
 غزة                                                                                                                                              -الميةـة اإلسـالجامع
  ات العـلياـادة الدراسـعم
  ول الديــنـة أصــكلي

  قسم الحديث الشريف وعلومه
  
  
  

  

  لنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثيرأحاديث كتاب ا

" الزاي مع الحاء"حتى نهاية باب " الراء مع القاف"بداية باب من 

  "تخريج ودراسةٌ"
  
  
  

  
  الطــالبإعــداد 

  عبد المعطي أحمد األخرس

  
  رافـــإش

  نعيم أسعد الصفدي: الدكتور

  
  

جستير في الحديث االً لمتطلبات الحصول على درجة الماـاستكمقدم هذا البحث 
  الشريف وعلومه

  
  م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١



 

  أ 

  داءاإله
  

  . متعه اهللا بالصحة وتمام العافيةالذي أحسن تربيتي، إلى والدي العزيز
  .وأسكنها فسيح جناته،  رحمها اهللا التي فقدتها منذ صغري الحبيبةإلى أمي

  .إلى أخي جميل الذي كان في خدمة رسالتي
  .  كلٌّ باسمه ولقبه األشقاء إلى إخواني وأخواتي

  . التي صبرت على انشغالي طوال فترة الدراسةإلى زوجتي
    . حفظهم اهللا تعالى أيمن وإيمان وأحمد وأسامة:أبنائي األعزاءإلى 

  .التي خالط حبها قلبي، إلى أمتي الحبيبة
  .إلى العلماء الربانيين العاملين في حقل الدعوة اإلسالمية

  .أخص طلبة السنة المشرفةو، إلى طلبة العلم الشرعي
  .إلى كل مرابط على ثغر من ثغور اإلسالم

  .وصاحب الفضل بعد اهللا علَي الشيخ حسام الجزار، وعلَّمني، إلى الشيخ الذي رباني
  .إلى إخواني في جمعية ابن باز الخيرية اإلسالمية

  .إلى هؤالء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع 

  
  
  

  



 

  ب 

  شكر وتقدير
  ".من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا " من قول النبي عليه السالم انطالقا 

بالشكر  وأخص البحث، هذا إخراج في ساهم من لكل وتقديري شكري بخالص أتقدم
 وحسن واإلرشاد، بالنصح علَي يبخل نعيم أسعد الصفدي الذي لم: الدكتور والتقدير

، لدي، وأفادني بعلمه العلمي البحث منهجية بناء في الكبير الفضل له وكان التوجيه،
   .الجزاء خير يجزيه أن اهللا فأسأل ،وسددني بتوجيهه 

  كما وأشكر أساتذتي في الجامعة أصحاب الفضل علينا جميعاً 
  .فجزاهم اهللا عنا خير الجزاء

أصول الدين ذلك الصرح المبارك صاحب األثر  لكلية بالشكر واالمتنان وأتوجه
  .وتعليمهم أسأل اهللا أن يحفظهاالعظيم في تربيته ألبنائنا 

فأسال ، في ظلها ونهلت من علمائهاكما وأنني ال أنسى جامعتي الحبيبة التي تربيت 
  .وفيمن أقامها صرحاً للعلم والهداية ، اهللا تعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها

 كما أشكر األخوة في مكتبة الجامعة التي تربينا في ظلها فجزى اهللا القائمين عليها
  .خير الجزاء جعلها اهللا منارة لإلسالم والمسلمين

  .وأشكر األخ محمد عوض على جهوده معي أسال اهللا أن ينفع به
  وال يزال الشكر موصوالً لشيخي الكريمين فضيلة الدكتور زكريا صبحي زين الدين

حيث تكرما ، وفضيلة الدكتور عبد اهللا مصطفى مرتجى وحفظهما اهللا تبارك وتعالى
وتكلفا التعب والنصب بقراءتها فجزاهما اهللا ، فقة على مناقشة هذه الرسالة بالموا

  .خير الجزاء
وأنا في هذه اللحظات وفي ظل هذه الفرحة والسعادة أذكر شيخي وأستاذي الدكتور 

وجمعنا به ، فرحمه اهللا رحمة واسعة ، نزار ريان الذي فتح قلبه قبل مكتبته العامرة 
  .في دار كرامته

  .اللهم لك الحمد ، اللهم لك الحمد ، بأحق ما ختم به وبدئ اللهم لك الحمد وأختم 
  



 

  ت 

  
  
ِإندمالْح ِللَّه هدمنَح نُهيتَعنَسو هرتَغْفنَسذُ وونَعو رِ بِاِللّهون شُرم نَ َأنفُسَئاتّين سماِلنَاا ومَأع  ،ن م

 وَأن،  لَه شَرِيك لَاَ وحده الَلّه ِإلَاَ لَا ِإلَه َأنوَأشْهد،  لَه ومن يضلل فَلَا هادي،يهده الْلَّه فَلَا مضل لَه
    . ورسولُه عبدهمحمداً

أما بدع:  
زلَقَد َأعةَ الْلَّهّه الُْأمذرِ هلَّ نَبِيٍ بِخَيسه ولَيلَّى الْلَّه عل صسم ُأر ،ثَه الْلَّهعالَى بتَعانَه وحبس 

 ما  الَّذين بذَلُوا كُلَّ الْعلَماء لَه هذَا الْدّين وسخَّر بِحفْظ وجلَّ عز الْلَّهوقَد تَكَفََّل،  مبِينٍ عربِيٍبِلسانٍ
دهن جهِم معساضِ، بِوين حوا عدذُوِلييّذَا الْدن كَلَامِ، نِ هه ما شَابّموه محّنَقِليّونياعّضالْو  

نالْكَذَّابِيو ،قَد كَانوُؤلَاءَل ِلهابِذَة الْفَضهاء الْجلَمالْع دهالْجر والْكَبِي حاضهِم الْوَؤلَّفَاتي مي ،  فالَّت
  . مهفْنَوا من َأجلها َأعمارَأ

 والَّتي من ضمنها مجاُل،  مجالَاته في معظَمِ تُميّزوا في هذَا الْعلْمِ الَّذين الْعلَماءهُؤلَاءوبرز من 
الْلُّغَةبغَرِيانِ،  الْلَّفْظ ويِلبادرالْنَّبِيِ م امه؛ الِْإمثيدن حلَّم مسه ولَيلَّى الْلَّه عُل صيلالْج  دجنِميّالْد  

اتادعّو السَأبكاربالْم دّمحن ميرِا  بن الَْأثبرِيزالْج ه الْلَّهمحنَة ،  رفَّى ستَوي ، )هـ٦٠٦(الْمف
  ". في غَرِيب الْحديث والَْأثَرالْنّهايةُ: "كتَابِه

 بِتَوجِيهو، فلَسطين، بِغَزّةَ،  الِْإسالميّةشَّرِيف وعلُومه في الْجامعة الْحديث الْمِسق  طَلبةُِلذَا فَقَد اتَّفَقَ
ذَةاتن َأسمالْق امِمِسرالْك  ،ةاسرلَى دعثيادالَْأح ةعفُورتْ،  الْمدري وتَابِالَّتذَا الْكي هكْمِ فالْحو  

  : تَحت عنْوان،  من غَيرِه الْصّحيحِ بيانى يتمعلَى َأسانيدها حتَّ
  ".  ودراسةٌ تَخْرِيج الَْأثيرِ ِلابنِ والَْأثَرِ الْحديث في غَرِيبِ الْنّهاية كتَابَِأحاديثُ"

 مع الْرّاء " بابِ من بِداية في هذَا الْكتَابِ الْوارِدة الَْأحاديث بِدراسة في هذَا الْبحثوسيقُوم الْباحثُ
الْقَاف "ةايهتَّى نابِحب " ايّالْزاءع الْحم ."  

  
  
  
  
  
  

  .أسأل اهللا الكريم رب العرش العظيم القبول والسداد
  

  



 

  ث 

        ::::وبواعث اختيارهوبواعث اختيارهوبواعث اختيارهوبواعث اختياره    البحثالبحثالبحثالبحثأهمية أهمية أهمية أهمية 
  .ظ الحديث النبويالمكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفا .١
  .إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية .٢
 إن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفة والتـي               .٣

  . بحاجة إلى دراسة وتمحيصهي
إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب غريب الحديث               .٤

  .واألثر
احتواء كتاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أصل لها فـال بـد مـن                     .٥

  .دراستها وبيانها للناس

        ::::أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث
مـن كتـب الـسنة    ، تخريج أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير   .١

  . والحكم عليهاودراسة أسانيدها
  .ة وغريب الحديثبيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغ .٢
  .اإلسهام في إخراج الموسوعات الحديثية وخدمة السنة المشرفة .٣
  .معرفة األحاديث المقبولة من المردودة .٤
ليسهل على الباحثين الرجوع إليهـا      ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد        .٥

  .واالستشهاد بها

        ::::منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيهمنهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيهمنهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيهمنهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه
        

        : : : : ترتيب والترقيمترتيب والترقيمترتيب والترقيمترتيب والترقيمالمنهج في الالمنهج في الالمنهج في الالمنهج في ال: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

  . حسب ترتيب كتاب ابن األثيردرسها الباحث بترتيب األحاديث التي قام .١
  . الباحث بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياًقام .٢
 بكتابة نص ابن األثير الذي يحتوي علـى الحـديث   قمت: بالنسبة لطريقة ترتيب البحث    .٣

األلفـاظ  إسناد أقـرب     تمدتاعومن ثَم   ، المرفوع كامالً في بداية العمل من كل حديث       
باستخدام وقمت  ، والحكم على إسناده  ، ودراسة رجال اإلسناد  ، ومن ثم التخريج  ، للحديث

 .الحاشية للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبة وغيرها

 .للداللة على تكراره(*)  له  رمزإذا تكرر الحديث فقد جعلت له رقماً مستقالً .٤

  



 

  ج 

        ::::المنهج في تخريج الحديثالمنهج في تخريج الحديثالمنهج في تخريج الحديثالمنهج في تخريج الحديث: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
أما إن كـان    ،  الباحث بتخريجه منهما   اكتفىأو أحدهما   ، إذا كان الحديث في الصحيحين     .١

  .توسع الباحث في تخريجه من كتب السنةفقد في غيرهما 
بالبحث عن جابرٍ له سواء كان الجـابر    قمت  ، إذا كان الحديث ضعيفاً ويحتاج إلى تقوية       .٢

  .متابعةً أو شاهداً
 بـالعزو لمكـان     وقـام ، مكرر في أول مكان يرد فيه     كتفي الباحث بتخريج الحديث ال    ا .٣

 .تخريجه فيما بعد

 .إذا كان متن الحديث طويالً اختصره بذكر الشاهد منه  .٤

) ك(بالنسبة لذكر الكتاب الدال على موضع الحديث في كتـب الـسنن فـأذكر حـرف             .٥
  .اختصاراً له

 ". تخريجٍ لهلم أعثر على: " بالقوليكتفا، ديث التي ال أصل إليهابالنسبة لألحا .٦

، والنـسائي ، رمذيالتو ، أبي داود  أو في السنن األربعة   ، في الصحيحين إذا كان الحديث     .٧
 . األخرى مرتبة حسب الوفيات المصادرذكرتثم ،  في التخريجوابن ماجه فإنني أقدمه

  

        ::::المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهمالمنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهمالمنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهمالمنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
رجمة لغير المشاهير منهم من كتب الصحابة        بالت واكتفيت، بالنسبة للصحابة فكلهم عدول    .١

  .الخاصة بهم
  .واللقب ، والنسب، والكنية،  بالترجمة للرواة بذكر االسمقمت .٢
ا إذا كـان الـراوي      أم، ترجم له ى توثيقه أو تضعيفه فإنني لم أ      إذا كان الراوي متفقاً عل     .٣

  . خالصة القول فيهتبينو، له ترجمة موسعة تترجممختلفاً فيه ف
تفـي  كوفـي حالـة التكـرار ا      ، ع يذكر فيه  حث بالترجمة للراوي في أول موض      البا قام .٤

 .حيل إلى موضع الترجمة مع اإلشارة إلى خالصة القول فيهثم أ، بالترجمة األولى

  

        ::::المنهج في الحكم على األسانيدالمنهج في الحكم على األسانيدالمنهج في الحكم على األسانيدالمنهج في الحكم على األسانيد: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
بالبحـث عـن     الباحث   قامأما إن كان ضعيفاً     ،  وحده بهكتفي  إن كان الحديث صحيحاً ا     .١

  . وإال يبقى على ضعفه،ثبت صحة الحديث أو حسنهر لها قد يجاب
  .وربما خالفهم، ستأنس الباحث بأقوال العلماء في الحكم على الحديثا .٢
الحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتـب مـصطلح                .٣

 .الحديث



 

  ح 

        ::::المنهج في األماكن والبلدانالمنهج في األماكن والبلدانالمنهج في األماكن والبلدانالمنهج في األماكن والبلدان: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً
  .ماكن والبلدان من خالل كتب البلدان الباحث بالتعريف باألقام

  

        ::::المنهج في اللغة وغريب اللفظالمنهج في اللغة وغريب اللفظالمنهج في اللغة وغريب اللفظالمنهج في اللغة وغريب اللفظ: : : : سادساًسادساًسادساًسادساً

فإن لم يجد فمن    ، ومن كتب الشروح  ،  الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث        قام
  .كتب اللغة

  

        ::::المنهج في التوثيقالمنهج في التوثيقالمنهج في التوثيقالمنهج في التوثيق: : : : سابعاًسابعاًسابعاًسابعاً
وذلك بذكر اسم   ، الحاشية السفلية يعزو الباحث اآليات القرآنية إلى مواضعها من كتاب اهللا في            -

  .السورة ورقم اآلية
 الباحث بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلـف والطبعـة ودار               اكتفى -

 أما في الحاشية السفلية فـاكتفى     ، بذلكلعدم إثقال الحواشي    ، النشر في قائمة المصادر والمراجع    
 بالكتاب والبـاب والجـزء    الستة فإن الباحث وثق أحاديثهاأما الكتب، الباحث بذكر ما يدل عليه    

  ".رقم"رمز لرقم الحديث بلفظ و، والصفحة ورقم الحديث

        :::: السابقة السابقة السابقة السابقةتتتتالدراساالدراساالدراساالدراسا
فكان لزاماً  ،  على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر           تلقد وقف 

وضوع الدراسة علمـاً بـأن كـل هـذه     عرضها في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بم أن أ  علي
وأكثرها تعرض له من الناحية     ، الدراسات لم تتعرض لكتاب ابن األثير من ناحية دراسة أحاديثه         

  :اللغوية والبالغية إال في دراستين
وقد اشتمل علـى    ، خليل مأمون شيحا  : تحقيق الشيخ ،  النهاية في غريب الحديث واألثر     :أوالهما

مع اختصار الكتـاب فـي      ، وليس بطريقة علمية حديثية   ، شكل مقتضب تخريج أحاديث الكتاب ب   
  .مجلدين
، في جامعة أم درمان فـي الـسودان       ،  تخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور       :ثانيهما

  .وردت عند ابن منظور، وكثير من أحاديث النهاية، وتقسيمه على مجموعة من الطالب
  : اآلتي النهاية من الناحية اللغوية على النحو  أما باقي الدراسات والتي تعرضت لكتاب

١. أميمة بدر الدين، ث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير المحد . 

علي عمر  ، عرض ونقد : التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثير          .٢
  .السحيباني

صالح كـاظم   ، الحديث واألثر البن األثير   الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب         .٣
  .داود



 

  خ 

الظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الملقـب بمجـد        .٤
 .فتحي محمد شاهين، الدين

: المسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البـن األثيـر              .٥
  .عبد اهللا األنصاري، جمعا ودراسة

، لمعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير            ا .٦
  .عمر المسيعيدين، دراسة في بنية الكلمة العربية

  .محمد توفيق، دراسة لغوية: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .٧
نهاية البن األثير بطريقـة     م بتخريج أحاديث كتاب ال    نسبة لعمل الباحث في هذا البحث فقا      أما بال 

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

        ::::ينقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمةينقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمةينقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمةينقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة: : : : خطة البحثخطة البحثخطة البحثخطة البحث
ومنهج البحث وطبيعـة    ، وأهداف البحث ،  وتشتمل على أهمية البحث وبواعث اختياره      :املقدمة

  . السابقةوالدراسات ، عمل الباحث فيه

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
        

        """"الراء مع الميمالراء مع الميمالراء مع الميمالراء مع الميم""""حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب " " " " الراء مع القافالراء مع القافالراء مع القافالراء مع القاف""""األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب 

  : وفيه ثالثة مباحث
  . الراء مع القاف:المبحث األول
  . الراء مع الكاف:المبحث الثاني
  . الراء مع الميم:المبحث الثالث

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        

        """"الراء مع الواوالراء مع الواوالراء مع الواوالراء مع الواو""""حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب " " " " الراء مع النونالراء مع النونالراء مع النونالراء مع النون""""األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب 

  :  وفيه ثالثة مباحث
   . الراء مع النون :المبحث األول
  .الراء مع الهاء :المبحث الثاني
  .الراء مع الواو :المبحث الثالث



 

  د 

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        

        """"الزاي مع الحاء الزاي مع الحاء الزاي مع الحاء الزاي مع الحاء """"حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب حتى نهاية باب " " " " الراء مع الياءالراء مع الياءالراء مع الياءالراء مع الياء""""األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب األحاديث الواردة من بداية باب 

        : : : : وفيه ثالثة مباحثوفيه ثالثة مباحثوفيه ثالثة مباحثوفيه ثالثة مباحث
  

  .الراء مع الياء :المبحث األول
  .الزاي مع الهمزة والباء: المبحث الثاني
  .الزاي مع الجيم والحاء :المبحث الثالث

  

  ....وضمنتها أهم نتائج البحث والتوصياتوضمنتها أهم نتائج البحث والتوصياتوضمنتها أهم نتائج البحث والتوصياتوضمنتها أهم نتائج البحث والتوصيات: اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  :الفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامة

  .آليات القرآنيةافهرس  -
  . النبويةفهرس األحاديث -
  .الرواة فهرس  -
  .هرس الكنى واأللقاب ف-
 . فهرس األماكن والبلدان-

  . فهرس المصادر المراجع-
  .لموضوعاتافهرس  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.أسأل اهللا التوفيق والسداد والحمد هللا رب العالمين



 

 ١ 

  

  ولالفصل األ
  

  
" الراء مع القاف"األحاديث الواردة من بداية باب 

  "الراء مع الميم"حتى نهاية باب 

  
  :ثوفيه ثالثة مباح

  
  

        ....الراء مع القافالراء مع القافالراء مع القافالراء مع القاف: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول****
        
        ....الراء مع الكافالراء مع الكافالراء مع الكافالراء مع الكاف: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني****

        
        ....الراء مع امليمالراء مع امليمالراء مع امليمالراء مع امليم: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث****

        



 

 ٢ 

  ....الراء مع القافالراء مع القافالراء مع القافالراء مع القاف: : : : املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول 
   :ثير رحمه اهللا األقال ابن 

  .)٢(وقد تكرر في الحديث)  ِلي دمع )١( فبِتُّ ليلتي ال يرقُأ (ومنه حديث عائشة) ١(
  

  : رحمه اهللا)٣(ام البخاريقال االم
     داود نب انملَيبِيعِ سو الرثَنَا َأبد٤(ح( ،    ونُسي نب دمَأح هضعي بنمَأفْهو)٥( ،   انمـلَيس نب حثَنَا فُلَيدح ،

   رِيهابٍ الزهنِ شنِ ابرِ   ، )٦(عيبنِ الزةَ بورع نع ،  نِ الْمب يدعسبِويس ،   يثقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمعو ،
عن عاِئشَةَ رضي اُهللا عنْها زوجِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حين ، وعبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا بنِ عتْبةَ   

دخََل علَي رسـوُل اِهللا     ، فَلَما رجعتُ ِإلَى بيتي   .......نْه  فَبرَأها اُهللا م  ، قَاَل لَها َأهُل الِْإفْك ما قَالُوا     
 وَأنَا حينَِئذ ُأرِيد    :قَالَتْ.  اْئذَن ِلي ِإلَى َأبوي    :فَقُلْتُ؟   )٧(ْكَيفَ تيكُم :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَسلَّم فَقَاَل       

    بق نم رالْخَب نقتَيَأس اَأنهِمل ،       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسِلي ر نفََأذ ، يوتُ َأبي . فََأتَيفَقُلْتُ ِلُأم: 
   النَّاس ثُ بِهدتَحا يفَقَالَتْ؟  م:      الشَّْأن كلَى نَفْسي عنوةُ هنَيا بيَئةٌ      ،  يضَأةٌ قَطُّ ورام ا كَانَتاِهللا لَقَلَّمفَو

 : قَالَتْ.ولَقَد يتَحدثُ النَّاس بِهذَا،  سبحان اهللاِ  : فَقُلْتُ .عنْد رجٍل يحبها ولَها ضراِئر ِإلَّا َأكْثَرن علَيها       
  .ديثالح ........ ولَا َأكْتَحُل بِنَومٍ،  حتَّى َأصبحتُ لَا يرقَُأ ِلي دمع،فَبِتُّ تلْك اللَّيلَةَ

  

  :تخريج الحديث
   .به بنحوه  الزهريابن شهاب كالهما من طريق )٨(ومسلم، أخرجه البخاري

  

  :دراسة رجال السند
  :فُلَيح بن سلَيمانرجاله ثقات سوى 

   . ليس بالقوي:)١٠(أبو حاتمو،)٩(قال النسائي

                                                 
  . ٢٤٨ / ٢في غريب الحديث واألثر النهاية .  يتقطع  أي:رقأ ) ١(
  .٢٤٨ / ٢  النهاية) ٢(
   .٢٦٦١رقم/١٧٣ / ٣ ك الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا صحيح البخاري) ٣(
   .٤٠٧ / ١ تقريب التهذيب . العتكي أبو الربيع الزهراني البصريسليمان بن داود) ٤(
  .٩٣ / ١ تقريب التهذيب .أحمد بن عبد اهللا بن يونس بن عبد اهللا بن قيس التميمي اليربوعي)٥(
   .٨٩٦ / ١ تقريب التهذيب . أبو بكر الزهري ،محمد بن مسلم بن شهاب: الزهريبن شهاب ا) ٦(
   .١٠٦ / ١٧شرح النووي على مسلم. ؤنثإشارة للم: تيكم  كيف  )٧(
لَولَـا ِإذْ سـمعتُموه ظَـن    {وك تفسير القرآن بـاب      ٤١٤١ /١١٦ / ٥ ك المغازي باب حديث اإلفك       صحيح البخاري  )٨(

توبة القـاذف   ك التوبة باب في حديث اإلفك وقبول صحيح مسلم  و ١٦٧/٦٦٦٢ / ٣الْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بَِأنفُسهِم خَيراً     
  .٧١٩٦ رقم/ ١١٢ / ٨

  .٢٢٦ / ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )٩(
   .٨٥ / ٧ البن أبي حاتم ، الجرح والتعديل )١٠(



 

 ٣ 

 قلت  :)٣(يرال اآلج وق. سئل عنه لم يقو أمره    : )٢(وفي رواية أخرى  .ضعيف: )١(  ابن معين  وقال
  . صدق: وفليح ال يحتج بحديثهم قال، وابن عقيل، عاصم بن عبيد اهللا: قال ابن معين: بي داودأل
هو من أهـل    : )٥(وقال الساجي . الحميد ضعيفين   كان فليح وأخوه عبد    :)٤(قال علي بن المديني   و

وخ من أهل المدينـة      يروي عن الشي   ،  لفليح أحاديث صالحة    :)٦(قال ابن عدي  و . ويهم ،الصدق
وهو عندي ال   ،  الكثير هوروى عن ، وقد اعتمده البخاري في صحيحه    : أحاديث مستقيمة وغرائب  

  . ثقة :)٨(وقال الدار قطني.ليس بالمتين عندهم :  وقال الحاكم أبو أحمد:)٧(قال الذهبي.بأس به
  .)٩(وذكره ابن حبان في الثقات. وليس به بأس : يختلفون فيه :أيضاً وقال

ن  كان صادقاً عالماً صاحب حديث، وما هو بـالمتي     :)١١( له غرائب، وقال أيضاً    :)١٠(وقال الذهبي 
  .صدوق، كثير الخطأ   :)١٢(وقال ابن حجر.وحديثه في رتبة الحسن 

وهو حـديث   ، احتج به البخاري، وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً         : )١٣(وقال أيضاً 
اري اعتماده على مالك، وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له          لم يعتمد عليه البخ   .... …اإلفك

 اتفاق الشيخين عليه :)١٤(قال الحاكم أبو عبد اهللا .أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق
  .يقوي أمره

خراج البخاري، ومسلم له    بالنسبة إل كبار النقاد على تضعيفه كما تقدم، وأما        : خالصة القول فيه  
 ثم إن من منهج البخاري، ومـسلم فـي صـحيحيهما            ،م الجواب عنه في كالم ابن حجر      فقد تقد 

  .االنتقاء لمن كان مثل حال فليح

                                                 
   .٦٩ / ١رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معين )١(
  .١٧١ / ٣تاريخ ابن معين رواية الدوري  )٢(
   .٢٧٣ / ٨ البن حجر، تهذيب التهذيب )٣(
  .المصدر السابق )٤(
  .المصدر السابق) ٥(
   .٣٠ / ٦ البن عدي،  الكامل في ضعفاء الرجال) ٦(
   .٢٧٣ / ٨،  تهذيب التهذيب)٧(
   .١٦ /١  للدارقطني،الضعفاء والمتروكين) ٨(
   .٣٢٤ / ٧ البن حبان ، الثقات)٩(
   .٣٣٩٧رقم /٣٢٢للذهبي  ،ديوان الضعفاء) ١٠(
  .١/٢٢٣للذهبي ،تذكرة الحفاظ )١١(
   .٧٨٧ / ١ البن حجر، هذيب التتقريب) ١٢(
 .٤٣٥صالبن حجر ، الساريهدي ) ١٣(

   .٢٧٣ / ٨ التهذيب )١٤(



 

 ٤ 

  .)١( أي حفَظة يكونون معه) ما من نَبي إلَّا ُأعطي سبعة نُجباء رقَباء (ومنه الحديث ) ٢(
  .وجدته بلفظ نقباء

  

  :  رحمه اهللا)٢(قال اإلمام الترمذي
 الْمسيبِ بنِ نَجبةَ    عنِ، )٤(عن َأبِي ِإدرِيس  ، عن كَثيرٍ النَّواء  ،  حدثَنَا سفْيان ، )٣(نَا ابن َأبِي عمر   حدثَ

ةَ نُجبـاء َأو  ِإن كُلَّ نَبِي ُأعطي سبع:" قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : �قَاَل علي بن َأبِي طَاِلبٍ    
اءقُلْنَا    ، نُقَب شَرةَ ععبيتُ َأنَا َأرطُأعو:  مه نَأنَا:  قَالَ ؟ م ،نَايابو ،فَرعجةُ، وزمحكْـرٍ   ، وـو بَأبو ،
رمعرٍ، ويمع نب بعصمبِلَاٌل، وو ،انلْمسو ،ادقْدالْمفَةُ، وذَيحو ،ارمعو ،عوودعسم نب اللَّه دب."  

  

  :تخريج الحديث
مرفوعاً   رضي اهللا عنه   عن علي ، عن عبد اهللا بن مليل    ، كثير النواء من طريق   ) ٥ (أخرجه أحمد 

عن شَيخٍ لَهم يقَاُل    ، سفْيان )٦(ومن طريق أخرى  . دون ذكر لألسماء التي ذكرها الترمذي     ، بنحوه
لَه :اِلما  ، س دبع نلٍ  علَينِ مب وهو لين الحديث     للَّه  ، يعن عمرفوعـاً بنحـوه    رضي اهللا عنه   ل. 

 )١٢(والطبرانـي ، )١١(، وأبو بكر الشيباني   )١٠(وابن عساكر ، )٩(أبو نعيم ، )٨(والبزار، )٧(والطحاوي
رضـي اهللا    عن علي ، عن عبد اهللا بن مليل    ،  كثير النواء   عن ةفَيلَ بن خَ  جميعهم من طريق فطْر   

 كَثير النَّواء، من طريق   ثالثتهم)١٥(وأبو بكر الشيباني، )١٤(، والحاكم)١٣(والطبراني .بمثله به عنه
  .مرفوعاً بنحوه رضي اهللا عنهعن علي )١٦( وهو مقبول كما ذكر ابن حجربنِ نَجبةَاعنِ الْمسيبِ 

                                                 
  . ٢٤٨  /٢النهاية ) ١(
  .٣٧٢١ رقم/ ١٣٤ / ٨ك المناقب عن الرسول باب مناقب أهل بيت النبي سنن الترمذي ) ٢(

 .٩٠٧ / ١ محمد بن يحيى العدني تقريب التهذيب هو: بن أبي عمرا) ٣(
   .١١٠٦ / ١ تقريب التهذيب . صدوق يتشيع :بي الكوفي اسمه سوار أو مساوررهالمهو :   أبو إدريس)٤(
  .٦٦٥ رقم/٨٨ /  ١مسند أحمد ) ٥(
   .١٢٠٦ رقم/٣٨٤ / ٢مسند أحمد ) ٦(
  .٢٣٢٢ رقم/ ٢٥٩ / ٦للطحاوي  ،مشكل اآلثار )٧(
  .٨٩٦ رقم/ ١٦٣ / ١ مسند البزار )٨(
 .١٢٨/  ١ ألبي نعيم ،،حلية األولياء )٩(

   .١٧٧  / ٦٠اريخ دمشق البن عساكر ت) ١٠(
   .٢٤٥ رقم/ ١٧٦ / ١ الشيباني بكرألبي  ،اآلحاد والمثاني) ١١(
   .٢١٦ / ٦ للطبراني ، المعجم الكبير) ١٢(
   .٢١٥ / ٦ المعجم الكبير )١٣(
  .٤٨٨٩ رقم/ ١٩٩ / ٣  ك معرفة الصحابة رضي اهللا عنهمللحاكم،   المستدرك على الصحيحين)١٤(
   .٢٤٤رقم/ ١٧٥ / ١اآلحاد والمثاني  )١٥(
   .٩٤٤ / ١تقريب   ال)١٦(



 

 ٥ 

   :دراسة رجال السند 
  .هالليبن عيينة بن أبي عمران ميمون الا هو: سفيان -

وكـان أثبـت    ، )١(وربما دلس لكن عن الثقات كما أخبر ابن حجر        ، ثقة حافظ تغير حفظه بأخرة    
   .الناس في عمرو بن دينار

 هذه في منه سمع فمن وتسعين سبع سنة اختلط عيينة بن سفيان أن أشهد :)٢(سعيد بن يحيى قال
 وتـسعين  تسع سنة سنتين حوبن ذلك بعد توفي  أي الذهبي  :قلت شيء ال فسماعه هذه وبعد السنة
 مـن  الكـالم  هذا أستبعد وأنا :)٣(فقال سفيان اختالط في القطان كالم الذهبي استبعد وقد .ومائة

 قـدوم  وقـت  وتسعين ثمان سنة صفر في مات القطان فإن عمار، ابن من غلطاً وأعده، القطان
 سفيان اختالط يسمع أن من سعيد بن يحيى تمكن فمتى، الحجاز أخبار عن تحدثهم ووقت الحاج

 متعنـت  يحيى أن مع سبع سنة أثناء في ذلك بلغه فلعله، به نزل قد والموت بذلك عليه يشهد ثم
  . أعلم واهللا قاًلمط فثقة وسفيان الرجال في جداً
 نبـأ  يكـون  أن هو الصحيح التوفيق أن رأى بل، الذهبي استبعده ما يستبعد فلم حجر ابن وأما

   .السنة تلك في حج ممن جماعة طريق عن سبع سنة القطان بلغ قد عيينة ابن اختالط
 أن المانع وما، المتقنين األثبات من عمار ابن ألن، غيره يتجه ال الذي وهذا :)٤(التهذيب في فقال

 فشهد، كثير وكانو قولهم واعتمد السنة تلك في حج ممن جماعة من سمعه سعيد بن يحيى يكون
 ابـن  عنـه  نقله لما سبباً يكون أن يصلح شيئاً سعيد بن ىيحي عن وجدت وقد. استفاضتهم على

  .عيينة ابن حق في عمار
عامة من سـمع    و. فسماعه ال شيء  ، فمن سمع منه فيها   ،  اختلط سنة سبع وستين    :)٥(قال العالئي 

  .ولم يسمع منه متأخر في هذه السنة إال محمد بن عاصم األصبهاني، منه إنما كان قبل سنة سبع
فمن سمع  ، اختلط سنة سبع وستين    :ثقة ثثبت وبالنسبة الختالطه فقال العالئي     : يهخالصة القول ف  

ولم يسمع منه متـأخر     ، عامة من سمع منه إنما كان قبل سنة سبع        و. فسماعه ال شيء  ، منه فيها 
  .في هذه السنة إال محمد بن عاصم األصبهاني

به وهم ممن ال يضر اختالطهم ذكر العالئي سفيان من أصحاب القسم األول في كتا: قال الباحث 
.  

                                                 
  .٣٩٥ / ١تقريب التهذيب  )١(
  .٢٤٧ / ٣ميزان االعتدال  )٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  .١٠٦ / ٤تهذيب التهذيب  )٤(
 .٤٦ / ١ للعالئي ،المختلطين) ٥(



 

 ٦ 

  :الحكم على السند
  . فلين: المذكور في رواية أحمدليل عبد اهللا بن موأما، )١(لضعف كثير النَّواء ، إسناده ضعيف

وممـن ضـعفه مـن العلمـاء        ، هذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه      : )٢(قال اإلمام الترمذي  
  .)٤(شعيبو ،)٣(األلباني

  

بل الرقُوب الذي : الذي ال يبقى له ولَد فقال:  ما تُعدون الرقُوب فيكم؟ قالوا(:  وفيه أنه قال)٣(
ألنـه يرقُـب    ، الرجل والمرأةُ إذا لم يعش لهما ولَد      :  الرقُوب في اللغة   )لم يقَدم من ولَده شيئاً      

م من الولد شـيئاً     عليه وسلم إلى الذي لم يقَد      فَنَقَلَه النبي صلى اللّه   ، موتَه ويرصده خوفاً عليه   
والنَّفع ، وأن االعتداد به أكثر،  أن األجر والثواب لمن قَدم شيئاً من الولَد  تَعريفاً. أي يموتُ قَبله  

 هم وإن كان في الدنيا عظيماً      . فيه أعظمفّقْد ر والثواب على الصبر    ، وأناألج والتسليم ، فإن فقْد
ومن لم يرزق ذلك    ، وأن المسلم ولَده في الحقيقة من قدمه واحتَسبه       ، ضاء في اآلخرِة أعظم   للق

    لَد لهطاالً لتفسيره اللُّغَوي كما قال      . فهو كالذي ال ونـه      : ولم يقَلُه إبيرِب دح نوب مإنما المحر
  .) ٥(ليس على أن من ُأخذ مالُه غير محروب

  

  :رحمه اهللا) ٦(مسلمقال اإلمام 
، )٧( اَألعمشِ ِ عن ، حدثَنَا جرِير  : قَاالَ – واللَّفْظُ ِلقُتَيبةَ    -حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد وعثْمان بن َأبِى شَيبةَ         

ىمالتَّي يماهرِإب نع ،ديونِ سب ارِثنِ الْحع ،عسنِ مب اللَّه دبع نعقَاَل، �ود:وُل اللَّهسقَاَل ر   
  .  الَّذى الَ يولَد لَه: قُلْنَا:قَاَل. ؟"ما تَعدون الرقُوب فيكُم ":صلى اهللا عليه وسلم

تَعـدون  فَمـا    « : قَـالَ  ". لَيس ذَاك بِالرقُوبِ ولَكنَّه الرجُل الَّذى لَم يقَدم من ولَده شَيًئا              ":قَاَل
   يكُمةَ فعرالُ   : قُلْنَا: قَاَل. ؟»الصجالر هعرصى الَ يقَاَل .الَّذ : »      هنَفْس كلمى يالَّذ نَّهلَكو بِذَِلك سلَي
  .»عنْد الْغَضبِ 

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  
                                                 

   .٣٧/ ٢التقريب ) ١(
   .٨/٤٣سنن الترمذي ) ٢(
  . ١٩١٢رقم    الصغيرالجامعصحيح وضعيف ) ٣(
  . ٩١ / ٢تحقيق الشيخ شعيب  ،مسند أحمد) ٤(
   . ٢٤٨ /٢النهاية ) ٥(
  .صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب) ٦(
وجعله ابـن حجـر فـي     ٣٩٢  / ١ التقريب  . ثقة حافظ لكنه يدلس:سليمان بن مهران األسدي الكوفي  هو  : األعمش) ٧(

   .٣٣ / ١بن حجر ال ،طبقات المدلسين.  الطبقة الثانية ممن يحتمل تدليسهم



 

 ٧ 

  :رجال السنددراسة 
  :طرقُرير بن عبد اهللا بن وبالنسبة لج، رجاله كلهم ثقات

تغيـر قبـل   ، صدوق: يحتج به في الكتب قال أبو حاتم     ، صدوق، يعالم أهل الر  : )١(قال الذهبي 
   .وكذا نقل أبو العباس البناني هذا الكالم في ترجمة جرير بن عبد الحميد، وحجبه أوالده، موته

ه في ثالثين حديثا لجرير بن      لكن ذكر البيهقي في سنن    ، وإنما المعروف هذا عن جرير بن حازم      
  . لى سوء الحفظإعبد الحميد قال قد نسب في آخر عمره 

أما ما قالـه أبـو      . كما نص عليه البيهقي   ، نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ      : )٢(قال العالئي 
  ، وإنما عرف ذلك عن جرير بن حازم، أنه تغير قبل موته وحجبه أوالده فال يصح: )٣(حاتم
   .ذي حجبه أوالده هو جرير بن حازمه وبين أن الورد  الكالمافي ميزانه هذ )٤(ي ب الذهبقتع وقد

عن أبي حاتم أنه تغير قبـل  : )٥(التهذيب فقال في ولذا تعقب الحافظ ابن حجر كالم أبي حاتم هذا 
كر فـي   أما ما ذُ  . بن حازم اموته بسنة فحجبه أوالده، هذا ليس بمستقيم فإن هذا إنما وقع لجرير             

  ذكي، اختلط عليه حديث أشعث وعاصملم يكن بال:" )٦(مته من قول اإلمام أحمد بن حنبلترج
ولـذلك قيـل    ، فهذا ال يدخل في معنى االختالط اصطالحاً        ". األحول حتى قدم عليه بهز فعرفه     

. أال تراه قد بين لهم أمرهـا      : كيف تروي عن جرير؟ قال    : )٧( هذه الحكاية  بليحيى بن معين عق   
نُسب فى آخـرِ  في نحو ثالثين حديثاً لجرير بن عبد الحميد       )٨(ول البيهقي في سننه     ولكن يبقى ق  

فْظالْح ءوِإلَى س رِهمع.   
  . كان في آخر عمره يهم من حفظه:قيل، صحيح الكتاب، ثقة: )٩(قال ابن حجر

  .بد الحميد وليس جرير بن ع،والذي وقع له التغير هو جرير بن حازم، ثقة: خالصة القول فيه
  .)١٠(إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي يكنى أبا أسماء الكوفي العابد ثقة إال أنه يرسل ويدلس -

  . عن عائشة مرسلةروايته : )١١(قال الذهبي

                                                 
   .١١٩ / ٢ ميزان االعتدال )١(
   .٧٦ / ١تحقيق العالئي ، لسبط بن العجمي، االغتباط بمن رمي باالختالط ٢)(
  .٥٠٥ / ٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .١١٩ / ٢ميزان االعتدال ) ٤(
  .٦٦ / ٢تهذيب تهذيب ال) ٥(
 .المصدر السابق)٦(
 .المصدر السابق)٧(
 .٨٧ / ٦السنن الكبرى للبيهقي ) ٨(
  .١٥٨ / ١تقريب التهذيب  )٩(
 .١١٨ / ١تقريب التهذيب )١٠(
 .٣٠ / ١المغني في الضعفاء )١١(



 

 ٨ 

  . وال أدرك زمانهما ، وال من حفصة، قال الدارقطني لم يسمع من عائشة:)١(قال العالئي
  . من عائشةيمي سماعاً ال نعرف إلبراهيم الت:)٢(وقال الترمذي

ولهذا لم يذكره ابن    ، ولم يثبت تدليسه  ،وهنا لم يرسل الحديث فروايته عن الحارث        : قال الباحث 
  .حجر في طبقاته

  

فإن مـتَّ  ، قد وهبتُ لك هذه الدار:  هو أن يقول الرجل للرجل) الرقْبى لمن ُأرقبها    (وفيه  ) ٤(
  ت إليعلي رجتُّ قبلك  ، قَبفهي لك    وإن م  .          قُـبررتقَبة ألن كلَّ واحد منهما يلى من الموهي فُع

وقد ، والفقهاء فيها مختلفون منهم من يجعلُها تَمليكا ومنهم من يجعلُها كالعارِية          . موت صاحبه 
  .)٣(تكررت األحاديثُ فيه

  

  : رحمه اهللا )٤(قال اإلمام النسائي
، )٧(عن طَاوسٍ ، عن َأبِي الزبيرِ  ، عن حجاجٍ ، )٦(حدثَنَا َأبو معاوِيةَ  : اَلقَ، )٥(َأخْبرنَا َأحمد بن حربٍ   

والرقْبى ، ِلمن ُأعمرها  )٨(الْعمرى:"  قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : قَالَ �عن ابنِ عباسِ  
   ".د في هبته كَالْعاِئد في قَيِئه والْعاِئ،ِلمن ُأرقبها

  

  :تخريج الحديث
  . به بمثلهبِي الزبيرِ  كالهما من طريق َأ)١٠(والبزار، )٩(أخرجه أحمد

 ،النَّضر بن َأنَـسٍ  دون لفظة ابن اإلثير من طريق   ) ١٢(ومسلم، )١١(وللحديث شواهد عند البخاري   
     نِ نَهِيكيرِ بشب نَأبِ ، ع نةَ عريرنِ     من طريق أَ   )١٣(ومالك. ي همحالر دبنِ عةَ بلَمبن عوف   بِي س 

  . عن جابر بنحوه

                                                 
 .١٨ / ١تحفة التحصيل )١(
 .١٨ / ١ المصدر السابق)٢(
     . ٢٤٩ /٢النهاية ) ٣(
  .٣٧١٢رقم  /٥٨٢ / ٦ك الرقبى باب ذكر االختالف على أبي الزبير سنن النسائي  )٤(

  .٨٧ / ١ صدوق تقريب التهذيب ،أحمد بن حرب بن محمد الطائي الموصلي)٥(
  .٨٤٠ / ١ تقريب التهذيب .محمد بن خازم الضرير الكوفي هو :  أبو معاوية )٦(
  .٤٤٨ / ١تقريب التهذيب  .وان وطاوس لقب اسمه ذك:بن جلس اليماني أبو عبد الرحمن يقالا هو: سوطا) ٧(
)٨ (أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلـون فـي                : أعمرته الدار عمري   :يقال:  مرىالع  

  .٢٩٨ / ٣ النهاية .الجاهلية فأبطل ذلك اعلمهم أن من أعمر شيئاص أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده
  .٢٢٥٠رقم  /٢٥٠  / ١ سند أحمدم) ٩(
 .٤٨٤٣رقم  /١٧١ / ٢مسند البزار ) ١٠(
  .٢٤٨٣رقم / ٩٢٥ / ٢صحيح البخاري ك الهبة وفضلها باب ما قيل في العمرى والرقبى ) ١١(
  .٤٢٨٩  رقم/٦٩ / ٥صحيح مسلم ك الهبات باب العمرى ) ١٢(
  .٢٧٩٧ رقم/ ١٠٩٣ / ٤ك األقضية باب القضاء في العمرى موطأ مالك ) ١٣(



 

 ٩ 

، )٤(والطبرانـي ، )٣(وأحمـد ، )٢(والنسائي.  بنحوه  عن جابِرٍ  ،َأبِى الزبيرِ من طريق    )١(وأبي داود 
 ،)٦(والنـسائي  .بنحوه بنِ ثَابِت    عن زيد ، عن رجلٍ ، طَاوسٍأربعتهم من طريق     )٥(وعبد الرزاق 

 )١٢(وابـن الجـارود   ، )١١(والبيهقي، )١٠(وابن حبان  ،)٩(، وأبي عوانة  )٨(وأبي يعلى ، )٧(وابن ماجه 

والْعاِئد في هبتـه    "  دون عبارة  جابرن  ع،  عن أبي الزبير   ،داود بن أبي هند   جميعهم من طريق    
ِئهي قَيف اِئدةَََ  من طريق )١٣(وابن أبي شيبة. "كَالْعرمس ننِ، عسنِ الْحةَ، عبنحوهقَتَاد  .  

  

  :دراسة رجال السند 
  . الكوفي، أبو أرطاة، بيرة النخعية بن ثور بن هأطَرحجاج بن َأ - 

وقال يحيى بن    . ليس بالقوي  :)١٥(وقال النسائي .   كان الحجاج يدلس   :)١٤(عبد اهللا بن المبارك   قال  
  .  صدوق مدلس:)١٧(وقال أبو زرعة.  ولم أكتب عنه حديثا قطمداً تركت الحجاج ع:)١٦(سعيد

رتاب فإذا قال حدثنا فهو صالح ال ي      ،  صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه      :)١٨(وقال أبو حاتم  
 جـائز   ، وكان فيـه تيـه     :)١٩(وقال العجلي . ال يحتج بحديثه  وفي صدقه وحفظه إذا بين السماع       
 كـان   :)٢٠(بن خراش اوقال  . إنما يعيب الناس منه التدليس     ف ،الحديث إال أنه كان صاحب إرسال     

                                                 
 .٣٥٦٠رقم  /٣٢٠ / ٣سنن أبى داود ك اإلجارة باب في الرقبى  )١(
  .٣٧٠٩رقم  /٥٨١ / ٦  ك الرقبى باب ذكر االختالف عن ابن أبي نجيحسنن النسائي) ٢(
 .٢١٦٨٨  رقم/١٨٩ / ٥مسند أحمد ) ٣(
  .١٦٣ / ٥ المعجم الكبير )٤(
 .١٦٨٧٥  رقم/١٨٦ / ٩ك المدبر باب في العمرى مصنف عبد الرزاق )٥(
 .٣٧٤١رقم/ ٥٨٨ / ٦ك العمرى باب ذكر اختالف الناقلين لخبر جابر في العمرى  سنن النسائي )٦(
 .٢٣٨٣  رقم/٥٤ / ٤  ك األحكام باب الرقبىسنن ابن ماجة) ٧(
   .٢٢١٤  رقم/١٥٠ / ٤مسند أبي يعلى ) ٨(
  .٥٧١٩رقم  /٤٦٧ / ٣ مسند أبي عوانة ٩)(
أراد به لمن أعمر ولمـن      ، "فهو له : "ذكر البيان بأن قوله صلى اهللا عليه وسلم       ك الرقبى والعمرى    صحيح ابن حبان    ) ١٠(

  .٥١٢٨  رقم /٥٣١ / ١١أرقب

 .١٢٣٤٣  رقم/١٧٥ / ٦ك الهبات باب الرقبى  السنن الكبرى للبيهقي )١١(
   .٩٨٩  رقم/٢٤٨ / ١ المنتقى من السنن البن الجارود )١٢(
   .٢٣٠٦٤ رقم/٥٠٨ / ١١باب العمرى وما قالوا فيها قضية  مصنف ابن أبي شيبة ك البيوع واأل)١٣(
 . المصدر السابق )١٤(
 . المصدر السابق )١٥(
  .٤٢٣ / ٥ تهذيب الكمال) ١٦(
 .المصدر السابق) ١٧(
  .١٥٦ / ٣الجرح والتعديل  )١٨(
  .٢٨٤/ ١ للعجلي ،الثقات )١٩(
 .٤٢٣ / ٥تهذيب الكمال  )٢٠(



 

 ١٠ 

 في حديثـه اضـطراب      ، واهي الحديث  :)١(وقال يعقوب بن شيبة      . للحديث  وكان حافظاً  مدلساً
 لـيس   ، الحفظ يء س  صدوقاً  كان مدلساً  :)٢( وقال الساجي  . وكان أحد الفقهاء   ، وهو صدوق  ،كثير

  .حكام بحجة في الفروع واأل
 وكـان   كان شـريفاً  : )٤(وقال ابن سعد  . حتج به إال فيما قال أنا وسمعت      أال  : )٣(ابن خزيمة  وقال

 وكان شعبة يثني عليه ، بنفسه وكان معجباً، مدلساً كان حافظاً:)٥(وقال البزار.  في الحديثضعيفاً
ال يحتج  : )٧(وقال الحاكم . )٦(دريسإال عبداهللا بن    إ -يعني ممن لقيه   - لم يرو عنه     حداًأوال أعلم   

: )٩(وقـال الخطيـب   . من أنفـسها  ، من النخع ، كوفي  ،  ليس به بأس   :)٨(بن معين  يحيى   قال. هب
 : قال لنا سفيان الثوري يوماً     :)١٠(قال حفص بن غياث      .الحجاج أحد العلماء بالحديث والحفاظ له     

فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه         ، عليكم به :  قال .ةأالحجاج بن أرط  :  قلنا ؟من تأتون 
  .ة أقهر عندنا لحديثه من سفيان الثوريأج بن أرط  كان حجا:)١١(وقال حماد بن زيد  .همن

  .-ةأيعني الحجاج بن أرط-نا منكم مثله  ما جاء:)١٢(جيحبن أبي نَوقال ا
 وربما أخطأ في بعـض      ، إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره        :)١٣( عدي ابنوقال  

  . وهو ممن يكتب حديثه  فأما أن يتعمد الكذب فال،الروايات
 من أصـحاب المرتبـة      )١٥(وجعله ابن حجر  . كثير الخطأ والتدليس  ، صدوق: )١٤(قال ابن حجر  

  .الرابعة
  .صدوق مدلس: خالصة القول فيه

                                                 
 .٤٢٣ / ٥تهذيب الكمال  )١(
  .١٧٤ / ٢ تهذيب التهذيب )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .٣٥٩ / ٦الطبقات الكبرى  )  ٤(
  .١٧٤ / ٢  تهذيب التهذيب )٥(
  .المصدر السابق  )٦(
  .٩٠ / ١سؤاالت السجزي للحاكم  )٧(
  .٨٤ / ١رواية ابن محرز، تاريخ ابن معين ) ٨(
  .٢٣٠ / ٨تاريخ بغداد  )٩(
 .٤٢٣ / ٥تهذيب الكمال  ) ١٠(
 .المصدر السابق ) ١١(
 .انظر السابق  ) ١٢(
 .٢٢٨ / ٢ البن عدي، الكامل )١٣(

   .٢٢٢ / ١التقريب ) ١٤(
   .٤٩ / ١ البن حجر، طبقات المدلسين ) ١٥(



 

 ١١ 

  .)١(المكي، س األسدي موالهمردمحمد بن مسلم بن تَهو  ،أبو الزبير -
  .)٥(وابن حبان، )٤(والدوالبي، )٣(عجليوال، )٢(وابن المديني، وابن معين، والنسائي، وثقه أحمد

وهو ال يـروي إال  ، وروى عنه مالك في الموطأ الحديث، وقد كان ثقة كثير: )١ (وقال ابن سعد
  .والذهبي، المتأخرون كابن حجر عن الثقات، وهو الذي عليه

قال  ير،حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزب      : كان إذا روى عنه قال    ف ،ضعفه أيوب السختياني  
  .قال سفيان بيده، يضعفه: من طريقه وزاد )٨(وقد رواه ابن عدي .)٧( يضعفه بذلك كأنه: أحمد

   .ولم يفسر سبب الجرح فال يناقض عدله، محتمل وهذا جرح: قال الباحث
البخاري فـي   ال يحتج به، وقد أخرج له: )١٠(البخاريوقال  .يحتاج إلى دعامة، )٩(الشافعي وقال

حدثنا : )١١(سمعت ابن عيينة يقول: حماد قال نعيم بنو.  بغيره، وأخرج له تعليقاصحيحه مقروناً
   .- أي كأنه يضعفه-أبو الزبير وهو أبو الزبير

كان أبو الزبير عنـدنا بمنزلـة خبـز    : )١٢(ة وقد يفسره قول ابن عيين. أيضا غير صريح وهذا
دينار  بل يفضل ابن،  أنه ال يضعفهوهذا يدل على. إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه، الشعير

عليـه أبـو    وعمرو بن دينار قط عن جابر إال زاد، ما تنازع أبو الزبير: )١٣(وقال أيضاً. عليه
  الزبير، 

  .حفظه وقد يكون أراد القدح في قوة،  وهذا محتمل ألن يكون ثناء عليه :قال الباحث
  . إنما يحتج بحديث الثقات :)١٤( سأله ابن أبي حاتم عن أبي الزبيرلما أبو زرعةوقال 
  .وال يحتج به ،يكتب حديثه: )١٥(أبو حاتم وقال

                                                 
   .١٣٢ / ٢ التقريب )١(
   .٤٠٩ / ٢٦تهذيب الكمال ) ٢(
   .٢٥٣ / ٢ للعجلي ،الثقات) ٣(
   .٤٩٦ / ٣ للدوالبي ، الكنى واألسماء)٤(
   .٣٥١ / ٥ البن حبان ،الثقات) ٥(
  .٤٨١ / ٥ البن سعد،  الطبقات الكبرى)٦(
   .٤٠٩ / ٢٦ تهذيب الكمال )٧(
   .١٢٢ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال  )٨(
  .٤٠٨ / ٢٦ تهذيب الكمال )٩(
   .٣٨١ / ٥سير أعالم النبالء ) ١٠(
   .٤٠٩ / ٢٦ تهذيب الكمال )١١(
  .٣٩٢ / ٩تهذيب التهذيب  )١٢(

   .٣٨٢ / ٥سير أعالم النبالء ) ١٣(
   .٧٦ / ٨ الجرح والتعديل )١٤(
  .المصدر السالبق) ١٥(



 

 ١٢ 

ألنـه رآه   و. )٢(على رجل مسلم حال غـضبه  افتراؤهو، نه يرجح في الوزنأل: )١(شعبةوتركه 
فتـرك  ، ولعل شعبة رأى منه ما ال يليق بالمحدث من األمور التـي مـرت      .يسيء في صالته  

 .عنه الرواية
 :ل أبي الزبيرالراجح في حا

  ألنه جمع بين قوة الحفظ والصدق، وأما من،استقر عليه عمل المحدثين توثيق أبي الزبير الذي

  الدرجة العالية من الحفـظ، ولـم       يوابن عيينة فمحتمل وكأنهم عنوا أنه ليس ف       ، جرحه كأيوب 
الترك،  يجرح مفسر إال شعبة، والتصرفات التي جعلت شعبة يترك أبا الزبير ال تستدعبيجرح 

يـستحق   لـم ،  ألن من استرجح في الوزن لنفسه،لم ينصف من قدح فيه: )٣(وقد قال ابن حبان
  .الترك

 :  هتدليسل أما بالنسبة 

قـال  و. )٧( وجعله في المرتبة الثالثـة     )٦(وابن حجر ، )٥(والذهبي، )٤(النسائييس  فقد وصفه بالتدل  
 مشهور بالتدليس، وبعد أن ذكر قصة الليث        بن مسلم أبو الزبير المكي     حمدم: )٨(الحافظ العالئي 

ولهذا توقف جماعة من األئمة عن االحتجاج بما لم يروه الليث عن : أبي الزبير قال بن سعد مع
  . الزبير أبي
عن جابر، لتدليـسه، فـإذا    :  من حديث أبي الزبير ما يقول فيه       در ي :)٩(ابن حزم رحمه اهللا   قال  و

   . الليث قبل ما جاء معنعنا من طريق، وي بهجسمعت وأخبرنا احتُ: قال
  بالتـدليس عـن المتهمـين    فليس معروفـاً ، وإن كان فيه تدليس،وأبو الزبير: )١٠(ابن القيم قال

وإنما   وال مجروح،،والضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم
 .كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين

 .الذي يترجح مما سبق ثبوت التدليس عند أبي الزبير :أبي الزبير  التدليس عندترجيح ثبوت

                                                 
   .١٣٢ / ٤ العقيلي ، ضعفاء)١(
   .٣٨٢ / ٥سير أعالم النبالء  )٢(
  .٣٥٢ / ٥ البن حبان ،الثقات )٣(
   .٧٤ / ٧سير أعالم النبالء  )٤(
   .٢١٦ / ٢ للذهبي ،الكاشف )٥(
   .٨٩٥ / ١ التقريب )٦(
  .٤٥ / ١طبقات المدلسين )٧(
   .١١٠ / ١مع التحصيل في أحكام المراسيل  جا)٨(
  .٣٦٤ / ٧بن حزم ال ،المحلى) ٩(
   .٤٥٧ / ٥البن القيم  ،زاد المعاد في هدي خير العباد) ١٠(



 

 ١٣ 

فعنعنته  إذا كانت عنعنته داخل الصحيحين أو أحدهما،وبالنسبة لتدليسه ، ثقة: خالصة القول فيه 
 هذا اإلسناد من أجـل  لم ينتقد أحد من الحفاظ المتقدمين أو أحد األئمة  ما،السماع محمولة على

  .أبي الزبيرعنعنة 
، فتحمل عنعنته علـى الـسماع  ، عنه الليت بن سعد روى  فإذا،وأما إذا كانت خارج الصحيحين
عـن   فنقف في راويته سواء كانت،  الليت بن سعد طريق غيرمنوأما روايته في غير الصحيح 

  .جابر أو عن غيره
عن جـابر أو    ، و الزبير أن كل حديث يرويه أب    : وجملة القول  : رحمه اهللا  )١(وقال الشيخ األلباني  

التوقف عن االحتجـاج   فينبغي  وليس من رواية الليث بن سعد عنه،،بصيغة عن ونحوها غيره
  . سماعه، أو ما يشهد له، و يعتضد به به، حتى يتبين

  .فلم يصرح هنا بالسماع، بالنسبة ألبي الزبير هنا: قال الباحث
  

  :الحكم على الحديث 
بالسماع وهو مدلس من الرابعة ولم يقبل منه األئمـة إال مـا            فحجاج لم يصرح    ، إسناده ضعيف 
  .لم يصرح بالسماع وبالنسبة ألبي الزبير كذلك األمر . صرح بالسماع

 َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه       :زيد بنِ ثَابِت  من حديث    )٢(وللحديث شواهد منها ما جاء عند النسائي      
  . من حديث سمرة )٣(وكذلك ابن أبي شيبة . ِللَّذي ُأرقبهاوسلَّم جعَل الرقْبى

  . )٥(وحسين أسد، )٤(األلباني: صححه من العلماءو
  

 يريد المكَاتبين من العبِيد يعطَون نصيباً مـن         )قابِ   وفي الر  ( ومنه حديث قَسم الصدقات      )٥(
  .)٦(ويدفعونه إلى مواليهم، الزكاة يفُكُّون به رِقابهم

  

  :  رحمه اهللا)٧(قال اإلمام البخاري
   يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح ،     ارِياِهللا الَْأنْص دبع نب دمحثَنَا مدح ، نثَنَا ابدنٍ حوقَاَل، )٨(ع:   عي نَافَأنَأنْب  ،

    فَـَأتَى النَّبِـي   ، َأصاب َأرضـا بِخَيبـر  �بِ َأن عمر بن الْخَطَّا  ،عنِ ابنِ عمر رضي اُهللا عنْهما     
يا رسوَل اِهللا ِإنِّي َأصبتُ َأرضا بِخَيبر لَم ُأصب مالًا قَطُّ           : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يستَْأمره فيها فَقَالَ      

                                                 
 .١٥٧ / ١السلسلة الضعيفة ) ١(
   .٦٥٣٧ رقم/ ١٢٦ / ٤ ك الرقبى باب ذكر االختالف على ابن أبي نَجيح في خبر زيد بن ثابت السنن الكبرى ) ٢(
 ٢٢٦١٧ رقم/٥٠٩ / ٤  فيها قالوا وما العمرى  ك البيوع واألقضيةمصنف ابن أبي شيبة) ٣(

   .٣١٠ / ٨صحيح وضعيف سنن النسائي ) ٤(
 .١٥٠ / ٤ تحقيقه، مسند أبي يعلى) ٥(

  . ٢٤٩ /٢النهاية ) ٦(
   .٢٧٣٧ رقم/١٩٨ / ٣صحيح البخاري ك الشروط باب الشروط في الوقف  )٧(
   .٥٣٣ / ١التقريب . د اهللا بن عون بن أبي عون بن يزيد الهاللي الخراز عبهو : ابن عون) ٨(



 

 ١٤ 

  نْهي منْدع َأنْفَس،   بِه را تَْأمقَالَ ؟   فَم ": ش ا قَالَ     ِإنقْتَ بِهدتَصا ولَهتَ َأصسبْئتَ ح:   رما عقَ بِهدفَتَص 
اعبلَا ي َأنَّه،بوهلَا يثُ،  وورلَا يو ،اءي الْفُقَرا فقَ بِهدتَصى، وبي الْقُرفقَابِ ،وي الرفو،   

  .الحديث......... وابنِ السبِيِل ، وفي سبِيِل اِهللا
  : تخريج الحديث

  .به بمثله  ابن عونمن طريق )١(أخرجه مسلم
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  .)٢(أي ذَواتُهن وأحمالُهن) وما عليهن ،  والركاِئب المناخة لك رِقابهن( ومنه حديث بالل )٦(
  

  :  رحمه اهللا)٣(قال اإلمام أبو داود 
  بو تَوثَنَا َأبدعٍ   حنَاف نب بِيع٤(ةَ الر( ،   ُةاوِيعثَنَا مدح- نعالَّمٍ    ي يس ناب - ، ديز نع ،)ـا     )٥َأب عمس َأنَّه 

صلى اهللا عليـه  - مَؤذِّن رسوِل اللَّه �لَقيتُ بِالَالً: قَاَل )٧( عبد اللَّه الْهوزنى  يحدثَن: قَاَل )٦(سالَّمٍ
 ما َ: قَال؟-صلى اهللا عليه وسلم- كَيفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رسوِل اللَّه ي يا بِالَُل حدثْن: بِحلَب فَقُلْتُ-وسلم

ان  وكَان ِإذَا َأتَاه اِإلنْـس     ، ذَِلك منْه منْذُ بعثَه اللَّه ِإلَى َأن تُوفِّى        )٨(ي   َألِ يىء كُنْتُ َأنَا الَّذ   يكَان لَه شَ  
   نرْأما يارِيع آها فَرملسقُ ،يمفََأنْطَل ، تَقْرِضةَ   ، فََأسدرالْب ٩(   فََأشْتَرِى لَه(  ،وهفََأكْس ،همُأطْعتَّى ، وح

نضتَرفَقَالَ    ياع ينشْرِكالْم نٌل مجر  :   نْدع ا بِالَُل ِإنيي      ـدَأح نم تَقْرِضةً فَالَ تَسعـ    س  ،ي ِإالَّ منِّ
 فَِإذَا الْمشْرِك قَد َأقْبَل فى عصابة       ،ُأَؤذِّن بِالصالَة  ثُم قُمتُ لِ   ،فَفَعلْتُ فَلَما َأن كَان ذَاتَ يومٍ تَوضْأتُ      

،  قَوالً غَليظًـا   ي وقَاَل لِ  ،)١١(ينفَتَجهم. )١٠( قُلْتُ يا لَباه  . ي يا حبش  : قَالَ ي فَلَما َأن رآن   ،من التُّجارِ 
 يفَآخُذُك بِالَّذ ،  ِإنَّما بينَك وبينَه َأربع    :قَاَل. قَرِيب:  َأتَدرِى كَم بينَك وبين الشَّهرِ قَاَل قُلْتُ       :يوقَاَل لِ 

                                                 
  .٤٣١١رقم/٧٣ / ٥ك الوصية باب الوقف  صحيح مسلم ) ١(
  . ٢٤٩ /٢النهاية ) ٢(
  .٣٠٥٧ رقم/١٣٧ / ٣ سنن أبى داود ك الخراج  باب في االمام  يقبل هدايا المشركين )٣(
  .٣٢١ /  ١التقريب  . الحلبيافعٍَأبو تَوبةَ الربِيع بن نَ )٤(
  .٣٢٩ /  ١التقريب  .طورمبن سالم بن أبي سالم ما هو: زيد )٥(
 وهنا قد صرح أبو سـالم بالتحـديث عـن        .٢١١ / ٢ التقريب   . ثقة يرسل    :ممطور األسود الحبشي  هو  : أبو سالم    )٦(

   .الهوزني فزال إشكال اإلرسال 
)٧( اله ونوع : والهوزن في العربية الغبار، وقيل    .وهو بطن من ذي الكالع من حمير، نزلت الشام        النسبة إلى هوزن،    : نيز

  .٦٥٦ / ٥األنساب للسمعاني . من الطير
 . ٢٨١ / ١٦ عبد المحسن العباد ،شرح سنن أبي داود.  هأنه ينبئه عن نفقته عن خبر:  يعني: ألي ذلك منه )٨(
 .١١٦ / ١ مربع فيه صور تلبسه األعراب وجمعها برد النهاية  الشملة المخططة وقيل كساء أسود:البردة )٩(
)١٠ ( اها لَبي : كيلَب ٦١٢ / ١ مختار الصحاح .َأي.  
 .٩٩ / ٢ الفائق .كلح فى وجهه وغلَّظ له فى القولأي :  فَتَجهمني )١١(



 

 ١٥ 

كلَيع ،   َل ذَِلكا كُنْتَ قَبكَم ى الْغَنَمعتَر كدفََأخَ، فََأرى نَفْسى َأنْفُسِ النَّاسِيذَ فْأخُذُ فا يتَّـى ِإذَا  ،  مح
ـ   ، فَاستَْأذَنْتُ علَيه ،  ِإلَى َأهله  -صلى اهللا عليه وسلم    -رجع رسوُل اللَّه    ، صلَّيتُ الْعتَمةَ   يفَـَأذن ِل

ولَـيس  ، رِك الَّذى كُنْتُ َأتَدين منْه قَاَل ِلى كَذَا وكَذَا  ِإن الْمشْ  ،ييا رسوَل اللَّه بَِأبِى َأنْتَ وُأم     : فَقُلْتُ
  ا تَقْضم كنْدنِّ يعنْد  ي عالَ عي و  حفَاض وهي و،          ينالَّذ اءياَألح ُؤالَءضِ هعآبِقَ ِإلَى ب ِلى َأن فَْأذَن

 فَخَرجتُ حتَّـى ِإذَا     ، ما يقْضى عنِّى   -اهللا عليه وسلم  صلى  - حتَّى يرزقَ اللَّه رسولَه      ،قَد َأسلَموا 
 حتَّى ِإذَا انْشَقَّ عمـود الـصبحِ        ، فَجعلْتُ سيفى وجِرابِى ونَعلى ومجنِّى عنْد رْأسى       ،َأتَيتُ منْزِِلى 

صـلى اهللا عليـه    -و يا بِالَُل َأجِب رسوَل اللَّـه  ِإذَا ِإنْسان يسعى يدع فََ، َأردتُ َأن َأنْطَلقَ   ،اَألوِل
 رسوُل ي فَقَاَل ِل،فَاستَْأذَنْتُ،  فَِإذَا َأربع ركَاِئب منَاخَات علَيهِن َأحمالُهن، فَانْطَلَقْتُ حتَّى َأتَيتُه-وسلم
  اللَّ   « : -صلى اهللا عليه وسلم    -اللَّه كاءج فَقَد رشَأب   اِئكبِقَض قَالَ  .»ه ثُم : »     كَاِئـبالر تَـر َألَم

   عباَألر نَاخَاتلَى :فَقُلْتُ. »الْمفَقَالَ . ب  : »    هِنلَيا عمو نهرِقَاب لَك ةً   ِإنوسك هِنلَيع ـا   ، فَِإنامطَعو 
يمظع ِإلَى ناهدَأه ،كفَد،نها،  فَاقْبِضو نَكيلْتُ. »قْضِ دفَفَع.  

  

  :تخريج الحديث 
  .به بنحوه سالَّمٍ بنمعاوِية  من طريق  ثالثتهم)٣(وابن عساكر، )٢(والبيهقي، )١(أخرجه الطبراني

  

  :دراسة رجال السند
فـزال  ، فقد صرح هنا  بالسماع مـن الهـوزني  ، وبالنسبة إلرسال أبي سالم، رجاله كلهم ثقات 

  .طريقهإشكال اإلرسال من 
  

   :الحكم على الحديث
  .)٤(وصححه من العلماء األلباني، إسناده صحيح

  

 أراد بِحقّ رِقابها اإلحسان     ) ثم لم ينْس حقَّ اللّه في رِقابها وظُهورها          (ومنه حديث الخيل    ) ٧(
  .)٥(وبحق ظهورها الحمَل عليها، إليها

                                                 
  .٢٨٦٩ رقم/١١٠ / ٤  للطبراني مسند الشاميين .٤٦٦ رقم  /١٤٧ / ١  للطبرانيالمعجم األوسط) ١(
)٢ (                  اءالـشِّرـعِ ويالْبا وهمقَسا وايدحِ الْهذَبا واِئهقَضسنن البيهقي الكبرى ك الوكالة باب التوكيل في المال وطلب الحقوق و

 رِ ذَِلكغَيو النَّفَقَة١١٢١٧ رقم/٨٠ / ٦و . 
 .٣١٧ / ٤تاريخ دمشق  )٣(
  .٥٥ / ٧صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ٤(
  . ٢٤٩ /٢النهاية ) ٥(



 

 ١٦ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام البخاري
دبثَنَا عدفَحوسي نَأنَسٍ، اِهللا ب نب اِلكنَا مرَأخْب ،لَمنِ َأسب ديز نانِ،  عماِلحٍ السَأبِي ص ن٢(ع( ، نع

وعلَى ،  وِلرجٍل ستْر  ،الْخَيُل ِلرجٍل َأجر  : " َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ        ،�َأبِي هريرةَ   
 رٍل وِزجا   ..........را تَغَنِّيطَهبٌل رجرفُّفًا  ، وتَعا      وي رِقَابِهقَّ اِهللا فح نْسي لَم ـا   ،ثُمورِهلَا ظُهو  

   ". فَهِي علَى ذَِلك وِزر، ِلَأهِل الِْإسلَامِ)٣(ونواء، ورجٌل ربطَها فَخْرا ورِياءٌ فَهِي ِلذَِلك ستْر
  

  :تخريج الحديث 
  .مطوالً زيد بنِ َأسلَم  من طريقْ)٤(أخرجه مسلم 

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

)٨(        كرن ذصينة بن حيوفي حديث ع )    يبةقي الرذ (        ـل  :  وهو بفتح الراء وكسر القـافبج
  .)٥(بخيبر

  

  : رحمه اهللا)٦( :الواقدياإلمام قال 
حـصنِ  ِإلَـى    )٧(عيينَةُ بن حـصنِ   رظَا نَ لم: اَلعن ِإسحاقَ بنِ عبد اِهللا، قَ      ابن َأبِي سبرةَ،  حدثَني  

ـ  لَ فُلعد ي حا أَ م: اَل قَ  والْبر الطَّعام والْعلَفَ  ينْقُلُون منه   والْمسلمون )٨(معاذ الصعبِ بنِ  ـ ابوا د نَ ا نَ
وطْيعنَم ا من طَّا الْ ذَ هالْ امِع قَ، فَعِاِئضكَد َأان لَههلَ عيهك رشَفَ! اًًامتَمالْه مسلمونالُقَ وـ : او ـ كلَ  يذ الَّ
جلََلع ك ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسذُ رو ةيبقالحديث......... الر.  

                                                 
ك الجهاد والسير باب الخيل  .٢٣٧١رقم /١١٣ / ٣  ك المساقاة باب شرب الناس والدواب من األنهار  يح البخاري صح) ١(

   .٢٦٤٨لثالثة رقم 
  .٣١٣ / ١ تقريب التهذيب . أبو صالح السمان الزيات هو : ذكوان )٢(

)٣ (ناءو:٤٤٣ / ٢بن الجوزي  غريب الحديث ال. أي المعاداة. 
  .٢٣٣٧ رقم/٧٠ / ٣ك الزكاة باب إثم مانع الزكاة  صحيح مسلم )٤(
  . ٢٥٠ / ٢النهاية ) ٥(
   .٢٧٤/ ١، ٢٧٠ / ١  للواقدي المغازي)٦(
 ، وشهد حنينـاً  َأسلم قبل الفتح ، وشهد الفتح مسلماً: وقيل . َأسلم بعد الفتح . عيينَةُ بن حصنِ الفَزاري ، يكنى َأبا ملك          )٧(

  .٣٥٤/ ٤ أسد الغابة .وكان من المؤلفة قلوبهم ، ومن اَألعراب. َأو الطائف َأيضاً 
  .٢٢٣ / ٤ للبيهقي ، دالئل النبوة.هو أحد حصون خيبر وكان أكثرها طعاماً: حصن الصعب بن معاذ )٨(



 

 ١٧ 

  :تخريج الحديث
 إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن جابر بـن                من طريق  )١(الواقديأخرجه  

  . وهنا ذكر السند عن إسحاق،  وذكر الحديث مطوالً دون ذكر ذي الرقيبةعبداهللا، عن أبيه
  

  :دراسة رجال السند 
 .)٢( متروك:إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة األموي موالهم المدني -

  

  :يثالحكم على الحد
بن أبي فروة   وا، أبو بكر بن عبد اهللا القرشي     هو  و بن أبي سبرة  وا ،اسناده ضعيف جداً، فالواقدي   

  . متروكون
عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي        عن   )٣( كلها ضعيفة فمن طريق الواقدي      إال أنها  وللحديث شواهد 

محمد من طريق   ) ٤(والطبري. بنحوهصعصعة، عن الحارث بن عبد اهللا بن كعب، عن أم عمارة            
 )٦( من طريق الواقدي   )٥(والبيهقي.  بنحوه  بعض أسلم  عنبن إسحاق، عن عبد اهللا بن أبي بكر؛         ا

  عبد الْحميد بن جعفَرٍ عن َأبِيه عن جدهعنعنِ الْواقدى )٧(ومن طريق أخرى . عن شيوخه بنحوه
  .بنحوه

  

 أي زادت من    ) حتى كثُرت وارتقَحت     (ذين أووا إليه    والثالثة ال ، في حديث الغار  } رقح  { ) ٩(
  .)٨(إصالحه والقيام عليه: وترقيح المال. الكسب والتجارة: الرقاحة

  .عند اإلمام مسلم" فَارتَعجتْ"وعثرت على لفظة ، لم أعثر على هذه اللفظة
  

  :  رحمه اهللا)٩(قال اإلمام مسلم
ثَندٍليحهس نب دمحم ىيمام، التَّمرهنِ بنِ بمحالر دبع نب اللَّه دبعاقَ ، وحِإس نكْرِ بو بَأب١٠( و(.  

                                                 
   .٢٦٩ / ١المغازي  )١(
   الضعفاء والمتروكين ،٣٢٧ / ١ الكامل ،٢٢٨ / ٢  الجرح والتعديل،٤٥٣ / ٢ تهذيب ،١٣٠ / ١تقريب ال )٢(

   .١٠٢ / ١البن الجوزي 
   .٢٧٠ / ١  المغازي )٣(
  .١٣٥ / ٢ تاريخ الطبري )٤(
  .١٦٠٤رقم/٣٤٥ / ٤  للبيهقي، دالئل النبوة) ٥(
  .٨٨٢ / ١تقريب التهذيب   . مع سعة علمه ، متروك ، المدني، األسلمي واقدمحمد بن عمر بن هو  :  الواقدي)٦(
  .١٨٦٨١رقم/ ١٠٣ / ٩باب ِإقَامة الْحدود فى َأرضِ الْحربِ ك السير  السنن الكبرى للبيهقي )٧(
  . ٢٥٠ /٢النهاية ) ٨(
   .٧١٢٧ رقم/٩١ / ٨ك الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب قصة أصحاب الغارالثاللثة صحيح مسلم  )٩(
  . ٨٢٤ / ١ التقريب. اني ثم أبو بكر غَمحمد بن إسحاق الصهو :  َأبو بكْرِ بن ِإسحاقَ) ١٠(



 

 ١٨ 

، )٤(عنِ الزهـرِى  )٣(  َأخْبرنَا شُعيب  ،)٢( َأخْبرنَا َأبو الْيمانِ   :وقَاَل اآلخَرانِ ، حدثَنَا: )١(قَاَل ابن سهلٍ  
نرا يَأخْبس    اللَّه دبع نب ِلم ،      رمع نب اللَّه دبع قَاَل �َأن :    وَل اللَّهستُ رعمصلى اهللا عليـه     -س
واقْـتَص  . » حتَّى آواهم الْمبِيتُ ِإلَـى غَـارٍ         ،انْطَلَقَ ثَالَثَةُ رهط ممن كَان قَبلَكُم     « : يقُولُ -وسلم

  دنَى حعيثَ بِمدعٍ الْحنَاف يث،    رمنِ عنِ ابقَاَل، ع َأنَّه رغَي :منْهٌل مجانِ« :  قَاَل روِلى َأب كَان ماللَّه، 
حتَّى َألَمتْ بِها ، فَامتَنَعتْ منِّى « :وقَاَل. »والَ ماالً، قَبلَهما َأهالً )٥(فَكُنْتُ الَ َأغْبقُ، كَبِيرانِ، شَيخَانِ

حتَّى كَثُرتْ منْه    فَثَمرتُ َأجره «:وقَاَل. »ةٌ من السنين فَجاءتْنى فََأعطَيتُها عشْرِين وماَئةَ دينَارٍ         سنَ
  ".فَخَرجوا من الْغَارِ يمشُون  « : وقَاَل.» )٦(اَألمواُل فَارتَعجتْ

  

  :تخريج الحديث
  .بنحوه بهزهرِي المن طريق ) ٧(أخرجه البخاري

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

وقد تقدم في حرف الـراء      . إنساناً )٨( يريد إذا رفَّأ   ) كان إذا رقَّح إنساناً      ( ومنه الحديث    )١٠(
  .)٩(والفاء

  .لم أجده بهذه اللفظة ووجدته بلفظ رفأ
  

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام أبو داود
   عـن  ، )١١( عـن َأبِيـه    ،عن سهيلٍ ، - يعنى ابن محمد     -حدثَنَا عبد الْعزِيزِ  ،  بن سعيد  حدثَنَا قُتَيبةُ 
،  بارك اللَّه لَك: ِإذَا تَزوج قَاَلكَان ِإذَا رفََّأ اِإلنْسان -صلى اهللا عليه وسلم -َأن النَّبِى ، َأبِى هريرةَ

 كاربوكلَير، عى خَيا فنَكُميب عمجو.  

                                                 
   .١/٨٥١التقريب. محمد بن سهل بن عسكر التميمي موالهم أبو بكر هو : ابن سهل ) ١(
  .٢٣٤ /  ١ تقريب التهذيب . الحكم بن نافع البهراني الحمصي الحافظ أحد األئمة وكان من نبالء الثقاتهو: أبو اليمان) ٢(
  .٤٣٧ / ١تقريب التهذيب  .بن أبي حمزة األموي موالهم واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصيهو ا: ب شعي )٣(
  .هو محمد بن مسلم الزهري : الزهري ) ٤(
   .٢٧٥ / ٢ غريب الحديث البن الجوزي .الغَبوقُ شُرب العشي :  الغَبوق )٥(
   .٥٣٢ / ١ن قتيبة  غريب الحديث الب.ارتعج إذا كثُر وتَتابع : رعج ) ٦(
   .٢٢٧٢رقم  /٩١ / ٣ك اإلجارة باب من استأجر أجيرا فترك األجير أجره فعمل فيه  صحيح البخاري ) ٧(
   .٧٦ / ١غريب الحديث ألبي عبيد ابن سالم  . من االتفاق وحسن االجتماع :  الرفاء )٨(
   .٢٥٠ / ٢ النهاية )٩(
  .٢١٣٢رقم  /٢٠٧/ ٢زوجالنكاح باب ما يقال للمت  كسنن أبي داود) ١٠(
    .ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني : أبوه ) ١١(



 

 ١٩ 

  :تخريج الحديث 
 ،) ٦(والحـاكم ، )٥ (والـدارمي  ،)٤ (وأحمـد ، )٣(وابن ماجـه    ،  )٢(والنسائي  ، )١ (أخرجه الترمذي 

  .بمثله به عبد العزيز بن محمدمن طريق  )٧(والبيهقي
  

  : دراسة رجال السند
-عبد العزيز بن محمد بن عبيد الد راورأبو محمد، يد ،الج هالمدني،  موالهم، ين.  

، وإذا حدث من كتابه فهو صـحيح      ، بالطلب   كان معروفاً : )٩(أحمد  وقال  . )٨( مالك بن أنس   وثّقه
     وربما قلب حديث عبـد اهللا بـن        ،  وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ     ،موإذا حدث من كتب الناس وه

  . ثقة :)١١(أيضاً قال. ليس به بأس: )١٠( نيحيى بن معيوقال . عمر يرويها عن عبيد اهللا بن عمر
  .صدوق: )١٢(قال ابن حجر
 ليس به بأس وحديثه عن عبيد اهللا بـن          :)١٤(وقال في موضع آخر   ،  ليس بالقوي  :)١٣(قال النسائي 
  . ء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئى سي:)١٥(وقال أبو زرعة  .عمر منكر

وكـان  :)١٧(وقـال   ،  ذكره ابن حبان في الثقـات      .وكان كثير الحديث يغلط   : )١٦(وقال ابن سعد    
  . يخطىء

حديث عبـد اهللا بـن عمـر        يخطئ في   وهو   .وثقه مالك وأحمد وابن معين    ، ثقة: خالصة القول 
  . عبيد اهللا بن عمرنفيجعلها ع

                                                 
   .١٠٩١ رقم /٤٠٠ / ٣ك النكاح عن رسول اهللا باب ما جاء فيما يقال للمتزوج  سنن الترمذي )١(
   .١٠٠٨٩ رقم/٧٣ / ٦سنن النسائي الكبرى ) ٢(
   .١٩٠٥مرق /٦١٤ / ١  ك النكاح باب تهنئة النكاح  سنن ابن ماجه)٣(
  .٨٩٤٤ورقم  ٨٩٤٣ رقم/ ٣٨١ / ٢مسند أحمد ) ٤(
 . ٢١٧٤ رقم/١٨٠/ ٢ باب إذا تزوج الرجل ما يقال له   ك النكاحسنن الدارمي) ٥(
   .٢٦٩٥  رقم/١٨٣ / ٢  ك النكاح باب حديث سالمالمستدرك على الصحيحين) ٦(
   .١٣٦١٩ قمر /١٤٨ / ٧ك النكاح باب ما يقال للمتزوجسنن البيهقي الكبرى ) ٧(
  .١٩٣ / ١٨تهذيب الكمال ) ٨(
  . المصدر السابق )٩(
  .١٧٤ / ١رواية الدارمي، تاريخ ابن معين  )١٠(
  .المصدر السابق  )١١(
   .٦٠٧ / ١تقريب ال) ١٢(
  .١٩٣ / ١٨تهذيب الكمال  )١٣(
  . المصدر السابق )١٤(
  .١٩٣ / ١٨تهذيب الكمال  )١٥(
  .٤٢٤ / ٥الطبقات الكبرى ) ١٦(
  .١١٦ / ٧ البن حبان ،الثقات )١٧(



 

 ٢٠ 

  .المدني،  أبو يزيد،السمان،  سهيل بن أبي صالح ذكوان-
  . ثقة هو وأخواه عباد وصالح:)٢(آخروقال في موضع ، حديثه ليس بالحجة: )١ (قال ابن معين

   . من الحديثمات أخ لسهيل فوجد عليه فنسي كثيراً: )٣(وقال ابن المديني
 ومـن   ، وهو أحب إلي من عمرو بن أبي عمـرو         ،يكتب حديثه وال يحتج به    : )٤(وقال أبو حاتم  

  . سهيل أشبه من العالء:)٥(  وقال أبو زرعة.العالء بن عبد الرحمن
ب من هذا وليس بـالقوي      سهيل حديثه قريب من السواء حديثه ليس بحجة أو قري          :)٦( قال يحيى 

  أبو صالح السمان كان له ثالثة بنين سهيل وعباد وصالح كلهم ثقة: )٧(وقال أيضاً .في الحديث 
وقد نسبه غير واحد إلى     ، وغيره أقوى منه  ، أحد العلماء الثقات  : ) ٨(قال عنه الذهبي في ميزانه    و

  . ختالط في آخر عمرهالتغير واال
 إن  )١٠(وقيل. وقد كان اعتل بعلة فنسي بعض حديثه      ،  ومالك ،قد روى عنه شعبة   : ً)٩(قال أيضا و

:  وقوله ، لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه      ،)١١(أما قول ابن معين   . مالكاً أخذ عنه قبل التغير    
   .ليس بذاك؟  وقوله حينما سئل عنه،ضعيف

وقد احتج بـه الجماعـة عـدا        . واختالطه واهللا تعالى أعلم   ، رهفلعل ذلك محمول على حال تغي     
  .)١٢( في التقريبر ابن حجوتعليقاً أيضاً كما قال،  فقد روى له مقروناً،البخاري

قـال   . وقد كان اعتل بعلة فنـسي بعـض حديثـه          ، ومالك ، قد روى عنه شعبة    :)١٣(قال الذهبي 
 ،يدل على ثقته كونه ميز ما سمع من أبيه         وهذا   :-بعد أن أورد كالم األئمة في سهيل      - )١٤(أيضاً

                                                 
  .٣٣٩ / ٣ميزان االعتدال ) ١(
  .١٨٢ / ٣  رواية الدوريتاريخ ابن معين) ٢(
   .٣٣٩ / ٣ميزان االعتدال ) ٣(
   .٢٤٧ / ٤ الجرح والتعديل )٤(
  .المصدر السابق ) ٥(
   .٤٤٧ / ٣الكامل في ضعفاء الرجال   )٦(
  .المصدر السابق  )٧(
   .٣٣٩ / ٣ميزان االعتدال ) ٨(
  .المصدر السابق ) ٩(
  .٥/٤٦٠سير أعالم النبالء) ١٠(
  .٤/٢٣٣تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١/٤٠٧انظر التقريب ) ١٢(
  .٤/٢٣٣تهذيب التهذيب  )١٣(
   .٣٣٩ / ٣ميزان االعتدال ) ١٤(



 

 ٢١ 

كنا نعـد   : )٢( وقال ابن عيينة  . ما أصلح حديثه  : )١(قال أحمد .وما سمع من أصحاب أبيه عن أبيه      
  .  هو عندي ثبت ال بأس به:)٤( وقال ابن عدي.ثقة :)٣(وقال العجلي . في الحديث ثبتاًسهيالً

ال أعرف له فيـه     : فقال؟   في الصحيح  سهيالًلم ترك البخاري     سألت الدارقطني : )٥(وقال السلمي 
 ويحيى بن  ،من أبي اليمان  ر   سهيل واهللا خي   : فقد كان النسائي إذا تحدث بحديث لسهيل قال        ،عذراً
  . وال أعرف له وجهاً، وخرج لفليح بن سليمان، وغيرهما وكتاب البخاري من هؤالء مالن،بكير

  .وتعليقاً، البخاري مقروناًروى له ، صدوق تغير حفظه بأخرة: )٦(قال ابن حجر
  .وما ذكره الذهبي يبين تثبته مما سمع خاصة من أبيه، ثقة: خالصة القول فيه

  

  : الحكم على الحديث
 ،)٨(لبـاني ألصـححه ا  و ، حسن صحيح  :فقال: )٧(وصححه من العلماء الترمذي    ،إسناده صحيح 

  .إسناده حسن: )١٠(أسد حسين سليم :قالو. رجاله رجال الصحيح إسناده قوي: وقال )٩(شعيبو
  

 وهو كنايةٌ عـن     ، أي تدور وتجيء وتذهب    ) إن الشمس تَطلع ترقْرقُ      (فيه  } رقرق  { ) ١١(
 وأبخرتـه   ، فإنها يرى لها حركة متَخَيلة بسبب قُربها من اُألفُـق          ،ظُهور حركّتها عند طلوعها   

  .)١١(فَعتالمعترِضة بينها وبين األبصار بخالف ما إذا علَت وارتَ
  

  : رحمه اهللا)١٢(قال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة
  رِيسإد نثَنَا ابد١٣(ح(،    بِينِ الشَّعلَحِ، عنِ اَألجع)شٍ، قَالَ     )١٤يبنِ حب زِر نع ،:      ـنب ـيتُ ُأبعمس

 َأخْبرنَا بِها رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّمهي اللَّيلَةُ الَّتي   لَيلَةُ سبعٍ وعشْرِين،   هي:  يقُولُ �كَعبٍ
 َأن"اءضيب تَطْلُع سقُالشَّمقْرتَر ".   

                                                 
  .٢٢٦ / ١٢ تهذيب الكمال) ١(
   .٣٣٩ / ٣ميزان االعتدال ) ٢(
   .٤٤٠ / ١الثقات للعجلي ) ٣(
   .٤٤٩/  ٣ ل البن عديالكام)  ٤(
  .١٨٣سؤاالت السلمي للدارقطني ص) ٥(
   .٤٠١ / ١تقريب ال) ٦(
 .٤٠٠ / ٣سنن الترمذي  )٧(
  .١٣٠ / ٥صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ٨(

   .٣٨١ / ٢تحقيقه  ،مسند أحمد) (٩
   .١٨٠/ ٢تحقيقه ، سنن الدارمي) ١٠(
   .٢٥٠ / ٢ النهاية )١١(
  .٨٧٧٧رقم  /٥١٥ / ٢في ليلة القدر  مة وأبواب متفرقةك صالة التطوع واإلما مصنف ابن أبي شيبة) ١٢(
   .٤٩١ / ١ تقريب التهذيب .دي وعبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن اَألهو : ابن إدريس  )١٣(
  .٤٧٥ / ١  تقريب التهذيب .عامر بن شراحيل هو : الشعبي ) ١٤(



 

 ٢٢ 

  :تخريج الحديث
  . كالهما عن اَألجلح به بمثله)٢(:وأحمد،  )١(وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً

  

  :دراسة رجال السند
   . الكندي، حجية أبا،جية يكنىعبد اهللا بن حهو : جلح األ-

قـال   . ثقة :)٥(العجليوقال  . ليس به بأس  : )٤(وقال في موضع آخر   ،  ثقة: )٣( يحيي بن معين   وقال
 غيـر مـا    له أحاديث صالحة:)٧( عديابنوقال .  في نفسي منه شيء :)٦(يحيي بن سعيد القطان   

 ، وال متنـاً   سناداً للحد ال إ    مجاوزاً  منكراً ولم أجد له حديثاً   . يروي عنه الكوفيون وغيرهم      ذكرته
  .وهو عندي مستقيم الحديث صدوق،  إال أنه يعد في شيعة الكوفةوهو أرجو أنه ال بأس به

ضعيف ليس بذاك وكـان لـه       :)٩(وقال النسائي . مستقيم الحديث صدوق  : )٨(قال عمرو بن علي   و
: )١١(نيوقال الجوزجا .يكتب حديثه وال يحتج به ،ليس بالقوى  لين: )١٠( وقال أبو حاتم     .رأي سوء 

  .بالنسبة لتشيعه فلم يكن داعية لهوصدوق : )١٢(ال المزيق.مفتري
بكر وعمر أحد إال مـات       نه ما سب أبا   أسمعنا  : )١٣(ح األجل ومما يؤيد قول اإلمام المزي ما قاله      

 كمـا ذكراإلمـام      بالنسبة لتشيعه فلم يكن داعية لـه      و،  صدوق : )١٤(قال ابن حجر  .  أو فقراً  قتالً
  .المزي

  .وباقي رجاله ثقات. صدوق: ول فيهخالصة الق
  

  :الحكم على الحديث
  .وهذا إسناد حسن:  وقال)١٥( شعيبصححه من العلماء، صدوق :فيه األجلح، إسناده حسن

                                                 
  .٩٦٢٦ رقم/ ٢٧١ / ٦قدر واختالفهم فيها ما قالوا في ليلة الباب  الصيام ك مصنف ابن أبي شيبة )١(

   .٢١٢٢٩ رقم/١٣٠ / ٥  مسند أحمد )٢(
  .٢٦٩ / ٣  رواية الدوريتاريخ ابن معين) ٣(
  .٤٥٤ / ٣المصدر السابق  )٤(
 .٢١٢ / ١الثقات للعجلي  )٥(

   .٢٧٧ / ٢ تهذيب الكمال )٦(
 .٤٢٨ / ١لكامل  ا)٧(

   .٢٧٧ / ٢ تهذيب الكمال )٨(
  .سابق  المصدر ال)٩(
  .٣٤٧ / ٢الجرح والتعديل  )١٠(
  .٥٩ / ١ للجوزجاني ، أحوال الرجال)١١(
  .المصدر السابق ) ١٢(
   .٢٧٩ / ٢تهذيب الكمال ) ١٣(
   .٧٢ / ١تقريب ال) ١٤(
  .١٣٠ / ٥تحقيقه  ،مسند أحمد) ١٥(



 

 ٢٣ 

 ،النخلة الطويلـة  :  الرقْلَة ) وال يقْطَع عليهم رقْلَة      (في حديث علي رضي اللّه      }  رقل   { )١٢(
  .)١( وجمعها الرقال،وجنسها الرقْل 

ولم تذكر أي منها عبارة رقلة، وقد جـاءت روايـات            ،جاءت رواية هذا الحديث من عدة طرق      
  .متعددة نحو هذه العبارة من رواية علي رضي اهللا عنه

  

   : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام أحمد
 زهثَنَا بد٣(ح(،  اممثَنَا هدح ) ٤(،  ُةَأنَا قَتَادَأنْب )أَ   ، )٥ انسَأبِي ح نا   عيلع رِ   �نبِالَْأم رْأمي ْؤتَى ،كَانفَي ، 

 ِإن هذَا الَّذي تَقُـوُل      :)٦( فَقَاَل لَه الَْأشْتَر   : قَالَ ، صدقَ اللَّه ورسولُه   : قَد فَعلْنَا كَذَا وكَذَا فَيقُولُ     :فَيقَاُل
قَاَل علي رضي اللَّـه     ؟.رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      َأفَشَيء عهِده ِإلَيك     . في النَّاسِ  ىقَد تَفَشَّغ 

نْهالنَّاسِ           : ع ونةً دًئا خَاصشَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ِإلَي هِدا عم،نْهم تُهعمس ءِإلَّا شَي ، 
 فَِإذَا فيها مـن     : حتَّى َأخْرج الصحيفَةَ قَالَ    ، فَلَم يزالُوا بِه   : سيفي قَالَ  )٧(فَهو في صحيفَة في قرابِ    

 ولَا  ، والنَّاسِ َأجمعين لَا يقْبُل منْه صرفٌ      ، والْملَاِئكَة ، فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه   ، َأو آوى محدثًا   ،َأحدثَ حدثًا 
وحماها ، )٨( حرام ما بين حرتَيها    ، وِإنِّي ُأحرم الْمدينَةَ   ، ِإن ِإبراهيم حرم مكَّةَ    :ذَا فيها وِإ: عدٌل قَالَ 

ا   ،كُلُّهخْتَلَى خَلَاه٩( لَا ي(،   اهديص نَفَّرلَا يو )ا   ،)١٠لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها    ، وبِه َأشَار نِإلَّا ِلم ، ا   ونْهم لَا تُقْطَع
 وِإذَا فيها الْمْؤمنُـون تَتَكَافَـُأ       : قَالَ . ولَا يحمُل فيها السلَاح ِلقتَالٍ     ، ِإلَّا َأن يعلفَ رجٌل بعيره     شَجرةٌ
ماُؤهمى،دعسيو  منَاهَأد هِمتمبِذ،ماهوس نلَى مع دي مهرٍ َألَا لَا . وبِكَاف نْؤمقْتَُل مي ،يف دهلَا ذُو عو 

هدهع.  
  

  :تخريج الحديث
  .من طريق قتادة بهكالهما  )١٢(البيهقيو ،)١١(أخرجه الطحاوي

                                                 
   .٢٥٣ / ٢النهاية ) ١(
   .٩١٣ رقم/ ١١٩ / ١مسند أحمد ) ٢(
   .١٣٩ / ١تقريب ال .ألسود البصريبن أسد العمي أبو اهو ا: بهز) ٣(
   .٢٧٠ / ٢تقريب اال .ذي البصريوبن يحيى بن دينار العهو ا : همام) ٤ (
   .٢٦ / ٢تقريب ال .بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصريهو ا : قتادة) ٥(
وذكـره ابـن      .٩١٤ / ١ اللتقريب. شتر الملقب باأل  .مة النخعي لَوث بن س  غُمالك بن الحارث بن عبد ي     هو  : اَألشْتَر    )٦(

  .٢٥٩ / ٢الثقات للعجلي ، ووثقه العجلي . ٣٨٩ / ٥ البن حبان حبان في الثقات
 .١٤٢ / ١٣ شرح النووي على مسلم . هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد:قراب )٧(
   . ٣٦٥ / ١نهاية  ال.النهيةالحرة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة : حرتَيها  )٨(

  .٢٩٣ / ١غريب الحديث البن الجوزي . الخَالَء بالقَصرِ الحشيشُ اليابِس :ال يخْتَلى خَالَها )٩(
)١٠ ( نَفَّرلَا ي٤١ / ٤غريب الحديث ألبي عبيد ابن سالم . الغالب وقد نفره ينفرنفرا إذا غلب عليه: النافرو.  
  .٢٦٦٦ رقم/ ١٦٨ / ٧لطحاوي ، مشكل اآلثار) ١١(
   .٣١٧٢ /٣٤١ / ٨لبيهقي ،  دالئل النبوة)١٢(



 

 ٢٤ 

  :دراسة رجال السند
-    أبو حسان األعرج األحدر   جـرد األ:  ويقـال سلم بن عبد اهللالبصري مشهور بكنيته واسمه م 

    .)١(ان يمشي على عقبهألنه ك: وسمي بذلك .أيضا
بـن حبـان فـي كتـاب        اوذكره  .)٥(والذهبي، )٤(، وابن سعد  )٣(والعجلي، )٢(يحيى بن معين  وثقه  
 صـدوق رمـي     :)٨(وقال ابن حجر  .  مستقيم الحديث أو مقارب الحديث     :)٧(أحمدوقال  . )٦(الثقات

  . برأي الخوارج
 نه سمع من  ألم يصح عندي    : )١١(تموأبو حا ، )١٠(بو داود أ قال   .ضعفه أبو داود  : )٩(قال ابن حجر  

  .  عن عليمرسل: )١٢(بو زرعة أقال و. علي
  .وباقي رجال السند ثقات.فقد وثقه يحيى والعجلي وابن سعد وغيرهم، ثقة: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
إسناده صحيح على شـرط     : وقال: )١٤(وشعيب ،)١٣(وصححه من العلماء األلباني   ، إسناده صحيح 

في تعليقه على    )١٥(وبالنسبة إلرسال أبي حسان الحديث عن علي فقال اإلمام الطحاوي         . الشيخين
 فوجدناه منقطع اإلسناد، وذلك     ،فاعتبرناه: هذا الحديث الذي جاء من طريق أبي حسان عن علي         

 رضي اهللا عنه، وإنما الذي يحدثه من حديث علي هو مما أخـذه عـن   أن أبا حسان لم يلق علياً     
اني ومن مثله من أصحابه عنه، ولما كان ذلك كذلك كان ما رويناه في هذا الباب مما عبيدة السلم

  �يخالفه عن عمر رضي اهللا عنه أولى منه، ال سيما وقد كان ذلك من عمر 

                                                 
  .٣٣٣ / ١سؤاالت اآلجري ألبي داود  )١(
  .٢٤٢ / ٣٣تهذيب الكمال ) ٢(
  .٣٩٤ / ٢ للعجلي ،الثقات )٣(
  .٢٢٢ / ٧ الطبقات الكبرى) ٤(
  .٤١٨ / ٢ للذهبي ،الكاشف )٥(
  .٣٩٣ / ٥ البن حبان ،الثقات) ٦(
  .٢٤٢ / ٣٣تهذيب الكمال  )٧(
   .٣٨٣ / ٢تقريب ال) ٨(
  .٤٢٢ / ٩لسان الميزان ) ٩(
  .٣٠٣ / ١تحفة التحصيل  )١٠(
  .٢١٦ / ١البن أبي حاتم ،المراسيل )١١(
  .٣٠٣ / ١تحفة التحصيل ) ١٢(
   .٣٥ / ٥ صحيح وضعيف سنن أبي داود )١٣(
   .١٢٢/ ١ تحقيقه، مسند أحمد) ١٤(
  .١٦٨ / ٧طحاوي لل، مشكل اآلثار)  ١٥(



 

 ٢٥ 

 فلم ينكروا ذلـك عليـه، ولـم         ،بحضرة من سواه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .ياه عليه، ثم وجدنا هذا الحديث متصل اإلسنادفدل ذلك على متابعتهم إ. يخالفوه فيه

حـدثني  :  قـال  )١(حدثني أبي : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اهللا قال       : حدثنا أحمد بن شعيب قال    
، عن قتادة، عن أبي     -ابن الحجاج األحول الباهلي   -إبراهيم يعني ابن طهمان، عن الحجاج يعني        

  .اهللا عنه أنه حدثه، عن علي رضي حسان األعرج، عن األشتر
  . وإنما ذكره أبو حسان عن األشترفكيف يجوز أن يكون هذا الحديث متصل اإلسناد،: فقال قائل

َأن ِإبراهيم  : عن حديث ماِلك اَألشتَرِ، عن علي، عنِ النَّبِي صلَّى اهللا علَيه وسلم            الدارقطني   وسِئل
يه قَتادةُ، واختُلف عنه؛ فَرواه الحجاج بن الحجاجِ، عن قَتادة،          هو حديثٌ يروِ  : )٢(فَقال؟  .حرم مكَّةَ 

يلن عنِ اَألشتَرِ، عجِ عان اَألعرسن َأبِي حع.  
ورواه حجاج بن َأرطأة، عن قَتادة، عن مسلمٍ اَألجرد، عن ماِلك اَألشتَرِ ومسلم اَألجرد هو َأبـو                 

ورواه همام، وعثمان بن مقسمٍ، عن قَتادة، عن َأبِي حسان اَألعرجِ، عن علـي،               .عرجحسان األَ 
  ذكُرِ اَألشتَرباد، قال              .ولَم ين قيس بن عنِ، عسنِ الحة، عن قَتادة، عوبريد بن َأبِي ععس واهرو :

    يلِإلَى ع قَ .انطَلَقتُ َأنا واَألشتَرن َأبِـي           وا، عَأيض هعمة سّل قَتادوابِ، ولَعها بِالصهَأشب يدعوُل س
جِ، واهللا َأعلَمان اَألعرسح.  

 :قَيسِ بنِ عباد قَالَ    من حديث    )٣ (والرواية التي أشار اليها اإلمام الدارقطني جاءت عند أبي داود         
      ىلِإلَى ع اَألشْتَرفَقُلْنَا  انْطَلَقْتُ َأنَا و الَمالس هلَيع :     وُل اللَّـهسر كِإلَي هِدْل عصـلى اهللا عليـه    -ه

  .الحديث.......ِإالَّ ما فى كتَابِى هذَا ،  الَ: قَاَل؟ شَيًئا لَم يعهده ِإلَى النَّاسِ عامةً-وسلم
  .لم يذكر في هذه الرواية أن إبراهيم حرم مكة: قال الباحث

 عنِ ،ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما في صحيحيهما جزءاً من روايته من حديث )٤ ( الشيخانوأخرج
 ُأحلَّـتْ ِلـي     ، ولَا ِلَأحد بعدي   ،حرم اُهللا مكَّةَ فَلَم تَحلَّ ِلَأحد قَبلي      : النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ     

  .الحديث...........  ولَا يعضد شَجرها ، لَا يخْتَلَى خَلَاها،ساعةً من نَهارٍ
  

  .)٦()ربة في يده ح)٥( خَرج رجل كأنَّه الرقُْل(ومنه حديث جابر في غَزوة خيبر ) ١٣(

                                                 
  .٢٥٧/ ١تقريب ال.  صدوق :بد اهللا بن راشد السلمي أبو عمرو النيسابوري قاضيهاحفص بن ع) ١(
   .١٣١ / ٤العلل للدارقطني ) ٢(
  .٤٥٣٢ رقم/ ٣٠٣ / ٤باب َأيقَاد الْمسلم بِالْكَافرِ ك الديات   سنن أبى داود)٣(
 ك الحـج  صحيح مسلم صحيح مسلم     و،١٣٤٩ رقم/٩٢ / ٢رِباب الِْإذْخرِ والْحشيشِ في الْقَب    ك الجنائز   صحيح البخاري    )٤(

  .٣٣٧١رقم/١١٠/ ٤باب تَحرِيمِ مكَّةَ وصيدها وخَالَها وشَجرِها ولُقَطَتها ِإالَّ ِلمنْشد علَى الدوامِ 
 .حبل يصعد به النخل     : اقول  الر:وفي اللسان    .٢٥٤ / ١الفائق في غريب الحديث و األثر       . النخيل الطوال   :  الرقْل   )٥(

   .١٧٠٨ / ٣لسان العرب البن منظور 
   .٢٥٣ /٢النهاية ) ٦(



 

 ٢٦ 

  .لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ الدقل
  

  : رحمه اهللا)١(قال الواقدي
    ةَ عربَأبِي س ني ابثَندةَ       حونِ َأبِي فَرب اللّه دبنِ عاقَ بحإس ـنِ          ،نـابِرِ بـنِ جنِ بمحالر دبع نع     

دبلّل ا ع،قَالَ   ه َأبِيه نع:       يـهةُ فمالَْأطْعو اعجِي ونملسالْمو ،اذعنِ مبِ بعنِ الصصنَا إلَى حيا انْتَهلَم 
 وقَد َأقَمنَـا علَيـه      ، وتَبِعه الْمسلمون  ، ومعه رايتُنَا  ،الْحباب بن الْمنْذرِ بنِ الْجموحِ    كُلّها، وغَزا بِنَا    

 ،هِم فَلَما كَان الْيوم الثّاِلثُ بكّر رسوُل اللّه صلّى اللّه علَيه وسـلّم علَـي              ،يومينِ نُقَاتلُهم َأشَد الْقتَالِ   
 معه فَرمـوا بِالنّبـِل   )٣( وخَرج وعاديتُه، في يده حربةٌ لَه)٢ (فَخَرج رجٌل من الْيهود كََأنّه الدقَُل      

         لّمسو هلَيع لّى اللّهص وِل اللّهسر ننَا عستَرا، واعرةً ساعلِ   ،سنَا بِالنّبلَيوا عطَرَأمو ،    ملُهنَـب فَكَان 
           داحٍل وجلَةَ رمنَا حلَيلُوا عمح وا، ثُمعقْلتّى ظَنَنْت َألّا يح ادرثَْل الْجتّـى      ،مح ونملـسفَانْكَشَفَ الْم 

 هسفَر نَل عنَز فٌ قَداقو وهو لّمسو هلَيع لّى اللّهص وِل اللّهسا إلَى روانْتَههسفَر كسمي معدمو .  
  هسلَى فَرع يهِمامروُل يزا يم اَللّهنَا، وتايبِر اببتَ الْحثَبو، لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسر بنَدو 

   ادلَى الْجِهع مهضحو ينملسالْم،  يهف مهغّبرا   ، و َأن مهرَأخْبا      واهإي هغَنّمي ربخَي هدعو قَد قَاَل. للّه: 
         هِمتايبِ راحوا إلَى صادتّى عا حيعمج َل النّاسفََأقْب،      اببالْح فَ بِهِمحز يلًـا      ، ثُمنُو قَلدْل يزي فَلَم 

لشّر فَانْكَشَفُوا سراعا، ودخَلُوا الْحـصن وغَلّقُـوا        قَليلًا، وتَرجِع الْيهود علَى َأدبارِها حتّى لَحمها ا       
     رِهدلَى جا عافَووو هِملَيرٍ   -عدج وند ردج لَهِل- ونْدونَنَا بِالْجمرلُوا يعونَا  )٤( فَجنَحا، ويرا كَثيمر

  .الحديث . ..........ى موضعِ الْحبابِ الَْأوِل عن حصنهِم بِوقْعِ الْحجارة حتّى رجعنَا إلَ
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به الواقدي

  

  :دراسة رجال السند
- أبو بكر بن عبد اهللا بن محمد بن أبي س٥(يضع الحديث :رةب(.  
  . متروك)٨(سبقت ترجمته في حديث رقم إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة -

  

  :الحكم على الحديث
  .وإسحاق فكالهما متروك ،وأما الواقدي ،يضع الحديث، فيه ابن أبي سبرة ،موضوع سنادهإ

                                                 
  .٦٥٩ / ١مغازي الواقدي ) ١(
  وهذا كناية عن طوله .٢٨ /٢النهاية، . خشبة يمد عليها شراع السفينة:  الدقل)٢(
 .٣٨٨ / ٢ غريب الحديث للخطابي .يضا عادية خيل تعدو للغارة أي تشد وتقبل ويقال للرجالة أ: العادية : عاديته ) ٣(

   .١٢٦٦ / ١ القاموس المحيط .ما يقلُّه الرجُل من الحجارة : الجنْدُل) ٤(
   .٣٦٥ / ٢تقريب ال) ٥(



 

 ٢٧ 

   )٣())٢(الراسخات في الوحل ليس الصقّر في رؤوس الرقْل() ١( ومنه حديث أبي حثْمة)١٤(
  .الدبس: الصقّر

  .ي منها عند اإلمام الطبراناًجزءذكر وعثرت على حديث  ،هذه العبارة من كالم أبي حثمة
  

     : رحمه اهللا)٤(قال
ا نَا الْمعلَّى بن ميمونٍ،      نَ :قَاَل) ٥(ا عبد السلَامِ بن عمر الْجِنِّي      نَ :حدثَنَا علي بن سعيد الرازِي، قَالَ     

 اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم       سِئَل رسولُ : ، قَالَ �داود بن َأبِي هنْد، عنِ الشَّعبِي، عن َأبِي هريرةَ        
   ." الْمطْعماتُ في الْمحِلو الراسخَاتُ في الْوحِلتلْك : " عنِ النَّخِْل، فَقَاَل

  

  :تخريج الحديث
  عن سليمان  ، الخطاب بن سعيد   عن ،)٧(فضالة بن حصين العطار    من طريق    )٦(أخرجه أبو يعلى  

من باعها فإن   :  بزيادة  عن عبد اهللا بن عبد الرحمن األنصاري       ،ألنصاريبن محمد بن إبراهيم ا    ا
 مـن طريـق    )٩(وأبو الشيخ  ،)٨(والقضاعي .ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته        

  . بمثلهداود بن َأبِي هنْد، عنِ الشَّعبِي، عن َأبِي هريرةَ
  

  :دراسة رجال السند
  . )١١ (بعليك)١٠( أبو الحسن الرازي ويعرف ، البارع،الحافظ،ن بشير بن مهرانعلي بن سعيد ب -

  . حيث وصفه بالحفظوهذا توثيق من اإلمام الذهبي

                                                 
وهو والـد   ابن الخزرج، الحارث عامر بن ساعدة بن عامر من بني: عبد اهللا؛ ويقال:  أبو حثمة المذكور في الخبر هو)١(

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المشاهد وبعثه خارصا إلى خيبر، وكان أبو بكـر   شهد أبو حثمة. بن أبي حثمةسهل 
ولذلك خصه عمر رضـي اهللا   رضي اهللا عنهما يبعثونه خارصا؛ وكان رحمه اهللا أعلم الناس وأبصرهم بالنخل؛ وعمر

   .٨٥ / ٧اإلصابة .  ذلك عنه بالسؤال عن
   .٢٥٤ / ١ الفائق .الطين  وهو :الوحل) ٢(
   .٢٥٣ /٢النهاية ) ٣(
  .٣٩١٦ رقم/ ١٨٠ / ٤المعجم األوسط ) ٤(
  .هذه النسبة إلى الجن، المشهور بهذا االنتساب عبد السالم بن عمر الجني البصري الفقيه :الجني )٥(

  .١٠٠ / ٢األنساب للسمعاني 
  .١٥١٥رقم/٨٤ / ٣مسند أبي يعلى ) ٦(
  .الضبى عن عطاء بن السائب ويونس بن عبيد ويزيد بن نعامة، مضطرب الحديث فضالة بن حصين ) ٧(
   .١٢٥ / ٧التاريخ الكبير  
   .١٣١٤ و ١٣١٢ رقم / ٢٥٨ / ٢مسند الشهاب ) ٨(
  .٢٣٠ و٢٣١ رقم /١٠٢ / ١ ألبي الشيخ االصبهاني ، أمثال الحديث)٩(
)١٠( كيلغَّروا االسم : عم أنهم إذا ص١٧٤ / ١٥َألحقوا آخره كافاً  تاج العروسمن عادة العج.  
   .٢٢٥ / ٢تذكرة الحفاظ ) ١١(



 

 ٢٨ 

 سمعت بمصر أنه كان     ،لم يكن في دينه بذاك     :الدارقطني عنه فقال  سألت  : )١(قال حمزة السهمي  
: يف هو في الحديث؟ قـال     ك ف :فإذا مطلوه الخراج جمع خنازيرهم في المسجد؛ قلت       ، والي قرية 

، لم يكن بـذاك : حينما سئل عنه في الحديث ؟ فقال: )٢(وقال أيضاًحدث بأحاديث لم يتابع عليها،    
هو كـذا   : وقال، نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده        : )٣(أيضاًقال  و. تفرد بأشياء 

  .ليس بثقة: وكذا ونفض بيده يقول
 لعـل   :قال ابـن حجـر    . تكلموا فيه : )٥(مرة أخرى وقال   .هم ويحفظ كان يف : )٤(وقال ابن يونس  

وحكى حمزة بن محمد الكتاني أن عبـدان بـن     ، كالمهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان       
  وكـان ثقـة عالمـاً      ،عرف ببعلبـك  ي :)٧(وقال مسلمة بن قاسم   . )٦(أحمد الجواليقي كان يعظمه   

حافظ لم يكـن  : )٩(قال ابن العماد. األجالد من المحدثين    تكلموا فيه وكان   :)٨(أيضاًوقال  .بالحديث
  .بذاك

وإنما تكلموا فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان وقد وصفوه بالحفظ            ، ثقة: خالصة القول فيه  
  .ووثقه البعض

  .أبو بكر الجني عبد السالم بن عمر بن إدريس بن حسان -
  .م أجد فيه سوى هذا من كالم األئمةول،  بالفقه)١١(ووصفه ابن حجر) ١٠(من فقهاء البصرة

  

  : الحكم على الحديث
  .وال يتابع على حديثه ،وهومنكر الحديث ،معلى بن ميمونفيه  ،إسناده ضعيف جداً

  

 )ما أنا والـدنيا والـرقْم       :  فاطمة فوجد على بابها ستْرا موشّى فقال         أتى( فيه  } رقم  { )١٥(
  .) ١٢(صل فيه الكتابة واأل، والوشْي ،يريد النَّقْش 

                                                 
   .١٤٦ / ١٤سير أعالم النبالء ) ١(
   .٤٤٨ / ٢ المغني في الضعفاء  ،١٤٦ / ١٤ المصدر السابق) ٢(
   .٥٤٣ / ٥لسان الميزان ) ٣(
   .٢٢٥ / ٢تذكرة الحفاظ ) ٤(
   .٥٤٣ / ٥لسان الميزان ) ٥(
  .المصدر السابق ) ٦(
  .المصدر السابق ) ٧(
  .المصدر السابق ) ٨(
   .٢٣١ / ٢شذرات الذهب ) ٩(
   .١٢٢ / ٢ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم )١٠(
   .٢٨٨ / ٢البن حجر نزهة األلباب في األلقاب )١١(
   .٢٥٣ / ٢النهاية ) ١٢(



 

 ٢٩ 

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام أبو داود
 عن نَافعٍ عن عبد اللَّـه       ، حدثَنَا فُضيُل بن غَزوان    ،)٢( حدثَنَا ابن نُميرٍ   ،حدثَنَا عثْمان بن َأبِى شَيبةَ    

 فَوجد علَى بابِها    ،ى فَاطمةَ رضى اهللا عنها     َأتَ -صلى اهللا عليه وسلم    -َأن رسوَل اللَّه    �بنِ عمر ا
 ، فَرآهـا مهتَمـةً    ،على رضى اللَّه عنْه     فَجاء ،وقَلَّما كَان يدخُُل ِإالَّ بدَأ بِها     : ستْرا فَلَم يدخُْل قَاَل     

 فََأتَاه على رضى اهللا عنه      ، ِإلَى فَلَم يدخُلْ   -مصلى اهللا عليه وسل    -جاء النَّبِى   :  قَالَتْ ؟ما لَك : فَقَاَل
 ،وما َأنَا والـدنْيا   « :  قَالَ .ا ِإن فَاطمةَ اشْتَد علَيها َأنَّك جِْئتَها فَلَم تَدخُْل علَيه         .يا رسوَل اللَّه  : فَقَاَل

  قْمالرا َأنَا ومةَ    .  »ومِإلَى فَاط بفَذَه     وِل اللَّهسِل را بِقَوهرفَقَالَـتْ  -صلى اهللا عليه وسلم    -فََأخْب : 
 وِل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم -قُْل ِلر-ى بِهنرْأما يى فُالَنٍ« قَاَل . ؟ منِإلَى ب ْل بِهسا فَلْتُرقُْل لَه.  

  

  :تخريج الحديث
خمستهم مـن   ) ٧(وعبد بن حميد   ،)٦(وابن حبان ، )٥(وابن أبي شيبة   ،)٤(وأحمد ،) ٣(أخرجه البخاري 

   . به بمثله إال طريق البخاري فبنحوهفُضيل بن غَزوانطريق 
  

  :دراسة رجال السند
وقد تابعه ابن نمير    . ثقة له أوهام  : )٨(أما عثمان بن أبي شيبة قال فيه ابن حجر        ،رجاله كلهم ثقات  

  .ون وهما منهفزال ما يمكن أن يك ،من رواية اإلمام أحمد
  

  : الحكم على الحديث
  .)١٠(وشعيب ،)٩(وصححه من العلماء األلباني ،إسناده صحيح

  

 الـرقيم   ) كان يسوي بين الصفوف حتى يدعها مثْل القـدح أو الـرقيم              (ومنه الحديث   ) ١٦(
  .)١١(اتب سطورهأي حتى ال يرى فيها عوجاً كما يقَوم الك: الكتاب فَعيل بمعنى مفعول

                                                 
 ٤١٥١ رقم/١٢٠ / ٤ ك اللباس باب في اتخاذ الستورسنن أبي داود ) ١(

   .٥٤٢ / ١تقريب ال. عبد اهللا بن نمير الهمداني هو : ابن نُميرٍ ) ٢(
   .٢٤٢١ رقم/٩٢٢ / ٢ك الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هدية ما يكره لبسها صحيح البخاري ) ٣(
   .٤٧٢٧ رقم/٢١ / ٢مسند أحمد ) ٤(
   .٣٥٥١٥ رقم/٢٣٩/ ١٣ محمد صلى اهللا عليه وسلمك الزهد باب ما ذكر عن نبينا مصنف ابن أبي شيبة )٥(
 علـيهم  يخاف التي األشياء عن بذبهم عياله رعاية للمرء يستحب ما ذكر، باب الفقر والزهد والقناعة   صحيح ابن حبان   )٦(

   .٦٣٥٣  رقم/٢٦٦ / ١٤متعقبها
   .٧٨٤ رقم/٢٥١ / ١ مسند عبد بن حميد )٧(
   .٦٦٨ / ١تقريب ال) ٨(
   .١٤٩ / ٩ سنن أبي داود صحيح وضعيف) ٩(
 .٢١ / ٢ تحقيقه ،مسند أحمد) ١٠(
   .٢٥٣ / ٢النهاية ) ١١(



 

 ٣٠ 

  .لم أعثر على لفظة الرقيم في الحديث ووجدت كلمة القداح
  :  رحمه اهللا)١(قال اإلمام مسلم

 �  سمعتُ النُّعمان بن بشيرٍ: عن سماك بنِ حربٍ قَاَل، َأخْبرنَا َأبو خَيثَمةَ ،حدثَنَا يحيى بن يحيى  
) ٢(كََأنَّما يسوى بِها الْقداح    حتَّى   ، يسوى صفُوفَنَا  -صلى اهللا عليه وسلم    -اللَّه  كَان رسوُل   : يقُوُل

     نْهقَلْنَا عع َأى َأنَّا قَدتَّى رح،    ركَبي تَّى كَادح ا فَقَامموي جخَر ثُم ،    ـنم هرـدـا صيادالً بجَأى رفَر 
  .» َأو لَيخَاِلفَن اللَّه بين وجوهكُم ،اد اللَّه لَتُسون صفُوفَكُمعب« : الصفِّ فَقَاَل

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند
إال أن  ، ثقـة ثبـت   : الكـوفي ، الجعفي، ج أبو خيثمة  يدبن معاوية بن ح   زهير  هو   :أبو خيثمة  -

  .)٣(ةسماعه عن أبي إسحاق بأخر
إذا سمع الحديث من الشيخ مرتين كتب عليه         كان زهير : )٤(عبد الرحمن الرواسي   قال حميد بن  

  . فرغت
  .فهذا يدل على تثبته في الرواية: قال الباحث

- سالكوفي،أبو المغيرة،اك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري م .  
  .صدوق ثقة: )٦(وقال أبو حاتم.  )٥( يحيى بن معينوثقه

ليس : )٩(وقال النسائي .ضعيف في الحديث  : )٨(وقال ابن المبارك  . مضطرب الحديث : )٧(قال أحمد 
إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبـو األحـوص،   : )١٠(وقال الدارقطني .به بأس وفي حديثه شيء  

                                                 
   .١٠٠٧ رقم/٣١ / ٢  ك الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منهاصحيح مسلم) ١(
غريـب  . رى فَيسمى برياً ثم يقَوم فيقال له القـدح          جمع قدح قدر وهو السهم َأوُل ما يقْطَع تُسمى قطْعاً ثم يب           : القداح  ) ٢(

   .٢٢٢ / ٢الحديث البن الجوزي 
 الجـرح    ،٤٠٨ / ١ الكاشف للذهبي    ،٣٠٣ / ٣تهذيب التهذيب   ، ٤٢٠ / ٩ تهذيب الكمال    ،٣١٧ / ١ تقريب التهذيب    )٣(

   .٥٧ / ١بحر الدم  ، ٣٧٦ / ٦ الطبقات الكبرى ،٥٨٨ / ٣والتعديل 
   .٢٣٣ / ١ذكرة الحفاظ  ت)٤(
  .١١٩ / ١٢تهذيب الكمال ) ٥(
  .٢٨٠ / ٤الجرح والتعديل ) ٦(
 .٧٠ / ١بحر الدم  )٧(
  .١١٩ / ١٢تهذيب الكمال ) ٨(
 .السابق المصدر ) ٩(
 .١٣ / ١سؤاالت السلمي للدارقطني ) ١٠(



 

 ٣١ 

فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد اهللا وحفص بن جميع ونظرائهم، ففي بعضها                
  .أنه كان يغلط ويختلفون في حديثه: يقولون: )١(ال محمد بن عبد اهللا الموصليوق. نكارة

جائز الحديث إال أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس              : )٢(وقال العجلي 
وكان  ،إنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباسو، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: وربما قال

  .وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد. لضعفالثوري يضعفه بعض ا
وهـو فـي غيـر عكرمـة        ، وروايته عن عكرمة خاصة مـضطربة     : )٣(قال يعقوب بن شيبة   

ومن سمع من سماك قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صـحيح            ،وليس من المتثبتين    ،صالح
قال صـالح بـن محمـد       و.إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة      ،والذي قاله ابن المبارك     ، مستقيم
صدوق وروايته عـن    : )٦(قال ابن حجر   .في حديثه لين  : )٥(وقال ابن خراش  . يضعف: )٤(جزرة

  .وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن، عكرمة خاصة مضطربة
  .وباقي رجاله ثقات، هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

  .وسماك لم يرو هذا الحديث من طريق عكرمة: قال الباحث
  

الذي في (  ما أدري ما الرقيم؟ كتاب أم بنْيان ( ومنه حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما )١٧(
هي القرية التي خرج منهـا      : عن الرقيم فقال    رضي اله عنهما    سأل ابن عباس كعباً     : الهروي

يعني في قوله تعالى    )  لوح كانت أسماؤهم مكتوبة فيه    : الرقيم  : وقال الفراء . أصحاب الكهف 
  .)٨(} )٧( م حسبتَ َأن َأصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانُوا من آياتنَا عجباًَأ{

  من حديث النعمان بن بشير ، وجاءت لفظة الرقيم عند اإلمام أحمد، كالم ابن عباس موقوف
  

  :رحمه اهللا) ٩(قال اإلمام أحمد
:  قَـالَ  -يعني ابن معقـلٍ   -حدثَني عبد الصمد    ،  معقِل بنِ منَبه   حدثَنَا ِإسماعيُل بن عبد الْكَرِيمِ بنِ     

َأنَّه سمع رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم          �  حدثَني النُّعمان بن بشيرٍ    :)١٠(سمعتُ وهبا يقُولُ  

                                                 
  .١١٩ / ١٢تهذيب الكمال ) ١(
 .٤٣٦ / ١لعجلي لمعرفة الثقات) ٧(
 .بق المصدر السا )٣(
  . السابق  المصدر)٤(
 .السابق المصدر  )٥(
 .٢٥٥ / ١ تقريب التهذيب )٦(
  .٩/ سورة الكهف آية )٧(
    .٢٥٤ /٢النهاية ) ٨(
  .١٨٤١٧ رقم/٣٦٦ / ٣٠مسند أحمد ) ٩(
  .هو ابن منبه الصنعاني : وهب ) ١٠(



 

 ٣٢ 

  ذْكُرييمقثَلَ :  فَقَالَ الر ِإن   في كَهاثَةً كَانُوا ف ،    فابِ الْكَهلَى بُل عبالْج قَعفَو ،    هِملَـيع دفَُأوص... ..
  .الحديث

  

  : تخريج الحديث
  .من طريق وهب بن منبه به بمثله) ٢(وأبوعوانة) ١(أخرجه الطبراني

  

  :دراسة رجال السند
  . م الصنعانيإسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه بالموحدة أبو هشا -

والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جـابر ليـست          ، رجل صدق ، ثقة: )٣(يحيى بن معين  قال  
لـيس بـه    : )٤( وقال النـسائي   . ولم يسمع وهب من جابر شيئاً      ، إنما هو كتاب وقع إليهم     ،بشيء
بن خزيمة في صـحيحه عـن       اروى  : )٦(قال المزي . )٥( الثقات هحبان في كتاب   ابن   وذكره.بأس

عن وهـب بـن   ، عن أبيه، عن إبراهيم بن عقيل، عن إسماعيل بن عبد الكريم، ن يحيى محمد ب 
هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهللا وأخبرني أن النبي صلى اهللا عليه و سـلم كـان                   : منبه قال 

  . الحديث.....وغلقوا األبواب، أوكوا األسقية":يقول
وصـحيفة   . إنه لم يسمع من جابر:لوفيه رد على من قا، وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه    

 في   فكيف يستنكر سماعه منه وكانا جميعاً      ،همام عن أبي هريرة مشهورة ووفاته قبل وفاة جابر        
  .بلد واحد

وال يحسن االعتراض على ابن معين بـذلك        ،  همام وأخيه وهب   ال مالزمة بين  ف: )٧(قال الذهبي 
 أو اًعيل في هذه اللفظة عن وهب سألت جـابر سماإط غلِّفإن الظاهر أن ابن معين كان ي     ، سناداإل

ال : )٩( ابن القطان الفاسـي    قال .جائز الحديث : )٨(وقال مسلمة بن قاسم    .الصواب عنده عن جابر   
صدوق :)١١(قال ابن حجر. أي بأنه ال يعرف .مردود عليه: )١٠( قال الذهبي .عرفي.  

  .صدوق: خالصة القول
                                                 

  .٢٣٠٧  رقم/٨ / ٣المعجم األوسط ) ١(
   .٥٥٧٣  رقم/٤٢٧ / ٣مسند أبي عوانة ) ٢(
  .١٤٠ / ٣ تهذيب الكمال   )٣(
  . المصدر السابق  )٤(
  .٩٦ / ٨ البن حبان ،الثقات)  ٥(
  .٢٧٦ / ١تهذيب التهذيب  )٦(
  . المصدر السابق  )٧(
  . المصدر السابق  )٨(
  . المصدر السابق )٩(
  . المصدر السابق  )١٠(
   .٩٧ / ١تقريب  ال )١١(



 

 ٣٣ 

  .عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني -
بن اوذكره  . )٥(وابن شاهين ، )٤(والعجلي ،)٣(أحمد بن صالح  و، )٢(يحيى بن معين  و، )١(وثقه أحمد  

  .عمرصدوق م: )٧(وقال ابن حجر. )٦( حبان في كتاب الثقات
  .سوى ابن حجر" صدوق"فقد وثقه األئمة ولم أجد من قال فيه ، ثقة: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
  .)٨( من العلماء شعيبوحسنه، اسناده صحيح

  

الهنَة الناتئة في ذراع    :  الرقْمة هنا  )مة في ذراع الدابة     قْْ ما أنتم في األممِ إال كالر      (وفيه  ) ١٨(
  .)٩(الدابة من داخل وهما رقْمتان في ذراعيها

  

   :رحمه اهللا) ١٠(قال اإلمام الحاكم
بِمكَّةَ حرسها اللَّـه تَعـالَى، ثَنَـا        ،  علي بنِ عبد الْحميد الصنْعاني     خْبرني َأبو عبد اللَّه محمد بن     َأ

، �، عـن َأنَـسٍ      )١٣(، عن قَتَادةَ  )١٢(َأنْبَأ معمر  ،)١١(بن ِإبراهيم الدبرِي، َأنْبَأ عبد الرزاق      ا ِإسحاقُ
علَى النَّبِي صـلَّى     )١٤(}يها النَّاس اتَّقُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعة شَيء عظيم          يا أَ { : لَما نَزلَتْ : قَاَل

  لَّمسو هلَيع فَقَالَ           ، اللَّه ،هابحَأص هِإلَي تَّى ثَابح تَهوا صبِه فَعفَر ،يرٍ لَهسي مف وهو " :  َأي ونرَأتَد
 مٍ هوي    مِلآد قُوُل اللَّهي مواَئةً         :  ذَا؟ يمعست كُلِّ َألْف نثَ النَّارِ معثْ بعفَاب قُم ما آدي  ينعستةً وعستو  ، 

 "     فَقَاَل النَّبِي ،ينملسلَى الْمع ذَِلك رفَكَب    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا   : "  صقَارِبوا وددي  سالَّذوا، فَورشَأبو
   ،هدي بِينَفْس        ةاباعِ الدري ذف ةقْمكَالر يرِ، َأوعنْبِ الْبي جف ةمِ ِإلَّا كَالشَّامي الُْأمف ا َأنْتُمم كُمعم فَِإن ،

وجْأجمو وجْأجي تَاهِإلَّا كَثَّر ءشَي عا كَانَتَا منِ ميقَتَيلَخَل لَكه نمو ،نالِْإنْسِ مو الْجِن ةكَفَر ".  
  

