسـْعِد )٧(وأخرجه مالك ».َفَأَمَرُه ِبَأْكِلَها«
َبْت َشـاٌة ِمْنهَـا، َفَأْدَرَكْتهَـا، فَـَذبحْتَها ْبِن ُمَعاٍذ أنه أخبره، َأنَّ َجاِرَیًة ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك َكاَنْت َتْرَعى َغَنًما َله ِبَسـْلٍع، َفُأِصـی
  ِبَحَجٍر َفُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلى اهللا َعَلیه َوَسلم َعْن َذِلَك َفَقاَل: ال َبْأَس ِبَها َفُكُلوَها.

   دراسة رجال اإلسناد:
  .َحاِضُر ْبُن ُمَهاِجٍر اْلَباِهِليُّ َأُبو ِعیَسى •

  : "مقبول".)١١(، وقال ابن حجر)١٠(: "ال یعرف"، وقال أیضًا: "مجهول")٩(قال الذهبي، و )٨(ذكره ابن حبان في ثقاته
  قالت الباحثة: مجهول.

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

وقــد توبــع فیرتقــي للحســـن لغیــره. ولــه شــواهد بعضــها فـــي إســناده ضــعیف ألجــل مهــاجر، فهـــو مجهــول، 
: "حـدیث زیـد بـن ثابـت رجالـه رجـال الصـحیح إال )١٢(قال الشوكاني تخریج.صحیح البخاري، كما هو ظاهر في ال

                                                 
 .٦٤، ح: ١٤٦من حدیث یحیى بن معین الفوائد روایة أبي بكر المروزي ص:  )١(
  .٣١٧٦، ح: ١٠٦٠/ ٢سنن ابن ماجه  )٢(
 .٢١٥٩٧، ح: ٤٧٥/ ٣٥مسند أحمد  )٣(
  .٤٤٠٠، ح: ٢٢٥/ ٧، وسنن النسائي ٣٧، ح: ١٠٠اإلغراب للنسائي ص:  )٤(
  .١٨٩٥٦، ح: ٤٢٠ /٩السنن الكبرى  )٥(
  .٢٣٠٤، ح: ٩٩/ ٣صحیح البخاري  )٦(
  .٢١٤٧، ح: ١٩٣/ ٢موطأ مالك روایة أبي مصعب الزهري  )٧(
  .٢٤٨/ ٦الثقات البن حبان  )٨(
  .٣٠٦/ ١الكاشف  )٩(
  .٤٤٧/ ١میزان االعتدال  )١٠(
  .١٤٩تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .١٥٨/ ٨نیل األوطار  )١٢(



 ١٨٧

حاضر بـن المهـاجر فقیـل هـو مجهـول، وقیـل: مقبـول. وقـد أخـرج معنـاه أحمـد والبـزار والطبرانـي فـي األوسـط عـن 
 ابن عمر بإسناد صحیح".

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـــیََّح اللَّـــُه ِعظاَمـــه«(َنـــَیَح) (هــــ) ِفیـــِه  َأْي َال َصـــلَّبها َوَال َشـــدَّ ِمْنَهـــا. ُیَقـــاُل: َنـــاَح الَعْظـــُم َیِنـــیُح َنْیحـــًا، ِإَذا َصـــُلب » َال َن

  )١(واْشَتدَّ.

  )١٣٩الحدیث رقم (
  .لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َوَأَشـاَر ِإلَـى ِنَیـاط «ِه. َوِمْنـُه َحـِدیُث َأبِـي الَیَسـر .. َوِقیَل: النَّْیُط: ِنَیاُط القْلب، َوُهَو الِعْرق الَّـِذي الَقْلـُب ُمَعلَّـق بِـ.(َنَیَط)
َر ِفي اْلَحِدیِث.» قْلبه   )٢(َوَقْد َتَكرَّ

  )١٤٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا:

ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّثََنا َیْعُقوُب  َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَیاَن، َقاَل: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُزَراَرَة، َقاَل: َحدَّثََنا َحاِتمُ 
ـاِمِت، قَـاَل: َخَرْجـُت َأَنـا، َوَأبِـي  َنْطلُـُب اْلِعْلـَم ِفـي َهـَذا ْبُن ُمَجاِهٍد َأُبو ُحـَرَزَة، َعـْن ُعَبـاَدَة ْبـِن اْلَوِلیـِد ْبـِن ُعَبـاَدَة ْبـِن الصَّ

َل َمْن َلِقَیَنا َأُبو اْلَیَسـِر َصـاِحُب َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم،اْلَحيِّ ِمَن اْألَْنَصاِر، َقْبَل َأْن َیْهِلُكوا، فَ  .. .َكاَن َأوَّ
َظلَّـُه َمـْن َأْنَظـَر ُمْعِسـًرا، َأْو َوَضـَع َلـُه، أَ «َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َیقُـوُل:   َوَأَشاَر ِإَلى ِنَیـاِط َقْلِبـِه،

  )٣(».اللَُّه ِفي ِظلِّهِ 
   تخریج الحدیث:

َوَتَقاَرَبا ِفي َلْفِظ اْلَحـِدیِث، َوالسِّـَیاُق ِلهَـاُروَن  -َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد  ، فقال: ")٤(أخرجه مسلم
ـاِمِت،  َقاَال: َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعْن َیْعُقوبَ  - ْبِن ُمَجاِهٍد َأِبي َحْزَرَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن اْلَوِلیِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

لُ   َمــْن َلِقیَنــا َأَبــا اْلَیَســِر، َقــاَل: َخَرْجــُت َأَنــا َوَأِبــي َنْطُلــُب اْلِعْلــَم ِفــي َهــَذا اْلَحــيِّ ِمــَن اْألَْنَصــاِر، َقْبــَل َأْن َیْهِلُكــوا، َفَكــاَن َأوَّ
  اِحَب َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم.. الحدیث وفیه َوَأَشاَر ِإَلى َمَناِط َقْلِبِه بدال من قوله نیاط قلبه.صَ 

   دراسة رجال اإلسناد:
  .)٥(سبقا :حاتم بن إسماعیل، ویعقوب بن مجاهد

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
                                                 

  .١٤٠/ ٥ألثر النهایة في غریب الحدیث وا (١)
 .١٤١/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .٥٠٤٤، ح: ٤٢٣/ ١١صحیح ابن حبان  )٣(
  .٣٠٠٦، ح: ٢٣٠١/ ٤صحیح مسلم  )٤(
  .١١٥راجع" ح )٥(



 ١٨٨

 الحكم على اإلسناد: 
ثقــات، والحــدیث فــي صــحیح مســلم كمــا هــو ظــاهر فــي التخــریج، لكنــه بلفــظ إســناده صــحیح رواتــه كلهــم 
 (مناط قلبه)، بدال من (نیاط قلبه).

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َمفـازة َأْي َبُعدت، َوُهَو ِمْن ِنَیاط الَمفازة، َوُهَو ُبْعُدها، َفَكَأنََّها ِنیَطْت ب» ِإَذا اْنتَاَطِت الَمغازي«(س) َوِفي َحِدیِث ُعَمَر 

  )١(ُأْخَرى، َال تكاُد َتْنَقِطع، واْنَتاَط فُهَو َنیٌِّط، ِإَذا َبُعد..

، والحــدیث یــروى مرفوعــًا مــن كالمــه صــلى اهللا علیــه )٢(رواه مــن كــالم عمــر بــن الخطــاب عبــد الــرزاق
  وسلم، مما یجعل كالم عمر من الموقوف الذي له حكم الرفع

  )١٤١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن أبي عاصم رحمه اهللا:

، َعـْن مَ  ْكُحـوٍل، َعـْن َخاِلـِد َحدَّثََنا ُدَحْیٌم، َقاَل: َحدَّثََنا ُسَوْیُد ْبـُن َعْبـِد اْلَعِزیـِز، قَـاَل: َحـدَّثََنا َأُبـو َوْهـٍب اْلَكَالِعـيُّ
، َوَكثُـَرِت اْلَعـَزاِئُم، ِإَذا اْنتَاَطِت اْلَمَغاِزي«َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:  ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُعْتَبَة ْبِن النُّدَِّر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

َباطُ    )٣(».َواْسُتِحلَِّت اْلَمَغاِنُم ، َفَخْیُر ِجَهاِدُكُم الرِّ
   تخریج الحدیث:

ـــدارقطني)٧(، والطبرانـــي)٦(، وابـــن حبـــان)٥(، وابـــن قـــانع)٤(أخرجـــه ابـــن أبـــي خیثمـــة ، )٩(و نعـــیم، وأبـــ)٨(، وال
، من )١٣(وأخرجه الفسوي ، من طریق سوید، به بنحوه.)١٢(، وابن الصالح)١١(، وابن عساكر)١٠(والخطیب البغدادي

  خالد الصباغ، عن أبي وهب، به بنحوه. يطریق یزید بن یحیى أب

                                                 
  .١٤١/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٩٦٢١، ح: ٢٨٢/ ٥مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٢(
 .٣١٨، ح: ٧١١/ ٢الجهاد البن أبي عاصم  )٣(
  .٣٩٧/ ١التاریخ الكبیر  )٤(
 .٢٧٠/ ٢معجم الصحابة  )٥(
  .٤٨٥٦، ح: ١٩٥/ ١١صحیح ابن حبان  )٦(
  .١٣٦٧، ح: ٢٩٢/ ٢، ومسند الشامیین ٣٣٤، ح: ١٣٥/ ١٧المعجم الكبیر  )٧(
  .١٨٢/ ١المؤتلف والمختلف  )٨(
  .٥٣٥٩، ح: ٢١٣٥/ ٤معرفة الصحابة  )٩(
  ٤٠٧١ح: ، ١٦/ ١٤تاریخ بغداد  )١٠(
  .٢٨٦/ ٣٨تاریخ دمشق  )١١(
 .٥٥، ح: ٥٦أحادیث في فضل اإلسكندریة وعسقالن ص:  )١٢(
  .٣٤١/ ١المعرفة والتاریخ  )١٣(



 ١٨٩

   دراسة رجال اإلسناد:
ــو مســمكحــول • ــد اللَّــه، وُیقــال: أبــو أیــوب، وُیقــال: َأُب ــو َعْب ــد اللَّــِه، الدمشــقي : الشــامي، َأُب ــو َعْب لم. والمحفــوظ َأُب

ولم یصح لـه سـماع مـن  .)١(الفقیه، وكانت داره بدمشق عند طرف سوق األحد، مات سنة بضع عشرة ومائة"
، وذكـره ابـن حجـر فـي الطبقـة الثالثـة مـن )٢(أحد مـن أصـحاب النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم، إال عـن نفـر قلیـل

عي، یقــال انــه لــم یســمع مــن الصــحابة إال عــن نفــر قلیــل، ووصــفه بــذلك ابــن : "تــاب)٣(طبقــات المدلســین، فقــال
حبان، وأطلق الـذهبي أنـه كـان یـدلس، ولـم أره للمتقـدمین إال فـي قـول ابـن حبـان"، قالـت الباحثـة: ولفظـه فیـه: 

ة، ، ومــن كــان كــذلك ینبغــي أن یكــون مــن أهــل المرتبــة األولــى أو الثانیــة، أمــا وضــعه فــي الثالثــ)٤("ربمــا دلــس"
 -كالذهبي–ففیه نظر، ال سیما وبعض العلماء ال یفرق بین اإلرسال والتدلیس، فلعل من أطلق علیه التدلیس 

إنمــا عنــى اإلرســال، فإنــه معــروف بــه، وكــأن الحــافظ لــم یلتفــت إلــى رمیــه بالتــدلیس إبــان كتابــة ترجمتــه فــي 
 : ""ثقة، فقیه، كثیر اإلرسال، مشهور".)٥(التقریب، فقال

، وقـال ابـن معـین: )٧(وثقـه دحـیم .)٦(: عبید اهللا بن عبید، مات سنة اثنتین وثالثین ومـائتینٍب اْلَكَالِعيُّ َأُبو َوهْ  •
ـــأس" ـــم یـــذكر لـــه إرســـال عـــن )١٠(قـــال ابـــن حجـــرو  .)٩(، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات)٨("ال ب : "صـــدوق"، ول
  : ثقة.قالت الباحثة .)١١(مكحول

 .)١٢(ه ضعیف، غیر سوید، فإنوباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

إسناده ضعیف ألجل سـوید، فهـو ضـعیف، لكنـه توبـع علیـه بإسـناد یحتمـل التحسـین، مـن روایـة الفسـوي، 
  وعلیه فیرتقي إلى الحسن لغیره.كما هو ظاهر في التخریج، 

                                                 
  .٤٦٤/ ٢٨تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )١(
 ٢١١انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٢(
  .٤٦طبقات المدلسین ص:  )٣(
 .٤٤٧/ ٥الثقات البن حبان  )٤(
  .٥٤٥یب التهذیب ص: تقر  )٥(
 .٣٧٣تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .١١٢/ ١٩تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٧(
  المصدر السابق نفسه. )٨(
  .١٤٤/ ٧الثقات البن حبان  )٩(
  .٣٧٣تقریب التهذیب ص:  )١٠(
 .١١٧المراسیل البن أبي حاتم ص:  )١١(
  .٢٦٠انظر: تقریب التهذیب ص:  )١٢(



 ١٩٠

  

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
» َفبـْین ناِضـٍح وَناِئـلٍ ٌل ِبَفْضل َوُضوء النَّبِـيِّ َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلََّم، فَخرج ِبال«(َنَیَل)... َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي ُجَحْیفة 

  )١(َأْي ُمِصیٍب ِمْنُه وآِخذ.

  )١٤٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

یـِه قَـاَل: " َأَتْیـُت النَّبِـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه ، َعـْن َأبِ )٢(َحدَّثََنا َوِكیٌع، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، َحدَّثَِني َعْوُن ْبـُن َأبِـي ُجَحْیَفـةَ 
، قَـاَل: فَـَأذََّن بِـَالٌل، َفِمـْن َناِضـٍح َوَناِئـلٍ َوَسلََّم ِباْألَْبَطِح َوُهَو ِفي ُقبٍَّة َلُه َحْمـَراَء ". قَـاَل: َفَخـَرَج بِـَالٌل ِبَفْضـِل َوُضـوِئِه، 

، قَـاَل: " َفَخـَرَج النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه )٣(، َیْعِني َیِمیًنـا َوِشـَماًال، قَـاَل: ثُـمَّ ُرِكـَزْت َلـُه َعَنـَزةٌ َفُكْنُت َأَتَتبَُّع َفاُه َهَكَذا َوَهَكَذا
اْلَعَنَزِة الظُّْهَر َأِو اْلَعْصـَر  َنا ِإَلىَوَسلََّم َوَعَلْیِه ُجبٌَّة َلُه َحْمَراُء، َأْو ُحلٌَّة َحْمَراُء، َفَكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َبِریِق َساَقْیِه، َفَصلَّى بِ 

اْلَمِدیَنــَة "، َوَقــاَل َوِكیــٌع َمــرًَّة:  َرْكَعتَــْیِن، َتُمــرُّ اْلَمــْرَأُة َواْلَكْلــُب َواْلِحَمــاُر َال ُیْمَنــُع، ثُــمَّ َلــْم َیــَزْل ُیَصــلِّي َرْكَعَتــْیِن َحتَّــى َأَتــى
  )٤(ْیِن".َفَصلَّى الظُّْهَر َرْكَعَتْیِن َواْلَعْصَر َرْكَعتَ 

   تخریج الحدیث:
  .مختصراً  به، أبیه، عن جحیفة، أبي بن عون طریق من ،)٦(ومسلم ،)٥(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
  .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
، وأصل الحـدیث فـي الصـحیحین مختصـرا، كمـا هـو ظـاهر )٧(إسناده صحیح، وصححه شعیب األرناؤوط

 ج الحدیث.في تخری

                                                 
 .١٤١/ ٥دیث واألثر النهایة في غریب الح (١)

  وهب بن عبد اهللا السوائي. )٢(
  .٦٨٠/ ١شبه العكازة. أساس البالغة  )٣(
 ١٨٧٦٢، ح: ٥٥/ ٣١مسند أحمد  )٤(
  .٣٧٦، ح: ٨٤/ ١صحیح البخاري  )٥(
 .٥٠٣، ح: ٣٦٠/ ١صحیح مسلم  )٦(
 .٥٦/ ٣١هامش مسند أحمد  )٧(



 ١٩١

 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي َحاَن َوَدنا.» َقْد َناَل الرَّحیلُ «[هـ] َوِفي َحِدیِث َأِبي َبْكٍر 

  )١٤٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو القاسم األصبهاني (قوام السنة)  رحمه اهللا:

ْلَحاِفظ َأنـا عبـد الصـمد اْلَعاِصـِميُّ ثََنـا َأُبـو اْلَعبَّـاِس اْلَبِجیـِريُّ َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَحَسُن ْبُن َأْحمد السَّمرَقْنِدي ا
 َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه قَـاَل ثََنا َأُبو َحْفٍص اْلَبِجیِريُّ ثََنا أبي ثََنا عبد اهللا ْبُن َرَجاٍء ثََنا ِإْسَراِئیُل َعْن َأبِـي ِإْسـَحاَق َعـِن اْلَبـَراءِ 

ْل ِإلَـيَّ َي اللَُّه َعْنُه ِمْن َعاِزٍب َرْحًال ِبَثَالثَـَة َعَشـَر ِدْرَهًمـا َفقَـاَل َأُبـو َبْكـٍر ِلَعـاِزٍب ُمـِر اْلَبـَراَء َفْلَیْحِمـاْشَتَرى َأُبو َبْكٍر َرضِ 
َم ِحــیَن َخَرْجُتَمـا ِمــْن َمكَّــَة َرْحِلـي َفَقــاَل َعـاِزٌب َال َحتَّــى ُتَحــدِّثََنا َكْیـَف َصــَنَعَت َأْنـَت َوَرُســوُل اللَّــِه َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلَّ 

َصـلَّى  َقْد َناَل الرَِّحیـُل َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ َواْلُمْشِرُكوَن... َفَشِرَب َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َحتَّى َرَضْیُت ُثمَّ ُقْلـُت 
  )٢(َنا...اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفاْرَتَحْلَنا َواْلَقْوُم َیْطُلُبونَ 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي إسحاق، به بنحوه.)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
حّدث عن أبي عْمرو محمد بن محمد بن صابر، وغیره. روى ، َعْبد الّصمد ْبن َأِبي نصر العاصمّي اْلُبَخاِريّ  •

ویانّي.  )٥(عنه القاضي أبو المحاسن الرُّ
  .إلسناد ثقاتوباقي رجال ا •

 الحكم على اإلسناد: 
، كمـا هـو ظـاهر فـي لعاصـمي، وأصـل الحـدیث فـي الصـحیحینإسناده ضعیف لجهالة حال عبد الصمد ا

 التخریج.
  
  

                                                 
  .١٤١/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 ٤٣، ح: ٦١ل النبوة ص: دالئ )٢(
  .٢٤٣٩، ح: ١٢٧/ ٣صحیح البخاري  )٣(
 .٢٠٠٩، ح: ١٥٩٢/ ٣صحیح مسلم  )٤(
  .٦٢٥/ ٩تاریخ اإلسالم  )٥(



 ١٩٢

  

  

  

  

  الفصل الثاني:
حتى نهایة باب الواو "األحادیث الواردة من بدایة باب الواو مع الهمزة 

  مع الجیم"
  
  

  :ویشتمل على خمسة مباحث
  .: َباُب الواو مع الهمزةالمبحث األول
  : باب الواو مع الباء.المبحث الثاني

  َباُب الواو مع التاء. المبحث الثالث:
  مع الثاء.َباُب الواو  المبحث الرابع:

  َباُب الواو مع الجیِم. المبحث الخامس:



 ١٩٣

  

  

  

  

  

  
  المبحث األول

  .َباُب الواو مع الهمزة



 ١٩٤

  

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
. َكــاَن ِإَذا ُوِلــَد ألَحــِدهم ِفــي اْلَجاِهِلیَّــِة بنــٌت دَفَنهــا ِفــ» َأنَّــُه َنهــى َعــْن َوْأِد الَبَنــات«(َوَأَد) (هــ) ِفیــِه  ي التُّــَراِب َأْي َقــْتِلهنَّ

  )١(َوِهَي َحیَّة. ُیَقاُل: َوَأَدَها َیِئُدَها َوْأدًا فهي َمْوُءوَدٌة. َوِهَي الَِّتي َذَكَرَها اللَّه َتَعاَلى ِفي ِكَتاِبِه.

  )١٤٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ْیـــُر َواِحـــٍد ِمـــْنُهْم: ُمِغیـــَرُة، َوفُـــَالٌن َوَرُجـــٌل ثَاِلـــٌث َأْیًضـــا، َعـــِن َحـــدَّثََنا َعِلـــيُّ ْبـــُن ُمْســـِلٍم، َحـــدَّثََنا ُهَشـــْیٌم، َأْخَبَرَنـــا غَ 
، َعْن َورَّاٍد َكاِتِب الُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة: َأنَّ ُمَعاِوَیَة َكَتَب ِإَلى الُمِغیَرِة: َأِن اْكتُـْب ِإلَـيَّ   ِبَحـِدیٍث َسـِمْعَتُه ِمـْن َرُسـوِل الشَّْعِبيِّ

ـَالِة: اللَِّه َصلَّى اهللاُ  َال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّـُه « َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: َفَكَتَب ِإَلْیِه الُمِغیـَرُة: ِإنِّـي َسـِمْعُتُه َیقُـوُل ِعْنـَد اْنِصـَراِفِه ِمـَن الصَّ
َوَكــاَن َیْنَهــى َعــْن ِقیــَل اٍت، َقــاَل: ثَــَالَث َمــرَّ » َوْحــَدُه َال َشــِریَك َلــُه، َلــُه الُمْلــُك َوَلــُه الَحْمــُد، َوُهــَو َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َقــِدیرٌ 

َهــاِت، َوَوْأِد الَبَنــاتِ  ــَؤاِل، َوإَِضــاَعِة الَمــاِل، َوَمْنــٍع َوَهــاِت، َوُعُقــوِق اُألمَّ . َوَعــْن ُهَشــْیٍم، َأْخَبَرَنــا َعْبــُد َوَقــاَل، َوَكْثــَرِة السُّ
  (٢) ا الَحِدیَث، َعِن الُمِغیَرِة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم.الَمِلِك ْبُن ُعَمْیٍر، َقاَل: َسِمْعُت َورَّاًدا، ُیَحدُِّث َهذَ 

   تخریج الحدیث:
 ، مـن طریـق منصـور.)٦(، ومسـلم)٥(وأخرجـه البخـاري. ، من طریق ابن أشـوع)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري

أیضـًا،  )٨(وأخرجـه البخـاري عمیـر. ، من طریـق عبـد الملـك بـن)٧(وأخرجه البخاري كالهما عن الشعبي، به بنحوه.
، مـن طریـق )١١(وأخرجه مسـلم ، من طریق عبدة بن أبي لبابة.)١٠(، ومسلم)٩(وأخرجه البخاري من طریق المسیب.

  جمیعهم عن رواد، به بنحوه. محمد بن عبید اهللا الثقفي.

                                                 
 .١٤٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٦٤٧٣، ح: ١٠٠/ ٨صحیح البخاري  )٢(
  .١٤٧٧، ح: ١٢٤/ ٢صحیح البخاري  )٣(
 .٥٩٣، ح: ١٣٤١/ ٣صحیح مسلم  )٤(
  .٢٤٠٨، ح: ١٢٠/ ٣صحیح البخاري  )٥(
 .٥٩٣، ح: ٤١٤/ ١صحیح مسلم  )٦(
  .٨٤٤، ح: ١٦٨/ ١اري صحیح البخ )٧(
  ٥٩٧٥، ح: ٤/ ٨صحیح البخاري  )٨(
  .٦٦١٥، ح: ١٢٦/ ٨صحیح البخاري  )٩(
 .٥٩٣، ح: ٤١٥/ ١صحیح مسلم  )١٠(
  المصدر السابق نفسه. )١١(



 ١٩٥

   دراسة رجال اإلسناد:
ـــْیمٌ  • ة بـــن أبـــي خـــازم، الواســـطي، ثقـــة ثبـــت، كثیـــر : بـــن بشـــیر بـــن القاســـم بـــن دینـــار الســـلمي، أبـــو معاویـــُهَش

: ولـم یـذكر قالـت الباحثـة )٢(واإلرسال الخفي، مات سنة ثالث وثمانین ومائة، وقد قـارب الثمـانین. )١(التدلیس
 تدلیسه لتصریحه بالسماع. ، وال یضر)٣(له إرسال عن مغیرة

مكحول:  ما رأیت أفقه منه، مـات بعـد  : عامر بن شراحیل، أبو عمرو، ثقة مشهور فقیه فاضل، قالالشَّْعِبيِّ  •
  .)٥(ولم یذكر له إرسال عن رواد )٤(المائة، وله نحو من ثمانین.

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(.»َذِلَك اْلَوْأُد الَخِفيُّ «َوِمْنُه َحِدیُث الَعْزل 

  )١٤٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

َأیُّـوَب، َحـدَّثَِني  َنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َسِعیٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر، َقاَال: َحدَّثََنا اْلُمْقـِرُئ، َحـدَّثََنا َسـِعیُد ْبـُن َأبِـيَحدَّثَ 
َضـْرُت َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َأُبو اْألَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشـَة، َعـْن ُجَداَمـَة ِبْنـِت َوْهـٍب، ُأْخـِت ُعكَّاَشـَة، َقالَـْت: حَ 

وِم َوفَـاِرَس، فَـِإَذا ُهـْم ُیِغیلُــوَن «َعَلْیـِه َوَسـلََّم، ِفـي ُأَنـاٍس َوُهـَو َیقُـوُل:  َلقَـْد َهَمْمـُت َأْن َأْنَهــى َعـِن اْلِغیَلـِة، َفَنَظـْرُت ِفـي الـرُّ
َذِلـَك اْلـَوْأُد «َأُلوُه َعـِن اْلَعـْزِل؟ َفقَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: ، ثُـمَّ َسـ»َأْوَالَدُهْم، َفَال َیُضرُّ َأْوَالَدُهـْم َذِلـَك َشـْیًئا

  )٧(».اْلَخِفيُّ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، به بنحوه.)٨(أخرجه مسلم
   دراسة رجال اإلسناد:

  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
 .٤٧وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقاته. طبقات المدلسین ص:  )١(
 .٥٧٤تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٢٩٤، وجامع التحصیل ص: ٢٣١ن أبي حاتم ص: انظر: المراسیل الب )٣(
  .٢٨٧تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٢٠٤، وجامع التحصیل ص: ١٥٩انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٥(

  .١٤٣/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
 .١٤٤٢، ح:١٠٦٧/ ٢صحیح مسلم  )٧(
  المصدر السابق نفسه. )٨(



 ١٩٦

  

 ثیر رحمه اهللا: قال ابن األ
ْغرى«َوِفي حدیث آخر  ؛ ألنَّ َمـن َیْعـزل َعـِن » تلك اْلَمْوُءوَدُة الصُّ َجَعل الَعْزل َعِن اْلَمْرَأِة بَمْنزلة اْلـَوْأِد، ِإالَّ َأنَّـُه َخِفـيٌّ

  )١(َوْأَد الَبَنات األْحیاء الَموُءودُة الُكْبرى. اْمَرَأِتِه ِإنََّما َیْعزل َهَربًا ِمَن الَوَلد، َوِلَذِلَك َسمَّاه اْلَمْوُءوَدُة الصغرى؛ ألنَّ 

  )١٤٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام الحمیدي رحمه اهللا:

، َعـــْن َأِبـــي َســـَلمَ  ـــِد ْبـــِن ِإْبـــَراِهیَم التَّْیِمـــيِّ ـــُد ْبـــُن ِإْســـَحاَق، َعـــْن ُمَحمَّ َة ْبـــِن َعْبـــِد ثنـــا ُســـْفَیاُن، َقـــاَل: َحدَّثَِنیـــِه ُمَحمَّ
، قَـاَل: َأْوَقْفـُت َجاِرَیـًة ِلـي َأِبیُعهَـا ِفـي ُسـوِق َبنِـي َقْیُنقَـاٍع، َفَجـاَءِني َرُجـٌل ِمـَن الْ  الرَّْحَمِن، َعنْ  َیهُـوِد، َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

ا َوِفـي َبْطِنهَـا ِمْنـَك َسـْخَلٌة، ُقْلـُت: َفَقاَل: َیا َأَبا َسِعیٍد، َما َهِذِه اْلَجاِرَیُة؟ ُقْلُت: َجاِرَیٌة ِلي َأِبیُعَها، َقاَل: َفَلَعلََّك َأْن َتِبیَعهَـ
ْغَرىِإنِّي ُكْنُت َأْعِزُل َعْنَها، َقاَل:  ، َفَأَتْیُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه، َفِإنَّ ِتْلَك اْلَمْوُءوَدُة الصُّ

  )٢(». َتْفَعُلواَكَذَبْت َیُهوُد، َوَال َعَلْیُكْم َأالَّ «َفَقاَل: 
   تخریج الحدیث:

، مـن طریـق ابـن نمیـر، عـن ابـن إسـحاق، بـه )٥(، والطحـاوي)٤(، وابـن أبـي عاصـم)٣(أخرجه ابن أبي شیبة
  ، من طریق ابن محیریز، عن أبي سعید الخدري، به بنحوه.)٧(، ومسلم)٦(وأخرجه البخاري بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
  و حسن الحدیث إذا صرح بالسماع.، وه)٨(محمد بن إسحاق: سبق •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
لكنـه توبـع علیـه كمـا هـو ظـاهر فـي إسناده ضعیف ألجل ابن إسحاق، فقد عنعنعه ولم یصـرح بالسـماع، 

  ، ولیس فیهما لفظتنا.الحدیث في الصحیحینالتخریج، فارتقى الحدیث بهذه المتابعة إلى الحسن لغیره، و 

                                                 
  .١٤٣/ ٥ألثر النهایة في غریب الحدیث وا (١)

 .٧٦٣، ح: ١٤/ ٢مسند الحمیدي  )٢(
  .١٦٦٠٨، ح: ٥١٢/ ٣مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
  .٣٦٠، ح: ١٥٩/ ١السنة  )٤(
  .١٩١٩، ح: ١٧٢/ ٥شرح مشكل اآلثار  )٥(
  .٢٢٢٩، ح: ٨٣/ ٣صحیح البخاري  )٦(
 .١٤٣٨، ح: ١٠٦١/ ٢صحیح مسلم  )٧(
  .٢١راجع: ح: )٨(



 ١٩٧

  

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأِي اْلَمـــْوُءوُد، َفعیـــل ِبَمْعَنـــى َمْفُعـــوٍل. َوِمـــْنُهْم َمـــْن َكـــاَن َیِئـــُد الَبنـــیَن ِعْنـــَد » اْلَوِئیـــُد ِفـــي اْلَجنَّـــةِ «(س) َوِمْنـــُه اْلَحـــِدیُث 

  )١(الَمجاعة.

  )١٤٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
، قَـاَل: َسـِمْعُت )٣(، َعـْن َحْسـَناَء، اْمـَرَأٍة ِمـْن َبنِـي ُصـَرْیٍم، َعـْن َعمِّهَـا)٢(ْعفَـٍر، َحـدَّثََنا َعـْوفٌ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن جَ 

ــِهیُد ِفــي اْلَجنَّــِة، َواْلَمْوُلــو  َواْلَوِئیــُد ِفــي ُد ِفــي اْلَجنَّــِة، َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، َیُقــوُل: "النَِّبــيُّ ِفــي اْلَجنَّــِة، َوالشَّ
  )٤(".اْلَجنَّةِ 

   تخریج الحدیث:
وللحـدیث  ، مـن طریـق عـوف، بـه بنحـوه.)٨(، وأبـو نعـیم)٧(، والبیهقـي)٦(، وابـن عبـد البـر)٥(أخرجه أبو داود

  .)١١(، وكعب بن عجرة)١٠(، وأنس بن مالك)٩(شواهد، عن األسود بن سریع
   دراسة رجال اإلسناد:

  .)١٢(سناء، فهي مقبولة، عدا حجمیع رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

إســناده ضــعیف ألجــل حســناء، فهــي مقبولــة إن توبعــت، ولــم تتــابع  علیــه، وضــعف إســناده أیمــن صــالح 
  .)١٤(، وصحح الحدیث بشواهده األلباني)١٣(شعبان

                                                 
 .١٤٣/ ٥واألثر النهایة في غریب الحدیث  (١)

 ابن أبي جمیلة األعرابي . )٢(
  أسلم بن سلیم الصریمي. )٣(
 .٢٠٥٨٣، ح: ١٩٠/ ٣٤مسند أحمد  )٤(
  .٢٥٢١، ح: ١٥/ ٣سنن أبي داود  )٥(
  .١١٦/ ١٨التمهید  )٦(
  .١٨٥٢١، ح: ٢٧٥/ ٩السنن الكبرى  )٧(
  .٧١٢٤، ح: ٣٠٨٣/ ٦معرفة الصحابة  )٨(
  .٨٣٨ ، ح:٢٨٦/ ١المعجم الكبیر  )٩(
  .١١٨، ح: ٨٩/ ١المعجم الصغیر  )١٠(
  .٤٦٨/ ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
  .٧٤٥حسناء بنت معاویة الصریمیة، ویقال: خنساء، مقبولة. تقریب التهذیب ص:  )١٢(
    .٥١٠/ ٩هامش جامع األصول  )١٣(
  .٢٢٧٦، ح: ٢٨٠/ ٧صحیح أبي داود   )١٤(



 ١٩٨

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اْلَوِئیُد: َصوت ِشّدة » َم الَخْندق فسمْعت َوِئیَد اْألَْرِض خْلفيَخَرْجُت أْقُفو آثاَر الناِس َیو «(س) َوِفي َحِدیِث َعاِئَشَة 

  )١(الَوطْء َعَلى اْألَْرِض ُیْسَمع كالدَِّوّي ِمن ُبْعد.

  )١٤٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا:

، رضـي اهللا یِه َعـْن َجـدِِّه َعـْن َعاِئَشـةَ َقَمَة َعْن َأبِ َأْخَبَرَنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعلْ 
. َتْعنِـي ِحـسَّ اَألْرِض. َفاْلَتفَـُت فَـِإَذا َفَسِمْعُت َوِئیـَد اَألْرِض َورَاِئـيَقاَلْت: َخَرْجُت َیْوَم اْلَخْنَدِق َأْقُفو آثَاَر النَّـاِس عنها، 

.َفقَـاَل ..اْلَحـاِرُث ْبـُن َأْوٍس َیْحِمـُل ِمَجنَّـُه. َفَجَلْسـُت ِإلَـى اَألْرِض. َقالَـْت َفَمـرَّ َسـْعدٌ  َأَنا ِبَسـْعِد ْبـِن ُمَعـاٍذ َوَمَعـُه اْبـُن َأِخیـهِ 
  )٢(.ِم اللَِّه َوُحْكِم َرُسوِلِه"رسول اهللا: "َلَقْد َحَكْمَت ِفیِهْم ِبُحكْ 

   تخریج الحدیث:
، من طریق محمد بن عمرو، به )٦(حبان، وابن )٥(، وأحمد)٤(، وٕاسحاق بن راهویه)٣(أخرجه ابن أبي شیبة

مختصــرًا، وفــي روایــة إســحاق بــن راهویــه ذكــر حضــور وفــاة ســعد بــن معــاذ، وحضــور رســول اهللا صــلى اهللا علیــه 
ووصـف عائشــة وهـو یمـوت فـي المسـجد، فـي القبـة التـي ضـربها علیـه رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم،  لـه وسـلم

َكاَن َال ُیْدِمُع َعْیَنْیـِه َعلَـى َأَحـٍد َوَلِكنَّـُه َكـاَن ِإَذا َوَجـَد  بقولها: "  علیه وسلمرضي اهللا عنها لحال رسول اهللا صلى اهللا
، مــن طریــق یحیــى بــن عبــد الــرحمن بــن حاطــب، َعــْن )٧(وأخرجــه أبــو الشــیخ األصــبهاني ."َفِإنََّمـا َكــاَن َیْأُخــُذ ِبِلْحَیِتــهِ 

: َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ِإَذا اْشــَتدَّ َوْجــُدُه َأْكثَــَر َمــسَّ قولهــا، مقتصــرًا علــى َعاِئَشــَة، َرِضــَي اللَّــُه َعْنَهــا
  ِلْحَیِتِه.

   دراسة رجال اإلسناد:
، عدا: عمـرو بـن علقمـة بـن وقـاص اللیثـي المـدني، فهـو مقبـول، وابنـه محمـد، فهـو جمیع رجال اإلسناد ثقات •

 .)٨(صدوق له أوهام
 سناد: الحكم على اإل

  إسناده حسن، ألجل عمرو بن علقمة، وقد توبع علیه، كما هو ظاهر في تخریج الحدیث.

                                                 
  .٥/١٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٤٢١/ ٣الطبقات الكبرى  )٢(
 .٣٦٧٩٦، ح: ٣٧٣/ ٧مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
  .١١٢٦، ح: ٥٤٤/ ٢مسند إسحاق بن راهویه  )٤(
  .٢٥٠٩٧، ح: ٢٦/ ٤٢مسند أحمد  )٥(
  .٧٠٢٨، ح: ٤٩٨/ ١٥صحیح ابن حبان  )٦(
  .١٥٥، ح: ٤٢٥/ ١أخالق النبي صلى اهللا علیه وسلم  )٧(
 .٤٩٩تقریب التهذیب ص:  )٨(



 ١٩٩

ــِحیِح َبْعُضــهُ )١(قــال الهیثمــي  ــي الصَّ ــَو َحَســُن )٢(: " ِف ــَة، َوُه ــِن َعْلَقَم ــِرو ْب ــُن َعْم ــُد ْب ــِه ُمَحمَّ ــُد، َوِفی ، َرَواُه َأْحَم
: " وقــد وقــع فـي مســند عائشــة عنــد أحمــد، مــن طریــق علقمــة بــن )٣(قــال ابــن حجــراْلَحـِدیِث، َوَبِقیَّــُة ِرَجاِلــِه ِثَقــاٌت"، و 

  .)٤(وقاص عنها، في قصة غزوة بني قریظة...وسنده حسن"، وحسن إسناده األلباني

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(وَوئیَدها. ُیَقاُل: سِمْعت َوْأَد َقواِئم اإلِبلِ » َوِلْألَْرِض ِمنَك َوِئیدٌ «(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٤٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا:

َبْیـِر ْبـِن ُنَفْیـٍر، َأْخَبَرَنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َحِریُز ْبُن ُعْثَماَن، َعـْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن َمْیَسـَرَة، َعـْن جُ 
ــاشٍ  للَّــِه صــّلى اهللا علیــه وســلم َبَصــَق َیْوًمــا َعَلــى َكفِّــِه، َوَوَضــَع َعَلْیَهــا ِإْصــَبَعُه، ثُــمَّ ، َأنَّ َرُســوَل ا)٦(َعــْن ُبْســِر ْبــِن َجحَّ

ْیُتَك  ِن َوَعـَدْلُتَك َمَشـْیَت َبـْیَن ُبـْرَدیْ َقاَل: "َیُقوُل اللَُّه: َیا اْبَن آَدَم، َأنَّى ُتْعِجُزِني، َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن ِمْثِل َهـِذِه، َحتـَّى ِإَذا َسـوَّ
ــَك َوِئیــدٌ  ــْألَْرِض ِمْن  ، َفَجَمْعــَت َوَمَنْعــَت، َحتَّــى ِإَذا َبَلَغــْت َنْفُســَك َهــِذِه، َوَأَشــاَر ِإَلــى َحْلِقــِه، ُقْلــَت َأَتَصــدَُّق، َوَأنَّــى َأَوانُ َوِل

َدَقِة".   )٧(الصَّ
   تخریج الحدیث:

ــ)١١(، وأبــو زرعــة الدمشــقي)١٠(، وابــن ماجــه)٩(، والبخــاري)٨(أخرجــه أحمــد ، وابــن أبــي )١٢(ن أبــي الــدنیا، واب
مـــن طریـــق عبـــد الـــرحمن بـــن میســـرة، بـــه  ،)١(، والحـــاكم)١٦(، وابـــن منـــده)١٥(، والطبرانـــي)١٤(، والخرائطـــي)١٣(عاصـــم
  بنحوه.

                                                 
  .١٣٨/ ٦مجمع الزوائد  )١(
 .١٧٦٩، ح: ٣/١٣٨٩، وصحیح مسلم ٤١٢٢، ح: ٥/١١٢انظر: صحیح البخاري  )٢(
  .٥١/ ١١فتح الباري البن حجر  )٣(
 ..١٤٥/ ١سلسلة األحادیث الصحیحة )٤(

 .٥/١٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
 .١٢٢ُبسر بن َجَحاش، صحابي نزل الشام. تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .٤٢٧/ ٧الطبقات الكبرى  )٧(
 .١٧٨٤٤، ح: ٣٨٧/ ٢٩، و ١٧٨٤٢، ح: ٣٨٥/ ٢٩مسند أحمد  )٨(
  .١٢٣/ ٢التاریخ الكبیر  )٩(
  .٢٧٠٧، ح: ٩٠٣/ ٢سنن ابن ماجه  )١٠(
  .٢٠، ح: ٨٧الفوائد المعللة ص:  )١١(
  .٢٤٥، ح: ٢٩٠التواضع والخمول ص:  )١٢(
  .٨٦٩، ح: ١٤٩/ ٢اآلحاد والمثاني  )١٣(
  .٥٤٨، ح: ٢٥٥وئ األخالق ص: مسا )١٤(
 .١١٩٣، ح: ٣٢/ ٢المعجم الكبیر  )١٥(
 .٢٣٤، ومعرفة الصحابة ص: ٨٨، ح: ٢٣٢/ ١التوحید  )١٦(



 ٢٠٠

   دراسة رجال اإلسناد:
ــنُ  • ــرَّْحَمِن ْب ــد ال ، )٥(، والــذهبي)٤(، وأبــو داود)٣(وثقــه العجلــي )٢(: الحضــرمي، أبــو ســلمة، الحمصــي.َمْیَســَرةَ  َعْب

 وتعقبــه : "مجهــول لــم یــرو عنــه غیــر حریــز ْبــن عثمــان")٧(وقــال ابــن المــدیني .)٦(وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات
، فقال: "َلْیَس َكَذِلك بل روى َعنُه َأْیضا َثْور بن یِزید َوَصفَوان بن َعْمرو َوَوثََّقُه اْلعجِلّي َواْبن حَبان"، )٨(العراقي

  : ثقة.حثةقالت البا : "مقبول".)٩(وقال ابن حجر
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
ـــْم ُیَخرَِّجـــاهُ"، وقـــال )١٠(إســـناده صـــحیح رواتـــه كلهـــم ثقـــات. قـــال الحـــاكم ْســـَناِد َوَل : "َهـــَذا َحـــِدیٌث َصـــِحیُح اْإلِ

  : " إسناد حدیثه صحیح رجال ثقات".)١١(البوصیري

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ف َوِمْنُه حدیث سواد بن مُ    )١٢(َأْي َصْوت وْطِئها َعَلى اْألَْرِض.» وْأُد الذِّْعِلِب الوْجناء«َطرِّ

  لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بهذه األلفاظ
  )١٤٩الحدیث رقم (

  قال اإلمام أبو یعلى الموصلي رحمه اهللا:
عبـد ر بن النعمان السـامي، قـال: حـدثنا علـي بـن منصـور األنبـاري، عـن عثمـان بـن جْ حدثنا یحیى بن حُ 

الرحمن الوقاصي، عن محمد بن كعب القرظي، قـال: " بینمـا عمـر بـن الخطـاب رحمـة اهللا علیـه ذات یـوم جـالس 
إذ مر به رجل، فقیل: یا أمیر المؤمنین، أتعرف هذا المار؟ قـال: ومـن هـذا؟ قـالوا: هـذا سـواد بـن قـارب الـذي أتـاه 

ر رحمة اهللا علیه، فقال: أنت سواد بـن قـارب؟ قـال: رئیه بظهور النبي صلى اهللا علیه وسلم. قال: فأرسل إلیه عم
نعم. قال: أنت الذي أتاك رئیك بظهور النبي صلى اهللا علیه وسلم؟ قال: نعم....ثم أتیت المدینة، فـإذا رسـول اهللا 

                                                                                                                                                                  
  .٣٨٥٥٠، ح: ٥٤٥/ ٢المستدرك  )١(
  .٣٥١:  تقریب التهذیب ص: )٢(
 .٨٨/ ٢معرفة الثقات  )٣(
  .٤٥١/ ١٧تهذیب الكمال  )٤(
  .٦٤٦/ ١الكاشف  )٥(
  .١٠٩/ ٥الثقات  )٦(
  .٤٥٠/ ١٧تهذیب الكمال  )٧(
 .١٤٧ذیل میزان االعتدال ص:  )٨(
 .٣٥١:  تقریب التهذیب ص: )٩(
 .٥٤٥/ ٢المستدرك  )١٠(
 .١٤٣/ ٣مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  )١١(

  .٥/١٤٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٢)



 ٢٠١

ـــا رســـول اهللا. قـــال:  ـــالتي ی ـــه، فـــدنوت، فقلـــت: اســـمع مق ـــه وســـلم وأصـــحابه حول فأنشـــأت  .»هـــات«صـــلى اهللا علی
  ...أقول:

  بین السباسب الذعلب الوجناء.. بي .ت من ذیلي اإلزار ووسطتفشمر 
  )١(.. وأنك مأمون على كل غائب......فأشهد أن اهللا ال شيء غیره

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق )٤(وأخرجـه الحـاكم ، مـن طریـق أبـي یعلـى المـذكورة أعـاله.)٣(، وابن عساكر)٢(أخرجه البیهقي

، مـــن طریـــق بشـــر بـــن حجـــر )٨(، وابـــن قـــانع)٧(، والخطیـــب)٦(، وأبـــو نعـــیم)٥(وأخرجـــه الطبرانـــي هـــالل بـــن العـــالء.
، مـن طریـق عبـد اهللا بـن محمـد بـن النعمـان )٩(أبو سـعید النقـاشأخرجه و  السامي، عن علي بن منصور األنباري.

، مـن )١١(، وابـن عسـاكر)١٠(وأخرجـه الطبرانـي جمیعهم، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصـي، بـه بنحـوه. التیمي.
  ریق سعید بن جبیر، عن سواد بن قارب، به بنحوه.ط

   دراسة رجال اإلسناد:
، وروى )١٢(یحیى بن حجر بـن النعمـان السـاِمي، یـروي عـن البصـریین، حـدثنا عنـه محمـد بـن إدریـس الشـامي •

: أرجـح أن یكـون صـدوقًا، فلـم أجـد فیـه جرحـًا وال قالـت الباحثـة .)١٣(عنه أبو صالح القاسـم بـن اللیـث وطبقتـه
 یًال، سوى إیراد ابن حبان له في الثقات، وهو مع ذلك قد روى عنه جمع.تعد

: "حــدث عــن عثمــان بــن عبــد الــرحمن الوقاصــي، والشــرقي بــن )١٤(علــي بــن منصــور األنبــاري: قــال الخطیــب •
 القطامي، روى عنه: بشر بن حجر السامي البصري".

صـي، أبـو عمـرو المـدني، ویقـال لـه: عثمان بن عبد الرحمن بن عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص الزهـري، الوقا •
 المــالكي، نســبة إلــى جــده األعلــى أبــي وقــاص مالــك، مــات فــي خالفــة الرشــید، قــال ابــن حجــر: متــروك وكذبــه 

                                                 
  .٣٢٩، ح: ٢٦٣المعجم ص:  )١(
 .٢/٢٥٢دالئل النبوة  )٢(
  .٧٢/٣٢٤شق تاریخ دم )٣(
 .٣/٦٠٨المستدرك  )٤(
  .٦٤٧٥، ح: ٧/٩٢المعجم الكبیر  )٥(
 .٦٢، ح: ١١١دالئل النبوة ص: )٦(
 .١٩/١٣٢تاریخ بغداد  )٧(
 .١/٢٩٦معجم الصحابة  )٨(
 .٦٢، ح: ٧٦فنون العجائب ص: )٩(
 .٦٤٧٦، ح: ٧/٩٥المعجم الكبیر  )١٠(
 .٣٢٢، ٧٢/٣٢١تاریخ دمشق  )١١(
 .٩/٢٦٧الثقات البن حبان  )١٢(
 .٤/٥٥٧اإلكمال البن ماكوال  )١٣(
 .١٩/١٣٢تاریخ بغداد  )١٤(



 ٢٠٢

 )١(ابن معین.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
یســمع مــن ومحمــد بــن كعــب القرظــي، لــم  .إســناده تــالف، عثمــان الوقاصــي: متــروك، وكذبــه ابــن معــین  

  : "وهذا منقطع من هذا الوجه".-وذكر روایة أبي یعلى– )٣(قال ابن كثیر. )٢(عمر

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٤(َأْي َلَجأنا ِإَلْیِه. والِحَواء: الُبیوت اْلُمْجَتِمَعُة.» َفَوأَْلَنا ِإَلى ِحَواءَ «(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث َقْیلة 

  :قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا* 
ثَْتُه َجدََّتاُه َصِفیَُّة ِبْنُت َأْخَبَرَنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم. َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َحسَّاَن َأُخو َبِني َكْعٍب ِمْن َبْلَعْنَبَر َأنَُّه َحدَّ 

یِث َقْیَلـَة ِبْنـِت َمْخَرَمـَة... َفَقالَـْت: َأِعیـِدي َعَلْیـِك َأَداتَـِك، َفَفَعْلـُت، ثُـمَّ َخَرْجَنـا ُعَلْیَبَة َوُدَحْیَبُة ِبْنُت ُعَلْیَبَة َحدَّثََتاُه َعْن َحدِ 
  )٥(...َفَوأَْلَنا ِإَلى ِحَواٍء َضْخمٍ ُنْرِتُك، َفِإَذا َأْثُؤُب َیْسَعى َوَراَءَنا ِبالسَّْیِف َصْلًتا 

  ).٩سبق دراسته أنظر ح: (

   قال ابن األثیر رحمه اهللا:
  )٦(َأْي ُیَواِفُق. واْلُمَواَءَمُة: المواَفقة.» ِإنَُّه َلُیَواِئمُ «(َوَأَم) (س) ِفي َحِدیِث اْلَغْیَبِة 

  )١٥٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام الضیاء المقدسي رحمه اهللا:

ـِد ْبـِن َأْحَمـَد ْبـنِ  َأنَّ َعِلـيَّ ْبـَن َأْحَمـَد  ـَسـالَمَة اْلُقَرِشـيُّ ِبِدَمْشقَـ َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة ْبِن ُمَحمَّ
َلِميَّ  ـِد  :َأْخَبَراُهْم َقاال ،ْبِن َمْنُصور بن قبیس وَعْبَد اْلَكِریِم ْبَن َحْمَزَة ْبِن اْلَخِضِر السُّ َنا َأْحَمـُد ْبـُن َعْبـِد اْلَواِحـِد ْبـِن ُمَحمَّ

َلِميُّ َأَنا َجدِّي  ،ْبِن َأِبي اْلَحِدیدِ  َنـا  ،َأنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َسْهٍل السَّاَمرِّيُّ  ،ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن السُّ
  َعن أنس(ح) ،َنا ِحبَّاُن َنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َأنا ثَابت اْلبناِنيّ  ،َأُبو َبْدٍر َعبَّاُد ْبُن اْلَوِلیِد اْلُغَبِريُّ 

ـــْوِء ِشـــَهاُب ْبـــُن َمْحُمـــوِد ْبـــِن َأِبـــي اْلَحَســـِن اْلَحـــاِتِميُّ ِبَهـــَراةَ وَ  ـــالِم ْبـــَن َأْحَمـــَد ْبـــِن  ،َأْخَبَرَنـــا َأُبـــو الضَّ َأنَّ َعْبـــَد السَّ
ـٍد َعْبـُد الـرَّْحَمِن ْبـُن َأبِـي أَ  ،َأنا َأُبو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَُّد ْبـُن َأبِـي َمْسـُعوٍد اْلَفاِرِسـيُّ  ،ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمَحمٍَّد َأْخَبَرُهمْ  نـا َأُبـو ُمَحمَّ

ـاُد  ،َنـا ِحبَّـاُن ْبـُن ِهـاللٍ  ،َنا َأُبو َبْدٍر َعبَّاُد ْبُن اْلَوِلیِد اْلُغَبِريُّ  ،َأنا َأُبو ُمَحمٍَّد َیْحَیى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعدٍ  ،ُشَرْیحٍ  َنـا َحمَّ
قَـاَل: َكاَنـِت اْلَعـَرُب َتْخـُدُم َبْعَضـَها َبْعًضـا ِفـي اَألْسـَفاِر َوَكـاَن َمـَع  ،ْن َأَنـِس ْبـِن َماِلـكٍ عَ  ،َعْن ثَاِبٍت اْلُبَناِنيِّ  ،ْبُن َسَلَمةَ 

                                                 
 .٥٠٤تقریب التهذیب ص: )١(
 ، وقال یعقوب بن شیبة: "ولد في آخر خالفة علي سنة أربعین".٩/٤٢١انظر: تهذیب التهذیب  )٢(
  .٢/٤٠٩البدایة والنهایة  )٣(

 .٥/١٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٣١٨/ ١برى الطبقات الك )٥(

  .٥/١٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ٢٠٣

 َهـَذا لیـوائم نـومإنَّ  :َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلَصـاِحِبهِ  ،َفَناَما َفاْسَتْیَقَظا َولم یهيء َلُهَما َطَعاًما ،َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َرُجٌل َیْخُدُمُهَما
ِإنَّ َأَبـا َبْكـٍر َوُعَمــَر  :اْئـِت َرُسـوَل اللَّـِه َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َفُقــْل َلـهُ  :َفَأْیَقَظــاُه َفقَـاال ،َنِبـیُكم َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ 

ــَدَماأقرأهمــا للســالم َوَأْخِبْرُهَمــا َأنَُّهَمــ" :َفَقــالَ  ،وهمــا یســتأدمانك ،ُیْقِرَئاِنــَك السَّــالمَ  ــِد اْئَت َفَجــاَءا ِإَلــى النَِّبــيِّ  ،َفَفِزَعــا "،ا َق
ِبَلْحـِم " :َقالَ  !َفِبَأيِّ َشْيٍء اْئَتَدْمَنا ،َقْد اْئَتَدَما :َفُقْلتَ  ،َیا َرُسوَل اللَِّه َبَعْثَنا ِإَلْیَك َنْسَتْأِدُمكَ  :َفَقاال ،َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

  . "ُهَو َفْلَیْسِتْغِفْر َلكَما" :َقالَ  ،َفاْسَتْغِفْر َلَنا :َقاال "،ِسي ِبَیِدِه ِإنِّي َألَرى َلْحَمُه َبْیَن َأْنَیاَبُكَماَأِخیُكَما َوالَِّذي َنفْ 
َفَقـاال ِإْن َهـَذا (ُه َلْفُظ اْبِن َصاِعٍد َوِفي ِرَواَیِة السَّاَمرِّيِّ (َیْخـُدُم َبْعُضـُهْم َبْعًضـا) َوِعْنـَدُه (َیْخـُدْمُهَما َفَنـاَم) َوِعْنـدَ 

َأْكـِل َلْحـِم َأِخیُكَمـا ) َوِعْنَدُه َبْعَد َیْسَتْأِدَماِنَك (َفَأَتاُه َفَقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َأْخِبْرُهَما) َوِعْنـَدُه (قَـاَل بِ َلُیَواِئُم َنْوَم َبْیِتُكمْ 
َواُه َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت َعـْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن َأبِـي َوَقْد رَ   ِإنِّي َألَرى َلْحَمُه َبْیَن ثََناَیاُكَما).

  )١(َلْیَلى َأنَّ اْلَعَرَب َكاَنْت َتْخُدُم َبْعَضُهْم َبْعًضا ِفي اَألْسَفاِر َفَذَكَرُه.
   تخریج الحدیث:

، مـن طریـق عفـان بـن )٣(وقـوام السـنة ولید، به بنحـوه.، من طریق أبي بدر عباد بن ال)٢(أخرجه الخرائطي
  مسلم، عن حماد بن سلمة، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
: المـؤدب، سـكن بغـداد، صـدوق، مـات سـنة ثمـان وخمسـین ومـائتین، وقیـل سـنة َأُبو َبـْدٍر َعبَّـاُد ْبـُن اْلَوِلیـِد اْلُغَبـِريُّ 

  )٤(اثنتین وستین.
ْوِء ِشَهابُ  • َواَیـة ْبُن َمْحُموِد ْبِن َأِبي اْلَحَسِن اْلَحاِتِميُّ  َأُبو الضَّ : الشوذباني، َقاَل اْبن النجار: "َكـاَن عسـرًا ِفـي الرِّ

 : ضعیف.قالت الباحثة .)٥(ِإذا َأَتاُه َطالب الَحِدیث یلعن َأَباُه َكیَف َسمعه"
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
لى أبي بدر، أما األول فرجاله ثقات، وأما الثاني ففیه أبو الضوء، وهو ضعیف، أخرجه الضیاء بسندین إ

وأبو بدر صدوق، وقد توبع علیه كما أخبر الضـیاء فـي آخـر الحـدیث، مـن قبـل عفـان بـن مسـلم، فـارتقى الحـدیث 
  .)٦(إلى  الصحیح لغیره، وقد صححه األلباني

                                                 
  .١٦٩٧، ١٦٩٦، ح:٧٢، ٧١/ ٥األحادیث المختارة  )١(
 .١٨٠، ح: ٩٥مساوئ األخالق ص:  )٢(
  .٢٢٣١، ح: ١٣٣/ ٣الترغیب والترهیب  )٣(
  .٢٩١تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .١١٠/ ١٦الوافي بالوفیات  )٥(
  .٢٦٠٨، ح: ٢١١/ ٦سلسلة األحادیث الصحیحة  )٦(



 ٢٠٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــْد توَضــع َمْوِضــَع اإلْعجــاب » َمــن اْبُتلــي َفَصــَبر فَواهــًا َواهــاً «(َواٌه) (س) ِفیــِه  ــى َهــِذِه الَكلمــة التََّلهُّــف. َوَق ِقیــَل: َمْعَن

ع ُیَقاُل ِفیِه: آًها. ع. َوِقیَل: الّتوجُّ   )١(ِبالشَّْيِء. ُیَقاُل: َواَهًا َلُه. َوَقْد َتِرُد ِبَمْعَنى التوجُّ

  )١٥١الحدیث رقم (
  بن حماد رحمه اهللا: قال اإلمام نعیم

 ْبـِن َخاِلـِد ْبـِن َوَحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َعیَّاٍش، قَـاَل: َحـدَّثَِني َعِقیـُل ْبـُن ُمـْدِرٍك، َعـْن َعْبـِد اللَّـهِ 
  )٢(».َفَصَبَر َفَواًها ُثمَّ َواًها اْبُتِلَي ِبَشْيٍء ِمْنَها السَِّعیُد َمْن ُجنَِّب اْلِفَتَن، َوَمنِ «َمْعَداَن، َعْن َأِبیِه، َرَفَع اْلَحِدیَث َقاَل: 

   تخریج الحدیث:
   تفرد به عن خالد بن معدان.

   دراسة رجال اإلسناد:
: بـن سـلیم العنسـي، أبـو عتبـة الحمصـي، صـدوق فـي روایتـه عـن أهـل بلـده، مخلـط فــي ِإْسـَماِعیل ْبـِن َعیَّـاش •

: وروایته هنا عن قالت الباحثة )٣(انین ومائة، وله بضع وسبعون سنة.غیرهم، مات سنة إحدى أو اثنتین وثم
 أهل بلده، فانتفت علة التخلیط.

 )٤(ي، أو الخوالني، أبو األزهر، الشامي، مقبول.مِ لَ : السُّ َعِقیُل ْبُن ُمْدِركٍ  •
قالـت  .)٦(ره ابن حبان في الثقـات، وأبو حاتم، وسكتا عنه، وذك)٥(: ذكره البخاريَعْبد اللَِّه ْبن َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ  •

 : ومثل هذا الراوي یقول فیه ابن حجر: مقبول.الباحثة
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
  .إسناده ضعیف، ألجل عقیل بن مدرك، وعبد اهللا بن خالد بن معدان، ولم یتابعا علیه

یصـح سـماعه ، ولـم )٧(ئـة، وقیـل بعـد ذلـكوالحدیث مرسل، فخالد بن معدان تـابعي، مـات سـنة ثـالث وما 
  . )٨(عن النبي صلى اهللا علیه وسلم عن بعض الصحابة، فضالً 

                                                 
  .٥/١٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٥١٣، ح: ١٩٠/ ١الفتن  )٢(
 .١٠٩تقریب التهذیب ص:  )٣(
 .٣٩٦تقریب التهذیب ص:  )٤(
 .٧٧/ ٥التاریخ الكبیر  )٥(
 .٢٧/ ٧الثقات  )٦(
 .١٩٠تقریب التهذیب ص:  )٧(
  .٥٢انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٨(



 ٢٠٥

قَـاَل: اْیـُم اللَّـِه، َلقَـْد َسـِمْعُت َرُسـوَل  عن المقداد بن األسـود،، )٢(أخرجه أبو داود، )١(وللحدیث شاهد صحیح
  لسَِّعیَد... فذكره.اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: ِإنَّ ا

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َما أنَكْرُتم ِمْن زماِنكم ِفیَما َغیَّرُتم ِمْن أعماِلكم، ِإْن یُكْن َخیـرًا َفَواًهـا َواهـًا، َوإِْن َیُكـْن «(س) َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي الدَّْرَداِء 

  )٣(ا َذَكْرَناَها ِلَلْفِظَها.واألِلُف ِفیَها غیُر َمْهموزة. َوإِنَّمَ » َشّرًا َفآًها آًها

  )١٥٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا:

، وَعْبـُدوُس ْبـُن ِدیَزَوْیـِه ، َوَعِلـيُّ ْبـُن َسـِعیٍد الرَّاِزَیـاِن ، َوُمحَ  ـُد ْبـُن اْلَحَسـِن َحدَّثََنا َسَالَمُة ْبُن َناِهٍض اْلَمْقِدِسيُّ مَّ
بِـي َقاُلوا: ثنـا َعْبـُد اللَّـِه ْبـُن َهـاِنٍئ، ثنـا َأبِـي، قَـاَل: َحـدَّثََنا ِإْبـَراِهیُم ْبـُن َأبِـي َعْبَلـَة، َعـْن بِـَالِل ْبـِن أَ  ْبِن ُقَتْیَبَة اْلَعْسَقَالِنيُّ 

، َوإِْن  ِإْن َیـُك َخْیـرًا َفَواًهـا َواًهـا. َفـالدَّْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّْرَداِء، َقاَل: " َما َأْنَكْرُتْم ِمْن َزَمـاِنُكْم َفِبَمـا َغیَّـْرُتْم ِمـْن َأْعَمـاِلُكمْ 
  )٤(َیُك َشر ا فآًها آًها. َسِمْعُتُه ِمْن َنِبیُِّكْم َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم.

   تخریج الحدیث:
ـــو نعـــیم)٥(أخرجـــه الخطـــابي ـــد اهللا بـــن هـــانئ )٩(، وابـــن عســـاكر)٨(، والشـــجري)٧(، والبیهقـــي)٦(، وأب ، مـــن طریـــق عب

  نحوه.العقیلي، به ب
   دراسة رجال اإلسناد:

: ابـن محمـد وقیـل اسـمه سـالم، روى عـن مخلـد بـن القاسـم البلخـي وغیـره، حـدث بن ناهض المقدسـي سالمة •
عنـــه الـــدارقطني فـــي غرائـــب مالـــك بواســـطة وضـــعفه، وذكـــره مســـلمة بـــن قاســـم فـــي الصـــلة نســـبه لجـــده وقـــال 

  )١٠(مجهول.
اِهیم بـن المنـذر الحزامـي، وهشـام بـن َعمَّـار، وعبـد الـرحمن بـن ِإْبـَراِهیم : الـرَّاِزّي، َعـْن: ِإْبـرَ َعْبُدوس بن ِدیزویـه •

 )١١( ُدَحْیم، وجماعة، َوَعْنُه: َأُبو َبْكر بن خُروف، والطََّبَرانّي، وابن الورد، ُتُوفِّي سنة تسعین ومائتین بمصر.

                                                 
  .٩٧٥، ح: ٦٦٦/ ٢لة األحادیث الصحیحة انظر: سلس )١(
 .٤٢٦٣، ح: ١٠٢/ ٤سنن أبي داود  )٢(

  .٥/١٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .٢٦، ح: ٣٨/ ١مسند الشامیین  )٤(
 .٣٣٨/ ٢غریب الحدیث  )٥(
 .٢٤٩/ ٥حلیة األولیاء  )٦(
  .٧٠٩، ح: ٢٧٦الزهد الكبیر ص:  )٧(
  .٢٨٠٨، ح: ٣٧٤/ ٢ترتیب األمالي الخمیسیة  )٨(
  .٥٢٤/ ١٠تاریخ دمشق  )٩(
  .٥٩/ ٣لسان المیزان  )١٠(
 ..٧٧٦/ ٦تاریخ اإلسالم  )١١(



 ٢٠٦

 قالت الباحثة: ولم أعثر في ترجمته على أكثر من هذا.
: من كور بیت المقدس، یروي عن عمه إبراهیم بن أبي عبلة، روى عنه أبي عبلةهانئ بن عبد الرحمن بن  •

 )١(ابنه عبد اهللا بن هانئ ربما أغرب.
وقـال  )٢(: بن عبد الرحمن بن أبي َعْبلة، أبو عمرو، من كور بیت المقـدس. مـتهم بالكـذب.عبد اهللا بن هانئ •

 أحادیث بواطیل".: " روى عن أبیه، عن إبراهیم ابن أبي عبلة، )٣(أبو حاتم
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف جدًا، ألجل المترجم لهم، خاصـة عبـد اهللا بـن هـانئ، فهـو مـتهم بالكـذب، ولـم یتـابع علیـه. 

د : غریب تفرد بـه هكـذا العقیلـي، وهـو عبـ)٥(: "رواه البیهقي في الرقاق من حدیث أبي الدرداء، وقال)٤(قال العراقي
  اهللا بن هانئ، قلت: هو متهم بالكذب".

                                                 
  .٥٨٣/ ٧الثقات البن حبان  )١(
 .٥١٧/ ٢میزان االعتدال  )٢(
 .١٩٤/ ٥الجرح والتعدیل  )٣(
  .٢١٢٤/ ٥تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین  )٤(
".، وعبارته ٢٧٧الزهد الكبیر للبیهقي ص:  )٥( َد ِبِه َهَذا اْلُعَقْیِليُّ  فیه: "َال َأْعَلُمُه ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوُهَو َمْتٌن َغِریٌب، َتَفرَّ



 ٢٠٧

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  اء.الواو مع البَ  بابُ 



 ٢٠٨

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
الوَبـا بالَقْصـر َواْلَمـدِّ َواْلَهْمـِز: الطـاُعون والمـرُض اْلَعـامُّ. َوقَـْد َأْوَبـَأِت اْألَْرُض » إنَّ َهَذا اْلَوَبـاَء ِرْجـزٌ «(َوَبا) (س) ِفیِه 

  )١(َئٌة، وُوِبَئْت َأْیًضا َفِهَي َمْوُبوَءٌة وقد تكرر فى الحدیث.َفِهَي ُموِبَئٌة، وَوِبَئْت َفِهَي َوِبی

  )١٥٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام معمر بن راشد رحمه اهللا:

، َعـْن َعـاِمِر ْبـِن َسـْعٍد، َعـِن ُأَسـاَمَة ْبـِن َزْیـٍد، قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه وَ  نَّ إِ «َسـلََّم: َعِن الزُّْهِريِّ
َأْحَیاًنا َوَیْذَهُب َأْحَیاًنا، َفِإَذا َهَذا اْلَوَباَء ِرْجٌز َأْهَلَك اللَُّه ِبِه َبْعَض اْألَُمِم َقْبَلُكْم، َوَقْد َبِقَي ِمْنُه ِفي اْألَْرِض َشْيٌء َیِجيُء 

  )٢(».ٍض َفَال َتْأُتوَهاَوَقَع َوَأْنُتْم ِبَأْرٍض َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَها، َوإَِذا َسِمْعُتْم ِبِه ِفي َأرْ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق معمر، به بنحوه، وفي صحیح مسلم (الجوع أو السقم) بدال من (الوباء).)٣(أخرجه مسلم
  ، من طریق یونس عن ابن شهاب، به بنحوه.)٤(وأخرجه مسلم

   دراسة رجال اإلسناد:
 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
، وقد صرح الزهري بالسماع فـي الحـدیث الـذي أخرجـه مسـلم، مـن طریـق یـونس عنـه، كمـا إسناده صحیح
  هو ظاهر في التخریج.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
بِـِل؛ ألنَّ » أَحبُّ إليَّ ِمْن أهـِل اْلـَوَبِر والَمـَدر«(َوَبَر) ِفیِه  ُبیـوَتهم َأْي َأْهـِل الَبـواِدي والُمـُدن والقُـرى. َوُهـَو ِمـْن َوَبـِر اْإلِ

  )٥(َیتَِّخذونها ِمْنُه. والَمَدُر: َجْمُع َمَدرة، َوِهَي الِبْنیة.

  )١٥٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

ُجَبْیـِر ْبـِن  َداَن، َعـنْ َحدَّثََنا َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح، َقاَل: َحدَّثََنا َبِقیَُّة، َقاَل: َحدَّثَِني َبِحیُر ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمعْ 
ْسـِلٍم َیْقِبُضـَها اُهللا ُتِحـبُّ ُنَفْیٍر، َعِن اْبِن َأِبي َعِمیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم قَـاَل: "َمـا ِمـَن النَّـاِس َنْفـُس مُ 

                                                 
  .٥/١٤٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٠١٥٨، ح: ١٤٦/ ١١الجامع )٢(
 .٢٢١٨ ، ح:١٧٣٩/ ٤صحیح مسلم  )٣(
  .٢٢١٨، ح: ١٧٣٨/ ٤صحیح مسلم  )٤(

 .٥/١٤٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)



 ٢٠٩

وَقاَل اْبُن َأِبي َعِمیَرَة: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم:  َأْن َتُعوَد ِإَلْیُكْم، َوَأنَّ َلَها الدُّْنَیا َوَما ِفیَها، َغْیُر الشَِّهیِد"،
  )١(" َألَْن ُأْقَتَل ِفي َسِبیِل اِهللا َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َیُكوَن ِلي اْلَمَدُر َواْلَوَبُر ".

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق بقیـة، )٧(، وابـن عسـاكر)٦(، والطبرانـي)٥(، والبغـوي)٤(، والنسـائي)٣(، وابن أبـي عاصـم)٢(أخرجه الفسوي

  به بنحوه، وصرح بقیة بالسماع في روایة ابن أبي عاصم.
   دراسة رجال اإلسناد:

َعْمــُرو ْبــُن ُعْثَمــاَن: بــن ســعید بــن كثیــر بــن دینــار القرشــي مــوالهم، أبــو حفــص الحمصــي، مــات ســنة خمســین  •
  وق.: صد)١٠(، وابن حجر)٩(قال الذهبي )٨(ومائتین.

َبِقیَُّة: بن الولید بن صائد بن كعب الكالعي، أبو یحمد، صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء، مات سـنة سـبع  •
، وقد صرح بالسـماع )١٢(وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقاته )١١(وتسعین ومائة، وله سبع وثمانون.

 في الروایة التي أخرجها ابن أبي عاصم.
 .توباقي رجال اإلسناد ثقا •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده حسن ألجل عمـرو بـن عثمـان، وبقیـة، فهمـا صـدوقان، وال یضـرنا تـدلیس بقیـة لتصـریحه بالسـماع 

  .)١٤(: "َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت"، وحسنه األلباني)١٣(كما هو ظاهر في تخریج الحدیث، وقال الهیثمي

                                                 
  .١٧٨٩٤، ح:٤٢٥/ ٢٩مسند أحمد  )١(
 .٢٨٧/ ١المعرفة والتاریخ  )٢(
  .١٨٨، ح: ٤٩٩/ ٢الجهاد  )٣(
  .٣١٥٣، ح: ٣٣/ ٦، والمجتبى ٤٣٤٦، ح: ٢٩٣/ ٤السنن الكبرى  )٤(
  .١٩٤٧، ح: ٤٩٠/ ٤معجم الصحابة  )٥(
  .١١٤٦، ح: ١٧٩/ ٢مسند الشامیین  )٦(
  .٢٣٠/ ٣٥تاریخ دمشق  )٧(
  .٤٢٤تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .٨٣/ ٢الكاشف  )٩(
 .٤٢٤تقریب التهذیب ص:  )١٠(
 .١٢٦تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٤٩طبقات المدلسین ص:  )١٢(
 .٢٩٧/ ٥مجمع الزوائد  )١٣(
  .١١٣٢/ ٢مشكاة المصابیح تحقیق  )١٤(



 ٢١٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
الَوْبر، ِبُسُكوِن اْلَباِء: ُدَوْیبَّة َعَلى َقْدر السِّنَّور، َغْبراء َأْو » َوْبٌر َتحّدر ِمْن َقُدوم ضأنٍ «ِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة (س) َوِفي حَ 

هه بِـاْلَوْبِر َتْحِقیـًرا َبْیضاء، َحَسنة الَعْیَنین، َشِدیَدُة الَحیاء، ِحجاِزیَّة، واألنَثى: َوْبَرٌة، وجمُعها: ُوُبـوٌر، وِوَبـاٌر. َوإِنََّمـا َشـبَّ 
ُل. ِحیُح اْألَوَّ ِبِل، َتْحقیرا َلُه َأْیًضا. َوالصَّ   )١(َلُه. َوَرَواُه بعُضهم ِبَفْتِح اْلَباِء، ِمْن َوَبِر اْإلِ

  )١٥٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َقــاَل: َأْخَبرَ  ، َعــِن الزُّْهــِريِّ َبْیــِديِّ ِنــي َعْنَبَســُة ْبــُن َســِعیٍد َأنَّــُه َســِمَع َأَبــا ُهَرْیــَرَة، ُیْخِبــُر َســِعیَد ْبــَن َوُیــْذَكُر َعــِن الزُّ
قَـاَل َأُبـو ُهَرْیـَرَة: َفقَـِدَم  الَعاِص َقاَل: َبَعـَث َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأَبـاَن َعلَـى َسـِریٍَّة ِمـَن الَمِدیَنـِة ِقَبـَل َنْجـٍد،

 َقــاَل َأُبــو ُهَرْیــَرَة: َحاُبُه َعَلــى النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ِبَخْیَبــَر َبْعــَد َمــا اْفَتَتَحَهــا، َوإِنَّ ُحــْزَم َخــْیِلِهْم َلِلیــفٌ َأَبــاُن َوَأْصــ
. َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه ْن رَْأِس َضْأنٍ َوَأْنَت ِبَهَذا َیا َوْبُر، َتَحدََّر مِ ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، َال َتْقِسْم َلُهْم، َقاَل َأَباُن: 

  )٢(َفَلْم َیْقِسْم َلُهْم.» َیا َأَباُن اْجِلْس «َوَسلََّم: 
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق ابن شهاب، به بنحوه.)٦(، والبیهقي)٥(، والطبراني)٤(، والطحاوي)٣(أخرجه أبو داود

   دراسة رجال اإلسناد:
  ، وال یضرنا تدلیس الزهري فقد صرح بالسماع في حدیثنا.سناد ثقاتجمیع رجال اإل •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي: َجَمَعـت َلـُه ُجموعـا ِمـْن » إنَّ ُقریشـا َوبََّشـْت لحـْرب رسـوِل اللَّـه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأْوَباشـاً «(َوَبَش) (هـ) ِفیِه 

  )٧(َباُش واألْوَشاب.َقَباِئَل َشتَّى. وهُم اْألَوْ 

  )١٥٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو عبید القاسم بن سالم رحمه اهللا:

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َرَبـاٍح، َعـْن َأبِـي )٨(َحدَّثََنا َأُبو النَّْضرِ  ، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن اْلُمِغیَرِة، َقاَل: َحدَّثََنا ثَاِبٌت اْلُبَناِنيُّ
.. َوَرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِفـي .َقاَل: َیا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر، َأَال ُأْعِلُمُكْم ِبَحِدیٍث؟ َفَذَكَر َفْتَح َمكَّةَ  ُهَرْیَرَة، َأنَّهُ 

                                                 
  .٥/١٤٥في غریب الحدیث واألثر  النهایة (١)

  .٤٢٣٨، ح: ١٣٩/ ٥صحیح البخاري  )٢(
 .٢٧٢٣، ح: ٧٣/ ٣سنن أبي داود  )٣(
  .٢٩٠٦، ح: ٣٤٦/ ٧شرح مشكل اآلثار  )٤(
  .٣٢٤٢، ح: ٣٠٧/ ٣المعجم األوسط  )٥(
 .٢٨٥٩، ح: ٣٩٣/ ٣السنن الصغیر للبیهقي  )٦(

  .١٤٦، ٥/١٤٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
 ھاشم بن القاسم اللیثي. )٨(



 ٢١١

ــَرةَ «َكِتیَبِتــِه، َفَنَظــَر، َفَرآِنــي، َفَقــاَل:  ــْف ِلــي ِباْألَْنَصــاِر، َوَال «َفَقــاَل:  َفُقْلــُت: َلبَّْیــَك َیــا َرُســوَل اللَّــِه، َقــالَ » َیــا َأَبــا ُهَرْی اْهِت
.. َفقَـاَل َرُسـوُل .،َوَقْد َوبََّشْت قُـَرْیٌش َأْوَباًشـا َلَهـا َوَأْتَباًعـاَفَهَتْفُت ِبِهْم، َفَجاُءوا َحتَّى َأَطاُفوا ِبِه، » َیْأِتیِني ِإالَّ َأْنَصاِريُّ 

َقــاَل: َفَغلَّــَق النَّــاُس » َلــَق َباَبــُه َفهُــَو آِمــٌن، َوَمــْن َدَخــَل َداَر َأِبــي ُســْفَیاَن َفهُــَو آِمــنٌ َمــْن َأغْ «اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: 
  )١(َأْبَواَبُهْم.

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق )٨(، والطحاوي)٧(، وأبو عوانة)٦(، والبزار)٥(، ومسلم)٤(، وابن زنجویه)٣(، وأحمد)٢(أخرجه ابن أبي شیبة

  ، به بنحوه.ثابت البناني
   دراسة رجال اإلسناد:

 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
 الحكم على اإلسناد: 

  إسناده صحیح، وأصل الحدیث في صحیح مسلم بنحوه، كما هو ظاهر في التخریج.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
یَّـة  اْلـَوِبیُص: » َعْیَنـْي داوَد َعَلْیِهَمـا السَّـَالمُ  فأْعَجـب آَدَم َوبـیُص َمـا َبـْینَ «(َوَبَص) ِفي َحِدیِث أْخِذ الَعْهد َعلَـى الذرِّ

  )٩(الَبِریق. َوَقْد َوَبَص الشَّيُء َیِبُص َوِبیصًا.

  )١٥٧الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:الترمذي قال اإلمام 

ٍد، َعــْن َزْیــِد ْبــِن َأْســَلَم، َعــْن َأِبــي َقــاَل: َحــدَّثََنا ِهَشــاُم ْبــُن َســعْ  )١٠(َحــدَّثََنا َعْبــُد ْبــُن ُحَمْیــٍد َقــاَل: َحــدَّثََنا َأُبــو ُنَعــْیمٍ 
ـا َخلَـَق اللَّـُه آَدمَ  َمَسـَح َظْهـَرُه، َفَسـَقَط ِمـْن  َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم: " َلمَّ

یَِّتــهِ  ِإَلــى َیــْوِم الِقَیاَمــِة، َوَجَعــَل َبــْیَن َعْیَنــْي ُكــلِّ ِإْنَســاٍن ِمــْنُهْم َوِبیًصــا ِمــْن ُنــوٍر، ثُــمَّ  َظْهــِرِه ُكــلُّ َنَســَمٍة ُهــَو َخاِلُقَهــا ِمــْن ُذرِّ
یَُّتَك، َفَرَأى َرُجًال ِمـْنُهْم  ، َمْن َهؤَُالِء؟ َقاَل: َهؤَُالِء ُذرِّ  َنْیِه،َفَأْعَجَبُه َوِبیُص َما َبْیَن َعیْ َعَرَضُهْم َعَلى آَدَم َفَقاَل: َأْي َربِّ

یَِّتَك ُیَقاُل َلُه َداُوُد َفقَـاَل: َربِّ   َكـْم َجَعْلـَت ُعْمـَرُه؟ قَـاَل: َفَقاَل: َأْي َربِّ َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا َرُجٌل ِمْن آِخِر اُألَمِم ِمْن ُذرِّ

                                                 
  .١٥٧، ح: ٨١األموال ص:  )١(
 .٣٦٨٩٩، ح: ٣٩٧/ ٧المصنف  )٢(
 .١٠٩٤٨، ح: ٥٥٣/ ١٦مسند أحمد  )٣(
  .٢٣٩، ح: ٢٠٠/ ١األموال  )٤(
  .١٧٨٠، ح: ١٤٠٥/ ٣صحیح مسلم  )٥(
  .٩٥٠٠، ح: ٢٩٢/ ١٦مسند البزار  )٦(
  .٦٧٨٠، ح: ٢٨٩/ ٤مستخرج أبي عوانة  )٧(
  .٥٤٥٣، ح: ٣٢٤/ ٣معاني اآلثار  شرح )٨(

  .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)
  الفضل بن دكین. )١٠(
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ـا ُقِضـ ، ِزْدُه ِمـْن ُعْمـِري َأْرَبِعـیَن َسـَنًة، َفَلمَّ َي ُعْمـُر آَدَم َجـاَءُه َملَـُك الَمـْوِت، َفقَـاَل: َأَولَـْم َیْبـَق ِستِّیَن َسَنًة، َقاَل: َأْي َربِّ
یَّتُــُه، َونُ  یَّتُــُه، ِمــْن ُعْمــِري َأْرَبُعــوَن َســَنًة؟ َقــاَل: َأَوَلــْم ُتْعِطَهــا اْبَنــَك َداُوَد َقــاَل: َفَجَحــَد آَدُم َفَجَحــَدْت ُذرِّ ــَیْت ُذرِّ ــَي آَدُم َفُنسِّ سِّ

یَُّتُه"، َوَخِطَئ آَدُم َفَخِطَئْت  َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى «ُذرِّ
  )١(».اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

   تخریج الحدیث:
  حوه.، من طریق هشام بن سعد، به بن)٥(، والحاكم)٤(، وابن منده)٣(، وأبو یعلى)٢(أخرجه أبو زرعة

   دراسة رجال اإلسناد:
  ، ولم یذكر له إرسال عن أبي صالح.)٦(زید بن أسلم، سبق •
 : فهو صدوق له أوهام، ورمي بالتشیع.)٧(، عدا هشام بن سعدوباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
عـن ابـن  إسناده ضعیف ألجل هشام بن سعد، فهو صدوق له أوهام، ولم یتابع علیه، لكن للحدیث شاهد

ــْم )٩(یرتقــي بــه الحــدیث. قــال الحــاكم ،)٨(بنحــوه، أخرجــه أحمــد عبــاس، : "َهــَذا َحــِدیٌث َصــِحیٌح َعَلــى َشــْرِط ُمْســِلٍم َوَل
 .)١٠(ُیْخِرَجاهُ"، وحسن الحدیث األلباني

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١١(.»للَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحِرمرأیُت َوِبیَص الطِّیب ِفي َمفاِرِق َرُسوِل ا«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٥٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َعـْن ِإْبـَراِهیَم، َعـِن اَألْسـَوِد، )١٣(، َوَعْبـُد اللَّـِه ْبـُن َرَجـاٍء، قَـاَال: َحـدَّثََنا ُشـْعَبُة، َعـِن الَحَكـمِ )١٢(َحدَّثََنا َأُبو الَوِلیـدِ 
َوُهـَو  ِإَلى َوِبیِص الطِّیِب ِفي َمَفاِرِق النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّمَ َكَأنِّي َأْنظُـُر «َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت: َعْن 

                                                 
  .٣٠٧٦، ح:٢٦٧/ ٥سنن الترمذي  )١(
 .١٥٣، ح: ١٧٧الفوائد المعللة ص:  )٢(
  .٦٦٥٤، ح: ٨/ ١٢مسند أبي یعلى الموصلي  )٣(
  .٢٣الرد على الجهمیة ص:  )٤(
  .٣٢٥٧، ح: ٣٥٤/ ٢المستدرك على الصحیحین  )٥(
 .٤٣: ح: راجع )٦(
 .٥٧٢انظر: تقریب التهذیب ص:  )٧(
  ، وصححه شعیب األرناؤوط.٢٧١٣، ٤٤٦/ ٤، و٢٤٥٥، ح: ٢٦٧/ ٤مسند أحمد  )٨(
 .٣٥٤/ ٢المستدرك على الصحیحین  )٩(
 .٤٢/ ١مشكاة المصابیح تحقیق  )١٠(

  .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١١)
  الملك الباھلي.ھشام بن عبد  )١٢(
  ابن عتیبة الكندي. )١٣(
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.» ُمْحِرمٌ    )١(َقاَل َعْبُد اللَِّه: ِفي َمْفِرِق النَِّبيِّ
   تخریج الحدیث:

عدي، ویحیى بن سعید. وأخرجه أیضًا، من طریق آدم بن إیاس.  ریق ابن أبي، من ط)٢(أخرجه البخاري
  ، من طریق منصور، عن إبراهیم، به بنحوه.)٣(وأخرجه مسلم ثالثتهم عن شعبة، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
  )٤(: بن عمر الُغداني، بصري مات سنة عشرین ومائتین، وقیل قبلها.عبد اهللا بن رجاء •

  .)٨(وذكره ابن حبان في الثقات. )٧(، والذهبي)٦(فسوي، وال)٥(وثقه أبو حاتم
: )١١(: "كـان شـیخا صـدوقا ال بـأس بـه"، وقـال العجلـي)١٠(: " صدوق یهم قلیال"، وقال ابـن معـین)٩(وقال ابن حجر

 : "صـدوق، كثیــر الغلـط والتصــحیف لَـْیَس بحجــة".)١٣(وقــال الفـالس : "لـیس بــه بـأس".)١٢("صـدوق"، وقـال النســائي
  ، حیث قرنه البخاري بشیخه أبي الولید.: صدوق، وقد توبع علیهلت الباحثةقا
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  َأْي َال ُتِهنِّي وَتَضْعِني. ُیَقاُل:» اللَُّهمَّ َال َتْبِطِني َبْعَد إْذ َرَفْعَتني«(َوَبَط) (س [هـ] ) ِفیِه 

عیف والجَبان.َوَبْطُت الرُجل: َوَضْعُت ِمْن قَ    )١٤(ْدره. واْلَواِبُط: الخسیُس والضَّ

  )١٥٩الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

                                                 
  .٥٩١٨، ح:١٦٣/ ٧صحیح البخاري  )١(
 .٢٦٧، ح: ٦٢/ ١صحیح البخاري  )٢(
 .١١٩٠، ح: ٨٤٧/ ٢صحیح مسلم  )٣(
 .٣٠٢تقریب التهذیب ص:  )٤(
  .٥٥/ ٥الجرح والتعدیل  )٥(
 .٢٠٩/ ٥تهذیب التهذیب  )٦(
  .١٠٨من تكلم فیه وهو موثق ص:  )٧(
  .٣٥٢/ ٨الثقات  )٨(
  .٣٠٢تقریب التهذیب ص:  )٩(
  .٥٥/ ٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  )١٠(
  .٢٨/ ٢معرفة الثقات  )١١(
 .٤٩٩/ ١٤تهذیب الكمال  )١٢(
 .٤٩٩/ ١٤تهذیب الكمال  )١٣(

 .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٤)



 ٢١٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
راط  َأِي الُمْهَلك. ُیَقاُل: َوَبَق َیِبُق، وَوِبَق َیْوَبُق، فُهو َوبِـٌق، ِإَذا » َوِمْنُهْم اْلُموَبُق بُذنوبه«(َوَبَق) (هـ) ِفي َحِدیِث الصِّ

  )١(َلَك. َوأْوبَقَه غیُره، َفُهَو ُموَبٌق.هَ 

  )١٦٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام معمر بن راشد رحمه اهللا:

، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة، قَـاَل: قَـاَل النَّـاُس: َیـا َرُسـوَل اللَّـِه، ، َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیـَد اللَّْیثِـيِّ َهـْل َنـَرى َربََّنـا  َعِن الزُّْهِريِّ
وَن ِفــي ُرْؤَیـِة الشَّـْمِس لَـْیَس ُدوَنهَـا َسـَحاٌب؟«َمـِة؟ َفقَـاَل: َیـْوَم اْلِقَیا َفــِإنَُّكْم «َقــاُلوا: َال َیـا َرُسـوَل اللَّـِه، قَـاَل: » َهـْل ُتَضـارُّ

، «.. .َتَرْوَنُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َكَذِلَك... َفِمْنُهُم اْلُموَبُق ِبَعَمِلـِه، َوِمـْنُهُم اْلُمَخـْرَدُل ثُـمَّ َیْنُجـو، َفَیَتَمنَّـى َحتـَّى َتْنَقِطـَع ِبـِه اْألََمـاِنيُّ
  )٢(».َفُیَقاُل َلُه: َهَذا َلَك َوِمْثُلُه َمَعهُ 

   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق یعقــوب بــن إبــراهیم، عــن )٤(وأخرجــه مســلم .بنحــوه، مــن طریــق معمــر، بــه )٣(أخرجــه البخــاري

  أبیه، عن الزهري، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

 رجال اإلسناد ثقات. جمیع •
 الحكم على اإلسناد: 

وقـد توبـع معمـر علیـه كمـا هـو  بنحـوه، أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، معمـر إسناده صحیح، ومن طریـق
  ظاهر في تخریج الحدیث.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َر ذكُرها ِفي اْلَحِدیِث، ُمفردًا َوَمْجُموًعا.. َأِي الذنوَب الُمْهِلَكات. َوَقدْ » َوَلْو َفَعْل اْلُموِبَقاتِ «َوِمْنُه اْلَحِدیُث    )٥(َتَكرَّ

  )١٦١الحدیث رقم (
  .لم أعثر علیه

                                                 
  .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٠٨٥٦، ح:٤٠٨/ ١١الجامع  )٢(
       .٦٥٧٣، ح: ١١٧/ ٨صحیح البخاري  )٣(
  .١٨٢، ح: ١٦٣/ ١صحیح مسلم  )٤(

 .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)



 ٢١٥

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اْلَوَبـاُل ِفـي األْصـل: الثَِّقـُل والمْكـُروه. وُیریـد ِبـِه ِفـي الَحـدیث الَعـذاَب ِفـي » كلُّ ِبَناٍء َوَباٌل َعَلـى صـاِحبه«(َوَبَل) ِفیـِه 

َر ِفي اْلَحِدیِث.اآل   )١(ِخرة. َوَقْد َتَكرَّ

  )١٦٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا:

، َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكیٍم، َقاَل: َأْخَبَرِني ِإْبَراِهیُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِطٍب )٢(َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس، َحدَّثََنا ُزَهْیرٌ 
، ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، اْلُقَرِشيُّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َخـَرَج  رضي اهللا عنه، َعْن َأِبي َطْلَحَة اْألََسِديِّ

قَـاُلوا: َشـَكا » َمـا َفَعلَـِت اْلُقبَّـُة؟«َل: .. َفَخَرَج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َذاَت َیْوٍم َفَلْم َیَرَها، َقا.َفَرَأى ُقبًَّة ُمْشِرَفةً 
» َأَما ِإنَّ ُكلَّ ِبَناٍء َوَباٌل َعَلـى َصـاِحِبِه ِإالَّ َمـا َال، ِإالَّ َمـا َال «ِإَلْیَنا َصاِحُبَها ِإْعَراَضَك َعْنُه، َفَأْخَبْرَناُه، َفَهَدَمَها، َفقَـاَل: 

  )٣(َیْعِني َما َال ُبدَّ ِمْنُه.
   تخریج الحدیث:

أخرجـه و  ، بـه بنحـوه.األسـدي ، مـن طریـق أبـي طلحـة)٦(، والبیهقـي)٥(، والطحـاوي)٤(أخرجه ابـن أبـي الـدنیا
، )٨(وأخرجـه البـزار ، عـن أنـس بـه بنحـوه.األسـدي ، من طریق إسحاق بن عبـد اهللا بـن أبـي طلحـة)٧(ابن أبي الدنیا

، مـن طریـق الربیـع بـن أنـس، عـن أبیـه، )٩(وأخرجه ابـن أبـي الـدنیا من طریق عامر الشعبي، عن أنس، به بنحوه.
  به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
 : "مقبول".)١٢(: "صدوق"، وقال ابن حجر)١١(، وقال الذهبي)١٠(: ذكره ابن حبان في الثقاتأبو طلحة األسدي •

 : صدوق.قالت الباحثة

                                                 
  .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 ابن معاویة الجعفي. )٢(
  .٥٢٣٧، ح: ٣٦٠/ ٤سنن أبي داود  )٣(
 .٢٤١، ح: ١٥٧قصر األمل ص:  )٤(
 .٩٥٦، ح: ٤١٥/ ٢ثار شرح مشكل اآل )٥(
  .١٠٢٢١، ح: ٢١٨/ ١٣شعب اإلیمان  )٦(
  .٢٤٠، ح: ١٥٦قصر األمل ص:  )٧(
 .٧٤٧٣، ح: ٤٢/ ١٤مسند البزار  )٨(
 .٢٨٤، ح: ١٨٣قصر األمل ص:  )٩(
 .٥٧٤/ ٥الثقات  )١٠(
  .٤٣٧/ ٢الكاشف  )١١(
 .٦٥١تقریب التهذیب ص:  )١٢(



 ٢١٦

 .)١(، عدا إبراهیم القرشي، فهو صدوقوباقي رجال اإلسناد ثقات •
 د: الحكم على اإلسنا

إسناده حسن، ألجل إبراهیم القرشي وأبي طلحة األسدي، وقد توبعا علیه فارتقى الحـدیث بالمتابعـات إلـى 
  .)٣(، وصحح الحدیث األلباني)٢(الصحیح لغیره، وجود إسناده العراقي

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  ْوَخُموها َوَلْم َتواِفق أْبداَنُهم. ُیقال:َأِي اْستَ » َفاْسَتْوَبُلوا اْلَمِدیَنةَ «َوِفي َحِدیِث الَعَرنیِّیَن 

  )٤(َهِذه أرٌض َوِبَلٌة: َأْي َوِبئة َوِخَمة.

  )١٦٣الحدیث رقم (
  .)١١٣سبق دراسته انظر ح: (لم أعثر علیه بهذا اللفظ، وحدیث العرنیین 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٥(».َغِمَلة َوِبَلة ِإنَّ َبِني ُقَرْیَظة َنزلوا أْرضاً «َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٦٤الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َال ُیبـَالى بـه وال ُیْلَتفَـت إلیـه. » ُربَّ َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي ِطْمـرین َال ُیوَبـُه َلـُه َلـْو أْقَسـم َعَلـى اللَّـِه َألَبـرَّهُ «(َوَبَه) ِفیِه 

  )٦(ْتِح اْلَباِء َوَكْسِرَها، َوْبهًا وَوَبهًا، ِبالسُُّكوِن َواْلَفْتِح. َوَأْصُل اْلَواِو اْلَهْمَزُة. َوَقْد َتَقدََّم.یقال: َما َوِبْهُت َلُه، ِبفَ 

  لم أعثر علیه بهذا اللفظ، وجدته بهذا اللفظ
  )١٦٥الحدیث رقم (

  قال اإلمام معمر بن راشد رحمه اهللا:
، َفقَـاُلوا: َبلَـى َیـا َرُسـوَل » َأَال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل اْلَجنَِّة؟«لَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ال

  )٧(».ِطْمَرْیِن َال ُیْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم َعَلى اللَِّه َألََبرَّهُ ُكلُّ َضِعیٍف ُمَتَضعٍِّف ِذي «اللَِّه، َقاَل: 

                                                 
 .٩٢انظر: تقریب التهذیب ص:  )١(
  .١٥٩٣حمل األسفار ص:  المغني عن )٢(
  .٢٨٣٠، ح: ٧٩٤/ ٦سلسلة األحادیث الصحیحة  )٣(

  .٥/١٤٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٥/١٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .٥/١٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)

  .٢٠٦١٢، ح:٣٠٦/ ١١الجامع  )٧(



 ٢١٧

   تخریج الحدیث:
  معمر بروایته مرسال.انفرد 

فقـــال: "َأْخَبَرَنـــا ِإْســـَحاُق ْبـــُن ِإْبـــَراِهیَم ْبـــِن ِإْســـَماِعیَل ِبُبْســـَت قـــال: حـــدثنا الحســـین ْبـــُن ُحَرْیـــٍث ، )١(وأخرجـــه ابـــن حبـــان
ِف ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن اْلَمْرَوِزيُّ َقاَل: َحدَّثََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد َعْن َمَطٍر َحدَّثَِني قَ  َتاَدَة َعـْن ُمَطـرِّ

ـِعیفُ  یِر َعـْن ِعَیـاِض ْبـِن ِحَمـاٍر َأنَّ النَّبِـيَّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل: "َأْهـُل النـار خمسـة: الضَّ  الَّـِذي َال ُیْؤَبـُه الشِّخِّ
ِف ْبـِن َعْبـِد اِهللا ْبـِن  ، مـن)٢(َلُه.... فذكر الحدیث مطوًال. وأصل الحدیث فـي صـحیح مسـلم طریـق َقتَـاَدَة، َعـْن ُمَطـرِّ

، به بنحوه، وفیه "الضعیف الذي ال زبر له". یِر، َعْن ِعَیاِض ْبِن ِحَماٍر اْلُمَجاِشِعيِّ   الشِّخِّ
   دراسة رجال اإلسناد:

  .)٣(قتادة: سبق •
 الحكم على اإلسناد: 

فضـال، عـن إدراكـه النبـي صـلى اهللا  )٤(صـحابةإسناده مرسل، فقتـادة تـابعي لـم یثبـت سـماعه مـن بعـض ال
، بإســناد صــحیح، وأصــله فــي صــحیح مســلم، كمــا هــو ظــاهر فــي تخــریج )٥(علیــه وســلم، ولكــن وصــله ابــن حبــان

  .)٦(الحدیث، وصحح الحدیث األلباني

                                                 
 .٧٤٨٢، ح: ٥٢٥/ ١٦صحیح ابن حبان  )١(
 .٢٨٦٥، ح: ٢١٩٧/ ٤صحیح مسلم  )٢(
  .٤١ح: راجع: )٣(
  .٢٦٢، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص: ١٦٨المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٤(
  .٥٢٥/ ١٦صحیح ابن حبان  )٥(
 .١٧٤١، ح: ٣٢١/ ٤، و ٢٦٤٣، ح: ٢٩٦/ ٦سلسلة األحادیث الصحیحة  )٦(



 ٢١٩

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  َباُب الواو مع التاء.



 ٢٢٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اْلـِوْتُر: الفَـْرُد، وُتْكَسـر َواوُه وتُْفـَتح. فاللَّـه واحـٌد ِفـي َذاِتـِه، َال » إّن اهللا ِوْتٌر َوْتٌر ُیِحبُّ اْلِوْتَر، َفـَأْوِتُروا«(َوَتَر)[هـ] فیه 

ُیحـبُّ «ٌد ِفي ِصَفاِتِه، َفَال ِشْبَه َلُه َوَال ِمْثَل، َواِحٌد ِفي أْفعالِه، َفَال َشـِریَك َلـُه َوَال ُمِعـیَن. وَ َیْقبل االْنقسام والتَّْجِزئة، واح
 أْمــٌر ِبَصــَالِة الـِوْتر، وُهــو َأْن ُیَصــلِّي َمْثَنــى َمْثَنــى ثُــمَّ » َأْوِتــُروا«َأْي ُیثیــب َعَلْیــِه، وَیْقَبلُــه ِمــن عاِملـه. وقولُــه  : »الـِوْتر

  )١(ُیَصلِّي ِفي آِخِرَها رْكعة ُمفَردة، َأْو ُیِضیَفها ِإَلى َما َقْبَلها ِمَن الرََّكعات.