                                                 
  .١٠٠ / ١بحر الدم  )١(
  .١٠٤ / ١٨ تهذيب الكمال )٢(
  .٢٩٣ / ٦ تهذيب التهذيب )٣(
  .٩٥ / ٢ للعجلي ،الثقات )٤(
 .١٦٨ / ١تاريخ أسماء الثقات  )٥(
  .١٣٤ / ٧ البن حبان ، الثقات)٦(
   .٦٠٢ / ١تقريب ال )٧(
  .٢٧٤ / ٤تحقيقه  ،مسند أحمد٨) (
   .٢٥٤ /٢النهاية ) ٩(
   .٨٨٤٧ /٥٦٦/ ٤ األهوال كالمستدرك على الصحيحين  )١٠(
   .٦٠٧ / ١تقريب ال. بن همام بن نافع الصنعاني ا هو : د الرزاقعب)١١(
   .٩٦١ / ١تقريب ال .بن راشد األزديهو ا: معمر ) ١٢(
  . بن دعامة السدوسيهو ا:قتادة  )١٣(
   .١/  سورة الحج آية )١٤(



 

 ٣٤ 

  : تخريج الحديث
به  بلفظ ما أنتم في الناس دون        عبد الرزاق    من طريق    كالهما) ٢(وابن حبان ، )١(أخرجه أبو يعلى  

  . لفظة األمم
 وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب اآلخرين سـقيماً             : )٣(قال الطبري 

أنه خبر ال يعرف له مخرج عن عكرمة، عن ابـن عبـاس،عن             : إحداهما:  صحيح، لعلتين  غير
النبي صلى اهللا عليه وسلم يصح إال من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفـرد وجـب                   

أنه من نقل عكرمة، عن ابن عباس، وفي نقل عكرمة عندهم نظـر يجـب     : والثانية. التثبت فيه 
وقد وافق ابن عباس في رواية هذا الخبر عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                التثبت فيه من أجله     

  .وسلم جماعة من أصحابه
  

  :دراسة رجال السند
  .معمر بن راشد األزدي -

وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الـضرب              :  )٤(قال يحيى 
  .وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليطصالح الحديث :  )٥(قال أبو حاتم .مضطرب كثير االوهام

ثقةٌ ثبتٌ خاصةً عن الزهري وفي روايته عن ثابـت البنُـاني،         : )٦(قال محقق علل ابن أبي حاتم     
   . بن عروة بعض األوهاموسليمان األعمش،، وعاصم بن أبي النجود، وقتادة، وهشام

ـ          :)٧(قال يعقوب بن شيبة    صرة، فحـدثهم بهـا،     أصله بصري، خرج إلى اليمن ثم قدم عليهم الب
ومن سمع منه   وليست كتبه معه فمن سمع منه بالبصرة بعد مقدمه من اليمن ففي سماعه شيء،               

ة ففيه أغـاليط، وهـو صـالح        معمر ما حدث بالبصر    :)٨( وقال أبوحاتم  .باليمن فسماعه صحيح  
وقـال ابـن      .دة واألعمـش  معمر سـيئ الحفـظ لحـديث قتـا        :)٩( وقال الدارقطني  .الحديث
ذكر عبدالغني بن سعيد الحافظ أن سماع معمر من قتادة، وثابت البناني فيه ضعف،              :)١٠(عساكر

                                                 
  .٣١٢٢ رقم /٤٣٠ / ٥مسند أبي يعلى ) ١(

ذكر اإلخبار عن وصف قلة أهل الجنة فـي  باب اقب الصحابة  إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن منكصحيح ابن حبان  ) ٢(
  .٧٣٥٤ رقم/٣٥٢ / ١٦كثرة أهل النار 

   .٢٧٤٩  رقم/٢٤٥ / ٦ للطبري ،تهذيب اآلثار ٣)(
  .٢٢٠ / ١٠تهذيب التهذيب  )٤(
  .٢٢٩ / ١شذرات الذهب  )٥(
   . ١٤٠ / ١للدكتور علي الصياحتحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم )٦(
  .٥٩/٤١٥دمشقتاريخ )٧(
  .٢٥٧ / ٨الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢٢١ / ١٢العلل للدارقطني  )٩(
  .٥٩/٤١٦تاريخ دمشق)١٠(



 

 ٣٥ 

وليس هو في شيء أقوى منه في الزهري، وفي معمر خاصية ليست في غيره من العلماء سمع                 
الزهري، وعمرو بن دينار،  : من الستة الذين مدار حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم             

  .ش، وأبو إسحاق، ويحيى بن أبي كثير، ما اجتمعوا ألحد إالّ لهوقتادة، واألعم
ومع كون معمر ثقة ثبتا، فله أوهام، ال سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه،               : )١(قال اإلمام الذهبي  

فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحـديث هـشام وعبـد                  
  . عنه من كتبه، واهللا أعلمالرزاق عنه أصح، النهم أخذوا

  . ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً:)٢(قال ابن حجر
  .وأذكر هنا قول اإلمام الذهبي ما يبين أن العلماء احتملوا روايته لسعة إتقانه: قال الباحث

  . من هو أحفظ منهنا خطؤه بمخالفةما نزال نحتج بمعمر حتى يلوح ل :)٣(يبقال الذه
   .له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن:)٤( أيضاًوقال 

أخرج له البخاري من روايته عن الزهري، وابن طاووس، وهمام بن منبـه،   :)٥(وقال ابن حجر  
أبي كثير، وهشام بن عروة، وأيوب، وثمامة بن أنـس، وعبـد الكـريم الجـزري،                 ويحيى بن 

 روايته عن قتادة وال ثابت البناني إالّ تعليقاً، وال من روايتـه عـن               وغيرهم، ولم يخرج له من    
عليه عنه، واحـتج بـه      األعمش شيئاً، ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إالّ ما توبعوا              

  .األئمة كلهم

واالعتماد عليه فيما قاله اإلمام الذهبي أن ما وقع فيه من أوهام احتملت ،  ثقة :القول فيهخالصة 
  .عة إتقانهلس
 سمع من إسحاق الدبري جملة صالحة،       :محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني       أبو عبد اهللا     -

  .)٦(وحدث بمكة
  . غير هذالم أجد لألئمة كالماً فيه: قال الباحث

                                                 
  .١٢ / ٧سير أعالم النبالء  )١(
  .٩٦١ / ١تقريب التهذيب  )٢(
  .١٦٦ / ١الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ) ٣(
  .٤٨٠ / ٦ميزان االعتدال  )٤(
  .٤٤٤ / ١فتح الباري  )٥(
   .٤٠٨ / ٢٧ لإلمام الذهبي ، تاريخ اإلسالم)٦(



 

 ٣٦ 

-إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني أبو يعقوب الد يرِب.  
: يقـول   فكـان وهو صغير جد اً ، أبوه عنده  عبد الرزاق أحضره      في استصغر: )١(قال ابن عدي  

قـال  و. منكـر  وحدث عنه بحديث  ، وحضر صغيراً  -أي قرأ غيره     - قرأنا على عبد الرزاق   
 ما رأيت فيه خـالف      ،صدوق:  فقال ؟عن إسحاق الدبري   -  أي الدارقطني  - وسألته: )٢(الحاكم

  .أي واهللا : قال؟ويدخل في الصحيح:  لم يكن من رجال هذا الشأن قلت:إنما قيل
سمعها،  ، فأداها كما يحتمل مثله، فأين المناكير؟ والرجل فقد سمع كتباً  :)٣(فريقيابن أنعم األ  وقال  

   .ولعل النكارة من شيخه، فإنه أضر بأخرة، فاهللا أعلم
 :)٥(فيه أيـضاً  قال   و .فريقي من طريق ابن أنعم األ      واحداً ساق له ابن عدي حديثاً    : )٤(ال الذهبي ق

  .وسماعه صحيح لم، المسند، الصدوق، راوية عبد الرزاقالشيخ، العا
  .صدوق: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني وأما أبو عبد اهللا ، من أجل إسحاق الدبري، إسناده حسن
حيح علَى  هذَا ِإسنَاد ص:)٦(قال الحاكم . سمع من إسحاق الدبري جملة صالحة: فقال الذهبي

اهخْرِجي لَمنِ، وخَيالشَّي طشَر.  
  ، )١١(والبغوي، )١٠(وأبو عوانة،  )٩(وأحمد، )٨(ومسلم ، ) ٧( البخاري جاءوللحديث شواهد منها ما 

  . بنحوهعن َأبِي سعيد، عن َأبِي صاِلحٍ، الَْأعمشِجميعهم من طريق ) ١٢(وابن حميد

                                                 
   .٣٤٤ / ١الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
     . ١/١٠٥سؤاالت الحاكم للدارقطني ) ٢(
   .٤١٧ / ١٣سير أعالم النبالء ) ٣(
   .المصدر السابق ) ٤(
  .انظر السابق) ٥(
   .٣٨ / ١ المراسيل البن أبي حاتم )٦(
   ك الرقاق باب قوله عز وجل ٦٥٣٠ رقم /١١٠ / ٨بياء باب قصة يأجوج ومأجوج  ك أحاديث األنصحيح البخاري )٧(
 } يمظع ءشَي ةاعلَةَ السلْزز ٦٠٤٩ رقم }ِإن.   
 .٥٥٤ رقم/ ١٣٩ / ١ أخرج بعث النار :  ك اإليمان باب قوله يقول اهللا آلدم صحيح مسلم٨)(
 .١١٢٨٤ رقم/٣٨٤ / ١٧مسند أحمد ) ٩(

   .٢٥٣ رقم /٨٥ / ١ي عوانة  مسند أب)١٠(
   .١٣٩ / ١٥ شرح السنة للبغوي )١١(
   .٩١ / ٢مسند عبد بن حميد ) ١٢(



 

 ٣٧ 

 )٧(والحاكم،  )٦(والطبراني، )٥(وعبد بن حميد  ، )٤(، والطيالسي )٣(وأحمد، )٢(والنسائي، )١(والترمذي
مـن طريـق    ) ٨(والطبري.  بنحوه   عن عمران بنِ حصينٍ   ، قَتَادةَ عن الْحسنِ  جميعهم من طريق    

 بنحوه وقد ذكر لفظة األمم موافقًا في ذلك اللفظـة           هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس       
  . ء بها الحاكمالتي جا

  كُنَّا مع النَّبِي: قَاَل رضي اهللا عنه ابن مسعود حديثهي )٩(والرواية التي جاءت في الصحيحين 
وما َأنْتُم في َأهِل ....... الْجنَّة    َأتَرضون َأن تَكُونُوا ربع َأهِل: في قُبة فَقَاَلصلى اهللا عليه وسلم

  . َأو كَالشَّعرة السوداء في جِلْد الثَّورِ الَْأحمرِ،كَالشَّعرة الْبيضاء في جِلْد الثَّورِ الَْأسودالشِّرك ِإلَّا 
  

. جانبِـه :  رقْمة الـوادي ) صعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رقْمة من جبل       (وفيه  ) ١٩(
  .)١٠( مجتَمع ماِئه:وقيل

  

  :  رحمه اهللا)١١(دقال اإلمام أحم
     يمثَنَا التَّيدح يدعس نى بيحثَنَا يد١٢(ح(  ،  انثْمَأبِي ع نع)١٣(  ،   خَارِقنِ مةَ بقَبِيص نع)ـرِ  ،  )١٤يهزو

ى اللَّه علَيـه    صعد رسوُل اللَّه صلَّ    )١٦(}وَأنذر عشيرتَك الَْأقْربِين    { لَما نَزلَتْ    : قَالَ )١٥(بنِ عمرٍو ا
ِإنَّما َأنَا نَذير ِإنَّما مثَلي     ، يا بني عبد منَاف      :فَجعَل ينَادي ،  علَى َأعلَاها حجر   وسلَّم رقْمةً من جبلٍ   

                                                 
   .٣١٦٩ رقم/ ٢٣١ / ٥باب ومن سورة الحج   ك تفسير القرآن عن رسول اهللا  سنن الترمذي)١(
 .١١٢٧٧ رقم/ ١٨٩/ }سكَارى وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِ: قوله تعالى باب  –سورة الحج ك السنن الكبرى ) ٢(

  .١٩٩١٥ رقم /٤٣٥ / ٢٤مسند أحمد ) ٣(
  .١٧٣ / ٢ مسند الطيالسي ٤)(
   .٢٢٣/  ٢مسند عبد بن حميد ) ٥(
   .١٤٥ /١٤٤ / ١٨المعجم الكبير ) ٦(
  .٧٧ رقم/ ٢٨ / ١ األهوال ك المستدرك على الصحيحين )٧(
   .٢٧٤٩  رقم/٢٤٥ / ٦ للطبري ،تهذيب اآلثار) ٨(
  ومسلم ك اإليمان ، ٦٥٢٨رقم/١١٠ / ٨  ك الرقاق باب كيف الحشرصحيح البخاري )٩(

 نَّةِل الْجفَ َأهصن ةاُألم هذنِ ه٥٥٢رقم/١٣٩/ ١باب كَو.  
   .٢/٢٥٤النهاية ) ١٠(
   .٢٠٦٠٥رقم  /٢٠٩ / ٣٤مسند أحمد )١١(
 . ٣٨٧ / ١ب تقريال .ان أبو المعتمر البصريخَرسليمان بن طَهو  :التيمي) ١٢(

   .٥٩٢ / ١تقريب ال .ي مشهور بكنيتهده النَّلٍّعبد الرحمن بن مهو :أبو عثمان) ١٣(
)١٤( ٤١٠ / ٥ اإلصابة .  صحابي سكن البصرة،ارق بن عبد اهللا الهالليخَقبيصة بن الم.  
  النصري ، من بني : يقال إنه باهلي ، و: بن عامر بن صعصعة الهِالَلي من هالل وقيل هو ا: زهير بن عمرو ) ١٥(

  .٥٧٧ / ٢اإلصابة  ،٣١٥ / ٢أسد الغابة ،٥٢٢ / ٢االستيعاب  .نصر بن معاوية ، سكن البصرة 
  .٢١٤آية  :الشعراءسورة  )١٦(



 

 ٣٨ 

   ودَأى الْعٍل رجكَر ثَلُكُممأُ ، وبري ب١(فَذَه( لَهبِقُو   ،َأهسي َأن يفَخَش ـا        ، هـفُ يتهيي ونَـادـَل يعفَج
اهاحبص.  

  : تخريج الحديث
والطحـاوي  ، )٦(وأبو عوانة ،  بلفظ رضمة  )٥( والطبراني ،)٤(وأحمد، )٣(والنسائي، )٢(أخرجه مسلم 
به   عثْمان ، عن زهيرِبنِ عمرٍو، وقَبِيصة بنِ مخَارِقيَأب من طريق )٨(والشيباني، )٧(بلفظ رضفة 

  .بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)٩(شعيبوصححه من العلماء ، إسناده صحيح

  

.  أي المتَلَطِّخ به   ) ثالثة ال تَقْربهم المالئكة بخير منهم المتَرقِّن بالزعفرِان          (فيه  } رقن  { )٢٠(
  .)١٠(الزعفران والحنَّاء: والرقُون والرقان

  .لم أعثر على لفظ المترقن والذي عثرت عليه لفظة المتضمخ
  

  : رحمه اهللا)١١(قال اإلمام أبو داود
    اللَّه دبع نب ونارثَنَا هدح،       ىسياُألو اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدح  ،      ـنبِالٍَل ع نب انملَيثَنَا سدح

   ع دينِ زرِ برٍ        ثَواسنِ يارِ بمع ننِ عسنِ َأبِى الْحنِ بسنِ الْح�     وَل اللَّهسر صلى اهللا عليـه     - َأن
 والْجنُـب ِإالَّ َأن      جِيفَةُ الْكَافرِ والْمتَـضمخُ بِـالْخَلُوق      :ثَالَثَةٌ الَ تَقْربهم الْمالَِئكَةُ    « : قَالَ -وسلم

  .»يتَوضَأ

                                                 
   .١٧٩ / ٢النهاية . أي يحفظهم من عدوهم  :يربأ أهله) ١(
 . ٥٢٧ رقم/١٣٤/ ١لَْأقْربِين وَأنْذر عشيرتَك ا: ك اإليمان باب في قوله تعالى صحيح مسلم )٢(
 .١٠٧٥٠ /٣٦٠ / ٩ اإلنذار  بابعمل اليوم والليلة  السنن الكبرى ك)٣(

  .٢٠٦٠٥ورقم١٥٩١٤ /٢٥٥ / ٢٥ مسند أحمد )٤(
  .٢٧٢ / ٥ المعجم الكبير ٥)(
  .٢٦٥ /٨٨ / ١ مسند أبي عوانة ٦)(
  .٤٩٨٢ رقم/ ٢٨٥ / ٣ شرح معاني اآلثار ٧)(
  .١٤٤٦ رقم/ ٦١٨ / ٢ اآلحاد والمثاني ٨)(
   .٦٠ / ٥ تحقيقه ،مسند أحمد) ٩(
   .٢/٢٥٤النهاية  )١٠(
  . ٤١٨٢رقم /١٣٠ / ٤.باب فى الْخَلُوق ِللرجاِلك التَّرجل  سنن أبى داود )١١(



 

 ٣٩ 

  : ديثتخريج الح
  . بنحوهعن عمار بن ياسر ، الحسن بن أبي الحسن  من طريق )١(البيهقيأخرجه 

  ،)٧(والطيالسي، )٦(وعبد الرزاق ، )٥(والبيهقي، )٤(وأبو يعلى، )٣(وأحمد، )٢(وأخرجه أبو داود
ـ    ، عن يحيى بنِ يعمر   ، عطَاء الْخُراسانى  جميعهم من طريق     )٨(والبزار ـارِ بمع نـرٍ  عاسنِ ي 

  .مرفوعاً بنحوه
نه صحيح  أإال  ، لم يلق عماراً   : )٩(قال الدارقطني ويحيى بن يعمر لم يلق عماراً كما        : قال الباحث 

  . الحديث عمن لقيه
  . بينه وبين عمار رجٌل:)١٠(وقال أبو داود

  

  :دراسة رجال السند
ثقـة فقيـه فاضـل     :مـوالهم ،  األنصاري،واسم أبيه يسار،  الحسن بن أبي الحسن البصري -

  .)١١(ويدلس، وكان يرسل كثيراً، مشهور
يعنـي   -حدثنا وخطبنـا    : فيتجوز ويقول ،  كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم       :)١٢(قال البزار 

  .-قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة 
 من أصحاب الطبقة الثانية الذين يحمـل        )١٣(فجعله ابن حجر  ، فال يضر ، أما تدليسه : قال الباحث 

رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحـسن    : )١٤(قال األلباني ف:  وبالنسبة إلرساله للحديث   .سهمتدلي
  .- أي أن الحسن قد أرسل هذا الحديث - عن عمار ولم يسمع منه

                                                 
  .٩٢٤١ /٣٦ / ٥اباب النَّهىِ عنِ التَّزعفُرِ ِللرجِل وِإن لَم يرِد ِإحرامك الحج  للبيهقي ،السنن الكبرى١) (
  .٣٦٤٥و ٤١٧٨ رقم /١٢٩ /  ٤  ك الترجل باب في الخلوق للرجال سنن أبي داود)٢(
   .١٨٩٠٦  رقم/٣٢٠ / ٤مسند أحمد  )٣(
   .١٦٣٥ رقم /٢٠٢ / ٣مسند أبي يعلى ) ٤(
  .١٠١٩ رقم /٢٠٣ / ١  ك الطهارة باب الجنب يريد األكل السنن الكبرى للبيهقي)٥(
   .١٠٨٧ رقم /٢٨١ / ١  مصنف عبد الرزاق)٦(
  .٦٨١ رقم /٣٧ / ٢ مسند الطيالسي ٧)(
 . ١٤٠٢رقم /٢٤٢ / ١ مسند البزار ٨)(
   .٢٦٧ / ١١تهذيب التهذيب  )٩(
  .المصدر السابق  )١٠(
   .٢٠٢ / ١تقريب ال) ١١(
  بن حبان  ال. الثقات،١٥٦ / ٧ الطبقات الكبرى ،٤١ / ٣ الجرح والتعديل ،٢٨٩ / ٢ للبخاري .التاريخ الكبير) ١٢(
  .٢٠٢ / ١تقريب التهذيب ،  ٧١ / ١ تذكرة الحفاظ ،٢٣١ / ١ تهذيب التهذيب ،٩٥ / ٦ تهذيب الكمال ،١٢٢ / ٤
   .٢٩ / ١ طبقات المدلسين )١٣(
   .٤١ / ١ صحيح الترغيب والترهيب )١٤(



 

 ٤٠ 

  :الحكم على الحديث 
  .)١(وضعفه من العلماء األلباني . إلرسال الحسن للحديث، إسناده ضعيف

 عن النبـي    رضي اهللا عنه   بن عباس ا  من حديث  )٢(لطبراني عند ا  صحيح ما جاء   شاهدوللحديث  
  . انِرفَع والْمتَضمخُ بالز،رِالْكَافُو ، الْجنُب، ثَالَثَةٌ الَ تَقْربهم الْمالَِئكَةُ:صلى اهللا عليه و سلم قال

  

  .)٥() )٤( ربع العشْر)٣(في الرقَة( في حديث الزكاة  } ةرق{ ) ٢١(
  

  :رحمه اهللا) ٦(مام البخاريقال اإل
حدثَني ثُمامةُ بن عبد اللَّه بنِ      : حدثَني َأبِي قَالَ  : حدثَنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ الْمثَنَّى الَْأنْصارِي قَالَ        

ثَهدا حَأنَس كْرٍ ، َأنَسٍ َأنا بَأب تَ� َأنذَا الْكه لَه نِ كَتَبيـرحِإلَى الْب ههجا ولَم اب       مِ اللَّـهبِـس 
هذه فَرِيضةُ الصدقَة الَّتي فَرض رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم علَـى                ، الرحمنِ الرحيمِ 

ينملسالْم ، ولَهسا ربِه اللَّه ري َأمالَّتي ا........ وفشْرِوالْع عبر قَّةاَئةًلرمو ينعسِإلَّا ت تَكُن لَم فَِإن  ،
  .فَلَيس فيها شَيء ِإلَّا َأن يشَاء ربها

  

  : تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .أبو المثنى، عبد اهللا بن المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري-

: )١١(زاد أبو حـاتم   و،  صالح )١٠(وأبو حاتم ، )٩(زرعة وأبو،)٨(يحيى بن معين  قال  و.)٧( العجلي وثقه
  .ليس بالقوي: )١٢(النسائي وقال .شيخ

                                                 
   .١٠٠ / ١ مشكاة المصابيح )١(
 ٥٤٠٥ رقم /٣١١ / ٥ المعجم األوسط )٢(

 الزاهر في .ةالدراهم المضروبوهي   .٤١١ / ١ غريب الحديث البن الجوزي  .ضةُ دراهم كَانَتْ أو غَيرها  الف: الرقَةُ   )٣(
   .١٥٥ / ١ منصور يأب الهروي األزهري األزهر بن أحمد بن محمدل ،غريب ألفاظ الشافعي

   .٦٨ / ١لحين شرح رياض الصا.  أي واحد في األربعين وفي المائة اثنان ونصف : ربع العشر )٤(
   .٢/٢٥٤النهاية ) ٥(
   .١٣٦٢رقم / ١١٨ / ٢ك الزكاة باب زكاة الغنم  صحيح البخاري )٦(
  .٥٧ / ٢الثقات للعجلي  )٧(
 .٢٦ / ١٦تهذيب الكمال )  ٨(
 .المصدر السابق )  ٩(
  .١٧٧ / ٥ الجرح والتعديل )١٠(
  .السابق  المصدر)١١(
 .٢٦ / ١٦تهذيب الكمال  )١٢(



 

 ٤١ 

.                 ال يتـابع علـى أكثـر حديثـه        : )٢(وقـال العقيلـي   . ج حديثـه  ال أخـر  : )١(قال أبـو داود   و
  . كثير الغلط،صدوق: )٤(قال ابن حجر .ربما أخطأ: )٣( ابن حبان وقال

وهو أحد الثقات فزال اإلشكال مـن وقـوع         ، وتابعه حماد بن سلمة   ، صدوق: خالصة القول فيه  
  .والظاهر أن اإلمام البخاري ينتقي من حديثه ما كان من روايته عن ثمامة. الغلط في روايته

ن عمه ثمامة فعنـده     لم أر البخاري احتج به إال في روايته ع        : )٥(قال ابن حجر في مقدمة الفتح     
  .عنه أحاديث

  .ثمامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري -
  .)١٠(بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره . )٩(والذهبي، )٨(والعجلي، )٧(النسائيو، )٦(أحمدوثقه 
وهو ،  وأحاديثه قريبة من غيره    ،وأرجو أنه ال بأس به    ، له أحاديث عن أنس   : )١١( عدي ابنوقال  
    .صدوق: )١٣(وقال ابن حجر.  قليل الحديث:)١٢(وقال ابن سعد .فيما يرويه عن أنس عندي صالح

ولم يتكلم فيه سوى ابن سعد وال يقوى كالمه مـع توثيـق       ، وثقه األئمة ، ثقة: خالصة القول فيه  
  .األئمة له

  

ـ           (وفي حديث آخر    ) ٢٢(  يريـد   )ة   عفَوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فَهاتُوا صـدقة الرقَ
وأصل اللَّفظة الورِق وهي الدراهم المضروبة خاصة فَحذفَت        . الفضة والدراهم المضروبة منها   

وإنما ذكرناها ها هنا حمال على لفْظها وتُجمع الرقَة علـى رِقَـات             . الواو وعوض منها الهاء   
قالـه  . ي الغنـي وقايـة للحمـق      أ)  وجدان الرقين يغطي أفن األفـين       (:وفي المثل ( ورِقين  
  .)١٤(الورق والوِرق والورِق: وفي الورِق ثالث لغات). الهروي

                                                 
  .٢٣٢ / ١جري ألبي داود سؤاالت اآل ) ١(
 .٧٠٦ / ٢الضعفاء الكبير  ) ٢(

 .٢٦ / ١٦تهذيب الكمال  )٣(
   .٥٤٠ / ١تقريب ال )٤(
  .٤١٤ / ١ مقدمة فتح البارى  )٥(
  .٣٧ / ٢العلل ومعرفة الرجال )٦(
  .٤٠٦ / ٤ تهذيب الكمال )٧(
  .٢٦١ / ١ للعجلي، الثقات)٨(
 .٢٨٥ / ١ الكاشف )٩(
  .٩٦ / ٤ن  البن حبا،الثقات )١٠(
  .١٠٨ / ٢الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
  .٢٣٩ / ٧ الطبقات الكبرى )١٢(
   .١٨٩ / ١تقريب ال )١٣(
   .٢/٢٥٤النهاية ) ١٤(



 

 ٤٢ 

  : رحمه اهللا) ١(قال اإلمام أبو داود
عن علـى   ، عن عاصمِ بنِ ضمرةَ   ، عن َأبِى ِإسحاقَ  ، )٢(َأخْبرنَا َأبو عوانَةَ  ، حدثَنَا عمرو بن عونٍ   

 فَهـاتُوا   ،قَد عفَوتُ عنِ الْخَيِل والرقيـق     « : -صلى اهللا عليه وسلم    - قَاَل رسوُل اللَّه     :َلقَا �
 قَةقَةَ الردص،       مهرا دمهرد ينعبكُلِّ َأر نشَ    ، م اَئةمو ينعسى تف سلَييىونِ     ، ءـاَئتَيلَغَـتْ مفَِإذَا ب

ةُ دسا خَميهفَف ماهر«.  
  

  : تخريج الحديث
 بـه    عوانَـةَ  ي َأب من طريق )٧(والبغوي، )٦(والبيهقي، )٥(والدارمي، )٤(وأحمد، )٣(أخرجه الترمذي 

  .بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
- ِ٨(اختلط بأخرة، ثقة مكثر عابد، يعيبعمرو بن عبد اهللا بن عبيد الهمداني أبو إسحاق الس(.  

وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقـد تغيـر   ، شاخ ونسي، ولم يختلط )٩(في الميزان: قال الذهبي
سمع مـن أبـي   : أبو زرعة قال : في ترجمة زهير بن معاوية) ١٠( في التذكرةأيضاًوقال  .قليالً

وإنما يعني بذلك التغير، ونقص  ما اختلط أبو إسحاق أبداً: إسحاق بعد االختالط، وهو ثقة، قلت
األئمة ما ذكر من اختالط أبـي إسـحاق،    ولم يعتبر أحد من:  منهالحفظ وهو قول وفهم نفيس

  . )١١(في شيء من حديثه احتجوا به مطلقاً، وذلك يدل على أنه لم يختلط
فإنه لـم يخـتلط،     ليس بجيد، اختلط بأخرة: قوله)١٢(بشار عواد في تحرير التقريب قال الدكتور

عيينة في حـال شـيخوخته،     سفيان بن وسمع منه- كما قال اإلمام الذهبي -لكنه شاخ ونسي 
  .عنه فروايته عنه غير جيدة ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئاً

                                                 
 .١٥٧٦ رقم / ١١ / ٢ ك الزكاة باب في زكاة السائمة سنن أبى داود ) ١(
  .٢٨٢ / ٢ التقريب .الواسطي شكرياح الي وضهو: أبو عوانة ٢)(

  .٦٢٠ رقم /١٦ / ٣  ك الزكاة عن رسول اهللا باب ما جاء في زكاة الذهب والورِقذيسنن الترم) ٣(
  .١٢٣٣ – ٧١١ رقم/ ١١٨ / ٢ مسند أحمد )٤(
   .١٦٦٩ رقم/ ١٠١٣ / ٢الزكاة باب في زكاة الورِق  كسنن الدارمي )٥(
   .٧٧٦٩ – ٧٦٥٦ رقم/ ١١٧ / ٤ السنن الكبرى للبيهقي )٦(
  .١٣٢ / ٣ شرح السنة للبغوي )٧(
   .٧٣٩ / ١ التقريب )٨(
  .٣٢٦ / ٥ميزان االعتدال   )٩(
  . ١/٢٣٣ تذكرة الحفاظ )١٠(
   .٩٤ / ١ قول العالئي في كتابه المختلطين) ١١(
  . ٩٩  /٣ تحرير تقريب التهذيب )١٢(



 

 ٤٣ 

اختالطاً  يسيراً   ومثله إذا كان اختالطه، لم يكن اختالط أبي إسحاق اختالطاً فاحشاً: قال الباحث
جدت قرينة تـدل    و إال إذا ، فإن األصل قبول حديثه حتى من رواية من روى عنه بعد االختالط           

روى عنـه بعـد    ج له الشيخان من رواية بعض مـن ولذلك خر، على وجود الخطأ في روايته
 .االختالط

األصل في روايته بعد االخـتالط   ، ويدل كذلك على أنفهذا يدل على أن اختالطه لم يكن فاحشاً
  .القبول إال ما تبين فيها الخطأ

  .عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي -
ليس به : )٥(وقال النسائي. )٤(ابن سعدو، )٣(العجليو، )٢(يحيى بن معينو، )١(بن المدينيعلي وثقه 
  .صدوق: )٨(وقال ابن حجر  . وسط:)٧(وقال الذهبي . صالح الحديث: )٦(وقال البزار.بأس 

 ومما ال يتابعه الثقات     . لكثرة ما يروي عن علي مما تفرد به        ذكر له حديثاً  ألم  : )٩(ابن عدي   قال  
  .والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات البلية من عاصم ليس ممن يروي عنه. هعلي

، فلما فحش ذلـك   قوله كثيراًيعن عل   الحفظ فاحش الخطأ، يرفع    يءكان رد : )١٠(قال ابن حبان    
  . من الحارثفي روايته استحق الترك، على أنه أحسن حاالً

  .ثقة: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
 صحيح عـن    :عيَل عن هذَا الْحديث فَقَالَ    اسَألْتُ محمد بن ِإسم   : )١١(قال الترمذي ، إسناده صحيح   

   .إسناده جيد: )١٤( شعيبو، )١٣(قال حسين أسدو. )١٢( األلبانيححهصو .أبي إسحاق
                                                 

  .٤٩٨ / ١٣تهذيب الكمال )  ١(
  ٦٩ / ٢الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ٢(
   .٨ / ٢الثقات للعجلي ) ٣(
  .٢٢٢ / ٦الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٤٩٨ / ١٣تهذيب الكمال ) ٥(
  .٤٠ / ٥تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٥١٩ / ١الكاشف للذهبي  )٧(
   .٤٥٧ / ١ التقريب )٨(
  .٢٢٤ / ٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ٩(
  .١٢٥ / ٢ البن حبان ،المجروحين) ١٠(
  .٨ / ٢سنن الترمذي  )١١(
   .٧٤ / ٤صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ١٢(
   .٤٦٧ / ١ تحقيقه، سنن الدارمي) ١٣(
   .١١٨ / ٢ تحقيقه،  مسند أحمد)١٤(



 

 ٤٤ 

الْكتَاب لَما  بكْرٍ رضي اُهللا عنْه كَتَب لَه هذَا  يَأب من حديث    )١(وللحديث شاهد عند البخاري وغيره    
     بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ هذه فَرِيضةُ الـصدقَة الَّتـي فَـرض رسـوُل اِهللا                :وجهه ِإلَى الْبحرينِ  

          ولَهسا راُهللا بِه ري َأمالَّتو ينملسلَى الْمع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي ا .........  صفـشْرِ    والْع عبر قَةلر
  .فَِإن لَم تَكُن ِإلَّا تسعين وماَئةً فَلَيس فيها شَيء ِإلَّا َأن يشَاء ربها

 واالسترقاء في ي والرقْ ىقد تكرر ذكْر الرقْية والرقَ    )  بِرقْية   )٢( ما كُنَّا نَْأبِنُه   (فيه}  رقى  { )٢٣(
ى والـصرع وغيـر ذلـك مـن     العوذة التي يرقى بها صاحب اآلفة كالحم    : ة  والرقْي. الحديث  
  .)٣(وقد جاء في بعض األحاديث جوازها وفي بعضها النَّهي عنها.اآلفات

  

  : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
عن َأبِي سعيد ، )٨(عن معبد، )٧(عن محمد ،)٦(حدثَنَا هشَام، )٥(حدثَنَا وهب، حدثَني محمد بن الْمثَنَّى

  رِييرٍ لَنَا   : قَاَل �الْخُدسي مةٌ فَقَالَتْ   ، كُنَّا فارِيتْ جاءلْنَا فَجفَنَز:    يملس يالْح ديس نَا  ، )٩( ِإننَفَر ِإنو
ب١٠(غَي(اقر نْكُمْل مٌل ؟  فَهجا رهعم ا كُنَّا نَْأبِنُهفَقَامم ةقْيَأ ، بِررفَب قَاهالحديث........ فَر.  

  

  : تخريج الحديث
   .بمثله بهمحمد بنِ سيرِين  من طريق )١١(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  .)١٢(لها من يرقيها أي اطْلُبوا ) فإن بها النَّظْرة ،رقُوا لَها استَ(من الجواز قوله  )٢٤(

                                                 
  . ١٤٥٤ رقم/١١٨ / ٢ باب زكَاة الْغَنَمِ ك الزكاةصحيح البخاري  )١(
)٢(ةقْيبِر نَْأبِنُه  :هيبقى فَنَعرَأنَّه ي ٨ / ١ غريب الحديث البن الجوزي . أي ما كُنَّا نعلم.   
   .٢/٢٥٤النهاية ) ٣(
  .٥٠٠٧ رقم/ ١٨٧/  ٦  ك فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتابصحيح البخاري) ٤(
  . ٢٩١ / ٢ التقريب .بن جرير بن حازم أبو عبد اهللا األزديا هو: وهب) ٥(
   .٢٦٦ / ٢ التقريب .وسي أبو عبد اهللا البصريردبن حسان األزدي القُا هو: هشام) ٦(
   .٨٥ / ٢ التقريب.صاري البصري بن سيرين األ نا هو: محمد) ٧(
   .٩٥٨/ ١ التقريب.بن سيرين األنصاري البصري ا هو:  معبد)٨(
)٩ (يمل٤٥٥ / ٤فتح الباري البن حجر . والسليم هو اللديغ  :س.  
)١٠( ب١٦ / ١ فتح الباري البن حجر . أي غير حضور:غَي.  
  .٥٨٦٥ رقم/ ٢٠ / ٧  بالقرآن واألذكار  ك السالم باب جواز أخذ األجرة على الرقية صحيح مسلم١١)(
   .٢/٢٥٥النهاية ) ١٢(



 

 ٤٥ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام البخاري
   خَاِلد نب دمحي مثَندح ،      يشْقمةَ الديطنِ عبِ بهو نب دمحثَنَا مدبٍ   ، حرح نب دمحثَنَا مدثَنَا  ، حـدح

   يديبالز ِليدالْو نب دمحم ، نَا الزرَأخْبرِيرِ   ، هيبنِ الزةَ بورع نةَ    ، علَمَأبِي س نَةاب نَبيز نع ، نع
 )٢(ُأم سلَمةَ رضي اللَّه عنْها َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رَأى في بيتها جارِيةً في وجهِها سفْعةٌ                 

  ، عن الزبيدي، مٍتَابعه عبد اللَّه بن ساِل )"٣( ا فَِإن بِها النَّظْرةَاستَرقُوا لَه:" فَقَاَل
   .عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، عن الزهرِي َأخْبرني عروةُ :  عقَيٌلوقَاَل

  : تخريج الحديث 
  .به بنحوه الزهرِىمن طريق  )٤(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

 واألحاديث في القسمين كثيـرة ووجـه         ))٥( ال يستَرقُون وال يكْتَوون    (من النَّهي قوله    ) ٢٥(
الجمع بينهما أن الرقَي يكْره منها ما كان بغير اللِّسان العربِي وبغير أسماء اللّه تعالى وصفاته                

  .)٦( وأن يعتَقد أن الرقْيا نافعة ال محالة فَيتكل عليها وإياها أراد،في كُتُبه المنَزلةوكالمه 
  

  : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام البخاري
 ددسثَنَا مدرٍ   ، )٨(حينُم نب نيصثَنَا حدنِ    ، حمحالر دبنِ عنِ بيصح نع ،   يبنِ جب يدعس نـنِ  ، رٍعع

 عرِضتْ علَي :خَرج علَينَا النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يوما فَقَاَل: ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما قَاَل
والنَّبِي لَيس معه ، )٩(عه الرهطُوالنَّبِي م، والنَّبِي معه الرجلَانِ  ، الُْأمم فَجعَل يمر النَّبِي ومعه الرجلُ     

دالُْأفُقَ    ، َأح دا سيرا كَثادوتُ سَأيرو ،       همقَوى ووسذَا ميَل هي فَقتُأم تَكُون تُ َأنوجيَل ِلي  ، فَرق ثُم: 
، فَرَأيتُ سوادا كَثيرا سد الْـُأفُقَ     ،  هكَذَا وهكَذَا   انْظُر :فَقيَل ِلي ، انْظُر فَرَأيتُ سوادا كَثيرا سد الُْأفُقَ     

  تُكُأم ُؤلَاءيَل هابٍ       ، فَقسرِ حنَّةَ بِغَيالْج خُلُوندَألْفًا ي ونعبس ُؤلَاءه عمو ،  ملَه نيبي لَمو قَ النَّاسفَتَفَر ،

                                                 
   .٥٤٠٧  رقم/٢١٦٧/   ٥ك الطب باب رقية العين  صحيح البخاري )١(
   .١٨٢ / ٢المرة من السفْع وهو األخذ الفائق : المس من الجنون وحقيقتها : السفْعةُ  ٢)(
   .١٨٢ / ٢الفائق  . أي أصابتها العين :النظرة) ٣(
   .٥٨٥٤ رقم/ ١٨ / ٧  ك السالم باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة  صحيح مسلم)٤(
   فتح الباري البن حجر.ال عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من اهللا ال من مجرد الكيإ معناه : ال يكتوون)٥(
 ٤١٠ / ١١.  
   .٢/٢٥٥النهاية ) ٦(
  .٥٧٥٢ رقم/ ١٣٤ / ٧ باب من لم يرق ك الطب صحيح البخاري) ٧(
   .٩٣٥ / ١التقريب  .سربل بن مستورد األسدي سرهد بن مبن ما هو:  مسدد)٨(
  .٩٦ / ٢ الفائق .العصابة دون العشرة :  الرهطُ )٩(



 

 ٤٦ 

ولَكنَّا آمنَّـا بِـاِهللا     ، َأما نَحن فَوِلدنَا في الشِّرك    : ى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالُوا    فَتَذَاكَر َأصحاب النَّبِي صلَّ   
وِلهسرفَقَالَ          ، و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَغَ النَّبِينَاُؤنَا فَبَأب مه ُؤلَاءه نلَكو: "   ونرتَطَيلَا ي ينالَّذ م١( ه(، 

 قُونتَرسلَا يو   كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنٍ فَقَالَ     ،وصحم نكَّاشَةُ بع فَقَام : منْهوَل اهللاِ     َأمسا رقَـاَل   ؟َأنَا ي 
مفَقَاَل.نَع آخَر َأنَا فَقَاَل:  فَقَام منْهكَاشَةُ:َأما عبِه قَكبس ."   

  

  : تخريج الحديث 
   . به بنحوهبن عبد الرحمن حصين عن، بن فُضيل من طريق محمد )٢(أخرجه البخاري

  . به بنحوه  عن حصين هشَيم كالهما من طريق)٤( ومسلم)٣(والبخاري
  

  :دراسة رجال السند
-ح ين بن نُصمر الواسطيي ،أبو محكوفي األصل، ن الضريرص.  

يحيى بن  وقال  .  ال بأس  صالح: )٨(بو حاتم قال أ و. )٧(وابن حجر ، )٦(والذهبي، )٥(وثقه أبو زرعة  
: )١١(قال ابن أبي خيثمـة     .رمي بالنصب ، ال بأس به  : )١٠(وقال ابن حجر  .  ليس به بأس   :)٩(معين

  .فلم أعد إليه، فإذا هو يحمل على علي، تيتهأقال ؟ لم ال تكتب عن أبي محصن: بيقلت أل
  .بن فُضيٍلوقد تابعه محمد ، صدوق: خالصة القول فيه

  .الكوفي، أبو الهذيل، حصين بن عبد الرحمن السلمي -
صدوق ثقة  : )١٦(قال أبو حاتم  و. )١٥(العجليو ، )١٤( زرعة أبوو،)١٣(يحيى بن معين  و،)١٢(أحمد وثقه

  . ساء حفظه في اآلخر، في الحديث
                                                 

   .١١٧ / ٢٣عمدة القاري . ال يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية وعقائدهم: وال يتطيرون) ١(
  .٥٧٠٥ رقم/ ١٢٦ / ٧ رقم  ك الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابصحيح البخاري) ٢(
  .٦٥٤١ رقم/١١٢ / ٨ باب يدخُُل الْجنَّةَ سبعون َألْفًا بِغَيرِ حسابٍ ك الرقاق صحيح البخاري) ٣(
    .٥٤٩ رقم /١٣٧ / ١ الجنة بغير حسابك اإليمان باب الديليل على دخول طوائف من المسلمينصحيح مسلم ) ٤(

  .١٩٧/ ٣الجرح والتعديل  ٥)(

   .٣٣٩ / ١ الكاشف )٦(
   .٢٨٥ / ٩لسان الميزان ) ٧(
   .١٩٧ / ٣ الجرح والتعديل ٨)(
  .٢٩٥ / ٤ رواية الدوري ، تاريخ ابن معين )٩(
   .٢٥٥/ ١التقريب  )١٠(
   .٣٣٧ / ٢تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٢٣٥ / ١ل العلل ومعرفة الرجا )١٢(
  .٥٢٢ / ٦تهذيب الكمال  )١٣(
  . المصدر السابق)١٤(
  .٣٠٥/ ١ للعجلي ، الثقات)١٥(
   .١٩٣ / ٣الجرح والتعديل ) ١٦(



 

 ٤٧ 

، اخـتلط : )٣( وعنه أيضا قال   .وكان قد نسي  : )٢(عنهيزيد بن هارون    وقال   . تغير :)١(قال النسائي 
ثقـة  : )٦(قال ابن حجر   .ر ونسي  عم ، ثقة : )٥(وقال الذهبي . )٤(نكر علي بن عاصم اختالطه    وقد أ 

  .تغير حفظه في اآلخر
  .هو كما قال ابن حجر : خالصة القول فيه

 وقـد أخـرج لـه    .حصين بن نمير: روى عنه بعد االختالط: )٧ ( ابن حجر في مقدمة الفتح قال
  . لهومحمد بن فضيل ، البخاري بمتابعة هشيم

  .وباقي رجاله ثقات، وهشيم من رواية الشيخين، تابعه محمد بن فضيل: قال الباحث
  

   ، وال يكْره منها ما كان في خـالف ذلـك كـالتَّعوذ بـالقُرآن              ) ى ما تَوكَّل من استَرقَ    ) (٢٦(
  .)٨( والرقَى المروِية،وأسماء اللّه تعالى

  

  : رحمه اهللا)٩(قال اإلمام النسائي
َأخْبرنَـا  : ، قَالَ )١١(، عن مجاهد  ) ١٠(ٍَأخْبرنَا جرِير، عن منْصور   : خْبرنَا الْحسين بن حريث، قَالَ    َأ

    َأبِيه نع ،ةيرغالْم نب قَار١٢(الْع(            شٍ، َأنيلًى ِلقُـرـوم انستُ حرفََأم ذَِلك دعكَثْتُ بفَم فَظْهَأح فَلَم ، 
ما تَوكََّل : " قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: سمعتُ َأبِي يقُوُل: يسَألَه فََأخْبرني َأنَّه سَألَه فَقَاَل

  ".منِ اكْتَوى واستَرقَى

                                                 
  .١٦٦ / ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )١(
   .٨٨ / ١ االغتباط بمن رمي باالختالط )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
   .١٧٧ / ١ المغني في الضعفاء )٥(
   .٢٥٣ / ٢تقريب ال) ٦(
   .٣٩٦ / ١ مقدمة فتح الباري )٧(
   .٢/٢٥٥النهاية ) ٨(
  .٧٥٦١ رقم/٩٧ / ٧ك الطب  السنن الكبرى للنسائي ٩)(
  .٢١٥ / ٢تقريبال. منصور بن المعتمر بن عبد اهللا السلمي  )١٠(
   .١٥٩ / ٢ تقريبال.  أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي،رببن جهو ا: مجاهد  )١١(
 أسلم عـام الخنـدق ، وشـهد         ، الصحابي الجليل    المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي يكنى أبا عبد اهللا            هو  : أبوه   )١٢(

واله عمر بن الخطاب البصرة ، ثم واله الكوفة فلم يـزل عليهـا              ،  وغيرها   اليرموك وفتوح الشام  واليمامة ،   والحديبية  
   .١٩٧ / ٦ اإلصابة  ،٢٦١ / ٥ أسد الغابة،١٤٤٥ / ٤ االستيعاب .يها حتى قُتل عمر ، فأقره عثمان عل



 

 ٤٨ 

  : تخريج الحديث
، )٦(وابـن أبـي شـيبة   ، )٥(انيوالطبر، )٤(والبيهقي، )٣(وأحمد، )٢(وابن ماجه، )١(أخرجه الترمذي 

مـن  )١٢(وابـن حبـان   ، )١١(وعبد بن حميد  ، )١٠(والطيالسي، )٩(والحميدي ،)٨(والبغوي، )٧(والحاكم
  . أبيه بنحوهعن، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، مجاهدطريق 

  

  :دراسة رجال السند
   .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)١٤(واأللباني، )١٣(ام الترمذيوصححه من العلماء اإلم، إسناده صحيح  
  

من أخَذ بِرقْية باطٍل فقد أخَـذْتَ بِرقْيـة    (:ولذلك قال للذي رقَى بالقرآن وأخَذَ عليه أجراً     ) ٢٧(
  .)١٥()حقّ 

 

   :رحمه اهللا)١٦(قال اإلمام أبو داود
 اذعم نب اللَّه ديبثَنَا عدثَنَا َأبِ،حد١٧(يح( ،ثَنَا شُعدةُحنِ َأبِ، بب اللَّه دبع نفَرِيعبِ،  السنِ الشَّععي،  

                                                 
 .٢٠٥٥ رقم/ ٣٩٣ / ٤ ك الطب عن رسول اهللا باب ما جاء في كراهية الرقيةسنن الترمذي )  ١(
  .٣٤٨٩ رقم/ ١١٥٤ / ٢  ك الطب باب الكي سنن ابن ماجه)٢(
  .١٨٢٤٦ رقمو ١٨٢٢٥ و رقم  رقم١٨٢٠٥ /٢٤٩ / ٤مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .١٩٣٣٠ رقم/ ٣٤١ / ٩ سنن البيهقي الكبرى )٤(
  . ٨٩١ ورقم- ٨٩٠ رقم /٣٨٠ / ٢٠ المعجم الكبير )٥(
  .٢٤٠٩٠ رقم/ ٤٢٧ / ٧في رقية العقرب   باب كتاب الطب مصنف ابن أبي شيبة) ٦(
   .٨٢٧٩ رقم/ ٤٦١ / ٤ المستدرك على الصحيحين كتاب الرقى والتمائم )٧(
  .١٢٩ / ٦لبغوي  شرح السنة ل)٨(
  .٧٦٣ رقم /٣٣٧ / ٢مسند الحميدي ) ٩(
   .٦٩٧ رقم /٩٥ / ١ مسند الطيالسي )١٠(
   .٣٩٣ رقم /١٥١ / ١مسند عبد بن حميد ) ١١(
    ذكر الزجر عن االسترقاء بلفظة مطلقة أضمرت كيفيتها فيها باب الحظر واإلباحةك صحيح ابن حبان) ١٢(

   .٦٠٨٧ رقم/ ٤٥٢ / ١٣
  .٣٩٣ / ٤ذي سنن الترم )١٣(
  .٥٥ / ٥صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ١٤(
  .٢/٢٥٥النهاية ) ١٥(
   .٣٣٩٨ك الطب باب كيف الرقى رقم  .٣٨٩٨ /١٩ / ٤ ك البيوع باب في كسب األطباء سنن أبى داود )١٦(
   .٩٥٢ / ١تقريب التهذيب . معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري هو :  أبوه )١٧(



 

 ٤٩ 

لْتنِ الصةَ بخَارِج نع،همع نفَقَالُوا) ١(ع همٍ فََأتَوبِقَو رم رٍ :َأنَّهِل بِخَيجذَا الره نْدع نجِْئتَ م ِإنَّك   
، فَرقَاه بُِأم الْقُرآنِ ثَالَثَةَ َأيامٍ غُـدوةً وعـشيةً        : رجٍل معتُوه فى الْقُيود   فََأتَوه بِ . فَارق لَنَا هذَا الرجلَ   

   اقَهزب عما جها خَتَمتَفَلَ ، كُلَّم قَالٍ   ، ثُمع نطَ ما ُأنْشًئا  ،فَكََأنَّمشَي طُوهفََأع  ،   صـلى اهللا    -فََأتَى النَّبِى
فَلَعمرِى لَمن َأكََل بِرقْية باطـٍل       كُْل« :-صلى اهللا عليه وسلم    -كَره لَه فَقَاَل النَّبِى      فَذَ -عليه وسلم 

  .»لَقَد َأكَلْتَ بِرقْية حقٍّ 
  

  : تخريج الحديث
وابـن  ،)٥(والطحاوي، )٤(وأحمد. به بمثله  الشعبي   كالهما طريق ) ٣(والبيهقي، )٢(أخرجه الطيالسي 

  .)١١(والهيثمي، )١٠(والطبراني، )٩(وابن حبان، )٨(والحالكم، )٧( والدارقطني،)٦(أبي شيبة
 جمـيعهم مـن طريـق     عالقة بن صحار السليطي التميمي       وهو   يثمي اسم عم خارجة   وذكر اله 
 بنفس اللفظة التي جاءت عند ابن       هذا الحديث  )١٢(ابن أبي شيبة    وروى اإلمام  .به بنحوه الشعبي  

  . قَيسِ بنِ َأبِي حازِمٍروايةمن  األثير إال أنها مرسلة
  

  :دراسة رجال السند
  .البرجمي الصلْت  بنخَارِجةُ -

  .محله الصدق: )١٥(وقال الذهبي، )١٤(وذكره ابن حبان في الثقات .قليل الحديث: )١٣(قال ابن سعد

                                                 
 هو ابن عم خارجة بن الصلت روى عنه خارجة بن           ،اهللا بن عبثر    عبد هاسم: وقيل السليطى   ارصحعالقة بن   : عمه   )١(

 االسـتيعاب   ،صحابي  : وقال ابن حجر      .وعم خارجة بن الصلت عالقة بن صحار السليطى       : قال ابن حبان    .الصلت
  .٧٦٣ / ١تقريب التهذيب ، ٤٧٦ / ١٣صحيح ابن حبان ، ١٢٤٤ / ٣البن عبد البر 

   .١٣٦٢  رقم/١٩٤ / ١مسند الطيالسي  )٢(
  .٢٣٦٥رقم  /٤٤٩ / ٢ البيهقي ، شعب اإليمان)٣(
  .٢١٨٣٦  رقم- رقم ٢١٨٣٥ /١٥٥ / ٣٦مسند أحمد ) ٤(
  . ٥٥٦٦   رقم/١٢٦ / ٤ شرح معاني اآلثار الطحاوي ٥)(
  .٢٤٠٥٢  رقم/٤١١ / ٧ في األخذ على الرقية  باب الطبك مصنف ابن أبي شيبة ٦)(
  .١٠١-١٠٠رقم  /٢٩٦ / ٤سنن الدارقطني  ٧)(
  .٢٠٥٥  رقم/٧٤٧ / ١وأما حديث شعبة  باب  فضائل القرآنكالمستدرك على الصحيحين ) ٨(
    ذكر إباحة أخذ الراقي األجرة على رقيته التي وصفناهاباب الطب ك الحظر واإلباحةك صحيح ابن حبان) ٩(
 . ٦٢٠٢ - ٦١١٠ رقم/ ٤٧٤ / ١٣ 
  .٥٠٩  رقم/١٩٠ / ١٧كبير  المعجم ال)١٠(
  .١١٢٩ /٩ / ٤ موارد الظمآن) ١١(
  .٢٤٠٥٤ رقم/ ٩٧ / ١٢ك الطب في األخذ على الرقية    مصنف ابن أبي شيبة )١٢(
   .١٩٧ / ٦الطبقات الكبرى ) ١٣(
 .٢١١ / ٤ البن حبان ،الثقات )١٤(

 .٣٦١ / ١ للذهبي ،الكاشف) ١٥(



 

 ٥٠ 

  .مقبول : )١(وقال ابن حجر
  .و ثقة يحتج بحديثهفه، وسماه، إذا روى الشعبي عن رجل: )٢(قال ابن أبي خيثمة

    .الشعبيومن كالم ابن حجر يتبين صحة الحديث من طريق خارجة بتوثيقه من : قال الباحث
  

  :الحكم على الحديث
  .)٤(لبانياألوصححه ،  ووافقه الذهبي)٣( الحاكم من العلماءصححهو، إسناده صحيح

  

ال : ها علي فعرضنَاها فقالاعرِضو: أنه عليه الصالة والسالم قال(وكقوله في حديث جابر )٢٨(
 مما كانوا يتلَّفظون به ويعتَقدونه من        كأنه خاف أن يقَع فيها شيء       )بأس بها إنَّما هي مواثيقُ    

الشِّرك في الجاهلية وما كان بغير اللسان العربي مما ال يعرف له تَرجمة وال يمكـن الوقـوف       
  .)٥(عليه فال يجوز استعمالُه

  

  : رحمه اهللا) ٦(قال اإلمام ابن ماجه
 عن جـابِرٍ  ،)٧(عن َأبِي سفْيان  ، عن الَْأعمشِ ،حدثَنَا يحيى بن عيسى   ، حدثَنَا علي بن َأبِي الْخَصيبِ    

ـ            : قَاَل �   وكَـان  ، ون مـن الْحمـة    كَان َأهُل بيت من الَْأنْصارِ يقَاُل لَهم آُل عمرِو بنِ حزمٍ يرقُ
يا رسوَل اللَّه ِإنَّك قَد نَهيتَ عن : فََأتَوه فَقَالُوا، رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد نَهى عن الرقَى       

لَا بْأس بِهذه هـذه     : رضوها علَيه فَقَالَ  فَع، اعرِضوا علَي : وِإنَّا نَرقي من الْحمة فَقَاَل لَهم     ، الرقَى
  .مواثيقُ

  

  : تخريج الحديث
، )١٠(والحـاكم ، )٩(والطبرانـي ،  من طريق أبي الزبير عن جابر مرقوعاً بنحوه        )٨(أخرجه أحمد 

  .به بنحوهاألعمش جرير بن عبد اهللا عن من طريق ) ١٢(وأبو يعلى، )١١(والطحاوي
  

                                                 
  .٢٨٣ / ١التقريب  )١(
     .٦٦/  ٣تهذيب التهذيب ) ٢(
   .٧٤٧ / ١ المستدرك على الصحيحين) ٣(
   .٤٢٠ / ٧صحيح وضعيف سنن أبي داود  )٤(
   .٢/٢٥٥النهاية ) ٥(
   .٣٥١٥ رقم/ ١٦٤ / ٥  ك الطب باب ما رخص فيه من الرقىسنن ابن ماجة ٦)(
   .٤٦٥/ بتقريال . صدوق:طلحة بن نافع الواسطي هو  :أبو سفيان) ٧(
  .١٥٢٣٥ رقم /٣٩٥ / ٢٣ مسند أحمد )٨(
   .٣٧ / ١٧المعجم الكبير ) ٩(
   .٨٢٧٧  رقم/٤٦٠ / ٤ك الطب باب حديث شعبةالمستدرك على الصحيحين ) ١٠(
   .٦٦٨٣ رقم/ ٣٢٨ / ٤ الطحاوي ،شرح معاني اآلثار )١١(
  .٢٠٠٧  رقم/٩ / ٤ مسند أبي يعلى )١٢(



 

 ٥١ 

  :دراسة رجال السند 
  . يب القرشي الكوفي صعلي بن محمد بن أبي الخَ -

  .  ربما أخطأ:)٢(وقال، وذكره ابن حبان في ثقاته.  الصدقمحله: )١( حاتموقال أب
  .ربما أخطأ، صدوق )٣(قال ابن حجر

  .ربما أخطا فال يسلم منه أحد : صدوق وأما قوله: خالصة القول فيه
  .فيالكوالرملي يحيى بن عيسى التميمي  -

  .ليس بالقوي: )٦(وقال النسائي .يءليس بش: )٥(وقال أيضاً .  ضعيف:)٤(قال ابن معين
  .عامة ما يرويه مما ال يتابع عليه: )٧(وقال ابن عدي

كان ممـن سـاء     : )٩(قال ابن حبان   وفيه ضعف ،ال بأس به    : )٨( ندلسيمسلمة بن قاسم األ   وقال  
فلما كثر ذلك في روايتـه      ؛  عن الثقات  ييروثبات فيما   حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف األ      

  .بطل االحتجاج به
  . يروي أحاديث ينكرها الناس:)١٠(وقال الجوزجاني

 بلغني عن   :)١٣(وقال أبو داود  . ما كتبت عنه شيئاً   :)١٢(وقال أيضاً  ، ما أقرب حديثه   :)١١(قال أحمد و
فطالمـا رأيتـه عنـد       ،اكتبوا عنـه  : )١٤(قال أبو معاوية  و. أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه      

  .كان أحمد يثني عليه، وكان فيه تشيع، ثقة: )١٥(وقال العجلي .األعمش
  .ورمي بالتشيع، صدوق يخطئ: )١٦(قال ابن حجر 

                                                 
  .٢٠٢ / ٦ الجرح والتعديل )١(
  .٤٧٥ / ٨ البن حبان ، الثقات)٢(
   .٧٠٢ / ١تقريب ال) ٣(
   .٢١١ / ٧ميزان االعتدال ) ٤(
  .٢٣٠ صتاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي )٥(
  .٢٤١الضعفاء والمتروكين ص )٦(
   .٢١٨ /  ٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٧(
  ٢٣١ / ١١  تهذيب التهذيب )٨(
  ١٢٦ / ٣ البن حبان ،  المجروحين)٩(
  ٨٧/ ١ أحوال الرجال )١٠(
  ٤٩ / ٣عرفة الرجال العلل وم) ١١(
  .المصدر السابق )١٢(
   .٤٩٠ / ٣١ تهذيب الكمال ١٣)(
   .٢١١ / ٧ميزان االعتدال ) ١٤(
   .٣٥٥ / ٢ للعجلي ،الثقات) ١٥(
   .٣١١ / ٢تقريب ال) ١٦(



 

 ٥٢ 

  .ضعيف يعتبر به: خالصة القول فيه
  .يد من رواية أبي يعلىتابعه جرير بن عبد الحم: قال الباحث

  

   :الحكم على الحديث
  . فيرتقي للحسن لغيرهتابعه جريروقد  عيسى ضعيف  يحيى بنفيه، ضعيفإسناده 

  . بشواهد للحديث)٢(األلبانيأما و، )١( الحاكملذا صححه
اعرِضـوا  « : قال صلى اهللا عليه وسـلم       من حديث عوف بن مالك     )٣(وللحديث شاهد عند مسلم   

 كرش يهف كُني ا لَمقَى مبِالر ْأسالَ ب قَاكُمر لَىلفظ إنما هي مواثيق بدون .»ع.     
 ىال فَت : وهذا كما قيل  .  فمعناه ال رقْية أولَى وأنفَع     )ال رقْية إلَّا من عينٍ أو حمة        (وأما قوله   * 

 يلقْية         . إلَّا عد من أصحابه بالراحر عليه الصالة والسالم غير وقون   . وقد أمرمع بجماعة يوس
  .)٤(فلم ينْكر عليهم

  

  :رحمه اهللا) ٥(مام البخاريقال اإل
عن عمران بـنِ    ، )٨(عن عامرٍ ، )٧(حدثَنَا حصين ، )٦(حدثَنَا ابن فُضيلٍ  ، حدثَنَا عمران بن ميسرةَ     

  .الحديث ......... لَا رقْيةَ ِإلَّا من عينٍ َأو حمة :حصينٍ رضي اُهللا عنْهما قَاَل
  

  :تخريج الحديث
  ).٢٥(سبق تخريجه في حديث رقم 

  

 هم الذين ال يستَرقُون     (وأما الحديث اآلخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب            * 
 فهذا من صفَة األولياء المعرِضين عن أسباب الدنيا الذين ال )وال يكْتَوون وعلى ربهم يتوكلون 

 فأما العوام فَمـرخَّص     ،وتلك درجة الخَواص ال يبلُغها غيرهم     . من عالِئقها يلتَفتون إلى شيء    
 ومن صبر على البالء وانْتظَر الفرج من اللّه بالدعاء كـان مـن              ،لهم في التَّداوِي والمعالجات   

 ألَـا تَـرى أن      ، ومن لم يصبر رخِّص له في الرقْية والعالج والدواء         ،جملة الخواص واألولياء  
 يق لمدره          االصبقينه وصلْماً منه بِير عليه عنْكل بمثْـل      ، تَصدق بجميع ماله لم يا أتاه الرجلمو 

                                                 
  .٤٦٠ / ٤ المستدرك على الصحيحين )١(
  .١٥ / ٨صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) ٢(
   .٥٨٦٢ رقم /١٩ / ٧.  بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شركباب الَ بْأسك السالم صحيح مسلم ) ٣(
   .٢/٢٥٥النهاية ) ٤(
   . ٥٧٠٥ رقم/ ١٢٦ / ٧باب منِ اكْتَوى َأو كَوى غَيره وفَضِل من لَم يكْتَوِ ك الطب  صحيح البخاري )٥(
 .هو محمد بن فضيل : ابن فضيل ) ٦(
   .٢٥٣ / ١تقريب ال  .السلمي أبو الهذيلبن عبد الرحمن هو ا: حصين ) ٧(
 .هو الشعبي : عامر ) ٨(



 

 ٥٣ 

به بحيثُ لو أصابه عقَره وقال فيـه مـا           ال أملك غيره ضربه   : وقال بيضة الحمام من الذَّهب   
  .)١(قال

  

  :تخريج الحديث
  ).٢٥( رقم سبق تخريجه في حديث

  

رقَّى فُالن علـى    : يقال.  أي يتَزيدون  ) ولكنهم يرقُّون فيه     (وفي حديث استراق السمع     ) ٢٩(
       يقفيه وهو من الر ادل ما لم يكُن وزفاع: الباطل إذا تقَوتعود واالراً : يقال. الصقيقَى رري يقر

وحقيقة المعنَى أنهم يرتَفعون إلى الباطل ويدعون فوق مـا          . ل   شُدد للتَّعدية إلى المفعو    ىورقَّ
  .)٢(يسمعونه

  

  : رحمه اهللا)٣(قال اإلمام مسلم
 ح وحـدثَنَا َأبـو      .)٤(حدثَنَا َأبو عمرٍو اَألوزاعـى    ، حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ   ،حدثَنَا زهير بن حربٍ   

ح وحـدثَنى سـلَمةُ بـن       .)٨( َأخْبرنى يـونُس   )٧(، َأخْبرنَا ابن وهبٍ   :قَاالَ )٦(وحرملَةُ  ، )٥(الطَّاهرِ
 كُلُّهم عـنِ الزهـرِى بِهـذَا        - يعنى ابن عبيد اللَّه      - حدثَنَا معقٌل    ،حدثَنَا الْحسن بن َأعين   ،شَبِيبٍ

نَادقَالَ . اِإلس ونُسي َأن راسٍ:غَيبنِ عب اللَّه دبع نع �،  وِل اللَّـهسابِ رحَأص ناٌل مى رِجنرَأخْب 
« : وفى حديث يونُس  . » فيه ويزِيدون    )٩(ولَكن يقْرِفُون « :  وفى حديث اَألوزاعى   .من اَألنْصارِ 
حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُـوبِهِم      « : وزاد فى حديث يونُس وقَاَل اللَّه     . » ويزِيدون   ون فيه ولَكنَّهم يرقَ 

  .»)١٠(قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم قَالُوا الْحقَّ
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

                                                 
   .٢/٢٥٥النهاية ) ١(
   .٢٥٦ /٢النهاية ) ٢(
  .٥٩٥٦ رقم/ ٣٧ / ٧  ك السالم باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانصحيح مسلم) ٣(
  . عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو:األوزاعي )٤(
  .٩٦ / ١تقريب ال .رح  عبد اهللا بن عمرو بن الس أحمد بن عمرو بنهو: أبو الطاهر٥) (
   .٢٢٩/ ١تقريب ال . صدوق : أبو حفص التجيبي،بن يحيى بن حرملة بن عمرانا هو:  حرملة٦)(
   .٥٥٦ / ١تقريب ال. عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصريهو:  ابن وهبٍ )٧(
   .١١٠٠/ تقريب ال.  نجادبن يزيد بن أبي الهو ا: يونس  )٨(
)٩ (قْرِفُون٢٢٧ / ١٤ شرح النووي على مسلم . يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون:ي.   
   .٢٣سبأ آية: سورة ) ١٠(



 

 ٥٤ 

   :دراسة رجال اإلسناد
  . )١(والتسوية لكنه كثير التدليس، ثقة: الوليد بن مسلم القرشي -

  .فزالت مشكلة التدليس، وهنا قد صرح الوليد بالسماع من األوزاعي: قال الباحث
- معقل بن عبيد اهللا الجرِزي أبو عبد اهللا العبيس.  

  .ليس به بأس: )٤(وقال يحيى بن معين. ثقة: )٣(أيضاً وقال . صالح الحديث: )٢(قال أحمد
  . ليس به بأس :)٧(قال النسائيو.  ضعيف:)٦(أيضاًوقال . ثقة: )٥(أيضاً وقال 

وإنما كان ، ه فيستحق التركأ لم يفحش خطئكان يخط: )٨(وقالبن حبان في كتاب الثقات   اوذكره  
ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلـك           ، ذلك منه على حسب ما ال ينفك منه البشر        
بـل  ،  ولم يكونوا بمعصومين   ،نئوألنهم كانوا يخط  ، نيامنه لوجب ترك حديث كل محدث في الد       

  .رك حينئذفإذا فحش حتى غلب على صوابه تُ، ما لم يفحش ذلك منه ئيحتج بخبر من يخط
  . فأذكره منكراً ولم أجد في أحاديثه حديثاً، حسن الحديث:)٩(قال ابن عدي

  .أس بههو عند األكثرين صدوق ال ب: )١١(وقال أيضاً. صدوق: )١٠(قال الذهبي
  صالح الحديث احتج به مسلم: )١٢(وقال أيضاً

  .ئصدوق يخط: )١٣(قال ابن حجر
  .صدوق: خالصة القول فيه

  

   .)١٥( وفعال للمبالغة.  أي صعاداً عليها )على الجبال )١٤( كنْت رقَّاء (ومنه الحديث ) ٣٠(

                                                 
   .١٠٤١ / ١تقريب التهذيب ) ١(
  .٣١٠ / ٢العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
   .٤٨٤ / ٢  السابقالمصدر) ٣(
  .١٠٩ ص  رواية الدارميتاريخ ابن معين) ٤(
  .المصدر السابق  )٥(
  .٢٧٦ / ٢٨تهذيب الكمال  )٦(
  .المصدر السابق  )٧(
  .٤٩٢ / ٧الثقات البن حبان) ٨(
   .٤٥٣ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ٩(
  .٢٨١ / ٢ الكاشف للذهبي )١٠(
   .٤٧١ / ٦ميزان االعتدال  )١١(
  .١٧٧ / ١ذكر من تكلم فيه وهو موثق ) ١٢(
   .٩٦٠ / ١تقريب ال )١٣(
  .والمعنى هنا كثير الرقي على الجبال  . ٦١٢ / ١ غريب الحديث للخطابي .الصعود واالرتفاع :  الرقي )١٤(
   .٢٥٦ /٢النهاية ) ١٥(



 

 ٥٥ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام البخاري
   ملَيس نى بيحثَنَا يدقَالَ  ح يفعالْج بٍ  : انهو ني ابثَندو ، حرمنَا عر٢(َأخْب( ،  را النَّضَأب َأن)٣( ثَهدح  ،

 كُنْتُ مـع النَّبِـي      :قَاَل�)٤(وَأبِي صاِلحٍ مولَى التَّوَأمة سمعتُ َأبا قَتَادةَ      ، عن نَافعٍ مولَى َأبِي قَتَادةَ    
وكُنْتُ ، علَى فَرسٍ  )٥(وَأنَا رجٌل حلٌّ  ، وهم محرِمون ، علَيه وسلَّم فيما بين مكَّةَ والْمدينَة     صلَّى اُهللا   

    .الحديث..........  رقَّاء علَى الْجِباِل
  :تخريج الحديث

ولَى عمر بنِ عبيد اِهللا عن  عن َأبِي النَّضرِ م ماِلكمن طريق كالهما )٧( ومسلم)٦(أخرجه البخاري 

  .به بنحوه نَافعٍ مولَى َأبِي قَتَادةَ عن َأبِي قَتَادةَ
  

  :دراسة رجال السند
  :رجاله ثقات سوى

- يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجفي ع.  
   .قاتبن حبان في كتاب الثاوذكره . شيخ: )٩(قال أبو حاتمو . ليس بثقة: )٨(قال النسائي

  .ئصدوق يخط: )١١(قال ابن حجر. ربما أغرب: )١٠(وقال
يونس بـن عبـد   ويحيى بن سليمان هذا تابعه : قال الباحث.ضعيف يعتبر به : خالصة القول فيه  

ثقةوهو   )١٢(من رواية الطحاويدفي األعلى الص.  

                                                 
   .٥٤٩٢ رقم/ ٨٩ / ٧ك الذبائح والصيد باب الصيد على الجبال صحيح البخاري ) ١(
   .٧٣١ / ١تقريب ال .بن الحارث بن يعقوب األنصاريا هو:  عمرو)٢(
   .وكان يرسل، ثقة ثبت :سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد اهللا التيمي المدني : و النضرأب) ٣(

  .١٨٠ / ١ جامع التحصيل في أحكام المراسيل   ،٣٣٤ / ١تقريب ال .وهنا صرح بالتحديث عن نافع
فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه       الحارِثُ بن رِبعي بن الخزرج ، أبو قتادة األنصاري الخزرجي ، ثم من بني سلمة ،                  ) ٤(

  .٣٢٧ / ٧ابة اإلص،٤٧٨ / ١أسد الغابة ،١٧٣١ / ٤االستيعاب . وهو مشهور بكنيته اسمه النعمان : وسلّم وقيل 
 حل المحرم يحل حالال وحال وأحل يحل إحالال إذا حل له ما يحرم عليه من محظورات الحج ورجـل         :حل يقال :  حلَّ )٥(

والحالل ضد الحرام ورجل حالل أي غير محرم وال متلبس بأسباب الحج وأحل الرجـل إذا                حل من اإلحرام أي حالل      
 .٤٢٨ / ١خرج إلى الحل عن الحرام النهاية 

 و ك الجهاد والسير باب ما قيل في ٥٤٩٠ رقم/ ٨٩ / ٧ ك الذبائح والصيد باب  ما جاء في التصيد          صحيح البخاري  ) ٦(
  .٥٠٦٧رقم  الرماح 

   .٢٩٠٩ رقم/ ١٥ /  ٤ ك الحج باب تحريم الصيد للمحرم صحيح مسلم) ٧(
   .٣٧١ / ٣١ تهذيب الكمال )٨(
  .١٥٤ / ٩ الجرح والتعديل )٩(
   .٢٦٣ / ٩ الثقات البن حبان )١٠(
   .١٠٥٧ / ١تقريب ال )١١(
   .٣٥٣٠ رقم /١٧٣ / ٢ شرح معاني اآلثار )١٢(



 

 ٥٦ 

لى نبهان القرشي الجمحي أبو صالح المدني والـد صـالح مـو           هو  : أبو صالح مولى التوأمة    -
  .)١( مقبول:التوأمة

  .الثقات  أحدوهو، تابعه نافعبالنسبة ألبي صالح فقد : قال الباحث
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٩٩٧ / ١ تقريبال )١(



 

 ٥٧ 

        باب الراء مع الكافباب الراء مع الكافباب الراء مع الكافباب الراء مع الكاف: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        

كُب بضم الـراء    الرَ). )٢(كُب أسنَّتها رفأعطُوا ال ،  )١( إذا سافَرتُم في الخصبِ    (فيه  } ركب  { )٣١(
وهو ما يركَب من كـل دابـة   : وقيل جمع رِكُوب . احل من اإلبل   وهي الرو  :والكاف جمع رِكَاب  

  .)٣(والرَكُوبة أخَص منه. فَعول بمعنى مفْعول 
  

   : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام أحمد
   وناره نب زِيدثَنَا يدح،   انسح نب شَامثَنَا هدنِ ، حسنِ الْحا    ع، )٥(ع دبنِ عابِرِ بج ن  قَاَل  :قَاَل �للَّه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسبِ:" رصي الْخف ا، ِإذَا كُنْتُمنَّتَهَأس كْبنُوا الركفََأم."  
  

  :تخريج الحديث 
   . من طريق يزيد بن هارون به بنحوه )٦(أخرجه أبو يعلى

  

  :دراسة رجال السند
  . رضي اهللا عنهلم يسمع من جابرالبصري بالنسبة للحسن : قال الباحث 

ولكـن هـشام بـن    ،  ما أرى: قال؟سمع الحسن من جابر)٧(،سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه      
مع ، إنما الحسن عن جابر كتاب    ، وأنا أنكر هذا  ، حدثنا جابر بن عبداهللا   : حسان يقول عن الحسن   

  . � ابربعدم سماعه من ج: )٨(وقال ابن المديني. أنه أدرك جابراً
  

  : الحكم على الحديث
 وهذا إسـناد    ،صحيح لغيره دون قصة الغيالن    : )٩(شعيبوقال   ،إلرسال الحسن ، إسناده ضعيف 

  .)١٠(حسين أسدوصححه ،  لم يسمع من جابر - وهو البصري - فإن الحسن ،ضعيف النقطاعه

                                                 
  .٣٦ / ٢اية النه. وهو ضد الجدب: الْخصب) (١
 والمعنى أعطُوها ما تمتنع به من النَّحر ألن صاحبها إذا أحسن رعيها سمنتْ وحسنتْ فـى                 ،األسنانأراد بها    :األسنة) (٢

  .٧٩ / ٢الفائق ، ٦٢٨ / ١غريب الحديث للخطابي  .عينيه ينفس بها من أن تُنْحر
   .٢٥٦ /٢النهاية ) ٣(
  .١٥٠٩١ قمر /٣١٥ / ٢٣مسند أحمد  )٤(
  .هو ابن أبي الحسن البصري: الحسن  ٥)(
 .٢٢١٩ رقم/١٥٣ / ٤ مسند أبي يعلى  ) ٦(
   .٣٧ / ١ البن أبي حاتم ،المراسيل )٧(
   .٥١ / ١ البن المديني ، العلل)٨(
  .٨٤٤٢ رقم/١٥٩ / ١٤مسند أحمد  )٩(
  .١٥٣ / ٤تحقيقه  ، مسند أبي يعلى)١٠(



 

 ٥٨ 

، )٥(يمـة وابـن خز  ، )٤(وأحمـد ، )٣(والنـسائي ، )٢(وأبـي داود  ، )١ (وللحديث شاهد عند مـسلم    
 رضي اهللا عنه    بِى هريرة  من حديث أَ   )٩(والبيهقي، )٨(، وابن حبان  )٧ (وأبي عوانة ، )٦(والطحاوي

فََأعطُوا اِإلبَِل حظَّهـا    ، ِإذَا سافَرتُم فى الْخصبِ   « : -صلى اهللا عليه وسلم    - قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل
  .الحديث ........ من اَألرضِ

  

واأللـف  ، والركُـوب ،  أي تَصلح للحلْب   ):ركْبانَة، ناقةً حلْبانَه  )١٠( ابغني (ه الحديث   ومن) ٣٢(
  .)١١(والركُوب، وِلتُعطيا معنَى النَّسب إلى الحلْب، والنون زائدتان للمبالغة

  

  : رحمه اهللا)١٢(قال اإلمام أبو نعيم
 يثَنَا الطَّلْحد١٣(ح(    حم نب ديبثنا ع ،           ،يطاسالْو نِ خَاِلدب انثْمع نب دمحاتُ، ثنا ميحٍ الزيبنِ صب دم

    ،رِيهالز دمحم نب قُوبعنُ    ثنا ي نب طَاءي    قَثنا عثَندح ،يدالَْأس اندبنِ عةَ بنِ     ادمِ باصع ننَةُ بييع 
ةَ، ثنا   سنِ نُقَادرِ بَأبِي، ع   ،َأبِيه نةَ  عنُقَاد نقَالَ  � ع ، :      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوُل اِهللا صسغِ " :قَاَل راب

فَخَرجتُ فَبغَيتُها في نَعمي فَلَم     : قَاَل "  ذَاتَ ولَد عن ولَدها    )١٤( غَير َأن لَا تُولِّه    نَاقَةً حلْبانَةً رِكْبانَةً،  
  .الحديث......... ِلي دها، ووجدتُها في نَعمِ ابنِ عمَأجِ

  .ال يفرق بينهما في البيع: نهى أن توله والدة عن ولدها، يقول: )١٥(قال أبو عبيد القاسم بن سالم
  

  :تخريج الحديث
  . به بنحوهعيينة بن عاصم  من طريق )١٦(أخرجه البخاري

                                                 
 .٥٠٦٨ رقم/٥٤ / ٦اة مصلَحة الدواب فى السيرِ والنَّهىِ عنِ التَّعرِيسِ فى الطَّرِيقباب مراعاإلمارة صحيح مسلم ) ١(

 .٢٥٧١ رقم/٣٣٣ / ٢. باب فى سرعة السيرِ والنَّهىِ عنِ التَّعرِيسِ فى الطَّرِيق ك الجهاد سنن أبى داود) ٢(

 ٨٨١ رقم/٢٥٢ / ٥بل في الخصب حقها من األرض إعطاء اإلك السير باب  النسائيسنن ) ٣(

  .٨٤٤٢ رقم/١٥٩ / ١٤مسند أحمد  )٤(
  باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكرك الوضوء صحيح ابن خزيمة ) ٥(

  .٢٥٥٠ رقم/١٤٥ / ٤اهللا عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى  اسم
 .٩٦ رقم/١١٣ / ١ثار للطحاوي مشكل اآل) ٦(

 . ٧٥١٤ رقم/٥٠٩ /  ٤مسند أبي عوانة ) ٧(

  . ٢٧٠٣ رقم/٤٢٠ / ٦ك الصالة باب المسافرصحيح ابن حبان ) ٨(
  .١٠١٢٠  رقم/٢٥٦ / ٥باب كيفية السير والتعريس وما يستحب من الدلجة   ك الحج سنن البيهقي الكبرى) ٩(
   .٤٥٠ / ١الفائق . طلبه له : بغاه الشىء  : ابغني ) ١٠(
   .٢٥٦ / ٢ النهاية )١١(
   .٣٩٨٨ رقم/ ١٥٧٨ / ٣ ألبي نعيم ، معرفة الصحابة)١٢(
   .٢١٠ / ٢٦تاريخ اإلسالم  . الكوفي، التيمي ، أبو بكر ، عبد اهللا بن يحيى بن معاوية هو: الطلحي ) ١٣(
  .٧٠ / ٣ق الفائ. هاً أي ثاكالً بفَصلها عن ولدها اِلأن تَدعها و: التولية )١٤(
   .٤٧٧ / ٢غريب الحديث البن سالم ) ١٥(
  .٤٧٧ / ٦ التاريخ الكبير )١٦(



 

 ٥٩ 

، )٤(ييطلعن البراء الس  ، ار بن سالمة  يس ثالثتهم من طريق     )٣(والبيهقي، )٢(وأحمد، )١(وابن ماجه 
محمد بن نضلة   عن  ،  إسحاق بن محمد الفروي     من طريق  )٥(والطبراني . بنحوه ادة األسدي قَعن نُ 

فـى إسـناده إسـحاق      : )٦(قال الهيثمى .  نقاده االسدي  عن،عن جده ، هبيأ عن، بن سكن المالكي  
   .وهو متروك، الفروى

  

  :جال السنددراسة ر
  .عبيد بن محمد بنِ صبيحٍ الزياتُ -

  .ال بأس به: )٧(قال الدارقطني
- يطاسالْو نِ خَاِلدب انثْمع نب دمحم.  

  ووجدت اسما آخر بتغيير في االسم الثالث مخْلد ، لم أقف على ترجمة له: قال الباحث
  . الواسطي،ارمبن مخلد التَّمحمد بن عثمان وهو ، وليس خالد

  .)٩(وذكره ابن حبان في الثقات. صدوق: )٨(قال أبو حاتم
، أبـو مـروان   ، محمد بن عثمان بن خالد األموي     : وليس واسطياً وهو  ، وهناك راو آخر مدني   

  . المدني، العثماني
ـ          : )١١(قال صالح جزرة  و. ثقة: )١٠(أبو حاتم فيه  قال   ه هو ثقة صدوق، إال أنه يـروي عـن أبي

وفي حديثه بعض   : )١٣(الحاكموقال  . وهو خير من أبيه   ، كان صدوقاً : )١٢(يوقال البخار .المناكير
  . نكارتها من قبل أبيه: )١٤(قال الذهبي .المناكير

                                                 
  .٤١٣٤ رقم/ ١٣٨٥ / ٢ك الزهد باب في المكثرين  سنن ابن ماجه )١(
   .٢٠٧٣٥ رقم / ٣٣٧ / ٣٤ مسند أحمد )٢(
   .١٠٤٤٦ رقم / ٣٢٠ / ٧ شعب اإليمان )٣(
)٤( السلأبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن إبـراهيم          : سم لجد المنتسب إليه، وهو    هذه النسبة إلى سليط، وهو ا     :  ييط

  .بن عبدة بن قطن بن سليط التميمي السليطي، من أهل نيسابور، كان شيخا صالحا سديدا، حسن السيرةا
  .٢٨٤ / ٣  األنساب للسمعاني

  ٣٧٤٣ رقم /١١٢ / ٤ المعجم األوسط )٥(
   .٨/١٩٦مجمع الزوائد  )٦(
   .١٣١ / ١الت الحاكم للدارقطني  سؤا)٧(
  .٢٥ / ٨الجرح والتعديل ) ٨(
   .١٢٠ / ٩ البن حبان ، الثقات)٩(
  .٢٥ / ٨ الجرح والتعديل )١٠(

  .٤٤١ / ١١سير أعالم النبالء  )١١(
   .المصدر السابق )١٢(
   .٢٩٩ / ٩ تهذيب التهذيب ) ١٣(
   .٢٥٢ / ٦ ميزان االعتدال )١٤(



 

 ٦٠ 

وذكره ابن حبان فـي      .وكالم البخاري واضح الداللة على ذلك     : )١(قال صاحب تحرير التقريب   
  .صدوق يخطىء: )٣(رقال ابن حج. يخطئ ويخالف: وقال، )٢(الثقات

  .ثقة: خالصة القول
ن من هذا أن المقصود هو محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي والقلب في االسم               ييتب: قال الباحث 

  .الثالث وهو صدوق واهللا أعلم
  .يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني -

  .)٤(وقد ضعفه أبو زرعة. ال يساوي شيئاً: رةوقال م،  ليس بشيء:قال أحمد
  .وما ال يعرف من الشيوخ فدعوه، ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه: )٥(يحيى بن معينوقال 

أي  .إذا حدث عن الثقـات    :  فقال ؟سألت يحيى بن معين عن يعقوب بن محمد       : )٦(يقول الدقيقي و
 . ليس عليه قياس   :)٨(أيضاًوقال  ، يثواهي الحد : )٧(وقال أبو زرعة  . ولم أجد ذك في كتبه    . يقبل

  . كتب عنهأدركته ولم  أى عدل،دهو على ي: )٩(وقال أبو حاتم
 وقال علـي بـن      .قرب من الهالك  : معناه ) لدي ع دعلى ي : ( قولهو: )١٠( ابن حجر  قال الحاقظ 

. عن حجاج بن الشاعر حدثنا يعقوب بن محمـد الزهـري الثقـة            :)١١(الحسين بن الجنيد الرازي   
  .والرواية عن الضعفاء، صدوق كثير الوهم: )١٣(وقال ابن حجر.)١٢(ذكره ابن حبان  في الثقاتو

  .وأبو زرعة، أبو حاتم ،ابن معينضعفه ، ضعيف: خالصة القول فيه
   .سديعطاء بن نقادة األ -

   .ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً، )١٤(ذكره البخاري

                                                 
   .٣/٢٨٩: تحرير التقريب ) ١(
  .٩٤ / ٩الثقات البن حبان  )٢(

   .٨٧٦ / ١ تقريب التهذيب )  ٣(
   .٢١٦ / ٣ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )٤(
   .٣٧٠ / ٣٢ تهذيب الكمال )٥(
  .المصدر السابق ) ٦(
  .المصدر السابق ) ٧(
   .٣٧٠ / ٣٢تهذيب الكمال ) ٨(
   .٢١٥ / ٩الجرح والتعديل  )٩(
   . ١٢٤ / ٩التهذيب تهذيب ) ١٠(
   .٣٧٠/ ٣٢تهذيب الكمال ) ١١(
   .٢٨٤ / ٩ البن حبان ،الثقات )١٢(
   .١٠٩٠ / ١التقريب )١٣(
  .٤٧٧ / ٦ للبخاري ،التاريخ الكبير) ١٤(



 

 ٦١ 

  .)٢(ه ابن حبان في الثقاتوذكر .مجهول: )١(والذهبي، وقال أبو حاتم
  .مجهول: خالصة القول فيه

  .سدي عيينة بن عاصم بن السعر بن نقادة األ-
لم يرو عنه سوى    ، فهو مجهول . ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً     ، )٤(وأبو حاتم ، )٣(البخاريذكره  

   .)٥(ثقاتوذكره ابن حبان في ال  .يح األسديسعبد العزيز بن مو، عطاء المذكور في الحديث
  . مجهول: خالصة القول فيه

  .ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً، )٦(ذكره أبو حاتم، عاصم بن سعر بن نقادة -
  .)٧( وسمع منه ابن عيينة مجهول ليس له رواية إال عن أبيه:قال الباحث 
- سسديقادة األر بن نُع.   

  .)٩( ه ابن حبان في الثقاتوذكر. )٨(ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 
  .مجهول ليس له رواية إال عن أبيه: قال الباحث

  .)١٠(سكن البادية، معدود في أهل الحجاز، صحابي، ادة بن عبد اهللا األسديقَنُ -
  

  : الحكم على الحديث
ال تخلـو مـن   ، وكل الطرق التي جاء بها الحـديث ، لكثرة المجاهيل في إسناده، إسناده ضعيف 

  .)١٢(وشعيب، )١١(األلبانيمن العلماء وضعفه.  من تخريج الحديثضعف كما ظهر
  

وجعلهم  ، يريد عمال الزكاة   )فإذا جاءوكم فَرحبوا بهم     ،  سيأتيكم ركَيب مبغَضون   ( وفيه   )٣٣(
 تـصغير ركْـب   : والركَيـب . مبغَضين ِلما في نفُوس أرباب األموال من حبها وكَراهة فراقهـا          

وقيل هو جمـع راكـب       ،ولهذا صغَّره على لفظه   ، والركْب اسم من أسماء الجمع كنَفَر ورهط      

                                                 
   .٩٧ / ٥ ميزان االعتدال  ،٣٣٨ / ٦الجرح والتعديل ) ١(
   .٥٠٤ / ٨الثقات البن حبان  )٢(
   .٧٣ / ٧ للبخاري ،التاريخ الكبير) ٣(
   .٣١ / ٧تعديل الجرح وال) ٤(
   .٥٢٦ / ٨ البن حبان ،الثقات) ٥(
   .٣٤٤ / ٦الجرح والتعديل ) ٦(
  .٤٩٣ / ٦التاريخ الكبير للبخاري )٧(
  .٢٠٠ / ٤  للبخاري،التاريخ الكبير )٨(
  .٤٣١ / ٦ البن حبان،الثقات )٩(
  .٥١١ / ٦ اإلصابة،  ٣٧١ / ٥أسد الغابة البن األثير ،١٥٣١ / ٤االستيعاب البن عبد البر  )١٠(
  .١٣٨٥ / ٢ سنن ابن ماجه صحيح وضعيف) ١١(

  .٧٧ / ٥ تحقيقه،  مسند أحمد)١٢(



 

 ٦٢ 

والراكـب  . صويحبون: رويكُبون كما يقال  : ولو كان كذلك لقَال في تصغيره     ، كصاحب وصحب 
  .)١(ةفأطْلق على كل من ركب داب،ثم اتُّسع فيه ، هو راكب اإلبل خاصة: في األصل

  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام أبو داود
عن ، عن َأبِى الْغُصنِ  ، حدثَنَا بِشْر بن عمر   : ومحمد بن الْمثَنَّى قَاالَ   ، حدثَنَا عباس بن عبد الْعظيمِ    

صـلى اهللا    -َأن رسوَل اللَّه     )٣(ن َأبِيه ع، عن عبد الرحمنِ بنِ جابِرِ بنِ عتيك      ، صخْرِ بنِ ِإسحاقَ  
وخَلُّوا بينَهم وبـين مـا      ، فَرحبوا بِهِم ،فَِإذَا جاءوكُم   ،ركْب مبغَّضون   سيْأتيكُم  « : قَالَ -عليه وسلم 

  تَغُونبلُوا ،يدع فَِإن هِموا ، فََألنْفُسظَلَم ِإنا وهلَيفَع ،َأرو  موهض،   ماهرِض كُمكَاتز امتَم وا ، فَِإنعدلْيو
 لَكُم« .  

داوو دنٍ: قَاَل َأبنِ غُصسِ بقَي نثَابِتُ ب ونِ هو الْغُصَأب .  
  

  :تخريج الحديث 
 بـه   يـك عبد الرحمنِ بنِ جابِرِ بنِ عت      كالهما من طريق     ) ٥(و البيهقي ، )٤(أخرجه ابن أبي شيبة   

  .بمثله
  

  :  دراسة رجال السند
   .المدني، موالهم، ثابت بن قيس الغفاري:  أبو الغصن-

  .)٩(ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالًً، ذكره أبو حاتمو .)٨( والذهبي)٧(النسائي و)٦(وثقه أحمد
ن وقال اب . )١١( ليس به بأس   :وفي رواية أخرى   .ليس حديثه بذاك وهو صالح    : )١٠(قال ابن معين  

  .ج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه كثير الوهم فيما يرويه، ال يحت،قليل الحديث: )١٢(حبان

                                                 
  .٢٥٦ / ٢النهاية  )١(
  .١٥٩٠ رقم  /١٨ /  ٢ك الزكاة باب رضا المصدق  سنن أبى داود )٢(
ى وستين ،   ونسبه غيره فقال جبر وتوفي سنة إحد        جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث األنصاري شهد بدرا والمشاهد           )٣(

   .٤٣٧ / ١ اإلصابة ،٣٩١ / ١ أسد الغابة البن األثير  ،٢٣١ / ١االستيعاب البن عبد البر . وعمره تسعون سنة 
  .٩٩٣٢ رقم/ ١١٥ / ٣ الزكاة في منها يؤخذ ما الدنانير في قالوا ما ك الزكاة باب مصنف ابن أبي شيبة )٤(
  .٧١٧١رقم  /١١٤ / ٤ .الْواِلى ِإلَى دفْعها فى يارِاالخْت باب  ك الزكاة سنن البيهقي الكبرى) ٥(
   .١٢١ / ١ المغني في الضعفاء )٦(
   .٤٧٩ / ٩لسان الميزان  )٧(
   .٢٨٢ / ١الكاشف للذهبي  )٨(
   .٤٥٦ / ٢ الجرح والتعديل )٩(
  .٢٤٥ / ٣تاريخ ابن معين رواية الدوري  )١٠(
 . ١٨١ /  ٣ المصدر السابق) ١١(
  .٢٠٦ / ١ البن حبان ،المجروحين )١٢(



 

 ٦٣ 

 .وهـو صـالح   ،ليس حديثه بذاك  : )٢(قال ابن عدي   .ثقهوو ،شيخ قليل الحديث  : )١(وقال ابن سعد  
  .صدوق يهم: )٣(وقال ابن حجر

  . له متابعاًوثابت لم أجد. صدوق يهم :هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه 
   .حجازي، مولى بني غفار،  صخر بن إسحاق-

   .)٦(ما روى عنه سوى أبي الغصن ،لين: )٥(وقال ابن حجر .مجهول: )٤(ان الفاسيقال ابن القطَّ

  .مجهول: خالصة القول فيه
  .المدني، عبد الرحمن بن جابر بن عتيك األنصاري- 

  .مجهول: )٨( وقال ابن حجر.تفرد عنه صخر: )٧(قال الذهبي
  .مجهول: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
 .مجهول الحديث، وأما صخر بن إسحاق. ولم أجد له متابعاً ،يهمفثابت صدوق ، إسناده ضعيف 

كما ذكر الحافظان ،حيث تفرد بالرواية عنه صخر ،مجهول  ،عبد الرحمن بن جابر  وأما
  .)٩(وضعفه من العلماء األلباني.ابن حجر و ،الذهبي

  

 بـوزن  -الركيـب   )١٠( )مثْل قُور حـسمي  ،بِقطْع من جهنم، بشّر ركيب السعاة  (وفيه  ) ٣٤(
، وفالن ركيب فُالن للذي يركَـب معـه       .  الراكب كالضريب والصريم للضارِب والصارم     -القَتيل

ويكْتُب عليهم أكثـر    ، ويستَخينهم ،ليهممن يركَب عمال الزكاة بالرفع ع     : والمراد بركيب السعاة  
 من يركَب منهم النـاس بالغَـشْم        :دويجوز أن يرا  . وينْسب إليهم الظُّلم في األخذْ    ، مما قَبضوا 

فما الظَّـن بالعمـال     ، يعني أن هذا الوعيد ِلمن صحبههم     . أو من يصحب عمال الجور    ، والظُّلم
   .)١١(أنْفُسهم

  
                                                 

   .٤٣١ / ١الطبقات الكبرى  )١(
   .٩١ / ٢الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
   .١٤٧ / ١ تقريبال )٣(
   .١٣٩ / ٦تهذيب التهذيب  ٤)(
   .٤٣٤ / ١  السابقالمصدر) ٥(
   .٢٦٧ / ٤ميزان االعتدال  )٦(
   .٥٥٣ / ٢ ميزان االعتدال )٧(
   .٥٦٤ / ١تقريب ال) ٨(
 .٨٨ / ٤عيف سنن أبي داود صحيح وض) ٩(
   .٨١ / ٢ الفائق .بلد جذَام : حسمى . جمع قَارة وهى أصغر من الجبل : القُور  )١٠(
   . ٢٥٦ / ٢النهاية  )١١(



 

 ٦٤ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني
خَرجتُ ساعيا زمن مصعبِ بنِ يثْـرِب       :  قَالَ )٣(، حدثَنَا ضمرةُ، عنِ الشَّيباني    )٢(حدثَنَا َأبو عميرٍ  

يذَامنَا         )٤(الْجِإلَي جذَامٍ خَرج يتَّى ِإذَا كُنَّا بِحفَقَالَ ، ح ،ةيادِل الْبَأه نخٌ مبٍ لَنَا : شَياحص ننَا عُأخْبِر
  . "اًورٍ من نَارٍ كَقُدورِ جِسمبشِّر ركْب السعاة بِقُد ":سمع النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم، يقُوُل

  

  :تخريج الحديث
   .تفرد به أبو بكر الشيباني

  

  :دراسة رجال السند 
  .أبو عبد اهللا أصله دمشقي، ة بن ربيعة الفلسطينيضمر -

  . لم يكن بالشام رجل يشبهه، من الثقات المأمونين، صالح الحديث، رجل صالح :)٥(أحمدقال 
 ما  :)٩(وقال آدم بن أبي إياس    .صالح: )٨(وقال أبو حاتم  . ثقة:   )٧(النسائي و )٦(وقال يحيى بن معين   

 لـم   خبيراً، كان ثقة مأموناً  : )١٠(قال ابن سعد   .ن ضمرة  أعقل لما يخرج من رأسه م      رأيت أحداً 
  .ثقة :)١١(وقال العجلي.  لم يكن هناك أفضل منه خيراً مأموناً،يكن هناك أفضل منه

  . صدوق يهم قليالً: )١٣(وقال ابن حجر. عنده مناكير، يهم، صدوق:)١٢(قال الساجي 
نكـر  م يتكلم فيه سوى الساجي وما أُ      ول، فقد وثقه عدد من األئمة الكبار     ، ثقة: خالصة القول فيه  
  . عليه سوى حديثين

                                                 
   .٢٩٠٣ رقم /٨٩ / ٥اآلحاد والمثاني ) ١(
  . ٣ / ٤ر نى األخيامغا .عيسى بن محمد بن عيسى: ويقال: عيسى بن محمد بن إسحاقهو  : َأبو عميرٍ) ٢(
 الـشيباني  يحيى بن يرِالس و يحيى بن أبي عمرو الشيباني    هما إثنان لم أتعرف عليهما لجهالة شيخيهما وهما         : الشيباني) ٣(

  .وكالهما ثقة
)٤(     ثْرِبنِ يبِ بعصاالسدي، القرشى  ، عبد اهللا  ابن العوام أب   الزبير بن مصعبإال أن يكون     .لم أعثر على ترجمة له      م،  

حدى إقتل بالعراق سنة    و، أ بين يدى أخيه عبد اهللا بن الزبير، فكان عضده االقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق                 نش
  ،٣٥٠ / ٧ للبخاري ، التاريخ الكبير ،٣٠٣ / ٨الجرح والتعديل . قتله عبد الملك بن مروان  ،وسبعين

  .١٠٥/ ١٣ تاريخ بغداد ،١٨٢ / ٥الطبقات الكبرى 
  .٣٦٦ / ٢رفة الرجال  العلل ومع)٥(
  . ١٣٥ ص رواية الدارمي، تاريخ ابن معين )٦(
   .٣١٩ / ١٣ تهذيب الكمال )٧(
   .٤٦٧ / ٤الجرح والتعديل  )٨(
   .٣٢٠ / ١٣تهذيب الكمال  )٩(
   .٤٧١ / ٧الطبقات الكبرى  )١٠(
   .٤٧٣ / ١ للعجلي ،الثقات )١١(
   .٤٠٤ / ٤تهذيب التهذيب  )١٢(
 . ٤٤٥ / ١تقريبال) ١٣(



 

 ٦٥ 

  :   الحكم على الحديث
وأيـضاً جـاء بـصيغة    ، فلم أقف على ترجمة له، لجهالة الشيخ من أهل البادية   ، إسناده ضعيف 

ولم أقف على اسم الصحابي في هـذه الروايـة    .التضعيف عند إخباره عما سمعه من الصحابي   
  .)١(ستعجمووجدته في كتاب معجم ما ا

ومن رواية أسـيد بـن عبـد الـرحمن        : )٢(وقال القتبي : قال أبو عبيد االندلسي صاحب المعجم     
بـشر  : عن أسامة أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول، عن سهل بن معاذ الجهني   ،الخثعمي

  . وحسمى بلد جذام:قالبقطع من جهنم مثل قور حسمى ،ركيب السعاة 
إال في روايات ، ال بأس به: )٣(قال ابن حجر. لضعف سهل بن معاذ، إسناده ضعيف: قال الباحث

: ثـم قـال   ، منكر الحديث جداً  :)٦(وقال ابن حبان  . )٥(والذهبي، )٤(زبان بنَ فَائد ضعفه ابن معين     
خبـار  فاأل، فإن كان من أحدهما   ،بن فايد    أو من زبان  ، فلست أدرى أوقع التخليط في حديثه منه      

  .)٧( ووثقه العجلي.ن راويها عن سهل بن معاذأل وإنما اشتبه هذا، قطةالتى رواها أحدهما سا

  .فلم يرو إال عن أبيه، وسهل لم تعرف له رواية عن أسامة: قال الباحث
  

أركَـب  :  يقال)حتى تقوم الساعة ، لم يركب،  لَو نَتَج رجل مهراً لَه (وفي حديث الساعة    ) ٣٥(
  .)٨(إذا حان له أن يركَب، ر الكافالمهر يركب فهو مركب بكس

  

  : رحمه اهللا)٩(قال اإلمام الطبراني
حدثنا محمد بنع بيد بن آدم العالَقَسنَثَ، ينا إبراهيمبن م حمدقْ المسيد ،ثنا ضمةُربن يعةَبِ ر ،عن 

 ما بعد   : اهللاِ يا رسولَ : تلْقُ: قاَل � ةَيفَذَ ح عن، ع  يب س بنِاعن  ، )١٠(ي التَّياحِ عن أبِ ، بذَو شَ بنِا
  ."حتَّى تَقُوم الساعةُ،  مهرها كبر يلمْْ) ١١(اًسر فَتجنْ َأجالً رأنو  لَ:" قاَل، مريميسى بنِ عنزوِل

                                                 
   .٤٤٧ / ١معجم ما استعجم  )١(
  .المصدر السابق ) ٢(
   .٤٢٠/ ١تقريب ال) ٣(
  .٣٣٦ / ٣ميزان االعتدال ) ٤(

   .٤٧٠/  ١ للذهبي،الكاشف )٥(
   .٣٤٧ / ١ البن حبان ،المجروحين )٦(
  .٤٤٠ / ١معرفة الثقات  )٧(
  .٢٥٦ / ٢النهاية  )٨(
  .١٢٨٦ رقم/٢٥٢ / ٢ مسند الشاميين )٩(
   .٣٤٠ / ١تقريب ال . ، مشهور بكنيتهالضبعييزيد بن حميد : ياحِأبو التَّ )١٠(
  .٣٢٣ / ١٠جامع األصول في أحاديث الرسول .   أي قبلها وافتقدها عند الوالدة :اًسر فَتجنَْأ) ١١(



 

 ٦٦ 

 :تخريج الحديث
احِ، عن صخْرِ   َأبِي التَّي  من طريق    )٢(وابن أبي شيبة  . بهأبي التياح    من طريق    )١(أخرجه أبو نعيم  

  .وخالدفجعل صخر بين أبي التياح .  مرفوعاً بنحوهحذَيفَةُعن بنِ بدرٍ، عن خَاِلد بنِ سبيعٍ، ا
  

  :دراسة رجال السند
  . محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقالني -
   .تفرد بخبر باطل:  )٣(قال الذهبي 
  .ابيإبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفري -

   .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات. صدوق: )٥( والذهبي)٤(قال أبو حاتم
   .)٧(ساقط: قال أبو الفتح األزديو

ن في لسانه فـي الجـرح       إ ف ،زديلى قول األ  إال يلتفت   : )٨( معلقاً على كالم األزدي    قال الذهبي 
  .رهقاً

  .صدوق: خالصة القول فيه
  .سكن البصرة ثم الشام، أبو عبد الرحمن، اسانيعبد اهللا بن شوذب الخرهو : بذَوبن شَ ا-

. )١٢(وذكره ابن حبان فى الثقات.)١١(والعجلي ،)١٠(النسائىو، يحيى بن معينو، )٩(وثقه اإلمام أحمد
  .صدوق: )١٤( وقال ابن حجر.ال بأس به: )١٣(وقال أبو حاتم

  .ثقة: خالصة القول فيه

                                                 
   .١٣١٠ /٤٦٤ / ٢ الفتن )١(
  .٣٨٢٦٨ رقم/٢٦ / ٢١ عنها وتعوذ الفتنة في الخروج كره منك الفتن باب مصنف ابن أبي شيبة  )٢(

   .٣٣٤ / ٧ لسان الميزان  ،٢٥١ / ٦ ميزان االعتدال )٣(
  .١٣١ / ٢الجرح والتعديل  )٤(
   .٥٠١ / ١تقريب  ال ،٢٢٣ / ١ للذهبي ،الكاشف )٥(
   .٧٧ / ٨ البن حبان ،الثقات )٦(
،  ٢٤ / ١لمغني في الـضعفاء      ا ،٣٣ / ١ ذكر من تكلم فيه وهو موثق        ،٥٢ / ١ البن الجوزي    ،الضعفاء والمتروكين ) ٧(

  .١٨٦ / ١ميزان االعتدال 

  .١٨٦ / ١ ميزان االعتدال )٨(
   .٨٧ / ١بحر الدم ) ٩(
   .٨٣ / ٥ الجرح والتعديل )١٠(
   .٣٧ / ٢ للعجلي ، الثقات)١١(
  .١٠ / ٧ البن حبان ،الثقات )١٢(
   .٨٣ / ٥الجرح والتعديل ) ١٣(
   .٥٠١/ ١تقريب ال) ١٤(



 

 ٦٧ 

، ري البصري كُشْخالد بن خالد الي   : ويقال، يعخالد بن سب  : ويقال، ع بن خالد  يبسهو  : بن سبيع  ا -
  .  دون توثيق له)٢(في كتابه الثقات  وذكره العجلي، )١(ذكره ابن حبان في الثقات

  .مقبول: )٣(وقال ابن حجر
  .مقبول: وهو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
ولم  فمقبول،، وأما خالد بن سبيع.  باطلتفرد بخبر، وهو واه، فيه محمد بن عبيد، إسناده ضعيف
  .وباقي رجاله ثقات، أجد له متابعاً 

  

سلكها النبي ،  وهي ثَنية معروفة بين مكة والمدينة عند العرج): ثَنية ركُوبة ( وفيه ذكر )٣٦(
  .)٤(صلى اللّه عليه وسلم

  

   : رحمه اهللا)٥(قال اإلمام الطبري
    نب ىلثَنَا عدقَ  ح ،ىمضهرٍ الْجاَلنَص :       ،ارِثالْو دبع نب دمالص دبثَنَا عدحو دبثَنَا عدح   نب ارِثالْو 

حدثنا هـشَام بـن     : حدثَنَا َأبان الْعطَّار، قال    :اَلقَ )٦(يبِحدثَنَا أَ : اَلعبد الصمد بن عبد الْوارِث، قَ     
 قَبَل وَأصحاب رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ِإلَى الْمدينَة،    لَما خَرج : اَل، قَ � عن عروةَ  ،عروةَ

   جخْري َأن- ي عن        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسي ر- ةُ التي أُ       والْآي هذتَنْزَِل ه َل َأنقَبمرو ا فـ ي ا ه
ـ  راًًه ظُ ما ه نَي ب مهنَّفََأخْبرتْني عاِئشَةُ رضي اُهللا عنْها، أَ     .....رٍكْ ب وب أَ هنُذَْأتَسا،  اِلتَقالْبِ ف  ي بيـ هِت ام 

..... ى تَتَّحافُّورِا طَوالْقَي عجِرو ،لَسكم اءلَاُلقَ ي ابِغَالْ: هر عني منِيكُ روالحديث..... .)٧(ةب .  
  

  :تخريج الحديث
، عن عروة بن الزبير   ،  محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن حسين         من طريق ) ٨(أخرجه الحاكم 

  .ي أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضوفيه، عن عائشة به بنحوه
  .ي الحديث أي فوكان متساهالً، كان يحدث من حفظه بما ليس في كتبه: )٩( الدارقطنيفيه قال

                                                 
   .٢٠٣ / ٤ان  البن حب،الثقات )١(
   .٣٨٨ / ١معرفة الثقات  )٢(
   .٣٤٠ / ١تقريب ال) ٣(
   .٢٥٧ / ٢النهاية  )٤(
   .٥٦٨ / ١ تاريخ الطبري )٥(
   .عبد الصمد بن عبد الوارث) ٦(
كحلوبة ثنية شاقة قبل العرج بثالثة أميال وهي وثنية العائر وبعقبة العرج المسماة بالمدارج خالصـة الوفـا                  : ركوبة  ) ٧(

   .٣١٦/  ١علي بن عبد اهللا بن أحمد الحسني الشافعيللسمهودي ل، ار دار المصطفىبأخب
  .٤٢٤١ رقم/ ٨ / ٣  ك الهجرةالمستدرك )٨(

   .٨٣ / ١ البن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين) ٩(



 

 ٦٨ 

وأما أحمد ، إسحاق عن ابن،  يونس بن بكيرعن،  أحمد بن عبد الجبار    من طريق  )١(وابن عساكر 
  .فضعيف، بن عبد الجبارا
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .اههذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط مسلمٍ ولَم يخَرج: وقال الحاكم، إسناده صحيح

  

ناحية البيت من   :  الركْح بالضم  )وال ركْح   ، وال طريق ،  ال شُفْعة في فنَاء    (فيه  } ركح  { ) ٣٧ (
  .)٢(وربما كان فَضاء ال بنَاء فيه، ورائه

  

 يورو: قوله) ٣(بصيغة التمريض    وورد هذا اللفظ عند الهروي    ، إسناد لهذا الحديث  على   عثرألم  
وال ، )٥(وال منْقَبـة  ، وال طريق   ، )٤( في فناء  ةفعال شُ " :نه قال أيه و سلم    النبي صلى اهللا عل   عن  

هوٍ ، حكْره قَ في حديثه عليه السالم أنَّ    :  فقال )٧(وكذلك ورد هذا اللفظ عند أبي عبيد       .)٦"(وال رى ض
ناء ال شُفْأنوال طريق، عة في ف ،نْقَبةهوٍ، وال ركحٍ، وال موال ر.  

ذا بيعت إفال شفعه له فيها ،  في هذه المواضيع   ن من كان شريكاً   أ ومعنى الحديث    :)٨(قال الهروي 
  .ومن حقوقها، الدور التي هي تبع لها

  

  .)٩()أحقُّ بِركْحهم   أهل الركْح(ومنه الحديث ) ٣٨(
  

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام الطبراني
حثَدنا مسعدة بنس نَثَ، دعا إبراهيما بن نْلمنَثَ، رذا إبراهيمبن ع لي بنح سن بنع ليبِ َأي بن  

                                                 
   .٨٥ / ٣٠تاريخ دمشق ) ١(
   .٢٥٨/ ٢النهاية ) ٢(
   .٥٢٦ رقم/ ٢٤٥ / ١ الهروي األزهري األزهر بن أحمد بن محمدل ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)٣(
  . ١٢٢ / ٣ غريب الحديث البن سالم . بدور القومة فالفناء الساحه المتصل)٤(
  .  الطريق الضيق بين الجبلين : والنقب،و بين الدورأ بين الدارين ةالطريق الضيق:  المنقبه )٥(

  .١٢٢/ ٣غريب الحديث البن سالم 
   ١٢٢  / ٣ غريب الحديث البن سالم  .تكون في محلّة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيرهالجوبة : الرهو ) ٦(
   .١٢١ / ٣غريب الحديث البن سالم ) ٧(
   .٢٤٥ / ١الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  )٨(
   .٢٥٨ / ٢النهاية  )٩(
   .٩١١٩رقم /٥٧ / ٩المعجم األوسط  )١٠(



 

 ٦٩ 

رعاف ،حثَداِئي فَ ن د ملَو ى عبلاد ،عن م الَو ه عببِعن أَ ، لاد ي رأنَّ )١(عافه ب اع طَ قطَقْة أَ عه إِ عـ ي ا اه
سوُلر الل  ى اهللاُ لَه ص لَ عي م عنْ لَه وسد ارِ د سعبِ أَ نِب د اصٍقَي و � من س ع ـ  أَ د بثمانية هـم  رف د لْ

   .هنْ ميعبِ يى أنبَأفَ، همرف درة آالَشْاه عطَعَأفَ، لبا قَهه بِقَب سد قَجٌلان ر وكَ:قاَل
 انوكَ.  بِركْحهمأهل الركْح أحقُّ :م يقوللَه وسيلَ عى اُهللالَه ص اللسوَل رتُعمي سنِِّإ: عافوربَأ القَفَ
سد َأع٢(بقَس(.  

  

  :تخريج الحديث
 عن أبـي    عمرو بن الشَّرِيد   ثالثتهم من طريق   )٥ (وابن أبي شيبة  ، )٤(وأحمد،) ٣(أخرجه البخاري 

   .رافع مرفوعاً بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
م بن المنـذر    إبراهي و   سعد بن منصور  : عنروى  ، أبو القاسم المكي  ، مسعدة بن سعد العطار    -

  . مقبول: )٧(قال الشيخ أبو الحسن المآربي. )٦(عنه الطبرانيروى و الحزامي
  .األسدي، إبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنذر بن المغيرة -
  .)١١(وذكره ابن حبان في الثقات .) ١٠(والدارقطني، )٩(والخطيب، )٨(يحيى بن معينه ثقو

وابـن  ، )١٤(والـذهبي ، )١٣(صالح بـن محمـد    و، أبو حاتم وقال  . ليس به بأس  : )١٢(قال النسائي 
  . صدوق: )١٥(حجر

                                                 
وكان إسالمه بمكة مع إسالم أم الفـضل ،  ،  اختلف في اسمه فقيل ابراهيم،يه وسلممولى النبي صلى اهللا عل: أبو رافع    )١(

وتوفي أبو رافع في خالفة عثمان بن عفان وقيل في خالفـة             فكتموا إسالمهم ، وشهد أحداً والخندق ، وشهد فتح مصر           
   .١٣٥ / ٧ اإلصابة ،٦٦ / ١أسد الغابة  ،١٦٥٦ / ٤االستيعاب  . وهو الصواب،علي رضي اهللا عنه

  .٣٧٧ / ٢ النهاية . بالسين والصاد في األصل القرب:السقب )٢(
  .٦٩٧٧ رقم/ ٢٧ / ٩باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع  ك الشفعة صحيح البخاري) ٣(
  ٢٧٢٢٤ رقم/ ٣٩٠ / ٦مسند أحمد ) ٤(
   .٢٣١٦٦ رقم/ ٥٣٥ / ١١بالفضة والفضة بالذهب الذهب قال من واألقضية البيوع  ك مصنف ابن أبي شيبة) ٥(
   .٣٠٦ / ٢١ لإلمام الذهبي ، تاريخ اإلسالم )٦(
  ٦٤٥/ ١ألبي الطيب المنصوري ،  إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني)٧(

   .٢٠٩ / ٢تهذيب الكمال   )٨(
   .١٧٩ / ٦ تاريخ بغداد  )٩(
  .١/٢  سؤاالت السلمي للدارقطني)١٠(
   .٧٣/  ٨ البن حبان ،الثقات) ١١(
   .٢٠٩ / ٢تهذيب الكمال   )١٢(
   .١٣٩ / ٢الجرح والتعديل  )١٣(
   .٢٢٥ / ١ الكاشف للذهبي )١٤(
   .٦٦ / ١ التقريب) ١٥(



 

 ٧٠ 

  .ذمه لكونه خلط في القرآن ف)١(وأما اإلمام أحمد
  .صدوق: خالصة القول فيه

  . عبادل  فائد مولى-
  . ال بأس به:)٤(وأبو حاتم، وقال أحمد. )٣(ويعقوب بن سفيان، )٢(ه ابن معينثقو

  .)٥(صدوق: وقال ابن حجر
  .  ويعقوب،وثقه ابن معين، ثقة: ول فيهخالصة الق

  علي بن عبيد اهللا : ويقال فيه،  المدني يعرف بعبادلعبيد اهللا بن علي بن أبي رافععبادل  -
 - ال بأس بحديثه ليس بمنكر الحديث قلت: )٨(وقال أبو حاتم. ال بأس به: )٧(ويحيى،  )٦(قال أحمد

 .وهـو شـيخ   ، هو يحدث بشيء يسير   ، ال: ال ق ؟ يحتج بحديثه  :-أي عبد الرحمن بن أبي حاتم       
لـين  : )١١(وقال ابـن حجـر  . فيه لين، صويلح: )١٠(وقال الذهبي . )٩(بن حبان في الثقات   اوذكره  
  .الحديث

  .ال بأس به: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
  .)١٢(ضعيف: بن حسن بن أبي رافعوأما إبراهيم بن علي . مقبولة دعسمف، إسناده ضعيف 

 َأبِي رافعٍ َأن سعدا ساومه بيتًا بَِأربعماَئة مثْقَـاٍل  بغير هذا اللفظ من حديث) ١٣(اء عند البخاري وج
. الْجار َأحقُّ بِصقَبِه لَما َأعطَيتُـك     : "لَولَا َأنِّي سمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ         : فَقَاَل
ولَـا  ، وهب ِلابنه الـصغيرِ   ، فََأراد َأن يبطَل الشُّفْعةَ   ،   ِإنِ اشْتَرى نَصيب دارٍ    :اَل بعض النَّاسِ  وقَ

ينمي هلَيع كُوني."  

                                                 
   .١٧ / ١بحر الدم  )١(
  .٢٤٢ / ٣ رواية الدوري ،تاريخ ابن معين )٢(
   .١٣ /  ٢ المعرفة والتاريخ  )٣(
   .٨٤ / ٧ الجرح والتعديل )٤(
   .٧ / ٢  التقريب)٥(
   .٢٣٠ / ٨تهذيب التهذيب ) ٦(
   .١٢١ / ١٩ تهذيب الكمال )٧(
   .٣٢٨ / ٥ الجرح والتعديل )٨(
   .٦٩ / ٥ البن حبان ، الثقات)٩(
   .٤١٧ / ٢ المغني في الضعفاء )١٠(
   .٦٣٧ / ١ التقريب) ١١(
  .السابق المصدر ) ١٢(
   .٦٩٧٨رقم / ٢٧ / ٩  ك الحيل باب في الهبة والشفعة صحيح البخاري)١٣(



 

 ٧١ 

  .)١(هو الدائم الساكن الذي ال يجري):  نهى أن يبال في الماء الراكد (فيه } ركد  { )٣٩(
  

  :رحمه اهللا) ٢( مسلمقال اإلمام
عـن  ، )٣(حدثَنَا اللَّيثُ ، َأخْبرنَا اللَّيثُ ح وحدثَنَا قُتَيبةُ    : ومحمد بن رمحٍ قَاالَ   ، حدثَنَا يحيى بن يحيى   

َأن يباَل فى الْمـاء  َأنَّه نَهى   " -صلى اهللا عليه وسلم    -عن رسوِل اللَّه    ، �عن جابِرٍ ، َأبِى الزبيرِ 
  .ِ"الراكد

  

  :تخريج الحديث
  .بنحوهمرفوعاً   هريرةَعن أبي الَْأعرج عن،  الزنَاديَأبمن طريق ) ٤(للحديث شاهد عند البخاري

  .بنحوهمرفوعاً   عن َأبِى هريرةَ،عنِ ابنِ سيرِين، هشَام طريق نم) ٥(ومسلم 
  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله ثقات وبالنسبة ألبي الزبير فجاءت روايته من طريق الليث فال إشكال في عنعنته

  

 هو السكون الذي يفصل بـين       ) في ركُوعها وسجودها وركودها      (ومنه حديث الصالة    ) ٤٠(
  .)٦(وفي التشهد، والقعدة بين السجدتين، حركاتها كالقيام والطُّمأنينة بعد الركُوع

  .ى هذا اللفظ وهو حديث مشهور في المسيء صالته وجاءت روايته في الصحيحينلم أعثر عل
  

    : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام البخاري
   ، حدثَني سعيد بن َأبِي سعيد:قَاَل )٩(عن عبيد اِهللا، )٨( حدثَنَا يحيى:حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ قَاَل

 َأبِيه ن١٠(ع(،             جِدـسخََل الْمد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر ةَ َأنريرَأبِي ه نـٌل    ، عجخََل رفَـد
  فَرجع يصلِّي ، ارجِع فَصلِّ فَِإنَّك لَم تُصلِّ:" فَصلَّى فَسلَّم علَى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَرد وقَاَل

                                                 
   .٢٥٨ / ٢النهاية ) ١(
  .٦٨١ رقم/١٦٢ / ١. باب النَّهىِ عنِ الْبوِل فى الْماء الراكد ك الطهارة  صحيح مسلم)٢(
   .٤٨ / ٢ التقريب.بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري هو ا : الليث )٣(
 .٢٣٨ رقم / ٥٧ / ١ باب البول في الماء الدائمك الوضوء  صحيح البخاري )٤(
 .٦٨٢ رقم / ١٦٢ / ١ باب النَّهىِ عنِ الْبوِل فى الْماء الراكد ك الطهارة صحيح مسلم )٥(
   .٢٥٨ / ٢النهاية  )٦(
باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر            ك صفة الصالة     صحيح البخاري    )٧(

 باب من رد فقال عليك       و ٧٩٣ رقم باب حد إتمام الركوع واالعتدال فيه والطمأنينة        و ٧٥٧ رقم/١٥٢/ ١  فيها وما يخافت  
 .٦٢٥١ رقم السالم

  . القطانهو ابن سعيد :  يحيى)٨(
   .٦٣٧ / ١ التقريب .عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب )٩(
  .٨١٤/ تقريب التهذيب .كيسان أبو سعيد المقبري المدني هو : أبوه ) ١٠(



 

 ٧٢ 

 ارجِع فَصلِّ فَِإنَّك لَم تُصلِّ ثَلَاثًـا        :فَسلَّم علَى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ       ، ثُم جاء ، كَما صلَّى 
ثُم اقْـرْأ مـا     ، فَكَبر،  ِإذَا قُمتَ ِإلَى الصلَاة    : والَّذي بعثَك بِالْحقِّ ما ُأحسن غَيره فَعلِّمني فَقَالَ        :فَقَاَل

ثُم اسـجد حتَّـى   ، ثُم ارفَع حتَّى تَعتَدَل قَاِئما، ثُم اركَع حتَّى تَطْمِئن راكعا، تَيسر معك من الْقُرآنِ 
  ." صلَاتك كُلِّهاوافْعْل ذَِلك في، ثُم ارفَع حتَّى تَطْمِئن جاِلسا، تَطْمِئن ساجِدا

  

  : تخريج الحديث
  .به بمثله َأبِى سعيد  بنِ سعيدمن طريق) ١(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
   .واسمه كيسان المقبري، سعيد بن أبي سعيدوبالنسبة ل، رجاله كلهم ثقات

  ،)٢(حـراش  وأبو زرعة وعبد الـرحمن بـن يوسـف بـن           ،والنسائي، علي بن المديني  وثقه  
    .صدوق: )٤(قال أبو حاتم و. الناس فيه الليث بن سعد جليل أثبتُ:بن حراشازاد و،  )٣(العجليو

  . كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع سنين: )٦(وقال الواقدي.ساء بعد ما كبر: )٥(قال شعبة
  . إال أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، كثير الحديثثقة: )٧(وقال محمد بن سعد

فاختلطت عليه  ، عن أبي هريرة  ، عن رجال  كان سعيد بن أبي سعيد يسندها     : )٨(بن عجالن اقال  و
   . فجعلها عن أبي هريرة

  .وأم سلمة مرسلة، وروايته عن عائشة، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين: )٩(وقال ابن حجر
ما سمع  : )١٠(قال الحافظ الذهبي  وبالنسبة الختالطه في أخر أربع سنوات       ، ثقة:خالصة القول فيه  

   .منه ثقة في اختالطه
  .فتبين من ذلك قبول روايته وعدم وقوع االختالط فيما رواه عنه الثقات:  قال الباحث

                                                 
باب وجوبِ قراءة الْفَاتحة فى كُلِّ ركْعة وِإنَّه ِإذَا لَم يحسنِ الْفَاتحةَ والَ َأمكَنَه تَعلُّمها قَـرَأ مـا                   ك الصالة    صحيح مسلم    )١(

  .٩١١ رقم /١٠ / ٢. تَيسر لَه من غَيرِها
   .٤٦٦ / ١٠ تهذيب الكمال )٢(
   .٣٩٩ / ١ للعجلي ، الثقات)٣(
   .٥٧ / ٤الجرح والتعديل  )٤(
   .٣٩ / ١ للعالئي ،المختلطين )٥(
   .٤٧٠ / ١٠تهذيب الكمال ) ٦(
  .١٤٧ص) القسم المتمم(الطبقات الكبرى ) ٧(
   .١٢٢٢ / ٣التعديل والتجريح ) ٨(
   .٣٧٩ / ١تقريب التهذيب  )٩(
   .١٢٢ / ١ للذهبي، العبر في خبر من غبر )١٠(



 

 ٧٣ 

 أي  ) أركُد بهم في األولَيين وأحذف فـي األخْـريين           (ومنه حديث سعد بن أبي وقاص       ) ٤١(
  .)١(وأخَفّف في األخْريين، اعيةأسكن وُأطيل القيام في الركعتين األوليين من الصالة الرب

  

  :رحمه اهللا) ٢(قال اإلمام مسلم
عن جابِرِ بـنِ سـمرةَ َأن َأهـَل       ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ     ،َأخْبرنَا هشَيم ، حدثَنَا يحيى بن يحيى   
 فَقَـدم   �فََأرسَل ِإلَيه عمـر   ، فَذَكَروا من صالَته  ، �ِإلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ   �الْكُوفَة شَكَوا سعدا    

هلَيفَقَالَ        ، ع الَةرِ الصَأم نم بِه وهابا عم لَه فَذَكَر:        وِل اللَّهسالَةَ رص لِّى بِهِمصلى اهللا   - ِإنِّى ُألص
ذَاك الظَّـن  : فَقَاَل. وَأحذفُ فى اُألخْريينِ، اُألولَيينِِإنِّى َألركُد بِهِم فى   ما َأخْرِم عنْها     -عليه وسلم 

  .بِك َأبا ِإسحاقَ
  

  :تخريج الحديث
  . بنحوه جابر بن سمرةعن، أبي عون كالهما من طريق )٣(أخرجه البخاري ومسلم

  

  :دراسة رجال السند 
- شَهيم بن بالواسطي ، ير بن القاسم بن دينار السلميش.  
  . )٥(وجعله في المرتبة الثالثة. ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي: )٤(ل ابن حجرقا

  .)٦(قد صرح هشيم هنا بالسماع من عبد الملك في رواية اإلمام ابن خزيمة: قال الباحث
  . اللخمي عميرٍعبد الْملك بن-

  .)٩(والعجلي، )٨(والذهبي، )٧(وثقه يعقوب بن سفيان
وقد غلط  ، ما أرى له خمس مائة حديث     ، مع قلة روايته  ، مضطرب الحديث جداً  : )١٠( أحمد قالو

  .ف جداًي ضع:)١١(ًأيضا وقال، في كثير منها
                                                 

  .٢٥٨ / ٢اية النه )١(
  .١٠٤٣ ورقم ١٠٤٢ورقم١٠٤٤ /٣٨ / ٢.  باب الْقراءة فى الظُّهرِ والْعصرِ ك الصالةصحيح مسلم) ٢(
يجهر   باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما             ك صفة الصالة   صحيح البخاري ) ٣(

باب يطول في األولين ويحـذف      و،  ٧٥٨  رقم   في األخريين بفاتحة الكتاب   باب يقرأ   و،  ٧٥٥ /٢٦ / ١فيها وما يخافت  
   .١٠٤٦رقم  /٣٨ / ٢.  باب الْقراءة فى الظُّهرِ والْعصرِ ك الصالةصحيح مسلمو  .٧٧٠  رقمفي اآلخريين

   .٢٦٩ / ٢ التقريب ٤)(
   .٤٧ /  ١طبقات المدلسين )  ٥(
   .٢٥٦ / ١ذف األخريين منهما خويل الركعتين األوليين من الظهر والعصر و باب تطك الصالةحيح ابن خزيمة ص)  ٦(
   .٨٧ / ٣المعرفة والتاريخ ) ٧(
   .٤٠٥ / ٤ ميزان االعتدال )٨(
   .١٠٤ / ٢ للعجلي ،الثقات )٩(
   .١٠٢ / ١بحر الدم ) ١٠(
  .المصدر السابق ) ١١(



 

 ٧٤ 

  . طمخلِّ: )١(بن معينوقال ا
  .ربر الكر تغيولكنه تغي، ما اختلط الرجل: )٢(قال الذهبي

لشيخان من رواية القدماء عنه في      وأخرج له ا  ، احتج به الجماعة  : )٣(مقدمة الفتح قال الحافظ في    
،  أنه تغير حفظـه    ،ب عليه يوإنما ع ، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات      ، االحتجاج
   .ألنه عاش مائة وثالث سنين، لكبر سنه 

تغير حفظه قبـل    ، وهو صالح الحديث  ، ليس بحافظ : )٥(وقال أبو حاتم  . )٤(كان شعبة ال يرضاه   و
: أي اإلمام أحمد   - فقلت ألبي  :قال صالح . عجب من حفظ عبد الملك    لثوري ي سفيان ا وكان  ، موته

هذا : فذكرت ذلك ألبي فقال   : )٦(قال عبد الرحمن بن أبي حاتم     . نعم: هو عبد الملك بن عمير قال     
ووعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، مه .   

  .وربما دلس، تغير حفظه، عالم، فصيح، ثقة: )٨(وقال ابن حجر. أسليس به ب: )٧(وقال النسائي
ربما : وأما قوله : )٩(تدليسه فقال صاحب تحرير التقريب    ل  بالنسبة صدوق وأما : خالصة القول فيه  

عـن الـدارقطني وصـفه    ، )١١(ونقل في طبقات المدلـسين   . )١٠(فإنه أخذها من ابن حبان    ، دلس
  .وجعله ابن حجر في المرتبة الثالثة. ل عن بعض الصحابةولعل ذلك لكونه كان يرس، بالتدليس

  

كُنـوز  :  الركاز عنـد أهـل الحجـاز    ) وفي الركاز الخمس     (في حديث الصدقة    } ركز  { )٤٢(
ألن كلّـاً  ، المعادن والقَوالن تَحتَملُهما اللغـة : وعند أهل العراق، الجاهلية المدفونة في األرض 

وأركَز الرجل إذا وجـد     ،  ركَزه يركُزه ركْزاً إذا دفَنه     :يقال. أي ثابِت : رضمنهما مركوز في األ   
وإنما كان فيه الخُمس لكثرة     ، وهو الكَنز الجاهلي  ، والحديث إنَّما جاء في التفسير األول     . الركَاز
ـ  (بعض طُرق هذا الحـديث   وقد جاء في مسند أحمد في     . وسهولة أخْذه ، نَفْعه ائز  وفـي الرك

                                                 
   .٣٧٤ / ١٨تهذيب الكمال  )١(
   .١٣٦ / ١ تذكرة الحفاظ )٢(
   .٤٢٠ / ١مقدمة فتح الباري  )٣(
   .٤٠٦ / ٤ميزان االعتدال ) ٤(
   .٣٦١ / ٥الجرح والتعديل  )٥(
   .٧٠ / ١ المصدر السابق) ٦(
   .٣٧٥ / ١٨تهذيب الكمال ) ٧(
   .٦١٨ / ١ تقريب التهذيب )٨(
  ٣٨٦ /٢تحرير التقريب )٩(
   .١١٧ / ٥ البن حبان ،الثقات )١٠(
   .٤ / ١طبقات المدلسين   )١١(



 

 ٧٥ 

القطعه من جواهر األرض المركُوزة      :والركيزة والركزة .  كأنها جمع ركيزة أو رِكازه     )الخمس  
  .)١(وجمع الركْزة رِكَاز. فيها

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
وعن َأبِي سلَمةَ ، يد بنِ الْمسيبِعن سع، عنِ ابنِ شهابٍ  )٣(َأخْبرنَا ماِلك، حدثَنَا عبد اِهللا بن يوسفَ

 )٥(الْعجمـاء ": َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَـالَ         �عن َأبِي هريرةَ    ، )٤(بنِ عبد الرحمنِ  ا
ارب٦(ج( ،اربج الْبِْئرو ،اربج ندعالْمو)كَازِ الْخُ، )٧ي الرفوسم.  

  

  :تخريج الحديث
  ".العجماء"بعد لفظة " جرحها" به بزيادة لفظ   سعيد بنِ الْمسيبِ من طريق)٨(أخرجه مسلم

  ". عقلها جبار"عن أبي هريرة به بزيادة لفظ ،عن محمد بن زياد،  شُعبة من طريق)٩(والبخاري
  .به بنحوه عن أبي سلمة، اَألسود بنِ الْعالَء من طريق )١٠(ومسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

 هـو شَـبِيه المعنـى       ) إنه ُأتي بِروث فقال إنه رِكْس        (في حديث االستنجاء    } ركس  {  )٤٣(
فَعيـل  ) إنه رِكيس   (وفي رواية   . ورجعته، وأركَسته إذا رددتَه  ، ركَست الشيء : بالرجيع يقال 
  .)١١(بمعنى مفعول

                                                 
   .٢٥٨ / ٢ النهاية ١)(
  .١٤٩٩ رقم/١٣٠ / ٢وفي الركائز الخمس  ك الزكاة صحيح البخاري ٢)(
   .٩١٦ / ١التقريب  . األصبحي سمع من عمرأنسبن هو ا:  مالك )٣(
   .٤٠٩ / ٢التقريب  .بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيهو ا:  أبو سلمة )٤(
  .٢٥٧ / ٢ غريب الحديث للخطابي  . بيان لصوتها قيل للبهيمة عجماء ألنه ال:العجماء )٥(
)٦(  باْرباراً    :  الهدر يقال    :  الجه ججنايتها هدر   . ذهب دم هذا إذا لم يكن لها سائق وال قائد وال راكب          :  قالوا   ،والمعنى َأن

   .٣٩٦ / ٢الفائق .فإن كان لها أحدهم فهو ضامن ألنه أوطأها الناس 
)٧(  بار   المعدن ج:الج يقال:بار رداراً : الهبه جمومعنى اَألحاديث َأن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفالتهـا  .  ذهب د

 ِإذا انهار على حافره  :والمعدن،  وكذلك البئر العادية يسقط فيها ِإنسان فَيهلك فَدمه هدر           ،ِإنساناً َأو شيئاً فجرحها هدر    
  .٥٣٧ / ١ العربفقتله فدمه هدر لسان

   .٤٥٦٢رقم / ١٢٧ / ٥ك الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار صحيح مسلم  )٨(
   .٦٩١٣ رقم  /١٢ /  ٩ جبار  الْعجماء ك الديات بابصحيح البخاري )٩(
  . ٤٥٦٥  رقم/١٢٨ / ٥ك الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار  صحيح مسلم )١٠(
  .٢٥٩ / ٢  النهاية)١١(



 

 ٧٦ 

  : رحمه اهللا)١(مام البخاريقال اإل
  ولَكن ،  لَيس َأبو عبيدةَ ذَكَره:  قَاَل)٣(عن َأبِي ِإسحاقَ،  حدثَنَا زهير: قَاَل)٢(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ

   دوالَْأس ننِ بمحالر دبع ، َأبِيه ناهللاِ    )٤(ع دبع عمس قُولُ �َأنَّهَأتَى ا : ي       ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عص لنَّبِي
فََأخَذْتُ روثَةً  ، والْتَمستُ الثَّاِلثَ فَلَم َأجِده   ، فَوجدتُ حجرينِ ، فََأمرني َأن آتيه بِثَلَاثَة َأحجارٍ    ، الْغَاِئطَ

  ."هذَا رِكْس" :قَاَلو، وَألْقَى الروثَةَ، فََأخَذَ الْحجرينِ، فََأتَيتُه بِها
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند
-     زهير بن معاوية بن حدوهو) ١٦( سبقت تجمته في حديث رقم     الكوفي، الجعفي، ج أبو خيثمة  ي 

 عن أبي أسحاق السبيعي من رواية اإلمام بالسماعصرح وسماعه من أبي إسحاق بأخرة وقد   ثقة  
  .وغيرهم، وإسرائيل،  وتابعه أيضاً معمر)٥(أحمد

  

   .)٧()في الفتْنة ركْسا  )٦( اللهم اركُسهما(ومنه الحديث  )٤٤(
  

  : رحمه اهللا)٨(قال اإلمام أبو بكربن أبي شيبة
: َألحـوصِ، قَـالَ   حدثَنَا محمد بن فُضيٍل، عن يزِيد بنِ َأبِي زِياد، عن سلَيمان بنِ عمرِو بـنِ ا               

           يـلَمةَ اَألسزرا بَأب عمس الٍَل، َأنَّهو هارِ َأبذَا الده بي رنر٩(َأخْب(�        ـعكَـانُوا م ـمثُ َأنَّهـدحي     
            ٌل فَاسجر فَقَام ،فُوا لَهتَشْرفَاس نَاءوا غعمفَس لَّمسو هلَيلَّى اهللا عوِل اِهللا صسر      ـَل َأنقَب ذَِلـكو عتَم

هذَا فُالَن وفُالَن، وهما يتَغَنَّيانِ ويجِيب َأحدهما اآلخَر وهو         : تُحرم الْخَمر، فََأتَاهم، ثُم رجع، فَقَالَ     
  فَرفَـع رسـوُل اهللاِ     . فَيقْبـرا  زوى الْحرب عنْه َأن يجن    ... الَ يزاُل حواري تَلُوح عظَامه     :يقُوُل

  . "، اللَّهم دعهما ِإلَى النَّارِ دعااللَّهم اركُسهما في الْفتْنَة ركْسا ":صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يديه، فَقَاَل

                                                 
   .١٥٦رقم  /٤٣ / ١  ك الوضوء باب ال يستنجى بروثصحيح البخاري )١(
   .١١ / ٢ تقريب التهذيب . واسم دكين عمرو بن حماد التيمي مشهور بكنيته ، الفضل بن دكين الكوفيهو: أبو نعيم )٢(
   .السبيعي هو : بو اسحاق أ )٣(
   .١٠٢ / ١ التهذيب تقريب. بن يزيد بن قيس النخعيهو ا: األسود  )٤(
 ٣٩٦٦رقم/ ٧٦ / ٧ مسند أحمد )٥(

)٦ ( كْسالر :سكأي قد ر اُألولى :رِكْس هالَتح نع د٤١٢ / ١ غريب الحديث البن الجوزي . أي ر.   
   .٢٥٩ / ٢ النهاية )٧(
  .٣٨٨٧٥ رقم/ ٣٣٢ / ٢١ ك الفتن باب ما ذكر في عثمان مصنف ابن أبي شيبة )٨(
نضلة بن عبيد بن الحارث أبو برزة األسلمي غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه فقيل نـضلة                 هو  :برزة األسلمي   أبو   )٩(

  . وشهد فتح مكة ثم تحول إلى البصرة ثم غزا خراسان ومات بها.غير ذلكبن عبيد  وقيل ا
  .٢٩٨ / ٤ الطبقات الكبرى ،٣٨ / ٧ اإلصابة ،١٣٤ / ٢ أسد الغابة ،١٤٩٥ / ٤ االستيعاب 



 

 ٧٧ 

  :تخريج الحديث
  . به بنحوهسلَيمان اَألحوصِ  ثالثتهم من طريق )٣(والبزار، )٢(وأبو يعلى، )١(أخرجه أحمد

  : دراسة رجال السند
- شَسليمان بن عمرو بن األحوص الجي كوفيم .  

  .)٥(ولم يذكرفيه جرحاً وال تعديالً، وذكره البخاري. مجهول: )٤(قال ابن القطان
  . )٨(وذكره ابن حبان في الثقات .ثقة: )٧(وقال الذهبي. مقبول: )٦(وقال ابن حجر
  .موثق: )٩(نصاريلدين األوقال صفي ا
  .مجهول الحال :)١١(وقال في موضع آخر ،إذا لم يتفرد مثله حسن الحديث :)١٠(وقال األلباني

  . مقبول: خالصة القول فيه
قـال  ف البـزار،  وقد أعله. ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً)١٢(ذكره أبو حاتم    : الْعكِّى أبو هالل    -

   ".غير معروفرجل الل العكي، أبو ه" : روايته لهذا الحديثعقب
  . مجهول : خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث 
 ، وباقي رجال اإلسـناد ضـعفاء      ، لم يوثَّق سوى محمد بن فضيل فصدوق       ،إسناده ضعيف جداً  

  .ومجاهيل
سلسلة في ال  :)١٤(وقال األلباني .  مسلسل بالضعفاء، والمجاهيل    إسناده ضعيف جداً   :)١٣(شعيبقال  

   .إسناده ضعيف: )١٥(قال حسين سليم أسدو. منكرحديث الضعيفة 
                                                 

  .١٩٧٨٠ رقم/ ٢٣ / ٣٣مسند أحمد  )١(
  .٧٤٣٦ رقم/ ٣٥٢ / ١٣مسند أبي يعلى ) ٢(
 .٣٨٥٩ رقم/ ٦٩ / ٢ مسند البزار )٣(
  .١٨٦ / ٤تهذيب التهذيب ) ٤(
  .٢٨ / ٤ للبخاري ، التاريخ الكبير)٥(
 .٤١١ / ١ تقريب التهذيب )٦(

 .٤٦٣ / ١ للذهبي ،الكاشف) ٧(

   .٣١٤ / ٤ البن حبان ،الثقات )٨(
 . ١٥٤ / ١ اليمني األنصاري الخزرجي اهللا عبد بن أحمد الدين صفيل ، خالصة تذهيب تهذيب الكمال)٩(

  .٤٧٣ / ٤ ، ١،٩السلسلة الصحيحة  )١٠(
  .السابقالمصدر ) ١١(
  .٤٥٤ / ٩الجرح والتعديل  )١٢(
   .٤٢١ / ٤تحقيقه  ،مسند أحمد) ١٣(
  .١٤٩ / ١٤  السلسلة الضعيفة )١٤(
  .٣٥٢ / ١٣ تحقيقه، ىمسند أبي يعل )١٥(



 

 ٧٨ 

 بنحـوه ولكنـه     عن ابن عبـاس   ، عن طاوس ، ليث من طريق    )١(وللحديث شاهد عند الطبراني   
  .منكر الحديث: )٢(قال فيه أبو حاتم، في إسناده عيسى بن سوادة، ضعيف

  

   .)٣(دحم وتَتَردد أي تَز) الفتَن تَرتَكس بين جراثيم العرب (والحديث اآلخر  )٤٥(
                                

  

  :  رحمه اهللا)٤(قال اإلمام أبو يعلى
نَثَحد ا محد  مبن ع ب اد المك نَثَي حد ا محد بن سليمان    مبن م سالول قَ م :سمقَ الْ تُعاسـ  م بلٍ  نخَـوم 

زِىهالْبلْ ثم السموُلقُي ي :سمي ـ وكَ بِ َأتُعقَان َأد درالْك جاهواِإليةَل سالم نُ: وُلقُ ـ يصتْبح ائٌلب 
رسوُل اللَّه صلى اهللا     ثُم َأنْشَأَ .......ه  رِثْي إِ  ف تُجرخَت فَ لَفَْأي فَ بها ظَ نْ م ًلبي ح  ف عقَو فَ اءوباَألي بِ ِل

تي علَى النَّاسِ زمان، خَير الْماِل فيه غَنَم بـين الْمـسجِدينِ، تَْأكُـُل    سيْأ": عليه وسلم يحدثُنَا، قَالَ   
: الشَّجر، وتَرِد الْماء، يْأكُُل صاحبها من رِسلها، ويشْرب من َألْبانها، ويلْبس من َأصوافها، َأو قَالَ              

رسوُل اللَّه صلى اهللا     ، واللَّه ما تَعبُئون، يقُولُها )٥(رتَكس بين جراثيمِ الْعربِوالْفتَن تَ َأشْعارِها،  
   ".عليه وسلم ثَالَثًا

  

  :تخريج الحديث
  .به بنحوه محمد بن سليمان  من طريق)٧(والطبراني، )٦(أخرجه ابن حبان

  

  :دراسة رجال السند
- محد مبنع اد بن بالزبالمكييانقَر .  

 حديثه حـديث أهـل   :)١٠( فقال؟سئل عنه أحمدو.  ال بأس به:)٩(صالح جزرةو، )٨(بن معين اقال  
  .صدوق يهم : )١٢(وقال ابن حجر . كان ثقة:)١١(وقال ابن قانع .الصدق

  . ولم يجرحه أحد سوى ابن حجر واألئمة على تحسين حديثهصدوق: خالصة القول فيه

                                                 
 .١٠٩٧٠ رقم/ ٣٨ / ١١ المعجم الكبير )١(
   .٢٧٧ / ٦الجرح والتعديل  )٢(
   .٢٥٩ / ٢النهاية ) ٣(
  .١٥٦٨ رقم/ ١٣٧ / ٣مسند أبي يعلى   )٤(
  .٣٠٦ / ٢ غريب الحديث للخطابي . وجرثومة كل شيء مجتمع أصله، جماعاتها وأصول قبائلها:جراثيم العرب)٥(
 .٥٨٨٢  رقم/١٩٦ / ١٣  حبانصحيح ابن) ٦(
  .٧٥٤٢ رقم/ ٢٩٦ / ٧المعجم األوسط  )٧(
   .٢١٧ / ٩تهذيب التهذيب ) ٨(
  .السابقالمصدر ) ٩(
  .١٣٨ / ١ بحر الدم )١٠(
  .٢١٧ / ٩تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٨٥٨ / ١ تقريب التهذيب )١٢(



 

 ٧٩ 

  . السلميالْبهزِى ٍلمخَو القاسم بن -
  . فيه جرحاً وال تعديالًا ولم يذكر)٣(أبو حاتمو،)٢(وذكره البخاري.)١(ذكره ابن حبان في الثقات

  .مجهول: خالصة القول فيه
-  لَميالس زِيدبنِ أبي ي زِيدي ل بنخَومالبىزِه.  

   .ه صحبةل: )٦(وصاحب إكمال الكمال، )٥(وابن حبان، )٤(قال أبو حاتم
     . في الصحابة)٨( وابن األثير)٧(وذكره في الصحابة ابن حجر

  :الحكم على الحديث
ذكر فيه جرح   وفيه القاسم بن مخول لم ي     ،   ضعيف الحديث  محمد بن مسمول   فيه   ،إسناده ضعيف 

  .)٩(شعيبوضعف الحديث اإلمام ، فهو مجهول، وال تعديل
  

 هو ديـن بـين      ). الركُسية   :إنك من أهل دينٍ يقال لهم     :  أنه قال ِلعدي بن حاتم     (وفيه   )٤٦(
  .)١٠(النصارى والصابئين

  

  : رحمه اهللا)١١(قال اإلمام أحمد
 زِيدثَنَا يد١٢(ح(،   انسح نب شَامنَا هرَأخْب،   يرِيننِ سب دمحم نٍل قَالَ     ، عجر نةَ عديبَأبِي ع نقُلْتُ: ع :

 ب يدمٍ ِلعاتقَالَ        �نِ ح نْكم هعمَأس َأن بُأح نْكي علَغَنيثٌ بدح  :منَع ،    وِل اللَّهسر وجي خُرلَغَنا بلَم 
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ، هوجتُ خُرةً ، فَكَرِهيدةً شَداهقَـالَ      ، كَرومِ وةَ الريتُ نَاحقَعتَّى وتُ حجخَر: 

َأشَد من كَراهيتي ِلخُروجِـه     ، فَكَرِهتُ مكَاني ذَِلك  : يعني يزِيد بِبغْداد حتَّى قَدمتُ علَى قَيصر قَالَ       
: لمتُ قَـالَ وِإن كَان صادقًا ع، فَِإن كَان كَاذبا لَم يضرني  ،  واللَّه لَولَا َأتَيتُ هذَا الرجلَ     : فَقُلْتُ :قَاَل

 فَدخَلْتُ علَى رسوِل اللَّه : عدي بن حاتمٍ قَاَل، عدي بن حاتمٍ:فَلَما قَدمتُ قَاَل النَّاس، فََأتَيتُه، فَقَدمتُ

                                                 
 .٣٠٦ / ٥ البن حبان ، الثقات)١(
  .١٦٥ / ٧التاريخ الكبير  )٢(
 .١٢٢ / ٧التعديل  الجرح و)٣(
  .٣٩٨ / ٨ الجرح والتعديل )٤(
  .٤٠١ / ٣ البن حبان ، الثقات)٥(
  .٤٨٩ / ١ إكمال الكمال )٦(
   .٥٦ / ٦اإلصابة  )٧(
  .١٣٤ / ٥أسد الغابة  )٨(
  .١٩٦ / ١٣ تحقيقه ،صحيح ابن حبان )٩(
   .٢٥٩ / ٢النهاية ) ١٠(
  .١٨٢٦٠ رقم/ ١٩٦ / ٣٠مسند أحمد ) ١١(
  .١٠٨٤ / ١التقريب .بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطيهو ا : يزيد )١٢(



 

 ٨٠ 

َأنَا :  ِإنِّي علَى دينٍ قَالَ    : قُلْتُ :قَاَل يا عدي بن حاتمٍ َأسلم تَسلَم ثَلَاثًا         :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل ِلي     
 نْكم كينبِد لَمي:فَقُلْتَُأعينبِد لَم؟ َأنْتَ َأعةيكُوسالر نتَ مَألَس منِّي قَاَل نَعالحديث.........   م.  
  :تخريج الحديث

   ،)٧(والحاكم، )٦(والطبراني، )٥(والبيهقي،)٤(وابن حبان،)٣(والحميدي،)٢(ومسلم، )١(أخرجه البخاري

أخرجه  و . مرفوعاً بنحوه  عن عدي بنِ حاتمٍ   ، محل بن خَليفَةَ  جميعهم من طريق    ، )٨(والدارقطني
به  محمد بنِ سيرِين      ثالثتهم من طريق   )١١(والحاكم، )١٠(وأحمد في موضع آخر   ، )٩(ابن أبي شيبة  

  . بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
  .الكوفي  اليمان العبسي الكوفي يدة بن حذيفة بن أبو عب-

. )١٤(والعجلي، )١٣(ووثقه ابن حبان  . - أي ال يعرف اسمه بل كنيته      -.ال يسمى : )١٢(قال أبو حاتم  
  .مقبول :)١٥(وقال ابن حجر

  .صدوق روى عنه جمع وال نعلم فيه جرحاً: )١٦(قال صاحب تحرير التقريب

                                                 
 الزكاة  باب الصدقة قبل الرد       وك ،   ٣٤٠٠ رقم/٣/١٣١٦ المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم        ك صحيح البخاري    )١(

 .١٣٤٧ رقم/٢/٥١٢
   وأنها حجاب من النار الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةك صحيح مسلم )٢(
 .١٠١٦ رقم/٢/٧٠٣ 
   .٩١٥ رقم /٢/٤٠٦مسند الحميدي  )٣(
 إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا عليهم      ك صحيح ابن حبان     )٤(

  .٧٣٧٤ رقم/١٦/٣٧٤أجمعين،  باب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم 
 الحج  باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة                  كسنن البيهقي الكبرى     )٥(

   .٩٩١٠  رقم/٥/٢٢٥آمنة 
 .٢٢٤ ،٢٢٣  رقم/١٧/٩٤  المعجم الكبير )٦(
   . ٨٥٨٢  رقم/٤/٥٦٤  المستدرك )٧(
  . ٢٨  رقم/٢/٢٢٢  سنن الدارقطني )٨(
  .٣٧٧٦١ رقم/ ٣٢٤/  ١٤ ك المغازي باب إسالم عدي بن حاتم الطائيمصنف ابن أبي شيبة ) ٩(
 .١٩٣٩٧ رقم/ ٣٧٧ / ٤ مسند أحمد بن حنبل )١٠(
  .٥١٨ / ٤ حديث أبي عوانة   باب المستدرك على الصحيحين ك الفتن والمالحم)١١(

  .٤٠٤ / ٩الجرح والتعديل ) ١٢(
   .٥٩٠ / ٥ البن حبان ، الثقات)١٣(
  .٤١٣ / ٢ للعجلي ،الثقات) ١٤(
   .٤٣٢ / ٢ تقريب التهذيب )١٥(
   .٢٣٢ /٤تحرير التقريب  )١٦(



 

 ٨١ 

  .خالصة القول فيه صدوق
  :يثالحكم على الحد

 ال يسمى: وقال أبو حاتم، وابن حبان، وثقه كل من العجلي، عبيدة بن حذيفة إسناده حسن أما أبو

عن رجل كان يـسمى     في رواية   :  على أن أبا عبيدة أراد نفسه فقال       كالم أبي حاتم  يمكن حمل   و
ه اسـم : اسمه كنيته، وقيـل : وهذا ينطبق على أبي عبيدة بن حذيفة فقيل اسمين يعني له اسمان، 

   .محمد
  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:)١(قال الحاكم

  .د حسن من أجل أبي عبيدةاإسن: )٢(وقال شعيب
 دون ذكر لذلك الرجـل      )٣(عن رجل فهو اسم مبهم ففي رواية أخرى عند اإلمام أحمد          : أما قوله 

 هذَا عدي فـي نَاحيـة       : عدي بنِ حاتمٍ فَقُلْتُ     كُنْتُ ُأحدثُ حديثًا عن    :قَاَل حذَيفَةَ   ابنِ  حديث   من
 الْكُوفَة،تُهفََأتَي نْهم هعمي َأسفَكُنْتُ َأنَا الَّذ تُهَأتَي الحديث ....... فَلَو.  

  

:  أصـل الـركْض    ). إنما هي ركْضةٌ من الـشيطان        (في حديث المستحاضة    } ركض  { )٤٧ (
. وتُصاب بالرجل أراد األضرار بهـا واألذَى      ، واإلصابة بها كما تُركَض الدابة     ،الضرب بالرجل 

، والمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التَّلْبيس عليها في أمر دينها وطُهرها وصالتها              
  .)٤(وصار في التقدير كأنه ركْضة بآلة من ركضاته، حتى أنْساها ذلك عادتَها

  

  : رحمه اهللا)٥(م أبو داودقال اإلما
      حدثَنَا زهير بـن محمـد عـن       ،  حدثَنَا عبد الْملك بن عمرٍو     :حدثَنَا زهير بن حربٍ وغَيره قَاالَ     

عـن  ، ن عمه عمران بنِ طَلْحةَ    ع، عن ِإبراهيم بنِ محمد بنِ طَلْحةَ     ، عبد اللَّه بنِ محمد بنِ عقيلٍ     
صلى اهللا   -فََأتَيتُ رسوَل اللَّه  ،  كُنْتُ ُأستَحاض حيضةً كَثيرةً شَديدةً     : قَالَتْ �ُأمه حمنَةَ بِنْت جحشٍ   

 يا رسوَل اللَّه ِإنِّى     : جحشٍ فَقُلْتُ  فَوجدتُه فى بيت ُأخْتى زينَب بِنْت     ، وُأخْبِره،  َأستَفْتيه -عليه وسلم 
َأنْعـتُ  « :فَقَاَل. والصوم،  قَد منَعتْنى الصالَةَ   ؟امرَأةٌ ُأستَحاض حيضةً كَثيرةً شَديدةً فَما تَرى فيها       

هو : فَقَالَتْ. »فَاتَّخذى ثَوبا   « :قَاَل  . ذَِلك هو َأكْثَر من     :قَالَتْ. »فَِإنَّه يذْهب الدم    ، )٦(لَك الْكُرسفَ 
سآمرك بَِأمرينِ َأيهمـا  « :-صلى اهللا عليه وسلم   -قَاَل رسوُل اللَّه    . )٧(َأكْثَر من ذَِلك ِإنَّما َأثُج ثَجا     

                                                 
   .٥٦٤ / ٤المستدرك على الصحيحين  )١(
   .٢٥٧ / ٤تحقيقه  ،مسند أحمد )٢(
  .١٨٢٦٠رقم  /١٩٦ / ٣٠مسند أحمد  )٣(
   .٢٥٩ / ٢يةالنها) ٤(
  .٢٨٧ رقم/ ١١٦ / ١قبلت الحيضة تدع الصالة ك الطهارة باب من قال إذا أسنن أبى داود ) ٥(
   .٢٨٥ / ٢غريب الحديث البن الجوزي . وهو القُطْن  : كُرسف ال)٦(
   .١٤١ / ٣غريب الحديث ألبي عبيد ابن سالم  . يعني سيالنه وكثرته:  َأثُج ثَجا) ٧(



 

 ٨٢ 

ِإنَّما هذه ركْـضةٌ مـن      « فَقَاَل لَها   . »ت َأعلَم   وِإن قَوِيت علَيهِما فََأنْ   ، فَعلْت َأجزَأ عنْك من اآلخَرِ    
  .الحديث........ .ركَضات الشَّيطَانِ 

  

  :تخريج الحديث
  .به بمثلهعبد اهللا بن محمد بن عقيل كالهما من طريق ) ٢(والبيهقي، ) ١(أخرجه الترمذي

جميعهم مـن   ) ٨(والطبراني، )٧(اكموالح، )٦(والدارقطني، )٥(وأحمد ،) ٤(وعبد الرزاق ، )٣(والشافعي
  .به بمثله عبد اهللا بن محمد بن عقيل طريق 

  

  :دراسة رجال السند 
  .الخراساني، زهير بن محمد التميمي أبو المنذر -

ليس به  : وفي رواية أخرى  ،  ثقة :)٩( فقد اختلفت أحكامه عليه فقال مرة      حمد بن حنبل  أما اإلمام أ  
 كأن  :)١٢(ورواية أخرى ، )١١( مقارب الحديث  :وفي رواية ، ديثمستقيم الح : )١٠(وفي رواية   ، بأس

وذكر رواية  ،  سمعت أبا عبد اهللا    :)١٣(وقال أبو بكر األثرم   . الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر      
ترى هذا زهير بـن     : يروون عنه أحاديث مناكير ثم قال لي      : قالفالشاميين عن زهير بن محمد      

   . ما رواية أصحابنا عنه فمستقيمةأ: لثم قا، محمد الذي يروون عنه أصحابنا
، )١٥(ثقـة في رواية أخرى    و، ليس به بأس   :)١٤( فقال مرة     يحيى بن معين   واختلفت أحكام اإلمام  

   .)١٦(ضعيف: في روايةو

                                                 
  ا تجمع بين الصالتينك الطهارة عن رسول اهللا باب ما جاء في المستحاضة أنهسنن الترمذي ) ١(
 .١٢٨ رقم/ ٢٢١ / ١ 
  .١٤٩٩ رقم/ ٣٣٨ / ١.  الحيض باب الْمعتَادة الَ تُميز بين الدمينِك  سنن البيهقي الكبرى)٢(
  .١٤٧٠ رقم/ ٣١٠ / ١ مسند الشافعي )٣(
 .١١٧٤ رقم/ ٣٠٦ / ١ك الحيض باب المستحاضة  مصنف عبد الرزاق )٤(
  .٢٧٤٧٤ رقم/ ٤٦٧/  ٤٥مسند أحمد ) ٥(
  .٤٨ رقم/ ٢١٤ / ١سنن الدارقطني ) ٦(
 .٦١٥ رقم/ ٢٧٩ / ١ ك الطهارة  المستدرك على الصحيحين)٧(
 .٥٥٣ رقم/ ٢١٨ / ٢٤المعجم الكبير ) ٨(
   .٥٧ / ١ بحر الدم ،٤١٦ / ٩تهذيب الكمال ) ٩(
   .٥٧ / ١ بحر الدم )١٠(
  . ٤١٦ / ٩تهذيب الكمال ) ١١(
   .٥٧ / ١ بحر الدم )١٢(
  . ٤١٦ / ٩تهذيب الكمال ) ١٣(
 .٣٠ / ١من كالم أبي زكريا في الرجال ) ١٤(
 .٣٥٤ / ٤ رواية الدوري ،تاريخ ابن معين )١٥(
 .٤١٦ / ٩تهذيب الكمال ) ١٦(



 

 ٨٣ 

، نكر من حديثه بالعراق   أوكان حديثه بالشام    ، وفي حفظه سوء  ، محله الصدق : )١(وقال أبو حاتم  
   .من حفظه ففيه أغاليطوما حدث ،  صالح من كتبه فهوفما حدث ، لسوء حفظه

زاد عثمـان ولـه     .  ثقة صـدوق   :)٢(وصالح بن محمد البغدادي   ، وقال عثمان بن سعيد الدارمي    
وما روى عنـه أهـل      ،  مناكير  أحاديث  أهل الشام  ما روى عن  : )٣(وقال البخاري . أغاليط كثيرة 

فـي  و،  ليس بـالقوي :)٥(روقال في موضع آخ  ، ضعيف: )٤(وقال النسائي  .فإنه صحيح ، البصرة
   .صالح الحديث، صدوق: )٧( وقال يعقوب بن شيبة . )٦(ليس به بأس: ثالثموضع 

  .متقارب الحديث: )٩(وقال أبو الحسن الميموني عنه .ليس به بأس: )٨(وقال المروذي عنه
  .جائز الحديث: )١١(وقال العجلي .ن عن زهير مناكيروالشامي: )١٠(ثرم وقال األ

فإنه ، وا عليهأخطأ ولعل أهل الشام :)١٣(بن عدياوقال  .)١٢(عة في أسامي الضعفاءوذكره أبو زر
   .نه ال بأس بهأوأرجو ، فرواياتهم عنه شبه المستقيمة، إذا حدث عنه أهل العراق

 :)١٥( رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها قال البخاري عن أحمد:)١٤(قال ابن حجر
 حدث بالشام من حفظـه فكثـر        :)١٦( وقال أبو حاتم   . الشاميون آخر  كأن زهيرا الذي يروي عنه    

  .غلطه
ورواية أهل الشام عنه فيها     ، متكلم فيه من قبل حفظه    ، سيىء الحفظ ، صدوق :خالصة القول فيه  

   .ورواية أهل العراق عنه مستقيمة، نكارة
  .وهو بصري ثقة، والرواية الواردة هنا من طريق عبد الملك

                                                 
   .٥٩٠ / ٣الجرح والتعديل  )١(
  .٤١٦ / ٩ تهذيب الكمال )٢(
  .٤٣٧للبخاري ص، الضعفاء الصغير  )٣(
   .٤١٦ / ٩تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٨٠للنسائي ص، الضعفاء والمتروكين) ٥(
   .٤١٨ / ٩تهذيب الكمال  )٦(
  .المصدر السابق) ٧(
   .٥٧ / ١بحر الدم ) ٨(
  .المصدر السابق )٩(
  .المصدر السابق ) ١٠(
  .٣٧١ / ١ للعجلي ، الثقات)١١(
   .٤١٦ / ٩ تهذيب الكمال )١٢(
  .٢٢٢ / ٣الكامل في ضعفاء الرجال  ) ١٣(
  .٣٤٢ / ١تقريب التهذيب  )١٤(
  .المصدر السابق  )١٥(
  .المصدر السابق  )١٦(



 

 ٨٤ 

  .المدني، حمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمدعبد اهللا بن م -
 وسـمعت محمـد بـن       .وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه        ،  صدوق :)١(قال الترمذي 

  . بن عقيلاوالحميدي يحتجون بحديث ، وإسحاق بن إبراهيم،  كان أحمد بن حنبل:إسماعيل يقول
كان : )٣(عن بشر بن عمر الزهراني    ، المدينيوقال علي بن     .جائز الحديث ، ثقة: )٢(وقال العجلي 

 لم  : وقال علي بن المديني    .وكان يحيى بن سعيد ال يروى عنه      : )٤(قال علي  .مالك ال يروى عنه   
وفي حديثه ضعف شديد    ، صدوق: )٥(قال يعقوب و. كان ضعيفاً و، بن عقيل ايدخل مالك في كتبه     

  .  فكرهت أن ألقه، ه شيءبن عقيل في حفظا كان :)٦( بن عيينةوقال سفيان . جداً
  . ضعيف الحديث:)٩(يحيى بن معينوقال . ضعيف: )٨(قال النسائيو.  منكر الحديث:)٧(وقال أحمد

وقال أبو بكـر  . من يحتج بحديثه يكتب حديثه موال  ، لين الحديث ليس بالقوي   : )١٠(وقال أبو حاتم  
ن منكـر الحـديث ال       وكـا  :)١٢( محمد بن سعد   قالو. لسوء حفظه ،  ال أحتج به   :)١١(بن خزيمة ا

تغيـر  : ويقـال ، صدوق في حديثه لين   : )١٣(قال ابن حجر  و.  وكان كثير العلم   ،يحتجون بحديثه 
كان عبد اهللا من سادات المـسلمين       : )١٥(قال ابن حبان  . يكتب حديثه : )١٤(وقال ابن عدي  . بأخرة

 بـالخبر   من فقهاء أهل البيت وقرائهم إال أنه كان ردئ الحفظ، كان يحدث على التوهم، فيجـئ               
  .على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها واالحتجاج بضدها

ال ينزل حديثه   ، حفظه وفي ابن عقيل كالم من قبلِ     : )١٦( األلباني خالصة القول فيه ما قاله اإلمام     
  .عن رتبة الحسن

                                                 
  .٨١ / ١٦تهذيب الكمال ) ١(
  .٥٧ / ٢ الثقات للعجلي )٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  .٨٤ / ١٦تهذيب الكمال ) ٤(
  .المصدر السابق ) ٥(
  .المصدر السابق ) ٦(
  . ٨٢ / ١٦تهذيب الكمال ) ٧(
  .المصدر السابق  )٨(
  .٢٥٧ / ١اية ابن محرز رو،  تاريخ ابن معين) ٩(
  .١٥٤ / ٥الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٨١ / ١٦تهذيب الكمال  )١١(
  .٨٤ / ١٦تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٥٣٠ / ١تقريب التهذيب ) ١٣(
  .١٢٩ / ٤الكامل  )١٤(
  .٣ / ٢المجروحين البن حبان  )١٥(
   .٤٩ / ١صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ١٦(



 

 ٨٥ 

   .عمران بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي المدني -
لـه   :)٣(وقال ابن حجـر . )٢( وذكره بن حبان في كتاب الثقات   .)١(ذكره العجلي في ثقات التابعين    

   .رؤية
  .تابعي ثقة: خالصة القول فيه 

  

  :الحكم على الحديث
  .متكلم فيه من قبل حفظه،  صدوقعبد اهللا بن محمد بن عقيلفيه ، إسناده حسن
ة بنـت   حديث حمن ؟عن  )٥(وسأل الترمذي اإلمام البخاري    . حديث حسن صحيح   :)٤(قال الترمذي 

  ". وهكذا قال أحمد ،  هو حديث حسن: فقالجحش في المستحاضة
  . إسناده ضعيف: )٨( شعيبوقال.  إسناده حسن:)٧( قال األلباني".حديث صحيح " :)٦(وقال النووي

 )١٣(والطبرانـي ، )١٢(والحـاكم ، )١١(والدارقطني، )١٠(والبيهقي، )٩(وللحديث شاهد عند أحمد   : قلت
   . مرفوعاً بنحوه عاِئشَةَعنفَاطمةُ بِنْتُ َأبِى حبيشٍ عن ى ملَيكَةَ ابن َأبِجميعهم من طريق 

  

لما :  قال الخطابي  ) نَهاني أن أقْرأ وأنا راكع أو ساجد         (: في حديث علي قال   ... } ركع  { )٤٨(
 مخْصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن      - وهما غاية الذُّل والخُضوع      -كان الركوع والسجود    

لقراءة فيهما كأنه كَره أن يجمع بين كالم اللّه تعالى وكالم الناس في موطن واحـد فيكَونـان                ا
  ) .١٤(على السواء في المحل والموقع

                                                 
   .١٨٩ / ٢ للعجلي ،الثقات )١(
   .٢١٧ / ٥ البن حبان ،الثقات) ٢(
  .٧٥١ / ١ تقريب التهذيب )٣(
  .٧١ / ٦سنن الترمذي  )٤(
  .٥٨ / ١علل الترمذي  )٥(
  .١١٢ / ٨مسلم صحيح شرح النووي على  )٦(
   .٤٩ / ١صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ٧(
  .٤٣٩ / ٦ تحقيقه، مسند أحمد )٨(
 .٢٤٩٧٢ رقم/ ٤٣٩ / ٤١ مسند أحمد )٩(
  .١٥٣٠ رقم/ ٣٤٩ / ١كبرى  سنن البيهقي ال)١٠(
  .٥٦ رقم/ ٢١٧ / ١ سنن الدارقطني )١١(
 .٦٢٣ رقم/ ٢٨٣ / ١ المستدرك على الصحيحين )١٢(
   .٧١٢٣ رقم/ ١٤٩ / ٧ المعجم األوسط )١٣(
  .٢٥٩ / ٢ النهاية )١٤(



 

 ٨٦ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام مسلم
     الَءالْع نب دمحبٍ ميو كُرثَنَا َأبدةَ  ، حامو ُأسثَنَا َأبدح ، ِليدنِ الْويـرٍ       - عكَث ـنى ابنعى   - يثَنـدح 

نَهانى رسوُل اللَّه   :  يقُولُ �عن َأبِيه َأنَّه سمع على بن َأبِى طَاِلبٍ       ، ِإبراهيم بن عبد اللَّه بنِ حنَينٍ     
  .وَأنَا راكع َأو ساجِد،  عن قراءة الْقُرآنِ-صلى اهللا عليه وسلم-

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  : دراسة رجال السند
  .مشهور بكنيته، الكوفي، حماد بن أسامة القرشي موالهمهو : َأبو ُأسامةَ -

  .ال يكاد يخطئ، كان ثبتاً: )٢( أحمد بن حنبلقال
، كان أبو أسامة يتتبـع كتـب الـرواة        : عن سفيان بن وكيع قال     )٣(زدي في الضعفاء  حكى األ و

،  عن سفيان الثوري   :زدي قال هذا القول   ن األ أحكى الذهبي   : )٤(قال ابن حجر   .فيأخذها وينسخها 
  .وسفيان بن وكيع ضعيف، يقألوهو به ، زدي إال عن سفيان بن وكيعوهذا كما ترى لم ينقله األ

خرة وكان بأ، ربما دلس، ثقة ثبت :)٦(قال ابن حجر. ويدلس،  كان كثير الحديث:)٥(بن سعداوقال 
عـن  ،  وذكر األزدي.كان كثير التدليس ثم بعد ذلك تركه: )٧(عيطيقال الم.يحدث من كتب غيره   

كان مـن  ، اًنَيكان أمره ب، إني ألعجب كيف جاز حديث أبي أسامة: سفيان الثوري بال إسناد قال 
 هـذا   ولكن ليعرف أن  ،  أبو أسامة لم أورده لشيء فيه      :)٨(ال الذهبي  ق .أسرق الناس لحديث جيد   

قال ابـن  .األثبات، اتفقوا على توثيقه أحد األئمة: )٩(لذا قال الحافظ في هدي الساري.القول باطل
   .ثم رجع عنه،  كان كثير التدليس:طي فقالمعيوصفه بذلك ال: )١٠(حجر

  .)١١(وجعله ابن حجر في المرتبة الثانية
  . ال يكاد يخطئ،ثبت: هو كما قال اإلمام أحمد: خالصة القول فيه 

  

                                                 
  .١١٠٥ رقم/ ٤٨ / ٢ك الصالة  باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود صحيح مسلم  )١(
   .٢٢٢ / ٧يب الكمال تهذ) ٢(
  . ولم أعثر على كتاب الضعفاء لألزدي .٤ / ٣تهذيب التهذيب ) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
  .٣٩٤ / ٦ الطبقات الكبرى )٥(

   .٢٣٦ / ١تقريب التهذيب ) ٦(
   .٣٥٧ / ٢ميزان االعتدال  )٧(
  .السابق المصدر ) ٨(
  ٣٩٩ /١هدي الساري ) ٩(
   .٣٠ / ١طبقات المدلسين  )١٠(
  .المصدر السابق ) ١١(



 

 ٨٧ 

 هو الديوث الذي ال يغَار على أهله سماه ركاكة علـى  ) إنه لَعن الركَاكة  (فيه} ركك { )٤٩(
إذا استَضعفَتْه النساء ولم :  رجل ركيك وركاكة: يقال،المبالغة في وصفه بالركاكة وهي الضعف

  .)١( والهاء فيه للمبالغة،يهبنَه وال يغَار عليهن
  

  .)٢(والذي عثرت عليه قريبا من هذا اللفظ ما جاء في مسند الربيع، أعثر على هذه اللفظةلم 
 ُلخُدا يلَ" : قالهم أنَّلَّ وسى اهللا عليهلَّ ص اِهللاروى عن رسوِل ي:لجابر بن زيد قال الربيع بن حبيب

ةَنَّّالج ولَ، ثنَّخَ م ا دا فَ ولَ، وثيوالَ،  النساء ةُلَح ك الرةاض ق لي: و م ا الركاض ة ي ا رسـ  ؟ اهللا َلو  :اَل قَ
  ."ارغَ تَي الَتالَّ

  وبمعنى هذا الحديث جاءت روايات عدة منها ما جاء عند الطيالسي 
 الَ يدخُُل الْجنَّـةَ     ":قَاَل رسوُل اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم      :  عمارٍ، قَالَ  من حديث : )٣(قال رحمه اهللا  

يوثٌد".  
  .لجهالة أحد رواته، وإسناده ضعيف

مـن حـديث ابـن      ، وغيرهما بإسناد صحيح  ، )٥(وأحمد، )٤(وورد نحو هذا الحديث عند النسائي     
:  ثَلَاثَةٌ لَا ينْظُر اللَّه عز وجلَّ ِإلَيهِم يـوم الْقيامـة           :رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      قَاَل �عمر

هياِلداقُّ ِلولَةُ، الْعجتَرَأةُ الْمرالْموثُ ، )٦( ويالدالحديث......... و.  
  

جمع ركيك مثْـل ضـعيف وضـعفَة وزنـاً          )  إنه يبغض الوالة الركَكَة      (ومنه الحديث   ) ٥٠(
نىع٧(وم(.  

                                                 
  .٢٦٠ / ٢ لنهايةا )١(
  .٧٤٣ رقم/ ٢٨٩ / ١مسند الربيع ) ٢(
   .٦٤٢  رقم/ ٨٩ / ١ مسند الطيالسي )٣(
  .٢٥٦١ رقم/ ٨٤ /  ٥ك الزكاة باب المنَّان بما أعطى  سنن النسائي )٤(
 .٥٣٧٢ رقم /٢٧٢ / ٩ مسند أحمد )٥(
  . ٤٣٦ / ٣ للمناوي  القدير فيض. المتشبهة بالرجال :المرأة المترجلة) ٦(
  .٢٦٠ / ٢ لنهايةا )٧(



 

 ٨٨ 

  :رحمه اهللا  )١(قال اإلمام العقيلي
       ا نَحـدث :  قـال   العنبري   ياض القَ  اهللاِ  عبد  بن اروا س نَحدث:  العباسي قال   العباسِ  بن هارونحدثنا  

اهللاِ عبد  معاويةَ  بن  الز بيرِي ،عن عروةَ  بنِ  هشام  ،عبِأ نيه ،عاهللاِ رسوُل  قالَ : قالتْ � عائشةَ ن          
ى اُهللالَّصعليه َإ:  وسلماَهللان ي حبي الشَّاِل الوم ه ،ويبغاِليضالْو ةاكَكَ الر ،ورباَلا قَم:ةكَكَ الر.  

منكـر  : وقال البخاري . صل لها أعن هشام بمناكير ال     ، عبد اهللا بن معاوية يحدث    :  قال العقيلي 
  .صل لهأهذا حديث ال : -أي ابن الجوزي - قال المؤلف. الحديث

  

  :تخريج الحديث
  .به بمثله هارون بن العباس  من طريق)٢(أخرجه ابن الجوزي

  

  :دراسة رجال السند
، العالمة أبو محمد هارون بن العباس بن محمد العباسـي البغـدادي           هو  : هارون بن العباس   -

وجمع تاريخاً على الـسنين فيـه       . وصنف شرحاً لمقامات الحريري مختصراً    ، مؤرخ وإخباري 
  .)٣(الحجةتوفي في ذي . أخبار األوائل والحوادث والدول في مجلدين

  .لم أجد كالماً لألئمة فيه: قال الباحث
  .عبد اهللا بن معاوية أبو معاوية الزبيري-

  .  منكر الحديث:)٥( أيضاًوقال، عض حديثه مناكيرب: )٤(قال البخاري
يحدث عن هـشام    : )٨(قال العقيلي و. مستقيم الحديث : )٧(وقال أبو حاتم   . ضعيف :)٦(وقال النسائي 

  .ليس بالكثير: )٩(وقال ابن عدي. أصل لهاال  بن عروة مناكيرا
  .ضعيف: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث 
 فلم أجد للعلماء    هارون بن العباس  وأما  . يروي المناكير ، فيه عبد اهللا بن معاوية    ، إسناده ضعيف 

  .كالماً فيه

                                                 
  .١٠١٨ رقم/ ٤٢٦ ٤ / ٤ للعقيلي ،الضعفاء الكبير) ١(
  .١٢٧٦ رقم/ ٧٦٦ / ٢ البن الجوزي ، العلل المتناهية)٢(
  .٥٢ / ٢١سير أعالم النبالء ) ٣(
  .٨٠ / ١ للبخاري ،الضعفاء ) ٤(
  .٢٦١ / ٢التاريخ الصغير ) ٥(
  .٢٠١ / ١ للنسائي ،تروكين الضعفاء والم) ٦(
  .١٧٨ / ٥الجرح والتعديل )  ٧(
 .٤٢٥ / ٤ للعقيلي ،الضعفاء الكبير ) ٨(

  .١٩٦ / ٤ البن عدي ،الكامل ) ٩(



 

 ٨٩ 

أنكـره  و، وكـذا العقيلـي   ، صل له أ هذا حديث ال     :قالو)  ١(ابن الجوزي  وممن ضعف الحديث  
  .البخاري

  

المطـر  :  هو بالكـسر والفـتح     ) إن المسلمين أصابهم يوم حنين رك من مطر          (وفيه   )٥١(
  .)٢(الضعيف وجمعه رِكاك

  

  :رحمه اهللا) ٣(قال ابن عدي
ي بَِأ عن، سنِ الح بنِمنِ الرحبدا عنَثَ،  سعيد بنصعبمة مثَيبو خَثنا أََ، يبِل الحسنِ الح بنا عمرنَثَ

ـ :"  وسلم  عليه ى اهللاُ لَّ اهللا ص   رسولُ قاَل:  قالَ )٥(يهبِ أَ عن، )٤(يحلَي الم بِ أَ عن، يِلذَ اله بكرٍ سافوا ر
  ".وا ملَحوا تُمتعَأو، واميقتُ

عن ، وبإسناده عن أبي المليح   . عبيد اهللا بن أبي حميد    ، رواه عن أبي المليح أيضاً    : بن عدي اقال  
ـ  من مكا رنَابصَأفَ، افرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  س :أبيه قال  ـ ادنَى مفنـاد ، رٍطَ هي: 

لُّصوا في الراِلح .  
  

  :دراسة رجال السند
  .قاضي دمشق  القاضي المحدث، أبو حفص،،الحلبي انخَر عمر بن الحسن بن نصر بن طَ-

  .صدوق ثقة :)٦(قال الدارقطني
   .)٧(الْمصيصى، الضرير، و خيثمة أب،مصعب بن سعيد -

، ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات       : )٩( وقال ابن حبان   .كان صدوقاً :  )٨(قال أبو حاتم  
فـي  ) ١٠(وجعله ابـن حجـر    . وقد كف في آخر عمره    ، ألنه كان مدلساً  ، ن السماع في خبره   وبي

ويـصحف  ، يحدث عن الثقات بالمناكير    :)١١(وقال ابن عدي   .المرتبة الثالثة من مراتب التدليس      
   .عليهم

                                                 
  .١٢٧٦رقم  / ٧٦٦ / ٢ العلل المتناهية )١(
   .٢٦٠ / ٢النهاية ) ٢(
   .٣٢٤ / ٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
   .٤٧٣ / ٢تقريب التهذيب . زياد: زيد وقيل:عمير الهذلي اسمه عامر وقيل بن أسامة بن ا هو : أبو المليح) ٤(
 ، ١٠٥ / ١ أسد الغابـة .جليل صحابي، والد أبي المليح ، شر الهذلي البصري يقْأسامة بن عمير بن عامر بن األَ    : أبوه )٥(

  .١/٥٠األصابة 
  .١٣١ / ١سؤاالت الحاكم للدارقطني   )٦(
)٧ ( ىيصص٣١٥ / ٥األنساب للسمعاني .  النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام، يقال لها المصيصةهذه: الْم.  

   .٣٠٩ / ٨الجرح والتعديل  )٨(
   .١٧٥ / ٩ البن حبان ،الثقات )٩(
  .٤٦ / ١طبقات المدلسين  )١٠(
  .٣٦٤ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(



 

 ٩٠ 

  .وقد صرح بالسماع في هذه الرواية، صدوق مدلس: خالصة القول فيه
  .أبو مسعود، الزجاج، بن عبد اهللا بن يزيد بن تميم عبد الرحمن بن الحسن -

   .يكتب حديثه وال يحتج به: )١(قال أبو حاتم
  .)٢(روح أخباري متروك الحديث:  وقيللمى بن عبد اهللا س:قيل اسمهبكر الهذلي  وأب -

  

  :الحكم على الحديث
  . وقد أخرج نحو هذا الحديث اإلمام أبو داود .فيه أبو بكر الهذلي متروك، إسناده ضعيف جداً

  : رحمه اهللا)٣(قال
َأن يوم حنَينٍ كَـان     :"  عن َأبِيه   عن َأبِى الْمليحِ   ،ن قَتَادةَ ع، )٤(َأخْبرنَا همام ، حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ   

  ." َأنِ الصالَةُ فى الرحاِل، منَاديه-فََأمر النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم، يوم مطَرٍ
  

  :تخريج الحديث
،  )٨(وابـن حبـان   ،  )٧(والجعـد ، ) ٦( وابـن خزيمـة    ،به بمثله قتادة  من طريق    )٥(أخرجه أحمد 

  .به بنحوهقتادة أربعتهم من طريق  )٩(والبيهقي
  

  :دراسة رجال السندو
  .رجاله كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث
  .)١٢(األعظميو، )١١(وشعيب، )١٠(وصححه من العلماء األلباني، إسناد صحيح

  

  .)١٣( أي رفَسه) فركَلَه برجله ( فيه }ركل  { )٥٢(
  

                                                 
 .٢٢٧ / ٥ الجرح والتعديل  )١(
  .٦٣١ / ١يب تقريب التهذ )٢(
   .١٠٥٩ رقم/ ٤١٠ ١ / ١  ك الصالة باب الجمعة في اليوم المطيرسنن أبى داود )٣(
   .١٠٢٤ / ١ تقريب التهذيب .همام بن يحيى بن دينار العوذي   )٤(
 .٢٠٧٣٩ رقم و،  ٢٠٧٣٠ رقم/ ٧٥ / ٥ و ٢٠٧١٩ رقم/ ٧٤ / ٥مسند أحمد ) ٥(
 غيـر  القليـل  المطر في الرحال في بالصالة األمر و السفر في الجماعة ترك إباحة بابك الصالة صحيح ابن خزيمة     )٦(

  .١٦٥٨رقم / ٨٠ / ٣ المؤذي
  .٩٦٠رقم / ١٥١ / ١ مسند ابن الجعد )٧(
   .٤٣٦ / ٥باب فرض الجماعة األعذار التي تبيح تركها ك الصالة  صحيح ابن حبان )٨(
 .٥٨٥٦ رقم/١٨٦ / ٣ة بعذر المطر أو الطين والدحض باب ترك إتيان الجمع  الجمعة كالسنن الكبرى للبيهقي) ٩(

   .٥٧ / ٣صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ١٠(
  .٧٤ / ٥ تحقيقه ، مسند أحمد)١١(
  .٨٠ / ٣ تحقيقه، صحيح ابن خزيمة) ١٢(
   .٢٦٠ / ٢النهاية ) ١٣(



 

 ٩١ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام النسائي
رمنَا عرقَاَل َأخْب داشنِ ركَّارِ بب نب قَاَل :ان انثْمع نب ثَنَا خَطَّابدح : ونُسي نى بيسثَنَا عدح  

 َأشْرفَ علَيهِم حين    � َأن عثْمان  )٢(عن َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ     ،قَ  اعن َأبِي ِإسح  ، حدثَني َأبِي 
يوم الْجبِل حين   :  َأنْشُد بِاللَّه رجلًا سمع من رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ            :اَلحصروه فَقَ 

 تَزاههلبِرِج كَلَهقَاَلفَرو :ِإلَّا نَبِي كلَيع سلَي فَِإنَّه كُنيقٌ، اسدص انِ،َأوشَهِيد ثالحدي..... .َأو.  
  

  :تخريج الحديث 
 )٨(والبيهقي  ، )٧(وابن حبان ،)٦(والبزار، )٥(بقدمه"والدارقطني بلفظ   ، )٤(والترمذي، )٣(أخرجه أحمد 

  .به بنحوهأبي إسحاق جميعهم من طريق 
  

  :دراسة رجال السند 
  .الكوفي، يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل:  والد عيسى بن يونس هو-

 ليس بـه    ،ثقة: )١١(وفي رواية له   .ثقة: )١٠(وقال يحيى بن معين    .يس به بأس   ل : )٩(قال النسائي 
  صدوق: )١٣( وقال الساجي.إال أنه ال يحتج بحديثه، كان صدوقاً: )١٢(وقال أبو حاتم .بأس

  . كان ثقة: )١٥(ابن سعدوقال  .وروى عنه الناس، له أحاديث حسان: )١٤(بن عدياوقال 
   . في روايتهربما وهم: )١٦(وقال أبو أحمد الحاكم

                                                 
  .٣٦١١ رقم/ ٥٤٥ / ٦الكبرى ك األحباس باب وقف المساجد سنن النسائي  )١(
  .عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد اهللا وقيل إسماعيل أبو سلمة بن ) ٢(

  .٤٠٩ / ٢تقريب التهذيب 
  .٤٢٠ رقم/ ٥٩/ ١ مسند أحمد )٣(

   .٣٦٩٩ رقم/ ٦٨ / ٦ ك المناقب عن رسول اهللا باب من مناقب عثمان سنن الترمذي  )٤(
  .٣٨٩٢ رقم/ ٣٥٣ / ٥ك األحباس باب وقف المساجد والسقايات سنن الدارقطني  )٥(
  .٣٩٨ رقم/ ٩٠ / ١مسند البزار   )٦(
صحيح ابن حبان  كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا   )٧(

   .٦٩١٦ رقم/ ٣٤٨ / ١٥عليهم أجمعين 
   .١٢٢٨٥ رقم/ ١٦٧ / ٦قَايات وغَيرِها باب اتِّخَاذ الْمسجِد والسك الوقف  السنن الكبرى للبيهقي  )٨(
  . المصدر السابق )٩(
  .٧١ / ١رواية الدارمي،  تاريخ ابن معين) ١٠(
  .٢٦٤ / ١ تاريخ أسماء الثقات ،٣٧٩ / ١سؤاالت ابن الجنيد  ،٥٦ / ١من كالم أبي زكريا في الرجال  )١١(
  .٢٤٤ / ٩الجرح والتعديل  )١٢(
  .٣٨٢ / ١١تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .١٧٨ / ٧  الكامل في ضعفاء الرجال )١٤(
  .٣٦٣ / ٦الطبقات الكبرى  )١٥(
  .المصدر السابق ) ١٦(



 

 ٩٢ 

ذكر من تكلم فيـه  وقال في . )٢(وكذا قال في الكاشف ،ما به بأس،  بل هو صدوق :)١(قال الذهبي 
جـائز  : وقـال ، ثقـة : )٥(وقال العجلي .)٤( وذكره بن حبان في كتاب الثقات     . ثقة: )٣(وهو موثق 

 . فيـه غفلـة    كانت: )٧(قال يحيى القطان   .بن معين اوثقه   :)٦(وقال ابن حجر في اللسان     .الحديث
  سمعت أبا : )٩(وقال أبو بكر األثرم .لم يكن به بأس: )٨(يالرحمن بن مهد قال عبدو

، حديثه مـضطرب  : )١٠(وقال أحمد  .وذكر يونس بن أبي إسحاق فضعف حديثه عن أبيه        ،عبد اهللا 
 وقال ابن حـزم فـي       .في حديثه لين  : )١٢(وقال ابن خراش   .كذا وكذا : )١١(وقال في موضع آخر   

  .يهم قليالً ،صدوق: )١٤(وقال ابن حجر. بن حنبل جداًاوأحمد ، ضعفه يحيى القطان: )١٣(محاله
ختيارواالنتقـاء مـن    وإن كان قد احتج به مسلم ؛ فلعل ذلك منه على سبيل اإل            : )١٥(قال األلباني 

  .حديثه
وقد وقعت المخالفة فـي روايتـه وذلـك أن    . صدوق يحتج به إذا لم يخالف    : خالصة القول فيه  

بنه قد روى هذا الحديث عن جده أبي إسحاق كما في رواية الدارقطني ولم يذكر عبارة     اسرائيل ا 
  .فركله برجله وكما هو مقرر في علم المصطلح تقديم األئمة لرواية إسرائيل على رواية والده 

 : فقال ؟ أحمد من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق          اإلمام )١٦(الفضل بن زياد  فقد سأل   
بل إن يونس بن     ، نعم إسرائيل صاحب كتاب    : قال ، قلت إسرائيل أحب إليك من يونس      ،إسرائيل

  .أبي إسحاق يقدمه على نفسه في الرواية عن أبيه

                                                 
  .٣١٨ / ٧ ميزان االعتدال )١(
  .٤٠٢ / ٢ للذهبي ،الكاشف) ٢(
  .٢٠٤ / ١للذهبي ذكر من تكلم فيه وهو موثق ) ٣(
   .٦٥٠ / ٧ البن حبان ،الثقات )٤(
  .٣٧٧ / ٢ للعجلي ،الثقات) ٥(
  .٤٥٧ / ٩لميزان لسان ا) ٦(
   .٢٧ / ٧ سير أعالم النبالء )٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  .٤٩١ / ٣٢تهذيب الكمال ) ٩(
  .١٧٩ / ١بحر الدم  )١٠(
  .٤٩٢ / ٣٢ تهذيب الكمال )١١(
  .٧٦٦ / ٢المغني في الضعفاء  )١٢(
  .٤٩ / ٩بن حزم ال المحلى  )١٣(
   .٣٤٨ / ٢تقريب التهذيب  )١٤(
   .٥١٨/ ١١ ةالضعيفسلسلة األحاديث  )١٥(
  .٢٣ / ٧ تاريخ بغداد )١٦(



 

 ٩٣ 

 إذا اختلفوا فـي حـديث أبـي          كان أصحابنا سفيان وشريك وعد قوماً      : )١(عيسى بن يونس  قال  
،  وأتقن لها مني   ،روى عنه مني   فهو أ  ،ذهبوا إلى ابني إسرائيل   ا :إسحاق يجيؤون إلى أبي فيقول    

  .وهو كان قائد جده
  

  :الحكم على الحديث
   .قد خالف ابنه إسرائيل فلم يذكر عبارة ركله برجله يونس ف، شاذإسناده 

. عـن أنـس بنحـوه     ،من طريق قتادة    ) ٢(عند البخاري ما جاء : منهاصحيحهة  وللحديث شواهد   
وابـن  ، )٥(وأبـو داود  . بي هريرة  بنحوه   عن أ ،عن أبيه   ،من طريق سهيل    ) ٤(وأحمد، )٣(ومسلم
  ." فركله برجله"لفظة   ذكربنحوه بدون المازني ظالم بن اهللا عبدمن طريق )٧(وأحمد، )٦(ماجه

   
السحاب المتراكب بعضه فـوق     :الركام  ) حتى رأيت ركاما  (في حديث االستسقاء    } ركم  { )٥٣(

  .)٨(بعض
  

  : رحمه اهللا)٩(قال اإلمام الطبراني
ـ   عن الةَضن فُ  ب اركبا م نَحدثَّ: اَل قَ طيِاس الو ليمان س ن ب عيدا س نَحدثَّ: اَلقَ )١٠(دا أحم نَدثًَّح الح نِس 
ـ ينـة المد بِ اِهللاسوِل ر هدى ع  علَ طَح قَ رطَ الم أن: �الك م  بنِ  أنسِ ي عن اننَ الب تابِوثَ ـ ى غَ حتَّ ا لَ
السوخشَ عر ا الهلَ ولَ ع اكوخَ  األموالِ ى ينَش علَ ا الهالك ى نَلْقُا فَ نَ أنفس ا ادع رب ك ـ   أن ي سقا فَ نَيـ ر  عفَ
اهللاِ سوُلر  ي ديلَ إِ هى الس اَ ولَ ماء اِهللا و م  ا نرى ف  ي السماء اَ ولَ  بيضاء اِهللا و ا قَ  مبض يد ى رأيتُ  حتَّ ه 

السقُقَّشَ تَماءمن ه نَا ها وهى رأيتُحتَّا نَهكَ رفَاًام صبس لَبع وَأاٍلي يهِامنم نالج معلَ ِإةى الجمعة 
  .الحديث ....... ب كُس تَماءى والسرخْاُأل

                                                 
  .٥٢٢ / ٢تهذيب الكمال  )١(
   ك المناقب باب مناقب عثمانو،٣٦٨٦ رقم/ ١١ / ٥ ك المناقب باب مناقب عمرصحيح البخاري) ٢(
 . ٣٦٩٩ رقم/ ١٥ / ٥

 .٦٤٠٠ رقم/ ١٢٨ / ٧  ك فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير صحيح مسلم) ٣(
 .٩٤٢٠ رقم/ ٤١٩ / ٢مسند أحمد ) ٤(
  .٤٦٥٠ رقم/ ٣٤٣ / ٤  ك السنة  باب في الخلفاءسنن أبي داود) ٥(
 .١٣٤ رقم/ ١٤٤ / ١  ٤  ك المقدمة باب فضائل العشرةسنن ابن ماجة )٦(

  .١٦٣٠ رقم/ ١٨٧ / ١مسند أحمد ) ٧(
  .٢٦٠ / ٢النهاية ) ٨(
  .٥٩٢ رقم/ ١٨٧ / ١المعجم األوسط ) ٩(
  .٣٠٣ / ٤ تاريخ بغداد .ضيل أبو جعفر الخزاز المقرئ بن الفي علنحمد بأ )١٠(



 

 ٩٤ 

  :تخريج الحديث 
   )٦(وابن الجارود، )٥(والبغوي، )٤(والبيهقي، )٣(النسائيو، )٢(مسلمو، )١(البخاريأخرجه 

  . عن أنس مرفوعاً بنحوهِإسحاق بن عبد اِهللا بنِ َأبِي طَلْحةَ جميعهم من طريق 
ومـن  ،مرفوعاً بنحوه    إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك            من طريق  )٧(والبخاري

وابـن  ، )١١(وابن أبـي شـيبة    ، )١٠(وأحمد، )٩(والنسائي. عن أنس مرفوعاً بنحوه   ،  قتادة )٨(طريق
 مـن طريـق     )١٣(والبـزار . الطويل عن أنس مرفوعاً بنحوه    ميد  ح أربعتهم من طريق     )١٢(حبان

سالم بن عبد اهللا    كالهما من طريق    ) ١٥(والطبراني، )١٤(وأبو عوانة . به  بنحوه  مبارك بن فضالة    
  .من طريق الحسن به بنحوه) ١٦(وأبو عوانة .  مرفوعاً بنحوه أنس بن مالكعن

  

  : دراسة رجال السند 
  .البصري، الة أبو فض،الةضمبارك بن فَ -

   ال شيئاًإ لم نكتب للمبارك شيئاً: )١٩(عبد الرحمن بن مهديقال . )١٨(هشيمو، )١٧( عفانوثقه
                                                 

 ٩٣٣رقم / ١٢ / ٢  ك الجمعة باب االستسقاء في الخطبة يوم الجمعةصحيح البخاري )١(

 .٢١١٦ رقم / ٢٥ / ٣  ك االستسقاء باب الدعاء في االستسقاءصحيح مسلم )٢(

 .١٥٢٧ رقم / ١٨٥/ ٣ اك المطر  ك االستسقاء باب رفع اإلمام يديه عند مسألة إمسسنن النسائي )٣(

 .٢٢١ / ٣السنن الكبرى للبيهقي  )٤(

  .٤١٤ / ٤شرح السنة للبغوي )٥(
 .٢٥٦رقم / ٧٥ / ١المنتقى من السنن البن الجارود  )٦(

ك الجمعة  ، م١٠١٤  رقم  / ٢٨ / ٢باب اِلاستسقَاء في خُطْبة الْجمعة غَير مستَقْبِِل الْقبلَة       ك االستسقاء     صحيح البخاري     )٧(
 رقـم / ٣٠ / ٢باب الدعاء ِإذَا كَثُر الْمطَر حوالَينَا ولَا علَينَا          ك الجمعة     ١٠١٥ رقم/ ٢٩ / ٢باب اِلاستسقَاء علَى الْمنْبرِ   

باب الـدعاء    و ك الدعوات     ١٠٣٣ رقم/ ٣٢ / ٢ باب من تَمطَّر في الْمطَرِ حتَّى يتَحادر علَى ِلحيته         ك الجمعة    ١٠٢١
    .٦٣٤٣ رقم/ ٧٥ / ٨مستَقْبَِل الْقبلَةغير 

   .١٠١٥ رقم/ ٢٩ / ٢ باب اِلاستسقَاء علَى الْمنْبرِ ك الجمعة صحيح البخاري )٨(
  .١٥٢٦  رقم/ ١٨٤ / ٣  ك االستسقاء باب مسألة اإلمام رفع المطر إذا خاف ضررهسنن النسائي )٩(
  .١٢٩٧٢ رقم / ١٨٧ /  ٣ ،  ١٢٠٣٨ رقم / ١٠٤ / ٣مسند أحمد  )١٠(
  المطر اشتد إذا يقول سلم و عليه اهللا صلى النبي كان ما ك الدعاء باب مصنف ابن أبي شيبة )١١(
  .٣٢٣٩٥ رقم / ٤٦٩ / ١٦ 
  م٢٨٥٩ رقم / ١٠٧ / ٧صحيح ابن حبان  )١٢(
   .٦٦٨٢ رقم/ ٣٠٣ / ٢مسند البزار  )١٣(
 . ٢٥٠٠ رقم / ١١٥ / ٢مسند أبي عوانة  )١٤(

 .٥٩٢ رقم / ١٨٧ / ١المعجم األوسط  )١٥(
 .٢٥٢٥ رقم / ١٢٣ / ٢مسند أبي عوانة  )١٦(
   .٣٣٩ / ٨ الجرح والتعديل )١٧(
   .٢٨ / ١٠ تهذيب التهذيب )١٨(
   .١٨٨ / ٢٧ تهذيب الكمال )١٩(



 

 ٩٥ 

  .كان شديد التدليس: )١(وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود. سمعت الحسن: يقول فيه
   . ضعيف:)٣(وقال النسائي. وكان يدلس، حدثنا فهو ثبت: إذا قال مبارك: )٢(وقال أيضاً

  .وكان فيه ضعف: )٥(وقال محمد بن سعد. كان يخطئ: )٤(قال ابن حبانو
لم يـسمع   ، جائز الحديث ، وليس بقوي ، كتبت حديثه : )٧(أيضاًوقال  . ال بأس به  : )٦(وقال العجلي 

  .كان يرسل عنه، نس شيئاًأمن 
، همـا ما أقرب : )٨(فقال؟  وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل سئل أبي عن مبارك والربيع بن صبيح             

. ما أقربهما كان المبارك يـدلس     :  فقال ؟قال وسئل أبي عن مبارك وأشعث     ، كان المبارك يرسل  
إال شيئا  ،  أقبل منه شيئا     لم: )١٠(وقال يحيى بن سعيد   . هو صالح وسط  : )٩( علي بن المديني   وقال

 :)١٢(يوقال البخـار  . حدثنا فهو ثقة  : يدلس كثيرا فإذا قال   : )١١(وقال أبو زرعة  . حدثنا: يقول فيه 
  . منهربيع بن صبيح وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليساًعندما ذكر 

  . ضعيف الحديث: )١٣( عنه فقال في روايةأحكامه فقد تعددت :يحيى بن معينأما 
: )١٦(قـال أخرى   ورواية، صالح: )١٥( وقال أيضاً  لم يكن با لكذوب    ، ليس به بأس   :)١٤( مرة وقال
   .ثقة

اختلفت الرواية عن يحيـى بـن    : )١٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم     وخالصة كالم ابن معين ما قاله     
ما ،  عن يحيى   محفوظاً اوالربيع بن صبيح وأوالهما أن يكون مقبولً      ، معين في مبارك بن فضالة    

                                                 
   .١٨٨ / ٢٧تهذيب الكمال  )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .٢٣٩ / ١عفاء والمتروكين للنسائي الض )٣(
  .٥٠٢ / ٧ البن حبان ،الثقات )٤(

  .٢٧٧ / ٧الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٢٦٣ / ٢ للعجلي ، الثقات)٦(
   .٢٨ / ١٠تهذيب التهذيب  )٧(
   .١٨٥ / ٢٧ تهذيب الكمال )٨(
  .المصدر السابق ) ٩(
  .المصدر السابق  )١٠(
  .المصدر السابق  )١١(
   .٤٧ / ١ للبخاري ، الضعفاء الصغير)١٢(
  .٣٣ / ٣الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  )١٣(
  .٧٨ / ١تاريخ ابن معين رواية ابن محرز  )١٤(
   .٤٧ / ١ للبخاري ،الضعفاء الصغير )١٥(
  .٨٣ / ٤تاريخ ابن معين رواية الدوري  )١٦(
   .٣٣٩ / ٨ الجرح والتعديل )١٧(



 

 ٩٦ 

ولـم  ، ساكوكان من النُّ، خياراً، مسلماً، كان صدوقاً: )١(وقال الساجي .وافق أحمد وسائر نظرائه  
  .لين كثير الخطأ يعتبر به: )٢(الدارقطنيوقال  .فيه ضعف، يكن بالحافظ

   .يحسن الثناء على مبارك بن فضالةكان  )٣(يحيى بن سعيدأما 
 ولم يذكره ابن حبان في      ،هو حسن الحديث   :)٥(ال الذهبي قو.  ال يرضاه  كان) ٤(وفي رواية أخرى  

  .، وكان من أوعية العلم"الضعفاء " 
  .مرتبة الثالثة في ال)٧(ذكرهوصدوق يدلس : )٦(وقال ابن حجر

 فـي هـذه     مبارك بن فضالة صدوق مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع         : خالصة القول فيه  
  .الرواية

  ).٢٠( سبقت ترجمته في حديث رقم الحسن بن أبي الحسن البصري -
وهنا لم يرسل الحسن الحديث فأنس رضي اهللا عنه قد نزل البصرة سـنة تـسعين                : قال الباحث 

    .بسماعه من أنس رضي اهللا عنه)١٠(وأبو حاتم ، )٩(وابن معين  ، )٨(م أحمدوجزم كل من اإلما
  

  :الحكم على الحديث 
وبـاقي رجالـه    . ولم يصرح بالسماع من الحسن    ، فيه مبارك مدلس من الثالثة    ، إسناده ضعيف 

  .ثقات
 َأهَل الْمدينَـة    َأصاب:  َأنَسٍ رضي اُهللا عنْه قَالَ      من حديث  )١١(وأخرج بنحو هذا الحديث الشيخان    

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر دهلَى عطٌ عالحديث... ……قَح.  
  

ومـا  . أنه كان يأوي  : في األصل ( )رحم اللّه لُوطاً إن كان لَيأوِي       :  أنه قال  (فيه  } كن  { )٥٤(
ى الذي هـو أشـد األركـان         أي إلى اللّه تعال    )إلى ركْن شديد    ) أثبتناه في واللسان والهروي     

                                                 
   .٣٣٩ / ٨الجرح والتعديل  )١(
   .المصدر السابق) ٢(
   .٢٨٢ / ٧ سير أعالم النبالء )٣(
   .٣٣ / ٣ البن الجوزي ، الضعفاء والمتروكين)٤(
   .٢٨٤ / ٧ سير أعالم النبالء )٥(
   .١٥٧ / ٢تقريب التهذيب   )٦(
   .٤٣/  طبقات المدلسين ا)٧(
   .٤٠ / ٣الجرح والتعديل )٨(
  .١٣٠ / ١رواية ابن محرز ،  تاريخ ابن معين) ٩(
  .٤١ / ٣يلالجرح والتعد) ١٠(
 .٩٣٣رقم / ١٢ / ٢  ك الجمعة باب االستسقاءفي الخطبة يوم الجمعةصحيح البخاري )١١(



 

 ٩٧ 

 أو آوِي إلـى ركْـن       ( :وأقْواها وإنما تَرحم عليه لسهوِه حين ضاق صدره من قومه حتى قال           
   .)١( أراد عز العشيرة الذين يستَنَد إليهم كما يستند إلى الركْن من الحائط)شديد 

  

  :رحمه اهللا) ٢(قال اإلمام الترمذي
 يسثَنَا الْحدح    زِيورالْم ياعالْخُز ثيرح نب رٍو       ، نمنِ عب دمحم نى عوسم نُل بثَنَا الْفَضدح ، نع

ورحمةُ اللَّه علَـى   ": قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : قَاَل �عن َأبِي هريرةَ    ، )٣(َأبِي سلَمةَ 
ِإ، لُوط    يدكْنٍ شَدْأوِي ِإلَى رلَي كَان ِإذْ قَاَلن  :}  يدكْنٍ شَـدآوِي ِإلَى ر ةً َأوقُو ِلي بِكُم َأن ٤(}قَاَل لَو( 

همقَو نم ةوري ذا ِإلَّا فنَبِي هدعب نم ثَ اللَّهعا بفَم".  
  

  :تخريج الحديث
به محمد بن عمرو    أربعتهم من طريق     )٨(وابن حبان ، )٧(والبزار، )٦( والطحاوي ،)٥(أخرجه أحمد 

  .بمثله
  

  :دراسة رجال السند
  .المروزي، أبو عبد اهللا، ينانيلفضل بن موسى الس ا-
ن اوذكـره   ،  )١٣(وابن شـاهين  ، )١٢(والذهبي، )١١(وابن سعد ، )١٠(ووكيع، )٩(يحيى بن معين  ه  ثقو

   .روى الفضل مناكير: )١٥(نيبن المديعلي و،  أحمدقال. )١٤(حبان في كتاب الثقات
  عبد اهللا بن السائب الذي يروى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى: )١٦( بن معينيحيىوقال 

                                                 
   .٢٦٠ / ٢ النهاية )١(
  . ٣١١٦ رقم/ ١٩٢ / ٥  ك تفسير القرآن باب سورة يوسفسنن الترمذي) ٢(

  . ٤٠٩  / ٢تقريب ال .أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني  )٣(
 .٨٠آية  : دهو سورة ) ٤(

 .٨٣٧٣ رقم/ ٣٣٢ / ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
  .٢٨٠ رقم/ ٣٣٤ / ١ للطحاوي ، مشكل اآلثار)٦(
  .٧٩٣٤ رقم/ ٣٩٦ / ٢مسند البزار  )٧(
 .٨٧ / ١٤صحيح ابن حبان  )٨(
  .٣٥٤ / ٤ رواية الدوري ، تاريخ ابن معين  )٩(
  .٢٥٧ / ٢٣تهذيب الكمال  )١٠(
  .٣٧٢ / ٧الطبقات الكبرى  )١١(
   .١٠٣ / ٩سير وال، ١٢٣ / ٢ للذهبي ،الكاشف )١٢(
  .١٨٦ / ١البن شاهين ، تاريخ أسماء الثقات  )١٣(
  .٣١٩ / ٧ البن حبان ،الثقات )١٤(
  .٤٣٧ / ٥ميزان االعتدال ،١١٨٢ / ٣ التعديل والتجريح ،٢٥٨ / ٨تهذيب التهذيب ، ٦٨ / ٧الجرح والتعديل  )١٥(
  .١٥ / ٣ي  رواية الدور،تاريخ ابن معين  )١٦(



 

 ٩٨ 

 :وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقـول        ، هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط      ، بهم العيد 
   .صدوق صالح: )١(وقال أبو حاتم .عن عبد اهللا بن السائب

  . وربما أغرب، ثقة ثبت: )٢(حجرقال ابن و
  .ثقة: خالصة القول فيه

  .المدني، المؤذن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص -
  .  ليس به بأس:)٤(قال النسائيو. ثقة: )٣(قال ابن معين
أرجو أنه ال بـأس     : )٦(وقال ابن عدي  . وهو شيخ ، يكتب حديثه ، صالح الحديث : )٥(قال أبو حاتم  

كان محمـد   : قيل له وما علة ذلك؟ قال      .ه ما زال الناس يتقون حديث     :)٧(ينقال يحيى بن مع   و. به
 بى سـلمة عـن   أخرى عن أثم يحدث به مرة ، بى سلمة بالشئ رأيهأبن عمرو يحدث مرة عن      ا
ويـشتهى  ، ليس بقوي الحديث   )٩(وقال الجوزجاني . كان يخطئ : )٨( وقال ابن حبان   . هريرة يبأ

  .ه أوهامصدوق ل: )١٠(وقال ابن حجر .حديثه
  .صدوق: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
، )١٢(األلبـاني و، )١١(حسنه مـن العلمـاء الترمـذي      ، فيه محمد بن عمرو صدوق     ،إسناده حسن 

  . )١٣(شعيبو
  

وأركان كل شيء جوانبـه     .  أي لجوارِحه  ) انْطقي   : ويقال ألركانه  (وفي حديث الحساب     )٥٥(
  . )١٤(هاالتي يستَند إليها ويقوم ب

                                                 
  .٦٩ / ٧الجرح والتعديل  )١(
  .١٣ / ٢تقريب التهذيب  )٢(
  .١٠٧ / ١ رواية ابن محرز  ،تاريخ ابن معين  )٣(
  .٢١٧ / ٢٦تهذيب الكمال  )٤(
  .٣١ / ٨الجرح والتعديل  )٥(
 .٢٢٤ / ٦الكامل  )٦(
  .٣١ / ٨الجرح والتعديل  )٧(
  .٣٧٧ / ٧ البن حبان ،الثقات) ٨(
  .٢٤٣ / ١ل أحوال الرجا )٩(
 .١١٩ / ٢تقريب التهذيب  )١٠(
  .٢٩٣ / ٥سنن الترمذي  )١١(
  .٢٩٣ / ٥سنن الترمذي  صحيح وضعيف )١٢(
  .٣٣٢ / ٢ تحقيقه ،مسند أحمد )١٣(
   .٢٦٠ /٢ النهاية )١٤(



 

 ٩٩ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام مسلم
حدثَنَا عبيـد اللَّـه     ، حدثَنى َأبو النَّضرِ هاشم بن الْقَاسمِ     ، حدثَنَا َأبو بكْرِ بن النَّضرِ بنِ َأبِى النَّضرِ       

ىعاَألشْج ،  رِىالثَّو انفْيس نبِ  ، عكْتالْم ديبع ن٢(ع( ،نلٍ عيفُض )٣( ، بِىنِ الشَّعع)َأنَسِ   ، )٤ ننِاعب 
اِلكقَاَل � م: وِل اللَّهسر نْدصلى اهللا عليه وسلم - كُنَّا ع- كحفَض   
د ربـه   من مخَاطَبة الْعب   « :قَاَل . اللَّه ورسولُه َأعلَم   :قُلْنَا: قَاَل. »هْل تَدرون مم َأضحك   «  :فَقَاَل
ِإالَّ ،  فَِإنِّى الَ ُأجِيز علَى نَفْسى     :  فَيقُولُ :قَاَل. بلَى: قُوُلي َ :قَاَل؟  يا رب َألَم تُجِرنى من الظُّلْمِ     : يقُوُل

 فَيخْـتَم  :قَـالَ .  شُهوداوبِالْكرامِ الْكَاتبِين، كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك شَهِيدا    : فَيقُول: قَاَل. شَاهدا منِّى 
 يهلَى فقَاُلعى:فَيقانْط هكَانقَاَل.  َألر: اِلهمقُ بَِأعالحديث... ..... فَتَنْط.  

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

وهـي  ) نب كما ذكر الهـروي      هي زي ( وفي حديث حمنة كانت تجلس في مركن أختها          )٥٦(
والميم زائدة وهي التي تَخُص     . اإلجانة التي يغْسل فيها الثياب    : مستَحاضة المركَن بكسر الميم   

  .)٥(االآلت
  

  : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام مسلم
    ىادرةَ الْملَمس نب دمحثَنَا مدَح ،     نبٍ عهو نب اللَّه دبثَنَا عدح   ارِثنِ الْحرِو بمابٍ  ،  عهنِ شنِ ابع ،

صـلى اهللا عليـه      - ي زوجِ النَّبِ  �عن عاِئشَةَ ، وعمرةَ بِنْت عبد الرحمنِ   ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ   
  وتَحتَ ، -لمصلى اهللا عليه وس -رسوِل اللَّه ) ٧( خَتَنَةَ- َأن ُأم حبِيبةَ بِنْتَ جحشٍ -وسلم

 فونِ عنِ بمحالر دبع- وَل اللَّهستَفْتَتْ رفَاس يننس عبتْ سيضتُحى -صلى اهللا عليه وسلم - اسف 
ذَِلك .    وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم    -فَقَاَل ر-: »      ةضيتْ بِالْحسلَي هذه قٌ  ، ِإنرذَا عه نلَك٨(و( ،

                                                 
  .٧٦٢٩ رقم/ ٢١٦ / ٨ك الزهد والراقائق باب حدثنا قتيبة صحيح مسلم  )١(
  .٦٤٧ / ١ تقريب التهذيب .بن مهران الكوفي المكتبا هو: عبيد )٢(
  .١٥ / ٢تقريب التهذيب . مي أبو النضر الكوفي يقَبن عمرو الفُهو ا : فضيل )٣(
 .عامر بن شراحيل هو :  الشعبي )٤(
  .٢/٢٦٠ النهاية )٥(
   .٧٨٢ رقم/ ١٨١/  ١  ك الحيض باب المستحاضة وغسلها وصالتهاصحيح مسلم )٦(
  عيباً عليه السالم واألختان من جهة المرأة واألحماء من قَبِل الزوجأى أبو امرأته يعنى ش:  الختنة )٧(

   .٢١٨ / ٢ق  الفائ-أخت زوجته  : وهنا .الخَتنَان :  يقال ألبى المرأة وأمها 
  .٦١ / ٢شرح سنن أبي داود للعيني  .أي دم عرق: العرق  )٨(



 

 ١٠٠ 

 زينَب بِنْت جحشٍ    فى حجرة ُأخْتها  ، فَكَانَتْ تَغْتَسُل فى مركَنٍ     : قَالَتْ عاِئشَةُ .  »يوصلِّ، ياغْتَسلفَ
   .الحديث.......... 

  

  :تخريج الحديث
  .به مختصراًابن شهاب من طريق ) ١(أخرجه البخاري

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

. ركاه يركُوه إذا أخَّره   :  يقال ) أركُوا هذين حتى يصطلحا      (ي حديث المتشَاحنَين    ف} ركا  { )٥٧(
، أي كلّفوهمـا  :  بالهـاء  )ارهكـوا هـذين     (ويروى  .  من التَّرك  ) اتْركوا هذين    (وفي رواية   

  .)٢(إذا حملن عليها في السير وجهدتَهأ، وألزموهما من رهكْتُ الدابة
  

  : رحمه اهللا) ٣(ام مسلمقال اإلم
   رمَأبِى ع نثَنَا ابدح ،      ميرنِ َأبِى ممِ بلسم نع انفْيثَنَا سداِلحٍ  ، حَأبِى ص نةَ     )٤(عريرا هَأب عمس� 

ه عز وجلَّ فى ذَِلك الْيـومِ       تُعرض اَألعماُل فى كُلِّ يومِ خَميسٍ واثْنَينِ فَيغْفر اللَّ        : "رفَعه مرةً قَالَ  
اركُوا هـذَينِ حتَّـى      :ِلكُلِّ امرٍِئ الَ يشْرِك بِاللَّه شَيًئا ِإالَّ امرًأ كَانَتْ بينَه وبين َأخيه شَحنَاء فَيقَالُ             

   ".يصطَلحا
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند 
  . يمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدنهو :  عمريابن َأبِ -

 .ما بمكة فابن أبي عمرأ: سمعت أحمد وسئل عمن يكتب فقال: )٥(أحمد بن سهل االسفرائنيوقال 
 حدث   موضوعاً رأيت عنده حديثاً  و، فيه غفلة ، صدوق: )٧(قال أبو حاتم  . ةثق: )٦(وقال الدارقطني 

  . ابن عيينة به عن

                                                 
  .٣٢١ رقم/ ١٢٤ / ١  ك الحيض باب عرق االستحاضةصحيح البخاري )١(
   .٢٦١ / ٢النهاية ) ٢(
   .٦٧١١ رقم/ ١١ / ٨  ك البر والصلة واآلداب باب النهي عن الشحناء والتهاجرصحيح مسلم) ٣(
 . ذكوان السمان الزيات المدني  : أبو صالح )٤(

  .٤٥٧ / ٩تهذيب التهذيب ) ٥(

  .٣ / ١ سؤاالت البرقاني الصغير )٦(
  .١٢٤ / ٨الجرح والتعديل  )٧(



 

 ١٠١ 

  .)٢(وذكره ابن حبان في الثقات. صدوق: )١( حجروقال ابن
  .وقد حث اإلمام أحمد بالكتابة عنه، وثقه الدارقطني، ثقة: خالصة القول فيه

وهو ثقـة   ) ٢( سبقت ترجمته في حديث رقم       سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي        -
  . واختالطه ال يضر

نبي صلى اهللا عليه وسلم أيـضاً فـي صـحيح           أما الرواية التي جاءت مرفوعة لل     : الباحث قال
تُعـرض َأعمـاُل     « : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم    - رسوِل اللَّه    أنَأبِى هريرةَ   من حديث   )٣(مسلم

الَّ عبدا بينَه وبين    ِإ، فَيغْفَر ِلكُلِّ عبد مْؤمنٍ   ، النَّاسِ فى كُلِّ جمعة مرتَينِ يوم االثْنَينِ ويوم الْخَميسِ        
  . »حتَّى يفيَئا،  هذَينِ -اركُوا  َأوِ - اتْركُوا :َأخيه شَحنَاء فَيقَاُل

  

جنس للركية وهي البئر وجمعهـا      :  الركي   ) فأتَينا على ركي ذَمة      ( وفي حديث البراء      )٥٨(
  .)٤(القليلة الماء: والذَّمة . ركايا

  

  : رحمه اهللا)٥(قال اإلمام أحمد
 ماشثَنَا هد٦(ح( ، انملَيثَنَا سدح)٧( ، ديمح نع)٨( ، ونُسي نع)٩( ،   اءـرـنِ الْبقَـالَ  �ع :     ـعكُنَّـا م     

 فَنَزَل  : قَالَ -عني قَليلَةَ الْماء   ي -فََأتَينَا علَى ركي ذَمة   ، رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مسيرٍ       
  .الحديث........ فيها ستَّةٌ 

  

  :تخريج الحديث
  . به بمثلهسليمان بن المغيرمن طريق ) ١١(وأبو بكر الشيباني، )١٠(أخرجه الطبراني

  

  : دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

                                                 
  .٩٠٧/ ١تهذيب تقريب ال) ١(
  .٩٨ / ٩ البن حبان ،الثقات) ٢(
  .٦٧١٢رقم / ١٢ / ٨صحيح مسلم ) ٣(
   .٢/٢٦١النهاية  )٤(
 .١٨٥٨٤ رقم/ ٥٤٧ / ٣٠مسند أحمد ) ٥(
   .١٠١٧ / ١تقريب التهذيب . بن القاسم بن مسلم الليثي أبو النضر هو ا: هاشم ) ٦(
  .٤١٣ / ١تقريب التهذيب .  أبو سعيد بن المغيرة القيسي موالهم البصريهو ا: سليمان  )٧(
  .٢٧٦ / ١تقريب التهذيب .بن هالل العدوي أبو نصر البصري ا هو: حميد )٨(
   .١٠٩٨ / ١ تقريب التهذيب .بن جبير الباهلي أبو غالب البصري ا هو: يونس )٩(
  .١١٧٧ رقم/ ٢٦ / ٢المعجم الكبير  )١٠(
   .٢١٠٩ رقم/ ٦٠٨ / ٣ اآلحاد والمثاني )١١(



 

 ١٠٢ 

  :الحكم على الحديث
  . لجهالة حال يونس: وقال)٢(شعيبوضعفه ، ه جيد قويإسناد: )١(وقال ابن كثير، إسناده صحيح

وإنما أراد اإلمام شعيب التضعيف ليونس بن عبيد فهو مقبول وال يوجد متابع لـه               : قال الباحث 
  . أحد الثقات واهللا أعلميونس بن جبير الباهليوصاحب الرواية في هذا الحديث هو 

  

  .)٤()رد  يتَب)٣( فإذا هو في ركي (ومنه حديث علي) ٥٩(
  

  :  رحمه اهللا)٥(قال اإلمام مسلم
 َأن رجالً �عن َأنَسٍ، )٦(َأخْبرنَا ثَابِتٌ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ، حدثَنَا عفَّان، حدثَنى زهير بن حربٍ

       وِل اللَّهسر لَدو بُِأم متَّهي فَقَ. -صلى اهللا عليه وسلم   -كَان    وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم    -اَل ر- 
ىلِلع : »    نُقَهع رِبفَاض باذْه« . ىلع ا     ، فََأتَاهيهف درتَبي ىكى رف وفَِإذَا ه .  ىلع فَقَاَل لَه :جاخْر، 

 هدي لَهفَنَاو ،هجفََأخْر ،     ذَكَر لَه سلَي وببجم وفَِإذَا ه،   نْهع ىلفَكَفَّ ع ،    َأتَى النَّبِى صـلى اهللا    -ثُم
  .يا رسوَل اللَّه ِإنَّه لَمجبوب ما لَه ذَكَر:  فَقَاَل-عليه وسلم

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  : دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

إنـاء  :  الركْوة )ه عليه وسلم بِركْوة فيها ماء        أنه أتى النبي صلى اللّ     (وفي حديث جابر   )٦٠(
  .)٧(صغير من جِلْد يشْرب فيه الماء والجمع رِكاء

 

  : رحمه اهللا)٨(قال اإلمام البخاري
  ، )٩(حدثَنَا حصين، حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن مسلمٍ، حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل

                                                 
  .١٠٤ / ٦ البن كثير ،البداية والنهاية )١(
 .٢٩٢ / ٤تحقيقه ،مسند أحمد) ٢(

   .١٢٥ / ١فتح الباري البن حجر . بئرأي ال: ركي )٣(
  .٢/٢٦١النهاية ) ٤(

  .٧١٩٩رقم / ١١٩ / ٨  ك التوبة باب براءة حرم النبي من الريبةصحيح مسلم) ٥(
 .١٨٥/  ١ تقريب التهذيب .بن أسلم البنانيا هو: ثابت) ٦(
   .٢/٢٦١النهاية  )٧(
  .٣٥٧٦  رقم/ ١٩٣ / ٤  ك المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالمصحيح البخاري) ٨(
 / ١١٤/ ٧البخاري من رواية  بن مرة تابعه عمرو، وهو ثقة تغير) ٢٥( سبقت ترجمته حصين بن عبد الرحمن السلمي) ٩(

   .٥٦٣٩رقم



 

 ١٠٣ 

  ، عطشَ النَّاس يوم الْحديبِية:عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا رضي اُهللا عنْهما قَاَل ، َأبِي الْجعدعن ساِلمِ بنِ 
 :واقَالُ؟  ما لَكُم : فَقَاَل. فَجهِشَ النَّاس نَحوه  ، فَتَوضَأ، والنَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين يديه رِكْوةٌ       

فَجعَل الْماء يثُـور    ، فَوضع يده في الركْوة   ، ِإلَّا ما بين يديك   ، ولَا نَشْرب ، لَيس عنْدنَا ماء نَتَوضأُ   
كُنَّـا  ،  ماَئةَ َألْف لَكَفَانَا    لَو كُنَّا  :قَاَل؟  كَم كُنْتُم : قُلْتُ .وتَوضْأنَا، فَشَرِبنَا، بين َأصابِعه كََأمثَاِل الْعيونِ   

  .خَمس عشْرةَ ماَئةً
  

  :تخريج الحديث
ومـن  . به بنحـوه    من طريق حصين   )١( أيضاً وقد أخرجه البخاري   تفرد به البخاري عن مسلم    

ابن َأبِـي    من طريق    )٢(وله شاهد أيضاً عند البخاري    . طريق عمرو بن مرة عن سالم به بنحوه       
  .به مرفوعاًً بنحوه عاِئشَةَ عن، عمرٍو ذَكْوان مولَى عاِئشَةَ عن أبي، ملَيكَةَ

  

  :دراسة رجال السند
  .األشجعي، الغطفاني، سالم بن أبي الجعد رافع -

   .)٤(والعجلي، )٣(والنسائي، وأبو زرعة،  ابن معينوثقه
  .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات .مجمع على ثقته: )٥(براهيم الحربيإوقال 

  .)٧(الذين ال يضر تدليسهم، ا بالنسبة لكونه مدلساً،ً فقد جعله ابن حجر من المرتبة الثانيةوأم
  .)٨(الذهبي اإلمام  قال بتدليسه وممن

   .مرسل، ثقة: )١٠(قال الذهبيو .وكان يرسل كثيراً، ثقة: )٩(وأما بالنسبة إلرساله فقال ابن حجر
،  أنه سمع من جابر    )١١(عن البخاري ،  العلل حكى الترمذي في   وسالم سمع من جابر   : قال الباحث 

  .فزال اشكال اإلرسال من روايته عن جابر رضي اهللا عنه

                                                 
  .٤١٥٢ رقم/ ١٢٢ / ٥ لحديبية ك المغازي باب غزوة اصحيح البخاري )١(
   .٤٤٤٩ رقم/ ١٣ / ٦  ك المغازي باب مرض النبي ووفاتهصحيح البخاري) ٢(
   .٣٧٤ / ٣ تهذيب التهذيب )٣(
   .٣٨٢ / ١ للعجلي ،الثقات )٤(
   .٣٧٤ / ٣ تهذيب التهذيب )٥(
   .٣٠٥ / ٤البن حبان ، الثقات) ٦(
  ٣١ / ١طبقات المدلسين  )٧(
   .١٦٢ / ٣ ميزان االعتدال) ٨(
   .٣٥٩ / ١تقريب التهذيب ) ٩(
   .٤٢٢ / ١ للذهبي ،الكاشف )١٠(
   .١٢٠ / ١تحفة التحصيل  ، ٣٨٦ / ١علل الترمذي ) ١١(



 

 ١٠٤ 

        باب الراء مع امليمباب الراء مع امليمباب الراء مع امليمباب الراء مع امليم :  :  :  : لثلثلثلثاملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثا
        

 وهـو   - بفتح الميم    -جمع رمث   : األرماث)  إنَّا نَركَب أرماثاً في البحر       (فيه  } رمث  { ) ٦١(
      شَده إلى بعض ثم يم بعضضكَب في الماء    و، خَشَب يرف   ،يمر الطَّوسـل بمعنـى      ،ويوهـو فَع

  .)١(مفْعول من رمثْت الشيء إذا لَممتَه وأصلَحته
  

  : رحمه اهللا)٢(قال ابن أبي شيبة
ـ                 عب نع ،ةيرغنِ الْماِهللا ب دبع نع ،يدعنِ سى بيحي نع ،انملَيس نيمِ بحالر دبثَنَا عدـي   حنضِ ب

 إنَّا نَركَب اَألرماثَ في الْبحرِ    يا رسوَل اِهللا،    : مدِلجٍ؛ َأنَّه سَأَل رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَالَ         
          طع اِئهنَا بِمدَأ َأحضتَو الَةُ، فَِإنالص ترضفَِإذَا ح ،ِللشَّفَة اءنَا الْمعُل ممفَنَح ،ديَأ ِللصضتَو ِإنشَ، و

هو الطَّهور مـاُؤه،    ": بِماء الْبحرِ وجد في نَفْسه؟ فَزعم َأن رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَالَ             
تَتُهيالَُل مالْح" .  

  

  :تخريج الحديث
  .به بنحوهيحيى بن سعيد  من طريق )٥(والبيهقي، )٤(وعبد الرزاق، )٣(أخرجه أحمد

) ١٠(وأحمـد ، )٩(وابن ماجـه  ، )٨(والنسائي، )٧(والترمذي، )٦(وللحديث شاهد صحيح عند أبي داود     

  . مرفوعاً بنحوههريرة عن أبي ،  المغيرة بن أبي بردةعن،  سعيد بن سلمةخمستهم من طريق
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  
                                                 

   .٢٦١ / ٢النهاية ) ١(
  . ١٣٨٨ رقم/ ١٠٦ / ٢. من رخص في الْوضوء بِماء الْبحرِباب  الطهارة  كمصنف ابن أبي شيبة )٢(
   .٢٣١٤٥ رقم/ ٣٦٥ / ٥ مسند أحمد )٣(
  و ك المناسك باب الحيتان ، ٣٢١ رقم/ ٩٤ / ١ البحر ماء من الوضوء  بابك الطهارةمصنف عبد الرزاق ) ٤(
 .٨٦٥٧ رقم/ ٥٠٤/  ٤ 
  .١١٠،١١١ رقم/ ١٣٦ / ١ للبيهقي ،معرفة السنن واآلثار) ٥(
  . ٨٣ رقم/ ٣١ / ١. باب الْوضوء بِماء الْبحرِ ك الطهارة سنن أبي داود )٦(
 .  ٦٩ رقم/ ١١١ / ١باب ما جاء في ماء الْبحرِ َأنَّه طَهور  ك الطهارة عن رسول اهللا  سنن الترمذي )٧(
و ك الصيد ،  ٣٣١ رقم/ ١٩٢ / ١الْوضوء بِماء الْبحرِ  وك المياه ،  ٥٩ رقم / ٥٣ / ١باب ماء الْبحرِ    ك الطهارة النسائي )٨(

  . ٤٣٦١ رقم/ ٢٣٦ / ٧باب ميتَة الْبحرِ  ائح والذب
  باب الطَّافي من صيد الْبحرِ وك الصيد ٣٨٦ رقم/ ٣٢٩ / ١باب الْوضوء بِماء الْبحرِ  ك الطهارة وسننها  سنن ابن ماجة )٩(
   .٣٢٤٦ رقم/ ٦٢٨ / ٤
   .٨٧٢٠  ورقم٨٧٢٠رقم  /٣٦١ / ٢مسند أحمد  )١٠(



 

 ١٠٥ 

  :الحكم على الحديث
  .)٢(األعظميو، )١(وصححه من العلماء شعيب، إسناده صحيح

  

 ال  (:  فقال ؟وفي حديث رافع بن خَديج وسئل عن كراء األرض البيضاء بالذَّهب والفضة           ) ٦٢(
  الـشيء رمثْـتُ : هكذا يروى فإن كان صحيحا فيكون من قولهم) بأس إنَّما نُهي عن اإلرماث     

وهو بقية اللّـبن    : من الرمث أو  ، رمث عليه وأرمث إذا زاد    : أو من قولهم  ، بالشيء إذا خَلَطْته  
أو لزيـادة يأخـذها     ، فكأنه نُهي عنه من أجل اختالط نَصيب بعضهم ببعض        : قال. في الضرع 

  .)٣(واللّه أعلم. أو إلبقاء بعضهم على البعض شيئاً من الزرع، بعضهم من بعض
  

  : رحمه اهللا) ٤(قال اإلمام عبد الرزاق
ـ  ر لتَُأ س :اَل قَ سٍي قَ نِ ب ةَلَظَنْ ح نع، نِمح الر بدي ع بِ أَ  بنِ ةَيعبِ ر نع ،)٥(يرِو الثَّ أخبرنا بـنِ  عٍاف  

ـ ع ي نِأ، اثمرِإ الْ ن ع يهِا نُ منَِّإ  ه بِ سَأ ب الَ، ٌلالَ ح :َلاق فَ ؟اءضي الب ضِر األَ اءر ك يج عن دخَ طي 
الراَألُلج رض ،ويثْتَسني بعضاه ،نَوِل ذَوِحك.  

 :يقُـولُ  � بن خَديجٍ    رافعِ تُبين رفْع الحديث من حديث       )٦(وهناك رواية أخرى عند عبد الرزاق     
، نَا عن ذَِلكفَنُهِي، ذههولَم تُخْرِج   ، فَربما َأخْرجتْ هذه  ، فَكُنَّا نُكْرِي الَْأرض  ، كُنَّا َأكْثَر الَْأنْصارِ حقْلًا   

َنُنْه لَمورِقنِ الْوع .  
  

  :تخريج الحديث
رواه يحيى  : وقال النسائي . بدون لفظة اإلرماث  ،  به بنحوه  الثوريمن طريق   )  ٧(أخرجه النسائي 

  .عن حنظلة بن قيس ورفعه، بن سعيدا
،  حـدثَني عمـاي  :قَاَلرافعِ بنِ خَديجٍ  من حديث )٨(ما جاء عند البخاري، ومما يبين رفعه أيضاً  

                 ءشَي َأو اءبِعلَى الَْأرتُ عنْبا يبِم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي دهلَى عع ضالَْأر ونكْركَانُوا ي مَأنَّه
  .ن ذَِلكفَنَهى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ع، يستَثْنيه صاحب الَْأرضِ

                                                 
   .٣٦٥ / ٥ تحقيقه ،مد مسند أح)١(
   .٥٨ /  ١تحقيقه  ،صحيح ابن خزيمة) ٢(
   .٢٦١ / ٢النهاية ) ٣(
   .١٤٤٥٢ رقم/ ٩٢ / ٨باب كراء الَْأرضِ بِالذَّهبِ والْفضة  ك البيوع مصنف عبد الرزاق) ٤(
   .٣٧١ / ١ تقريب التهذيب .سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اهللا الكوفيهو : الثوري ) ٥(
 ك  صـحيح البخـاري   و  .١٤٤٥٣ رقـم / ٩٣/  ٨ باب كراء الَْأرضِ بِالذَّهبِ والْفضة    ك البيوع   مصنف عبد الرزاق    ) ٦(

  باب كراء اَألرضِ بِالذَّهبِ والْورِقك البيوع  صحيح مسلم ٢٧٢٢رقم / ١٩١ / ٣ باب الشُّروط في الْمزارعة الشروط
   .٤٠٣٥م رق/ ٢٤ / ٥ 
   .٤٦٣٠ رقم/ ٩٩ / ٣خالفه األوزعي على روايته عن ربيعة باب  المزارعة ك سنن النسائي الكبرى )٧(
 .٢٣٤٦رقم / ١٠٨ / ٣  باب كراء الَْأرضِ بِالذَّهبِ والْفضةك المزارعةصحيح البخاري  )٨(



 

 ١٠٦ 

: وقَاَل اللَّيثُ .  لَيس بِها بْأس بِالدينَارِ والدرهمِ     : فَقَاَل رافع  ؟ فَكَيفَ هي بِالدينَارِ والدرهمِ    :فَقُلْتُِ رافعٍ 
    ذَِلك نع ي نُهِيالَّذ كَانامِ       ، ورالْحلَاِل ومِ بِالْحو الْفَهذَو يهف نَظَر ا لَوم         ـنم يـهـا فِلم وهجِيزي لَم 

ةخَاطَرالْم.  
عن بيـعِ اَألرضِ    �نَهى رسوُل اللَّه    : قَاَلرضي اهللا عنه    جابِرٍ   أيضاً من حديث     )١(ولإلمام مسلم 

اءضينِ ،الْبنَتَيثَالَثًاَأ س و.  
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)٢(وصححه من العلماء األلباني، حيحإسناده ص

  

إن كان  :  قال أبو موسى   ) والنَّقير   ، نَهيتُكم عن شُرب ما في الرماث      (وفي حديث عائشة    ) ٦٣(
، اإلنَاء الذي قد قَدم   : أي أرمام ويكون المراد به    : حبٌل أرماثٌ : فلَعلَّه من قولهم  ، اللّفظ محفوظاً 

  .)٣(فإن الفساد يكون إليه أسرع، ة بما ينْبذُ فيهفَصارت فيه ضراو، وعتُق
  .ووجدت نحوه عند البخاري، جده بهذا اللفظألم 

  

  :رحمه اهللا) ٤(قال
 اججثَنَا حد٥(ح( ،   ديز نب ادمثَنَا حدةَ  ، حرمو جثَنَا َأبدح)قَالَ )٦  :     منْهاُهللا ع يضاسٍ ربع نتُ ابعما س

يا رسوَل اِهللا ِإن هذَا الْحي من       :  قَدم وفْد عبد الْقَيسِ علَى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالُوا           :يقُوُل
    رضم كُفَّار نَكيبنَنَا ويالَتْ بح ةَ قَدبِيعرِ)٧(ري الشَّهِإلَّا ف كِإلَي نَا نَخْلُصلَسامِ ورالْح  ،  ءنَا بِـشَيرفَم

 نْكع نَا    نَْأخُذُهاءرو نم هو ِإلَيعنَدعٍ :"  قَالَ ؟وببَِأر كُمرعٍ   ؟آمبَأر نع اكُمَأنْهانِ بِاهللاِ  : والِْإيم ،  ةادشَهو 
  ، وَأن تَُؤدوا خُمس ما غَنمتُم، وِإيتَاء الزكَاة، وِإقَامِ الصلَاة، وعقَد بِيده هكَذَا،َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا

                                                 
  .٤٠١١ رقم/ ٢٠ / ٥ ك البيوع باب كراء األرضصحيح مسلم ) ١(
  .٢١٣ / ٣سنن النسائي  صحيح وضعيف  )٢(
   .٢٦١ / ٢النهاية ) ٣(
  .١٣٩٨ رقم/ ١٠٥ / ٢ك الزكاة باب وجوب الزكاة صحيح البخاري ) ٤(
   .٢٢٤ / ١ تقريب التهذيب .األنماطي أبو محمد السلميبن المنهال ا هو : حجاج) ٥(
  .١٠٠٠ / ١يب التهذيب  تقر.يعبنصر بن عمران بن عصام الضُهو  : َأبو جمرةَ) ٦(
)٧(م األنساب .هذه النسبة إلى مضر، وهي القبيلة المعروفة التي ينسب إليها قريش، وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان: رض 

   .٣١٨ / ٥للسمعاني 



 

 ١٠٧ 

  ".) ٤( والْمزفَّت،)٣(والنَّقيرِ ،)٢( والْحنْتَمِ،)١( الدباء:وَأنْهاكُم عنِ
  

  :تخريج الحديث
 طريق أبي  من)٦(والبخاري.  به بمثله زيدحماد بنِ كالهما من طريق )٥(ومسلم ،أخرجه البخاري

) ٧(ومـسلم  ،والبخاري.  مرفوعاً بمثله   عن ابن عباس   ،عن أبي جمرة  ، يزيد بن حميد  : التياح هو 

مـن  ) ٨(وأخرجاه أيضاً . مرفوعاً بنحوه  عن ابن عباس     ،عن أبي جمرة  ، شُعبةكالهما من طريق    
   .مختصراً بنحوه عن ابن عباس ،عن أبي جمرة،  عبادبنعباد طريق 

  

  : السنددراسة رجال
  .رجاله كلهم ثقات

  

 استَوعب بهاتَين الكلمتين نَوعي مـا علـى         ) السلْطان ظلُّ اللّه ورمحه      (فيه  } رمح  { ) ٦٤(
ألن الظِّل يلْجأ إليه من الحرارة والشَّدة       . واإلعانة، أحدهما االنْتصار من الظالم   : الوالي للرعية 

،  لَيرتَدع عن قصد الرعية    ،  واآلخر إرهاب العدو   ) إليه كلُّ مظْلوم     يأوِي(: ولهذا قال في تمامه   
  .)٩(والعرب تجعل الرمح كناية عن الدفْع والمنْع. فيأمنوا بمكانه من الشّر، وأذاهم

  

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام البيهقي
   كَّرِىالس دمحو منَا َأبرنَ، )١١(َأخْبرَأخْب  فَّاريُل الصاعما ِإس ،     ىقُفالتَّر اللَّه دبع نب اسبثَنَا عدثَنَا ، حدح
ىشْقمالد اللَّه دبع نب يدعبِيحٍ، سص نب بِيعثَنَا الردح ،اِلكنِ مَأنَسِ ب نع� ،وِل اللَّهسر نع�    

                                                 
   .٤٠٧ / ١الفائق . القرع: الدباَّء  )١(
  .١٥٩ / ١٢ لسان العرب . الخمر ِإلى المدينة فيهاهي جِرار حمر كانت تُحمُل: قال َأبو عبيد  : الحنتم) ٢(
  .٢١٨ / ٥النهاية .َأصل النخلة ينْقَر وسطُه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذاً مسكراً : النقير ) ٣(
   .٣٤ / ٢ لسان العرب .هو اِإلناء الذي طُلي بالزفْت: المزفت ) ٤(
وك المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل مـنهم   ١٣٩٨ رقم/ ١٠٥ / ٢ باب وجوب الزكاة    ك الزكاة  صحيح البخاري    )٥(

 باب اَألمرِ بِاِإليمانِ بِاللَّه ورسـوِله وشَـراِئعِ الـدينِ           ك اإليمان   صحيح مسلم   و ٣٥١٠رقم  / ١٨١ / ٤أسلم بن قصي    
 هِإلَي اءعالد١٢٤ رقم/ ٣٥ / ١و . 

 . ٦١٧٦رقم / ٤١ / ٨ك األدب باب قول الرجل مرحبا صحيح البخاري ) ٦(
صحيح مسلم   و  ٨٧ رقم/ ٢٩ / ١ك العلم باب تحريض النبي وفد عبد قيس على أن يحفظوا اإليمان              صحيح البخاري    )٧(

  . ١٢٥ رقم/ ٣٥ / ١ باب اَألمرِ بِاِإليمانِ بِاللَّه ورسوِله وشَراِئعِ الدينِ والدعاء ِإلَيهك اإليمان 
  ]منيبِين ِإلَيه واتَّقُوه وَأقيموا الصلَاةَ ولَا تَكُونُوا من الْمشْرِكين[اب قَوُل اِهللا تَعالَى ك مواقيت الصالة بصحيح البخاري ) ٨(
والدباء والْحنْتَمِ والنَّقيرِ وبيـانِ َأنَّـه       باب النَّهىِ عن االنْتباذ فى الْمزفَّت       ك األشربة   صحيح مسلم   و، ٥٢٣ رقم/ ١١١ / ١ 

  . ٥٢٩٣ رقم/ ٩٤ / ٦منْسوخٌ وَأنَّه الْيوم حالٌَل الحنتم ما لَم يصر مسكرا
  .٢٦٢ / ٢ النهاية )٩(
 .١٦٤٢٧  رقم /١٦٢/ ٨  قتال أهل البغى باب فَضِل اِإلمامِ الْعادِلك سنن البيهقي الكبرى )١٠(
  .٣٨٦ / ١٧سير أعالم النبالء . أبو محمد، عبد اهللا بن يحيى بن عبد الجبار، البغدادي : السكري ) ١١(



 

 ١٠٨ 

  ."السلْطَان ظلُّ اللَّه ورمحه فى اَألرضِِإنَّما ، فَالَ تَدخُلْها، دة لَيس فيها سلْطَان ِإذَا مررتَ بِبلْ":اَلقَ
  :تخريج الحديث
   من طريق )٢(وأخرجه أبو نعيم.  به بمثلهسعيد بن عبد اهللا  من طريق )١(أخرجه البيهقي

  .بنحوهرضي اهللا عنه نَسِ بنِ ماِلك عن َأ، عن قَتَادةَ،  عبد اِهللاعقْبة بنِ
  

  :دراسة رجال السند 
  .ارم التَّ،البصري، حوأبو ر،  سعيد بن عبد اهللا بن دينار دمشقي -

يأتى بما ال أصل له : )٤(وقال ابن حبان.ال يتابع على حديثه وليس بمعروف بالنقل: )٣(قال العقيلي
  . مجهول: )٦(في اللسان وقال ابن حجر .)٥(ذكره الذهبي في الضعفاء .ثباتعن األ

  .مجهول: خالصة القول فيه
- البصري، بيح السعديالربيع بن ص.  

حديث الربيـع بـن   وقال ، ليس بالقوى: )٩(قال عمرو بن علىو. )٨(ابن سعد و، )٧( النسائي ضعفه
ا هـو عنـدن   : )١١(بن المديني  وقال ا  .)١٠(وكان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه       .صبيح كلها مقلوبة  

  .ضعيف جداً، ثقة، صدوق، رجل صالح: )١٢(وقال يعقوب بن شيبه.  وليس بالقوي،صالح
 هو فـي هديـه رجـل        :)١٤(اشدبن خ خالد  وقال  . أحاديثه كلها مقلوبه  : )١٣(وقال عفان بن مسلم   

  .حسبه كان يهمأ، ضعيف الحديث: )١٥(وقال الساجي. وليس عنده حديث يحتاج إليه، صالح
  ،إال أن الحديث لم يكن من صناعته،  من عباد أهل البصرة وزهادهمكان: )١٦(انبوقال ابن ح

                                                 
  .٧٣٧٥ رقم/ ١٨ / ٦ البيهقي ،شعب اإليمان )١(
  .٢٩ رقم/ ١٧ / ١فضيلة العادلين من الوالة ) ٢(
  .٤٦ / ٤لسان الميزان ) ٣(
  .١٢٤ / ٧ البن حبان ،الثقات) ٤(
  .٢٦٢ / ١ني في الضعفاء المغ )٥(
  .٤٦ / ٤ لسان الميزان )٦(
  .٢١٤ / ٣ تهذيب التهذيب )٧(
  .٢٧٧ / ٧ الطبقات الكبرى )٨(
  .المصدر السابق) ٩(
  .المصدر السابق  )١٠(
  .المصدر السابق) ١١(
  .المصدر السابق) ١٢(
  .٩١ / ٩تهذيب الكمال ) ١٣(
  .٢١٤ / ٣ تهذيب التهذيب )١٤(
  .المصدر السابق) ١٥(
  .٣٣٣ / ١ البن حبان ،لمجروحينا) ١٦(



 

 ١٠٩ 

ال يعجبني االحتجاج   ،  حتى وقع في حديثه المناكير من حيث ال يشعر         فكان يهم فيما يروي كثيراً    
 وليس عنده حديث يحتاج إليه فيه، كأنـه       ، هو في بدنه رجل صالح    : )١(قال أحمد  و .به إذا انفرد  

  . من سادات المسلمين: )٢(قال شعبةو. ال بأس بهضعف أمره و
، ثقة: )٤(وفي رواية أخرى   . ضعيف الحديث  :)٣( فاختلف حكمه فيه فقال مرة     بن معين  يحيىوأما  

 صـالح  ،شيخ: )٧(قال أبو زرعة و. رجل صالح : )٦(وقال أبو حاتم   .ليس به بأس  : )٥(ورواية ثالثة 
نـه  أوأرجو ،  جداًُ منكراًله حديثاً ولم أر، ة مستقيم ةله أحاديث صالح   )٨(بن عدي اوقال   .صدوق

  .ئ الحفظيس، صدوق:  )٩(وقال ابن حجر . وال برواياته، ال بأس به
  .ئ الحفظيس، صدوق: هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
وضـعفه مـن   ، ئ الحفـظ يسوفيه الربيع صدوق   ، إسناده ضعيف فيه سعيد بن عبد اهللا مجهول       

  .)١٠(لبانيالعلماء األ
  .إال أن جميعها ضعيفة، وجاءت روايات أخرى نحو هذا الحديث

إن السلطان ظل اهللا    : أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال       :  ابن عمر   من حديث  )١١(أخرج البيهقي 
  .الحديث........ في األرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده 

  .وكفيه سعيد بن سنان أبو مهدى، وهو متر: )١٢(قال الهيثمى
:  سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول        : قال بكرة   يأبمن حديث   ) ١٣(وروى البيهقي أيضاً  

  .ومن أهانه أهانه اهللا، فمن أكرمه أكرمه اهللا، السلطان ظل اهللا في األرض

                                                 
   .٥٣ / ١بحر الدم ) ١(
  .٩٣ / ٩ تهذيب الكمال )٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٩٥ / ١تاريخ ابن معين ) ٤(
  .٩٢ / ٩تهذيب الكمال ) ٥(
  .٤٦٥ / ٣الجرح والتعديل ) ٦(
  .المصدر السابق) ٧(
  .١٣٣ / ٣الكامل في ضعفاء الرجال  )٨(
  .٢٩٥ / ١ تقريب التهذيب )٩(
 .١٧١ / ١الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) ١٠(
  .٧٣٦٩ رقم/ ١٥ / ٦شعب اإليمان ) ١١(
 .٣٥٥ / ٥ مجمع الزوائد )١٢(
  .٧٣٧٣ رقم/ ١٧ / ٦شعب اإليمان ) ١٣(



 

 ١١٠ 

وإن كـان   ، فقـد ضـعفه األزدى    ،  فإن كان هو العبـسى     ،فيه سعد بن أويس   : )١(قال المناوى و
  .ذكرهما الذهبى فى الضعفاء، معين فضعفه ابن، البصرى

  . منها ما هو ضعيف أو منكر ، وغيرها من الروايات التي ذكرتها سابقاً
عن َأبِي هريرةَ   ، عن َأبِيه ، عن سهيلٍ ، حماد بن سلَمةَ  من طريق   )٢(وللحديث شواهد عند أبي نعيم    

  . مرفوعاً بنحوهرضي اهللا عنه 
  سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب،عن أبي بكـرة           من طريق  )٣(ند أبي عاصم  وله شاهد أيضاً ع   

إال . بنحـوه بن عمر   اعن عبد اهللا    ، ةرَ كثير بن م   من طريق )٤(وشاهد آخر عند القضاعي   . بنحوه
  .أن كلها طرق ضعيفة

  

 أي  )طانيهـا    فأع ،فتُرمدهم، سألت ربي أن ال يسلِّط على أمتي سنَة       :  قال (فيه  } رمد  { ) ٦٥(
والرمـد  . ورمـد وأرمـد إذا هلـك      .  وصيره كالرمـاد   ، رمده وأرمده إذا أهلكه    :يقال. تُهلكهم

  .)٥(الهالك: والرمادة
  .يهلكووجدت رواية نحو هذا الحديث عند مسلم بلفظ ، لم أعثر على لفظة فترمدهم

  

  : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام مسلم
 حـدثَنَا ، واللَّفْـظُ لَـه  ) ٧(حدثَنَا عبد اللَّه بن نُميرٍ ح وحدثَنَا ابن نُميرٍ، بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ حدثَنَا َأبو   

 صـلى اهللا   -َأن رسوَل اللَّه     )٩(عن َأبِيه ، َأخْبرنى عامر بن سعد   ، حدثَنَا عثْمان بن حكيمٍ   ، )٨(َأبِى
،  فَركَع فيه ركْعتَينِ،دخََل، حتَّى ِإذَا مر بِمسجِد بنى معاوِيةَ،  َأقْبَل ذَاتَ يومٍ من الْعاِلية-عليه وسلم

 هعنَا ملَّيصطَوِيالً  ، و هبا رعدنَا  ، وفَ ِإلَيرانْص ـ  « :-صلى اهللا عليه وسلم    -فَقَاَل. ثُم بَألْتُ رى س
، فََأعطَانيهـا ، )١٠(سَألْتُ ربى َأن الَ يهلك ُأمتـى بِالـسنَة        : ومنَعنى واحدةً ، فََأعطَانى ثنْتَينِ ، ثَالَثًا

  .»م فَمنَعنيهاهم بينَهوسَألْتُه َأن الَ يجعَل بْأس، وسَألْتُه َأن الَ يهلك ُأمتى بِالْغَرق فََأعطَانيها

                                                 
 .١٨٧ / ٤فيض القدير ) ١(
  .٢٨ رقم/ ١٧ / ١فضيلة العادلين من الوالة ) ٢(
   .٨٥٥رقم / ٤٤ / ٣ البن أبي عاصم،السنة) ٣(
  .٣٠٤ رقم/ ٢٠١ / ١مسند الشهاب  )٤(
   .٢٦٢ / ٢ النهاية )٥(
   .٧٤٤٢ رقم/ ١٧١ / ٨. باب ذكْرِ حديث ُأم زرعٍفضائل الصحابة   كصحيح مسلم) ٦(
   .١٠٠ / ٢تقريب التهذيب . داني الكوفي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اهللا بن نمير الهمهو : ابن نُميرٍ ) ٧(
  .٥٥٣ / ١ تقريب التهذيب .د اهللا بن نمير بنون مصغر الهمداني أبو هشامعبهو: أبوه) ٨(
  .سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنهما هو الصحابي الجليل : أبوه) ٩(
  .٤٥٦ / ١المعجم الوسيط . الجدب والقحط: السنَة) ١٠(



 

 ١١١ 

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

أي كثير األضياف واإلطْعام ألن الرماد يكْثُـر    ): زوجي عظيم الرماد  (وفي حديث أم زرع     ) ٦٦(
  .)١(بالطَّبخ

  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
 انملَيثَنَا سدنِ  حمحالر دبع نرٍ قَالَا،  بجح نب يلعو:ونُسي نى بيسنَا عرَأخْب  ،   ـنب ـشَامثَنَا هدح

، جلَس ِإحـدى عـشْرةَ امـرَأةً      : قَالَتْ�عن عاِئشَةَ   ، عن عروةَ ، عن عبد اِهللا بنِ عروةَ    ، عروةَ
نداهاقَ، فَتَعتَعًئا       وشَي اجِهِنوارِ َأزَأخْب نم نكْتُملَا ي َأن نٍل غَثٌٍّ       :دمج مجِي لَحوالُْأولَى ز ٣( قَالَت( ،

زوجِـي رفيـع    : قَالَـت التَّاسـعةُ   و.........ولَا سمينٍ فَينْتَقَُل    ، علَى رْأسِ جبٍل لَا سهٍل فَيرتَقَى     
ادم٤(الْع( ،طَوِيُلادالنِّج )٥ (ادمالر يمظع ،النَّاد نم تيالْب الحديث ........ قَرِيب.  

  

  :تخريج الحديث
  .به بمثله عيسى بن يونُس من طريق) ٦(أخرجه مسلم

   

  :دراسة رجال السند
  .الدمشقي، أبو أيوب، بن عيسى التميميا هو: سليمان بن عبد الرحمن - 

ثقة : )٩(قال يحيى بن معين   و. ثقة يخطئ كما يخطئ الناس    : )٨( داود وأبال  وق.  حجة :)٧(قال أحمد 
  . ثقة: )١١(وقال العجلي. ليس به بأس: )١٠(وفي رواية له، إذا روى عن المعروفين

                                                 
   .٢٦٢ / ٢النهاية ) ١(
  .٥١٨٩ رقم/ ٢٧/  ٧باب حسن المعاشرة مع األهل ك النكاح صحيح البخاري ) ٢(

  .١٤٦ /  ٢ غريب الحديث البن الجوزي . أي مهزوٍل:غث ) ٣(
 والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب والعماد والعمود الخشبة ، ارادت عماد بيت شرفه :رفيع العماد ) ٤(

   .٢٩٦ / ٣ النهاية .التي يقوم عليها لبيت
  .٣٩٢ / ٢ب الحديث البن الجوزي  غري. طويُل القامة: طويل النجاد )٥(
   .٦٤٥٨ رقم/ ١٣٩ / ٧ . باب ذكْرِ حديث ُأم زرعٍفضائل الصحابة  ك صحيح مسلم) ٦(
  .١٥٣ / ١ خالصة تذهيب تهذيب الكمال )٧(
  .٣٠ / ١٢تهذيب الكمال ) ٨(
  .المصدر السابق )٩(
  .١٢٩ / ٤الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٤٣٠ / ١ للعجلي ،الثقات) ١١(



 

 ١١٢ 

  روى الناس عنأولكنه ، مستقيم الحديث، صدوق: )٢(أبو حاتمقال و . صدوق:)١(وقال النسائي
  .  وكان ال يميز،ضع له حديثا لم يفهم ون رجالًأالضعفاء والمجهولين، لو 

كان صـحيح   : )٤(وقال يعقوب بن سفيان   . عنده مناكيرعن قوم ضعفاء   ، ثقة: )٣(وقال الدارقطني 
    .ن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقةإف، نه كان يحولأال إ، الكتاب

  . اءال بأس به ولكنه يحدث عن الضعف: )٥(وقال صالح بن محمد البغدادي
 يعتبر  ،ففيها مناكير كثيرة ال اعتبار بها     ، فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل    : )٦(بن حبان اوقال  
  . فأما إذا روى عن المجاهيل ففيها مناكير،  إذا روى عن الثقات المشاهير،حديثه

  .يخطىء، صدوق: )٨(وقال ابن حجر. لكنه مكثر عن الضعفاء،ثقة : )٧(وقال الذهبي
له مناكيرعن الضعفاء وهنا قد روى عن الثقات وتابعه علي بن حجر صدوق : خالصة القول فيه

  .أحد األثبات
  

 أي غُبر فيها كُدورة كلَون الرمـاد واحـدها          ) وعليهم ثياب رمد     (وفي حديث المعراج    ) ٦٧(
ن وفَد ماء أقْطَعه النبي صلى اللّه عليه وسلم جميال العدوِي حي: أرمد وفيه ذكر رمد بفتح الراء  

  .)٩(عليه
  

   : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام الحارث بن أبي أسامة
ثَحد نا داود بن  الم حنَر ثَ ب ا حماد بن  مةَلَ س ع بِ أَ ن ي هارون الع بد ي عبِ أَ ن ي سعيالخُ د ـ  �يرِد ع ن 
ـ  الح قَو فَ نِينَذُ األُ برِطَض م ضيب أَ ةٌاب د وه و اقرالب بِ تُيتَ أُ " :اَلم قَ لَس و ه علي ى اهللاُ لَي ص بِالنَّ ارِم 
ودون ِلغْ الب ي ضع ح افرعنْ ه د تَنْ مى طَ هفَرفَ ه ركتُبفَ ه سي نَ  بِ ارحو ب يت قْ المفَ .......سِدى لَِإ تُلْخَد
البيت الم عمفَ رِو لَّصتُي ف ثُ يه ظَ نَ ما أُ ذَِإ فَ تُرمطْي شَ تطْان شَ رر لَ عم  هِيثياب ر دم ـ  و ـ ع رطْشَ م هِيلَ
ثيبِاب فَيض الََّّلخَد ذينلَ عهِيم ثيبِاب يضبِتُ واحخَ اَآلسرالحديث .........  ون.  