  )١٦٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد اهللا بن أحمد رحمه اهللا:

، قَـاَل: َحدَّثَِني َأُبو َخْیَثَمَة، َحدَّثََنا َجِریٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضمْ  َرَة، َعْن َعِلـيٍّ
  )٢(ْهَل اْلُقْرآِن".َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ ِوْتٌر ُیِحبُّ اْلَوْتَر، َفَأْوِتُروا َیا أَ 

   تخریج الحدیث:
، مـن طریـق أبـي إسـحاق، بــه )٧(ئي، والنسـا)٦(، والترمـذي)٥(، وأبـو داود)٤(، وابـن ماجـه)٣(أخرجـه الطیالسـي

  ، من طریق الحارث، عن علي، به بنحوه.)٨(وأخرجه البزار بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

أبو إسحاق: عمرو بن عبد اهللا بن عبید، ویقال: علي، ویقال: ابن أبي شعیرة، الهمداني، السبیعي، ثقة مكثر  •
وذكره ابن حجـر فـي المرتبـة الثالثـة مـن  )٩(قبل ذلك. عابد، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرین ومائة وقیل

: "شــاخ ونســى ولــم یخــتلط، وقــد ســمع منــه )١١(: ثقــة، أنكــر الــذهبي اختالطــه، فقــالقالــت الباحثــة .)١٠(طبقاتــه
 .)١٢(سفیان بن عیینة، وقد تغیر قلیال"، وٕان ثبت اختالطه فروایة منصور عنه قبل االختالط

                                                 
  .٥/١٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .١٢١٤، ح: ٣٨٩/ ٢مسند أحمد  )٢(
 .٨٩، ح: ٨٧/ ١مسند أبي داود الطیالسي  )٣(
 .١١٦٩، ح: ٣٧٠/ ١سنن ابن ماجه  )٤(
  .١٤١٦، ح: ٦١/ ٢سنن أبي داود  )٥(
  .٤٥٣، ح: ٣١٦/ ٢سنن الترمذي  )٦(
  .٤٤٠، ح: ٢٤٩/ ١السنن الكبرى  )٧(
  .٦٧١، ح: ٢٦٠/ ٢مسند البزار  )٨(
  .٤٢٣تقریب التهذیب ص:  )٩(
  .٤٢طبقات المدلسین ص:  )١٠(
  .٢٧٠/ ٣میزان االعتدال  )١١(

  .٢٥٥انظر: الكواكب النیرات ص: (١٢) 



 ٢٢١

 .)١(صم بن ضمرة، فهو: صدوق، عدا عاوباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

إسناده ضعیف، ألجل أبي إسحاق؛ فقد عنعنه ولم یصرح بالسماع، وقد توبع علیه من قبل الحارث، كما 
: "روى الطََّیاِلِســّي َعــن ِإْســَراِئیل )٢(قــال البیهقــيوعلیــه یرتقــي لدرجــة الحســن لغیــره. هــو ظــاهر فــي تخــریج الحــدیث، 

َحاق َعـن َعاِصـم بـن َضـمَرة َعـن َعلـّي َرِضـي اهللا َعنـُه قَـاَل: " اْلـوتر لَـْیَس بحـتم َولكنـه سـنة َحَسـَنة مـن َعن أبي ِإسْ 
 َرِضـي َرُسول اهللا  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّم: "ِإن اهللا وتر یحب اْلوتر فأوتروا َیا أهل اْلُقْرآن"، َتابعه اْلَحاِرث َعن َعليّ 

: " وهذا إسناد رجاله ثقـات؛ وفـي )٣(بن ضمره َلْیَس بساقط ِفیَما َال ُیَخالف الثَِّقات، وقال األلباني اهللا َعنُه، َوَعاِصم
كــان اخــتلط، ثــم هــو مــدلس؛ وقــد  -وهــو الســبیعي -لكــن أبــو إســحاق ،كــالم ال یضــر -وهــو ابــن ضــمرة -عاصــم

  عنعنه. لكن یشهد لحدیثه ما بعده؛ فهو به حسن إن شاء اهللا تعالى".

  ن األثیر رحمه اهللا: قال اب
ــُه اْلَحــِدیُث  ــَأْوِترْ «[هـــ] َوِمْن ــا َواِحــَدًة، َأْو َثَالًثــا، َأْو » ِإَذا اْســَتْجَمرَت َف َأِي اْجَعــل الِحجــاَرة التِّــي َتْســَتْنجي ِبَهــا َفــْردا، إمَّ

  )٤(َخْمسا. وقد تكرر ذكره فى الحدیث.

  )١٦٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

قَـاَل:  ،)٨(، َعْن ِهَالِل ْبِن ِیَساٍف، َعْن َسَلَمَة ْبِن قَـْیسٍ )٧(، َعْن َمْنُصورٍ )٦(، َعْن ُسْفَیانَ )٥(َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثَ 
ْأَت َفاْنَتِثْر، َوإَِذا اْسَتْجَمْرَت َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "   )٩(".َفَأْوِترْ ِإَذا َتَوضَّ

   ج الحدیث:تخری
  ، من طریق منصور، به بنحوه.)١٢(، والنسائي)١١(، والترمذي)١٠(ابن ماجه

                                                 
  .٢٨٥تقریب التهذیب ص:  )١(
  .٧/ ٢مختصر خالفیات البیهقي  )٢(
 .١٥٩/ ٥صحیح أبي داود  )٣(

 .٥/١٤٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
 ابن مهدي. )٥(
 الثوري. )٦(
 ابن المعتمر السلمي. )٧(
ســلمة بــن قــیس األشــجعي الغطفــانّي، لــه صــحبة، یقــال: نــزل الكوفــة، ولــه روایــة عــن النبــّي صــّلى اللَّــه علیــه وســلم. اإلصــابة فــي  )٨(

 .١٢٨/ ٣تمییز الصحابة 
  .١٨٨١٧: ، ح١١٥/ ٣١مسند أحمد  )٩(
 .٤٠٦، ح: ١٤٢/ ١سنن ابن ماجه  )١٠(
 .٢٧، ح: ٤٠/ ١سنن الترمذي  )١١(
  .٤٣، ح: ٤١/ ١سنن النسائي  )١٢(



 ٢٢٢

   دراسة رجال اإلسناد:
 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

 الحكم على اإلسناد: 
  .)١(إسناده صحیح، وصححه األلباني

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــ«َوِمْنــُه َحــِدیُث الــدَُّعاِء  َأْي َال َتْقَطــع الِمیــَرة َعــْنُهْم، واْجَعْلهــا َتِصــل ِإَلــْیِهْم َمــرًَّة َبْعــَد » ْیَن ِمَیــرِِهمألِّــْف َجْمَعهــم وَأْوِتــْر َب

  )٢(َمرَّة.

  )١٦٨الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
: َوَتْرتُـُه، ِإَذا َنَقْصـَته. فكأنَّـك َجَعْلتـه َأْي ُنِقـص. ُیقَـالُ » َمن فاَتْته صالُة الَعْصر فكأنَّما ُوِتـَر أْهَلـه وَماَلـه«(هـ) َوِفیِه 

ْو َنْهـب َأْو َسـْبي. ِوْترًا َبْعد َأْن َكاَن َكِثیرا. َوِقیـَل: ُهـَو ِمـَن الـِوْتر: الِجَناَیـة التـَّي َیْجنیهـا الرُجـل َعلَـى َغْیـِرِه، ِمـْن َقْتـل أَ 
ه َأْو ُسـِلَب أْهلَـه وَماَلـُه. وُیـرْوى بَنْصـب اْألَْهـِل وَرْفِعـه، َفَمـْن فشبَّه َما َیْلحق َمن َفاَتْته صالُة العْصر بَمن ُقِتل َحِمیُمـ

ــَالُة، َوَمــْن َرَفــَع َلــْم  َنصــب َجَعلــه َمْفعــوال ثاِنیــا ِلــُوِتر، َوأْضــَمر ِفیَهــا َمْفُعــوًال َلــْم ُیَســّم فاِعُلــه َعاِئــًدا ِإَلــى الَّــذي فاَتْتــه الصَّ
م ُیَسّم فاِعُله، ألنَّهم الُمصاُبون المأُخوذون، َفمن َردَّ النَّقص ِإَلى الرُجل َنَصبهما، وَمن ُیْضِمْر، َوَأَقاَم اْألَْهَل مقام مال

  )٣(َرّده ِإَلى اْألَْهِل والماِل رَفَعُهما.

  )١٦٩الحدیث رقم (
  رحمه اهللا: البخاريقال اإلمام 

ْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، عَ 
  )٤(.»الَِّذي َتُفوُتُه َصَالُة الَعْصِر، َكَأنََّما ُوِتَر َأْهَلُه َوَماَلهُ «َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق مالك، به بلفظه.)٥(أخرجه مسلم

   اد:دراسة رجال اإلسن
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
  .١٣٠٥، ح: ٢٩١/ ٣سلسلة األحادیث الصحیحة  )١(

  .٥/١٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
  .٥/١٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)

 .٥٥٢، ح:١١٥/ ١صحیح البخاري  )٤(
 .٦٢٦، ح: ٤٣٥/ ١صحیح مسلم  )٥(



 ٢٢٣

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي صاِحب الِوْتر، الطَّالُب بالثَّأر. والُمْوُتور: المْفُعول.» َأَنا اْلَمْوُتوُر الثَّائر«َوِمْنُه َحِدیُث ُمَحمَِّد ْبِن َمْسَلمة 

  )١٧٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، وُب، َحدَّثََنا َأِبي، َعِن اْبـِن ِإْسـَحاَق، قَـاَل: َفَحـدَّثَِني َعْبـُد اِهللا ْبـُن َسـْهِل ْبـِن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن َسـْهلٍ َحدَّثََنا َیْعقُ 
، َقاَل: َخَرَج َمْرَحـٌب اْلَیهُـوِديُّ ِمـْن ِحْصـِنِهْم،  َوُهـَو َیقُـوُل: َمـْن  ...َأُخو َبِني َحاِرَثَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا اْألَْنَصاِريِّ

َوَأَنـا، َواِهللا ُه َیـا َرُسـوَل اِهللا، ُمَباِرٌز؟ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " َمْن ِلَهَذا؟" َفَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة: َأَنا لَ 
  )٢(... َوَضَرَبُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة َحتَّى َقَتَلُه..َلْیِه، اللُهمَّ َأِعْنُه َعَلْیِه "،َقَتُلوا َأِخي ِباْألَْمِس َقاَل: "َفُقْم إِ  اْلَمْوُتوُر الثَّاِئُر،
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق ابن إسحاق، به بنحوه.)٦(، وابن عساكر)٥(، والبیهقي)٤(، والطبري)٣(أخرجه أبو یعلى

   دراسة رجال اإلسناد:
 سحاق، فهو حسن الحدیث إذا صرح، وقد صرح في حدیثنا.، عدا ابن إجمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
: "َرَواُه َأْحَمـُد، َوَأُبـو َیْعلَـى، َوِرَجـاُل َأْحَمـَد ِثقَـاٌت"، وحسـن )٧(إسناده حسن ألجـل ابـن إسـحاق، وقـال الهیثمـي

  .)٨(إسناده شعیب

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِهَي َجْمع ِوتـر، بالَكْسـر، وِهـي الِجَنایـة: َأْي َال َتْطُلبـوا َعَلْیهَـا » ُدوا الَخْیَل َوَال ُتَقلِّدوها اْألَْوتَارَ َقلِّ «(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٩(اْلَقاِف. األوتاَر الَِّتي ُوِتْرُتْم ِبَها ِفي اْلَجاِهِلیَِّة. َوِقیَل: ُهَو َجمع َوَتِر الَقْوس. َوَقْد َتقّدم َمْبُسوًطا ِفي َحْرفِ 

  )١٧١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا:

                                                 
  .٥/١٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .١٥١٣٤، ح: ٣٣٨/ ٢٣مسند أحمد  )٢(
 .١٨٦١، ح: ٣٨٥/ ٣مسند أبي یعلى الموصلي  )٣(
 .١٠/ ٣تاریخ الطبري  )٤(
  .١٨١٠٨، ح: ١٤٠/ ٩السنن الكبرى  )٥(
  .٢٦٧/ ٥٥تاریخ دمشق  )٦(
  .١٥٠/ ٦مجمع الزوائد  )٧(
  .٣٣٩/ ٢٣هامش: مسند أحمد  )٨(

  .٥/١٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)



 ٢٢٤

 َعَلْیِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا َوِكیٌع َقاَل: ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َسِعیٍد اْلَبزَّاِر، َعْن َمْكُحوٍل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 
  )١(».ْلَخْیلَ َقلُِّدوَها َوَال ُتَقلُِّدوَها اْألَْوتَاَر َیْعِني ا«

   تخریج الحدیث:
وأخرجـه  ، مـن حـدیث جـابر، بـه مطـوال.)٣(، والطحـاوي)٢(وأخرجـه أحمـد تفرد ابن أبي شیبة بروایة مرسًال.

  ، من حدیث أبي وهب الجشمي، به بنحوه.)٦(، والنسائي)٥(، وأبو داود)٤(أحمد
   دراسة رجال اإلسناد:

  .)٧(الجریري: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 لحكم على اإلسناد: ا

إسناده ضعیف، وهو مرسل، فالجریري اختلط، وروایة ابن عون عنه لم تتمیز، ولم یتابع علیـه، وهـو مـن 
  .)٨(مرسالت مكحول. ولكن للحدیث شواهد یحسن بها

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُنوا َیْزُعمــون َأنَّ التََّقلُّــد باألوتــاِر َیــُردُّ الَعــیَن، وَیــْدَفع َعــْنُهُم َكــا »َمــن َعَقــد ِلْحَیَتــه َأْو َتقلَّــد َوَتــراً «َوِمــَن الثَّــاِني اْلَحــِدیُث 

  )٩(الَمكاِره، َفُنُهوا َعْن َذِلَك.

  )١٧٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

ـُل، قَـاَل: َحـدَّثَِني َعیَّـاُش ْبـُن  َعبَّـاٍس، َأنَّ ِشـَیْیَم ْبـَن َبْیتَـاَن، َأْخَبـَرُه َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َغـْیَالَن، قَـاَل َحـدَّثََنا اْلُمَفضَّ
، َیقُـوُل: اْسـَتْخَلَف َمْسـَلَمُة ْبـُن ُمَخلَّـٍد ُرَوْیِفـَع ْبـَن ثَابِـٍت اْألَْنَصـارِ  ، َعلَـى َأْسـَفِل اْألَْرِض قَـاَل: َأنَُّه َسِمَع َشْیَباَن اْلِقْتَباِنيَّ يَّ

اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: " َیــا ُرَوْیِفــُع، َلَعــلَّ اْلَحَیــاَة َســَتُطوُل ِبــَك َبْعــِدي، َفــَأْخِبِر  َفِســْرَنا َمَعــُه، َقــاَل: َقــاَل ِلــي َرُســولُ 

                                                 
  .٣٣٤٩٨، ح:٥٢١/ ٦مصنف ابن أبي شیبة  )١(
 .١٤٧٩١، ح: ١٠٤/ ٢٣مسند أحمد  )٢(
 .٣٢٣، ح: ٢٩٤/ ١شرح مشكل اآلثار  )٣(
  .١٩٠٣٢، ح: ٣٧٧/ ٣١مسند أحمد  )٤(
 .٢٥٥٣، ح: ٢٤/ ٣سنن أبي داود  )٥(
  .٤٣٩١، ح: ٣١٤/ ٤الكبرى  السنن )٦(
  .١٣٣راجع: ح: )٧(
،  واأللبـاني مـن حـدیث جـابر، كمـا ٩٣٢٩، ح: ٢٥٩/ ٥فقد حسنه الهیثمي من حدیث جابركما في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد  )٨(

  .٦٣٣/ ١في صحیح الجامع الصغیر 
 .٥/١٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)



 ٢٢٥

 َعَلْیـِه َوَسـلََّم َبـِريٌء َحمًَّدا َصلَّى اهللاُ النَّاَس َأنَُّه َمْن َعَقَد ِلْحَیَتُه َأْو َتَقلََّد َوَتًرا، َأْو اْسَتْنَجى ِبَرِجیِع َدابٍَّة، َأْو ِبَعْظٍم، َفِإنَّ مُ 
  )١(ِمْنُه".

   تخریج الحدیث:
   ، من طریق شییم، عن رویفع مباشرة، به بنحوه.)٣(، والنسائي)٢(أخرجه أحمد

  ، من طریق شیبان، به بنحوه.)٨(، والبیهقي)٧(، وأبو نعیم)٦(، والطبراني)٥(، وابن أبي عاصم)٤(أخرجه أبو داودو 
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)٩(، عدا شیبان، فهو مجهولرجال اإلسناد ثقات جمیع •
 الحكم على اإلسناد: 

إسناده ضعیف، لجهالة شیبان، ولكن قد سمع الحدیث شییم، من رویفع بن ثابت مباشـرة أیضـا، كمـا هـو 
  .ظاهر في تخریج الحدیث، فصح به الحدیث

  .: "رواه أبو داود والنسائي بإسناد جید")١٠(قال النووي
  .: " ومتن هذا الحدیث صحیح")١١(حوقال ابن مفل 
  .)١٢(وصححه األلباني 

                                                 
  .١٧٠٠٠، ح: ٢١٠/ ٢٨مسند أحمد  )١(
 .١٦٩٩٦، ح: ٢٠٦/ ٢٨مسند أحمد  )٢(
 .٥٠٦٧، ح: ١٣٥/ ٨سنن النسائي  )٣(
  .٣٦، ح: ٩/ ١سنن أبي داود  )٤(
 .٢١٩٦، ح: ٢١٠/ ٤اآلحاد والمثاني  )٥(
  .٤٤٩١، ح: ٢٨/ ٥المعجم الكبیر  )٦(
  .٢٧٠٤، ح: ١٠٦٧/ ٢معرفة الصحابة  )٧(
  .٥٣٤، ح: ١٧٨/ ١السنن الكبرى  )٨(
  .٢٦٩لتهذیب ص: انظر: تقریب ا )٩(
  .١١٦/ ٢المجموع شرح المهذب  )١٠(
  .١٥٤/ ٣اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة  )١١(
  .٢٧، ح: ٦٥/ ١صحیح أبي داود  )١٢(



 ٢٢٦

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َكاُنوا ُیَقلِّدونها ِبَها ألْجل َذِلَك.» أَمَر أْن ُتْقَطَع األوتاُر ِمْن َأْعَناِق الَخْیل«َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٧٣الحدیث رقم (
  :قال اإلمام أبو عبید القاسم بن سالم رحمه اهللا

أن تقطـع عـن سـلمان الیشـكري عـن جـابر أن النبـي علیـه السـالم أمـر  ،)٣(عن أبـي بشـر ،)٢(حدیث هشیم
  )٤(.األوتار من أعناق الخیل

   تخریج الحدیث:
  انفرد به أبو عبید.

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)٦(، وهشیم مدلس من الثالثة)٥(، عدا سلمان الیشكري، فهو مقبولجمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
  إسناده ضعیف، فالیشكري، مقبول ولم یتابع، وهشیم عنعنه ولم یصرح بالسماع.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــْیًئا«َوِفیــِه  ــك َش ــن َعَمِل ــَرَك ِم ــن َیِت ــَه َل ــِإنَّ اللَّ ــر َف ــن ورَاِء الَبْح ــل ِم ــَرًة، إِ » اْعَم ــُرُه ِت ــَرُه َیِت َذا َأْي َال َیْنُقُصــك. ُیقــال: َوَت

  )٧(َنقَّصه.

  )١٧٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َقاَل: َحدَّثَِني اْبنُ   ِشَهاٍب، َعْن َعَطاِء ْبِن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ
َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َأْعَراِبی ا َسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعِن الِهْجـَرِة، َفقَـاَل:  َیِزیَد، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ 

لِبَحـاِر، َفـِإنَّ اللَّـَه َفاْعَمْل ِمْن َورَاِء ا«َقاَل: َنَعْم، َقاَل: » َوْیَحَك، ِإنَّ َشْأَنَها َشِدیٌد، َفَهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل ُتَؤدِّي َصَدَقَتَها؟«
  )٨(».َلْن َیِتَرَك ِمْن َعَمِلَك َشْیًئا

                                                 
  .٥/١٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  بن بشیر السلمي. )٢(
  جعفر بن أبي وحشیة الیشكري. )٣(
  .٢/ ٢غریب الحدیث للقاسم بن سالم  )٤(
 .٢٦١یب التهذیب ص: تقر  )٥(
  .٤٧طبقات المدلسین ص:  )٦(

  .٥/١٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
  .١٤٥٢، ح: ١١٧/ ٢صحیح البخاري  )٨(



 ٢٢٧

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق الزهري، به بنحوه، وفیه تصریح الزهري بالسماع.)٢(، ومسلم)١(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َنْقصـًا. َواْلهَـاُء ِفیـِه ِعـَوض ِمـَن الـواِو » َمْن َجَلس مْجلسا َلْم یْذكر اللَّه ِفیِه َكاَن َعَلْیِه ِتـَرةً «یُث (س) َوِمْنُه اْلَحدِ 

  )٣(اْلَمْحُذوَفِة. َوِقیَل: َأَراَد ِبالتَِّرِة َهاُهَنا التَِّبَعة.

  )١٧٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن المبارك رحمه اهللا:

ي ذئــب، عــن ســعید المقبــري، عــن أبــي إســحاق مــولى عبــد اهللا بــن الحــارث، عــن أبــي أخبرنــا محمــد بــن أبــ
مــا جلــس قــوم مجلســا لــم یـذكروا اهللا فیــه، إال كــان علــیهم تــرة، ومــا «هریـرة، عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قـال: 

  )٤(».مشى أحد ممشى لم یذكر اسم اهللا عز وجل إال كان علیه ترة
   تخریج الحدیث:

وأخرجــه  ، مــن طریــق أبــي إســحاق، بــه بنحــوه.)٨(، وابــن الســني)٧(، والطبرانــي)٦(، والنســائي)٥(أخرجــه أحمــد
  المقبري، عن أبي هریرة، به بنحوه. سعید ، من طریق ابن عجالن، عن)١١(، والبیهقي)١٠(، والنسائي)٩(أبو داود

   دراسة رجال اإلسناد:
یر قبل موته بأربع سـنین، وروایتـه عـن عائشـة : بن أبي سعید كیسان، أبو سعد المدني، ثقة تغسعید المقبري •

: "ثقـة حجـة، )١٣(قـال الـذهبي )١٢(وأم سلمة مرسلة، مـات فـي حـدود العشـرین ومائـة، وقیـل قبلهـا، وقیـل بعـدها.
                                                 

 .٢٦٣٣، ح: ١٦٦/ ٣صحیح البخاري  )١(
  .١٨٦٥، ح: ١٤٨٨/ ٣صحیح مسلم  )٢(

  .٥/١٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .٣٤١/ ١الزهد والرقائق  )٤(
 .٩٥٨٣، ح: ٣٥٧/ ١٥مسند أحمد  )٥(
 .١٠١٦٥، ح: ١٥٦/ ٩السنن الكبرى  )٦(
  .١٩٢٧، ح: ٥٣٩الدعاء ص:  )٧(
  .١٧٩، ح: ١٤٧عمل الیوم واللیلة ص:  )٨(
  .٥٠٥٩، ح: ٣١٤/ ٤سنن أبي داود  )٩(
 .٨١٨، ح: ٤٧٥عمل الیوم واللیلة ص:  )١٠(
  .١٠، ح: ٧٣/ ١الدعوات الكبیر  )١١(
  .٢٣٦ تقریب التهذیب ص: )١٢(
 .١٤٠، ١٣٩/ ٢میزان االعتدال  )١٣(



 ٢٢٨

شــاخ، ووقــع فــي الهــرم ولــم یخــتلط... مــا أحســب أن أحــدا أخــذ عنــه فــي االخــتالط، فــإن ابــن عیینــة أتــاه فــرأى 
: "مـا كـان مـن حدیثـه مرسـال عـن أبـي هریـرة فإنـه ال یضـر ألن )١(قـال العالئـيلعابه یسیل فلـم یحمـل عنـه". و 

 أباه الواسطة".
 .)٢(، عدا أبي إسحاق، فهو مقبولوباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف ألجل أبي إسحاق، وقد توبع علیه كما هو ظاهر في تخریج الحدیث، فارتقى إلى الحسـن 

  .)٣(ه األلبانيلغیره، وحسن
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٤(.»َفِإنَُّه َال ُیوِتُغ ِإالَّ َنْفَسه«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٧٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام أبو عبید القاسم بن سالم رحمه اهللا:

، َقاَال: َحدَّثََنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحـدَّثَِني ُعَقْیـُل َحدَّثَِني َیْحَیى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَكْیٍر، َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َصاِلحٍ 
ا اْلِكَتاِب: َهَذا اْلِكَتاُب ِمـْن ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَُّه َقاَل: َبَلَغِني َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكَتَب ِبَهذَ 

لَّ َمَعُهْم َوَجاَهـَد ُسوِل اللَِّه َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْسِلِمیَن ِمْن ُقَرْیٍش َوَأْهِل َیْثِرَب َوَمْن َتِبَعُهْم، َفَلِحَق ِبِهْم، َفحَ ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ رَ 
ــٌة َواِحــَدٌة ُدوَن النَّــاِس َواْلُمَهــاِجُروَن ِمــْن ُقــَرْیٍش... َفِإنَّــُه َال ُیوِتــ ُغ ِإالَّ َنْفَســُه َوَأْهــَل َبْیِتــِه، َوَأنَّ ِلَیُهــوِد َبِنــي َمَعُهــْم: َأنَُّهــْم ُأمَّ

اِر ِمْثَل َما ِلَیُهوِد َبِني َعْوٍف،   )٥(...النَّجَّ
   تخریج الحدیث:

ُبَكْیٍر،  ، من طریق ُیوُنس ْبنِ )٧(وأخرجه البیهقي ، عن عبد اهللا بن صالح، به بلفظه.)٦(أخرجه ابن زنجویه
ــِن ِإْســَحاَق، َحــدَّ  ــَر ْبــِن َعــِن اْب ــْن آِل ُعَم ــاَل: َأَخــْذُت ِم ــِن َشــِریٍق، َق ــَنِس ْب ــِن اْألَْخ ــِن ُعْثَمــاَن ْب ــِد ْب ــُن ُمَحمَّ ــاُن ْب ثَِني ُعْثَم

ــاِل:  ــَدَقِة الَّــِذي َكَتــَب ُعَمــُر ِلْلُعمَّ ــا ِبِكَتــاِب الصَّ ــُه َهــَذا اْلِكَتــاَب، َكــاَن َمْقُروًن الــرَّْحَمِن " ِبْســِم اِهللا اْلَخطَّــاِب َرِضــَي اُهللا َعْن
 ْن قُـَرْیٍش َوَیثْـِرَب... الحـدیث.الرَِّحیِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َبـْیَن اْلُمْسـِلِمیَن َواْلُمـْؤِمِنیَن ِمـ

یِه، َعْن َجـدِِّه، َأنَّـُه قَـاَل: َكـاَن ِفـي ِكتَـاِب ، من طریق َكِثیُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َعْن َأبِ )٨(وأخرجه أیضاً 
                                                 

 .١٨٤جامع التحصیل ص:  )١(
 .٦١٨تقریب التهذیب ص:  )٢(
  .٧٨، ح: ١٥٩/ ١سلسلة األحادیث الصحیحة  )٣(

  .٥/١٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٥١٨، ح:٢٦٠األموال ص:  )٥(
 .٧٥٠، ح: ٤٦٦/ ٢األموال  )٦(
 .١٦٣٦٩، ح: ١٨٤/ ٨السنن الكبرى  )٧(
 .١٦٣٧٠، ح: ١٨٥/ ٨السنن الكبرى  )٨(
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ِمِنیَن، َوإِنَّ َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأْن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ُكلَّ َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَیَها ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط ِمَن اْلُمؤْ 
  َحتَّى ُیْعُطوُه ِفي ِفَداٍء َأْو َعْقٍل.َال َیْتُرُكوا ُمْفَرًحا ِمْنُهْم 
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)١(، عدا: عبد اهللا بن صالح الجهني، فهو: صدوق كثیر الغلطجمیع رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

في إسناده عبد اهللا بن صالح، لكن توبع علیه، والحدیث من مرسالت الزهري، وسند البیهقي ال یفرح به؛ 
إذ فیه العطاردي، ویونس بن بكیر، وهما ضعیفان، هذا باإلضافة إلـى شـبه االنقطـاع، إذ لـم یصـرح عثمـان ممـن 
أخذه من آل عمـر بـن الخطـاب؟ فلعلـه وهـم فیـه، أو یكـون الـوهم مـن ابـن بكیـر، إذ هـو معـروف بالمخالفـة، فكـان 

، مـــن )٣(، (واللفـــظ لـــه)، ومســـلم)٢(يوللحـــدیث أصـــل فـــي صـــحیح البخـــار    یأخذ كالم ابن إسحاق فیوصله بالحدیث.
ولـه شـاهد آخـر مـن حـدیث جـابر  طریق عاصم األحول، قال: " قـد حـالف النبـي بـین قـریش واألنصـار فـي داري.

َبْیـِر، َأنَّـُه َسـِمَع َجـابِ )٤(بن عبد اهللا، أخرجه مسلم َر ، من طریق عبد الرزاق، قال: َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیٍج، َأْخَبَرنِـي َأُبـو الزُّ
َأنَّـُه َال َیِحـلُّ ِلُمْسـِلٍم َأْن «، ثُـمَّ َكتَـَب: »َعَلى ُكلِّ َبْطٍن ُعُقوَلـهُ «ْبَن َعْبِد اِهللا، َیُقوُل: َكَتَب النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 

  ».ُیَتَواَلى َمْوَلى َرُجٍل ُمْسِلٍم ِبَغْیِر ِإْذِنهِ 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ُهـو ِمـْن َأْیَتَنـِت المـْرأُة، ِإَذا َجـاَءْت ِبَولَـدها َیْتنـًا، َوُهـَو الَّـِذي َتْخـرج رْجـاله » ُمـوَتُن الَیـدِ «َحِدیِث ِذي الثَُّدیَّة  (س) َوِفي

َواَیِة    )٥(ِبالدَّاِل.» ُموَدنٌ «قْبل رأِسه، فُقلبت الواَو َیاًء ِلَضمَّة اْلِمیِم. والمشهوُر ِفي الرِّ

  ووجدته بهذا اللفظ لم أجده بهذا اللفظ،
  )١٧٧الحدیث رقم (

  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:
ــاُد ْبــُن َزْیــٍد، ح وَحــدَّثََنا ُقتَ  ، َحــدَّثََنا اْبــُن ُعَلیَّــَة، َوَحمَّ ــُد ْبــُن َأِبــي َبْكــٍر اْلُمَقــدَِّميُّ ْیَبــُة ْبــُن َســِعیٍد، َحــدَّثََنا َحــدَّثََنا ُمَحمَّ

ــاُد ْبــُن َزْیــٍد، ح وَحــدَّثََنا َقــاَال: َحــدَّثََنا ِإْســَماِعیُل اْبــُن  -َواللَّْفــُظ َلُهَمــا  -َأُبــو َبْكــِر ْبــُن َأِبــي َشــْیَبَة، َوُزَهْیــُر ْبــُن َحــْرٍب،  َحمَّ
، َقاَل: َذَكَر اْلَخَواِرَج َفَقاَل:  َیـِد، َأْو ُمـوَدُن ِفیِهْم َرُجٌل ُمْخَدُج الْ «ُعَلیََّة، َعْن َأیُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َعِبیَدَة، َعْن َعِليٍّ

ــٍد َصــلَّى اُهللا عَ  ،»اْلَیــِد، َأْو َمْثــُدوُن اْلَیــدِ  َلْیــِه َلــْوَال َأْن َتْبَطــُروا َلَحــدَّْثُتُكْم ِبَمــا َوَعــَد اُهللا الَّــِذیَن َیْقُتُلــوَنُهْم، َعَلــى ِلَســاِن ُمَحمَّ
ــٍد َصــلَّى اُهللا  َعَلْیــِه َوَســلََّم؟ َقــاَل: ِإي، َوَربِّ اْلَكْعَبــِة، ِإي، َوَربِّ اْلَكْعَبــِة، ِإي، َوَســلََّم، َقــاَل ُقْلــُت: آْنــَت َســِمْعَتُه ِمــْن ُمَحمَّ

  )٦(َوَربِّ اْلَكْعَبِة.
                                                 

  .٣٠٨تقریب التهذیب ص:  )١(
  .٢٢٩٤، ح: ٩٦/ ٣صحیح البخاري  )٢(
  .٢٥٢٩، ح: ١٩٦٠/ ٤صحیح مسلم  )٣(
  .١٥٠٧، ح: ١١٤٦/ ٢صحیح مسلم  )٤(

  .٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .١٠٦٦، ح: ٧٤٧/ ٢صحیح مسلم  )٦(
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   تخریج الحدیث:
، مــن طریــق زیــد بــن وهــب )٣(وأخرجــه مســلم  ، مــن طریــق ســوید بــن َغَفلــة.)٢(، ومســلم)١(أخرجــه البخــاري

  كالهما عن علي، به بنحوه. الجهني.
   اإلسناد:دراسة رجال 

 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
  
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٤(َأْي َدائٌم.» أمَّا َتْیَماُء َفَعْیٌن جاِریة، َوَأمَّا َخْیبُر َفماٌء َواِتنٌ «(هـ) َوِفیِه 

  )١٧٨الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:الواقدي قال اإلمام 

ْن ُمَحّمـِد ْبـِن َسـْهِل ْبـِن َأبِـي َحْثَمـَة، َعـْن َسـْعِد ْبـِن ِحـَزاِم ْبـِن ُمَحّیَصــَة، َحـّدثَِني َعْبـُد اِهللا ْبـُن ُنـوٍح اْلَحـاِرِثّي، َعـ
َوُرّبَمـا َخَرْجَنـا إلَـى عن أبیه، قـال: كّنـا بالمدینـة َواْلَمَجاَعـُة ُتِصـیُبَنا، َفَنْخـُرُج إلَـى َخْیَبـَر َفُنِقـیُم ِبهَـا َمـا َأَقْمَنـا ثُـّم َنْرِجـُع، 

ــْم َوَكاَنــْت اْلَیُهــوُد َقْوًمــا َلُهــْم ِثَمــاٌر َال ُیِصــیُبَها َقْطُعــُه، َأّمــا َتْیَمــاُء َفَعــْیٌن َجاِرَیــٌة َتْخــُرُج ِمــْن َأْصــِل  َفــَدَك َوَتْیَمــاَء. َجَبــٍل َل
ْسـَالِم، ُیِصْبَها َقْطُعُه ُمْنُذ َكاَنْت، َوَأّما َخْیَبـُر َفَمـاٌء َواتِـٌن، َفِهـَي َمْغِفـَرٌة ِفـي اْلَمـاِء، َوَأّمـا فَـَدُك فَ  ِمْثـُل َذِلـَك. َوَذِلـَك َقْبـَل اْإلِ

  )٥(َفَلّما َقِدَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اْلَمِدیَنَة َوَفَتَح َخْیَبَر ُقْلت ِألَْصَحاِبي.
   تخریج الحدیث:
  تفرد به الواقدي.

   دراسة رجال اإلسناد:
، ومحمــد بــن ســهل بــن أبــي )٧(، والواقــدي)٦(لــرواة، كضــمرةعبــد اهللا بــن نــوح الحــارثي: لــه ذكــر ضــمن بعــض ا •

  .)٨(حثمة
 
 

                                                 
 .٣٦١١، ح: ٢٠٠/ ٤صحیح البخاري  )١(
 .١٠٦٦، ح: ٧٤٦/ ٢صحیح مسلم  )٢(
  .١٠٦٦، ح: ٧٤٨/ ٢صحیح مسلم  )٣(

  .٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  .٧١٣/ ٢مغازي الواقدي  )٥(
 .٢٩٣٩، ح: ٣٢١/ ١٣تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )٦(
  .٢٠٩/ ٤الطبقات الكبرى  )٧(
  .١٥٦/ ٥٣تاریخ دمشق البن عساكر  )٨(
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، واآلخــر، مكــي، )١(ووجــدت فــي كتــب التــراجم راویــین اســمهما: عبــد اهللا بــن نــوح، أحــدهما بغــدادي، مجهــول الحــال
 ، فال أدري أهو أحدهما أم ال.)٢(تركوه

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 الحكم على اإلسناد: 

  ، وباقي رجاله ثقات.أعثر على ترجمة له في إسناده من لم
 
  
  

                                                 
  .٤٢٧/ ١١تاریخ بغداد  )١(
  .٢٧/ ٥لسان المیزان  )٢(



 ٢٣١

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالمبحث 
  .الثاءَباُب الواو مع 
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  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي أصـاَبها َوْهــٌن، ُدون الَخْلــع والَكْســر. ُیقــال: َوِثَئـْت رجلُــه َفِهــَي َمْوثُــوَءٌة، وَوثَْأُتَهــا » َفُوِثَئــْت ِرْجلــي«(َوثَـَأ) (س) ِفیــِه 

  )١(َأَنا. َوَقْد ُیترك اْلَهْمُز.

  )١٧٨م (الحدیث رق
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ِبــي ِإْســَحاَق، َعــِن َحــدَّثََنا َعِلــيُّ ْبــُن ُمْســِلٍم، َحــدَّثََنا َیْحَیــى ْبــُن َزَكِریَّــاَء ْبــِن َأِبــي َزاِئــَدَة، َقــاَل: َحــدَّثَِني َأِبــي، َعــْن أَ 
للَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َرْهًطا ِمَن اَألْنَصاِر ِإَلى َأِبي َراِفـٍع َبَعَث َرُسوُل ا«الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: 

ى َأْصــَحاِبي، .. ثُــمَّ َخَرْجــُت َوَأَنــا َدِهــٌش، َفَأَتْیــُت ُســلًَّما َلُهــْم ِألَْنــِزَل ِمْنــُه، َفَوَقْعــُت َفُوِثَئــْت ِرْجِلــي، َفَخَرْجــُت ِإَلــ.،»ِلَیْقُتُلــوهُ 
اَل: َفُقْمـُت َنا ِبَباِرٍح َحتَّى َأْسـَمَع النَّاِعَیـَة، َفَمـا َبِرْحـُت َحتـَّى َسـِمْعُت َنَعاَیـا َأبِـي َراِفـٍع تَـاِجِر َأْهـِل الِحَجـاِز، قَـَفُقْلُت: َما أَ 

  )٢(َوَما ِبي َقَلَبٌة َحتَّى َأَتْیَنا النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَأْخَبْرَناُه.
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق إسرائیل، )٣(خرجه البخاريأ
، من طریق وٕابراهیم بن یوسف، وفي روایة البیهقي تصـریح أبـي إسـحاق بالسـماع )٥(، والبیهقي)٤(وأخرجه البخاري

  من البراء.
  كالهما عن أبي إسحاق، به بنحوه.

   دراسة رجال اإلسناد:
، وســماعه مـن أبــي إســحاق )٦(ة وكــان یـدلس: الهمــداني الـوادعي، أبــو یحیـى الكــوفي، ثقـزكریـا ابــن أبــي زائــدة •

  لكنه توبع علیه كما هو ظاهر في تخریج الحدیث. )٧(بأخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعین ومائة.
، مــدلس مــن الثالثــة، وقــد اخــتلط. وصــرح بالســماع فــي الروایــة التــي أخرجهــا )٨(: ســبقأبــو إســحاق الســبیعي •

 البیهقي.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
 

                                                 
 .٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٣٠٢٢، ح: ٦٣/ ٤صحیح البخاري  )٢(
 .٤٠٣٩، ح: ٩١/ ٥لبخاري صحیح ا )٣(
 .٤٠٤٠، ح: ٩٢/ ٥صحیح البخاري  )٤(
  .٣٥/ ٤دالئل النبوة  )٥(
 .٣١ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة. طبقات المدلسین ص:  )٦(
  .٢١٦تقریب التهذیب ص:  )٧(
  .١٦٦راجع: ح:  )٨(



 ٢٣٣

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
أي ألقاهـا لـه وأقعـده » َفَوثـََّب لـه وسـادة«َوِفـي ِرَواَیـٍة » َأتَاُه عامُر بُن الطَُّفْیل َفَوثََّبُه ِوَسادة«(َوَثَب) (س [هـ] ) ِفیِه 

  )١(علیا. واْلِوثَاُب: الِفراش، ِبُلغِة حْمیر.

  )١٧٩الحدیث رقم (
  :قال اإلمام ابن أخي میمي رحمه اهللا

قاَل: حدثنا الزبیُر بُن بكاٍر قاَل: حدثتنا ظمیـاُء بنـُت عبـِدالعزیِز بـِن َمَولـة، َعـْن َأِبیهَـا، َعـْن  )٢(حدثنا یحیى
: "أسـِلْم َیـا عـامُر"، فَوثََّبـُه ِوسـادًة وقـاَل َلـهُ جدِّها َمَولة، أنَّ عامَر بَن الطُّفیِل َأتـى رسـوَل اِهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم 

ــِه َوَســلََّم، فقــاَم عــامٌر ُمغَضــبًا فــولَّى، فقــاَل  فقــاَل: َعَلــى ــَدَر، فــَأبى رســوُل اِهللا َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــي الــوَبَر ولــَك الَم أنَّ ِل
ْوُم، ِإَذا .. ثُــمَّ دَعــا رســوُل اِهللا َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم فقــاَل: "َیــا َقــ.عــامٌر: َألمَألنَّهــا علیــَك َخــْیًال ُجــْردًا َوِرَجــاًال ُمــْردًا،

نوا، فقاَل: اللهمَّ اهِد ِبي َبني عامٍر، وأشِغْل عنِّي عامَر بَن الطُّفیِل، ِبَم شئَت وكیَف شئَت وأنَّـى شـئَت"،  دعوُت فأمِّ
ویقـوُل:  فخرَج َحتَّى أخَذْتُه ُغدٌة مثُل ُغدِة الَبْكِر ِفي بیِت َسلولیٍة، فقاَل: َیا موُت ابُرْز ِلي، وَینزو ِفي السماِء ویشتدُّ 

  )٣(ُغدٌة كُغدِة الَبْكِر َوِفي بیِت َسلولیٍة.
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق الزبیر بن بكار، به بنحوه.)٦(، والبیهقي)٥(، والخركوشي)٤(أخرجه التنوخي

   دراسة رجال اإلسناد:
  )٧( ظمیاء، وأبوها: مجهولي الحال. •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
، حــدیث أنــس، َأنَّ )٨(عیف لجهالــة حــال ظمیــاء، وأبیهــا، وأصــل الحــدیث فــي صــحیح البخــاريإســناده ضــ

َوَكـــاَن َرئِــیَس الُمْشـــِرِكیَن َعــاِمُر ْبـــُن » َبَعـــَث َخاَلــُه، َأٌخ ِألُمِّ ُســـَلْیٍم، ِفــي َســـْبِعیَن َراِكًبــا«النَّبِــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســلََّم: 
ِل َثَالِث ِخَصاٍل، َفَقاَل: َیُكوُن َلَك َأْهُل السَّْهِل َوِلي َأْهُل الَمَدِر، َأْو َأُكوُن َخِلیَفَتَك، َأْو َأْغُزوَك ِبَأْهـ الطَُّفْیِل، َخیََّر َبْینَ 

  َغَطَفاَن ِبَأْلٍف َوَأْلٍف؟ َفُطِعَن َعاِمٌر ِفي َبْیِت ُأمِّ ُفَالٍن، َفَقاَل: ُغدٌَّة َكُغدَِّة الَبْكِر... الحدیث.
  

                                                 
  .٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٥٠١/ ١٤هو یحیى بن محمد بن صاعد. )٢(
 ..٣٤١، ح:١٧٠الفوائد ص:  )٣(
 .٥٢، ح: ١٣٥/ ٣الفرج بعد الشدة  )٤(
  .٤٤٣/ ١شرف المصطفى  )٥(
  .٣٢١/ ٥دالئل النبوة  )٦(
 .١١٥/ ٧انظر: الثقات البن حبان  )٧(
 .٤٠٩١، ح١٠٥/ ٥صحیح البخاري  )٨(



 ٢٣٤

  

  بن األثیر رحمه اهللا: قال ا
ـلت  َأْي َقَعـد » َقاَلـْت: َقـِدم َأِخـي ِمـْن َسـَفر َفَوثَـَب َعَلـى َسـِریري«(س) َوِمْنُه َحـِدیُث َفاِرَعـَة أخـِت أمیَّـة ْبـِن َأبِـي الصَّ

  )١(َعَلْیِه واْسَتَقّر. واْلُوُثوُب ِفي َغْیِر ُلَغِة ِحْمیر ِبَمْعَنى الُنهوض والِقیام.

  )١٨٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا:

ــْلِت الثََّقِفــيِّ َجاَءْتــُه َفَســَأَلهَ  ــِة َأِخیَهــا َحــِدیِث النَِّبــيِّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم: َأنَّ َفاِرَعــَة ِبْنــَت َأِبــي الصَّ ا َعــْن ِقصَّ
َفَأْقَبـَل َطـاِئَراِن َفَسـَقَط َأَحـُدُهَما َعلَـى َصـْدِرِه َفَشـقَّ َمـا َبـْیَن  ِریِريَفَوَثَب َعَلى سَ ُأَمیََّة َفَقاَلْت: َقِدَم َأِخي ِمْن َسَفٍر َفَأتَـاِني 

َة ِفي َمْوِتِه. َصْدِرِه ِإَلى ثُنَِّتِه َفَأْیَقْظُتُه َفُقْلُت: َیا َأِخي َهْل َتِجُد َشْیًئا َقاَل ال َواللَِّه ِإال َتْوِصیًبا َوَذَكَرتِ    اْلِقصَّ
ْصــَحاِبَنا َعــِن اْلُحَســْیِن ْبــِن ِإْســَماِعیَل اْلَمَحــاِمِليِّ نــا َعْبــُد اللَّــِه ْبــُن َشــِبیٍب َحــدَّثَِني ِإْبــَراِهیُم ْبــُن َحدَّثَِنیــِه َبْعــُض أَ 

  )٢(بَّاٍس.اْبِن عَ  یحیى بن هانىء َحدَّثَِني َأِبي َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق َعِن الزُّْهِريِّ َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه َعنِ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق الخطابي، وأخرجه أبو نعیم، من طریق إبراهیم، عن أبیه، به بنحوه.)٣(أخرجه ابن عساكر
   دراسة رجال اإلسناد:

  )٤(.سبق، ابن إسحاق •
، وأبــوه )٦(، وٕابــراهیم بــن یحیــى لــین الحــدیث)٥(، عــدا عبــد اهللا بــن شــبیب، فهــو واهٍ وبــاقي رجــال اإلســناد ثقــات •

 .)٧(عیفض
 الحكم على اإلسناد: 

  إسناده ضعیف جدًا ألجل المترجم لهم، فضال عن جهالة من حدث الخطابي به من أصحابه.

                                                 
  .٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٤٤٤/ ١غریب الحدیث للخطابي  )٢(
 .٢٨٤/ ٩تاریخ دمشق  )٣(
  ٢١راجع ترجمة ابن اسحاق ح )٤(
  .٣٤٢/ ١المغني في الضعفاء  )٥(
 .٩٥تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .٥٩٦تقریب التهذیب ص:  )٧(



 ٢٣٥

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ثُـَر َوثَـاَرًة َفهُـَو َوِثیـٌر: اْلِمیثَـَرُة بالكسـِر: ِمْفَعلـة، ِمـَن الَوثَـارة. ُیقَـاُل: وَ » َأنَُّه َنهى َعْن ِمیَثَرِة اُألْرُجـوانِ «(َوَثَر) (هـ) ِفیِه 

ِریٍر َأْو ِدیبـاج. َأْي َوِطيٌء َلیِّن. وأصُلها: ِمْوَثرة، فُقلبت اْلَواُو َیاًء ِلَكْسَرِة اْلِمیِم. َوِهَي ِمْن َمراِكب الَعَجم، ُتْعمل ِمْن حَ 
ــغیر وُیْحشــَى بُقْطــن َأْو ُصــ وٍف، َیْجَعلهــا الرَّاكــب َتْحتَــه َعَلــى الرِّحــال واُألْرُجــواُن: ِصــْبغ أْحَمــر، وُیتََّخــذ كــالِفراش الصَّ

  )١(ْو َسْرج.َفوَق الِجمال. وَیدُخل ِفیِه َمَیاِثِر السُّروج، ألنَّ النَّْهَي َیْشَمل كلَّ ِمیَثَرٍة َحْمراء، َسَواٌء كانْت َعَلى َرْحٍل أَ 

  )١٨١الحدیث رقم (
  قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا:

، َعـْن َسـِعیٍد، َعـْن َقتَـاَدَة، َعـْن الَحَسـِن، َعـْن ِعْمـَراَن ْبـِن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بْ  ُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َأُبـو َبْكـٍر الَحَنِفـيُّ
ُنــُه، َوَخْیــَر ِإنَّ َخْیــَر ِطیــِب الرَُّجــِل َمــا َظَهــَر ِریُحــُه َوَخِفــَي َلوْ «ُحَصــْیٍن، َقــاَل: َقــاَل ِلــي النَِّبــيُّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم: 

  )٢(، َوَنَهى َعْن ِمیَثَرِة اُألْرُجَواِن. َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه.»ِطیِب النَِّساِء َما َظَهَر َلْوُنُه َوَخِفَي ِریُحهُ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق روح.)٤(، والحاكم)٣(أخرجه أحمد
  ، من طریق عبد األعلى.)٥(وأخرجه البزار

  ، من طریق شعیب بن إسحاق.)٦(وأخرجه الطبراني
  ثالثتهم عن سعید، به بنحوه.

  ، من طریق أبي بردة.)٧(وأخرجه مسلم
  ، من طریق عبیدة.)١٠(، والنسائي)٩(، وأبو داود)٨(وأخرجه أحمد

  ، من طریق عاصم بن ضمرة.)١١(وأخرجه عبد اهللا بن أحمد

                                                 
  .١٥١، ٥/١٥٠النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٢٧٨٨، ح: ١٠٧/ ٥سنن الترمذي  )٢(
 .١٩٩٧٥، ح: ١٨٥/ ٣٣، والمسند ٢٧، ح: ٩الزهد ص:  )٣(
  .٧٤٠٠، ح: ٢١١/ ٤المستدرك على الصحیحین  )٤(
 .٣٥٤٩، ح: ٣٣/ ٩مسند البزار  )٥(
 .٣١٢، ح:١٤٦/ ١٨المعجم الكبیر  )٦(
 .٢٠٧٨، ح: ١٦٥٩/ ٣صحیح مسلم  )٧(
 .٩٨١، ح: ٢٨٠/ ٢مسند أحمد  )٨(
  .٤٠٥٠، ح: ٤٩/ ٤سنن أبي داود  )٩(
 .٥١٨٤، ح: ١٦٩/ ٨سنن النسائي  )١٠(
 .١٢٥٤، ح: ٤٠٩/ ٢ مسند أحمد )١١(



 ٢٣٦

  ، من طریق الحارث.)١(وأخرجه الطبراني
  عن علي، به بنحوه.جمیعهم 

، من حدیث عمر بن الخطاب، قال: "ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َمَیاِثِر )٢(وأخرجه أبو بكر الدینوري
  اُألْرُجَواِن، َوَعِن التََّختُِّم ِبالذََّهِب".