                                                 
  .٤٣٠ / ١ للعجلي ،الثقات)١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٥٣ / ١ خالصة تذهيب تهذيب الكمال )٣(
   .٤٠٦ / ٢المعرفة والتاريخ  )٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .٢٧٨ / ٨ البن حبان ،الثقات )٦(
  .٤٦٢ / ١ للذهبي ،الكاشف) ٧(
 .٤١٠ / ١ تقريب التهذيب  )٨(
   .٢٦٢ / ٢النهاية ) ٩(
  .٢٦ رقم/٣٧ / ١مسند الحارث ) ١٠(



 

 ١١٣ 

  :تخريج الحديث
  .به بنحوه َأبِي هارون الْعبدي طريقْ) ١(أخرجه السيوطي

  :جال السنددراسة ر
  .أبو سلمة، حماد بن سلمة بن دينار البصري -

  .وهذا قول أحمد فيه . فاتهموه في الدين؟من تكلم في حماد بن سلمة: )٢(قال ابن المديني
  .ومن يجترئ يتكلم فيه:  فقال؟فكلمته فيه: قال الحكم بن مسعدة. ثقة:  )٣( النسائيوقال
   .اتهمه على اإلسالمف؟  إذا رأيت من يقع فيه:)٤(بن معيناقال 

 ، ولم ينصف من جانب حديثـه     ، وقاتالمجابين الدعوة في األ   ، كان من العباد  : )٥(قال ابن حبان  و
قرانه مثل  أفغيره من   ، لما كان يخطئ  ، فإن كان تركه إياه   ، بي بكر بن عياش   أواحتج في كتابه ب   

كان ذلك في أبى بكر     وشعبة كانوا يخطئون فإن زعم أن خطاءه قد كثر حتى تغير فقد             ، الثوري
، والنسك، والدين، قران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل   أ ولم يكن من     بن عياش موجوداً  ا

  .هل البدعوالقمع أل، والصالبة في السنة، والجمع، والكتب، والعلم
  . ليس عند غيره،لف حديث حسنأإن عنده  ،حسن الحديث،  رجل صالح،ثقة:  )٦(وقال العجلي

من سمع من حماد بن سلمة األصناف        :)٨(وقال أيضاً . مأموناً،  ثقة حافظاً، كان: )٧(جيوقال السا 
كان يعرض لـه   يعني أن الخطأ. ففيها اختالف ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح

  .النسخ فصحاح عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهناك فأما
  .حفظه كان يحدثهم منف، عن قيس بن سعد،  حمادضاع كتاب: )٩(قال أحمد

 هو ثقـة صـدوق      :قلت. ألفاً كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر      : )١٠(وقال عمرو بن عاصم   
 كـان  -  يعني– لم يكن لحماد بن سلمة كتاب غير كتاب قيس بن سعد: )١١(قال أبو داود   و .يغلط

   .ا حدث بالحديث المنكروربم، كثير الحديث،  كان ثقة:)١٢(وقال ابن سعد .يحفظ علمه
                                                 

  .١٧ / ١ للسيوطي ،اإلسراء والمعراج) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٣ / ٣تهذيب التهذيب ) ٣(
   .٣٤٩ / ١ للذهبي ،الكاشف) ٤(
  .٢١٦ / ٦ البن حبان ، الثقات)٥(
  .٣١٩ / ١ للعجلي ،الثقات )٦(
  .١٣ / ٣تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٢٦٣/ ٧تهذيب الكمال  )٨(
  .١٢٧ / ٣لرجال العلل ومعرفة ا )٩(
  .٣٤٩ / ١ للذهبي ، الكاشف)١٠(
  .١٣ / ٣تهذيب التهذيب ) ١١(
   .٢٨٢ / ٧الطبقات الكبرى ) ١٢(



 

 ١١٤ 

وأمـا  ، ا تركه البخـاري   ذفل، إال أنه لما كبر ساء حفظه     ، ئمة المسلمين أحد  أهو  : )١(قال البيهقي 
وما سوى حديثه عن ثابت ال      ، مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره           

  .يبلغ اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد
ونصوص األئمة تبين أن حماداً أثبت الناس فـي ثابـت           ، فال مستند له  أما التغيير   : قال الباحث 

 فكان، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، مطلقاً وحميد

  .أو حين يحول إلى األصناف التي جمعها كما مر، يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه
وقد خرج له ، إال من حديثه عن ثابت، صوللحماد بن سلمة في األج مسلم رخَ لم ي:)٢(قال الحاكم

  .في الشواهد عن طائفة
قوام ترك البخاري أ أخرج أحاديث  لما ذكر أن مسلماً:أبو الفضل بن طاهر قال   : )٣(قال الذهبي و

. ليبين أنـه ثقـة    ، بل استشهد به في مواضع    ،  عليه لم يخرج عنه البخاري معتمداً     :حديثهم قال 
، وغيـرهم ، وأبي عوانة ، وحماد بن زيد  ، قرانه كشعبة أحاديثه التي يرويها من حديث      أ وأخرج

وشاهد مـسلم   ، نه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا          ومسلم اعتمد عليه أل   
 .مانتهأئمة أهل النقل على ثقته و     أجماع  إو، ثم عدالة الرجل في نفسه    ، وأخذ عنهم ، منهم جماعة 

  .عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة ، ثقة:)٤( حجرقال ابن
  .عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة ،ثقة .هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
 كالهمـا   عمارة بن جـوين   وأبو هارون العبدي وهو     ، فيه داود بن المحبر   ، ضعيف جداً إسناده  
  . متروك

  

 أي  ) األرض   )٥(والَ َأرسلَتْها تُرمرِم من خَشَاش    ،  حبستْها فال َأطْعمتْها   ( حديث الهِرة    في) ٦٨(
 - من ذوات الظِّلْـف      -والمرمة  . إذا أكلَت  وأصلها من رمت الشاة وارتَمت من األرض      . تأكل

  .)٦(بالكسر والفتح كالفم من اإلنسان

                                                 
   .٢٨٢ / ٧الطبقات الكبرى  )١(
  .١٢ / ٣ تهذيب التهذيب )٢(
  . المصدر السابق)٣(
   .٢٦٨ / ١تقريب التهذيب ) ٤(
 .١٨٤ / ١٧تاج العروس من جواهر القاموس .  هوام األرض وحشراتها واحده خَشَاشَة: يعني : الخشاش) ٥(
   .٢٦٣ / ٢النهاية ) ٦(



 

 ١١٥ 

  : ر��� ا�)١(	ل ا
�	م ����

هذَا ما حدثَنَا َأبو    : عن همامِ بنِ منَبه قَالَ    ، حدثَنَا معمر ، حدثَنَا عبد الرزاق  ، حدثَنَا محمد بن رافعٍ   
ـ         فَذَكَر َأحاديثَ  -صلى اهللا عليه وسلم    –عن رسوِل اللَّه    ، �هريرةَ         ه منْهـا وقَـاَل رسـوُل اللَّ

فَالَ هـى   ،  ربطَتْها - َأو هر    -دخَلَت امرَأةٌ النَّار من جراء هرة لَها        « : -صلى اهللا عليه وسلم    -
  .» حتَّى ماتَتْ هزالً اَألرضِ والَ هى َأرسلَتْها تُرمم من خَشَاشِ، َأطْعمتْها

  

  : تخريج الحديث
   .متابعة لهلم أعثر على 

  .  بنحوهعنِ ابنِ عمر،نَافعٍ كالهما من طريق )٣(ومسلم، )٢(وللحديث شاهد عند البخاري
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

 تعني  -فإذا خرج   ،  كان آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحشٌ         (وفي حديث عائشة     )٦٩(
فإذا جاء ربض فلم يتَرمـرم مـا دام فـي           ، وذَهب ،وجاء،  لَعب -النبي صلى اهللا عليه وسلم      

  .)٤( أي سكن ولم يتحرك )البيت
  

  :  رحمه اهللا)٥(قال اإلمام إسحاق بن راهويه
كَان ِلآِل رسـوِل اللَّـه      :"  قَالَتْ عاِئشَةُ  :قَاَل )٨(عن مجاهد ، )٧( حدثَنَا يونُس  :قَاَل) ٦(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ  

فَِإذَا خَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَعب واشْـتَد وَأقْبـَل          ، ى اللَّه علَيه وسلَّم وحشٌ    صلَّ
ربَأدخََل، ود قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسبِر سا، فَِإذَا َأحم مرمتَري فَلَم ضبر امد   
  ".كَراهيةَ َأن يْؤذيه، اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْبيت رسول رسوُل

                                                 
  باب تَحرِيمِ تَعذيبِ الْهِرة ونَحوِها من الْحيوانِ الَّذى الَ يْؤذىك البر والصلة واالاداب صحيح مسلم ) ١(
 . ٦٨٤٥رقم/ ٣٥ / ٨
   .١٢٩ / ٤  فَواسقُ يقْتَلْن في الْحرمِ باب خَمس من الدوابك بدء الخلقصحيح البخاري ) ٢(
  باب تَحرِيمِ تَعذيبِ الْهِرة ونَحوِها من الْحيوانِ الَّذى الَ يْؤذىك البر والصلة واالاداب صحيح مسلم ) ٣(
 .٦٨٤٣ رقم/ ٣٥ / ٨ 
   .٢٦٣ / ٢النهاية ) ٤(
 .١١٩٢ رقم/ ٦١٧ / ٣مسند إسحاق بن راهويه ) ٥(
  ) .٤٣(الفضل بن دكين سبقت ترجمته في حديث رقم : أبونعيم )٦(
  .بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفيهو ا:  يونس)٧(
   .١٥٩ / ٢مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي تقريب التهذيب ) ٨(



 

 ١١٦ 

  : تخريج الحديث
  .به بمثلهيونس  أربعتهم من طريق )٤(والطبراني، )٣(والطحاوي، )٢(وأبو يعلى، )١(أخرجه أحمد

  

  :دراسة رجال السند
  .وهو صدوق، )٥٢( في حديث رقم سبقت دراسته،  إسحاق أبيسوى يونس بن، رجاله ثقات

  

  :الحكم على الحديث 
رجـال  ، رجالـه ثقـات    :)٥( شعيب قال. حسن الحديث ، فيه يونس بن أبي إسحاق    ، إسناده حسن 

  ، وهو ابن جبر لم يصرح بما يفيد سماعه هذا الحديث من عائشة: إال أن مجاهداً، الصحيح
  . )٦(وصحح هذا الحديث اإلمام العيني، ولهذا ضعف االمام شعيب الحديث

  .رجاله رجال الصحيح: )٧(قال حسين سليم أسدو
فالذي يظهر سماعه للحديث ِلمـا ثبـت        ، وإن لم يصرح اإلمام مجاهد بالسماع     ، فالحديث حسن 

  ،لم يسمع مجاهد من عائشة : قال أبو حاتمفي الفتح  : )٨(قال ابن حجر. سماعه من عائشة
ـ  ، وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا اإلسناد            فقد   ، وهذا مردود   يوأثبته عل

  : )٩(ومما يؤيد كالم ابن حجر ما رواه البخاري قال .بن المديني فهو مقدم على من نفاها
فَِإذَا ، بن الزبيرِ الْمسجِدوعروةُ   دخَلْتُ َأنَا: عن مجاهد قَاَل،عن منْصورٍ، حدثَنَا جرِير،حدثَنَا قُتَيبةُ

 وِإذَا نَاس يصلُّون فـي الْمـسجِد   ،�عبد اِهللا بن عمر رضي اُهللا عنْهما جاِلس ِإلَى حجرة عاِئشَةَ          
مِ اعتَمر رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا       كَ : بِدعةٌ ثُم قَاَل لَه    : فَقَالَ ، فَسَألْنَاه عن صلَاتهِم   : قَالَ .صلَاةَ الضحى 

 لَّمسو هلَيبٍ    : قَالَ ؟عجي رف ناهدا ِإحعبَأر ،    هلَيع دنَر نَا َأناِئشَةَ   :قَاَل.  فَكَرِهع نَانتنَا اسعمسو   ُأم 
ةرجي الْحف يننْؤمةُ.الْمورفَقَاَل ع :ا ُأمي اها ُأمَألَ ي يننْؤمو الْمقُوُل َأبا يم ينعما تَس  

 ، ِإن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اعتَمر َأربع عمرات    : ما يقُوُل قَاَل يقُولُ    : قَالَتْ ؟عبد الرحمنِ 
 وما اعتَمر   ، ما اعتَمر عمرةً ِإلَّا وهو شَاهده      ،حمنِ يرحم اُهللا َأبا عبد الر     : قَالَتْ .ِإحداهن في رجبٍ  

  .في رجبٍ قَطُّ 

                                                 
 .٢٤٨١٨ رقم/٣٢٠ / ٤١مسند أحمد ) ١(
  ٤٦٦٠ رقم/ ١٢١ / ٨مسند أبي يعلى ) ٢(
  .١٩٥ / ٤شرح معاني اآلثار الطحاوي ) ٣(
 .٦٥٩١ رقم/ ٣٤٨ / ٦ المعجم األوسط )٤(
  .١١٢ / ٦ تحقيقه ،مسند أحمد) ٥(
 .١٦٨ / ١٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٦(
  .٤١٨ / ٧ تحقيقه،  مسند أبي يعلى)٧(
   .٤١٣ / ١فتح الباري البن حجر  )٨(
  .١٧٧٥ رقم/ ٢ / ٣ةباب كَمِ اعتَمر النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأبواب الْعمر ك صحيح البخاري )٩(



 

 ١١٧ 

فيه دفع لما ذكره يحيى بن سعيد وابن معين وأبـو           : )١(قال اإلمام العيني معلقاً على هذه الرواية      
   .حاتم في آخرين أن مجاهدا لم يسمع من عائشة 

،  كان الصبيان يصبِحون غُمصاً رمصاً(ضي اهللا عنهما في حديث ابن عباس ر} رمص { )٧٠(
قال غَمـصت العـين     ي.  أي في صغَره   )ويصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صقيالً دهيناً          

 .ويجتمع في زوايا األجفـان    ، وهو البياض الذي تَقْطَعه العين    : ورمصت من الغَمص والرمص   
  .)٢(جمع أغْمص وأرمص: والغُمص والرمص. اليابس : والغَمص. الرطْب منه: والرمص

  

  : رحمه اهللا)٣(قال اإلمام ابن عساكر
أخبا أبو نَ  نَرص ر محمد بن  أحمد  بن  عبد  الملك  بن  القاهرِ عبد بن مسلمِ  أسد بن ِاألسا أبو بأنَنَْأ، يد
 )٥(ي رباحٍ أبِ بن عطاءسمعتُ: أنبأنا قال، )٤(يزِبخْلم ا جعفرِ بن الفضِل بن عثمان بن ج أحمد رالفَ

ـ ر اًصم غُ ونحبِص ي بٍاِلي طَ بِوا أَ نُ ب انكَ :يقول �  عباسٍ  ابن سمعتُ: يقول مـ ، )٦(اًص ويبِصح 
  .اًينَه ديالًق ص وسلم عليهى اهللاًُ صلَّ اِهللارسوَل

  

  :تخريج الحديث
  .  به بنحوهطاء عمن طريق) ٧(أخرجه الطبري

  

  : دراسة رجال السند
، )٨(سم فالصحيح أحمد بن محمد كما ذكر الذهبي       وهنا قَلْب في اال   ،  أحمد  بن حمدم:  أبو نصر  -

 شيخ  :)١٠( فيه قال كما ذكر السمعاني  أبو سعد   أما محمد فهو ابن عبد الملك وكنيته        . )٩(والسمعاني
   .وضعف، فيه لين

                                                 
  .١١١ / ١٠عمدة القاري  )١(
   .٢٦٣ / ٢النهاية  )٢(
  .٨٤ / ٣تاريخ دمشق  )٣(
بو الفرج  المخبز والمشهور بهذه النسبة أ    : وهو موضع يخبز فيه وببغداد موضع داخل دار الخليفة يقال له            :  المخبزي )٤(

   .٢٢٢ / ٥األنساب للسمعاني .بن عثمان وأخوه أبو الفتح أحمد 
وقيل إنه تغيـر    ، لكنه كثير اإلرسال     ،ثقة فقيه فاضل  ،القرشي موالهم المكي     عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم       ) ٥(

  . وهنا أثبت السماع من ابن عباس .٦٧٤ / ١تقريب التهذيب . ولم يكثر ذلك منه،بأخرة 
)٦ (  مصوهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا األجفـان والـرمص الرطـب منـه                  بفتح الراء وضمها   :الر 

   .٢٦٣ / ٢ النهاية .والغمص اليابس
  .٤٥٨ / ١تاريخ الطبري ) ٧(
  .٢٦٩ / ٣٦تاريخ اإلسالم ) ٨(
  .١٤١ / ١ للسمعاني ،األنساب) ٩(
 .المصدر السابق )١٠(



 

 ١١٨ 

  .سدي، شيخ مشهور أبو نصر أحمد بن محمد األوابنه: )١(ثم قال السمعاني
  .المعروف بابن المخبزى، حمد بن عثمان بن الفضل بن جعفرأ، أبو الفرج -

  . صدوق:)٢(قال الخطيب
  .أبو القاسم، عبيداهللا بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة البغدادي، البزاز -

ور عبيد وليس عبد كما ذكراإلمام ابن عساكر         فالمشه العالم الثقة، ، المسند،  الشيخ :)٣(قال الذهبي 
  .كان ثقة: )٤(قال الخطيب .وقد ذكر اسمه عبيد أكثر من موطن

  .ثقة: خالصة القول فيه
  .الصدوق، المسند، الشيخ، نماطيأبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز، البغدادي األ-
  .)٥(اس القوه أبو الفتح يوسف بن عمروثق 
  .)٦( صدوق، أبوعلي البغدادي، العبدي، يزيد الحسن بن عرفة بن -
   . أبو أحمد الهاشمي ،علي بن ثابت الجزري  -

عـن  ليس به بأس إذا حدث      :)٩(مرة وقال .ثقة: )٨(وقال يحيى بن معين    . ثقة صدوق  :)٧(حمدقال أ 
ثقة ال  : )١٢(وقال أبو زرعة   . وكان ثقة صدوقاً  : )١١(بن سعد اقال  و. ثقة :)١٠(بن نمير وقال ا . ثقة

بـن  ا وذكـره    .ال بأس به  : )١٤(وقال صالح بن محمد     . يكتب حديثه  :)١٣(وقال أبو حاتم  . بأس به 
   .س بهأال ب: ) ١٦( زكريا الساجيقالو.  ربما أخطأ: )١٥(حبان في كتاب الثقات وقال

                                                 
 .١٤١ / ١عاني  للسم،األنساب )١(
  .٣٠٢ / ٤تاريخ بغداد ) ٢(
   .٥٤٨ / ١٦سير أعالم النبالء ) ٣(
   .٣٧٧ / ١٠تاريخ بغداد ) ٤(
    .٨ / ١٥سير أعالم النبالء ) ٥(
تقريـب  ، ٣٩٤ / ٧ تاريخ بغداد    ،١٧٩ / ٨ البن حبان    ، الثقات ،٢٥٤ / ٢ تهذيب التهذيب    ،٣٢ / ٣الجرح والتعديل    )٦(

  .٢٠٦ / ١التهذيب 
   .١١١ / ١بحر الدم ) ٧(
   .١٧٥ / ١تاريخ ابن معين رواية الدارمي )٨(
  .٨٠ / ١ رواية ابن محرز،تاريخ ابن معين )٩(
   .٣٣٧ / ٢٠ تهذيب الكمال )١٠(
   .٣٣٠ / ٧الطبقات الكبرى ) ١١(
   .٣٣٧ / ٢٠ تهذيب الكمال )١٢(
   .١٧٧ / ٦الجرح والتعديل ) ١٣(
   .٣٣٧ / ٢٠تهذيب الكمال ) ١٤(
   .٤٥٦ / ٨ البن حبان ،الثقات) ١٥(
   .٣٥٦ / ١١تاريخ بغداد  )١٦(



 

 ١١٩ 

  . وقد ضعفه األزدي بال حجة، أخطأ  ربما،صدوق: )١(قال ابن حجرو
  .ئمة الكباراألمن فقد وثقه عدد ، ثقة: خالصة القول فيه

  .  بالخطأ: ولم أجد غير ابن حبان من قال، وثقه األئمة الكبار: )٢(وقال صاحب تحرير التقريب
  .)٣(متروك، طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي -

  

  :الحكم على الحديث
فقد صرح بالـسماع مـن ابـن        ، وأما عطاء ، فيه طلحة بن عمرو متروك    ، إسناده ضعيف جداً  

  .فى اإلرسالفانت، عباس
  

وهي أن تَحمـى الرمـضاء وهـي    ) إذا رمضت الفصال،  صالة األوابِين(فيه  } رمض  { )٧١(
  .)٥( من شدة حرها وإحراقها أخْفافَها)٤(الرمل فتَبرك الفصال

  

  : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام مسلم
عـنِ  ، )٧(عن َأيوب  - وهو ابن علَيةَ     -دثَنَا ِإسماعيُل   ح: وابن نُميرٍ قَاالَ  ، حدثَنَا زهير بن حربٍ   

     قَمَأر نب ديز َأن ىانبمِ الشَّيى     �الْقَاسحالض نم لُّونصا يمَأى قَوفَقَالَ . ر :        ـوا َأنملع ـا لَقَـدَأم 
صـالَةُ  «  قَـاَل    -صلى اهللا عليه وسـلم     -ن رسوَل اللَّه    ِإ. الصالَةَ فى غَيرِ هذه الساعة َأفْضلُ     

 ابِيناُل، اَألوصالْف ضمتَر ينح« .  
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند
  .القاسم بن عوف الشيباني -

دخلت :  قال شعبة:قال ذكرنا ليحيى القطان القاسم بن عوف الشيباني ف: )٨( قال علي بن المديني
 .ضعفه في الحديث: فقلت.  فجعل يحيد:قال؟  ما شأنه:ليحيى  قلت .فحرك رأسه، عليه

                                                 
  .٦٨٩ / ١ تقريب التهذيب )١(
   .٣٧/ ٣. تحرير التقريب  )٢(
  .٤٢٧ / ١٣تهذيب الكمال  ، ٢١/ ٥ تهذيب التهذيب ،،٤٥١ / ١ تقريب التهذيب )٣(
 .١٦٤ / ٣٠ تاج العروس .ولَد النّاقَة إذا فُصَل عن ُأمههو : الفَصيُل : الفصال ٤)(
  .٢٦٤ / ٢النهاية ) ٥(
  .١٧٨٠ رقم/ ١٧١ / ٢. باب صالَةُ اَألوابِين حين تَرمض الْفصاُلك صالة المسافرين   صحيح مسلم٦)(
)٧(١١٦ / ١ تقريب التهذيب .تيانيخْ أيوب بن أبي تميمة الس.   
   .٤٠٠ / ٢٣تهذيب الكمال ) ٨(



 

 ١٢٠ 

مضطرب : )٢(وقال أبو حاتم   .ضعيف الحديث :  )١(النسائي قال و .لو لم يضعفه لروى عنه    : فقال
 فـي   وذكره بن حبان   وهو ممن يكتب حديثه   : )٣(بن عدي   اوقال   .ومحله عندي الصدق  ، الحديث

  . صدوق يغرب: )٦(وقال ابن حجر.مختلف في حاله:  )٥(وقال الذهبي .)٤(كتاب الثقات
يعتبر فيه فـي    ، ضعيف: )٧(وقال صاحب تحرير التقريب   . صدوق له أوهام  : خالصة القول فيه  

  .وهو الحديث الوحيد عند اإلمام مسلم، المتابعات والشواهد
  :مبررات إخراج مسلم لهذا الحديث

: إسناد صحيح، إال أنه معلول والمحفوظ في هذا هذا: )٨(في تعقيبه على هذا الحديثقال الحافظ 
 أخرجه مسلم من حديث أيوب ومن حديث قتادة أيضاً عن زيد بن أرقم كذا، عن القاسم بن عوف

  .عن القاسم
 و ذكر ابـن أبـي أوفـى        ، في الباب أن الحديث من مسند زيد بن أرقم رضي اهللا عنه            الثابتف

، سماعيل بـن عليـة    إوذلك ألن أصحاب أيوب ك    ، اهللا عنه وهم من ابن عيينة رحمه اهللا        رضي
 والحسن بن دينار اتفقت روايتهم على أن الحديث من مـسند ، ومعمر بن راشد، بن زيد وحماد
 . أرقم رضي اهللا عنه زيد بن

مـرزوق  وأبو ، كصالم وحسام بن، وحجاج بن حجاج، ووافقهم على هذا سعيد بن أبي عروبة
، ورواه الدستوائي، عوف عن القاسم بن، وهشام الدستوائي الذين رووا الحديث من طريق قتادة

عنه عن النبي صلى اهللا عليـه   كلهم قالوا عن زيد بن أرقم رضي اهللا، عن القاسم بدون واسطة
  الْقَاسمِ الشَّيبانىعن َأيوب عنِ : العلة الغير قادحةف وبهذا يعلم أن طريق ابن عيينة معلة، وسلم به

نب ديز ا َأنمَأى قَور قَمى فَقَاَل  َأرحالض نم لُّونصي:ا لَقَدَأم    هـذـرِ هى غَيالَةَ فالص وا َأنملع
حـين تَـرمض    صالَةُ اَألوابِـين  "  قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم -اللَّه  ِإن رسوَل. الساعة َأفْضُل

 ." الْفصاُل
 قَاَل  �اللَّه قَاَل حدثَنَا الْقَاسم الشَّيبانى عن زيد بنِ َأرقَم عن هشَامِ بنِ َأبِى عبد: والرواية الثانية

 وُل اللَّهسر جِل-صلى اهللا عليه وسلم-خَرلَى َأهع  لُّونصي مهو اءالَةُ :"فَقَاَل قُبِإذَا   ص ابِـيناَألو
  ". رمضت الْفصاُل

                                                 
   .٢٩٣ / ٨تهذيب التهذيب ) ١(
   .١١٥ / ٧ والتعديل الجرح )٢(
   .٣٧ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
   .٣٠٥ / ٥الثقات البن حبان ) ٤(
   .٥٢٠ / ٢ المغني في الضعفاء ،١٢٩ / ٢ الكاشف للذهبي )٥(
   .٧٩٣ / ١ تقريب التهذيب )٦(
  .١٧٢/  ٣بشار عواد وشعيب، تحرير تقريب التهذيب) ٧(

  .٣٥٠ / ٢العسقالني  للحافظ ابن حجر ،المطالب العالية )٨(



 

 ١٢١ 

نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  َأن الْقَاسمِ الشَّيباني عن زيد بنِ َأرقَم عن قَتَادةَ عنِ: والرواية الثالثة
اءقُب جِدسلَى مَأتَى ع اءقُب جِدسخََل مد َأومفَِإذَا ه سقَتْ الشَّما َأشْرمدعب  لُّونصـلَاةَ   " :فَقَاَل يص ِإن

ابِيناُل الَْأوصتْ الْفضما ِإذَا رلُّونَهصكَانُوا ي."  
فجعل أيوب السختياني القصة عن زيد رضي اهللا عنـه  ، سياق الرواية الصحيحة  قد اُختلف في

 فأخبرهم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، الضحى في مسجد قباء الداخل على قوم يصلون  أنه هو

 ." صالة األوابين حين ترمض الفصال :"قال

فحكى القصة عن زيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الذي دخل على قوم يـصلون   وأما قتادة
 روايـة  واختلفت ،"صالة األوابين إذا رمضت الفصال " : فقال لهم صلى اهللا عليه وسلم الضحى

  .هشام الدستوائي فروى الوجهين

بأن القصة وقعـت لزيـد   ، صحابه على نفس السياقأالتفاق ، السختياني واألرجح رواية أيوب
 . رضي اهللا عنه

وحـسام  ، وحجـاج ، فرواها كل من ابن أبي عروبـة      ، وأما رواية قتادة فقد وقع فيها االختالف      
 . ل صلى اهللا عليه وسلموأبو مرزوق أن الداخل على القوم الرسو، المصك

لف عليـه  ختُوا ، بكر بن أبي شيبةيي فيما رواه عنه وكيع من طريق أبووافقهم هشام الدستوائ
 . اهللا عنه فجعل الحديث موقوفاً على زيد رضي،فرواه عنه وكيع من طريق يحيى الحماني 

ـ  عن القاسم بن عوف: وقد روى هشام الدستوائي الحديث بدون ذكر قتادة فقال ، دون واسـطة ب
العزيز بن أبان  وعبد، ووهب بن جرير، ووكيع، فرواه عنه كل من يحيى القطان، واُختلف عليه

عن هشام بنفس سـياق     ، وخالفهم أبو دواد الطيالسي فرواه    ، من فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم      
  . أيوب السختياني

شام الدستوائي، عن القاسم وه ليس بمحفوظ من حديث قتادة رواه أيوب :)١(قال الحافظ العقيلي
   . الشيباني، عن زيد بن أرقم

وأتبعها بروايـة   ، فقدم رواية أيوب السختياني في الباب      وقد تنبه اإلمام مسلم في الصحيح لذلك      
 وأهمل رواية قتادة عن، بن عوف من طريق يحيى بن سعيد القطان عن القاسم،هشام الدستوائي
 " :لحديث متناً عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو قولهشكال في ثبوت اإوال . القاسم بن عوف

واألشبه أن ، وإنما الخالف في سياق القصة، من الطريقين "صالة األوابين حين ترمض الفصال 
 . وليس له إال هذا الحديث عند اإلمـام مـسلم  ، ضبطها وقع من القاسم بن عوف الشيباني عدم

تعديل يرقى ، وتلقى االمة لروايته هذه بالقبول ، صحيح ال  احتجاج اإلمام مسلم به فييضاً فإنوأ
  .به

                                                 
  .٣٦٧ / ٢ للعقيلي ،الضعفاء الكبير )١(



 

 ١٢٢ 

 : وحاصل األمر

، عن القاسم الـشيباني   ، وهشام الدستوائي ،  أيوب السختياني  صحيح من طريق   إن الحديث مسند  
 . أخرجهما اإلمام مسلم في صحيحه، رضي اهللا عنه مرفوعاً عن زيد بن أرقم

وتركها مسلم فلم يخرجها في     ، ة قاله الحافظ العقيلي   القاسم ليست بمحفوظ   عن،أن طريق قتادة     
  . صحيحه

ضعيف من هذه  معلة والحديث، أن طريق ابن عيينة عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى به
الرواية لسالمة المـتن مـن    غير قادح في، أن االختالف في سياق القصة في الطريقين الطريق

 . االضطراب

فمرة وقعت للنبي صلى اهللا     ، أن القصة تنوعت  : ق القصة إما أن يقال    سبب االختالف في سيا   أن  
أن االضطراب الواقع في سياق : أو يقال .اهللا عنه ومرة وقعت لزيد بن أرقم رضي، عليه وسلم

  . وإن يكن فالمتن محفوظ وهللا الحمد والمنة ،القصة سببه القاسم الشيباني
  

المصدر يقال  :  هو بفتح الميم   )ض  فىء من شدة الرم    فجعل يتّتّبع ال   (ومنه حديث عقيل    ) ٧٢(
  .)١(رمض يرمض رمضاً

  

  .ووجدت رواية نحو هذه العبارة عند الطبراني، لم أجد عبارة من شدة الرمض
  : رحمه اهللا)٢(قال
حنَثَد ا ماذُع بن  ا إِ نَثَ، ىنَّثَ المبراهيم بِ أَ  بن ي سويالذَّ د راع   ح و ح اِلا طَ نَثَدب قُ  بن ـ ذَة األَ ر نـ ثَ، ي ا نَ
محما دبن ع ى الطَّ يساعب،  ثَنَا ع بد الو اح زِ د بن ي  اد ح وحنَثَد ا عبدان نَثَ،  أحمد  بن ا محمد بن   عبـد  

ا نََأ، يونُس بن بكَيرٍ    ثَنَا :ا َأبو كُريبٍ قالَ    ثَنَا ، متُّويه اَألنْصارِى   بن يماهربا إِ نَثَدر ح و ح   يم نُ  بن اِهللا
حدثَنَا َأبو الْمثَنَّى معاذُ بن الْمثَنَّى ، باِلي طَبِ َأ بنُليقأخبرني ع، موسى بنِ طَلْحةَ، طَلْحةُ بن يحيى

       بثَنَا ع ،ديوَأبِي س نب يماهرثَنَا ِإب ،رِينْبنِ           الْعى بوسم نى، عيحي نةُ بثَنَا طَلْح ،ادزِي نب داحالْو د
ِإن ابن َأخيـك    :  فَقَالُوا .جاءتْ قُريشٌ ِإلَى َأبِي طَاِلبٍ    :  قَالَ )٣(طَلْحةَ، َأخْبرني عقيُل بن َأبِي طَاِلبٍ     
       هنَا فَانْهسلجي مفينَا وي نَادينَا فْؤذَأذَانَا، فَقَاَل ِلي   ي نا، قَالَ    : عدمحم يُل اْئتقا عي :   ـهفَانْطَلَقْتُ ِإلَي

فَجعَل يطْلُب الْفَيء   نَبتٌ صغيرةٌ فَجاء في الظَّهرِ من شدة الْحر،         : قَاَل طَلْحةُ . فََأخْرجتُه من جِلْسٍ  
ِإن بني عمك زعموا َأنَّك تُْؤذيهِم في       :  فَقَاَل َأبو طَاِلبٍ   .لرمضاء فََأتَينَاهم يمشي فيه من شدة حر ا     

                                                 
   .٢٦٤ / ٢النهاية ) ١(
  .٨٥٥٣ رقم/ ٢٥٢ / ٨المعجم األوسط  )٢(
ممـن  فهو  يكنى َأبا يزِيد ،     .  عبد منَاف القُرشي الهاشمي ، ابن عم رسول اهللا ،          بنالهاشمي  هو  : عقيل بن أبي طالب     ) ٣(

ثم َأتى مسلماً قَبـل الحديبيـة ،        . بدر مكْرهاً ، فَأسر يومئذ وكان ال مال له ففداه عمه العباس             خَرج مع المشركين ِإلى     
وهاجر ِإلى النبي سنة ثمان ، وشهد غَزوةَ مْؤتَة ، ثم رجع فَعرض له مرض ، فلم يسمع له بِذكْرٍ في غزوة الفـتح وال                         

  .٧٠ / ٤أسد الغابة ، ١٠٧٨ / ٣االستيعاب . في خالفة معاوية حنَين وال الطائف  وتوفي عقيل



 

 ١٢٣ 

  هِمسلجي مفو يهِمنَاد ،فَانْتَه  ذَِلك نع ،          ،اءمِإلَى الس رِهصبِب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّقَ رفَح
ما َأنَا بَِأقْدر علَى َأن َأدع ذَِلك منْكُم علَـى َأن           : " نَعم، قَالَ : قَالُوا" ما تَرون هذه الشَّمس؟      " :فَقَاَل

  . ما كَذَّبنَا ابن َأخي قَطُّ فَارجِعوا: فَقَاَل َأبو طَاِلبٍ " .تُشْغَلُوا منْها شُغْلَةً
  

  :تخريج الحديث 
 طلحة بن يحيـى    من طريق    )٢(والحاكم. به بنحوه طلحة بن يحيى     من طريق    )١(علىأخرجه أبو ي  

  .به بمثله
  

  :دراسة رجال السند
  . إلى جدهئ منسوباًيوأكثر ما يج،  إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البري-

  .في الثقات) ٤( وذكره ابن حبان.رضا، من ثقات المسلمين: )٣(قال أبو حاتم
  .مقبول: )٥(وقال ابن حجر

   .وذكره ابن حبان في الثقات، فقد وثقه أبو حاتم، ثقة: خالصة القول فيه
فيدل على صحة مـا     ،  جمع ممن رووا عنه وروى عنهم      )٦(سقد ذكر الخطيب في غنية الملتم     و

  . أنه مقبول:ذهب إليه اإلمام أبو حاتم ال كما قال ابن حجر
  . المدنيطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي -

  .)١١(ابن سعدو،)١٠(الدار قطنيو، )٩(والعجلي، )٨(بن شيبة يعقوبو، )٧( يحيى بن معينوثقه
، وأبو زرعـة  ، وقال أحمد  . صحيح الحديث ،  حسن الحديث    ،صالح الحديث : )١٢(وقال أبو حاتم  

، روى عنه الثقـات   : )١٥(بن عدي  ا وقال. ليس به بأس  : )١٤(وقال أبو داود  . صالح: )١٣(والنسائي
                                                 

  .٦٨٠٤ رقم/ ١٧٦ / ١٢مسند أبي يعلى ) ١(
  .٦٥٤٤ رقم/ ٥٧٧ / ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .١٢٣ / ٢الجرح والتعديل ) ٣(
 .٦٩ / ٨الثقات البن حبان  )٤(
  .٦٣ / ١تقريب التهذيب ) ٥(
 .١٠٩ / ١س  الملتبفي توضيحغنية الملتمس  )٦(
   .٤٤٣ / ١٣تهذيب الكمال ) ٧(
  .المصدر السابق) ٨(
   .٤٨١ / ١الثقات للعجلي  )٩(
   .٢٢٨ / ١سؤاالت الحاكم للدارقطني  )١٠(
   .٣٦٢ / ٦الطبقات الكبرى ) ١١(
   .٤٧٧ / ٤الجرح والتعديل  )١٢(
  .المصدر السابق) ١٣(
  . المصدر السابق)١٤(
  . ٤٤٠ / ١مختصر الكامل في الضعفاء ) ١٥(



 

 ١٢٤ 

 .لم يكـن بـالقوي   : )٢(قال يحيى القطان  و. منكر الحديث : )١(قال البخاري   .أرى أنا به بأس   وما  
  . صدوق يخطئ:)٤(وقال ابن حجر .كان يخطئ: )٣(وقال. بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره 

إنما هـو   يخطيء  : وقول ابن حجر  . حسن الحديث ، هو صدوق : )٥(قال صاحب تحرير التقريب   
  .من كالم ابن حبان

   .صدوق: صة القول فيهخال
  

  :الحكم على الحديث
  .صدوق، فيه طلحة بن يحيى، إسناده حسن

  

 ألنهم لما نَقَلوا أسماء الشهور عـن اللغـة القديمـة سـموها              ) رمضان   (ومنه سمى   ) ٧٣(
  .)٦(غير ذلك: وقيل فيه. فوافَق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، باألزمنة التي وقَعت فيها

  

  : رحمه اهللا)٧(الرافعيقال اإلمام 
محمد بن محمد بنِ    : ا َأبو عبد الرحمنِ   بنْا َأحمد بن محمد بنِ عبد اللَّه بنِ شَاذَان َأبو مسعود، أَ           بنَْأ

  ابنَْأ، هياِلمي َأي فانعممحمد بن منْصورٍ الس ِإماما الْبنَْأ، ةًابتَبنِ الْخَطيبِ الْكُشْميهنى ك عبد الرحمنِ
ا بنَْأ، ا َأبو مسعود َأحمد بن محمد بنِ عبد اللَّه بنِ شَاذَان          بنَْأ، عبد الْغَفَّارِ بن عبد السالَمِ     َأبو الْحسنِ 
 نِ ب مياهربعلي بن إِ   ا َأبو الْحسنِ  نَثَ، اه ِإدرِيس الْقَزوِيني بِ    بنِ سنِ بنِ َأحمد  علي بن الْح   َأبو الْحسنِ 

لَسنَثَ، ةَم       اندمنِ حب دمَأح ناقُ بحِإس قُوبعو يمٍ   نَثَ، ا َأبلسم نارِثُ بونٍ   نَ ثَ ،ا الْحميم نب ادا زِي،  نع
 انضم ر يما س منَِّإ: "قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في حديث ذَكَره         :  قَالَ � بنِ ماِلك  َأنَسِ

  .الحديث.........  بونُذُّالْ )٨(ضمر، يهنََّأِل
  

     :تخريج الحديث
  .موقوفاً، بيهأعن ، عن سالم، عن الزهري، نسأمالك بن  من طريق )٩(ابن عساكر أخرجه

                                                 
  . المصدر السابق)١(
   .٤٤٣ / ١٣تهذيب الكمال  )٢(
   .٤٨٧ / ٦الثقات البن حبان ) ٣(
  .٤٥٢ / ١تقريب التهذيب ) ٤(
   .١٦١/ ٢تحرير التقريب  )٥(
  .٢٦٤ / ٢النهاية ) ٦(

  .٢٤٧ / ١التدوين في أخبار قزوين ) ٧(
. وهو قَوُل الفَراء ، َأو َألنَّه يحرِق الذُّنُوب . فه من شدة العطَشِ رمض الصاِئم يرمض ، ِإذا اشْتَد حر جو: يرمض  ) ٨(

  .٣٦٥ / ١٨تاج العروس 
  .٣٣٥ / ٤٧ تاريخ دمشق )٩(



 

 ١٢٥ 

  :دراسة رجال السند
   . الرازي،  البجلي، أبو مسعود،أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن شاذان-

كان ثقة جواالً، تاجراً كثير الكتـب عارفـاً         : )٢(قال يحيى بن مندة   .  جماعة هوثق: )١(قال الذهبي 
  .بالحديث، حسن الفهم

  .ثقة: خالصة القول فيه
أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر محمد بن أبـي                : )٣(ينيهمشْالكُ -

  .توبة، الكشميهني، المروزي، الشافعي
  .واعظ، ورع، دين، كتبت عنه :)٤(قال السمعاني

  .أبو عمار بصري، زياد بن ميمون -
. كذاب، ترك حديثه  : )٧(أبو حاتم قال  . متروك الحديث : )٦(وقال النسائي .  تركوه :)٥(قال البخاري 

  .كذاب: )١٠( أيضاًقالو .ليس بشيء: )٩( يحيى بن معينقال . الحديثيواه: )٨(أبو زرعةوقال 
احسبوني ،  ويحكم: فقال؟سألت زياد بن ميمون عن حديث رواه عن أنس: )١١(قال بشر بن عمرو

. من أنس شيئاًلم أسمع ، رجعت عما كنت أحدث عن أنس، أو مجوسياً، أو نصرانياً، كنت يهودياً
زياد أبو عمار   : )١٣(بن المثنى قال ا  و .نس بن مالك فهو كذب    أكل ما حدثتكم عن     : )١٢(وقال أيضاً 

  .أحاديث مناكير، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، عن أنس، األبرص
وال أعرف لـه عـن      ، ولزياد أبي عمار غير ما ذكرت من الحديث عن أنس         : )١٤(قال ابن عدي  

   .ال يتابعه أحد عليه، قدار ما يرويهوأحاديثه م، غير أنس

                                                 
   .٢٢١ / ٣٠تاريخ اإلسالم ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  .٧٥ / ٥ األنساب للسمعاني . نسبة إلى قرية من قرى مرو  :ينيهمشْالكُ) ٣(
  .٨٢ / ٢١سير أعالم النبالء  )٤(
   .٣٧١ / ٣ للبخاري ،التاريخ الكبير) ٥(
   .٣٠٢/ ١ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )٦(
  .٥٤٥ / ٣الجرح والتعديل  )٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  .٩٥ / ٤ رواية الدوري ،تاريخ ابن معين ) ٩(
   .٣٠٥ / ١ البن حبان ، المجروحين)١٠(
  .١٨٥ / ٣الكامل ) ١١(

   .٣٠٢ / ١ البن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين) ١٢(
  .١٨٥ / ٣الكامل ) ١٣(

 .المصدر السابق ) ١٤(



 

 ١٢٦ 

، ولم يسمع منـه   ، وقد صرح بنفسه أنه لم يحدث عن أنس شيئاً        ، ضعيف جداً : خالصة القول فيه  
  .بل كذب كل ما حدث به عن أنس

  

  :الحكم على الحديث 
  .موضوع: )١(وقال األلباني. لم يثبت سماع زياد من أنس رضي اهللا عنه، موضوعأسناده 

  .ألنه يرمض الذنوب رمضاً، إنما سمي شهر رمضان:"وروي موقوفاً بلفظ: )٢( أيضاًقالو
:  الرميض )فكَأنما أمررت على حلْقه موسى رميضاً       ،  إذا مدحتَ الرجل في وجهه     (وفيه   )٧٤(

  .)٣(الحديد الماضي
  

  : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام ابن المبارك
  قَاَل رسوُل اِهللا : عن يحيى بنِ جابِرٍ قَاَل) ٥( سلَمةَ الْحمصيا َأبوِإسماعيُل بن عياشٍ قال نَنَا 

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عذَِإ"صا مدَأتَح خاكف ي وهِجنََّأكَ فَها َأممرتَرلَ علْى حقهم وسىر مياًض."   
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به ابن المبارك

  

  : ل السنددراسة رجا
-لَ إسماعيل بن عياش بن سالحمصي،أبو عتبة، م العنسيي .  

  .ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش: )٦(أحمدقال 
أعلم النـاس بحـديث     ، عدل، وإسماعيل ثقة ، وتكلم قوم في إسماعيل   : )٧( بن سفيان  قال يعقوب و

  .رب عن ثقات المدنيين والمكيينيغ: وأكثر ما تكلموا قالوا، وال يدفعه دافع، الشام
  . أحفظ من إسماعيل بن عياشوال عراقياً، ما رأيت شامياً: )٨(يزيد بن هارونوقال 
  . ثقة إذا حدث عن ثقة: )١٠(وفي رواية، ثقة: )٩(يحيى بن معينوقال 

                                                 
  .٢٠٩ / ٧سلسلة األحاديث الضعيفة ) ١(
  .٢٠٩ / ٧ المصدر السابق) ٢(
   .٢٦٤ / ٢النهاية ) ٣(
  .٥٢ رقم/١٣ / ١ البن المبارك ،الزهد) ٤(
   .٣٨٦ / ١تقريب التهذيب .  الكلبي الشامي القاضي بحمص سليمان بن سليمهو : الحمصي أبو سلمة  )٥(
   .١٧١ / ٣ تهذيب الكمال )٦(
  .٤٢٤ / ٢ المعرفة والتاريخ )٧(
   .١٧١ / ٣تهذيب الكمال ) ٨(
   .٤١١ / ٤ رواية الدوري  ، تاريخ ابن معين) ٩(
   .٨٠ / ١رواية ابن محرز، تاريخ ابن معين) ١٠(



 

 ١٢٧ 

  .والعراقيون يكرهون حديثه، ليس به بأس في أهل الشام: )١(وقال أيضاً
يعقـوب  و، )٦(ودحيم، )٥(وابن المديني ، )٤(وابن معين ، )٣(والبخاري، )٢(مدقد اتفق أح  : قال الباحث 

فإن كتابـه  ، وأما روايته عن أهل الحجاز، ثقة فيما روى عن الشاميين: أن إسماعيل )٧(بن شيبة ا
   . فعنده مناكيرالشاميين ما حدث عن غيرف، ضاع فخلط في حفظه عنهم

  .ط في غيرهمخلِّم، ل بلده صدوق في روايته عن أه:)٨(قال ابن حجر
  غيرهم ففيهوأما روايته عن، ثقة فيما روى عن الشاميين: هو كما قال األئمة: خالصة القول فيه

فروايته عـن   ، وهنا فقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة الحمصي الشامي         ، واضطراب، ضعف
  .الشاميين فصحت روايته

  .ي يحيى بن جابر بن حسان الطائي أبو عمرو الحمص-
وذكره بـن    .كان صالح الحديث  : )١٢( وقال أبو حاتم   .)١١(والعجلي، )١٠(دحيمو،  )٩(وثقه ابن معين  

   .أدرك بعض أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: )١٤(قال ابن سعد. )١٣(حبان في كتاب الثقات
  . وأرسل كثيراً،ثقة: )١٦(وقال ابن حجر. صدوق: )١٥(وقال الذهبي

  .ثقة: خالصة القول فيه
  

  : على الحديثالحكم
  .إلرسال يحيى بن جابر للحديث، إسناده ضعيف

                                                 
  .١٧٤ / ٣تهذيب الكمال ) ١(
   .١٧١ / ٣ لمصدر السابقا )٢(
   .٢٢٤ / ٦تاريخ بغداد ) ٣(
   .١٧١ / ٣تهذيب الكمال ) ٤(
   .١٦١ / ١سؤاالت ابن أبي شيبة ) ٥(
   .١٧١ / ٣تهذيب الكمال  )٦(
  . المصدر السابق )٧(
   .٩٨ / ١ تقريب التهذيب )٨(

   .١٦٨ / ١١تهذيب التهذيب ) ٩(
   .٢٥٠ / ٣١تهذيب الكمال  ) ١٠(
   .٣٤٩ / ٢لعجلي  ل،الثقات) ١١(
   .١٣٣ / ٩الجرح والتعديل ) ١٢(
   .٥٢٠ / ٥ البن حبان،الثقات) ١٣(
   .٢٢ / ١ الطبقات الكبرى )١٤(
   .٣٦٣ / ٢ للذهبي ،الكاشف) ١٥(
   .١٠٥٠ / ١ تقريب التهذيب )١٦(



 

 ١٢٨ 

 ضعيف إلرساله، بل هو معضل ألن يحيى بن جابر بن حسان الطـائي              حديث: )١(وقال األلباني 
  . من الصحابة فهو تابعي التابعينأبو عمرو الحمصي لم ينقل أنه لقي أحداً

صحة سماعه  ) ٢(أللباني في اإلرواء  ذكر ابن سعد أنه لقي بعض الصحابة وقد ذكر ا         : قال الباحث 
  . الحديث ........ما ملََأ آدمي وِعاء شَرا من بطْنٍ"في حديث كرب يالمقدام بن معد من 

 َأثْنَـى  :َأبِي بكْرةَ عن َأبِيه قَـالَ حديث   من)٣( ما جاء عند اإلمام البخاري  وللحديث شاهد صحيح  
مـن كَـان   ،  ويلَك قَطَعتَ عنُقَ َأخيك ثَلَاثًا     :بِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ     رجٌل علَى رجٍل عنْد النَّ    

  .الحديث ......ولَا ُأزكِّي علَى اِهللا َأحدا، واُهللا حسيبه،  َأحسب فُلَانًا:منْكُم مادحا لَا محالَةَ فَلْيقُْل
  

 استَب عنده رجالن فغضب أحدهما حتى خُيل إلى مـن رآه أن أنْفَـه                أنه (فيه  } رمع  { )٧٥(
كأنـه يرعـد مـن      : ومعنى يتَرمع . يتمزع: هذا هو الصواب والرواية   :  قال أبو عبيد   )يتَرمع  
. يقال مزعتُ الـشيء إذا قَـسمته      . إن صح يتَمزع فإن معناه يتَشَقَّق     : وقال األزهري . الغضب

  .)٤(ء في موضعهيسيجو
  .ووجدت لفظة يتمزع، لم أجده بلفظ يترمع

  

  : رحمه اهللا)٥(قال اإلمام أبو داود
عن عبد الرحمنِ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ  ، حدثَنَا جرِير بن عبد الْحميد    ، حدثَنَا يوسفُ بن موسى   

  -صـلى اهللا عليـه وسـلم       -ياستَب رجالَنِ عنْد النَّبِ   : قَاَل � اذ بنِ جبلٍ  عن مع ، بنِ َأبِى لَيلَى  
صلى  -فَقَاَل النَّبِى . حتَّى خُيَل ِإلَى َأن َأنْفَه يتَمزع من شدة غَضبِه، فَغَضب َأحدهما غَضبا شَديدا  

  .»لَذَهب عنْه ما يجِده من الْغَضبِ ، لَو قَالَها،  كَلمةًِإنِّى َألعلَم« : -اهللا عليه وسلم
     وَل اللَّهسا ري ىا هقُوُل« :  قَالَ ؟فَقَاَل مجِيمِ        : يطَانِ الرالشَّي نم وذُ بِكِإنِّى َأع مَل  . »اللَّهعقَاَل فَج

هرْأماذٌ يعى، مفََأب ،كحم٦(و( ،عجاوبغَض اددزَل ي.  
  

  :تخريج الحديث
  ، )٨(والترمذي.  به بمثله عبد الْملك بنِ عميرٍ من طريق)٧(أخرجه أحمد

                                                 
  .٥٥ / ٦سلسلة األحاديث الضعيفة ) ١(
  .٤١ / ٧ إرواء الغليل) ٢(
   .٦١٦٢رقم/ ٣٨ / ٨ ويلك :جاء في قول الرجلباب ما  ك األدب صحيح البخاري) ٣(
  .٢٦٤ / ٢النهاية ) ٤(
   .٤٧٨٢ رقم/ ٣٩٥ / ٤باب ما يقَاُل عنْد الْغَضبِ  ك األدب سنن أبى داود) ٥(
)٦ (كح٦٣٥ / ٤ النهاية .اللَّجاجمن : م.   
  .٢٢١٣٩ رقم/ ٢٤٠ / ٥مسند أحمد ) ٧(
 . ٣٤٥٢ رقم/ ٥٠٤ / ٥ عند الغضب باب ما يقول  ك الدعوات  سنن الترمذي)٨(



 

 ١٢٩ 

  .به بنحوهعبد الْملك بنِ عميرٍ  من طريق )٣(وعبد بن حميد، )٢(وابن أبي شيبة، )١(والنسائي
) ٧(والنـسائي ، )٦(وأبـو داود  ، )٥(ومسلم، )٤(وللحديث شواهد صحيحه منها ما جاء عند البخاري       

  .بنحوه وعاًف مرسلَيمان بن صردعن ،  عدي بن ثابتعن، األعمشأربعتهم من طريق 
 عن َأبِـى هريـرةَ    ، عن َأبِى سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ     ، من طريق الزهري  ) ٩(ومسلم، )٨(والبخاري

  .بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
  .الكوفي ، أبو يعقوب، القطان، بن موسى بن راشديوسف  -

وقال .  صدوق :)١٣(وابن حجر ،)١٢(  وأبو حاتم  ،)١١(قال يحيى بن معين    و .كان ثقة : )١٠(قال مسلمة 
قد وصف غير واحد من األئمة يوسف بـن         : )١٥(قال أبو بكر الخطيب   و .ال بأس به  : )١٤(النسائي

   . )١٦(بن حبان في ثقاتهوذكره ا. واحتج به البخاري في صحيحه، موسى بالثقة
  .صدوق: خالصة القول فيه

                                                 
ما يقول إذا غضب وذكر االختالف على عبد الملك بن عمير في خبـر   ك عمل اليوم والليلة باب    سنن النسائي الكبرى  ) ١(

   .١٠٢٢١  رقم/١٠٤ / ٦ أبي بن كعب 
  .٣٠١٩٨  رقم /٣٤٦/  ٨. ما ذكر في الغضبِ مما يقوله الرجل ك األدب مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .١١١ /٦٨ / ١مسند عبد بن حميد ) ٣(
بـاب الحـذر مـن       األدبك  ،  ٥٧٠١ رقم/ ٢٢٤٨ / ٥ باب ما ينهى من السباب واللعن       األدب ك صحيح البخاري ) ٤(

 .٥٧٦٤ رقم/٢٢٦٧ / ٥الغضب  
  شَىء يذْهب الْغَضبباب فَضِل من يملك نَفْسه عنْد الْغَضبِ وبَِأى ك البر والصلة واآلداب  صحيح مسلم) ٥(
  .٦٨١٢رقم  /٣٠ / ٨ 
  ٤٧٨٣ رقم/ ٣٩٥ / ٤باب ما يقَاُل عنْد الْغَضبِك األدب  سنن أبى داود) ٦(
ما يقول إذا غضب وذكر االختالف على عبد الملك بن عمير في خبـر   ك عمل اليوم والليلة باب    سنن النسائي الكبرى  ) ٧(

   .١٠٤ / ٦ أبي بن كعب 
/ ٨٤٩ / ٢ شخاص والمالزمة والخصومة بين المسلم واليهـودي   باب ما يذكر في األ     ك الخصومات    ح البخاري صحي) ٨(

 .٦١٥٢رقم / ٢٣٨٨ / ٥ باب نفخ الصوروك الرقاق ، ٢٢٨٠ رقم
  .١٠١ / ٧ -صلى اهللا عليه وسلم-باب من فَضاِئِل موسى  ك الفضائل صحيح مسلم) ٩(
   .٣٧٤ / ١١تهذيب التهذيب  )١٠(
   .٤٦٧ / ٣٢تهذيب الكمال  )١١(
   .١٦٧ / ٨الجرح والتعديل  )١٢(
   .٦١٨ / ١تقريب التهذيب ) ١٣(
   .٤٦٧ / ٣٢ تهذيب الكمال  )١٤(
   .٣٠٤ / ١٤تاريخ بغداد ) ١٥(
   .٢٨٢ / ٩ البن حبان ، الثقات)١٦(



 

 ١٣٠ 

وهو صدوق مرسل   ) ٤١( سبقت ترجمته في حديث رقم     عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي       -
  .وهنا لم يرسل الحديث 

  .عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري -
  . ة ثق:)٣(وقال العجلي. ) ٢(وذكره ابن حبان في الثقات. ال بأس به: )١(قال أبو حاتم

وهـذا  : وفي الباب عن سليمان بن صرد قال      : )٤(وقد صرح الترمذي بعدم سماعه من معاذ فقال       
مات معاذ في خالفة عمـر      ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل          ، حديث مرسل 

  .وعبد الرحمن بن أبي ليلى غالم ابن ست سنين، ل عمر بن الخطابتوقُ، بن الخطابا
 عن ابن خزيمة أنه لم يـسمع  يوثم ر ، وال عبد اهللا بن زيد    ، إنه لم يدرك معاذاً   : )٥(وقال البيهقي 

  .منهما
 فيـه   : فقال ؟يصح سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ        : )٦(أنه قيل له   وفي العلل للدارقطني  

   . ولم يسمع منه،روى عن معاذ بن جبل: )٧(وقال الذهبي.  قديمألن معاذاً، نظر
  . ثقة اختلف في سماعه من عمر:)٨(قال ابن حجر

  .و الذهبي، والدارقطني، كما ذكر الترمذي،  معاذمنولم يصح له سماع ، ثقة: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
  . من معاذحمن بن أبي ليلى لم يثبت له سماعفعبد الر، فيه انقطاع، إسناده ضعيف

  .وهذا إسناد منقطع، صحيح لغيره: )١٠(شعيبوقال . ضعيف: )٩(قال األلباني
 استَب رجالَنِ عنْد    :قَاَل،  صرد  بنِ سلَيمانِ من حديث    )١١(وللحديث شواهد صحيحة عند الشيخين    

 صلى اهللا عليه وسلم -النَّبِى- ههجتَّى انْتَفَخَ وح هبغَض ا فَاشْتَدمهدَأح بالحديث........ فَغَض.  

                                                 
  .٣٠١ / ٥الجرح والتعديل ) ١(

   .١٠٠ / ٥ البن حبان ، الثقات)٢(
   .٨٦/  ٢ للعجلي ،الثقات) ٣(
  .٥٠٤ / ٥سنن الترمذي ) ٤(
   .٢٠٥ / ١تحفة التحصيل ) ٥(
   .٦١ / ٦ للدارقطني ،العلل )٦(
   .٣٣١ / ١٢تهذيب التهذيب  )٧(
   .٥٨٨ / ١ تقريب التهذيب )٨(
   .٣٩٥ / ٤سنن أبى داود صحيح وضعيف ) ٩(
   .٢٤٠ / ٥ تحقيقه ، مسند أحمد)١٠(
 البـر والـصلة      ك صحيح مـسلم  و، ٦٠٤٨رقم/١٥ / ٨ السباب واللعن    ك األدب باب ما ينهى عن     صحيح البخاري   ) ١١(

بالْغَض بذْهي ءشَى بَِأىبِ والْغَض نْدع هنَفْس كلمي نِل م٦٨١٢ رقم/٣٠ / ٨واآلدبباب فَض.  



 

 ١٣١ 

 : رامقه رِماقا وهو   :يقال.  أي النِّفاق  ) ما لم تُضمروا الرماق      ( طَهفة   في حديث } رمق  { )٧٦(
أي :  عيشُه رمـاق   :يقال. أن ينْظر إليه شَزراً نظَر العداوة يعني ما لم تَضق قلوبكم عن الحق            

  .)١(وهو بقية الروح وآخر النَّفس، أي يمسك الرمق: وعيشٌ رمقٌ ومرمق. ضيقٌ
  .أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ إماقلم 

  

  : رحمه اهللا)٢(قال االمام ابن الجوزي
 َأبو عبد اِهللا محمـد بـن علـي         ناأ: قال، يسرنا محمد بن علي الْ    أ: قال، )٣(رٍاص نَ ن ب دمحا م نََأ

 عبد الْعزِيزِ بنِ يحيـى      نع، )٤(يميمرِ بنِ محمد التَّ   خبرنا محمد بن جعفَ   أ:  قال ،الْعلَوِى في كتابه  
 حـدثني عمـارةُ   : قال،  عبد اِهللا بن محمد البلوي     أنا :قال، حدثَنَا محمد بن سهلٍ   :  قال ،الجلودي
ىانونِ َأبِي طَاِلبٍ      ، الْخَيب يلع نع�:   أن   دنَه فْدومواقَد         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسلَى رع 

 اًابتَ ك هع م بتَ كَ ثم.........َأتَينَاك يا رسوَل اِهللا من غَورِي تهامةَ         : فَقَالَ )٥(ةُ بن زهير  ف طَه ومنهم
الـسالم   إلى بني نهد     وُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     رسمحمد   ن م مِيح الر منِحم اهللا الر  سبِ: هتُخَسنُ

 ومن شَهِد َأن لَا ِإلَه ِإلَّااُهللا لَـم         ، الزكَاةَ كَان مسلما   آتىمن َأقَام الصلَاةَ كَان مْؤمنًا، ومن       : " عليكم
لًا كتبيفي الوظيفة الفريضة ولكم الفارض      ، غَاف ق مـا إمـا لـم تـضمروا        ،)٧(والفريش ،)٦( لَكُم

  .الحديث........ 
  .كذب الكل البلويأو، هذا ال يصح وفيه مجهولون وضعفاء :قال المصنف

  

  :تخريج الحديث
لْعوامِ بنِ حوشَبٍ، عنِ الْحسنِ بنِ َأبِي الْحسنِ الْبصرِي، من طريق ا) ٨(للحديث شاهد عند أبي نعيم 

ب انرمع ننٍعيصبنحوهبه  نِ ح.  

                                                 
   .٢٦٤ / ٢النهاية   )١(
  .١٨٤ / ١العلل المتناهية  )٢(
   .٥٨ / ٤تذكرة الحفاظ . ن عمر أبو الفضل السالميبن محمد بن علي با هو: محمد بن ناصر )٣(
   .١٥٩ / ٢ تاريخ بغداد .بن محمد بن هارون أبو الحسن التميميا هو: محمد بن جعفر) ٤(
بن زهير النهدي وفد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم في سنة تسع حين وفد أكثر العرب فكلمه بكالم هو ا: طهفة )  ٥(

 أسد ،٧٧٤ / ٢االستيعاب .لى اهللا عليه وسلم بمثله وكتب له كتابا إلى قومه بني نهد بن زيدفصيح وأجابه رسول اهللا ص
  .٥٤٤ / ٣ اإلصابة ،٩٤ / ٣الغابة 

   .٨٢٩ / ٣النهاية . المسن من اإلبل: الفَارِض  ) ٦(
 .٨٢٦ / ٣ النهاية .هي النَّاقة الحديثَة الوضع كالنُّفَساء من النِّساء:   الفريش )٧(

  .٣٩٧٢ رقم/ ١٥٧٠ / ٣ ألبي نعيم ، معرفة الصحابة٨)(



 

 ١٣٢ 

  :دراسة رجال السند 
-    محمد بن علي الري   : )١(قال أبو نعيم  ، يسسمحمد بـن   وليس الرسي   ، هذا تصحيف فهو النَّر

وقـد ذكـر اإلمـام    ، الكوفى المقرىء أبو الغنائم ويلقب بأبي النرسي   ، النرسي  علي بن ميمون    
  . )٢(ثقة،  العلويمحمدالذهبي سماعه من 

  .)٣( فاضل:عبد اهللا محمد بن علي بن عبد الرحمن العلويأبو  -
ـ  أبو أحمـد الج    ،عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى        - مـامي  إ ،خباريإفقيـه، : )٤(وديلُ

  .ولم أجد لألئمة كالماً غير هذا. )٥(المذهب
  .)٦(ثقة، وليس عمارة، الكوفى، الخيوانى، أبو عمارة: عبد خير بن يزيدهو:  عمارة الخيواني- 
  

  :الحكم على الحديث
   . فيه عبد اهللا البلوى، يضع الحديث كذاب، إسناده موضوع

  

  . )٧( هو الذي في لونه كُدورة) وأنا على جمل أرمك (في حديث جابر } رمك { )٧٧(
  

  : رحمه اهللا)٨(قال اإلمام البخاري
 ملسثَنَا مد٩(ح( ،  ٍيلقو عثَنَا َأبدح)١٠( ،  ثَنَادح  كِِّل النَّاجِيتَوو الْمَأب)اِهللا       :  قَالَ )١١ ـدبع ـنب ابِرتُ جَأتَي
ارِيرضي اهللا عنهما   الَْأنْص   فَقُلْتُ لَه :  ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر نتَ معما سي بِمثْند؟  ح

قَاَل .  فَلَما َأن َأقْبلْنَا   ، لَا َأدرِي غَزوةً َأو عمرةً     :َأبو عقيلٍ قَاَل  . سافَرتُ معه في بعضِ َأسفَارِه    : قَاَل
    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لْ      : النَّبِيجعفَلْي هلَل ِإلَى َأهجتَعي َأن بَأح نم . ابِرلْنَا :قَاَل جلَـى   ،  فََأقْبَأنَا عو

كمٍل ِلي َأرمالحديث..........  ....ج.  

                                                 
)١ (الر٦٦ / ٣األنساب للسمعاني .النسبة لبطن من السادة العلوية:ي س.   
   .١٢٦٠ / ٤تذكرة الحفاظ ) ٢(
   .٢٢ / ١١معجم المؤلفين ) ٣(
 جمع جلد وهـو مـن يبيعهـا أو           وهي ،بضم الجيم والالم وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى الجلود          : الجلودي )٤(

  .٧٦ / ٢ األنساب للسمعاني .يعملها، وجلود قرية بإفريقية
   .٢٦٣ / ٥معجم المؤلفين ) ٥(
 ،الثقات، ١٣٠ / ٥ الثقات البن حبان     ،١٢٤ / ١١ تاريخ بغداد    ،٢٢١ / ٦ الطبقات الكبرى    ،٣٧ / ٦الجرح والتعديل   ) ٦(

  .٥٦٧ / ١ تقريب التهذيب ، . ٧٠ / ٢للعجلي 
   .٢٦٥ / ٢النهاية ) ٧(
  . ٢٨٦١ رقم/ ٣٠ / ٤ باب من ضرب دابةَ غَيرِه في الْغَزوِ  ك الجهاد والسيرصحيح البخاري) ٨(
   .٩٣٧ / ١ تقريب التهذيب .بن إبراهيم األزدي الفراهيديهو ا: مسلم ) ٩(
   .١٧٣ / ١تقريب التهذيب . شير بن عقبة الناجيهو ب:  أبو عقيل )١٠(
   .٦٩٥ / ١تقريب التهذيب . علي بن داودهو: أبو المتوكل الناجي) ١١(



 

 ١٣٣ 

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

وأصلُه مـن الرمـل     .  أي نَفد زادهم   ) وكان القوم مرملين     (في حديث أم معبد     } رمل  { )٧٨(
ير التَّرِبل كما قيل للفَقمقوا بالر١(كأنَّهم لَص(.  

  

  :رحمه اهللا) ٢( الطبرانيقال اإلمام
، ح وحدثَنَا موسى بن هارون الْحماُل، وعلي بن سـعيد الـرازِي،             )٣(حدثَنَا علي بن عبد الْعزِيزِ    

منِ بن عمرِو بن    حدثَنَا مكْرم بن محرِزِ بن مهدي بن عبد الرح        : وزكَرِيا بن يحيى الساجِي، قَالُوا    
خُويلد بن حليف بن منْقذ بن ربِيعةَ بن منْبشِ بن حرامِ بن حبشيةَ بن كَعبِ بن عمرِو بن حارِثَـةَ    

ي، عن حزامِ بنِ    ، حدثَني َأبِي محرِز بن مهد      َأبو الْقَاسمِ الْخُزاعي، ثُم الربعي     ،بن ثَعلَبةَ بن اَألزد   ا
       صـاحبِ رسـوِل اِهللا   �)٤( حبيشِ بنِ خَاِلـد أبيه حبيشِ، عن   بن ، عن َأبِيه هشَامٍ    ابن خالد  هشَامٍ

             ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوَل اِهللا صسر َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصِكَّـةَ     خرم نم ـ وج رج منْهـا   خَ
 وا هاجِرهكْرٍ   ، مو بَأبةَ       ، وريفُه نب رامكْرٍ علًى َأبِي بومو ،      ناِهللا ب دبع يثا اللَّيمِليلُهداُألو  ـطقير

     ةياعالْخُز دبعم ُأم تَيملَى خَيوا عر٥(م( ،    تَبِي بِفةً تَحلْدةً جزركَانَتْ بو ةالْقُب نَاء ،    ،ـمتُطْعي وقتَس ثُم
 وكَـان الْقَـوم مـرملين     فَلَم يصيبوا عنْدها شَيًئا من ذَِلـك،        ، فَسَألُوها لَحما وتَمرا ِليشْتَروه منْها    

  .الحديث.......... 

                                                 
   .٢٦٥ / ٢ النهاية )١(
   .٣٦٠٥ رقم/٤٨ / ٤المعجم الكبير ) ٢(
   .١٤٧ / ٢تذكرة الحفاظ . علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور) ٣(
)٤ (  ن خَاِلدش بيبخالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي يكنى أبا           وهو حبيش بن  ،بن األشعر واألشعر لقب     ا :ويقال : ح 

   .٢٧ / ٢اإلصابة .  قتل مع خالد بن الوليد يوم فتح مكة:قال موسى بن عقبة وغيره.صخر وهو أخو أم معبد 
هي التي نزل بها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلّم لمـا    و،  من خزاعة،واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف    : أم معبد   ) ٥(

أسـد  .  بل قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت:آخرون وكانت أم معبد يومئذ مسلمة وقال :قال ابن سعد .لى المدينة   هاجر إ 
   .٢٨٨ / ٨الطبقات الكبرى ، ١٩٨ / ٧الغابة البن األثير  



 

 ١٣٤ 

  :تخريج الحديث
حزام بن هـشام   أربعتهم من طريق    )  ٤(بن عساكر وا، )٣(نعيم وأبو، )٢(والحاكم، )١(أخرجه البغوي 

  .به بنحوه
  

  :دراسة رجال السند 
وإنما ، وهو ثقة) ١٤(سبقت ترجمته في حديث رقم . الرازيعلي بن سعيد بن بشير بن مهران -

  .تكلموا فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان وقد وصفوه بالحفظ ووثقه البعض
   .الخزاعي،  أبو القاسم،ي بن عبد الرحمنمكْرم بن محرِزٍ بن مهد -

    .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات ،صاحب حديث أم معبد مشهور: )٥(قال الدارفطني
- يدهم نب رِزحم.  

  .   ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً)٧(ذكره البخاري
  .مجهول: خالصة القول فيه

  .  الحزاعى بن خالد حزام بن هشام بن حبيش-
 وذكره ابن حبان    .محله الصدق ، شيخ: )٩(وقال أبو حاتم  . ليس به بأس في الحديث    : )٨(ال أحمد ق

  .)١٠(في الثقات
  .صدوق: خالصة القول فيه

  .الخزاعيبن خالد  هشام بن حبيش - 
بـن  اوقـال   . ال أدري له صحبة أم ال      :)١٢(قال يحيى بن يونس   و. سمع عمر : )١١(قال البخاري 

  .له صحبة: )١٣(حبان

                                                 
   .٨٦٩ / ١ شرح السنة )١(
  .٤٢٧٤رقم/١٠ /٣ك الهجرة  المستدرك على الصحيحين )٢(
  .٢٠٦٥ مرق/ ٣٩٨ / ٦معرفة الصحابة ) ٣(
   .٣٢٣ / ٣ تاريخ دمشق )٤(
   .٨٣ / ٤ للدارقطني ، المؤتلف والمختلف)٥(
  . ٢٠٧ / ٩الثقات البن حبان ) ٦(
  . ٧/٤٣٣ التاريخ الكبير )٧(
   .٣٦٥ / ١٢تاريخ دمشق ) ٨(
   .٢٩٨ / ٣الجرح والتعديل ) ٩(
   .٢٤٧ / ٦ البن حبان ،الثقات )١٠(
   .١٩٢ / ٨ للبخاري ،التاريخ الكبير) ١١(
   .١٠٨٩ / ١ أسد الغابة )١٢(
  .٤٣٣ / ٣ البن حبان ، الثقات)١٣(



 

 ١٣٥ 

  :م على الحديثالحك
  . مجهولمحرِز بن مهديفيه ، إسناده ضعيف

  

  .)٢()من الزاد )١( كانوا في سرِية وأرملُوا(ومنه حديث جابر ) ٧٩(
  

  : )٣(قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا
 رمعنَا مرَأخْب، نشَامِ  عنِ  هةَ  بورع ، نبِ  عهنِ  وان قَالَ   بسكَي : متُ سع  ـابِرج   ـنب   ـدبع   الْلَّـه      

 فَلَمّـا   ، تَمـرٍ   وزوّدنَا جِراب  ، سرِيّة  في سلَّم و ه علَي  صلَّى الْلَّه   بعثَنَا الْنَّبِي  : يقُولُ رضي اهللا عنهما  
  . الحديث...... معنَا الَا الْجِرابقَ يب فَلَم، الْزّادا من وَأرمّلْنَ، معنَاا ما كَان انْفَقْنَ،خَرجنَا

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به اإلمام عبد الرزاق

  

  :دراسة رجال السند
  .معمر بن راشد األزدي-

وذكر األئمة أنه لما ذهب إلى البصرة في روايتـه          وهو ثقة   ) ١٨(سبقت ترجمته في حديث رقم    
  .أغاليط

نه أصح، النهم أخذوا عنـه      وعبد الرزاق ع  وحديث هشام    :)٤(قال الذهبي . وهنا روى عن هشام   
  . فصحت روايته عنه وذكر الذهبي أن العلماء احتملوا روايته لسعة إتقانهمن كتبه

  

 وقـد  )فأرملْنا ،  كُنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غَزاة         ( وحديث أبي هريرة     )٨٠(
  .)٥(وغيرهم ،والنَّخعي، يزوابن عبد العز، تكرر في الحديث عن أبي موسى األشْعري

  .ووجدته من طريق أبي موسى بلفظ أرملوا، أبي هريرةجده من طريق ألم 
  

   : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام البخاري
   لَاءالْع نب دمحثَنَا مدةَ   ، حامُأس نب ادمثَنَا حدح ، ديرب نةَ  ، عدرَأبِي ب نى    ، )٧(عوسَأبِي م نقَـالَ ع :

     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص قَاَل النَّبِي :"   ينرِيالَْأشْع وِ    ِإني الْغَـزلُوا فمِإذَا َأر ،       ـاِلهِميع ـامقَـلَّ طَع َأو

                                                 
  .٢٢٤ / ٢ الصحاح .وهو فناء الزاد:  من اإلرمال : أرملوا )١(
   .٢٦٥ / ٢النهاية  )٢(
  .٨٦٦٦ رقم/٥٠٦ / ٤  ك المناسك باب الحيتانمصنف عبد الرزاق )٣(
  .١٢ / ٧سير أعالم النبالء  )٤(
   .٢٦٥ / ٢النهاية ) ٥(
  .٢٤٨٦ رقم/ ١٣٨ / ٣  باب الشَّرِكَة في الطَّعامِ والنِّهد والْعروضِ  الشَّرِكَةكحيح البخاري  ص)٦(
   .٣٦٠ / ٢تقريب التهذيب .  الحارث: اسمه عامر وقيل:بن أبي موسى األشعري قيلهو ا: أبو بردة ) ٧(



 

 ١٣٦ 

ينَةدبِالْم ،      داحبٍ وي ثَوف مهنْدع ا كَانوا معمج ،  منَهيب وهماقْتَس ثُم ،  و ي ِإنَاءف  ةوِيبِالـس داح ،  ـمفَه
  ."وَأنَا منْهم، منِّي

  

  :تخريج الحديث
  .به بمثله عبد اللَّه بريد بنِ من طريق )١(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .الكوفية أبو برد، بريد بن عبد اهللا بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري -

وقـال  .كتـب حديثـه   ي، لـيس بـالمتين   : )٤(ل أبو حاتم  قا و .)٣(العجليو، )٢(يحيى بن معين  وثقه  
وعبد ، لم أسمع يحيى :)٧(قال الفالسو. ليس بذاك القوي: )٦(وفي رواية، ليس به بأس: )٥(النسائي

 .كان يخطـىء  : )٩(وقال ابن حبان   . يروي مناكير  :)٨(وقال أحمد . قط يءالرحمن يحدثان عنه بش   
أرجو أن ال يكون به ، وهو صدوق، فيه حديثا أنكرهفلم أر ، قد اعتبرت حديثه : )١٠(بن عدي اقال  
وابن حبان بأنه ال يخطيء ال يقـع منـه إال           ،  وما قاله أحمد   .صدوق: خالصة القول فيه  . بأس
  . فيه حديثا أنكرهفلم أر: )١١(قال ابن عدي .قليالً

  

إذا  دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم و          (وفي حديث عمر رضي اللّه عنه       ) ٨١ (
. ما رمـَل أي نُـسج     : ال الرم ) على رمال حصير     (وفي رواية   ، )هو جالس على رماِل سرِير      

: قـال الزمخـشري   . ورملْته شُـدد للتكثيـر    ، ل ومرمل  رمل الحصير وأرمله فهو مرمو     :يقال
ل جمع رمل بمعنى مرمول كَخَلْـق       ماالر: وقال غيره . ما حطم ورك  مالحطام والركام لِ  : ونظيره

ولم يكن على الـسرير     ،  أنه كان السرير قد نُسج وجهه بالسعف       :والمراد. اللّه بمعنى مخْلُوقه  
  .)١٢(وقد تكرر في الحديث. وِطاء سوى الحصير

                                                 
  .٦٥٦٤رقم/ ١٧١ / ٧. يين رضى اهللا عنهم باب من فَضاِئِل اَألشْعرِك فضائل الصحابة صحيح مسلم ) ١(
   .٤٧ / ٤ رواية الدوري ، تاريخ ابن معين) ٢(
   .٢٤٤ / ١ للعجلي ،الثقات) ٣(
   .٤٢٦ / ٢الجرح والتعديل ) ٤(
   .٥٠ / ٤تهذيب الكمال ) ٥(
   .٢٣ / ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين) ٦(
   .٢٥٢ / ٦ سير أعالم النبالء )٧(
  .ابق المصدر الس) ٨(
   .١١٦ / ٦ البن حبان ، الثقات)٩(
   .٦٣ / ٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٠(
   .٦٣ / ٢ الكامل في ضعفاء الرجال )١١(
  .سابقال  المصدر)١٢(



 

 ١٣٧ 

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام البخاري
                  َأخْبرنـي عبيـد اِهللا بـن       : عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ   ، )٢(عن عقَيلٍ ، يثُحدثَنَا اللَّ ، حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ   
 لَم َأزْل حرِيصا علَى َأن َأسَأَل :عن عبد اِهللا بنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما قَاَل، عبد اِهللا بنِ َأبِي ثَورٍ
   اُهللا ع يضر رما               عمنِ قَاَل اُهللا لَهاللَّتَي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اجِ النَّبِيوَأز ننِ مَأتَيرنِ الْمع ِإن  {نْه

ـ ، فَتَبـرز ، وعدلْتُ معه بِالِْإداوة، فَعدَل،  فَحججتُ معه)٣(}تَتُوبا ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما   ى حتَّ
اءج ،    ةاوالِْإد نم هيدلَى يتُ عكَبَأ، فَسضفَقُلْتُ ،فَتَو :   يننْؤمالْم يرا َأماجِ      ،  يوَأز ـنَأتَـانِ مرنِ الْمم

 ؟) فَقَد صغَتْ قُلُوبكُمـا ِإن تَتُوبا ِإلَى اِهللا: (النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّتَانِ قَاَل اُهللا عز وجلَّ لَهما   
 ..........يـسوقُه   ثُم استَقْبَل عمـر الْحـديثَ      ، عاِئشَةُ وحفْصةُ  ، واعجبِي لَك يا ابن عباسٍ     :فَقَاَل

طَلَّقَكُن رسوُل اِهللا صلَّى    َأ؟   َأولَم َأكُن حذَّرتُك   ؟ ما يبكيك  :فَِإذَا هي تَبكي قُلْتُ   ، فَدخَلْتُ علَى حفْصةَ  
  لَّمسو هلَيرِي  : قَالَتْ ؟اُهللا علَا َأد  ،   ةبشْري الْمذَا ف و٤(ه(........... هلَيخَلْتُ عفَد ،   طَجِعضم وفَِإذَا ه

  . الحديث ........هلَيس بينَه وبينَه فراشٌ قَد َأثَّر الرماُل بِجنْبِ، علَى رِماِل حصيرٍ
  

  :تخريج الحديث
  . من طريق الزهري به بنحوه)٥(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

إذا أسرع ،  رمل يرمل رمال ورمالنا: يقال) رمل ثالثاً ومشَى أربعا (وفي حديث الطواف     )٨٢(
  . )٦(وهز منكبيه، في المشْي

                                                 
/ ١٣٣ / ٣ هـا باب الْغُرفَة والْعلِّية الْمشْرِفَة وغَيرِ الْمشْرِفَة في الـسطُوحِ وغَيرِ         ك المظالم والغصب    صحيح البخاري   ) ١(

قَد فَرض اُهللا لَكُم تَحلَّةَ َأيمانكُم واُهللا مولَـاكُم         " وقوله تعالى ، "تَبتَغي مرضاةَ َأزواجِك  "باب  وك تفسير القرآن     ،٢٤٦٨رقم
يمكالْح يملالْع وهاِلوك النكاح  ،٤٥٣٢رقم  " وِلح نَتَهِل ابجالر ظَةعوم ابابجِهو٤٧٩٢رقم  ز.  

)٢(٦٨٤ / ١تقريب التهذيب .  موالهم،يلي أبو خالد األمويبن خالد بن عقيل اَألا هو : يلقَ ع.  
 .٤ /  آيةالتحريم: سورة ) ٣(

   .٢/١١٢٩النهاية  .غرفةال:مشربة ال )٤(
  .٣٧٦٨  رقم/٤/١٩٢ يالء واغتزال النساء وتخييرهنك الطالق باب في اإلصحيح مسلم ) ٥(
   .٢٦٥ / ٢النهاية ) ٦(



 

 ١٣٨ 

  : رحمه اهللا) ١(قال اإلمام مسلم
يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسدح ،مآد نى بيحنَا يرَأخْب ،انفْيثَنَا سد٢(ح( ،دمحنِ مفَرِ بعج نع ،َأبِيه نع)٣( ،
 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نرضى اهللا عنهما  -ع- وَل اللَّهسر كَّةَ  -صلى اهللا عليه وسلم - َأنم ما قَدلَم

رجَأتَى الْح ،هتَلَمفَاس ،هينملَى يشَى عم َل ثَالَثًا، ثُمما، فَرعبشَى َأرمو.  
  

  :تخريج الحديث 
   .به مطوالً بنحوهجعفَرِ بنِ محمد  من طريق )٤(أخرجه مسلم أيضاً

  

  :دراسة رجال السند
  .مد فصدوقسوى جعفر بن مح، رجاله كهم ثقات

  

 يكثُـر   ) اللّه اإلسـالم؟     )٥(فيم الرمالن والكشْفُ عن المناكب وقد أطَّأ      (ومنه حديث عمر    ) ٨٣(
. وأشباه ذلك، والرسفان، والنَّسالن، مجىء اَلمصدر على هذا الوزن في أنْواعِ الحركة كالنَّزوان 

 أن يهـز منْكبيـه وال      : وهو رمل وليس مصدراً  إنه تَثْنية ال  : وحكى الحربى فيه قوال غريباً قال     
: والسعى غُلِّـب األخَـفُّ فقيـل   ، وأراد بالرملين الرمل .  أن يسرِع في المشْى    :والسعى، يسرِع

فإن الحـال التـي   ،  وهذا القول من ذلك اإلمام كما تراه      ،والعمران، القَمران: الرمالن كما قالوا  
هو الذَّي أمر   ، ألن رمل الطَّواف  ،  الطواف وقول عمر فيه ما قال يشهد بخالفه        شُرع فيها رملُ  

 : المشركين قوتهم حيث قـالوا     يبه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصحابه في عمرة القَضاء ليرِ          
  ثْرِبى يمض      ، وخَنَتْهم حعون البنُون في بعض األطواف دا  بـين الـصف    يوأما السع . وهو مس

فإذاً المراد بقول عمـر     ،  إسماعيل عليهما السالم   فهو شعار قديم من عهد هاجر أم      ، والمروة  
وكذلك شَرحه أهل العلـم ال خـالفَ        . رمالن الطواف وحده الذي سن ألجل الكفار وهو مصدر        

  .)٦(واللّه أعلم. فليس للتثنية وجه، بينَهم فيه
  

  :ه اهللا رحم)٧(قال اإلمام أبو داود
عـن  ، عن زيد بنِ َأسلَم   ، حدثَنَا هشَام بن سعد   ، حدثَنَا عبد الْملك بن عمرٍو    ، حدثَنَا َأحمد بن حنْبلٍ   

الْخَطَّابِ:قَاَل )٨(َأبِيه نب رمتُ ععمقُوُل� سنِ  : يالْكَشْفُ عو موالْي الَنمالر يمف قَدبِ ونَاكالْم  
                                                 

   .٣٠١٢ رقم/٤٣ / ٤ باب ما جاء َأن عرفَةَ كُلَّها موقفٌ ك الحج صحيح مسلم) ١(
  . بن سعيد بن مسروق الثوريهو ا:  سفيان )٢(
  .٨٧٩ / ١ تقريب التهذيب .محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقرهو : أبوه ) ٦(
  .٣٠٠٩ رقم/ ٣٩ / ٤  صلى اهللا عليه وسلمسلم ك الحج باب حجة النبيصحيح م )٧(

 .١/٥٣النهاية . ثبته، وأرساه: ومعنى أطّأ.  وهو تحريف:)أطال: (في األصل: أطأ ) ٥(
   .٢/٢٦٦ النهاية )٦(
   .١٨٨٩ رقم/ ١١٨/ ٢  ك المناسك باب في الرمل سنن أبى داود)٧(
   .٨٩ / ١ التهذيب تقريب .مولى عمرهو  :أسلم العدوي) ٨(



 

 ١٣٩ 

الَماِإلس َأطََّأ اللَّهوِل اللَّهسر دهلَى عع لُهًئا كُنَّا نَفْعشَي عالَ نَد ذَِلك عم لَهَأهو نَفَى الْكُفْرو .  
  

  :تخريج الحديث
، )٢(و ابـن ماجـه  . به بنحـوه زيد بن أسلم   عن  ،  محمد بن جعفر    من طريق  )١(أخرجه البخاري 

بن اهشَام   من طريق    )٨(والبيهقي، )٧(والحاكم، )٦(والبزار، )٥(وأبو يعلى ، )٤(وابن خزيمة ، )٣(دوأحم
دعس ،لَمنِ َأسب ديز نع ،نأسلم به بمثلهع .  

  

  :دراسة رجال السند
  .)٩( وكان يرسل، عالم، ثقة:زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد اهللا المدني -

  .وإنما سمعه من أبيه عن عمر رضي اهللا عنه، حديث عن عمر رضي اهللا عنهوهنا لم يرسل ال
  . أو أبو سعيد المدني  أبو عباد،هشام بن سعد -

، هشام بن سعد كذا وكذا    : )١١(أيضاًوقال  ،  ليس هو محكم الحديث    لم يكن بالحافظ    : )١٠(أحمدقال  
وقال ، يس بمتروك الحديثل، صالح: )١٢(يحيى بن معين  وقال   .كان يحيى بن سعيد ال يروي عنه      

   . فيه ضعف، ليس بشيء:)١٤(أيضاًوقال ، بذاك القويهو ليس : )١٣(أيضاً
  . يكتب حديثه وال يحتج به: )١٦( وقال أبو حاتم.شيخ محله الصدق: )١٥(وقال أبو زرعة

                                                 
   .١٥٢٨ رقم/ ٥٨٢ / ٢  ك الحج باب الرمل في الحج والعمرةصحيح البخاري) ١(
   .٢٩٥٢ رقم/ ٩٨٤/ ٢ ك المناسك باب الرمل حول البيت سنن ابن ماجه) ٢(
  .٣١٧ رقم/ ٤٠٥ / ١مسند أحمد ) ٣(
   .٢٧٠٨ رقم/ ٢١١ / ٤صحيح ابن خزيمة ) ٤(
  .١٨٨ مرق/ ١٦٨ /  ١مسند أبي يعلى ) ٥(
  .٢٦٨ رقم/ ٦٥ / ١مسند البزار ) ٦(
   .١٦٦٩ رقم/ ٦٢٤ / ١ المستدرك على الصحيحين ٧)(
  .٩٠٤٠ رقم/ ٧٩ / ٥سنن البيهقي الكبرى ) ٨(
 ،٢٤٦ / ٤الثقات البن حبـان     ، ١٢ / ١٠ تهذيب الكمال    ،٥٥٥ / ٣الجرح والتعديل   ٣٨٧ / ٣التاريخ الكبير للبخاري    ) ٩(

   .٣٢٦ / ١تقريب التهذيب ، ، ٢٠٨ / ٣ل الكامل في ضعفاء الرجا
   .١٦٤ / ١بحر الدم ) ١٠(
   .٥٠٧ / ٢العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
  .٢٠٧ / ٣٠تهذيب الكمال  )١٢(
   .٧٠ / ١ رواية ابن محرز، تاريخ ابن معين) ١٣(
   .١٩٥ / ٣ المصدر السابق )١٤(
   .٢٠٧ / ٣٠تهذيب الكمال  )١٥(
   .٦١ / ٩الجرح والتعديل  )١٦(



 

 ١٤٠ 

  . )٢( ليس بالقوي:وقال في موضع آخر، ضعيف: )١(وقال النسائي
 وقـال   .)٤(وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء      .بالقويصالح وليس   : )٣(وقال علي بن المديني   

  .هتُنْلي: )٥(أبو عبداهللا الحاكم
وكان ، ستضعف كان كثير الحديث ي:)٧(وقال ابن سعد. كتب حديثه ومع ضعفه ي  : )٦(بن عدي قال ا 

جـائز  : )٩(وقال العجلي  .أسلم بن زيد في الناس أثبت،  سعد بن هشام: )٨(داود أبو قال .متشيعاً
وقـال  ، حـسن الحـديث   : )١١(قال الـذهبي  .صدوق  : )١٠(وقال الساجي .  حسن الحديث  ،الحديث

ورمـي  ، له أوهام ، صدوق: )١٣( قال ابن حجر   .احتج به مسلم، واستشهد به البخاري     : )١٢(أيضاً
  .بالتشيع

، كما أخبر اإلمام أبو داود رحمه اهللا      ، وهو من أثبت الناس في زيد      ،صدوق: خالصة القول فيه  
  .وهو ثقة  تابعه محمد بن جعفرءت روايته عن زيدوهنا جا

  

  :الحكم على الحديث
تابعه محمد بن جعفر من رواية البخـاري         و، صدوق له أوهام  ، فيه هشام بن سعد   ، إسناده حسن 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم و       : )١٤(قال الحاكم و. يتقوى به فيرتقي لدرجة الصحيح لغيره     
  . إسناده صحيح: )١٦(قال حسين أسدو . سن صحيحح :)١٥(قال األلبانيو.لم يخرجاه

فقد روى هذا الحديث    ، عمر رضي اهللا عنه   من  م يسمع    وهو ل  :أما بالنسبة إلرسال زيد بن أسلم       
  .فانتفى بذلك اإلرسال، عن عمر، عن أبيه

                                                 
   .١٠٤ / ١ للنسائي ،ضعفاء والمتروكينال) ١(
   .٢٠٧ / ٣٠تهذيب الكمال ) ٢(
   .١٠٢ / ١سؤاالت ابن أبي شيبة  )٣(
  .٣٦٧ / ٣المعرفة والتاريخ ) ٤(
   .١٨٦ / ١ ذكر من تكلم فيه وهو موثق )٥(
   .١٠٩ / ٧الكامل في ضعفاء الرجال  )٦(
   .٣٨ / ١١تهذيب التهذيب ) ٧(
   .٢٠٨ / ٣٠ تهذيب الكمال )٨(
   .٣٢٨ / ٢ للعجلي ،الثقات) ٩(
   .٣٨ / ١١تهذيب التهذيب ) ١٠(
   .٣٣٦ / ٢ للذهبي ، الكاشف)١١(
   .٣٤٦ / ٧  سير أعالم النبالء )١٢(
   .٢٦٦ / ٢ تقريب التهذيب )١٣(
   .٦٢٤ / ١المستدرك على الصحيحين  )١٤(
   .٩٨٤ / ٢سنن ابن ماجه صحيح وضعيف ) ١٥(
   .١٦٨ / ١تحقيقه ،مسند أبي يعلى) ١٦(



 

 ١٤١ 

تَّ بالرمل   أي يلَ  )وأن يرمل اللحم بالتُّراب    َأمر أن تُكفأ القُدور   (وفي حديث الحمر األهلية     ) ٨٤(
  .)١(لئال ينْتَفع به

  

  : رحمه اهللا)٢(قال االمام أبو داود
رِىالس نب نَّادثَنَا هدصِ، حوو اَألحثَنَا َأبدمٍ ، )٣(حاصع نبٍ -عكُلَي نى ابنعي - َأبِيه نٍل -، عجر

فََأصاب النَّاس ،  فى سفَرٍ-صلى اهللا عليه وسلم -خَرجنَا مع رسوِل اللَّه : قَاَل -من اَألنْصارِ
صلى اهللا  ِإذْ جاء رسوُل اللَّه، يفَِإن قُدورنَا لَتَغْل، فَانْتَهبوها، وَأصابوا غَنَما، وجهد، حاجةٌ شَديدةٌ
  . الحديث....  م جعَل يرمُل اللَّحم بِالتُّرابِثُ، فََأكْفََأ قُدورنَا بِقَوسه ،  علَى قَوسهي يمشعليه وسلم

  

  :تخريج الحديث
  . به بمثلهاد بن السري هنَّ من طريق )٤(أخرجه البيهقي

  

  :دراسة رجال السند
  .الكوفي، عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي -

  .)٩(والعجلي، )٨(دوابن سع، )٧(ويعقوب بن سفيان، )٦(النسائيو، )٥( يحيى بن معينوثقه
  .)١٢(بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره  .صالح: )١١( وقال أبو حاتم. ال بأس بحديثه:)١٠(أحمدوقال 

  . حتج به إذا انفردال ي: )١٤(قال ابن المدينيو. مرجيء: )١٣(قال شريك
  .رمي باإلرجاء، صدوق: )١٥(قال ابن حجر

                                                 
   .٢/٢٦٦ النهاية )١(
  ك الجهاد باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوسنن أبى داود  )٢(
   .٢٧٠٧رقم/ ١٨/ ٣
   .٤٠٥ / ١تقريب التهذيب .   موالهم الكوفي ،سالم بن سليم الحنفيهو :  أبو األحوص )٣(
   .١٧٧٨٩ رقم/ ٦١ / ٩عن نَهبِ الطَّعامِ  باب النَّهىِ ك السير سنن البيهقي الكبرى )٤(
   .٥٣٨ / ١٣تهذيب الكمال  )٥(
  . المصدر السابق )٦(
   .٩٦ / ٣المعرفة والتاريخ ) ٧(
  .٣٤١ / ٦ الطبقات الكبرى )٨(

   .٩ / ٢ للعجلي ،الثقات )٩(
   .٨١ / ١بحر الدم  )١٠(
   .٣٥٠ / ٦الجرح والتعديل  )١١(
   .٢٥٦ / ٧بن حبان ال ،ثقاتال )١٢(
   .٥٣٨ / ١٣ تهذيب الكمال )١٣(
   .٤٩ / ٥ تهذيب التهذيب )١٤(
   .٤٥٩ / ١ تقريب التهذيب )١٥(



 

 ١٤٢ 

 نعلم فيه جرحاً سوى مـا نقلـه ابـن           ثقة ال : )١(وقال صاحب التحرير  ، ثقة: خالصة القول فيه  
لعدم وروده في المصادر ، ونحن نستريب من هذا النقل: ثم عقب قائالً، الجوزي عن ابن المديني   

  .  - أي ال يجرح الراوي بسببه -أما اإلرجاء فهو ال شيء ، المتقدمة
  .كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي -

، )٥(والـذهبي ، )٤(وابـن سـعد   ، )٣(وثقه أبـو زرعـة    . يث  ليس بقوي في الحد   : )٢(قال النسائي 
وابن عبد  ، )٨(وممن ذكر أنه من الصحابة ابن االثير       .)٧(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٦(والعجلي

  .م من ذكره في الصحابةهو: )١٠(قال ابن حجر.  له وألبيه شهاب صحبة:وقال. )٩(البر
ـ    ، أبو حاتم الرازي  وجزم  : )١١(عقب على ذلك اإلمام ابن حجر فقال       ن أوالبخاري وغير واحد ب

  . تابعيكليباً
  . ثقة: خالصة القول فيه

  . لعدالتهم تؤثر جهالة أحدهموالصحابة كلهم عدول فال، اسم مبهم: رجل من األنصار-
  

  :الحكم على الحديث
  .)١٢(وصححه من العلماء األلباني، إسناده صحيح

  

  : للّه عليه وسلموفي حديث أبي طالب يمدح النبي صلى ا) ٨٥(
المساكين : األرامل - ثماُل اليتَامى عصمةٌ ِلَألرامل                  وأبيض يستسقى الغَمام بوجهِه     

اءسُل:ويقال. من رِجال وناماده أرمن الفَرِيقَين على انْفر وأكثر ،  لكُّل واحد وهو بالنَّساء أخَص
الـذي  : فاألرمل.  في الحديث  ةوقد تكرر ذكْر األرمل واألرمل    .  وأرملة والواحد أرمل . استعماالً

 .)١٣(أو فقيرين، وسواء كانا غَنيين. التي مات زوجها: واألرمله، ماتت زوجتُه

                                                 
 .٢/١٦٨تحرير التقريب ) ١(
  .٢١٢ / ٢٤تهذيب الكمال  )٢(

   .٢١١ / ٢٤ المصدر السابق) ٣(
   .١٢٥ / ٦الطبقات الكبرى  )٤(
   .١٤٩ / ٢ الكاشف )٥(
  .٢٢٨ / ٢ للعجلي ، الثقات)٦(
   .٣٥٦ / ٣بن حبان ال ،اتثقال )٧(
  .٦٦٨ / ٥ اإلصابة )٨(
  .٤١٢ / ١اإلستيعاب ) ٩(
   .٨١٣ / ١ تقريب التهذيب )١٠(
   .٦٦٨ / ٥اإلصابة  )١١(
   .١٨ / ٣سنن أبى داود صحيح وضعيف ) ١٢(
  .٢٦٦ /٢النهاية ) ١٣(



 

 ١٤٣ 

   :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام البخاري
عـن  ، حدثَنَا عبد الرحمنِ بن عبد اِهللا بنِ دينَارٍ: قَاَل )٢(حدثَنَا َأبو قُتَيبةَ: حدثَنَا عمرو بن علي قَالَ   

  : سمعتُ ابن عمر يتَمثَُّل بِشعرِ َأبِي طَاِلبٍ:  قَاَل)٣(َأبِيه
               هِهجبِو امقَى الْغَمتَسسي ُضيَأباُل* وم٤(ث(اةٌ ِللَْأرمصى عتَامِل الْيم)٥( .  

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري عن مسلم 

  

  :دراسة رجال السند
  .عبد الرحمنِ بن عبد اِهللا بنِ دينَارٍ -

  . في حديثه عندي ضعف: )٧(يحيى بن معينقال . ربال بأس به مقا: )٦(قال أحمد
  حتج بـه   ال ي  :)٩( الرازي زرعة أبو   وقال . به وال يحتج ، فيه لين يكتب حديثه     : )٨(وقال أبو حاتم  

خرج عنه البخاري وهو عند غيـره ضـعيف         أ: )١١( قال الدارقطني  .ليس بذلك  )١٠(: وقال أيضاً 
 مع فحش الخطـأ فـي   ، كان ممن ينفرد عن أبيه بما ال يتابع عليه        : )١٢(قال ابن حبان  . فيعتبر به 

ث عنه، وكان محمـد بـن   كان يحيى القطان يحدو،  ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد  ، روايته
قـال عمـرو بـن       و .إسماعيل الجعفي البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حماد بن سلمة           

   .)١٤( لينه الحاكمو،  قطشيءعن عبد اهللا بن دينار ب، لم أسمع عبد الرحمن يحدث  :)١٣(على

                                                 
   .١٠٠٩ ،١٠٠٨رقم /٢٧ / ٢قَاء ِإذَا قَحطُوا  اِلاستسقَاء باب سَؤاِل النَّاسِ الِْإمام اِلاستسك صحيح البخاري  )١(
   .٣٧٤ / ١ التقريب . أبو قتيبة الخراساني،يريعسلم بن قتيبة الشَّهو : أبو قتيبة ) ٢(
   .٥٠٤ / ١ التقريب .عبد اهللا بن دينار العدوي  )٣(
  .٤٥ / ٢الفائق  .ملجؤهم ومعتَمدهم:  ثمال القوم ومثْملُهم )٤(
  .١٠١ / ٢غريب الحديث البن الجوزي  .أي يمنعهم من الضيعة:  لَألرامِل عصمةٌ) ٥(
  .٢١٦ / ١سؤاالت أبي داود ) ٦(
   .٢٠٣ / ٤رواية الدوري  ،تاريخ ابن معين) ٧(
   .٢٥٤ / ٥الجرح والتعديل   )٨(
   .٩٦ / ٢ البن الجوزي ، الضعفاء والمتروكين)٩(
  .٤٤٣ / ٢سؤاالت البرذعي ) ١٠(
  .٤٢ / ١االت البرقاني سؤ) ١١(
   .٥١ / ٢ البن حبان ،  المجروحين)١٢(
  .المصدر السابق  )١٣(
  .١٢٠ صذكر من تكلم فيه وهو موثق  )١٤(



 

 ١٤٤ 

ب حديثه من كتوهو في جملة من ي، ال يتابع عليه    مما  ،  بعض ما يرويه منكر    :)١(بن عدي اوقال  
  .صدوق يخطىء: )٣(قال ابن حجر. صدوق: )٢(وقال ابن المديني .الضعفاء

، بن معين فلم يفسره   اوأما قول   ، عمدة البخاري فيه كالم شيخه علي     : )٤(وقال ابن حجرفي الفتح   
  .  إال وله فيه متابع أو شاهدفما أخرج له البخاري شيئاً، ومع ذلك، ناً معي حديثاًىولعله عن
  .صدوق:  القول فيهخالصة

  

:  قال الحربـى   )؟يا رسول اللّه كيف تُعرض صالتُنا عليك وقد أرمتَ        : قال(فيه  } رمم  { ) ٨٦(
فتكون التـاء لتأنيـث العظـام أو         أرمتْ: وال أعرف وجهه والصواب   ، هكذا يرويه المحدثون  

  أي بليتَ : وأصله أرممتَ. وزن ضربتَإنما هو أرمتَ ب: وقال غيره. أي صرتَ رميما: رممتَ
إنما هو أرمتَّ بتشديد التاء علـى  : وقيل. أحستَ في أحسست: فحذفت إحدى الميمينِ كما قالوا    

     غَم في التاء أبـداً       ، وهذا قوٌل ساقط  ، أنه أدغم إحدى الميمين في التاءال تُد وقيـل . ألن الميم :
 إذا تناَولَت العلَف    ،َأرمت اإلبل تَأرِم  : مرتَ من قولهم  ُأ بضم الهمزة بوزن     يجوز أن يكون ُأرِمتَ   

. أصل هذه الكلمـة مـن رم الميـتُ وأرم إذا بلـى        : - أي ابن األثير   -قلت.وقَلعتْه من األرض  
  .)٥(العظْم الباِلي: والرمة

  

  : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام أبو داود
 ارثَنَا هدح   اللَّه دبع نب ون ،   لع نب نيسثَنَا حدحابِرٍ      ، ينِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نـ  ، ع  يعن َأبِ

 ىاننْعالص ث٧(اَألشْع( ،   ٍسنِ َأوسِ بَأو نع)قَالَ �)٨ :      وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم    - قَاَل ر-: »
 فََأكْثروا، وفيه الصعقَةُ ، وفيه النَّفْخَةُ ، وفيه قُبِض ، فيه خُلقَ آدم  : يامكُم يوم الْجمعة  ِإن من َأفْضِل أَ   

   يهف الَةالص نم لَىلَ   ، عةٌ عوضرعم الَتَكُمص فَِإنقَالُوا: قَاَل.  »ي :  وَل اللَّهسا ري ،  ضرفَ تُعكَيو
ِإن اللَّه عز وجلَّ حـرم علَـى اَألرضِ َأجـساد           « :فَقَاَل. يقُولُون بليتَ ؟  تُنَا علَيك وقَد َأرِمتَ   صالَ

 اءاَألنْبِي«.  

                                                 
   .٢٩٩ / ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
   .١٢٠ ص  للذهبي،من تكلم فيه وهو موثق )٢(
  .١/٣٤٤التقريب  )٣(
   .٤٣٠ / ١٢ن حجر الب،فتح الباري) ٤(
  .٢٦٦ / ٢ النهاية) ٥(
 .١٠٤٩ رقم/ ٤٠٥ / ١. باب فَضِل يومِ الْجمعة ولَيلَة الْجمعةك الصالة سنن أبى داود  )٦(
   .٤١٤ / ١تقريب التهذيب  .بيل بن كليبحرشراحيل بن بلوم شَهو  : أبو األشعث الصنعاني) ٧(
أسـد  ، ١٢٠ / ١١االستيعاب   .صحابي جليل  ،الشامعداده في أهل    . أوس بن أبي أوس   : وقيل  :  أوس بن أوس الثقفي    )٨(

  .١٤٣   / ١اإلصابة ، ٢١٠ / ١الغابة 



 

 ١٤٥ 

  :تخريج الحديث
  ، )٦(والطبراني، )٥(البيهقيو، )٤(الدارميو، )٣(وأحمد، )٢(ابن ماجهو، )١(النسائيأخرجه 

 يحسين بن عل   جميعهم من طريق   )١٠(ابن حبان و، )٩(ابن خزيمة و، )٨( والحاكم ،)٧(ابن أبي شيبة  و
  .  بمثلهبه

  

  : دراسة رجال السند
  . رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)١٢(شعيبو، )١١(لباني األوصححه من العلماء، إسناده صحيح

  

. العظْم الباِلي:  والرميم)والرمة  أنه نَهى عن االستنجاء بالروث (وفي حديث االستنجاء  ) ٨٧(
أو ألن  ، ويجوز أن تكون الرِمة جمع الرميم وإنما نَهى عنها ألنها ربما كانت ميتة وهي نَجِسة              

  .)١٣(العظم ال يقوم مقام الحجر لمالَسته
  

  : رحمه اهللا)١٤(قال اإلمام أبو داود
عـنِ الْقَعقَـاعِ بـنِ    ، عن محمد بنِ عجالَن، حدثَنَا ابن الْمبارك، يلىحدثَنَا عبد اللَّه بن محمد النُّفَ  

    :- صلى اهللا عليـه وسـلم      -قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ �عن َأبِى هريرةَ  ، )١٥(عن َأبِى صاِلحٍ  ،حكيمٍ
                                                 

 رقـم / ٥١٩ / ١  يـوم الجمعـة       صلى اهللا عليه و سلم    ك الجمعة باب إكثار الصالة على النبي         سنن النسائي الكبرى     )١(
١٦٦٦.  

 ك إقامة الصالة والسنة فيهـا  و، ١٦٣٦ رقم/ ٥٢٤ / ١باب ذكر وفاته صلى اهللا عليه و سلم       ك الجنائز    سنن ابن ماجه     )٢(
  .١٠٨٥ رقم/ ٣٤٥ / ١ باب في فضل الجمعة

 .  ١٦٢٠٧رقم / ٨ / ٤ مسند أحمد )٣(
  .١٥٧٢ رقم/ ٤٤٥ / ١  ك الصالة باب في فضل الجمعة سنن الدارمي)٤(
صـلى اهللا  -ومها من كَثْرة الصالَة علَى رسوِل اللَّه   باب ما يْؤمر بِه فى لَيلَة الْجمعة وي       ك الجمعة   سنن البيهقي الكبرى    ) ٥(

  .٥٧٨٩ رقم/ ٢٤٨ / ٣ا وقراءة سورة الْكَهف وغَيرِه-عليه وسلم
  .٥٨٩ رقم/ ٢١٦ / ١ المعجم الكبير )٦(
 .٨٧٨٩ رقم/ ٥١٦ /  ٢. في ثواب الصالَة علَى النَّبِي صلى اهللا عليه وسلمك الصالة مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
 .٨٦٨١ رقم/ ٦٠٤ / ٤   على الصحيحين ك الجمعة المستدرك)٨(
 .١٧٣٣ رقم/ ١١٨ / ٣باب فضل الصالة على النبي صلى اهللا عليه و سلم يوم الجمعة ك الجمعة  صحيح ابن خزيمة )٩(
 .٩١٠ رقم/ ١٩٠ / ٣  ك الرقاق باب األدعية صحيح ابن حبان)١٠(
  .٤٠٥ / ١ود سنن أبى دا صحيح) ١١(
   .٨/ ٤ تحقيقه ،مسند أحمد) ١٢(
   .٢٦٧ / ٢النهاية ) ١٣(
 .٨ رقم/ ٧ / ١. باب كَراهية استقْباِل الْقبلَة عنْد قَضاء الْحاجة ك الوضوء سنن أبى داود) ١٤(
  . ذكوان الزياتصاِلحٍوبَِأ )١٥(



 

 ١٤٦ 

 »اِلدالْو نْزِلَةبِم ا َأنَا لَكُمُأ، ِإنَّمكُملِّمالْغَاِئطَ، ع كُمدلَةَ، فَِإذَا َأتَى َأحبتَقْبِِل الْقسا، فَالَ يهبِرتَدسالَ يالَ ، وو
 هينمبِي بتَطسارٍ. »يجَأح بِثَالَثَة رْأمي كَانو ،ةمالرو ثونِ الرى عنْهيو.  

  

  :تخريج الحديث
  ، )٦(والدارمي، )٥(وأحمد، )٤(والشافعي، )٣(والحميدي، )٢(جهوابن ما، )١(أخرجه النسائي

  .به بنحوهمحمد بن عجالن  جميعهم من طريق )٨(والبيهقي ،)٧(وأبو عوانة
ثالثتهم من طريـق    )  ١١(وابن خزيمة ، )١٠(والبزار، )٩(وللحديث شواهد منها ما جاء عند البخاري      

  .عود بنحوه بن مس عبد اهللا عن، عن أبيه، عبد الرحمن بن األسود
  

  :دراسة رجال السند
  .محمد بن عجالن المدني -

، )١٧(العجليو، )١٦(وأبو حاتم ، )١٥(والنسائي، )١٤(ابن عيينة و، )١٣(يحيى بن معين  و، )١٢(أحمدوثقه  
 هـو مـن أهـل       :)٢٠(وقال الساجي .صدوق وسط   : )١٩(وقال أبو زرعة   .)١٨(بن شيبة اويعقوب  

                                                 
 .٤٢رقم/ ٣٨ / ١ روث باب النهي عن االستطابة بالك الطهارةسنن النسائي   )١(

 .٣١٣ رقم/ ١١٤ / ١باب االستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة   ك الطهارة وسننها  سنن ابن ماجه)٢(
  .٩٨٨ رقم/٤٣٤ / ٢ مسند الحميدي )٣(
 .٣٨ رقم/١٣ / ١ مسند الشافعي )٤(
  .٧٤٠٣ رقم/ ٢٥٠ / ٢ مسند أحمد )٥(
 .٦٧٤ رقم/١٨٢ / ١ بالحجارة باب االستنجاءك الطهارة سنن الدارمي  )٦(

بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول والدليل على إباحة استقبالهما فـي    ك اإليمان باب    مسند أبي عوانة     )٧(
  .٥١١ رقم/١٧١ / ١البيوت وفيما سواها على الحظر وإيجاب االستقبال بهما شرقا وغربا 

ك  للبيهقي ،السنن الصغيرو، ٥٥٨رقم  / ١٩٠ / ١ عنِ االستنْجاء بِالْيمينِ   ي باب النَّه  ة  ك الطهار  للبيهقي   ،السنن الكبرى  )٨(
 .٣٧ رقم/ ٤٢ / ١  باب االستنجاءجماع أبواب الطهارة

   . ١٥٥ رقم/٧٠ / ١باب االستنجاء بالحجارة ك الوضوء  صحيح البخاري )٩(
 .٨٩٣٠ رقم/ ٤٧٥ / ٢مسند البزار  )١٠(
  . ٧٠ رقم/٣٩ / ١باب إعداد األحجار لالستنجاء عند إتيان الغائط ك الوضوء خزيمة  صحيح ابن )١١(
  .١٩ / ٢العلل ومعرفة الرجال ) ١٢(
  .١٩٥ / ٣رواية الدوري ، تاريخ ابن معين) ١٣(
  .٣٠٤ / ٩تهذيب التهذيب ) ١٤(
  .١٠١ / ٢٦تهذيب الكمال ) ١٥(
  .٥٠ / ٨الجرح والتعديل ) ١٦(
  .٢٤٧ / ٢ للعجلي ،الثقات )١٧(
  .١٠١ / ٢٦ تهذيب الكمال )١٨(
  .١٠١ / ٢٦ السابقالمصدر ) ١٩(
  .٣٠٤ / ٩ تهذيب التهذيب )٢٠(



 

 ١٤٧ 

إال ،  صدوق:)٢(وقال ابن حجر.  صدوق:)١( الذهبيوقال. إال يسيراً، لم يحدث عنه مالك، الصدق
  .ء الحفظيىس: )٣(قال الحاكم وغيرهو. أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة

عن ، وعن أبيه ،  عن ابن عجالن كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة          :)٤(قال يحيى القطان  
ولمـا  ، عن أبي هريرة  ، فجعلها كلها ، فاختلطت عليه ، عن أبي هريرة  ، وعن رجل ، أبي هريرة 

ن أل، نـسان بـه   ليس هذا بـوهن يـوهن اإل  :)٥(ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال 
، هريرة عن أبي ، عن أبيه ، عن سعيد : وربما قال ابن عجالن   ، الصحيفة كلها في نفسها صحيحة    

  .الثقات نهفال يجب االحتجاج إال بما يروي ع،  قبل اختالط صحيفته فهذا مما حمل عنه قديماً
ولم يرو هذا الحـديث مـن       ، بسبب حديث سعيد المقبري   ، إن ما ذُكر من اختالطه    : قال الباحث 

  .طريقه
 بسبب حديث سعيد المقبـري    ، ما ذُكر من اختالطه   و .وثقه أكثر األئمة  ، ثقة: خالصة القول فيه  

  .نسان بهليس هذا بوهن يوهن اإلوذكر ابن حبان أن هذا 
  

  :الحكم على الحديث
   .إسناده قوي: )٧( شعيبوقال،  صحيححسن: )٦(قال األلبانيو، إسناده صحيح

  

. أرم فهو مـرِم   : يقال. أي سكَتوا ولم يجيبوا   ) أيكم المتكلم بكذا وكذا؟ فأرم القوم     (وفيه  ) ٨٨(
وقد ، كالماإلمساك عن الطعام وال   : ألن األزم ، وهو بمعناه ، فأزم بالزاي وتخفيف الميم   : ويروى

  .)٨(تقدم في حرف الهمزة
  

  :  رحمه اهللا)٩(قال اإلمام مسلم
ثَندبٍيَحرح نب ريهز  ،فَّانثَنَا عد١٠(ح( ،ادمثَنَا حدح)١١( ،ُةنَا قَتَادرَأخْب)١٢( ،ٌثَابِتو)١٣( ،ديمحو ،  

                                                 
  .١٦٥ / ١ ذكر من تكلم فيه وهو موثق )١(
  .١١٢ / ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  .٦/٣١٨السير) ٣(
   .٣٠٤ / ٩تهذيب التهذيب ) ٤(
  . ٣٨٧ / ٧ البن حبان ،الثقات )٥(
  .١١٤/  ١سنن ابن ماجه صحيح وضعيف ) ٦(
 .٢٥٠ / ٢تحقيقه ،مسند أحمد) ٧(
   .٢٦٧ / ٢النهاية ) ٨(
 .١٣٨٥ رقم/ ٩٩ / ٢. باب ما يقَاُل بين تَكْبِيرة اِإلحرامِ والْقراءةك المساجد  صحيح مسلم ) ٩(
  .هو ابن مسلم:  عفان )١٠(
 .  تغير في آخر عمره  ثقهووه) ٦٧( سبقت ترجمته بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمةهو ا: حماد ) ١١(
  .هو ابن دعامة:  قتادة)١٢(
  .١٤٥ / ١تقريب التهذيب  .نانيبن أسلم البهو ا: ثابت) ١٣(



 

 ١٤٨ 

الْحمد ِللَّه حمدا كَثيرا طَيبـا      : النَّفَس فَقَالَ  )١(وقَد حفَزه ، فَدخََل الصفَّ ، َأن رجالً جاء   � عن َأنَسٍ 
ارباًكم يهف  .     وُل اللَّهسى را قَضقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم    -فَلَم الَتَهص : »    اتمبِالْكَل تَكَلِّمالْم كُمَأي

« . مالْقَو مفَقَالَ فََأر : »   كُما َأيبِه تَكَلِّما  ؟  الْمْأسقُْل بي لَم ٌل جِْئـتُ : فَقَاَل. »فَِإنَّهجـ  ، ر نفَزح قَـدي و
  .»لَقَد رَأيتُ اثْنَى عشَر ملَكًا يبتَدرونَها َأيهم يرفَعها « :فَقَاَل. النَّفَس فَقُلْتُها

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  : رجال السنددراسة
  .البصري اختلف في اسم أبيه، أبو عبيدة، حميد بن أبي حميد الطويل -

  .به بأس ال ثقة :)٥(حاتم أبو وقال. )٤(يالعجلو، )٣(والنسائي،) ٢(معين بن يحيىوثقه 
أو ، والباقي سمعها من ثابـت    ، إال أربعة وعشرين حديثاً   ، لم يسمع حميد من أنس     :)٦(قال شعبة 

 عامـة  إن: يقـال  شئ حديثه في: )٨(مرة وقال  صدوق ثقة :)٧(خراش ابن وقال .ثبته فيها ثابت  
 دلس ربما أنه إالَّ، الحديث كثير، ثقة كان :)٩(سعد ابن قال. ثابت من سمعه إنما أنس عن حديثه

 يدع لم: وقال عليه ردها ثم، فنسخها، الحسن كتب حميد أخذ :)١٠(سلمة بن حماد وقال .أنس عن
 لحميـد  يقـول  الشهيد بن حبيب سمعت :)١١(شعبة وقال .منه وسمعه ووعاه إال اعلم لثابت حميد
 مـا  فانظر، نسئ رجل حميد: يقول ثم عنك يرويه نهإف، شعبة به تحدث ما انظر :يحدثني وهو

جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث ألنس فحدثه : )١٢(وقال عفان عن حماد بن سلمة     .به يحدثك
 فقال شعبة بيده هكذا وأشار بأصـابعه ال         ، فيما أحسب  :قال؟  من أنس سمعته   :به فقال له شعبة     

ثمانيـة عـشر    كان يدلس سمع من أنس بن مالك        : قالو) ١٣(الثقات في حبان ابن وذكره .أريده

                                                 
  .٢٩٦ / ١الفائق . أقلقه وجهد: حفَزةَ ) ١(
  .٣٦٠ / ٧  السابق المصدر)٢(
  .٣٦٠ / ٧  السابق المصدر)٣(
  .١/٣٢٥للعجلي ، الثقات) ٤(
  .٣٦٠ / ٧ الجرح والتعديل) ٥(
  .٣٦٠ / ٧ تهذيب الكمال )٦(
  . ٣٥٩ / ٧ تهذيب الكمال )٧(
  .المصدر السابق) ٨(
  .٧/٢٥٢الطبقات الكبرى  )٩(
  .٣٥٩ / ٧ تهذيب الكمال )١٠(
  .٣٤ / ٣ التهذيب تهذيب )١١(
  .٣٦٠ / ٧ تهذيب الكمال )١٢(
  .١٤٨ / ٤ البن حبان ، الثقات)١٣(



 

 ١٤٩ 

 يحـتج  فال، حميد حديث وأما) ١(يجيدرالب بكر أبو قال.  وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه      حديثاً
 ثقـات  من وكان، عمدة، متقن، حافظ، مامبأنه إ  )٢(ووصفه الذهبي  .نسأ حدثنا :قال بما إال منه

 كثيـرة  حاديثأ له :)٣(عدي ابن وقال .ووعاه منه حفظه إال علماً البناني لثابت يدع ولم، الرواة
 وسمع ذكر، ما مقدار إال أنس من يسمع لم أنه عنه ذكر ما وأما، ئمةاأل عنه حدث وقد، مستقيمة

 روى قد نهأل عنه، ثابت عن أنها يتهمه كان من يميزها حاديثاأل تلك فإن عنه، ثابت من الباقي
 أنـس  عـن  رواه الـذي  أن بابه في ما فأكثر أحاديث، أنس عن ثابت عن روى وقد أنس، عن

 قـد  مـشايخ  عن الرواة من جماعة دلس وقد ثابت من سمعه وقد أنس، عن يدلسه مما البعض
   .) ٤(يلالطو حميد حديث زائدةوقد طرح   .رأوهم

 مـور أ من يءش في لدخوله ،آخر مرأل فذاك، حديثه زائدة تركو: )٥(قال الذهبي رداً على ذلك    
   .الخلفاء

  .به محتج، ثقة وهو، فيها الواسطة تبين قد، مراسيل تكون نأ تقدير فعلى: )٦(العالئي قال
 قـول  أحاديث سنأ من سمع إنما حميداً أن المتقدمة عامر بن عيسى ورواية: )٧( أي الذهبي  قلت

  .جملة ذلك من البخاري صحيح وفي، كثير يءبش نسأ من بسماعه حميد صرح فقد، باطل
عنـد   كثيرة أحاديث في بالسماع أنس عن تصريحه وقع وقد، وغيره النسائي بالتدليس وصفهو

 عـن ، حميـد  رواه ما  معظم: )٩(يقول سلمة بن حماد سمعت: داود قال أبو  .)٨(وغيره البخاري
وعابـه  ، )١١(جعله من أصحاب الطبقة الثالثة    مدلس  ، ثقة: )١٠(قال ابن حجر   .ثابت عن هو أنس

  .زائدة لدخوله في شيء من أمر األمراء
فهو متابع له عن أنس رضي اهللا ، وثبتَه في هذه الرواية ثابت، ثقة مدلس: خالصة القول فيه

  . عنه

                                                 
  .٣٥ / ٣تهذيب التهذيب  )١(
  .٢٠٦ / ١ العمادالبن ، شذرات الذهب )٢(
  .٢٦٨ / ٢ الكامل )٣(
  .٣/٣٤تهذيب التهذيب ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .٣٥٩ / ٧ تهذيب الكمال )٦(
  .٣٥ / ٣ تهذيب التهذيب )٧(
  .٣٥٩ / ٧ تهذيب الكمال )٨(
  .٢٨٨ / ١الضعفاء الكبير  )٩(
   . ٢٧٤ / ١ تقريب التهذيب )١٠(
  .٣٨ / ١طبقات المدلسين  )١١(



 

 ١٥٠ 

  .)١(أي سكَتوا وخافوا)بوا فلما سمعوا بذلك أرموا وره(ومنه الحديث اآلخر ) ٨٩(
  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم
    نعالْم ادمح نفُ بوسثَنَا يدحلَى  ، ياَألع دبثَنَا عد٣(ح( ، يدعس نةَ ، عقَتَاد نع ،     اِلكنِ مَأنَسِ ب نع� 

      اللَّه َألُوا نَبِىس النَّاس ؟   -صلى اهللا عليه وسلم    -َأن  َألَةسبِالْم هفَوتَّى َأحمٍ    ) ٤(حـوذَاتَ ي جفَخَـر ،
فَلَما سمع ذَِلك الْقَوم َأرمـوا  . »سلُونى الَ تَسَألُونى عن شَىء ِإالَّ بينْتُه لَكُم  « : فَصعد الْمنْبر فَقَال  

  .»الحديث ........ . ضر َأن يكُون بين يدى َأمرٍ قَد حورهبوا
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  : دراسة رجال السند
  .سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري -

كـان قتـادة   : وقـال ، إنما كان يحفظ ذلك كله،  لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب:)٥(قال أحمد 
  .وسعيد بن أبي عروبة يقولون بالقدر ويكتمانه

: )٧(وقال يحيى بن معين.)٦(مأمون:  زاد أبو زرعةووالنسائي ، وأبو زرعة، ى بن معينيحيوثقه 
وشعبة فمن حدثك مـن هـؤالء       ، وهشام الدستوائي ، أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة       

ما كان عندنا فـي    : )٨( عوانة أبووقال  .فال تبالي أن ال تسمعه من غيره      ، عن قتادة  الثالثة بحديث 
 كان سعيد بن أبـي      :)٩( داود الطيالسي  بوأوقال   .ن أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة       ذلك الزما 

   .لعلهما تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما :)١٠(قال الذهبي. عروبة أحفظ أصحاب قتادة 
   .وال يدعو إليه، كان يقول بالقدر: )١١(وقال العجلي

                                                 
   .٢٦٧  /٢النهاية  )١(
 وتَرك ِإكْثَارِ سَؤاِله عما الَ ضرورةَ ِإلَيه َأو الَ يتَعلَّقُ بِـه             -صلى اهللا عليه وسلم   -باب تَوقيرِه   ك الفضائل   صحيح مسلم   ) ٢(

وِ ذَِلكنَحو قَعا الَ يميفٌ و٦٢٧٢ رقم/ ٩٤ /  ٧. تَكْل.  
  .٥٦٢ / ١ تقريب التهذيب .  الساميبن عبد األعلى البصريا هو: عبد األعلى )٣(
  .١٠٠٩ / ١ أي استَقْصوا في السؤال النهاية ":أحفَوه) ٤(
  .٦٣ /  ١بحر الدم ) ٥(
  .السابق المصدر )٦(
  .٣٤٩ / ١سؤاالت ابن الجنيد ) ٧(
  .٩ / ١١تهذيب الكمال ) ٨(
  .المصدر السابق )٩(
  .٤١٤ /  ٦سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .٤٠٣ /  ١عجلي  لل،الثقات) ١١(



 

 ١٥١ 

   .قتادةسعيد عندي في الصدق مثل : )١(قال عبد الرحمن بن مهديو
وذلك أن أبا معشر كتب إلي أن ،  لم أكتب إال تفسير قتادة : قال وزعموا أن سعيداً  : )٢(وقال المزي 

 . كان أعلم الناس بحديث قتادة، ن يختلط ثقةأقبل ، سعيد بن أبي عروبة : )٣(أبو حاتموقال   .أكتبه
  ؟ ر سعيد بن أبي عروبة أحفظ أو أبان العطا:قلت ألبي زرعة: )٤(وقال أيضاً

إن سعيد بن أبي عروبة     : )٥(وقال دحيم  .وسعيد، وأثبت أصحاب قتادة هشام     ،  سعيد أحفظ  :فقال
  .فخرج إبراهيم سنة خمس وأربعين ومئة )٦(اختلط

لم يسمع من عمـرو بـن        ، من حدث عنه سعيد بن أبي عروبة ولم يسمع منه         : )٧(وقال النسائي 
ن ال يحتج   أ، يوأحب إل  : )٨(قال ابن حبان  . ادة منهم دينار وال أبي الزناد وعد رجاالً لم يذكر قت        

وكان يحيى بن سـعيد القطـان       ، ثقة: )٩(قال الذهبي  .إال بما روى عنه القدماء قبل اختالطه      ، به
  .أثبت الناس في قتادة سعيد، وهشام الدستوائي، وشعبة: )١١(ابن معينقال .)١٠(يوثقه
 وقد حدث عنه األئمة ومن سمع منه قبل         ،يرة كث مصنفاتمن ثقات الناس وله     : )١٢(ابن عدي قال  

  . ومن سمع بعد االختالط فذلك ما ال يعتمد عليه،االختالط فإن ذلك صحيح حجة
وكان من أثبت الناس فـي      ، واختلط  ، له تصانيف كثير التدليس      ،حافظ،ثقة  : )١٣(قال ابن حجر  

  .)١٤(ممن ال يؤثر تدليسهم، لمرتبة الثانيةاوجعله ابن حجر من  .قتادة
فزال ، وهو من أثبت الناس في قتادة       ، وقد روى هذا الحديث عن قتادة     ، ثقة: خالصة القول فيه  

  .إشكال التدليس واالختالط

                                                 
  .٦٣ /  ١بحر الدم ) ١(
  .٨ /  ١١تهذيب الكمال  )٢(
  .٦٦ /  ٤الجرح والتعديل ) ٣(
  .السابق المصدر) ٤(
  .٣٥٩ / ٧ تهذيب الكمال )٥(
  .المصدر السابق ) ٦(
  .المصدر السابق ) ٧(
  .٣٦٠ / ٦الثقات البن حبان ) ٨(
   .٤٤١ /  ١الكاشف  )٩(
  .٤١٥ /  ٦سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .المصدر السابق) ١١(
  .٣٩٧ /  ٣الكامل  )١٢(
   .٣٦٠ /١تقريب التهذيب  )١٣(
  .٣١ / ١طبقات المدلسين ) ١٤(



 

 ١٥٢ 

تَرتم وهـي   :  أي تأكُُل وفي رواية    ) عليكم بألْبان البقَر فإنها تَرم من كّل الشجر          (وفيه   )٩٠(
  .)١(بمعناه وقد تقدم في رمرم

  

  : رحمه اهللا)٢(نسائيقال اإلمام ال
، عـن  ، عن قَيسِ بـنِ مـسلمٍ     )٣(عن سفْيان ، ا محمد بن يوسفَ   نَ أَ :اَلاعبيد اِهللا بن فَضالَةَ قَ    نَربخَْأ

ودعسم ناهللا ب دبع نابٍ، عهنِ شب لَّ: ، قَاَل�طَارِقلَيه وسلَّى اهللا عوُل اهللا صسا ":مقَاَل رم   
  .ِ"فَعلَيكُم بَِألْبانِ الْبقَرِ، فَِإنِّها تُرم من كُلِّ الشَّجراهللا داء ِإالَّ َأنْزَل لَه دواء،  َأنْزَل

  

    :تخريج الحديث
وابن ، )٩(والحاكم، )٨(والبزار، )٧(وابن الجعد ، )٦(والطحاوي، )٥(والطيالسي، )٤(أخرجه عبد الرزاق  

عن طارق بن شهاب،     قيس بن مسلم،   جميعهم من طريق     )١٢(والبيهقي، )١١(لطبرانيوا، )١٠(حبان
  .وه بنحمرفوعاً عن عبد اهللا بن مسعود

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)١٦(وشعيب، )١٥(واأللباني، )١٤(الذهبيوافقه و، )١٣( الحاكم من العلماءوصححه، إسناده صحيح

                                                 
  .٢٦٨ / ٢ النهاية )١(
  .٦٨٦٣ رقم/ ١٩٣ / ٤الدواء بألبان البقر ك الطب باب سنن النسائي الكبرى ) ٢(
  .بن سعيد بن مسروق الثوريهو ا : سفيان) ٣(
 .١٧١٤٤ رقم/ ٢٦٠ / ٩ألبان البقر ألشربة باب  ك امصنف عبد الرزاق) ٤(
  .٣٦٨ رقم/ ٤٨ / ١ مسند الطيالسي )٥(
 .٦٦٦٤ رقم/ ٣٢٦ / ٤ شرح معاني اآلثار  )٦(
 .٢٠٧٣ رقم/ ٣٠٧ / ١ مسند ابن الجعد )٧(
 .١٢٩٩ رقم/ ٣٤٥ / ٤مسند البزار ) ٨(
  .٨٢٢٤ رقم/ ٤٤٦ / ٤  على الصحيحين ك الطب المستدرك)٩(
 ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان البقر نافعة لكل من به علـة مـن                     ك الطب   حبان صحيح ابن ) ١٠(

 .٦٠٧٥ رقم/ ٤٣٩ / ١٣العلل 

  .٩١٦٣ رقم/ ٢٣٧ / ٩ المعجم الكبير )١١(
  بابِ قَبلَه سوى ما مضى فى الْ-صلى اهللا عليه وسلم- باب َأدوِية النَّبِى  ك الضحايا سنن البيهقي الكبرى)١٢(
 .١٩٣٥٥ رقم/ ٣٤ / ٩ 
  .٤٤٦ / ٤ المستدرك )١٣(

  .٤٤٦ / ٤ السابق المصدر)١٤(
  .١٥٥ / ١٦ صحيح وضعيف الجامع الصغير )١٥(
  .٤٣٩ /  ١٣ تحقيقه، صحيح ابن حبان) ١٦(



 

 ١٥٣ 

دف كَبير   أي أنها ذَاتُ رِ    ) يلْعبان من تحت خَصرها برمانتين       (ي حديث أم زرع     ف}  رمن  { )*(
  بها حتى يصير تحتها متَّسع يجرِي فيه الرمـان وذلـك أن            )١(فإذا ناَمت على ظَهرها نَبا الكَفَل     

 أخُوه األخرى إليه من     يويرِمولَديها كان معهما رمانَتان فكان أحدهما يرمى رمانَته إلى أخيه           
  .)٢(تَحت خَصرها

 

     ) .٦٦(سبق تخريجه في حديث رقم 
الـصيد الـذي    :  الرمية )يمرقُون من الدين كما يمرقُ السهم من الرمية         (فيه  } رمى  { ) ٩١(

  .)٣( هي كل دابة مرمية:وقيل. تّرميه فتقْصده وينفّذُ فيه سهمك 
  

  : رحمه اهللا)٤(مام البخاريقال اإل
عن محمد بنِ ِإبراهيم بنِ الْحارِث ، عن يحيى بنِ سعيد، )٥(َأخْبرنَا ماِلك، حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ

يمنِ     ، التَّيمحالر دبنِ عةَ بلَمَأبِي س نع ،   رِيالْخُد يدعَأبِي س نقَالَ  � ع َأنَّه:     وَل اللَّـهستُ رعمس 
وصـيامكُم مـع    ، تَحقرون صلَاتَكُم مع صـلَاتهِم    ،  يخْرج فيكُم قَوم   :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ    

هِماميص ،  هِملمع عم لَكُممعو ، آنالْقُر ونءقْريو ،  ح اوِزجلَا يمهـا      ، نَاجِرينِ كَمالـد نم قُونرمي
   ةيمالر نم مهقُ السرملِ  ، يي النَّصف نْظُرًئا  ، يى شَيرحِ  ، فَلَا يدي الْقف نْظُريًئا    ، وى شَـيـرفَلَا ي ،

  .ويتَمارى في الْفُوق، فَلَا يرى شَيًئا، وينْظُر في الريشِ
  

  :الحديثتخريج 
عـن َأبِـى سـعيد      ، والضحاك الْهمدانى ،  سلَمةَ بن عبد الرحمنِ    يَأب من طريق    )٦(أخرجه مسلم 

  رِىكالهما من طريـق      )٧(والبخاري ومسلم . مرفوعاً بنحوه الْخُد      وقرـسـنِ مب يدـعس ،  ـنع
دبمٍ   عنِ َأبِى نُعنِ بمحالر ،  َأبِى س نع رِىالْخُد يدةَ    من طريق    )٨(والبخاري.  مطوالً علَمـنِ  اَأبِي سب

  .به بنحوهعبد الرحمنِ 
                                                 

  .٤٦٠ / ١ غريب الحديث للخطابي . ما يحفظ الراكب من خلفه:الكفل) ١(
  .٢٦٨ / ٢النهاية ) ٢(
  . السابقالمصدر) ٣(
  .٧١٢٣ رقم/ ٢٧٤٨ / ٦باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به ك فضائل القرآن   صحيح البخاري) ٤(
  .هو ابن أنس االصبحي : مالك ) ٥(
  .٢٥٠٥ رقم/ ١١٢ / ٣. باب ذكْرِ الْخَوارِجِ وصفَاتهِمك الزكاة صحيح مسلم ) ٦(
 بعث علي بن أبي طالب عليه السالم وخالد بن الوليد رضي اهللا عنه إلى اليمن قبـل                  بابصحيح البخاري ك المغازي     ) ٧(

  .٢٤٩٩ رقم/ ١١٠ / ٣ باب ذكْرِ الْخَوارِجِ وصفَاتهِم ك الزكاة صحيح مسلمو  ٤٠٩٤ /١٥٨١ /  ٤حجة الوداع
باب ما جاء في قـول  ك األدب و، ٣٤١٤ رقم/١٣٢١ / ٣باب عالمات النبوة في اإلسالم      صحيح البخاري ك المناقب     ) ٨(

باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئال        ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم    و ،٥٨١١ رقم/٢٢٨١ /  ٥الرجل ويلك 
باب قراءة الفاجر والمنـافق وأصـواتهم وتالوتهـم ال تجـاوز            وك التوحيد   ، ٦٥٣٤ رقم/٢٥٤٠ / ٦ينفر الناس عنه    

  .٧١٢٣ رقم/٢٧٤٨/  ٦ حناجرهم



 

 ١٥٤ 

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

رميت بالسهم  : يقال.  وفي رواية أترامى   ) ي بأسهم يخرجتُ أرتَم (وفي حديث الكسوف     )٩٢(
خَرجـت  : وقيل. ا وراميت مراماة إذا رميت بالسهام عن القسى       رميا وارتَميت وتَراميت تَرامي   

   .)١( في األهداف ونحوهايمإذا خَرجت تر ى إذا رمت القَنَص وأتَرميرتَمأ
  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم
عن حيـان بـنِ     ، يعنِ الْجريرِ ، َألعلَىحدثَنَا عبد اَألعلَى بن عبد ا     ، حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ     

   -صلى اهللا عليه وسلم - وكَان من َأصحابِ رسوِل اللَّه -�عن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ ، عميرٍ
 ِإذْ كَـسفَت    -عليه وسـلم  صلى اهللا    - بِالْمدينَة فى حياة رسوِل اللَّه       كُنْتُ َأرتَمى بَِأسهمٍ ِلى   : قَاَل

سا، الشَّمذْتُهفَقُلْتُ ،فَنَب  :        وِل اللَّهسثَ ِلردا حِإلَى م نَألنْظُر اللَّهـى   -صلى اهللا عليه وسـلم     -وف 
، ويكَبر، ويهلُِّل، مدويح، فَجعَل يسبح ، فََأتَيتُه وهو قَاِئم فى الصالَة رافع يديه      : كُسوف الشَّمسِ قَالَ  

  .وصلَّى ركْعتَينِ، فَلَما حسر عنْها قَرَأ سورتَينِ: قَاَل.  عنْها)٣( حتَّى حسر،ويدعو
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند
- الجهو : يريرسعيد بن إياس الجصري أبو مسعود الب،يرير .   
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: )٨( بـن هـارون    قال يزيـد   .فسماعه من الجريري جيد   ، كل من أدرك أيوب   : )٧(قال أبو داود  و

  . ولم ننكر منه شيئاً، فسمعت من الجريري، البصرة سنة اثنتين وأربعين ومائة دخلت

                                                 
  .٢٦٨ / ٢النهاية  )١(
 .٢١٥٨ رقم/ ٣٦ / ٣باب ذكْرِ النِّداء بِصالَة الْكُسوف الصالَةَ جامعةً ك الكسوف صحيح مسلم  )٢(
  .٢٨٣ / ١ الفائق .أزيل الكسوف وكشف عنهاوهنا بمعنى ا ،إذا كشفه: من حسر القناع  :حسر ) ٣(
  . السابق رالمصد) ٤(
  .٣١٤ / ١ البن الجوزي ،نالضعفاء والمتروكي) ٥(
  .٦١ / ١بحر الدم  )٦(
  .١٨٣ / ١الكواكب النيرات ) ٧(
  .١١٦ / ١تذكرة الحفاظ  )٨(



 

 ١٥٥ 
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  .فلذلك أدخلناه في الثقات،  فاحشاًولم يكن اختالطاً، مختلط: )٢(نوقال ابن حبا
  .جرى له في الشيخوخة نظير ما تم لسعيد بن أبي عروبة: )٣(وقال الذهبي

ممن سمع منه بعد التغيير محمد بـن أبـي          و: )٥(قال ابن الكيال   .تغير قليالً : )٤(وقال في المغني  
  . ولذلك لم يحدث عنه شيئاً، نويحيى بن سعيد القطا، األزرق وإسحاق، عدى

  . اختلط قبل موته،ثقة: )٦(قال ابن حجر
وروايـة  ، فقد حدث له التغير بـسبب الـشيخوخة     ،  وبالنسبة الختالطه ، ثقة: خالصة القول فيه  

  . وباقي رجاله ثقات، وهو من أصح الناس سماعاً منه، الحديث هنا جاءت من طريق عبد األعلى
  

 أي مقْصد تُرمى إليه اآلمـاُل ويوجـه نحـوه           ) وراء اللّه مرمى      ليس (ومنه الحديث   ) ٩٣(
جاءى. الرمهاميموضع الرم: والمرمى إليه السف الذي تُر٧( تشبيها بالهد(.  

  

  : رحمه اهللا)٨(قال اإلمام  مالك
، وقَـدره  الَّذي لَا يعجُل شَيء َأنَاه    ، كَما ينْبغي  الْحمد ِللَّه الَّذي خَلَقَ كُلَّ شَيء        :َأنَّه كَان يقَالُ  ني  بلَغَ

  .لَيس وراء اللَّه مرمى، سمع اللَّه ِلمن دعا، حسبِي اللَّه وكَفَى
مما هو معلوم عند أهل الحديث أن في موطأ اإلمام مالك مراسيل وبالغات رواها              و: قال الباحث 

، إال أربعة   "التمهيد" له موصولة، وقد وصلها الحافظ ابن عبد البر في كتاب            كما سمعها، ولم تقع   
 أن الحافظ ابن الصالح وصل      غير، ، وال رآها في كتاب غير الموطأ      بالغات، لم يجد لها إسناداً    

  ."وصل البالغات األربع في الموطأ" له بعنوان تلك البالغات في رسالة خاصة
  :قال رحمه اهللا)  ٩(م البزارهذا الحديث اإلماقد أخرج نحو و

  ثنا محمد بن خَاِلد الْمخْزومي، : ثنا نُعيم بن مورعٍ الْعنْبرِي، قَاَل: حدثَنَا َأحمد بن عبدةَ، قَاَل

                                                 
  .١١١ / للعجلي،  الثقات)١(
  .٣٥١ /  ٦ البن حبان ،الثقات )٢(
  .١٥٦ / ٦سير أعالم النبالء ) ٣(
   .٢٥٦ / ١المغني في الضعفاء ) ٤(
  .٣٠٣ / ١سؤاالت أبي عبيد اآلجري  )٥(
  .٣٤٨ / ١تقريب التهذيب ) ٦(
  .٢٦٩ / ٢النهاية  )٧(
  .٣٣٤٦ رقم/ ١٣٢٦ / ٥باب جامع ما جاء في أهل القدر  ك القدر موطأ مالك )٨(
 ١٠٥٣ رقم/ ١٩٠ / ١مسند البزار ) ٩(



 

 ١٥٦ 

 َأبِيه ن١(ع(هدج نع ،)قَاَل)٢ ،فونِ عنِ بمحالر دبع نو: ، عسُل اِهللا صلى اهللا عليه وسـلم قَاَل ر :
                نيـسالْحو نـسا الْحذُ بِهوَأنَا ُأعو ،الما السهِملَييَل عاعمِإساقَ وحا ِإسذُ بِهوعي يماهرِإب ذَةٌ كَانوع

  .ى ِلمن رمىما وراء اِهللا مرمرضي اللَّه عنْهما، سمع اللَّه داعيا ِلمن دعا 
نَادذَا اِإلسِإالَّ بِه فونِ عنِ بمحالر دبع نى عوري هلَميثُ الَ نَعدذَا الْحهو.  

  

  :تخريج الحديث
   . به بنحوهنعيمِمن طريق ) ٣(أخرجه ابن ابي الدنيا

  

  :دراسة رجال السند
  .نعيم بن مورع بن توبة العنبري -

  ، يدإال عن أبي مسعد الس حديثه غير محفوظ: )٥(وقال العقيلي .  بثقةليس: )٤(ائيسالنقال 
روى عـن هـشام     : )٧(وقال األصبهاني  .يسرق الحديث ، ضعيف: )٦(وقال ابن عدي  . وفيه نظر 

  .وهو ضعيف، وفيه نعيم بن مورع، رواه البزار:  في هذا الحديث)٨(وقال الهيثمي. مناكير
  .ضعيف: خالصة القول فيه

بـا عبـد   أن خالد بن سلمة بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى يكنى محمد ب  -
   .)١٠( وذكره ابن حبان .)٩( فيه جرحاً والتعديالًاولم يذكروالبخاري ذكره أبو حاتم ، الرحمن

  .مجهول: خالصة القول فيه
  . سلمة بن العاص-

  .لم أقف على ترجمة له
  

  :الحكم على الحديث
ولم أقف على ترجمـة     ، مجهولمحمد المخزومي   و، ضعيف: ه نعيم العنبري  في، ضعيفإسناده  

  .لجده سلمة بن العاص

                                                 
   .٣٦٥ /  ١ الكاشف خالد بن سلمة بن العاص المخزومي هو : أبوه ) ١(
  . ترجمة له هو سلمة بن العاص لم أعثر على: جده  )٢(
  .١٨٥ رقم/١٤٧ / ١المرض والكفارات ) ٣(
  .١٥ / ٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
  .٢٩٤ / ٤ العقيلي ،ضعفاء) ٥(
  .١٥ / ٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ٦(
  .١٥٣ / ١ لألصبهاني ، الضعفاء)٧(
  .٣٠٢ / ١٠مجمع الزوائد ) ٨(
 .٧٣ / ١ي  للبخار، التاريخ الكبير.٢٤٢ / ٧ الجرح والتعديل )٩(
 .٣٧٧ / ٧الثقات البن حبان ) ١٠(



 

 ١٥٧ 

 الرميـا بـوزن الهجيـرا       ) تكون بينهم بالحجـارة      ا من قُتل في عمية في رِمي      (وفيه  ) ٩٤(
  .)١(المباَلغة وهو مصدر يراد به، والخصيصاَ من الرمى 

  

   : رحمه اهللا)٢( داودقال اإلمام أبو
    انملَينِ سب يدعس نثْتُ عديرٍ   ، حنِ كَثب انملَيس نينَارٍ   ، عد نو برمثَنَا عدسٍ ، حطَاو نـنِ  ، )٣(عع

ميـا  َأو ر ، )٤(من قُتَل فى عميـا    « : -صلى اهللا عليه وسلم    -قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ �ابنِ عباسٍ 
  . الحديث».........  ٍأعقُْل خَطَ، )٥(فَعقْلُه، َأو بِسوط، يكُون بينَهم بِحجرٍ

  

  :تخريج الحديث
  .  به بمثلهعمرو بن دينار ثالثتهم من طريق )٨(والبيهقي، )٧(والطبراني، )٦(أخرجه النسائي

     . به  بنحوه رعمرو بن ديناكالهما من طريق ) ١٠(والدارقطني، )٩(وعبد الرزاق
  :دراسة رجال السند

   . أبو داود،سليمان بن كثير العبدي البصري -
   .ال بأس به: )١٢(وقال ابن عدي. ال بأس به، جائز الحديث: )١١(قال العجلى

 وهـذا   ليس به بـأس   : ) ١٥(قال النسائي و .ضعيف: )١٤(قال ابن معين  . صدوق :)١٣(وقال الذهبي 
ما روى عن الزهري فإنـه قـد        : )١٧(وقال العقيلى  .  حديثه  يكتب :)١٦(قال أبو حاتم   .توثيق منه 

  .  نحو ذلك قبلهيوقال الذهل،وهو في غير حديث الزهري أثبت ،اضطرب أشياء منها
                                                 

  .٢٦٩ /  ٢ النهاية )١(
 .٤٥٩٣ رقم/ ٣٢٣ / ٤.  باب فيمن قَتََل فى عميا بين قَومٍ ك الدياتسنن أبى داود) ٢(
  .بن جلس اليمانيا هو: سوطا) ٣(
  .اتلُه فحكْمه حكم قتيل الَخطأ تَجِب فيه الدية  أن يوجد بينهم قتَيل يعمي أمره وال يتبين ق أي:العميا )٤(
  .٥٣٤ / ٣النهاية . هو الدية:  العقْل )٥(
  .٤٧٨٩ رقم/ ٣٩ / ٨باب من قتل بحجر أو سوط ك القسامة سنن النسائي ) ٦(
  .١٠٨٤٨ رقم/ ٦ / ١١ المعجم الكبير )٧(
  .١٥٦٦٢ رقم/ ٢٥ / ٨  ك النفقات باب شبه العمدسنن البيهقي الكبرى) ٨(
 .١٧٢٠٣ رقم/٢٧٩ / ٩  ك العقول باب شبه العمدمصنف عبد الرزاق) ٩(

  . ٤١ رقم/ ٩٣ / ٣ك الحدود والديات وغيره  سنن الدارقطني )١٠(
  .٤٣٠ / ١ للعجلي ،الثقات )١١(
 .٢٨٩ / ٣ الكامل البن عدي )١٢(
 .٩٤ / ١ ذكر من تكلم فيه وهو موثق )١٣(
  ١٨٩ / ٤ تهذيب التهذيب )١٤(
  .٥٧ / ١٢هذيب الكمال ت) ١٥(
  .١٣٨ / ٤ الجرح والتعديل )١٦(
  .١٣٧ / ٢ العقيلي ،ضعفاء) ١٧(



 

 ١٥٨ 

فال يحتج ،  أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته،كان يخطئ كثيراً: )١(وقال ابن حبان
  .ثبات في الروايات ويعتبر بما وافق األ، ينفرد به عن الثقاتيءبش

  .ال بأس به في غير الزهري: )٢(وقال ابن حجر
  .صدوق : خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
  .)٣(وصححه من العلماء األلباني، وباقي رجاله ثقات. صدوق، فيه سليمان بن كثير ،إسناده حسن

  

فرميـت  ، فاقْتَتلتَـا ، نيا رسول اللّه كان لـي امرأتـا       :  قال (وفي حديث عدى الجذامى     ) ٩٥(
إذا ،  في جناَزة فالن   يرم:  يقال )اعقلْها وال تَرِثْها    :  في جنازتها أي ماتَت فقال     يفرم، إحداهما

والفعُل فاعلُه الذي ُأسند    . الحمُل والوضع : يوالمراد بالرم . ألن جناَزته تصير مرميا فيها    ، ماتَ
فرميـت  : وقد جاء في رواية   . ولذلك لم يَؤنَّث الفعل   ، سير بِزيد : كقولكهو الظَّرفُ بعينه    ، إليه

  .)٤(في جناَزتها بإظْهار التاء
  

  : رحمه اهللا)٥(قال اإلمام أبو زرعة
 عبد الرحمنِ بن حرملَةَ، عن عدي       حدثني،   الصنعاني  حفْص بن ميسرةَ    نا سعيد بن منْصورٍ،  ثنا  
   : قلت:قَاَلَأنَّه لَقي رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في بعضِ َأسفَارِه، ، �)٦(اميالْجذَ

اعقلْهـا   " :، قَالَ فماتت) ٧(في جنازتها يا رسوَل اللَّه، كَانَتْ ِلي امرَأتَانِ،َ اقْتَتَلَتَا فَرميتُ ِإحداهما          
   .الحديث. ......" تَرِثْها وال

  

  :تخريج الحديث
  .بنحوه  بهسعيد بن منصورمن طريق ) ٨(أخرجه  الطبراني

                                                 
  .٣٣٤ / ١المجروحين  )١(
  .٣٩٠ / ١ تقريب التهذيب )٢(
  .٩١ / ١٠صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ٣(
   .٢٦٩ / ٢ النهاية )٤(
 .٢ / ١ شقيالمشهور بأبي زرعة الدم عبدالرحمن بن عمرو النصريل ، الفوائد المعللة)٥(

  .٤٧٥ / ٤اإلصابة ،  ٧٦١ / ١ أسد الغابة  . سكن المدينة: قال البخاري، عدي بن زيد الجذامي)٦(
  .١٧٧ / ١غريب الحديث البن الجوزي  .  رمي في جِنَازته :العرب إذا َأخْبرتْ عن موت ِإنْسانٍ قالت) ٧(
  .١٣٧١٩ رقم/ ٣٣ / ٤المعجم الكبير ) ٨(



 

 ١٥٩ 

  :دراسة رجال السند
- الصنعاني،أبو عمر، قيليحفص بن ميسرة الع .  