َعـْن ِمیثَـَرِة اْألُْرُجـَواِن، َفقَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا  ، مـن طریـق أبـي الزبیـر، قَـاَل: َسـَأْلُت َجـاِبًرا)٣(وأخرجه أحمـد
."   َعَلْیِه َوَسلََّم: "َال َأْرَكُبَها، َوَال َأْلَبُس َقِمیًصا َمْكُفوًفا ِبَحِریٍر، َوَال َأْلَبُس اْلَقسِّيَّ

   دراسة رجال اإلسناد:
ضــــر البصــــري، ثقــــة حــــافظ لــــه تصــــانیف، كثیــــر : بــــن أبــــي عروبــــة مهــــران الیشــــكري مــــوالهم، أبــــو النســــعید •

  )٦(، وكان من أثبت الناس في قتادة، مات سنة ست وقیل سبع وخمسین ومائة.)٥(، واختلط)٤(التدلیس
 .)٧(قتادة: سبق •
: بن أبي الحسن البصري، واسم أبیه یسار، األنصاري موالهم، ثقة فقیـه فاضـل مشـهور، وكـان یرسـل الحسن •

: كان یروي عن جماعة لـم یسـمع مـنهم فیتجـوز، ویقـول: حـدثنا وخطبنـا، یعنـي قومـه كثیرا ویدلس، قال البزار
 )٨(الذین ُحدِّثوا وُخطبوا بالبصرة، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعین.

 .)١٠(، وتدلیسه ال یضر ألنه من أهل المرتبة الثانیة)٩(: وسماعه من عمران بن الحصین ثابتقالت الباحثة
 .د ثقاتوباقي رجال اإلسنا •

  الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف، ألن روایة أبي بكر الحنفي عن سعید بن أبي عروبة، لم تتمیز، لكن توبع علیه كما هو 

  ظاهر في التخریج، وقتادة مدلس وقد عنعنه ولم یصرح بالسماع، وللحدیث متابعات وشواهد یصح بها.
عـن میثـار األرجـوان، أخرجـه أبـو داود، والنسـائي : "وله شاهد من حدیث علي قال: نهـى )١١(قال األلباني

  عن هشام عن محمد عن عبیدة عنه. قلت: وهذا إسناد صحیح".

                                                 
  .٢٣١٢، ح: ١٢/ ٣المعجم األوسط  )١(
 .٢٨٢/ ٨المجالسة وجواهر العلم  )٢(
 .١٤٦٨٢، ح: ٣٨/ ٢٣مسند أحمد  )٣(
  .٣١وذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین ص:  )٤(
  .١٩٠الكواكب النیرات ص:  )٥(
 .٢٣٩تقریب التهذیب ص:  )٦(
  .٤٣راجع: ح:  )٧(
  .١٦٠ریب التهذیب ص: تق )٨(
  .٦٨انظر: تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص:  )٩(
  .٢٩طبقات المدلسین ص:  )١٠(
 .٥١٩/ ٥سلسلة األحادیث الصحیحة  )١١(



 ٢٣٧

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي أوَطَأ وأْلَین.» َقاَل ِلُعَمر: َلِو اتَّخْذَت ِفراشًا َأْوَثَر ِمْنهُ «(س) َوِمْنُه َحِدیُث اْبِن َعبَّاٍس 

  )١٨٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

َمِد، َوَأُبو َسِعیٍد، َوَعفَّاُن، َقاُلوا: َحدَّثََنا ثَاِبٌت، َحدَّثََنا ِهالٌل، َعْن ِعْكِرَمَة، عَ  ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ
ــِو َعَلــى َحِصــیٍر َقــْد َأثَّــَر ِفــي َجْنِبــِه، َفَقــاَل:  َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َدَخــَل َعَلْیــِه ُعَمــُر، َوُهــوَ  َیــا َنِبــيَّ اِهللا، َل

ــَذا ــْن َه ــَر ِم ــا َأْوَث ــْذَت ِفرَاًش ــْوٍم َصــاِئٍف، اتََّخ ــُل الــدُّْنَیا، ِإال َكَراِكــٍب َســاَر ِفــي َی ــاَل: "َمــا ِلــي َوِللــدُّْنَیا؟ َمــا َمَثِلــي َوَمَث ؟ َفَق
  )٢(ًة ِمْن َنَهاٍر، ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها".َفاْسَتَظلَّ َتْحَت َشَجَرٍة َساعَ 

   تخریج الحدیث:
، من طریق )٨(، والحاكم)٧(، والطبراني)٦(، وابن حبان)٥(، وابن أبي الدنیا)٤(، وحماد)٣(أخرجه عبد بن حمید

  طریق عكرمة، به بنحوه.
ســعود، قــال: ، مــن طریــق علقمــة عــن عبــد اهللا بــن م)١١(، وأحمــد)١٠(، والطیالســي)٩(وأخرجــه ابــن المبــارك

ــا اْســَتْیَقظَ  َجَعْلــُت َأْمَســُح َعْنــُه،  اْضــَطَجَع َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َعَلــى َحِصــیٍر َفــَأثََّر اْلَحِصــیُر ِبِجْلــِدِه، َفَلمَّ
َأْبِسَط َلَك َعَلْیِه َشْیًئا َیِقیَك ِمْنـُه، َفقَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َوَأُقوُل: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأَال آَذْنَتِني َقْبَل َأْن َتَناَم َعَلى َهَذا اْلَحِصیِر فَ 

َرٍة ُثمَّ َما ِلي َوِللدُّْنَیا، َوَما ِللدُّْنَیا َوِلي، َما َأَنا َوالدُّْنَیا ِإالَّ َكَراِكٍب اْسَتَظلَّ ِفي َفْيٍء، َأْو ِظلِّ َشجَ «َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 
  ».َهاَراَح َوَتَركَ 

                                                 
  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٢٧٤٤، ٤٧٣/ ٤مسند أحمد  )٢(
  .٥٩٩، ح: ٢٠٦المنتخب من مسند عبد بن حمید ص:  )٣(
  .٥٣ة النبي ص: ترك )٤(
  .٧٩، ح: ٥٤الزهد ص:  )٥(
  .٦٣٥٢، ح: ٢٦٥/ ١٤صحیح ابن حبان  )٦(
  .١١٨٩٨، ح: ٣٢٧/ ١١المعجم الكبیر  )٧(
  .٧٨٥٨، ح: ٣٤٤/ ٤المستدرك على الصحیحین  )٨(
 .٥٤/ ٢الزهد  )٩(
 .٢٧٥، ح: ٢٢١/ ١مسند أبي داود الطیالسي  )١٠(
 .٣٧٠٩، ح: ٢٤١/ ٦مسند أحمد  )١١(



 ٢٣٨

   دراسة رجال اإلسناد:
 )١(: بن خباب العبدي موالهم، أبو العالء البصري، نزیل المدائن،  مات سنة أربع وأربعین ومائة.هالل •

، وزاد: " إال )٧(، والفسـوي)٦(، والمفضـل بـن غسـان)٥(، وابـن عمـار)٤(، وعفان بن مسـلم)٣(، وأحمد)٢(وثقه ابن معین
  ، وقال: "یخطىء ویخالف")٩(، وذكره ابن حبان في الثقات)٨(هبيأنه تغیر، عمل فیه السن"، والذ

  : "صدوق تغیر بأخره")١١(: "ال بأس به"، وقال ابن حجر)١٠(وقال ابن عدي
  ، في كتبهم.)١٥(، وابن الكیال)١٤(، وسبط ابن العجمي)١٣(، وذكره العالئي)١٢(ونفى اختالطه ابن معین

خـر عمـره فكـان یحـدث بالشـيء علـى التـوهم ال یجـوز االحتجـاج : "اختلط في آ)١٦(وقال ابن حبان في قول ثان له
  به إذا انفرد وأما فیما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أن ال یجرح في فعله".
 قالت الباحثة: ثقة، واختلف في اختالطه، ولعله من تغیر الكبر، كما أخبر الفسوي.

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ه ثقات، لكن هـالًال تغیـر لمـا كبـر، ولـم یتـابع علیـه، وللحـدیث شـاهد عـن ابـن مسـعود یقویـه كمـا هـو روات
: "َهــــَذا َحــــِدیٌث َصــــِحیٌح َعَلــــى َشــــْرِط اْلُبَخــــاِريِّ َوَلــــْم ُیَخرَِّجــــاهُ"، وقــــال )١٧(ظــــاهر فــــي تخــــریج الحــــدیث، قــــال الحــــاكم

ِحیِح َغیْ )١٨(الهیثمي   .)١٩(َر ِهَالِل ْبِن َخبَّاٍب، َوُهَو ِثَقٌة". وصحح الحدیث األلباني: "َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

                                                 
  .٥٧٥التهذیب ص: تقریب  )١(
 .٢٢٣روایة الدارمي ص:  -تاریخ ابن معین  )٢(
  .٤٩٣/ ٢العلل ومعرفة الرجال  )٣(
  .١٧٤/ ١٢إكمال تهذیب الكمال  )٤(
  .٣١٢/ ٤میزان االعتدال  )٥(
  .٣٣٣/ ٣٠تهذیب الكمال  )٦(
  .٩٠/ ٣المعرفة والتاریخ  )٧(
 .٣٤٠/ ٢الكاشف  )٨(
 .٥٧٤/ ٧الثقات البن حبان  )٩(
  .٤٣٠/ ٨الكامل في ضعفاء الرجال  )١٠(
  .٥٧٥تقریب التهذیب ص:  )١١(
  .٣٤٢سؤاالت ابن الجنید ص:  )١٢(
  .١٢٨المختلطین ص:  )١٣(
  .٣٦٩االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص:  )١٤(
 .٤٣١الكواكب النیرات ص:  )١٥(
 .٨٧/ ٣المجروحین البن حبان  )١٦(
 .٣٤٤/ ٤المستدرك على الصحیحین  )١٧(
  .٣٢٦/ ١٠جمع الزوائد م )١٨(
  .٤٣٩، ٤٣٨، ح ٨٠٠/ ١سلسلة األحادیث الصحیحة  )١٩(



 ٢٣٩

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(».َما أَخْذَتها َبْیضاَء َغریرًة، َوَال َنَصفًا َوِثیَرة«(س) َوَحِدیُث اْبِن ُعَمر وُعَیْینة ْبِن ِحْصن 

  )١٨٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن سعد رحمه اهللا:

َبْیِر ْبِن ُخَبْیٍب َقاَل: " َأْقَبـَل عُ َأخْ  َیْیَنـُة ْبـُن ِحْصـٍن َبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُقَرِشيُّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُسَلْیٍم ، َعِن الزُّ
ي َعــْن َهــَذا الرَُّجــِل ، َقــاُلوا: النَّــاُس ِفیــِه ِإَلــى اْلَمِدیَنــِة َقْبــَل ِإْســَالِمِه، َفَتَلقَّــاُه َرْكــٌب َخــاِرِجیَن ِمــَن اْلَمِدیَنــِة، َفَقــاَل: َأْخِبُروِنــ

ــنَ  ــُه، َفَبْی ــَو ُیَقاِتُل ــْم ُیْســِلْم َفُه ــُل ُقَرْیًشــا َواْلَعــَرَب، َوَرُجــٌل َل ــُه ُیَقاِت ــَلَم َفُهــَو َمَع ــٌة، َرُجــٌل َأْس ــُه َثَالَث ــُر َل ُهُم التَّــَذاُبُح، َوَرُجــٌل ُیْظِه
ْسَالَم َوُیْظِهُر ِلقُـَرْیٍش َأنَّـ ُه َمَعهُـْم، قَـاَل: َمـا ُیَسـمَّى َهـؤَُالِء اْلقَـْوُم، قَـاُلوا: ُیَسـمَّْوَن اْلُمَنـاِفِقیَن، قَـاَل: َمـا ِفـي َمـا َوَصـْفُتْم اْإلِ

َمـا َأَخـْذَتَها ِبْكـرًا َك َواللَّـِه .. َوَشَكا ُعَیْیَنُة ِإَلى اْألَْقَرِع َمـا َلِقـَي، َفقَـاَل َلـُه اْألَْقـَرُع: ِإنَّـ.َأْحَزَم ِمْن َهؤَُالِء، اْشَهُدوا َأنِّي ِمْنُهمْ 
، َوَال َعُجــوًزا َمیَِّلــًة، َعَمــْدَت ِإَلــى َأْحــَوِج َشــْیٍخ ِفــي َهــَواِزَن َفَســَبْیَت اْمَرَأَتــُه. َقــاَل ُعَیْیَنــُة: ُهــَو  َغِریــَرًة ، َوَال َنَصــًفا َوِثیــَرةً 

  )٢(َذاَك...
   تخریج الحدیث:
  حوه.، حدیث ابن عمر، به بن)٣(أخرجه الطبري

  ، من عطیة السعدي، به بنحوه.)٦(، وابن عساكر)٥(، وأبو نعیم)٤(وأخرجه الطبراني
ـُد ، فقال: َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبـِد اِهللا اْلَحـاِفُظ، َوَأُبـو َسـِعیِد ْبـُن َأبِـي َعْمـٍرو، قَـاَال: َحـدَّثََنا َأُبـو اْلَعبَّـاِس مُ )٧(وأخرجه البیهقي َحمَّ

ـِة: " َفلَـْم َیـْرَض ُعَیْیَنـُة، َفَأَخـَذ َعُجـْبُن َیْعُقوَب، َقاَل: أَ  ، َقـاَل ِفـي َهـِذِه اْلِقصَّ ِبیُع، َقاَل: َأْنَبَأَنا الشَّاِفِعيُّ وًزا َوقَـاَل: ْنَبَأَنا الرَّ
 َأْنفَـَك، فَـَواِهللا َلقَـْد َأَخـْذُتَها، َمـا ُأَعیُِّر ِبَها َهَواِزَن، َفَما َأْخَرَجَها َعْن َیِدِه َحتَّى َقاَل َلُه َبْعُض َمـْن َخَدَعـُه َعْنهَـا: َأْرَغـَم اهللاُ 

: َفَأْبَعــَدَك اُهللا َوإِیَّــاُهْم، َوَلــْم ثَــْدُیَها ِبَناِهــٍد، َوَال َبْطُنَهــا ِبَواِلــٍد، َوَال َخــدَُّها ِبَماِجــٍد، َقــاَل: َحق ــا َمــا َتُقــوُل، َقــاَل: ِإي َواِهللا، َقــالَ 
  َیْأُخْذ ِبَها ِعَوًضا".
  ناد:دراسة رجال اإلس

 .)٨(، عدا الزبیر بن خبیب بن ثابت األسدي، فهو ضعیفرجال اإلسناد كلهم ثقات •

                                                 
  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٢٥٠، ح: ٥٥٧متمم الصحابة ص:  -الطبقات الكبرى  )٢(
 .٨٨/ ٣تاریخ الطبري  )٣(
 .٤٤٥، ح: ١٦٨/ ١٧المعجم الكبیر  )٤(
  .٥٥٣٨، ح: ٢٢١٥/ ٤معرفة الصحابة  )٥(
  .٤٦٥/ ٤٠تاریخ دمشق  )٦(
 .١٩٣/ ٥دالئل النبوة  )٧(
  هـ ، وعلیه یكون احتمالیة سماعه من عیینة مستبعده.١٩٠، وتوفي في حدود ٨٥١/ ٤تاریخ اإلسالم  )٨(



 ٢٤٠

  الحكم على اإلسناد: 
 الحسـن إلـى الحـدیث بهـا یرتقـي ضـعف مـن تخلـو ال شـواهد وللحـدیث خبیـب، ،إسناده ضـعیف ألجـل الزبیـر

  .)١(البخاري صحیح في هوازن، لسبي وسلم علیه اهللا صلى النبي رد وحدیث لغیره،

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َوَلَقْد َشِهْدُت َمَع َرسول اللَّه َصـلَّى اللَّـه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َلْیَلـة الَعَقَبـِة ِحـیَن َتَواَثْقَنـا «(َوِثَق) ِفي َحِدیِث َكْعِب ْبِن َماِلٍك 

ْسَالمِ  ُه. واْلِمیثَاُق: الَعْهُد، ِمفعاٌل ِمـَن اْلِوثَـاُق، َوُهـَو ِفـي اْألَْصـِل َأْي َتحاَلْفنا وَتعاَهْدنا، والتََّواُثُق: َتفاُعل  ِمنْ » َعَلى اإلِْ
  )٢(َحْبٌل َأْو َقْیٌد ُیَشّد ِبِه اْألَِسیُر والدَّابَّة.

  )١٨٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ْبـــِن ِشـــَهاٍب، ح َحـــدَّثََنا َأْحَمــُد ْبـــُن َصـــاِلٍح، َحـــدَّثََنا َحــدَّثََنا َیْحَیـــى ْبـــُن ُبَكْیـــٍر، َحــدَّثََنا اللَّْیـــُث، َعـــْن ُعَقْیـــٍل، َعــِن ا
 َماِلٍك، َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْنَبَسُة، َحدَّثََنا ُیوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َأْخَبَرِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكْعِب ْبنِ 

یَن َعِمـَي، قَـاَل: َســِمْعُت َكْعـَب ْبـَن َماِلــٍك ُیَحـدُِّث ِحـیَن َتَخلَّـَف َعــِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیــِه َكْعـٍب، َوَكـاَن َقائِـَد َكْعــٍب ِحـ
َلْیَلَة الَعَقَبـِة،  َشِهْدُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ «َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك، ِبُطوِلِه. َقاَل اْبُن ُبَكْیٍر ِفي َحِدیِثِه: َوَلَقْد 

  )٣(».ِس ِمْنَهاِحیَن َتَواثَْقَنا َعَلى اِإلْسَالِم، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ ِلي ِبَها َمْشَهَد َبْدٍر َوإِْن َكاَنْت َبْدٌر َأْذَكَر ِفي النَّا
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق ابن شهاب، به بنحوه.)٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاري

  دراسة رجال اإلسناد:
  ، عدا عنبسة بن خالد، فهو صدوق، وقد توبع علیه كما هو ظاهر في حدثینا.جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َمـا َأْي ِإنَُّهْم مأُمونون َعَلى َصَدقاِت أْمواِلهم بِ » َلَنا ِمن َذِلَك َما َسلَّموا بالِمیثاق َواْألََماَنةِ «َوِمْنُه َحِدیُث ِذي الِمْشعار 

َر ِفي اْلَحِدیِث.   )٦(ُأِخَذ َعَلْیِهْم ِمَن الِمیثاق، َفَال ُیْبَعُث ِإَلْیِهْم  ُمَصدٌِّق َوَال عاِشر. َوَقْد َتَكرَّ

  قال اإلمام الزجاجي رحمه اهللا:*  
اِئغ َقاَل أنبأَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُقَتْیَبَة َقاَل: ُرِوَي َأْن َوفد َهمَدان قدُموا على النَِّبيَّ َصلَّى  أخبرَنا: َأُبو اْلَقاِسم الصَّ

.. َفَكتَـَب ِإَلْیـِه النَّبِـيَّ َصـلَّى .اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَلُقوُه ُمْقِبال ِمْن َتُبوَك، َفَقاَم َمالك بن نمیط اْلَهْمَداِنيُّ َفَقاَل َیا َرُسـوَل اللَّـهِ 
                                                 

  .٢٣٠٧، ح: ٩٩/ ٣صحیح البخاري  )١(
  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 ٣٨٨٩، ح: ٥٤/ ٥صحیح البخاري  )٣(
 .٤٤١٨، ح: ٣/ ٦بخاري صحیح ال )٤(
  .٢٧٦٩، ح: ٢١٢٠/ ٤صحیح مسلم  )٥(

  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ٢٤١

ـَدَقة الثلـب والنـاب والفیصـل َواْلفَـاِرُض الـدَّاِجُن َواْلَكـْبُش اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم " َمـا َسـلِ  ُموا ِباْلِمیثَـاِق َواَألَماَنـِة َوَلهُـْم مـن الصَّ
اِلُغ َواْلَقاِرُح".   )١(اْلَحَوِريُّ َوَعَلْیِهُم الصَّ

  ).١٣٦(: حراجعسبق دراسته 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٢(َأْي َمْأُسوًرا َمشدودا ِفي الَوثَاق.» َفرََأى رُجال ُموَثقاً «ى َوِفي َحِدیِث ُمَعاٍذ َوَأِبي ُموسَ 

  لم أعثر علیه بهذه األلفاظ، ووجدته بهذا اللفظ
  )١٨٥الحدیث رقم (

  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:
َالٍل، َحـدَّثََنا َأُبـو ُبـْرَدَة، َعـْن َأبِـي ُموَسـى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َیْحَیى، َعْن ُقرََّة ْبِن َخاِلٍد، َحـدَّثَِني ُحَمْیـُد ْبـُن ِهـ

َیِمیِنـــي َواآلَخــُر َعـــْن  قَــاَل: َأْقَبْلــُت ِإَلـــى النَّبِــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســلََّم، َوَمِعـــي َرُجــَالِن ِمــَن اَألْشـــَعِریِّیَن، َأَحــُدُهَما َعــنْ 
لََّم َیْسَتاُك، َفِكَالُهَما َسَأَل، َفَقاَل: " َیا َأَبا ُموَسى، َأْو: َیا َعْبَد اللَِّه ْبَن َقْیٍس " َیَساِري، َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ 

َأْنظُـُر ِن الَعَمـَل، َفَكـَأنِّي َقاَل: ُقْلُت: َوالَِّذي َبَعَثَك بِـالَحقِّ َمـا َأْطَلَعـاِني َعلَـى َمـا ِفـي َأْنُفِسـِهَما، َوَمـا َشـَعْرُت َأنَُّهَمـا َیْطُلَبـا
َهْب َأْنَت َیا َأَبا ُموَسـى، ِإَلى ِسَواِكِه َتْحَت َشَفِتِه َقَلَصْت، َفَقاَل: " َلْن، َأْو: َال َنْسَتْعِمُل َعَلى َعَمِلَنا َمْن َأَراَدُه، َوَلِكِن اذْ 

َوإَِذا َرُجـٌل َفَلمَّا َقِدَم َعَلْیِه َأْلَقى َلُه ِوَساَدًة، قَـاَل: اْنـِزْل،  َأْو َیا َعْبَد اللَِّه ْبَن َقْیٍس، ِإَلى الَیَمِن " ُثمَّ اتََّبَعُه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل،
َد، قَـاَل: اْجِلـْس، قَـاَل: َال َأْجِلـُس َحتـَّى ُیْقتَـَل، قَ  ِعْنَدُه ُموَثٌق، َضـاُء اللَّـِه َقاَل: َما َهَذا؟ َقاَل: َكاَن َیُهوِدی ا َفَأْسَلَم ثُـمَّ َتهَـوَّ
  )٣(َث َمرَّاٍت...َوَرُسوِلِه، َثالَ 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي برده، به بنحوه.)٥(، ومسلم)٤(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٦(َجْمُع ِوثَاق، َأْو َوِثیَقة.» واْخَلع َوثَاِئَق أفئدِتهم«َوِمْنُه َحِدیُث الدُّعاء 

  )١٨٦رقم ( الحدیث
  لم أعثر علیه

                                                 
 .١٥٢أمالي الزجاجي ص:  )١(

  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
 .٦٩٢٣، ح: ١٥/ ٩صحیح البخاري  )٣(
 .٤٣٤١، ح: ١٦١/ ٥صحیح البخاري  )٤(
 .١٧٣٣، ح: ١٤٥٦/ ٣صحیح مسلم  )٥(

  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ٢٤٢

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َال َیْكِسـُره، َبـْل َیـْأِتي ِبــِه َتام ـا. واْلـَوْثُم: الَكْسـر والـدَّّق. َأْي ُیـِتمُّ لفَظــه » َأنَّـُه َكـاَن َال َیــِثُم التَّكبیـر«(َوثَـَم) (س) ِفیـِه 

  )١(قْلب.َعَلى ِجهة التَّْعِظیِم، َمَع ُمطاَبقة اللَِّساِن وال

  )١٨٧الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــَنم أنَّ اْلــَوَثَن كــلُّ َمــا َلــه ُجثَّــة َمْعمولــة ِمــْن َجــواِهر » شــاِرُب الَخْمــر كعاِبــِد َوَثــنٍ «(َوثَــَن) ِفیــِه  اْلَفــْرُق َبــْیَن اْلــَوَثِن والصَّ

ورة ِبال ُجثَّة. َوِمْنُهْم َمـْن َلـْم اْألَْرِض َأْو ِمَن الَخَشب والِحجارة، كُصورة  اآل َنم: الصُّ َدمّي ُتْعَمل وتُْنَصب فُتْعَبد. والصَّ
ورة.   )٢(َیْفُرق َبْیَنهما، وأطَلَقهما َعَلى الَمْعَنَیین. َوَقْد ُیْطَلق الَوَثن َعَلى َغْیِر الصُّ

  )١٨٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:

َمــْن «ِجـیٍح، َعــِن اْبـِن اْلُمْنَكـِدِر: َعـِن اْبــِن َعبَّـاٍس أنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل: َعـِن اْبـِن َأبِـي نَ 
  )٣(».َوُهَو َكَعاِبِد َوَثنٍ َماَت ُمْدِمَن َخْمٍر َلِقَي اللََّه، َوُهَو َعَلْیِه َغْضَباُن، 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق ابن المنكدر، َقاَل: ُحدِّْثُت َعِن اْبِن َعبَّاٍس، به بنحوه.)٥(، وعبد بن حمید)٤(أخرجه أحمد

  ، من طریق سعید بن جبیر، عن ابن عباس، به بنحوه.)٨(، والطبراني)٧(، وابن حبان)٦(وأخرجه البزار
  ، من حدیث أبي هریرة، به بنحوه.)٩(وأخرجه ابن ماجه

  به بنحوه. ، من حدیث عبد اهللا بن عمرو،)١٠(وأخرجه البزار
  دراسة رجال اإلسناد:

 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .١٧٠٧٠، ح: ٢٣٩/ ٩مصنف عبد الرزاق  )٣(
  .٢٤٥٣، ح: ٢٦٥/ ٤مسند أحمد  )٤(
  .٧٠٨، ح: ٢٣٤المنتخب من مسند عبد بن حمید ص:  )٥(
 .٥٠٨٥، ح: ٢٨٩/ ١١زار مسند الب )٦(
  .٥٣٤٧، ح: ١٦٧/ ١٢صحیح ابن حبان  )٧(
  .١٢٤٢٨، ح: ٤٥/ ١٢المعجم الكبیر للطبراني  )٨(
  .٣٣٧٥، ح: ١١٢٠/ ٢سنن ابن ماجه  )٩(
  .٢٣٨٠، ح: ٣٦٦/ ٦مسند البزار  )١٠(



 ٢٤٣

  الحكم على اإلسناد: 
: "الراوي عن ابن َعبَّاس مجهول"، وقال ابن )١(إسناده ضعیف لجهالة شیخ ابن المنكدر، قال ابن الجوزي

عـن عبـد اهللا : "سألت أبي عن حدیث رواه المؤمل بن إسماعیل، عن سفیان، عن محمد بن المنكدر، )٢(أبي حاتم
بن عمرو؛ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن؟ سمعت أبي یقول: هذا خطأ؛ إنما 
هو كما رواه حسن بن صـالح، عـن محمـد بـن المنكـدر؛ قـال: حـدثت عـن ابـن عبـاس، عـن النبـي صـلى اهللا علیـه 

  .)٣(وسلم"، لكن للحدیث شواهد یصح بها

  ه اهللا: قال ابن األثیر رحم
َقِدْمُت َعَلى النَّبي َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسـلََّم َوِفـي ُعُنقـي َصـلیٌب ِمـْن َذَهـب، فقـال لـي: «َوِمْنُه َحِدیُث َعديِّ ْبِن َحاِتٍم 

  )٤(».أْلِق هذا الوَثَن عنك

  )١٨٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، قـال: حــدَّثنا َعبـد السَّـالم بــن َحـرب، قـال: حــدَّثنا ُغَطیـف ْبــُن )٦(ِعیل: حــدَّثنا مالـك بـن ِإســما)٥(قـال ِإبـراهیم
ــي  ــاَل: َأَتیــُت َرُســوَل اِهللا َصــلى اللَّــُه َعَلیــه وَســلم، َوِفــي َعنِق ــِن َحــاِتٍم، َق ــِن َســعد، َعــْن َعــِدي ْب َأعــَین، َعــْن ُمصــَعب ْب

 ، َفَطَرحتُــُه، فانَتَهیــُت ِإَلیــِه وُهــَو َیقــَرُأ ِفــي ُســوَرِة َبــراَءَة {اتََّخــُذوا  اطــَرح َهــذا الــَوَثَن ِمــن َعنِقــَك،َصــِلیٌب، َفقــال: َیــا َعــِديُّ
ُمـوَن َمـا َأَحـلَّ َأحباَرُهم وُرهباَنُهم َأرباًبا ِمن ُدوِن اِهللا} َفقلُت: ِإّنا َلسنا َنعُبُدُهم، قَـاَل النَّبـيُّ َصـلى اللَّـُه َعَلیـه وَسـلم: یُ  َحرِّ

ُموَن، ویُ  َم اللَُّه، َفَتسَتِحلُّوَن؟ قلُت: َبَلى، َقاَل: َفِتلَك ِعباَدُتُهم.اللَُّه، َفُتَحرِّ   )٧(ِحلُّوَن َما َحرَّ
   تخریج الحدیث:
، من طریق غطیـف بـن )١٣(، والبیهقي)١٢(، وابن بشران)١١(، والطبراني)١٠(، والطبري)٩(، والترمذي)٨(أخرجه الفسوي

  أعین، به بنحوه.
                                                 

  .١٨٢/ ٢العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة  )١(
 .٤٨٩/ ٤علل الحدیث البن أبي حاتم  )٢(
  .٦٧٧، ح: ٢٨٧/ ٢انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة   )٣(

  .٥/١٥١النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
  هو: ابن أبي شیبة. )٥(
  هو: أبو غسان النهدي. )٦(
 .١٠٦/ ٧التاریخ الكبیر  )٧(
 .١٣٢، ح: ١٠٥مشیخة یعقوب بن سفیان الفسوي ص:  )٨(
  .٣٠٩٥، ح: ٢٧٨/ ٥سنن الترمذي  )٩(
  .١٦٦٣٢، ح: ٢١٠/ ١٤الطبري تفسیر  )١٠(
  .٢١٨، ح: ٩٢/ ١٧المعجم الكبیر  )١١(
  .١٢٨٢، ح: ١٧٠ص: -أمالي ابن بشران  )١٢(
  ٢٦١، ح:.٢٠٩المدخل إلى السنن الكبرى ص:  )١٣(



 ٢٤٤

ا عبد الوارث بن ُسْفَیان ثََنا َقاسم بن أصبغ ثََنـا اْبـن وضـاح ثََنـا ُیوُسـف بـن عـدي ، قال: ثَنَ )١(وأخرجه ابن عبد البر
اًبـا مـن ثََنا َأُبو اْألَْحَوص َعن َعطاء بن السَّاِئب َعن أبي البْختِري ِفي َقْوله عز َوجـل {اتَّخـُذوا َأْحَبـارهم َوُرْهَبـانهْم َأْربَ 

عبـدوهم مــن دون اهللا َمـا أطـاعوهم َوَلكـنُهْم أمــروهم َفجعلُـوا َحـَالل اهللا َحَراًمــا دون اهللا} قَـاَل أمـا َأنهـم َلــو أمـروهم َأن ی
  َوَحَرامه َحَالال فأطاعوهم َفَكاَنت ِتْلَك الربوبیة

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٢(غطیف بن أعین: الشیباني الجزري، ویقال بالضاد المعجمة. •

: "ضــعیف". )٥(: "لینــه بعضــهم"، وقــال ابــن حجــر)٤(هبي: "لــیس بمعــروف فــي الحــدیث"، وقــال الــذ)٣(قــال الترمــذي
: " وأما قول الحافظ فیه: قلت: وضعفه الدارقطني. فأقول: ظن الدارقطني أنـه هـو (روح )٦(وتعقبهما األلباني فقال

بـن غطیـف)، بینـه الـذهبي بقولـه فـي المیـزان: ضـعفه الـدارقطني، وقـال: روى عنـه القاسـم بـن مالـك المزنـي فقــال: 
غطیف، فتعقبه الـذهبي بقولـه: قلـت: أظـن ذا آخـر. فـأقول: وعلـى التفریـق جـرى البخـاري وابـن أبـي حـاتم روح بن 

ومن جاء بعدهما؛ فقد ترجما لألول (غطیف بن أعین) بروایة عبد السـالم عنـه كمـا تقـدم، ثـم ترجمـا لـروح ترجمـة 
بــــن ربیعــــة؛ منكــــر  أخــــرى؛ فقــــال البخــــاري: روح بــــن غطیــــف الثقفــــي عــــن عمــــر بــــن مصــــعب، روى عنــــه محمــــد

الحدیث...، ثم ساق له حدیث (الدرهم) من طریق القاسم بن مالك عنه عن الزهري بسنده المتقدم، ووقع فیـه عنـد 
البخــاري: (روح بــن غطیــف ابــن أبــي ســفیان الثقفــي) ، وهكــذا وقعــت ترجمتــه فــي كتــاب الضــعفاء البــن حبــان. ثــم 

قاسم بن مالك المشار إلیها آنفا عن (روح بـن غطیـف) بـه. رأیت حدیث (الدرهم) في علل الدارقطني من طریق ال
ثم ذكر أنه خالفه أسد ابن عمرو البجلـي فقـال: "عـن غطیـف "، وقـال الـدارقطني: وهـو روح بـن غطیـف كمـا قـال 
القاســـم بـــن مالـــك، وروح ضـــعیف. قلـــت: ففیـــه إشـــارة قویـــة إلـــى أن صـــاحب حـــدیث (الـــدرهم) إنمـــا هـــو (روح بـــن 

بـن أعـین) ، وأن روحـا فـي نفسـه ضـعیف، وأن (أسـد بـن عمـرو) أخطـأ فـي قولـه فیـه: غطیف) ، ولـیس (غطیـف 
وقد صرح بذلك في كتاب السنن، فقال عقب روایة القاسم بن مالك المذكورة: خالفه (أسد  .(غطیف) مكان (روح)

ال: أن بــن عمــرو) فــي اســم (روح بــن غطیــف) ، فســماه (غطیفــا) ؛ ووهــم فیــه. قلــت: ومــن هــذا التحقیــق یتبــین: أو 
ثانیــا: أن (روحــا) هــذا هــو الــذي ضــعفه الــدارقطني، خالفــا لمــا  .(غطیــف بــن أعــین) هــو غیــر (روح بــن غطیــف)

نسبه إلیه الحافظ كما تقدم نقله عنه، وأشار إلیه الذهبي بقوله فـي الكاشـف: لینـه بعضـهم؛ یشـیر إلـى الـدارقطني، 
ي المیزان إلى الدارقطني أنه قال في (روح): روى عنه وٕانما لین (روحا) كما عرفت. ثالثا: وأن ما نسبه الذهبي ف

..؛ وهم على الدارقطني، وأن الذي روى ذلك عن القاسم إنما هو (أسـد بـن عمـرو) كمـا صـرح الـدارقطني، .القاسم
 فاغتنم هذا التحقیق؛ فقد ال تجده في مكان آخر".

                                                 
 .١٨٦٣، ح: ٩٧٦/ ٢جامع بیان العلم وفضله  )١(
 .٤٤٣تقریب التهذیب ص:  )٢(
  .٢٧٨/ ٥سنن الترمذي  )٣(
  .١١٧/ ٢الكاشف  )٤(
  .٤٤٣تقریب التهذیب ص:  )٥(
 .٨٦٣/ ٧سلسلة األحادیث الصحیحة  )٦(



 ٢٤٥

 قالت الباحثة: مجهول.
 وباقي رجال اإلسناد ثقات. •

  د: الحكم على اإلسنا
  .)١(إسناده ضعیف لجهالة غطیف، ولكن للحدیث متابعة، وشاهد یترقى بها إلى الحسن لغیره

: " ویتبین مما سـبق أن علـة هـذا اإلسـناد جهالـة غطیـف بـن أعـین التـي أشـار إلیهـا الترمـذي بقولـه )٢(قال األلباني
مــع تحســینه للحــدیث؟ وجــوابي مــن  فیــه: "لــیس بــالمعروف ". وحینئــذ یــرد الســؤال التــالي: كیــف یلتقــي تجهیلــه إیــاه

وجهــین: األول: أن التحســین المــذكور لــم یــرد فــي النســخة التــي ننقــل عنهــا، وٕانمــا هــي زیــادة اســتفدتها مــن تخــریج 
للحافظ العسقالني، والدر المنثـور للسـیوطي. واآلخـر: لعلـه مـن أجـل الشـاهد الـذي یرویـه أبـو البختـري  )٣(الكشاف

عن هذه اآلیة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا) ؛ أكانوا یصلون  -نهرضي اهللا ع -قال: "سئل حذیفة
لهم؟ قال: ال، ولكنهم كانوا یحلون لهم ما حرم اهللا علیهم فیستحلونه، ویحرمون علیهم ما أحل اهللا لهـم فیحرمونـه، 

عـن  -واسـمه سـعید بـن فیـروز -فصاروا بذلك (أربابا) ". وهذا إسناد صحیح مرسل؛ فقد ذكروا أن (أبـا البختـري) 
حذیفة: مرسـل. علـى أن الحـافظ ذكـر أنـه أخرجـه ابـن مردویـه مـن وجـه آخـر عـن عطـاء بـن یسـار عـن عـدي بـن 

  ؛ فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء اهللا تعالى ".)٤(حاتم
  

  

  

  

  
 
  

                                                 
 .٣٢٩٣، ح: ٨٦١/ ٧انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة  )١(
 .٨٦٥/ ٧سلسلة األحادیث الصحیحة  )٢(
  .٦٦/ ٢تخریج أحادیث الكشاف  )٣(
َعْبــُد اْلــَواِرِث ْبــُن ُســْفَیاَن، ثنــا َقاِســُم ْبــُن  ، فقــال: "َحــدَّثََنا١٨٦٣، ح: ٩٧٦/ ٢أخرجــه ابــن عبــد البــر فــي جــامع بیــان العلــم وفضــله  )٤(

، ثنا َأُبو اْألَْحَوِص، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأِبي اْلبَ  اٍح، ثنا ُیوُسُف ْبُن َعِديٍّ "، فذكره.َأْصَبَغ، ثنا اْبُن َوضَّ   ْخَتِريِّ



 ٢٤٦

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس
  َباُب الواو مع الجیِم.



 ٢٤٧

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــوم فإنَّــه َلــُه ِوَجـاءً «(َوَجـَأ) (س) ِفــي َحـِدیِث النَِّكــاِح  اْلِوَجــاُء: أْن تُـَرضَّ ُأْنثَیــا الَفْحــل » َفَمـْن َلــْم َیْســَتطع َفَعَلْیــه بالصَّ

زَّل ِفي َقْطِعـِه  َمْنِزَلـَة اْلَخْصـِي. َوقَـْد ُوِجـَئ ِوَجـاًء َفهُـَو َمْوُجـوٌء. َوِقیـَل: ُهـَو َأْن َرّضًا َشدیدا ُیْذِهُب َشْهوَة الِجماع، وَیَتنَ 
وَم َیْقَطُع النِّكاح َكَما َیْقَطعـه الِوَجـاء. وُرِوَي  بِـَوْزن َعصـًا. » َوًجـى«ُتوَجَأ الُعروق، والُخْصَیتاِن ِبحاِلهما. َأَراَد أنَّ الصَّ

ـوم ِفـُیِریُد التََّعب  ي والَحَفى، َوَذِلَك َبِعیـٌد، ِإالَّ َأْن ُیـراد ِفیـِه َمْعنـى الُفتُـور؛ ألنَّ َمـن ُوِجـَي َفتَـَر َعـِن الَمْشـي، فَشـبَّه الصَّ
  )١(َباِب النِّكاح بالتََّعِب ِفي َباِب الَمْشِي.

  )١٩٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

َحْمَزَة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهیَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: َبْیَنـا َأَنـا َأْمِشـي، َمـَع َعْبـِد اللَّـِه َحدَّثََنا َعْبَداُن، َعْن َأِبي 
ــاَل:  ــِه َوَســلََّم، َفَق ــا َمــَع النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــاَل: ُكنَّ ــُه، َفَق ــَزوَّْج، فَ «َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــاَءَة َفْلَیَت ــُه َأَغــضُّ َمــِن اْســَتَطاَع الَب ِإنَّ
ْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ    )٢(».ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِه ِبالصَّ

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق األعمش، به بنحوه.)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
  .٥/١٥٢األثر النهایة في غریب الحدیث و  (١)

 .١٩٠٥، ح: ٢٦/ ٣صحیح البخاري  )٢(
 .٥٠٦٥، ح: ٣/ ٧صحیح البخاري  )٣(
 .١٤٠٠، ح: ١٠١٨/ ٢صحیح مسلم  )٤(



 ٢٤٨

  

  رحمه اهللا:  قال ابن األثیر
بِـَوزن ُمْكـَرَمْین، » َمْوَجـَأْینِ «َأْي َخِصـیَّْین. َوِمـْنُهْم َمـن َیْرویـه » َأنَُّه َضـحَّى ِبَكْبَشـْین َمْوُجـوَءْینِ «(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

.ِبَغْیِر َهْمز َعَلى التَّخفیف، َوَیُكوُن ِمْن َوَجیْ » َمْوِجیَّْینِ «َوُهَو َخطأ. وِمنهم َمْن َیْرویه    )١(ُتُه َوْجیًا َفُهَو َمْوِجيٌّ

  )١٩١الحدیث رقم (
  قال اإلمام السري بن یحیى رحمه اهللا:

ـِد ْبـِن ُعَقْیـٍل، َعـْن َأبِـ ي َسـَلَمَة، َعـْن َحدَّثََنا السَِّريُّ ْبُن َیْحَیى، أنا َقِبیَصُة، أنـا ُسـْفَیاُن، َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـُن ُمَحمَّ
َي «ِئَشــَة، َقـــاال: َأبِــي ُهْرَیـــَرَة، َأْو َعا اْشـــَتَرى َكْبَشـــْیِن َعِظیَمـــْیِن َكـــاَن َرُســوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اللَّــُه َعَلْیـــِه ِإَذا َأَراَد َأْن ُیَضــحِّ

ــَرَنْیِن َأْمَلَحــْیِن َمْوُجــوَءْینِ  ِتــِه َمــْن َشــِهَد ِمــْنُهْم ِبالتَّْوِحیــِد َوَشــِهدَ َســِمیَنْیِن َأْق َلــُه ِبــاْلَبالِغ، َوَیــْذَبُح  ، َفــَذَبَح َأَحــَدُهَما َعــْن ُأمَّ
  )٢(».اآلَخَر َعْن ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوآِل ُمَحمَّدٍ 

   تخریج الحدیث:
  عن الثوري، به بنحوه. - )٥(، وابن ماجه)٤(ومن طریقه أحمد- )٣(أخرجه عبد الرزاق

َأنَّ النَِّبــيَّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه  ، مــن طریــق ابــن عقیــل، عــن علــي بــن حســین، عــن أبــي رافــع،)٦(وأخرجــه ابــن مالعــب
َي اْشَتَرى َكْبَشْیِن َعِظیَمْیِن َأْقَرَنْیِن َمْوُجوَءْیِن... الحدیث.   َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَراَد َأْن ُیَضحِّ

، من طریق ابن عقیـل، عـن عبـد الـرحمن بـن جـابر، عـن أبیـه، بـه )٩(، والبیهقي)٨(، والطحاوي)٧(وأخرجه أبو یعلى
  بنحوه.

، مــن طریــق بــالل بــن أبــي الــدرداء، عــن أبیــه، َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم " )١٠(وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة
ى ِبَكْبَشْیِن َجَذَعْیِن ِخِصیَّْیِن    ". -َأْو َقاَل: َمْوُجوَءْیِن  -َضحَّ

َجـاِبَر ْبـَن َعْبـِد اِهللا، قَـاَل: َصـلَّْیُت َمـَع َرُسـوِل اِهللا  ، من طریق المطلب بـن عبـد اهللا بـن حنطـب، أنَّ )١(وأخرجه أحمد
ـا اْنَصـَرَف َأتَـى ِبَكـْبٍش َفَذَبَحـُه، َفقَـاَل: "ِبْسـِم اِهللا، َواهللاُ   َأْكَبـُر، اللهُـمَّ ِإّن َهـَذا َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِعیـَد اْألَْضـَحى، َفَلمَّ

  ُأمَِّتي". َعنِّي َوَعمَّْن َلْم ُیَضحِّ ِمنْ 

                                                 
  .٥/١٥٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 ..٢٦، ح: ٢٧أحادیث السري بن یحیى ص:  )٢(
 .٨١٣٠، ح: ٣٧٩/ ٤مصنف عبد الرزاق  )٣(
  .٢٥٨٨٦، ح: ٦٦/ ٤٣مسند أحمد  )٤(
  .٣١٢٢، ح: ١٠٤٣/ ٢سنن ابن ماجه  )٥(
  مخطوط: حدیث ابن مالعب: الورقة الثانیة. )٦(
 .١٧٩٢، ح: ٣٢٧/ ٣مسند أبي یعلى الموصلي  )٧(
  .٦٢٢٧، ح: ١٧٧/ ٤شرح معاني اآلثار  )٨(
  .١٩٠٤٨، ح: ٤٤٨/ ٩السنن الكبرى  )٩(
  .٤١، ح: ٥١/ ١مسند ابن أبي شیبة  )١٠(



 ٢٤٩

  دراسة رجال اإلسناد:
، عــدا: عبــد اهللا بــن محمــد بــن عقیــل، فهــو: صــدوق فــي حدیثــه لــین، ویقــال تغیــر جمیــع رجــال اإلســناد ثقــات •

 .)٢(بأخره
  الحكم على اإلسناد: 

إسناده ضعیف ألجل ابن عقیل، فقد اضطرب فیه كما هو ظاهر في تخریج الحدیث، لكن للحدیث شواهد یحسن 
  بها.

: " وسـألت أبـي وأبـا زرعـة عـن حـدیث رواه المبـارك بـن فضـالة، عـن عبـد اهللا ابـن محمـد بـن )٣(بن أبي حـاتمقال ا
عقیل، عن جابر بن عبد اهللا: أن رسـول اهللا ضـحى بكبشـین أملحـین موجـوءین.. ، الحـدیث، وروى هـذا الحـدیث: 

عبـد اهللا، عـن أبیـه جـابر، عـن حماد بن سلمة، عن عبد اهللا بن محمد بـن عقیـل، عـن عبـد الـرحمن بـن جـابر بـن 
أو  -النبي، وروى هذا الحدیث: الثوري، فقال: عن عبد اهللا بن محمد بن عقیل، عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي هریـرة 

عن النبي، ورواه عبید اهللا بـن عمـرو، وسـعید بـن سـلمة، فقـاال: عـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عقیـل، عـن  -عائشة 
. قلت ألبي زرعة: فما الصـحیح؟ قـال: هـذا مـن ابـن عقیـل، الـذین رووا علي بن حسین، عن أبي رافع، عن النبي

: )٤(عن ابن عقیل كلهم ثقات، قلت ألبي: فما الصحیح؟ قـال أبـي: ابـن عقیـل ال یضـبط حدیثـه"، وقـال الـدارقطني
  : "َوُهَو َحِدْیٌث ُیخِطُئ اْبُن َعِقْیٍل ِفْیِه".)٥("واالضطراب فیه من ابن عقیل"، وقال الذهبي

                                                                                                                                                                  
  .١٤٨٣٧ح:  ،١٣٣/ ٢٣مسند أحمد  )١(
  .٣٢١تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٤٩٧/ ٤علل الحدیث البن أبي حاتم  )٣(
 .٣١٩/ ٩علل الدارقطني  )٤(
 .١٨/ ٧سیر أعالم النبالء ط الرسالة  )٥(



 ٢٥٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
. َوِبِه ُسمِّیت اْلَوِجیَئُة، َوُهَو َتْمر ُیَبلُّ ِبَلَبٍن » فْلیأُخْذ َسْبَع َتَمراٍت ِمْن َعْجوة الَمدینة َفْلَیَجْأُهنَّ «(هـ) َوِفیِه  َأْي َفْلَیُدقَُّهنَّ

  )١(َأْو َسْمن ُثمَّ ُیَدّق َحتَّى َیْلَتِئم.

  )١٩٢الحدیث رقم (
  مام الواقدي رحمه اهللا:قال اإل

اِهللا حــّدثَِني ُســْفَیاُن ْبــُن ُعَیْیَنــَة، َعــْن اْبــِن َأِبــي َنِجــیٍح، َعــْن ُمَجاِهــٍد، َعــْن َســْعٍد، َقــاَل: َمِرْضــت َفَأتَــاِني َرُســوُل 
فُـَؤاِدّي، ثُـّم قَـاَل: إنـك رجـل مفـؤود َفائِـت  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َیُعوُدِني، َفَوَضَع َیـَدُه َبـْیَن ثَـْدِیي َفَوَجـْدت َبْرَدَهـا َعلَـى

ــ ــْرُه َفِلَیْأُخــْذ َســْبَع َتَمــَراٍت ِمــْن َعْجــَوِة اْلَمِدیَن ــُه َرُجــٌل ُیَطّبــُب، َفُم ــٍف، إّن ــَدَة َأَخــا ثَِقی ــَن َكَل ــَواُهّن ثــم اْلَحــاِرَث ْب ِة َفْلَیَجــْأُهّن ِبَن
  )٢(لیدّلكك بهّن.

   تخریج الحدیث:
، )٧(، والضیاء المقدسي)٦(، وأبو نعیم)٥(، والطبراني)٤(، وأبو داود-طریق الواقدي من– )٣(أخرجه ابن سعد

  من طریق سفیان، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)٨(: المكي المفسر، أكثر عن مجاهد وكان یدلس عنهعبد اهللا بن أبي نجیح •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  .)١٠(، وضعف الحدیث األلباني)٩(ل، ألن مجاهدًا روایته عن سْعد  مرسلةرجاله ثقات لكنه مرس

                                                 
  .٥/١٥٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .١١١٦/ ٣مغازي الواقدي  )٢(
 .١٤٦/ ٣الطبقات الكبرى  )٣(
  .٣٨٧٥ح:  ،٧/ ٤سنن أبي داود  )٤(
  .٥٤٧٩، ح: ٥٠/ ٦المعجم الكبیر  )٥(
 .٢٠٧٢، ح: ٧٧٩/ ٢معرفة الصحابة  )٦(
  .١٠٥٠، ح: ٢٤٣/ ٣ألحادیث المختارة  )٧(
  ، وذكره في المرتبة الثالثة.٣٩طبقات المدلسین ص:  )٨(
 .٢٩٤، وتحفة التحصیل ص:٢٠٥انظر: المراسیل البن أبي حاتم ص:  )٩(
  .٢٩٥ ضعیف الجامع الصغیر ص: )١٠(



 ٢٥١

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(.»َأنَُّه َعاَد َسْعدًا َفَوَصف َلُه الَوِجیئة«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  الحدیث السابق.* مكرر 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــزَا ِمْنَهــا َبعیــر، َفَوجأُتــه ِبحِدیــدةكنــُت «(س) َوِفــي َحــِدیِث َأِبــي راِشــد  ــاِئِخ َأْهِلــي َفَن ــكِّین » ِفــي َمَن ُیَقــاُل: َوَجْأُتــُه بالسِّ
  )٢(َوَغْیِرَها َوْجًأ، ِإَذا َضَرْبَته ِبَها.