:  على زيد بن أسلم فقال     ضر إنهم يقولون ع   :-أي ابنه عبد اهللا   - ليس به بأس قلت    :)١(قال أحمد 
،  وإنما يطعن عليه أنه عرض:)٣(وفي رواية أخرى.  ثقة:)٢(حيى بن معينوقال ي . ثقةأال ترضى

ال : )٥(أيضاًوقال  .  ويقولون إنه عرض على زيد بن أسلم       ، ليس به بأس   :)٤(وقال في موضع آخر   
 اً قال يحيى وما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرض          ، سماعه من زيد بن أسلم عرض      ،بأس به 

  .ف في السماععضي:  )٦(اود دأبو قال .كأنه يقول مناولة
وفـي  ، ومحله الصدق ،  يكتب حديثه  :)٨(وقال في موضع آخر   ، صالح الحديث : )٧(قال أبو حاتم  و

   .ال بأس به: )٩(وقال أبو زرعة .حديثه بعض األوهام
: )١٢(وقال العجلـي   .)١١(وذكره ابن حبان في الثقات    . ثقة ال بأس به      :)١٠(وقال يعقوب بن سفيان   

روى : )١٤(زديوقال األ. في حديثه ضعف: )١٣(وقال الساجي  .هو ضعيف الحديث  و. يكتب حديثه 
: )١٦(قال الـذهبي   .كان ثقة صاحب حديث   : )١٥(وقال ابن العماد   .يتكلمون فيه ، عن العالء مناكير  

ثقة يحتج بـه فـي      : )١٧(وقال أيضاً  .لى قول األزدي  إ فال يلتفت    ،بل احتج به أصحاب الصحاح    
  .وهمربما ، ثقة: )١٨(قال ابن حجر و.يتكلمون فيه قال األزدي وحده .الصحاح

  .وهمربما ، ثقة :هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه
                                                 

  .٤٧٩ / ٢ة الرجال العلل ومعرف )١(
  .٤١٢ / ٤ رواية الدوري، تاريخ ابن معين )٢(
  .٧٥ / ٧ تهذيب الكمال )٣(
  .٤٤١ / ٤ رواية الدوري، تاريخ ابن معين ) ٤(
  .٧٥ / ٧ تهذيب الكمال )٥(
  .٣٦١ /  ٢تهذيب التهذيب ) ٦(
  .١٨٧ / ٣ الجرح والتعديل )٧(
  .٧٥ / ٧تهذيب الكمال ) ٨(
  .المصدر السابق )٩(
  .١٨٧ / ٣ الجرح والتعديل )١٠(
  .٢٠٠ / ٦ البن حبان ، الثقات)١١(
  .٣٠٩ / ١ للعجلي ،الثقات) ١٢(
  .٣٦١ / ٢تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .المصدر السابق) ١٤(
  .٢٨٨ / ١ شذرات الذهب )١٥(
  .٣٣٣ / ٢ميزان االعتدال ) ١٦(
  .٨٧ / ١الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ) ١٧(
  .٢٢٩ /  ١ تقريب التهذيب) ١٨(



 

 ١٦٠ 

- أبو حرملة المدني، )١(ة األسلمينَّعبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن س.  
بن افرخص لي سعيد ، حفظأكنت ال : أو قال، ء الحفظىكنت سي: )٢(عبد الرحمن بن حرملةقال  

ولـو  ، بن حرملة يلقـن   ا كان   :)٣( وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد        . في الكتابة  المسيب
لـيس هـو    : بن حرملة فقال  ا يحيى في    تُدفراد:  قال علي  . لفعلت -يعني–لقنه أشياء   أن أ شئت  

يكتب : )٥(وقال أبو حاتم  . صالح: )٤( وقال يحيى بن معين    .عندي مثل يحيى بن سعيد األنصاري     
: وقال: )٧(بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره  . ليس به بأس  : )٦(وقال النسائي . تج به وال يح ، حديثه

 ،بن حرملـة ابن سعيد وسئل عن ا -يعني–سمعت يحيى : )٨(وقال أبو بكر بن خالد  .كان يخطئ 
 :)١٠(قـال ابـن حجـر      . منكر ولم أر في أحاديثه حديثاً    : )٩(وقال ابن عدي  . ولم يدفعه ، فضعفه
  .ربما أخطأ، صدوق

إال أنه لم يفحش؛ فقد قال ابـن  ، حرملة كالم من قبل حفظه في عبد الرحمن بن : )١١(ال األلباني ق
  .فهو حسن الحديث محتج به .لم أر في حديثه حديثاً منكراً: عدي

  .صدوق: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
  .صدوق، فيه عبد الرحمن بن حرملة، إسناده حسن

  

الزيادةُ : والرماء بالفتح والمد.  يعني الربا )خاف عليكم الرماَء  إنى أ( وفي حديث عمر )٩٦(
: إذا زاد عليه كما يقال، أرمى على الشَّىء إرماَء: يقال. اإلرماء: ويروى. على ما يحل

  .)١٢(أربى

                                                 
   .١٥١ / ١ األنساب للسمعاني .هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة: األسلمي ) ١(
  .٦٠ / ١٧تهذيب الكمال ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
  .٢٢٣ / ٥الجرح والتعديل  )٥(
  .٦٠ / ١٧تهذيب الكمال ) ٦(
  .٦٨ / ٧ البن حبان ، الثقات)٧(
  .١٨٧ / ٣يل  الجرح والتعد)٨(
  ٣١١ / ٤ البن عدي ،الكامل) ٩(
  .٥٦٦ / ١تقريب التهذيب ) ١٠(
  .١٢٥ / ٣أبي داود وضعيف صحيح ) ١١(
   .٢٦٩ /  ٢ النهاية )١٢(



 

 ١٦١ 

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام أحمد
   دمحم نب نيسثَنَا حدثَنَا خَلَفٌ   ، حدي–حنعيفَةَ  -يخَل ننَابٍ  ،  ابَأبِي ج نَأبِيـه  ، ع نـنِ    ، عـنِ ابع

ولَـا الـدرهم    ، لَا تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ     : "قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :َ قَاَل   �عمر
فَقَام ِإلَيه رجٌل   . هو الربا  :فَِإنِّي َأخَافُ علَيكُم الرماء والرماء    ، ولَا الصاع بِالصاعينِ  ، بِالدرهمينِ

ِإذَا ، لَا بـْأس  :  قَالَ  ؟ )٢( والنَّجِيبةَ بِالِْإبِلِ ، يا رسوَل اللَّه َأرَأيتَ الرجَل يبِيع الْفَرس بِالَْأفْراسِ       : فَقَاَل
دا بِيدي كَان."  

  

  :تخريج الحديث 
 أربعتهم من طريق    )٦(والبيهقي، )٥(والطبري، )٤(والطحاوي، )٣(أخرجه مالك لم أجد له متابعات و    

  . موقوفاً على عمر بنحوه بدون لفظة الرماءنافع عن ابن عمر عن عمر
نِ عمر، عـن    ، عن عبد اِهللا ب    بنِ سحيمٍ  جبلَةَ    كالهما من طريق   )٨(والطحاوي ،)٧(وابن أبي شيبة  

  . رضي اهللا عنه موقوفاً بنحوهعمر
  

  :دراسة رجال السند
   .)٩(خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي -

قد رأيت خلف بن    : )١٢(قال أحمد و. ليس به بأس  : )١١(وقال ابن شاهين  . صدوق: )١٠(أبو حاتم قال  
، س بـه بـأس    لي: )١٣(النسائي وقال .فسماعه صحيح  فمن كتب عنه قديماً   ، وكان ال يفهم  ، خليفة

برئـه  أوال ، أرجو أنه ال بأس به: )١٥( وقال ابن عدي .ليس به بأس  : )١٤(قال ابن معين  و. صدوق

                                                 
  .٥٨٨٥ رقم/ ١٠٩ / ٢مسند أحمد ) ١(
   .١٦ / ٥النهاية . النَّجِيب الْفَاضل من كُّل حيوان ) ٢(
  .٢٣٣٧ رقم/ ٩١٧ /  ٤موطأ مالك ) ٣(
  .٥٣٤٥ رقم/ ٧٠ /  ٤شرح معاني اآلثار  )٤(
  .٦٦٩ رقم/ ٦٥ /  ٣تهذيب اآلثار للطبري ) ٥(
 .١٠٢٧٠ رقم/ ٢٧٩ /  ٥ سنن البيهقي الكبرى )٦(
 .١٠٥ /  ٧ك البيوع واألقضية من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة  مصنف ابن أبي شيبة) ٧(
  .٥٣٤٣ رقم/ ٦٩ /  ٤شرح معاني اآلثار  ) ٨(
   .١٦٥ / ١ األنساب للسمعاني .هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع: جعياالش) ٩(
  .٣٦٩ /  ٣الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٧٨ / ١تاريخ أسماء الثقات  )١١(
  .٤٩ / ١بحر الدم ) ١٢(
  .٣٧٤ / ١الكاشف ) ١٣(
  .٢٩٠ /  ٣  رواية الدوري، تاريخ ابن معين  )١٤(
  .٦٢ /  ٣ البن عدي ،الكامل) ١٥(



 

 ١٦٢ 

ثـم أصـابه    ، كان ثقة : )١(وقال ابن سعد  . في بعض رواياته  ، حايينمن أن يخطئ في بعض األ     
، صـدوق : )٢(قال عثمان بن أبي شيبة     و .واختلط، وتغير لونه ، حتى ضعف  الفالج قبل أن يموت   

 )٤( اختالطه ابر القَ  إسحاق وحكى .ثقة: )٣(وقال العجلي . فاضطرب عليه حديثه  ، فرِلكنه خَ ، ثقة
، من سمع منه قبل التغير    : وقال. ندلسي ووثقه وكذا حكاه مسلمة األ   ، براهيم بن أبي العباس   إعن  

 وقـال ابـن   .إنما أخرج له في الـشواهد ، وذكر الحاكم في المدخل أن مسلماً   . فروايته صحيحة 
  .ختلط في اآلخراصدوق : )٥(حجر

فسماعه ، فمن أخذ عنه قديماً   ، والتغير الذي أصابه إنما من المرض     ، صدوق: خالصة القول فيه  
فزال إشكال  ، وقد صرح هنا بالسماع   ، وهو أحد الثقات  ، حسين بن محمد  وهنا سمع منه    ، صحيح

  .ما يمكن أن يكون سمعه حال اختالطه
  .حيى بن أبي حية الكلبي ي: هو أبو جناب -

وقـال عمـرو بـن    .  كان يحيى القطان يـضعفه :)٧(قال البخاري. أحاديثه مناكير : )٦(أحمدقال  
: )١٠( وقال يعقـوب بـن سـفيان       .يضعف حديثه : )٩( وقال الجوزجاني  ،متروك الحديث : )٨(علي

وقـال  . لـيس بـذاك  : )١٢(وقال أبو داود.  ليس بالقوي:)١١( حاتم و أب وقال .وكان يدلس ، ضعيف
، ضـعفوه : )١٥(قال ابن حجـر   .  في الحديث  كان ضعيفاً : )١٤( ابن سعد  وقال.ضعيف: )١٣(النسائي

كان يدلس عن الثقات ما سمع من     : )١٧(قالو، )١٦(بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره   .لكثرة تدليسه 

                                                 
  .٣١٣ /  ٧ الطبقات الكبرى) ١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .٣٣٦ /  ١الثقات للعجلي ) ٣(
  .١٣١ /  ٣تهذيب التهذيب ) ٤(
  .١٩٤ /  ١تقريب التهذيب ) ٥(
  .١١٤ /  ٣العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
  .٢٦٧ /  ٨التاريخ الكبير  )٧(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال ) ٨(
  .٨٦ /  ١أحوال الرجال ) ٩(
  .١٩١   /٣المعرفة والتاريخ ) ١٠(
  .١٣٩ /  ٩الجرح والتعديل ) ١١(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال  ) ١٢(
  .٢٥٠ /  ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين) ١٣(
  .٣٦٠ /  ٦الطبقات الكبرى ) ١٤(
  .٣٠٠ /  ٢تقريب التهذيب  )١٥(
  .٥٩٧ /  ٧ البن حبان ،الثقات) ١٦(
 .١٩٣ /  ٣ البن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين) ١٧(



 

 ١٦٣ 

 فحمل عليه أحمد بـن حنبـل حمـالً        ، فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير      ، الضعفاء
   .داًشدي

والدارقطني وغير  ، ويعقوب بن سفيان  ، وابن نمير ،  نعيم ووأب، قال أبو زرعة  : )١(قال ابن حجر  
قال أبـو   و  .وهو من جملة المتشيعين بالكوفة    : )٢(قال ابن عدي   . آخر المراتب  كان مدلساً : واحد

ـ    و .ولكن كان يدلس  ، كان صدوقاً : )٤(قال يزيد بن هارون    و .مدلس، صدوق :)٣(زرعة و قـال أب
قـال  و. انحدث: قال فيه  إال شيئاًوما سمعت منه شيئاً  ، إال أنه كان يدلس   ، ما كان به بأس   : )٥(نعيم
قال و، إال أنه كان يدلس    )٨(ليس به بأس  : )٧( وقال يحيى بن معين    .وكان يدلس ، كان ثقة : )٦(أيضاً
، ليسكان صاحب تـد   ، صدوق: )١١(بن نمير ا وقال   .ضعيف: )١٠(وقال أيضاً  . صدوق: )٩(أيضاً

غيـر  ، صدوق: )١٣(العجليو) ١٢(وقال أبو زرعة  . كان يحدث بما لم يسمع    ، أفسد حديثه بالتدليس  
  .رةاوفي حديثه نك، وكان يدلس، كان صدوقاً: )١٤(بن خراشا وقال .أنه كان يدلس
وجعله ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين وجعله العلماء          ، صدوق مدلس : خالصة القول 

وهنا مع تدليسه لم يصرح بالسماع   ، لتدليس سواء صرح بالتحديث أم لم يصرح      في آخر مراتب ا   
  .من أبيه

  .أبو حية الكلبيهو :  أبوه-
ال يعـرف   : )١٧(وقال الذهبي  .)١٦(وذكره ابن حبان في الثقات    . محله الصدق : )١٥( قال أبو زرعة  
  . له عن ابن عمر

                                                 
 .٥٧ /  ١لسين طبقات المد) ١(
  .٢١٣ /  ٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٢(
 .٧٣٣ /  ٢المغني في الضعفاء ) ٣(
  .٢٨٦ / ٣١تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٨٧ / ٣ الجرح والتعديل )٥(
  .المصدر السابق ) ٦(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال  )٧(
  .١١٤ /  ٣العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال ) ٩(
  .٤١٢ / ١ت ابن الجنيد سؤاال) ١٠(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال ) ١١(
  .١٨٧ / ٣ الجرح والتعديل )١٢(
  .٣٥٠ /  ٢الثقات للعجلي  )١٣(
  .٢٨٦ /  ٣١تهذيب الكمال ) ١٤(
  .٤٨٨ /  ٧تهذيب الكمال ) ١٥(
  .٥٩١ /  ٥ البن حبان ،الثقات) ١٦(
  .٣٦٠ /  ٧ميزان االعتدال ) ١٧(



 

 ١٦٤ 

  . مجهول)١(وقال ابن حجر
      .مقبول: خالصة القول فيه

  :كم على الحديثالح
  .إسناده ضعيف: )٢( شعيبوقال. وأما أبوه فمقبول، لتدليس يحيى الكلبي، إسناده ضعيف

 -َأن رسوَل اللَّه    رضي اهللا عنه    عثْمان بنِ عفَّان     من حديث     وغيره )٣( مسلم عند شاهدوللحديث  
  .»والَ الدرهم بِالدرهمينِ، ارينِالَ تَبِيعوا الدينَار بِالدينَ« : قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم

  

وهو ال يجِيب إلى    ،  إلى مرماَتين ألجاب   ي لو أن أحدهم دع    (وفي حديث صالة الجماعة     ) ٩٧(
وقيـل المرمـاَة   . ما بين ظلْفَيها وتُكْسر ميمـه وتُفـتح   : وقيل. ظلفُ الشَّاة :  المرماة )الصالة  
قال السيوطي فـي    ( وهو أحقَر السهام وأدناها     ، ر الذي يتَعلَّم به الرمى    السهم الصغي : بالكسر

 فـأيهم هي لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب             : وقيل: الدر النثير 
 إلى  يأي لو دع  ): حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن األخنس          . أثبتها في الكوم غلب   

وهذا ليس بوجيه ويدفَعـه     : قال الزمخشري . سهمين من هذه السهام ألسرع اإلجابة     أن يعطَى   
 يهذا حرف ال أدرِ   :  وقال أبو عبيد   ) لو دعى إلى مرماَتين أو عرق        (قوله في الرواية األخْرى     

  .)٤(ما وجهه إال أنه هذا يفَسر بِما ظلْفَى الشَّاة يريد به حقَارته
  

  : رحمه اهللا)٥(ل اإلمام البخاريقا
عن َأبِي هريـرةَ    ، )٧(عن الَْأعرجِ ، )٦(عن َأبِي الزنَاد  ،  َأخْبرنَا ماِلك  :حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ قَالَ     

 ، لَقَـد هممـتُ َأن آمـر بِحطَـبٍ     والَّذي نَفْسي بِيده:َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    �
طَبحفَي ،  لَاةبِالص رآم ا ، ثُملَه َؤذَّنلًا  ، فَيجر رآم ثُم ، النَّاس ُؤمالٍ   ، فَيُأخَاِلفَ ِإلَى رِج قَ  ، ثُمرفَـُأح

 موتَهيب هِملَيع ،    هدي بِيي نَفْسالَّذو    مهدَأح لَمعي ينًا   لَومقًا سرع جِدي نِ     )٨(َأنَّهنَتَيـسنِ حـاتَيمرم َأو ،
شَاءالْع لَشَهِد.  

                                                 
  .٦٣٥ / ١تقريب التهذيب ) ١(
  .١٠٩ /  ٢ تحقيقه، ند أحمدمس) ٢(
  .٤١٤٢ رقم/ ٤٣ /  ٥. باب الربا ك المساقاة  صحيح مسلم) ٣(
   .٢٦٩ /  ٢ النهاية )٤(
  .٦١٨ رقم/ ٢٣١ /  ١ ك الجماعة واإلمامة باب وجوب صالة الجماعة صحيح البخاري )٥(
  .٤٩٠ /  ١ ريبالتق.  عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني هو: ابوالزناد )٦(
  .٥٩٤ /  ١تقريب التهذيب .  عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني:األعرج )٧(
   .٤٦٤ / ١الصحاح في اللغة .  أعرقه بالضم عرقاً ومعرقاً، إذا أكلت ما عليه من اللحم:عرقْتُ العظم٨)(



 

 ١٦٥ 

  :تخريج الحديث
  . بنحوه هريرةَي َأبعن، عن همامِ بنِ منَبه ، معمرمن طريق ) ١(أخرجه مسلم

  :دراسة رجال السند
  . رجاله كلهم ثقات

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .  ١٥١٥ رقم/ ١٢٣ /  ٢انِ التَّشْديد فى التَّخَلُّف عنْها  باب فَضِل صالَة الْجماعة وبي ك المساجد  صحيح مسلم١)(



 

 ١٦٦ 

   الثانيالفصل
  
  

         باب الراء مع النون باب الراء مع النون باب الراء مع النون باب الراء مع النون::::املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول * * * * 
        
         باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء::::املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني * * * * 
        
        باب الراء مع الواوباب الراء مع الواوباب الراء مع الواوباب الراء مع الواو: : : : لثلثلثلثاملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثا* * * * 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



 

 ١٦٧ 

         باب الراء مع النون باب الراء مع النون باب الراء مع النون باب الراء مع النون::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        

 تَرتَج األرض بأهلهـا فتكـون كالـسفينة    ( :فيه أنه ذكر النَّفْخ في الصور فقال     } رنق  { )٩٨(
الم      ها األمواجرِبر تَضحر           : يقال )رنِّقة في البت في مكاَنهـا ولـم تَـساررنَّقَت السفينة إذا د  .

  .)١(الشيءإذا رفْرف فوقَ : ورنَّق الطائر   يجيءقيام الرجل ال يدرِى أيذْهب أم : والتَّرنيقُ 
  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام ابن أبي حاتم
  َأبـو رافـعٍ    أنبـأ  الدمشْقي، ثنا محمد بن شُعيبِ بنِ شَابورٍ         انمثْ محمد بنِ ع    َأحمد بن  ىعل َئرِقُ

  قَاَل : ، قَاَل�عن َأبِي هريرةَ  عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظى، الْمديني، ِإسماعيُل بن رافعٍ،
لَما فَرغَ اُهللا من خَلْق الـسماوات واَألرضِ، خَلَـقَ الـصور             : "يه وسلَّم رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَ    

               يهنْفَخُ في رْؤمتَى يم رنْتَظشِ، يرِإلَى الع رِهصبِب صشَاخ ،يهلَى فع هعاضو ويَل، فَهافرِإس طَاهفََأع
 ةُ  نَفْخَ: األولى: ثَالثُ نَفْخاتيعِ، والثَّانالثَّاِلثَةُ  : ةُ الفَزو ،قعنَفْخَةُ الص :    ينـالَمالع بيامِ ِلرنَفْخَةُ الق .

انْفُخْ نَفْخَةَ الفَزعِ، فَيفْـزع َأهـُل الـسماوات         : يْأمر اُهللا عز وجلَّ ِإسرافيَل بِالنَّفْخَة اُألولَى، فَيقُولُ       
  ضِ ِإال ماَألراهللاُ  و شَاء قُوُل اللُـه             ني يالَّت يهفْتَر، ولُها، فَال يطوها وييمده اُهللا فَيرْأميـا   {، ومو

          اقن فَوا ما لَهةً مداحةً وحيُؤلَاء ِإلَّا صه نظُرا،       )٣(}يابرس اَل فَتَكُوناُهللا الجِب ريسفَي  ضاَألر جتُرو
لــر بَِأه ــي البح ــة ف ــسفينة المرنق ــون األرض كال ــا، فتك جــا ر ــق   أوه ــديل المعل كالقن

  .الحديث.......بالعرش
  

  :تخريج الحديث
  جميعهم من طريق)٨(وابن عساكر، )٧(والبيهقي، )٦(والطبراني، )٥(وأبو الشيخ، )٤(أخرجه البخاري

 رجل من األنصار، عنيق كالهما من طر) ١٠(والبيهقي، )٩(والطبري. به بنحوه بن رافع إسماعيل
  . بنحوهعن أبي هريرة بن كعب القرظي،امحمد 

                                                 
   .٢٧٠ / ٢النهاية ) ١(
  .١٦٦٢٧رقم / ٢٩٢٩ /  ٩تفسير ابن أبى حاتم ) ٢(
  .١٥: آية / سورة ص  )٣(
 .٢٦٠ /  ١التاريخ الكبير ) ٤(
 .٣٨٦رقم / ٨٢١ /  ٣ الشيخ يبأل ،العظمة) ٥(
 .١٦١ /  ٢١ تفسير الطبري ،٣٦م رق/ ٢٦٦ /  ١األحاديث الطوال ) ٦(
 .٥٩٣رقم / ١٣٧ /  ٢ للبيهقي ،البعث والنشور) ٧(
  .٣٩٧ /  ٨تاريخ دمشق ) ٨(
  .١٢٢ / ١٨تفسير الطبري ) ٩(
  .   ٥٩٣رقم / ١٣٧ /  ٢ للبيهقي ، البعث والنشور) ١٠(



 

 ١٦٨ 

  : دراسة رجال السند
  .)١(صدوق: الدمشقي، أبو عمرو، أحمد بن محمد بن عثمان -
  .الدمشقي، أبو عبد اهللا، محمد بن شعيب بن شابور -

أحـد علمـاء    : )٤(هبيقال الـذ   .)٣(وثقه دحيم  و . كان رجالً عاقالً   ،ما أرى به بأساً   : )٢(قال أحمد 
  . الحديث

  .ثقة: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
 زيـاد   أبـى محمد بن يزيد بن     : )٥(قال البخاري .ضعيف، فيه إسماعيل بن رافع   ، إسناده ضعيف 

  .ولم يصح، بن رافع حديث الصور، مرسلإسماعيل روى عنه 
  

 حـسن   ( وفي رواية    )سنِ التَّرنُّم بالقرآن     إذْنَه ِلنَبِىٍّ ح   يء ما أذن اللّه لش    (فيه  } رنم  { )٩٩(
ويطْلـق علـى    ،  وتَحسين الصوت بـالتِّالوة    يالتَّطريب والتَّغَنّ :  التَّرنم )الصوت يتَرنَّم بالقرآن    
  .)٦(تَرنَّم الحمام والقَوس: الحيوان والجماد يقال

  

  : رحمه اهللا)٧(قال عبد الرزاق
 ن عتُبس حربِخْ َأخْبرني عمرو بن دينَارٍ َأنَّه سمع َأبا سلَمةَ بن عبد الرحمنِ ي   :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   

  .» إلنسان حسنِ التَّرنُّمِ بِالْقُرآنِ ما َأذنكَ ِلشَيءما َأذن اللَّه « :قَاَل  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميبِنَّالْ
  

  : الحديثتخريج
،   سلمة مرسالً بمثلـه    بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي        من طريق ا   )٨(وأخرجه عبد الرزاق  

عن أبي  ،  وغيرهما من طريق الزهري    )١٠(والبيهقي، )٩(وجاء من طريق موصولة عند البخاري     
  ".يتغنى" بلفظ عن أبي هريرة، سلمة

                                                 
  .٥٣ /  ٢٠تاريخ اإلسالم ) ١(
  .١١٤ / ٣العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .٣٦٩ /  ١٣ تاريخ اإلسالم) ٣(
  . السابق  المصدر)٤(
  .٢٦٠ /  ١التاريخ الكبير ) ٥(
  .٢٧١ /  ٢النهاية ) ٦(
  .٤١٦٨رقم / ٤٨٢ /  ٢مصنف عبد الرزاق ك الصالة باب النائم والسكران والقراءة على الغناء ) ٧(
  .٤١٦٩رقم / ٤٨٢ /  ٢ المصدر السابق) ٨(
  .٤٧٣٥رقم /١٩١٨ /  ٤ بالقرآن ك فضائل القرآن باب من لم يتغنصحيح البخاري ) ٩(
  ٢١٥٧١رقم /٢٢٩ / ١٠سنن البيهقي الكبرى ك الشهادات باب تَحسينِ الصوت بِالْقُرآنِ والذِّكْرِ ) ١٠(



 

 ١٦٩ 

  : دراسة رجال السند 
، وكان يـدلس  ، فاضل، فقيه، ثقة، المكي،  العزيز بن جريج   عبد الملك بن عبد   : ابن جريج هو   -

  .)١(ويرسل
 وقد صـرح هنـا      )٢(جعله ابن حجر من أصحاب الطبقة الثالثة       بالنسبة لعبد الملك  : قال الباحث 

  . فزالت شبهة التدليس واإلرسال، بالسماع من عمرو بن دينار
  

  :الحكم على الحديث
وجاءت رواية أخرى عند    ، النبي صلى اهللا عليه وسلم    عن  ، فقد أرسله أبو سلمة   ، إسناده ضعيف 

  . سلمة مرسلة أيضاً فيتقوى بهابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيا من طريق) ٣(عبد الرزاق
ويقـصد  ،  شـاذ : وروى ابن جرير الطبري هذا الحديث بإسناد صحيح وقال فيه        :)٤(قال األلباني 
ومـا  . منكر بلفظ  الترنم   : )٥(وقال .ون لفظة الترنم  مخالفته لما جاء عند البخاري د     : بالشذوذ هنا 

  .جاء من طريق أبي هريرة لم يذكر فيها لفظ الترنم
  .ذَنه لرجل حسنِ الترنم بالقرآنما أذن اُهللا لشيء كِأ: الضعيفةسلسلة  في ال)٦(وقال األلباني

، و بن دينـار    عمر عن:  من طريق محمد بن أبي حفصة      :)٧(أخرجه ابن عدي   .منكر بلفظ الترنم  
أورده في ترجمة محمد هذا، واسم أبيه ميـسرة، وروى           :عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً      

  صويلح، ليس بالقوي، " :فيه عن ابن معين روايتين مختلفتين، قال في إحداهما
 هذا  -وتبنى هو الرواية األولى؛ فإنه بعد أن ساق له أحاديث مما أنكر عليه               ". ثقة " :واألخرى

، )٨("الميزان" وذكر الذهبي الخالف فيه في". وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم :" قال-ها أحد
  . ليس بالقوي، ويلحص: )١٠(، وقال مرة)٩(فيه شيء، ولهذا وثقه ابن معين مرة" :وقال

  . يخطئ،صدوق: ) ١١(وقال الحافظ. ثم ساق له هذا الحديث مشيراً إلى نكارته

                                                 
  .٦١٧ /  ١تقريب التهذيب  ) ١(
  .٤١ / ١طبقات المدلسين  )٢(
  .٤١٦٩رقم / ٤٨٢ /  ٢مصنف عبد الرزاق ) ٣(
  .٢١٨   /١ضعيف الترغيب والترهيب ) ٤(
  .٣٣٠ /  ١٤سلسلة األحاديث الضعيفة ) ٥(
  .السابق المصدر )٦(
 . ٢٦١/ ٦الكامل  ) ٧(
   .١٢١ / ٦ميزان االعتدال ) ٨(
   .٦٠ / ٣رواية الدوري ، تاريخ ابن معين )٩(
  .٤٣ / ١  المصدر السابق)١٠(
  .٤٧٤ / ١ التقريب) ١١(



 

 ١٧٠ 

واألصل في مثله أنه حسن الحديث إذا لم يخـالف،   مما تقدم أنه وسط،  ويتلخص  : )١(قال األلباني 
أما اإلسناد؛ فقـال ابـن       .ولم يكن فيه ما ينكر، والواقع هنا خالفه؛ فقد خولف في إسناده ومتنه            

فـذكره  :... قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة قال        
  . أبا هريرةهكذا مرسالً لم يذكر فيه

وتابعه عنده ابـن جـريج    .؛ كالهما عن ابن عيينة  )٣( وكذا عبد الرزاق   :)٢(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .أخبرني عمرو بن دينار به: قال

  .أن الصواب مرسل فهذا يؤكد خطأ محمد بن أبي حفصة في ذكره أبا هريرة فيه، ويبين
عن أبـي هريـرة     ، عن أبي سلمة  ، هريوأما المتن؛ فقد رواه أربعة من الثقات؛ منهم اإلمام الز         

  ".يترنم "مكان " يتغنى"  :مرفوعاً بلفظ
  

  .)٤() حسن الصوت يتَرنَّم بالقرآن (وفي رواية  )*(
  

  .سبق تخريجه في الحديث السابق
  

  .)٥(ناًالصوتُ وقد رن يرِن رني: الرنين) فتَلقَّانى أهُل الحى بالرنين (فيه ... } رنن { ) ١٠٠(
  

  :رحمه اهللا) ٦(قال اإلمام أبو داود
    صمالْح انثْمع نو برمثَنَا عدحي ،   ىانرِل الْحالْفَض نُل بَؤممو ،لعوي   لمٍل الرهس نب ي ،  ـدمحمو

 ي حـدثَن  : قَالَ يا عبد الرحمنِ بن حسان الْكنَان     حدثَنَ، )٧( حدثَنَا الْوِليد  :بن الْمصفَّى الْحمصى قَالُوا   ا
     ىيممٍ التَّملسنِ مب ارِثالْح نب ملسم ، َأبِيه ن٨(ع (   النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم    -َأن-  هوِإلَى   قَاَل نَح

ِلها   « :قَونْهم ارجِو« .   يهِمقَاَل ف ا     « :اِإالَّ َأنَّهدَأح تُكَلِّم َل َأنلٍ   . »قَبهس نب ىلقَاَل ع:   اهَأب ِإن يه٩( ف( 
  لقَاَل عو ثَهدحفَّى ، يصالْم نابو :    وُل اللَّهسثَنَا رعصلى اهللا عليه وسلم    -ب-  ةرِيى سلَغْنَا  ،  فا بفَلَم

                                                 
  .٣٣٠ / ١٤السلسلة األحاديث الضعيفة ) ١(
  . ٩٩٩٢رقم / ٤٦٤/ ١٠المصنف  ) ٢(
  . ٤ ١ ٦٩رقم  / ٤٨٢/ ٢  ك الصالة باب النائم والسكران والقراءة على الغناءالمصنف) ٣(
  .٢٧١ / ٢النهاية )  ٤(
 . السابق المصدر )٥(
  .٥٠٨٢رقم / ٤٨١ / ٤. ك األدب باب ما يقُوُل ِإذَا َأصبح سنن أبى داود) ٦(
 .دليس وهنا قد صرح بالسماع هو ابن مسلم وهو كثير الت:  الوليد )٧(
    وهو الصواب صحابي جليل مسلم بن الْحارِث التَّميمىويقال  الحارث بن مسلم التميمى : أبوه )٨(

  .١٠٦ / ٦ابة اإلص،  ٥٠٨ / ١أسد الغابة ،٢٩٠ / ١االستيعاب  .قال الدارقطني مات في خالفة عثمان 
 .ث التَّميمى مسلم بن الْحارِ  : أبوه )٩(



 

 ١٧١ 

غَارثَثْتُ، الْمتَح١( اس( سابِ  ،ي فَرحقْتُ َأصبيفَس تَلَقَّانيو الْح ينِ ينبِالر  . مفَقُلْتُ لَه :     قُولُـوا الَ ِإلَـه
  . الحديث.......اللَّه تُحرزوا فَقَالُوها ِإالَّ

  

  :تخريج الحديث 
  .به بمثلهالوليد بن مسلم  من طريق )٤(وابن حبان، )٣(والطبراني، )٢(أخرجه أحمد

  

  : دراسة رجال السند
- ىصملُول الْحهفَّى بن بصالْم نب دمحم.  

   .ثقة مشهور: )٧(وقال مسلمة بن قاسم .صدوق: )٦(وقال أبو حاتم. صالح: )٥(قال النسائي
   .كان يخطيء: )٨(وقال، وذكره ابن حبان في الثقات

ث بأحاديـث    وقـد حـد    وأرجو أن يكون صادقاً   ،  كان مخلطاً : )٩(قال صالح بن محمد البغدادي    
  .كان ممن يدلس تدليس الستوية: )١٠( زرعة الدمشقيول أباقو .مناكير

صدوق وأما بالنسبة لكونه مخلطاً ومدلساً وهو ما لم يذكره المتشددون فـي             : خالصة القول فيه  
  .وقد صرح بالسماع في روايته وشاركه غيره في السماع، الجرح كأبي حاتم والنسائي

- مسلم بن الحارث بن بالحارث بن مسلم التميمي:ل ويقالد .  
زاد البخـاري   ،  إن له صحبة   :وأبو زرعة الرازيان  ، وأبو حاتم ،  قال البخاري  )١١(قال ابن حجر  
، عنه، واسم التابعي ولده الحارث واالختالف فيه على الوليد بن مسلم فقال جماعة           ، والد الحارث 

عنـه  ، ال هشام بن عمار وغيره    عن أبيه وق  ، عن الحارث بن مسلم   ، عن عبد الرحمن بن حسان    
  ، وأبو حاتم، صحح البخاري: )١٢(قال الذهبي .عن مسلم بن الحارث، عن عبد الرحمن

                                                 
  .٢٨٩ / ١٣عون المعبود استفعلت من الحث ، وهو االستعجال في الشيء : استحثثت ) ١(
  .١٨٠٨٤رقم / ٢٣٤ /  ٤مسند أحمد ) ٢(
 .١٠٥٣ رقم/ ٤٣٤ /  ١٩المعجم الكبير ) ٣(
  من استجار منها   ذكر كتبة اهللا عز وجل جوازا من النار لبابفصل في القنوت   ك الصالة-  صحيح ابن حبان) ٤(
  .٢٠٢٢رقم / ٣٦٦/  ٥
  . ٣٧ / ١ للنسائي، تسمية الشيوخ )٥(
  .١٠٤ /  ٨الجرح والتعديل ) ٦(
   .٤٠٧ / ٩تهذيب التهذيب  )٧(
   .١٠٠ / ٩ البن حبان ،الثقات )٨(
   .٤٦٩ / ٢٦تهذيب الكمال  )٩(
   .٤٠٧ / ٩تهذيب التهذيب  )١٠(
  .١٠٦ /  ٦ اإلصابة )١١(
   .١١٣ / ١٠تهذيب التهذيب  )١٢(



 

 ١٧٢ 

 مسلم بن الحارث هو صحابي روى      أنوغير واحد   ، وابن قانع ، والترمذي، وأبو زرعة الرازيان  
  .هذا الحديث

وكذا قال صـدقة    ، كذلكابور رواه عن عبد الرحمن      ش ألن محمد بن شعيب بن       :والراجح األول 
  ،  في التاريخ)١(عن عبد الرحمن في حديث آخر أخرجه البخاري، بن خالدا

  عن أبيه أن النبي ، عن صدقة ولفظه عن الحارث بن مسلم التميمي، عن الحكم بن موسى
   .اهللا عليه وسلم كتب له كتابا بالوصاة إلى من يعرفه من والة األمر صلى
مـسلم بـن   : قلـت للـدارقطني  : )٣(قال أبو بكر البرقانيو .ة عثمانمات في خالف : )٢(مسلمقال  

 مسلم بن الحارث :)٤(وقال ابن حبان  .عن أبيه غيره، مجهول ال يروي: فقال؟ عن أبيه، الحارث
 له صحبة روى عن النبـي       :)٥(وقال المزي  .وألبيه صحبة ، عن أبيه ، بن مسلم التميمي يروى   ا

 عنه عن   :رحمن بن حسان الفلسطيني فاختلف عليه فيه فقيل       صلى اهللا عليه وروى حديثه عبد ال      
عـن أبيـه    ، عن مسلم بن الحارث بن مسلم     ، عنه: عن أبيه وقيل  ، الحارث بن مسلم بن الحارث    

  .وروي عنه حديث آخر وأخرج ابن حبان الحديث في صحيحه من مسند الحارث بن مسلم
    رويا،ابورش بن شعيب بن محمدو،  صدقة بن خالدأن :والذي يترجح ما قاله البخاري

، عن الحارث بن مسلم بن الحـارث      :  بن حسان الذي مدار الحديث عليه فقاال       نعبد الرحم عن  
وعمرو بـن  ، وهشام بن عمار، وليد بن مسلم فاختلف عليه فقال داود بن رشيد  العن أبيه ورواه    
، ند الـرحم  عبعن  ، عنه،ومؤمل بن الفضل الحراني   ، وعلي بن سهل الرملي   ، عثمان الحمصي 

ومحمد ، وعبد الوهاب بن نجدة،  وقال محمد بن مصفى.عن أبيه، عن مسلم بن الحارث بن مسلم
ومحصل ذلك االختالف في الصحابي هـل هـو         ،  صدقة بن خالد   :عن الوليد يقول  ، بن الصلت ا

 إال مـا    الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث وفي التابعي كذلك ولم أجد في التـابعين توقيفـاً                
، وقد جزم الدار قطني بأنه مجهـول      ، تضاه صنيع ابن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه        اق

لكن ، وتصحيح مثل هذا في غاية البعد     ، ما رأيته من روايته   ، والحديث الذي رواه أصله تفرد به     
  .إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر، ابن حبان على عادته في توثيق من لم يرو عنه إال واحداً

  .)٧(والذهبي، )٦(أن مسلم بن الحارث تابعي كما ذكر أبو حاتم: ل فيهخالصة القو

                                                 
  .٨٦ / ١التاريخ الصغير  )١(
  .٨٦ / ١التاريخ الصغير  )٢(
 .٦٥ / ١سؤاالت البرقاني )٣(
  .٣٩١ /  ٥ البن حبان  ،الثقات) ٤(
  .٤٩٨ /  ٢٧تهذيب الكمال   ) ٥(
 .٨٨ /  ٣الجرح والتعديل ) ٦(
 .٤١٣ /  ٦ميزان االعتدال ) ٧(



 

 ١٧٣ 

فيه أنه مجهول روى عن أبيه الحارث بن مسلم الصحابي وأيد ذلك اإلمـام       : )١(يوقال الدار قطن  
  .يالدارقطنمجهول، وهو ما صرح به : فقال) ٢(األلباني

  .الحارث بن مسلم التميمي هو :  أبوه-
 فقـال صـحب   ؟سئل أبو زرعة عن مسلم بن الحارث أو الحارث بن مسلم   : )٣(قال عبد الرحمن  

  .أبيهالصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن  .النبي صلى اهللا عليه وسلم
   . نسائي األصل،علي بن سهل بن قادم الرملي -

  )٧(وذكره ابن حبان في الثقات. صدوق: )٦(قال أبو حاتمو. )٥(الدارقطنيو، )٤( النسائيوثقه
  .صدوق: )٨(ل ابن حجروقا

  .ثقة: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
: وقال) ١٠(شعيبو، )٩( األلبانيوضعفه من العلماء، مجهول، فيه مسلم بن الحارث  ، إسناده ضعيف 

  .إسناده ضعيف لجهالة التابعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٩٨ /  ٢٧ تهذيب الكمال )١(
  .١٢٩ /  ٤ث الضعيفة سلسلة األحادي) ٢(
  .٨٨ /  ٣الجرح والتعديل) ٣(
  .٩٢ / ١مشيخة النسائي  تسمية  )٤(
  ٢٩٠ / ٧تهذيب التهذيب  )٥(
  .١٨٩ / ٦الجرح والتعديل  )٦(
  ٤٧٥ / ٨ البن حبان ،الثقات )٧(
   .٦٩٧ / ١تقريب التهذيب  )٨(
  .٤٨١ /  ٤سنن أبى داود ضعيف صحيح و ) ٩(
  .٢٣٤/   ٤ تحقيقه  ،مسند أحمد) ١٠(



 

 ١٧٤ 

         باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء باب الراء مع اهلاء::::املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني 
        

الخَوفُ والفَزع جمع بـين     :  الرهبة   )ورهبةً إليك    رغبةً   (في حديث الدعاء    } رهب  { )١٠١(
  .)١(وقد تقدم في الرغْبة. الرغْبة والرهبة ثم أعمل الرغبة وحدها 

  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
عن سـعد   ، )٥(عن منْصور ، )٤(فْيان َأخْبرنَا س  :قَاَل )٣( َأخْبرنَا عبد اللَّه   :حدثَنَا محمد بن مقَاتٍل قَالَ    

، ِإذَا َأتَيـتَ مـضجعك  :  قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل�عن الْبراء بنِ عازِبٍ  ، بنِ عبيدةَ ا
  لَاةِللص كوءضْأ وضفَتَو ،     نِ ثُممالَْأي قِّكلَى شع طَجِعاض قُلْ ثُم :        ـكهِـي ِإلَيجتُ وـلَمَأس ـماللَّه  ،

  كرِي ِإلَيتُ َأمضفَوو ،  كرِي ِإلَيْأتُ ظَهَألْجو ،  كةً ِإلَيبهرةً وغْبر ،        ـكِإلَّا ِإلَي نْكا منْجلَا مَأ ولْجلَا م
  . الحديث......... 

  

  : تخريج الحديث
عن ،  أبي إسحقمن طريق،  كالهما)٧( وأبي األحوص)٦(بةشع من طريق  أيضاًالبخاريوأخرجه 

ـ  عـن : العالء بن المسيب قـال    من طريق    )٨(والبخاري.  بمثله  مرفوعاً بن عازب االبراء   ه  أبي
  .بمثلهبه منْصورٍ  من طريق )٩(ومسلم. بمثلهعن البراء بن عازب ، المسيب بن رافع األسدي

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

أي :  هكذا جاء في رواية    ) فَبقيتُ سنَةً ال ُأحدث بها رهبتَه        ( :وفي حديث رضاَع الكبير   )١٠٢(
  .)١٠(من أجل رهبته وهو منصوب على المفْعول له وتكررت الرهبة في الحديث

                                                 
  .٢٨٠ /  ٢النهاية ) ١(
  .٢٤٤رقم / ٩٧ /  ١صحيح البخاري ك الوضوء باب فضل من بات على الوضوء ) ٢(
 .هو ابن المبارك  :عبد اهللا ) ٣(
  .هو ابن سعيد الثوري : سفيان) ٤(
 .هو ابن المعتمر السلمي :منصور ) ٥(
  .٥٩٥٤ رقم /٢٣٢٦ /  ٥صحيح البخاري ك الدعوات باب ما يقول إذا نام ) ٦(
   ،١٦٦ آيةالنساء/ }َأنزلَه بِعلْمه والْمآلِئكَةُ يشْهدون { صحيح البخاري ك التوحيد باب قول اهللا تعالى ) ٧(
  .٧٠٥٠رقم / ٢٧٢١ / ٦
  . ٥٩٥٦رقم / ٢٣٢٧ /  ٥صحيح البخاري ك الدعوات باب النوم على الشق األيمن ) ٨(
 .٧٠٥٧رقم / ٧٧ /  ٨ وبة باب ما يقُوُل عنْد النَّومِ وَأخْذ الْمضجعِ الذكر والدعاء والتصحيح مسلم ك) ٩(
   .٢٨٠ / ٢النهاية ) ١٠(



 

 ١٧٥ 

وجاء عند عبـد    ، ولم أجدها إال عند مسلم    ،وعثرت على لفظة وهبته     ، لم أعثر على لفظة رهبته    
  . بلفظ رهبة له)١(رزاقال

  

  :رحمه اهللا) ٢(قال اإلمام مسلم
   يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسدعٍ    ، حافر نب دمحمعٍ     -وافنِ رباللَّفْظُ القَالَ - و  :     اقزالـر ـدبثَنَا عـدح ،

َأن عاِئـشَةَ  ،  الْقَاسم بن محمد بنِ َأبِى بكْـرٍ َأخْبـره   َأخْبرنَا ابن َأبِى ملَيكَةَ َأن    ، َأخْبرنَا ابن جريجٍ  
تْهرَأخْب ، النَّبِى تاءرٍو جمنِ عِل بيهلَةَ بِنْتَ سهس ا: فَقَالَتْ-صلى اهللا عليه وسلم -َأني   

وعلم ما ، وقَد بلَغَ ما يبلُغُ الرجاُل،  معنَا فى بيتنَا- ِلساِلمٍ مولَى َأبِى حذَيفَةَ -رسوَل اللَّه ِإن ساِلما   
 فَمكَثْتُ سنَةً َأو قَرِيبا منْهـا الَ ُأحـدثُ بِـه            :قَاَل. »َأرضعيه تَحرمى علَيه    « :قَاَل. يعلَم الرجالُ 

 :قَـالَ .  فََأخْبرتُـه  :قَاَل فَما هو  .  حديثًا ما حدثْتُه بعد    يلَقَد حدثْتَن  : ثُم لَقيتُ الْقَاسم فَقُلْتُ لَه     ،هبتُهو
     . َأن عاِئشَةَ َأخْبرتْنيهيفَحدثْه عنِّ

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند
فقد ، ومرسل،  مدلس-لك بن عبد العزيز وهو عبد الم-، وبالنسبة البن جريج  ، رجاله كلهم ثقات  

  .-عبد اهللا بن عبيد اهللا -صرح بالسماع في هذا الرواية من ابن أبي مليكة 
  :مسالة الرضاع للكبير

،  ليـشربه ،وترسـله لـساِلمٍ  ،  إناءفيأن تفرغ سهلَةُ بِنْتُ سهيٍل لبنها      : المقصود بالرضاعة هنا    
  .  واهللا أعلمهوبذلك تحرم علي، وتكرر ذلك خمس مرات

وهـو مـن    :  إلى أن رضاع الكبير    - ومنهم األئمة األربعة     -وقد ذهب عامة علماء المسلمين      
 ال أثر له في ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخصوصية .تجاوز السنتين سن الرضاع

  .أو أنه قد نسخ حكمه
  

 يريد أن الرهبان وإن تركوا الدنيا )تي  فإنه رهبانَّية ُأم ،  عليكم بالجهاَد  (ومنه الحديث   ) ١٠٣(
وزهدوا فيها وتخلَّوا عنْها فال تَرك وال زهد وال تَخَلّى أكثر من بذْل النفْس في سبيل اللّه وكما                  

ارى عمٌل أفضُل من التَّرهب ففي اإلسالم ال عمَل أفضُل من الجهاَد ولهـذا              صأنه ليس عند النَّ   
  .)٣()الم الجهاَد في سبيل اللّه  ذروة سنام اإلس (قال

                                                 
  .١٣٨٨٤ رقم/٤٥٨ / ٧مصنف عبد الرزاق ك الطالق باب رضاع الكبير  )١(
  .٣٦٧٥رقم / ١٦٨ /  ٤صحيح مسلم ك الرضع باب رضاعة الكبير ) ٢(
   .٢٨١ / ٢النهاية ) ٣(



 

 ١٧٦ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام الطبراني
حدثَنَا َأحمد بن َأنَسِ بن ماِلك الدمشْقي الْمقْرِي، حدثَنَا ِإبراهيم بن هشَامِ بن يحيى الْغَساني، حدثَني     

يا رسوَل اللَّه َأوصـني،     : قُلْتُ: خَوالني، عن َأبِي ذَر، قَالَ    ، عن َأبِي ِإدرِيس الْ    )٢(َأبِي، عن جدي  
علَيك بِتالوة الْقُرآنِ   : يا رسوَل اللَّه زِدني، قَالَ    : ُأوصيك بِتَقْوى اللَّه فَِإنَّها رْأس َأمرِك، قُلْتُ      : قَاَل

    نُور لَك ذَِلك فَِإن كْرِاللَّهذضِ، قُلْتُ      وي اَألرف نَورو اتاومي السي، قَـالَ     :  فنزِد وَل اللَّهسا رال : ي
علَيك بِالْجِهاد : يا رسوَل اللَّه زِدني، قَاَل: تُكْثرِ الضحك فَِإنَّه يميتُ الْقَلْب ويذْهب نُور الْوجه، قُلْتُ

  .الحديث........  متيفَِإنَّه رهبانيةُ ُأ
  

  :تخريج الحديث
ولم يذكر لفظة ابـن     .به بنحوه   إبراهيم بن هشام     من طريق    )٤(والقضاعي، )٣(أخرجه ابن حبان  

  . األثير
  

  : دراسة رجال السند
  .إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي -

، ني ذهبت إلى قريتـه    إف، بن يحيى  ال تحدث عن إبراهيم بن هشام        :)٥( زرعة أبو حاتم ألبي  قال  
 أحاديـث فـإذا فيـه     ،  فنظرت فيه  ، نه سمعه من سعيد بن عبد العزيز      أزعم  ، كتاباًي  خرج إلَ أو

ضعـن  ،  فاستحسنته من حديث ليث بن سعد      ،فنظرت إلى حديث  ، عن رجاء بن أبي سلمة    ، رةم
قلبها علـى   أن قد   وحصي، عن مغيرة ، عن سويد بن عبد العزيز    ، عقيل ورأيت في كتابه أحاديث    
 نالعزيز عسعيد بن عبد :  فقال؟ هذه أحاديث سويد بن عبد العزيز:سعيد بن عبد العزيز فقلت له

  .وهو كذاب،  لم يطلب العلموأظنه، سويد
عـن  ، ذكرت لعلي بن الحسين بن الجنيد بعض هذا الكالم       : )٦(بن أبي أبي حاتم   قال عبد الرحمن    

والصواب إبراهيم بن هشام    : )٧( وقال الذهبي  . ال يحدث عنه    صدق أبو حاتم، ينبغي أن     :أبي فقال 
  . أحد المتروكين

  .ووصفه أبو حاتم بالكذب، متروك: خالصة القول فيه

                                                 
 .١٦٢٨رقم / ٢٧ /  ١لكبير المعجم ا) ١(
 .١٠٦٩ / ١تقريب التهذيب . يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة الغساني أبو عثمان الشامي ثقة  )٢(

 .٣٦١رقم / ٧٦ /  ٢صحيح ابن حبان ك البر واإلحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها ) ٣(
 .٧٤٠رقم / ٤٣١ /  ١مسند الشهاب ) ٤(
  .١٤٢ /  ٢الجرح والتعديل ) ٥(
  .١٤٢ /  ٢الجرح والتعديل ) ٦(
  .١٣٧ /  ٥سير أعالم النبالء ) ٧(



 

 ١٧٧ 

  .)١(هشام بن يحيى بن يحيى الغسانيهو : أبوه -
  .)٣(وذكره ابن حبان في الثقات .صالح الحديث: ) ٢(أبو حاتمقال 

  .صدوق:  فيهلخالصة القو
  

  :الحديثالحكم على 
  .متروك: وأبو زرعة وقال الذهبي، كذبه أبو حاتم، فيه إبراهيم بن هشام، إسناده موضوع

  .وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، )٥( شعيبو، )٤(حسين أسدوضعفه من العلماء 
عن أنس بن   ، عن أبي إياس  ، زيد العمي  من طريق    )٧(وأبي يعلى ، )٦(وللحديث شواهد عند أحمد   

عن أبي ، وعقيل بن مدرك السلمي، الحجاج بن مروان الكالعيمن طريق ) ٨(دوأحم.  بنحوهمالك
  .وهي ضعيفة. بنحوهسعيد الخدري 

  

  .)٩()ذروة سنام اإلسالم الجهاَد في سبيل اللّه (وأما حديث 
  .فقد أخرجه اإلمام أحمد وغيره 

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام أحمد
 عن شَـهرِ    ، عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ َأبِي حسينٍ         ،دثَنَا ابن عياشٍ   ح ،حدثَنَا الْحكَم بن نَافعٍ   

:  َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل� عن معاذ بنِ جبٍل، عن عبد الرحمنِ بنِ غَنْمٍ ،بنِ حوشَبٍا
   ". الِْإسلَامِ الْجِهاد في سبِيِل اللَّهذُروةُ سنَامِ"
  

  :تخريج الحديث
.  مرفوعاً بنحوه   عروةَ بن النَّزاِل عن معاذ بنِ جبلٍ       عنالْحكَمِ   من طريق    )١١(أيضاً وأخرجه أحمد 

من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامـة بزيـادة ال     ) ١٢(وللحديث شاهد عند الطبراني   
  .وعلي بن يزيد ضعيف. أفضلهملهم إال ينا

                                                 
  .٢٩٥ / ٤األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى غسان، وهي قبيلة نزلت الشام، وإنما سميت غسان بما نزلوها:الغساني  )١(
  .٧٠ /  ٩الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٣٢ /  ٩ البن حبان ،الثقات) ٣(
  .١٨٧  /٣ الجرح والتعديل )٤(
  .السابق المصدر) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
  .٤٢٠٤رقم / ٢١٠ /  ٧مسند أبي يعلى  ) ٧(
  .١١٧٩١رقم / ٨٢ /  ٣مسند أحمد ) ٨(
   .٢٨١ / ٢النهاية ) ٩(
  .٢٢٠٥١ رقم/٣٧٥ / ٣٦مسند أحمد ) ١٠(
 .٢٢٠٦٨ رقم/٣٨٧ / ٣٦مسند أحمد ) ١١(
  .٧٨٨٥ رقم/٢٢٣ / ٨المعجم الكبير ) ١٢(



 

 ١٧٨ 

  :دراسة رجال السند
ثقة فيما فهو ): ٧٤(سبقت ترجمته في حديث رقم   إسماعيل بن عياش الحمصي    هو: ابن عياش -

وهنا قد روى حديثه عن     . واضطراب،  ضعف  غيرهم ففيه  وأما روايته عن  ، روى عن الشاميين  
  . فهذا يبين أن روايته فيها ضعف واضطراب وهو مكيبِي حسينٍعبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ َأ

  .  مولى أسماء بنت يزيد بن السكن،شهر بن حوشب األشعري الشامي -
  أيضاً :)٢(وقال الترمذي  .ليس به بأس  : وفي رواية أخرى    .  ووثقه ،ما أحسن حديثه  : )١(حمدقال أ 

بن عون ثم روى عن هـالل       اكلم فيه    إنما ت  :مره وقال أعن البخاري شهر حسن الحديث وقوى       
 بعضهم  أن على   ، ثقة :)٤(وقال يعقوب بن شيبة    .ثقة: )٣(بن أبي زينب عنه وقال يحيى بن معين       ا

  .قد طعن فيه
أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن عمار وسألته عـن شـهر بـن        : )٥(قال الحسين بن إدريس الهروي    

  يكون حديثه حجة :قلت   ه غير شعبة قال في روى عنه الناس وما اعلم أحداً:حوشب فقال
  .ثقة: )٦(وقال العجلي.  ال:قال

سمع لمضعفه حجة وما ذكروا من تزييه بزي الجنـد          أ لم   :)٧(وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي     
ما ال يصح أو هو خارج على مخرج ال يـضره          إ ف ،خذ الخريطة أوسماعه الغناء باآلالت وقذفه ب    

  .رات عن ثقات وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة بهنه يروى منكأوشر ما قيل فيه 
الرجل غير مدفوع عن صدق     : )٩(وقال أيضاً . حتجاج به جماعة   وقد ذهب إلى اال    :)٨(قال الذهبي 

قـال النـضر بـن      و . بـه  عتـد أ فلم   لقيت شهراً : )١٠(شعبةقال   .وعلم، واالحتجاج به مترجح   
  .-أي طعنوا فيه -: كوه نز: قال النضر، نزكوه شهراًإن: بن عون اعن )١١(شميل

                                                 
  .٣٢٥ / ٤هذيب تهذيب الت )١(
  .١٨٧ / ٣ الجرح والتعديل )٢(
 .٢١٦ / ٤رواية الدوري، تاريخ ابن معين  )٣(
  .٥٨١ / ١٢ تهذيب الكمال )٤(
  .المصدر السابق  )٥(
 .٤٦١ / ١ للعجلي ،الثقات )٦(
  .٣٢٥ / ٤تهذيب التهذيب  )٧(
  .٣٩١ / ٣ميزان االعتدال  )٨(
 .٣٧٨ / ٤ سير أعالم النبالء )٩(
  .٥٨١ / ١٢لكمال تهذيب ا) ١٠(
  . المصدر السابق)١١(



 

 ١٧٩ 

وقـال  . ضـعيف ؛ )٢(موسى بن هارونوقال  .أحاديثه ال تشبه حديث الناس :)١(وقال الجوزجاني 
ترضـى  : سمعت علي بن المديني وقيل لـه      : )٤(وقال يعقوب بن شيبة    .ليس بالقوي : )٣(النسائي

 ،عنـه  وكان عبد الرحمن بن مهدي يحـدث  : قال، أحدث عنهأنا : فقال،حديث شهر بن حوشب  
:  يجتمعا عليه يحيى وعبد الرحمن يعني على تركـه قـال        أن إالدع حديث الرجل    أ ال   وأنا: قال

ال : )٥(قال أبـو حـاتم     .كان يحيى بن سعيد ال يحدث عن شهر       : وسمعت علي بن المديني يقول    
  ولم يسمع مـن ، ترك الرواية عنه غير شعبة ال نعلم أحداً  : )٦(وقال أبو بكر البزار    .يحتج بحديثه 
 فيه ضعف ولـيس     :)٨(وقال الساجي  . في الحديث  وكان ضعيفاً : )٧(وقال ابن سعد   .معاذ بن جبل  

كـان  : )٩(وقال ابن حبـان   . نه رافق رجال من أهل الشام فخانه      أبالحافظ وكان شعبة يشهد عليه      
لـيس  : )١٠( وقال الحاكم أبو أحمـد     .ثبات المقلوبات  وعن األ  ،ممن يروي عن الثقات المعضالت    

تدين بحديثه وال ي  وهو ممن ال يحتج، ليس بالقوي في الحديث:)١١(وقال ابن عدي .ندهمبالقوي ع
صـدوق كثيـر    : )١٤(قال ابن حجـر    . ساقط :)١٣(وقال ابن حزم  . ضعيف: )١٢(وقال البيهقي  .به

  .اإلرسال واألوهام
  .حسن الحديث: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
ك معاذاً وفيه رواية إسماعيل عن غير أهل بلده ففيها    فيه شهر بن حوشب لم يدر     ، إسناده ضعيف 

  .اًشهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك معاذ :)١٥(قال اإلمام شعيب. ضعف واضطراب

                                                 
   .١٥٦ / ١أحوال الرجال  )١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  .١٩٤ / ١الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ٣(
  .المصدر السابق  )٤(
 .٣٨٣ / ٤الجرح والتعديل ) ٥(
  .٣٢٥ / ٤تهذيب التهذيب  )٦(
 .٤٤٩ / ٧الطبقات الكبرى ) ٧(
  .٣٢٥ / ٤تهذيب التهذيب  )٨(
  .٣٦١ / ١المجروحين  )٩(
  .٣٢٥ / ٤تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٣٩ / ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
  .٣٢٥ / ٤تهذيب التهذيب ) ١٢(
  .المصدر السابق ) ١٣(
   .٤٤١ / ١تقريب التهذيب ) ١٤(
  .٢٤٢ / ٥ تحقيقه، مسند أحمد )١٥(



 

 ١٨٠ 

  .صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف: )١(وقال في هذا الحديث
  

أي تُفْـزِع   :  هي الحلةُ التي تُرهـب     ) إني ألسمع الراهبة     (وفي حديث بهز بن حكيم      ) ١٠٤(
  .)٢( أي خائفاً) أسمعك راهبا (وفي رواية . وتُخوف

  

  : رحمه اهللا)٣(قال اإلمام أحمد
   يدعس نى بيحثَنَا يدح ، زهثَنَا بدح ،زِيدي٤(و (نَى   :قَاَلعالْم زهنَا بري َأبِي ،  َأخْبثَندح)٥( ، يدج نع)٦( .

 ِإنَّه كَان عبد من عباد اللَّه أعطَاه اللَّه تَبارك  :وَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ    سمعتُ رس : قَاَل
ي عمر وبق، حتَّى ذَهب عمر، فَلَبِثَ: وكَان لَا يدين اللَّه عز وجلَّ دينًا قَاَل يزِيد، وتَعالَى مالًا وولَدا

تَذَكَّر ،   تَِئربي لَم َأن ملا     )٧(فَعرالَى خَيتَعو كارتَب اللَّه نْدقَالَ  ، ع يهنا بعد:      ـونلَمَأبٍ تَع َأي ينا ب؟ ي 
َأو لَتَفْعلُن  ، ِإلَّا َأنَا آخذُه منْه   ، نِّيفَواللَّه لَا َأدع عنْد رجٍل منْكُم مالًا هو م        :  قَالَ .خَيره يا َأبانَا  : قَالُوا

  بِه كُمرا آميثَاقًا   :قَاَل. مم منْها لَا : قَاَل.  فََأخَذَ متُّ ، َأمي، فَِإذَا مي النَّارِ  ، فَخُذُوني فتَّى ِإذَا  ، فََألْقُونح
: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيده علَى فَخـذه كََأنَّـه يقُـولُ     فَقَاَل رسوُل اللَّه    : قَاَل. فَدقُّوني، كُنْتُ حمما 
، ورب محمد ،  فَفُعَل بِه ذَِلك   :قَاَل.لَعلِّي َأضلُّ اللَّه تَبارك وتَعالَى    ،  ثُم ذَروني في الريحِ    ،اسحقُوني
حملَك علَى   ما:  فَقَالَ .فَعرِض علَى ربه تَبارك وتَعالَى    ،  ما كَان  َأحسن، فَجِيء بِه : قَاَل. حين ماتَ 

  .ِإنِّي لََأسمعن الراهبةَخَشيتُك يا رباه قَاَل :  قَاَل.النَّارِ
  

  :تخريج الحديث
، )٩(وابن ماجه، )٨(وللحديث شواهد منها ما جاء عند  البخاري، لم أعثر على متابعات

.  مختصراً الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرةثالثتهم من طريق) ١٠(والبيهقي
  هريرةأبيعن ، األعرجعن ، الزهريمن طريق األولى )١١( من طرق ثالث والطبراني

                                                 
  .٢٣٥ / ٥ تحقيقه، مسند أحمد )١(
   .٢٨١ / ٢النهاية ) ٢(
  .٢٠٠٣٩رقم/٢٣٩ / ٣٣مسند أحمد  )٣(
  .٦٠٦ / ١تقريب التهذيب . يزيد بن هارون بن زاذان السلمي )٤(
  .١٧٧ /  ١تقريب التهذيب .هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري صدوق :  أبوه )٥(
 / ١سـتيعاب    اال .هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، معدود في أهل البصرة غزا خراسان ومـات بهـا                : جده  ) ٦(

  .١٤٩ / ٦اإلصابة ،  ١٠٢٦ /  ١أسد الغابة ، ٤٤٤
   .١٩٩ / ١ لسان العرب البن منظور . وابتََأر الخير وبَأره قَدمه، َأي لم يقَدم لنفسه خَبِيَئةَ خَيرٍ ولم يدخر:فلم يبتَْئر  )٧(
  }كَهف والرقيمِ كَانُوا من آياتنَا عجباً َأم حسبتَ َأن َأصحاب الْ{صحيح البخاري ك األنبياء باب ) ٨(
  .٣٢٩٤رقم / ١٢٨٣ /  ٣
  .٤٢٥٥رقم / ١٤٢١ /  ٢سنن ابن ماجه ك الزهد باب ذكر التوبة ) ٩(
  .١٠٤٧رقم / ١٩ /  ٢ البيهقي  ،شعب اإليمان) ١٠(
  .١٣٠٣رقم / ٢٦١ /  ٢ ومسند الشاميين ،٥٣٦٣رقم / ٢٩٧ /  ٥المعجم األوسط ) ١١(



 

 ١٨١ 

، عن أبي هريرة، علي بن زيد بن جدعان عن أبي قتادة العدويمن طريق )١(والثانية . مختصراً
 عن أبي سعيد الخدري، عن عقبة بن عبد الغفار، سعيد بن أبي عروبة من طريق)٢(الثالثةو

  .بنحوه
  

  :دراسة رجال السند 
  . بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك-

 :)٤( فقال ؟سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده            و  ثقة: )٣(يحيى بن معين  قال  
،  صـالح  :)٦( وقال أبو زرعة   .ثقة: )٥( علي بن المديني   وقال، إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة      

ممـن  ، كان من الثقات  : )٨(وقال الحاكم أبو عبد اهللا     .ثقة: )٧(وقال النسائي . ولكنه ليس بالمشهور  
 ال متابع لـه فـي     ، ألنها شاذة ، سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده       وإنما أُ ، يجمع حديثه 

ـ       ،قد روى عنه ثقات الناس    : )٩(وقال أبو أحمد بن عدي     .الصحيح ، ير وقـد روى عنـه الزه
 ولم أر أحدا تخلف فـي الروايـة مـن           ،وأرجو أنه ال بأس به في رواياته      ، وجماعة من الثقات  

  . وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فال بأس بحديثه، منكراً ولم أر له حديثاً،الثقات
 لـه   : يحدث شعبة عنه وقال    ولم، وعند الشافعي ليس بحجة   ، هو عندي حجة  : )١٠( داود ابووقال  

: )١٢(قال ابن القطان   .وال يحتج به  ، هو شيخ يكتب حديثه   : )١١( حاتم ووقال أب  .من أنت ومن أبوك   
ال يحتج به؛ ال ينبغي أن يقبل منه إال بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه                 : وقول أبي حاتم  

  .عن جده إسناد أعرابي، أبيهعن ،  حكيمبنبهز : )١٣(وقال صالح بن محمد البغدادي .واحدغير 
وتركه جماعة مـن    ، وإسحاق فهما يحتجان به     فأما أحمد  كان يخطئ كثيراً  : )١٤(وقال ابن حبان  

  .ستخير اهللا فيهأوهو ممن ،  في الثقاتألدخلناهوشطر ماله  نا آخذوهاإ :ولوال حديث، أئمتنا
                                                 

  .١٣٠٣رقم / ٢٦١ /  ٢مسند الشاميين  )١(
  .١٣٠٣رقم / ٢٦١ /  ٢مسند الشاميين  )٢(
  .٨٢ /  ١ رواية الدارميتاريخ ابن معين) ٣(
  .٢٦١ /  ٤تهذيب الكمال ) ٤(
   .٨٩ العلل البي المديني ص)٥(
  .٢٦١ /  ٤تهذيب الكمال  )٦(
  .السابق  المصدر )٧(
  .١٤٨ /  ١سؤاالت السجزي للحاكم ) ٨(
  .٦٧ /  ٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٩(
  .٤٣٧ /  ١تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٤٣١ /  ٢الجرح والتعديل ) ١١(
   .٥٦٦ / ٥بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان الفاسي  ) ١٢(
  .٢٦١ /  ٤تهذيب الكمال ) ١٣(
  .١٩٤ /  ١المجروحين ) ١٤(



 

 ١٨٢ 

: إحداهما قولـه   ذا مأخوذات ه: لما قال ابن حبان في بهز فقا      في )١(علي بن حاتم البسقي   وقد رد   
رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما  وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة، كان يخطئ كثيراً

تركه جماعـة، فمـا     : الثاني قولك . شاركه فيها، وال له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ           
الثالـث ولـوال    . أفصحت بـالحق  علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، فهال           

إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصالً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز               : حديث
  .غالباً في جزء األنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة

 محمد بـن الحـسين   وقال. وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد تكلم شعبة في بهز   : )٢(وقال الترمذي 
 : قـال  ؟ ما تقول في بهز بن حكـيم       -يعني ابن حنبل  - ألحمد: قلت: البغدادي في كتاب التمييز   

وسألت ابن معـين    : قال. فكتبت عنه ، لم يبين معناه  ، هقد كان شعبة مس   : فقال؟   عنه سألت غندراً 
. توقفا عنه وقد كان شعبة م    . عن ذكر الفاجر   أترعون نعم حديث    : قال ؟هل روى شعبة عن بهز    

 كان من خيار : وقال ابن قتيبة .عن جده صحيح، أبيهبهز بن حكيم عن : وقال أبو جعفر السبتي 
  .صدوق: )٥(وقال ابن حجر. وحديثه حسن، فيه لين، صدوق: )٤(قال الذهبي .)٣(الناس

ن ويكفيـه أ  ، فانفرد بذلك ، يتضح أن أبا حاتم وحده لم يحسن القول فيه        : )٦(قال صاحب التقريب  
  .عن جده على ما هو معلوم من تشدده، عن أبيه، والقطان روى عنه، الزهري روى عنه
  .والنسائي وغيرهم، وابن المديني، فقد وثقه يحيى، ثقة: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
  .)٧( شعيبوحسنه من العلماء، صدوق: فيه حكيم بن معاوية، إسناده حسن

  

  )ء رهج في سبيل اللّه إالّ حرم اللّه عليه الناريقلب امرما خالَط (فيه } رهج { )١٠٥(
هج٨(الغُباَر :الر(.  

                                                 
  .٨٠ /  ٩لذهبيل ،تاريخ اإلسالم) ١(
  .٤٣٧ /  ١تهذيب تهذيب ال) ٢(
   .السابق المصدر )٣(
  .١١٦ / ١المغني في الضعفاء ) ٤(
  .١٣٩ / ١تقريب التهذيب ) ٥(
  .١١٦ / ١المغني في الضعفاء ) ٦(
 .١/١٨٦تحرير التقريب ) ٧(
   .٢٨١ / ٢النهاية ) ٨(



 

 ١٨٣ 

  : رحمه اهللا)١(قال اإلمام أحمد
، عن عبد الرحمنِ بنِ الْقَاسمِ، )٣(عن الَْأوزاعي، حدثَنَا ِإسماعيُل بن عياشٍ: قَاَل )٢(حدثَنَا َأبو الْيمانِ

 َأبِيه ناِئشَةَ ، )٤(عع نرضي اهللا عنها   ع       فَقَالَتْ لَـه هتكَاتَبم ةيقا بِبهلَيخََل عا دا لَهبكَاتم َأنْـتَ  : َأن 
     هذه كترم رغَي لَيٍل عاخد رغَي ،    بِيِل اللَّهي سف ادبِالْجِه كلَيولَ  ، فَعستُ رعمفَِإنِّي س    لَّى اللَّهص اللَّه 

   ".ِإلَّا حرم اللَّه علَيه النَّار، ما خَالَطَ قَلْب امرٍِئ مسلمٍ رهج في سبِيِل اللَّه: "علَيه وسلَّم يقُوُل
  

  :تخريج الحديث
عالء عن أبي ال ، صفوان بن يزيد  من طريق   ) ٥(لم أعثر على متابعات وللحديث شاهد عند النسائي       

  . بنحوه هريرةي أبعن، اجلَجبن أبي اللَّا
  

  :دراسة رجال السند
وروايته عـن   ) ٧٤( فسبقت ترجمته في حديث رقم       سماعيل بن عياش  إل وبالنسبة، رجاله ثقات 

  .بل أعلم أهل الشام بالسنة، وهو شامي، عن األوزاعي، وهنا قد روى، أهل الشام ثقة
  

  :الحكم على الحديث
  .إسناده صحيح

  

:  قـال القُتيبـى    ) فشق عن قَلْبه وجىء بطَست رهرهة        (في حديث المبعث    } رهره  { ) ١٠٦(
كأنـه  : قال القُتيبى . سألتُ األصمعى عنها فلم يعرفها      : وقال  . سألت أباَ حاتم عنها فلم يعرِفها     

    لوا مدهت فـي مـدحت    أراد بِطَست رحرحة بالحاء وهي الواسعة فأبدل الهاَء من الحاَء كما قا           
 هـذا   :قال ابن األنباري  : جاء في الهروي وفي الدر النثير يحكى عن الفارسي وابن الجوزي          ( 

بعيد جداً ألن الهاء ال تبدل من الحاء إال في المواضع التي استعملت العرب فيها ذلك وال يقاس                  
وليس . . .  رحل الرجل:ي قولهمعليها ألن الذي يجيز القياس عليها يلزم أن يبدل الحاء هاء ف  

سـكين  :  والدرهرهـة  ) فأخطأ الراوى فأسقط الدال      ) درهرهة   (هذا من كالم العرب وإنما هو       
 أي أبيض من النَّعمة يريـد       :جِسم رهرهة : يجوز أن يكون من قَولهم    : وقيل) معوجة الرأس   

  .)٦(الباءوقد تقدمت في حرف ،ويروى برهرهة . طَستا متَألِلَئة

                                                 
  .٢٤٥٩٢رقم / ٨٥ /  ٦ مسند أحمد) ١(
   .الحكم بن نافع البهراني الحمصي : أبو اليمان ) ٢(
  . عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو:األوزاعي )٣(
  .٢٣ /  ٢تقريب التهذيب . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي هو : أبوه ) ٤(
  .٤٣٢٣رقم / ١٠ /  ٣ فضل من عمل في سبيل اهللا على قدميه بابسنن النسائي الكبرى ك الجهاد ) ٥(
   .٢٨١ / ٢النهاية ) ٦(



 

 ١٨٤ 

  : رحمه اهللا)١(قال البزار
حدثَنَا جعفَر بن عبـد اِهللا      : ، قَالَ )٢(حدثَنَا َأبو داود  : حدثَنَا عمرو بن علي، ومحمد بن معمرٍ، قَاال       

سمعتُ عروةَ بن الزبيرِ يحدثُ، : يرِ، قَاَلحدثَني عمر بن عروةَ بنِ الزب: بنِ عثْمان الْقُرشي، قَاَلا
    َأبِي ذَر ن؟ قَالَ       : قُلْنَا: ، قَالَ  �عنَبِي تَ َأنَّكملفَ عوَل اِهللا، كَيسا رـتُ   : يملتَّـى ُأعتُ حملا عم

اغْسْل بطْنَه غَسَل اِإلنَاء، واغْسْل قَلْبه  : ما ِلآلخَرِ فَقَاَل َأحده .......... ذَِلك يا َأبا ذَر، َأتَاني ملَكَانِ       
   ،الءَل الْمغَس     اءضيةٌ بهرها ركََأنَّه ينَةكا بِالسعد ثُم      بِهاحا ِلصمهدقَاَل َأح لَتْ قَلْبِي، ثُمخخَطَّ : ، فَُأد

    ال الْخَاتَمعجي وطْنفَخَاطَ ب ،طْنَهب              نـايا ُأعفَكََأنَّم َأو نايا ُأعنِّي، كََأنَّما عِليِإالَّ و وا هفَم فَيكَت نيب 
  .اَألمر معاينَةً

ن وهذَا الْكَالم الَ نَعلَمه يروى عن َأبِي ذَر ِإالَّ من هذَا الْوجه، والَ نَعلَم سمع عروةُ م                : قال البزار 
َأبِي ذَر.  

  

  :تخريج الحديث
ثم رمى بسكينة   بلفظ  ) ٧( والاللكائي )٦(وابن عساكر ، )٥(والطبري، )٤(وأبو نعيم ، )٣(أخرجه الدارمي 

   .به بنحوه جعفَر بن عبد اِهللا القرشي  خمستهم من طريق كأنها زمردة بيضاء
  :دراسة رجال السند 

  .البحراني ، ي محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصر -
 ال :)١٠(وقال في موضع آخـر   . ثقة : )٩( وقال النسائي   .صدوق، ليس به بأس    : )٨(قال أبو داود    

وقـال  .  من خيـار عبـاد اهللا        كان :) ١٢(وقال البزار     . صدوق :)١١( قال أبو حاتم  و. باس به   
  . )١٤( بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره . ثقة: )١٣(الخطيب

                                                 
 .٤٠٤٨رقم /١٠٤/  ٢مسند البزار ) ١(
  . سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي هو: أبو داود )٢(
  .١٤رقم /٢١ / ١سنن الدارمي ك المقدمة باب كيف كان أول شأن النبي صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(
  .٣١ /  ١دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني ) ٤(
   .٥٣٤ /  ١ تاريخ الطبري )٥(
 .٤٦١ / ٣تاريخ دمشق ) ٦(
  .٤٨١ /  ٣ لاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٧(
  .٤٨٦ / ٢٦ تهذيب الكمال )٨(
  . المصدر السابق )٩(
  .٩/٤١٢تهذيب التهذيب  )١٠(
  .١٠٥ /  ٨الجرح والتعديل  )١١(
   . المصدر السابق)١٢(
  .٢٦/٤٨٥تهذيب الكمال )١٣(
  .٩/١٢٢البن حبان ، الثقات) ١٤(



 

 ١٨٥ 

  .صدوق: )٢(قال ابن حجر. فظ الثقةالحا: )١(وقال الذهبي 
  .صدوق: وقال أبو حاتم. والذهبي، وابن حبان، فقد وثقه النسائي، ثقة: خالصة القول فيه

  .وهذا توثيق منه
  .المدني ، األسدي، عمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبير بن العوام -

مـن رجـال    ) ٥(بـاذي وذكـره الكال  . مقبـول : )٤(وقال ابن حجر  . )٣(ذكره ابن حبان في الثقات    
  .كان قليل الحديث: )٦(قال ابن سعد. الصحيحين

وهو من رجال الصحيحين كما ذكر      ، قد روى عنه جمع   ، فهو حسن الحديث  : خالصة القول فيه  
  .الكالباذي

  

  :الحكم على الحديث
  .لالنقطاع بين عروة وأبي ذر، إسناده ضعيف

ال نعلمه يروى عن أبي ذر إال من هذا الوجه،          وهذا الكالم    : في هذا اإلسناد   )٧(قال اإلمام البزار  
ورجاله ثقـات سـوى     . وهذه علة انقطاع بين عروة وأبي ذر      . وال نعلم سمع عروة من أبي ذر      

  .رجال الصحيح، رجاله ثقات: )٨(وقال الهيثمي. حسن الحديث، عمر بن عبد اهللا بن عروة
  

  . أي تَضطرب في الفتْنة )  وجراثيم العرب تَرتَهِس(في حديث عبادة } رهس { ) *(
ارتَهش الناس إذا وقَعت فـيهم      : يقال: أي تَصطَك قَباَِئلهم في الفتَن    :  ويروى بالشين المعجمة  

   .)٩(وقد تقدم. ويروى تَرتكس . الحرب وهما متقاَرِبان في المعنى 
  

  ).٤٥(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

ويجوز أن  .  أي اضطَربت  ) عظُمت بطُونُنا وارتَهست أعضادنا      (ين  ومنه حديث العرنِّي  ( )١٠٧(
  .)١٠(يكون بالشين والسين

                                                 
  .١٠٩ / ٢تذكرة الحفاظ ) ١(
  .١٣٥ /  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  .١٦٦ / ٧ البن حبان ،الثقات) ٣(
  .٧٢١ /  ١ تقريب التهذيب )٤(
  .٥١٠ / ٢رجال صحيح البخاري   )٥(
  .٢٣٣ ص) القسم المتمم(الطبقات الكبرى  )٦(
 .٤٠٤٨رقم /١٠٤ / ٢مسند البزار ) ٧(
  .٤٥٨ /  ٨مجمع الزوائد  )٨(
   .٢٨٢ / ٢النهاية ) ٩(
   .لسابقالمصدر ا) ١٠(



 

 ١٨٦ 

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام البيهقي
مـد بـن     حدثَنَا مح  ،على بن محمد بنِ سخْتُويه    : حدثَنَا َأبو الْحسنِ  ) ٢(َأخْبرنَا َأبو عبد اللَّه الْحافظُ    

وب٣(َأي( ،  َةلَمو سثَنَا َأبدح)٤( ، اممثَنَا هدةَ ، حقَتَاد نع)َأنَسٍ ، )٥ نا       : �عنَـةَ َأتَـويرع نطًا مهر َأن
  ينَةَ      : فَقَالُوا -صلى اهللا عليه وسلم    -النَّبِىدنَا الْميتَواج ِإنَّا قَد   ارطُونُنَا وتْ بظُمعنَا وادضتْ َأعستَه 

   .الحديث........ 
  

  :تخريج الحديث
  .به بنحوههمام من طريق  ثالثتهم )٨(وأبو عوانة، )٧(وأبو يعلى، )٦(أخرجه أحمد

  

  :دراسة رجال السند
- همام بن يحيى بن دينار العوالبصري،  أبو عبد اهللا،)٩(يذ.   

  .ثقة: )١٢(وفي رواية ،د الرحمن يرضاه كان عب:)١١(وقال. ثبت في كل المشايخ: )١٠(قال أحمد
 فـي   وما رأيت يحيى أسوأ رأياً    ، كان يحيى بن سعيد ال يستخف هماماً      : )١٣(أحمد بن حنبل  وقال  

   .ة ومحمد بن إسحاق، وهمام ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهمأأحد منه في حجاج بن أرط
اب قتـادة كـان هـشام        وذكر أصـح   :)١٥(وقال علي بن المديني    .ثقة صالح : )١٤(ابن معين قال  

وما لم يسمع   ، وكان شعبة أعلمهم بما سمع قتادة     ، وكان سعيد أعلمهم به   ، الدستوائي أرواهم عنه  
وكان عبد الرحمن بن    ، ولم يكن ليحيى فيه رأي    ، ولم يكن همام عندي بدون القوم في قتادة       : قال

فلما قـدم   ، ديثهكان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من ح          و .مهدي حسن الرأي فيه   
                                                 

)١( ةورربِالض ةالنَّجِس ةوِياَألد نلُّ محا ي٢٠١٦٦رقم /٤ /  ١٠ سنن البيهقي الكبرى ك الضحايا باب م. 
  .١٦٢  / ٣تذكرة الحفاظ  .النيسابوري المعروف بابن البيع ،  محمد بن عبد اهللا :أبو عبد اهللا الحاكم الحافظ )٢(
  .١٩٨ /  ٧الجرح والتعديل . بن الضريس البجلي الرازيبن يحيىا هو: محمد بن أيوب) ٣(
  .٢٢٠ /  ٢تقريب التهذيب . هو موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي: أبو سلمة ) ٤(
  .السدوسيبن دعامة ا هو : قتادة) ٥(
  .١٤٠٨٦رقم/٤٦٢ / ٢١مسند أحمد  )٦(
  .٢٨٨٢رقم/٢٦٣ / ٥مسند أبي يعلى  )٧(
  .٦٠٩٦رقم/٧٩ / ٤مسند أبي عوانة )٨(
)٩( العووهو بطن من االزد، وعوذ بن سـود بـن حجـر بـن عمـران بـن عمـرو                    : هذه النسبة إلى بني عوذ       : يذ

  .٢٥٦ / ٤األنساب للسمعاني .مزيقاء
  .١٦٥ /  ١بحر الدم ) ١٠(
  .٣٠٥ / ٣٠تهذيب الكمال ) ١١(
    . المصدر السابق)١٢(
  .١٦٥ / ١بحر الدم ) ١٣(
   . المصدر السابق)١٤(
   .السابق المصدر )١٥(



 

 ١٨٧ 

فكف يحيى  ،  في كثير مما كان يحيى ينكره       فوجدناه يوافق هماماً   ، معاذ بن هشام نظرنا في كتبه     
وكـان  ، كان يحيى ال يحدث عن همام     : )٣(وقال عمرو بن علي   . ثقة: )٢(وقال العجلي .)١(بعد عنه 

  .وكتابه صالح،  همام حفظه رديء:)٤(يزيد بن زريعوقال  .عبد الرحمن يحدث عنه
  . ربما وهم،ثقة: )٥(وقال ابن حجر

وأمـا  ، وابن مهدي وغيرهم  ، وابن المديني ، وابن معين ، فقد وثقه أحمد  ، ثقة: خالصة القول فيه  
  .وباقي رجال السند ثقات. يحيى فكف عنه بعد أن تثبت فيه

  

  :الحكم على الحديث
  .إسناده  صحيح

  

، فأخـذّ سـهماً   ، اشتدت به الجراحةُ   أنه جرح يوم ُأحد ف     (في حديث قُزمان    } رهش  { )١٠٨(
  .)٦(أعصاب في باطن الذِّراع واحدها راهش:  الرواهش)فقتَل نفْسه ، فقطع به رواهشَ يديه

  . لم أجد هذه اللفظة وجاء نحو هذا الحديث عند الشيخين
  

  : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام البخاري
      عن سهِل بـنِ سـعد الـساعدي        ، )٨(عن َأبِي حازِمٍ  ، وب بن عبد الرحمنِ   حدثَنَا يعقُ ، حدثَنَا قُتَيبةُ 

�         شْرِكُونالْمو والْتَقَى ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر فَاقْتَتَلُوا ،َأن  ،      ـوُل اللَّـهساَل را مفَلَم
    هلَيع لَّى اللَّهص  كَرِهسِإلَى ع لَّمسو ،   مكَرِهسِإلَى ع وناَل الْآخَرمي أَ  ، وفو     ـوِل اللَّـهسابِ رحص

 ما َأجزَأ   : فَقَالَ .ِإلَّا اتَّبعها يضرِبها بِسيفه   ، )٩(ولَا فَاذَّة  اللَّه علَيه وسلَّم رجٌل لَا يدع لَهم شَاذَّةً        صلَّى
 فَقَاَل ".َأما ِإنَّه من َأهِل النَّارِ:" فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم.ا الْيوم َأحد كَما َأجزَأ فُلَان      منَّ

: قَاَل. ع َأسرع معه  وِإذَا َأسر ، فَخَرج معه كُلَّما وقَفَ وقَفَ معه     : قَاَل. َأنَا صاحبه : رجٌل من الْقَومِ  
 ،فَوضع نَصَل سيفه بِالَْأرضِ وذُبابه بين ثَدييـه       ، فَاستَعجَل الْموتَ   ، فَجرِح الرجُل جرحا شَديدا     

هفيلَى سَل عامتَح ثُم،هالحديث .........   فَقَتََل نَفْس.  

                                                 
  .٣٠٥ / ٣٠ تهذيب الكمال )١(
 .٣٣٤ /  ٢ للعجلي ،الثقات) ٢(
   . المصدر السابق)٣(
   . المصدر السابق)٤(
  .٢٧٠ /  ٢تقريب التهذيب ) ٥(
 .٢٨٢ /  ٢ النهاية )٦(
  .٢٧٤٢رقم /١٠٦١ / ٣  ك الجهاد والسير باب ال يقول فالن شهيدصحيح البخاري) ٧(
  .٣٩٩ / ١ تقريب التهذيب .ينار األعرج سلمة بن دهو : أبو حازم )٨(
 وإنما هي عبارة عن المبالغة أي لم يدع          ال يدع أحداً   : وكله بمعنى منفرد أي    ،وكذلك فذة ، سواء كلتاهما : ولَا فَاذَّة  شَاذَّةً )٩(

   .١٥٠ / ٢مشارق األنوار على صحاح اآلثار .  إال قتلها واستقصاها نفساً



 

 ١٨٨ 

  :تخريج الحديث
   .به بمثله عبد الرحمنِ  بنِيعقُوبِ كالهما من طريق )٢(ومسلم، )١(يأخرجه البخار

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

 أصـل   ) إنه عليه السالم احتجم وهو محرم مـن رهـصة أصـابتْه              (فيه  } رهص  { )١٠٩ (
وأصـل  . الماء من اإلعيـاء     أو ينْزل فيه    ،أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه        : الرهص
  .)٣(شدةُ العصر: الرهص

  

  : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام ابن ماجه
، عن َأبِي الزبيـرِ     ،  عن ابنِ خُثَيمٍ     ،حدثَنَا محمد بن َأبِي الضيف    ، حدثَنَا بكْر بن خَلَف َأبو بِشْرٍ       

   .احتَجم وهو محرِم عن رهصة َأخَذَتْهى اللَّه علَيه وسلَّم  َأن النَّبِي صلَّ�عن جابِرٍ
  

  :تخريج الحديث 
  الزبيرِ عن جابِرِ   بي أَ  أربعتهم من طريق   )٨(والبيهقي، )٧(والطيالسي، )٦(وأحمد، )٥(أخرجه النسائي 

   .به بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
  .المخزومي موالهم ، الحجازي، زيدواسمه ،  محمد بن أبي الضيف-

  .مستور: )٩(قال ابن حجر
  . مجهول الحال فلم أجد من تكلم فيه سوى كالم ابن حجر: خالصة القول فيه

  .أبو عثمان، عبد اهللا بن عثمان القاري المكيهو : ميثَبن خُ ا-
  . ما به بأس، صالح الحديث: )١٠(قال أبو حاتم

                                                 
  . ٣٩٦٦رقم /١٥٣٩ /  ٤ي باب غزوة خيبر ك المغاز صحيح البخاري )١(
ك اإليمان باب غلَظ تَحرِيمِ قَتِْل اِإلنْسانِ نَفْسه وِإن من قَتََل نَفْسه بِشَىء عذِّب بِه فى النَّارِ وَأنَّه الَ يـدخُُل                     صحيح مسلم   ) ٢(

 .٣٢٠رقم /٧٤/ ١الْجنَّةَ ِإالَّ نَفْس مسلمةٌ
  .٢٨٢ /  ٢ة  النهاي)٣(
  .٣٠٨٢رقم /١٠٢٩ /  ٢سنن ابن ماجه ك المناسك باب الحجامة للمحرم  )٤(
  .٣٢٣٥رقم/٢/٢٣٦النسائي ك مناسك الحج باب حجامة المحرم من علة تكون به ،السنن الكبرى) ٥(
  .١٤٢٨٠رقم/٢٢/١٨٥ – ١٤٩٠٨رقم/٢٣/١٨١مسند أحمد ) ٦(
  .١٧٤٧رقم/١/٢٤١مسند الطيالسي ) ٧(
  .٢٠٠١٥رقم /٩/٣٤٠لكبرى للبيهقي ك الضحايا باب موضع الحجامة السنن ا) ٨(
  .٨٥٦ / ١ تقريب التهذيب )٩(
 .١١٢/ ٥الجرح والتعديل  )١٠(



 

 ١٨٩ 

ثقـة ولـه    : )٣(ثقة وقال ابن سـعد    : )٢(وقال العجلي  .يث حسان أحاديثه أحاد : )١(وقال ابن عدي  
: )٥(يحيـى بـن معـين   وقال  .يخطئ : وقال)٤(وذكره ابن حبان في كتاب الثقات   .أحاديث حسنة 

علـي بـن    قـال    .صـدوق : )٧(وقال ابن حجر  . ثقة حجة : )٦(وقال أيضاً ، أحاديثه ليست بالقوية  
ييند٨(الْم( : يثدالْح نْكَرثمدعليكم باإل " :قال النسائي عقيب حديثه   و. م")وقـال   ،لين الحـديث  : )٩

   .لَيس بِالْقَوِي: )١٠(أيضاً
  صدوق : هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

وهو مدلس ولم يصرح هنـا  ) ٤(هو محمد بن مسلم سبقت ترجمته في حديث رقم         : أبو الزبير -
  .بالسماع

  

  :الحكم على الحديث
وأما أبو الزبير فلم يصرح بالسماع من ، مجهول الحال بن أبي الضيف فيه محمد، يفإسناده ضع

  .جابر
احـتجم النبـي    :  من حديث ابن عباس    )١٢(ومسلم، )١١(وللحديث شواهد منها ما أخرجه البخاري     

، )١٤(وأبـي داود  ، )١٣(والبخـاري .  وجع كان به   وهو محرم من   صلى اهللا عليه و سلم في رأسه      
  . به بنحوهعنِ ابنِ عباسٍ عن عكْرِمةَ، هشَام،من طريق  أربعتهم )١٥(وأحمد

  

 أمرنى رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن         (ومنه حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        )  ١١٠(
  .)١٦( وُأخْرج حداها،أي سنَّت): فُأرهفَت ،فأرسل بها ،فأتيتُه بها ،آتيه مدية 

                                                 
  .١٦١ / ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
  .٤٦ / ٢معرفة الثقات ) ٢(
  .٤٨٧ / ٥الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٣٤ / ٥ الثقات البن حبان )٤(
  .١٦١ / ٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٥(
  . المصدر السابق )٦(
  .٥٢٦ / ١ تقريب التهذيب )٧(
  .٢٧٣ / ٥سنن النسائي  )٨(
  . المصدر السابق )٩(
  .المصدر السابق  )١٠(
 .٥٣٧٤رقم /٢١٥٦ص  / ٥ صحيح البخاري ك الطب باب الحجم من الشقيقة والصداع )١١(
 .٢٩٤٢رقم /٢٢ / ٤.  صحيح مسلم ك الحج باب جوازِ الْحجامة ِللْمحرِمِ)١٢(
  .٥٣٧٤رقم /٢١٥٦ /  ٥باب الْحجمِ من الشَّقيقَة والصداعِ  صحيح البخاري )١٣(
 .١٨٣٨رقم /١٠٥ /  ٢ك المناسك باب المحرم يحتجم سنن أبى داود ) ١٤(
  .٣٥٢٣رقم /٤٦٥ /  ٥مسند أحمد  )١٥(
 .٢٨٣ / ٢ النهاية )١٦(



 

 ١٩٠ 

  : اهللا رحمه)١(قال اإلمام أحمد
    قَـاَل   :عن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ قَـالَ     ، ابن َأبِي مريم   - يعني   -حدثَنَا َأبو بكْرٍ  ، حدثَنَا الْحكَم بن نَافعٍ   

   رمع نب اللَّه دبرضي اهللا عنهما  ع:          ـهيآت َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسي رنرَأم  ـةيدبِم  ،
  .الحديث ......... ثُم َأعطَانيها، فَُأرهفَتْ، فََأرسَل بِها،  فََأتَيتُه بِها،وهي الشَّفْرةُ

  

  : تخريج الحديث
 عمرن  اللَّه بد عبعن،  طُعمةَبيَأكالهما من طريق ) ٣(والطحاوي، )٢(وأخرجه أحمد أيضاً

 عبد الرحمن بن شريح عن، ابن وهبكالهما من طريق ) ٥(والبيهقي، )٤(والحاكم. بنحوه مرفوعاً
  .)٦(وصحح هذا اإلسناد الحاكم. بلفظ سكين،  بنحوهعبد اهللا بن عمرعن ، الخوالني

  

  :دراسة رجال السند
  .ضعيف،  بن عبد اهللا بن أبي مريمسوى أبي بكر، رجاله ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .ضعيف وبالمتابعات يرتقي للحسن لغيره، عبد اهللا بن أبي مريم بن فيه أبو بكر، إسناده ضعيف

  

  .)٧(وال يبعد عنه،أي فليدن منه): فليرهقْه ،  إذا صلَّى أحدكم إلى شىء(فيه }  رهق )١١١(
  .فَلْيرهقْه، صلَّى ِإلَى شَيءذا إ  بلفظ)٨(وجدت هذا الحديث عند السيوطي في جامعه

ووجدت نحو هذا الحديث عنـد       . اإلفراد عن طلحة، ولم أعثر على كتابه       وعزاه للدارقطني في  
  :رحمه اهللا) ٩(أبي داود قال

       انفْينَا سرَأخْب انفْينِ ساحِ ببالص نب دمحثَنَا مد١٠(ح(           ـنب ـدامحةَ وبَأبِى شَي نب انثْمثَنَا عدحح و
قَالُوا حدثَنَا سفْيان عن صفْوان بنِ سلَيمٍ عن نَافعِ بنِ جبيرٍ عن سهِل بنِ َأبِى  )١١(يحيى وابن السرحِ

                                                 
 .٦١٦٥رقم /٣٠٦ /  ١٠ مسند أحمد )١(
  .٥٣٩٠رقم /٢٨٨ /  ٩مسند أحمد  )٢(
  .٢٨٢٧رقم /٣٦٣ /  ٧ للطحاوي ، مشكل اآلثار )٣(
  .٧٢٢٨رقم /١٦٠ /  ٤المستدرك  )٤(
  .١٧١١١رقم /٢٨٧ /  ٨ األشربة والحد فيه باب ما جاء فى تَحرِيمِ الْخَمرِ ك  سنن البيهقي الكبرى )٥(
  .١٦٠ /  ٤المستدرك  )٦(
  .٢٨٣ /  ٢النهاية ) ٧(
  .٢٨٣ /  ٣ جامع األحاديث )٨(
  .٦٩٥ رقم/٢٥٧ / ١  باب الدنُو من الستْرةك الصالة سنن أبي داود )  ٩(
  .هو ابن عيينة :  سفيان ) ١٠(
   .٩٦ / ١تقريب التهذيب . أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو  أبو الطاهر المصري :  السرحِابن) ١١(



 

 ١٩١ 

     النَّبِى لُغُ بِهبةَ يثْمـا        « : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم    -حنْهم ندفَلْي ةتْرِإلَى س كُمدلَّى َأحالَ  ِإذَا ص 
طَانالشَّي قْطَعي الَتَهص هلَيع « .  
    :تخريج الحديث
 جميعهم من طريـق     )٥(والبيهقي، ) ٤(والطبراني، )٣(وأحمد ،)٢(وابن أبي شيبة  ، )١(أخرجه النسائي 

   .به بمثلهصفْوان بنِ سلَيمٍ 
  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  . إسناده صحيح

  

  .)٦( أي ادنُوا منها) القبلة ارهقوا ( ومنه الحديث اآلخر) ١١٢(
  

  :رحمه اهللا) ٧(قال اإلمام أبو يعلى
، عـن  )٩(، عن َأبِيـه )٨(حدثَنَا مصعب، حدثَني بِشْر بن السري، عن مصعبِ بنِ ثَابِت، عن هشَامٍ          

  ."ارهقُوا الْقبلَةَ ":ى اهللا علَيه وسلَّمقَاَل رسوُل اهللا صلَّ: ، قَالَتْ رضي اهللا عنهاعاِئشَةَ
  

  :تخريج الحديث
  . ثالثتهم من طريق هشام به بمثله)١٢(والبيهقي، )١١(والعسكري، ) ١٠(أخرجه ابن عدي

                                                 
 .٧٤٧ رقم/٣٩٥ / ٢بِالدنُو من الستْرة الَْأمر باب سنن النسائي ) ١(

  .٢٨٩١ قم/٥٢٧ / ٢إذَا صلَّيت إلَى ستْرة ، فَادن منْها: مصنف ابن أبي شيبة من كَان يقُوُل )  ٢(
  .١٦٠٩٠ رقم/٩ / ٢٦مسند أحمد )  ٣(
   .٩٨ / ٦ المعجم الكبير ) ٤(
  .٣٦١٣ رقم/٢٧٢ / ٢ نُو من الستْرةباب الدك الصالة  السنن الكبرى للبيهقي ) ٥(
  .٢٨٣ /  ٢النهاية ) ٦(
  .٤٣٨٧رقم /٣٥٠ /  ٧مسند أبي يعلى  )٧(
  .هو ابن عروة : هشام  )٨(
  .هو ابن الزبير : عروة  )٩(
 .٣٦١ /  ٦الكامل  )١٠(
  .٣١٨  /  ١ للعسكري  ،تصحيفات المحدثين) ١١(
 .٥٣١٢رقم /٣٣٤ /  ٤ شعب اإليمان )١٢(



 

 ١٩٢ 

  : دراسة رجال السند
  .المدني، الزبيري، أبو عبد اهللا ، األسدي، بن عبد اهللا بن مصعبا : هومصعب -

   .ي مستثبتمصعب الزبير: )١(حمدقال أ
  ، )٤( بكر بن مردويهوأبو، مسلمة بن قاسم و،)٣(الدارقطنيو، )٢(يحيى بن معينوثقه و

صدوق كثيـر   : )٧( وقال أبو حاتم   .)٦(صدوق: قال ابن حجر  و. ثقة غمز للوقف  : )٥(وقال الذهبي 
  .يالغلط ليس بالقو

  .فليس جرحاً فيه، وأما غمزه بالوقف في القرآن، ثقة: خالصة القول فيه
  .األسدي، مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام -

: )١٠(وقال يحيى بـن معـين        .ليس بالقوي : )٩(وقال النسائي  .أراه ضعيف الحديث  : )٨( أحمد قال
 لـيس   ،، كثيـر الغلـط    ، صدوق: )١٢( وقال أبو حاتم  . ليس بشيء    : )١١(أيضاً   وقال   ،ضعيف
 -قال الـسعدي  و. كثير حديث  ليس: )١٤(بن عدي وقال ا  .ليس بقوى : )١٣(قال أبو زرعة  . بالقوي

   .يحمدون حديثهلم أر الناس : )١٥(-الجوزجانيبن يعقوب اإبراهيم 
: )١٨(أيـضاً وقـال   )١٧(بن حبان في كتاب الثقاتا وذكره .ال يحتج به  : )١٦(الرازيابو حاتم   وقال  

  . نبة حديثهمنكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجا

                                                 
  .١١٢ /  ١٣تاريخ بغداد  )١(
  .٢٥٣ / ٥٨تاريخ دمشق  )٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .١٤٨ /  ١٠تهذيب التهذيب  )٤(
  .٦٦٠ /  ٢المغني في الضعفاء ، ٢٦٨ /  ٢الكاشف  )٥(
  .٩٤٦ /  ١ تقريب التهذيب) ٦(
  .٣٠٤ / ٨الجرح والتعديل  )٧(
  .٤٨٨ /  ٢العلل ومعرفة الرجال   )٨(
  .١٩/   ٢٨ تهذيب الكمال )٩(
  .٢٠٨ /  ١ رواية الدارمي، تاريخ ابن معين )١٠(
  .١٩ /  ٢٨ تهذيب الكمال )١١(
  .٣٠٤ /  ٨الجرح والتعديل  )١٢(
  .السابق المصدر  )١٣(
  .٣٦١ /  ٦ البن عدي ،الكامل )١٤(
  .٢٤٥ / ١أحوال الرجال ) ١٥(
  .١٢٢ / ٣الضعفاء والمتروكين البن الجوزي)١٦(
  .٤٧٨ /  ٧البن حبان ، الثقات )١٧(
  .٢٩ /  ٣ المجروحين )١٨(



 

 ١٩٣ 

 بعد ذكـره حـديث      )٣(قال العقيلي . ن الحديث يلَ: )٢(وقال ابن حجر   .ن لغلطه يلُ: )١(وقال الذهبي 
وبخالف هذا اللفظ في معنـاه مـن        ، اإلسنادوقد روي بغير هذا     ، ال يعرف إال به   : رهقوا القبلة أ

من صلى إلى :  قالصلى اهللا عليه وسلم  رواه سهل بن أبي خثمة أن النبي،طريق أصلح من هذا   
   . وهذا ثابت،ستر فليدن منها

  .روابة سهل هي رواية الحديث السابق: قال الباحث
  .ضعيف ولم أجد له متابع: خالصة القول فيه

  

  :الحكم على الحديث
  .)٥(واأللباني، )٤(أسدحسين وضعف الحديث ، فيه مصعب بن ثابت ضعيف، إسناده ضعيف

-سهِل بنِ َأبِى حثْمةَ يبلُغُ بِه النَّبِى من حديث )٦(ي داود أبدوللحديث شاهد صحيح ما جاء عن
   ".ِإذَا صلَّى َأحدكُم ِإلَى ستْرة فَلْيدن« : قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم

  

 فلو أنه أدرك أبويـه أرهقَهمـا طُغيانـا          (وفي حديث موسى والخضر عليهما السالم       ) ١١٣(
أي غَشية وأرهقه أي أغْشاه     : رهقَه بالكسر يرهقه رهقاً   : يقال. وأعجلَهما أي أغْشاهما    )وكُفْرا

  .)٧(أي حملني إثما حتى حملته له: إياه وأرهقَنى فُالن إثماً حتى رهقْتُه
  

  : رحمه اهللا)٨(قال االمام مسلم
ثَنديح     ىسلَى الْقَياَألع دبع نب دمحثَنَا  ،  مدح   ىمالتَّي انملَيس نب رتَمعالْم ، َأبِيه نـةَ  ، عقَبر ن٩(ع( ،

ِإن نَوفًا يزعم َأن موسى الَّذى ذَهـب  :  قيَل البنِ عباسٍ:عن سعيد بنِ جبيرٍ قَالَ ،  ِإسحاقَ يعن َأبِ 
    نى بوسبِم سلَي لْمالْع سلْتَميي راِئيَل ِإس .   يدعا سي تَهعمقُلْتُ؟  قَاَل َأس:" مفٌ : قَاَل.  نَعنَو ثَنَا . كَذَبدح

ُأببٍ قَالَ   يكَع نب :     وَل اللَّهستُ رعمقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم    - سي : »      ـهلَيـى عوسا منَميب ِإنَّه
 اَألرضِ رجالً   ي ما َأعلَم ف   : ِإذْ قَالَ  ، نَعماُؤه وبالَُؤه  :وَأيام اللَّه ،  اللَّه السالَم فى قَومه يذَكِّرهم بَِأيامِ    

 ِإن فـى اَألرضِ     ، َأعلَم بِالْخَيرِ منْه َأو عنْد من هو       يِإنِّ،  فََأوحى اللَّه ِإلَيه   :قَاَل. يخَيرا َأو َأعلَم منِّ   
 والً هجر  نْكم لَما      : قَاَل..... .. َأعربص هلَيع عتَطتَس ا لَمبِتَْأوِيِل م ُئكُأنَبينَةُ فَكَانَـتْ     ، سفا الـسَأم

                                                 
  .٢٦٧ /  ٢الكاشف  )١(
  .٩٤٥ / ١  تقريب التهذيب )٢(
  .١٩٦ /  ٤ العقيلي ،ضعفاءال) ٣(
  .٣٥٠ /  ٧ تحقيقه، مسند أبي يعلى) ٤(
  .٢٤٧ /  ٦السلسة الضعيفة  )٥(
  .)١١٠(سبق دراسته في حديث رقم  ) ٦(
 .٢٨٣ /  ٢النهاية ) ٧(
)٨(صحيح مسلم ك الفضائل باب م  الَمالس هلَيرِ عاِئِل الْخَضفَض ٦٣١٤رقم /١٠٥ / ٧ن. 
  .٣٢٨ / ١ تقريب التهذيب .لة العبدي الكوفي أبو عبد اهللا قَصبن ما هو:  رقَبة)٩(



 

 ١٩٤ 

      ةرِ اآليرِ ِإلَى آخحى الْبف لُونمعي يناكسنْخَرِقَةً     . ِلما مهدجا وهخِّرسى يالَّذ اءـ ، فَِإذَا ج هزاوافَتَج ،
 ةا بِخَشَبوهلَحفََأص ، ا الْغُالَمَأما   ، وركَاف طُبِع موي فَطُبِع ،    هلَيطَفَا عع قَد اهوَأب كَانو ،    كرَأد َأنَّـه فَلَو

  .الحديث... ....... َأرهقَهما طُغْيانًا وكُفْرا
  

  :تخريج الحديث
 بـه   عن سعيد بنِ جبيـرٍ    ، عن عمرِو بنِ دينَارٍ   ،  عيينَةَ  سفْيان بن   من طريق  )١(أخرجه البخاري 

  .بنحوه
  

  :دراسة رجال السند
ولم يذكر أحد من األئمة رواية رقبة عن أبي         ، اختلط بأخرة ، وبالنسبة ألبي إسحاق  ، رجاله ثقات 

أن يكون الحديث   فانتفى  ، وهو أحد الثقات  ، اسحاق بعد االختالط هذا وفقد تابعه عمرو بن دينار        
  .مما روي في اختالطه

- ف بن فَنوبن امرأة كعب شامياي اِلكَالة البِض.  
  .بن عباس ما رواه عن أهل الكتاباب وإنما كذَّ، مستور: )٢(قال ابن حجر

يحيى بن أبي عمرو  وقال.  أحد العلماء:)٣(-عبد الملك بن حبيب األزي- عمران الجونيقال أبو 
  .هل دمشق ألف إماماًكان نو: )٤(الشيباني

  

 حتـى   ،  أي أخرناها عن وقتها    ) أرهقْنا الصالةَ ونحن نتوضأ      (ومنه حديث ابن عمر     ) ١١٤(
  .)٥(ونُلحقُها بالصالة التي بعدها ، كدنا نُغْشيها 

  

  :رحمه اهللا) ٦(قال اإلمام البخاري
عن يوسـفَ بـنِ     ، )٨(عن َأبِى بِشْر  ، )٧(دثَنَا َأبو عوانَةَ   ح :حدثَنَا َأبو النُّعمانِ عارِم بن الْفَضِل قَالَ      

كاهرٍو    ، ممنِ عب اللَّه دبع نقَالَ  رضي اهللا عنهما   ع :     نَّا النَّبِىا،     � تَخَلَّفَ عنَاهـافَرس ةفْرى سف 
   .الحديث...... وقَد َأرهقَتْنَا الصالَةُ ونَحن نَتَوضُأفََأدركَنَا 

                                                 
  .٣٤٠١رقم /١٥٤ / ٤باب حديث الْخَضرِ مع موسى علَيهِما السلَامك أحاديث األنبياء صحيح البخاري  )١(
 .١٠١١ / ١تقريب التهذيب  )٢(
 .٤٣٦ / ١٠تهذيب التهذيب ) ٣(
 .المصدر السابق )٤(
  .٢/٢٨٤النهاية  )٥(
  .٩٦رقم/١/٤٨صحيح البخاري ك العلم باب من أعاد الحديث ثالثاً ليفهم عنه  )٦(
  .١٠٣٦ / ١ تقريب التهذيب .هو وضاح اليشكري الواسطي البزاز:أبو عوانة  )٧(
  .١٩٨ / ١تقريب التهذيب  .  جعفر بن إياس بن أبي وحشية هو: أبو بشر )٨(



 

 ١٩٥ 

  :تخريج الحديث
  .بنحوه به َأبِى بِشْرٍ  من طريق )١(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  .)٢() سلَك رجالن مفازة أحدهما عابِد واآلخر به رهق(ومنه الحديث ) ١١٥(
  

  : رحمه اهللا)٣(قال اإلمام أبو يعلى
   ودعسم نلْتُ بثَنَا الصدح رِيدحالْج  ،   انملَيس نب فَرعثَنَا جدلَالِ  ، حو ظي َأبثَندحـدثني  :  قـال  )٤(ح

  اِلكن ملَّم قَالَ       ، �َأنَس بلَيه وسلَّى اهللا عوِل اِهللا صسر نةً: عفَازالَنِ مجر لَكا: سمهدَأح:   ،ـدابع
اآلخَرقٌ: وهر الحديث......... بِه.  

  

  :تخريج الحديث
  .به بمثلهالصلت بن مسعود الجحدري  من طريق )٥(أخرجه الطبراني

  

  :دراسة رجال السند
- جعفر بن سليمان الضالبصري، أبو سليمان، عيب.  

كر فيه من التشيع والروايات التي رواها التي يستدل بها علـى أنـه              والذي ذُ : )٦(قال ابن عدي  
 وما كان فيه منكر فلعل البالء       ،شيخين أحاديث ليست بالمنكرة    في فضل ال    فقد روى أيضاً   ،شيعي

  . وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه،فيه من الراوي عنه
  .لكنه كان يتشيع، صدوق زاهد: )٧(قال ابن حجر

وبالنسبة لتشيعه فليس داعية له فقد روى في فضل الشيخين أحاديث           ، صدوق: خالصة القول فيه  
  . يتهوهذا دليل على قبول روا

  

  :الحكم على الحديث
  .فيه أبو ظالل ضعيف، إسناده ضعيف

  

                                                 
  .٥٩٥رقم /١٤٨ / ١. ك الطهارة باب وجوبِ غَسِل الرجلَينِ بِكَماِلهِما  صحيح مسلم )١(
  .٢٨٤ /  ٢النهاية ) ٢(
 .٤٢١٢رقم /٢١٥ /  ٧ مسند أبي يعلى )٣(
   .١٠٢٨ / ١ تقريب التهذيب .بن ميمون القسملي هالل بن أبي هالل أو بن أبي مالك هو :  أبو ظالل )٤(

زد، نزلـت   هذه النسبة إلى القساملة، وهي قبيلة من األ       :بفتح القاف وسكون السين المهملة وفتح الميم بعدها الالم        : القسملي
   ٤٩٩ / ٤األنساب للسمعاني . البصرة

 .٢٩٠٦رقم /١٩٤ /  ٣المعجم األوسط ) ٥(
   .١٤٩ / ٢ الكامل في ضعفاء الرجال )٦(
  .١٩٩ / ١تقريب التهذيب ) ٧(



 

 ١٩٦ 

  .)١( أي ذو رهق:ويروى مرهق.  أي متَّهم بسوء وسفَه) فالن مرهق (والحديث اآلخر) ١١٦(
  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام البغوي
         ظَفَّرِيالْم كلالْم دبع نب دمحورٍ منْصو منَا َأبرنِ        َأخْبب دمحم نب دمَأح يدعو سَأنَا َأبَأنْب ،يخَسرالس

                ـدمحم نب اسبِل الْعو الْفَضنَا َأبرَأخْب ،رِينِ النَّضسالْح نب نيسالْح اللَّه دبو عنَا َأبرِل، َأخْبالْفَض
 رضي اهللا   عن جابِرٍ  برنَا مرزوقٌ، مولَى طَلْحةَ، حدثَني َأبو الزبيرٍ،      الدورِي، َأخْبرنَا َأبو نُعيمٍ، َأخْ    

ِإذَا كَان يوم عرفَةَ، ِإن اللَّه ينْزُِل ِإلَى الـسماء          : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :  قَالَ عنهما
 َأتَوني شُعثًا غُبرا، ضاحين من كُلِّ فَج        ،انْظُروا ِإلَى عبادي  : م الْمالِئكَةَ، فَيقُولُ  الدنْيا ، فَيباهي بِهِ   

: قَاَل ، وفُالن وفُالنَةٌ،  فُالن كَان يرهقُ  يا رب   : عميق، ُأشْهِدكُم َأنِّي قَد غَفَرتُ لَهم فَتَقُوُل الْمالِئكَةُ       
  . الحديث.......... لَقَد غَفَرتُ لَهم: ه عز وجلَّيقُوُل اللَّ

  

  :تخريج الحديث
  .به بنحوهمرزوق  ثالثتهم من طريق )٥(وابن عساكر، )٤(والبيهقي، )٣(أخرجه ابن خزيمة

  . به بنحوهعن جابر، أبي الزبير من طريق )٦(وابن أبي الدنيا
  

  :دراسة رجال السند
 ،السرخـسي ،  المظفـري  ،لملك بن الحسن بن علي بن فـضلويه        محمد بن عبد ا    رأبو منصو  -

  .)٧(المعروف برافوكه
  .لم أجد لألئمة كالماً فيه: قال الباحث

امتنع مـن   . أبو عبد اهللا الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضير بن حليم النضري المروزي              -
  .)٨(بنهالتحديث، فيما أخبر ابن ماكوال، إلى أن أنفذ إليه الحاكم أبو الفضل ا

  .لم أجد لألئمة كالماً فيه: قال الباحث
  .)٩(المروزي، الفقيه،  أحمد بن محمد بن الفضل أبو سعيد الكرابيسي-

  .لم أجد لألئمة كالماً فيه: قال الباحث

                                                 
  .٢٨٤ /  ٢النهاية ) ١(
 .١٩٣١رقم /١٥٩ / ٧ للبغوي ، شرح السنة)٢(
 .٢٨٤٠رقم /٢٦٣ /  ٤ باب تباهي اهللا أهل السماء بأهل عرفات  ك المناسك  صحيح ابن خزيمة)٣(
 .٤٠٦٨رقم /٤٦٠ /  ٣ شعب اإليمان )٤(
  .٣١٥ / ٤٥ تاريخ دمشق )٥(
 .٢٦رقم /٥ /  ١ذي الحجة  فضل عشر )٦(
  .٦٦ / ١ معجم ابن عساكر )٧(
  .٧٥ / ٢٥ لإلمام الذهبي ،تاريخ اإلسالم) ٨(
  .٨٢ / ٥ تاريخ بغداد )٩(



 

 ١٩٧ 

  . مولى طلحة، أبو بكر البصري، مرزوق الباهلي -
وذكره ابـن حبـان فـي       . أنا أبرأ من عهدة مرزوق    : )٢(ابن خزيمة قال  . ثقة: )١(قال أبو زرعة  

  .صدوق: )٤(وقال ابن حجر. ئيخط: )٣(وقال. الثقات
  .صدوق : خالصة القول فيه

  .وهو ثقة) ٤٣(هو الفضل بن دكين سبقت ترجمته في حديث رقم :  أبو نعيم-
ولم يصرح بالسماع   ، مدلس، )٤(هو محمد بن مسلم سبقت ترجمته في حديث رقم        :  أبو الزبير  -

  .من جابر
  

  :ى الحديثالحكم عل
فإن عنعنته في غير الصحيحين ال تقبـل حتـى          : وباختصار، لعنعنة أبي الزبير  ، إسناده ضعيف 

 لعنعنة أبي الزبيروبـاقي     )٥(وضعف الحديث األلباني  ، وهنا لم يصرح بالسماع   ، يصرح بالسماع 
  .رواة الحديث مجاهيل

  

الحمـق   : الرهق ها هنا   )رف بيتُك    حسبك من الرهق والجفَاء أن ال يع       (ومنه الحديث   ) ١١٧(
 إلـى    يريد أن ال تـدعو أحـداً       ،أراد حسبك من هذا الخُلُق أن يجهل بيتُك وال يعرف         . والجهل
من هذا؟ : زن وأرجِح فقال:  وذلك أنه كان اشترى منه إزاراً فقال للوزان        ، فيعرف بيتك  ،طعامك

 وإنما هو حسبك    ،مهكذا ذكره الهروي وهو وه    . ف بيتُك حسبك جهال أن ال يعر    : فقال المسئولُ 
أي أنه لما سأل عنه حيث قال زِن وأرجِح لم يكن يعرفه            : من الرهق والجفاء أن ال تَعرف نبيك      

حسبك جهال أن ال تَعرِف نبيك على أنِّى رأيتُه في بعـضِ نـسخِ الهـروى                : فقال له المسئولُ  
ولم يذْكر فيه التعليـل بالطعـام والـدعاء إلـى       )  نسخته التي بأيدينا     وهو كذلك في  ( مصلَحا  

  .)٦(البيت
  

  : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام أبو يعلى
حدثَنَا عباد بن موسى، حدثَنَا يوسفُ بن زِياد، حدثَنَا عبد الرحمنِ بن زِياد، عنِ اَألعز بنِ مسلمٍ،                 

دخَلْتُ يوما السوقَ مع رسوِل اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم، : ، قَاَل�عن َأبِي هريرةَ نَّى َأبا مسلمٍ،ويكَ
              فَقَاَل لَـه ،زِني انزو وقِل السَأله كَانو ،ماهرد ةعباوِيالً بَِأررى سفَاشْتَر ،ازِينزِإلَى الْب لَسفَج 

                                                 
  .٧٨ /  ١٠تهذيب التهذيب  )١(
  . ٢٦٣ / ٤ صحيح ابن خزيمة )٢(
  .٤٨٧ /  ٧ البن حبان ،الثقات )٣(
  .٩٢٩ / ١ تقريب التهذيب )٤(
  .١٨٥ / ١يب  ضعيف الترغيب والتره)٥(
  .٢٨٤ /  ٢النهاية ) ٦(
 .٢٣/٦١٦٢ / ١١مسند أبي يعلى  )٧(



 

 ١٩٨ 

ِإن هذه لَكَلمةٌ ما سمعتُها من َأحد،       :  فَقَاَل الْوزان  ، َأتَّزِن وَأرجِح  ":رسوُل اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم     
  .حديثال.........  كَفَى بِك من الرهق والْجفَاء في دينك َأن الَ تَعرِفَ نَبِيك: فَقَاَل َأبو هريرةَ

  

  :تخريج الحديث
  .  به بمثلهعبد الرحمن بن زيادكالهما من طريق ) ٢(والبيهقي)  ١(أخرجه ابن حبان

  

  :دراسة رجال السند
   .البصري، أبو عبد اهللا، يوسف بن زياد النهدي -

 مشهور  :)٥(وقال الدراقطني  .هو منكر الحديث  : )٤( أبو حاتم  قالو.  منكر الحديث  :)٣(قال البخاري 
  .طيلباألبا

  .منكر الحديث : خالصة القول قيه
  

  :الحكم على الحديث
  .وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم، يوسف بن زيادفيه ، إسناده ضعيف جداً

إسـناده  : )٦(وقـال حسين أسد وضعف الحديث من العلماء ، فضعيف، عبد الرحمن بن زياد  وأما  
   .شديد الضعف: )٨(ناويوقال الم. )٧(وضعفه العظيم أبادي. ضعيف جداً

  

 أي كَلِّفْهما وألْزِمهما مـن      ): ارهك هذَين حتى يصطلحا      (في حديث المتشاحنْين    } رهك  { )*(
  .)٩( وجهدتَها،رهكْتُ الدابة إذا حملْتَ عليها في السير

  

  ).٥٧(وقد سبق تخريجه حديث رقم ، ركواأعند مسلم بلفظ وأصله  ،لم أعثر على هذه اللفظة
 

: وقيل.  هي األمطار الضعيفة واحدتُها رِهمة): ونَستَخيل الرهام (في حديث طَهفة } رهم { )*(
  .)١٠(الرِهمة أشد وقْعا من الديمة
  ).٧٦(سبق تخريجه في حديث رقم 

                                                 
 ٥١ / ٢ البن حبان  المجروحين )١(

  .٥٨٣٠ رقم/٢٨٣ / ٨شعب اإليمان   )٢(
  .٣٨٨ / ٨ للبخاري ، التاريخ الكبير)٣(
  .٢٢٢ / ٩ الجرح والتعديل )٤(
 .٢٢٠ / ٣ البن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين )٥(
  .٢٣ / ١١ تحقيقه ،يعلى مسند أبي )٦(
   .١٥٧/ عون المعبود   )٧(
   .٨٦ / ٤فيض القدير  )٨(
  .٢٨٤ /  ٢ النهاية )٩(
 .المصدر السابق )١٠(



 

 ١٩٩ 

تيمة الرهن والهاء للمبالغـة كالـشَّ  :  الرهينة ) كل غُالم رهينة بعقيقته      (فيه  } رهن  { )١١٨(
ومعنى قولـه رهينـة     . هو رهن بكذا ورهينَة بكذا    :  ثم استُعمال بمعنى المرهون فقيل     ،والشتْم
 وعدم انْفكاكه منها بالرهن في   ، فشبهه في لُزومها له    ،أن العقَيقَة الزِمةٌ له البد منها       : بعقَيقته

  .يد المرتَهن
هذا في  : قال. وأجود ما قيل فيه ما ذَهب إليه أحمد بن حنْبل         تكلَّم الناس في هذا     : قال الخطابي 

 أنه مرهـون    :وقيل معناه .  فمات طفال لم يشْفَع في والديه      ،الشفاعة يريد أنه إذا لم يعقَّ عنه      
  .)١(وهو ما علق به من دم الرحم : فأميطُوا عنه األذَى: بأذَى شَعره واستدلُّوا بقوله

  

  : رحمه اهللا)٢(مام أبو داودقال اإل
    رِىالنَّم رمع نب فْصثَنَا حدح،  اممثَنَا هد٣(ح(،  ُةثَنَا قَتَاددنِ  ،حسنِ الْحةَ   ،عرـمس نع)٤(� ،  ـنع    

   وِل اللَّهسقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم    -ر : »   هيقَتقينَةٌ بِعهكُلُّ غُالَمٍ ر، ع حابِعِ   تُذْبالـس مـوي نْـه، 
وِإنَّمـا   ،وهو وهم من همـامٍ     ، خُوِلفَ همام فى هذَا الْكَالَمِ     :قَاَل َأبو داود   »ويحلَقُ رْأسه ويدمى    

  .ذَاولَيس يْؤخَذُ بِه: قَاَل َأبو داود. »يدمى « : فَقَاَل همام. »يسمى « : قَالُوا
  

  :تخريج الحديث
 ،)١٠(والطبرانـي  ،)٩(والطحـاوي  ،)٨(والدارمي ،)٧(وأحمد ،)٦(وابن أبي شيبة   ،)٥(أخرجه النسائي 

  ،)١٤(وابن ماجه ،)١٣(والترمذي ،)١٢(والبخاري. به بمثلهقَتَادة  جميعهم من طريق )١١(والبيهقي

                                                 
 .٢٨٥ /  ٢النهاية  )١(
 .٢٨٣٩رقم /٦٥ /  ٣سنن أبى داود ك الضحايا باب في العقيقة  )٢(
  .بن يحيى بن دينار العوذيهو ا: همام  )٣(
سـكن  ،غيـر ذلـك     :  حليف لألنصار يكنى أبا عبـد الـرحمن وقيـل            الفزارينْدب بن هالَل بن      ج هو ابن  : سمرةَ )٤(

وكانت وفاته بالبصرة في    ، من الحفاظ المكثرين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ،وكان زياد يستخلفه عليها   ،البصرة
  ١٧٨ / ٣ اإلصابة ،٥٢٧ / ٢ أسد الغابة،٦٥٣ / ٢ االستيعاب  .خالفة معاوية سنة ثماني وخمسين

  .٤٢٣١رقم /١٨٦ / ٧سنن النسائي ك العقيقة باب متى يعق ) ٥(
)٦ (يقَةقبابمصنف ابن أبي شيبة ك الْع  يقَةقي الْعا :  فآهر ن٢٤٧٢٠رقم /٣٢٠ / ١٢م. 
  .٢٠١٥١رقمو٢٠٠٩٥رقم /٧ / ٥مسند أحمد ) ٧(
  .٢٠١٢رقم /١٢٥١ / ٢سنن الدارمي ك األضاحي باب السنة في العقيقة) ٨(
 .٨٦٠رقم /٢٠ / ٣مشكل اآلثار ) ٩(
 .٤٤٣٥رقم /٣٦٠ / ٤المعجم األوسط ) ١٠(
 .١٩٧٤١رقم /٢٩٩ / ٩السنن الكبرى للبيهقي ك المناسك باب العقيقة ) ١١(
  .٥١٥٥رقم /٢٠٨٣ص  / ٥صحيح البخاري ك العقيقة باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة  )١٢(
 .١٥٢٢رقم/١٨١ / ٣باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعمة عن رسول اهللا ك الطهارسنن الترمذي  )١٣(
 .٣١٦٥رقم /٥٧٩ / ٤سنن ابن ماجة ك الذبائح باب العقيقة ) ١٤(



 

 ٢٠٠ 

   .به بلفظ مرتهنتَادة قَجميعهم من طريق  )٤(والحاكم ،)٣(والبزار ،)٢(والطيالسي ،)١(وأحمد
  

  :دراسة رجال السند
   .رجاله كلهم ثقات

  :اختلف المحدثون في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب على ثالثة أقوال 
والحسن قد سمع من سمرة ألنه  :)٥( قال علي بن المدينيصحة سماعه منه مطلقاً: القول األول 

مات سمرة في عهد زياد ، وهذا قول يحيى بن كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر و
وفي سماع الحسن من سمرة ثالثة :)٦(قال الزيلعي.سعيد القطان، وعلي بن المديني وغيرهما

   :مذاهب
 وهو قول ابن المديني ذكره عنه البخاري في أول تاريخه الوسط أنه سمع منه مطلقاً: أحدها
 ولدت لسنتين بقيتا من : سمعت الحسن يقول:قال عن إسرائيل ، ثنا سفيان،حدثنا الحميدي:فقال

 فقال في باب )٧(ونقله الترمذي في كتابه.سماع الحسن من سمرة صحيح :  قال علي،خالفة عمر
: -يعني بن المديني-قال على : - يعني البخاري- قال محمد بن إسماعيل:الصالة الوسطى

   .سماع الحسن من سمرة صحيح
 فإنه صحح في كتابه عدة أحاديث من ،نه يختار هذا القولأرمذي الظاهر من التو: احثقال الب

خرج أ بعد أن )٨( في كتابه المستدرك: واختار الحاكم هذا القول فقال،رواية الحسن عن سمرة
: " تَينِحديث الحسن عن سمرةُ بن جنْدبٍ، َأنَّه حفظَ عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سكْتَ

 هكُوعر نْدع هتاءرق نغَ مكْتَةً ِإذَا فَرسو ،ركْتَةً ِإذَا كَبس. "  َأن مهتَوم مهتَوةَ لَا يرميثُ سدحو
خرج في كتابه عدة أ و."الْحسن لَم يسمع من سمرةَ فَِإنَّه قَد سمع منْه ولَه شَاهد بِِإسنَاد صحيحٍ 

 وقال في كتاب ، على شرط البخاري: وقال في بعضها،أحاديث من رواية الحسن عن سمرة
البيوع بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيع الشاة 

  . وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة:)٩(باللحم

                                                 
 .٢٠٢٠١رقم /١٧ / ٥مسند أحمد ) ١(
  .٩٥١رقم /٢٢٦ / ٢مسند الطيالسي ) ٢(
 .٤٥٤٩رقم /١٥٢ / ٢ مسند البزار )٣(
 .٧٦٩٤رقم /٢٣٨ / ٤المستدرك ) ٤(
  .٥٣ ص ابن المدينيعلل)٥(
  .١/٨٩ نصب الراية )٦(
 .٢٢٢ / ١ سنن الترمذي )٧(

  .٢١٥ / ١المستدرك على الصحيحين  )٨(
  .٣٥ / ٢ المستدرك على الصحيحين )٩(



 

 ٢٠١ 

الموضع -إنما روايته عنه من كتاب، قال الزيلعي في أنه ال يصح سماعه منه و: القول الثاني 
 فقال في النوع )١( واختاره ابن حبان في صحيحه،نه لم يسمع منه شيئاًأ: القول الثاني:-السابق

الرابع من القسم الخامس بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
. من سمرة الحسن لم يسمع : )٢( وقال شعبة. شيئاًكانت له سكتتان والحسن لم يسمع من سمرة

ال يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه من وجه صحيح غير حديث : )٣(وقال البرديجي
  .الحسن لم يسمع من سمرة : )٤(وقال يحيى بن معين. العقيقة

القول :بقالموضع السا-قال الزيلعي في صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده، : القول الثالث 
	ل ا���	��.نه سمع منه حديث العقيقة فقطأالثالث  )٥( : U0$� #ة ا-�' (� (�F��0& ا� ��

34�الْحسن مخْتَلفٌ في سماعه  : فقال في حديث السكتتين )٦( وإليه مال الدارقطني في سننه،.ا�4%
عن حبِيبِ ، ديثُ الْعقيقَة فيما زعم قُريشُ بن َأنَسٍ وقَد سمع منْه حديثًا واحدا وهو ح، من سمرةَ 

: فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة   واختاره البزار في مسنده.بنِ الشَّهِيدا
ولما رجع إلى ولده اخرجوا ، ثم رغب عن السماع عنه ،والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة

 . فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع ألنه لم يسمعها منه ،من أبيهمله صحيفة سمعوها 
 عن عبد اهللا بن أبي األسود عن قريش بن أنس عن حبيب بن )٧(روى البخاري في تاريخه

سمعته :  فقال،قال محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته: الشهيد قال
   .من سمرة

 ، )٨( رجحان القول األول لما ثبت في صحيح البخاري-واهللا أعلم-ي يظهر والذ: قال الباحث
 ،ممن سمع حديث العقيقة، فسألته: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: عن حبيب بن الشهيد قال

اختلف النقاد في االحتجاج بنسخة الحسن عن : قلت :)٩(من سمرة بن جندب، قال الذهبي: فقال
سين حديثا فقد ثبت سماعه من سمرة فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة ، سمرة وهي نحو من خم

 منه وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعاً : )١٠(وقال ابن حجر

                                                 
 .١١٣ / ٥ صحيح ابن حبان )١(

 ٣٥. / ٨ السنن الكبرى للبيهقي )٢(

  .٢٧٨ / ١ التعديل والتجريح )٣(

 .١١٩ / ١من كالم أبي زكريا في الرجال )٤(

 .١/٥٢٢الكبرى السنن  )٥(

 .١٣٥ / ٢ سنن الدارقطني )٦(

 .٢٩٠ / ٢ التاريخ الكبير للبخاري )٧(

 .٥٤٧٢رقم٥٩٠ /٩ صحيح البخاري ك العقيقة، باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة)٨(

  .٤/٥٨٧أعالم النبالء سير  )٩(
  .٢/٢٦٩  التهذيب تهذيب)١٠(



 

 ٢٠٢ 

لحديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن األربعة وعند علي بن المديني أن 
 البخاري وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب وذلك ال كلها سماع وكذا حكى الترمذي عن

وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن : قال )١(ويحسن التنبه لما ذكره الذهبي .يقتضي االنقطاع
يكون لم يسمع منه غالب النسخة التي عن سمرة، فيكون األصل سماعه من سمرة إالّ أن تدل 

  . منهقرينة في اإلسناد أو المتن على عدم سماعه
  

  :الحكم على الحديث
  .)٤(وشعيب ،)٣(واأللباني  ،)٢(وصححه الترمذي ،إسناده صحيح

  

 أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن       ) فغادرها رهنا    (وقال ابن الجوزى في حديث أم معبد        ) *(
  .)٥(تدر

  

  ).٧٩(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

 وفـي   ) نهى أن يمنع رهو المـاء        ( : الهرويقال   ) نهِى أن يباع رهو    (فيه  } رها  { ) ١١٩(
باسم الموضـع   :  سمى رهوا  . أراد مجتَمعه  )الماء    نهى أن يباع رهو الماء أو يمنع       (: اللسان

  .)٦ (الموضع الذي تَسيل إليه مياه القوم: والرهوة. الذي هو فيه الْنخفاضه
  

  : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام أحمد
 نيسثَنَا حدسٍ قَالَ   : قَاَل) ٨(حيو ُأوثَنَا َأبداِل     :حجو الرثَنَا َأبدنِ   ،  حمحالر دبع نب دمحم ،   ـهُأم نع

  ."ولَا رهو بِْئرٍ، )١٠( ماءئلَا  :"عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَاَل، �عن عاِئشَةَ، )٩(عمرةَ
  

  :تخريج الحديث
 نَهـى َأن  :به بلفظمحمد بنِ عبد الرحمنِ من طريق محمد بن إسحاق عن ) ١١(أخرجه أحمد أيضاً  

   .يمنَع نَقْع الْبِْئرِ

                                                 
 .٤/٥٨٨  أعالم النبالء سير)١(

 .١٨١ / ٣سنن الترمذي  )٢(
  .٦٥ /  ٣سنن أبى داود  صحيح وضعيف )٣(
  .٧ / ٥ تحقيقه ،مسند أحمد) ٤(
  .٢/٢٨٥النهاية  )٥(
 .المصدر السابق  )٦(
  .٢٤٨١١رقم /٣١٦ /  ٤١ مسند أحمد )٧(
  .٢٥٠ / ١ب تقريب التهذي .بن محمد بن بهرام التميمي ا هو: الحسين )٨(
  .١٣٦٥ / ١تقريب التهذيب  .عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصارية المدنية )٩(
  .٢٢٦ /  ٥ النهاية .الماء النَّاقع هو الثابت المجتَمع:  النَّقْع )١٠(
  .٢٥٠٨٧ رقم/٩ / ٤٢مسند أحمد ) ١١(



 

 ٢٠٣ 

: هو ابن أبي الرجال   : وحارثة.  به بنحوه  عن عاِئشَةَ ، عن عمرةَ ،  حارِثَةَ  من طريق  )١(وابن ماجه 
عن ، عن عمرة ، أبي الرجال  أربعتهم من طريق     )٤(والطبراني، )٣(والبيهقي، )٢(والحاكم، ضعيف
  . بنحوهعائشة

  

  :دراسة رجال السند
  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحيهو :  أبو أويس-

، اد بغـد  -يعني-قدم ها هنا  ،  ثقة :أو قال ،  ليس به بأس   :وفي رواية أخرى  ، صالح: )٥(حمدأ قال  
   . واحداًوسماع مالك بن أنس كان شيئاً  سماعهأنزعموا ، فكتبوا عنه

، ليس بقـوي : وفي رواية أخرى، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز  ،  صالح :)٦(وقال يحيى بن معين   
: )٨(وفـي روايـة أخـرى     ، وفليح ضعيف ما أقربهما   ، أبو أويس ضعيف  : )٧(وفي رواية أخرى  

    .كان عند أصحابنا ضعيفاً: )٩(لمدينيوقال علي بن ا .صدوق وليس بحجة 
  .  وهو عندهم من أهل الصدق،فيه ضعف: )١٠(وقال عمرو بن علي

  .صالح الحديث: )١٢(وقال أبو داود.  فهو أصح،ما روى من أصل كتابه: )١١(وقال البخاري

  . نيكأنه لَ،  صالح صدوق:)١٤( وقال أبو زرعة.مدني ليس بالقوي: )١٣(وقال النسائي
صدوق : )١٦(وقال يعقوب بن شيبة   . وليس بالقوي ، وال يحتج به  ، يكتب حديثه : )١٥(حاتموقال أبو   

ه ألم يفحش خط   كان ممن يخطئ كثيراً   : )١٧(وقال ابن حبان   .لى الضعف ما هو   إو صالح الحديث 

                                                 
  .٢٤٧٩رقم /١١٢ / ٤ به الكأل سنن ابن ماجة ك الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع) ١(
 .٢٣٢١رقم /٦١ / ٢ المستدرك )٢(
 .١٢١٩٢رقم /١٥٢ / ٦باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء   ك إحياء الموات  السنن الكبرى للبيهقي)٣(
 .٢٦٦رقم /٨٩/ ١لمعجم األوسط  ا)٤(
  .٨٧ /  ١ بحر الدم )٥(
  .١٧٠ /  ١٥تهذيب الكمال  )٦(
  .المصدر السابق )٧(
  .٢٢٥ /  ٣ رواية الدوري، تاريخ ابن معين )٨(
  .١٧٠ /  ١٥تهذيب الكمال  )٩(
  .المصدر السابق )١٠(
  .١٢٧ /  ٥التاريخ الكبير  )١١(
  .١٧٠ /  ١٥تهذيب الكمال  )١٢(
  .٢٥٧ /  ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )١٣(
  .١٧٠ /  ١٥تهذيب الكمال  )١٤(
  .٩٢ / ٥الجرح والتعديل  )١٥(
  .١٧٠ / ١٥لكمال تهذيب ا )١٦(
  .٢٤ / ٢المجروحين  )١٧(



 

 ٢٠٤ 

والذى أرى في أمره تنكب     ،  فيسلك مسلكهم  ،حتى استحق الترك، وال هو ممن سلك سنن الثقات        
. يكتب حديثه : )١( عدي ابنوقال    .ثبات منها  بما وافق األ   واالحتجاجخباره  ما خالف الثقات من أ    

  .صدوق يهم: )٣(قال ابن حجر. ثقة: )٢(وقال ابن شاهين
 كما ذكر فهو أصح، ما روى من أصل كتابهو، هو كما قال ابن حجر: خالصة القول فيه

  .البخاري
  

  :الحكم على الحديث
 وقد تابعه اإلمام مالك ومحمد بن إسحاق مـن روايـة            ،فيه أبو أويس صدوق يهم    ، إسناده حسن 

  ، أحمد فيرتقي للصحيح لغيره
رضي اُهللا عنْه َأن رسوَل اِهللا صلَّى  من حديث أبي هريرة )٤(وللحديث شاهد صحيح عند الشيخين   

و ، )٥(وصححه مـن العلمـاء األلبـاني      ، "ُأ لَا يمنَع فَضُل الْماء ِليمنَع بِه الْكَلَ       :"اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ   
  .)٦(شعيب

  

تقع علـى المرتفـع   :  الرهوةُ)رهوةٌ تنبع ماء :  سئل عن غَطَفان فقال (ومنه الحديث   ) ١٢٠(
  .)٧(كما تقَع على المنْخفض أراد أنَّهم جبل ينبع منه الماء وأن فيهم خُشونة وتوعراً

  .على لفظة زهرةوعثرت ، لم أعثر على لفظة رهوة
  

  : رحمه اهللا)٨(قال اإلمام الحارث
 ،)١٢(عنِ ابنِ سيرِين   ،)١١(،عن منْصورٍ )١٠(، ثَنَا سلَّام بن سلَيم، عن زيد الْعمى       )٩(حدثَنَا َأبو النَّضرِ  
 مهنْ ع َلغشُفَ: اَلقَ؟  لَّم عن قَباِئِل الْعربِ   سِئَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وس      :  قَالَ �عن َأبِي هريرةَ  

                                                 
  .١٨٤ / ٤ البن عدي ،الكامل )١(
  .١٢٦ / ١تاريخ أسماء الثقات  )٢(
  .٥١٨ / ١ تقريب التهذيب )٣(
لَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَـا   قَوِل النَّبِي ص   لِ  الْمساقَاة باب من قَاَل ِإن صاحب الْماء َأحقُّ بِالْماء حتَّى يروى            ك  صحيح البخاري  )٤(

  نَعمي) نَعملَا ي ( اءُل الْمك المساقاة   صحيح مسلم   ،  ٢٣٥٣ رقم/١١٠ / ٣فَض          كُـونى يالَّـذ ـاءِل الْمعِ فَضيرِيمِ بباب تَح
  .٤٠٨٩ رقم/٣٤ / ٥ ل بيعِ ضرابِ الْفَحبِالْفَالَة ويحتَاج ِإلَيه ِلرعىِ الْكَِإل وتَحرِيمِ منْعِ بذِْله وتَحرِيمِ

 .٨٢٨ / ٢ضعيف سنن ابن ماجه صحيح و) ٥(
  .١١٢ / ٦ تحقيقه، مسند أحمد  )٦(
  .٢٨٥ / ٢النهاية ) ٧(
  .١٠٢٦رقم /١٤٤ / ٤مسند الحارث ) ٨(
  .١٠١٧ / ١ تقريب التهذيب .هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم البغدادي هو : أبو النضر  )٩(
  .٣٥٢ / ١ تقريب التهذيب .بن الحواري أبو الحواري البصري هو ا: زيد العمي   )١٠(
  .٩٧٢ / ١تقريب التهذيب .  منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي )١١(
   .محمد بن سيرين األنصاريهو : ابن سيرين  )١٢(



 

 ٢٠٥ 

يوِئمأَ ذ شُ و لُغو نْا عنَّا أَ لَّ، إِ ههم لَُأ سوه ع ثَالَ ثَ نقَ ة َلاِئب : »لَُأسرٍ   وامي عنب نـل   :»فقـال    ؟ ا عمج 
 ي رهُلكُْأَأز م طْ أَ نرشَّ الْ افرِج ، »ولَُأسوه ع ن   فقـال   ؟غَطَفَان« :ـ ز هـ تْ تَ ةٌر بـ  ع اء م  ........
     .الحديث

  :تخريج الحديث
 من طريـق  ) ٢(وأبو بكر الشيباني  .به بمثله   منصور بن زاذان    من طريق   )١(خرجه الرامهرمزي أ

  .وليس زهرة،  بلفظ زهوةعن أبي هريرة، عن سالم،  المغيرةأبي
  

  :دراسة رجال السند
  .)٣( متروك، الطويل المدائني:أبو سليمان ويقال له، م أو سل،ليمم بن سسالَّ -

  

  :الحكم على الحديث
  .ضعيف، وأما زيد العمي. متروك، فيه سالم بن سليم، إسناده ضعيف جداً
  . الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف، وليس فيها شيء صحيح: )٤(وقال اإلمام العقيلي

 أي أن   ): وال منْقَبة وال طَرِيـق وال ركْـحٍ وال رهـو              ال شُفْعةَ في فناَء    (ومنه الحديث    )* (
المشارِك في هذه األشياء الخَمسة ال تكون له شُفْعة إن لم يكن شَريكا في الدارِ والمنزل التـي                  

وهـذا قـول أهـل      ( فإن واحداً من هذه األشياء ال يوجب له شُفْعة           ،هذه األشْياء من حقُوقها   
  .)٥()قاله الهروي . م ال يوجبون الشفعة إال للشريك المخالط ألنه، المدينة

  

  ).٣٧(سبق تخريجه في حديث رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١١٦رقم /١٢٧ / ١ للرامهرمزي ،األمثال )١(
 .١١٤٨رقم /٣٤٠/  ٢ اآلحاد والمثاني )٢(
  .٤٢٥ / ١تقريب التهذيب ) ٣(
  .٤٨٣ /  ٧ للعقيلي ،الضعفاء الكبير) ٤(
  .٢٨٥ / ٢النهاية   )٥(



 

 ٢٠٦ 

 باب الراء مع الواوباب الراء مع الواوباب الراء مع الواوباب الراء مع الواو: : : : لثلثلثلثاملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثا

رجيـع ذوات   :  الـروثُ  ) نهى عـن الـروث والرمـة         (في حديث االستنجاء    }  روث  { )*(
  .)١(روثُ روثاًوقد راثَت تَ،والروثَة أخص منه ،الحافرِ

  

  ).٨٦( في حديث رقم سبق تخريجه
  

  .)٢() فرد الروثَةَ ،وروثة، فأتيتُه بحجرين (ومنه حديث ابن مسعود  ) *(
  

  ).٤٣( في حديث رقم سبق تخريجه
  

 .)٣() إن روثَة سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت فضة(وفيه ) ١٢١(
  .وعثرت على لفظة قبيعة،  الحديثلم أعثر على لفظة روثة في هذا

  

  : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام أبو داود
  يماهرِإب نب ملسثَنَا مدازِمٍ، حح نب رِيرثَنَا جدةُ، حثَنَا قَتَاددَأنَسٍ، ح نـةُ   : " قَاَل�ع٥(كَانَـتْ قَبِيع( 

 وِل اللَّهسر فيةً-صلى اهللا عليه وسلم -سضف ".  
  

  :تخريج الحديث
 جمعيهم  )١١(والبيهقي، )١٠(وابن سعد ، )٩(والطحاوي، )٨(والدارمي، )٧(والنسائي، )٦(أخرجه الترمذي 

  .بنحوه بههمام وجرِير من طريق ) ١٢(والنسائي . به بنحوهجرِيرمن طريق 

                                                 
 .٢٧١ /  ٢ النهاية )١(
  .سابقال المصدر )٢(
  .سابقال المصدر )٣(
 .٢٥٨٥رقم /٣٣٥ /  ٢.  سنن أبى داود ك الجهاد باب فى السيف يحلَّى) ٤(
 .٤/١١ النهاية .تى تكون على رأس قائم السيفهى ال:  القبيعة )٥(
 .١٦٩١رقم /٢٠١ /  ٤ سنن الترمذي ك الجهاد باب ما جاء في السيوف وحليتها  )٦(
  .٩٨١٣رقم /٥٠٨ /  ٥سنن النسائي الكبرى ك الزينة باب حلية السيف  )٧(
 .٢٤٥٧رقم /٢٩٢  / ٢ سنن الدارمي ك السير باب في قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم)٨(
  .١١٩٦رقم /٤١٧ /  ٣مشكل اآلثار للطحاوي  ) ٩(
  .٤٨٧ / ١ الطبقات الكبرى )١٠(
 سنن البيهقي الكبرى ك الزكاة باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كـان                       )١١(

 .٧٣٦١رقم /١٤٣ /  ٤من فضة  
 .٥٣٨٩ رقم/٦١٠ / ٨سيف  حلية ال باب الزينةكسنن النسائي ) ١٢(



 

 ٢٠٧ 

  :دراسة رجال السند
لكن في حديثه عـن     ،  ثقة :البصري،  أبو النضر  ، جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا األزدي         -

  .)١(ث من حفظهد وله أوهام إذا ح،قتادة ضعف
فقد تابع همام جريراً من روايـة       ، بالنسبة لإلشكال الوارد في رواية جريرعن قتادة      : قال الباحث 

  .اإلمام النسائي
بعضهم فـي     وإن كان ضعفه   -وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وجرير      : )٢(قال األلباني 

له أحاديث "  :فيه )٣(عدي ؛ فإنما ذلك فيما تفرد به، كما يشير إلى ذلك قول ابن   - عن قتادة  روايته
عن قتادة؛ فإنه يروي عنه أشياء       كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه؛ إال روايته         

  ".ال يرويها غيره 
  .الحديث وبع على هذافإذا شاركه غيره؛ فذلك دليل على حفظه لما روى، وقد ت: )٤(قال األلباني

  

  :الحكم على الحديث
حديث حسن  هذا  : )٧(قال الترمذي . )٦(وحسين أسد ، )٥(وصححه من العلماء األلباني   ،إسناده صحيح 

  .)٨(عن أنس، عن قتادة، عن همام، وهكذا روي. غريب
  

. ياةً لهـم   أراد ما يحيا به الَخْلق ويهتَدون فيكون ح        ) تحابوا بذكر اللّه وروحه      (وفيه  ) ١٢٢(
  .)٩(وقيل هو القرآن. أراد أمر النُّبوة: وقيل

  

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام أبو داود
عن ،  عن عمارةَ بنِ الْقَعقَاعِ    ،)١١(حدثَنَا جرِير :  وعثْمان بن َأبِى شَيبةَ قَاالَ     ،حدثَنَا زهير بن حربٍ   
« :-صلى اهللا عليه وسلم    -قَاَل النَّبِى   : قَاَل  بنِ جرِيرٍ َأن عمر بن الْخَطَّابِ        َأبِى زرعةَ بنِ عمرِو   

       اءبَِأنْبِي ما ها مُألنَاس اللَّه ادبع نم ِإن،  اءدالَ شُهو ،   ـاءاَألنْبِي مغْبِطُهي ،    ـةاميالْق مـوي اءدالـشُّهو ،  

                                                 
  .١٩٦ / ١  تقريب التهذيب )١(
 .٣٣١ / ٧صحيح وضعيف أبي داود ) ٢(
  .١٣٠ / ٢ الكامل)٣(
 .٣٣١ / ٧صحيح وضعيف أبي داود ) ٤(
  . السابق المصدر )٥(
  .٢٩٢ /  ٢ تحقيقه ، سنن الدارمي)٦(
  .٢٠١ /  ٤سنن الترمذي ) ٧(
  .٥٠٨ /  ٥ للنسائي  ،السنن الكبرى )٨(
  .٢٧٢ /  ٢النهاية  )٩(
 .٣٥٢٩رقم /٣١١ / ٣ك اإلجارة باب في الرهن  سنن أبي داود )١٠(
  .بن عبد الحميد هو ا:  جرير )١١(



 

 ٢٠٨ 

 ،تَحابوا بِروحِ اللَّههم قَوم  « : قَاَل؟ يا رسوَل اللَّه تُخْبِرنَا من هم     :قَالُوا .»للَّه تَعالَى   بِمكَانهِم من ا  
منَهيامٍ بحرِ َأرلَى غَيا ،عنَهاطَوتَعاٍل يوالَ َأمالحديث..... ... و.  

  

  :تخريج الحديث
  .بنحوه  بهنِ الْقَعقَاعِ عمارة بمن طريق) ١(أخرجه البيهقي

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله ثقات

  

  :الحكم على الحديث
  .)٢(وصححه من العلماء األلباني ،إسناده صحيح 

  

 إلـى   ةكأنـه نـسب    . يروى بضم الراء وفتحها    ) المالئكة الروحانيون    (ومنه الحديث    )١٢٣(
 أنهم أجـسام    :ن من زيادات النَّسب ويريد به     واأللفُ والنو . وهو نسيم الريح  : الروح أو الروح  

  .)٣(لَطيفةٌ ال يدرِكها البصر
  

  : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام أبو الشيخ
 حدثَنَا َأبو الَْأسود النَّضر بن عبد       ، بن زنْجويه  ديم حدثنا ح  ،حدثنا َأحمد بن جعفَرِ بنِ نَصرٍ الْجمالُ      

بارِالْج،    يلع نةُ بلَمسثَنَا مدح ، ع ن   ىاناسنِ الْخُرمحالر دبع ،    انينِ حِل بقَاتم ننِ    ، عب دمحم نع 
 ىظبٍ الْقُرةَ    ، كَعريرَأبِي ه نقَـالَ        ، �ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر نإن هللا تعـالى     : "ع 

كأن :  قالوا -مسيرة شَمسكم هذه أربعين يوماً        من وراء أرضكُم بيضاء، نورها وبياضها      أرضاً
 ، فيها عباد هللا تعالى لم يعصوه        -الدنيا أربعين مرةً     رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعني مثلَ       

 :قالوا .ما يعلمون أن اهللا خَلَقَ المالئكة     : ال قَ ؟ أمن المالئكة هم   ،رسول اهللا  يا: قالوا. طرفةَ عين 
       يـا   : قـالوا  .ما يعلمون أن اهللا عـز و جـل خلـق آدم           :  َأفَمن ولَد آدم هم؟ قال     ،يا رسول اهللا  

    يـا  : قـالوا . ما يعلمون أن اهللا عز وجل خلـق إبلـيس         :  قال ؟ َأفَمن ولَد إبليس هم    ،رسول اهللا 
  ". ، خَلَقَهم اهللا عز وجل من ضوء نُورِهالروحانيون:  هم قوم يقاُل لهم:قال؟ فمن هم، رسول اهللا

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به أبو الشيخ

                                                 
  .٨٥٨٥رقم /٣١٥ / ١١ شعب اإليمان )١(
  .٣٥٢٧رقم /٢٧ / ٨ صحيح وضعيف سنن أبي داود )٢(
  .٢٧٢ /  ٢النهاية  )٣(
 .٩٥١٢رقم /١٤٣٩ /  ٤ ألبي الشيخ،  العظمة)٤(



 

 ٢٠٩ 

  :دراسة رجال السند
   .)٢(متروك: الدمشقي، أبو سعيد، )١(ينشَمسلمة بن علي الخُ -
  .عبد الرحمن الخراساني -

  . لم أعرفه:)٣(وقال األلباني، لم أقف على ترجمة له
 أن  :أخطأ األزدي فـي زعمـه     ، فاضل، صدوق، البلخي،  أبو بسطام  ،يطبمقاتل بن حيان النَ    -

  .)٤( كذب الذي بعده، وإنما كذبهوكيعاً
  

  :الحكم على الحديث
  .متروك، فيه مسلمة الخشني، إسناده ضعيف جداً

 -ته مسلمة بـن علـي        آف ،وهذا موضوع : )٥(قال األلباني عن هذا الحديث في السلسلة الضعيفة       
  .على تركه  متروك مجمع-وهو الخشني 

  

 األرواح ها هنا كنايةٌ عـن الجـن         ) إنى أعاِلج من هذه األرواح       (ومنه حديث ضماد    ) ١٢٤(
  .)٦(فهم بمنزلة األرواحِ،  لكونهم ال يرون :سموا أرواحاً

  

  :رحمه اهللا) ٧(قال اإلمام الطبراني
 يلثَنَا عدح        أنا خَاِلد ،يطاسنٍ الْووو بن عرمثَنَا عدزِيزِ، حالْع دب٨( بن ع(  ،نْـدبن َأبِي ه داود نع ،

: ، َأن رجال من َأزِد شَنُوءةَ، يقَاُل لَه       �عن عمرِو بن سعيد، عن سعيد بن جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ          
لْيمنِ، وكَان يعاِلج من اَألرواحِ، فَقَدم مكَّةَ، فَسمعهم يقُولُون ِلمحمد صلَّى اللَّه علَيه             ضمام، كَان بِا  

                ،هيفَلَق ،يدلَى يع يهشْفي لَّ اللَّهَل لَعجذَا الرتُ هَأتَي فَقَاَل لَو ،نُونجمو نكَاهو راحس لَّمسا : فَقَاَلوي
 ،يدلَى يي عشْفلَّ يجو زع اللَّه ِإن ،دمحاحِمواَألر هذه نم اِلجِإنِّي ُأعالحديث.........و .  

  

  :تخريج الحديث
  .به بلفظ كان يرقى من هذه الريحداود  من طريق )٩(أخرجه مسلم

                                                 
  .الخشن، وهو محمد بن أحمد البغدادي الخشني المعروف بابن الخشن، من أهل بغداد هذه النسبة إلى:  الخشني )١(

  .٣٧٢ / ٢األنساب للسمعاني 
  .٩٤٣ / ١ تقريب التهذيب )٢(
  .٥٣٣ / ١٢ سلسلة األحاديث الضعيفة )٣(
   .٩٦٨ / ١تقريب التهذيب  )٤(
  .٥٣٣/  ١٢ سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )٥(
   .٢٧٢ / ٢النهاية )٦(
 .٨٠٧٤رقم /٧٥٨ /  ٣ المعجم الكبير )٧(
    .٢٨٧/ ١ تقريب التهذيب .بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي هو ا: خالد) ٨(
)٩ ( ةالْخُطْبو الَةالص يف٢٠٤٥رقم /١١ /  ٣صحيح مسلم ك الجمعة باب تَخْف.  



 

 ٢١٠ 

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

  :الحديثالحكم على 
  .إسناده صحيح

  

راح : يقـال . أي لم يشُم رِيحهـا    ):  من قَتَل نَفْسا معاَهدة لم يرح رائحةَ الجنَّة          (وفيه  ) ١٢٥(
ريحي ،راحي احرِيح، وري احرائحة الشَّ: وأر و، ءيإذا وجد١( بها الحديثيوالثالثةُ قد ر(.  

  

  : رحمه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
دفْصٍ   حح نب سثَنَا قَي ،  داحالْو دبثَنَا عد٣(ح( ، نسثَنَا الْحدح)٤( ، داهجثَنَا مدـنِ       ،حب اللَّـه ـدبع عن

 من ، وِإن رِيحها يوجد من قَتََل نَفْساً معاهداً لَم يرح راِئحةَ الْجنَّة        « : قَالَ �عنِ النَّبِى   ، �عمرٍو
  .»مسيرة َأربعين عاماً 

  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

 كان الناس يسكنُون العالية فيحضرون الجمعـةَ        (ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) ١٢٦(
 الـروح  )ى به النَّاس فـُأمروا بالغُـسل   وبِهم وسخٌ فإذا أصابهم الروح سطَعت أرواحهم فيتأذَّ   

  .)٥( تَكيف بأرواحهم وحملها إلى النَّاس،نَسيم الريح كانوا إذا مر عليهم النَّسيم: بالفتح 
  

  : رحمه اهللا)٦(قال اإلمام النسائي
سمع الْقَاسم بن محمد    : لَّه بن الْعلَاء، َأنَّه   َأخْبرني عبد ال  : َأخْبرني محمود بن خَاِلد، عنِ الْوِليد، قَالَ      

كَـان النَّـاس يـسكُنُون      ِإنَّمـا   : بنِ َأبِي بكْرٍ، َأنَّهم ذَكَروا غُسَل يومِ الْجمعة عنْد عاِئشَةَ، قَالَتْ          ا
 سطَعتْ َأرواحهم فَيتَـَأذَّى بِهِـم        ذَا َأصابهم الروح  فَيحضرون الْجمعةَ، وبِهِم وسخٌ، وإِ    )٧(الْعاِليةَ

  ."؟َأولَا يغْتَسلُون: " النَّاس، فَذُكر ذَِلك ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل
                                                 

   .٢٧٢ / ٢النهاية  )١(
  .٦٥١٦رقم/٦/٢٥٣٣صحيح البخاري ك الديات باب إثم من قتل ذمياً  بغير جرم  )٢(
  .٦٣٠ / ١ تقريب التهذيب .بن زياد العبدي موالهم البصريا هو: عبد الواحد )٣(
   .٢٤١ / ١ تقريب التهذيب .هو ابن عمرو التميمي: الحسن )٤(
   .٦٥٨ /  ٢النهاية ) ٥(
 .١٦٩٥رقم /٢٦٧ / ٢ة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة   السنن الكبرى للنسائي ك الجمع)٦(
  . هي مواضع خارج المدينة وسخ بفتحتين الشتغالهم بأمر المعاش: يسكنون العالية)٧(



 

 ٢١١ 

  

  :تخريج الحديث
يحيـى بـن    أربعتهم من طريق    ) ٤(والبيهقي، )٣(والطحاوي، )٢(وابن راهويه ، )١(أخرجه البخاري 

 يدعةَعن، األنصاريسرماِئشَة،  عنِ عالقاسم من طريق ) ٥(والطبراني.  مرفوعاً بنحوهع  
، عبيد اهللا بن أبي جعفر بن الزبير      من طريق   ) ٦(وابن حبان . مرفوعاً بنحوه  عائشة   عنبن محمد   ا

  .  مرفوعاً بنحوهعن عائشة، عن عروة بن الزبير
  

  : رجال السنددراسة
  ).٢٩(سبقت ترجمته في حديث رقم الدمشقي ،  أبو العباس،الوليد بن مسلم القرشي موالهم -

وجعله في المرتبة   . والتسوية،  لكنه كثير التدليس   ،ثقة: )٧(ما قاله ابن حجر   : وخالصة القول فيه  
   .)٨(الرابعة

  .فزالت شبهة التدليس، وهنا صرح الوليد بالسماع من عبد اهللا بن العالء: قال الباحث
  

  :الحكم على الحديث
  . إسناده صحيح

  

) اللهم اجعلها رِياحا وال تَجعلهـا رِيحـاً         :  كان يقول إذا هاجت الريح       (ومنه الحديث   ) ١٢٧(
ال تَلْقَح السحاَب إال من رِياح مختلفة يريد اجعلها لَقاحـاً للـسحاب وال تجعلهـا                : العرب تقول 

 الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص العذَاب كالريح العقيم ورِيحاً            مجيءيحقق  و. عذَاباً
  .)٩(صرصراً

  : رحمه اهللا)١٠(قال اإلمام الطبراني
ثَنَا خَاِلددح ،ددسثَنَا مدثَنَّى، حاذُ بن الْمعثَنَا مد١١(ح(ٍنيسح نع ،)بن . )١٢ رمثَنَا عدحفْصٍح وح  

                                                 
  .٩٠٣رقم /٧ / ٢ صحيح البخاري ك الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس )١(
  .٩٨٩رقم /٤٢٧ / ٢ ه مسند إسحاق بن راهوي)٢(
 .٦٦٦رقم /١١٧ / ١ار  شرح معاني اآلث)٣(
  .١٤٥٧رقم /٢٩٥ / ١باب الداللة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار   السنن الكبرى للبيهقي ك الطهارة)٤(
  .٦٥٥١رقم /٣٣١ / ٦ المعجم األوسط )٥(
 اهللا عليه وسلم  أن النبي صلى: لو اغتسلتم أرادت:ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهمك غسل الجمعة باب  صحيح ابن حبان )٦(

  .١٢٣٧ رقم/٣٨ / ٤أمرهم بذلك 
  .١٠٤١ / ١  تقريب التهذيب )٧(
   .٥١ / ١طبقات المدلسين  )٨(
   .٢٧٢ / ٢النهاية  )٩(
 .١١٣٦٨ /٢٦١ / ٢المعجم الكبير  )١٠(
  .٢٨٤ / ١ تقريب التهذيب .بن الحارث بن عبيد بن سليم أبو عثمان البصريا هو: خالد) ١١(
  .٢٤٧/ ١ تقريب التهذيب  . ذكوان المعلم البصري بنهو ا:الحسين ) ١٢(



 

 ٢١٢ 

                 ـوهسٍ وبن قَي نيسالْح وهو بِيحالر يلَأبِي ع نثَنَا َأبِي، عدح ،يلبن ع ماصثَنَا عدح ،يوسدالس
م ِإذَا كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّ  : ، قَاَل�، عنِ ابنِ عباسٍ)١(عن عكْرِمةَ الْحسين بن قيس، 

اللَّهم ِإنِّي َأسَألُك خَيـر هـذه       ":هاجتْ رِيح استَقْبلَها بِوجهِه، وجثَا علَى ركْبتَيه، ومد بِيديه، وقَالَ         
              ،لَتْ بِهسا ُأرم شَرا وهشَر نم وذُ بِكَأعو ،لَتْ بِهسا ُأرم رخَييحِ والرمال    اللَّهـةً ومحـا رلْهعاج 

  ."، اللَّهم اجعلْها رِياحا وال تَجعلْها رِيحاتَجعلْها عذَابا
  

  :تخريج الحديث 
  .به مختصراًعكرمة  طريق ن كالهما م)٣(والبيهقي، )٢(أخرجه الشافعي

  

  :دراسة رجال السند
  .تيمي موالهم ال، أبو الحسن،عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي -

   .)٧(وذكره ابن حبان في الثقات، )٦(العجلىو، )٥(وابن قانع، )٤(وثقه ابن سعد
ذكر ابن عدي لعاصم بن علي ثم ، لم أر لحديثه بأساً: )٩(قال ابن عدي .صدوق: )٨(وقال أبو حاتم

   . سواها منكراًال أعلم له شيئاً: ثم قال .ثالثة أحاديث، تفرد بها عن شعبة
صحيح : في رواية أخرى  وقال  ،  من أبيه  وهو أصح حديثاً  ، رض علي حديثه  لقد ع : )١٠(أحمدقال  

 :)١١(أخـرى  وفي روايـة   ،وكان إن شاء اهللا صدوقاً    ، ما كان أصح حديثه   ، قليل الغلط ، الحديث
 – سألته   :)١٢( وقال أبو بكر المروذي    . ما أقل الخطأ فيه    ،حديثه حديث مقارب حديث أهل الصدق     

  كل عاصم في الـدنيا     :بن معين قال  ا إن يحيى    : عن عاصم بن علي فقلت      أحمد بن حنبل   -يعني
  .كان حديثه صحيحاً، ما أعلم منه إال خيراً:  قال،ضعيف

                                                 
  .٦٨٧ / ١تقريب التهذيب . بن عمر وال تثبت عنه بدعةا لم يثبت تكذيبه عن ، أبو عبد اهللا مولى بن عباسهو: عكرمة )١(
 .٣٦١رقم /٨١ / ١ مسند الشافعي )٢(
  .٢٠٩٦رقم /١٨٩ / ٥ للبيهقي ، معرفة السنن واآلثار)٣(
  .٢٩٩ /  ٧ى الطبقات الكبر )٤(
  .٤٥ /  ٥تهذيب التهذيب  )٥(
  .٩ /  ٢ للعجلي ،الثقات )٦(
  .٥٠٦ /  ٨ البن حبان ،الثقات )٧(
  ٦/٣٤٨الجرح والتعديل  )٨(
  .٢٣٤ /  ٥ البن عدي ، الكامل)٩(
  .٥١١ /  ١٣ تهذيب الكمال )١٠(
  .٣٣ /  ١سؤاالت أبي داود ألحمد  )١١(
  .٩٣ /  ١علل أحمد رواية المروذي  )١٢(



 

 ٢١٣ 

 .ليس بشيء ) ٢(وفي رواية ، كان عاصم بن علي ضعيفاً    : )١( فيه فقال   يحيى بن معين   تعددت أقوال 
  .ليس بثقة )٣(وفي رواية

  .واتهمه،  فذمه؟لت يحيى بن معين عن عاصم بن عليسأ: )٤(وقال المفضل بن غسان الغالبي
: )٦(وقال محمد بـن سـعيد الحرانـي    . )٥( كذاب بن كذاب   :عاصم بن علي فقال   ابن معين   وذكر  

،  أحمد اهللا يا أبـا زكريـا       : قلت ليحيى بن معين    :غيره يقول  سمعت عبيد اهللا بن محمد الفقيه أو      
في مجلسه ثالثـون    ، ناس عاصم بن علي   ويحك أصبح سيد ال   ، اسكت:  قال .أصبحت سيد الناس  

عاصم بن علـي    : سمعت يحيى بن معين يقول    : )٧( عبد اهللا الجعفي الكوفي    و وقال أب  .ألف رجل 
  . صدوق: )٩( وقال الذهبي.ضعيف: )٨(وقال النسائي .بن عاصم سيد المسلمينا

  . ربما وهم،صدوق: )١٠(وقال ابن حجر
  .  أحاديث كما ذكر ابن عديةهو ثالثوأما ما وهم فيه ف، صدوق: خالصة القول فيه

  .علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي موالهمهو :  أبوه-
، خذوا من حديثه ما صح: )١٢(قال وكيعو .-يعني علي بن عاصم   - ال تكتبوا عنه     :)١١(شعبةقال  

  .ما زلنا نعرفه بالكذب: )١٣(يزيد بن هارونوقال  .ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه
 وكان فيـه  ،ئويخط، كان يغلط: كان أبي يحتج بهذا ويقول : )١٤( بن أحمد بن حنبل    قال عبد اهللا  و

  . بالكذبلجاج ولم يكن متهماً
 .وذكرت له خطأه  : في علي بن عاصم       قلت ألحمد بن حنبل    :قال محمد بن يحيى النيسابوري    و

  .لرواية عنه بأساً بارولم ي، خطأ كثيراً،أ أحمد بيده موأو، كان حماد بن سلمة يخطئ :)١٥(فقال

                                                 
  .٥١١ /  ١٣ تهذيب الكمال )١(
  .٣٧٧ /  ١سؤاالت ابن الجنيد  )٢(
  .٣٩٥ /  ٢ سؤاالت البرذعي )٣(
  .٥١١ /  ١٣ تهذيب الكمال )٤(
  . المصدر السابق )٥(
  . المصدر السابق )٦(
  . المصدر السابق )٧(
  .٤٥ /  ٥تهذيب التهذيب  )٨(
  .٣٢١ /  ١ المغني في الضعفاء )٩(
  .٤٧٢ / ١ تقريب التهذيب )١٠(
  .٥٠٧ /  ٢٠ تهذيب الكمال )١١(
  .المصدر السابق )١٢(
  . المصدر السابق)١٣(
  .١١٢ /  ١ بحر الدم )١٤(
  .١١٢ /  ١بحر الدم  )١٥(



 

 ٢١٤ 

  . معروف في الحديث وكان يغلط في الحديث وروى أحاديث منكرة:)١( علي بن المدينيوقال
؟ سألت يحيى بن معين عن علي بن عاصـم         : )٢(قال محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال        

ـ   : قلت،  الخطأ والغلط  :قال؟  وما أنكرت منه  : وال يحتج به قلت   ، ليس بشيء : قال ر ثم شيء غي
 إن علي بـن  : إن أحمد بن حنبل يقول:)٣(قيل ليحيى بن معين . ليس ممن يكتب حديثه:قال؟  هذا

 فكيـف   ،وال حدث عنه بحرف قط    ،  ال واهللا ما كان علي عنده قط ثقة        :قال. عاصم ليس بكذاب  
  .صار عنده اليوم ثقة

  .يتكلمون فيه: )٥( وقال مرة.ليس بالقوي عندهم: )٤(قال البخاري
 ، أن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم :)٦( بن أحمد  قال عبد اهللا  

سمعت علي بن عاصم علـى      : حدثنا جدي قال  : )٧(قال يعقوب بن شيبة      .فيأمره أن يحدث عنه   
ومنهم من أنكر عليه تماديه فـي       ، اختالف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط         

ومنهم من تكلم فـي     ، وع عما يخالفه الناس فيه ولحاجته فيه وثباته على الخطأ         ذلك وتركه الرج  
سوء حفظه واشتباه األمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح مـا                  

وقد كـان رحمـة اهللا علينـا    .  ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص  ،كتب الوراقون له  
  .وللحديث آفات تفسده، والخير البارع شديد التوقي، والصالح، وعليه من أهل الدين

ولكـن  ، ليس هو عندي ممن يكـذب     : )٩(قال صالح بن محمد األسدي     .ضعيف: )٨(وقال النسائي 
وسائر حديثـه صـحيح     ، يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها    ، كثير الوهم ، ء الحفظ ىوهو سي ، يهم

   .وي في الحديث ليس بالق،كان من أهل الصدق: )١٠(الساجيوقال  .مستقيم
: )١٢(وقال الـدارقطني   .وكان إن شاء اهللا من أهل الصدق      ،  فيه ضعف  :)١١(عمرو بن علي  وقال  

والنـاس  ،  بالحـديث  معروفـاً ، كان ثقة : )١٣(وذكره العجلى فقال   .كان يغلط ويثبت على غلطه    
                                                 

  .٥٠٧ /  ٢٠ تهذيب الكمال )١(
  . المصدر السابق)٢(
  .٥٠٧ /  ٢٠تهذيب الكمال  )٣(
  .٩٩ /  ١ للبخاري ،الضعفاء )٤(
  .٣٠٥ / ٧ تهذيب التهذيب )٥(
  .در السابق المص)٦(
  .٥٠٧ /  ٢٠ تهذيب الكمال )٧(
  .٢١٦ /  ١ للنسائي ، الضعفاء والمتروكين)٨(
  .٥٠٧ /  ٢٠ تهذيب الكمال )٩(
  . المصدر السابق )١٠(
  .٥٠٧ /  ٢٠تهذيب الكمال  )١١(
  .٢١ /  ١ سؤاالت السلمي للدارقطني )١٢(
  .١٥٦ /  ٢ للعجلي ، الثقات)١٣(



 

 ٢١٥ 

ـ  : )١(قال ابن حجر    . يدعها فلم يفعل   أنيظلمونه في أحاديث يسألون      ـ  ،ئصدوق يخط وي صر ،
  .ورمي بالتشيع

  . وأكثر األئمة على تضعيفه، ضعيف: خالصة القول فيه
  .)٢(متروك: شنَبه ح لقَ،الواسطي،  أبو علي، الحسين بن قيس الرحبي-

  

  :الحكم على الحديث
وضعف الحديث  ، فضعيف، علي بن عاصم  وأما   فيه حسين الرحبي متروك   ، إسناده ضعيف جداً  
  .)٣(من العلماء األلباني

القراءة التي : قال أبو عبيد ":)٤(ديث قد أنكره اإلمام الطحاوي من حيث المعنى؛ فإنه قال         هذا الح و
سمعتها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جمع، وما كان منها من العذاب فإنه                  

 - صلى اهللا عليه وسـلم       -واألصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي         : قال. على واحدة 
فكان ما حكاه أبو عبيد من       ،"اللهم اجعلها رياحاً وال تجعلها ريحاً     : أنه كان إذا هاجت الريح قال     "

 لجاللـة قـدره   ،لى بـه وهذا عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم مما ال أصل له، وقد كان األَ           
 ما  - صلى اهللا عليه وسلم      -ولصدقه في روايته غير هذا الحديث أن ال يضيف إلى رسول اهللا             

  .ال يعرفه أهل الحديث عنه
ثم اعتبرنا في كتاب اهللا تعالى مما يدل على الواحد في هذا المعنى؛ فوجدنا اهللا تبارك وتعالى قد                  

هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى ِإذَا كُنتُم في الْفُلْك وجـرين بِهِـم               {: قال في كتابه العزيز   
 فكانـت الـريح     )٥(}طَيبة وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَانٍ            بِرِيحٍ  

ففي ذلك ما قد دل على انتفاء       . الطيبة من اهللا تعالى رحمة، والريح العاصف منه عز وجل عذاباً          
  ".ما رواه أبو عبيد مما ذكره

  :يث الصحيحة الواردة في هذا الباب منهاثم ساق اإلمام الطحاوي بعض األحاد
ال تسبوا الريح، إذا رأيتم « : من حديث أبي هريرة قال صلى اهللا عليه وسلم     ) ٦(ما رواه ابن ماجه   

اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها وخير ما أمرت بـه،               : منها ما تكرهون قولوا   
  . ما أمرت بهونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر

  

                                                 
  .٦٩٩ / ١ تقريب التهذيب )١(
  .٢٤٩ / ١ريب التهذيب تق )٢(
 .٢١٨ / ٩السلسة الضعيفة ) ٣(
  .٤١٠ / ٢ مشكل اآلثار )٤(
  .  ٢٢آية:  يونس  سورة )٥(
  .٣٧٢٧رقم /٢٩٤ / ٥سنن ابن ماجة ك األدب باب النهي عن سب الريح  )٦(



 

 ٢١٦ 

 )أحرِقُوني ثم انظروا يوماً راحاً فأذْروني فيه      :  أن رجالً حضره الموت فقال ألوالده      (وفيه   )*(
احر ٌل ماٌل: يومت الريح فيهما: وقيل. أي ذُو رِيح كقولهم رجاحة إذا اشتدوليلةٌ ر احر ١(يوم(.  

  

  ).١٠٤(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

 أي احتاجوا إلى التروح من الحر بالمروحـة         ): رأيتهم يتروحون في الضحى      (وفيه   ) ١٢٨(
  .)٢(العود إلى بيوتهم أو من طَلَب الراحة: أو يكون من الرواح

  

  : رحمه اهللا)٣(قال اإلمام الطبراني
حدثَنَا يحيى الْحماني، حـدثَنَا     : ي، قَاال ، والْحسين بن ِإسحاقَ التُّستَرِ    )٤(حدثَنَا َأبو حصينٍ الْقَاضي   

َأذَّنْتُ في لَيلَة : ، قَاَل)٦(، حدثَني بِالٌل الْمَؤذِّن)٥(َأيوب بن يسارٍ، حدثَنَا محمد بن الْمنْكَدرِ، عن جابِرٍ
      تُ فَلَمينَاد ثُم ،دَأح ْأتي فَلَم ةارِدب ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل فَقَاَل النَّبِي ،اترثَالثَ م ،دَأح ْأتي :

فََأشْـهد َأنِّـي رَأيـتُهم      : اللَّهم احسر عنْهم الْبرد، فَقَاَل بِـاللٌ      : منَعهم الْبرد، فَقَالَ  : ما لَهم؟ فَقُلْتُ  "
ي الصف ونحوتَريرالْح نحِ مب".  

  

  :تخريج الحديث
  .به َأيوب بن سيارٍ  كالهما من طريق)٨(وأبو نعيم، )٧(أخرجه البزار

  

  :دراسة رجال السند
  .)٩(إال أنهم اتهموه بسرقة الحديث، حافظ، انيمالح، يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن -
حمد عنه فقلـت  أ سألت  :)١١(نيطَوقال م  .فض يده  ون ،ال أدري : )١٠(سئل االمام أحمد عنه؟ فقال    و

بلـى،  : ألم تره؟ قلت  : سألت أحمد عنه فقال   : )١٢(قال أبو داود  و .عرفهأ كنت ال    : قال ؟لك به علم  

                                                 
   .٢٧٢ / ٢النهاية  )١(
   .٢٧٣ / ٢النهاية  )٢(
  .١٠٥٧رقم /١٧٢ /  ١المعجم الكبير  )٣(
  .٢٦١ / ٢٢ تاريخ اإلسالم .محمد بن الحسين بن حبيب القاضي الوادعي الكوفيهو : صين أبو ح )٤(
  .هو ابن عبد اهللا بن حرام الصحابي الجليل: جابر )٥(
  .هو ابن رباح الصحابي الجليل: بالل المؤذن  )٦(
  .١٣٥٦رقم /٢٣٥ /  ١ مسند البزار )٧(
  .١٠٥٩رقم /٤٠١ /  ٣ معرفة الصحابة )٨(
  .١٠٦٠ / ١ التهذيب  تقريب)٩(
   .٢١٤ / ١١تهذيب التهذيب  )١٠(
  .المصدر السابق  )١١(
  .١٧٣ / ١ بحر الدم )١٢(



 

 ٢١٧ 

قد : إن ابن أبي شيبة يقدم فما ترى؟ قال       : ألبيقلت  : )١(وقال عبد اهللا بن أحمد     .إذا رأيته عرفته  
   .، ابن أبي شيبة على حال يصدق، وكان يكذب جهاراًجاء ابن الحماني، واجتمع عليه الناس

 اقتـصر   أو يتلقط، وقد طلب وسمع، ولو      األحاديثما يعرف ابن الحماني أن يسرق       : وقال أبي 
   .حمد وابن نميرأ يتكلمون فيه رماه :)٣(قال البخاري  .)٢( على ما سمع

 تـرك  و،  لين :)٦(ل أبو حاتم    وقا .  ضعيف :  )٥(وقال النسائي    . سكتوا عنه  :)٤(وفي رواية قال    
 أحاديـث وسألني عن   ،جاءني يحيى الحمانى    : )٧( السدى وقال إسماعيل  . عنه أبو زرعة الرواية  

همـا  : فيه وفي أبيه  ) ٨ (وقال ابن عدي   .هو كذاب : وقال .فذهب فرواها عن شريك   ،عن شريك   
ـ  . ترك حديثـه    ساقط ملون  :)٩ ( السعدي وقال. ممن يكتب حديثهما   ـ    ق د الغيتـابي   ال أبـو محم

كان معاوية على   : سمعت يحيى الحمانى يقول   : )١١(قال زياد بن أيوب   . شيعى بغيض  :)١٠(الحنفي
: لم يزل يحيى بن معـين يقـول       : )١٢(وقال الدوري  .كذاب عدو اهللا  : قال زياد . غير ملة اإلسالم  

ل فيـه   ما يقا ، ما بالكوفة مثله     ، مشهور ،صدوق: وقال فيه   . حتى مات    يحيى بن عبد الحميد ثقة    
ما رأيت  : )١٤( علي بن حكيم   قال . رجل صدق  ، كان ثقة ال بأس به     :)١٣( يحيى   قال . من حسد  إال

 الثناء عليه وعلى    احسنفأويحيى بن معين    ، علي بن المديني  وأما   .حفظ لحديث شريك منه   أ أحداً
يثـه   في مسنده وأحاد   أرولم  : )١٦(قال ابن عدي   .)١٥( الذي تكلم فيه تكلم من حسد      أنوذكر  ، أبيه

  . منكر الحديث، حافظ:)١٧(قال الذهبي .س بهأنه ال بأوأرجو ، أحاديث مناكير

                                                 
  .١٧٣ / ١بحر الدم  )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .٢٩١ / ٨ التاريخ الكبير )٣(
  .١٢٤ / ١ للبخاري ، الضعفاء الصغير)٤(
  .٢٤٨ /  ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )٥(
  .١٧٠ / ٩ل  الجرح والتعدي)٦(
  .المصدر السابق )٧(
  .٣٢١ / ٥ الكامل في ضعفاء الرجال )٨(
   .١٣٦ / ١أحوال الرجال  )٩(
  .٢٥٠ / ٥ مغانى األخيار )١٠(
  .المصدر السابق )١١(
  .١٦٩ / ٩ الجرح والتعديل )١٢(
  .١٠٤ / ١ رواية ابن محرز،  تاريخ ابن معين)١٣(
  .٢٣٨ / ٧ الكامل في ضعفاء الرجال )١٤(
  .٢٣٨ / ٧ل في ضعفاء الرجال الكام )١٥(
  .المصدر السابق )١٦(
  .٧٣٩/ ٢ المغني في الضعفاء )١٧(



 

 ٢١٨ 

اتهموه بسرقة  والحماني هو يحيى بن عبد الحميد، وهو ثقة حافظ من رجال مسلم: )١(قال األلباني
  .الحديث

فلم يكتف برواية ما سمع من األحاديـث وقـد          ، اتهم بسرقة الحديث  ، حافظ: خالصة القول فيه  
ولم يوثقـه   . وضعفه النسائي . منكر الحديث : وقال الذهبي . ولينه أبو حاتم  ، أحمد بالكذب وصفه  

  .غير ابن معين
  . فقد ذكره فقط ذكراً)٢(وأما حديثه في مسلم

  . أيوب بن سيار الزهري أبو سيار-
كـان يقلـب     :)٥(قال ابن حبان   .منكر الحديث : )٤(وقال البخاري  .ليس بشيء : )٣( ابن معين  قال

لمـا  ، المـستقيمة بأحاديثه  حتى بطل االحتجاج    ،  ويرفع المراسيل، أفسده يحيى الحمانى     نيداألسا
   .فخرج بها عن حد التعديل إلى الجرح، ال أصول لها التي عنه المستفيضة األشياءشابها من 

  .ن الضعف يبين على رواياتهأال إ وليست أحاديثه بالمنكرة جداً: )٦(قال ابن عدي
  .)٨(ضعفوه: أيضاًوقال . ه تركه النسائيوا:)٧(قال الذهبي

  .ضعيف جداً: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
ولينه أبو  ، وقد وصفه أحمد بالكذب   ، فيه يحيى الحماني اتهم بسرقة الحديث     ، إسناده ضعيف جداً  

  .ولم يوثقه غير ابن معين. وضعفه النسائي. منكر الحديث: وقال الذهبي. حاتم
، ووهاه ابـن معـين    ، وترمه النسائي   ، أنكر حديثه البخاري  ، ضعيف جداً ، ياروأما أيوب بن س   

  .كان يقلب األحاديث:وقال ابن حبان . والذهبي
 أي مـشَى إليهـا      ) من راح إلى الجمعة في الساعة األولى فكانَّما قرب بدنَـة             (وفيه  ) ١٢٩(

 راح القوم وتَروحوا إذا ساَروا أي وقْـت         :يقال. وذَهب إلى الصالة ولم يرِد رواح آخر النَّهار       
ها في الحديث إال في                . كاندالساعات التي عد بعد الزوال فال تكون واح أن يكونل الروقيل أص

  .)٩(ساعة واحدة من يوم الجمعة وهي بعد الزوال 
                                                 

  .٢٤٧ /  ٣ السلسلة الصحيحة )١(
  .١٦٠ / ٣  رواية الدوريتاريخ ابن معين) ٢(
  ٦٢ رقم/١٥ / ١صحيح مسلم  )٣(
  .٤١٧ / ١التاريخ الكبير ) ٤(
  .٢٢١ / ١ البن حبان ،المجروحين) ٥(
  .٣٤٦ / ١يالبن عد ،الكامل )٦(
  .٩٦ / ١المغني في الضعفاء  )٧(
  .٤٦ / ١١ تاريخ اإلسالم )٨(
   .٢٧٣ / ٢النهاية ) ٩(



 

 ٢١٩ 

  

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام البخاري
    ي نب اللَّه دبثَنَا عدفَ قَالَ حوس : اِلكنَا مرَأخْب ، مس نع  لَى َأبِ يونِ    يممحالر دبنِ عكْرِ ب٢( ب( ،  ـنع

منِ اغْتَسَل يوم الْجمعة غُـسَل       « : قَالَ �َأن رسوَل اللَّه    � هريرةَ   يعن َأبِ ،  صاِلحٍ السمانِ  يَأبِ
احر ثُم ةنَابنَةًفَكَ، الْجدب با قَرالحديث........... .َأنَّم.   

  

  :تخريج الحديث 
  .به بمثلهمولَى َأبِى بكْرٍ ، يسم من طريق )٣(أخرجه مسلم

  

  : دراسة رجال السند
  .رجاله كلهم ثقات

  

ع الموض:  المراح بالضم  ) ليس فيه قَطْع حتى يْؤوِيه المراح        (وفي حديث سرِقَة الغَنم     ) ١٣٠(
وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القـوم       .  إليه ليالً  يأي تأو : الذي تَروح إليه الماشيةُ   

  .)٥( للموضع الذي يغْدى منه)٤(غْدىمأو يروحون منه كال
  

   :رحمه اهللا) ٦(قال اإلمام النسائي
، عن َأبِيه، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ،  عبيد اللَّه بنِ اَألخْنَسِ عن، )٧( حدثَنَا َأبو عوانَةَ   :َأخْبرنَا قُتَيبةُ قَالَ  

 هدج نقَاَل )٨(ع:     وُل اللَّهسِئَل رس �    دالْي تُقْطَع ى كَمقَالَ ؟ ف : »      لَّقعرٍ مى ثَمف دالْي فَـِإذَا   ،الَ تُقْطَع
 رِينالْج هم٩(ض(    نِ اى ثَمتْ فعقُطنجلْم)١٠(،  الَ تُقْطَعلِ   وبالْج ةرِيسى حف)١١(،     احـرى الْمفَِإذَا آو 

 نجنِ الْمى ثَمتْ فعقُط«.  
   

                                                 
  .٨٤١رقم /٣٠١ /  ١صحيح البخاري ك الجمعة باب فضل الجمعة ) ١(
  .٣٩٦ / ١ تقريب التهذيب .مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:  سمي) ٢(
  .٢٠٠١رقم /٤ / ٣الطِّيبِ والسواك يوم الْجمعة صحيح مسلم ك الجمعة باب ) ٣(
  .٣٤٦ / ٣  النهاية. بالضم مابين صالة الغداة وطلوع الشمس:الغدوة )٤(
   .٢٧٣ / ٢النهاية  )٥(
  .٧٤٤٥رقم /٣٤٣ /  ٤الثمر المعلق يسرق باب  سنن النسائي الكبرى ك قطع السارق )٦(
  .٥٨٠ / ١تقريب التهذيب . شكري وضاح اليهو : َأبو عوانَةَ  )٧(
  .هو عبد اهللا بن عمر بن العاص :  جده )٨(
   .٢٦٣ / ١ النهاية .الجرين هو موضع تجفيف التمر )٩(
)١٠( نجلَه : المامارِي حوس ألنه يو التُّرتُره: هسربع دينار:بالثمن المراد .٨٢٨ /  ١ النهاية .أي ي .  
حرست أحرِس حرسا إذا سرق فيكون المعنى أنه : يقال ؛ بعضهم يجعلها السرِقة نفسها  : قال أبو عبيد: الحريسة  )١١(

أراد بها الشاة و .٩٨ /  ٣غريب الحديث البن سالم . ليس فيما يسرق من الماشية بالحبل قطع حتى يؤويها المراح
 .الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناسالمسروقة من المرعى واالحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى يقال فالن يأكل 

  .٨٥ / ٨حاشية السندي على النسائي 



 

 ٢٢٠ 

  :تخريج الحديث 
  . به بنحوه عن عمرو بن شعيب ،الوليد بن كثيرمن طريق ) ١(أخرجه ابن ماجه

  . به بنحوهعن عمرِو بنِ شُعيب ، سفْيان بن حسينٍ الْواسطي من طريق )٢(والدارقطني
  . به بنحوهيوب السختياني عن عمرو بن شعيبمن طريق أ)٣(والطبراني

  

  :دراسة رجال السند 
  .عبيد اهللا بن األخنس النخعي أبو مالك الخزاز -

وذكره ابن حبان في    .  )٧( والنسائي ،)٦(وأبو داود     ،)٥(يحيى بن معين    و ،)٤(أحمد بن حنبل    وثقه  
  .صدوق: )٩(قال ابن حجر .  كثيراًئيخط: )٨(وقال، الثقات

  .وال يلتفت لكالم ابن حبان مع توثيق األئمة الكبار له  ،ثقة : خالصة القول فيه 
  .)١٠( صدوق ،عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص - 
ـ صدوق    :شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص         هو  :  والده - ت سـماعه مـن     ثب

  .)١١(جده
  :الحكم على الحديث 

وحـسنه مـن العلمـاء    ، صدوق ، ووالده شعيب بن محمد ، إسناده حسن فيه عمرو بن شعيب       
   .)١٢(األلباني 

  

 ألنَّهـا كانـت هـي مراحـا         ،ي أي أعطاَن  ) وأراح على نَعما ثَرِيا      (ومنه حديث ُأم زرع     ) *(
  .)١٣(لنَعمه

  

  ).٦٦(حديث رقم سبق تخريجه في 
  

                                                 
 .٢٥٩٦ رقم/١٩٦ / ٤سنن ابن ماجه ك الحدود  باب من سرق من الحرز   ١)(
  .٢٩٩٤ رقم/٢٦٣ / ٤سنن الدارقطني  )٢(
  .٥٢١٢ رقم/٢٤٥ / ٥المعجم األوسط  )٣(
  .٣٣٢ /  ١سؤاالت أبي داود ، ١٠٤ / ١بحر الدم  )٤(
  .١٣٩ /   ١ رواية الدارمي ، تاريخ ابن معين )٥(
  .٢٧٠ /  ١سؤاالت أبي عبيد اآلجري  )٦(
  .٥ /  ١٩ تهذيب الكمال )٧(
  .١٤٧ / ٧ البن حبان ،الثقات )٨(
  .٣٦٩ /  ١ تقريب التهذيب )٩(
  .٧٣٨ / ١  المصدر السابق)١٠(
  .٤٣٨ / ١ المصدر السابق )١١(
 .٨٦٥ /  ٢ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )١٢(
  .٢٧٣ / ٢ النهاية )١٣(



 

 ٢٢١ 

 أي مما يروح عليه من أصناف الماِل        ) من كل راِئحة زوجاً      ي وأعطاَن (وفي حديثها أيضاً     )*(
  .)١( وقد تقدم . ويروى ذابحة بالذال المعجمة والباء . أعطاني نَصيبا وصنْفا 

  

  ).٦٦(سبق تخريجه في حديث رقم 
 أي يروح عليك نَفْعه وثوابه يعنى قُرب وصـوله          ) ذاك ماٌل رائح     ( وحديث أبي طلحة     )١٣١(

  .)٢(إليه 
  

  : رحمه اهللا )٣(قال اإلمام البخاري 
عن ِإسحاقَ بنِ عبد اِهللا َأنَّه سمع َأنَس بن ماِلـك           ، قَرْأتُ علَى ماِلك    : حدثَني يحيى بن يحيى قَالَ    

وكَانَـتْ  ، وكَان َأحب َأمواِله ِإلَيه بِيرحـاء     ، ةَ َأكْثَر الَْأنْصارِ بِالْمدينَة مالًا       كَان َأبو طَلْح   :يقُوُل�
   جِدستَقْبِلَةَ الْمسبٍ   ، ما طَييهف اءم نم بشْريا وخُلُهدي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر كَانا ، وفَلَم

لَتْ  نَز}              يملع بِه اللّه فَِإن ءن شَيقُواْ ما تُنفمو ونبا تُحمقُواْ متَّى تُنفح ـو   ، )٤(}لَن تَنَالُواْ الْبِرَأب قَام
لَن  [: في كتَابِه   يا رسوَل اِهللا ِإن اَهللا تَعالَى يقُولُ       :طَلْحةَ ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ        

     ونبا تُحمقُوا متَّى تُنْفح ٥( ]تَنَالُوا الْبِر(  ،      اءحريب اِلي ِإلَيوَأم بَأح ِإنو ،    قَةٌ ِللهدا صِإنَّهو ، وجَأر
 ذَِلك ماٌل راِئح ذَِلـك      )٦(بخٍ بخٍ   : فَقَالَ .فَضعها يا رسوَل اِهللا حيثُ شْئتَ     ، وذُخْرها عنْد اِهللا    ،بِرها  

اِئحاٌل رالحديث ........  م.   
  :تخريج الحديث

     .به بنحوهِإسحاق بنِ عبد اللَّه بنِ َأبِى طَلْحةَ  من طريق )٧(أخرجه مسلم
  : دراسة رجال السند 

  .رجاله كلهم ثقات
  

 أي أذِّن بالصالة نَسترح بأداِئها من شـغْل         )الُل  أرِحنا بها يا ب   :  أنه قال لبالل     ( وفيه   )١٣٢(
 غيرها من األعمال الدنيويـة      يعدفإنه كان   ،  كان اشْتغالُه بالصالة راحةً له       :وقيل. القلب بها   

 ) في الصالةي قرة عين( :ولهذَا قال، تعباً فكان يستريح بالصالة ِلماَ فيها من مناَجاة اللّه تعالى 
                                                 

  .٢٧٣ / ٢النهاية  )١(
  .٢/٢٧٤النهاية  )٢(
   صحيح البخاري ك الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك اهللا وقال الوكيل قد سمعت ما قلت )٣(
  .٢٣١٨رقم /١٠٢ / ٣
  .٩٢آية : آل عمرانسورة  )٤(
  .٩٢آية : آل عمرانسورة  )٥(
 .٢٥٠ / ١النهاية . تقال عند المدح والرضى بالشيءهي كلمة : بخٍ بخٍ  )٦(
)٧(ينشْرِككَانُوا م لَونِ وياِلدالْوو الَداَألوجِ ووالزو بِينلَى اَألقْرع قَةدالصو ِل النَّفَقَةصحيح مسلم ك الزكاة باب فَض .  
 .٢٣٦٢رقم /٧٩ / ٣ 



 

 ٢٢٢ 

أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفـسه إليـه بعـد           : يقال  . رب الراحة من قُرة العين      وما أقْ 
ياء١(اإلع(.  

  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام أبو داود 
   ددسثَنَا مدح ،   ونُسي نى بيسثَنَا عدامٍ   ، حدك نب رعسثَنَا مدةَ   ، حرنِ مرِو بمع نع ،نـنِ    عاِلمِ بس 

فَكَـَأنَّهم  ،  لَيتَنى صلَّيتُ فَاسـتَرحتُ      - ُأراه من خُزاعةَ     : قَاَل مسعر  :قَاَل رجٌل   : َأبِى الْجعد قَالَ  
الَةَ يا بِالَُل َأقمِ الـص    « : يقُوُل   -صلى اهللا عليه وسلم   -سمعتُ رسوَل اللَّه    : عابوا علَيه ذَِلك فَقَالَ   

  . »َأرِحنَا بِها
  

  :تخريج الحديث 
 سالم بـن أبـي       من طريق  )٤(والطبراني  . به مطوالً    مسعرمن طريق   ) ٣(أخرجه ابن أبي شيبة     

عن رجل من أسلم من أصحاب النبي مطوالً فجعـل           ،  بن محمد بن الحنفية    هللاعبد ا  عن، الجعد
  . بين سالم ورجل من أسلم  بن محمد بن الحنفيةعبد اهللا

  

  :دراسة رجال السند 
  ،  وكان يرسل كثيراً،ثقةوهو ) ٦٠(سبقت ترجمته في حديث رقم سالم بن أبي الجعد  -

  . فزال إشكال اإلرسال يوهنا صرح بالسماع من عبد اهللا بن الحنفية في رواية الطبران
  .فالصحابة كلهم عدول، وال يضر،  رجل من خزاعة صحابي اسم مبهم-

  :الحكم على الحديث 
وصححه ،والصحابة كلهم عدول    ، فال يضر ، فهو الصحابي   ، أما الرجل المبهم    ، إسناده صحيح 

  .)٥(من العلماء األلباني 
  

 أي يعتَمد على إحداهما مرةً وعلـى        )أنه كان يراوِح بين قدميه من طُول القياَم       (وفيه  ) ١٣٣(
  .)٦(األخرى مرةً ليوصل الراحةَ إلى كل منهما 

                                                 
  .٢٧٤ / ٢النهاية ) ١(
 .٤٩٨٧رقم /٤٥٣ / ٤ ك األدب باب فى صالَة الْعتَمة سنن أبى داود )٢(
 .٩٤٠رقم /٢٢٣ / ٣ مسند ابن أبي شيبة )٣(
 .٦٢١٥رقم /٢٧٧ / ٦المعجم الكبير  )٤(
  .٤٨٥ / ١٠ صحيح وضعيف سنن أبي داود )٥(
  .٢٨٦ / ٢ النهاية )٦(



 

 ٢٢٣ 

  : رحمه اهللا )١( الطيالسيقال اإلمام
حدثَنَا عثْمان بن عبد اِهللا بنِ َأوسِ بـنِ حذَيفَـةَ           : حدثَنَا عبد اِهللا بن عبد الرحمنِ الطَّاِئفي ، قَاَل          

   اهللا عليه وسلم فَنَزَل قَدمنَا وفْد ثَقيف علَى النَّبِي صلى: قَاَل ) ٢( الثَّقَفي ، عن جده َأوسٍ
ونيالَف٣(اَألح (   َةبنِ شُعب ةيرغلَى الْمع�،  ينياِلكَل الْمَأنْزو )قَاَل   ) ٤ تَهوُل اِهللا صلى اهللا     : قُبسر كَانو

 يـه مـن طُـوِل الْقيـامِ        يـراوِح بـين قَدم     عليه وسلم يْأتينَا فَيحدثُنَا بعد الْعشَاء اآلخرة حتَّـى        
  .الحديث ........

  

  : تخريج الحديث
  ، )٨(والطبري  ،)٧(والطحاوي ، بلفظ يراوح بين رجليه )٦(وابن ماجه ، )٥(أبو داود أخرجه 

  .به بنحوه  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي  جميعهم من طريق)٩(والبيهقي 
  

  :دراسة رجال السند 
  . بن عبد الرحمنِ الطَّاِئفي عبد اِهللا -

   .)١١( بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره . )١٠( العجلي وثقه 
يحيى بن وقال  ،ليس هو بقوى، هو لين الحديث:)١٣(قال أبو حاتم و. ليس بالقوي:)١٢(قال النسائي 

تب  ليس به بأس يك    :)١٦(وفي رواية أخرى     ،)١٥(  ضعيف :وفي موضع آخر  ،  صويلح :)١٤(معين  
  .عتبر بهي: )١٧(وقال الدارقطني .حديثه 

                                                 
  .١٢٠٤ رقم/٤٣٢ / ٢مسند الطيالسي  )١(
  .١٥٠ / ١اإلصابة ،٢١٥ / ١ أسد الغابة ،١٢٠ / ١االستيعاب .  مات سنة تسع وخمسين ، الثَّقَفيبنِ حذَيفَةَا هو: َأوسِ )٢(
  .٩٣ / ١األنساب للسمعاني .حالف وهي بطن من كلبهذه النسبة إلى األ: حالفاَأل )٣(
  .٣ / ٤النهاية . بيوت العرب  بيت صغير مستدير، وهو من:القبة من الخيام )٤(
  .١٣٩٥رقم /٥٢٧ / ١.  ك شهر رمضان  باب تَحزِيبِ الْقُرآنِ سنن أبي داود)٥(
 .١٣٤٥رقم /٤٧٦ / ٢ سنن ابن ماجة ك إقامة الصالة والسنة فيها باب في كم يستحب بختم القرآن )٦(
  .١٣٧٣ رقم/٤٠٠ / ٣شرح مشكل اآلثار ) ٧(
 .٨٨٥رقم /١١٢ / ٣ للطبري ، تهذيب اآلثار)٨(
 .٢١٧٦رقم /٣٩٦ / ٢ شعب اإليمان )٩(
  .٤٥ / ٢معرفة الثقات  )١٠(
  .٤٠ / ٧ البن حبان ، الثقات)١١(
  .١٩٨ / ١ للنسائي، الضعفاء والمتروكين)١٢(
  .٩٧ / ٥  الجرح والتعديل )١٣(
  .١٤١ / ١ رواية الدارمي، تاريخ ابن معين ) ١٤(
  .١٦٧ / ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )١٥(
  .المصدر السابق  )١٦(
  .٤٠ / ١ طنيللدارق ، سؤاالت البرقاني)١٧(



 

 ٢٢٤ 

سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديثه مستقيمة وهو ممـن              : )١(وقال ابن عدي  
  . بمن بعده فوهم-أي ابن عدي -  ثم خلطه: )٢(وقال الذهبي . يكتب حديثه 

  .صدوق : خالصة القول فيه 
     . بنِ حذَيفَةَ الثَّقَفيعثْمان بن عبد اِهللا بنِ َأوسِ -

  ً.ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً)٤ (وذكره أبو حاتم. )٣(بن حبان في كتاب الثقاتاذكره 
  .لين لم يوثقه سوى ابن حبان : خالصة القول فيه 

 إسناده ال يصح ألنه من رواية عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي               وهذا: )٥(قال األلباني   
لكن روى عنه جمع ، )٦ (غير ابن حبان، وهذا لم يوثقه ،  عثمان بن عبد اهللا بن أوس الطائفيعن

  .من الثقات 
  

  :الحكم على الحديث 
  .لين: عثْمان بن عبد اِهللا بنِ َأوسِفيه ، إسناده ضعيف

  

لمسك كأنـه جعـل لـه      أي المطيب با   ) نَهى أن يكتَحل المحرم باإلثْمد المروح        (وفيه  ) ١٣٤(
  .)٧(رائحةٌ تفَوح بعد أن لم تَكُن له رائحةٌ 

  

  .على تخريج له عثر ألم 
  

   .)٨ () أنه أمر باإلثْمد المروح عند النَّوم (ومنه الحديث اآلخر ) ١٣٥(
  

  : رحمه اهللا )٩(قال اإلمام أبو داود 
 ىلثَنَا النُّفَيد١٠( ح( ، لثَنَا عدحي نب  ثَابِت  ،ثَندذَةَ        يحونِ هب دبعنِ مانِ بمالنُّع ننِ بمحالر دبع  ، نع

َأبِيه ، هدج ننِ النَّبِ، )١١(ععمِ -صلى اهللا عليه وسلم- يالنَّو نْدحِ عورالْم دبِاِإلثْم رَأم َأنَّه   

                                                 
  . ١٦٧ / ٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  .١٣٥ / ٤ ميزان االعتدال )٢(
   .١٩٨ / ٧ البن حبان، الثقات)٣(
  .١٥٥ / ٦ الجرح والتعديل  )٤(
 .٣٦ / ١دفاع عن الحديث النبوي  )٥(
  .١٩٨ / ٧ البن حبان ، الثقات)٦(
  .٢٧٥ / ٢ النهاية )٧(
  ..٢٧٥ / ٢النهاية  )٨(
  .٢٣٧٩رقم /٢٨٢ / ٢.  داود ك الصوم باب فى الْكَحِل عنْد النَّومِ ِللصاِئمِ سنن أبى)٩(
  .٥٤٣ / ١تقريب التهذيب  عبد اهللا بن محمد أبو جعفر الحرانيهو :  النفيلي )١٠(
  .معبد بن هوذة بن قيس بن أوس األنصاري صحابي له حديث وهو جد عبد الرحمن بن النعمانهو : جده ) ١١(
  .١٧٠ / ٦اإلصابة ، ١٠٣٢ / ١أسد الغابة  ،٤٤٩ / ١ب اإلستيعا 



 

 ٢٢٥ 

  .»ِليتَّقه الصاِئم  « :وقَاَل
  .- حديثَ الْكَحِلييعن-هو حديثٌ منْكَر :  يحيى بن معينٍ يقَاَل ِل: َل َأبو داودقَا

  

  : تخريج الحديث
  .به بمثلهعبد الرحمن بن النعمان  كالهما )٢(والطبري، )١(أخرجه أحمد 

  

  : دراسة رجال السند 
  .أبو النعمان الكوفي ،  عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة األنصاري -

بن حبان في ا وذكره . صدوق:)٥( الرازيو، )٤(وقال أبو حاتم . ضعيف  :)٣(يحيى بن معين  قال  
   .ضعفه راجح: )٨(وقال الذهبي  . متروك:)٧(وقال الدارقطني  .) ٦( كتاب الثقات

   .صدوق ربما غلط: )٩(قال ابن حجر
  .ضعيف : خالصة القول فيه 

  .)١٠(مجهول : ن هوذة األنصاري المدنيالنعمان بن معبد ب -
  :الحكم على الحديث 

 ضـعفه و،   فضعيف عبد الرحمن بن النعمان   وأما  ، فيه النعمان بن معبد مجهول    ، إسناده ضعيف 
هو حديثٌ  : قَاَل ِلى يحيى بن معينٍ       : )١٣(قَاَل َأبو داود    و .)١٢(وشعيب  ، )١١(األلباني   من العلماء 

 نْكَرم- ِلييثَ الْكَحدى حنع- .   
  

ـ             أ لكَأنّي   ( ومنه الحديث    )١٣٦( ي نظُر إلى كناَنة بن عبد ياَِليَل قد أقبل تـضرِب درعـه روحت
  .)١٤( )رِجلَيه

  

                                                 
 .١٦١١٦رقم /٤٩٩ / ٣ مسند أحمد )١(
 .٢٧٩٢رقم /٢٩٧ / ٦ للطبري ، تهذيب اآلثار)٢(
  .٤٥٩ /  ١٧تهذيب الكمال ) ٣(
  .٢٩٤ /  ٥الجرح والتعديل  )٤(
  .١٠١ /  ٢ البن الجوزي ، الضعفاء والمتروكين)٥(
  .٧٦ /  ٧ البن حبان ،الثقات) ٦(
  .٤٢ /  ١ سؤاالت البرقاني )٧(
  .٣٢٣ /  ٤ ميزان االعتدال )٨(
  .٦٠٢ / ١تقريب ) ٩(
  .١٠٠٥ / ١ تقريب التهذيب )١٠(
 .٥٢٧ / ١ضعيف سنن أبي داود ) ١١(
  .٤٩٩ / ٣ تحقيقه ،مسند أحمد بن حنبل) ١٢(
   .٢٠٢ / ١٠ تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٢٧٥ / ٢النهاية  )١٤(



 

 ٢٢٦ 

  : رحمه اهللا )١(قال اإلمام الواقدي 
     ازِيجالْح نب دمحي مثَندح ،      دينِ َأبِي ُأسب ديُأس نأَ ، ع نةَ   علَـى      : قَالَ .)٢(بِي قَتَادلْنَـا عا نَزلَم 

ةبِييدالْح ........              تَهيِلح سمي لّمسو هلَيع لّى اللّهص وَل اللّهسر كَلّمي وهةُ وورقَ عةُ ، فَطَفيرغالْمو
فَطَفقَ الْمغيـرةُ   ،  -السيف علَى وجهِه الْمغْفَر     قَاِئم علَى رْأسِ رسوِل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم بِ         

 اُكْفُفْ يدك عـن مـس ِلحيـة         :كُلّما مس ِلحيةَ رسوِل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم قَرع يده ويقُولُ           
لَيتَ شعرِي مـن َأنْـتَ يـا        :ه غَضب عروةُ فَقَاَل     فَلَما َأكْثَر علَي  ، رسوِل اللّه قَبَل َألّا تَصَل إلَيك       

دمح؟م                 لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسابِك ؟ فَقَاَل رحنِ َأصيب نى مي َأرذَا الّذه نم  :   ـنذَا ابه
نْـك عـذرتَك إلّـا       ؟ واَللّه ما غَـسلْت ع      )٣(روَأنْتَ بِذَِلك يا غُد   :قَاَل  . بن شُعبةَ   اَأخيك الْمغيرةُ   

َأتَدرِي كَيفَ صنَع هـذَا ؟      ، لَقَد َأورثْتنَا الْعداوةَ من ثَقيف إلَى آخرِ الدهرِ يا محمد           ، َأمسِ)٤(بِعلَابِطَ
      همقَو نكْبٍ مي رف جخَر نَ، إنّهنَنَا ويا كَانُوا بوافَلَمام ، منْهم فَرو مهاِئبرَأخَذَ حو مفَقَتَلَه مقَهفَطَر  .

               ينِ قَسشَمِ بنِ جب ططَينِ حب اِلكي منب ننَفَرٍ م عم جةُ خَريرغالْم كَانلَامِ   ،  -والَْأح دةُ َأحيرغالْمو
 والْآخَر الشّرِيد وِإنّما كَان اسمه - رجٌل من كنْدةَ - ِلَأحدهما دمون  ومع الْمغيرة حليفَانِ لَه يقَاُل-

          هدشَر نَعا صم ابِهحةُ بَِأصيرغالْم نَعا صو ، فَلَمرمع    بِالشّرِيد يمقَسِ     .فَسقَـووا إلَـى الْمجخَرو
   اءفَج ، ةرِيكَنْدبِ الِْإساحص       ةيرغلَى الْمع مهآثَرو اِلكي منتّـى إذَا كَـانُوا        ،  بح ـيناجِعلُوا رفََأقْب

بِبيسان شَرِبوا خَمرا ، فَكَفّ الْمغيرةُ عن بعضِ الشّرابِ وَأمسك نَفْسه وشَرِبتْ بنُو ماِلـك حتّـى                 
    يرغالْم هِملَيع ثَبوا ، فَوركس   مةُ فَقَتَلَه ..........      اِلكي منفَقَاَل ب ودعسا مغَد حبا َأصفَلَم:    قَـد إنّه 

            اِلكي منب انَكُمقَتََل إخْو ةَ َأنّهبنِ شُعب ةيرغرِ الْمَأم نم كَان ،      ـنا ملُوهةَ اقْبيخُذُوا الدي وونيعفََأط
 :قَـالَ  .لَا يكُون ذَِلك َأبدا ، واَللّه لَا تُقرك الَْأحلَافُ َأبدا حين تَقْبلُهـا            : قَالُوا  . م  بني عمكُم وقَومكُ  

      ا قُلْت لَكُملُوا ماقْبي وونيعَأط    تَـيحور ـهعرد رِبَل تَضَأقْب ل قَدالَيي دبنِ عنَانَةَ بلَكََأنّي بِك اَللّهفَو
رِجهالحديث  .......  )٥(لَي.   

                                                 
  .٥٩٧ /  ١مغازي ال) ١(
 ، وجزم الواقدي وابن القداح وابن الكلبي بأن اسمه النعمان،هو الحارث بن ربعي بن الخزرج األنصاري السلمي:بو قتادة  أ)٢(

 توفي ، فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، اختلف في شهوده بدرا واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها،وقيل اسمه عمرو
  .٣٢٧ /  ٧اإلصابة ، ٨٦ / ١اب  اإلستيع.بالمدينة سنة أربع وخمسين

  . ٣٢١٦ / ٥ لسان العرب .ال عهد لهالذي  :غادر ال)٣(
)٤(  الَبِط٧٥ / ٦تاج العروس  .حوض يجتمع فيه الماء: ع.   
   فإنه من الروح وهو أن يتباعد صدور القدمين ويتدانى العقبان :روحتي رجليه )٥(

 فإذا أفرط الروح في الرجلين حتى تصطك العرقوبـان  ،تروح روحاً وقد روحت رجله  ، رجل أروح وامرأة روحاء    : يقال
 .٥٥٥ / ٢ للخطابي ، غريب الحديث.فهو العقل



 

 ٢٢٧ 

  : تخريج الحديث
وابـن شـجاع    . به بمثله     الواقدي عن، محمد بن شجاع الثلجي   من طريق    )١(أخرجه ابن عساكر  

  .متروك
  

  : دراسة رجال السند 
  .)٢(صدوق : َأسيد بن َأبِى َأسيد الْبراد أبو سعيد المديني -

  

  :الحكم على الحديث 
  .فيه الواقدي متروك ، إسناده ضعيف جداً

  

  . )٣( أي متَّسع مبطُوح) أنه أتى بقَدح أروح (ومنه الحديث ) ١٣٧(
  

  : رحمه اهللا )٤(قال اإلمام أحمد 
ةَ من   حدثْنَا يا َأبا حمز    :� قُلْتُ ِلَأنَسٍ  :قَاَل)٦(عن ثَابِت   ، )٥(حدثَنَا سلَيمان   ، حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ     

         رِكغَي نم ثُهدلَا تُح تَهًئا شَهِداجِيبِ شَيالَْأع هذه.         ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى رقَاَل ص :
فَجاء بِلَـاٌل   ، برِيُل  ثُم انْطَلَقَ حتَّى قَعد علَى الْمقَاعد الَّتي كَان يْأتيه علَيها جِ          ، صلَاةَ الظُّهرِ يوما    

بِالْمدينَة َأهٌل يقْضي الْحاجةَ ويصيب من الْوضـوء وبقـي           فَقَام كُلُّ من كَان لَه    ، فَنَاداه بِالْعصرِ   
        ينَةداِلي بِالْمَأه ملَه سلَي اجِرِينهالْم ناٌل ملَّ   ، رِجص وُل اللَّهسر يحٍ       فَُأتبِقَـد ـلَّمسو هلَيع ى اللَّه

 حوَأري الِْإنَاءف كَفَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر عضفَو اءم يهالحديث  ......... ف.  
  : تخريج الحديث

  .به بمثله هاشم من طريق ) ٧(أخرجه عبد بن حميد 
  

  :دراسة رجال السند 
  .ت رجاله كلهم ثقا

  

  :الحكم على الحديث 
  .)٨(شعيب وصححه من العلماء  ،إسناده صحيح

  

                                                 
 .٢٤ /  ٦٠تاريخ دمشق ) ١(
  .١١١ /١تقريب التهذيب  )٢(
  .٢٧٥ / ٢النهاية  )٣(
  .١٢٤١٢رقم /٤٠٤ /  ١٩ مسند أحمد )٤(
  .٤١٣ / ١ تقريب التهذيب .البصري بن المغيرة القيسي أبو سعيد موالهم ا هو: سليمان )٥(
    .بن أسلم البنانيا هو:  ثابت )٦(
 .٢٧٥ / ٢ مسند عبد بن حميد )٧(
 .١٣٩ / ٣ تحقيقه ،مسند أحمد )٨(



 

 ٢٢٨ 

 يدخُلون  (في حديث علي رضي اللّه عنه في صفَة الصحابة رضي اللّه عنهم             } رود  { ) ١٣٨(
 أي يدخُلُون عليه طاَِلبين العلْم وملْتمسين الحكْم من عنده ويخْرجـون            )رواداً ويخْرجون أدلَّة    

وأصُل الرائد الذي يتقَدم القوم يبصر . جمع راِئد مثُل زاِئر وزوار      : والرواد  . أدلَّة هداة للنَّاسِ    
  .)١( وقد راد يرود رِياَداً. لهم الكَأل ومساقطَ الغيث 

  

  :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام الطبراني 
ميع بن عمر بن عبـد  َأبو غَسان ماِلك بن ِإسماعيَل النَّهدي، ثنا ج  حدثَنَا علي بن عبد الْعزِيزِ، ثنا        

، �، عنِ الْحسنِ بن علي    )٣(حدثَني رجٌل بِمكَّةَ، عنِ ابنٍ َألبِي هالَةَ التَّميمي       : الرحمنِ الْعجلي، قَالَ  
ي هالَةَ التَّميمي وكَان وصافًا، عن حلْية النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،            سَألْتُ خَاِلي هنْد بن َأبِ    : قَاَل

        لَّقُ بِهًئا َأتَعا شَينْهفَ ِلي مصي َأنَا َأشْتَهِي َأنو ......... نيسوِل     : قَاَل الْحسخُوِل رد نَألْتُ َأبِي عس
  لَّى اللَّهص فَقَالَ  اللَّه ،لَّمسو هلَيَأ : عزج نْزِِلهى ِإلَى مِإذَا َأو فَكَان ي ذَِلكف ْأذُونًا لَهم هِلنَفْس خُولُهد كَان

   اءزثَالثَةَ َأج خُوِلهد هنَفْس :          يبو نَهيب هءزج ءزج ثُم ،هِلنَفْس وجزء ،هلَأله وجزء ،ِللَّه ءزالنَّاسِ  ج ن
فَيرد ذَِلك علَى الْعامة بِالْخَاصة فَال يدخر عنْهم شَيًئا، فَكَان من سيرته في جزء اُألمة ِإيثَار َأهـِل                  

     مو ،ةاجذُو الْح منْهينِ، فَمي الدف هِملرِ فَضلَى قَدع همقَسو ،هِل بُِأذُنالْفَض  مـنْهمنِ، وتَياجذُو الْح منْه
                 ،ـمـي لَهغنْبي يبِالَّـذ مارِهِإخْبو ،نْهع َألَةسم نةَ عاُألمو مهلَحا َأصيمف تَشَاغَُل بِهِماِئجِ فَيوذُو الْح

تَطيع ِإبالغَها ِإياي، فَِإنَّه من َأبلَغَ سـلْطَانًا        ِليبلِّغَ الشَّاهد الْغَاِئب، وَأبلغُوني حاجةَ من ال يس       : ويقُوُل
               نُل مقْبال يو ،ِإال ذَاك هنْدع ذْكَرال ي ،ةاميالْق موي هيمقَد تَ اللَّهثَب اها ِإيالغَهِإب يعتَطسال ي نةَ ماجح

 هرغَي دالَأحا وادور خُلُوندياقذَو نِإال ع فْتَرِقُونَأ، ي ونجخْريو ٤(لَّةًد(.  
أبو هالة كان زوج خديجة قبيل النبي صلى اهللا عليه وسلم واسمه النباش وابنـه               : قال أبو عبيد    

  .هند بن النباش من بني أسيد بن عمرو بن تميم 
:  أبي بكر الموصلي قال      حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عمر بن       : قال علي بن عبد العزيز      

  .بن زرارةهالة مالك بن زرارة من بني نبوش أبو 
 النباش بن زرارة التميمي ، من بني ُأسيد بن عمرو بن تميم ، حليف               هو:  أبو هالة  :قال الباحث 

ال صحبة للنباش ، فإنه أقدم من عهـد         :)٥(وال صحبة له كما ذكر ابن األثير فقال       بني عبد الدار    

                                                 
  .٢٧٥ / ٢النهاية  )١(
 .١٧٨٦٨ /١٦٥ /٥المعجم الكبير  )٢(
وهذا يبين أنه  أمه خديجة بنت خويلد ،عليه و سلمأبي هالة النَّباش التميمي ربيب النبي صلى اهللا  واسم: هند بن أبي هالة ) ٣(

  .٥٥٧ / ٦ اإلصابة  ،٤٣٣ / ٥أسد الغابة .  عاش بعد ذلك : وقيل، استشهد يوم الجمل مع علي:قيل. صحابي جليل
 أى علماء يدلُّون    :أدلةو،  الذَّواق أصلُه الطَعم ولم يرِد الطَعم هاهنا ولكنَّه ضربه مثَال لما ينالون عنده من الخَير               :ذَواق )٤(

   .٩٠ / ٢ الفائق ،٥٠٥ / ١غريب الحديث البن قتيبة . الناس على ما علموه 
  .٣٢٢ / ٥أسد الغابة البن األثير  )٥(



 

 ٢٢٩ 

 ، ألن ابنه أبا هالة هنْد بن النباش كان زوج خديجة قبل النبي ، فأبو                 اهللا عليه وسلم    صلى النبي
  .اسم أبي هالة النباش ، وعلى كل االختالف ، فال صحبة له : وقيل . هالة ال صحبة له أيضاً 

  

  :تخريج الحديث 
) ٦(وابن عساكر ، )٥(والترمذي  ،)٤(وابن حبان    ،)٣(والبغوي   ،)٢(وابن حيان   ، )١(أخرجه أبو نعيم    

  .به بمثله بن أبي هالة التميمي  هند  عن،الحسن بن عليجميعهم من طريق 
  

  :دراسة رجال السند 
  .  رجل بمكة -

  .يزيد بن عمر التميمي: )٨(وقيل،  يزيد بن عمرو:)٧(اختلف في اسمه فقيل
يزيد بن عمر   : اه وسم )١١(وذكره ابن حبان في الثقات     .مجهول: )١٠(وابن حجر ، )٩(قال أبو حاتم    

  . يالتميم
   .  )١٢( يزيد بن عمر:وجاءت رواية عند العقيلي بين فيها اسمه

  . مجهول كما ذكر أبو حاتم وابن حجر: خالصة القول فيه
  .رجاله ثقات سوى جميع فضعيف 

  

  :الحكم على الحديث 
   .وأما رجل بمكة فمجهول، فيه جميع ضعيف، إسناده ضعيف 

  عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، في حديثه نظر، د بن عمر التميمي يزي: )١٣(البخاريقال 
  .ضعيف جداً: )١٤(وضعفه من العلماء األلباني فقال

  

                                                 
  .٥٩٥٦رقم /١٥٦ / ١٩ معرفة الصحابة )١(
  .١٧رقم /١١٠ / ١بن حيان األصبهاني ال ، أخالق النبي وآدابه)٢(
 .٤٥٧رقم /١٨٩ / ١ األنوار في شمائل النبي المختار )٣(
 .٤١٠ / ١ البن حبان ، السيرة)٤(
 .٢٧٦ / ١ للترمذي ،الشمائل المحمدية )٥(
  .٣٣٧ / ٣ تاريخ دمشق )٦(
  .١١٧٠ / ١تقريب التهذيب  )٧(

  .٢٨١ / ٩الجرح والتعديل  )٨(
  . المصدر السابق)٩(
  .١١٧٠ / ١تقريب التهذيب  )١٠(

   .٦٢٦ / ٧ البن حبان ، الثقات)١١(
  .١٣٤٨رقم/٩٣ / ٣فاء الكبير الضع )١٢(
   .١٤٩٨ / ٤الضعفاء الكبير  )١٣(
  .١٨/ ١ مختصر الشمائل )١٤(



 

 ٢٣٠ 

  .)١( أي رسوله الذي يتقدمه كما يتقدم الرائد قومه) الحمى رائد الموت ( ومنه الحديث )١٣٩(

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام أبو بكر بن أبي الدنيا 
دح           رِيرثَنَا جدى قاال حوسم نفُ بوسييَل واعمِإس ناقُ بحي ِإس٣(ثَن(    َةمرـنِ شُـبنِ ابع )ـنِ   )٤ع

ـ  يهو، الموت   داِئالحمى ر ": قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قال )٥(الْحسنِ س جـ   اهللاِ ن ي  ف
  ".نِمْؤملْ ِلضِرَأالْ

  

  :تخريج الحديث
عن ، بشر بن المفضل     من طريق    )٧(والقضاعي  .به بمثله    جرير    من طريق  )٦ (أخرجه البيهقي 

مجير بن هارون ، عن أبي يزيد المـدني ،  من طريق )٨(وأبو نعيم   . بنحوه   عن الحسن ، يونس  
من ) ١٠( وهناد .)٩(ومجير بن هارون هذا غير معروف كما قال الهيثمي         ، عن عبد اهللا بن المرقع    

ويحيى متروك رماه الحـاكم      .عن أبي هريرة  ، عن أبيه   ، عن يحيى بن عبيد اهللا      ، يعليطريق  
  .)١١(بالوضع كما قال ابن حجر

  

  :دراسة رجال السند 
  .)١٢(تكلم في سماعه من جرير ، ثقة: أبو يعقوب يعرف باليتيم،  إسحاق بن إسماعيل الطالقاني-

 وهـو   يوسف بـن موسـى    وتابعه أيضاً   ،  من جرير    عالسماوهنا صرح إسحاق ب   : قال الباحث 
  .صدوق 

  

  :الحكم على الحديث 
  .)١٣(األلباني وضعفه ، إلرسال الحسن، إسناده ضعيف

  

                                                 
  .٢٧٥ / ٢النهاية  )١(
  .٧٣ / ١  البن أبي الدنيا المرض والكفارات)٢(
  . هو ابن عبد الحميد:جرير )٣(
  . ٥١٤ / ١تقريب التهذيب  .عبد اهللا بن شُبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفيهو: ابن شبرمة  )٤(
  .هو البصري: الحسن  )٥(
 .٩٤٠٤رقم /٢٨٤ / ١٢ شعب اإليمان )٦(
 .٥٨رقم /٦٩ /  ١ مسند الشهاب )٧(
  .٤٠٤٣رقم /٤٧١ /  ١٢ معرفة الصحابة )٨(
 .١٥٩ / ٥مجمع الزوائد  )٩(
 . ٤٠٥رقم / ٢٣٩ / ١ لهناد بن السري الكوفي ، الزهد)١٠(
  .١٠٦١ / ١ تقريب التهذيب )١١(
  .١٢٧ / ١ المصدر السابق )١٢(
  .٣٤ / ٨ السلسة الضعيفة )١٣(



 

 ٢٣١ 

 أي يطْلُب مكانا لَيناً لـئال يرجـع عليـه           ) إذا باَل أحدكم فليرتَد ِلبوله       (ومنه الحديث    )١٤٠(
  .)١( واستراد راد وارتاد :يقال  .رشاَش بوله 

  

  : رحمه اهللا )٢ (قال اإلمام أحمد
 زهثَنَا بد٣(ح(  ُةبثَنَا شُعداحِ ، حو التَّيثَنَا َأبدح)٤( ، مخٍ لَهشَي نى، عوسَأبِي م ناَل : قَاَل�عم   

 ثمِإلَى د لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنْ)٥(رِإلَى جاِئطاَل، بِ حفَب.   
:  فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَاَل.  لَا َأدرِي    : قَالَ ؟ جاِلسا : فَقُلْتُ ِلَأبِى التَّياحِ   :قَاَل شُعبةُ 

   .فَلْيرتَد ِلبوِله، فَِإذَا باَل َأحدكُم  ،قَرضوه بِالْمقَارِيضِ ، ِإن بني ِإسراِئيَل كَانُوا ِإذَا َأصابهم الْبوُل 
  : تخريج الحديث 
 التياح عن شيخ عـن      ي أب  من طريق  )٩(والطيالسي، )٨(والبيهقي، )٧(والحاكم، ) ٦(أخرجه أبو داود  

   . به بنحوهأبي موسى
  

  :دراسة رجال السند 
  .مجهول ، اسم مبهم: رجاله ثقات سوى شيخ في اإلسناد 

  

  :ى الحديث الحكم عل
  .فيه رجل مجهول، إسناده ضعيف

وهذا  :)١٢(إسناده ضعيف وضعفه األلباني وقال     :)١١(شعيب وقال   صحيح الِْإسنَاد، : )١٠(قال الحاكم 
      مع أنه  .  فيه مجهول    :)١٣( ، وقال المنذري في مختصره     إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الذي لم يسم
  .نما لم يصرح أبو داود بضعفه ألنه ظاهر وإ: سكت أبو داود عليه ، لكن قال النووي 

                                                 
  .٢٧٦ / ٢ النهاية )١(
 .١٩٥٦٨رقم /٣٣٩ / ٣٢ مسند أحمد )٢(
  .١٧٨ / ١ تقريب التهذيب  .بن أسد العمي أبو األسود البصريهو: بهز  )٣(
  .)٣٥( في حديث رقم  سبقت ترجمتهالضبعييزيد بن حميد هو : َأبو التَّياحِ  )٤(
  .٤٣٨ / ١الفائق .إذا الن وسهل: دمثَ المكان دمثاً  )٥(
)٦( ِلهوُأ ِلبوتَبِل يج٣رقم /٥ / ١ سنن أبي داود ك الطهارة  باب الر. 
ذكر مناقب أبي موسى عبد اهللا بن قيس األشعري باب  المستدرك على الصحيحين ك معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم )٧(

  . ٥٩٩٦رقم /٤٦٥  / ٣رضي اهللا عنه
  .٤٥٤رقم /٩٣ / ١.  السنن الكبرى للبيهقي ك الطهارة باب االرتياد ِللْبوِل)٨(
 .٥٢١رقم /٤١٩ / ١ مسند الطيالسي )٩(
 .٤٦٦ / ٣المستدرك على الصحيحين  )١٠(
 .٣٩٩/  ٤تحقيقه ، مسند أحمد )١١(
 .٣٤٤ / ٥سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  )١٢(
  . ١٥ / ١ر سنن أبي داود مختص) ١٣(



 

 ٢٣٢ 

رمـز المؤلـف    :" ومنه تعلم أن رمز السيوطي له بأنه حسن ؛ غير حسن ، وأما المناوي فقال                
، " حديث ضـعيف  :" وغيره  لحسنه ، فإن أراد لشواهده فمسلم ، وإن أراد لذاته فقد قال البغوي         

   ."ضعيف لجهالة راويه :" ووافقه الولي العراقي ، فقال 
ولم أجد له شواهد ؛ بل وال شاهدا يأخذ بعضده ، فلست أدري مـا هـي                 :  -أي األلباني -قلت  

: " البغـوي    التي أشار إليها المناوي ، ويؤيد ما ذكرته أنه لوكان له ما يقويه لما قـال                الشواهد
  " حديث ضعيف 

الحديث  وهووأ  كان يتب  نعم وجدت لبعضه الذي هو من فعله ما قد يشهد له على ضعفه ، فانظر              
ـ            وغيره عن   ) ١ (الذي رواه الطبراني   أ وأبي هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يتب

   لمنزله وألبوله كما يتب
وفي جزم البغوي وغيره بضعف الحديث إشارة إلى أن كـون الـراوي             :  -أي األلباني  -قلت

   فاً خال،إسناده يرويه شعبة ال تزول به الجهالة عنه المجهول في
شعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في روايته ، والمعترف له بزوال الجهالـة             : لقول الكوثري   

  .عن رجال يكونون في سند روايته  وصفاً
  

 أي يراجعـه    ) حيث يراوِد عمه أبا طالـب علـى اإلسـالَم            (وفي حديث أبي هريرة     ) ١٤١(
  .)٢(ويرادده

  . ووجدت نحو هذه الرواية عند الشيخين،ى هذا الحديث بهذا اللفظعثر علألم 
  

  :رحمه اهللا : )٣(قال اإلمام البخاري 
عنِ ابنِ شـهابٍ    ، )٦(عن صاِلحٍ   ، )٥( حدثَني َأبِي  :َأخْبرنَا يعقُوب بن ِإبراهيم قَالَ    ، )٤(حدثَنَا ِإسحاقُ 

جـاءه  ، َأنَّه لَما حضرتْ َأبا طَاِلبٍ الْوفَـاةُ  :َأنَّه َأخْبره )٧(بِيهعن َأ، َأخْبرني سعيد بن الْمسيبِ      :قَاَل
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسشَامٍ ،ره نِل بها جَأب هنْدع دجـنِ     ، فَوـةَ بيَأبِـي ُأم ـناِهللا ب دبعو

ةيرغالْم .   وُل اِهللا صسِلَأبِي طَاِلبٍ     قَاَل ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع:           لَك دةً َأشْهمِإلَّا اُهللا كَل قُْل لَا ِإلَه ما عي 
  فَلَم؟يا َأبا طَاِلبٍ َأتَرغَب عن ملَّة عبد الْمطَّلبِ: فَقَاَل َأبو جهٍل وعبد اِهللا بن َأبِي ُأميةَ .بِها عنْد اِهللا

                                                 
 . ٢٥٣ / ٣ المعجم األوسط )١(
  .٢٧٦ / ٢ النهاية )٢(
 .١٣٦٠ رقم/٩٥/ ٢باب ِإذَا قَاَل الْمشْرِك عنْد الْموت لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا  ك الجنائز صحيح البخاري )٣(
  .٩٩ / ١ب التهذيب  تقري. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي)٤(
  .٨٩ / ١ تقريب التهذيب . أبو إسحاق المدني، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري)٥(
  .٢٧٣ / ١تقريب التهذيب . بن كيسان المدنيا هو:  صالح)٦(
يب الفقيه هاجر مع أبيه حزن  والد سعيد بن المس،بن مخزوم القرشى المخزومى يكنى أبا سعيد المسيب بن حزنهو :  أبوه )٧(

  .١٢١ / ٦اإلصابة ،١٤٠٠ / ٣االستيعاب . ه من مسلمة الفتحوالمسيب وأبو ، ممن بايع تحت الشجرةوهو، بن أبى وهبا



 

 ٢٣٣ 

حتَّى قَاَل َأبو طَاِلـبٍ     ،ويعودانِ بِتلْك الْمقَالَة    ،اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يعرِضها علَيه         يزْل رسولُ 
مها كَلَّمم ربِ:آخطَّلالْم دبع لَّةلَى مع والحديث .........  ه.  

  

  : تخريج الحديث 
  .ب به بمثله ابن شهاق من طري)١(أخرجه مسلم 

  

  :دراسة رجال السند 
    .رجاله كلهم ثقات

  

 إسرائيل على   يقد واللّه راودتُ بن   :  قال له موسى عليه السالم       (ومنه حديث اإلسراء    )١٤٢(
  .)٢( )أدنَى من ذلك فتركُوه 

  : رحمه اهللا )٣(قال اإلمام البخاري 
 سمعتُ َأنَس    :عن شَرِيك بنِ عبد اِهللا َأنَّه قَالَ      ، )٤(حدثَني سلَيمان   ، ِهللا  حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد ا     

لَيلَةَ ُأسرِي بِرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من مسجِد الْكَعبة َأنَّه جاءه ثَلَاثَـةُ                 يقُولُ �بن ماِلك ا
  َل َأنامِ       نَفَرٍ قَبرالْح جِدسي الْمف نَاِئم وهو هى ِإلَيوحي  ........       ـهبى ِإلَـى روسم هددرْل يزي فَلَم ، 

      اتلَوسِ صتْ ِإلَى خَمارتَّى صسِ فَقَالَ     ، حالْخَم نْدى عوسم هستَباح ثُم :    ـدمحا مي ،   اِهللا لَقَـدو
، وقُلُوبا،  فَُأمتُك َأضعفُ َأجسادا   ، سراِئيَل قَومي علَى َأدنَى من هذَا فَضعفُوا فَتَركُوه       راودتُ بني إِ  

  .الحديث ...... عنْك ربك فَارجِع فَلْيخَفِّفْ، وَأسماعا ، وَأبصارا ، وَأبدانًا
  

  :تخريج الحديث 
  . مرفوعاً بنحوهعن َأنَسِ بنِ ماِلك،  ثَابِت الْبنَانى عن، اد بن سلَمةَ حم من طريق )٥(أخرجه مسلم

  

  :دراسة رجال السند 
   . أبو عبد اهللا المدني،شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر -

وشريك رجل مشهور من    : )٨(بن عدي   ا وقال   . ليس به بأس   :)٧( والنسائي ،)٦(يحيى بن معين  قال  
 فـال بـأس   ، وحديثه إذا روى عنـه ثقـة      ، نه مالك وغير مالك من الثقات     أهل المدينة حدث ع   

                                                 
  .١٤١رقم /٤٠ /  ١ ك اإليمان باب َأوُل اِإليمانِ قَوُل الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه صحيح مسلم) ١(
    .٢٧٦ / ٢ النهاية )٢(
  .٧٠٧٩رقم / ٢٧٣٠ / ٦ ١٦٤النساء}وكَلَّم اللّه موسى تَكْليماً {: يح البخاري ك التوحيد باب قوله  صح)٣(
 .٣٨٣ / ١تقريب التهذيب . بن بالل التيمي ا هو : سليمان)٤(
)٥(وِل اللَّهسبِر اءرصلى اهللا عليه وسلم  صحيح مسلم ك اإليمان باب اِإلس فَرو اتومِإلَى الس اتلَو٤٢٩رقم /٩٩/ ١ضِ الص.  
   .٤٧٦ / ١٢ تهذيب الكمال )٦(
   .المصدر السابق )٧(
  .٦ / ٤ البن عدي ، الكامل)٨(



 

 ٢٣٤ 

 لـيس حديثـه     :)٢(بن المبـارك  قال ا . ثقة: )١(وقال العجلي   . عنه ضعيف  ي يرو أن إال، بروايته
عبد الجبار بن محمـد     قال  . ي شريك لم أكتب عنه    امدلو كان قُ  : )٣( يحيى بن سعيد     وقال. يءبش

قـال  و .طـا مـا زال مخلِّ   :  إنما خلط بأخرة قال    اً شريك أنزعموا  : ليحيى بن سعيد  ) ٤(الخطابي
ربما :)٦(وقال،  وذكره ابن حبان في والثقات     . مائل ،مضطرب الحديث ،  الحفظ   يءس: )٥(السعدي  

  .يءصدوق يخط: )٨(وقال في التقريب   .احتج به الجماعة: )٧(وقال ابن حجر .أخطأ
 ، وتابعه ثابت البناني     ،ليمان بن بالل أحد الثقات       وقد روى عنه س    ،صدوق: خالصة القول فيه    

  .وقتاده 
  

.  أي أمهِل وتَأن وهو تَصغير رود      ) )١٠(  رويدك رِفْقاً بالقَوارِير   ( :)٩(ةوفي حديث أنْجشَ   )١٤٣(
وقد . فرويد زيد وريدك زيداً وهي فيه مصدر مضا       : ويقال  . أي رفَقَ   : أرود به إرواداً    :يقال

ساروا رويدا وهي مـن أسـماء األفْعـال         : ساروا سيراً رويداً وحاال نحو      : تكون صفةً نحو    
  . )١١( المتعدية

  

   : رحمه اهللا )١٢(قال اإلمام البخاري 
، قلَابـةَ  َأبِي عن،)١٤( يوبوَأ، ماِلك بنِ َأنَسِ عن ،الْبنَاني ثَابِت عن،)١٣( حماد حدثَنَا، مسدد حدثَنَا
ننِ َأنَسِ عب اِلكقَاَل �م :وُل كَانسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسي وفَرٍ فس كَانو هعم غُلَام لَه دوَأس   
 رويـدك ، َأنْجـشَةُ  يـا  ويحـك  :"وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل لَه فَقَاَل ،يحدو َأنْجشَةُ:لَه يقَاُل

  ".بالقوارير

                                                 
  .٤٥٣ / ١ للعجلي ، الثقات)١(
  .٦ / ٤ الكامل البن عدي )٢(
   . المصدر السابق)٣(
   . المصدر السابق)٤(
   .١٥٠ / ١أحوال الرجال  )٥(
  .٣٦٠ / ٤ البن حبان ، الثقات)٦(
   .٤٠٨ / ١مقدمة فتح الباري ) ٧(
  .٢٦٦ / ١ تقريب التهذيب )٨(
نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع وكان حسن الحداء وكانت اإلبل إبل عبد أسود كان يسوق أو يقود :   أنجشة )٩(

  .١١٩ / ١اإلصابة  ٧٦ /  ١أسد الغابة  ،٤٣ /  ١ اإلستيعاب .تزيد في الحركة بحدائة
  .٢٣٣ /٢ غريب الحديث البن الجوزي . ِلضعفهن، فَشَبههن عن النساءبالقَوارِيرِكنى  : القوارير )١٠(
   .٢٧٦ / ٢النهاية  )١١(
  .٥٨٠٩رقم / ٢٢٨١ / ٥ صحيح البخاري ك األدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك  )١٢(
  .بن زيد اهو : حماد  )١٣(
  .هو السختياني :   أيوب )١٤(



 

 ٢٣٥ 

  :تخريج الحديث 
  .به بمثله  من طريق حماد )١(أخرجه مسلم 

  

  : دراسة رجال السند 
 كثيـر   ،ثقة فاضـل  ،أو عامر الْجرمي البصري    ،عبد اهللا بن زيد بن عمرو       هو  : أبو قالبة   -

  .)٢(اإلرسال 
  .وثابت بن الضحاك متصلة ،نس بن مالك أ و ،روايته عن مالك بن الحويرثو: )٣(قال العالئي 
  .وعدم إرساله عنه،وبهذا يعلم اتصال روايته عن أنس : قال الباحث 

  

  .)٤( أي اخْتَبره ) فاستَصعب فرازه جبريُل عليه السالم بُأذنه ( ومنه حديث البراق )١٤٤(
  

  : رحمه اهللا )٥(قال اإلمام أبو نعيم 
حمزةُ بن محمد    ثنا ، ا عبد الرحمنِ بن عبيد اللَّه الْحرفى      أنَ،  )٦(يملَ بن س  نِس الح حمد بن ا م رنَبخَْأ
 بـن    ِإبراهيم بـنِ الْعـالَء      بن نا محمد بن ِإسماعيَل يعني السلَمى ،َ ثَنَا ِإسحاقُ        ، )٧(بنِ الْعباسِ   ا

الضثَنَحدح ، ىديبياك الز ،ارِثو بن الْحرمعن عدبع يديبنِ الزاِلم األشعريٍ ، عبن س اللَّه    
َ ثَنَا شَـداد بـن      :ثَنَا الْوِليد بن عبد الرحمنِ، َأن جبير بن نُفَيرٍ، قَالَ         ، بن عامر   امحمد بن الوليد    

صلَّيتُ َألصحابِي صالةَ   :"يا رسوَل اللَّه، كَيفَ ُأسرِي بِك لَيلَةَ ُأسرِي بِك؟ قَالَ         : ناقُلْ: قَاَل،  �َأوسٍ
لْبغِْل، ودون ا، الْعتَمة بِمكَّةَ معتما، فََأتَاني جِبرِيُل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بِدابة بيضاء فَوقَ الْحمارِ     

    .الحديث .........  بُِأذُنها، ثُم حملَني علَيهافرازها،  علَي تْ فَاستَصعباركَب،: فَقَاَل
  

  :تخريج الحديث 
  ".فدارها بدل فرازها:"إال أنه قال،  به بمثلهالوليد بن عبد الرحمن من طريق )٨(أخرجه الطبراني

                                                 
)١( النَّبِى ةمحى رصلى اهللا عليه وسلم- صحيح مسلم ك الفضائل باب ف- بِهِن فْقبِالر ناهطَايم اقورِ السَأمو اءِللنِّس   
 .٦١٨٠رقم / ٧٨/ ٧
  .٥٠٨ / ١ تقريب التهذيب )٢(
   .١٧٦ / ١ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )٣(
   .٢٧٦ / ٢ النهاية )٤(
  .١٤٣/ ١ ألبي نعيم األصبهاني ،  دالئل النبوة)٥(
  .٢١٤ / ٢تاريخ بغداد .  محمد بن الحسن بن سليم أبو بكر النجاد )٦(
  .١٨٣ / ٨تاريخ بغداد  . حمزة بن محمد بن العباس، البغدادي)٧(
  .٦٩٩٦ رقم/ ٥٧٦ / ٢المعجم الكبير  )٨(



 

 ٢٣٦ 

  :دراسة رجال السند 
   .إسحاق بن إبراهيم بن العالء الزبيديعمرو بن  -

  .مجهول الحال  :)٢(وقال الشيخ المآربي  .  مجهول :)١(قال األلباني 
  .مجهول : خالصة القول فيه

  .البغدادي الحربي ،اهللا بن عبد اهللا بن محمد، أبو القاسم  الرحمن بن عبيد عبد -
  )٤(  في بعض ما رواه عن النجاد، غير أن سماعهكتبنا عنه، وكان صدوقاً: )٣( قال الخطيب

  . كان مضطرباً
  .ولم يرو هذا الحديث عن النجاد،صدوق : خالصة القول فيه 

  .الترمذي  ،السلمي،أبو إسماعيل ،محمد بن إسماعيل بن يوسف  -
  . مشهور،صدوق:)٥(عمر بن إبراهيم  قال 

   .وقد ينسب إلى جده  ، زِبرِيق ِإبراهيم بنِ الْعالَء الْحمصى بنِ بنِإسحاقُ -
  . يهثنى عليسمعت يحيى بن معين و .ولكنهم يحسدونه، ال بأس به  شيخ:)٦( حاتمأبو قال 
وكذبه بكر  .ليس بثقة عن عمرو بن الحارث: )٨(وقال النسائي.  ليس بشيء:)٧( داود فقالأبو وأما

 يهم كثيراً ، صدوق   : )١١( حجر قال ابن . )١٠(وذكره ابن حبان في الثقات    . )٩(بن محمد بن عوف     
  .وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب 

وهنا ،أما روايته عن عمرو بن الحارث فضعيفة كما أخبر النسائي           ، صدوق: خالصة القول فيه  
  . روى الحديث عنه 

- عمارة بن وث١٢(.ة بن موسى أبو زرعة الفارسي األصل، المصري، صاحب التاريخيم(  
  .ئمة كالماً فيه لم أجد لأل: قال الباحث 

                                                 
  .٣٣ / ٢٤ السلسة الضعيفة )١(
   .٤٥٢ تراجم شيوخ الطبراني )٢(
  .٣٠٣ / ١٠تاريخ بغداد  )٣(
  .١٨٩ / ٤حمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد تاريخ بغداد أ: النجاد) ٤(
  .٤٤ / ٢تاريخ بغداد  )٥(
  .٢٠٩ /  ٢ الجرح والتعديل )٦(
  .٦٩ / ١ المغني في الضعفاء )٧(
  .١٠٩ / ٨تاريخ دمشق  )٨(
  .٦٩ / ١ المغني في الضعفاء )٩(
  .١١٣ / ٨ البن حبان ، الثقات)١٠(
  .١٢٥ / ١ تقريب التهذيب )١١(
  .٢٣٠ / ٢١ تاريخ اإلسالم )١٢(



 

 ٢٣٧ 

   . الحمصي،بيديالز،عمرو بن الحارث بن الضحاك  -
  . مستقيم الحديث:)٢(وذكره ابن حبان وقال  .)١(ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 

  . مقبول:)٣(وقال ابن حجر
  . لم يوثقه سوى ابن حبان ، مقبول: خالصة القول فيه 

  

  :الحكم على الحديث 
ى هذا الحديث عن    وأما إسحاق بن إبراهيم فَرو    ،  مقبول   عمرو بن الحارث  فيه  ، ه ضعيف   إسناد

  . وأما عمارة فلم أعرفه،وروايته عنه ضعيفة ،عمرو بن الحارث 
َأعني الْحديث الْمروِي عن شَداد بن َأوس       -ولَا شَك َأن هذَا الْحديث      : )٤(في تفسيره   قال ابن كثير    

-م           يقهيالْب ها ذَكَريح كَمحص وا ها منْهاء ملَى َأشْيل عت       ،شْتَميي بف لَاةنْكَر كَالصم وا ها منْهمو
  . واَللَّه َأعلَم،وسَؤال الصديق عن نَعت بيت الْمقْدس وغَير ذَِلك .لَحم

   رضي اهللا عنه َأنَسٍمن حديث )٥(الترمذي وللحديث شاهد من ذلك ما جاء عند اإلمام 
فَقَاَل . فَاستَصعب علَيه ، َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ُأتي بِالْبراق لَيلَةَ ُأسرِي بِه ملْجما مسرجا 

  . )٦( فَارفَض عرقًا:قَاَل.  َأكْرم علَى اللَّه منْه  فَما ركبك َأحد؟َأبِمحمد تَفْعُل هذَا: لَه جِبرِيُل 
  .هذَا حديثٌ حسن غَرِيب ولَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث عبد الرزاق :قال اإلمام الترمذي
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: )٨( شعيبوقال  .صحيح اإلسناد: )٧(قال الشيخ األلباني 

  

 مـن أراض    يأي يـرويهم بعـض الـر      ) فدعا بإناء يرِيض الرهط      (وفي حديث أم معبد     ) *(
والروايـة  . والروض نحو من نصف قربة       . أرضه يالحوض إذا صب فيه من الماء ما يوار       

  .)٩(المشهورة فيه بالباء وقد تقدم 
  

  ) .٧٩(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

                                                 
  .٢٢٦ / ٦الجرح والتعديل  )١(
  .٤٨٠ / ٨الثقات البن حبان  )٢(
  .٧٣٢ / ١ تقريب التهذيب )٣(
  .٤٠٨ / ٨ تفسير ابن كثير )٤(
 .٣١٣١ رقم/ ٢٠٢ / ٥يل تفسير القران باب سورة بني اسرائك  سنن الترمذي )٥(
)٦( فَضق:  ار٣٧٥ / ٤غريب الحديث البن سالم . يعني أن يسيل ويتفر. 
  .٣٠١ / ٥سنن الترمذي صحيح وضعيف  )٧(
  .١٦٤ / ٣ تحقيقه، مسند أحمد )٨(
  .٢٧٧ / ٢ النهاية )٩(



 

 ٢٣٨ 

 مـأخوذٌ مـن     )١( أي شَربوا علَال بعـد نَهـل       ) فشَربوا حتى أراضوا     (أيضا  وفي حديثها   ) *(
صـبوا اللْـبن علـى      : وقيل معنى أراضـوا     . وهو الموضع الذي يستَنْقع فيه الماء       ،الروضة

  .)٢(اللبن
  

  ، ثـم   - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -وشرب آخرهم     :"بلفظ  الحديث السابق   في   سبق تخريجه 
  .أراضوا

ـ وفي ر )٣( إن روح القُدس نَفَثَ   (فيه} روع  { )١٤٥( وروح . يأي فـي نَفْـسى وخَلَـد   ) يع
  .)٤(جبريل : القدس

  : رحمه اهللا )٥(قال اإلمام القضاعي 
     الب رمع ننِ بمحالر دبأخبرنا عاثنا  ، از  زاألَ بن عزِيزِ     ، )٦(يابِرالْع دبع نب يلأبـو  ثنـا   ،  أبنا ع

  عن ، عمن أخبره ، )٨( عن زبيد الْيامي، ِإسماعيُل بن َأبِي خَاِلد أبنا، يم شَثنا ه، )٧(عبيد
   ودعسنِ ماِهللا ب دبقال     ،� ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نِ النَّبِيِإ ": عنر وقُ الْحثَفَ نَسِدف ير وَأيِع ن 

  ."بِلَطَّ الْيا فولُمجَأو،  ا اَهللاوقُاتَّ فَ، اهقَز رَِلمكْتَسى تَتَّ حوتَم تَنا لَسفَنَ
  

  :تخريج الحديث 
  ) ١١(وابن مردويه ، )١٠(وابن أبي شيبة . بمثله به الْيامي زبيد من طريق )٩(أخرجه البغوي

 .وعبد الملك لم يدرك ابن مسعود  مرفوعاً بنحوهدابن مسعوعن  عبد الْملك بنِ عميرٍ، من طريق
  . بنحوهعن ابن مسعود ، يونس بن بكير من طريق : )١٢(والحاكم

  

  :دراسة رجال السند 
  .وهنا صرح بالسماع من إسماعيل ، ) ٤١( سبقت ترجمته في حديث رقم هشيم بن بشير-

                                                 
   .٤٦٩ / ١ن قتيبة  غريب الحديث الب. يريد شَرِبوا حتى رووا فنقَعوا بالري:علَال بعد نَهل )١(
  .٢٧٧ / ٢ النهاية )٢(
  .٩ /  ٤ الفائق .نَفَث الراقى رِيقه وهو أقّل من التَّفْل: شبيه بالنَّفْخ ويقال : النَّفْث بالفم :  النفث )٣(
  .٢٧٧ / ٢النهاية  )٤(
  .١١٥١ رقم/ ١٨٥ / ٢ مسند الشهاب )٥(
  .٨٥٢ / ٣ تذكرة الحفاظ . بن بشر بن درهم البصري حمد بن محمد بن زياد أأبو سعيد هو : ابن األعرابي  )٦(
  .٧٩١ / ١تقريب التهذيب .القاسم بن سالَّم البغدادي هو : أبو عبيد  )٧(
  .٣٣٤ / ١ تقريب التهذيب . زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي  )٨(
  .١١٥١ رقم/ ٢٤٣ / ٧شرح السنة للبغوي  )٩(
  ٣٥٤٧٣ رقم/ ٢٢٧ / ١٣   ما ذكر عن نبِينا صلى اهللا عليه وسلم في الزهد باببن أبي شيبة ك الزهد مصنف ا)١٠(
  . ٢٤ رقم/ ١٧١ / ١  ابن مردويه ثالثة مجالس من آمالي)١١(
إنه اخ ، فالنس قحم هنا من بعضأظن أنه م: قال األلباني في يونس بن بكير، ٢١٣٦ رقم/ ٥ / ٢  ك البيوعالمستدرك )١٢(

   .٣٦٥ / ٦ السلسلة الصحيحة  )١٩٩( متأخر عن طبقة التابعين ، مات سنة 



 

 ٢٣٩ 

  .رجل مجهول:  عمن أخبره-
  

  :الحكم على الحديث 
  من حديث حذيفة ) ١(وللحديث شاهد حسن عند البزار، يه رجل مجهولف، إسناده ضعيف

، فأقبلوا إليـه  ، هلموا إلي    ":قام النبي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فدعا الناس فقال          :رضي اهللا عنه قال     
ه ال تموت نفس حتى تستكمل      هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنَّ        : فجلسوا فقال   
  ." في الطلبوأجملوا، فاتقوا اهللا ،أبطأ عليهارزقها وإن 

عمرو بن أبي عمـرو مـولى       كالهما من طريق    ) ٣ (والبيهقي، )٢(وله أيضاً شاهد عند الشافعي      
  .وهو مرسل جيد اإلسناد  المخزومي بِعن المطلب بن حنْطَ، المطلب 

   .أحواله على أقل وبالجملة فالحديث حسن: )٤(قال األلباني رحمه اهللا 
  

الملهم كأنه ُألقى فـي روعـه       :  المروع   )ومروعين  )٥( إن في كل أمة محدثين     (ومنه   )١٤٦(
  .)٦( الصواب

  .لم أجد لفظة مروعين ووجدت نحو هذا الحديث عند البخاري 
  

  : رحمه اهللا )٧(قال اإلمام البخاري
  عن  ،)٩( عن َأبِي سلَمةَ، )٨( عن َأبِيه،ا ِإبراهيم بن سعد حدثَنَ،حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا 

   ِإنَّه قَد كَان فيما مضى قَبلَكُم :"عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل، �َأبِي هريرةَ 
ثُوندحمِ مالُْأم نم،ي ُأمف كَان ِإن ِإنَّهو منْهم هذي هالْخَطَّابِ،ت نب رمع فَِإنَّه ."    

  

  :تخريج الحديث 
  .به بنحوهإبراهيم بن سعد  من طريق )١٠(أخرجه مسلم

                                                 
  .٢٩١٤ رقم/ ٣١٤ / ٧ مسند البزار )١(
  .١١٥٣ ح/ ٢٣٣  ص مسند الشافعي)٢(
 .١١٨٥ رقم/ ٦٧ / ٢ البيهقي ، شعب اإليمان)٣(
  .٣٦٥ / ٦السلسلة الصحيحة  )٤(
  .١٩٥ / ١ غريب الحديث البن الجوزي .ون إذا ظَنُّوا يصيبالذينأي ملْهمون : محدثُون  )٥(
  .٢٧٧ / ٢ النهاية )٦(
    .٣٤٦٩ رقم/ ١٧٤ / ٤ ك أحاديث األنبياء باب حديث الغار صحيح البخاري )٧(
   .٣٦٧ / ١تقريب التهذيب . عبد الرحمن بن عوف الزهري  سعد بن إبراهيم بنهو : أبوه ) ٨(
    . إسماعيل:اسمه عبد اهللا وقيل:  بن عوف الزهري المدني قيل بن عبد الرحمنهو ا:  أبو سلمة )٩(

 .١١٥٥ / ١تقريب التهذيب 
  .٦٣٥٧ رقم/١١٥ / ٧ صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب من فَضاِئِل عمر رضى اهللا تعالى عنه )١٠(



 

 ٢٤٠ 

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

   هي جمع روعة وهي المرةُ الواحدة من) اللهم آمن روعاَتي (وفي حديث الدعاء ) ١٤٧(
  .)١(الفَزع :  الروع 

  

   :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام أبو داود 
    ىلْخى الْبوسم نى بيحثَنَا يد٣(ح(،    يعكثَنَا ودح )ةَ       )٤بَأبِى شَي نب انثْمثَنَا عدحنَـى    -ح وعالْم - ، 

عن جبيرِ بنِ َأبِى سلَيمان بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ ،زارِى حدثَنَا عبادةُ بن مسلمٍ الْفَ:حدثَنَا ابن نُميرٍ قَاالَ   
 يدع هُؤالَء الـدعوات     -صلى اهللا عليه وسلم   -لَم يكُن رسوُل اللَّه     :  سمعتُ ابن عمر يقُوُل      :قَاَل

 سمي ينيح  بِحصي ينحِإنِّ «  و ما  ياللَّه َألُكا     َأسنْيى الدةَ فيافلْع،       فْـوالْع ـَألُكِإنِّى َأس ماللَّه ةراآلخو
وآمـن   يعـورات « :وقَاَل عثْمان . »ي اللَّهم استُر عورت   ي ومالِ ي وَأهل يوالْعافيةَ فى دينى ودنْيا   

اتعوالحديث........  ير.  
  

  :تخريج الحديث 
وعبـد بـن     ،)٩(والحـاكم    ،)٨(وأحمد  ،)٧(وابن أبي شيبة     ،)٦(وابن ماجه    ،)٥(البخاري  أخرجه  

  . به بمثله عبادة بن مسلمٍ جميعهم من طريق)١٢(والطبراني ،)١١(وابن حبان  ،)١٠(حميد
  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله ثقات 

                                                 
  .٢٧٧ / ٢ النهاية )١(
 .٥٠٧٦ رقم/ ٤٧٩/  ٤. باب ما يقُوُل ِإذَا َأصبحك األدب   سنن أبي داود)٢(
  .١٧٢ / ١ اللباب في تهذيب األنساب . هذه النسبة إلى بلد من بالد خراسان:البلخي) ٣(
  .هو ابن الجراح :  وكيع )٤(
  .١٢٠٠ رقم/٤١١ / ١ المفرد األدب )٥(
  .٣٨٧١ رقم/١٢٧٣ / ٢ سنن ابن ماجه ك الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى )٦(
  .٢٩٨٨٩ رقم/١٤٥ / ١٥ ما يستحب أن يدعو بِه إذا أصبح  باب أبي شيبة ك الدعاء مصنف ابن)٧(
  .٤٧٨٥ رقم/٢٥ / ٢ مسند أحمد )٨(
  .١٨٥٨ رقم/٥١٧ / ١ك الدعاء  المستدرك على الصحيحين )٩(
  .٢٦٤ / ١مسند عبد بن حميد  )١٠(
  .٩٦١ رقم/٢٤١ / ٣صحيح ابن حبان ك الرقائق باب األدعية   )١١(
  .٣٤٣ / ١٢م الكبير  المعج)١٢(



 

 ٢٤١ 

  :الحكم على الحديث 
  .)٣(وشعيب ،)٢(واأللباني ،)١ (وصححه من العلماء الحاكم، إسناده صحيح

  

 أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه ِليـدى           ( ومنه حديث علي رضي اللّه عنه         )١٤٨(
أن : يريـد    )ثم أعطاهم بِروعة الخيـل       ، الكلب   )٤ (قوما قتَلهم خالد بن الوليد فأعطاهم ميلغَة      

  .)٥( أصابهم من هذه الروعة الخيل راعت نساءهم وصبيانَهم فأعطَاهم شيئاً ِلما
  .ووجدت نحو هذا الحديث عند الواقدي ،لم أجد لفظة بروعة الخيل 

  : رحمه اهللا )٦(قال 
 رمعي مثَند٧(ح(  ،   رِيهالز نع)٨(          َأبِيه نع ، فونِ عنِ بمحالر دبنِ عب يماهرإب نع ، )قَـالَ  )٩ : 

 كَلَام فََأعرض عنْه عبد الرحمنِ فَمشَى خَاِلد بِعثْمـان  �وخَاِلد�لرحمنِ بنِ عوف    كَان بين عبد ا   
 اسـتَغْفر ِلـي يـا َأبـا محمـد           :بنِ عفّان إلَى عبد الرحمنِ فَاعتَذَر إلَيه حتّى رضي عنْه فَقَالَ          ا

........  وُل اللّهسا رعدالًا ، فَقَالَ           وم طَاهفََأع لَامالس هلَيا عيلع لّمسو هلَيع لّى اللّهقْ إلَـى    : صانْطَل 
        ِليدالْو نب خَاِلد ابا َأصم ملَه ك ، فَديمتَ قَدتَح ةيلاهالْج رْل َأمعاجةَ ويمذي جنب .   ـيلع جفَخَـر

 لَامالس هلَيـةُ    عيقب ـملَه يقبو مالَهم هِمإلَي فَعدو خَاِلد ابا َأصم مى لَهدفَو مهاءتّى جاِل حالْم بِذَِلك 
ه فَبعثَ علي علَيه السلَام َأبا رافعٍ إلَى رسوِل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم ِليـستَزِيده فَـزاد                الْماِل  

حتّى إذَا لَم يبقَ لَهم شَيء يطْلُبونَه مالًا ، فَودى لَهم كُّل ما َأصاب حتّى إنّه لَيدي لَهم ميلَغَةَ الْكَلْبِ   
  .الحديث ...... .بقي مع علي علَيه السلَام بقيةٌ من الْماِل 

  

  :تخريج الحديث 
 حكيم بـن     عن محمد بن إسحاق،   من طريق    )١٠(وله شاهد عند الطبري     ،لم أعثر على متابعات     

بنحوه  وهذا موقوف على أبـي جعفـر وفيـه      بن الحسين حكيم، عن أبي جعفر محمد بن علي      
  .مجاهيل 

  

                                                 
 ٥١٨ / ١المستدرك على الصحيحين  )١(
   .٣٣٢ / ٢صحيح ابن ماجة  )٢(
 .٢٥ / ٢ تحقيقه ، مسند أحمد)٣(
   .٨١ / ٤الفائق  .الظرف الذي يلغ فيه الكلب:  الميلغة)٤(
  .٢٧٧ / ٢النهاية   )٥(
 .٨٨٠ / ١ مغازي الواقدي )٦(
  . هو ابن راشد :  معمر)٧(
  .حمد بن شهاب  هو م: الزهري)٨(
  .هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل: أبوه )٩(
 .١٦٤ / ٢ تاريخ الطبري )١٠(



 

 ٢٤٢ 

  :الحكم على الحديث
  .متروك الحديث : فيه محمد بن عمر الواقدي، إسناده  ضعيف جداً 

قَـاَل بعـثَ      : من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        )١(وجاء نحو هذا الحديث عند البخاري     
فَلَم يحسنُوا َأن   ، فَدعاهم ِإلَى الِْإسلَامِ    ، النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خَاِلد بن الْوِليد ِإلَى بني جذيمةَ            

 فَجعَل خَاِلد يقْتُُل منْهم ويْأسر ودفَع ِإلَى كُلِّ رجٍل          ،  صبْأنَا  صبْأنَا  :فَجعلُوا يقُولُون ، يقُولُوا َأسلَمنَا   
 هيرنَّا َأسم ،           هيرنَّا َأسٍل مجقْتَُل كُلُّ ري َأن خَاِلد رَأم موي تَّى ِإذَا كَانـيرِي     :فَقُلْتُ   .حاِهللا لَا َأقْتُُل َأسو

نٌل مجقْتُُل رلَا يوهيرابِي َأسحَأص  ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَى النَّبِينَا عمتَّى قَدح  ،نَاهفَذَكَر ، فَعفَر 
 هدي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نِ: فَقَاَل .النَّبِيتَيرم خَاِلد نَعا صمم كُأ ِإلَيرِإنِّي َأب ماللَّه.   

 كان فَزع بالمدينة فركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرس أبـي              ( ومنه الحديث    )١٤٩(
  .)٣( ))٢(لن تُراعوا لَن تُراعوا إن وجدناه لَبحرا : طلحة ليكْشف الخَبر فعاد وهو يقول 

  

  : رحمه اهللا )٤(قال اإلمام البخاري 
   كَان النَّبِي : عن َأنَسٍ قَاَل،)٥( عن ثَابِت ،ماد هو ابن زيد  حدثَنَا ح،حدثَنَا عمرو بن عونٍ 

ولَقَد فَزِع َأهُل الْمدينَة ذَاتَ       ، وَأشْجع النَّاسِ  ، وَأجود النَّاسِ    ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأحسن النَّاسِ       
قَد سبقَ النَّاس ِإلَـى      ،فَاستَقْبلَهم النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم        ، الصوت   لَيلَة فَانْطَلَقَ النَّاس قبلَ   

وهو علَى فَرسٍ ِلَأبِي طَلْحةَ عريٍ ما علَيه سرج          ،لَن تُراعوا لَن تُراعوا     : الصوت وهو يقُوُل    
  . َأو ِإنَّه لَبحر،لَقَد وجدتُه بحرا :في عنُقه سيفٌ فَقَاَل

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به البخاري عن مسلم 

  

  : دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

 أي ال فَـزع وال      )لم تُـرع    :  فقال له الملك     (ومنه حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) ١٥٠(
  .)٦(خَوف 

  

                                                 
  ةن صحيح البخاري ك المغازي  باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهي)١(
  .٤٠٨٤ رقم/١٥٧٧ / ٤ 
   .٩٩ / ١اية  النه. لسعتهأي واسع الجري وسمى البحر بحراً:  البحر) ٢(
  .٢٧٧ / ٢النهاية ) ٣(
  .٦٠٣٣ رقم/١٣ / ٨صحيح البخاري ك األدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ) ٤(
  .سلم البناني أهو ابن :   ثابت )٥(
  .٢٧٧ / ٢ النهاية )٦(



 

 ٢٤٣ 

  :ه اهللا  رحم)١(قال اإلمام البخاري 
 عنِ ابنِ عمـر رضـي اُهللا        ، عن نَافعٍ    ، عن َأيوب    ، حدثَنَا حماد بن زيد      ،)٢(حدثَنَا َأبو النُّعمانِ    

  فَكََأنِّي لَا ُأرِيد     ،ق رَأيتُ علَى عهد النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كََأن بِيدي قطْعةَ ِإستَبر            :عنْهما قَالَ 
       هتْ ِإلَيِإلَّا طَار نَّةالْج نكَانًا ما بِي ِإلَى النَّارِ          ،مبذْهي ا َأنادي َأراننِ َأتَياثْنَي تُ كََأنَأيرـا   ، ومفَتَلَقَّاه 

 فَقَاَل ،بِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ِإحدى رْؤيايفَقَصتْ حفْصةُ علَى النَّ،  خَلِّيا عنْه، لَم تُرع:ملَك فَقَاَل
    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لِ         :"النَّبِياللَّي نلِّي مصي كَان اِهللا لَو دبُل عجالر معن "       ـيضاِهللا ر دبع فَكَان 

   .اُهللا عنْه يصلِّي من اللَّيِل
   :تخريج الحديث

  . مرفوعاً بنحوه عنِ ابنِ عمر، عن ساِلمٍ ، الزهرِى كالهما من طريق)٣(أخرجه البخاري ومسلم 
  

  : دراسة رجال السند
  .رجاله ثقات 

  

 أي لم أشعر وإن لم يكُـن        ) ي فلم يرعني إالَّ رجٌل آخذٌ بمنْكب      (ومنه حديث ابن عباس     ) ١٥١(
أه بعه من لفظه كأنه فَاجعرفة فراعه ذلك وأفْز٤(غْتَة من غير موعد وال م(.  

  

 :رحمه اهللا ) ٥(قال اإلمام البخاري 

 اندبثَنَا عد٦(ح(،     اِهللا دبنَا عرَأخْب )٧(،  يدعس نب رمثَنَا عدكَةَ،حلَينِ َأبِي منِ ابع  )٨(    ـناب عـمس َأنَّـه
 َأن يرفَع وَأنَا    النَّاس يدعون ويصلُّون قَبلَ    )٩(فَتَكَنَّفَه  ، علَى سرِيرِه    �مر وضع ع  : يقُولُ �عباسٍ
يهِمبِي      ،فنْكذٌ مٌل آخجي ِإلَّا رنعري َأبِي طَاِلبٍ    ، فَلَم نب يلفَِإذَا ع�،   رملَى عع محقَالَ ، فَتَرـا  :  وم

  ا َأحدخَلَّفْتَ َأح       نْكم هلمثِْل عَألْقَى اَهللا بِم َأن ِإلَي ب،            ـعاُهللا م لَـكعجي َأن كُنْتُ لََأظُن اِهللا ِإن مايو 

                                                 
   أي استَيقَظَ:تَعار من اللَّيِل ، بواب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلىأ صحيح البخاري ك )١(
  .١١٥٦ رقم/٥٥ / ٢ 
  .٨٨٩ / ١تقريب التهذيب .  هو محمد بن الفضل السدوسي: أبو النعمان )٢(
 ، ٣٥٣٠  رقم /١٣٦٧ / ٣ صحيح البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما )٣(

  .٦٥٢٥ رقم/١٥٨ / ٧ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب مناقب عبد اهللا بنو
  .٦٦٣ / ٢ النهاية )٤(
  .٣٦٨٥ رقم/١١ / ٥ صحيح البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب عمر رضى اهللا تعالى عنه )٥(
  .٥٢٥ / ١ تقريب التهذيب. هو عبد اهللا بن عثمان بن جبلة العتْكي أبو عبد الرحمن المروزي وعبدان لقب : عبدان  )٦(
  .هو ابن المبارك :   عبد اهللا )٧(
   .٥٢٤ / ١تقريب التهذيب .  اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني:  يقال،عبد اهللا بن عبيد اهللا بن جدعانهو : بن أبي مليكة ا )٨(
   .فَاه كَنَ:الكَنَفَان الجناحان وكَنَفَا اِإلنسانِ جانباه وناحيتا كُلِّ شيء:قال الليث: فتكنفه  )٩(

  .٣٠٢ / ٢غريب الحديث البن الجوزي 



 

 ٢٤٤ 

كيباحقُولُ          ، صي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي عما َأسيرتُ َأنِّي كُنْتُ كَثبسحـ     :و رٍ  ذَهبتُ َأنَا وَأبو بكْ
رمعو، رمعكْرٍ وو بَأبخَلْتُ َأنَا ودو ،رمعكْرٍ وو بَأبتُ َأنَا وجخَرو.  

  

  :تخريج الحديث 
  .به بنحوه  عمر بنِ سعيد من طريق) ١(أخرجه مسلم 

  

  : دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات  

جمـع رائـع وهـم      : ) اَألرواع  )٣(عباَهلة  ال)٢(إلى األقْياَل   (وفي حديث وائل بن حجر      ) ١٥٢(
واألول .  هم الذين يروعون الناس أي يفْزِعونهم بمنظَرِهم هيبةً لهـم            :وقيل، الحساَن الوجوه 

  .)٤(أوجه 
  

  : رحمه اهللا )٥(قال اإلمام الخطابي 
إلى األقْياَل  من محمد رسول اهللا   �بن حجر في حديث النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أنه كتب لوائل           

    واعو اَألر لةباَهالعابِشَالم٦(ب  ي(مأَ ن ِله ح ضرمـ ِإت بِ و ـ ورفْ الم اةلَ الـص  امِقَ ض َأة وداء ـ  الز  اةكَ
الملُعومالحديث .........  ة.  