  )١٩٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َقاَال: َحدَّثََنا َوِكیـٌع، َعـِن اْألَْعَمـِش، َعـْن َأبِـي َصـاِلٍح، َعـْن َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوَأُبو َسِعیٍد اْألََشجُّ 
ُأ ِبَها ِفي َبْطِنِه «َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:  َمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِدیَدٍة َفَحِدیَدُتُه ِفي َیِدِه َیَتَوجَّ

ًدا ُمَخلَّـًدا ِفیهَـا َأَبـًدا، نََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفیَها َأَبًدا، َوَمْن َشِرَب ُسم ا َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َیَتَحسَّاُه ِفي َناِر َجَهنََّم َخالِ ِفي َناِر َجهَ 
  )٣(».ًدا ِفیَها َأَبًداَوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َیَتَردَّى ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلَّ 

   تخریج الحدیث:
، َحـدَّثَنَ )٤(أخرجه مسلم ا َعْبثَـٌر ، فقال: "َوَحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحـْرٍب، َحـدَّثََنا َجِریـٌر ح، َوَحـدَّثََنا َسـِعیُد ْبـُن َعْمـٍرو اْألَْشـَعِثيُّ

، َحدَّثََنا َخا ْسـَناِد ِمْثَلـُه. َوِفـي ح، َوَحدَّثَِني َیْحَیى ْبُن َحِبیٍب اْلَحاِرِثيُّ ِلٌد َیْعِني اْبـَن اْلَحـاِرِث، َحـدَّثََنا ُشـْعَبُة ُكلُّهُـْم ِبهَـَذا اْإلِ
  ِرَواَیِة ُشْعَبَة، َعْن ُسَلْیَماَن َقاَل: َسِمْعُت َذْكَواَن".

  ، من طریق شعبة، عن األعمش، به، بنحوه، وفیه: (یجأ بها).)٥(وأخرجه البخاري
  ًا، من طریق األعرج، عن أبي هریرة، به بنحوه.أیض )٦(وأخرجه البخاري

  دراسة رجال اإلسناد:
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
  .٥/١٥٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
  .٥/١٥٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)

 .١٠٩، ح: ١٠٣/ ١صحیح مسلم  )٣(
  .١٠٩، ح: ١٠٤/ ١صحیح مسلم  )٤(
 .٥٧٧٨، ح: ١٣٩/ ٧صحیح البخاري  )٥(
 .١٣٦٥، ح: ٩٦/ ٢صحیح البخاري  )٦(



 ٢٥٢

•   

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
قَـاَل الخطَّــابي: مْعنــاُه وُجـوب االْختیــار واالْســِتْحباب، » ُغْســُل الُجُمعــة واِجــٌب َعَلــى كــلِّ ُمْحــَتِلمٍ «(َوَجـَب) (س) ِفیــِه 

َكــاَن َفــْرِض َواللُّــُزوِم. َوإِنََّمــا َشــبَّهه ِباْلَواِجــِب َتْأِكیــًدا، َكَمــا َیُقــوُل الرَُّجــل ِلَصــاِحِبِه: َحقَّــك َعَلــيَّ واجــٌب. وَ ُدوَن ُوُجــوب الْ 
ِعْنـَد  الَحسن َیراُه َالِزًما. وُحكي َذِلَك َعن ماِلك. ُیَقاُل: َوَجَب الشَّيء َیِجُب ُوُجوبـا، ِإَذا ثََبـت وَلـِزم. والَواجـب والفَـْرض

  )١(الشَّاِفِعيِّ َسواء، وُهو ُكلُّ َما ُیعاَقب َعَلى َتْركه، وَفرق َبْیَنُهما َأُبو َحِنیفة، فالَفْرض ِعنده آَكُد ِمن الواِجب.

  )١٩٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

ْفَواَن ْبِن ُسَلْیٍم، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعْن َأِبي َسِعیٍد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن صَ 
  )٢(».ُغْسُل َیْوِم الُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلمٍ «الُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: 

  )٢(».ُمْحَتِلمٍ 
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق صفوان بن سلیم، به بنحوه.)٤(، ومسلم)٣(أخرجه البخاري
  ، من طریق عمرو بن سلیم األنصاري، عن أبي سعید، به بنحوه.)٦(، ومسلم)٥(وأخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
  

                                                 
  ١٥٣، ٥/١٥٢النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٨٧٩، ح: ٣/ ٢صحیح البخاري  )٢(
 .٢٦٦٥، ح: ١٧٧/ ٣،  و٨٩٥، ح: ٥/ ٢، و٨٥٨، ح: ١٧١/ ١صحیح البخاري  )٣(
  .٨٤٦، ح: ٥٨٠/ ٢صحیح مسلم  )٤(
 .٨٨٠، ح: ٣/ ٢صحیح البخاري  )٥(
  .٨٤٦، ح: ٥٨١/ ٢صحیح مسلم  )٦(



 ٢٥٣

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َقاُل: َأْوَجَب الرجُل، ِإَذا َفعل ِفْعًال وَجَبت َلُه ِبِه الجنَّة َأِو النَّار.یُ » َمن َفعل َكذا وَكذا َفَقد أْوَجب«(هـ) َوِفیِه 

  )١٩٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

اَل اْبُن َأیُّوَب: قَ  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َجِمیًعا َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َجْعَفٍر،
، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْلَعَالُء َوُهَو اْبـُن َعْبـِد الـرَّْحَمِن َمـْوَلى اْلُحَرَقـِة، َعـنْ  ـَلِميِّ  َمْعَبـِد ْبـِن َكْعـٍب السَّ

َمــِن اْقَتَطــَع َحــقَّ اْمــِرٍئ «اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َقــاَل:  َعــْن َأِخیــِه َعْبــِد اِهللا ْبــِن َكْعــٍب، َعــْن َأِبــي ُأَماَمــَة، َأنَّ َرُســولَ 
َم َعَلْیِه اْلَجنَّـةَ  َفقَـاَل َلـُه َرُجـٌل: َوإِْن َكـاَن َشـْیًئا َیِسـیًرا َیـا َرُسـوَل اِهللا؟ قَـاَل: » ُمْسِلٍم ِبَیِمیِنِه، َفَقْد َأْوَجَب اُهللا َلُه النَّاَر، َوَحرَّ

  )٢(،.»یًبا ِمْن َأَراكٍ َوإِْن َقضِ «
   تخریج الحدیث:

، َحدَّثَـُه ، من طریق ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب َأنَُّه َسِمَع َأَخاُه َعْبَد اِهللا ْبَن َكْعٍب، ُیَحدُِّث َأنَّ َأَبـا ُأَماَمـَة اْلَحـاِرِثيَّ )٣(أخرجه مسلم
  ِلِه.َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبِمثْ 

  دراسة رجال اإلسناد:
 ، وقد توبع علیه كما هو ظاهر في تخریج الحدیث.)٤(، عدا العالء، فهو صدوقجمیع رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .١٣٧ح: ، ١٢٢/ ١صحیح مسلم  )٢(
  .١٣٧، ح: ١٢٢/ ١صحیح مسلم  )٣(
  .٥٨سبق دراسته، أنظر: ح:  )٤(



 ٢٥٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َتوَجب ِبَها النَّار.َأْي َرِكَب َخِطیئًة اسْ » أنَّ َقومًا أَتْوه َفَقاُلوا: ِإنَّ َصاِحًبا َلنا أْوَجب«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )١٩٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

ِن اْلَغِریــِف ْبــِن َحــدَّثََنا َعــاِرُم ْبــُن اْلَفْضــِل، َقــاَل: َحــدَّثََنا َعْبــُد اِهللا ْبــُن اْلُمَبــاَرِك، َعــْن ِإْبــَراِهیَم ْبــِن َأِبــي َعْبَلــَة، َعــ
ــَة ْبــِن اْألَْســَقعِ  ــاُلوا: ِإنَّ َصــاِحًبا َلَنــا َعیَّــاٍش، َعــْن َواِثَل ــِه َوَســلََّم َنَفــٌر ِمــْن َبِنــي ُســَلْیٍم َفَق ، َقــاَل: َأَتــى النَِّبــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی

  )٢(َأْوَجَب. َقاَل: " َفْلُیْعِتْق َرَقَبًة َیْفِدي اُهللا ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنَها ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن النَّاِر".
   تخریج الحدیث:
ـــف، بـــه )٧(، والخطیـــب البغـــدادي)٦(، والبیهقـــي)٥(، والاللكـــائي)٤(، والطحـــاوي)٣(ودأخرجـــه أبـــو دا ، مـــن طریـــق الغری

  بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

  )٨(الغریف بن عیاش: بن فیروز الدیلمي وقد ینسب إلى جده. •
  : مقبول.)١١(: مجهول، وقال ابن حجر)١٠(، وقال ابن حزم)٩(ذكره ابن حبان في الثقات

 حثة: مجهولقالت البا
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  . )١٢(إسناده ضعیف لجهالة حال الغریف بن عیاش، وضعفه األلباني

  

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .١٦٩٨٥، ح: ١٩٢/ ٢٨مسند أحمد  )٢(
  .٣٩٦٤،، ح: ٢٩/ ٤سنن أبي داود  )٣(
  .٧٣٣، ح: ٢٠١/ ٢شرح مشكل اآلثار  )٤(
  .١٩٦٧، ح: ١١٢٧/ ٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٥(
  .٣١٢١، ح: ٢٦٣/ ٣السنن الصغیر  )٦(
  .٨٦/ ٢الفقیه والمتفقه  )٧(
 .٤٤٢تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .٢٩٤/ ٥الثقات  )٩(
 .١٧٥/ ١١المحلى باآلثار  )١٠(
 .٤٤٢تقریب التهذیب ص:  )١١(
  .٢٣٠٩، ح: ٣٣٩/ ٧إرواء الغلیل  )١٢(



 ٢٥٥

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي َعِمَل َعَمال أْوَجب َلُه الجنَّة..» أْوَجب َطْلَحةُ «َواْلَحِدیُث اْآلَخُر 

  )١٩٧الحدیث رقم (
  بن المبارك رحمه اهللا:قال اإلمام ا

َبْیـِر قَـاَل: َسـ ِمْعُت َرُسـوَل َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق َقاَل: َحدَّثَِني َیْحَیى ْبُن َعبَّـاٍد، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َجـدِِّه، َعـِن الزُّ
  )٢(».َأْوَجَب َطْلَحةُ «اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل َیْوَمِئٍذ: 

   یث:تخریج الحد
، مـن طریـق محمـد بــن )٦(، والترمــذي)٥(وأحمـد -مـن طریــق ابـن المبـارك – )٤(، وابــن أبـي شـیبة)٣(أخرجـه ابـن سـعد

  إسحاق، به بنحوه.
   دراسة رجال اإلسناد:

 . وهو صدوق، حسن الحدیث إذا صرح بالسماع.)٧(محمد بن إسحاق: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٨(ألجل محمد بن إسحاق، وحسنه األلباني إسناده حسن

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٩٣، ح: ٨٠د البن المبارك ص: الجها )٢(
 .٢١٨/ ٣الطبقات الكبرى  )٣(
 .٣٢١٦٠، ح: ٣٧٦/ ٦مصنف ابن أبي شیبة  )٤(
  .١٤١٧، ح: ٣٣/ ٣، والمسند ١٢٩٠، ح: ٧٤٤/ ٢فضائل الصحابة  )٥(
  .١٦٩٢، ح: ٢٥٣/ ٣سنن الترمذي  )٦(
 .٢١انظر: ح:  )٧(
  .٩٤٥، ح: ٦٢٨/ ٢سلسلة األحادیث الصحیحة  )٨(



 ٢٥٦

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي َمن َقدَّم َثالثًة ِمَن الَوَلد َأِو اْثَنْین َوَجَبت َلُه الجنَّة.» َأْوَجَب ُذو الثَّالثة واالْثَنْین«َوَحِدیُث ُمَعاٍذ 

  )١٩٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام الطیالسي رحمه اهللا:

و داود قال: حدثنا شعبة، عن قیس بن مسلم، قال: سمعت أبا رملة یحدث عن عبید اهللا بن أبـي حدثنا أب
، قـال معـاذ: فقلـت: یـا »أوجـب ذو الثالثـة«مسلم، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم: 

قال یعني مـن قـدم بـین یدیـه ثالثـة ، » وذو االثنین«رسول اهللا وذو االثنین؟ قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: 
  )٢(من ولده.

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي رملة، به بنحوه.)٦(، والطبراني)٥(، والشاشي)٤(، وأحمد)٣(أخرجه ابن أبي شیبة
  دراسة رجال اإلسناد:

 .)٧(، عدا أبو رملة فال یعرفجمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

: "َوِفیــِه َأُبــو َرْمَلــَة، َوَلــْم َأِجــْد َمــْن َوثََّقــُه َوَال َجرََّحــُه"، لكــن )٨(ي رملــه، قــال الهیثمــيإســناده ضــعیف ألجــل  أبــ
للحدیث شواهد یصح بها، قال ابن حجر: "وقد وجدت من حدیث جابر، مـا أخرجـه أحمـد، مـن طریـق محمـود بـن 

مود: فقلت لجـابر: أراكـم لـو قلـتم واحـدا لقـال أسد، عن جابر، وفیه: قلنا یا رسول اهللا واثنان، قال: واثنان، قال مح
واحد؟ قال: وأنا واهللا أظن ذاك. ورجاله موثقون، وعند أحمد والطبراني مـن حـدیث معـاذ رفعـه، أوجـب ذو الثالثـة، 
فقال له معاذ: وذو االثنین؟ قال: وذو االثنین، زاد في روایة الطبراني: قال: أو واحد: وفي سنده ضعف، وله فـي 

ألوسط من حدیث جابر بن سـمرة رفعـه: مـن دفـن لـه ثالثـة فصـبر الحـدیث. وفیـه: فقالـت أم أیمـن وواحـد الكبیر وا
فسكت، ثم قال: یا أم أیمن من دفن واحدا فصـبر علیـه واحتسـبه وجبـت لـه الجنـة. وفـي سـندهما: ناصـح بـن عبـد 

  اهللا، وهو ضعیف جدا".
  

                                                 
  .٥/١٥٣ایة في غریب الحدیث واألثر النه (١)

 .٥٦٣، ح: ٤٥٧/ ١مسند أبي داود الطیالسي  )٢(
 .١١٨٨٠، ح: ٣٦/ ٣مصنف ابن أبي شیبة  )٣(
  .٢٢٠٦٩، ح: ٣٨٨/ ٣٦، و ٢٢٠٠٨، ح: ٣٣٥/ ٣٦مسند أحمد  )٤(
  .١٣٩٢، ح: ٢٨٥/ ٣، و١٣٩٠، ح: ٢٨٤/ ٣المسند للشاشي  )٥(
  .٣٠٢، ح: ١٤٦/ ٢٠المعجم الكبیر  )٦(
  .٢٨٩تقریب التهذیب ص:  )٧(
 .٨/ ٣مجمع الزوائد  )٨(



 ٢٥٧

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
، َفقَـاَل ُعَمـُر: َكلمة َسْمعتها ِمْن َرُسوِل اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیـِه وسـلَّم ُموِجَبـة، َلـْم أْسـأله َعْنَهـا« َوِمْنُه َحِدیُث َطْلَحةَ 

  )١(َأْي َكِلَمٌة أْوَجَبْت ِلقاِئلها الَجنَّة، وَجْمُعها: ُموِجبات.» َأَنا أْعَلم َما ِهَي، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّه

  )١٩٩الحدیث رقم (
  مام ابن أبي خیثمة رحمه اهللا:قال اإل

حــدثنا أبــي، قــال: حــدثنا جریــر؛ حــدثنا منصــور، عــن أبــي وائــل، قــال: حــدثت أن أبــا بكــر الصــدیق لقــي 
طلحة؛ فقال: مالي أصبحت واجما؟ قال: كلمة سمعتها من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم یـزعم أنهـا موجبـة فلـم 

  )٢(إله إال اهللا. أسأله عنها فقال أبو بكر: أنا أعلم؛ قال: ال
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق جریر، به بنحوه.)٦(، وأبو نعیم)٥(، والطبري)٤(، وأبو یعلى)٣(أخرجه المروزي

  دراسة رجال اإلسناد:
 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
"سـئل ابـن معـین : )٧(لم یسمعه من أبـي بكـر، قـال العالئـي -شقیق–إسناده ضعیف النقطاعه، فأبو وائل 

عن حدیث منصور عن أبي وائل، أن أبا بكر الصدیق رضي اهللا عنهما لقـي طلحـة رضـي اهللا عنهمـا، الحـدیث؟ 
ــِحیِح إال أن أبــا وائــل لــم یســمعه مــن أبــي بكــر"، لكــن )٨(فقــال: حــدیث مرســل"، وقــال الهیثمــي ــُه ِرَجــاُل الصَّ : "ِرَجاُل

  .)٩(للحدیث شواهد یصح بها

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٤٤٣٤، ح: ١٩٠/ ٣التاریخ الكبیر  )٢(
  .١٣، ١٢، ح: ٥١مسند أبي بكر الصدیق  ص:  )٣(
  .١٠٢، ح: ٩٩/ ١مسند أبي یعلى الموصلي  )٤(
  .٦٧٢، ح: ٣٦٣الجزء المفقود ص:  -تهذیب اآلثار  )٥(
  .٣٩٦، ح: ١٠٢/ ١معرفة الصحابة  )٦(
 .١٩٧جامع التحصیل ص:  )٧(
 .١٧١/ ١مجمع الزوائد  )٨(
ًدا َرُسوُل اللَِّه، ِصْدًقا ِمْن َقْلِبِه، : «١٢٨، ح: ٣٧/ ١كحدیث معاذ صحیح البخاري  )٩( َما ِمْن َأَحٍد َیْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ  ُمَحمَّ

َمُه اللَُّه َعَلى النَّارِ ِإالَّ حَ    ٧١/ ٢: صحیح البخاري ١٢٣٧، ح: ٧١/ ٢، ومن حدیث أبي ذر صحیح البخاري »رَّ
مَّتِـي َال ُیْشـِرُك َأنَّـُه: َمـْن َمـاَت ِمـْن أُ  -َأْو َقـاَل: َبشَّـَرِني  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: " َأتَـاِني آٍت ِمـْن َربِّـي، َفـَأْخَبَرِني 

  ِباللَِّه َشْیًئا َدَخَل الَجنََّة ".



 ٢٥٨

  

  رحمه اهللا: قال ابن األثیر 
  )١(..»اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمتك«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٢٠٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن المبارك رحمه اهللا:

ْلَوْرَقاِء، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأبِـي َحدَّثََنا اْلُحَسْیُن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء اْلَخفَّاُف َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ا
ْأ، َأْوَفى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "َمْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة ِإَلى اللَِّه، َأْو ِإَلى أَ  َحٍد ِمْن َبِني آَدَم َفْلَیَتَوضَّ

، َوْلُیْثِن َعَلى اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوَجلَّ َوَعَال، َوْلُیَصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َوْلُیْحِسِن ُوُضوَءُه، َوْلُیَصلِّ َرْكَعَتْینِ 
ــیُم اْلَكــِریُم، ُســْبَحاَن اللَّــِه َربِّ اْلَعــْرِش اْلَعِظــ ــَه ِإالَّ اللَّــُه اْلَحِل ــْل: َال ِإَل ــِه َوَســلََّم، ثُــمَّ ِلَیُق ــاَلِمیَن، یِم، َواْلَحْمــَعَلْی ُد ِللَّــِه َربِّ اْلَع

، َوالسََّالَمَة ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، اللَُّهمَّ َال َتَدْع َلَنـا اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتكَ  ، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َواْلَغِنیَمَة ِمْن ُكلِّ ِبرٍّ
  )٢(ْجَتُه، َوَال َحاَجًة ِهَي َلَك ِرًضى ِإالَّ َقَضْیَتَها َیا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَن".َذْنًبا ِإالَّ َغَفْرَتُه، َوَال َهم ا ِإالَّ َفرَّ 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي الورقاء، به بنحوه.)٧(، والبیهقي)٦(، وابن األعرابي)٥(، والبزار)٤(، والترمذي)٣(أخرجه ابن ماجه

   دراسة رجال اإلسناد:
السـلمي، أبــو عبــد اهللا المــروزي، نزیــل مكــة، صــدوق مــات ســنة ســت وأربعــین  : بــن الحســن بــن حــربالحســین •

  .)١٠(، وذكره ابن حبان في الثقات)٩(وثقه مسلمة بن القاسم، والذهبي )٨(ومائتین.
  : "صدوق.)١٢(، وابن حجر)١١(وأبو حاتم

 قالت الباحثة: ثقة.

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .١٠٨٤، ح: ٣٨٣/ ١الزهد والرقائق  )٢(
 .١٣٨٤، ح: ٤٤١/ ١سنن ابن ماجه  )٣(
  .٤٧٩، ح: ٣٤٤/ ٢سنن الترمذي  )٤(
  .٣٣٧٤، ح: ٣٠٠/ ٨مسند البزار  )٥(
  .٢٣٦٠، ح: ١٠٩٦/ ٣معجم ابن األعرابي  )٦(
  .٢٩٩٥، ح: ٥٤٦/ ٤شعب اإلیمان  )٧(
  .١٦٦تقریب التهذیب ص:  )٨(
 .٣٣٢/ ١الكاشف  )٩(
 .١٩٠/ ٨الثقات  )١٠(
 .٤٩/ ٣الجرح والتعدیل  )١١(
  .١٦٦تقریب التهذیب ص:  )١٢(



 ٢٥٩

هم، البصري نزیل بغداد، أنكروا علیه حدیثا فـي فضـل َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء اْلَخفَّاُف: أبو نصر العجلي موال •
 (١) العباس، یقال دلسه عن ثور، مات سنة أربع ویقال سنة ست ومائتین.

: "لو لم یذكره أحسن؛ فالرجل صدوق )٣(، وتعقبه صاحبا التحریر، فقاال)٢(قال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ"
للثقات، ولكل أحد". وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من  حسن الحدیث، والخطأ في حدیث أو حدیثین، مما یقع

  .)٤(طبقاته
 قالت الباحثة: صدوق.

 .)٥(، عدا أبو الورقاء فهو متروكوباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ِه َمقَـاٌل، : "َهـَذا َحـِدیٌث َغِریـٌب َوِفـي ِإْسـَنادِ )٦(إسناده ضعیف ألجـل أبـي الورقـاء، فهـو متـروك، قـال الترمـذي
، )٧(فـىَفاِئُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ُیَضعَُّف ِفي الَحِدیِث، َوَفاِئٌد ُهَو َأُبـو الَوْرقَـاِء"، وضـعفه األلبـاني مـن حـدیث ابـن أبـي أو 

  .)٨(لكن للحدیث شواهد یحسن بها

                                                 
  .٣٦٨تقریب التهذیب ص:  )١(
  .٣٦٨تقریب التهذیب ص:  )٢(
 .٢/٣٩٨تحریر التقریب  )٣(
 .٤١مدلسین ص: طبقات ال )٤(
  .٤٤٤تقریب التهذیب ص:  )٥(
 .٣٤٤/ ٢سنن الترمذي  )٦(
  .٥٨٠٩، ح: ٨٣٨ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ص:  )٧(
  ، فانظره.٥٤٠، ٥٣٩/ ١أطال في ذكرها أبو عبد اهللا الحداد في تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین  )٨(



 ٢٦٠

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ان َشاًة، َفقَـاَل أحـُدُهما: واللَّـِه َال أِزیـد َعلـى َكـَذا، َوقَـاَل اآلَخـُر: واللَّـه َال أْنقُـُص َأنَُّه َمّر بَرُجَلین َیَتباَیع«َوِمْنُه اْلَحِدیُث 
  )١(َأْي َحِنَث، َوأْوَجب اإلْثَم والَكفَّارة َعَلى َنْفِسه.» َقد َأْوَجَب أَحُدُهماِمن َكذا َفَقاَل: 

  )٢٠١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن أبي خیثمة رحمه اهللا:

، َعـْن ُشـَرْحِبیل -َیْعنِـي: اْبـَن ُعْثَمـان  -ثََنا َأْحَمُد ْبُن َجَناب، َقاَل: َحـدَّثَنا ِعْیَسـى ْبـُن ُیـوُنس، َعـْن َحِرْیـز َحدَّ 
؛ قَـاَل: مـرَّ النبـيُّ َصـلَّى اللَّــُه علیـه وسـلم بـَرُجَلْین َیَتَباَیَعـ ، َعـِن ابـِن َناِشــج اْلَحْضـَرِميِّ ًة َیقُــوُل ان َشـاْبـِن ُشـْفَعة الرََّحبـيِّ

ُه َهَذا: َواللَِّه ال أنقصك من كذا وكذا، ویقـول اآلخـر: واهللا ال أَزْیـدك َعلَـى َكـَذا َوَكـَذا، فمـرَّ أحـُدهما بـالنبيِّ َصـلَّى اللَّـ
  )٢(".ُهماَقْد َأْوَجَب َأَحدُ َعَلْیِه َوَسلََّم َوَمَعُه َشاٌة وَقْد اشتراها، فَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه وسلم: 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق شرحبیل، به بنحوه.)٥(، وأبو طاهر المخلص)٤(، وابن سمعون)٣(أخرجه الخرائطي

  دراسة رجال اإلسناد:
 ، فكالهما صدوق.)٧(، وشرحبیل بن شفعه)٦(، عدا: احمد بن جنابجمیع رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  عة، فهو صدوق.إسناده حسن، ألجل شرحبیل بن شف

                                                 
  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٦١١/ ٢السفر الثاني  -الكبیر التاریخ )٢(
  .١١٢، ح: ٦٣مساوئ األخالق ص:  )٣(
  .١٤٧، ح: ١٧٤أمالي ابن سمعون الواعظ ص:  )٤(
  .٢٣٥٩، ح: ٢١٤/ ٣المخلصیات  )٥(
 .٧٨تقریب التهذیب ص:  )٦(
 .٢٦٥تقریب التهذیب ص:  )٧(



 ٢٦١

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
اَل: َأنَُّه عاَد عبَد اللَّه ْبَن ثَاِبٍت َفَوَجده َقْد ُغِلَب، َفصاَح النَِّساُء وَبكْین، فَجعل ابُن َعَتِیك ُیَسكُِّتُهّن، َفَقـ«(هـ) َوِفیـِه 

  )١(.»ُب؟ قال: إذا َماتَدْعُهّن، َفِإَذا َوَجَب َفَال َتْبَكِیّن باِكیٌة، قالوا: ما اْلُوُجو 

  )٢٠٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام مالك رحمه اهللا:

ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجاِبِر ْبِن َعِتیٍك، َعْن َعِتیِك ْبِن اْلَحاِرِث، َوُهَو َجدُّ َعْبِد اللَِّه 
ِه، َأنَّـُه َأْخَبـرَ  ْبـَن ُه: َأنَّ َجـاِبَر ْبـَن َعِتیـٍك َأْخَبـَرُه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َجـاَء َیُعـوُد َعْبـَد اللَّـِه َجاِبٍر َأُبو ُأمِّ

ُغِلْبَنـا َعَلْیـَك َیـا «لََّم َوقَـاَل: ثَاِبٍت َفَوَجَدُه َقْد ُغِلَب َعَلْیِه َفَصاَح ِبِه َفَلْم ُیِجْبُه، َفاْسَتْرَجَع َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـ
ِبیــعِ  ، َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: »َأَبــا الرَّ َدْعُهــنَّ َفــِإَذا «، َفَصــاَح النِّْســَوُة َوَبَكــْیَن، َفَجَعــَل َجــاِبٌر ُیَســكُِّتُهنَّ

  )٢(.. "..،»ِإَذا َماتَ «اللَِّه َوَما اْلُوُجوُب؟ َقاَل:  ، َقاُلوا: َیا َرُسولَ »َوَجَب َفَال َتْبِكَینَّ َباِكَیةٌ 
   تخریج الحدیث:

مـــن –، )٩(، والطبرانـــي)٨(، وابـــن حبـــان)٧(، والنســـائي)٦(، وأبـــو داود)٥(، وأحمـــد)٤(، والشـــافعي)٣(أخرجـــه ابـــن المبـــارك
  به بلفظه. -طریق مالك

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)١٠(بن جابر بن عتیك، فهو مقبول، عدا عبد اهللا جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
. وأصـل الحـدیث فـي الصـحیحین )١١(إسناده ضعیف ألجل عبد اهللا بن جابر بن عتیـك، وضـعفه األلبـاني

  .)١٢(مختصراً 
                                                 

  .٥/١٥٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)
 .٣٦، ح: ٢٣٣/ ١موطأ مالك  )٢(
 .٦٨، ح: ٦٣الجهاد ص:  )٣(
  .٣١٩/ ١األم  )٤(
  .٢٣٧٥٣، ح: ١٦٢/ ٣٩مسند أحمد  )٥(
 .٣١١١، ح: ١٨٨/ ٣سنن أبي داود  )٦(
  .١٨٤٦، ح: ١٣/ ٤سنن النسائي  )٧(
  .٣١٨٩، ح: ٤٦١/ ٧صحیح ابن حبان  )٨(
  .١٧٧٩، ح: ١٩١/ ٢المعجم الكبیر للطبراني  )٩(
  .٢٩٨تقریب التهذیب ص:  )١٠(
  .٤٣٨الجامع الصغیر وزیادته ص:  ضعیف )١١(
الَمْبُطـــوُن َشـــِهیٌد، «َعـــِن النَِّبـــيِّ َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم َقـــاَل:  ٥٧٣٣، ح: ١٣١/ ٧مـــن حـــدیث أبـــي هریـــرة فـــي صـــحیح البخـــاري  )١٢(

 .١٩١٥، ح: ٣/١٥٢١، وبنحوه في صحیح مسلم صحیح مسلم »َوالَمْطُعوُن َشِهیدٌ 



 ٢٦٢

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(ُب: السُّقوط والُوقوع.وأْصل اْلُوُجو » َفِإَذا َوَجَب وَنَضب ُعْمره«(هـ) َوِمْنُه َحِدیُث َأِبي َبْكٍر 

  )٢٠٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، َعْن َعبْ  ِد اِهللا ْبِن ُقْرٍط، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َعْن َثْوٍر َقاَل: َحدَّثَِني َراِشُد ْبُن َسْعٍد، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُلَحيٍّ
". َوُقــرَِّب ِإَلــى َرُســوِل اهللاِ َأنَّ َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــ  ِه َوَســلََّم َقــاَل: "َأْعَظــُم اْألَیَّــاِم ِعْنــَد اِهللا َیــْوُم النَّْحــِر، ثُــمَّ َیــْوُم اْلَقــرِّ

ـا َوَجَبـْت ُجُنوُبهَـا، قَـاَل  َدأُ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َخْمُس َبَدَناٍت َأْو ِستٌّ َیْنَحُرُهنَّ َفَطِفْقَن َیْزَدِلْفَن ِإَلْیِه، َأیَّـُتُهنَّ َیْبـ ِبهَـا، َفَلمَّ
  )٢(َكِلَمًة َخِفیًَّة َلْم َأْفَهْمَها، َفَسَأْلُت َبْعَض َمْن َیِلیِني: َما َقاَل؟ َقاُلوا: َقاَل: "َمْن َشاَء اْقَتَطَع".

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق راشد بن سعد، به بنحوه.)٤(، وابن خزیمة)٣(أخرجه أبو داود

  ال اإلسناد:دراسة رج
 .جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  .)٦(، وشعیب)٥(إسناده صحیح، وصححه األعظمي

                                                 
  .٥/١٥٤دیث واألثر النهایة في غریب الح (١)

 .١٩٠٧٥، ح: ٤٢٧/ ٣١مسند أحمد  )٢(
  .١٧٦٥، ح: ١٤٨/ ٢سنن أبي داود  )٣(
  .٢٩١٧، ح: ٢٩٤/ ٤صحیح ابن خزیمة  )٤(
  .٢٩٤/ ٤هامش: صحیح ابن خزیمة  )٥(
 .٤٢٧/ ٣١هامش مسند أحمد  )٦(



 ٢٦٣

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َبـُه ِإیَجابـًا: َأْي َأْي َتمَّ وَنَفذ. ُیقَـاُل: َوَجـَب الَبْیـُع َیِجـُب ُوُجوبـًا، وَأْوجَ  »ِإَذا َكاَن الَبْیُع َعْن ِخیاٍر َفَقْد َوَجبَ «(س) َوِفیِه 

  )١(ْفَتِرقا.َلِزم وأْلَزمُه. َیْعِني ِإَذا َقاَل َبْعد الَعْقد: اْخَتر َرّد الَبْیع َأْو إْنفاَذه، فاْختاَر اإلْنفاَذ َلِزم َوإِْن َلْم ی

  )٢٠٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، ِكَالُهَمـا َعـْن ُسـْفَیاَن، قَـاَل ُزَهْیـٌر: َحـدَّثََنا ُسـْفَیاُن ْبـُن ُعَیْیَنـَة، َعـِن وَحدَّثَِني ُزَهْیـُر ْبـُن َحـْرٍب، َواْبـُن َأبِـي ُعَمـرَ 
ِإَذا َتَبـاَیَع «َلْیـِه َوَسـلََّم: اْبِن ُجَرْیٍج، َقاَل: َأْمَلى َعَليَّ َناِفٌع، َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا عَ 

َقا، َأْو َیُكوُن َبْیُعُهَما عَ اْلُمتَ  ، َفِإَذا َكاَن َبْیُعُهَما َعْن ْن ِخَیارٍ َباِیَعاِن ِباْلَبْیِع َفُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِباْلِخَیاِر ِمْن َبْیِعِه َما َلْم َیَتَفرَّ
َن ِإَذا َبـاَیَع َرُجــًال، فَـَأَراَد َأْن َال ُیِقیَلــُه، قَـاَم َفَمَشــى ، َزاَد اْبـُن َأِبــي ُعَمـَر ِفــي ِرَواَیِتـِه: َقــاَل َنـاِفٌع: َفَكــا»ِخَیـاٍر، َفَقــْد َوَجــبَ 

  )٢(ُهَنیًَّة، ُثمَّ َرَجَع ِإَلْیِه.
   تخریج الحدیث:

، )٦(، ومـن طریـق اللیـث)٥(، ومـن طریـق مالـك)٤(، ومـن طریـق أیـوب)٣(أخرجه البخاري، من طریق یحیى بن سعید
  عن نافع، به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •

                                                 
  .٥/١٥٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .١٥٣١، ح:١١٦٣/ ٣صحیح مسلم  )٢(
 .٢١٠٧، ح: ٦٤/ ٣صحیح البخاري  )٣(
  .٢١٠٩، ح: ٦٤/ ٣صحیح البخاري  )٤(
  .٢١١١، ح: ٦٤/ ٣صحیح البخاري  )٥(
  .٢١١٢، ح: ٦٤/ ٣صحیح البخاري  )٦(



 ٢٦٤

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
: َمْوضــٌع بَناحیــة الطَّــائف. َوِقیــَل: ُهــَو اْســٌم َجــامع ِلُحُصــونها. » َصــْیُد َوجٍّ وِعَضــاُهه َحــراٌم َمَحــرَّم«(َوَجــَج) ِفیــِه  َوجٌّ

َمـه ِفـي وْقـٍت َمْعلـوم ثُـمَّ ُنِسـَخ. َوِقیَل: اسُم واحٍد مْنها، یحَتِمل َأْن یَكون َعَلى َسبیل الِحَمى َلُه، ویَ  ْحَتِمل َأْن یُكوَن َحرَّ
َر ِذْكُرُه ِفي اْلَحِدیِث.   )١(َوَقْد َتَكرَّ

  )٢٠٥الحدیث رقم (
  قال اإلمام الحمیدي رحمه اهللا:

ـُد ْبـُن َعْبـدِ  ، ثنـي ُمَحمَّ ، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَحاِرِث اْلَمْخُزوِمـيُّ اللَّـِه ْبـِن ِإْنَسـاٍن، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن  َحدَّثََنا اْلُحَمْیِديُّ
َبْیِر َقاَل َأْقَبْلَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِمْن َلْیلَ  َبْیِر، َعِن الزُّ ٍة َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِعْنَد السِّْدَرِة َوقَـَف ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

 َوَسلََّم َعَلى َطَرِف اْلَقْرِن اْألَْسَوِد َحْذَوَها َفاْسَتْقَبَل َنِخًبا ِبَبَصِرِه َوَوَقَف َحتَّى اتََّقَف النَّاُس ُثمَّ  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیهِ 
  )٢(َوَذِلَك َقْبَل ُنُزوِلِه الطَّاِئَف َوِحَصاِرِه ثَِقیًفا.» َأنَّ َصْیَد َوجٍّ َوِعَضاَهُه َحَرُم َمْحَرِم اللَّهِ «َقاَل 

   خریج الحدیث:ت
، مــن )١٠(، والبیهقــي)٩(، والشاشــي)٨(، والعقیلــي)٧(، والبغــوي)٦(، والفســوي)٥(، وأبــو داود)٤(، والفــاكهي)٣(أخرجــه أحمــد

  طریق محمد بن عبد اهللا بن إنسان، به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 لینان.  ، فهما)١٢(، وأبیه)١١(، عدا محمد بن عبد اهللا بن إنسانجمیع رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

  .)١٣(إسناده ضعیف ألجل محمد بن عبد اهللا بن إنسان، وأبیه، فهما لینان، ولم یتابعا علیه، وضعفه األلباني
  

                                                 
  .١٥٥، ٥/١٥٤النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٦٣، ح:١٨٥/ ١مسند الحمیدي  )٢(
 .١٤١٦، ح: ٣٢/ ٣مسند أحمد  )٣(
  .٢٩٠٧، ح: ٦٣/ ٥أخبار مكة  )٤(
  .٢٠٣٢، ح: ٢١٥/ ٢سنن أبي داود  )٥(
  .٣٥مشیخته ص:  )٦(
  .٨٠٥، ح: ٤٣٢/ ٢معجم الصحابة  )٧(
  .٩٢/ ٤الضعفاء الكبیر  )٨(
  .٤٨، ح: ١٠٨/ ١المسند للشاشي  )٩(
  .٩٩٧٧، ح: ٣٢٧/ ٥السنن الكبرى  )١٠(
  .٤٨٦تقریب التهذیب ص:  )١١(
 .٢٩٦تقریب التهذیب ص:  )١٢(
  .١٨٧٥، ح: ٢٧١الصغیر وزیادته ص:  ضعیف الجامع )١٣(



 ٢٦٥

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َد َیِجــُد ِجــَدًة: َأِي اْســَتْغَنى َغنــًى َال فْقــر ُهــَو الَغنــيُّ الَّــِذي َال َیْفَتِقــر. َوَقــْد َوَجــ» اْلَواِجــدُ «(َوَجــَد) ِفــي َأْســَماِء اللَّــه َتَعــاَلى 

  )١(َبْعَده.

  )٢٠٦الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا:

ْنَعاِنيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو الْ  ـٍد  ُمْنـِذِر ُزَهْیـُر ْبـنُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ ُمَحمَّ
َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا  التَِّمیِميُّ َقاَل: َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد الـرَّْحَمِن اْألَْعـَرُج، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة،

 َواِحــًدا، ِإنَّــُه ِوْتــٌر، ُیِحــبُّ اْلــِوْتَر، َمــْن َحِفَظَهــا َدَخــَل اْلَجنَّــَة َعَلْیــِه َوَســلََّم َقــاَل: " ِإنَّ ِللَّــِه ِتْســَعًة َوِتْســِعیَن اْســًما، ِماَئــًة ِإالَّ 
ُل، َمُد، اْألَوَّ ـَمُد، الَّـِذي لَـْم َیِلـْد، َولَـْم ُیولَـْد، َولَـْم َیُكـْن َلـُه ُكفُـًوا َأَحـٌد " ... اْلَواِجـُد،.َوِهَي: اللَُّه، اْلَواِحُد، الصَّ ..اْألََحـُد، الصَّ

َلَها ُیْفَتُح ِبَقْوِل: َقاَل ُزَهیْ  َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِریَك َلـُه، َلـُه اْلُمْلـُك «ٌر: َفَبَلَغَنا ِمْن َغْیِر َواِحٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، َأنَّ َأوَّ
  )٢(».للَُّه، َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنىَوَلُه اْلَحْمُد، ِبَیِدِه اْلَخْیُر َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر، َال ِإَلَه ِإالَّ ا

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق األعرج، به بنحوه.)٦(، وابن منده)٥(، والطبراني)٤(، وابن حبان)٣(أخرجه الترمذي
  ، من طریق األعرج، به، مختصرًا، دون عد األسماء.)٨(، ومسلم)٧(وأخرجه البخاري

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)٩(: سبقهشام بن عمار •
: أبـو المنـذر الخراسـاني، سـكن الشـام ثـم الحجـاز، ثقـة إال أن روایـة أهـل الشـام عنـه زهیر بـن محمـد التمیمـي •

غیر مستقیمة فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهیرًا الذي یـروي عنـه الشـامیون آخـر، وقـال أبـو 
 )١٠(.حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، مات سنة اثنتین وستین ومائة

قالت الباحثة: وقد روى عنه هذا الحدیث عبـد الملـك الصـنعاني، مـن أهـل صـنعاء دمشـق، ممـا یبـین ضـعف هـذه 
 الروایة.

                                                 
  .٥/١٥٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٣٨٦١، ح: ١٢٦٩/ ٢سنن ابن ماجه  )٢(
 .٣٥٠٧، ح: ٥٣٠/ ٥سنن الترمذي  )٣(
  .٨٠٨، ح: ٨٨/ ٣صحیح ابن حبان  )٤(
  .١١١، ح: ٥١الدعاء ص:  )٥(
  .٣٦١، ح: ٢٠٥/ ٢التوحید  )٦(
 .٢٧٣٦ ، ح:١٩٨/ ٣صحیح البخاري  )٧(
  .٢٦٧٧، ح: ٢٠٦٢/ ٤صحیح مسلم  )٨(
  .١انظر: ح:  )٩(
 .٢١٧تقریب التهذیب ص:  )١٠(



 ٢٦٦

 . )١(، عدا، عبد الملك بن محمد الصنعاني، لین الحدیثوباقي رجال اإلسناد ثقات •
  الحكم على اإلسناد: 

ضــــعیفه، وأصــــل الحــــدیث فــــي إســــناده ضــــعیف، فیــــه عبــــد الملــــك بــــن محمــــد الصــــنعاني، متفــــق علــــى ت
: "َوقَـْد ُرِوَي َهـَذا الَحـِدیُث ِمـْن َغْیـِر َوْجـٍه َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َعـِن )٢(الصحیحین، دون ذكر عدد األسماء، قال الترمـذي

َواَیاِت ِذْكَر اْألَ  ْسَماِء ِإالَّ ِفي َهَذا الَحِدیِث. َوقَـْد َرَوى آَدُم النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَال َنْعَلُم ِفي َكِبیِر َشْيٍء ِمَن الرِّ
َسـلََّم َوَذَكـَر ِفیـِه اَألْسـَماَء ْبُن َأِبي ِإَیاٍس، َهَذا الَحِدیَث ِبِإْسَناٍد َغْیِر َهَذا َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه وَ 

: " والــذي عــول علیــه جماعــة مــن الحفــاظ، أن ســرد األســماء فــي هــذا )٣(بــن كثیــرَوَلــْیَس َلــُه ِإْســَناٌد َصــِحیٌح"، وقــال ا
الحدیث مدرج فیه، وٕانما ذلك كمـا رواه الولیـد بـن مسـلم، وعبـد الملـك بـن محمـد الصـنعاني، عـن زهیـر بـن محمـد: 

  أنه بلغه عن غیر واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي: أنهم جمعوها من القرآن"
  

  یر رحمه اهللا: قال ابن األث
  )٤(َأِي اْلقاِدِر َعَلى َقَضاِء َدْیِنه..» َلىُّ اْلَواِجِد ُیِحلُّ ُعقوَبَته وِعْرَضه«(هـ) َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٢٠٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن أبي شیبة رحمه اهللا:

اِئِف، َقاَل: نا ُمَحمَُّد ْبـُن َمْیُمـوِن ْبـِن ُمَسـْیَكَة، فَـَأْثَنى نا َوِكیٌع، َقاَل: نا َوَبُر ْبُن َأِبي ُدَلْیَلَة، َشْیٌخ ِمْن َأْهِل الطَّ 
َلــيُّ «] الشَّــِریِد، َعــْن َأِبیــِه، َقــاَل: َقــاَل ِلــي َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: ٣٩١َعَلْیــِه َخْیــًرا، َعــْن َعْمــِرو ْبــِن [ص:

  )٥(».اْلَواِجِد ُیِحلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوَبَتهُ 
   تخریج الحدیث:
  ، من طریق وكیع.)٩(، وابن حبان)٨(، وأحمد)٧(، وابن ماجه)٦(أخرجه النسائي

  ، من طریق ابن المبارك.)١١(، والنسائي)١٠(وأخرجه أبو داود

                                                 
  .٣٦٥تقریب التهذیب ص:  )١(
 .٥٣١/ ٥سنن الترمذي  )٢(
 .٥١٥/ ٣تفسیر ابن كثیر  )٣(

  .٥/١٥٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
 .٩١٢، ح: ٣٩٠/ ٢مسند ابن أبي شیبة  )٥(
 .٤٦٩٠، ح: ٧/٣١٦سنن النسائي  )٦(
  .٢٤٢٧، ح: ٢/٨١١سنن ابن ماجه  )٧(
 .١٧٩٤٦، ح: ٢٩/٤٦٥مسند أحمد  )٨(
 .٥٠٨٩، ح: ١١/٤٨٦صحیح ابن حبان  )٩(
 .٣٦٢٨، ح: ٣/٣١٣سنن أبي داود  )١٠(
 .٤٦٨٩، ح: ٧/٣١٦سنن النسائي  )١١(
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  ، من طریق الضحاك بن مخلد.)٣(، والبیهقي)٢(، والحاكم)١(وأخرجه الطبراني
  ثالثتهم، عن وبر بن أبي دلیلة، به بنحوه.

  .)٤(البخاري في صحیحه وعلقه
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)٥(محمد بن میمون بن مسیكة: الطائفي، وقد ینسب لجده •
، وقال ابن )٧(، وأثنى علیه خیرًا الراوي عنه وبر بن أبي دلیلة، كما ورد في سند أحمد)٦(ذكره ابن حبان في الثقات

  : "مقبول".)٨(حجر
  كتابیهما، ولم یذكرا فیه جرحًا وال تعدیًال. ، في)١٠(، وابن أبي حاتم)٩(وذكره البخاري

 قالت الباحثة: صدوق.
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  .)١٢(، وشعیب)١١(إسناده حسن، وكذلك قال ابن حجر

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
یَماِن    ْب ِمْن ُسؤالي. ُیقال:َأْي َال َتْغضَ » ِإنِّي سائُلك فَال َتِجْد َعَليَّ «َوِفي َحِدیِث اْإلِ

  )١٣(َوَجَد َوِجَد علیه َیِجُد َوْجدًا وَمْوِجَدًة.

  )٢٠٨الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َعـْن َشـِریِك ْبـِن َعْبـدِ  ْبـِن َأبِـي  اللَّـِه َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبـُن ُیوُسـَف، قَـاَل: َحـدَّثََنا اللَّْیـُث، َعـْن َسـِعیٍد ُهـَو الَمْقُبـِريُّ
ِفـي الَمْسـِجِد، َدَخـَل َرُجـٌل  َنِمٍر، َأنَُّه َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َیقُـوُل: َبْیَنَمـا َنْحـُن ُجلُـوٌس َمـَع النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ 

                                                 
 .٧٢٤٩، ح: ٧/٣١٨المعجم الكبیر  )١(
  .٧٠٦٥، ح: ٤/١١٤المستدرك  )٢(
 .١١٢٨٠، ح: ٦/٨٥ى السنن الكبر  )٣(
 كتاب االستقراض، باب لصاحب الحق مقال. ٣/١١٨صحیح البخاري  )٤(
  .٤٩٠تقریب التهذیب ص:  )٥(
 .٧/٣٧٠الثقات  )٦(
 .٢٩/٤٦٥المسند  )٧(
 .٤٩٠تقریب التهذیب ص: )٨(
 .١/١٢٩التاریخ الكبیر  )٩(
 .٨/٨٠الجرح والتعدیل  )١٠(
 .٥/٦٢فتح الباري  )١١(
  .١١/٤٨٦حبان هامش صحیح ابن  )١٢(

  .٥/١٥٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١٣)



 ٢٦٨

ـــٌد؟ َوالنَِّبـــيُّ َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلََّم ُمتَِّكـــٌئ َبـــْیَن َعلَــى َجَمـــٍل، َفَأَناَخـــُه ِفـــي الَمْســـِجِد ثُـــمَّ َعَقَلـــُه، ثُـــمَّ َقـــاَل َلهُـــْم: َأیُُّكـــْم مُ  َحمَّ
اَل َلـُه النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َظْهَراَنْیِهْم، َفُقْلَنا: َهَذا الرَُّجُل اَألْبَیُض الُمتَِّكُئ. َفَقاَل َلـُه الرَُّجـُل: َیـا اْبـَن َعْبـِد الُمطَِّلـِب َفقَـ

ِإنِّـي َسـاِئُلَك َفُمَشـدٌِّد َعَلْیـَك ِفـي الَمْسـأََلِة، َفـَال َتِجـْد َفقَـاَل الرَُّجـُل ِللنَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: ». َجْبُتكَ َقْد أَ «َوَسلََّم: 
َرُسـوُل َمـْن َوَرائِـي ِمـْن قَـْوِمي،  .. َفَقاَل الرَُّجُل: آَمْنُت ِبَما ِجْئَت ِبِه، َوَأَنـا.»َسْل َعمَّا َبَدا َلكَ «؟ َفَقاَل: َعَليَّ ِفي َنْفِسكَ 

  )١(َوَأَنا ِضَماُم ْبُن َثْعَلَبَة َأُخو َبِني َسْعِد ْبِن َبْكٍر.
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق ثابت، عن أنس، به بنحوه.)٢(أخرجه مسلم
   دراسة رجال اإلسناد:

 .)٣(سعید المقبري، سبق •
 )٤(بو عبد اهللا المدني، صدوق یخطىء،  مات في حدود أربعین ومائة.: أَشِریك ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َنِمرٍ  •

: "بل صدوق حسن الحدیث؛ وٕانما أنزل إلى مرتبة صدوق بسبب خطئه في حدیث )٥(وتعقبه صاحبا التحریر فقاال
 المعراج". قالت الباحثة: هو كما قاال، وقد توبع علیه من قبل ثابت.