براهيم بن الحسين بن داود بن      أخرج إلينا أبو إسحاق إ    :حدثنيه محمد بن الحسين بن إبراهيم قال        
 عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر صاحب رسول اهللا كتابـاً                   

 :م ذكر أنه كتاب كتبه رسول اهللا لجده وائل بن حجر إمالء على علي بن أبي طالب وقال                 دفي أَ 
 ى عن كبر حتى صار إل     كتاب كبراً يا بني واصينا بهذا ال    : قلدني أبي هذا الكتاب عند موته وقال        

  .األرواع
  

  :تخريج الحديث 
 محمد بن حجر    عنيحيى الحضرمي    طريق   نكالهما م ، ) ٨(و ابن عساكر    ،) ٧ (أخرجه الطبراني 

 سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار عن أمه أم يحيى عن وائـل بـن                  عنبن عبد الجبار    ا
  . مرفوعاً  بنحوه حجر

                                                 
  .٦٣٣٨ رقم/١١١ / ٧ صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضى اهللا تعالى عنه )١(
  .٢١٢/ ١غريب الحديث البن سالم .  على قومه ومحجره  يكون ملكاً: واحدهم قَيل،ملوك باليمن دون الملك األعظم:  األقيال)٢(
 .٢١٢/ ١غريب الحديث البن سالم . الذين قد ُأقروا على ملكهم ال يزالون عنه  : العباهلة)٣(
   .٢٧٨ / ٢ النهاية )٤(
   .٢٨٠ / ١غريب الحديث  )٥(
  .١٧ /  ١ الفائق . الزهر الذين كأنما شُبت ألوانهم أي أوقدت جمع مشبوب : المشابيب)٦(
  .١١٧٦ رقم/٢٨٤ / ٢ المعجم الصغير )٧(
   .٣٩١ / ٦٢ريخ دمشق  تا)٨(



 

 ٢٤٥ 

 مرفوعاً عن ابن عباس، عن عطاء ،  ابن جريج  من طريق)١(البيهقي وللحديث شاهد عند 
  . بنحوه

  

  : دراسة رجال السند
   .محمد بن الحسين بن إبراهيم -

  .لم أقف على ترجمة له 
أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن داود بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الجبار     -
   .بن وائل بن حجرا

  .ى ترجمة له لم أقف عل
  

  :الحكم على الحديث 
فروايـة  ، وللحديث طرق أخرى كلها واهيـة       ، لجهالة رجال اإلمام الخطابي     ، إسناده ضعيف   

يروي عن عمه سعيد بن عبـد       :  )٢(قال فيه ابن حبان     . الطبراني فيها كل من يحيى الحضرمي     
نها أشياء لها أصول مـن      عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة م       ، عن أبيه عبد الجبار     ، الجبار

وليست من حديث وائل بن حجر، ومنها أشياء من حديث ، حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وأفرط فيها، ومنها أشياء موضوعة ليس من كالم يوائل بن حجر مختصرة جاء بها على التقص 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يجوز االحتجاج به
   .له مناكير: )٥(وقال الذهبي  .فيه نظر: )٤(ن عدي واب، )٣(وقال البخاري 

  .ضعيف : خالصة القول فيه 
  .فضعيف ،  وأما سعيد الحضرمي-
   .الكوفي العالء بن عمرو الحنفي أبو محمدففيها كل من ،  أما رواية اإلمام البيهقي -
   .ال يكتب عنه بحال: )٧( وقال أبو الفتح األزدي.  به بحالاالحتجاجال يجوز : )٦(قال ابن حبانو

روى عن أبي إسحاق الفزاري حـديثاً موضـوعاً، وعـن           :  شيخ واهي الحديث  : )٨(قال الذهبي 
  .وضاح بن حسان حديثاً موضوعاً

                                                 
 .١٤٣٣ رقم/١٥٩ / ٢ شعب اإليمان  )١(
  .٢٧٣ / ٢ البن حبان ، المجروحين)٢(
 .٦٩ / ١ للبخاري ، التاريخ الكبير)٣(
  .١٥٦ / ٦ الكامل في ضعفاء الرجال )٤(
  .٥٦٦ / ٢ المغني في الضعفاء )٥(
  .١٨٥ / ٢ البن حبان ،المجروحين) ٦(
   .١٨٨ / ٢لجوزي  البن ا،الضعفاء والمتروكين) ٧(
  .٣٠٩ / ١٦ تاريخ اإلسالم )٨(



 

 ٢٤٦ 

  .ضعيف جداً : خالصة القول فيه 
  . وأما محمد بن الفضل الخرساني -

ن حـديث محمـد بـن       سحاق بن سليمان عن حديث م     إسئل  :) ١ ( قال عبد الرحمن بن أبي حاتم     
ذاهب الحديث ترك   : )٢(وقال أبو حاتم    تسألونى عن حديث الكذابين ؟      : فقال؟  الفضل الخراساني   

  .متروك الحديث كذاب: )٣( عمرو بن على  أبو حفصوقال .حديثه
  .كذاب : خالصة القول فيه

ـ ، ثقـة وهـو  ) ٩٨(سبقت ترجمته حديث رقم   :عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج      وأما   ان وك
  .  ولم يصرح هنا بالسماعويرسل، يدلس

  

  .)٤( أي يعجِبه حسنه )وعه ما عليه من اللِّباس  فَير(ومنه حديث صفة أهل الجنة ) ١٥٣(
  :رحمه اهللا ) ٥(قال اإلمام الترمذي 
   مِإس نب دمحثَنَا مديَل  احارٍ   ، عمع نب شَامثَنَا هدح ،  دبثَنَا عدح       شْرِيننِ َأبِي الْعبِيبِ بح نب يدمالْح  ،

 ياعزثَنَا الَْأودةَ ، حيطع نب انسثَنَا حدةَ، حريرا هَأب يلَق بِ َأنَّهيسنِ الْمب يدعس نفَقَاَل. ع  
 نَعم  : قَالَ ؟ َأفيها سوقٌ   :فَقَاَل سعيد .في سوق الْجنَّة    َأسَأُل اللَّه َأن يجمع بيني وبينَك       :�َأبو هريرةَ 

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسي رنرِل             : َأخْبـا بِفَـضيهلُـوا فـا نَزخَلُوهِإذَا د نَّـةَل الْجَأه َأن
اِلهِممَأع .........    فَّتْ بِهح وقًا قَدي سفَنَْأت  يهلَاِئكَةُ فالْم  ،       هثْلِإلَى م ونيالْع تَنْظُر ا لَمم ،   عمتَـس لَمو
  لَى الْقُلُوبِ   ، الْآذَانع خْطُري لَمى           ، وشْتَرلَا يا ويهف اعبي سنَا لَييا اشْتَهُل لَنَا ممحفَي  ،   ي ذَِلـكفو

    ب نَّةُل الْجلْقَى َأهي وقا   السضعب مهضقَاَل.ع:   ةعتَفرالْم نْزِلَةُل ذُو الْمجقْبُِل الرفَي  ،   ـوه ـنلْقَى مفَي
 يند يهِما فمو ونَهاسِ، داللِّب نم هلَيى عرا يم هوعرالحديث ........ فَي.   

  

  :تخريج الحديث 
بـه  هشام بن عمار    ثالثتهم من طريق     )٨(أبي عاصم   وابن  ، )٧(وابن حبان   ، ) ٦(أخرجه ابن ماجه  

  .بمثله
  

                                                 
 .٥٧ / ٨ الجرح والتعديل )١(
 .المصدر السابق )٢(
 .٥٧ / ٨ الجرح والتعديل )٣(
  .٢٧٨ / ٢ النهاية )٤(
 .٢٥٤٩ رقم/٦٨٥ / ٤ سنن الترمذي ك صفة الجنة  باب ما جاء في سوق الجنة )٥(
  .٤٣٣٦ رقم/١٤٥٠ / ٢ سنن ابن ماجه ك الزهد باب صفة الجنة )٦(
 صحيح ابن حبان ك إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا عليهم باب )٧(

  .٧٤٣٨ رقم/٤٦٦ / ١٦وصف الجنة وأهلها 
  .٥٨٥ رقم/٩ / ١ البن أبي عاصم ، كتاب السنة)٨(



 

 ٢٤٧ 

  : دراسة رجال السند 
  . ر السلمي الدمشقي يصهشام بن عمار بن نُ -

  . كيس كيس: وزاد يحيى. ثقة: ال بأس به: )٢(والنسائي، )١(قال يحيى بن معين
ما : د الجواليقي عبدان بن أحم وقال، صدوق: )٤(وقال في موضع آخر. ثقة : )٣(وقال العجلي

، رصدوق ، لما كَبِر تغي: )٧(قال أبو حاتم  .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات . )٥(كان في الدنيا مثله
ووصفه الذهبي . كان يقرأ من كتابه. إليه قرأه ، وكل ما لقن تلقن ، وكان قديماً أصح  وكلما دفع

 . ينكر  صدوق مكثر، له ما، خطيب دمشق ، ومحدثها وعالمها، )٨(في الميزان باإلمام

تغير فحديثه القديم أصح أي أنه : فقد قال بعدما قال ،تجريح   أما قول أبي حاتم فهو توثيق ال-
 . القديم فقط هو الصحيح ولم يقل أن حديثه، أكثر صحة

 . بالضعيف، وليس حديثه ضعيف فليس نصاً في التضعيف إذ هو حدث:  أما كالم أبي داود-

يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته ،  ألحاديث فليس هشام بن عمار ممنأما تلقينه ل
لمن نهاه عن الرواية بغير )٩(يميزه ويدل على ذلك قوله  إنه من روايتك ، فيقبله وال: ويقال له 

إن كنت تشتهي أن تعلم ، فأدخل إسنادا في شيء،  : ثم قال. أنا أعرف هذه األحاديث : حفظ 
 اضطراب ، فجعلت أسأله عنها ، فكان يمر فيها يعرفها  د التي فيها قليلفتفقدت األساني

فقد اختلف أهل العلم في أخذ األجرة على التحديث ومنع : على التحديث   أما كونه يأخذ األجرة-
األجرة على التحديث ورأوا ذلك خرماً في المروءة ، و قد أجاز أبو نعيم الفضل  إسحاق وأحمد

 رة على التحديث ، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازذلك لمن منعهأخذ األج بن دكين

 االشتغال بالتحديث عن التكسب ، ورخص فى ذلك أبو نعيم الفضل بن دكَين وعلى بن عبد

يأخذ األجرة على  وكان أبو الحسين بن النَّقُورِ،العزيز وآخرون قياساً على أجرة تعليم القرآن 
 .التحديث

لما ألف البخاري كتاب : )١٠(تح الباري قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي ف وفي مقدمة

                                                 
  .٤٢٤ / ١١ سير أعالم النبالء )١(
   .٤٧ / ١١تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٣٢ / ٢للعجلي ،  الثقات)٣(
   .٤٧ / ١١تهذيب التهذيب ) ٤(
   .٤٧ / ١١تهذيب التهذيب ، ٦٦ / ٩الجرح والتعديل  ، ٢٤٨-٣٠/٢٤٧ تهذيب الكمال )٥(
  .٢٣٣ / ٩البن حبان ، الثقات) ٦(
  .٦٦ / ٩الجرح والتعديل  )٧(
  .٤/٣٠٢ ميزان االعتدال )٨(
  .١١/٤٢٧سير أعالم النبالء ) ٦(
  .٧ / ١ فتح الباري )٧(



 

 ٢٤٨ 

ويحيى بن معين وأضرابهم من أئمة  الصحيح عرضه على علي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ،
 هـ وهشام بن  عمار ٢٣٣مات سنة  و ابن معين، عصره ، فاستحسنوه ، وشهدوا له بالصحة 

معين قبل وفاة هشام  ي كتب صحيحه و عرضه على ابنيعني البخار، هـ٢٤٥مات سنة 
هشام غير ثقة أو يخلط أو  بسنوات ، يعني كان ضابطا ،والكتاب استحسنه هؤالء األئمة فلو كان

 . ال يميز ما يلقن لتعقبوه فيه

لقيهم وجالسهم وعرف ،البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين  إن الذين انفرد بهم
والمحدث أعرف بشيوخه ممن تقدموا ،وعرف جيدها من غيره ،على أحاديثهم  طلعوا، أحوالهم

  . غير ثقة ما ذكره في صحيحه فلو كان عمار،عنه 
فحديثه القديم ،إال أنه كبر فصار يتلقن    : )٢(قال العالئي   . كبير المحل   ، صدوق: )١(قال الدارقطني 

  . رنكَمكثر ، له ما يصدوق :  )٣( قال الذهبيو .أصح كما نص عليه أبو حاتم 
  .صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح: ) ٤ (وقال ابن حجر

  صدوق: خالصة القول فيه
كاتب األوزاعي ولم يـرو عـن       ، عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي أبو سعيد            -

   .غيره
 لـم يكـن     ،كان كاتب ديوان  ثقة   : )٦(أبو حاتم قال  و. وكان أبو مسهر يرضاه   ،  ثقة :)٥(قال أحمد 

 وهو من المعدودين في أصحاب ، حديثه مستقيم،ثقة: )٧( وقال أبو زرعة الرازي .صاحب حديث
  .ليس بالقوي : )٩(وقال النسائي .ليس به بأس: )٨(وقال يحيى بن معين . األوزاعي
  . ربما أخطأ: )١٢(قال ابن حبان  .  ال بأس به:)١١( وقال العجلي. ضعيف: )١٠(قال دحيم 

                                                 
 .٢٨١ / ١سؤاالت الحاكم للدارقطني ) ١(

  .٣٦٤ / ١االغتباط بمن رمي باالختالط ) ٢(
 .٨٦ / ٧ ميزان االعتدال )٣(
  .١٠٢٢ / ١ تقريب التهذيب )٤(
  .٣٦٣ / ٢ العلل ومعرفة الرجال )٥(
  .١١ / ٦  الجرح والتعديل )٦(
  .السابق المصدر )٧(
  .٣٠٦ / ١ سؤاالت ابن الجنيد )٨(
  .٤٢١ / ١٦ تهذيب الكمال )٩(
  .٤٢١ / ١٦ تهذيب الكمال )١٠(
  .٧٠ / ٢ الثقات للعجلي )١١(
  .٤٠٠ / ٨ الثقات البن حبان )١٢(



 

 ٢٤٩ 

 عبد الحميد بن حبيب بن أبي العـشرين         :قال البخاري : بن حماد يقول  اسمعت  : )١(قال ابن عدي  
وعبد الحميد كما ذكره البخاري تفرد عن األوزاعـي بغيـر           ، أبو سعيد ربما يخالف في حديثه       

    .أصدوق ربما أخط: )٢(قال ابن حجر .وهو ممن يكتب حديثه ، حديث ال يرويه غيره 
وكالم البخـاري رحمـه اهللا ال       ، وأبو زرعة   ، وأبو حاتم ،  وثقه أحمد ، ثقة: فيه  خالصة القول   
  . وال يقوى كالم النسائي أمام كالم األئمة الكبار، يسلم منه أحد 

  :الحكم على الحديث 
  .وباقي رجاله ثقات. صدوقهشام بن عمار فيه ، إسناده حسن

  

:  أي   ) وإال فليروغ له لُقْمة      ،  فليقْعده معه   إذا كَفى أحدكم خادمه طعامه     (فيه  } روغ  { )١٥٤(
  .)٣(يطْعمه لُقْمةً مشَربه من دسم الطعام 

  

  : رحمه اهللا )٤(قال اإلمام الشافعي 
اِهللا صلَّى اللَّه  رسوُلأن  �عن َأبِي هريرةَ ،)٧(عن اَألعرج ،)٦(عن َأبِي الزناد ،)٥(سفيان  أخبرنا  

لَيع لَّمسو غْ             :  قال   هـروى فلْيَأب فِإن فليجلسه هعدفلي خَانَهدو هرح هامطَع همكُم خادإذَا أكفى أحد
  . فيناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمةً معناها له لقمةً

  

  :تخريج الحديث 
  . مرفوعاً بنحوه ريرة هي أبعن ،  محمد بن زيادعن، شعبة  من طريق )٨ (أخرجه البخاري

  .به بمثله سفيان  من طريق )٩(والبيهقي 
  

  :دراسة رجال السند 
   .رجاله ثقات

  

  :الحكم على الحديث 
  .إسناده صحيح 

  

                                                 
 .٣٢٣ / ٥ الكامل في ضعفاء الرجال )١(
  .٥٦٤ / ١ تقريب التهذيب )٢(
  .٢٧٨ / ٢ النهاية )٣(
 .١٤٥٣ ح/٣٠٥ صمسند الشافعي  )٤(
  .الثوري د ابن سعيهو :   سفيان )٥(
  .٥٠٤ / ١تقريب التهذيب .  أبو عبد الرحمن المدني ، عبد اهللا بن ذكوان القرشيهو: أبو الزناد )٦(
  .٦٠٣ / ١تقريب التهذيب  . أبو داود المدني،هو عبد الرحمن بن هرمز : األعرج  )٧(
 .٢٤١٨ رقم/٩٠٢ / ٢ أتاه خادمه بطعامه ا صحيح البخاري ك العتق باب إذ)٨(
 .١٥٥٦٠ رقم/٨ / ٨ البيهقي الكبرى ك النفقات باب ما ينْبغى ِلماِلك الْمملُوك الَّذى يلى طَعامه َأن يفْعلَه  سنن)٩(



 

 ٢٥٠ 

.  أي بجميع مـا فيهـا مـن المـاء            ) حتى إذا ألْقَت السماء بأرواقها       (فيه  } روق  { )١٥٥(
  .)١(لة للسحاباألثقاُل أراد مياهها المثْق: واألرواقُ 

  

  :  رحمه اهللا )٢(قال اإلمام أبو نعيم 
عـن   حدثَنَا عبد الرحمنِ بن الْحسنِ ثنا َأحمد بن رشَد بنِ خُثَيمٍ ثنا َأبو معمرٍ سعيد بن خُثَيمٍ عمي                 

       اِلكنِ مَأنَسِ ب نع لَاِئيمٍ الْملسم�   رَأع اءقَاَل ج      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي ـ فَ ابِي يـا   :اَلقَ
        ي يرعا لَنَا بمو نَاكَأتَي واهللا لَقَد وَل اللَّهس٣(طُِئر(    بِيلَا صو  طَبِحصي)ـلَّى     .... )٤ص وُل اللَّهسر فَقَام

،  اللَّهم اسقنَا غَيثًا مغيثًا    :اَلقَ ف اءمسى الْ لَ إِ هد ي عفَ ر مى صعد الْمنْبر ثُ   اللَّه علَيه وسلَّم يجر رِداءه حتَ     
 ،تُنْبِتُ بِه الزرع   و  نافعا غير ضار تَملَُأ بِه الضرع ،       )٧( غَير راِئث    اًلًجع،)٦(غدقا طَبقًا   ،)٥( مرِيعا

    ضالَْأر ي بِهيتُحو      ونجتُخْر كَذَِلكا ، وهتوم دعفَ. باِهللاو م  ا مد ي دى نَ لَ إِ هرِحه َح    اءمتَّى َألْقَتْ الـس
  .الحديث ........ بِأرواقها

  

   :تخريج الحديث 
  .تفرد به أبو نعيم 

  

  :دراسة رجال السند 
  .اني د الهم،األسدي،عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد  -

، يل فذهب علمه    يزِعى الرواية عن إبراهيم بن الحسين بن د        اد :) ٨(حمد الحافظ   ألح بن   صاقال  
عاه بأخرة حكمنا على أن أبـاه       ع ما اد  ولو لم يد  ، وكنت كتبت عنه أحاديث من أحاديث إبراهيم        

قدم قوم مـن  :سمعت أبي يحكي عن بعض المشايخ يقول : )٩(أيضاً  قال  و .عه تلك األحاديث    سم 
بن أبي اعن ، أهل الكرخ سنة نيف وسبعين ومائتين وسألوا إبراهيم أن يسمعوا منه تفسير ورقاء 

، فسمعوه من يحيى الكرابيـسي عـن إبـراهيم          : )١٠( قال .فلم يجبهم ؟  عن آدم   ، نجيح روايته   
وحمل عنه ونسأل اهللا السالمة عى هذا المسكين سماعاًوإبراهيم حي واد .    

                                                 
  .٢٧٨ / ٢ النهاية )١(
  .١٨٤/ ١ ألبي نعيم األصبهاني ، دالئل النبوة)٢(
  . ٥٤ / ١ النهاية . أي يحن ويصيح يريد مالنا بعير أصالً:بعير يئط) ٣(
   .٦ / ٣ النهاية .ي أي ليس عندنا لبن بقدر ما يشربه الصب:يصطبح) ٤(
  .٣٢٠ / ٤ النهاية .المريع المخصب الناجع : مريعا ) ٥(
  .١١٣ / ٣ النهاية .لها  إلى األرض مغطيا أي مائالً: طبقا ) ٦(
)٧ ( اِئثتَبِسٍ:رح٤٢٦ / ١غريب الحديث البن الجوزي .  أي م.   
  .٢٩٢ / ١٠د  تاريخ بغدا)٨(
  .المصدر السابق  )٩(
  .٢٩٢ / ١٠تاريخ بغداد  )١٠(



 

 ٢٥١ 

حمـد ومـع هـذا    أبن اسمعت القاسم بن أبي صالح نص عليه بالكذب         : )١(حمدأوقال صالح بن    
حمد وسـألني عنـه أبـو الحـسن      أ واآلثام بن    األوزاردخوله في أعمال الظلمة وما يحمله من        

 .لم يحمدوا أمره  : )٢(وقال أبو يعقوب بن الدخيل      . رأيت في كتبه تخاليط      :الدارقطني ببغداد فقال  
أبو   أنكر عليه  - لم أعثر على هذا الكتاب       -:)٣(ي طبقات الهمدانيين  قال صالح بن أحمد الحافظ ف     

وتغيـر  ، حتى ماتوا ، فسكت عنه  ، والقاسم بن أبي صالح روايته عن إبراهيم        ، ص بن عمر  حف
يكذب:)٤(وقال القاسم بن أبي صالح  .عى الكتب المصنفة والتفاسيرأمر البلد فاد.   

  .باتهمه البعض بالكذ: خالصة القول فيه
  .م الهاللييثَد بن خُشْحمد بن ر أ-

تفـرد  عن سعيد بن خثيم  .أحمد بن راشد الهاللي   : )٦(وقال الذهبي     .)٥(لم يوثقه سوى ابن حبان    
   .بخبر باطل في ذكر بنى العباس

  . لين: خالصة القول فيه
   . الكوفي،د الهاللي أبو معمرشَم بن ريثَسعيد بن خُ -

  . ليس به بأس:)١٠(وقال النسائي.)٩(وذكره ابن حبان في الثقات .)٨(جلي العو، )٧(ابن معين  وثقه
 وقـال أبـو     .أحاديثه ليـست بمحفوظـة    : )١٢( ابن عدي    وقال . منكر الحديث  :)١١(زدي  قال األ 
   . له أغاليط،رمي بالتشيع، صدوق :)١٤(قال ابن حجر . ال بأس به :)١٣(زرعة

فاألزدي ضعيف فال يقبل التجـريح      ،يعتد به   فال  ،وأما قول األزدي    ،صدوق  :خالصة القول فيه    
  .من مجروح خاصة وأنه قد خالف قوله قول األئمة

                                                 
  .٢٩٢ / ١٠تاريخ بغداد  )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  .٤١١ / ٣ لسان الميزان )٣(
  .٣٧٨ / ٢ المغني في الضعفاء )٤(
  .٤٠ /  ٨ البن حبان ،الثقات )٥(
  .٩٧ /  ١ ميزان االعتدال )٦(
  .٢٠ /  ٤ تهذيب التهذيب )٧(
  .٣٩٧ /  ١ للعجلي ،تالثقا )٨(
  .٣٥٩ /  ٦ البن حبان ،الثقات )٩(
  .  المصدر السابق)١٠(
  .٢٠ /  ٤ تهذيب التهذيب )١١(
  .٤٠٨ /  ٣ البن عدي ،الكامل )١٢(
  .٢٠ /  ٤ تهذيب التهذيب )١٣(
  .٣٧٦ / ١ تقريب التهذيب )١٤(



 

 ٢٥٢ 

  :الحكم على الحديث 
و فيه مـسلم    . قال القاسم بن أبي صالح يكذب     . عبد الرحمن بن الحسن      فيه، إسناده ضعيف جداً  

   . العباس في ذكر بنىتفرد بخبر باطل: وأما أحمد بن رشد فقال الذهبي ،المالئي ضعيف 
عن ، مسعر  من طريق )٣(والبيهقي ، )٢(والحاكم ، )١(وللحديث شواهد منها ما جاء عند أبي داود 

 مرفوعاً مختصراً ولم يذكروا اللفظة التي جـاء بهـا ابـن             عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه    ، يزِيد الْفَقيرِ   
 مـن   )٥(وله شاهد أيضاً عند ابن ماجه        .)٤(وصحح الحديث األلباني    ،وهو إسناد صحيح    . األثير

 مرفوعاً مختصراً إال أن حبيب كثير التدليس كمـا          عن ابن عباس  ، حبيب بن أبي ثابت     طريق  
   . ولم يصرح بالسماع )٦(ذكر ابن حجر 

من طريق  )١١(والبيهقي  ،)١٠(والحاكم  ،)٩(والطبراني  ،)٨(وأحمد  ،)٧(وله شاهد أيضاً عند الطيالسي      
وسالم لم يـسمع مـن      ،به بنحوه  كَعب بن مرةَ     عنعن شُرحبِيَل بنِ السمط     ، لجعدسالم بن أبي ا   

  . شرحبيل
  

أي فُسطاطه وقُبته وموضع    ) فيضرب رِواقه فيخرج إليه كلُّ منافق        (ومنه حديث الدجال  )١٥٦(
  .)١٢(جلوسه 

  

  : رحمه اهللا )١٣(قال اإلمام مسلم 
 لى عثَندحي  ح نب  دعرٍ السجمٍ     ، يلسم نب ِليدثَنَا الْودح،ثَندرٍو    يحمو عَأب -  اعزى اَألونعي ي  ، نع

صلى اهللا عليه   - قَاَل رسوُل اللَّه     :قَاَل� َأنَس بن ماِلك     ي حدثَن ،ِإسحاقَ بنِ عبد اللَّه بنِ َأبِى طَلْحةَ      
ولَيس نَقْب من َأنْقَابِها ِإالَّ علَيه الْمالَِئكَةُ ،من بلَد ِإالَّ سيطَُؤه الدجاُل ِإالَّ مكَّةَ والْمدينَةَلَيس  « :-وسلم

                                                 
)١(  قَاءستسى االنِ فيدفْعِ الْي١١٧١ رقم/٤٥٤ / ١سنن أبى داود ك االستسقاء باب ر.  
  .١٢٢٢رقم  / ٤٧٥ / ١على الصحيحين ك االستسقاء  المستدرك )٢(
)٣( قَاءستسى االف اءع٦٦٦٧ رقم/٣٥٥ / ٣ السنن الكبرى للبيهقي ك صالة االستسقاء باب الد.  
   .٣٣٣ / ٤ أبي داود  وضعيفصحيح) ٤(
 .١٢٧٠ رقم/٤٠٤ / ١ جاء في الدعاء في االستسقاء  سنن ابن ماجه  ك إقامة الصالة والسنة فيها باب ما)٥(
  .٣٧ / ١طبقات المدلسين ) ٦(
 .١٢٩٥ رقم/٥٢٣ / ٢مسند الطيالسي  )٧(
 .١٨٠٩٠ رقم/٢٣٥ / ٤مسند أحمد ) ٨(
  .٦٧٥٤ رقم/٢٨ / ٧المعجم األوسط  )٩(

   .٣٢٨/ ١   ك االسشتسقاء المستدرك على الصحيحين)١٠(
  .٦٦٧٠ رقم/٣٥٥ / ٣باب الدعاء فى االستسقَاء قَاِئما الةاالستسقاء ك ص  السنن الكبرى للبيهقي)١١(
  .٢٧٨ / ٢ النهاية )١٢(
  .٧٥٧٧ رقم/٢٠٦ / ٨الفتن وأشراط الساعة باب  قصة الْجساسة ك صحيح مسلم ) ١٣(



 

 ٢٥٣ 

فَتَرجفُ الْمدينَةُ ثَالَثَ رجفَات يخْرج ِإلَيه منْهـا كُـلُّ كَـافرٍ     ،)١( فَينْزُِل بِالسبخَة  ،صافِّين تَحرسها 
 قنَافمو«.  

  عن ِإسحاقَ بنِ ،عن حماد بنِ سلَمةَ ،حدثَنَا يونُس بن محمد ،وحدثَنَاه َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ 
 فَذَكَر نَحوه غَيـر     : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   - عن َأنَسٍ َأن رسوَل اللَّه       ، طَلْحةَ عبد اللَّه بنِ َأبِى   

   . فَيخْرج ِإلَيه كُلُّ منَافق ومنَافقَة:فَيضرِب رِواقَه وقَاَل سبخَةَ الْجرف ي فَيْأت:َأنَّه قَاَل
   :تخريج الحديث

  .لبخاري تفرد به مسلم عن ا
  : دراسة رجال السند 

وبالنسبة للوليد بن مسلم فهو مدلس وقد صرح بالسماع هنا مـن األوزاعـي              ، رجاله كلهم ثقات  
  .فانتفى اإلشكال

  

وهـي  .  أي خيارهم وسراتُهم     ) فيخرج إليهم روقَة المُؤمنين      (وفي حديث ذكر الروم      )١٥٧(
وقد يكون للواحد يقاَل غُـالم روقَـة وغلمـان           . جمع رائق من راقَ الشَّىء إذا صفاَ وخَلص       

  .)٢(روقة
  

  :رحمه اهللا )٣(قال اإلمام ابن ماجه
    قِّيونٍ الرميم نب يلثَنَا عد٤(ح( ،   يننَيالْح قُوبعو يثَنَا َأبدح)نِ        ، )٥رِو بمنِ عب اللَّه دبنِ عيرِ بكَث نع

  فوَأبِي ،ع نع  قَاَل    ،ه هدج نع:      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسةُ      :"قَاَل راعالـس تَّـى  ، لَا تَقُومح
  لَاءوبِب ينملساِلحِ الْمسنَى مَأد تَكُون." لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل ص ثُم  ":يلا عي يلا عي يلا عاَلقَ. ي: 

حتَّى تَخْرج ِإلَيهِم روقَـةُ     ،ِإنَّكُم ستُقَاتلُون بني الَْأصفَرِ ويقَاتلُهم الَّذين من بعدكُم         :قَاَل  .بَِأبِي وُأمي   
قُـسطَنْطينيةَ بِالتَّـسبِيحِ   فَيفْتَتحـون الْ ،  َأهُل الْحجازِ الَّذين لَا يخَافُون في اللَّه لَومـةَ لَـاِئمٍ       الِْإسلَامِ

   .الحديث ........ والتَّكْبِيرِ
  

   : تخريج الحديث
  .المزني به  بمثلهبن عبد اهللا   كثير ثالثتهم من طريق)٨(والطبراني،)٧(والحاكم ، )٦(أخرجه البزار

  

                                                 
   .٣٠٤ / ١قطار الروض المعطار في خبر األ .  موضع بالمدينة، بين موضع الخندق وبين سلع :السبخة) ١(
 .٢٧٩ / ٢ النهاية )٢(
  .٤٠٩٤ رقم/٥٤٧ / ٥ سنن ابن ماجه ك الفتن باب المالحم )٣(
)٤ ( قِّي٨٤ / ٣ األنساب للسمعاني .هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات: الر.   
)٥ (يننَي٢٨٢ / ٢األنساب للسمعاني .نسبة إلى الجد وهو حنين أو أبو الحنين :الْح.  
  .٣٣٩٠ رقم/٣ / ٢ مسند البزار )٦(
  .٨٤٨٨ رقم/٥٣٠ / ٤  ك الفتن والمالحمالمستدرك على الصحيحين) ٧(
  .٩رقم/١٥ / ١٧المعجم الكبير ) ٨(



 

 ٢٥٤ 

  : دراسة رجال السند 
  .كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني  -

   .منكر الحديث ليس بشيء: )٢(أحمد وقال  .أحد الكذابين: )١(بو داود أو،قال الشافعي 
ولـم   ،ضرب أبي على حديث كثير بن عبد اهللا في المسند           :)٣(وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل        

 لـيس   :)٥( وقـال فـي موضـع آخـر        .ضعيف الحديث  :)٤(يحيى بن معين    وقال   .يحدثنا عنه 
 وقـال  . لـيس بـالمتين  :)٧(وقال أبو حاتم. ليس بقوي ،ثواهي الحدي : )٦( زرعة   أبووقال  .بشيء

  قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد اهللا عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في :)٨(الترمذي
 ،بن حنبل كان يحمل على كثير يـضعفه       اإال أن أحمد    ، حديث حسن    : قال ؟يوم الجمعة كيف هو   

  .مامته عن كثير بن عبد اهللا على إ- يعني -وقد روى يحيى بن سعيد األنصاري
 لـيس   : )١١( وقال النسائي في موضع آخر     .متروك الحديث :) ١٠(والدار قطني    ،)٩( وقال النسائي 

روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ال يحل ذكرها في الكتب وال             :)١٢(بن حبان   اوقال  . بثقة
. ما يرويه ال يتابع عليهووعامة أحاديثه : )١٣(بن عدي اوقال . الرواية عنه إال على وجه التعجب

  . أفرط من نسبه إلى الكذب، ضعيف:)١٤(قال ابن حجر 
، وكذبه الشافعي وأبو داود     ، والدارقطني  ،  والنسائي، متروك تركه أحمد    : خالصة القول فيه    
  .ووهاه أكثر األئمة 

   .عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني والد كثير:أبوه  -
  .)١٥(تم ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ذكره أبو حا

                                                 
  .١٣٧ /  ٢٤ تهذيب الكمال )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .١٣٧ /  ٢٤تهذيب الكمال  )٣(
  .١٤٤/  ٣ رواية الدوري،  تاريخ ابن معين)٤(
  .١٩٥ /  ١ رواية الدارمي، ريخ ابن معينتا )٥(
  .١٥٤ /  ٧ الجرح والتعديل )٦(
  .المصدر السابق  )٧(
  .١٣٧ /  ٢٤ تهذيب الكمال )٨(
  .٢٢٨ /  ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )٩(
  .٢٤ /  ١ للدارقطني ، سؤاالت السلمي)١٠(
  .١٣٧ /  ٢٤ تهذيب الكمال )١١(
  .٢٢١ /  ٢المجروحين  )١٢(
  .٥٧ /  ٦ البن عدي ،لالكام )١٣(
  .٤٦٠ /  ١ تقريب التهذيب )١٤(
  .١١٨ / ٥الجرح والتعديل  )١٥(



 

 ٢٥٥ 

  . مقبول:)٢( قال ابن حجر .)١ (وذكره ابن حبان في الثقات
  .ولم يوثقه سوى ابن حبان ، مجهول لم يرو عنه سوى ابنه كثير: خالصة القول فيه 

إن أول مشاهده : ويقال ،   صحابي:حة أبو عبد اهللا المزنيلْعمرو بن عوف بن زيد بن م جده -
  .)٣( رضي اهللا عنه مات في والية معاوية. لخندق ا
  

  :الحكم على الحديث 
وكذبـه  ، فمتـروك   ، وأما كثير المزني    ،  ضعيف   أبو يعقوب الحنيني  فيه  ، إسناده ضعيف جداً    

  .موضوع:  )٤( قال األلبانيو .وأبو داود، الشافعي 
  

تَراها عثمان رضي اللّه عنـه  بئر بالمدينة اشْ: هي بضم الراء )ومة  بئر ر(وفيه ذكر   ) ١٥٨(
  .)٥( وسبلها

  

  :رحمه اهللا ) ٦ (قال اإلمام البخاري
 اندبقَاَل ع٧(و( :   ي َأبِينرَأخْب)٨( ،   َةبشُع ناقَ    ، عحَأبِي ِإس نع)٩( ،    ِنمحالـر دبَأبِي ع نع)١٠(  َأن 

  انثْمقَا     �عو هِملَيفَ عَأشْر روصح ينـلَّى اُهللا            :َلحص النَّبِـي ابحِإلَّا َأص لَا َأنْشُداَهللا و كُمَأنْشُد 
 من حفَر رومةَ فَلَـه الْجنَّـةُ      : "علَيه وسلَّم َألَستُم تَعلَمون َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           

تُهفَرالحديث .........افَح.  
  

  : الحديث تخريج
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

                                                 
  .٤١ /  ٥ البن حبان ، الثقات)١(
  .٥٣١ / ١ تقريب التهذيب )٢(
   .٤٠٥  /٧ اإلصابة ٨٦١ / ١ أسد الغابة ،٣٧١ / ١ اإلستيعاب )٣(
   .٩٤ / ٩صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  )٤(
  .٢٧٩ / ٢ النهاية )٥(
 .٢٧٧٨ رقم/١٣ / ٤صحيح البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي اهللا عنه  )٦(
  .٣١٣ / ١تقريب التهذيب .عبد اهللا بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي هو : عبدان )٧(
  .٦٦٠ / ١ريب التهذيب تق .ي موالهم المروزي،هو عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتَك : أبوه )٨(
  .هو عمرو بن عبد اهللا السبيعي:  أبو إسحاق  )٩(
  .٤٩٩ / ١تقريب التهذيب  .عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفيهو: أبو عبد الرحمن  )١٠(



 

 ٢٥٦ 

:  الروايـا مـن اإلبـل        ) سمى السحاب روايا الـبِالد       (فيه أنه عليه السالم     } روى  { )١٥٩(
  .)١(وقيل بالعكْس . ومنه سميت المزادة راوِية . الحوامُل للماء واحدتُها راوِية فشبهها بها 

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الترمذي 
  حدثَنَا شَيبان بن ، حدثَنَا يونُس بن محمد :حدثَنَا عبد بن حميد وغَير واحد الْمعنَى واحد قَالُوا 

بينَما نَبِي اللَّه صلَّى اللَّـه      :  قَالَ �يرةَعن َأبِي هر  ، )٣( حدثَ الْحسن  :عن قَتَادةَ قَالَ  ، عبد الرحمنِ 
   هابحَأصو اِلسج لَّمسو هلَيع ،              ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص اللَّه فَقَاَل نَبِي ابحس هِملَيـْل  :"ِإذْ َأتَى عه

يسوقُه اللَّه تَبارك   هذَا الْعنَان هذه روايا الَْأرضِ      : قَاَل   ، اللَّه ورسولُه َأعلَم   : فَقَالُوا ؟تَدرون ما هذَا  
 ونَهعدلَا يو ونَهشْكُرمٍ لَا يالَى ِإلَى قَوتَعالحديث........ و.  

  

  :تخريج الحديث 
  .لهبه بمث قتادة  ثالثتهم من طريق)٦(وابن الجوزي ، )٥(وابن أبي عاصم ، )٤(أخرجه أبو الشيخ 

  

  : دراسة رجال السند 
  .إال أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، رجاله ثقات 

 ويروى عن َأيوب ويونُس بنِ عبيد :هذَا حديثٌ غَرِيب من هذَا الْوجه قَاَل: )٧(قال اإلمام الترمذي 
   .  َأبِي هريرةَ لَم يسمع الْحسن من:وعلي بنِ زيد قَالُوا

هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والحسن              :)٨(وقال اإلمام ابن الجوزي     
   . هريرةأبيلم يسمع من 

  

  :الحكم على الحديث 
  .) ٩( األلباني من العلماء وضعفه.فالحسن لم يسمع من أبي هريرة ، إسناده ضعيف

  

  .)١٠( أي إبلهم التي كانوا يستَقُون عليها )وايا قُريش  وإذا بِر(ومنه حديث بدر  )١٦٠(

                                                 
  .٢٧٩ / ٢ النهاية )١(
  .٣٢٩٨ رقم/٣٢٦ / ٥ سنن الترمذي ك تفسير القران باب سورة الحديد )٢(
  .لبصري هو ا:  الحسن )٣(
  .١٢ رقم/٥٦٠ / ٢ الشيخ يبأل ، العظمة)٤(
  .٥٧٨ رقم/٩ / ١ البن أبي عاصم ،كتاب السنة) ٥(
 .٨ رقم/٢٧ / ١ العلل المتناهية )٦(
  .٣٢٦ / ٥ سنن الترمذي )٧(
 .٢٨ / ١ العلل المتناهية )٨(
   .٢٩٨ / ٧صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ٩(
  .٢٨٠ / ٢النهاية ) ١٠(



 

 ٢٥٧ 

  :رحمه اهللا ) ١(قال اإلمام مسلم 
عـن َأنَـسٍ    ، )٣(عن ثَابِت ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ     ، )٢(حدثَنَا عفَّان   ، حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ       

�    وَل اللَّهسر قَالَ       -هللا عليه وسلم  صلى ا -َأن انفْياُل َأبِى سِإقْب لَغَهب ينح ركْـرٍ     : شَاوو بَأب فَتَكَلَّم 
   نْهع ضرفََأع ،    نْهع ضرفََأع رمع تَكَلَّم ةَ فَقَاَل، ثُمادبع نب دعس وَل اللَّـه :فَقَامسا ري انَا تُرِيدِإي ، 
ِإلَى ) ٤(ولَو َأمرتَنَا َأن نَضرِب َأكْبادها    ، يده لَو َأمرتَنَا َأن نُخيضها الْبحر َألخَضنَاها        والَّذى نَفْسى بِ  

   ادمالْغ كرلْنَا  قَاَل     )٥(بلَفَع:     وُل اللَّهسر بصلى اهللا عليه وسلم   - فَنَد-   تَّـى    ،  النَّاسفَـانْطَلَقُوا ح
ردلُوا بتْ نَزدروشٍا ويا قُرايور هِملَيع  ،نِلب دوَأس غُالَم يهِمفاجِ يوجالحديث ......  الْح.  

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  : دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

:  والـضم    د الرواء بالم  ) إذا رأيتُ رجال ذا رواء طَمح بصرى إليه          (وفي حديث قَيلة    ) ١٦١(
وقد يكـون   ،  واالرتواء   ي من الر  :المنْظَر الحسن كذا ذكَره أبو موسى في الراء والواو وقال         

  .)٦(من المرَأى والمنْظَر فيكون في الراء والهمزة 
  .والذي وجدته رداء ، لم أجد لفظة رواء

  : رحمه اهللا ) ٧ (قال اإلمام الطبراني
، ح وحدثَنَا معـاذُ     )٩( ، ثنا حفْص بن عمر َأبو عمر الضرِير الْحوضي        )٨(َأبو مسلمٍ الْكَشِّي  حدثَنَا   
ثنا عبد اللَّه بن سوارِ بن قُدامـةَ بـن عنَـزةَ            : بن الْمثَنَّى، والْفَضُل بن الْحبابِ َأبو خَليفَةَ، قَاال       ا

  ،رِينْبا               الْعكَرِيبن ز دمحثَنَا مدحمٍ، ح ولسبن م فَّانثنا ع ،يمخَراقَ الْمحبن ِإس قُوبعثَنَا يدحح و
                                                 

  .٤٧٢١ رقم/١٧٠ / ٥هاد والسير باب غَزوة بدرٍصحيح مسلم ك الج )١(
 . هو ابن مسلم : عفان  )٢(
 .هو البناني : ثابت  )٣(
نضرب أكبادها قال القاضي ضرب األكباد عبارة عن تكليف الدابة للسير بأبلغ مما يمكن فالمعنى لو أمرتنـا بالـسير                    ) ٤(

 .١٢١ / ١٧مصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ال. البليغ والسفر السريع
  .٣٩٩ / ١ معجم البلدان . موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل بلد باليمن:برك الغماد ) ٥(
  .٢٨٠ / ٢ النهاية )٦(
 .٢٠٥٢٥ رقم/٦٧٧ / ٥المعجم الكبير  )٧(
   .ده األعلى كش الكشى نسبة إلى ج:  وإنما قيل له، إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم البصري:أبو مسلم الكشي )٨(
   .١٢٣ / ٦تاريخ بغداد . - أي الجص – هاتوا الكج:  بالبصرة فكان يقولنه كان يبني داراًإنما لقب بالكشي، ألو

   .٣٦ / ٥األنساب للسمعاني 
)٩( يضو٢٨٩ / ٢ األنساب للسمعاني  . هذه النسبة إلى الحوض :الْح.   



 

 ٢٥٨ 

١(الْغَالبِي(      ْال اءجبن ر اللَّه دبغ، ثنا عياند)ي         )٢لتَمسالْم كيمشَامِ بن َأبِي الدبن ه دمحثَنَا مدحح و ، ،
ثنا عبد اللَّه بن حسانٍ الْعنْبرِي َأبو الْجنَيد، َأخُـو          : ثنا عبيد اللَّه بن محمد بن عاِئشَةَ التَّيمي، قَالُوا        

    تَايدي جثَتْندح ،رِينْببٍ الْعبِي     : بني كَعكَانَتَا رةَ، وبلَينَتَا عةُ اببيحدةُ، ويفلَةَ بنتَ     صقَي لَةَ، َأنقَي تَيب
َأنَّها كَانَتْ تَحتَ حبِيبِ بن َأزهر َأخي بني جنَابٍ، فَولَدتْ لَه النِّساء، ثُم تُـوفِّي،               :مخْرمةَ حدثَتْهما 

         ي الصتَغتْ تَبجفَخَر ،نهمع رهبن َأز با ثْونْها مبناتَه عفَانْتَز        ـلَّى اللَّـهص وِل اللَّهسةَ ِإلَى رابح
 ِإذَا رَأيتُ رجال ذَا رِداء وذَا قشْرٍ طَمح ِإلَيه بـصرِي          فَجعلْتُ  ........علَيه وسلَّم في َأوِل اِإلسالمِ    

: ى جاء رجٌل بعدما ارتَفَعت الشَّمس، فَقَالَ  حتَّ ،َألرى رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَوقَ النَّاسِ        
وَل اللَّهسا ري كلَيع المالس . هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل رلَّمسو :المالس كلَيعو   

ةُ اللَّهمحرالحديث ....... . و.  
  

  :تخريج الحديث 
به  اللَّه بن حسان الْعنْبرِى      عبد ثالثتهم من طريق     )٥(والبيهقي  ، )٤(مذيوالتر، )٣(أخرجه أبو داود    
     .مختصراً بنحوه

  :دراسة رجال السند 
  .البغدادي ، المخرمي ،يعقوب بن إسحاق -

  ثم ظهر لنا من انبساطه، كتبنا عنه في حياة جدي : )٧(يبن المنادوقال ا. )٦( ضعفه الدارقطني
  فرمينا كل ما ، تر واوتوقيف مت وذلك بعد معاتبة، كذب ما أوجب التحذير عنه في تصريح ال

   .ضعيف: )٩(وقال األلباني  . لم أعرفه: )٨(وقال الهيثمي . كتبنا عنه نحن وعدة من أهل الحديث
  .وهذا ما صرح به ابن المنادى ، كذاب : خالصة القول فيه 

  . البصري،بي الغال، أبو جعفر ،محمد بن زكريا بن دينار -
   .م فيهلِّكُتُ: )١١(وقال ابن مندة. بصري يضع: )١٠(قال الدارقطني

                                                 
   .٢٨٩ / ٢ .٣٢١ / ٤األنساب للسمعاني  .خالد بن غالب البصريهذه النسبة إلى غالب وهو والد : الغالبي) ١(
   .٢٨٣ / ٤األنساب للسمعاني  .نسبة إلى غدانة بن يربوع بن تميم: الغداني) ٢(
  .٤٨٤٩ رقم/٤١٢ / ٤ الخراج باب فى ِإقْطَاعِ اَألرضين كسنن أبى داود  )٣(
 .٢٨١٤ مرق/١٢٠ / ٥ سنن الترمذي ك األدب باب الثوب األصفر  )٤(
)٥(  ةرنِ الظَّاهادعالْم نم هِإقْطَاع وزجا الَ ي٥٧٠٧ رقم/٢٣٥ / ٣سنن البيهقي الكبرى ك إحياء الموات باب م. 
 .٧٥٧ / ٢ المغني في الضعفاء )٦(
 .٢٩٠ / ١٤تاريخ بغداد  )٧(
 .٤٨١ /  ٩ مجمع الزوائد  )٨(
 .٤٨٦ /  ٥ سلسلة األحاديث الضعيفة )٩(
 .٢١ /  ١ للدارقطني ،ب الضعفاء والمتروكينكتا )١٠(
  .٢٥٩ / ٢١  تاريخ اإلسالم )١١(



 

 ٢٥٩ 

 . كـذاباً  في التـشيع كان غالياً  : )٣(وقال ابن الجوزي  . كذاب: )٢(والذهبي، )١(وقال ابن الجوزي    
كـان صـاحب    : )٥( أيـضا ً   وقال.ان في الثقات    بذكره ابن ح  و . يضع الحديث : )٤(وقال الحاكم   
ألنه في روايتـه عـن المجاهيـل بعـض          ، ار يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات        حكايات وأخب 

  . المناكير
  .في عداد الضعفاء: )٧(وقال الذهبي. متروك:)٦(وقال البيهقي

  .كذاب : خالصة القول فيه
  .  بصري ، انيدالغُ،  عبد اهللا بن رجاء بن عمر -

بن ارجلين أبي عمر الحوضي وعبد اهللا       اجتمع أهل البصرة على عدالة      :)٨(قال علي بن المديني     
   . ثقة:)١٠(  يعقوب بن سفيانوقال .كان ثقة رضى: )٩( وقال أبو حاتم  .رجاء

قـال   .من ثقات البصريين ومـسنديهم    : )١٢(قال الذهبي    .)١١(الثقات   بن حبان في كتاب   اوذكره  
   . التصحيفكثير ):١٤(  أيضاًوقال.. ال بأس به،   صدوقاًكان شيخاً:)١٣(بن معين ايحيى 

 )١٦(وسئل أبو زرعة عنـه  .صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة       :)١٥(وقال عمرو بن علي     
  . بأس   ليس به:)١٧(وقال النسائي .حسن الحديث: وقال .فجعل يثني عليه

  .صدوق يهم قليالً:)١٩(قال ابن حجر  .صدوق: )١٨(وقال العجلي 

                                                 
  .٣٧ /  ٢الموضوعات البن الجوزي  )١(
  .١٦٦ /  ٣ميزان االعتدال  )٢(
  .٢٧٨ /  ٣ البن الجوزي ،الموضوعات )٣(
  .١٤٨ /  ١سؤاالت الحاكم  )٤(
 .١٥٤ /  ٩ الثقات البن حبان  )٥(
  .٢٤٧ /  ١شعب اإليمان  ) ٦(
  .٢٥٩ / ٢١  تاريخ اإلسالم )٧(
  .٤٩٨ /  ١٤تهذيب الكمال  )٨(
  . المصدر السابق)٩(
  .٣٦٦ /  ٣المعرفة والتاريخ  )١٠(
  .٣٥٢ /  ٨البن حبان  ،الثقات )١١(
  .٩٨ / ٤ميزان االعتدال  )١٢(
   .١٨١ / ١ رواية الدارمي، تاريخ ابن معين) ١٣(
  .٤٩٨ /  ١٤تهذيب الكمال ) ١٤(
  .٤٩٨ /  ١٤ تهذيب الكمال )١٥(
   .٥٥ /  ٥الجرح والتعديل  )١٦(
  .٤٩٨ /  ١٤تهذيب الكمال  )١٧(
  .٢٨ /  ٢ للعجلي ،الثقات )١٨(
  .٥٠٥ / ١تقريب التهذيب  )١٩(



 

 ٢٦٠ 

  .والذهبي، ويعقوب بن سفيان ، مديني وابن ال، وثقه أبو حاتم ، ثقة : خالصة القول فيه 
  .البغدادي المستملي أبو جعفر محمد بن هشام المروزي هو بن أبي الدميك  -

كتب الناس عنه : )٣(على بن المنادىوقال .  س بهأال ب:)٢( الدارقطني وقال.ثقة  : )١(قال الخطيب 
  .ثقة: )٥(وقال األلباني . موثق: )٤(قال الذهبي. صدوق

  .ثقة :  فيهخالصة القول
  .يسرِتْأبو الجنيد العنبري لقبه ع، عبد اهللا بن حسان التميمي  -

   .ثقة:  )٨(وقال الذهبي .ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً )٧ (وأبو حاتم، )٦(ذكره البخاري 
  .مقبول: )٩(وقال ابن حجر

من األئمة ممـا    ولم يذكر بجرح وقد روى عنه جمع        ،قد وثقه الذهبي    ، ثقة: خالصة القول فيه    
  .يقوي ما ذهب إليه اإلمام الذهبي في توثيقه

- دحي١٠( مقبولة :ة العنبريةب(.  
  .)١١(  مقبولة:صفية بنت عليبة -

كثير بن قيس بن      عبد اهللا بن حسان    وذكر ممن روى عنها غير    ، )١٢(ذكرها ابن حبان في الثقات    
   . فهي مجهولة الحال الصلت العنبري

 هاجرت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم مع حريـث بـن             :يةتميمية العنبر قيلة بنت مخرمة ال    -
  .)١٣( حسان

  

  :الحكم على الحديث 
، متـروك   : أبو جعفر الغالبـي   وأما  ،   المخرمي كذاب  يعقوب بن إسحاق  فيه  ، إسناده موضوع 
  .ففي عداد المقبولينصفية بنت عليبة و، دحيبة وأما ، . ومتهم بالكذب

                                                 
  .٣٦١ /  ٣تاريخ بغداد  )١(
  .١٣٨ /  ١سؤاالت الحاكم ) ٢(
  ..المصدر السابق) ٣(
  .٤٢١ /  ٢ميزان االعتدال  )٤(
  .٣١ /  ٧لسلسلة الصحيحة  ا)٥(
  .٧٣ /  ٥التاريخ الكبير  )٦(
  .٤٠ /  ٥الجرح والتعديل  )٧(
   .٥٤٥ / ١ للذهبي  ،الكاشف) ٨(
  .٤٩٩ / ١تقريب التهذيب  )٩(
  .١٣٥٣ / ١تقريب التهذيب  )١٠(
  .١٣٦٠ / ١ المصدر السابق )١١(
  .٤٨٠ / ٦ البن حبان ،الثقات )١٢(
  .٨٣ / ٨اإلصابة ،  ٢٦٥ / ٧ أسد الغابة )١٣(



 

 ٢٦١ 

   . بدون اللفظة التي أوردها ابن األثيرحسن :)١(  على رواية الترمذي معلقاًاأللبانيقال 
  

 هكذا جاء فـي روايـة بـالهمز        )ها  تُ ومعي إداوةٌ عليها خرقَة قد روأ      (ومنه الحديث   ) ١٦٢(
 رويت البعير مخَفَّـف الـواو إذا   :يقال. أي شَددتها بها وربطتها عليها   : والصواب بغير همزٍ    

  .)٢(عليه بالرواء شَددت 
  

  : رحمه اهللا )٣(قال اإلمام البخاري 
 عـن ، )٤( َأبِيه عن ، يوسفَ بن ِإبراهيم حدثَنَا،  مسلَمةَ بن شُريح حدثَنَا،  عثْمان بن َأحمد حدثَنَا
 :قَـالَ  معه فَحملْتُه رحلًا عازِبٍ من بكْرٍ َأبو تَاعاب :قَاَل يحدثُ �الْبراء سمعتُ :قَاَل ِإسحاقَ َأبِي

َألَهفَس ازِبع نيرِ عسوِل مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسذَ: قَاَل ونَا ُأخلَيع دصنَا،  بِالرجلًا فَخَرلَي  ،
. ظلٍّ من شَيء ولَها فََأتَينَاها صخْرةٌ لَنَا رفعتْ ثُم، )٥( الظَّهِيرة قَاِئم امقَ حتَّى ويومنَا لَيلَتَنَا فََأحثَثْنَا

 اللَّـه  صـلَّى  النَّبِي علَيها اضطَجع ثُم معي فَروةً وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ِلرسوِل فَفَرشْتُ :قَاَل
هلَيلَّ عسوفَانْطَلَقْتُ،  م ا َأنْفُضم لَهواعٍ َأنَا فَِإذَا،  حبِر َل قَدي َأقْبف ةمغُنَي رِيدي نم ةخْرثْـلَ  الصم 
 نَعـم  :اَلقَ ؟لَبنٍ من غَنَمك في هْل لَه فَقُلْتُ ِلفُلَانٍ َأنَا:  فَقَاَل ؟غُلَام يا َأنْتَ ِلمن فَسَألْتُه َأردنَا الَّذي
 فَحلَـب : قَـالَ  .الضرع انْفُض: لَه فَقُلْتُ غَنَمه من شَاةً فََأخَذَ نَعم:  قَاَل ؟حاِلب َأنْتَ هْل :لَه قُلْتُ
 ، وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ِلرسوِل روْأتُها قَد خرقَةٌ علَيها ماء من ِإداوةٌ ومعي لَبنٍ من )٦(كُثْبةً

     .الحديث  ......... َأسفَلُه برد حتَّى اللَّبنِ علَى فَصببتُ
  :تخريج الحديث 

  . به بنحوه عازِب  الْبراء بنعن،  ِإسحاقَ بيَأمن طريق ) ٧(أخرجه مسلم 

                                                 
   .٣١٤ / ٦سنن الترمذي صحيح وضعيف ) ١(
  .٢٨٠ /  ٢ النهاية )٢(
  صحيح البخاري ك فضائل الصحابة باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة )٣(
  .٣٧٠٤ رقم/١٤٢٦ / ٣ 
  .١٠٩٢ / ١تقريب التهذيب  . يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي وقد ينسب لجده )٤(
 . ٢٠٧ / ٤ النهاية .أي قيام الشمس وقْتَ الزوال :قام قائم الظَّهِيرة) ٥(
  .١٥١ / ٤النهاية .  كل قليل جمعته من طعام أو لبن :الكثبة )٦(
)٧(  قَاُل لَهيو ةرالْهِج يثدى حِل: صحيح مسلم ك الزهد والرقائق باب فحيثُ الرد٧٧٠٦ رقم/٢٣٦ /  ٨ ح.  



 

 ٢٦٢ 

  :دراسة رجال السند 
   .وخي الكوفينُشريح بن مسلمة التَّ -

  . صدوق :)٥(وابن حجر، )٤(قال أبو حاتم  و.)٣(والمزي ، )٢(والذهبي ، )١(ارقطني الدوثقه
  .)٦(ذكره ابن حبان في الثقات و

  .ثقة : خالصة القول فيه 
  .إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي  -

ـ   :)٩(بن عدي اوقال  .)٨(  وذكره ابن حبان في الثقات     .ثقة: )٧(قال الدارقطني  ث صـالحة    له أحادي
.  ضعيف :)١١( داود   و وقال أب  . ليس بالقوي : )١٠(قال النسائي  . وليس بمنكر الحديث يكتب حديثه    

   . ما يكونكأقوىليس : )١٣(وقال ابن المديني.  ليس بشيء:)١٢( يحيى بن معينقال
   .لم يسمع من أبيه شيئاً: )١٥(  نعيمأبوقال و. حسن الحديث يكتب حديثه: )١٤(وقال أبو حاتم

قـال ابـن     .قليل الحديث ال بأس به    : )١٧(وقال الذهبي    .ضعيف الحديث : ) ١٦(جوزجاني  وقال ال 
  . صدوق يهم:) ١٨(حجر

  .هو كما قال ابن حجر : خالصة القول فيه 

                                                 
  .١٨ / ١٨د أبو المعاطي النوري  السي،موسوعة أقوال الدارقطني )١(
  .٤٨٤  صالكاشف  )٢(
  .٤٤٩ / ١٢تهذيب الكمال ) ٣(
   .٣٣٥ /  ٤الجرح والتعديل  )٤(
  .٤٣٥ / ١تقريب التهذيب  )٥(
  .٣١٤ /  ٨ البن حبان ،الثقات) ٦(
  .١٦٠ /  ١تهذيب التهذيب  )٧(
    .٦١ /  ٨ البن حبان  ،الثقات )٨(
  .٢٣٧ /  ١ البن عدي ،الكامل )٩(
  .١٤٧ /  ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )١٠(
  .١٦٠ /  ١تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٣١٣ /  ٣ رواية الدوري ، تاريخ ابن معين )١٢(
  .١٦٠ /  ١تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .١٤٨ /  ٢الجرح والتعديل  )١٤(
  .٢١ /  ١تحفة التحصيل  )١٥(
  .٢٥٠ /  ٢تهذيب الكمال ) ١٦(
  .٣٤ صذكر من تكلم فيه وهو موثق ) ١٧(
    .١١٨ / ١تقريب التهذيب ) ١٨(



 

 ٢٦٣ 

الرواية التي جاءت عند اإلمام مسلم تبين صحة الرواية التي جاءت عنـد اإلمـام          : قال الباحث   
فتبين مـن ذلـك     ، رح كل منهم بالسماع من شيخه     وقد ص ، البخاري من طريق إبراهيم السبيعي    

  .صحة الحديث وعدم وقوع الوهم من إبراهيم السبيعي
  

الـشاةُ  :  اُألرويـة  ( ليعقلَن الدين من الحجاز معقَل اُألروِية مـن رأسِ الجبـل         (وفيه  )١٦٣(
وقد تكرر . يوس الجبل وقيل هي ُأنثى الوعول وهي تُ     . الواحدةُ من شياه الجبل وجمعها أروى       

  .)١(في الحديث
  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الترمذي 
حدثَني كَثير بن عبد اللَّه بـنِ       ، عيُل بن َأبِي ُأويسٍ   اَأخْبرنَا ِإسم ، حدثَنَا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ       

َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       )٤(عن جده ، )٣(عن َأبِيه   ، ةَ  بنِ عوف بنِ زيد بنِ ملْح     اعمرِو  
ولَيعقلَن الدين من الْحجازِ معقـَل      ،  ِإن الدين لَيْأرِز ِإلَى الْحجازِ كَما تَْأرِز الْحيةُ ِإلَى جحرِها          :قَاَل

 نم ةوِيلِ  الُْأربْأسِ الْجر   ،         اءبى ِللْغُرا فَطُوبغَرِيب جِعريا وَأ غَرِيبدب ينالد ا   ، ِإنم ونحلصي ينالَّذ
  ".َأفْسد النَّاس من بعدي من سنَّتي 

  

  :تخريج الحديث 
  .به بمثلهاللَّه كَثير بن عبد  كالهما من طريق )٦(وأبو الشيخ ، ) ٥(أخرجه الطبراني 

  

  :دراسة رجال السند 
  .ووالده مجهول، فضعيف ، سوى كثير بن عبد اهللا، رجاله ثقات

  :الحكم على الحديث 
 ، وأما أبوه عبد اهللا مجهول تفرد بالرواية عنـه ابنـه كثيـر             ،فيه كثير ضعيف  ، إسناده ضعيف 

  .)٨(حيح  هذا حديث حسن ص:قال أبو عيسىو . )٧(وضعفه من العلماء األلباني 

                                                 
  .٢٨١ / ٢النهاية ) ١(
  .٢٦٣٠ رقم/٣٧٢ / ٤ سنن الترمذي ك اإليمان باب ما جاء أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا )٢(
  .مجهول وهو )١٥٩ (عبد اهللا بن عمرو سبقت ترجمته:  أبوه )٣(
  .ِإنه قدم مع النبي المدينة: كان قديم اِإلسالم ، يقال . مزنيعمرو بن عوف بن زيد ابن ملَيحة ، الهو : جده  )٤(

  .  ٢٧٥ / ٤أسد الغابة 
  .١١ رقم/١٦ / ١٧ المعجم الكبير  )٥(
  .٢٥٦ رقم/١١٤ / ١ ألبي الشيخ األصبهاني ، أمثال الحديث)٦(
   .١٣٠ / ٦صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ٧(
  .١٨ / ٥سنن الترمذي  )٨(



 

 ٢٦٤ 

  -صلى اهللا عليه وسلم-َأبِى هريرةَ َأن رسوَل اللَّه من حديث ) ١(وللحديث شاهد عند الشيخين
  .»ِإلَى الْمدينَة كَما تَْأرِز الْحيةُ ِإلَى جحرِها ) ٢(ِإن اِإليمان لَيْأرِز « :قَاَل

  .حديث بمجموع طرقه واهللا أعلمفهو يحكم على ال، لذا صحح اإلمام الترمذي الحديث
 

                                                 
)١( ٥٧٥ / ٢ غريب الحديث البن قتيبة . وتنقبضَأي  ينضم: يْأرِز.  
وصحيح مسلم  ك االيمان باب ،١٨٧٦ رقم/٢١ / ٣باب اإليمان يأرز إلى المدينة   صحيح البخاري ك أبواب فضائل المدينة)٢(

  . ٣٩١ رقم/٩٠ / ١ .بيانِ َأن اِإلسالَم بدَأ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا وَأنَّه يْأرِز بين الْمسجِدينِ



 

 ٢٦٥ 

  الفصل الثالث
 

        باب الراء مع الياءباب الراء مع الياءباب الراء مع الياءباب الراء مع الياء: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول****
        
         والباء والباء والباء والباءاهلمزةاهلمزةاهلمزةاهلمزة     مع مع مع معييييالزاالزاالزاالزا    بابباببابباب: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني****

        
     واحلاء واحلاء واحلاء واحلاء مع اجليم مع اجليم مع اجليم مع اجليمييييباب الزاباب الزاباب الزاباب الزا: : : :     املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث****

 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٦ 

        باب الراء مع الياءباب الراء مع الياءباب الراء مع الياءباب الراء مع الياء: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        

أي دع ما   :  يروى بفتح الياء وضمها      ) يرِيبك    دع ما يرِيبك إلى ما ال      (ومنه الحديث   ) ١٦٤(
  .)١(تشُك فيه إلى ما ال تَشُك فيه 

  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الترمذي
     ارِيى الَْأنْصوسو مثَنَا َأبد٣(ح(،       رِيسِإد نب اللَّه دبثَنَا عدةُ   ،حبثَنَا شُعدح،    نِ َأبِي مب ديرب نعمير ،

   يدعالس اءروَأبِي الْح نقَالَ )٤(ع :    يلنِ عنِ بسقُلْتُ ِللْح � :        لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نظْتَ مفا حم
 لَّمسو هلَيقَاَل  ؟ع" :         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نظْتُ مفح    ِإلَى م كرِيبا يم عد   ـكرِيبا لَا ي، 

  ".وِإن الْكَذب رِيبةٌ،فَِإن الصدقَ طُمْأنينَةٌ 
  

  :تخريج الحديث 
، )٩(وابن خزيمة،)٨(وأبو يعلى،)٧(والبزار ،)٦(والطيالسي ،)٥(أخرجه أحمد 

  .به بنحوه شعبة  جميعهم من طريق )١٢(والبيهقي ،)١١(والقضاعي،)١٠(والحاكم
  

  :دراسة رجال السند 
  . كلهم ثقات رجاله

                                                 
  . ٢٨٦ / ٢النهاية  )١(
   باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعم  باب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهارةك سنن الترمذي )٢(
 .٢٥١٨رقم /١١٣ / ١ 
  .١٣٢ / ١قريب التهذيب ت . إسحاق بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن يزيد الخطمي )٣(
  .٣٢٢ / ١تقريب التهذيب .  أبو الحوراء البصري،ربيعة بن شيبانهو  :السعدي  )٤(
  .١٧٢٣ رقم/٢٠٠ / ١مسند أحمد  )٥(
 .١٢٧٤ رقم/٤٩٩ / ٢ مسند الطيالسي )٦(
  .١٣٣٦ رقم/١٧٥ / ٤ مسند البزار )٧(
 .٦٧٦٢ رقم/١٣٢ / ١٢ مسند أبي يعلى )٨(
   باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى اهللا عليه و سلم والدليل على الوضوء ك صحيح ابن خزيمة)٩(

 .٢٣٤٨ رقم/٥٩ / ٤إلى آخر اآلية بعض الفقراء أو بعض المساكين } ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء{: أن اهللا عز و جل إنما أراد بقوله 
 .٧١٤٦ رقم/١٠٠ / ٤ المستدرك على الصحيحين )١٠(
  .٢٧٥ رقم/١٨٦ / ١ مسند الشهاب )١١(
 شعب ١١١٣٤ رقم/٣٣٥ / ٥. باب كَراهية مبايعة من َأكْثَر مالَه من الربا َأو ثَمنِ الْمحرمِك البيوع  السنن الكبرى للبيهقي )١٢(

 .٥٣٦٣ رقم/٤٩٧ / ٧اإليمان 



 

 ٢٦٧ 

  :الحكم على الحديث 
  .)٣(وشعيب ، )٢(واأللباني ، )١(وصححه من العلماء الترمذي ، إسناده صحيح 

  

 أي إذا اتّهمهم وجـاهرهم بـسوء        ) إذا ابتَغى األمير الريبةَ في الناسِ أفْسدهم         (وفيه  )١٦٥(
  .)٤(سدوا أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظَن بهم فَفَ، الظَّن فيهم 

  

  :رحمه اهللا ) ٥(قال اإلمام أبو داود 
مرضرٍو الْحمع نب يدعثَنَا سدحاشٍ، ييع نيُل باعمثَنَا ِإسدةَ، حعرز نب مضمثَنَا ضدحِ ،حيشُر نع

ي والْمقْـدامِ بـنِ معـد     ، )٧(وعمرِو بنِ اَألسود  ، )٦( وكَثيرِ بنِ مرةَ  ، عن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ   ،بنِ عبيد   ا
٨(كَرِب( ،َِأبةَ يوامُأم )نِ النَّبِ ، �)٩عةَ     « : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   - ييبتَغَى الرِإذَا اب يراَألم ِإن

مهدى النَّاسِ َأفْسف«  .  
  

  :تخريج الحديث 
جميعهم من طريـق  )١٤(والبيهقي ،)١٣(والطبراني ، )١٢(اكم  والح،)١١(والطحاوي  ،)١٠(أخرجه أحمد   

  . به بمثلهِإسماعيل بن عياشٍ 

                                                 
  .٦٦٨ /  ٤سنن الترمذي  )١(
  .١٨ / ٦الترمذي صحيح وضعيف سنن  )٢(
 .٢٠٠ / ١ تحقيقه، مسند أحمد) ٣(
  .            ٢٨٦/ ٢النهاية في  )٤(
 .٤٨٩١ رقم/٤٢٣ / ٤. باب فى النَّهىِ عنِ التَّجسسِك األدب سنن أبي داود  )٥(
  .٨١٠ / ١ تقريب التهذيب .كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ثقة ووهم من عده في الصحابة) ٦(
  .٢٠٣ / ٤أسد الغابة . استشهد يوم اليمامة . ن اَألسود بن عامرعمرو ب)٧(
)٨ (دعبن م امقْدالم يكرب الكندي ، أبو كريمة ، وقيل ي دعوهو أحد الوفد الذين وفدوا .أبو يحيى : كرب بن عمرو بن يزيد بن م

بالشام مات سنة سبع وثمانين ، وهو ابن إحدى وتسعين يعد في أهل الشام ، و. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم من كنْدةَ 
   .٢٦٨ / ٥ أسد الغابة .صحابي مشهور. سنة

وثمانين وهو ابن  صدي بن عجالن بن الحارث ،  الباهلي السهمي صحابي مشهور  توفي سنة إحدىهو : أبو أمامة الباهلي  )٩(
 ٧٣٦ / ٢ االستيعاب ،١٦ / ٣سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسد الغابة  آخر من بقى بالشام من أصحاب ر،إحدى وتسعين سنة 

.  
 .٢٣٨٦٦رقم/٤ / ٦ مسند أحمد )١٠(
   .٨٦ / ١مشكل اآلثار ) ١١(
  .٨٢٥٠ رقم/٣٧٩ / ٤  على الصحيحين ك الحدودالمستدرك) ١٢(
   .٧٩٦٠ رقم/٥٩ / ٨ المعجم األوسط )١٣(
  .١٨٠٧٩ رقم/٢٨٥ / ٨باب ما جاء فى النَّهىِ عنِ التَّجسسِ   األشربة والحد فيهك السنن الكبرى للبيهقي )١٤(



 

 ٢٦٨ 

  :دراسة رجال السند 
   .الحمصي ، أبو عثمان ، سعيد بن عمرو الحضرمي  -

  .مقبول: )٣(وقال ابن حجر  . صدوق:)٢(وقال الذهبي .  شيخ: )١(قال أبو حاتم 
  .صدوق : خالصة القول فيه 

ثقة فيما روى عـن  و، صدوق وهو ) ٧٤(سبقت ترجمته في حديث رقم       .عيل بن عياش   إسما -
  .)٤ ( ضعف غيرهم ففيهاوأما روايته عن،  أهل بلده

فينتفي الضعف فـي    ، روى إسماعيل هذا الحديث عن ضمضم وهو من أهل بلده           : قال الباحث   
  .روايته عنه 

  .الحمصي ، الحضرمي ، ب و ضمضم بن زرعة بن ثُ-
  . )٧( بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره  .ثقة :)٦(ابن نميروقال . ثقة :)٥( يحيى بن معين قال

  . ال بأس به:)٨( "صاحب تاريخ الحمصيين"وقال أحمد بن محمد بن عيسى 
  .صدوق يهم: )١٠(قال ابن حجر   . ضعيف:)٩( قال أبو حاتم

  .ثقة : خالصة القول فيه 
  .الحمصي ، الحضرمي ، شريح بن عبيد بن شريح  -

وال ، مامـة   ُأ لم يـدرك أبـا       :)١٢( قال أبو حاتم  .  وكان يرسل كثيراً  ، ثقة   : )١١(قال ابن حجر  
   .وال المقدام ، بن الحارث االحارث 

ا و لم يدرك  فمن روى عنهم هنا   مرسلة  هنا  رواية شريح بن عبيد     يرسل و ، ثقة: خالصة القول فيه  
  .فلم يدركهم وأبي أمامة منقطعة ؛ دامالمقالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وروايته عن 

                                                 
   .٥١ / ٤ الجرح والتعديل )١(
   .٤٤٢ ص الكاشف )٢(
   .٣٨٥ / ١تقريب التهذيب  ٣)(
   .١٤٢ / ١تقريب التهذيب ) ٤(
   .١٣٥ / ١ رواية الدارمي،تاريخ ابن معين) ٥(
   .٤٠٥ / ٤تهذيب التهذيب  )٦(
   .٤٨٥ / ٦حبان  البن ،الثقات )٧(
   .٣٢٧ / ١٣تهذيب الكمال  )٨(
   .٤٦٨ / ٤الجرح والتعديل  )٩(
   .٤٦٠ / ١ تقريب التهذيب  )١٠(
   .٤٣٤ / ١تقريب التهذيب  )١١(
  .١٤٦ / ١تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  )١٢(



 

 ٢٦٩ 

  :الحكم على الحديث 
 وعمرو بن األسود ؛ مـن التـابعين ،          ،كثير بن مرة    و ،جبير بن نفير  ف ،مرسل، إسناده ضعيف 

ا النبي صلى اهللا عليه وسلم،     ولم يدرك فوعلى ذلك ؛ فرواية شريح بن عبيد من طريقهم مرسلة ؛            
  .فلم يدركهمطعة ؛  وأبي أمامة منقالمقداموروايته عن 

صـلى اهللا عليـه   -سمعتُ رسوَل اللَّه :  معاوِيةَ قَاَل  من حديث  )١(وللحديث شاهد عند أبي داود      
 :فَقَاَل َأبو الدرداء  . »ِإنَّك ِإنِ اتَّبعتَ عورات النَّاسِ َأفْسدتَهم َأو كدتَ َأن تُفْسدهم           « : يقُوُل   -وسلم

كَل وِل اللَّهسر نةُ ماوِيعا مهعمةٌ سا-صلى اهللا عليه وسلم-مالَى بِهتَع اللَّه هنَفَع .   
  .حديث حسن: ) ٣(  شعيبوقال. ويَقْصد شاهد الحديث صحيح بما قبله  :)٢(األلباني قال 

  

ها وء مـا يـس    ين أي يـسوء   ) ما يرِيبها    ي يرِيبن (وفي حديث فاطمة رضي اللّه عنها       )١٦٦(
  .)٤(إذا رأيتَ منه ما تكْره : يهذا األمر وَأرابني رابن: يقال .  ما يزعجها يويزعجن

  

  : رحمه اهللا )٥(قال اإلمام البخاري 
ـ  )٧ (�عنِ الْمسورِ بنِ مخْرمةَ     ،عنِ ابنِ َأبِي ملَيكَةَ     ، )٦(حدثَنَا اللَّيثُ ،حدثَنَا قُتَيبةُ    سـمعتُ  : اَل  قَ

 ِإن بني هشَامِ بنِ الْمغيرة استَْأذَنُوا فـي         : رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُوُل وهو علَى الْمنْبرِ         
لَّا َأن يرِيد ابن َأبِي طَاِلبٍ َأن       ِإ،فَلَا آذَن ثُم لَا آذَن ثُم لَا آذَن         ،َأن ينْكحوا ابنَتَهم علي بن َأبِي طَاِلبٍ        

 منَتَهاب حنْكيي ونَتطَلِّقَ ابنِّي ،يةٌ معضب يا هافَِإنَّمهابا َأري منرِيبكَذَا قَاَليا ها آذَاهي مينْؤذيو .  
  

  :تخريج الحديث 
  .به بمثله لَيث  من طريق ال)٨(أخرجه مسلم 

                                                 
  .٤٨٩٠ رقم/٤٢٣ / ٤باب فى النَّهىِ عنِ التَّجسسِ ك األدب  سنن أبى داود )١(
  .٣٨٩ / ١٠ صحيح وضعيف سنن أبي داود )٢(
   .٤ / ٦ تحقيقه،  مسند أحمد)٣(
   .٢٨٧ / ٢النهاية  )٤(
 .٥٢٣٠ رقم/٣٧ / ٧  ك النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة واإلنصاف صحيح البخاري)٥(
  .هو ابن سعد  : اللَّيثُ )٦(
ولد بمكة بعد الهجـرة بـسنتين ،   . له صحبة . هري ، أبو عبد الرحمن     بن نوفل القُرشي الز   ا هو: المسور بن مخْرمة   )٧(

وأقام بالمدينة ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى قدم الحصين بن نمير إلى مكة فـي                  . وكان فقيهاً من أهل العلم والدين       
نجنيق وهو يصلي في الحجر ، فقتلـه        جيش من الشام لقتال ابن الزبير بعد وقعة الحرة ، فقُتل المسور ، أصابه حجر م               

 .١٨٥ / ٥ أسد الغابة .سنة أربع وستين
 .٦٤٦٠ رقم/١٤٠ / ٧   صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ك فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي صحيح مسلم)٨(



 

 ٢٧٠ 

  :سند دراسة رجال ال
  .رجاله كلهم ثقات

  

)١٦٧(  اقفى الحومنه حديث الظَّب)بش ده أحرِيبيء ال ي (ه : أيعجله ويز ضال يتَعر )١(.  
  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام النسائي 
 )٣(عن ابنِ الْقَاسمِ  ،  لَه الحارث بن مسكين قراءةً علَيه وَأنَا َأسمع واللَّفْظُ       و، َأخْبرنَا محمد بن سلَمةَ   

  ،َأخْبرني محمد بن ِإبراهيم بنِ الْحارِث : عن يحيى بنِ سعيد قَاَل، )٤(حدثَني ماِلك: قَاَل
   َأن رسوَل اللَّه )٦(زِيعن الْبه، َأنَّه َأخْبره )٥(عن عميرِ بنِ سلَمةَ الضمرِي،عن عيسى بنِ طَلْحةَ 

) ٨(بين الرويثَـة  ) ٧(ثُم مضى حتَّى ِإذَا كَان بِالُْأثَاية     .........صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَرج يرِيد مكَّةَ        

وَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأمر       فَزعم َأن رس  ،في ظلٍّ وفيه سهم      )١٠(ِإذَا ظَبي حاقفٌ     )٩(والْعرجِ
 هنْدفُ عقلًا يجرهاوِزجتَّى يالنَّاسِ ح نم دَأح هرِيبلَا ي.   

  

  :تخريج الحديث 
   .به بمثله يحيى بنِ سعيد من طريق )١٣(والبيهقي، )١٢(وابن حبان، )١١(أخرجه مالك

  

  : دراسة رجال السند 
  . كلهم ثقات رجاله

                                                 
   .٢٨٧ / ٢ النهاية )١(
  .٢٨١٧ رقم/٢٠١ / ٥أكله من الصيد  ما يجوز للمحرم  باب المناسك إشعار الهديك سنن النسائي) ٢(
)٣(نمِ  ابهو :  الْقَاستَعبد الرحمن بن القاسم الع٥٩٥ / ١ تقريب التهذيب .يق.   
  . األصبحي هو ابن أنس : مالك  )٤(
. وهو بنو ضمرة" ضمرة " هذه النسبة إلى :  الضمري.٧٥٤ / ١ تقريب التهذيب . عمير بن سلمة الضمري مدني له صحبة )٥(

   .٢٠ / ٤ألنساب للسمعانيا
)(٦  زِىه٥٥٨ / ٢ االستيعاب.وهو صاحب الحمار العقير،   زيد بن كعب البهزي صحابي له حديثهو: الْب  ،  

  .٦١٩ / ٢اإلصابة ،٣٥٦/ أسد الغابة  
 .٢٤ / ١نهاية ال.الموضع المعروف بطريق الجحفة إلى مكة  وشيت بهإذا أثوت بالرحل وأتيت به وأتوته واتينه :ثايةاأل)٧(
 قال ،الرويثة معشى بين العرج والروحاء:  وقال ابن السكيت ،من راث يريث إذا أبطأ وهي على ليلة من المدينة: الرويثة ) ٨(

١٠٥ / ٣معجم البلدان .  الرويثة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة :لفيالس. 
  .٩٨ / ٤ معجم البلدان .معة في واد من نواحي الطائف يعرج به عن الطريق وهي قرية جا:العرج )٩(
  .٤١٣ / ١ النهاية  . أي قد انحنى في نومه :ظبي حاقف) ١٠(
  .١٢٨١ رقم/٥١٠ / ٣باب ما يجوز ِللْمحرِمِ َأكْلُه من الصيد ك الحج  موطأ مالك )١١(
ة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم ذكر إباحة قبول الجماعة الهبك الهبات باب   صحيح ابن حبان)١٢(

  .٥١٢ / ١١حصته منها 
 .١٢٣١٠ رقم/١٧١ / ٦باب ما جاء فى هبة الْمشَاعِ ك الهبات  السنن الكبرى للبيهقي )١٣(



 

 ٢٧١ 

  :الحكم على الحديث 
  .)١(وصححه من العلماء األلباني ، إسناده صحيح 

  

وقال . سلُوه  :  إن اليهود مروا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال بعضهم             (وفيه  ) ١٦٨(
  .  )٢( أي ما إربكم وحاجتُكم إلى سَؤاله)ما رابكُم إليه : بعضهم 

  

   : رحمه اهللا )٣( قال اإلمام مسلم
اثينِ غفْصِ بح نب رمثَنَا عدثَنَا َأبِ، حد٤(يح( ،ُشمثَنَا اَألعدح ،ثَنديحيماهرِإب )٥(،   

 فى حـرث    -صلى اهللا عليه وسلم   - ي بينَما َأنَا َأمشى مع النَّبِ     : قَالَ � عن عبد اللَّه   ،)٦(عن علْقَمةَ 
يبٍ     وسلَى عٌئ عتَّكم وضٍ       ،)٧(هعِلب مهضعفَقَاَل ب ودهالْي نبِنَفَرٍ م روحِ        :ِإذْ مـنِ الـرع ـلُوهس 

  .الحديث  .........  ما رابكُم ِإلَيه:فَقَالُوا
  

  :تخريج الحديث 
  ".ابكمما رأيكم بدل ر" به بلفظ عمر بن حفْصمن طريق  )٨(أخرجه البخاري 

  

  : دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

راثَ علينـا   .  متـأخِّر    يء أي غير بط   ) عجِالً غير رائث     (في حديث االستسقاء    } ريث  { ) *(
   .)٩(خَبر فالن يرِيث إذا أبطَأ 

  ).١٥٧(سبق تخريجه في حديث رقم 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يأتيـه         وعد جبريُل عليه السالم رسول       (  ومنه الحديث     )١٦٩(

  .)١١() عليه )١٠(فَراث

                                                 
  .٣٩٠ / ٦صحيح وضعيف سنن النسائي  )١(
  .٢٨٧ / ٢النهاية ) ٢(
   عنِ الروحِ-صلى اهللا عليه وسلم-باب سَؤاِل الْيهود النَّبِى والجنة والنار ك صفة القيامة صحيح مسلم ) ٣(
 .٧٢٣٧ رقم/١٢٨/ ٨ 
  .حفص بن غياثهو : أبوه ) ٤(

   .١١٨ / ١تقريب التهذيب . بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي أبو عمران الكوفي هو ا:   إبراهيم )٥(
  .٦٨٩ / ١تقريب التهذيب . النخعي الكوفي بن قيس بن عبد اهللاهو ا:  علقمة )٦(
   .٢٣٤ / ٣لنهاية ا.  أي جريدة من النخل وهي السعفة مما ال ينبت عليه الخوص  :عسيبال )٧(
 .٤٧٢١ رقم/٨٧ / ٦ باب ويسَألُونَك عنِ الروحِك تفسير القران صحيح البخاري ٨) (
   .٢٨٧ / ٢ النهاية )٩(
)١٠ (طَأ : اثر١٨٦ / ٢ الحديث البن قتيبة غريب. أب .  
   .٢٨٧ / ٢النهاية  )١١(



 

 ٢٧٢ 

  : رحمه اهللا )١(قال اإلمام البخاري 
، عن سـاِلمٍ    ، حدثَني عمر هو ابن محمد      : دثَني ابن وهبٍ قَاَل     ح : حدثَنَا يحيى بن سلَيمان قَالَ    

   َأبِيه نا : قَاَل) ٢(ع دعرِيُل       وجِب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لنَّبِي ، هلَياثَ عفَر       لَـى النَّبِـيع تَّى اشْتَدح 
     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ،     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي جفَخَر ،   هيفَلَق  ، فَقَاَل لَه دجا وم هِإنَّا  :فَشَكَا ِإلَي 

  .ا نَدخُُل بيتًا فيه صورةٌ ولَا كَلْبلَ
  :تخريج الحديث 

من حديث أبي طلحة رضي اهللا عنه أنه صـلى اهللا           )٣(وله شاهد عند مسلم     ، له متابعات   جد  لم أ 
  . »ِإن الْمالَِئكَةَ الَ تَدخُُل بيتًا فيه صورةٌ « : عليه وسلم قال

  :دراسة رجال السند 
  .فصدوق  ،الجعفيسليمان وى يحيى بن س، رجاله ثقات

 ربمـا   : وقـال  ،)٧(وذكره ابن حبان في الثقات     .)٦(ابن أبي دليم  و، )٥(الدارقطنيو، )٤( العقيلى وثقه
 ليس  :)١٠(قال النسائي  .صويلح  :)٩(وقال الذهبي   . ال بأس به    : )٨(وقال مسلمة بن قاسم      .غربأ

  .صدوق يخطئ:)١٢(وقال ابن حجر  .شيخ ):١١ (قال أبو حاتمو. بثقة
  .صدوق: خالصة القول فيه 

   :)١٣(والحديث اآلخر كان إذا استَراثَ الخبر تمثَّل بقول طَرفة ) ١٧٠(
ويأت      دوباألخبارِ من لم تُز ا  : صدره  (يك ي لكدا كُنْتَ جـاهالً    ستُبم ـتفْعل مـن      ) أليامهـو اس

ثي١٤(الر(.  

                                                 
 .٥٩٦٠ رقم/١٦٨ / ٧  باب لَا تَدخُُل الْملَاِئكَةُ بيتًا فيه صورةٌ ك اللباس صحيح البخاري) ١(
  .هو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما :  أبوه )٢(
  .٥٦٣٩ رقم/ ١٥٧ / ٦  الْمالَِئكَةُ بيتًا فيه كَلْب والَ صورةٌباب الَ تَدخُُلك اللباس والزينة  صحيح مسلم )٣(
  .١٩٩ / ١١ تهذيب التهذيب )٤(
  .٢٨٣ / ١سؤاالت الحاكم  )٥(
  .٢٧٣/ ١ عياض قاضيلل ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك )٦(
  .٢٦٣ / ٩ البن حبان ،الثقات) ٧(
  .١٩٩ / ١١ تهذيب التهذيب )٨(
  .٣٦٧ / ٢الكاشف  )٩(
  .١٩٩ / ١١ تهذيب التهذيب )١٠(
  .١٥٤ / ٩الجرح والتعديل  )١١(
  .٥٩١ / ١تقريب التهذيب ) ١٢(
   .١ / ١معجم الشعراء .  عمرو بن عبد بن ثعلبةهو: طرفة ) ١٣(
   .٢٨٧ / ٢النهاية  )١٤(



 

 ٢٧٣ 

  :رحمه اهللا ) ١(قال اإلمام النسائي
، عـن   حـدثَنَا هـشَيم  : حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد بنِ نُفَيٍل، قَاَل: برني ِإبراهيم بن يعقُوب، قَالَ َأخْ

 استَراثَ  كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا       : " ، عنِ الشَّعبِي، عن عاِئشَةَ، قَالَتْ     )٢( مغيرةَ
  ."ويْأتيك بِالَْأخْبارِ من لَم تُزود : الْخَبر تَمثََّل بِقَافية طَرفَةَ

  

  :تخريج الحديث 
  ،)٦(وأحمد ،)٥(وإسحاق بن راهويه، )٤(والترمذي .  به بنحوهمغيرةَمن طريق  )٣(أخرجه أحمد
 عن عائشة بن هانئعن شريح شريح م بن  جميعهم من طريق المقدا)٨ (والطبري ،)٧(وابن الجعد 

 كالهمـا مـن     )١٠(وابن أبي شيبة    ، )٩(والنسائي. وذكروا ابن رواحه بدل طرفة    ، مرفوعاً بنحوه 
بن االوليد   من طريق    )١١(وأبو يعلى .  به بنحوه  عن عاِئشَةَ   بنِ مهاجِرٍ، عن عامر،    م إبراهي طريق

  .وه به بنح عائشةعنأبي ثور عن أبي عكرمة 
  

  :دراسة رجاله السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

  :الحكم على الحديث 
  . فاإلمام الشعبي لم يسمع من عائشة رضي اهللا عنها ، النقطاعه ، إسناده ضعيف

   . ما روى الشعبي عن عائشة مرسل:)١٣(وأبو حاتم ، )١٢(يحيى بن معين قال 
  .لشعبي لم يسمع من عائشةا :)١٤(قال ابن رجب في شرح العلل 

                                                 
  .١٠٧٦٧ رقم/٣٦٦ / ٩ما يقول إذا استراث الخبر  باب السنن الكبرى ك عمل اليوم والليلة )١(
   .٩٦٦ / ١ تقريب التهذيب .قسم الضبي موالهم أبو هشام الكوفي األعمىبن مهو ا: غيرة الم )٢(
   .٢٤٠٦٩  رقم/٣١ / ٦ مسند أحمد )٣(
  باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعم ك الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سنن الترمذي )٤(
  .٢٨٤٨ رقم/١٣٩ / ٥
 .١٥٨٢ رقم/٨٩٨ / ٣ ه مسند إسحاق بن راهوي)٥(
  .٢٥١١٥ رقم/١٣٨ / ٦ مسند أحمد )٦(
 .١٨٧٩ رقم/٨٥٥ / ٢مسند ابن الجعد  )٧(

   .٤٥٧ / ٢ للطبري ، تهذيب اآلثار)٨(
 .١٠٧٦٩ رقم/ ٣٦٧ / ٩ما يقول إذا استراث الخبر  باب ك عمل اليوم والليلة  للنسائي،السنن الكبرى )٩(

 .٢٦٥٨٤ رقم/٣٠٦ / ١٣الرخصة في الشعر باب ك األدب   أبي شيبة مصنف ابن)١٠(
  .٤٩٤٥ رقم/٣٥٨ / ٨مسند أبي يعلى  )١١(
   .١٥٩ / ١ البن أبي حاتم ،المراسيل) ١٢(
  .المصدر السابق ) ١٣(
   .١٥٠ / ١ البن رجب ،شرح علل الترمذي) ١٤(



 

 ٢٧٤ 

   .حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف النقطاعه:  شعيب قال الشيخ 
  .تابعه شريح وعامر فيرتقي للحسن لغيره : قال الباحث 

ـ ثُّمل النبي صلى اهللا عليه وسلم بشعر عبد اهللا بن رواحة صحيح لغيـره وتَ  ثُّمتَ: )١(شعيبقال   ه ل
  .ببيت طرفة حسن لغيره

  ، تمثله صلى اهللا عليه وسلم بشعر ابن رواحة إسنادها حـسن           الطرق التي ذكرت  : قال الباحث   
   . )٢( بن كدام من رواية الطبريرعسمتابعه  ،سييء الحفظ  ،فشريك صدوق 
  .صحيح: )٤(قال األلباني و  .هذا حديث حسن صحيح: )٣(قال أبو عيسى

  .إسناده ضعيف: )٥(قال حسين أسد و
 رضي اهللا عنه ابنِ عباسٍ  من حديث)٨(والبيهقي ،)٧(برانيوالط ،)٦(وللحديث شاهد عند ابن حميد 

  .ويْأتيك بِاَألخْبارِ من لَم تُزود :كَان رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يتَمثَُّل من اَألشْعارِ : قَاَل
وروايته عـن   صدوق  ) :١٦(سوى سماك بن حرب سبقت ترجمته في حديث رقم          ، رواته ثقات 

  .وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن ، عكرمة خاصة مضطربة
أصح ما في هذا الباب حديث ابن عباس الموقوف الذي أخرجـه البخـاري فـي                : قال الباحث   

   .نها كلمة نبي ويْأتيك بِاَألخْبارِ من لَم تُزودإ: قال ابن عباس رضي اهللا عنه ) ٩(األدب
  .صحيح لغيره: )١٠(قال الشيخ األلباني

  

  .)١١(أي إال قَدر ذلك :  قلت ) فلم يلْبثْ إال ريثَما (ومنه ) ١٧١(
  : رحمه اهللا )١٢(قال اإلمام مسلم 

      ىلاَألي يدعس نب ونارى هثَندبٍ      ، حهو نب اللَّه دبثَنَا عدجٍ  ، حيرج ننَا ابرَأخْب ،    ب اللَّه دبع ننِ  ع
  َأالَ ُأحدثُكُم عنِ: تُحدثُ فَقَالَتْ �سمعتُ عاِئشَةَ: كَثيرِ بنِ الْمطَّلبِ َأنَّه سمع محمد بن قَيسٍ يقُوُل 

                                                 
   .١٥٦ / ٦ تحقيقه، مسند أحمد )١(
   .٤٥٧ / ٢ للطبري ، تهذيب اآلثار)٢(
  .٢٨٤٨ رقم/١٣٩ / ٥ سنن الترمذي )٣(
   .٣٤٨ / ٦صحيح وضعيف سنن الترمذي  )٤(
  .٣٥٨ / ٨ تحقيقه، مسند أبي يعلى) ٥(
 .٦١٤ رقم/٤٧٤ / ١ مسند عبد بن حميد )٦(
 .٢٨٨ / ١١المعجم الكبير  )٧(

 .٢١٦٤٤ رقم/٢٣٩ / ١٠باب شَهادة الشُّعراء  ك الشهادات السنن الكبرى للبيهقي  )٨(
  .٧٩٣ رقم/٢٧٧ / ١األدب المفرد ) ٩(
  .٢٩٣ / ١صحيح األدب المفرد ) ١٠(
   .٢٨٧/ ٢النهاية  )١١(
  .٢٣٠١ رقم/٦٣ / ٣باب ما يقَاُل عنْد دخُوِل الْقُبورِ والدعاء َألهلها ك الجنائز  صحيح مسلم) ١٢(



 

 ٢٧٥ 

نِّى -صلى اهللا عليه وسلم    -النَّبِىعلَى ح : قُلْنَا. ؟ وب ثَندحيو    روا اَألعاججح عمس ناللَّ - مفْـظُ   و
قَاَل  –لَه:       دمحم نب اججثَنَا حدح  ،     اللَّه دبى عنرجٍ َأخْبيرج نثَنَا ابدشٍ     -)١( حيقُر نٌل مجر -  ،

 فَظَنَنَّا  :قَاَل؟ ين ُأم  وع يَأالَ ُأحدثُكُم عنِّ  :عن محمد بنِ قَيسِ بنِ مخْرمةَ بنِ الْمطَّلبِ َأنَّه قَاَل يوما            
    تْهلَدى والَّت هُأم رِيدي اِئشَةُ  :قَاَل. َأنَّهنِّ   :� قَالَتْ عع ثُكُمدي َأالَ ُأح     وِل اللَّهسر نعصلى اهللا عليه   - و

 فيهـا   -صلى اهللا عليه وسـلم    - ي الَّتى كَان النَّبِ   يلَما كَانَتْ لَيلَت  : قَالَتْ   :قَاَل. لَىب َ :قُلْنَا  . ؟-وسلم
نْديع  ،  انْقَلَب ،        هلَيرِج نْدا عمهعضفَو هلَينَع خَلَعو هاءرِد عضلَـى      ، فَوع ارِهفَ ِإزطَ طَـرسبو

  هاشرف ،  عطَجا   فَاضثَميثْ ِإالَّ رلْبي تُ     ،  فَلَمقَدر قَد َأن ظَن ، اءا   فََأخَذَ رِدديور ا   ، هديوَل رانْتَعو ،
جفَخَر ابالْب فَتَحالحديث ....... و.  

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به مسلم عن البخاري 

  

  : دراسة رجال السند 
   .ة السهمياعد عبد اهللا بن كثير بن المطلب بن أبي ورجاله كلهم ثقات سوى

  .ففيه جهالة ، وثقه وما رأيت أحداً، جريج عنه  من رواية ابنإال ،ال يعرف: )٢(قال أحمد
  .مقبول ): ٥ ( وقال ابن حجر.ثقة:)٤(قال ابن المدينيو . ال بل هو حجة:)٣(قال الذهبي 

عبد اهللا بن أبي مليكة     )٦(وقد تابعه من رواية اإلمام النسائي      ،حسن الحديث   : خالصة القول فيه    
  .وهو ثقة 

 وال يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهـول الـذي             : )٧(قال اإلمام النووي رحمه اهللا      
بل االعتمـاد   ،  عليه    معتمداً  ذكره متابعة ال متأصالً    ألن مسلماً ، األعور   سمعه منه عن حجاج   

   .سناد الصحيح قبلهعلى اإل
  

 يعنـى   )لّـه    إنكم لتُبخِّلُون وتُجهلون وتُجبنون وإنَّكم لمن ريحانِ ال        (فيه  }  ريحان  { ) ١٧٢(
 الَداألو . يحانحانا : والرير ي الولدمزق ساحة وبالرزق والرحمة والرطلقُ على الر٨(ي(.  

                                                 
   .ة السهمياعدبن كثير بن المطلب بن أبي وا هو :  عبد اهللا)١(
  . ١٦٤ / ٤ميزان االعتدال ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
 .٣٢٠/ ٥سير أعالم النبالء ) ٤(
   .٥٣٧ / ١تقريب التهذيب  )٥(
  .٢٠٣٦ رقم/٣٩٦ / ٤  ك الجنائز باب األمر باالستغفار للمؤمنين  سنن النسائي)٦(
   .٤٢ / ٧شرح النووي على مسلم ) ٧(
   .٢٨٨ / ٢ النهاية )٨(



 

 ٢٧٦ 

  :رحمه اهللا ) ١(قال اإلمام الترمذي 
 :يقـول د   ابنِ َأبِى سـوي    سمعت:قال  عن ِإبراهيم بنِ ميسرةَ     ،حدثَنَا سفْيان   ،حدثَنَا ابن أبي عمر     

خَـرج  :  قالـت  � زعمت الْمرَأةُ الصاِلحةُ خَولَةُ بِنْتُ حكـيمٍ       :يقولعمر بنِ عبد الْعزِيزِ     سمعت  
ِإنَّكُـم  « :وهو محتَضن َأحد ابنَىِ ابنَته وهو يقُـوُل         ذات يوم    -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا 

  .»تُجهلُون وِإنَّكُم لَمن ريحانِ اللَّه  وونتُبخِّلُون وتُجبنُلَ
  

  :تخريج الحديث 
  جميعهم )٦(وابن عساكر ، )٥(والطبراني ، )٤(وأحمد ، )٣(وإسحاق ، )٢(أخرجه الحميدي  

  . )٧( وِإن آخر وطَْأة وطَئها الرحمن عز وجلَّ بِوجبه بزيادة  سفيان طريق من
  . به بمثله  سفيان من طريق)٨(بيهقيوال

  

  دراسة رجال السند
   .محمد بن يحيى العدني: هو بن أبي عمر  ا-

 :)١٢(وقـال الـذهبي    .)١١( بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره   )١٠(والدارقطني  ،)٩(وثقه ابن معين    
بن أما بمكة فـا   : )١٤( فقال   ؟سئل أحمد عمن نكتب    و . صدوق   :)١٣(قال ابن حجر   .الحافظ المسند 

                                                 
 / ٣باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعم ك الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   سنن الترمذي)١(

 .١٩١٠ رقم/٤٧٣
 .٣٣٤ رقم/١٦٠ / ١ مسند الحميدي )٢(
  .٢١٥٠ رقم/٤٦ / ٥ مسند إسحاق بن راهويه )٣(
  .٢٧٣٥٥ رقم/٤٠٩ / ٦مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
   .٢٧٥ / ٢٢بير المعجم الك )٥(
 .٤٩٨ رقم/٢٤٨ / ١ معجم ابن عساكر )٦(
)٧( هي الطائف : بوِج جو٤٥٣ / ٢غريب الحديث البن الجوزي . و.   

  غزاها رسول اهللا  أن آخر ما أوقع اهللا بالمشركين بالطائف ، وكان آخر غزاة: النظر  معناه عند أهل: قال علي بن مهدي 
   .١٢٠ / ٣ لإلمام البغوى ، شرح السنة.من حصنها  بالطائف قريبواد: ووج . فيها العدوقاتل ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
 .٢٠٦٥٢ رقم/٢٠٢ / ١٠باب من قَاَل الَ تَجوز شَهادةُ الْواِلد ِلولَده والْولَد ِلواِلديه ك الشهادات سنن البيهقي الكبرى ) ٨(
  .٦٠  /٣  رواية الدوري،تاريخ ابن معين )٩(
  .٣ / ١سؤاالت البرقاني الصغير ) ١٠(
    .٩٨ / ٩الثقات البن حبان  )١١(
  .٦٥ / ٢ تذكرة الحفاظ )١٢(
  .٩٠٧ / ١تقريب التهذيب  )١٣(
 .٦٤١ / ٢٦تهذيب الكمال  )١٤(



 

 ٢٧٧ 

ث  حد وكان به غفلة ورأيت عنده حديثا موضوعاً      ، صالحاً كان رجالً :)١( أبو حاتم  وقال   .أبي عمر 
  .وكان صدوقاًُ،بن عيينة ابه عن 

وحث اإلمام أحمد بالكتابـة     . والدارقطني  ،فقد وثقه كل من ابن معين        ،ثقة  : خالصة القول فيه  
  .عنه 

  .)٢(هولمج: محمد الثقفي الطائفيهو  :بن أبي سويد ا-
- رمعنزِيزِ بالْع دببن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي  ع.   

  . من خولةوال نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً: ) ٣(قال اإلمام الترمذي 
  

  :الحكم على الحديث 
فلـم  يزِ   عبد الْعزِ   بن عمروأما  مجهول  ، محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي     فيه  ، إسناده ضعيف 

،  مـن خولـة       وال نعرف لعمر بن عبد العزيز سـماعاً        :اإلمام الترمذي   قال  . يسمع من خولة  
  .)٥ (شعيبو، )٤(وضعفه لهذه العلة اإلمامان األلباني 

  

خيراً في الدنيا قبـل أن      ي  ُأوصيك بريحانَت :  قال لعلي رضي اللّه عنه       (ومنه الحديث    )١٧٣(
هذا أحد الركْنَين فلمـا ماتَـت       : مات رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال          فلما   )ينْهد ركْناَك   

وأراد بريحانَتَيه الحسن والحسين رضي اللّـه  . هذا الركن اآلخر  : فاطمةُ رضي اللّه عنها قال      
  . )٦(عنهما

  

  : رحمه اهللا )٧(قال اإلمام أبو نعيم 
    ،خَلَّاد نكْرِ بو بثَنَا َأبدوأبو بحر محمد بن الحسن ، قَالَا       ح  :         ـنب ـادمثَنَا ح ،ونُسي نب دمحثَنَا م

 رسوَل اِهللا صلَّى اللَّـه علَيـه        أن،  �، عن جابِرٍ  )٨(الجهني، ثَنَا جعفَر بن محمد، عن َأبِيه       عيسى
  لَّمسنِ َأبِي طَاِلبٍ   : قالوب يلِلع " : لَيع لَامنِ    سانَتَيحيا الرَأب ك      ـنا، فَعنْيالـد نم انَتَيحيبِر يكُأوص

 دنْهيٍل يقَل    كلَيي عيفَتاُهللا خَلو كْنَاكقَاَل"ر ، : ا قُبِضالنبيفَلَم ـيلقَاَل ع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  :
   دذَا َأحالْهري قَالَ  نِكْنَيا، قَاَل            النبي  الَّذنْهاُهللا ع يضةُ رماتَتْ فَاطا مفَلَم ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

يلذَا : عهكْني قَاَل الْرالنبي الَّذلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص " .  
                                                 

  .١٢٤ / ٨الجرح والتعديل ) ١(
  .٨٥٢ / ١  السابق المصدر)٢(
 .١٩١٠ رقم/٤٧٣ / ٣ سنن الترمذي )٣(
   .٤١٠ / ٤الترمذي صحيح وضعيف سنن ) ٤(
 .٤٠٩ / ٦  تحقيقه مسند أحمد بن حنبل)٥(
 .٢٨٨ / ٢ النهاية )٦(
 .٢٠١ / ٣ حلية األولياء )٧(
  .٨٧٩ / ١ تقريب التهذيب .محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقرهو : أبوه  )٨(



 

 ٢٧٨ 

ه إال من    لم نكتب  ، تفرد به عنه حماد بن عيسى      ،هذا حديث غريب من حديث جعفر     : قال أبو نعيم  
  .حديث محمد بن يونس عالياً

  

  :تخريج الحديث 
 مـن طريـق     )٢( وابن عساكر    .من طريق محمد بن يونس به بنحوه      ) ١(وأخرجه أبو نعيم أيضاً     

   .به بمثله حماد بن عيسى 
  

  :دراسة رجال السند 
 - أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البرب٣( يارِه(.  

   .اقتصروا من حديث أبي بحر على ما انتخبته: نا الدارقطنيكان يقول ل: )٤(قال أبو نعيم
حضرت يوماً عنـد أبـي      : )٦(وقال البرقاني .  وكان مخلطاً  ،فيه نظر : )٥(وقال ابن أبي الفوارس   

فالن بن فالن ينزل المكـان      : سأريكم أن الشيخ كذاب، ثم قال له      : بحر، فقال لنا ابن السرخسي    
  .ولم يكن له وجود:  البرقانيقال . نعم: الفالني، سمعت منه قال

  .ومخلط ، كذاب: خالصة القول فيه 
  .البصري ،مي شاال،محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي أبو العباس  -

وفي محمد بن يونس    ،سمعت أبا داود يتكلم في محمد بن سنان القزاز          : )٧(أبو عبيد اآلجري    قال  
تهم بوضع الحديث ، وما أحسن فيه القول إال من لم           ي: )٨(وقال الدارقطني    .يطلق فيهما الكذب    

سمعت أبا بكر بـن إسـحاق       :  )١٠(وقال الحاكم أبو عبد اهللا       متروك:)٩(وقال أيضا    .يخبر حاله   
سـمعت أبـا العبـاس    :يمي فقـال  دقد أكثرت عن الكَ:وقال له أبو عبد اهللا بن يعقوب    ،الصبغي  

فـإني  ، حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم       أال من رماني بالكذب في    : وبكى   الكديمي يوماً 
 مـا سـمعت   :وسمعت أبا بكر غير مرة يقول: )١١(قال الحاكم .خصمه بين يدي اهللا يوم القيامة      

                                                 
  .  ٨٧ / ١ ألبي نعيم ،  معرفة الصحابة)١(
  .١٦٦ / ١٤  تاريخ دمشق )٢(
)٣( البرباألنساب .دوية التي تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير والفلوس وغيرها وهي األ،هذه النسبة إلى بربهار : يارِه 

   .٣٠٧ / ١للسمعاني 
  .١١٤ / ٦ميزان االعتدال  )٤(
  .٢٩٧ / ٢٦تاريخ اإلسالم  )٥(
  .المصدر السابق  )٦(
  ٧٠ / ٢٧تهذيب الكمال  )٧(
  .٢٦ / ١ للدارقطني ،ت السلمي سؤاال)٨(
  .المصدر السابق ) ٩(
  .٧٠ / ٢٧تهذيب الكمال  )١٠(
  .المصدر السابق ) ١١(



 

 ٢٧٩ 

 كثيـر   كان حافظـاً  :)١( وقال الخطيب  . من أهل العلم يعني بالحديث يتهم الكديمي في لقيه           أحداً
مقدما في الحديث حتى أكثر     ، بالطلب   مشهوراً،  عند أهل العلم بالحفظ    ولم يزل معروفاً  ،الحديث  

  . ولم ينشطوا للسماع منه، روايات الغرائب والمناكير فتوقف إذ ذاك بعض الناس عنه
،  فتركنـاه  ،كتبنا عنه ثم بلغنا كالم أبي داود السجستاني فيـه         :  )٢(وقال أبو الحسين بن المنادي    

 ما أظهر أبو داود تكذيب أحـد إال         :)٣(الوراق وقال أبو بكر بن التمار       .ورمينا بالذي سمعنا منه   
كان موسى بن هارون ينهـى      : )٤( أبو سهل بن زياد القطان       قال. رجلين الكديمي وغالم خليل     

عى  واد ،م الكديمي بوضع الحديث وسرقته    هِتُّا: )٥( قال ابن عدي   .الناس عن السماع من الكديمي    
وكـان يـضع    :  )٦( وقال ابن حبان   .رواية عنه   وامتنع عامة مشايخنا من ال    ،رؤية قوم لم يرهم     

  .ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث، على الثقات الحديث وضعاً
  .متروك الحديث: )٨(وقال األزدي  . ال يصح ، الكديمي يضع: )٧(وقال ابن الجوزي 

  تقرب إلى الكديمي بالكذب     : )٩ (القال هارون الحم،رض على أبي حاتم الرازي شـيء مـن     وع
   .ليس هذا حديث أهل الصدق:يثه فقال حد

  .كذاب فال يحتج به: )١٢(وقال األلباني .ضعيف :)١١(وقال ابن حجر.متروك : )١٠(قال الذهبي 
  . ما وجد عليه إال صحبته لسليمان الشاذكوني، حسن المعرفة ،حسن الحديث: )١٣( أحمد قال

ما : )١٥(فقال؟  ثم عن الكديمي    سئل أبا األحوص محمد بن الهي      و . ثقة   :)١٤(وقال جعفر الطيالسي    
   .علمت إال خيراً

   . بالكذب والوضعمتهم : فيه لخالصة القو

                                                 
   .٤٤٠ / ٣تاريخ بغداد  )١(
  .٧٠ / ٢٧تهذيب الكمال  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
  .٢٩٢ / ٦ البن عدي ،الكامل )٥(
  .٣١٣ / ٢المجروحين  )٦(
  .١٠٩ / ٣ البن الجوزي ،تروكينالضعفاء والم) ٧(
  .المصدر السابق ) ٨(
  .المصدر السابق ) ٩(
  .٣٧٨ / ٦ ميزان االعتدال )١٠(
  .٩١٢ / ١تقريب التهذيب  )١١(
  .٧٢ / ٢ إرواء الغليل )١٢(
  .١٤٥ / ١بحر الدم ) ١٣(
  .٧٠ / ٢٧تهذيب الكمال  )١٤(
  .المصدر السابق ) ١٥(



 

 ٢٨٠ 

   .جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد اهللا  -
 . ثقة ال يسأل عن مثله     :)٤( وقال أبو حاتم    ،)٣(وابن عدي   ،)٢(يحيى بن معين    و ،)١( لشافعيوثقه ا 
  .صدوق فقيه إمام: )٦(قال ابن حجر  .  في نفسي منه شيء:)٥(يى بن سعيد يحوقال 

  .وباقي رجاله ثقات . وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم، ثقه: خالصة القول فيه
  

  :الحكم على الحديث
محمد بـن   وأما  ، فيه محمد بن الحسن البربهاري اتهمه ابن السرخسي بالكذب          ، إسناده موضوع 

  . وأما حماد بن عيسى ضعيف، ير واحد بالكذب والوضعاتهمه غفيونس 
  

 هو كل نَبت طَيب الرشـيح مـن أنْـواع           ) إذا ُأعطى أحدكم الريحان فال يرده        (وفيه  ) ١٧٤(
  .)٧(المشْموم

  

  : رحمه اهللا )٨(قال اإلمام مسلم 
حدثَنَا َأبو عبد   : قَاَل َأبو بكْرٍ   عنِ الْمقْرِئِ ،  كالَهما وزهير بن حربٍ  ، حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ     

عن عبد الـرحمنِ  ،  عبيد اللَّه بن َأبِى جعفَرٍيحدثَن، عن سعيد بنِ َأبِى َأيوب   ، )٩(الرحمنِ الْمقْرُِئ   
من عرِض علَيـه    « : -صلى اهللا عليه وسلم   -اَل رسوُل اللَّه     قَ :قَاَل � هريرةَ   يعن َأبِ ، اَألعرجِ

هدرفَالَ ي انحييحِ ،  رالر بِل طَيمحيفُ الْمخَف فَِإنَّه."  
  

  :تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم عن البخاري 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

  .)١٠( أي أعطاه ) اللّه ماالً  إن رجال راشَه(ومنه الحديث ) *(

                                                 
  .٧٧ / ٥تهذيب الكمال  )١(
  .٨٤ / ١رواية الدارمي ، ينمعتاريخ ابن  )٢(
  .١٣٤ / ٢الكامل البن عدي  )٣(
  .٤٨٧ / ٢الجرح والتعديل  )٤(
  .٧٦/ ٥ تهذيب الكمال )٥(
  .٢٠٠ / ١  تقريب التهذيب )٦(
  .٢٨٨ / ٢النهاية  )٧(
  .٦٠٢٠ رقم/٤٨ / ٧.  رد الريحانِ والطِّيبِباب استعماِل الْمسك وَأنَّه َأطْيب الطِّيبِ وكَراهةك األلفاظ في األدب   صحيح مسلم)٢(
  .٥٥٨/ ١ تقريب التهذيب .عبد اهللا بن يزيد المخزومي المدني المقرىء األعور هو: َأبو عبد الرحمنِ الْمقْرُِئ  )٣(
  .٢٨٩ / ٢النهاية  )١٠(



 

 ٢٨١ 

  :رحمه اهللا) ١(قال اإلمام مسلم 
سمع عقْبةَ بن عبـد     ، عن قَتَادةَ   ، حدثَنَا شُعبةُ   ، )٢(يحدثَنَا َأبِ ، يحدثَنى عبيد اللَّه بن معاذ الْعنْبرِ     

 َأن رجالً  «-صلى اهللا عليه وسلم-عنِ النَّبِى ،  يحدثُ   �يرِسمعتُ َأبا سعيد الْخُد   : الْغَافرِ يقُوُل   
 لَتَفْعلُن ما آمركُم بِه َأو ُألولِّين ميراثى غَيركُم :فَقَاَل ِلولَده ، فيمن كَان قَبلَكُم راشَه اللَّه ماالً وولَدا  

رِقُونتُّ فََأحالحديث....... ىِإذَا َأنَا م« .  
  ).١٠٤(سبق تخريجه في حديث رقم 

  

يقـال  .  أي أنْحتُها وأعمل لها رِيشاً       ) النَّبَل وأرِيشُها    ي َأبر (ومنه حديث أبي جحيفة     ) ١٧٥(
   .)٣(رِشْت السهم أرِيشُه : منه 

  

   :رحمه اهللا ) ٤(قال اإلمام مسلم 
     ونُسي نب دمثَنَا َأحدثَ، حدح   ريه٥(نَا ز( ،  َاقحو ِإسثَنَا َأبدح )ى     )٦يحي نى بيحثَنَا يدحنَا  ،  ح ورَأخْب 

صـلى اهللا عليـه     - رَأيتُ رسوَل اللَّه     :قَاَل)٨(  جحيفَةَ يعن َأبِ ،  ِإسحاقَ   يعن َأبِ ، )٧(َأبو خَيثَمةَ   
 مثُْل مـن َأنْـتَ      :قيَل لَه  )٩( زهير بعض َأصابِعه علَى عنْفَقَته       ووضع،  هذه منْه بيضاء     -وسلم
ِئذمورِ : قَاَل؟ياي َأبَأرِيشُهَل والنَّب .  

  

  :تخريج الحديث 
    .تفرد به مسلم عن البخاري 

  

  : دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

                                                 
  .٧١٦٠ رقم/٩٨ / ٨.  نَّها سبقَتْ غَضبهباب فى سعة رحمة اللَّه تَعالَى وَأك التوبة صحيح مسلم ) ١(
   .٥٣٦ / ١ تقريب التهذيب  .معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبريهو : أبوه ) ٢(
   .٢٨٩ / ٢النهاية  )٣(
  .٦٢٢٦ رقم /٨٥ / ٧صلى اهللا عليه وسلم -باب شَيبِه ك الفضائل  صحيح مسلم) ٤(
وهوثقة وسماعه من أبي إسحاق ) ١٦(سبقت ترجمته في حديث رقملجعفي الكوفي  أبو خيثمة ا، زهير بن معاوية بن حديج)٥(

 .بأخرة وهنا صرح بالسماع من أبي إسحاق
  . السبيعي عبد اهللاعمرو بن  هو:  إسحاق أبو )٦(
   .هو زهير بن معاوية:  خيثمة أبو) ٧(
وتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  ، مشهور بكنيته،ائيوهب بن عبد اهللا بن مسلم بن جنَادة العامري السوهو : أبو جحيفة ) ٨(

 . سنة أربع وستين:بن حبانامات في والية بشر على العراق وقال  ،وكان على شُرطة علي بن أبي طالب. وهو لم يبلغ الحلم 
   .٦٢٦ / ٦ اإلصابة ،٤٧٧/ ٥ أسد الغابة ،١٥٦١ / ٤االستيعاب 

     .٣٠٩ / ٣ النهاية .شفة السفلى التحتالشعر الذي : العنفقة ) ٩(



 

 ٢٨٢ 

الذي يـسعى بـين الراشـي       :  الراِئشُ   )رتَشي والرائش    لَعن اللّه الراشي والم    (وفيه  )١٧٦(
  .)١( والمرتشي ليقْضي َأمرهما

  

   رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الطحاوي 
               كَرِيسالْع دمحم نُل بهسبٍ، وهونِ مب خَاِلد نب زِيدثَنَا يدى، حوسنِ مب داود نب دمثَنَا َأحدقَالَا ح  :

رِيسَأبِي ِإد نَأبِي الْخَطَّابِ، ع نثٌ، عثَنَا لَيدةَ، حاِئدَأبِي ز نثَنَا ابد٣(ح(، انبثَو نع)قَاَل �)٤ :  
      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوُل اِهللا صساِئشَ    : " قَاَل رالرو ،يتَشرالْمو ،ياشاُهللا الر نـ   لَع هي    ، والَّـذ و

  ."يمشي بينَهما 
  

  :تخريج الحديث 
، )٧(وأحمد، )٦(وابن ابي شيبة   .عن ثوبان مرفوعاً بمثله   ، من طريق أبي زرعة      )٥(أخرجه الحاكم   

عن ثوبان مرفوعاً بمثلـه إال أنهـم        ، ثالثتهم من طريق أبي زرعة عن أبي إدريس       ) ٨(والبيهقي  
  . ذكروا لعن رسول اهللا بدل لعن اهللا

  

  : دراسة رجال السند 
   :غير ذلك:  وقيل،أنس: وقيل م واسم أبيه أيمنينَليم بن زبن أبي سا هو: الليث -

  .)٩(رك  ولم يتميز حديثه فتُ،صدوق اختلط جداً
أبو الخطاب عن أبي زرعة روى عنه ليث بن أبـي           : )١٠ ( قال المزي في تهذيبه     أبو الخطاب  -

روى له الترمذي حديث أبي إدريس عن ثوبان المختلعات من           ،عرفهأ ال    : قال أبو زرعة   .سليم
عن أبي زرعة بن عمـرو   نه يروي أ وأبو عمر بن عبد البر       هالمنافقات ذكر أبو عبد اهللا بن مند      

نه أبو زرعة يحيى بن أبـي عمـرو         أواألشبه  ، والذي عند الترمذي عن أبي زرعة     ،بن جرير   ا

                                                 
   .٢٨٩ / ٢ النهاية )١(
  .٤٩٤٨رقم /٣٥٦ / ١٢ للطحاوي ،مشكل اآلثار )٢(
  . عائذ اهللا بن عبد اهللا بن عمرو الخوالنيهو: بو إدريسأ) ٣(
و سلم  مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحابي مشهور اشتراه ثم أعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه هو :ثوبان) ٤(

  .٤١٣ / ١اإلصابة . فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات بها سنة أربع وخمسين
  .٧١٦٨ رقم/١٠٤ / ٤المستدرك على الصحيحين )٥(
 .٢٢٣٩٧رقم /٥٤٩ / ٦  ك األقضية والبيوع باب الراشي والمرتشيمصنف ابن أبي شيبة )٦(
  .٢٢٤٥٢ رقم/٢٧٩ / ٥مسند أحمد  )٧(
  .٥٥٠٣رقم /٣٩٠ / ٤إليمان  شعب ا)٨(
  .٨١٧ / ١ السابقالمصدر  )٩(
  .٢٨٤ / ٣٣ تهذيب الكمال )١٠(



 

 ٢٨٣ 

 وال ،ا أبو زرعة بن عمرو بن جرير فإنه عراقـي  وأم، وأبو إدريس شامي  ،السيباني فإنه شامي    
  .)١( وال أحد من الشاميين،نعرف له رواية عن أبي إدريس الخوالني 

  عن أبي إدريس الخوالني ،أبو زرعة : )٤(وقال ابن حجر .مجهول:)٣(والذهبي ،)٢(قال أبو حاتم 

ـ  : )٥(قال ابن حجر . بن عمرو بن جرير وإال فهو مجهول   ا هو   :قيل ن أبـي عمـرو   يحيـى ب
السيوروايته عن الصحابة مرسلة ، اني أبو زرعة الحمصي ثقة ب.  

  .مجهول: خالصة القول فيه
  .زكريا بن أبي زائدة-

وأبـو بكـر    ، )١٠( ويعقوب ابـن سـفيان    ، )٩(العجليو، )٨(النسائيو، )٧(أبو داود و، )٦(وثقه أحمد 
أبو و،)١٤(يحيى بن سعيد  قال   .ن يدلس لين الحديث، كا  : )١٣(قال أبو حاتم   و .)١٢(ابن سعد و)١١(البزار

   . صويلح:)١٧(أبو زرعةوقال .  صالح:)١٦( ابن معينوقال.  ليس به بأس:)١٥(بكرالبرديجبى
وقد ذكر العجلـي    ، ثقة وأما بالنسبة لتدليسه فقد صرح بالسماع هنا من ليث         : خالصة القول فيه  

لم يرو هذا الحـديث مـن       وغيره أن تدليسه إنما هو من طريق الشعبي وأبي إسحاق السبيعي و           
  .وقد لينه أبو حاتم لما رواه من طريق أبي إسحاق وقد سمع منه بأخرة، طريقهما

  . رجال اإلسناد ثقاتوباقي

                                                 
  .٢٨٤ / ٣٣تهذيب الكمال  )١(
 .١٤٣ / ٦ الجرح والتعديل )٢(
 .٤٧٧ / ٢المغني في الضعفاء ) ٣(
  .١١٤٨ / ١تقريب التهذيب  )٤(
  .١٠٦٣ / ١ السابقالمصدر ) ٥(
  .٣٣٨ / ٢العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
  .٢٨٥ / ٣تهذيب التهذيب) ٧(
  .المصدر السابق) ٨(
  .٣٧٠ / ١معرفة الثقات ) ٩(
  .١٠٩ / ٣المعرفة والتاريخ ) ١٠(
  .٢٨٥ / ٣تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٣٥٥ / ٦الطبقات الكبرى ) ١٢(
  .٥٩٤ / ٣الجرح والتعديل) ١٣(
  .المصدر السابق)١٤(
  .٢٨٥ / ٣تهذيب التهذيب ) ١٥(
  .المصدر السابق )١٦(
  .السابقالمصدر ) ١٧(



 

 ٢٨٤ 

  :الحكم على الحديث 
  .فترك،  ولم يتميز حديثه ، الليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط جداًفيه ، إسناده ضعيف 

وكذلك فإن اإلسناد الذي جـاء      . إنه مجهول   : بو زرعة قيل  وفيه أ ، مجهول، وفيه أبو الخطاب    
  .عند ابن أبي شيبة وغيره فيه زيادة راو بين أبي زرعة وثوبان 

  ، )٤(وعبد الرزاق،)٣(وابن ماجه،)٢(والترمذي ، )١(وللحديث شاهد صحيح عند أبي داود
  ،ث بنِ عبد الرحمنِالْحارِ جميعهم من طريق )٧(والبيهقي، )٦(والطبراني، )٥(وابن أبي شيبة 
  ".الرائش" دون لفظة عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو،عن َأبِى سلَمةَ 

  وهذا إسناد ضعيف   ،"والرائش": صحيح لغيره دون قوله      : على هذا الحديث    معلقاً )٨(شعيب  قال  
  .-أي الذي جاء بلفظة الرائش –

  . -أي بدون لفظة الرائش–لفظ األول صحيح بال حديث ابن عمرو: )٩(وقال األلباني
  

 هي جمع ريف وهو كل أرض فيها        ) تُفْتح األريافُ فيخرج إليها الناس       (فيه  }  ريف  { )١٧٧(
  .)١٠(وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرِها . زرع ونخٌل 

  

  : رحمه اهللا ) ١١(قال اإلمام أحمد 
عـن َأبِـي    ،عن يحيى بنِ النَّضرِ     ،)١٢(ِحدثَنَا َأبو الَْأسود  ،نَا ابن لَهِيعةَ    حدثَ،حدثَنَا حسن بن موسى     

 ،تُفْتَح الَْأريافُ فَيْأتي نَاس ِإلَى معـارِفهِم :"قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   :  قَاَل   �هريرةَ
 مهعم ونبذْهفَي،وونلَمعكَانُوا ي لَو ملَه رينَةُ خَيدنِ.الْمتَيرا مقَالَه ."  

  

  :تخريج الحديث 
  .لم أعثر على متابعات له 

                                                 
  .٣٥٨٢ رقم/٣٢٦ / ٣. باب فى كَراهية الرشْوةك األقضية سنن أبي داود  )١(
 .١٣٣٧ رقم/١٦ / ٣ باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعمك الطهارة عن رسول اهللا  سنن الترمذي) ٢(
  .٢٣١٣ رقم/٨ / ٤الرشوة  ك األحكام باب التغليظ في الحيف وسنن ابن ماجة) ٣(
  . ١٤٦٦٩ رقم/١٤٨ / ٨باب الهدية لألمراء والذي يشفع عنده ك البيوع مصنف عبد الرزاق ) ٤(
  .٢٢٣٩٨ رقم/٣٠٤ / ١١  ك األقضية والبيوع باب الراشي والمرتشيمصنف ابن أبي شيبة )٥(
  .٥٨ رقم/٥٧ / ١المعجم الصغير للطبراني ) ٦(
 .٢٠٩٨٢ رقم/١٣٨ / ١٠باب التَّشْديد فى َأخْذ الرشْوة وفى ِإعطَاِئها علَى ِإبطَاِل حقٍّ آداب القاضي ك  السنن الكبرى للبيهقي )٧(

   .٢٧٩ / ٥تحقيقه  ، مسند أحمد)٨(
  .٣٦٤ / ٨إرواء الغليل )  ٩(
  .٢٩٠ / ٢النهاية ) ١٠(
   .٨٥٩٢ رقم/٢٥١ / ١٤مسند أحمد ) ١١(
  .٤٩٣ / ١ تقريب التهذيب .د الرحمن بن نوفل األسديمحمد بن عبهو : أبو االسود) ١٢(



 

 ٢٨٥ 

  :دراسة رجال السند 
  :عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي سوى ابن لهيعة ، رجاله ثقات 

سـمعت  : )٢(قال علي بن المديني   و .اًكان يحيى بن سعيد القطان ال يراه شيئ       : )١(قال ابن المديني  
ال : يد القصير عن ابن لهيعة ؟ فقـال      يزتحمل عن عبد اهللا بن      : الرحمن بن مهدي، وقيل له     عبد

 سمعت من حديث ابـن  يءما أعتد بش: )٣(وقال ابن مهدي    . وال كثيراً  أحمل عن ابن لهيعة قليالً    
 ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن :)٤(ىوقال محمد بن المثن    .لهيعة إال سماع ابن المبارك ونحوه     

 ي، أعتبر به، وهو يقو    ألكتبهما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني       : )٥(أحمدقال    . قط بن لهيعة شيئاً  ا
لم تحترق كتـب    : عن أبي داود، قال لي ابن أبي مريم       .)٦(أبو عبيد اآلجري  قال  .  بعضه ببعض 

   .فأرسل إليه أمير بخمس مائة دينار ،ابن لهيعة وال كتاب، إنما أرادوا أن يعفو عليه أمير
نا كنا نكتب مـن     أل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، فقلت     : قال لي أحمد بن حنبل    :)٧(قتيبة  قال  

 ،األصـول  لهيعـة  ابن عند: )٨(الثوري سفيان قالو .كتاب ابن وهب، ثم نسمعه من ابن لهيعة        
 حديثـه،  كثـرة  فـي  بمصر، عةلهي ابن مثل كان من: )٩( حنبل بن أحمد قال  .الفروع وعندنا

  . لهيعة ابن إال مصر محدث كان ما:  )١٠(  لهوفي رواية ؟ وإتقانه وضبطه،
 صـالح  بـن  عثمان وقال .للعلم باطالّ الكتاب، صحيح لهيعة ابن كان: )١١(صالح بن أحمد وقال

 مـن  غزية بن عمارة كتاب كتبت أصوله، وسلمت وكتبه، لهيعة، ابن دار احترقت: )١٢(السهمي
: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة، فهـو صـحيح         : )١٣(زديوقال عبد الغني بن سعيد األ      . لهأص
  .  عبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن يزيد المقرئ:وهم

                                                 
  .١٥ / ٨ سير أعالم النبالء )١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  .١٥ / ٨ سير أعالم النبالء )٣(
  .٤٩١ / ١٥تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٥ / ٨ سير أعالم النبالء )٥(
  .١٥ / ٨سير أعالم النبالء ) ٦(
  . المصدر السابق )٧(
   .٤٩١   /١٥ تهذيب الكمال )٨(
  .٢٠ / ١سؤاالت أبي داود ألحمد ) ٩(
  .٤٩١ / ١٥تهذيب الكمال ) ١٠(
  . المصدر السابق )١١(
  .١٥ / ٨سير أعالم النبالء ) ١٢(
  . المصدر السابق )١٣(



 

 ٢٨٦ 

، وروى مناكير، فـانحط عـن رتبـة االحتجـاج بـه             باإلتقانابن لهيعة تهاون    :)١(قال الذهبي 
ثه، ويذكره في الشواهد، واالعتبارات، والزهد والمالحم، ال في         وبعض الحفاظ يروي حدي   .عندهم

 . وبعضهم يبالغ في وهنه، وال ينبغي إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنه عدل في نفسه              األصول
ومـا رواه عنـه ابـن    .أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له أبو داود، والترمذي،    

صدوق من السابعة خلط بعد احتـراق     : )٢(قال ابن حجر  و .وهب، والمقرئ، والقدماء، فهو أجود    
  .بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما اكتبه ورواية 
إنما جاء ضعفه واختالطه أنه حدث من حفظه بعد احتراق كتبه، واختالطه هذا             : )٣(قال العالئي 

قع له هذا أيـضاً     ينسب لهذه العلة أكثر مما ينسب لذهاب عقله وتغيره قبل موته، وإن كان قد و              
قبل موته كما قال أبو جعفر الطبري في تهذيب اآلثار وعليه فاختالطه هذا ينسب إلـى سـوء                  
حفظه أكثر مما ينسب إلى المعنى االصطالحي لالختالط، ورواية العبادلة عنه كـابن المبـارك         

لكذب إنما لم يقصد ا: ")٤(وابن وهب صحيحة وأعدل من رواية اآلخرين، وقد أنصفه الحاكم بقوله
   .حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ

إنما جاء ضعفه واختالطه أنه حدث من حفظه بعد احتراق : ما ذكره العالئي: خالصة القول فيه 
وعليـه   .كتبه، واختالطه هذا ينسب لهذه العلة أكثر مما ينسب لذهاب عقله وتغيره قبل موتـه              

سب إلى المعنى االصطالحي لالختالط، ورواية      فاختالطه هذا ينسب إلى سوء حفظه أكثر مما ين        
  . العبادلة عنه كابن المبارك وابن وهب صحيحة وأعدل من رواية اآلخرين

  

  :الحكم على الحديث 
  .فالراوي عن ابن لهيعة الحسن بن موسى وليس أحد العبادلة، إسناده ضعيف

ل رسول اهللا صـلى اهللا      اق )٦(ي أبي أسيد الساعد   من حديث ) ٥(وللحديث شاهد حسن عند الطبراني    
 خير لهم لـو كـانوا        والمدينةُ ،إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى األرياف       ": عليه و سلم  

  .رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: )٧( قال األلباني .الحديث ........ يعلمون

                                                 
  .١٥ / ٨سير أعالم النبالء  )١(
   .٣١٩ / ١ تقريب التهذيب )٢(
   .٣١٩ / ١ تقريب التهذيب )٣(
 .٣٣١ / ٥تهذيب التهذيب  )٤(
 .١٩٠ / ١االغتباط  )٥(
 شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ، مشهور بكنيته،ندمالك بن ربيعة بن البهو : سيد الساعدي أبو ُأ) ٦(

  ، ١٣٥١ / ٣االستيعاب  .  هو آخر من مات من البدريين: قال المدائني.ومات بالمدينة سنة ستين،وسلم 
  . ٧٢٣ / ٥اإلصابة ٢٤  / ٥أسد الغابة 

  .٢٥ / ٢صحيح الترغيب والترهيب ) ٧(



 

 ٢٨٧ 

 إنَّا من أهل الباديـة ال        أي ) كنَّا أهَل ضرع ولم نكن أهَل رِيف         ( ومنه حديث العرنيين     )١٧٨(
  .)١(من أهل المدن 

  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام البخاري 
 حدثَنَا قَتَادةُ َأن َأنَس بن ماِلـك      )٣ (،حدثَنَا سعيد ، دثَنَا يزِيد بن زريعٍ   ح، عبد الَْأعلَى بن حماد   حدثَنَا  
 ، قَدموا علَى رسوِل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم           ، َأو رِجالًا من عكٍْل وعرينَةَ     حدثَهم َأن نَاسا  �

  .الحديث.....  ولَم نَكُن َأهَل رِيف، كُنَّا َأهَل ضرعٍ ِإنَّا ، يا نَبِي اِهللا:وتَكَلَّموا بِالِْإسلَامِ وقَالُوا
  

  :تخريج الحديث 
   . البخاري عن مسلم تفرد به 

  

   :دراسة رجال السند
  .عبد األعلى بن حماد البصري سوى ، رجاله كلهم ثقات 

وابـن  ، )٧( بن معين   يحيى وقال .)٦( وذكره ابن حبان في الثقات       .)٥(والذهبي  ، )٤( أبو حاتم    وثقه
  . صدوق:)١٠(بن خراشوا، )٩(صالح جزرة وقال . بهال بأس : )٨(حجر

  .ولم يجرحه أحد ، والذهبي،فقد وثقه أبو حاتم ، ثقة : خالصة القول فيه 
 وكـان مـن    وهو ثقة )  ٨٨(سبقت ترجمته في حديث رقم      . سعيد بن أبي عروبة البصري    وأما  

  وهو من أثبت الناس في قتادة ، وهنا قد صرح بالسماع من قتادة  ،ادةتأثبت الناس في ق
   .ال إشكال التدليس واالختالط فز.سماع يزيد بن زريع من سعيد قديم: )١١(وقال أحمد

  .) ١٢()  وهي أرض رِيفنا وميرتنا (ومنه حديث فَروة بن مسيك ) ١٧٩ (

                                                 
  . ٢٩٠ / ٢ النهاية )١(
    باب قصة عكٍْل وعرينَةك المغازي ، ٥٧٢٧ رقم/١٢٩/ ٧ باب من خَرج من َأرضٍ لَا تُلَايمهك الطب صحيح البخاري  )٢(

 .٤١٩٢رقم 
 . بالسماع من قتادة وهنا صرح،وهو كثير التدليس ، هو ابن أبي عروبة: سعيد  )٣(
 .٢٩ / ٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٤١ / ٢تذكرة الحفاظ للذهبي ) ٥(
  .٤٠٩ / ٨ الثقات البن حبان )٦(
 .٧٥ / ١١ تاريخ بغداد )٧(
  .٥٦١ / ١ تقريب التهذيب )٨(
 .٧٥ / ١١ تاريخ بغداد )٩(
 . المصدر السابق )١٠(
   .٤٣ / ١يالمختلطين للعالئ) ١١(
  . ٢٩٠ / ٢ النهاية )١٢(



 

 ٢٨٨ 

  : رحمه اهللا )١(قال اإلمام أبو داود 
 خَاِلد نب خْلَدثَنَا مدقَاالَ، ح رِىنْبالْع اسبعو: اقزالر دبثَنَا عدح  ،معنَا مرَأخْبنِ ، رى بيحي نع  

 يا رسوَل اللَّـه َأرض  : قُلْتُ :قَاَل �)٢( َأخْبرنى من سمع فَروةَ بن مسيك     :عبد اللَّه بنِ بحيرٍ قَاَل      
فَقَاَل .  وباُؤها شَديد  :و قَالَ وِإنَّها وبَِئةٌ أَ  ، )٣(هى َأرض رِيفنَا وميرتنَا   :   َأرض َأبين  :عنْدنَا يقَاُل لَها  

 صلى اهللا عليه وسلم-النَّبِى-: » فالْقَر نم فَِإن نْكا عهعالتَّلَفَ  )٤(د«.  
  