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  

  األثیر رحمه اهللا: قال ابن 
ائُم َعَلى الُمْفِطر«(س) َوِمْنُه اْلَحِدیُث  َر ِذْكُرُه ِفي اْلَحِدیِث، اْسما َوِفْعال وَمْصدرا..» َلْم َیِجِد الصَّ   )٦(َوَقْد َتَكرَّ

  )٢٠٩الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

، َعـْن َأبِـي َنْضـَرَة، َعـْن َأبِـي َسـِعیٍد اْلُخـْدِريِّ  َحدَّثَِني َعْمٌرو النَّاِقُد، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبنُ  ِإْبَراِهیَم، َعـِن اْلُجَرْیـِريِّ
اِئُم َوِمنَّـا اْلُمْفِطـُر، «َرِضَي اُهللا َعْنُه، َقاَل:  َفـَال ُكنَّا َنْغُزو َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضاَن، َفِمنَّا الصَّ

اِئِم،َیِجُد ا اِئُم َعَلى اْلُمْفِطِر، َوَال اْلُمْفِطُر َعَلى الصَّ َیَرْوَن َأنَّ َمْن َوَجَد ُقوًَّة َفَصاَم، َفِإنَّ َذِلَك َحَسٌن َوَیـَرْوَن َأنَّ َمـْن  لصَّ
  )٧(».َوَجَد َضْعًفا، َفَأْفَطَر َفِإنَّ َذِلَك َحَسنٌ 

                                                 
 .٦٣، ح: ٢٣/ ١صحیح البخاري  )١(
  .١٢، ح: ٤١/ ١صحیح مسلم  )٢(
  .١٧٥انظر: ح:  )٣(
 .٢٦٦:  تقریب التهذیب ص: )٤(
  .٢/١١٤تحریر تقریب التهذیب  )٥(

  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)
 .١١١٦، ح: ٧٨٧/ ٢صحیح مسلم  )٧(
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   تخریج الحدیث:
  ، عن أبي نضره، به بنحوه.)٣(، ومن طریق عاصم)٢(طریق أبي مسلمة ، ومن)١(أخرجه مسلم، من طریق قتادة

  ، عن أبي سعید، به بنحوه.)٤(وأخرجه مسلم أیضًا، من طریق قزعة
   دراسة رجال اإلسناد:

 ، وقد توبع علیه من قبل قتادة.)٦(، وروایة إسماعیل عنه محمولة على قبل االختالط)٥(الجریري: سبق •
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َر ِفـي » أیُّها النَّاِشد، َغْیُرَك اْلَواِجدُ «َوِفي َحِدیِث اللَُّقطة  ُیَقاُل: َوَجَد ضالََّته َیِجُدَها ِوْجَدانًا، ِإَذا َرآَهـا ولِقَیهـا. َوقَـْد َتَكـرَّ

  )٧(اْلَحِدیِث.
  )٢١٠الحدیث رقم (

  قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا:
ــِه َوَســلََّم َرُجــًال َیْنُشــُد َعــِن ا ــِن اْلُمْنَكــِدِر َقــاَل: َســِمَع النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــِد ْب ــَة، َعــْن ُمَحمَّ َضــالًَّة ِفــي ْبــِن ُعَیْیَن

  )٨(».َأیَُّها النَّاِشُد َغْیُرَك اْلَواِجدُ «اْلَمْسِجِد، َفَقاَل: 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق ابن عیینة، به بلفظه.)١١(والفاكهي ،)١٠(، وابن شبة)٩(أخرجه ابن أبي شیبة
َمــْن «، مــن حــدیث أبــي هریــرة، قــال: َقــاَل َرُســوُل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: )١٢(وأصــل الحــدیث فــي صــحیح مســلم

  ».َساِجَد َلْم تُْبَن ِلَهَذاَسِمَع َرُجًال َیْنُشُد َضالًَّة ِفي اْلَمْسِجِد َفْلَیُقْل َال َردََّها اُهللا َعَلْیَك َفِإنَّ اْلمَ 

                                                 
  .١١١٦، ح: ٧٨٧/ ٢صحیح مسلم )١(
 المرجع السابق. )٢(
  .١١١٧، ح: ٧٨٧/ ٢ المرجع السابق )٣(
 .١١٢٠، ح: ٧٨٩/ ٢ المرجع السابق )٤(
 .١٣٣راجع: ح )٥(
  .١٨٣انظر: هامش الكواكب النیرات ص:  )٦(

  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٧)
 ١٧٢٣، ح:.٤٤٠/ ١مصنف عبد الرزاق  )٨(
  .٧٩٠٩، ح: ١٨٣/ ٢مصنف ابن أبي شیبة  )٩(
  .٣٢/ ١تاریخ المدینة البن شبة  )١٠(
  .١٢٧١، ح: ١١٦/ ٢أخبار مكة  )١١(
 .٥٦٨، ح: ٣٩٧/ ١صحیح مسلم  )١٢(



 ٢٧٠

  دراسة رجال اإلسناد:
 .)١(، ومحمد بن المنكدر، تابعيجمیع رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
  رواته ثقات وهو مرسل.

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي أنَّـه َال ُیِحبُّهـا ُیقَـاُل: » َوال َزْوُجهـا ِبَواِجـد واللَِّه َمـا َبْطُنهـا ِبَواِلـد،«(هـ) َوِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمَر وُعیینة ْبِن ِحْصـن 

  )٢(َوَجْدُت ِبُفالَنة َوْجدًا، ِإَذا أْحَبْبَتها ُحّبًا َشدیدا.

  )٢١١الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن هشام رحمه اهللا:

ا قال ابن إسحاق: وأما عیینة بن حصن، فأخذ عجـوزا مـن عجـائز هـوازن، وقـال حـین أخـذها: أرى عجـوز 
إني ألحسب لها فـي الحـي نسـبا، وعسـى أن یعظـم فـداؤها. فلمـا رد رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم السـبایا بسـت 
فـرائض، أبـى أن یردهــا، فقـال لـه زهیــر أبـو صـرد: خــذها عنـك، فـو اهللا مــا فوهـا ببـارد، وال ثــدیها بناهـد، وال بطنهــا 

، وال درهــا بماكـد. فردهــا بسـت فــرائض حــین قـال لــه زهیـر مــا قــال، فزعمـوا أن عیینــة لقــي وال زوجهــا بواجــدبوالـد، 
  )٣(األقرع بن حابس، فشكا إلیه ذلك، فقال: إنك واهللا ما أخذتها بیضاء غریرة، وال نصفا وثیرة.

 ، وأما الروایة المسندة للحدیث فلـیس فیهـا لفظـة (وال)٤(والحدیث من قول ابن إسحاق، من غیر إسناد
  .)٥(زوجها بواجد)، وقد سبق تخریج الروایة المسندة

                                                 
 ثقة فاضل من الثالثة مات سنة ثالثین أو بعدها. ٥٠٨قال ابن حجر: تقریب التهذیب ص:  )١(

  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
 .٤٩٠/ ٢سیرة ابن هشام  )٣(
، ٣١٥/ ٢ونسب الحدیث لإلسناد السابق من قصة فداء سبي هوازن ، ابن قتیبـة فـي غریـب الحـدیث غریـب الحـدیث البـن قتیبـة  )٤(

، قلت: والصواب أنه حدیث منفصل عن السابق ألنه فصل بفاصل في كل منهما بقولهم قال ابن إسحاق، ٨٨/ ٣والطبري في تاریخ
إبراهیم بن إبراهیم قریبي: "الحدیث رواه ابن إسحاق عن أبي وجزة، ولكنه في سیرة ابن هشام وكذا عند الطبري، فصل بـین ل لكن قا

حدیث أبي وجزة بحدیث عبد اهللا بن عمر، فالقسم األول من حدیث أبي وجزة إلى وأعطى عمر بن الخطاب جاریة، فوهبها لعبد اهللا 
حصن الخ. وعلى هذا فالحـدیث مرسـل فـإن أبـا وجـزة مـن صـغار التـابعین فقـد ذكـره ابـن حجـر فـي  بن عمر. وتمامه: وأما عیینة بن

قالـت الباحثـة: ولعـل هـذا هـو السـر . ٤٧٠/ ٢الطبقة الخامسة مـن طبقـات التـابعین". انظـر: مرویـات غـزوة حنـین وحصـار الطـائف 
 ِن ُعَمَر، وُعیینة ْبِن ِحْصن".في جعلهما حدیثان ال حدیثًا واحدًا عن ابن عمر، فقال: "َحِدیِث ابْ 

  .١٨٣انظر: ح:  )٥(



 ٢٧١

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )١(َأْي أَحبَّه واْغَتَبط ِبِه.» فَمن َوَجَد ِمْنُكْم ِبَماله َشْیئًا فْلَیِبْعه«َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٢١٢الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َرِضـَي اللَّـُه َحدَّثََنا َعْبـُد الَعِزیـِز  ْبـُن َعْبـِد اللَّـِه، َحـدَّثََنا اللَّْیـُث، َعـْن َسـِعیٍد الَمْقُبـِريِّ
» ُقــوا ِإَلــى َیُهــودَ اْنَطلِ : «َعْنــُه، َقــاَل: َبْیَنَمــا َنْحــُن ِفــي الَمْســِجِد ِإْذ َخــَرَج َعَلْیَنــا َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، َفَقــالَ 

» َیا َمْعَشـَر َیهُـوَد، َأْسـِلُموا َتْسـَلُموا«َفَخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى ِجْئَنا َبْیَت الِمْدَراِس، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَناَداُهْم: 
ثُـمَّ َقاَلهَـا الثَّاِنَیـَة، َفقَـاُلوا: قَـْد َبلَّْغـَت َیـا َأَبـا الَقاِسـِم، ثُـمَّ قَـاَل الثَّاِلثَـَة، » َذِلـَك ُأِریـدُ «َفَقاُلوا: َقْد َبلَّْغَت َیـا َأَبـا الَقاِسـِم، َفقَـاَل: 

الَّ َفاْعَلُموا َأنََّما َوإِ  َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ِبَماِلِه َشْیًئا َفْلَیِبْعُه،اْعَلُموا َأنَّ اَألْرَض ِللَِّه َوَرُسوِلِه، َوإِنِّي ُأِریُد َأْن ُأْجِلَیُكْم، «َفَقاَل: 
  )٢(».اَألْرُض ِللَِّه َوَرُسوِلهِ 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق اللیث، به بنحوه.)٣(أخرجه مسلم

   دراسة رجال اإلسناد:
 ، وأثبت الناس فیه اللیث.)٤(المقبري: سبق •
  .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي َطَعْنتُــه. والَمْعــروف ِفــي الطَّْعــن: َأْوَجْرتُــُه » َفَوَجْرتُــُه بالســیِف َوْجــراً «ْبــِد اللَّــه ْبــِن ُأنــیس (َوَجــَر) (هـــ) ِفــي َحــِدیِث عَ 

  )٥(الرُّْمح، ولعلَّه ُلَغة ِفیِه.

  )٢١٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام ابن قتیبة رحمه اهللا:

أبـي اْلحقیـق قَـاَل: فقـدمنا َخْیَبـر فـدخلناها  ِفي َحِدیث عبد اهللا بن أنیس، َرِضـي اهللا َعنـُه َأنـه ذكـر َقتلـه اْبـن
َلْیًال َفجعلَنا نغلق َأْبَوابَها من َخارج على َأهلهَـا ثـمَّ َجمعَنـا المفـاتح فطرحناهـا ِفـي َفقیـر مـن الّنخـل َوذكـر ُدُخـول اْبـن 

ْشـرَبة فوجرتـه ِبالسَّـْیِف وجـرا ثـمَّ دخلـت أنـا َأبى عِتیك َعَلْیِه َقاَل: َفَذَهبت َألْضِربُه ِبالسَّْیِف َوَال َأْسَتِطیع َمَع صغر اْلم
  فذففت َعَلْیِه. 

                                                 
  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

 .٦٩٤٤، ح: ٢٠/ ٩صحیح البخاري  )٢(
  .١٧٦٥، ح: ١٣٨٧/ ٣صحیح مسلم  )٣(
 .١٧٥انظر: ح:  )٤(

  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)



 ٢٧٢

یرویِه علي بن ُمَجاِهد َعن إسماعیل بن إبراهیم بن إسماعیل بن مجمـع َعـن إبـراهیم بـن عبـد الـرحمن بـن 
  )١(عبد اهللا بن َكْعب َعن َأِبیه َعن أم َأِبیه َوِهي بنت عبد اهللا بن أنیس َعن َأِبیَها.

   تخریج الحدیث:
  تفرد بهذه األلفاظ ابن قتیبة.

   دراسة رجال اإلسناد:
: بن مسلم القاضي الكاُبلي، متروك،  ولیس في شـیوخ أحمـد أضـعف منـه مـات بعـد الثمـانین علي بن مجاهد •

 ومائتین.
 .)٢(: قال علي بن الجنید: لیس بشيء ضعیف جداإسماعیل بن إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع •
 .)٣(: لم أجد له ترجمة، وكذا قال أكرم األثريعبد اهللا بن كعب إبراهیم بن عبد الرحمن بن •
: هي أم سعید بنت عبد اهللا بن أنیس، تابعیة كبیرة، لها ذكر في ترجمـة والدة عبد الرحمن بن كعب بن مالك •

 .)٤(ابنها عبد الرحمن
 .وباقي رجال اإلسناد ثقات •

  الحكم على اإلسناد: 
حـال فـالمعروفون مـنهم كفیلـون بتضـعیف السـند، كعلـي بـن مجاهـد، إسناده فیه من لم أعرفهم، وعلى كل 

  وٕاسماعیل بن إبراهیم.
  .)٥(وأصل الحدیث في صحیح البخاري

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ـَالُة َوالسَّـَالُم: «(َوَجَز) (هـ) ِفي َحِدیِث َجِریٍر  ْقَتصـْر. وَكـالٌم َوِجیـٌز: َأْي أْسـِرع وا» ِإَذا ُقْلـَت َفـَأْوِجزْ َقاَل َلُه َعَلْیِه الصَّ

َر ِفي اْلَحِدیِث.   )٦(َأْي خفیٌف ُمْقَتِصد. وَأْوَجْزُتُه ِإیَجازًا. َوَقْد َتَكرَّ

  )٢١٤الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

                                                 
 .٢١٥/ ٢غریب الحدیث البن قتیبة  )١(
  .٩٩/ ٢ان المیزان لس )٢(
  .٢٣/ ١انظر: المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري  )٣(
 .١٣٠متمم التابعین ص:  -الطبقات الكبرى  )٤(
  .٤٠٣٩، ح: ٩١/ ٥، و٣٠٢٢، ح: ٦٣/ ٤صحیح البخاري  )٥(

  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٦)



 ٢٧٣

  

 قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َس ا» دخْلــُت الجنَّــة فَســِمْعُت ِفــي جاِنِبهــا َوْجســًا، َفِقیــَل: َهــَذا ِبــاللٌ «(َوَجــَس) ِفیــِه  ، وَتــَوجَّ ــوُت الَخفــيُّ ْلــَوْجُس: الصَّ

  )١(بالشَّيء: أَحسَّ ِبِه فَتَسمََّع َلُه.

  )٢١٥الحدیث رقم (
  رحمه اهللا:أحمد قال اإلمام 

ٍس، قَـاَل: " بَّـاَحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َوَسِمْعُتُه َأَنا ِمْنـُه، َحـدَّثََنا َجِریـٌر، َعـْن قَـاُبوَس، َعـْن َأِبیـِه، َعـِن اْبـِن عَ 
: َیا ِجْبِریُل َما َهَذا؟ َقاَل: َهَذا َلْیَلَة ُأْسِرَي ِبَنِبيِّ اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َدَخَل اْلَجنََّة، َفَسِمَع ِمْن َجاِنِبَها َوْجًسا، َقالَ 

یَن َجـــاَء ِإلَـــى النَّــــاِس: " َقـــْد َأْفلَـــَح ِبــــَالٌل، َرَأْیـــُت َلـــُه َكــــَذا بِـــالٌل اْلُمـــَؤذُِّن "، َفقَـــاَل َنِبــــيُّ اِهللا َصـــلَّى اُهللا َعَلْیـــِه َوَســــلََّم ِحـــ
  )٢(.."..َوَكَذا،

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق قابوس، به بنحوه.)٤(، والضیاء المقدسي)٣(أخرجه ابن عساكر

  ، من طریق أبي العالیة، عن ابن عباس، مطوًال بذكر حادثة اإلسراء.)٥(وأخرجه البخاري
مســـلم، مـــن طریـــق مجاهـــد، عـــن ابـــن عبـــاس، مختصـــرًا علـــى ذكـــر وصـــف بعـــض الصـــحابة فـــي حادثـــة وأخرجـــه 
  اإلسراء.

، من حدیث أبي هریرة، قال: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، َحـدَّثََنا َأُبـو ُأَسـاَمَة، َعـْن َأبِـي َحیَّـاَن، َعـْن )٦(وأخرجه البخاري
ِعْنَد َصَالِة الَفْجِر َیا ِبَالُل «َي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل ِلِبَالٍل: َأِبي ُزْرَعَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرضِ 

ِمْلُت َعَمًال َأْرَجى َقاَل: َما عَ » َحدِّْثِني ِبَأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه ِفي اِإلْسَالِم، َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْیَك َبْیَن َیَديَّ ِفي الَجنَّةِ 
  ي َأْن ُأَصلَِّي ".ِعْنِدي: َأنِّي َلْم َأَتَطهَّْر َطُهوًرا، ِفي َساَعِة َلْیٍل َأْو َنَهاٍر، ِإالَّ َصلَّْیُت ِبَذِلَك الطُُّهوِر َما ُكِتَب لِ 

ــِه َوَســلَّ )٧(وأخرجــه البخــاري ــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــاَل النَِّب ــاَل: َق ــا ، مــن حــدیث جــابر، َق ــِإَذا َأَن ــَة، َف ــُت الَجنَّ ــي َدَخْل َم: " َرَأْیتُِن
َمْیَصاِء، اْمَرَأِة َأِبي َطْلَحَة، َوَسِمْعُت َخَشَفًة، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا ِبَالٌل، َوَرَأْیُت َقصْ  ًرا ِبِفَناِئِه َجاِرَیٌة، َفُقْلُت: ِبالرُّ

َك ُت َأْن َأْدُخَلُه َفَأْنُظَر ِإَلْیِه، َفَذَكْرُت َغْیَرَتَك " َفَقاَل ُعَمُر: ِبَأِبي َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَِّه َأَعَلْیـِلَمْن َهَذا؟ َفَقاَل: ِلُعَمَر، َفَأَردْ 
  َأَغاُر.

                                                 
  .٥/١٥٦النهایة في غریب الحدیث واألثر  (١)

  .٢٣٢٤، ح:١٦٦/ ٤مسند أحمد  )٢(
 .٤٥٧/ ١٠تاریخ دمشق  )٣(
 .٥٤٥، ح: ٥٥١/ ٩، و٥٤٣، ح: ٥٥٠/ ٩ألحادیث المختارة  )٤(
  .٣٢٣٩، ح: ١١٦/ ٤صحیح البخاري  )٥(
 .١١٤٩، ح:٥٣/ ٢صحیح البخاري  )٦(
 .٣٦٧٩، ح: ١٠/ ٥صحیح البخاري  )٧(



 ٢٧٤

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)١(، عدا: قابوس بن أبي َظْبیان الَجْنبي، ففیه لینجمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
ده ضعیف، ألجل قابوس، لكنه توبع علیـه كمـا هـو ظـاهر فـي التخـریج، فـارتقى اإلسـناد إلـى الحسـن إسنا

  لغیره، لكن الحدیث صحیح، فشواهده في صحیح البخاري كما هو ظاهر في التخریج.
   
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
  )٢(َع الرُجل اْمرَأته َأْو َجاِریَته َواْألُْخَرى َتْسَمع ِحسَُّهَما.ُهَو َأْن ُیجامِ » أنَّه َنَهى َعن اْلَوْجسِ «[هـ] َوِمْنُه اْلَحِدیُث 

  )٢١٦الحدیث رقم (
  لم أعثر علیه.

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
أْوِلیاء المْقتول،  ُهَو أْن َیَتَحمَّل ِدَیًة فَیْسَعى ِفیَها حتَّى ُیؤدَِّیها ِإَلى» َال َتِحّل المْسألُة ِإالَّ لِذي َدٍم ُموِجعٍ «(َوَجَع) ِفیِه 

  )٣(َفِإْن َلْم ُیؤدِّها ُقِتل الُمَتَحمَُّل َعْنه، َفُیوِجُعُه َقْتُله.

  )٢١٧الحدیث رقم (
  قال اإلمام الطیالسي رحمه اهللا:

، ُیَحـدُِّث  َحدَّثََنا ُیوُنُس َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَّـِه ْبـُن ُشـَمْیٍط، قَـاَل: َسـِمْعتُ  َأَبـا َبْكـٍر اْلَحَنِفـيَّ
ْحـَدى ثَـَالٍث، ُغـْرٍم ُمْفِظـعٍ «َأِبي َوَعمِّي َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل:  ، ٤ِإنَّ اْلَمْسَأَلَة َال َتِحلُّ ِإالَّ إلَِ

  )٦(».َأْو َدٍم ُموِجعٍ ، )٥(َأْو َفْقٍر ُمْدِقعٍ 
   یث:تخریج الحد
  ، ومسدد، عن عبد الصمد بن عبید اهللا بن شمیط، به بنحوه.-)٨(ومن طریقه الضیاء المقدسي– )٧(أخرجه أحمد
، من طریق األخضر بن عجالن، عن أبي بكر الحنفي، )٤(والبیهقي ،)٣(، وأبو داود)٢(، وابن ماجه)١(وأخرجه أحمد

  به بنحوه.
                                                 

 .٤٤٩تقریب التهذیب ص:  )١(
  .٥/١٥٧واألثر  النهایة في غریب الحدیث (٢)
  .٥/١٥٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .٣٦٣/ ٣النھایة في غریب الحدیث واألثر .ْي حاَجة ِالزمة ِمْن َغَراَمة ُمْثقَلة ٤
ْقَعاِء. َوقِیَل ھَُو ُسوء إْحتِمال الفَْقرأ )٥(  .١٢٧/ ٢النھایة في غریب الحدیث واألثر. ْي َشِدیٍد یُْفِضي بَِصاِحبِِھ إِلَى الدَّ
  .٩، ح:٦٠٤/ ٣مسند أبي داود الطیالسي  )٦(
 .١٢٢٧٨، ح:١٩/٢٩٦مسند أحمد  )٧(
 .٢٢٦١، ح:٣/١األحادیث المختارة  )٨(



 ٢٧٥

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)٥(، عدا: أبو بكر الحنفي، فال یعرف حالهجمیع رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
: "والحدیث معلـول بـأبي بكـر الحنفـي، )٦(إسناده ضعیف، ألجل أبي بكر الحنفي، قال ابن القطان الفاسي  

  فإني ال أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت".
ن طریـــق مجالـــد، عـــن عـــامر ، مـــ)٧(ولـــه شـــاهد ضـــعیف مـــن حـــدیث ُحبشـــي بـــن جنـــادة، أخرجـــه الترمـــذي

.."إن المســألة ال .الشــعبي، عــن حبشــي بــن جنــادة الســلولي، قــال: ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول:
  لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع...."، وفیه مجالد، وهو ضعیف. إالتحل لغني، وال لذي مرة سوي، 

  .)٨( ، بمعناهمسلم في صحیحه من حدیث قبیصة بن مخارق الهاللي أخرجهولكن للحدیث شاهد 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــٍل وَال ِرَكــاب«(َوَجــَف) ِفیــِه  ــِه ِبَخْی ــْم ُیوِجُفــوا َعَلْی ــْیر. َوَقــْد َأْوَجــَف َدابَّتَــه ُیوِجُفَهــا ِإیَجافــًا، ِإَذا » َل یَجــاُف: ُســْرَعة السَّ اْإلِ

  )٩(َحثَّها.

  )٢١٨الحدیث رقم (
  هللا:قال اإلمام البخاري رحمه ا

، َعــْن َماِلــِك ْبــِن َأْوِس ْبــِن  الَحــَدثَاِن، َعــْن ُعَمــَر َحــدَّثََنا َعِلــيُّ ْبــُن َعْبــِد اللَّــِه، َحــدَّثََنا ُســْفَیاُن، َعــْن َعْمــٍرو، َعــِن الزُّْهــِريِّ
ـا َأفَـاَء اللَّـُه َعلَـى َرُسـولِ  ـا َلـْم ُیوِجـِف ِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َكاَنْت َأْمَواُل َبِني النَِّضیِر ِممَّ ، ِممَّ

ـًة، َوَكـاَن ُیْنِفـُق َعلَـى َأْهِلـِه َنَفَقـَة «، الُمْسِلُموَن َعَلْیِه ِبَخْیٍل، َوَال ِرَكابٍ  َفَكاَنْت ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم َخاصَّ
  )١٠(.»السَِّالِح َوالُكَراِع ُعدًَّة ِفي َسِبیِل اللَّهِ َسَنِتِه، ُثمَّ َیْجَعُل َما َبِقَي ِفي 

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق عمرو.)١١(أخرجه مسلم

                                                                                                                                                                  
 .١٢١٣٤، ح: ١٩/١٨٢مسند أحمد  )١(
 .٢١٩٨، ح: ٧٤٠/ ٢سنن ابن ماجه  )٢(
 ١٦٤١، ح: ١٢٠/ ٢سنن أبي داود  )٣(
 ١٣٥٩٣، ح:٧/٢٥السنن الكبرى  )٤(
 .٣٣٠تهذیب ص: تقریب ال )٥(
  .٥٧/ ٥بیان الوهم واإلیهام  )٦(
 .٦٥٣، ح: ٣٤/ ٣سنن الترمذي  )٧(
 .١٠٤٤، ح: ٧٢٢/ ٢صحیح مسلم  )٨(

  .٥/١٥٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)
  .٢٩٠٤، ح: ٣٨/ ٤صحیح البخاري  )١٠(
 .١٧٥٧، ح: ١٣٧٦/ ٣صحیح مسلم  )١١(



 ٢٧٦

  ، من طریق معمر. (وفیه تصریح الزهري بالسماع).)١(وأخرجه أبو عوانة
  ، من طریق أسامة بن زید. (وفیه تصریح الزهري بالسماع))٢(وأخرجه البیهقي، والبغوي

  هري، به بنحوه.ثالثتهم عن الز 
   دراسة رجال اإلسناد:

  ، وقد صرح الزهري بالسماع.جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ــٍل وَال ِرَكــاب«(َوَجــَف) ِفیــِه  ــِه ِبَخْی ــْم ُیوِجُفــوا َعَلْی ــْیر. َوَقــْد َأْوَجــَف َدابَّتَــه ُیوِجُفَهــا ِإیَجافــًا، ِإذَ » َل یَجــاُف: ُســْرَعة السَّ ا اْإلِ

  )٣(َحثَّها.

  لم أجده بهذا اللفظ، ووجدته بلفظ قریب
  )٢١٩الحدیث رقم (

  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
اٍس، قَـاَل: َحدَّثََنا ُمَؤمَُّل ْبـُن ِإْسـَماِعیَل، َحـدَّثََنا ُسـْفَیاُن، َعـِن اْألَْعَمـِش، َعـِن اْلَحَكـِم، َعـْن ِمْقَسـٍم، َعـِن اْبـِن َعبَّـ

ــاَض َرُســوُل اللَّــهِ  ــاَل:  َأَف ــَن َزْیــٍد، َوَق ــِكیَنِة، َوَأْرَدَف ُأَســاَمَة ْب ــَة، َوَأَمــَرُهْم ِبالسَّ ــْن َعَرَف َیــا َأیَُّهــا «َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ِم
ِبـِل َواْلَخْیـلِ  َناَقـًة َراِفَعـًة َیـَدَها َعاِدَیـًة، َحتـَّى  َفَمـا َرَأْیـتُ  »النَّاُس، َعَلْیُكْم ِبالسَِّكیَنِة َواْلَوَقاِر، َفِإنَّ اْلِبرَّ َلْیَس ِبِإیَجـاِف اإلِْ

َیا َأیَُّها النَّاُس، َعَلْیُكْم ِبالسَِّكیَنِة َواْلَوَقاِر، «َبَلَغْت َجْمًعا، ُثمَّ َأْرَدَف اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس ِمْن َجْمٍع ِإَلى ِمًنى، َوُهَو َیُقوُل: 
ِبِل َوا   )٤(َفَما َرَأْیُت َناَقًة َراِفَعًة َیَدَها َعاِدَیًة َحتَّى َبَلَغْت ِمًنى.» ْلَخْیلِ َفِإنَّ اْلِبرَّ َلْیَس ِبِإیَجاِف اإلِْ

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق المسعودي.)٥(أخرجه أحمد

  ، من طریق األعمش.)٧(، وابن خزیمة)٦(وأخرجه أبو داود
  كالهما عن الحكم، به بنحوه.

  ، من طریق عطاء.)٨(وأخرجه النسائي
  ، من طریق طاوس.)٩(اكموأخرجه الح

                                                 
 .٦٦٦٩، ح: ٢٤٨/ ٤مستخرج أبي عوانة  )١(
 ٢١٦١، ح: ٥٥/ ٥فسیر البغوي ت )٢(

  .٥/١٥٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
  .٢٤٢٧، ح: ٢٤٨/ ٤مسند أحمد  )٤(
 .٢٠٩٩، ح: ١٢/ ٤مسند أحمد  )٥(
 .١٩٢٠، ح: ١٩٠/ ٢سنن أبي داود  )٦(
 ٢٨٤٤، ح: ٢٦٥/ ٤صحیح ابن خزیمة  )٧(
  .٣٠١٨، ح: ٢٥٧/ ٥سنن النسائي  )٨(
 .٥٢٠٠، ح: ٣٠٩/ ٣المستدرك  )٩(



 ٢٧٧

  كالهما عن ابن عباس، به بنحوه.
، مــن طریــق ســعید بــن جبیــر، قــال: َحــدَّثَِني اْبــُن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا: َأنَّــُه َدَفــَع َمــَع النَِّبــيِّ )١(وأخرجــه البخــاري

ــيُّ َصــلَّى ــَة، َفَســِمَع النَِّب ــْوَم َعَرَف ــِه َوَســلََّم َی ــِل،  َصــلَّى اُهللا َعَلْی ــِه َوَســلََّم َوَراَءُه َزْجــًرا َشــِدیًدا، َوَضــْرًبا َوَصــْوًتا ِلْإلِِب اُهللا َعَلْی
  ».َأیَُّها النَّاُس َعَلْیُكْم ِبالسَِّكیَنِة َفِإنَّ الِبرَّ َلْیَس ِباِإلیَضاعِ «َفَأَشاَر ِبَسْوِطِه ِإَلْیِهْم، َوَقاَل: 

   دراسة رجال اإلسناد:
 :عدا ، جمیع رجال اإلسناد ثقات •

  .)٢(صدوق :مقسم، فهو - 
 .)٣(صدوق سیئ الحفظ :ومؤمل بن إسماعیل، فهو - 

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده حسن، ألجل مؤمل، وٕاسماعیل، وقد توبعا علیه، كما هـو ظـاهر فـي تخـریج الحـدیث، فـارتقى إلـى 

، والحـدیث فــي قـد توبــع" -وٕان كــان سـیئ الحفــظ-: " صــحیح، مؤمـل بــن إسـماعیل )٤(الصـحیح لغیـره، قــال شـعیب
  الِبرَّ َلْیَس ِباِإلیَضاِع)، كما هو ظاهر في تخریج الحدیث.صحیح البخاري، وفیه: (

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َر اْلَوَجـُل: الفَـَزُع. َوقَـْد َوِجـَل َیْوَجـُل وَیْیَجـُل، َفهُـَو َوِجـٌل. َوقَـ» َوَعَظَنا َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمْنَهـا الُقلـوب«(َوِجَل) ِفیـِه  ْد َتَكـرَّ
  )٥(ِفي اْلَحِدیِث.

  )٢٢٠الحدیث رقم (
  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:

، َحـدَّثََنا ُمَعاِوَیـُة َیْعنِـي اْبـَن َصـاِلٍح، َعـْن َضـْمَرَة ْبـِن َحِبیـٍب، َعـْن  َعْبـِد الـرَّْحَمِن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ
، َأنَُّه  َلِميِّ ا َسِمَع اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَیَة، َقاَل: َوَعَظَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمْنهَ ْبِن َعْمٍرو السُّ

ْیَنــا؟ َقــاَل: " َقــْد تَــَرْكُتُكْم ُقْلَنــا: َیــا َرُســوَل اِهللا، ِإنَّ َهــِذِه َلَمْوِعَظــُة ُمـَودٍِّع، َفَمــاَذا َتْعَهــُد ِإلَ  َوَوِجَلــْت ِمْنَهــا اْلُقُلــوُب،اْلُعُیـوُن، 
َالًفــا َكِثیــًرا، َفَعَلــْیُكْم ِبَمــا َعَلــى اْلَبْیَضــاِء َلْیُلَهــا َكَنَهاِرَهــا َال َیِزیــُغ َعْنَهــا َبْعــِدي ِإالَّ َهاِلــٌك، َوَمــْن َیِعــْش ِمــْنُكْم، َفَســَیَرى اْختِ 

وا َعَلْیَها ِبالنََّواِجِذ، َفِإنََّمـا  َعَرْفُتْم ِمْن ُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدینَ  اْلَمْهِدیِّیَن، َوَعَلْیُكْم ِبالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشی ا َعضُّ
  )٦(اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل اْألَِنِف َحْیُثَما اْنِقیَد اْنَقاَد ".

                                                 
 .١٦٧١، ح: ١٦٤/ ٢صحیح البخاري  )١(
مقسم بن بجرة،  أبو القاسم مولى عبد اهللا ابـن الحـارث، ویقـال لـه مـولى ابـن عبـاس للزومـه لـه، صـدوق وكـان یرسـل، مـات سـنة  )٢(

 .٥٤٥إحدى ومائة، تقریب التهذیب ص: 
مـات سـنة سـت ومـائتین. تقریـب التهـذیب ص:  مؤمل بن إسماعیل البصري، أبو عبد الرحمن، نزیل مكة، صـدوق سـيء الحفـظ، )٣(

٥٥٥.  
  .٢٤٩/ ٤هامش مسند أحمد  )٤(

 .٥/١٥٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .١٧١٤٢، ح: ٣٦٧/ ٢٨مسند أحمد  )٦(



 ٢٧٨

   تخریج الحدیث:
َمْنُصــوٍر، َوإِْســَحاق ْبــُن ِإْبــَراِهیَم السَّــوَّاُق، كالهمــا عــن ابــن ، مــن طریــق ِإْســَماِعیل ْبــُن ِبْشــِر ْبــِن )١(أخرجــه ابــن ماجــه
  مهدي، به بنحوه.
، من طریق أسـد بـن موسـى األمـوي، كالهمـا عـن معاویـة بـن صـالح الحضـرمي، )٣(، واْآلُجرِّي)٢(وأخرجه الطبراني

  به، بمثله.
ي كریب الكالعي، عن عبد الرحمن بـن ، من طریق خالد بن معدان بن أب)٥(، وابن أبي عاصم)٤(وأخرجه الدارمي

  عمرو السُّلمي، به، بنحوه. 
  ، من طریق یحیى بن أبي المطاع القرشي.)٦(وأخرجه ابن ماجه
  ،  من طریق المهاصر بن حبیب الزبیدي.)٧(وابن أبي عاصم

  من طریق ُحْجِر بن ُحْجِر الكالعي. )٨(واْآلُجرِّي
  ثالثتهم عن العرباض بن ساریة، به، بنحوه. 

   دراسة رجال اإلسناد:
 )٩(: هو ابن َعَبسة، الشامي، مقبول، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة.عبد الرحمن بن عمرو الْسَلمي •
: "مقبول، حیث یتابع"، وقال ابـن )١١(: "صدوق"، وقال ابن حجر)١٠(ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي  •

، وعبــد األعلــى بــن هــالل، ومحمــد بــن زیــاد اإللهــاني، : "روى عنــه ابنــه جــابر، وضــمرة بــن حبیــب)١٢(العراقــي
  فالرجل معروف العین والحال معًا".

  قال الباحثة: صدوق.
 .)١٣(، عدا معاویة بن صالح، فهو صدوق له أوهاموباقي رجال اإلسناد ثقات •

                                                 
  .٤٣، ح: ١٦/ ١سنن ابن ماجه  )١(
  .٢٠١٧، ح: ١٧٢/ ٣مسند الشامیین  )٢(
 .٨٨، ح: ٤٠٣/ ١الشریعة لآلجري  )٣(
  .٩٦، رقم ٢٢٨/ ١رمي، سنن الدا )٤(
  .٥٤، رقم ٢٩/ ١السنة،  )٥(
  .٤٢، ح:١٥/ ١سنن ابن ماجه،  )٦(
 .٥٧، ح: ٢٩/ ١السنة  )٧(
  .٨٦، ح: ٤٠٠/ ١الشریعة  )٨(
  .٥٩٣تقریب التهذیب ص )٩(
  .٨٨/ ٣تاریخ اإلسالم  )١٠(
  .٥٩٣تقریب التهذیب ص )١١(
 .١٤٦ذیل میزان االعتدال ص:  )١٢(
  .٥٣٨تقریب التهذیب ص:  )١٣(



 ٢٧٩

 الحكم على اإلسناد: 
بـن عمـرو السـلمي، كمـا هـو  إسناد هذا الحدیث حسـن، وقـد توبـع علیـه كـل مـن معاویـة بـن صـالح، وعبـد الـرحمن

  . )٢(، وحسنه من المعاصرین شعیب األرناؤوط)١(ظاهر في التخریج. قال الترمذي: "حسن صحیح"

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ِجُم: الَّـِذي أسـَكته الهَـمُّ َأْي ُمْهَتمَّـا. واْلـَوا» َأنَُّه َلِقَي َطْلَحَة َفَقاَل: َمـا ِلـي أَراك َواِجمـاً «(َوَجَم) (هـ) ِفي َحِدیِث َأِبي َبْكٍر 

  )٣(وَعَلْته الكآبُة. َوَقد َوَجَم َیِجُم ُوُجومًا. َوِقیَل: اْلُوُجوُم: الُحزن.

  .)١٩٩سبق دراسته أنظر الحدیث رقم (* 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
ف     )٤(».َوأد الذِّْعِلب الَوْجناء«(س) َوِمْنُه َحِدیُث َسواد ْبِن ُمَطرِّ

  ).١٤٩ته أنظر ح: (سبق دراس* 

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َأْي ُیْشِبُه َبْعُضها َبْعضًا، ِألَنَّ وُجـوه الَبقَـر َتَتشـاَبه َكِثیـًرا. َأَراَد َأنَّهَـا » َأنَُّه َذَكر َفتنًا كُوجوه الَبَقر«(َوَجَه) [هـ س] ِفیِه 

: َفــِتٌن ُمْشــَتبهة، َال ُیــْدَرى َكْیــف ُیــؤَتى َلهــا. َقــاَل الزَّ  َوِعْنــِدي َأنَّ الُمــراَد تَــأتي َنــواِطَح ِللنَّــاِس. وِمــن ثَــمَّ َقــاُلوا: «َمْخَشــِريُّ
  )٥(».َنواِطُح الدَّْهِر، ِلنواِئبه

  )٢٢١الحدیث رقم (
  قال اإلمام نعیم بن حماد رحمه اهللا:

، َعــْن َحــدَّثََنا َبِقیَّــُة ْبــُن اْلَوِلیــِد َوَأُبــو اْلُمِغیــَرِة، َعــْن َصــْفَواَن ْبــِن َعْمــرٍ  ــَفُر ْبــُن ُنَســْیٍر اْألَْزِديُّ و، َقــاَل: َحــدَّثَِني السَّ
َتُكـوُن ِفـَتٌن َكِقَطـِع اللَّْیـِل اْلُمْظِلـِم، «ُحَذْیَفَة ْبِن اْلَیَمـاِن، َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم: 

  )٦(».ِتیُكْم ُمْشَتِبَهًة َكوُجوِه اْلَبَقِر، َال َتْدُروَن َأیَُّها ِمْن َأيٍّ َیْتَبُع َبْعُضَها َبْعًضا، َتأْ 
   تخریج الحدیث:

   ، من طریق أبي المغیرة، به بنحوه.)٧(أخرجه أحمد

                                                 
  .٢٦٧٦، ح: ٣٤١/ ٤سنن الترمذي  )١(
  .٣٦٧/ ٢٨هامش مسند أحمد  )٢(

 .٥/١٥٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٣)
 .٥/١٥٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٤)
 .٥/١٥٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)

  .٤، ح: ٢٨/ ١الفتن  )٦(
 .٢٣٣٢٨، ح: ٣٥٣/ ٣٨مسند أحمد  )٧(



 ٢٨٠

، من طریق أبي إدریس الخـوالني، عـن حذیفـة، ولـیس فیـه تشـبیه )٢(، ومسلم)١(وأصل الحدیث في صحیح البخاري
  الفتن بوجوه البقر.

   دراسة رجال اإلسناد:
  . لكنه توبع كما هو ظاهر في حدیثنا.)٣(بقیة بن الولید: سبق •
 ، )٤(، عدا السفر بن نسیر، فهو ضعیفوباقي رجال اإلسناد ثقات •

 الحكم على اإلسناد: 
إسناده ضعیف ألجل السفر بن نسـیر، ولـم یتـابع علیـه، وأصـل الحـدیث فـي الصـحیحین، كمـا هـو ظـاهر 

  طریق أبي إدریس الخوالني، عن حذیفة، ولیس فیه تشبیه الفتن بوجوه البقر. منفي التخریج، 
  
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َوْجـُه اْلَبْیـِت: الَحـدُّ الَّـِذي َیُكـوُن ِفیـِه باُبـُه: َأْي َكاَنـْت أبـواُب » َكاَنْت ُوجوه ُبُیوِت َأْصَحاِبِه شارِعًة ِفي اْلَمْسـِجدِ «َوِفیِه 

  )٥(اْلَمْسِجِد، َوِلَذِلَك ِقیَل ِلحّد اْلَبْیِت الَِّذي ِفیِه الباُب: وجُه اْلَكْعَبِة.ُبیوِتهم ِفي 

  لم أعثر علیه بهذا اللفظ، ووجدته بهذا اللفظ
  )٢٢٢الحدیث رقم (

  قال اإلمام أحمد رحمه اهللا:
ــُد ْبــُن َجْعَفــٍر، َحــدَّثََنا َعــْوٌف، َعــْن َمْیُمــوٍن َأِبــي َعْبــ َكــاَن ِلَنَفــٍر ِمــْن ِد اِهللا، َعــْن َزْیــِد ْبــِن َأْرَقــَم َقــاَل: َحــدَّثََنا ُمَحمَّ

قَـاَل: َفقَـاَل َیْوًمـا: " ُسـدُّوا َهـِذِه اْألَْبـَواَب، ِإالَّ  َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأْبَواٌب َشـارَِعٌة ِفـي اْلَمْسـِجِد.
َذِلَك النَّاُس، َقاَل: َفَقاَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم، َفَحِمـَد اَهللا َتَعـاَلى، َوَأْثَنـى َعَلْیـِه،  َباَب َعِليٍّ " َقاَل: َفَتَكلََّم ِفي

ــا َبْعــُد، َفــِإنِّي َأَمــْرُت ِبَســدِّ َهــِذِه اْألَْبــَواِب، ِإالَّ َبــاَب َعِلــيٍّ َوَقــاَل ِفیــِه َقــاِئُلُكْم، وَ  ي َواِهللا َمــا َســَدْدُت َشــْیًئا َوَال إِنِّــثُــمَّ َقــاَل: "َأمَّ
  )٦(َفَتْحُتُه، َوَلِكنِّي ُأِمْرُت ِبَشْيٍء َفاتََّبْعُتُه".

                                                 
 .٣٦٠٦، ح: ١٩٩/ ٤اري صحیح البخ )١(
  .١٨٤٧، ح: ١٤٧٥/ ٣صحیح مسلم  )٢(
  .١٥٤راجع: ح:  )٣(
  .٢٤٣تقریب التهذیب ص:  )٤(

 .٥/١٥٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٥)
  .٤١١٩٢٨٧/ ٣٢مسند أحمد  )٦(



 ٢٨١

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق میمون، به بنحوه.)٦(، والحاكم)٥(، والعقیلي)٤(، والطحاوي)٣(، والرویاني)٢(، والنسائي)١(أخرجه الحربي

   دراسة رجال اإلسناد:
 .)٧(، عدا میمون أبو عبد اهللا البصري، فهو ضعیفناد ثقاتجمیع رجال اإلس •

 الحكم على اإلسناد: 
: "َوأما َحِدیث زید بن َأرقم َفِفیـِه َمْیُمـون مـولى )٨(إسناده ضعیف ألجل میمون، ولم یتابع، قال ابن الجوزي

ِتِه ِفـي "ُسـدُّوا عبد الرحمن بن َسُمَرة... َفَهِذِه اَألَحاِدیُث ُكلَُّها ِمْن وضع الرافضة قابلوا ِبَها اْلَحِدیُث اْلُمتَّفَـُق َعلَـى ِصـحَّ
  اَألْبَواَب ِإال َباَب َأِبي َبْكٍر".

  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
نَّ ُصــُفوفكم َأْو َلُیَخــاِلَفنَّ اللَّــُه بـــْین ُوُجــوِهُكمْ «(س) َوِفیــِه  فـــوا َال َتْخَتلِ «َأَراَد ُوجــوه الُقلــوب، كحِدیثــه اآلَخــر » َلُتَســوُّ

  )٩(َأْي َهواها وٕارادُتها.» فَتْخَتِلَف َقلوُبُكم

  )٢٢٣الحدیث رقم (
  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا:

قَـاَل: َسـِمْعُت َسـاِلَم  َحدَّثََنا َأُبو الَوِلیِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَمِلِك، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن ُمـرََّة،
نَّ ُصــُفوَفُكْم، َأْو «َأِبــي الَجْعــِد، َقــاَل: َســِمْعُت النُّْعَمــاَن ْبــَن َبِشــیٍر، َیُقــوُل: َقــاَل النَِّبــيُّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم: ْبــَن  َلُتَســوُّ

  )١٠(».َلُیَخاِلَفنَّ اللَُّه َبْیَن ُوُجوِهُكمْ 
   تخریج الحدیث:

  ، من طریق شعبة، به بنحوه.)١١(أخرجه مسلم
  

                                                 
  .١٦٣/ ١غریب الحدیث  )١(
 .٨٣٦٩، ح: ٤٢٣/ ٧السنن الكبرى  )٢(
  .٤١١، ح: ٢٧٧/ ١مسند الرویاني  )٣(
  .٣٥٦١، ح:١٨٩/ ٩شرح مشكل اآلثار  )٤(
  .١٨٥/ ٤الضعفاء الكبیر  )٥(
  .٤٦٣١، ح: ١٣٥/ ٣المستدرك  )٦(
  .٥٥٦تقریب التهذیب ص:  )٧(
  .٣٦٦/ ١الموضوعات البن الجوزي  )٨(

  .٥/١٥٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٩)
 .٧١٧، ح: ١٤٥/ ١صحیح البخاري  )١٠(
 .٤٣٦، ح: ٣٢٤/ ١صحیح مسلم  )١١(



 ٢٨٢

  ، من طریق سماك بن حرب، عن النعمان، به بنحوه.)١(جه مسلموأخر 
  دراسة رجال اإلسناد:

 جمیع رجال اإلسناد ثقات. •
  

  قال ابن األثیر رحمه اهللا: 
َهْت ِلي أرٌض «َوِفیِه    )٢(َأْي ُأِریُت وجَهها، وُأِمْرُت باْسِتقباِلها.» ُوجِّ

  )٢٢٤الحدیث رقم (
  قال اإلمام مسلم رحمه اهللا:

ـــُد ْبـــُن ِهـــَالٍل، َعـــْن َعْبـــَحـــدَّثَ  ، َحـــدَّثََنا ُســـَلْیَماُن ْبـــُن اْلُمِغیـــَرِة، َأْخَبَرَنـــا ُحَمْی ِد اِهللا ْبـــِن َنا َهـــدَّاُب ْبـــُن َخاِلـــٍد اْألَْزِديُّ
: َخَرْجَنـا ِمـْن َقْوِمَنـا ِغفَـاٍر، َوَكـاُنوا ُیِحلُّـوَن الشَّـْهَر اْلَحـَراَم، اِمِت، َقاَل: قَـاَل َأُبـو َذرٍّ .. ثُـمَّ َأَتْیـُت َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى .الصَّ

َهْت ِلي َأْرٌض َذاُت َنْخلٍ «اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل:  ، َال ُأَراَها ِإالَّ َیْثِرَب، َفَهْل َأْنَت ُمَبلٌِّغ َعنِّـي َقْوَمـَك؟ َعَسـى ِإنَُّه َقْد ُوجِّ
َقِدَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم اْلَمِدیَنـَة، َفَأْسـَلَم ِنْصـُفُهُم اْلَبـاِقي َوَجـاَءْت ... فَ .»اُهللا َأْن َیْنَفَعُهْم ِبَك َوَیْأُجَرَك ِفیِهمْ 

َلْیـِه َوَسـلََّم: اِهللا َصـلَّى اُهللا عَ  َأْسَلُم، َفَقاُلوا: َیا َرُسوَل اِهللا ِإْخَوتَُنا، ُنْسِلُم َعلَـى الَّـِذي َأْسـَلُموا َعَلْیـِه، َفَأْسـَلُموا، َفقَـاَل َرُسـولُ 
  )٣(».ِغَفاُر َغَفَر اُهللا َلَها، َوأْسَلُم َساَلَمَها اهللاُ «

   تخریج الحدیث:
  ، من طریق أبي عمران الجوني، عن عبد اهللا بن الصامت، به مختصرًا.)٤(أخرجه مسلم

  دراسة رجال اإلسناد:
   جمیع رجال اإلسناد ثقات.

  
  
  
  
  

*** 
  
  

                                                 
 .٤٣٦، ح: ٣٢٤/ ١صحیح مسلم )١(

  .٥/١٥٨النهایة في غریب الحدیث واألثر  (٢)
 .٢٤٧٣، ح: ١٩١٩/ ٤صحیح مسلم  )٣(
  .٢٥١٤، ح: ١٩٥٢/ ٤ المرجع السابق )٤(



 ٢٨٣

 الخاتمة
الحمد هللا على إتمام نعمته علینا، الحمد هللا حمد الشاكرین، الحمد هللا حمد العارفین، الحمد هللا حتى 

  یرضى، الحمد اهللا بعد الرضى، والصالة والسالم على خیر األنام، أما بعد:
غریب  ، وتفضل علي، أن درست جزءًا من األحادیث المرفوعة من كتاب النهایة فيUفقد أكرمني اهللا  

"، الواو مع الجیم" حتى نهایة باب "النون مع الكاف، من بدایة باب "- رحمه اهللا - الحدیث واألثر البن األثیر
یمكن أن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصیات التي یوصي بها طلبة 

ًحا ذلك من العلم عامة، وخاصة الراغبین في إتمام دراسة أحادیث كت اب ابن األثیر، وكتب غریب الحدیث، موضِّ
  خالل هذه النقاط التالیة:

  أوًال: النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة:
قصد ابن األثیر استیعاب جمیع ألفاظ غریب الحدیث التي وردت في األحادیث النبویة، دون النظر  -١  

  األحادیث إلى مصادرها. إلى حالها من حیث القبول والرد، ولم یعز
 ربماحدیثًا مسندًا من مظانِّها، فلعلَّه اطلع على مصادر ومراجع  سبع وعشرینلم أقف على تخریج  -١

  واهللا أعلم. ُفقد بعضها أن وربما إلینا، یصل لم بعضها أن أو بعد، یطبع لم بعضها
یوردها بنفس اللفظ، وتارة تنوع أسلوب ابن األثیر في طریقة االستدالل باألحادیث النبویة، فتارة  -٢

  یوردها بأقرب لفظ یدل علیها، وتارة یذكرها بالمعنى. 
یذكر ابن األثیر النص في أكثر من موضع من كتابه، إذا كان النص یحتمل أكثر من معنى، مثل  -٤  

  حدیث أم زرع، وغیرها.
  ب الجدول التالي:عدد األحادیث المرفوعة التي توصلت لها وصنفتها من حیث الصحة والضعف، حس -٥

  
 عدد األحادیث تصنیف األحادیث

 ١٩٧ عدد األحادیث التي قمت بدراستها

 ٧١ عدد األحادیث التي وردت في الصحیحین أو في أحدهما

 ٣١ عدد األحادیث الصحیحة

 ٣٧ عدد األحادیث الحسنة

 ٥٨ عدد األحادیث الضعیفة

  



 ٢٨٤

  التوصیات: ثانیًا:
سالمیة إلى دراسة السنة النبویة، وٕالى دراسة األحادیث النبویة؛ وجوب توجیه طلبة الدراسات اإل -١

  لبیان مقبولها، من مردودها.
 أوصي طلبة الحدیث الشریف، بدراسة أحادیث كتب غریب الحدیث األخرى. -٢
ومحوسبًا؛ لیتسنى لطلبة العلم  مطبوعاً  ،على إخراج هذا المشروع بعد نهایته أوصي بالعمل -٣

  ود التي بذلت في هذا الكتاب.االستفادة من هذه الجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا وأسأل اهللا العلي العظیم القبول والتوفیق والسداد، وصل اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى آله 
  وصحبه ومن واالهم...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٥

  الفهارس العامة:
  

  فهرس اآلیات القرآنیة.-
  
  فهرس األحادیث النبویة.-
  
  فهرس الرواة المترجم لهم.-

  
  ثبت المصادر والمراجع.-
  
  فهرس الموضوعات.-
  

  
  



 ٢٨٦

  .)١(فهرس اآلیات القرآنیة
 رقم الحدیث رقم اآلیة اسم السورة اآلیة

 ١٨٩ ٣١ التوبة اتََّخُذوا َأحباَرُهم وُرهباَنُهم َأرباًبا ِمن ُدوِن اهللاِ 
 ٢٢ ١٨ لحشرا اتَُّقوا اَهللا َوْلتَْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اهللاَ 

 ٧١ ١٣٨ األعراف اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم آِلَهةٌ 
 ١١٨ ٥٣ الزمر ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهمْ 

 ٢٢ ٧ إبراهیم َوإِْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم 
 ٨٧ ٦٠ الكهف َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاهُ 

 ١١٨ ٦٨ الفرقان َوالَِّذیَن َال َیْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخرَ 
 ٢٢ ١ النساء َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ 

 

                                                 
 مرتبة حسب حروف المعجم. )(١



 ٢٨٧

  .)١(فهرس األحادیث النبویة
 رقم الحدیث طرف الحدیث الرقم
 ١٦ كمَأَخاُف َأْن َتْنَكَه قلوبُ   .١
 ٥٩ آِخركم َیُموُت ِفي النَّارِ   .٢
 ١٦٥ ِإَذا اْسَتْجَمرَت َفَأْوِتْر   .٣
 ٨٥ ِإَذا رأیُتموهم َفَأِنیُموهُ   .٤
 ١٢٢ ِإَذا َقضى أَحُدكم َنْهَمَتُه ِمْن َسَفره َفْلُیَعّجل ِإَلى َأْهِلهِ   .٥
 ٢٠٤ ِإَذا َكاَن الَبْیُع َعْن ِخیاٍر َفَقْد َوَجبَ   .٦
 ١١٥ هُ اْذَهْب َفاْنَهكْ   .٧
 ٩٩ ُأِریُت الشَّیطاَن، فرأیُته َیْنِهُت َكَما َیْنِهُت الِقْردُ   .٨
 ١٥ استنكهوه  .٩

 ١١٦ أِشّمي َوَال َتْنَهِكي  .١٠
 ١٧٢ اْعَمل ِمن وَراِء الَبْحر َفِإنَّ اللََّه َلن َیِتَرَك ِمن َعَمِلك َشْیًئا  .١١
 ٨١ َأَال ِإنَّ الَعْبَد َناَم، َأَال ِإنَّ الَعْبَد َنام  .١٢
 ١٦٦ ألِّْف َجْمَعهم وَأْوِتْر َبْیَن ِمَیِرِهم  .١٣
 ١٨٩ أْلِق هذا الوَثَن عنك  .١٤
 ١٧٨ أمَّا َتْیَماُء َفَعْیٌن جاِریة، َوَأمَّا َخْیبُر َفماٌء َواِتنٌ   .١٥
 ١٦٤ إّن اهللا ِوْتٌر َوْتٌر ُیِحبُّ اْلِوْتَر، َفَأْوِتُروا  .١٦
 ١١٧ َتَهُكواِإْن َقوما َقَتلوا فأْكَثُروا، َوَزَنْوا وانْ   .١٧
 ٦٧ إنَّ لإلْسالم ُصًوى وَمَناراً   .١٨
 ١٥٤ إنَّ َهَذا اْلَوَباَء ِرْجز  .١٩
 ١٥٣ ِإْن یُكْن َخیرًا َفَواًها َواهًا، َوإِْن َیُكْن َشّرًا َفآًها آًها  .٢٠
أَنا َبِرىٌء ِمْن كلِّ ُمسلٍم َمـَع ُمْشـِرٍك، ِقیـَل: ِلـَم َیـا رسـوَل اللَّـِه؟ قَـاَل: َال   .٢١

 اُهَماتراأى َنارَ 
٥٥ 

 ١٠ ِإْنَكاُف اللَِّه ِمن كلِّ ُسوء  .٢٢
َهْت ِلي َأْرٌض َذاُت َنْخٍل، َال ُأَراَها ِإالَّ َیْثِربَ   .٢٣  ٢٢٤ ِإنَُّه َقْد ُوجِّ
 ١٠٢ َأْنِهُروا الدََّم ِبَما ِشئُتم ِإالَّ الظُّْفَر والِسنَّ   .٢٤
 ٣١ ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیرٍ   .٢٥

                                                 
  .صلى اهللا علیه وسلم كان قائله النبي إنقمت بكتابة أول نص الحدیث،  ١



 ٢٨٨

 ١٠٦ أهِرْقها  .٢٦
 ١٧ أو ینكي لك عدوا  .٢٧
 ١٩٨ َأْوَجَب ُذو الثَّالثة واالْثَنْین  .٢٨
 ٢١٠ أیُّها النَّاِشد، َغْیُرَك اْلَواِجدُ   .٢٩
 ٢٢١ َتْأِتیُكْم ُمْشَتِبَهًة َكوُجوِه اْلَبَقِر، َال َتْدُروَن َأیَُّها ِمْن َأيٍّ   .٣٠
 ٩ َتِعس عبُد الدِّینار واْنَتَكَس   .٣١
ْغرىتلك اْلَموْ   .٣٢  ١٤٥ ُءوَدُة الصُّ
 ٣ َتَنكَّْب َعْن وْجهي  .٣٣
 ٣٩ ثالٌث ِمْن أْمِر الجاهلیَّة: الطَّْعن ِفي اْألَْنَساِب، والنِّیاحُة، واْألَْنَواءُ   .٣٤
 ١٣٢ ُثمَّ ُرِفَعْت ِإَليَّ ِسْدَرُة الُمْنَتَهى، َفِإَذا َنْبُقَها ِمْثُل ِقَالِل َهَجرَ   .٣٥
َالةِ  ِخیاُركم أْلیُنكم َمَناِكبَ   .٣٦  ٤ ِفي الصَّ
 ٢٠٢ َدْعُهّن، َفِإَذا َوَجَب َفَال َتْبَكِیّن باِكیةٌ   .٣٧
 ١٤٤ َذِلَك اْلَوْأُد الَخِفيُّ   .٣٨
 ١٦٣ ُربَّ َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي ِطْمرین َال ُیوَبُه َلُه َلْو أْقَسم َعَلى اللَِّه َألَبرَّهُ   .٣٩
 ٨٧ ِزَیاَدُة َكِبِد النُّونِ   .٤٠
 ١٨٧ ِد َوَثنٍ شاِرُب الَخْمر كعابِ   .٤١
 ٦٠ اْلَعْجَماُء ُجَباٌر، َوالنَّاُر ُجَبارٌ   .٤٢
 ٢٩ َعلِّمي َحْفصَة ُرْقیَة النَّْمَلةِ   .٤٣
 ١٠٥ فَأَتوا َمْنَهرًا فاْخَتبأوا ِفیهِ   .٤٤
 ٦ َفِإَذا ِفیَها ُنْكَتٌة َسْوداء  .٤٥
 ٦١ َفِإنَّ َتْحَت الَبْحر َناًرا َوَتْحَت الناِر َبْحًرا  .٤٦
 ١٧٦ ِتُغ ِإالَّ َنْفَسهَفِإنَُّه َال ُیو   .٤٧
 ٦٢ َفتعُلوهم ناُر اْألَْنَیارِ   .٤٨
 ١٩٢ فْلیأُخْذ َسْبَع َتَمراٍت ِمْن َعْجوة الَمدینة َفْلَیَجْأُهنَّ   .٤٩
وم فإنَّه َلُه ِوَجاءً   .٥٠  ١٩٠ َفَمْن َلْم َیْسَتطع َفَعَلْیه بالصَّ
 ٢١٢ فَمن َوَجَد ِمْنُكْم ِبَماله َشْیئًا فْلَیِبْعه  .٥١
 ٥٦ َما ناراُهماَقاَل: وَ   .٥٢
 ١٦٩ َقلُِّدوا الَخْیَل َوَال تَُقلِّدوها اْألَْوَتارَ   .٥٣
 ٨٢ ُقم َیا َنْوَمانُ   .٥٤
 ١٦٢ كلُّ ِبَناٍء َوَباٌل َعَلى صاِحبه  .٥٥



 ٢٨٩

 ٩٧ َال َتَتَزوََّجّن َنْهَبَرةً   .٥٦
 ٢١٧ َال َتِحّل المْسألُة ِإالَّ لِذي َدٍم ُموِجعٍ   .٥٧
 ٤٢ َظاِهِریَن َعَلى َمن َناَوَأُهمْ  َال َتَزاُل طائفٌة ِمْن ُأمَِّتي  .٥٨
 ٥٤ َال َتْسَتِضیُئوا ِبَناِر اْلُمْشِرِكینَ   .٥٩
 ٤٩ َال َتُكوُنوا مثَل اْلَیُهوِد، ِإَذا َنَشروا التَّوراة َناُدوا  .٦٠
 ٢٨ َال ٌرْقیَة ِإالَّ ِفي َثَالٍث: النَّْمَلِة والُحَمِة والنََّفس  .٦١
 ١٣٨ َال َنیََّح اللَُّه ِعظاَمه  .٦٢
 ١٢٠ َال یْظمُأ واللَِّه َناِهُلهُ   .٦٣
 ١٢ َألَْنُكَلنَُّه َعْنُهنَّ   .٦٤
نَّ ُصُفوفكم َأْو َلُیَخاِلَفنَّ اللَُّه بْین ُوُجوِهُكمْ   .٦٥  ٢٢٣ َلُتَسوُّ
 ٦٦ لَعن اللَُّه َمن َغیََّر َمَناَر اْألَْرضِ   .٦٦
 ١٢٧ ْرشَلقد اْبَتَدرها اْثنا َعَشَر َمَلكا، َفَما َنْهَنَهَها شيٌء ُدون العَ   .٦٧
 ١٨٥ َلَنا ِمن َذِلَك َما َسلَّموا بالِمیثاق َواْألََماَنةِ   .٦٨
 ٥١ اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوراً   .٦٩
 ٢٠٠ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمتك  .٧٠
 ١٥٩ اللَُّهمَّ َال َتْبِطِني َبْعَد إْذ َرَفْعَتني  .٧١
َدقة الثِّْلُب و   .٧٢  ١٣٥ النَّابُ َلُهْم ِمَن الصَّ
ر َلِزْدُتكم  .٧٣  ١٣ َلْو تأخَّ
 ٢٠٧ َلىُّ اْلَواِجِد ُیِحلُّ ُعقوَبَته وِعْرَضه  .٧٤
 ٣٣ َلْیَس بالكاِذب َمن أْصَلح َبْین الناِس، َفَقاَل َخْیرا َأْو َنَمى َخْیرا  .٧٥
 ١٢٨ ِلَیِلني ِمْنُكْم أوُلو األْحالم والنَُّهى  .٧٦
 ١٠٣ َما َأْنَهَر الدََّم فُكلْ   .٧٧
 ١٢٥ ا َجاَء ِبَك َهِذِه السَّاعةمَ   .٧٨
 ٩٥ َما َلُكْم َال َتْنَتِهُبوَن؟  .٧٩
َواِب، َأْو َأْن یقوَل َما َال َیْعلم  .٨٠  ٧٨  ما َنْوُل امِرىٍء مسِلٍم َأْن یقوَل غیَر الصَّ
 ١١ ُمَضُر َصْخرُة اللَِّه الَِّتي َال تُْنَكلُ   .٨١
 ٤٠ ُمِطْرنا بَنْوِء َكَذا  .٨٢
 ١٥٢ فَواهًا َواهاً َمن اْبُتلي َفَصَبر   .٨٣
 ٣٦ َمن ادََّعى ِإَلى َغْیِر َأِبیِه َأِو اْنَتَمى ِإَلى َغْیِر َموالیه  .٨٤
 ٩٨ َمن َأَصاَب َماًال ِمن َنهاِوَش أذَهبه اللَّه في َنَهاِبرَ   .٨٥



 ٢٩٠

 ١٣٩ َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا، َأْو َوَضَع َلُه، َأَظلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِّهِ   .٨٦
أ ُثمَّ   .٨٧ َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َال َیْنَهزه ِإالَّ الصَّالُة ُغِفر لَـُه َمـا َخـال َمْن َتوضَّ

 ِمْن َذْنبه
١٠٨ 

 ١٧٥ َمْن َجَلس مْجلسا َلْم یْذكر اللَّه ِفیِه َكاَن َعَلْیِه ِتَرةً   .٨٨
 ٨٠ َمْن صلَّى َناِئمًا َفَلُه ِنْصُف أْجِر اْلَقاِعدِ   .٨٩
 ١٧٠ راً َمن َعَقد ِلْحَیَته َأْو َتقلَّد َوتَ   .٩٠
 ١٦٧ َمن فاَتْته صالُة الَعْصر فكأنَّما ُوِتَر أْهَله وَماَله  .٩١
 ١٢٤ َمْنُهوَماِن َال َیْشَبَعان: طالُب ِعْلم وطالُب ُدْنَیا  .٩٢
 ٥٧ الناُس شركاُء ِفي َثَالَثٍة: اْلَماِء والَكأل َوالنَّارِ   .٩٣
 ١٣١ َنَعم، َجْوف اللَّْیِل اآلِخر  .٩٤
 ٢ رّ َنكِّْب َعْن َذاِت الدَّ   .٩٥
 ١٠٤ َنْهَراِن ُمْؤِمَناِن ونهراِن كاِفران، فالُمؤِمناِن: النِّیُل َواْلُفَراتُ   .٩٦
 ١٢٦ َنْهٌم َشْیطاٌن، أنُتم َبُنو َعْبِد اللَّه  .٩٧
 ١٢٣ النََّهُم ِمَن الُجوع  .٩٨
 ٥٠ نوٌر أنَّى َأراه  .٩٩
 ١٣٠ ُهو ُقْربة ِإَلى اللَِّه، وَمْنَهاٌة َعِن اْآلثَامِ   .١٠٠
 ٤٨ َأَنْبتُ  َوإَِلْیكَ   .١٠١
 ٢٧ وأنَّى لَنا أنماطٌ   .١٠٢
 ٩١ وَرُجٌل رَبطها ِرَیاًء وِنَواءً   .١٠٣
ْسَالمِ   .١٠٤  ٤٣ ورجٌل َربطها َفْخرا وِرَیاًء وِنَواًء ِألَْهِل اْإلِ
 ٩٣ َوَال َیْنَتِهُب ُنْهَبًة َذاَت َشَرٍف َیرَفُع الناُس ِإَلْیَها أبصاَرهم َوُهَو مؤمنٌ   .١٠٥
 ١٦١ اتِ َوَلْو َفَعْل اْلُموِبقَ   .١٠٦
 ٥٨ َوَما َكاَن أْسَفَل ِمْن َذِلَك َفُهَو ِفي النَّارِ   .١٠٧
 ١٦٠ َوِمْنُهْم اْلُموَبُق بُذنوبه  .١٠٨
 ١٤٦ اْلَوِئیُد ِفي اْلَجنَّةِ   .١٠٩
 ٤٥ َیا َأْرَحَم َمِن اْنَتاَبُه الُمْسَترِحمون  .١١٠
 ١٤ ُیؤتى بقوٍم ِفي النُُّكولِ   .١١١

 



 ٢٩١

  فهرس الرواة المترجم لهم.
 رقم الحدیث وياسم الرا الرقم

 ١٢ إبراهیم بن یزید التیمي  .١
 ٨ إبراهیم بن یزید النخعي  .٢
 ١٦٦ أبو إسحاق السبیعي  .٣
 ٨٨ أبو إسالم ممطور األسود الحبشي  .٤
 ٨٤ أبو المقدام ثابت بن هرمز  .٥
 ٦ أبو زمیل سماك بن الولید الحنفي  .٦
 ٤٩ أبو عامر الخزاز  .٧
 ٢٠ أبو قالبة عبد اهللا بن زید الجرمي  .٨
 ٢٧ و قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشيأب  .٩

 ٧ أبو معاویة محمد بن خازم الضریر  .١٠
 ١٣ أبو هاشم وزیرة بن محمد الغساني  .١١
 ٥٤ األزهر بن راشد البصري  .١٢
 ٢٨ أسامة بن زید اللیثي  .١٣
 ٤٤ أسد بن موسى األموي  .١٤
 ٦١ إسماعیل بن زكریا الخلقاني  .١٥
 ٧ األعمش سلیمان بن مهران األسدي  .١٦
 ٥٩ ن خالد الحجازيأوس ب  .١٧
 ٦١ بشر أبو عبد اهللا الكندي  .١٨
 ٦١ بشیر بن مسلم الكندي  .١٩
 ١٥٤ بقیة بن الولید  .٢٠
 ٣ جردقة أبو سعید عبد الرحمن بن عبد اهللا البصري  .٢١
 ٨٣ جریر بن عبد الحمید الضبي  .٢٢
 ١ جعفر بن محمد الصادق  .٢٣
 ٥٢ جمیع بن عمر العجلي  .٢٤
 ٢٥ جویریة بن أسماء الضبعي  .٢٥
 ٢٤ ن إسماعیل المدنيحاتم ب  .٢٦
 ٢٦ حبیب بن أبي أوس الثقفي  .٢٧
 ٤٧ حرام بن عثمان األنصاري المدني  .٢٨



 ٢٩٢

 ٨١ حسین المعلم  .٢٩
 ١٦ حسین بن محمد بن بهرام التمیمي  .٣٠
 ٨ حكیم بن جبیر األسدي  .٣١
 ٥٩ حماد بن سلمة بن دینار البصري  .٣٢
 ١٩ حیي بن عبد اهللا المعافري  .٣٣
 ٢٠ خالد الحذاء أبو المنازل البصري  .٣٤
 ٦٧ خالد بن معدان  .٣٥
 ٩ دحیبة بنت علیبة  .٣٦
 ٥٢ رجل بمكة من بني تمیم من ولد أبي هالة زوج خدیجة أبو عبد اهللا  .٣٧
 ٤٩ زهیر بن إسحاق السلولي  .٣٨
 ٢٧ زیاد بن عبد اهللا العامري البكائي  .٣٩
 ٤٣ زید بن أسلم العدوي  .٤٠
 ١٧٥ سعید المقبري  .٤١
 ١٣٣ سعید بن إیاس الجریري  .٤٢
 ٢ نةسفیان بن عیی  .٤٣
 ١ سلیمان بن عبد الرحمن التیمي  .٤٤
 ١٤ سماك بن حرب الذهلي  .٤٥
 ٣٤ سوید بن غفلة الجعفي  .٤٦
 ٣٤ شریك بن عبد اهللا النخعي  .٤٧
 ٦٢ شعیب بن محمد والد عمرو  .٤٨
 ٩ صفیة بنت علیبة  .٤٩
 ١٣ الضحاك بن یزید السكسكي  .٥٠
 ٧٠ طالب بن حجیر  .٥١
 ٥٦ طفیل بن عمرو التمیمي  .٥٢
 ٥ لسدوسيعارم محمد بن الفضل ا  .٥٣
 ٨٤ عبد الرحمن األزرق  .٥٤
 ٤٩ عبد الرحمن بن خالد بن نجیح  .٥٥
 ٤٩ عبد الرحمن بن زیاد الرصاصي  .٥٦
 ١٣ عبد الرحمن بن سالم بن عتبة  .٥٧
 ١١ عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار  .٥٨



 ٢٩٣

 ٣٤ عبد اهللا بن إسحاق المرزبان أبو محمد المعدل  .٥٩
 ٩ ريعبد اهللا بن حسان التمیمي أبو الجنید العنب  .٦٠
 ٥٧ عبد اهللا بن خراش الشیباني  .٦١
 ١٣ عبد اهللا بن سلیمان العبدي  .٦٢
 ٨٧ عبد الملك بن جریح  .٦٣
 ١ عثمان بن أبي شیبة  .٦٤
 ٩ عفان بن مسلم الباهلي  .٦٥
 ٦ عكرمة بن عمار العجلي  .٦٦
 ٥٦ العالء بن الفضل المنقري  .٦٧
 ٥٨ العالء بن عبد الرحمن المدني أبو شبل  .٦٨
 ٨ علي بن المنذر الطریقي  .٦٩
 ٣٤ علي بن عبد العزیز المرزبان أبو الحسن البغوي  .٧٠
 ٣ عمر بن أبي سلمة الزهري  .٧١
 ٦٢ عمرو بن شعیب  .٧٢
 ١١ عمرو بن مرزوق الباهلي  .٧٣
 ١٦ فضیل بن سلیمان النمیري  .٧٤
 ٨ فطر بن خلیفة المخزومي  .٧٥
 ٤٧ القاسم بن عبد اهللا العمري  .٧٦
 ٤١ قتادة بن دعامة السدوسي  .٧٧
 ٨٤ قیس بن الربیع  .٧٨
 ٩ قیلة بنت مخرمة  .٧٩
 ٢١ محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي  .٨٠
 ٧٠ محمد بن صدران  .٨١
 ١٣ محمد بن طحالء المدني  .٨٢
 ٦٢ محمد بن عجالن   .٨٣
 ١٢ المختار بن فلفل  .٨٤
 ٢١ مروان بن الحكم األموي  .٨٥
 ٤٧ مسلم بن خالد المخزومي  .٨٦
 ٢١ المسور بن مخرمة  .٨٧
 ٨٠ معاذ الدستوائي  .٨٨



 ٢٩٤

 ٣٢ معمر بن راشد األزدي  .٨٩
 ٢٢ المنذر بن جریر البجلي  .٩٠
 ٢٣ موسى بن عبدة الربذي  .٩١
 ٢٠ میمون القتاد البصري  .٩٢
 ٥٣ هریر بن عبد الرحمن األنصاري  .٩٣
 ١ هشام بن عمار  .٩٤
 ٧٠ هود العصري  .٩٥
 ٦٧ یحیى بن سعید العطار  .٩٦
 ٧ یزید بن أبان الرقاشي  .٩٧
 ٥٠ یزید بن إبراهیم التستري  .٩٨
 ٢٦ یزید بن أبي حبیب المصري  .٩٩
 ٢٤ یعقوب بن حمید بن كاسب المدني  .١٠٠
 ١٠  یونس بن یزید األیلي  .١٠١

 

  



 ٢٩٥

  )١(.ثبت المصادر والمراجع
اآلحاد والمثاني، ألبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني ،المحقق: د.   .١

 .١٩٩١ – ١٤١١الریاض، الطبعة: األولى،  –دار الرایة  باسم فیصل أحمد الجوابرة،
داب للبیهقي، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي، اعتنى اآل  .٢

لبنان، الطبعة: األولى،  –به وعلق علیه: أبو عبد اهللا السعید المندوه، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 
 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

 بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري، المحقق: رضا اإلبانة الكبرى البن بطة، ألبي عبد اهللا عبید اهللا  .٣
معطي، وعثمان األثیوبي، ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجري، دار الرایة للنشر 

م،  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥الطبعة: الثانیة،  - : حققه: رضا بن نعسان معطي ٢، ١والتوزیع، الریاض. جـ 
: حققه: د. یوسف ٥هـ، جـ  ١٤١٥الطبعة: األولى،  - بد اهللا آدم األثیوبي : حققه: د. عثمان ع٤، ٣جـ 

: حققه: د. یوسف بن عبد اهللا بن ٦هـ، جـ  ١٤١٨الطبعة: الثانیة،  - ابن عبد اهللا بن یوسف الوابل 
 -: حققه: الولید بن محمد نبیه بن سیف النصر ٧هـ، جـ  ١٤١٥الطبعة: األولى،  - یوسف الوابل 

الطبعة: األولى،  - : حققه: د حمد بن عبد المحسن التویجري ٩، ٨هـ، جـ  ١٤١٨ولى، الطبعة: األ
 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة، كتاب الضعفاء، ألبي زرعة الرازي، الرسالة العلمیة: لسعدي   .٤
  النبویة، المملكة العربیة السعودیة ابن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة

 م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢الطبعة: 
إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة، ألبي سعید صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن   .٥

عبد اهللا الدمشقي العالئي، المحقق : مرزق بن هیاس آل مرزوق الزهراني، مكتبة العلوم والحكم، 
 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥،  الطبعة: األولى

إثبات عذاب القبر وسؤال الملكین، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي   .٦
عمان األردن، الطبعة: الثانیة،  - الخراساني البیهقي، المحقق: د. شرف محمود القضاة، دار الفرقان 

 ه.١٤٠٥
ي بن محمد األنصاري الكعبي، المعروف بقاضي أحادیث الشیوخ الثقات، ألبي بكر محمد بن عبد الباق  .٧

الماِرْستان، المحقق: الشریف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى 
 هـ. ١٤٢٢

األحادیث الطوال، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، المحقق:   .٨
 م.١٩٨٣ – ١٤٠٤الموصل، الطبعة: الثانیة،  –ید السلفي، مكتبة الزهراء حمدي بن عبدالمج

األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما،   .٩
                                                 

 ي أول الكالم.إذا جاءت ف ألل التعریفال اعتبار  )١(



 ٢٩٦

ألبي عبد اهللا ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسي، دراسة وتحقیق: معالي األستاذ الدكتور عبد 
لبنان، الطبعة: الثالثة،  –ك بن عبد اهللا بن دهیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت المل

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠
أحوال الرجال، ألبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، المحقق: عبد العلیم عبد   .١٠

 فیصل آباد، باكستان. - العظیم الَبستوي، حدیث اكادمي 
بار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، ألبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، المحقق: أخ .١١

 ه.١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –د. عبد الملك عبد اهللا دهیش، دار خضر 
أخالق النبي وآدابه، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف بأِبي الشیخ  .١٢

 م.١٩٩٨صبهاني، المحقق: صالح بن محمد الونیان، دار المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى، األ
األدب المفرد، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، المحقق: محمد فؤاد   .١٣

 م.١٩٨٩ – ١٤٠٩بیروت، الطبعة: الثالثة،  –عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمیة 
األربعون على مذهب المتحققین من الصوفیة، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن  .١٤

 –موسى ابن مهران األصبهاني، حققه وخرج أحادیثه: بدر بن عبد اهللا البدر، دار ابن حزم، بیروت 
 م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤لبنان، الطبعة: األولى، 

بي یعلى الخلیلي خلیل بن عبد اهللا بن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، أل .١٥
 هـ.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –القزویني، المحقق: د. محمد سعید عمر إدریس، مكتبة الرشد 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین األلباني، إشراف: زهیر الشاویش،  .١٦
 م.١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥بیروت، الطبعة: الثانیة  –مي المكتب اإلسال

األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم، المحقق: یوسق بن محمد الدخیل، دار الغرباء األثریة بالمدینة،  .١٧
 م. ١٩٩٤الطبعة: األولى، 

االستیعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .١٨
 -هـ  ١٤١٢لقرطبي، المحقق: علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة: األولى، النمري ا
 م. ١٩٩٢

أسد الغابة، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني  .١٩
 م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩بیروت، عام النشر:  –الجزري، عز الدین ابن األثیر، دار الفكر 

ألسماء المبهمة في األنباء المحكمة، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب ا .٢٠
مصر، الطبعة: الثالثة،  –القاهرة  -البغدادي، المحقق: د. عز الدین علي السید، مكتبة الخانجي 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
َرْوِجردي الخراساني البیهقي، األسماء والصفات، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخسْ  .٢١

حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد اهللا بن محمد الحاشدي، قدم له: فضیلة الشیخ مقبل بن هادي 
 م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -الوادعي، مكتبة السوادي، جدة 



 ٢٩٧

ي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمییز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن عل .٢٢
 - بیروت، الطبعة: األولى  –تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة 

 هـ ١٤١٥
أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني، ألبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المحقق : جابر بن  .٢٣

 هـ. ١٤٢٨ة، الطبعة : األولى ، عبد اهللا السریِّع، دار التدمری
االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لبرهان الدین الحلبي أبو الوفا إبراهیم بن محمد بن خلیل  .٢٤

الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي، المحقق: عالء الدین علي رضا، وسمى تحقیقه (نهایة االغتباط 
 –قیق وزیادات في التراجم على الكتاب، دار الحدیث بمن رمي من الرواة باالختالط) وهو دارسة وتح

 م.١٩٨٨القاهرة، الطبعة: األولى، 
اقتضاء العلم العمل، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي المحقق:  .٢٥

 .١٣٩٧بیروت، الطبعة: الرابعة،  –محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 
 -هـ  ١٤٠٤ -بیروت، الطبعة: الخامسة  –علم العمل، للخطیب البغدادي، المكتب اإلسالمي اقتضاء ال .٢٦

 م، تحقیق : محمد ناصر الدین األلباني. ١٩٨٤
إكمال اإلكمال، ألبي بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، معین الدین، ابن نقطة الحنبلي  .٢٧

مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  - النبي، جامعة أم القرى البغدادي، المحقق: د. عبد القیوم عبد ریب 
١٤١٠. 

إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ألبي عبد اهللا مغلطاي بن قلیج بن عبد اهللا البكجري المصري  .٢٨
  أبو محمد أسامة بن إبراهیم - الحكري الحنفي، عالء الدین، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 

 م. ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢دیثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى، الفاروق الح 
اإلكمال في ذكر من له روایة في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذیب الكمال، ألبي  .٢٩

المحاسن شمس الدین محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسیني الدمشقي الشافعي، حققه ووثقه: د 
باكستان (یطبع ألول مرة  - منشورات جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي  عبد المعطي أمین قلعجي،

 عن نسختین خطیتین مع استدراكات الحافظ ابن حجر علیه).
اإللزامات والتتبع للدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  .٣٠

أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب  دینار البغدادي الدارقطني، دراسة وتحقیق: الشیخ
 م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥لبنان، الطبعة: الثانیة،  –العلمیة، بیروت 

روایة ابن یحیى البیع، ألبي عبد اهللا البغدادي الحسین بن إسماعیل بن محمد بن  - أمالي المحاملي  .٣١
یم القیسي، المكتبة اإلسالمیة ، دار ابن إسماعیل بن سعید بن أبان الضبي المحاملي، المحقق: د. إبراه

 ه.١٤١٢األردن ، الدمام، الطبعة: األولى،  - عمان  - القیم 
األمالي، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، تحقیق: عبد السالم هارون،  .٣٢

 م. ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الثانیة،  –دار الجیل 



 ٢٩٨

، ألبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفارسي، rیث المرویة عن النبي أمثال الحد .٣٣
 ه.١٤٠٩بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافیة 

ي األمثال في الحدیث النبوي، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف بأبِ  .٣٤
  الهند - بومباي  -الشیخ األصبهاني، المحقق: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، الدار السلفیة 

 م.١٩٨٧ -  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة، 
األموال، ألبي أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف بابن زنجویه تحقیق  .٣٥

جامعة الملك سعود، مركز الملك فیصل للبحوث ب -الدكتور: شاكر ذیب فیاض األستاذ المساعد 
 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، الطبعة: األولى، 

األنساب، ألبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، المحقق: عبد الرحمن  .٣٦
 ١٣٨٢نیة، حیدر آباد، الطبعة: األولى، ابن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثما

 م. ١٩٦٢ - هـ 
األهوال، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي المعروف  .٣٧

 هـ. ١٤١٣مصر، عام النشر:  –بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي فتحي السید، مكتبة آل یاسر 
ختالف، ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق: أبو األوسط في السنن واإلجماع واال .٣٨

هـ،  ١٤٠٥ -السعودیة، الطبعة: األولى  –الریاض  - حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، دار طیبة 
 م. ١٩٨٥

االیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل واألوزان والنقود الشرعیة، إعداد محمد صبحي بن حسن  .٣٩
 م.٢٠٠٧هـ١٤٢٨ة الجدید، سنة النشر حالق، مكتب

اإلیمان، ألبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي، المحقق: د. علي بن  .٤٠
 هـ.١٤٠٦بیروت، الطبعة: الثانیة،  –محمد ابن ناصر الفقیهي، مؤسسة الرسالة 

ح العالمة أحمد محمد شاكر، تعلیق الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، للحافظ ابن اكثیر، شر  .٤١
المحدث محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 

 م.١٩٩٦- ه١٤١٧الراشد، الریاض، الطبعة األولى، 
مد بن بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، البن ابن الِمْبَرد الحنبلي یوسف بن حسن بن أح .٤٢

  حسن بن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، تحقیق وتعلیق: الدكتورة روحیة عبد الرحمن السویفي،
 م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣لبنان، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 البدایة والنهایة، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: عبد اهللا .٤٣
 -هـ  ١٤١٨ابن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الطبعة: األولى، 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م، سنة النشر:  ١٩٩٧
البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، ألبي حفص ابن الملقن سراج الدین  .٤٤

المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن  صري،عمر بن علي بن أحمد الشافعي الم



 ٢٩٩

 م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥السعودیة، الطبعة: االولى، -الریاض - كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع 
البدع والنهي عنها، ألبي عبد اهللا محمد بن وضاح بن بزیع المرواني القرطبي، تحقیق ودراسة: عمرو  .٤٥

السعودیة، الطبعة: األولى،  –مصر، مكتبة العلم، جدة  - بن تیمیة، القاهرةعبد المنعم سلیم، مكتبة ا
 هـ.١٤١٦

البر والصلة، ألبي عبد اهللا الحسین بن الحسن بن حرب السلمي المروزي، المحقق: د. محمد سعید  .٤٦
 هـ.١٤١٩الریاض، الطبعة: األولى،  –بخاري، دار الوطن 

ن بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي، البعث والنشور، ألبي بكر أحمد بن الحسی .٤٧
هـ  ١٤٠٦تحقیق: الشیخ عامر أحمد حیدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، بیروت، الطبعة: األولى، 

 م. ١٩٨٦ - 
بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، ألبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي  .٤٨

ابن أبي أسامة. المنتقي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن الخصیب المعروف ب
المدینة  - أبي بكر الهیثمي. المحقق: د. حسین أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 

 م.١٩٩٢ – ١٤١٣المنورة الطبعة: األولى، 
ن هبة اهللا بن أبي جرادة العقیلي، المحقق: د. بغیة الطلب في تاریخ حلب، البن العدیم عمر بن أحمد ب .٤٩

 سهیل زكار، دار الفكر.
بلوغ المرام من أدلة األحكام، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقیق  .٥٠

 هـ. ١٤٢٤الریاض، الطبعة: السابعة،  –وتخریج وتعلیق: سمیر بن أمین الزهري، دار الفلق 
اإلیهام في كتاب األحكام، ألبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري بیان الوهم و  .٥١

الریاض، الطبعة : األولى ،  –الفاسي، ابن القطان، المحقق : د. الحسین آیت سعید، دار طیبة 
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨

الفاروق تاریخ ابن أبي خیثمة ، ألبي بكر أحمد بن أبي خیثمة، المحقق: صالح بن فتحي هالل،  .٥٢
 م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –الحدیثة للطباعة والنشر 

تاریخ ابن معین (روایة الدوري)، ألبي زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن  .٥٣
ث المري بالوالء، البغدادي ،المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، مركز البحث العلمي وٕاحیاء الترا

 .١٩٧٩ – ١٣٩٩مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  -اإلسالمي 
تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي)، ألبي زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن   .٥٤

 دمشق. –عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي، المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، دار المأمون للتراث 
المصري، ألبي سعید عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفي، دار الكتب العلمیة،  تاریخ ابن یونس .٥٥

 هـ. ١٤٢١بیروت، الطبعة: األولى، 
تاریخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري الدمشقي،  .٥٦

 – القوجاني، مجمع اللغة العربیة روایة: أبي المیمون بن راشد، دراسة وتحقیق: شكر اهللا نعمة اهللا
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 دمشق.
تاریخ إربل، لمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي اِإلربلي، المعروف بابن المستوفي، المحقق:  .٥٧

 م. ١٩٨٠سامي بن سید خماس الصقار، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشید للنشر، العراق، عام النشر: 
ذابین، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أیوب بن تاریخ أسماء الضعفاء والك .٥٨

أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهین، المحقق: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، الطبعة: األولى، 
 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 تاریخ أصبهان، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، .٥٩
 م.١٩٩٠- هـ ١٤١٠بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة 

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن  .٦٠
 م. ٢٠٠٣لى، َقاْیماز الذهبي، المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األو 

التاریخ األوسط، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، المحقق: محمود  .٦١
 ١٩٧٧ -  ١٣٩٧حلب ، القاهرة، الطبعة: األولى،  - إبراهیم زاید، دار الوعي ، مكتبة دار التراث 

اآلملي الطبري، (صلة تاریخ تاریخ الطبري، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  .٦٢
 ١٣٨٧ - بیروت، الطبعة: الثانیة  –هـ)، دار التراث ٣٦٩الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: 

 هـ.
التاریخ الكبیر، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، الطبعة: دائرة المعارف  .٦٣

 ت مراقبة: محمد عبد المعید خان.الدكن، طبع تح –العثمانیة، حیدر آباد 
تاریخ المدینة البن شبة، ألبي زید عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري،  .٦٤

 هـ. ١٣٩٩جدة ،عام النشر:  –المحقق: فهیم محمد شلتوت، السید حبیب محمود أحمد 
قرشي الجرجاني، المحقق: تحت مراقبة تاریخ جرجان، ألبي القاسم حمزة بن یوسف بن إبراهیم السهمي ال .٦٥

 م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –محمد عبد المعید خان، عالم الكتب 
تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأصلها،  .٦٦

رو بن غرامة العمروي، المعروف بابن علي بن الحسن بن هبة اهللا، دراسة وتحقیق: عم ألبي القاسم
 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥عساكر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر: 

التاسع من المشیخة البغدادیة، ألبي طاهر السلفي صدر الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  .٦٧
 لمجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة.إبراهیم ِسَلَفه األصبهاني، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم ا

التاسع من المشیخة البغدادیة، ألبي طاهر السلفي صدر الدین، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  .٦٨
  إبراهیم ِسَلَفه األصبهاني، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة

 .٢٠٠٤الطبعة: األولى، 
مؤسسة  - مختلف الحدیث، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، المكتب االسالمي  تأویل .٦٩

 م.١٩٩٩ - هـ ١٤١٩مزیده ومنقحة  - اإلشراق، الطبعة: الطبعة الثانیة
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تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، ألبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا  .٧٠
 ه.١٤٠٤بیروت، الطبعة: الثالثة،  –عساكر، دار الكتاب العربي المعروف بابن 

التحبیر في المعجم الكبیر، ألبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي،  .٧١
 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥بغداد، الطبعة: األولى،  –المحقق: منیرة ناجي سالم، رئاسة دیوان األوقاف 

ب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تألیف الدكتور: بشار عواد تحریر التقریب التهذی .٧٢
 م.١٩٩٧ - ه١٤١٧معروف، والشیخ شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى، 

تحریم النرد والشطرنج والمالهي، ألبي بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي، دراسة  .٧٣
 م. ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢د سعید عمر إدریس، الطبعة: األولى، وتحقیق واستدراك: محم

تحفة األشراف بمعرفة األطراف، ألبي الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزي، المحقق: عبد  .٧٤
 م.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الصمد شرف الدین، المكتب اإلسالمي، والدار القّیمة، الطبعة: الثانیة: 

راسیل، البن العراقي أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني تحفة التحصیل في ذكر رواة الم .٧٥
 الریاض. –ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، المحقق: عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشد 

التدوین في أخبار قزوین، ألبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، الرافعي القزویني، المحقق:  .٧٦
 م.١٩٨٧- هـ١٤٠٨ردي، دار الكتب العلمیة، الطبعة: عزیز اهللا العطا

- تذكرة الحفاظ، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي، دار الكتب العلمیة بیروت .٧٧
 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى، 

بن محمد بن الترغیب في فضائل األعمال وثواب ذلك، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد  .٧٨
أیوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهین، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب 

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة، بیروت 
تركــة النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم والســبل التــي وجههــا فیهــا المؤلــف: أبــو إســماعیل حمــاد بــن إســحاق بــن  .٧٩

هـ) المحقق: د. أكـرم ضـیاء ٢٦٧ل بن حماد بن زید بن درهم األزدي البغدادي المالكي (المتوفى: إسماعی
 هـ. ١٤٠٤العمري الطبعة: األولى، 

تسمیة ما انتهى إلینا من الرواة، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .٨٠
مطابع الرشید، المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  األصبهاني، تحقیق: عبد اهللا بن یوسف الجدیع،

 هـ.١٤٠٩
تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي وذكر المدلسین (وغیر ذلك من  .٨١

الفوائد)، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي، المحقق: الشریف حاتم بن 
 هـ.١٤٢٣مكة المكرمة، الطبعة: األولى  - د عارف العوني، دار عالم الفوائ

تصحیفات المحدثین، ألبي أحمد الحسن بن عبد اهللا بن سعید بن إسماعیل العسكري، المحقق: محمود  .٨٢
 هـ.١٤٠٢القاهرة، الطبعة: األولى،  –أحمد میرة، المطبعة العربیة الحدیثة 

ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن  التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، .٨٣
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أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي، المحقق: د. أبو لبابة حسین، دار اللواء للنشر 
 م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الریاض، الطبعة: األولى،  –والتوزیع 

ن أحمد بن تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ب .٨٤
عمان، الطبعة: األولى،  –حجر العسقالني ،المحقق: د. عاصم بن عبداهللا القریوتي، مكتبة المنار 

١٩٨٣ – ١٤٠٣. 
تعظیم قدر الصالة، ألبي عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي، المحقق: د. عبد الرحمن عبد  .٨٥

 ه.١٤٠٦الطبعة: األولى، المدینة المنورة،  - الجبار الفریوائي، مكتبة الدار 
التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه، ألبي حاتم  .٨٦

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد التمیمي، الدارمي، الُبستي. ترتیب: األمیر أبو 
حنفي. مؤلف التعلیقات الحسان: ألبو عبد الحسن علي بن بلبان بن عبد اهللا، عالء الدین الفارسي ال

الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، دار با وزیر للنشر 
 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -والتوزیع، جدة 

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان، ألبي  .٨٧
مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني ،المحقق: خلیل بن محمد العربي، الفاروق الحدیثة 

 م. ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤القاهرة، الطبعة: األولى،  –للطباعة والنشر، دار الكتاب اإلسالمي 
ن كثیر بن غالب اآلملي الطبري، تحقیق: الدكتور تفسیر الطبري، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید ب .٨٨

 ١٤٢٢عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الطبعة: األولى، 
 م. ٢٠٠١ - هـ 

تفسیر القرآن العظیم، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي  .٨٩
المملكة العربیة السعودیة،  - حاتم، المحقق: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز ابن أبي 

 هـ. ١٤١٩ - الطبعة: الثالثة 
تفسیر عبد الرزاق، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، دراسة وتحقیق:  .٩٠

 هـ.١٤١٩بعة: األولى، سنة بیروت.، الط - د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة 
تقریب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مع التوضیحات  .٩١

واإلضافة من كالم الحافظین المزِّي وابن حجر أو من مآخذهم، حققه وعلق علیه ووضحه وأضاف إلیه 
اهللا أبو زید، دار العاصمة لنشر  أبو األشبال صغیر أحمد شاغف الباكستاني، تقدیم بكر بن عبد

 والتوزیع. 
التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، ألبي بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، معین الدین،  .٩٢

ابن نقطة الحنبلي البغدادي، المحقق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الطبعة األولى 
 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨



 ٣٠٣

تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ال .٩٣
 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩حجر العسقالني، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الطبعة األولى 

تلخیص المتشابه في الرسم، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي،  .٩٤
 م. ١٩٨٥كینة الشهابي، طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: األولى، تحقیق: سُ 

تلخیص تاریخ نیسابور، ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكم  .٩٥
الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، تلخیص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد 

طهران، عّربه عن الفرسیة: د/ بهمن كریمي ـ  –لمعروف بالخلیفة النیسابوري، كتابخانة ابن سینا ا
 طهران.

التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن  .٩٦
البكري، وزارة عموم  عاصم النمري القرطبي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر

 هـ. ١٣٨٧المغرب، عام النشر:  –األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
المؤلف: نور الدین، علي بن محمد بن علي بن  تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة .٩٧

محمد المحقق: عبد الوهاب عبد اللطیف ، عبد اهللا  هـ)٩٦٣عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى: 
 .هـ ١٣٩٩الطبعة: األولى،  بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة  الصدیق الغماري

تهذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول اهللا من األخبار، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر  .٩٨
 القاهرة.  –ابن غالب اآلملي الطبري، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني 

تهذیب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مطبعة دائرة  .٩٩
 هـ.١٣٢٦المعارف النظامیة، الهند، الطبعة األولى، 

تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ألبي الحجاج یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، جمال الدین ابن   .١٠٠
  بیروت -، المحقق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة: األولى، 
الثقات، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، الدارمي، الُبستي طبع  .١٠١

المعید خان مدیر دائرة بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 
 .١٣٩٣المعارف العثمانیة، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند ،الطبعة: األولى، 

ثالثة مجالس من أمالي ابن مردویه، ألبي بكر أحمد بن موسى بن مردویه بن فورك بن موسى بن  .١٠٢
حمن األعظمي األستاذ المشارك بالجامعة جعفر األصبهاني، دراسة وتحقیق: الدكتور محمد ضیاء الر 

 -هـ  ١٤١٠اإلسالمیة بالمدینة المنورة، دار علوم الحدیث، اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة: األولى، 
 م. ١٩٩٠

الجامع، ألبي عروة البصري معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، نزیل الیمن، المحقق: حبیب   .١٠٣
لعلمي بباكستان، وتوزیع المكتب اإلسالمي ببیروت، الطبعة: الثانیة، الرحمن األعظمي، المجلس ا

 هـ. ١٤٠٣



 ٣٠٤

جامع البیان في تأویل القرآن، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي الطبري،  .١٠٤
 م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

أحكام المراسیل، ألبي سعید صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا الدمشقي  جامع التحصیل في .١٠٥
 – ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الثانیة،  –العالئي، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، عالم الكتب 

١٩٨٦. 
ري ثم جامع المسانید والسَُّنن الهادي ألقوم َسَنن، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البص .١٠٦

 - الدمشقي، المحقق: د عبد الملك بن عبد اهللا الدهیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
مكة المكرمة، الطبعة: الثانیة،  -لبنان، طبع على نفقة المحقق ویطلب من مكتبة النهضة الحدیثة 

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري جامع بیان العلم وفضله، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن  .١٠٧

القرطبي، تحقیق: أبي األشبال الزهیري، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 
 م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤

الجامع في الحدیث، ألبي محمد ابن وهب عبد اهللا بن وهب بن مسلم المصري القرشي، المحقق: د  .١٠٨
القاهرة،  –كلیة أصول الدین  - الخیر، أستاذ الحدیث وعلومه المساعد مصطفى حسن حسین محمد أبو 

 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الریاض، الطبعة: األولى  –دار ابن الجوزي 
الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس  .١٠٩

القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –أطفیش، دار الكتب المصریة  الدین القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم
 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

الجرح والتعدیل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن  .١١٠
لعربي الهند، دار إحیاء التراث ا –بحیدر آباد الدكن  - أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 م. ١٩٥٢هـ  ١٢٧١بیروت، الطبعة: األولى،  –
جزء القراءة خلف اإلمام، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، حققه وعلق  .١١١

علیه: األستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: األستاذ محمد عطا اهللا خلیف الفوحباني، المكتبة السلفیة، 
 م. ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠الطبعة: األولى، 

جزء فیه حدیث المصیصي لوین، ألبي جعفر محمد بن سلیمان بن حبیب بن جبیر األسدي المصیصي  .١١٢
الریاض،  –المعروف بـ لوین، المحقق: أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحمید السعدني، أضواء السلف 

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، 
یحیى بن جابر بن داود الَبَالُذري، تحقیق: سهیل زكار وریاض  جمل من أنساب األشراف، ألحمد بن .١١٣

 م. ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: األولى،  –الزركلي، دار الفكر 
جمهرة األمثال، ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري، الناشر:  .١١٤

 بیروت. –دار الفكر 



 ٣٠٥

بي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، المحقق: مساعد بن الجهاد، ألبي بكر بن أ .١١٥
 ه.١٤٠٩المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  - سلیمان الراشد الجمید، مكتبة العلوم والحكم 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ألبي الحسن علي بن محمد بن  .١١٦
الشیخ  -بصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، المحقق: الشیخ علي محمد معوض محمد بن حبیب ال

 م. ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 
الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السنة، ألبي القاسم إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي  .١١٧

لطلیحي التیمي األصبهاني، الملقب بقوام السنة، المحقق: محمد بن ربیع بن هادي عمیر القرشي ا
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الریاض، الطبعة: الثانیة،  - السعودیة –المدخلي، دار الرایة 

حدیث أبي القاسم الكناني، ألبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس، الكناني المصري ، مخطوط  .١١٨
 .٢٠٠٤امج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة، الطبعة: األولى، ُنشر في برن

حدیث السراج، ألبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن مهران الخراساني النیسابوري المعروف  .١١٩
بالسَّرَّاج، تخریج: زاهر بن طاهر الشحامي، المحقق: أبو عبد اهللا حسین بن عكاشة بن رمضان، 

 م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥فاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى ال
حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .١٢٠

 م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -األصبهاني، السعادة 
م، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسال .١٢١

بیروت، الطبعة :  –لبنان  - المحقق : حققه وخرج أحادیثه: حسین إسماعیل الجمل، مؤسسة الرسالة 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨االولى ، 

الدعوات الكبیر، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي،  .١٢٢
 م. ٢٠٠٩الكویت، الطبعة: األولى ،  –: بدر بن عبد اهللا البدر، غراس للنشر والتوزیع المحقق

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  .١٢٣
 هـ. ١٤٠٥ - بیروت، الطبعة: األولى  –دار الكتب العلمیة  الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي،

النبوة، ألبي القاسم إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلیحي التیمي األصبهاني،  دالئل .١٢٤
 ه.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –الملقب بقوام السنة، المحقق: محمد محمد الحداد، دار طیبة 

أحمد بن  دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین، ألبي عبد اهللا محمد بن .١٢٥
مكة الطبعة:  –عثمان ابن َقاْیماز الذهبي، المحقق: حماد بن محمد األنصاري، مكتبة النهضة الحدیثة 

 م. ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧الثانیة، 
ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أمرًا أونهیًا ومن بعده من التابعین  .١٢٦

ة الحدیث من جمیع األمصار، ألبو الفتح محمد بن الحسین وغیرهم ممن ال أخ له یوافق اسمه من نقل
ابن أحمد بن عبد اهللا بن بریدة الموصلي األزدي، المحقق: أبو شاهد ضیاء الحسن محمد السلفي، دار 

 ابن حزم، الطبعة: األولى.



 ٣٠٦

ماز ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق، ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن َقایْ  .١٢٧
الزرقاء، الطبعة:  –الذهبي، المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر المیادیني، مكتبة المنار 

 م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، 
ذكر األقران وروایتهم عن بعضهم بعضا، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري  .١٢٨

 ١٤١٧المعروف بأِبي الشیخ األصبهاني، المحقق: مسعد السعدني، دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى 
 م. ١٩٩٦ - هـ 

ث واحد، ألبي محمد الحسن بن ذكر من لم یكن عنده إال حدیث واحد ومن لم یحدث عن شیخه إال بحدی .١٢٩
ل، المحقق: أبو عبد الباري رضا بو شامة الجزائري، دار ابن  محمد بن الحسن بن علي البغدادي الَخالَّ

 م.٢٠٠٤دار ابن عفان، الطبعة: األولى،  - القیم 
من ذم الكالم وأهله، ألبي إسماعیل عبد اهللا بن محمد بن علي األنصاري الهروي، المحقق: عبد الرح  .١٣٠

 م.١٩٩٨- هـ ١٤١٨المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  - عبد العزیز الشبل، مكتبة العلوم والحكم 
زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیة،  .١٣١

-هـ ١٤١٥لعشرون ، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، الطبعة: السابعة وا - مؤسسة الرسالة، بیروت 
 م.١٩٩٤

الزهد الكبیر، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي، المحقق:  .١٣٢
 م.١٩٩٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –عامر أحمد حیدر، ناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 

هـــ) ١٨٥األزدي الموصــلي (المتــوفى:  الزهــد المؤلــف: أبــو مســعود المعــافى بــن عمــران بــن نفیــل بــن جــابر .١٣٣
 ١٤٢٠بیروت المحقق: الـدكتور عـامر حسـن صـبري الطبعـة: األولـى،  –الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 

 م. ١٩٩٩ -هـ 
الزهد، ألبي السَِّري، َهنَّاد بن السَِّري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن  .١٣٤

ارمي الكوفي، المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي، دار الخلفاء للكتاب عدس بن زید التمیمي الد
 الكویت. –اإلسالمي 

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج  .١٣٥
 ریاض، الطبعة: األولى.نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ال

سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن  .١٣٦
المملكة العربیة السعودیة،  - الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني ، دار المعارف، الریاض 

 م. ١٩٩٢- هـ  ١٤١٢الطبعة: األولى، 
بي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، المحقق: محمد ناصر السنة، أل .١٣٧

 هـ.١٤٠٠بیروت، الطبعة: األولى،  –الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 
سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید، المحقق : محمد فؤاد عبد   .١٣٨

 فیصل عیسى البابي الحلبي. - اء الكتب العربیة الباقي، دار إحی
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سنن أبي بكر األثرم، ألبي بكر بن محمد بن هانئ اإلسكافي األثرم الطائي، وقیل الطلبي، المحقق:  .١٣٩
 م. ٢٠٠٤عامر حسن صبري، البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى، 

شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن .١٤٠
 بیروت. –السِِّجْستاني، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، المحقق: بشار  .١٤١
 م. ١٩٩٨بیروت، سنة النشر:  –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار  سنن .١٤٢
البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب األرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد 

 -هـ  ١٤٢٤الطبعة: األولى،  لبنان، –اللطیف حرز اهللا، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت 
 .م٢٠٠٤

السنن الصغیر، ألبي بكر ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي،  .١٤٣
المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: األولى، 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠
ْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي، السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ  .١٤٤

 - هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العلمیة، بیروت  المحقق: محمد عبد القادر عطا،
 م. ٢٠٠٣

السنن الكبرى، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي، حققه وخرج أحادیثه:  .١٤٥
األرناؤوط، قدم له: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،  حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: شعیب

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة: األولى،  –مؤسسة الرسالة 
السنن المأثورة للشافعي، ألبي إبراهیم المزني إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، المحقق: د. عبد المعطي  .١٤٦

 .١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –أمین قلعجي، دار المعرفة 
سنن سعید بن منصور، ألبي عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، دراسة وتحقیق:  .١٤٧

هـ  ١٤١٧د سعد بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل حمید، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى، 
 م. ١٩٩٧ - 

ن بسطام بن عبد الرحمن المري سؤاالت ابن الجنید، ألبي زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد ب .١٤٨
المدینة المنورة، الطبعة: األولى  - بالوالء، البغدادي، المحقق: أحمد محمد نور سیف، مكتبة الدار 

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعدیلهم، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل  .١٤٩

المدینة المنورة،  -، المحقق: د. زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ابن هالل بن أسد الشیباني
 هـ.١٤١٤الطبعة: األولى، 

سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن  .١٥٠
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اسم العمري، عمادة إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني، المحقق: محمد علي ق
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣
سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء، ألبي زرعة الرازي، عبید اهللا بن عبد  .١٥١

القاهرة، الطبعة:  –زهري، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر الكریم، المحقق: أبو عمر محمد بن علي األ
 م. ٢٠٠٩األولى، 

سؤاالت البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنه، ألبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني،  .١٥٢
الهور، باكستان، الطبعة: األولى،  - المحقق: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، كتب خانه جمیلي 

 هـ.١٤٠٤
  سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحادیث في جامع الترمذي، لیوسف بن محمد الّدخیل النجدي ثم المدني  .١٥٣

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى 
 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن سؤاالت الحاكم النیسابوري، ألبي الحسن علي بن  .١٥٤
الریاض،  –دینار البغدادي الدارقطني، المحقق: د. موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، مكتبة المعارف 

 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الطبعة: األولى، 
 سؤاالت السلمي للدارقطني، ألبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسین بن محمد بن موسى بن خالد .١٥٥

ابن سالم النیسابوري، المحقق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد 
 هـ. ١٤٢٧ابن عبد الرحمن الجریسي، الطبعة: األولى، 

سؤاالت حمزة بن یوسف السهمي، ألبي القاسم حمزة بن یوسف بن إبراهیم السهمي القرشي الجرجاني،  .١٥٦
 – ١٤٠٤الریاض، الطبعة: األولى،  –اهللا بن عبدالقادر، مكتبة المعارف المحقق: موفق بن عبد 

 م.١٩٨٤
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني، لمحمد بن عثمان بن أبي شیبة، المحقق: أبو  .١٥٧

 م. ٢٠٠٦القاهرة، الطبعة: األولى،  –عمر محمد بن علي األزهري، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر 
سؤاالت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا  .١٥٨

محمد ابن عبد اهللا الحاكم النیسابوري)، ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن 
ق: موفق بن عبد اهللا بن عبد ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، المحق

 م.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –القادر، دار الغرب اإلسالمي 
سیر أعالم النبالء، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي، المحقق : مجموعة من  .١٥٩

 م. ١٩٨٥- هـ  ١٤٠٥لثة ، المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثا
سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر والمغازي)، محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالوالء، المدني، تحقیق:  .١٦٠

 م.١٩٧٨-هـ ١٣٩٨بیروت، الطبعة: األولى  –سهیل زكار، دار الفكر 



 ٣٠٩

ي، جمال الدین، السیرة النبویة البن هشام، ألبي محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافر  .١٦١
تحقیق: مصطفى السقا وٕابراهیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

 م. ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة: الثانیة، 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألبي القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور الطبري الرازي  .١٦٢

هـ ١٤٢٣السعودیة، الطبعة: الثامنة،  –ئي، تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طیبة الاللكا
 م.٢٠٠٣ - 

شرح السنة، ألبي محمد محیي السنة الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقیق:  .١٦٣
هـ ١٤٠٣: الثانیة، دمشق، بیروت، الطبعة - محمد زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي - شعیب األرنؤوط

 م.١٩٨٣ - 
شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري  .١٦٤

 م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ - المصري الطحاوي، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 
بد الملك بن سلمة األزدي الحجري شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن ع .١٦٥

محمد سید جاد الحق) من علماء األزهر  - المصري الطحاوي، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار 
الباحث بمركز خدمة  -الشریف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د یوسف عبد الرحمن المرعشلي 

 م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ -السنة بالمدینة النبویة، عالم الكتب، الطبعة: األولى 
الشریعة، ألبي بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي، المحقق: الدكتور عبد اهللا بن عمر  .١٦٦

 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الریاض / السعودیة، الطبعة: الثانیة،  -ابن سلیمان الدمیجي، دار الوطن 
وسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي، حققه شعب اإلیمان، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن م .١٦٧

وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، وأشرف على تحقیقه وتخریج 
الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع  –أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

 م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣ومباي بالهند، الطبعة: األولى، بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة بب
شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي الذین روى عنهم وسمع منهم وذكر تجریح من جرح منهم وتعدیله مما  .١٦٨

وقع في كتاب أبي عبد اهللا محمد بن وضاح، مع أخبار ابن وهب وفضله وزهده وسبب وفاته، ألبي 
القرطبي األندلسي ابن بشكوال، المحقق: الدكتور عامر حسن القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 

 م. ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨صبري، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقیق: أحمد عبد  .١٦٩

 م. ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧: الرابعة بیروت، الطبعة –الغفور عطار، دار العلم للمالیین 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  .١٧٠

بیروت، الطبعة: الثانیة،  –التمیمي، الدارمي، الُبستي، المحقق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
 م.١٩٩٣ – ١٤١٤

د بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي صحیح ابن خزیمة، ألبي بكر محم .١٧١



 ٣١٠

 بیروت. –النیسابوري، المحقق: د. محمد مصطفى األعظمي، الناشر: المكتب اإلسالمي 
 صحیح األدب المفرد لإلمام البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، .١٧٢

صر الدین األلباني، دار الصدیق للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة، حقق أحادیثه وعلق علیه: محمد نا
 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

صحیح البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل الجعفي البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر  .١٧٣
 هـ.١٤٢٢جدة، الطبعة: األولى،  -الناصر، دار طوق النجاة

 الریاض، الطبعة: الخامسة. –ر الدین األلباني، مكتبة المعارف صحیح الترغیب والترهیب، لمحمد ناص .١٧٤
صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن  .١٧٥

 آدم، األشقودري األلباني، الناشر: المكتب اإلسالمي.
الریاض، الطبعة -رف لنشر والتوزیعصحیح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعا .١٧٦

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٧الجدیدة  األولى للطبعة
صحیح سنن أبي داود، إلمام الحافظ سلیمان بن األشعث السجستاني، تألیف محمد ناصر الدین  .١٧٧

الریاض، الطبعة األولى  -األلباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد
 م. ١٩٩٨- ه١٤١٩

الریاض، الطبعة  - صحیح سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدین أللباني، مكتبة المعارف لنشر والتوزیع .١٧٨
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى لطبعة الجدیدة،

صحیح مسلم، ألبي الحسن القشیري مسلم بن الحجاج النیسابوري، المحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  .١٧٩
 بیروت. –إحیاء التراث العربي 

الجنة، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، المحقق: صفة  .١٨٠
 دمشق / سوریا. -علي رضا عبد اهللا، دار المأمون للتراث 

الضعفاء الكبیر، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي المكي، المحقق: عبد المعطي  .١٨١
 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة: األولى،  –لعلمیة دار المكتبة ا أمین قلعجي،

الضعفاء والمتروكون، ألبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: عبد اهللا  .١٨٢
 ه.١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –القاضي، دار الكتب العلمیة 

لي الخراساني النسائي، المحقق: محمود الضعفاء والمتروكون، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن ع .١٨٣
 هـ.١٣٩٦حلب، الطبعة: األولى،  –إبراهیم زاید، دار الوعي 

الضعفاء، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، المحقق: أبو عبد اهللا أحمد  .١٨٤
 م.٢٠٠٥- هـ١٤٢٦بن إبراهیم بن أبي العینین، مكتبة ابن عباس، الطبعة: األولى 

الضعفاء، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، المحقق:  .١٨٥
 م.١٩٨٤ – ١٤٠٥الدار البیضاء، الطبعة: األولى،  - فاروق حمادة، دار الثقافة 

ادیثه ضعیف األدب المفرد، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، حقق أح .١٨٦



 ٣١١

 - هـ  ١٤١٩وعلق علیه: محمد ناصر الدین األلباني، دار الصدیق للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة، 
 م. ١٩٩٨

الریاض، الطبعة  - ضعیف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعرف لنشر والتوزیع .١٨٧
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى لطبعة الجدیدة،

حمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، الطب النبوي، ألبي نعیم أ .١٨٨
 م. ٢٠٠٦دار ابن حزم، الطبعة: األولى،  المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي،

الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدینة ومن بعدهم، ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع  .١٨٩
دي المعروف بابن سعد، المحقق: زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم الهاشمي بالوالء، البصري، البغدا

 هـ. ١٤٠٨المدینة المنورة، الطبعة: الثانیة،  - والحكم 
طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري  .١٩٠

 –الحق حسین البلوشي، مؤسسة الرسالة  المعروف أبي الشیخ األصبهاني، المحقق: عبد الغفور عبد
 م.١٩٩٢ –هـ ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة، 

العزلة، ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، المطبعة السلفیة  .١٩١
 هـ. ١٣٩٩القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –

حیان األنصاري المعروف بأِبي الشیخ األصبهاني،  العظمة، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن .١٩٢
 ه.١٤٠٨الریاض، الطبعة: األولى،  –المحقق: رضاء اهللا بن محمد إدریس المباركفوري، دار العاصمة 

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، ، أبو البن أبي حاتم ،العلل .١٩٣
وعنایة، د: سعد بن عبد اهللا الحمید، و د: خالد بن عبد الرحمن تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف 

 م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧الجریسي، مطابع الحمیضي، الطبعة: األولى، 
علل الترمذي الكبیر، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، رتبه على  .١٩٤

ائي، أبو المعاطي النوري، محمود خلیل كتب الجامع: أبو طالب القاضي، المحقق: صبحي السامر 
 هـ.١٤٠٩بیروت، الطبعة: األولى،  –الصعیدي، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربیة 

العلل الواردة في األحادیث النبویة، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  .١٩٥
إلى الحادي عشر، تحقیق وتخریج: محفوظ النعمان ابن دینار البغدادي الدارقطني، المجلدات من األول، 

م. والمجلدات من  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الریاض. الطبعة: األولى  - الرحمن زین اهللا السلفي. دار طیبة 
 –الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق علیه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي 

 هـ. ١٤٢٧الدمام، الطبعة: األولى، 
ة الرجال، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق: العلل ومعرف .١٩٦

 م. ٢٠١ - هـ  ١٤٢٢وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاني، الریاض، الطبعة: الثانیة، 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  .١٩٧

 بیروت. –لدین العینى، دار إحیاء التراث العربي الحنفى بدر ا



 ٣١٢

عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، ألحمد بن محمد بن إسحاق بن  .١٩٨
، المعروف بـ  ، المحقق: كوثر »ابن السُّنِّي«إبراهیم بن أسباط بن عبد اهللا بن إبراهیم بن ُبَدْیح، الدِّْیَنَوريُّ

 بیروت. - جدة  -ار القبلة للثقافة اإلسالمیة ومؤسسة علوم القرآن د البرني،
عوالي مسلم أربعون حدیثا منتقاة من صحیح مسلم، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .١٩٩

 -هـ  ١٤٠٨حجر العسقالني، المحقق: كمال یوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة: الثانیة 
 م. ١٩٨٨

 –مرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام، لمحمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي غایة ال .٢٠٠
 ه.١٤٠٥ –بیروت، الطبعة: الثالثة 

غایة النهایة في طبقات القراء، ألبي الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف، مكتبة ابن تیمیة،  .٢٠١
 ٣سر.هـ ج. برجسترا١٣٥١الطبعة: عني بنشره ألول مرة عام 

غرائب حدیث اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه، ألبي الحسین محمد بن المظفر بن موسى بن عیسى  .٢٠٢
السعودیة،  –البزار البغدادي، تحقیق: أبي عبد الباري رضا بن خالد الجزائري، دار السلف، الریاض 

 م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: األولى، 
عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي، المحقق: بدر البدر، دار الخلفاء  الغرباء، ألبي بكر محمد بن الحسین بن .٢٠٣

 هـ.١٤٠٣الكویت، الطبعة: األولى،  –للكتاب اإلسالمي 
غریب الحدیث، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، المحقق: د. عبد اهللا الجبور، مطبعة  .٢٠٤

 .١٣٩٧بغداد، الطبعة: األولى،  –العاني 
سماء المبهمة الواقعة في متون األحادیث المسندة، ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن غوامض األ .٢٠٥

مسعود ابن بشكوال الخزرجي األنصاري األندلسي، المحقق: د. عز الدین علي السید ، محمد 
 هـ.١٤٠٧بیروت، الطبعة: األولى،  –كمال الدین عز الدین، عالم الكتب 

عبد اهللا بن إبراهیم بن عبدَوْیه البغدادي الشافعي البزَّاز، حققه: حلمي  الغیالنیات، ألبي بكر محمد بن .٢٠٦
كامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق علیه: ألبي عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الریاض، الطبعة: األولى،  –السعودیة  - الجوزي 
عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي، فتح الباب في الكنى واأللقاب، ألبي  .٢٠٧

الریاض، الطبعة: األولى،  –السعودیة  -المحقق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، مكتبة الكوثر 
 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي دار المعرفة  .٢٠٨
، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على ١٣٧٩یروت، ب - 

 طبعه: محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز.
فتح الباري شرح صحیح البخاري، لزین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي،  .٢٠٩

، مكتبة الغرباء وآخرونبغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي تحقیق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، ال



 ٣١٣

 - هـ  ١٤١٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –المدینة النبویة، الحقوق: مكتب تحقیق دار الحرمین  - األثریة 
 م. ١٩٩٦

لمروزي، المحقق: سمیر أمین الفتن، ألبو عبد اهللا نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعي ا .٢١٠
 ه.١٤١٢القاهرة، الطبعة: األولى،  –الزهیري، مكتبة التوحید 

الفتن، ألبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق: عامر حسن صبري،  .٢١١
 م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى،  –دار البشائر اإلسالمیة 

ة وغیرهم، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران فضائل الخلفاء األربع .٢١٢
األصبهاني، تحقیق: صالح بن محمد العقیل، دار البخاري للنشر والتوزیع، المدینة المنورة، الطبعة: 

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧األولى، 
الشیباني، المحقق: د.  فضائل الصحابة، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .٢١٣

 م.١٩٨٣ – ١٤٠٣بیروت، الطبعة: األولى،  –وصي اهللا محمد عباس، مؤسسة الرسالة 
فضائل القرآن للقاسم بن سالم، ألبي عبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي ،تحقیق: مروان  .٢١٤

هـ  ١٤١٥وت)،الطبعة: األولى، بیر  -العطیة، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین، دار ابن كثیر (دمشق 
 م. ١٩٩٥- 

فضل الرمي وتعلیمه، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، دراسة  .٢١٥
وتحقیق وتخریج: األستاذ الدكتور محمد بن حسن بن أحمد الغماري عضو هیئة التدریس بجامعة أم 

ب والسنة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، الطبعة: القرى كلیة الدعوة وأصول الدین قسم الكتا
 هـ ١٤١٩

الفقیه والمتفقه، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، المحقق: أبو  .٢١٦
 ه.١٤٢١السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، دار ابن الجوزي 

الحنائي، ألبي القاسم الِحنَّائي الحسین بن محمد بن إبراهیم بن الُحسین الدمشقي،  فوائد أبي القاسم .٢١٧
تخریج: أبي محمد عبد العزیز بن محمد بن محمد بن عاصم النَّْخَشِبّي، المحقق: خالد رزق محمد جبر 

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨أبو النجا، أضواء السلف، الطبعة: األولى، 
ات، ألبو بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهیم بن عبدَوْیه البغدادي الشافعي البزَّاز، الفوائد الشهیرة بالغیالنی .٢١٨

حققه: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق علیه: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الریاض، الطبعة: األولى،  –السعودیة  - سلمان، دار ابن الجوزي 

أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنید البجلي الرازي ثم  المؤلف: الفوائد .٢١٩
  الریاض - الناشر: مكتبة الرشد  المحقق: حمدي عبد المجید السلفي هـ)٤١٤الدمشقي (المتوفى: 

 .١٤١٢الطبعة: األولى، 
 بن الجنید البجلي الرازي ثم الفوائد، ألبي القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا .٢٢٠

 .١٤١٢الریاض، الطبعة: األولى،  –الدمشقي، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة الرشد 



 ٣١٤

الفوائد، ألبي بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهیم بن عبدَوْیه البغدادي الشافعي البزَّاز، حققه: حلمي كامل  .٢٢١
یه: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق عل

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الریاض، الطبعة: األولى،  -السعودیة –
القدر، ألبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الُمْسَتفاض الِفْریاِبي، المحقق: عبد اهللا بن حمد  .٢٢٢

  المنصور
 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨السعودیة، الطبعة: األولى،  –أضواء السلف 

 القرآن الكریم 
قضاء الحوائج، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي  .٢٢٣

 القاهرة. –المعروف بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي السید إبراهیم، مكتبة القرآن 
مد بن عثمان بن َقاْیماز محمد بن أح الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، ألبي عبد اهللا .٢٢٤

مؤسسة علوم  -الذهبي، المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة 
 م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣القرآن، جدة، الطبعة: األولى، 

علي - الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد بن عدي الجرجاني، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود .٢٢٥
لبنان، الطبعة: األولى، - بیروت - وض، شارك في تحقیقه: عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمیة محمد مع

 م.١٩٩٧هـ١٤١٨
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري  .٢٢٦

صفوة  - محقق: بكري حیاني الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي، ال
 م.١٩٨١- ه١٤٠١السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، 

الكنى واألسماء، ألبي ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعید بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي،  .٢٢٧
 - هـ  ١٤٢١ لبنان، الطبعة: األولى، - بیروت –المحقق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار ابن حزم 

 م.٢٠٠٠
الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات، ألبي البركات بركات بن أحمد بن محمد الخطیب، زین  .٢٢٨

 م.١٩٨١الدین ابن الكیال، المحقق: عبد القیوم عبد رب النبي، دار المأمون ـ بیروت، الطبعة: األولى ـ 
ل الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى لسان العرب، ألبي الفضل، محمد بن مكرم بن على، جما .٢٢٩

 هـ. ١٤١٤ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –اإلفریقي، دار صادر 
  هـ)٨٥٢لسان المیزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:  .٢٣٠

 م. ٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة: األولى،  المحقق: عبد الفتاح أبو غدة،
المتمنین، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي المعروف  .٢٣١

لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت  - بابن أبي الدنیا، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، دار ابن حزم 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ألبي حاتم مح .٢٣٢



 ٣١٥

حلب، الطبعة:  –ابن َمْعبَد، التمیمي، الدارمي، الُبستي، المحقق: محمود إبراهیم زاید، دار الوعي 
 هـ.١٣٩٦األولى، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، المحقق:   .٢٣٣
 م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر:  حسام الدین القدسي،

مجموع فیه مصنفات ألبي جعفر ابن البختري، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن  .٢٣٤
بیروت،  –لبنان  - سلیمان البغدادي الرزاز، المحقق: نبیل سعد الدین جرار، دار البشائر االسالمیة 

 م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الطبعة: االولى، 
 –المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر  .٢٣٥

 بیروت.
مختصر الشمائل المحمدیة، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي،  .٢٣٦

 ن األلباني.األردن، اختصره وحققه محمد ناصر الدی –عمان  - المكتبة اإلسالمیة 
المختلطین، ألبي السعید صالح الدین خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا الدمشقي العالئي، المحقق: د.  .٢٣٧

هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة: األولى،  –رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزید، مكتبة الخانجي 
 م.١٩٩٦ - 

علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني  المدخل إلى السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن .٢٣٨
 الكویت. –البیهقي، المحقق: د. محمد ضیاء الرحمن األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

  المراسیل، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني  .٢٣٩
 .١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: شعیب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

المراسیل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي  .٢٤٠
 ه.١٣٩٧بیروت، الطبعة: األولى،  –حاتم، المحقق: شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني، مؤسسة الرسالة 

لكوفي، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن مسانید أبي یحیى فراس بن یحیى اْلُمَكتِِّب ا .٢٤١
 - موسى بن مهران األصبهاني، المحقق : أبو یوسف محمد بن حسن المصري، مطابع ابن تیمیة 

  القاهرة
 هـ. ١٤١٣الطبعة : األولى ، 

ي، مساوئ األخالق ومذمومها، ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامر  .٢٤٢
حققه وخرج نصوصه وعلق علیه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي للتوزیع، جدة، 

 م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣الطبعة: األولى، 
مستخرج أبي عوانة، ألبي عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم النیسابوري اإلسفراییني، تحقیق: أیمن بن  .٢٤٣

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩: األولى، بیروت، الطبعة –عارف الدمشقي، دار المعرفة 
المستدرك على الصحیحین، ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن  .٢٤٤

الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع ، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، دار 
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 .١٩٩٠ – ١٤١١بیروت، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمیة 
المستدرك على الصحیحین، إلمام الحافظ أبي عبد اهللا الحاكم النیسابوري، وبذیله التلخیص للحافظ  .٢٤٥

الذهبي رحمهما اهللا، طبعة َمزیدة بفرس األحادیث الشریفة بإشراف د. یوسف عبد الرحمن الَمرعشلي، دار 
 بیروت. -المعارف

ن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي مسند ابن أبي شیبة، ألبي بكر بن أبي شیبة عبد اهللا ب .٢٤٦
الریاض، الطبعة:  –العبسي، المحقق: عادل بن یوسف العزازي و أحمد بن فرید المزیدي، دار الوطن 

 م.١٩٩٧األولى، 
مسند ابن الجعد، علي بن الَجْعد بن عبید الَجْوَهري البغدادي، تحقیق: عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر  .٢٤٧

 م.١٩٩٠ – ١٤١٠ولى، بیروت، الطبعة: األ –
مسند أبي داود الطیالسي، ألبي داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصرى، المحقق: الدكتور  .٢٤٨

 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩مصر، الطبعة: األولى،  –محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر
یمن بن عارف الدمشقي، دار مسند أبي عوانة، ألبي عوانة یعقوب بن إسحاق اإلسفرائیني، المحقق: أ .٢٤٩

 م. ١٩٩٨بیروت، الطبعة: األولى،  –المعرفة 
مسند أبي یعلى، ألبي یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي، الموصلي،  .٢٥٠

 م.١٩٨٤ – ١٤٠٤دمشق، الطبعة: األولى،  –المحقق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث 
هویه، ألبي یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم الحنظلي المروزي مسند إسحاق بن را .٢٥١

المدینة  -المعروف بـ ابن راهویه، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإلیمان 
 .م١٩٩١ – ١٤١٢المنورة، الطبعة: األولى، 

حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، المحقق: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن  .٢٥٢
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  - شعیب األرنؤوط 
 م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، 

ثم  مسند اإلمام عبد اهللا بن المبارك، ألبي عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي .٢٥٣
 هـ. ١٤٠٧الریاض، الطبعة: األولى،  –المْروزي، المحقق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف 

بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار  مسند البزار، ألبي .٢٥٤
 ١٠عد (حقق األجزاء من )، وعادل بن س٩إلى  ١المحقق: محفوظ الرحمن زین اهللا، (حقق األجزاء من 

  المدینة المنورة -)، مكتبة العلوم والحكم ١٨)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٧إلى 
 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: األولى، (بدأت 

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن  .٢٥٥
صمد الدارمي، التمیمي السمرقندي، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، عبد ال

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 
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ویاني، المحقق: أیمن علي أبو یماني، مؤسسة قرطبة  .٢٥٦  –مسند الرویاني، ألبي بكر محمد بن هارون الرُّ
 ه.١٤١٦بعة: األولى، القاهرة، الط

المسند الشافعي، ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  .٢٥٧
 هـ. ١٤٠٠لبنان، عام النشر:  –مناف المطلبي القرشي المكي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

اللخمي الشامي الطبراني، المحقق: مسند الشامیین، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر   .٢٥٨
 .١٩٨٤ – ١٤٠٥بیروت، الطبعة: األولى،  –حمدي بن عبدالمجید السلفي، مؤسسة الرسالة 

مسند الشهاب، ألبي عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري،  .٢٥٩
 م.١٩٨٦ – ١٤٠٧ة: الثانیة، بیروت، الطبع –المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة 

المسند المستخرج على صحیح اإلمام مسلم، ألبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى  .٢٦٠
 -ابن مهران األصبهاني، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩٦ - هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت 
د للشاشي، ألبي سعید الهیثم بن كلیب بن سریج بن معقل الشاشي الِبْنَكثي، المحقق: د. محفوظ المسن .٢٦١

 .١٤١٠المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  -مكتبة العلوم والحكم  الرحمن زین اهللا،
محمد ولي الدین التبریزي، محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، المحقق:  مشكاة المصابیح، ألبي عبداهللا .٢٦٢

 م.١٩٨٥بیروت، الطبعة: الثالثة،  –ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي 
مشیخة ابن طهمان، ألبي سعید إبراهیم بن طهمان بن شعبة الخراساني الهروي، المحقق: محمد طاهر  .٢٦٣

 م.١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣دمشق، سنة النشر:  –مالك، مجمع اللغة العربیة 
ألبي بكر ابن أبي شیبة عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ابن المصنف في األحادیث واآلثار،  .٢٦٤

 هـ.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –خواستي العبسي، المحقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 
المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن  .٢٦٥

 ه.١٤٠٩الریاض، الطبعة: األولى،  –لمحقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد خواستي العبسي، ا
المصنف، ألبي بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي، حققه وقوم نصوصه  .٢٦٦

 - جدة، مؤسسة علوم القرآن- المملكة العربیة السعودیة  -وخرج أحادیث: محمد عوامة، شركة دار القبلة
لبنان، الطبعة  -بیروت–دمشق، قام بطباعته وٕاخراجه َدار قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع  -اسوری

 م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٧األولى، 
المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .٢٦٧

د بن سعود، تنسیق: د. سعد بن ) رسالة علمیة قدمت لجامعة اإلمام محم١٧العسقالني، المحقق: (
 هـ.١٤١٩السعودیة، الطبعة: األولى،  –ناصر بن عبد العزیز الشثري، دار العاصمة، دار الغیث 

 - دمشق - المعالم األثیرة في السنة والسیرة، لمحمد بن محمد حسن ُشرَّاب، دار القلم، الدار الشامیة  .٢٦٨
 هـ. ١٤١١ - بیروت، الطبعة: األولى 

عرابي ، ألبي سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم البصري الصوفي، تحقیق معجم ابن األ .٢٦٩
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وتخریج: عبد المحسن بن إبراهیم بن أحمد الحسیني، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، 
 م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: األولى، 

یر اللخمي الشامي الطبراني، المحقق: المعجم األوسط، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مط .٢٧٠
 القاهرة. –طارق بن عوض اهللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین 

معجم البلدان، ألبي عبد اهللا شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي، دار صادر، بیروت،  .٢٧١
 م. ١٩٩٥الطبعة: الثانیة، 

ین محمد بن أحمد بن جمیع الصیداوي، وبذیله المنتقى من المعجم وحدیث معجم الشیوخ، ألبي الحس .٢٧٢
السكن بن جمیع، دراسة وتحقیق دكتور عمر عبدالسالم تدمري. مؤسسة دار اإلیمان، الطبعة 

 م.١٩٨٥- هـ١٤٠٥األولى
معجم الصحابة، ألبي الحسین عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي  .٢٧٣

 .١٤١٨المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  - مكتبة الغرباء األثریة  لمحقق: صالح بن سالم المصراتي،،ا
المعجم الصغیر، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، المحقق:  .٢٧٤

الطبعة: األولى،  بیروت ، عمان، -محمد شكور محمود الحاج أمریر، المكتب اإلسالمي ، دار عمار 
١٩٨٥ – ١٤٠٥. 

المعجم الكبیر المجلدان الثالث والرابع، ألبي القاسم الطبراني سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر  .٢٧٥
اللخمي الشامي، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد بن 

 عبد الرحمن الجریسي
ن المجلد الحادي والعشرین ( یتضمن جزءا من مسند النعمان بن بشیر)، ألبي المعجم الكبیر قطعة م .٢٧٦

القاسم الطبراني، المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، تحقیق: فریق من 
الباحثین بإشراف وعنایة: د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد بن عبد الرحمن الجریسي، الطبعة: 

 م. ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى: 
المعجم الكبیر، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، المحقق:  .٢٧٧

 القاهرة، الطبعة: الثانیة. –حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 
ق: عبد السالم معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، المحق .٢٧٨

 م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 
المعجم، ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن، المشهور بابن  .٢٧٩

المقرئ، تحقیق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الریاض، شركة الریاض للنشر والتوزیع، 
 م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩ولى، الطبعة: األ

الحسن أحمد  معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، ألبي .٢٨٠
المدینة  - بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفي ، المحقق: عبد العلیم عبد العظیم البستوي، مكتبة الدار 

 .١٩٨٥ – ١٤٠٥السعودیة، الطبعة: األولى،  –المنورة 
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معرفة الرجال عن یحیى بن معین وفیه عن علي بن المدیني وأبي بكر بن أبي شیبة ومحمد بن عبد اهللا  .٢٨١
روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، ألبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن  - ابن نمیر وغیرهم

ول: محمد كامل القصار، زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي، المحقق: الجزء األ
 م.١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دمشق، الطبعة: األولى،  –مجمع اللغة العربیة 

معرفة السنن واآلثار، ألبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي،  .٢٨٢
ر قتیبة (دمشق باكستان)، دا - المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمیة (كراتشي 

 - هـ ١٤١٢القاهرة)،الطبعة: األولى،  - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  - بیروت)، دار الوعي (حلب - 
 م.١٩٩١

معرفة الصحابة، ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني،  .٢٨٣
 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩طبعة: األولى تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الریاض، ال

المعرفة والتاریخ، ألبي یوسف یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، المحقق: أكرم ضیاء  .٢٨٤
 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١العمري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

ي، الواقدي، تحقیق: المغازي، ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدن .٢٨٥
 .١٤٠٩/١٩٨٩ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –مارسدن جونس، دار األعلمي 

مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، ألبي محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  .٢٨٦
 بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب

 م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة، بیروت 
المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار (مطبوع بهامش إحیاء  .٢٨٧

علوم الدین)، ألبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم 
 م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: األولى،  –حزم، بیروت العراقي، دار ابن 

، ألبي یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي، rالمفارید عن رسول اهللا  .٢٨٨
الكویت، الطبعة: األولى،  –الموصلي، المحقق: عبد اهللا بن یوسف الجدیع، مكتبة دار األقصى 

 ه.١٤٠٥
في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة، ألبي الخیر شمس الدین محمد بن المقاصد الحسنة  .٢٨٩

بیروت، الطبعة:  –عبد الرحمن بن محمد السخاوي، المحقق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 
 م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥األولى، 

عبود بازمول السلفي  المقترب في بیان المضطرب، ألبي عمر أحمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن .٢٩٠
 م.٢٠٠١- هـ١٤٢٢المكي الرحابي، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة: األولى، 

مكارم األخالق، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي األموي القرشي  .٢٩١
 رة.القاه –المعروف بابن أبي الدنیا، المحقق: مجدي السید إبراهیم، مكتبة القرآن 

مكارم األخالق ومعالیها ومحمود طرائقها، ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  .٢٩٢
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الخرائطي السامري، تقدیم وتحقیق: أیمن عبد الجابر البحیري، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، الطبعة: 
 م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩األولى، 

الذهلي، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن من حدیث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد اهللا  .٢٩٣
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني، المحقق: حمدي عبد المجید السلفي، دار 

 هـ.١٤٠٦الكویت، الطبعة: األولى،  –الخلفاء للكتاب اإلسالمي 
حمد بن محمد بن حنبل بن من كالم أحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة الرجال، ألبي عبد اهللا أ .٢٩٤

الریاض، الطبعة: األولى،  –هالل بن أسد الشیباني، المحقق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف 
١٤٠٩. 

، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطیب بن أبي tمناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  .٢٩٥
ن المغازلي، المحقق: أبو عبد الرحمن تركي بن یعلى بن الجالبي، الواسطي المالكي، المعروف ب اب

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤صنعاء، الطبعة: األولى  –عبد اهللا الوادعي، دار اآلثار 
المنتخب من علل الخالل، ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .٢٩٦

ي، تحقیق: أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدس
 محمد، دار الرایة للنشر والتوزیع.

المنتخب من مسند عبد بن حمید، ألبي محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر الَكّسي ویقال له: الَكّشي  .٢٩٧
 –بالفتح واإلعجام، المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خلیل الصعیدي، مكتبة السنة 

 م.١٩٨٨ – ١٤٠٨هرة، الطبعة: األولى، القا
المنتظم في تاریخ األمم والملوك، ألبي الفرح جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  .٢٩٨

المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: 
 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢األولى، 

لمسندة، ألبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النیسابوري المجاور بمكة، المحقق: المنتقى من السنن ا .٢٩٩
 م.١٩٨٨ – ١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى،  –عبد اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافیة 

ق: المنتقى من مسند المقلین، ألبي محمد َدْعَلج بن أحمد بن َدْعَلج بن عبد الرحمن السجستاني، المحق .٣٠٠
 هـ.١٤٠٥الكویت، الطبعة: األولى،  –عبد اهللا بن یوسف الجدیع، مكتبة دار األقصى 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، الناشر: دار  .٣٠١
 ه.١٣٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة،  –إحیاء التراث العربي 

ادیث وتعلیلها ( من خالل الجامع الصحیح )، ألبي بكر كافي، منهج اإلمام البخاري في تصحیح األح .٣٠٢
م. أصل الكتاب أطروحة ماجستیر في الحدیث  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٢دار ابن حزم بیروت، األولى، 

م  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨وعلومه، من جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة بقسنطینة الجزائر 
 باري.بإشراف الدكتور حمزة عبد اهللا الملی

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،  .٣٠٣
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 المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمیة.
موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله، تألیف: مجموعة من المؤلفین (الدكتور  .٣٠٤

أحمد عبد الرزاق  - عصام عبد الهادي محمود  - أشرف منصور عبد الرحمن  - محمد مهدي المسلمي 
بیروت، لبنان،  - محمود محمد خلیل)، عالم الكتب للنشر والتوزیع  - أیمن إبراهیم الزاملي  -عید 

 م. ٢٠٠١الطبعة: األولى، 
رج أحادیثه موطأ اإلمام مالك، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، صححه ورقمه وخ .٣٠٥

 - هـ  ١٤٠٦لبنان، عام النشر:  –وعلق علیه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
 م. ١٩٨٥

میزان االعتدال في نقد الرجال، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي، تحقیق: علي  .٣٠٦
 م. ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢لبنان، الطبعة: األولى،  –روت محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بی

النهایة في غریب الحدیث واألثر، ألبي السعادات مجد الدین المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن  .٣٠٧
م، تحقیق: طاهر ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بیروت،  - عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر، المكتبة العلمیة 

 الطناحي. محمود محمد - أحمد الزاوي 
نیل األوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني، تحقیق: عصام الدین الصبابطي،  .٣٠٨

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الحدیث، مصر، الطبعة: األولى، 
بیروت، سنة  - هدي الساري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، دار المعرفة  .٣٠٩

 هـ.١٣٧٩النشر: 
الوافي بالوفیات، لصالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي  .٣١٠

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –مصطفى، دار إحیاء التراث 
الورع، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني ، روایة: أبو بكر أحمد بن  .٣١١

السعودیة،  –الریاض  -دار الصمیعي  اج المروزي، المحقق: سمیر بن أمین الزهیري،محمد ابن الحج
 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، 

 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ألبي الحسن علي بن عبد اهللا بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدین .٣١٢
 هـ.١٤١٩ –بیروت، الطبعة: األولى  –السمهودي، ، دار الكتب العلمیة 
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 فهرس الموضوعات.
 الصفحة الموضوع

 ج اإلهداء
 د الشكر والتقدیر 

 هـ المقدمة
 و التعریف بابن األثیر، وكتابه

 ز أهمیة البحث وبواعث اختیاره
 ز   أهداف البحث

 ز منهج البحث وطبیعة عملي فیه
 ط الدراسات السابقة

 ك البحث خطة
ة من بدایة باب "النون مع الكاف" إلى نهایة باب الفصل األول: األحادیث الوارد

 "النون مع الیاء"
٢ 

 ٣ الكاف المبحث األول: النون مع
 ٣٨ المبحث الثاني: النون مع المیم
 ٦٩ المبحث الثالث: النون مع الواو
 ١٢٩ المبحث الرابع: النون مع الهاء

 ١٨٣ المبحث الخامس: النون مع الیاء
 ١٩٣ باب" الواو مع الجیم" باب "الواو مع الهمزة" إلى  یث منالفصل الثاني: األحاد

 ١٩٤ المبحث األول: الواو مع الهمزة
 ٢٠٨ المبحث الثاني: الواو مع الباء
 ٢١٩ المبحث الثالث: الواو مع التاء
 ٢٣١ المبحث الرابع: الواو مع الثاء

 ٢٤٦ المبحث الخامس: الواو مع الجیم
 ٢٨٣ الخاتمة
 ٢٨٣ نتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة:أوًال: ال

 ٢٨٤ ثانیًا: االقتراحات، والتوصیات:
 ٢٨٥ الفهارس العامة

 ٣٢٢ فهرس الموضوعات
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 الملخص
 غریـب الحـدیث فـي النهایـة كتـاب مـن المرفوعـة األحادیـث من جزء بدراسة البحث هذا في الباحثة قامت

"النـون مـع الكـاف بدایـة بـاب  مـن البحث هذا في بدراسته الباحثة قامت الذي الجزء هذا وكان األثیر، البن واألثر
  حتى نهایة باب الواو مع الجیم".

 المرفـوع كـامًال، الحـدیث علـى اشـتمل الـذي األثیـر ابـن نص بإیراد البحث هذا في الدراسة طبیعة وكانت
 دراسـة ثـم ومـن فـي كتابـه، األثیـر ابن علیه اعتمد الذي الحدیث من النص هذا من تقاربت روایة اعتماد ثم ومن
 واستخالص الروایة هذه رجال دراسة مسندة، ثم فیها وردت التي المواضع من أوالً  تخریجها لخال من الروایة هذه
 مـن الروایـة هـذه إسـناد علـى بـالحكم الباحثـة قامـت هـذا الحكـم خالل ومن الرجال، هؤالء من رجل كل على حكم

 بتخریجهـا الباحثـة اكتفـت ومسـلم البخـاري صـحیحي في أحادیث وقد وردت والضعف، الصحة حیث من الحدیث
 االحتجـاج علـى العلماء أجمع والتي فقط الصحیحة األحادیث على الشتمالهما دراسة وذلك دون الصحیحین من
 مسـندة فقامـت علیهـا العثـور الباحثـة تستطع لم األثیر ابن بها استدل أحادیث على أیضاً  البحث وقد اشتمل بها،
  .الغریب كتب في موضعها بذكر

 وغریـب الحـدیث، اللغـة كتـب مـن الغریبـة األلفـاظ بـبعض بـالتعریف بحثهـا طیـات فـي الباحثـة قامـت وقـد
  .الدراسة خالل من مرت التي البلدان ببعض التعریف وكذلك

 وأهـداف البحـث، اختیـاره، وبواعـث الموضـوع، أهمیة الباحثة فیها ذكرت مقدمة، على البحث اشتمل وقد
 األثیـر، ابـن تعرضـت لكتـاب التـي الدراسـات بعـض علـى ٕواطاللـة البحـث، هذا في عملها وطبیعة الباحثة ومنهج

 األثیر، ابن كتاب أبواب حسب المباحث على من عدد منهما فصل كل تضمن فصلین، على البحث اشتمل كما
 :وهي الدراسة، خالل من إلیها توصلت التي بعض النتائج الباحثة فیها بینت خاتمة على البحث اشتمل وكذلك
 باللفظ یوردها فتارة النبویة، باألحادیث االستدالل طریقة في َنوَّعَ  فقد االثیر ابن أسلوب تنوع §

 .بالمعنى یذكرها وتارة الحدیث، لفظ بنحو یوردها وتارة نفسه،
  األحادیث أورد حتى توسع بل الصحیحة، األحادیث بإیراد اهللا رحمه األثیر ابن یلتزم لم §

 إلى النظر دون حدیث أي في وردت التي الغریبة األلفاظ كل استیعاب قصد ولعله الضعیفة،
 .والرد القبولِ  حیث من حاله
 ومراجع مصادر على اطلع االثیر ابن أن یتضح النهایة كتاب ألحادیث الدراسة خالل من §

 الباحثة تقف لم أحادیث لوجود سببا كان مما المفقود، عداد في بعضها بل بعد، یطبع لم بعضها
 .علیها
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Abstract 
 
This study has been conducted in part of the Hadeath which is called Al-

Ahadeath Al-marfoaa from "Al-nhaeah in Ghareeb Alhadeath and Alathar" for Ibn 

Athear.  

 The researcher studied all the hadeaths which Ibn Athear convied and which 

involved all Alhadeath Al-marfoaa. The researcher studied the texts of the hadeaths 

as well as the way in which they are convied to us.  

The researcher investigated the chain of men who convied the hadeaths and she 

judged the strong and weak hadeath. Some of the hadeaths which are mentioned in 

Ibn Athear book had been mentioned in Saheeh Al-Bokharee and Muslim, so she just 

talked about them because they are true and strong by the judgment of many Muslim 

scholars.  

 In addition, the researcher mentioned the strange words which are found in 

Ghareeb Al-Ahadeath as well as she talked about the countries which come through 

in her study.  

In this study the researcher began her study with an introduction in which she justify 

the importance of the study and why she choose it, her goals and the nature of the 

study. Then, she described other studies those are similar to her.  

 Furthermore, in the results chapter the researcher talked about the most 

important results she has found in her study and they are as follow:- 

 

1. There is a variation in Ibn Athear structure, so she sometimes mentioned the 

same words and sometimes she mentioned the meaning of these words.  

2. Ibn Athear mentioned all the hadeaths which are involved strange words 

whether they are strong or weak and this may be related to his goal to group all 

the strange words that come through them all.  

3. The researcher couldn't find all the hadeaths which are mentioned in Ibn 

Athear's book and this is because there are a wide range of references which 

may be lost or not printed in our modern time.  



 ٣٢٥

 

• Recommendations:-  

1. The researcher recommended that this study to be printed and computerized 

because it judged number of Al-Ahadeath Al-marfoaa. 

2. The researcher recommended to other researchers to continue her way in 

studying all Al-Ghareeb books.  

3. The researcher recommended to other researchers to study Alsonna 

Alnabawayaa to clarify the correct and strong to help Muslims understand it.  
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