  :تخريج الحديث 
  .به بمثلهبنِ عبد اللَّه  ثالثتهم من طريق يحيى )٧(والبيهقي ، )٦(وأحمد ، )٥(أخرجه عبد الرزاق 

  

  :ند دراسة رجال الس
- يحيى بن عبد اهللا بن بحير الماليمني ، ادير.  

   .)٩(ذكره ابن حبان  في الثقات و .فلم يذكر فيه جرحاً وال تعديالًُ) ٨(وأما أبو حاتم 
  .مستور: )١١( وقال ابن حجر.فيه جهالة:)١٠(وقال الذهبي 
  .وقد تفرد معمر بالرواية عنه ، مجهول :  فيهلخالصة القو

  

  :ث الحكم على الحدي
  .)١٣(وشعيب ، )١٢(األلبانيوضعفه  ،وأما الراوي عن فروة فمبهم  ،لجهالة يحيى  إسناده ضعيف

                                                 
  .٣٩٢٥ رقم/٢٩ / ٤باب فى الطِّيرة ك الطب  سنن أبى داود) ١(
. بن الحارث بن مراد ، َأصله من اليمن ، قدم على رسول اهللا سنة عشر  امسيكة ، ومسيك َأكثر،: فَروةُ بن مسيك ، وقيل ) ٢(

   .٣٦٨ / ٥  اإلصابة ،٣٨١ / ٤سد الغابة أ،  ١٢٦١ / ٣ االستيعاب .فَأسلم ، فبعثه على مراد وزبِيد ومذْحج 
   .١٠٢ / ٥ النهاية .طعامال :تاميرال) ٣(
 الهالك وليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب فإن : والتلف، مالبسة الداء ومداناة المرض:القرف:  القرف التلف )٤(

 .٤٦ / ٤أسرع األشياء إلى األسقام  النهاية استصالح الهواء من أعون األشياء على صحة األبدان وفساد الهواء من 

  .٢٠١٦٢ رقم/١٤٨ / ١١  مصنف عبد الرزاق ك الجامع باب الوباء والطاعون )٥(
 .١٥٧٤٢ رقم/١٨ / ٢٥ مسند أحمد )٦(
   قَبلَه  سوى ما مضى فى الْبابِ- صلى اهللا عليه وسلم-باب َأدوِية النَّبِى ك الضحايا   السنن الكبرى للبيهقي )٧(
 .٢٠٠٦٦ رقم/٣٤٧ / ٩

 . ١٦٤ / ٩الجرح والتعديل  )٨(
  . ٦٠٦ / ٧ البن حبان ،الثقات )٩(
  .  ٣٨٨ / ٤ميزان االعتدال  )١٠(
  . ١٠٥٩ / ١تقريب التهذيب  )١١(
   .٤٢٣ / ٨صحيح وضعيف سنن أبي داود  )١٢(
  .٤٥١/ ٣ تحقيقه ، مسند أحمد)١٣(



 

 ٢٨٩ 

 هكـذا يـروى    ) فإذا بِريق سيف من ورائي       (في حديث علي رضي اللّه عنه       } ريق  { )١٨٠(
ق بكسر الباء وفتح الراء من راق السراب إذا لمع ولو روى بفتحها على أنها أصلية من البري                

  .)١( لم أسمع أحداً إال يقول بِريق سيف من ورائي: قال الواقَدي . لكان وجها بينا 
  

  :رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الواقدي 
 رمعي مثَند٣(َح( ، رِيهالز نع)قَاَل  ) ٤:       لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسفَـَل      : قَاَل ري نَوناكْف ماللّه 

بعد ما ارتَفَع النّهـار ونَحـن       ) ٥( إنّي يومِئذ     :وكَان علي علَيه السلَام يقُولُ    .......... ن خُويلد   با
      مفُوفُهصفُوفُنَا واخْتَلَطَتْ ص قَد شْرِكُونالْمو ،       مـنْهٍل مجي إثْرِ رت فجخَر ،      ـنـٌل مجفَـِإذَا ر

شْرِكـةَ                  الْمثَمخَي ـنب دعس شْرِكتّى قَتََل الْملَانِ حقْتَتا يمهةَ ، وثَمخَي نب دعسٍل وميبِ رلَى كَثع ين
: دانيوالْمشْرِك مقَنّع في الْحديد وكَان فَارِسا ، فَاقْتَحم عن فَرسه فَعرفَني وهو معلم ولَا َأعرِفُه فَنَا               

هلُم ابن َأبِي طَاِلبٍ ِللْبِرازِ قَاَل فَعطَفْت علَيه فَانْحطّ إلَي مقْبِلًا ، وكُنْت رجلًا قَصيرا ، فَانْحطَطْـت                  
         فيي بِالسنلُوعي ت َأنفَكَرِه نْزَِل إلَيي ا ِلكَياجِعت ؟ فَ         . ررَأبِي طَاِلبٍ ، فَـر نا ابقُلْـت   فَقَاَل ي :

قَرِيبا مفَر ، ابن الشّتْراء قَاَل فَلَما استَقَرتْ قَدماي وثَبتّ َأقْبَل فَلَما دنَا منّي ضـربني ، فَاتّقَيـت                   
قَةر٦(بِالد(     جفَلَح فُهيس قَعفَو -    ي لَزِمنعي -تَعفَار ارِعد وهو هقاتلَى عع هرِبفََأض    فَـض لَقَـدشَ و

       قْتُلُهيي سفيس فَظَنَنْت َأن هعري دفياِئي    سرو نم فيرِيقُ سفُ      فَِإذَا بيالس قَعيي وْأسفَطَْأطَْأت ر ، 
 من وراِئي فَِإذَا حمزةُ     رْأسه بِالْبيضة وهو يقُوُل خُذْها وَأنَا ابن عبد الْمطّلبِ فَالْتَفَتّ         ) ٧(فََأطَن قحفَ 

   .الحديث  ...... بن عبد الْمطّلبِا
  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به الواقدي 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله ثقات سوى الواقدي متروك

                                                 
  . ٢٩٠ / ٢ النهاية )١(
 . ٩٢ / ١مغازي ال )٢(
  .هو ابن راشد الصنعاني: معمر  )٣(
  .هو محمد بن شهاب : الزهري  )٤(
   .يوم بدرأي : يومئذ  )٥(
   .١٣٦٣ / ٢ لسان العرب . ضرب من التِّرسة الواحدة درقة تتخذ من الجلود غيره:الدرقُ) ٦(
 لسان العـرب البـن      . وهو صوت الشيء الصلْب    :  َأي جعله يطن من صوت القطع وَأصله من الطَّنين          :فَأطَن قحفَ ) ٧(

   .٢٧١٠ / ٤منظور 



 

 ٢٩٠ 

  :الحكم على الحديث 
له من  ومراسي، وكذلك أرسل الحديث  الزهري      ، فالواقدي متروك الحديث    ، إسناده ضعيف جداً    

  . ) ١(كما قال الذهبي، أوهى المراسيل 
  

 أي ال   )ال تَرِم من منْزِلك غداً أنت وبنُوك        :  قال للعباس رضي اللّه عنه       (فيه  } ريم  { ) ١٨١(
  .)٢(رام يرِيم إذا برح وزاَل من مكانه وأكثر ما يستعمل في النَّفي : يقال . تَبرح 

  

  :هللا  رحمه ا)٣(قال اإلمام الطبراني 
حدثَنَا علي بن عبد الْعزِيزِ، حدثَنَا ِإبراهيم بن عبد اللَّه الْهروِي، حدثَنَا عبد اللَّه بن عثْمـان بـن                   

  الس ديةَ بن َأبِي ُأسزمبن ح اِلكي مو ُأمي َأبدي جثَندقَّاصٍ، حبن َأبِي و دعاقَ بن سحِإس نع ،يداع
     يداعالس ديَأبِي ُأس هدج نع ،قَالَ �َأبِيه ، :          دباسِ بن عبِللْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر

  . الحديث ........ال تَرِم منْزِلَك َأنْتَ وبنُوك غَدا حتَّى آتيكُميا َأبا الْفَضِل، :"الْمطَّلبِ
  

  :تخريج الحديث 
  ،)٨(والبيهقي ، )٧(وأبو نعيم  ،)٦(وابن شاهين  ،)٥(وابن السني  ،) ٤ (أخرجه أبو بكر الشافعي

  .بنحوه بهمالك بن حمزة بن أبي أسيد األنصاري  جميعهم من طريق )٩(وابن عساكر 
  

  :دراسة رجال السند 
  .حاق  أبو إس، إبراهيم بن عبد اهللا بن حاتم الهروي-

 ،كان حافظـاً  : )١٢( إبراهيم بن إسحاق الحربي    وقال. )١١(زديأبو الفتح األ  و ، )١٠(الدارقطنيوثقه  
  .)١٣(وذكره ابن حبان في الثقات . ما كان ها هنا أحد مثله، تقياً،امتقنً

                                                 
   .٦ / ١الموقظة في علم مصطلح الحديث ) ١(
   .٢٩٠ / ٢ النهاية في )٢(
  .٥٨٤ رقم/٢٦٣ / ١٩المعجم الكبير  )٣(
  . ٣١٣ رقم/٣٠٨/ ١ ألبي بكر محمد بن عبد اهللا الشافعي)الغيالنيات(  كتاب الفوائد )٤(
  .١٨٤ رقم/٣٤٧ / ١ البن السني ،والليلة عمل اليوم )٥(
،  ١٨٧ رقم/٢٣٤ / ١البن شاهين ، بالسنن والتمسك الدين شرائع ومعرفة السنة أهل مذاهب  لشرح الكتاب اللطيف)٦(

  .١٨٧ رقم/٣٠٣ / ١ البن شاهين ،شرح مذاهب أهل السنةو
 .١٤٦ رقم/٢٦١ / ١ ألبي نعيم األصبهاني ، فضائل الخلفاء الراشدين)٧(
  .٢٣١٤ رقم/٧١ / ٦ للبيهقي ،دالئل النبوة )٨(
 .٣١١ / ٢٦تاريخ دمشق  )٩(
  .١٢٢ / ٢ تهذيب الكمال )١٠(
  .١١٥ / ١ تهذيب التهذيب )١١(
  .١١٨ / ٦ تاريخ بغداد )١٢(
   .٧٨ / ٨ البن حبان ، الثقات)١٣(



 

 ٢٩١ 

   . ضعيف:)٢(قال أبو داود . الحديثإعالمحد أ ،الحافظ الثقة:)١(وقال الذهبي 
  .القويليس ب:)٣(وقال النسائي 

  .ضعفه أبو داود وغيره لوقفه في القرآن: )٤(علق على ذلك اإلمام صفي الدين األنصاري فقال 
 ال بأس   :)٦( يحيى بن معين     وقال .صدوق: )٥(جزرة وصالح بن محمد     ،وقال أبو زرعة الرازي   

  .تكلم فيه بسبب القرآن،صدوق حافظ  :)٨(وقال ابن حجر .شيخ :)٧(وقال أبو حاتم . به
وإنما ضعف لوقفه في ،واألزدي وغيرهما ،فقد وثقه كل من الدارقطني  ، ثقة:  القول فيه    خالصة
  . وال يعد ذلك جرحاً معتبراً في الراوي ،القران 

   .عبد اهللا بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص المدني -
قـال  و . س بقـوي  لـي  :)١١(وقال الذهبي    .شيخ: )١٠(قال أبو حاتم    و. عرفه  أال  : )٩(يحيى   قال  

  .مستور :)١٣(وقال ابن حجر . مجهول  :) ١٢( الخطيب
  .مجهول : خالصة القول فيه 

  .سيد األنصاري الساعدي مالك بن حمزة بن أبي ُأ -
    . ال يتابع على حديثه : )١٥(وقال الذهبي. ) ١٤(ذكره ابن حبان في الثقات

   .مقبول : )١٦(قال ابن حجر و
  .ل ابن حجرهو كما قا: خالصة القول فيه 

                                                 
  .١٦٣ / ١ميزان االعتدال  )١(
  .١٢١ / ٢ تهذيب الكمال )٢(
  ١٢٢ / ٢ تهذيب الكمال )٣(
  .١٨ / ١خالصة تذهيب تهذيب الكمال ) ٤(
  .١٢٢ / ٢ السابقالمصدر ) ٥(
  .١١٨ / ٦ تاريخ بغداد )٦(
  .١٠٩ / ٢ الجرح والتعديل )٧(
  .١٠٩ / ١ تقريب التهذيب )٨(
  .٢٧٤ / ١٥تهذيب الكمال ) ٩(
  .١١٢ / ٥الجرح والتعديل  )١٠(
 .٥٧٢ / ١ للذهبي ،الكاشف )١١(
  .١٤٥ / ٤ ميزان االعتدال )١٢(
  .٥٢٥ / ١تقريب التهذيب  )١٣(
  .٤٦١ / ٧ البن حبان ،الثقات )١٤(
  .٥٣٧ / ٢المغني في الضعفاء  )١٥(
  .٩١٤ / ١تقريب التهذيب  )١٦(



 

 ٢٩٢ 

  . أبو مالك المدني ،حمزة بن أبي أسيد األنصاري الساعدي -
  .صدوق: )٢(قال ابن حجر .  ال تعرف حاله:)١( قال ابن القطان

  .صدوق : خالصة القول فيه 
  

  :الحكم على الحديث 
  .وأما مالك بن حمزة فمقبول  ،فعبد اهللا بن عثمان مجهول  ،إسناده ضعيف 

  

  . )٣(وقد تكرر في الحديث.  أي ما برِحوا ) فوالْكَعبة ما راموا (ومنه الحديث ) ١٨٢(
  

  :رحمه اهللا ) ٤(قال اإلمام ابن أبي الدنيا 
     نِ عى بيحي نا بكَرِيحدثنا زمر الطَّاِئي ، حدثني زحر ب ن ح نٍص ،عن ج دنْهِبٍ   هم نب ديمقَاَل :قَاَل  ح

 رقَيقَةَ ابنَة هم ُأن ع، نَوفٍَل بن مخْرمةَ نع، ثَدح تَ)٥( بنِ َأوسِ بنِ حارِثَةَ  مضرسٍ بنِ  عروةَ عمي
ـ حم أَ نتْ علَى قُـريشٍ سـنُو     عابتَتَ:  تْالَ قَ بِلطَّم الْ دبع )٦( ةَد وكانت لِ  مٍاش ه نِبصيفي  أبي    تلَ

ـ   فٌاتا ه ذَومة إِ ما راقدة اللهم أو مه    نَا أَ نَيبم فَ ظْالع )٧( توَأدقَّع  رضالْ ؛  )٨( صـحل  توص يصرخ بِ
قُيُلو : شَرعشٍ مي؛ قُر  إن بِنَّلْ ااذَهالْي مبوث قَعلَّتْكُم َأظَ أََديهقَ....... امامـ  ع بالْد ـ طَّم بِلو ـ م عه 

  وُل اِهللا صسغُ    ر لَّمسو هلَيع الَلَّى اللَّهقَ م ب     دأو كَر فَعفَ)٩( ايفَرع ي داللَّ اَلقَ فَ ه هـ  م الخُلّـة   س ؛ )١٠(اد
ـ  غَ ٌلوُئس م ر معلَّمٍ يغَمعلَّم   تَنَْأ؛ فَ الكُربة   اشوكَ ـ  ي ـ و ؛ ٍلر مبخََّ هذه َـ  ع اُؤبد١١( ك( ـ ِإو اُؤمك 

رذعب١٢(ات( ح شْكُونمك يلَ إِ رينَتَهم أَ  كذْ سهفَّخُ الْ تَب  )اللَّ فَلَظَّالْوِ)١٣ هم رن غَ  فأمطاًثَي ـ  م  )١٤( اًدقَغْ

   .الحديث ...........  كََأنْهارٍ  السماءت حتى تفجروا الكعبة ما رامب فوراَتعمر)١٥(اًعيمرِ

                                                 
  .٨٥ / ٨ميزان االعتدال  ) ١(
  .٢٧١ / ١تقريب التهذيب  )٢(
  .٢٩٠ / ٢لنهاية ا )٣(
  .١٩ رقم/٥٦ / ١ مجابو الدعوة )٤(
  .٣٧ / ٤أسد الغابة  . الصحابي الجليل بن حارِثَة بن َأوسمضرس بن عروة)٥(
  .المخصص البن سيده ، فكانت في نفس سنهعلى سنه: لدة عبد المطلب أي  )٦(
  .أي جعلته ضعيفا من الجهد :  أدقت العظم )٧(

 .١٣ / ٣ النهاية .كالبحة وأال يكون حاد الصوت :  صحل )٨(
  .١٦١ / ٤ النهاية .دنا وقرب  أي : كرب  )٩(
  .٧٢ / ٢ النهاية .الحاجة والفقر : الخلة  )١٠(
  .٦٢ / ٢ غريب الحديث البن الجوزي .جمع العبيد  : عبداؤك) ١١(
  .٤٤١ / ١ غريب الحديث للخطابي .األفنية :  العذرات )١٢(
  .٥٥ / ٢ النهاية  .الجمل المسن وجمعه أخفاف أي ما قرب من المرعى أي : الخف  )١٣(
  .٤٤١ / ١ غريب الحديث للخطابي .ثير عذب أي ك:  المغدق ) ١٤(
  .٣٢٠ / ٤ النهاية .المخْصب الناجع : المريع ) ١٥(



 

 ٢٩٣ 

  : تخريج الحديث 
 بـه  عروة بن مـضرس  ثالثتهم من طريق  )٣(وابن عساكر   ، )٢(ي  والبيهق ،)١(أخرجه الطبراني   

، عنِ  ) ٥ ( وهو متروك كما ذكر ابن حجر      عبد الْعزِيزِ بن عمران    من طريق    )٤(وأبو نعيم   ، بنحوه
  . بنحوه ، عن ُأمه رقَيقَةَ)٦(  مخْرمةَ بن نَوفٍَلعنابنِ حويصةَ، 

  

  :دراسة رجال السند 
  . أبو السكين،زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائي -

 فأبو: قلت للدارقطني :  )٩(قال الحاكم    و .)٨(وذكره ابن حبان في الثقات      . ثقة: )٧( الخطيب   وثقه  
وقـال  .  ليست بمـضيئة     بأحاديث، كوفي ليس بالقوي يحدث      ،هو الطائي : السكين الكالبي قال  

 :سمعت الـدارقطني يقـول   : )١١(وقال البرقاني   .خطأ   بأحاديثيحدث   : )١٠( أيضاًالحاكم عنه   
 فكأنه مـا عرفـه   ذكر فيه شيئاًلم ي و)١٢( ابن أبي حاتم     وذكره .زكريا بن يحيى الطائي متروك      

 ،صدوق له أوهام: )١٤(وقال ابن حجر  . البخَارِي في الْعيدينِهروى عن: )١٣(قال الكالباذي  .جيداً
   .لينه بسببها الدارقطني

  .له أوهام ، صدوق: خالصة القول فيه 

                                                 
  األحاديث الطوال للطبرانيو،  ٢٠٨٨ رقم/١٧٩٢ / ٣الدعاء للطبراني و ،٢٥٩ / ٢٤ المعجم الكبير )١(
 .٢٧ رقم/٥٩/ ١
 .٣٥٧ رقم/١٧ / ٢ للبيهقي ، دالئل النبوة)٢(
 .١٤٩ / ٥٧تاريخ دمشق  )٣(
  .٣٣٢٨ / ٦ ألبي نعيم ، معرفة الصحابة)٤(
   .٦١٥ / ١تقريب التهذيب  )٥(
)٦ (رِيهنَاف بن القرشي الزد مبيب بن عفَل بن ُأهةُ بن نَومقَيقة. خْرور : أبو صفوان ، وقيل : كنيته . ُأمه رسوكان من .أبو الم

. سالمه ، وكان له سن ، وعلم بأيام الناس ، وبقريش خاصة ، وكان يؤخذ عنه النسبوحسن إ. مسلمة الفتح ، ومن المؤلَّفة قلوبهم 
وهو أحد من أقام أنصاب الحرم في خالفة عمر . وشهد حنيناً مع النبي ، وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم خمسين بعيراً 

  .٥٠/ ٦اإلصابة ، ١٣٠ / ٥ الغابة أسد ، ١٣٨٠ / ٣ االستيعاب .سنة أربع وخمسينبالمدينة مات ، بن الخطاب
  .٤٥٦ / ٨تاريخ بغداد ) ٧(
  .٢٥٤ / ٨ الثقات البن حبان )٨(
  .٢١٢ / ١سؤاالت الحاكم للدارقطني ) ٩(
  .٢٩١ / ٣ تهذيب التهذيب )١٠(
  .٣١ / ١سؤاالت البرقاني  )١١(
  .٥٩٥ / ٣الجرح والتعديل ) ١٢(
   .٢٦٨  / ١ رجال صحيح البخاري )١٣(
  .٣٤٠ / ١يب   تقريب التهذ)١٤(



 

 ٢٩٤ 

- الزجبن حصنر .  
.  ال يعـرف  :)٢(وقال ابن حجـر       .  فلم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً      )١(وأبو حاتم   ، أما البخاري   

  .مجهول : )٣(وقال الهيثمي 
  .مجهول : خالصة القول فيه 

  .)٤( في الحج صحابي له حديث واحد :يعروةُ بن مضرسٍ الطَّاِئ -
- قيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية بنت عم العباس وإخوتـه                 ر

 والد المسور ذكرها الطبراني والمستغفري في ،من بني عبد المطلب وهي والدة مخرمة بن نوفل 
بن اوعمدة من ذكرها ما أخرجوه من طريق حميد         ، وما أراها أدركت     :الصحابة وقال أبو عمر   

 وكانـت لـدة عبـد       :عن أمه رقيقة قال   ،عن مخرمة بن نوفل     ،عن عروة بن مضرس     ،منهب  
   . )٥(الحديث  ..... المطلب بن هاشم قالت تتابعت

  .أن لها صحبة: )٦(وذكر ابن حجر في تبصير المنتبه 
   .لها صحبة:  يقال ،رقيقة بنت أبى صيفي بن هاشم بن عبد مناف: ) ٧(وقال ابن حبان 

  

  : على الحديث الحكم
  .هذا حديث حسن عال : )٨(قال أبو موسى ، لجهالة الزجر بن حصن ، إسناده ضعيف 

  

  .)٩(اسم موضع قَرِيب من المدينة:  هو بكسر الراء ) رِيم (وفيه ذكر ) *(
  ).١٨٠(حديث رقم  ، سبق تخريجه

  

إن كان هـذا اسـماً      :  الحربى    قال ) إن الصيام يدخُلون الجنةَ من باب الريان         (وفيه   )١٨٣(
.  فهو ريان وامرأةٌ ريا      ي روِى يرو  :يقال. للباب وإال فهو من الرواء وهو الماء الذي يروِى          
. لْهما في عطْشان فيكون من باب ريا ال رين فالريان فَعالن من الري واأللفُ والنون زائدتاَن مثِّ       

                                                 
  .٤٤٥ / ٣ التاريخ الكبير ،٦١٩ / ٣الجرح والتعديل  )١(
   .٤٩٥ / ٣ لسان الميزان )٢(
   .٤٢٨ / ٩  مجمع الزوائد )٣(
  .٤٩٤ / ٤اإلصابة ) ٤(
  . ٦٤٦ / ٧ اإلصابة )٥(
  . ٦٠٩ / ٢ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )٦(
 . ١٣٤ / ٣بن حبان ال ،ثقاتال) ٧(

محمد بن عمر بن أحمد :  من شيوخ ابن األثير ، وقد اعتمد عليه وعلى كتابه كثيراً ، في أسد الغابة ، وهو وهو: أبو موسى ) ٨(
تتمة معرفة الصحابة ، ذيل :  بن عمر ابن محمد األصبهاني الحافظ ، أبو موسى المديني ، المحدث الشافعي ، من تصانيفه ا

   .١٣٥١ / ١أسد الغابة .  هأسماء الصحابة البن مند
  .٢٩٠ / ٢لنهاية ا  )٩(



 

 ٢٩٥ 

عطيشهم أنْفُسهم في الدنيا يدخُلون من باب الريان ليأمنوا من العطَش قبل والمعنى أن الصيام بتْ  
  .)١(  تَمكّنهم في الجنة

  

  : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام البخاري 
 يدعثَنَا سدح     ميرَأبِي م نقَاَل      ، ب فطَرم نب دمحثَنَا مدازِمٍ    :حو حي َأبثَند٣(ح( ،نع    دعنِ سِل بهس 

في الْجنَّة ثَمانيةُ َأبوابٍ فيها باب يسمى الريان لَا يدخُلُه           :"عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ      �
وناِئمِإلَّا الص."   

  

  :تخريج الحديث 
  . مرفوعاً بنحوه زِمٍ عن سهِل بنِ سعد  حايَأبكالهما من طريق ) ٥(ومسلم ، )٤(وأخرجه البخاري 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

 خرج علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم وعليـه            (في حديث عمر    } ريهقان  { ) ١٨٤(
  .)٦(  هو الزعفران والياء واأللفُ والنون زوائد)قَميص مصبوغ بالريهقَان 

  

  .  ى تخريج لهلعثر عألم 
 

 ) سُأعطي الراية غداً رجال يحبه اللّه عز وجـل ورسـولُه             (في حديث خيبر    }  ريا  { )١٨٥(
  .)٧(وقد تكرر ذكرها في الحديث . أي ركّزتها : يقال رييت الراية . العلَم : الراية ها هنا 

  

   : رحمه اهللا )٨(قال اإلمام البخاري 
  نةُ ببثَنَا قُتَيدح   يدعس ،              الْقَارِي دبنِ عاِهللا ب دبنِ عب دمحنِ منِ بمحالر دبع نب قُوبعثَنَا يدح،  ـنع
 قَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيـه       :قَاَل–يعني ابن سعد    -َأخْبرني سهٌل رضي اُهللا عنْه      :َأبِي حازِمٍ قَاَل    

لَّمسو  ربخَي موي ":          ولَهسراَهللا و بحي هيدلَى يع فْتَحلًا يجا رةَ غَدايالر نيطلَُأع   ولُهسراُهللا و هبحيو  
   .  الحديث.......

                                                 
  .٢٩١ / ٢لنهاية ا )١(
  .٣٢٥٧رقم / ١١٩ / ٤  ك بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة  صحيح البخاري)٢(
 .٣٩٩ / ١تقريب التهذيب .  سلمة بن دينار األعرج األفزر التمار المدني: أبو حازم) ٣(

  .١٨٩٦ رقم/٢٥ / ٣ ك الصوم باب الريان للصائمين  صحيح البخاري)٤(
 .٢٧٦٦ رقم/١٥٨ / ٣  ك الصيام باب فضل الصيام صحيح مسلم)٥(
  .٢٩١ / ٢  النهاية)٦(
  . السابقالمصدر  )٧(
  .٣٠٠٩ رقم/٦٠ / ٤  ك الجهاد والسير باب ما قيل في لواء النبي  صحيح البخاري)٨(



 

 ٢٩٦ 

  :تخريج الحديث 
  . نحوه به ب عبد الرحمنِ  بنِيعقُوبِ كالهما من طريق )٢(ومسلم ، )١(وأخرجه البخاري 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

حديدةٌ مستديرةٌ  :  الراية   ) الدين رايةُ اللّه في األرض يجعلُها في عنُق من أذَلّه            (وفيه  ) ١٨٦(
   .)٣(على قَدرِ العنُق تُجعل فيه 

  

   : رحمه اهللا)٤(قال اإلمام الحاكم 
نكْرِ بو بخُ َأبنَا الشَّيرثَنَا َأخْبدح ،يارِسالد ديبع نب ثَنَا بِشْردغَاِلبٍ، ح نب دمحَأ مَأنْب ،يهاقَ الْفَقحِإس 

    وبَأي نةَ، علَمس نب ادم٥( ح (     رمنِ عنِ ابعٍ، عنَاف نقَالَ �، ع ، :      هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر
لَّمسو : " هنُقي عا فهعضا ودبلَّ عذي َأن ادضِ، فَِإذَا َأري الَْأرف ةُ اللَّهاير نيالد".  

   
  :تخريج الحديث

  . تفرد به الحاكم 
  

  :دراسة رجال السند
  .تمتام ،الضبي، البصري، التمار، أبو جعفر  محمد بن غالب بن حرب، -

ثقة ، لكنـه    : )٨(وقال أيضاً    . ئنه يخط أ إال ، ثقة مأمون  :)٧( وقال أيضاً  .ثقة: )٦(قال الدارقطني   
 ال :وهم في أحاديث فأما لزوم تمتام وكتابه وتثبته وال ينكر طالبه ، وحرصه على الكتابة فقـال             

   .)١٠(ووثقه ابن العماد  ،  حافظاًصدوقاًو، كان كثير الحديث: )٩(وقال الخطيب  .بأس به
  .ثقة : خالصة القول فيه 

                                                 
  .٢٩٧٥رقم /٥٣/ ٤ك الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل صحيح البخاري  )١(
   .٦٣٧٥ رقم/١٢١ / ٧. باب من فَضاِئِل على بنِ َأبِى طَاِلبٍ رضى اهللا عنهك فضائل الصحابة صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٩١ / ٢لنهاية ا )٣(
 .٢١٧٢ رقم/٢٤ / ٢المستدرك على الصحيحين  )٤(
   .ختياني السهو : أيوب )٥(

  .٦١٥ / ٢تذكرة الحفاظ  )٦(
  . المصدر السابق )٧(
  .٢٦ / ١ للدارقطني ،ت السلميسؤاال )٨(
 .١٤٤ / ٣تاريخ بغداد  )٩(
  .١٨٤ / ٢ شذرات الذهب )١٠(



 

 ٢٩٧ 

  . بشر بن عبيد أبو على الدارسى  -
 منكر الحديث عن األئمة : )٢(وقال ابن عدي  . ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً )١(ذكره أبو حاتم 

،عبد العظيم مملي كتاب      قال الحافظ  :)٤(وقال المنذري    . كذاب: )٣(زدي  قال األ و. ن الضعف بي 
  .)٥(ه ابن حبان في كتابه الثقاتوذكر .بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه: الترغيب

ووهـاه الحـافظ عبـد      ، وضعفه ابن عدي    ، كذبه األزدي   ، ضعيف جداً   : خالصة القول فيه    
  .العظيم

  

  :الحكم على الحديث 
هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط مسلمٍ      : )٦(قال الحاكم   . فيه بشر بن عبيد واه    ، إسناده ضعيف جداً    

 اهجخَري لَمبشر: )٧(الذهبي قي التلخيص قال  .و،واه .  
  
  
  

                                                 
  .٣٦٢ / ٢الجرح والتعديل ) ١(
  .١٥ / ٢الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
  .١٠٦ / ١المغني في الضعفاء  )٣(
  .٣٧٠ / ٢الترغيب والترهيب  )٤(
  .١٤١ / ٨ البن حبان ،الثقات )٥(
 .٢١٧٢ رقم/٢٤ / ٢ين المستدرك على الصحيح )٦(
  .المصدر السابق )٧(



 

 ٢٩٨ 

        باب الزاي مع اهلمزة والباءباب الزاي مع اهلمزة والباءباب الزاي مع اهلمزة والباءباب الزاي مع اهلمزة والباء: : : : املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني 
 

نُكْتة : الزبيبةُ  ) يجِيء كَنز أحدكم شُجاَعاً أقْرع له زبيبتاَن        ( في حديث الزكاة    } زبب  { )١٨٧(
  .)١(وقيل هماَ زبدتاَن في شدقَيها . هما نُقْطَتان تكْتَنفان فاهاَ : وقيل . سوداء فوقَ عين الحية 

  

  :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام البخاري 
عـن  ،حدثَنَا عبد الرحمنِ بن عبد اِهللا بنِ دينَـارٍ          ،حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ     ، حدثَنَا علي بن عبد اهللاِ    

٣(َأبِيه(،   ماِلحٍ السَأبِي ص نقَالَ      ، انِع نْهاُهللا ع يضةَ رريرَأبِي ه نـلَّى اُهللا       : عـوُل اِهللا صسقَاَل ر
 لَّمسو هلَيع:      كَاتَهز َؤدي الًا فَلَماُهللا م آتَاه نا       ، ماعشُج ةاميالْق موي  ثَِّل لَه٤(م(   عَأقْر )تَـانِ  )٥بِيبز لَه 

ولَـا  (َأنَا كَنْزك ثُم تَلَا     ،َأنَا مالُك   : ثُم يقُولُ ، -يعني شدقَيه   -ثُم يْأخُذُ بِلهزِميه    ،قيامة  يطَوقُه يوم الْ  
 خَلُونبي ينالَّذ نبسةَ ) )٦(تَحالْآي.  

  

  :تخريج الحديث 
ومـن  . به بمثله نِ بن عبد اِهللا     عبد الرحم عن  ،ر  من طريق أبي النض   ) ٧ (وأخرجه البخاري أيضاً  

  . عن َأبي هريرةَ مرفوعاً بنحوه،  أبي الزناد عن عبد الرحمنِ الَْأعرج)٨(طريق
   .  عن أبي هريرة مرفوعاً  بنحوه،عن همام،  معمر)٩(ومن طريق

  

  :دراسة رجال السند 
صدوق كما ذكرنـا فـي حـديث        ف، سوى عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار       ، رجاله كلهم ثقات  

  .)٨٤(رقم

                                                 
  .٢٩٢ / ٢النهاية  )١(
  .١٤٠٣رقم /١٠٦ / ٢صحيح البخاري ك الزكاة باب إثم مانع الزكاة  )٢(
 . هو عبد اهللا بن دينار العدوي موالهم أبو عبد الرحمن المدني :  أبوه)٣(
  .٢٢٢ / ٢الفائق . الذَّكَر من الحيات : الشُّجاع ) ٤(
  .٢٢٢ / ٢الفائق . الذى قَرى السم فى رأسه حتى تمعطَّ شَعره : قرع األ )٥(
  .١٨٠اآلية : آل عمران) ٦(

 / ٦  ولَا يحسبن الَّذين يبخَلُون بِما آتَاهم اُهللا من فَضله هو خَيرا لَهم بْل هو شَر لَهم[باب  صحيح البخاري ك تفسير القرآن )٧(
  .٤٥٦٥رقم /٣٩

   ]والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في سبِيِل اِهللا فَبشِّرهم بِعذَابٍ َأِليمٍ[ باب قَوِله  صحيح البخاري ك تفسير القرآن)٨(
  .٤٦٥٩رقم /٦٥ / ٦

  لَا يفَرقَ بين مجتَمعٍ ولَا يجمع بين متَفَرق خَشْيةَ الصدقَةباب في الزكَاة وَأن  صحيح البخاري ك الحيل )٩(
  .٦٩٥٧رقم /٢٣ / ٩ 



 

 ٢٩٩ 

جمـع  : الزب  ) يبعث أهُل النار وفْدهم فَيرجعون إليهم زباً حبنا         ( وفي حديث عروة    ) ١٨٨ (
جمع األحبن وهو الذي اجتمع     : والحبن  . األزب وهو الذي تَدقُّ أعاليه ومفاصلُه وتعظُم سفْلَتُه         

األصفر طْنه الماء١(في ب(.  
  

  .لم أعثر على تخريج له
  

يقـال  . الرفْد والعطاء   : الزبد بسكون الباء    ) إنا ال نَقْبل زبد المشركين      ( فيه  }  زبد  { )١٨٩(
يشْبه أن يكـون    : قال الخطَّابي   . فأما يزبده بالضم فهو إطْعام الزبد       . منه زبده يزبِده بالكَسر     

 قَبَِل هديةَ غير واحد من المشْركين أهدى لـه المقَـوقس ماريـةَ              هذا الحديثُ منسوخاً ألنه قد    
  .)٣( فقَبل منهما )٢(والبغلةَ وأهدى له ُأكَيدر دومةَ

 

  :رحمه اهللا ) ٤(قال اإلمام أحمد 
وكَانَتْ بينَه  �عي عنِ الْحسنِ عن عياضِ بنِ حمارٍ الْمجاش ، )٥(حدثَنَا هشَيم َأخْبرنَا ابن عونٍ 

فَلَما بعثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وبين النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معرِفَةٌ قَبَل َأن يبعثَ 
   ".ِإنَّا لَا نَقْبُل زبد الْمشْرِكين:" اَلفََأبى َأن يقْبلَها وقَ، َأحسبها ِإبِلًا : َأهدى لَه هديةً قَاَل

  

   :تخريج الحديث 
 أربعتهم من طريق الْحسن به )٩(والبيهقي ، )٨(والطبراني ، )٧(والطحاوي ، )٦(أخرجه الطيالسي

، )١٢(والترمذي ، )١١(وأبو داود . من طريق الْحسن به بنحوه)١٠(وابن ابي شيبة . بمثله

                                                 
  .٢٩٣ / ٢النهاية  )١(
 هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن اعيا بن الحارث بن معاوية بن خالوة بن أبامة بن سـلمة بـن                        :أكيدر دومة ) ٢(

بل م لسأهدى النبي صلى اهللا عليه و سلم حلة سيراء فوهبها لعمرولم ي ن صاحب دومة الجندل شكامة بن شبيب بن السكو    
 وبقي فيه ثم إن خالد بن الوليد أسره في أيام أبي            هكان نصرانيا ولما صالحه النبي صلى اهللا عليه و سلم عاد إلى حصن            

 .٢٤١ / ١ اإلصابة .بكر فقتله كافراً
  .٢٩٣ / ٢النهاية   )٣(
  .١٧٤٨٢رقم /٢٩ / ٢٩ مسند أحمد )٤(
 .هو عبد اهللا بن عون بن أبي عون بن يزيد الخراز: ابن عون ) ٥(

 .١١٧٨رقم /٤٠٩ / ٢ مسند الطيالسي )٦(
  .٢١٤٧رقم /٦٠ / ٦مشكل اآلثار ) ٧(
  .٧٦٢٠رقم /٣٢١ / ٧ المعجم األوسط )٨(
  .١٩٢٦٥رقم /٢١٦ / ٩  الْمشْرِكين ِلِإلمامِباب ما جاء فى هداياك الجزية   السنن الكبرى للبيهقي)٩(
  .٣٤١٣٠ رقم/١٢٨ / ١٨  ك السير باب قبول هدايا المشركينمصنف ابن أبي شيبة )١٠(
 .٣٠٥٩رقم /١٣٨ / ٣سنن أبي داود ك الخراج واإلمارة والفيء باب في اإلمام يقبل هدايا المشركين  ) ١١(
  .١٥٧٧رقم /٢٣٣ / ٣في كراهية هدايا المشركين  سنن الترمذي ك السير عن رسول اهللا باب )١٢(



 

 ٣٠٠ 

عن ، خمستهم من طريق يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ ) ٣(والطبراني ، )٢(زاروالب، )١(والطيالسي
     .عياضِ بنِ حمارٍ بنحوه 

  :دراسة رجال السند 
فقد صرح هنا بالسماع من     ، ومرسل  ، وهو مدلس ، وبالنسبة  لهشًيم بن بشير    ، رجاله كلهم ثقات  

 فلم يرسل الحديث،وأما الحسن بن أبي الحسن البصري .رسالعون فزال إشكال التدليس واإلابن 
  .ي الجليل عياض ثابتةبوروايته عن الصحا

  

  :الحكم على الحديث 
  .)٥(و شعيب ،)٤(وصححه من العلماء األلباني، إسناده صحيح

 ، أنه ال نسخ   )٦(فقد نقل اإلمام النووي قول الجمهور     ، أما قول اإلمام الخطابي بنسخه    : قال الباحث 
بل سبب القبول أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل بال قتال بخالف غيره                

، وتأليفه لمصلحة يرجوهـا للمـسلمين     ،فقبل النبي صلى اهللا عليه و سلم ممن طمع في إسالمه            ،
ألن الهدية توجب   ،ورد هدية من لم يطمع في إسالمه ولم يكن في قبولها مصلحة             ،وكافأ بعضهم   

فال يحل لـه قبولهـا      ، وأما غير النبي صلى اهللا عليه وسلم من العمال والوالة         ، والمودة   المحبة
 لكونـه إمـامهم     إال، فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمين فإنه لم يهدها إليه        ، لنفسه عند جمهور العلماء   

  .وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة،
  

 أي ال عقْـل لـه       )هم الضعيفَ الذي ال زبر له        وعد من  (في حديث أهل النار     }  زبر  { )١٩٠(
  .)٧(يزبره وينهاه عن اإلقدام على ما ال ينبغي 

  

  :رحمه اهللا ) ٨ (قال اإلمام مسلم
 يعمسالْم انو غَسى َأبثَندثَنَّى ،حالْم نب دمحمو، انثْمنِ عشَّارِ بب نب دمحماللَّفْظُ َأل-وو انبِى غَس  

                                                 
 .١١٧٩رقم /٤١٠ / ٢مسند الطيالسي ) ١(
  .٣٤٩٤رقم /٤٢٤ / ٨ مسند البزار )٢(
 .٢٥٢٤رقم /٧٣ / ٣ المعجم األوسط )٣(
   .٥٧ / ٧صحيح وضعيف سنن أبي داود  )٤(
  .١٦٢ / ٤تحقيقه  ، مسند أحمد )٥(

   .١١٤ / ١٢شرح النووي على مسلم  )٦(
   .٢٩٤ / ٢النهاية  )٧(
 / ٨صحيح مسلم  ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنبا أهل الجنة وأهل النار  )٨(

  .٧٣٨٦رقم /١٥٨



 

 ٣٠١ 

عن مطَرف بنِ عبد اللَّه بـنِ       ،عن قَتَادةَ   ،)١(حدثَني َأبِي   ،حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ     : قَاالَ   -ابنِ الْمثَنَّى   
ذَاتَ :  قَـالَ  -صلى اهللا عليه وسلم   -َأن رسوَل اللَّه    ، �عن عياضِ بنِ حمارٍ الْمجاشعي    ، الشِّخِّيرِ

    هتى خُطْبمٍ فوي »         هِلْتُما جم كُملِّمُأع ى َأننرى َأمبر ةٌ  ....... َأالَ ِإنسُل النَّارِ خَمَأهيفُ  : وعالـض
لَه ربى الَ زاالً ، الَّذالَ مالً وَأه ونعتْبا الَ يعتَب يكُمف مه ينالحديث ........... الَّذ.  

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به مسلم عن البخاري

  

  :دراسة رجال السند 
  .سوى معاذ بن هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي ، رجاله ثقات
  . وليس بحجة،صدوق : )٣(وقال يحيى بن معين .وأي شيئ عنده من الحديث : )٢(قال أحمد 

عن قتادة حديث ،عن أبيه ،هشام ولمعاذ بن : )٥(وقال ابن عدي  .)٤(وكان يحيى القطان ال يرضاه
وأرجو أنه  ، وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء      ،عن غير أبيه أحاديث صالحة      ،ولمعاذ  ،كثير  

  .صدوق ربما وهم : )٧(قال ابن حجر . )٦( وذكره بن حبان في كتاب الثقات.صدوق 
وهو ) ٨(ى عن سعيد عن قتادةتابعه محمد بن َأبِى عد، هو كما قال ابن حجر : خالصة القول فيه 

   .فزال ما يمكن أن يكون وهماً من روايته ،أحد الثقات 
  

أي تَنْهره وتُغْلظ لـه     ) إذا رددت على السائل ثالثاً فال عليك أن تزبره          ( ومنه الحديث   ) ١٩١(
   . )٩(في القول والرد

                                                 
هشام الدستوائي  كان يقول : قال العجلي . ١٠٢٢ / ١تقريب التهذيب . هو هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي: أبوه ) ١(

  .٣٣٠ / ٢الثقات للعجلي . كن يدعو إليهولم ي، بالقدر
  .١٥١ / ١بحر الدم  )٢(
  .٢٦٣ / ٤رواية الدوري ، تاريخ ابن معين )٣(
  .١٤١ / ٢٨ تهذيب الكمال )٤(
  .٤٣٤ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال  )٥(
  .١٧٦ / ٩ الثقات البن حبان )٦(
  .٩٥٢ / ١ تقريب التهذيب )٧(
  أهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارصحيح مسلم ك الجنة وصفة نعيمها و )٨(
  .٧٣٨٧رقم /١٥٨ / ٨ 
  .٢٩٣ /٢النهاية ) ٩(



 

 ٣٠٢ 

  :  رحمه اهللا )١(قال اإلمام الطبراني 
نَا َأحمد بـن َأبِـي      : نَا عمار بن رجاء، قَالَ    :  َأبو نُعيمٍ قَالَ   ،لْملك بن محمد الْجرجاني   حدثَنَا عبد ا  
قَـاَل  : ، قَـالَ �نَا حبان بن علي، عن طَلْحةَ بن عمرٍو، عن عطَاء، عن َأبِي هريرةَ   : طَيبةَ، قَالَ 

  ".ِإذَا رددتَ علَى الساِئِل ثَالثًا فَال علَيك َأن تَزبره:" اللَّه علَيه وسلَّمرسوُل اللَّه صلَّى
  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به الطبراني

  

  :دراسة رجال السند 
  . طلحة بن عمرو -

  . متروك: وهو )٧٠(سبقت ترجمته في حديث رقم
وهنا لـم  ، وهو ثقة كثير اإلرسال  ) ٧٠(قم  سبقت ترجمته حديث ر   ،  وأما عطاء بن أبي رباح     -

  .وباقي رجاله ثقات . يرسل الحديث عن أبي هريرة
  

  :الحكم على الحديث 
  . فيه  طلحة بن عمرو متروك وأما حبان بن علي فضعيف، إسناده ضعيف جداً

:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال من حديث ابن عباس)٢ (وأما ما جاء عند ابن الجوزي
  . تزيره- فال بأس أن إذا رددت على السائل ثالثاً" 

وأهل العراق المناكير ، بن إدريس روى عن عبد اهللا: )٣(ففيه الوليد بن الفضل قال فيه ابن حبان   
. التى ال يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة، ال يجوز االحتجاج به بحال إذا انفـرد                 

،  حديثه وعن غيره من الثقات ما ال يشبه حديث اإلثبات    وكان ممن يروى عن عطاء ما ليس من       
  .فسقط االحتجاج به لما ظهر ذلك منه

  

قد تكرر ذكر المزابنة في الحـديث       ) )٤(أنه نَهى عن المزابَنَة والمحاقَلة    ( فيه  } زبن  { )١٩٢(
             ن وهو الدفْعبُؤس النَّخْل بالتَّمر وأصلُه من الزطَب في رالر مـن        وهي بيع كُـل واحـد كـأن

                                                 
  .٤٨٣٣رقم /١١٣ / ٥المعجم األوسط  )١(
  .١٥٤ / ٢البن الجوزي ،  الموضوعات)٢(
  .٨٢ / ٣البن حبان ،  المجروحين)٣(
 مفسرا في الحديث وهو الذى يسميه الزراعون المحارثة وقيل هي       قيل هي اكتراء األرض بالحنطة هكذا جاء      : المحالقة) ٤(

المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكـه         
 مجهول ال يـدرى     إنما نهى عنها ألنها من المكيل وال يجوز فيه اذا كان من جنس واحد إال مثال بمثل ويدا بيد ز وهذا                    

   .٤١٦ / ١ النهاية .أيهما أكثر



 

 ٣٠٣ 

وإنما نَهى عنها لما يقَع فيهـا مـن الغَـبن        . المتبايعين يزبِن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه         
  .)١(والجهالة 

  

  :  رحمه اهللا )٢(قال اإلمام البخاري 
 مولَى ابنِ )٤(عن َأبِي سفْيان ، صينِ عن داود بنِ الْح، )٣(َأخْبرنَا ماِلك ، حدثَنَا عبد اِهللا بن يوسفَ 

   دمَأبِي َأح ،     رِيالْخُد يدعَأبِي س نع�        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر َأن     نَـةابزنِ الْمى عنَه ،
اقَلَةحالْمو،  وءي ررِ فرِ بِالتَّمالثَّم اءرنَةُ اشْتابزالْمسِ النَّخِْل و.  

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به البخاري عن مسلم

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

 وهـو بـوزن   )٥(هو الذي يدافع األخْبثـين ) ال يقْبل اللّه صالة الزبين   ( ومنه الحديث   ) ١٩٣(
   .)٧(والمشهور بالنُّون، هكذا رواه بعضهم)٦(السجيل

  

   .خريج له لم أعثر على ت
  

من ، هي ما ينْدب به الميت وينَاح به عليه       ): أنه نهى عن مزابِي القُبور      ( فيه  } زبا  { )١٩٤(
  وهي الحفْرة كأنه : هي جمع مزباة من الزبية:وقيل . أي ما دعاَهم : قولهم ما زباهم إلى هذا 

اللَّحد لنا والـشَّقُّ  [ بية وال يلْحد ويعضده قوله  كَره أن يشَق القَبر ضرِيحا كالز- واللّه أعلم  -
المـصنف  : قلت  : جاء في الدر النثير     ( عن مراثي القُبور    : وقد صحفه بعضهم فقال     ] ِلغَيرنا  

  فإن األول التصحيف والثاني هو المحفوظ كذا ذكره الخطابي والفارسي، انعكس عليه األمر
 .)٨() لمراثي النياحة على مذهب الجاهلية وإنما كره من ا:  قاال 

                                                 
   .٢٩٤ / ٢ النهاية )١(
  ٢١٨٦رقم /٧٥  / ٣صحيح البخاري ك البيوع باب بيع المزابنة  )٢(
 . هو ابن أنس االصبحي : مالك ) ٣(

   . ١١٥٥ / ١تقريب التهذيب . قزمان : وقيل، اسمه وهب: قيل، هو مولى بن أبي أحمد:  أبو سفيان )٤(
  .٥ / ٢النهاية . األخبثين هما الغائط والبول) ٥(
  .١٩٤٦ / ٣ لسان العرب . حجارة:السجيل )٦(
   .٢٩٥ / ٢النهاية  )٧(
  .المصدر السابق )٨(



 

 ٣٠٤ 

  : رحمه اهللا )١(قال اإلمام الخطابي 
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنهى عن مزابي القبورأنه " في حديث النبي ص."   

  حدثت عن: عن ابن جريج قال ، عن عبد الرزاق ، نا الدبري ،  هكذا أخبرناه محمد بن هاشم
  .عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، �سلمي عبد اهللا بن أبي أوفى األ

إن كان محفوظاً فهي من الزبية كره أن يـشق          : )٢(قال عبد الغافر الفارسي في مجمع الغرائب        
اللحد لنا والـشق لغيرنـا ورواه       :"القبر ضريحاً كالزبية ال يلحد ألنه قال صلى اهللا عليه وسلم            

  ".بعضهم أنه نهى عن مراثي القبور
وإنما كره من المراثـي النياحـة علـى مـذهب           ،  فأظن أن األول تصحيف   : )٣(وقال الخطابي 

  . فغير مكروه ألنه رثى غير واحد من الصحابة، فأما الثناء والدعاء للميت ، الجاهلية
هي ما يندب بـه علـى       : نهى عن مزابي القبور     : وقد انعكس األمر على صاحب النهاية فقال      

هي جمع مزبـاة مـن      :وقيل  ، زباهم إلى هذا أي ما دعاهم     ما  : الميت ويناح به عليه من قولهم     
  كأنه كره أن يشق القبر ضريحاً كالزبية وال يلحد وقد صحفه بعضهم . وهي الحفرة:الزبية 
  .عن مراثي القبور: فقال 

  

  .أما رواية نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن المراثي 
  

  : رحمه اهللا )٤(قال اإلمام ابن ماجه 
 نَهـى   :قَاَل �عن ابنِ َأبِي َأوفَى     ، عن ِإبراهيم الْهجرِي    ، حدثَنَا سفْيان   ، هشَام بن عمارٍ    حدثَنَا  

   .رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْمراثي
  

  :تخريج الحديث 
عن إبـراهيم  ، طريق شعبة أربعتهم من ) ٨(والبزار  ، )٧(والبيهقي  ، )٦(والحاكم  ، )٥(أخرجه أحمد   

عـن أبـي ِإسـحاق      )٩(ومن طريق أخرى للحاكم     . عن عبد اهللا بن أبي أوفي مطوالً      ، الهجري

                                                 
   .٦٤٩ / ١للخطابي ، غريب الحديث )١(
 .٧٧ / ١للسيوطي ،  التطريف في التصحيف)٢(
   .٦٤٩ / ١للخطابي ،  غريب الحديث)٣(
  .١٥٩٢رقم /١١٠ / ٣ ما جاء في الجنائز باب ما جاء في البكاء على الميت سنن ابن ماجة ك) ٤(
  .١٩١٦٣رقم /٣٥٦ / ٤مسند أحمد ) ٥(
 .١٢٧٧رقم /٣٦٠ / ١ المستدرك على الصحيحين ك الجنائز )٦(
 .٧٢٣٢رقم /٤٢ / ٤ السنن الكبرى للبيهقي )٧(
 .٣٣٥٥رقم /٤٩٨ / ١ مسند البزار )٨(
 .١٣٦٢رقم /٣٨٣ / ١ ك الجنائز  المستدرك على الصحيحين)٩(



 

 ٣٠٥ 

عـن  ،  من طريـق سـفيان       )١(والحميدي  . الْهجرِي، عن عبد اللَّه بنِ َأبِي َأوفَى مرفوعاً بنحوه        
  .هللا بن أبي أوفى بنحوه إبراهيم بن مسلم الهجري أنه رأى عبد ا

  . هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد السلمي -
  .وهو صدوق) ٥٣(سبقت ترجمته في حديث رقم 

فمن سمع منـه    ، اختلط سنة سبع وستين     ، )٢( سفيان بن عيينة سبقت ترجمته في حديث رقم          -
  .وعامة من سمع منه إنما كان قبل سنة سبع. فسماعه ال شيء، فيها 

  . أبو إسحاق الهجري يذكر بكنيته ،  بن مسلم العبدي إبراهيم-
عبد اهللا بن    وقال. كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة على ما فيه         : )٢(قال ابن عيينة  

  . أنه كان يضعفه : ) ٣( المسندي عن سفيانمحمد
لحت له كتابه وأص، فرحمت الشيخ ، فدفع إلي عامة كتبه، أتيت إبراهيم الهجري : )٤(وقال سفيان 

  .وهذا عن عمر،  وهذا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، هذا عن عبد اهللا : قلت 
  . عن الهجري،عن سفيان يعني الثوري ،ما سمعت يحيى يحدث : )٥(وقال محمد بن المثنى

  .ليس بالقوي عندهم: )٧(وقال الحاكم أبو أحمد . ليس حديثه بشيء: )٦(وقال ابن معين
، )١٢(والجوزجاني، )١١(وابن الجوزي   ،)١٠(وابن سعد ، )٩(والبخاري  ، )٨(رمذي  وضعفه كل من الت   

وأحاديثه عامتها  : )١٥(وقال ابن عدي    . لين الحديث ، ليس بقوي  : )١٤(قال أبو حاتم   و .)١٣(والذهبي
وهو عندي ممن ،عن عبد اهللا ،عن أبي األحوص ،وإنما أنكروا عليه كثرة روايته ،مستقيمة المتن

  . متروك:وقال علي بن الجنيد : )١٦(ال ابن الجوزيوق .يكتب حديثه
                                                 

  .٧١٨رقم /٣١٣ / ٢ مسند الحميدي )١(
 .٢٠٤ / ٢ تهذيب الكمال  )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(

 .المصدر السابق  )٥(

  .١٤٣ / ١ تهذيب التهذيب )٦(
  .المصدر السابق ) ٧(
  .المصدر السابق ) ٨(
  .٣٢٦ / ١ير التاريخ الكب ، ١٨/   الضعفاء الصغير )٩(
  .٣٤١ / ٦  الطبقات الكبرى )١٠(
  .٥٣ / ١البن الجوزي ،  الضعفاء والمتروكين)١١(
  .١٤٨ / ١  أحوال الرجال )١٢(
  .٢٢٥ / ١ الكاشف )١٣(
  .١٣٢ / ٢ الجرح والتعديل )١٤(
  .٢١٢ / ١ الكامل في ضعفاء الرجال )١٥(
  .٥٣ / ١ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )١٦(



 

 ٣٠٦ 

ن ممن يخطـئ    كا : )٢(وقال ابن حبان    . لكنه رفاع كثير الوهم     ،هو صدوق   : )١(وقال األزدي   
لـين  : )٤(قال ابـن حجـر    . رفَّاع  :كان شعبة يقول    ، يضعف حديثه : )٣(وقال الجوزجاني .فيكثر

  .رفع موقوفات، الحديث
  .ضعيف : خالصة القول فيه 

  

  :الحكم على الحديث 
  .فيه إبراهيم الهجري ضعيف ، إسناده ضعيف 

  .ضعيف:)٦(واأللباني ، )٥(وضعفه من العلماء شعيب
  

أنه سِئل عن زبية أصبح الناس يتدافَعون فيها فَهوى (وفي حديث علي رضي اللّه عنه       ) ١٩٥(
ـ  ،  برابعوالثَّالث، وتعلَّق الثاني بثاِلث  ، فيها رجل فتعلَّق بآخَر    ا فخدشَـهم  فوقَعوا أربعـتُهم فيه

، وللثالث نصفها ، وللثاني ثالثَةُ أرباَعها  ، لألول ربعها : على حافرها الديةُ    : فقال، األسد فماتُوا 
   )فأخْبر النبي صلى اللّه عليه وسلم به فأجاز قضاَءه ، وللرابع جميع الدية

   .)٧(الصيد ويغَطى رأسها بما يستُرها ليقع فيهاحفيرة تُحفَر لألسد و: الزبية 
   

  :  رحمه اهللا )٨(قال اإلمام أحمد 
    يدعو سثَنَا َأبداِئيُل   ، حرثَنَا ِإسد٩(ح( ،   اكمثَنَا سدنَشٍ   ، حح نع ،   يلع نوُل  : قَاَل �عسي رثَنعب

فَبينَـا هـم كَـذَِلك    ، فَانْتَهينَا ِإلَى قَومٍ قَد بنَوا زبيةً ِللَْأسد ،  م ِإلَى الْيمنِاللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ    
  ونافَعتَدي ،      لَّقَ بِآخَرٌل فَتَعجقَطَ رِإذْ س ،    ٌل بِآخَرجلَّقَ رتَع ةً، ثُمعبا َأريهوا فارتَّى صح ، مهحرفَج

دالَْأس ، ةبرٌل بِحجر لَه بفَانْتَد  ، فَقَتَلَه ،مكُلُّه هِمتاحجِر ناتُوا ممو.   

                                                 
  . المصدر السابق)١(
  .٩٩ / ١البن حبان ،  المجروحين)٢(
  .١٤٨ / ١  أحوال الرجال )٣(
   .١١٦ / ١ تقريب التهذيب )٤(
  .١٥٨ / ٣٢تحقيقه ،  مسند أحمد)٥(
  .٢٧٢ / ١٠ سلسلة األحاديث الضعيفة  )٦(
 .٢٩٥ / ٢ة النهاي) ٧(
  .٥٧٣رقم /١٥ / ٢مسند أحمد  ) ٨(
  . يعي هو ابن يونس بن أبي إسحاق السب: إسرائيل  )٩(



 

 ٣٠٧ 

  :تخريج الحديث 
  .عن سماك بنِ حربٍ به بنحوه )٣(والبيهقي ، )٢(والطحاوي  ،) ١(أخرجه الطيالسي 

  

  :دراسة رجال السند 
  . عبيد البصريعبد الرحمن بن عبد اهللا بن هو : أبو سعيد  -

حمد يرضاه وما كان    أكان  : )٧( وقال أبو حاتم     .)٦(والطبراني ،)٥(يحيى بن معين  و، )٤(وثقه أحمد 
  . ربما أخطأ ،صدوق: )٨(وقال ابن حجر . به بأس

  . لتوثيق األئمة له،ثقة: خالصة القول فيه 
ـ      ، )١٦( سماك بن حرب سبقت ترجمته في حديث رقم          - ة صدوق وروايته عن عكرمـة خاص

   .وهنا لم يرو الحديث عن عكرمة،  فكان ربما تلقن، وقد تغير بأخرة،مضطربة
  .أبو المعتمر الكوفي ، ابن ربيعة الْكنَانى: ويقال،  حنَش بن الْمعتَمر-

  .ال بأس به:)١١(وقال ابن عدي  .ال بأس به: )١٠(وقال يعقوب بن سفيان . )٩( أبو داود وثقه
  .ليس بالقوي : )١٣(وقال النسائي. ون في حديثهيتكلم: )١٢(قال البخاري 

  ، حنش بن المعتمر هو عندي صالح: سمعت أبي يقول: )١٤(قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
  .قليل الحديث : )١٥(وقال ابن سعد  . ليس أراهم يحتجون بحديثه: قال ، يحتجون بحديثه: قلت

، تشبه حـديث الثقـات       الم بأشياء ال   عليه الس  يينفرد عن عل  ،كثير الوهم   : )١٦(وقال ابن حبان    
   .حتى صار ممن ال يحتج به

                                                 
  .١١٦رقم /١٠٩ / ١مسند الطيالسي  )١(
 .٤٤٨ / ٥شرح مشكل االثار ) ٢(
 .١٦٨٣٦رقم /١١١/ ٨. »الْبِْئر جبار والْمعدن جبار « :باب ما ورد فى ك الديات   السنن الكبرى للبيهقي)٣(
 .٩٦ / ١ بحر الدم )٤(
  .٢١٨ / ١٧ تهذيب الكمال )٥(
 .المصدر السابق  )٦(
 .٢٥٤ / ٥ الجرح والتعديل )٧(
   .٥٨٦ / ١ تقريب التهذيب )٨(

 .١٥٤ / ١ سؤاالت اآلجري ألبي داود  )٩ (
  .١٥٣ / ٣ المعرفة والتاريخ )١٠(
  .٤٣٨ / ٢لكامل في ضعفاء الرجال ا  )١١(
 .٩٩ / ٣ التاريخ الكبير  )١٢(

 .١٧١ / ١ للنسائي ، الضعفاء والمتروكين )١٣(
  .٢٩١/  ٣الجرح والتعديل   )١٤(
  .٢٢٥ / ٦الطبقات الكبرى   )١٥(
 .٢٦٩ / ١المجروحين البن حبان   )١٦(



 

 ٣٠٨ 

  .)٢(في الضعفاء وذكره العقيلي.ليس بالمتين عندهم : )١(الحاكم وقال 
  .ويرسل، صدوق له أوهام: )٣(قال ابن حجر

  .صدوق: خالصة القول فيه 
  :الحكم على الحديث 

  .)٥( شعيبوضعفه ، ) ٤(وحسنه األلباني .إسناده حسن 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .٥٢ / ٣  تهذيب التهذيب )١(
  .٣٠٩ / ١ الضعفاء الكبير  )٢(
  .١٨٣ / ١تقريب التهذيب   )٣(
 .٣٢٦ / ٢ السلسلة الصحيحة )٤(
  . .٧٧/ ١ تحقيقه، مسند أحمد) ٥(



 

 ٣٠٩ 

  املبحث الثالث
  

   والحاء مع الجيميباب الزا 
  

  :وفيه مطلبان
  

         مع اجليم مع اجليم مع اجليم مع اجليمييييباب الزاباب الزاباب الزاباب الزا: : : : املطلب األول املطلب األول املطلب األول املطلب األول 
        

        باب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاء: : : : املطلب الثاني املطلب الثاني املطلب الثاني املطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣١٠ 

         مع اجليم مع اجليم مع اجليم مع اجليمييييباب الزاباب الزاباب الزاباب الزا: : : : املطلب األول املطلب األول املطلب األول املطلب األول 
        

س في الحاجـب  تَقَو:  الزجج ) َأزج الحواجب (في صفته صلى اللّه عليه وسلم  } زجج  { ) *(
  .)١(مع طُول في طَرفه وامتداد 

  

  ) .١٤٠(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

 فأخَذَ خشَبة فنقَرهـا وأدخـل       (وفي حديث الذَّي استَسلف ألف دينار في بنى إسرائيل          ) ١٩٦(
 أي سوى موضع النَّقْر وأصـلحه مـن تَـزجِيج           )فيها ألف دينار وصحيفةً ثم زجج موضعها        

 وهـو أن    :النـصلِ : ج  ويحتمل أن يكون مأخُوذاً من الز     . لحواجِب وهو حذف زوائد الشعر      ا
  .)٢(يكون النَّقْر في طَرف الخشَبة فتَرك فيه زجاً ليمسكه ويحفَظ ما في جوفه 

  

   :)٣(قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
عن رسـوِل   �عن َأبِي هريرةَ     ،بد الرحمنِ بنِ هرمز   ععن   ،ن ربِيعةَ حدثَني جعفَر ب   ،قَاَل اللَّيثُ 

                  فَهلسي اِئيَل َأنري ِإسنب ضعَأَل باِئيَل سري ِإسنب نلًا مجر ذَكَر َأنَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عَألْفَ  اِهللا ص
كَفَى بِاِهللا كَفيلًا :  فَْأتني بِالْكَفيِل قَالَ  :قَاَل.كَفَى بِاِهللا شَهِيدا   :شْهِدهم فَقَالَ شُّهداء أُ  اْئتني بِال  : فَقَالَ ؟دينَارٍ
ثُم الْـتَمس مركَبـا      ،فَقَضى حاجتَه  ، فَخَرج في الْبحرِ   ،فَدفَعها ِإلَيه ِإلَى َأجٍل مسمى     ،صدقْتَ :قَاَل

  ع مقْدا يهكَبريلَي   لَهي َأجِل الَّذِللَْأج ا   ،هكَبرم جِدي ةً    ،فَلَما  ،فََأخَذَ خَشَبهينَارٍ    ،فَنَقَرا َألْفَ ديهخََل ففََأد
بِهاحِإلَى ص نْهيفَةً محصا ،وهعضوم ججز رِ، ثُمحا ِإلَى الْبَأتَى بِه الحديث........ ثُم.  

  

  :تخريج الحديث 
  .به مختصراً جعفَر بن ربِيعة  من طريق )٤(وأخرجه البخاري أيضاً 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

حدثني بذلك  :  ، ووقع في بعض نسخه عقيبه         مختصراً ذكر هذا الحديث هنا معلقاً    : )٥(قال العيني 
وهو ثابت في عدة أصول     : حدثني الليث ، ذكره الحافظ المزي ، قال       : عبد اهللا بن صالح ، قال       

من كتاب البيوع من الجامع من رواية أبي الوقت عن الداودي عن أبي حمويه عـن الفربـري                  
  أخرجه محمد في خمسة مواضع من الكتاب ، :  الطرقي  أبو العباسعنه، وقال

                                                 
  .٢٩٦ / ٢النهاية  )١(
 .السابق  المصدر) ٢(
  .٢٢٩١ رقم/٩٥ / ٣  باب الْكَفَالَة في الْقَرضِ والديونِ بِالَْأبدانِ وغَيرِها ك الحواالت صحيح البخاري )٣(
 .٢٧٣٤ رقم/١٩٨ / ٣  باب الشُّروط في الْقَرضِك الشروطصحيح البخاري  )٤(
  .٩٧ / ٩عمدة القاري  )٥(



 

 ٣١١ 

 ،ة وفي اللقط  ، وفي الكفالة وفي االستقراض    ،أخرجه هنا أعني في الزكاة    :  قلت   :قال الليث : فقال
باب التجارة  : حدثني جعفر بن ربيعة ، وقال في        :  وفي االستئذان ، وقال الليث       ،وفي الشروط 

حدثني جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أبي هريرة عـن  : وقال الليث  . في البحر ، في البيوع      
ي البحر فقضى حاجته،     أنه ذكر رجالً من بني إسرائيل خرج ف        :"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  . ساق الحديثو
  

صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ليلةً في :  قالت (وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها     )١٩٧(
. أظُنه أراد جْأزاً    :  قال الحربى    )رمضان فتحدثوا بذلك فأمسى المسجد من اللَّيلة المقْبلة زاجاً          

قـال أبـو موسـى      .  إذا غـص بـه        جِئز بالشَّراب جأزاً   :أي غاصاً بالناس فقُلب من قَولهم     
  .)١(أراد أن له رجةً من كثَرة الناس . ويحتَمل أن يكون راجاً بالراء : اَألصفهاني

  

   :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام أحمد
 قُوبعثَنَا يد٣( ح( َثَنَا َأبِي   :  قَالدح)اقَ قَاَل)٤حنِ ِإسنِ ابع:ِإب نب دمحي مثَندح    ـارِثـنِ الْحب يماهر

زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه رضي اله عنها التَّيمي عن َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف عن عاِئشَةَ 
لَيه وسلَّم فـي رمـضان   كَان النَّاس يصلُّون في مسجِد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه ع         : علَيه وسلَّم قَالَتْ  

 يكُون مع الرجِل شَيء من الْقُرآنِ فَيكُون معه النَّفَر الْخَمسةُ َأو الستَّةُ َأو َأقَلُّ من                )٥(بِاللَّيِل َأوزاعا 
         نرقَالَتْ أوزاع أي متفرقون فََأم هلَاتبِص لُّونصفَي َأكْثَر َأو ذَِلك       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسي ر

    ـلَّى اللَّـهص وُل اللَّهسر هِإلَي جلْتُ فَخَري فَفَعترجابِ حلَى با عيرصح لَه بَأنْص َأن ذَِلك نلَةً ملَي
        ةَ قَالَتْ فَاجرالْآخ شَاءلَّى الْعص َأن دعب لَّمسو هلَيع  وُل اللَّـهسر لَّى بِهِمفَص جِدسي الْمف نم هِإلَي عتَم

                   كتَـرخََل وفَـد ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَ ررانْص لًا طَوِيلًا ثُملَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
     النَّاس حبا َأصفَلَم اِلهلَى حع يرصالْح            كَـان نبِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر لَاةثُوا بِصدتَح 

صلَّى اللَّه     فَصلَّى بِهِم رسوُل اللَّه      وَأمسى الْمسجِد راجا بِالنَّاسِ   معه في الْمسجِد تلْك اللَّيلَةَ قَالَتْ       
 شَاءالْع لَّمسو هلَيةَعرالحديث  ............ الْآخ.  

                                                 
 .٢٩٦ / ٢ة النهاي )١(
 .٢٦٣٠٧ رقم/٣٣٢  /٤٣مسند أحمد  )٢(

  .١٠٨٧ / ١تقريب التهذيب . بن إبراهيم بن سعد الزهري هو ا: يعقوب   )٣(
  .١٠٨ / ١ تقريب التهذيب .إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المدني هو : أبوه   )٤(
  .١٨٠ / ٥النهاية  )٥(



 

 ٣١٢ 

  :تخريج الحديث 
  ، به بنحوهمحمد بن إسحاق  كالهما من طريق )٢(ومحمد المروزي ، )١(أخرجه الطبراني 

  .زاخاً بدل زاجاً: إال أن المروزي في روايته قال
  

  :دراسة رجال السند 
نزيل العراق إمام  ، مدنيمحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي موالهم الرجاله ثقات سوى 

  .المغازي 
 وقـال   .ذاك كذاب :  قال   إسحاقحدثنا محمد بن    : قلت لهشام بن عروة       :)٣(عمر بن حبيب    قال  
فمررنا بيحيى بن سـعيد     ، فانصرفنا من عنده    ، كنا عند وهب بن جرير     :)٤( حفص الفالس    أبو

 يقرأ علينا كتاب المغازى عـن       يعنى، كنا عند وهب بن جرير      : ين كنتم ؟ قلنا     أ: القطان فقال   
   . عنده كذب كثيرن تنصرفون م :، قالإسحاقعن ابن ،بيه أ

صـحابك  أ ما يقول     :عن ابن عيينة قال   ،  بن المنذر    فهذا إبراهيم : وأما بالنسبة التهامه بالكذب     
   .)٥(  ال تقل ذلك : قال ،نه كذابأ :يقولون:  قلت  : ؟ قالإسحاقبن افي محمد 

، هو كثير التدليس جداً    : ما تقول في محمد بن اسحاق ؟ قال       )٦(:  عبد اهللا    ألبيقلت  :  ثرمقال األ 
وقال أبو  .يكتب حديثه  :)٧( أبو حاتم    قال .وسمعت، خبرنيأ  :ما قال ، حسن حديثه عندي    أفكان  

   .صدوق: )٨(زرعة 
 بالضعف، وربمـا    فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه          : )٩(وقال ابن عدي    

لـه  : )١٠ ( وقال الذهبي   .أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، وهو ال بأس به             
ارتفاع بحسبه، وال سيما في السير، وأما في أحاديث الحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة                

يظهر لي أن ابن إسحاق     فالذي  :)١١( أيضاً   وقال،إلى رتبة الحسن، إالّ ما شذَّ فيه، فإنه يعد منكراً         
حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به        

                                                 
  .٥٢٨١ رقم/٢٦٨ / ٥المعجم األوسط   )١(
 .٧ رقم/١١/  ١ لمحمد بن نصر المروزي  ،قيام رمضان )٢(
   .١٩٣ / ٧الجرح والتعديل ) ٣(
  .السابق المصدر )٤(
  .السابق المصدر )٥(
  .السابقالمصدر ) ٦(
  .١٧٢ / ١ تذكرة الحفاظ ،١٩٢ / ٧الجرح والتعديل ) ٧(
     .السابق) ٨(

  .١١٢/ ٦الكامل  )٩(
 .٥٥- ٧/٣٣السير  )١٠(

 .٤٧٥-٣/٤٦٨الميزان  ) ١١(



 

 ٣١٣ 

بن ا لم يزل الناس يتقون حديث محمد         :سمعت يحيى يقول  : )١(أبو بكر بن ابى خيثمة      قال   .أئمة
حمد عـن   أ  األثرم وقد سأل أبو بكر    . ليس بذاك هو ضعيف     :خرى يقول أاسحاق، وسمعته مرة    

   .هو حسن الحديث:  فقال  ؟محمد بن إسحاق كيف هو
  .ما عاش محمد بن إسحاق، ال يزال في الناس علم : )٢( الزهريوقال عاصم بن عمر بن قتادة 

وما يتهمه أحد من أهل المدينة وال يقول ،بن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة ا جالست :أيضاًقال و
 قد ذكر بعض العلماء أن مالكا عابه جماعة من أهل           : )٣(  بكر الخطيب قال الشيخ أبو     .فيه شيئاً 

   .بإطالق لسانه في قوم معروفين بالصالح والديانة والثقة واألمانة، العلم في زمانه
قد أمسك عن االحتجاج بروايات : )٥(قال الخطيب .دجال من الدجاجلة : )٤(وقال مالك حين ذكره   

  اء ألسباب بن إسحاق غير واحد من العلما
   .ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه، وينسب إلى القدر ، أنه كان يتشيع : منها 

وقال صـالح بـن     . ) ٧( بن حبان في الثقات   اوذكره  .  ليس بقوي يكتب حديثه   : )٦(قال أبو حاتم    
  .والقدر ، ورمي بالتشيع ، صدوق يدلس : ) ٩( وقال ابن حجر.صدوق: )٨(جزرة محمد 

 )١٠( المدلسين طبقات من الرابعة المرتبة في حجر ابن ذكرهو، صدوق مدلس:  خالصة القول فيه 

     . وهو أحد الثقات محمد بن ِإبراهيم بن الْحارِث التَّيميوهنا قد صرح هنا بالسماع من  
  :الحكم على الحديث 

  .)١١( شعيب وحسنه من العلماء. فيه محمد بن إسحاق صدوق ، إسناده حسن 
  

  موضع نَجدى بعث إليه :  هو بضم الزاى وتشديد الجيم ) زج الوةَ (وفيه ذكر ) ١٩٨(
  .اللّه صلى اللّه عليه وسلم الضحاك بن سفْيان يدعو أهله إلى اإلسالم  رسول

  .)١٢(رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العداء بن خالد ماء أقْطَعه: وزج أيضا 

                                                 
  .١٩٤ / ٧الجرح والتعديل ) ١(
   .٢٢٠ / ١تاريخ بغداد ) ٢(
  .السابقالمصدر ) ٣(
  .السابق المصدر )٤(
  .السابق  المصدر)٥(
   .٣٩٧ / ٨ الجرح والتعديل )٦(
   .٢٠٦ / ٩ البن حبان ، الثقات)٧(
   .١٠٢ / ١٠ تهذيب التهذيب )٨(
   .٥٤ / ٢تقريب ال) ٩(
   .٥١ / ١بن حجرال ،طبقات المدلسين )١٠(
  .٢٦٧ / ٦تحقيقه  ،مسند أحمد )١١(
  .٢/٢٩٦ النهاية )١٢(



 

 ٣١٤ 

  : رحمه اهللا ) ١(إلمام الواقدي قال ا
   ـنب نيصحى ، ولْمنِ سةَ بسنْبعى ، ولْمنِ َأبِي سب انيح نع ، لَابِيوبٍ الْكهوو مَأب يدشي رثَندح

 فيهِم الضحاك بـن     ) ٢(اءبعثَ رسوُل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم جيشًا إلَى الْقُرطَ         : عبد اللّه قَالُوا    
                    جبِـالز متّى لَقُوهح ، دبنِ عب طنِ قُرةَ بلَمس نب ديالَْأصو ، لَابِيكْرٍ الْكنِ َأبِي بب فونِ عب انفْيس

  .الحديث ... ..... فَدعوهم إلَى الِْإسلَامِ فََأبوا ، فَقَاتَلُوهم فَهزموهم زج لَاوةَ
  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به الواقدي 

  

  :دراسة رجال السند 
  .رشيد أبو موهوب الكالبي  -

  .مجهول : )٤(وابن حجر ، )٣(قال أبو حاتم 
  .حيان بن أبي سلمى -

  .مجهول:) ٧(وابن حجر، )٦(والذهبي، )٥(قال أبو حاتم 
  :عنْبسة بن سلْمى -

  .لم أقف على ترجمة له 
- حصيى٨( ن بن عبد اهللا الْهِفَّان(.    

  .)١٠(وذكره ابن حبان في الثقات . )٩( ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً
  . مجهول :  فيه لخالصة القو

  

  :الحكم على الحديث 
  .وباقي رجاله مجاهيل ،فالواقدي متروك ، إسناده ضعيف جداً

                                                 
  .٩٨٣ / ١مغازي الواقدي   )١(
)٢( طَاء١٣٣ / ٣ معجم البلدان .بنو عبد بن أبي بكر بن كالبوهم ، من قرط : الْقُر.   
   .٥٠٧ / ٣الجرح والتعديل  )٣(
 .٤٧٤ / ٣ لسان الميزان  )٤(
  .٢٤٧ / ٣ الجرح والتعديل )٥(
 .١٩٨ / ١لضعفاء  المغني في ا،٤٠٠ / ٢ميزان االعتدال )٦(

  .٣٠٨ / ٣ لسان الميزان  )٧(
)٨( ىهذه النسبة إلى هفان، وهفان في حنيفة، وهو هفان بن الحارث بن ذهل بن الدؤل بن حنيفة : الْهِفَّان.  

   .٦٤٤ / ٥األنساب للسمعاني 
  .١٩٣ / ٣ الجرح والتعديل )٩(
 .١٥٩ / ٤ البن حبان ، الثقات )١٠(



 

 ٣١٥ 

  .)١( على اإلبِل وحثاً  أي صياحاً)جرا  فسمع وراءه ز(ومنه الحديث ) ١٩٩(
  

   :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام البخاري 
    ميرَأبِي م نب يدعثَنَا سدح ،     ديوس نب يماهرثَنَا ِإبدبِ      ، حطَّللَى الْمورٍو ممَأبِي ع نو برمي عثَندح ،

    ورٍ ميبج نب يدعي سنرةَ َأخْباِلب٣(لَى و( يالْكُوف  ،          ـعم فَعد ا َأنَّهمنْهاُهللا ع يضاسٍ ربع ني ابثَندح
،  شَـديدا    فَسمع النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وراءه زجرا       ، النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم عرفَةَ      

   .الحديث ........ َأيها النَّاس علَيكُم بِالسكينَة : فََأشَار بِسوطه ِإلَيهِم وقَاَل ، تًا ِللِْإبِِلوصو، وضربا
  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به البخاري عن مسلم 

  

  :دراسة رجال السند 
  .إبراهيم بن سويد بن حيان مدني  -

  .ليس به بأس  : )٦( أبو زرعةل وقا . )٥(والعجلي ،)٤(يحيى بن معين وثقه 
  . عنده مناكيرهالل بن زيد : )٨(البخاري قال  .ثقة يغرب: )٧(وقال ابن حجر
   .ربما أتى بمناكير: )٩(وقال ابن حبان 

إنما جاء من شيخه ،قد بين أن النكارة واإلغراب في حديثه ،إن البخاري رحمه اهللا : قال الباحث 
  .هالل بن زيد 

  . ثقة  : خالصة القول فيه
   .عمرو بن أبي عمرو ميسرة أبو عثمان المدني -

  ،ليس بحجة :)١٢( وزاد ابن معين،   ليس بالقوي:)١١(ابن معينو، )١٠(قال النسائي
                                                 

   .٢٩٦ / ٢ةالنهاي  )١(
  باب َأمرِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِالسكينَة عنْد الِْإفَاضة وِإشَارته ِإلَيهِم بِالسوطك الحج   صحيح البخاري )٢(
  .١٦٧١ رقم/١٦٤ / ٢ 
   .٥٦٨  /٥األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى والبة، وهي حي من بني أسد: الوالبي:واِلبةَ  )٣(
  .١٠٣ / ٢ تهذيب الكمال  )٤(
  .٢٠١ / ١الثقات للعجلي  )٥(
  .١٠٣ / ٢تهذيب الكمال  )٦(
 .٩٠ / ١ تقريب التهذيب  )٧(
  .٢٩١ / ١التاريخ الكبير   )٨(
  .١٢ / ٦ البن حبان ،الثقات )٩(
 .٨٠ / ١ للنسائي ،الضعفاء والمتروكين )١٠(
  .١٦٩ / ٣ رواية الدوري ،  تاريخ ابن معين )١١(
  .٢٢٥ / ٣السابق المصدر  )١٢(



 

 ٣١٦ 

في حديث رواه :)٣( وقال الدارمي  .ليس بذاك: )٢( أبو داودقال  .في حديثه ضعف  : )١( أيضاوقال  
: )٤(قـال الجوزجـاني   . بن أبـي عمـرو      الحديث فيه ضعف من أجل عمرو         هذا األطعمةفي  

 .ه من رواية الثقات عنه يعتبر حديثُ،بما أخطأر :)٥(وقال ابن حبان في الثقات .مضطرب الحديث
  ألن مالكاً  ،ال بأس به  :)٩(بن عدي   اوقال   .ليس به بأس  :)٨(الدارقطنيو، )٧(وأبو حاتم   ،)٦(أحمدقال  

 .نه يهم وكذاأ إال ، صدوق:)١٠(قال الساجيو .  عن صدوق ثقةإالوال يروي مالك ،قد روى عنه 
 .صـدوق ):١٢(وقال أيـضاً  ،حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح         : )١١( وقال الذهبي 

يعني حديثه عن عكرمة عن      -ثقة ينكر عليه حديث البهيمة      : )١٤(العجلى  و،)١٣(وقال أبو زرعة    
  . ربما وهم،ثقة: )١٥(ل ابن حجروقا  .– بن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمةا

والدارمي إنما مـن أجـل      ،والنسائي  ،وأما تضعيفه من ابن معين      ،  صدوق :خالصة القول فيه    
  .روايته عن عكرمة 

  .لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئاً: )١٦(قال ابن حجر
عنِ الْفَضِل  ،عنِ ابنِ عباسٍ    ،اسٍ  َأبِى معبد مولَى ابنِ عب     من طريق ) ١٧ (وللحديث شاهد عند مسلم   

  . مرفوعاً بنحوه بنِ عباسٍا

                                                 
 .٢٠٣/ ٣ رواية الدوري، تاريخ ابن معين  )١(
 .١٤٧ / ١ذكر من تكلم فيه وهو موثق   )٢(
 .٧٣ / ٨تهذيب التهذيب   )٣(
 .٢١٢ / ١ أحوال الرجال  )٤(
 .١٨٥ / ٥ البن حبان ،الثقات  )٥(
 .١١٨ / ١بحر الدم  )٦(
 .٢٥٣ / ٦الجرح والتعديل   )٧(
 .١٤٧ / ١م فيه وهو موثق من تكل )٨(
 .١١٧ / ٥الكامل البن عدي   ) ٩(
 .٧٣ / ٨تهذيب التهذيب   )١٠(
 .المصدر السابق  )١١(
 .٨٤ / ٢الكاشف  )١٢(
 .٢٥٣ / ٦الجرح والتعديل   )١٣(
 .١٨١ / ٢ للعجلي  ،الثقات )١٤(
 .٤٢٥ / ١تقريب التهذيب    )١٥(
  .٤٣١ / ١مقدمة فتح البارى  )١٦(
 .٣١٤٩ رقم/٧١ / ٤. باب استحبابِ ِإدامة الْحاج التَّلْبِيةَ حتَّى يشْرع فى رمىِ جمرة الْعقَبة يوم النَّحرِلحج  ك ا صحيح مسلم  )١٧(



 

 ٣١٧ 

وحيثُ وقع الزجر في الحديث فإنما يراد . أي نهى عنه ) كأنه زجر (وفي حديث العزل ) ٢٠٠(
   .)١(به النَّهى

  

   :رحمه اهللا ) ٢(قال اإلمام مسلم 
عن عبد الرحمنِ   ،)٤(عن محمد   ،)٣(حدثَنَا ابن عونٍ    ،دثَنَا معاذُ بن معاذ      ح ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   

 ذُكر الْعزُل عنْد : قَالَ �يفَرد الْحديثَ حتَّى رده ِإلَى َأبِى سعيد الْخُدرِ       : قَاَل  . يِبنِ بِشْرٍ اَألنْصارِ  ا
 فَيصيب ، الرجُل تَكُون لَه الْمرَأةُ تُرضع:قَالُوا. »وما ذَاكُم  « : فَقَاَل-هللا عليه وسلمصلى ا -يالنَّبِ

      نْهَل ممتَح َأن هكْريا ونْهةُ     ،ماَألم لَه ُل تَكُونجالرو،     نْهَل ممتَح َأن هكْريا ونْهم يبصقَـالَ . فَي : »
  . »فَِإنَّما هو الْقَدر ،م َأن الَ تَفْعلُوا ذَاكُم فَالَ علَيكُ

  .لَكََأن هذَا زجر واللَّه :فَحدثْتُ بِه الْحسن فَقَاَل: قَاَل ابن عونٍ 
  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به مسلم عن البخاري 

  

  :دراسة رجال السند 
  .األزرق: هو وعبد الرحمن بن بشرسوى ، رجاله كلهم ثقات

  . )٦(وذكره ابن حبان في الثقات . )٥(ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 
  .مقبول : )٨(وقال ابن حجر. قليل الحديث: )٧(وقال ابن سعد 

  .وقد روى له مسلم في صحيحه، فقد روى عنه جمع، صدوق: خالصة القول فيه
  

  .)٩( أي رماه بها فقتله ) ُألبى بن خلف فزجله بها  أنه أخَذَ الحربةَ(فيه }  زجل { ) ٢٠١(
  .لم أعثر على عبارة فزجله بها ووجدت نحو هذه العبارة عند أبن إسحاق

                                                 
  .٢٩٦ / ٢  النهاية)١(

 .٣٦٢٣ رقم/١٥٩ / ٤.  باب حكْمِ الْعزِل ك النكاح صحيح مسلم )٢(

  .ون بن أرطبان أبو عون عبد اهللا بن عهو :  ابن عون  )٣(
   .بن سيرين األنصاريهو ا: محمد  )٤(
  .٢١٥ / ٥الجرح والتعديل  )٥(
  .٨٢ / ٥ البن حبان ،الثقات )٦(
 .٢٠٥ / ٦الطبقات الكبرى  )٧(
  .٣٣٧ / ١ تقريب التهذيب  )٨(
  .٢٩٧ / ٢النهاية  )٩(



 

 ٣١٨ 

  : رحمه اهللا )١(قال اإلمام محمد بن إسحاق 
 بن سلَمةَ عن محمـد بـنِ        نا محمد :  قال )٢( النُّفَيلينا  :  قال عبد اللَّه بن الْحسنِ الْحراني    أخبرنا  

وكَان َأوَل من عرفَ رسوَل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم بعد الْهزِيمة وقَوُل النّاسِ قُتَل               : ِإسحاقَ قال 
هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسرلَّمسا  )٣( ورِكَمهابٍ الزهش ني ابثَندح اِلكنِ مبِ بنِ كَعاِهللا ب دبع نع ي

فَنَاديـت بِـَأعلَى     )٥(عرفْت عينَيه تَزهرانِ من تَحت الْمغْفَرِ      :�)٤( قَاَل كَعب  :َأخُو بني سلَمةَ قال   
 ،علَيه وسلّم فََأشَار إلَي َأن َأنْصتْ    يا معشَر الْمسلمين َأبشروا، هذَا رسوُل اللّه صلّى اللّه          : صوتي  

فَلَما عرفَ الْمسلمون رسوَل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم نَهضوا بِه ونَهض معهم نَحـو الـشّعبِ،                 
هعم :           ب يلعالْخَطّابِ، و نب رمعيقُ بن أبي قحافة ، ودكْرٍ الصو بَأب       ـنـةُ بطَلْحَأبِي طَاِلبٍ، و ن

  ، اللّه ديبرضي اهللا عنهم أجمعين           ع ةمالص نارِثُ بالْحو ، اموالْع نب ريبالزفي َ  ،و    ـنـطٌ مهر
 ، ينملسالْم      ُأب كَهربِ َأدي الشّعف لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسر نَدا َأسفَلَم    ـوهو خَلَـف ـنب ي

رسوَل اللّه       ، فَقَاَل الْقَوم َأيعطفُ علَيه يا         إن نَجوتَ  ا محمد لَا نَجوتَ    ي نيا محمد أَ   ي نيَأ: يقُوُل
ه وسلّم الْحربةَ من الْحارِث     فَلَما دنَا ، تَنَاوَل رسوُل اللّه صلّى اللّه علَي        " دعوه   " :فَقَاَل رجٌل منّا ؟  
 ةمنِ الصا    ، بيممِ فالْقَو ضعقُوُل بي رذُك  ،           نْـهم ـلّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسا را َأخَذَهفَلَم

      رالشّع رتَطَاي نْهنَا عرةً تَطَايفَاضا انْتبِه ي   انْتَفَضعرِ الْبظَه نا     عبِه رِ إذَا انْتَفَض،     لَهـتَقْباس ثُـم 
   .ا عن فَرسه مرارا ه بِىدر تَةًنَعا طَهفَطَعنَه بِ

  

  :تخريج الحديث 
ابـن  من طريق   )٧(والبيهقي  .بنحوه    به عبد اللّه بنِ كَعبِ بنِ ماِلك      من طريق    )٦(أخرجه الواقدي   

  . به بمثله إسحاق
  

  : السند دراسة رجال
   . أبو شعيب الحراني،عبد اهللا بن الحسن -

   . ثقة:)٩(قال صالح بن محمد و .ثقة مأمون: )٨(الدارقطني قال 
                                                 

  .١١٧ / ١ البن إسحاق  ،السيرة النبوية )١(
  .)١٣٧(سبقت ترجمته حديث رقم  اهللا بن محمد بن علي أبو جعفر الحراني عبدهو : فيلي النُّ )٢(
  .هذا الخبر لما حدث يوم أحد  )٣(
  .هو ابن مالك الصحابي الجليل : كعب )٤(
   .من الغفر وهو الستر قالوا ومنه سمي المغفر وذلك ألنه يغطي الرأس ويستره: المغفر )٥(

   .١٥٩ / ٢غريب الحديث للخطابي 
  .٢٥١ / ١ازي الواقدي  مغ )٦(
 .١٠٨٩ رقم/٢٥٤ / ٣ للبيهقي ،دالئل النبوة )٧(
  .٤٣٥ / ٩تاريخ بغداد   )٨(
  .المصدر السابق   )٩(



 

 ٣١٩ 

   .صدوق: )٣(موسى بن هارون وقال  .د بغدادمسن: )٢(وقال أيضاً ، صدوق :)١(وقال الذهبي
، ئ يخط :)٥ (وقال، لثقات وذكره ابن حبان في ا     .غير متهم في روايته   ،كان مسنداً : )٤(قال الخطيب 

  .ويهم
، وقد صرح بالسماع من الزهري    ، وأما محمد بن إسحاق فصدوق مدلس     ، ثقة: خالصة القول فيه  

  .باقي رجاله ثقات و
  

  :الحكم على الحديث 
  .صدوق مدلس وقد صرح بالسماع عن الزهري: فيه محمد بن إسحاق، إسناده حسن 

  

  . )٦( أي رماَني ودفَع بي)  بيذَ بيدي فزجل فأخَ(ومنه حديث عبد اللّه بن سالم )٢٠٢(
  

   : رحمه اهللا)٧(قال اإلمام مسلم
     يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح،    يماهرِإب ناقُ بحِإسةَ    -وباللَّفْظُ ِلقُتَيو - ، رِيرثَنَا جدشِ   ،)٨ (حمنِ اَألعع، نع

وفيها :  قَاَل- كُنْتُ جاِلسا فى حلْقَة فى مسجِد الْمدينَة :شَةَ بنِ الْحر قَاَلعن خَر،سلَيمان بنِ مسهِرٍ 
فَلَمـا  :  قَاَل   -فَجعَل يحدثُهم حديثًا حسنًا     :  - قَاَل   -�شَيخٌ حسن الْهيَئة وهو عبد اللَّه بن سالَمٍ         

واللَّـه  : فَقُلْـتُ    :قَاَل. ن سره َأن ينْظُر ِإلَى رجٍل من َأهِل الْجنَّة فَلْينْظُر ِإلَى هذَا            الْقَوم م  :قَام قَالَ 
 هتيب كَانم نلَمفََألع نَّهعقَاَل .َألتْب : تُهفَتَبِع، ينَةدالْم نم جخْري َأن تَّى كَادفَانْطَلَقَ ح،خََل مد ثُم  نْزِلَـه

سـمعتُ الْقَـوم    :  فَقُلْتُ لَـه     : قَالَ ي ما حاجتُك يا ابن َأخ     : فَقَالَ يفََأذن لِ ، فَاستَْأذَنْتُ علَيه    : قَالَ -
 َأن يفَـَأعجبن . افَلْينْظُر ِإلَى هذَ، من سره َأن ينْظُر ِإلَى رجٍل من َأهِل الْجنَّة          :يقُولُون لَك لَما قُمتَ   

 كعم قَاَل. َأكُون :     نَّةِل الْجبَِأه لَمَأع قَالُوا  ،اللَّه مم ثُكدُأحسٌل         .وجى رِإذْ َأتَان ا َأنَا نَاِئمنَميِإنِّى ب ذَاك 
فَِإذَا َأنَا متَعلِّـقٌ    : -قَاَل   ي فَزجَل بِ  يفََأخَذَ بِيد  ......... فَانْطَلَقْتُ معه    يفََأخَذَ بِيد . قُم:  يفَقَاَل لِ .

  لْقَةقَالَ –بِالْح  :     فَخَر ودمالْع برض تُ       :- قَاَل   -ثُمحبتَّى َأصح لْقَةلِّقًا بِالْحتَعيتُ مقبقَـاَل    - و -: 
  .الحديث .. ....... فَقَصصتُها علَيه -صلى اهللا عليه وسلم- يفََأتَيتُ النَّبِ

  

  :تخريج الحديث 
  .تفرد به مسلم عن البخاري 

                                                 
  .٨١ / ٤ميزان االعتدال  )١(
  .٦٣٩ / ٢ تذكرة الحفاظ  )٢(
  ٤٣٥ / ٩ تاريخ بغداد  )٣(
   .المصدر السابق  )٤(
  .٣٦٩ / ٨ البن حبان ، الثقات )٥(
   .٢٩٧ / ٢ النهاية ) ٦(
  .٦٥٣٨ رقم/١٦١ / ٧باب من فَضاِئِل عبد اللَّه بنِ سالَمٍ رضى اهللا عنه فضائل الصحابة   كصحيح مسلم )٧(
  .جرير بن عبد الحميد بن قرط   )٨(



 

 ٣٢٠ 

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

  .)١( أي صوتٌ رفيع عال) لهم زجل بالتسبيح (وفي حديث المالئكة  )٢٠٣(
  

   : رحمه اهللا )٢(قال اإلمام الطبراني 
محمد بن ِإسماعيَل بن    الساِلمي، نا   َأبِي بكْرٍ  مد بن محمد بن   َأحا  نَثََ ،عرسٍحدثَنَا محمد بن عبد اِهللا      

 كيحدثني َأبِي فُد ، رمع نةَ،    بطَلْح اِلكبن م عٍل نَافيهو سي َأبثَندحاِلكنِ مَأنَسِ ب نقَـالَ  �، ع ، :
 من الْملَاِئكَة سد ما بين      كوكبةنَزلَتْ سورةُ الَْأنْعامِ ومعها     : مقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ      

   .الحديث ......... لَهم زجٌل بِالتَّسبِيحِ )٣(الْخَافقَينِ
وال عن عمر بن طلحة إال      ، لم يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إال عمربن طلحة              

  . به أحمد بن محمد السالميتفرد،بن أبي فديك ا
  

  : تخريج الحديث 
  .به بمثله  السالمي  أحمد بن محمد بن سالم بكريأبمن طريق ) ٤ (أخرجه البيهقي

  

  :دراسة رجال السند 
-محمد بن عبد اهللا بن ع س المصرىر.   

   .لم أعرفه: )٥(قال الهيثمي
  . الخطاب أبو بكر السالميأحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم بن عبد اهللا بن عمر بن -

بن أبي بكر الـسالمي ؛ لـم         عن أحمد بن محمد   ،محمد بن عبد اإلله بن عرس       :)٦(قال الهيثمي   
   .لم أعرفه : )٧(قال األلباني  .أعرفهما

  .ك الديلي أبو إسماعيل يدمحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُ -
   .)٨( ابن معين وثقه

                                                 
   .٢٩٧ / ٢ النهاية )١(
  .٦٤٤٧ رقم/٢٩٢ / ٦المعجم األوسط  )٢(
. غرب والمشرق وخوافق السماء الجهات التي تخرج منها الرياح األربع هما طرفا المساء واألرض وقيل الم: الخافقين  )٣(

   .٥٦ / ٢النهاية
  ذكر سورة األنعام شعب اإليمان  ، ٧٥٠ /٥٥١ / ١باب تخصيص السبع الطوال بالذكرك الصالة سنن البيهقي الصغرى  )٤(
  . ٢٢١٠ رقم/٧٩ / ٤
   .٨٦ / ٧مجمع الزوائد  ) ٥(
  . ٢٥ / ٧ السابق المصدر) ٦(
  .٢٧٢ / ١٢سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  )٧(
  .١٥٧ / ٣ رواية الدوري  ،تاريخ ابن معين  )٨(



 

 ٣٢١ 

ولـيس  ، كان كثير الحـديث   : )٣(وقال ابن سعد   .ليس به بأس  : )٢ (نو ابن معي  ، )١( قال النسائي و
  .صدوق: )٥(قال ابن حجر. ربما أخطأ: )٤(وقال . وذكره ابن حبان في الثقات.  بحجة

  .  لم يسلم منه أحدربما أخطأثقة أما قول ابن حبان : خالصة القول فيه 
   .بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي المدني  عمر-

وذكره ابن حبان في  .محله الصدق  :)٧( وقال أبو حاتم. ليس بالقوي : )٦(زرعة قال أبو 
   .بعض حديثه مما ال يتابعه عليه أحد  :)٩(  وقال ابن عدي.)٨(الثقات

بن عبد الحكم     ، وعبد اهللا بن وهب ، وعبد اهللا       ي   منهم علي بن المدين    -ومع أنه روى عنه جمع      
  .فيه جهالة: )١١(وقال أيضا . "ال يكاد يعرف :" )١٠( قال الذهبيف

لعله مقحم : وهذا قول غريب مخالف للقواعد، حتى كدت لغرابته أن أقول : )١٢(قال األلباني معلقاً
فيـه  : ،فقال"الضعفاء  " ولكن حال دون ذلك أنني رأيته أعاد نحوه في كتابه           ! بعض النساخ    من

  .صدوق: )١٣(قال ابن حجر  .جهالة
  .صدوق : خالصة القول فيه 

  

  :الحكم على الحديث 
  . مجهوالنأحمد بن محمد بن أبي بكر الساِلميومحمد بن عبد اهللا بن عرس فيه ، إسناده ضعيف

  : قال رحمه اهللا )١٤(وللحديث شاهد عند الحاكم 
ثنا محمد :  يعقُوب الْعدُل قَالَاخْبرنَا َأبو عبد اللَّه محمد بن يعقُوب الْحافظُ، وَأبو الْفَضِل الْحسن بن   َأ
بـن  ا، َأنْبَأ ِإسماعيُل بن عبد الرحمنِ، ثنا محمد         )١٥( الْعبدي، َأنْبَأ جعفَر بن عونٍ     بن عبد الْوهابِ  ا

                                                 
  .٤٨٧ / ٢٤تهذيب الكمال  )١(
  .٨٠ / ١رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معين  )٢(
  .٤٣٧ / ٥ الطبقات الكبرى  )٣(
  .٤٢ / ٩ البن حبان ، الثقات )٤(
 .٤٦٨ / ١تقريب التهذيب  )٥(
  .١١٧ / ٦لجرح والتعديل  ا )٦(
  .١١٧ / ٦الجرح والتعديل  )٧(
  .٤٤٠ / ٨ البن حبان ،الثقات  )٨(
  .٤٧ / ٥ البن عدي ،الكامل )٩(
  .٢٠٨ / ٣ميزان االعتدال  )١٠(
   .٤٦٩ / ٢ المغني في الضعفاء  )١١(
  .٢٧٣ / ١٢ سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  )١٢(
   .٧٢٢ / ١تقريب التهذيب  )١٣(
  .٣١٨٣ رقم/٣١٤ / ٢ تفسير سورة األنعام  بابستدرك على الصحيحين ك التفسير الم)١٤(
  .٢٩٥ / ١ الكاشف للذهبي .جعفر بن عون بن جعفر المخزومي العمري  )١٥(



 

 ٣٢٢ 

امِ سبح رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ثُم         لَما نَزلَتْ سورةُ الَْأنْع   : ، قَالَ  �الْمنْكَدرِ، عن جابِرٍ    
  ." لَقَد شَيع هذه السورةَ من الْملَاِئكَة ما سد الُْأفُقَ : " قَاَل

  .فصدوقان،  وإسماعيل السديالْحسن بن يعقُوبرجاله ثقات سوى 
  .ح علَى شَرط مسلمٍ هذَا حديثٌ صحي: )١(قال الحاكم 

  

  .)٢( أي يسوقه ليلْحقه بالرفاق) الضعيف ي كان يتخلَّف في المسير فيزجِ(فيه } زجا { )٢٠٤(
  :  رحمه اهللا )٣(قال اإلمام أبو داود 

عن َأبِى الزبيرِ   ،اج بن َأبِى عثْمان      حدثَنَا الْحج  ،حدثَنَا ِإسماعيُل بن علَيةَ   ،حدثَنَا الْحسن بن شَوكَرٍ     
    اللَّه دبع نب ابِرج قَالَ   رضي اهللا عنهما   َأن مثَهدح :     وُل اللَّهسر صلى اهللا عليـه وسـلم     -كَان- 

  . ويردفُ ويدعو لَهم، الضعيفَي فَيزجِ،يتَخَلَّفُ فى الْمسيرِ
  

  :تخريج الحديث 
   . كالهما من طريق إسماعيل بن عليه به بمثله )٥(والبيهقي،)٤(خرجه الحاكم أ
  

  :دراسة رجال السند 
وأما أبو  ،)٢٠(سوى الحسن فهو صدوق كما سبق في ترجمته في حديث رقم          ، رجاله كلهم ثقات  

فانتفى ،وهنا صرح بالسماع عن جابر      ، فصدوق مدلس ) ٤(الزبير سبقت ترجمته في حديث رقم       
   .تدليسه

  

  :الحكم على الحديث 
 صحيح على شرط مـسلم ولـم        :)٦(قال الحاكم . صدوقان: فيه الحسن وأبو الزبير   ،إسناده حسن   

  .) ٨ (وصححه من العلماء األلباني ، على شرط مسلم: )٧( الذهبي قي التلخيص وقال .يخرجاه 
  

)٢٠٥ ( ومنه حديث على) جِيني حتى دخَلتُ عليهمازالت تُز (وقنني  أي تَسي وتَدفَع)٩(.  
  .ترجيني بالراء لفظة وجدت و،لم أعثر على لفظة تزجيني 

                                                 
  .٣١٨٣ رقم/٣١٤ / ٢ المستدرك على الصحيحين  )١(
  .٢٩٧ / ٢ النهاية  )٢(
  .٢٦٤١ رقم/٣٤٧ / ٢. باب فى لُزومِ الساقَةك الجهاد سنن أبى داود  )٣(
  .٢٥٤١ رقم/١٢٦ / ٢ حديث عبد اهللا بن يزيد األنصاري بابالمستدرك على الصحيحين ك الجهاد  )٤(
 .١٠١٣٢ رقم/٢٥٧ / ٥. باب اِإلمامِ يلْتَزِم الساقَةَك الحج   سنن البيهقي الكبرى  )٥(

  .٢٥٤١ رقم/١٢٦ / ٢المستدرك على الصحيحين )٦(
  .المصدر السابق  )٧(
  .١٣٩ / ٦صحيح وضعيف سنن أبي داود   )٨(
  .٢٩٧ / ٢ النهاية  )٩(



 

 ٣٢٣ 

  :  رحمه اهللا )١( قال اإلمام ابن إسحاق
   رسول اهللا إلى �خُطبتْ فَاطمةُ: قَاَل  �ي نَجِيحٍ عن مجاهد عن عليبنِ َأبِحدثني عبد اهللا 

   رسول اهللا إلى علمتَ َأن فَاطمةَ خُطبتْ اهلْ : يةٌ ِل فَقَالَتْ ِلى موالَ-صلى اهللا عليه وسلم
   فما يمنعك أن تأتي رسول اهللا فيزوجك ؟ فقد خطبت:  قَالَتْ .الَ: صلى اهللا عليه وسلم؟ قُلْتُ 

 ،يما زالَتْ تُرجين   فَواللَّه   ،إنك إن جئت رسول اهللا زوجك     : أتزوج به؟ فقالت   شَىء   ي وعنْد :فقلت
 ،أفحمـت ، بين يديـه     قعدتفَلَما  ، وكانت لرسول اهللا جاللةٌ وهيبة    ، على رسول اهللا  حتَّى دخَلْتُ   

؟ " ما جاء بك، ألـك حاجـة       ": فَقَاَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،أن أتكلم فواهللا ما استَطَعتُ    
 نَعـم : قُلْتُ. »خْطُب فَاطمةَ    جِْئتَ تَ  لَعلَّك« :قَاَل ف ؟ فسكت، "ما جاء بك، ألك حاجة    ": فسكت، فقال 

  .الحديث ......
  

  : تخريج الحديث 
  .به بمثله بنِ َأبِى نَجِيحٍ  كالهما من طريق عبد اهللا )٣(والدوالبي ، )٢(أخرجه البيهقي

  

  :دراسة رجال السند 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

  :الحكم على الحديث 
  .إسناده صحيح

  

ـ   )جو صالةٌ ال يقْرأ فيها بفاتحة الكتاب         ال تَز  (وفيه  )  ٢٠٦(  إذا ى هو من أزجيت الشىء فزج
  .)٤(  صالةٌ وتَصح إالَّ بالفاتحةئال تُجزِ: المعنَى . روجتَه فراج وتيسر 

   .تجزيء ال ووجدت عبارة، تزجوأعثر على لفظة  لم 

                                                 
  .٨٧ / ١ البن إسحاق ، السيرة النبوية )١(
 / ٣دالئل النبوة للبيهقي  ، ١٤١٢٩ رقم/٢٣٤ / ٧باب ما يستَحب من الْقَصد فى الصداق ك الصداق  سنن البيهقي الكبرى  )٢(

  .١٠٢٢ رقم/١٧٣
 .٦٤/ ١الدوالبي ، الطاهرةالذرية  )٣(

   .٢٩٧ / ٢النهاية   )٤(



 

 ٣٢٤ 

  :رحمه اهللا : )١(قال اإلمام ابن خزيمة 
 عـن َأبِـي     )٢(ا شُعبةُ عن الْعلَاء بنِ عبد الرحمنِ عن َأبِيه         يحيى نا وهب بن جرِيرٍ نَ      ا محمد بن  نَ

ـ ة ال ي  الَئ ص زِجتُال  " :قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : اَلقَ �هريرةَ   ـ أ ف رقْ فَا بِ يهـ ات حة 
الحديث......  ".ابِتَالك .  

  : تخريج الحديث 
وابـن  ، )٤(وأخرجـه مـسلم     . به بمثله  محمد بن يحيى الذهلي       من طريق    )٣ (أخرجه ابن حبان  

َأبِى الـساِئبِ   عن  الْعالَء   جميعهم من طريق     )٨(والبيهقي  ، )٧(ومالك، )٦ (وابن ابي شيبة  ، )٥(ماجه
 ثالثتهم مـن طريـق      )١١(وابن حبان ، )١٠(وأحمد  ، )٩(والحميدي  . مرفوعاً بنحوه  هريرةَ   عن أبي 

  . مرفوعاً بنحوه الْعلَاء بنِ عبد الرحمنِ عنِ َأبِيه عنِ َأبِي هريرةَ
  

  :دراسة رجال السند 
- العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شل المدني ب.  

.  كثير الحديث ثبتا   ،ثقة: )١٣(سعد  وقال محمد بن     . ذكره بسوء   لم أسمع أحداً   ، ثقة :)١٢( أحمد   قال
صالح روى عنـه  : )١٦( وقال أبو حاتم .)١٥( بن حبان في الثقات  اوذكره   .ثقة  : )١٤(وقال العجلي   

                                                 
باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى اهللا عليه و سلم في هذا الخبر هو النقص ك الصالة  صحيح ابن خزيمة  )١(

  .٤٩٠ رقم/٢٤٨ / ١الذي ال تجزئ الصالة معه 
  .٦٠٥ / ١التهذيب تقريب . عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني: أبوه )٢(
 أو  كان أو إماماًذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صالته مأموماً ك صفة الصالة باب صحيح ابن حبان )٣(

  .١٧٩٤ رقم/٩٦ / 5ًمنفردا
نِ الْفَاتحةَ والَ َأمكَنَه تَعلُّمها قَرَأ ما تَيسر لَه من باب وجوبِ قراءة الْفَاتحة فى كُلِّ ركْعة وِإنَّه ِإذَا لَم يحسك الصالةصحيح مسلم  )٤(

  .  ٩٠٧ رقم/١٠/ ٢غَيرِها
   .٨٣٨ رقم/١٢٥ / ٢  ك إقامة الصالة والسنة فيها باب القراءة خلف اإلمامسنن ابن ماجة )٥(
  .٣٦٣٩ رقم/٢٣٧ / ٣ ومن قال وشيء معها  من قال ال صالة إال بفاتحة الكتاب ك الصلوات باب مصنف ابن أبي شيبة )٦(
  . ١١٤رقم / ١٩١ / ١باب القراءة في الصالة خلف اإلمامك أبواب الصالة الموطأ  )٧(
  . ٢٤٦٣ رقم/٣٩/ ٢باب تَعيينِ الْقراءة بِفَاتحة الْكتَابِ ك الصالة السنن الكبرى للبيهقي  )٨(
  . ٩٧٤ رقم/٤٣٠ / ٢مسند الحميدي  )٩(
   .١٠١٩٨ رقم/١٥٤ / ١٦سند أحمد م )١٠(
   .١٧٨٨ رقم/٨٩ / ٥ذكر إيقاع النقص على الصالة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باب صفة الصالة صحيح ابن حبان  )١١(
  .١٢٢ صبحر الدم  )١٢(
 .٣٣٠ ص) القسم المتمم(الطبقات الكبرى   )١٣(

  .١٥٠ / ٢معرفة الثقات  )١٤(
  .٢٤٧ / ٥ البن حبان ، الثقات)١٥(
  .السابق المصدر  )١٦(



 

 ٣٢٥ 

وللعـالء  : )٢( عـدي  ابـن وقال . ليس به بأس: )١( قال النسائي و. من حديثه أشياء أنكر ،الثقات
: )٣(وقـال ابـن حجـر      .ه بأسـاً  وما أرى ب  ، عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات     ،عن أبيه   ،نسخ

  .لم يزل الناس يتوقون حديثه : ليس بذاك : )٤(  يحيى بن معينقال .ربما وهم،صدوق
ليس هو  :  )٧(وقال أبو زرعة  .  ليس به بأس   : )٦(وفي رواية له  . ة ليس حديثه بحج   :)٥(أيضاًوقال  

   .بأقوى ما يكون
ولم يتكلم فيه سوى ابن     ، رهم وغي ، سعد  وابن ، والعجلي ،فقد وثقه أحمد  ، ثقة :خالصة القول فيه    

واحتج به مـسلم     ،وغيرهما،  وشعبة ،من األئمة الثقات كمالك      وقد روى عنه جمع غفير     ،معين
  . في صحيحه

  

  :الحكم على الحديث 
  .)٨(  األعظميوصححه من العلماء،إسناده صحيح 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٢ / ٢٢ تهذيب الكمال  )١(
  .٢١٨ / ٥الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
 .٧٦١ / ١ تقريب التهذيب  )٣(
  .٥٢٣ / ٢٢ تهذيب الكمال  )٤(
  .المصدر السابق  )٥(
  .١٧٣ / ١رواية الدارمي، تاريخ ابن معين  )٦(
  .٣٥٨ / ٦ الجرح والتعديل   )٧(
  .٢٤٨ / ١ حقيقهت، صحيح ابن خزيمة  )٨(



 

 ٣٢٦ 

        باب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاءباب الزاى مع احلاء: : : : املطلب الثاني املطلب الثاني املطلب الثاني املطلب الثاني 
 

 )من صام يوماً في سبيل اللّه زحزحه اللّه عن النار سـبعين خَريفـاً     (فيه  } زحزح  { ) ٢٠٧(
 أي نحاَّه عن مكانه وباعده منه يعني باعده عن النَّار مسافةً تُقْطع في سبعين سـنة                 :زحزحه

  .)١(ألنه كلما مر خَرٍيف فقد انْقَضت سنة 
  

  : ) ٢(قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا 
 وسلَيمان بنِ يـسارٍ     ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ، )٤(عن َأبِي الَْأسود    ،حدثَنَا ابن لَهِيعةَ    ، )٣(قُتَيبةُ  حدثَنَا  

 ثَاهدا حمةَ    ،َأنَّهريرَأبِي ه نقَاَل        ،ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع:"    ا فموي امص نم   بِيِل اللَّهي س
  ". َأربعين : سبعين والْآخَر يقُوُل: َأحدهما يقُوُلزحزحه اللَّه عن النَّارِ سبعين خَرِيفًا

  

  :تخريج الحديث 
جميعهم مـن طريـق     ) ٩ (والطبراني، )٨(والبزار  ، )٧(وأبو عوانة   ، )٦(والنسائي  ،)٥(أخرجه أحمد   

عبد اهللا  من طريق   )١٠(وابن ماجه   . هريرة مرفوعاً بنحوه  عن أبي   ، عن أبيه  بن أبي صالح     سهيل
 من طريق   )١١(والبزار   . مرفوعاً بنحوه    عن أبي هريرة    ، عن المقبري ،بن عبد العزيز الليثي     ا

من طريق  )١٢(والطبراني  .  مرفوعاً بنحوه    عن عطاء بن يسار،عن أبي هريرة     ،حبان بن واسع    
عروة بن رومرفوعاً بنحوه عن أبي هريرة،لقاسم عن ا،م ي .  

  

  :دراسة رجال السند 
وهنـا   ،إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة     ،صحيح الحديث   فهو   ،سوى ابن لهيعة    ، رجاله ثقات   

  .روى عنه قتيبة

                                                 
  .٢٩٧ / ٢لنهاية ا  )١(
 .١٦٢٢ رقم/١٦٦ / ٤ ك فضائل الجهاد عن رسول اهللا باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اهللاسنن الترمذي  )٢(
   .هو ابن سعيد الثقفي: قتيبة   )٣(
  .٨٧١ / ١ تقريب التهذيب .محمد بن عبد الرحمن األسدي هو : أبو األسود  )٤(
  .٨٦٧٥ رقم/٣٥٧ / ٢ ،٧٩٧٧ رقم/٣٠٠/ ٢  مسند أحمد )٥(
 .٢٥٥٢ رقم/٩٧ / ٢ للنسائي ، السنن الكبرى )٦(
  .٧٥٤٠ رقم/٥١٤ / ٤مسند أبي عوانة  )٧(
 .٨٩٠٧ رقم/٤٧٣ / ٢ مسند البزار  )٨(
 .٣٢٤٣ رقم/٣٠٧ / ٣المعجم األوسط  )٩(
  .١٧١٨ رقم/٥٤٨ / ١سنن ابن ماجه ك الصيام باب في صيام يوم في سبيل اهللا  )١٠(
 .٨٧٦٠ رقم/٤٦١ / ٢مسند البزار   )١١(
  .٥٢٧ رقم/٣٠١ / ١مسند الشاميين   )١٢(



 

 ٣٢٧ 

  :الحكم على الحديث 
   . عن أحد العبادلة ولم يرو،فيه ابن لهيعة روى عنه قتيبة، إسناده ضعيف 

وَأبو الَْأسود اسمه محمد بن عبد الرحمنِ       ،هذَا حديثٌ غَرِيب من هذَا الْوجه       :  )١( عيسى قَاَل َأبو و
  .وَأبِي ُأمامةَ، وعقْبةَ بنِ عامرٍ ،وَأنَسٍ،عن َأبِي سعيد ،بنِ نَوفٍَل الَْأسدي الْمدني وفي الْباب ا

 ال أعلـم أحـداً    :عن هذا الحديث فقال      - أي البخاري    –  سألت محمداً  :)٢(مام الترمذي   وقال اإل 
   .عن أبي األسود،)٣(روى هذا الحديث غير ابن لهيعة 

    .صحيح باللفظ األول: )٤(قال الشيخ األلباني 
 :ُهللا عنْه قَـالَ    َأبِي سعيد الْخُدرِي رضي ا     من حديث ) ٦( ومسلم   ،)٥(وللحديث شاهد عند البخاري     

من صام يوما في سبِيِل اِهللا بعد اُهللا وجهه عـنِ النَّـارِ             : سمعتُ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ      
  . سبعين خَرِيفًا

  

زحـف إذا   يقال أزحف البعير فهـو م     .  أي أعيت ووقفَت     ) إن راحلته أزحفَت     (وفيه  )  ٢٠٨(
: وقال الخطَّابي. وقف من اإلعياء وأزحفَ الرجل إذا أعيت دابتُه كأن أمرها أفْضى إلى الزحف           

وأزحفَـه  . يقال زحف البعير إذا قام من اإلعيـاء         . ُأزحفَت عليه غير مسمى الفاعل      : صوابه
  .)٧( وزحف الرجل إذا انسحب على استه. السفَر 

 

   :رحمه اهللا ) ٨(ال اإلمام مسلم ق
 موسـى   ي حدثَن ،يعن َأبِى التَّياحِ الضبع   ، َأخْبرنَا عبد الْوارِث بن سعيد      ، حدثَنَا يحيى بن يحيى     

وانْطَلَقَ سـنَان معـه بِبدنَـة    :نِ قَاَل وسنَان بن سلَمةَ معتَمري  ، انْطَلَقْتُ َأنَا : قَاَل   يبن سلَمةَ الْهذَلِ  ا
 لَـِئن   :فَقَاَل. ؟ بِها يكَيفَ يْأت  )٩ ( بِشَْأنها ِإن هى ُأبدعتْ    يفَعي،  فََأزحفَتْ علَيه بِالطَّرِيق  ، يسوقُها  

    ذَِلك نع نيفتَحَألس لَدتُ الْبمتُ: قَاَل   .)١٠( قَديحقَالَ    ، فََأض اءطْحلْنَا الْبا نَزـنِ     : فَلَمقْ ِإلَـى ابانْطَل
هثْ ِإلَيداسٍ نَتَحبقَاَل . ع:هنَتدب شَْأن لَه فَقَاَل. فَذَكَر : وُل اللَّهسثَ رعقَطْتَ بلَى الْخَبِيرِ سع  

                                                 
 .١٦٢٢ رقم/١٦٦ / ٤ سنن الترمذي )١(
   .٢٦٩ / ١علل الترمذي  )٢(
 .١٦٢٢ رقم/١٦٦ / ٤سنن الترمذي  )٣(
  .١٢٢ / ٤ صحيح وضعيف سنن الترمذي )٤(
 .٢٨٤٠ رقم/٢٦ / ٤ م في سبيل اهللا ك فضل الجهاد والسير باب فضل الصوصحيح البخاري  )٥(

 .٢٧٦٩ رقم/٢٨٠ / ٣ ك الصيام باب فضل الصيام في سبيل اهللا لمن يطيقه بال ضررصحيح مسلم  )٦(
     .٢٩٨ / ٢النهاية   ) ٧(
 . ٣٢٨٠ رقم/٩٢ / ٤ باب ما يفْعُل بِالْهدىِ ِإذَا عطب فى الطَّرِيق الحجك  صحيح مسلم  )٨(
بكالل أو ظلع كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا  إذا انقطعت عن السير: قة أبدعت النا )٩(

   .١٠٧ / ١النهاية . أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منها 
)١٠( نيفتَح٧٦ / ٩شرح النووي على مسلم . ألسألن سؤاال بليغا عن ذلك : َألس.   



 

 ٣٢٨ 

   فَمضى ثُم رجع :- قَاَل -مره فيها  بِستَّ عشْرةَ بدنَةً مع رجٍل وَأ-صلى اهللا عليه وسلم-
 ، ثُم اصبغْ نَعلَيها فى دمها    ، انْحرها  « :قَاَل  ؟يا رسوَل اللَّه كَيفَ َأصنَع بِما ُأبدع علَى منْها          : فَقَاَل

  .»الَ َأحد من َأهِل رفْقَتك و، والَ تَْأكُْل منْها َأنْتَ ، ثُم اجعلْه علَى صفْحتها 
  

  :تخريج الحديث 
  .مختصراً عنِ ابنِ عباسٍ ،سنَانِ بنِ سلَمةَ  من طريق )١(أخرجه مسلم 

  

  :تخريج الحديث 
  .رجاله كلهم ثقات 

  

   .)٢(  وقد تكرر في الحديث) يزحفون على أستاههم (ومنه حديث  )٢٠٩(
  

  :رحمه اهللا ) ٣(قال اإلمام البخاري 
   دمحي مثَند٤(ح( ،    يدهم ننِ بمحالر دبثَنَا عدح ،     كاربنِ الْماب نرٍ   ،  عمعم نـنِ    ، عامِ بمه نع

  هنَبةَ    ، مريرَأبِي ه نقَالَ      ، �ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ني إِ   :عنيَل ِلباِئيَل قرس :  ابخُلُوا الْباد
   . حطَّةٌ حبةٌ في شَعرة:فَبدلُوا وقَالُوا، يزحفُون علَى َأستَاههِمفَدخَلُوا ،سجدا وقُولُوا حطَّةٌ 

  

  :تخريج الحديث 
   .به بمثلهمعمر  كالهما من طريق )٦(ومسلم ، )٥(أخرجه البخاري

  

  : دراسة رجال السند 
  . له كلهم ثقات رجا

  

 غَزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان رجل من المـشركين              (فيه  } زحل  { )٢١٠(
. يقال زحل الرجل عن مقامـه وتزحـل إذا زال عنـه    .  أي ينحينا   )يدقُّنا ويزحلُنا من ورائنا     

  .)٧(السير :  الدفّ يدفُّنا بالفاء من: ويروى . أي يرمينا : ويروى يزجلنا بالجيم 
  

  .لم أعثر على تخريج له 
 

                                                 
  . ٣٢٨٢ رقم/٩٢ / ٤ما يفْعُل بِالْهدىِ ِإذَا عطب فى الطَّرِيق باب  الحج ك  صحيح مسلم )١(
   .٢٩٨ / ٢النهاية ) ٢(
  .٤٢٠٩ رقم/١٦٢٧ / ٤  ك تفسير القرآن باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتمصحيح البخاري )٣(
  .٨٢٨ / ١التهذيب تقريب . بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصريهو ا: محمد  )٤(
  .٤٣٦٥ رقم/١٧٠١ / ٤ تفسير القرآن باب وقولوا حطة ك صحيح البخاري )٥(
  .٧٧٠٨ رقم/٢٣٧ / ٨  ك التفسير صحيح مسلم  )٦(
   .٢٩٨ / ٢النهاية   )٧(



 

 ٣٢٩ 

  

        خامتة البحثخامتة البحثخامتة البحثخامتة البحث
        

  :الحمد هللا على نعمه التي ال تنفد والصالة والسالم على نبيه األكرم وبعد 
فقد يسر اهللا تعالى لي االنتهاء من هذه الدراسة بتوفيقه ومنته لجزء من أحاديث كتاب النهاية في                 

فقد قمت بدراسة هذه األحاديـث بتخريجهـا        ، ثير رحمه اهللا  غريب الحديث واألثر لإلمام ابن األ     
  ودراستها والحكم عليها وبيان بعض األلفاظ  الغريبة التي تناولتها تلك  األحاديث 

  :وقد وصلت في هذا البحث إلى بعض النتائج 
  .إن بعض األلفاظ التي تناولها اإلمام ابن األثير تختلف عن األلفاظ الواردة في األحاديث -١
وجدت أن اإلمام ابن األثير يطلق لفظ حديث على األحاديث المرفوعة والموقوفة وبعـض               -٢

 .آثار السلف وال يميز بينها في ذلك

بعض ما وقفت عليه من األلفاظ التي أوردها ابن األثير غير مطابقـة لمـا خرجتـه مـن                    -٣
تمام بمطابقته لنفس الرواية التي     األحاديث وهذا يبين أنه يأتي بالحديث أحياناً بما معناه دون االه          

 .ذكرها األئمة في كتبهم

لم يلتزم اإلمام ابن األثير غالباً بذكر الحديث كامالً بل يذكر الشاهد الذي يريده ليبين الغريب                -٤
 .منه 

باعتبار أن بعض األحاديث غريبة اللفظ فهناك بعض الرواة لم أقف على ترجمة لهم لكونهم               -٥
كتب التراجم وعملت كل ما بوسعي ألقف على حالهم فلم أعثر على ترجمة             متأخرين لم تذكرهم    

 .لهم فاعتبرتهم من جملة المجهولين 

 هناك بعض األحاديث التي ذكرها اإلمام ابن األثير  لم أقف عليها إما أنها ال تزال مخطوطة -٦
 .أو أنها لم تصل إلينا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٠ 

        ::::وقد خلصت يف هذه الدراسة إىل ما يلي وقد خلصت يف هذه الدراسة إىل ما يلي وقد خلصت يف هذه الدراسة إىل ما يلي وقد خلصت يف هذه الدراسة إىل ما يلي 
  

  ٢١٠ .مجموع األحاديث التي قمت بدراستها
  ٧٥  .عدد األحاديث التي في الصحيحين

  ٣٢ .عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحين
  ٢٠  .عدد األحاديث الحسنة

  ٦٩  .بأنواعهاعدد األحاديث الضعيفة 
  ٥ .عدد األحاديث التي لم أعثر على تخريج لها 

  
  

        ::::توصيات توصيات توصيات توصيات 
غلين بعلم الحديث بتقوى اهللا والعمل الصالح ونشر السنة النبوية          أوالً أوصي نفسي وكل المشت     -

 .المطهرة لتعظم في نفوس العامة 

أوصي طلبة العلم الدارسين في علم الحديث االهتمام بهذا العلم والقيام بواجبهم نحـو الـسنة                 -
  .النبوية بتنقية األحاديث النبوية صحيحها من سقيمها 

 يتموا هذا العمل العظيم ليسهل على طلبة العلم تناول مثل هذه       نأوصي طلبة الدراسات العليا أ     -
 .الكتب وغيرها من كتب العلم 

أوصي طلبة العلم االهتمام بدراسة المخطوطات الحديثية لما فيها من النفع لطبة العلم للوقوف               -
 .على هذا التراث الذي خلفه السلف الصالح 



 

 ٣٣١ 

  
  

        الفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامةالفهارس العامة
  

        ....آليات القرآنيةآليات القرآنيةآليات القرآنيةآليات القرآنيةاااافهرس فهرس فهرس فهرس     -
        
        .... النبوية النبوية النبوية النبويةفهرس األحاديثفهرس األحاديثفهرس األحاديثفهرس األحاديث    -

        
        ....الرواةالرواةالرواةالرواةفهرس فهرس فهرس فهرس     -
  
        .... فهرس األماكن والبلدان فهرس األماكن والبلدان فهرس األماكن والبلدان فهرس األماكن والبلدان-

    

        .... فهرس املصادر املراجع فهرس املصادر املراجع فهرس املصادر املراجع فهرس املصادر املراجع-
    

        ....ملوضوعاتملوضوعاتملوضوعاتملوضوعاتاااافهرس فهرس فهرس فهرس     -
        
  
  



 

 ٣٣٢ 

 فهرس اآلياتفهرس اآلياتفهرس اآلياتفهرس اآليات

 رقم الحديث اسم السورة ورقم اآلية طرف اآلية الرقم

 ١٧ ٩/ آية -الكهف: سورة  ا عجباًَأم حسبتَ َأن َأصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانُوا من آياتنَ -١

 ٨١ ٤ / آية-التحريم: سورة  ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما   -٢

 ٢٩ ٢٣/ آية-سبأ: سورة  حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم قَالُوا الْحقَّ -٣

 ٥٤ ٨٠/ آية -هود : سورة   بِكُم قُوةً َأو آوِي ِإلَى ركْنٍ شَديدقَاَل لَو َأن ِلي -٤

٥- ونبا تُحمقُواْ متَّى تُنفح ١٣١ ٩٢/ آية-آل عمران :سورة لَن تَنَالُواْ الْبِر 

 ١٢٧   ٢٢/ آية-يونسسورة  هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ -٦

٧-  رَأنذوبِينالَْأقْر تَكيرش١٩ ٢١٤/  آية-الشعراء:سورة  ع 

٨-     خَلُونبي ينالَّذ نبسلَا تَحآل عمران :سورة  و-  
                 ١٨٠/اآلية 

١٨٧ 

 ٩٨ ١٥/  آية -ص : سورة  وما ينظُر هُؤلَاء ِإلَّا صيحةً واحدةً -٩

 ١٨ ١/ آية -الحج: سورة  قُوا ربكُم ِإن زلْزلَةَ الساعة شَيء عظيم  يا َأيها النَّاس اتَّ -١٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٣ 

  

 فهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثار

 رقم الحديث اسم الراوي طرف الحديث

هعم لْتُهملًا فَححازِبٍ رع نكْرٍ مو بَأب تَاع١٦٢ البراء بن عازب اب 

 ٣٢ نقادة  بانَةً رِكْبانَةًابغِ نَاقَةً حلْ

 ١٨ أنس بن مالك َأتَدرون َأي يومٍ هذَا

 ٤٣ ابن مسعود  َأتَى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْغَاِئطَ 

 ١٥ ابن عمر َأتَى فَاطمةَ رضى اهللا عنها فَوجد علَى بابِها ستْرا

وهو اقرتُ بِالبيَُأتضيةٌ َأبابرِي  دالخُد ديع٦٧ َأبِي س 

 كعجضتَ مْأ، ِإذَا َأتَيضازِب فَتَون عاء بر١٠١ الْب 

هرح هامطَع همكُم خاد١٥٤ أبو هريرة  إذَا أكفى أحد 

هربتَز َأن كلَياِئِل ثَالثًا فَال علَى الستَ عدد١٩١ أبو هريرة ِإذَا ر 

 ١١٢ سهل بن َأبِى حثْمةَ ِإذَا صلَّى َأحدكُم ِإلَى ستْرة فَلْيدن منْها

 ١١٦ جابر بن عبد اهللا ِإذَا كَان يوم عرفَةَ

 ٣١ جابر .فََأمكنُوا الركْب َأسنَّتَها، ِإذَا كُنْتُم في الْخصبِ 

 ٧٤ يحيى بن جابر إذا مدحت أخاك في وجهه

 لْطَانا سيهف سلَي ةلْدتَ بِبررا، ِإذَا مخُلْه٦٤ أنس فَالَ تَد 

دَأح ْأتي فَلَم ةارِدب لَةي لَي١٢٨ بِالٌل َأذَّنْتُ ف 

 ١١٢ عائشة ارهقُوا الْقبلَةَ

 ٥٧ أبو هريرة ارهك هذَين حتى يصطلحا

النَّبِى نْدالَنِ عجر تَبٍل صلى اهللا عليه وسلم- اسبنِ جاذ بع٧٥ م 

 وَل اللَّهستَفْتَتْ رفَاس يننس عبتْ سيضتُحصلى اهللا عليه وسلم-اس-ى ذَِلك٥٦ عائشة  ف 

 ٢٤ ُأم سلَمةَ استَرقُوا لَها فَِإن بِها النَّظْرةَ

 ١٩٠ عياض بنِ حمارٍ   جهِلْتُمَأالَ ِإن ربى َأمرنى َأن ُأعلِّمكُم ما

ةيدبِم هيآت َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسي رنر١١٠ ابن عمر َأم 

 ٨٠ أبو موسى األشعري ِإن الَْأشْعرِيين ِإذَا َأرملُوا في الْغَزوِ

 ١٦٣ رو بن عوفعم ِإن الدين لَيْأرِز ِإلَى الْحجازِ

 ١١ ُأبي بن كَعبٍ َأن الشَّمس تَطْلُع بيضاء تَرقْرقُ

 ٥٠ عائشة َأن اَهللا يحب الواِلي الشَّهم



 

 ٣٣٤ 

ينةسوِل اِهللا بِالمدر هدطَ علَى عقَح طَرالم ٥٣ أنس أن 

 سدهمِإن اَألمير ِإذَا ابتَغَى الريبةَ فى النَّاسِ َأفْ

     دـوـن اَألسرو بمَع
والْمقْدام بـن معـد      ،

 يكَرِب وَأبِى ُأمامةَ

١٦٥ 

 اللَّه َألُوا نَبِىس النَّاس صلى اهللا عليه وسلم-َأن-َألَةسبِالْم هفَوتَّى َأح٨٩ أنس   ح 

هو متَجاح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي َأنرِمحم ١٠٩ جابر و 

اِلهِممِل َأعا بِفَضيهلُوا فا نَزخَلُوهِإذَا د نَّةَل الْجَأه ١٥٣ أبو هريرة  َأن 

منَتَهوا ابحنْكي ي َأنتَْأذَنُوا فاس ةيرغنِ الْمشَامِ بي هنب ةَ ِإنمخْرن مر بوس١٦٥ الْم 

 ١٧ النُّعمان بن بشيرٍ ا في كَهفِإن ثَلَاثَةً كَانُو

 اءالً ججر فَّ، َأنخََل الص٨٨ أنس فَد 

وِل اللَّهسر لَدو بُِأم متَّهي الً كَانجر ٥٩ أنس َأن 

 ١٢٤ ابن عباس َأن رجال من َأزِد شَنُوءةَ

 ٦٥ سعد بن أبي وقاص  ذَاتَ يومٍ من الْعاِلية َأقْبَل-َأن رسوَل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

شْرِكُونالْمو والْتَقَى ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن 
  دــع ــن س ل بــه س

يداعالس 

١٠٧ 

 ٧٨ حبيش بن خَاِلد َأن رسوَل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين خرِج من مكَّةَ

جِدسخََل الْمد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر ٤٠ أبو هريرة  َأن 

 وَل اللَّهسر صلى اهللا عليه وسلم-َأن-انفْياُل َأبِى سِإقْب لَغَهب ينح ر١٦١ أنس بن مالك  شَاو 

 وَل اللَّهسر وسلمصلى اهللا عليه -َأن-رجكَّةَ َأتَى الْحم ما قَدد اللَّه  لَمبن عابِر ب٨٢ ج 

نَةابزنِ الْمى عنَه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر ١٩٢ أبو سعيد الخدري  َأن 

 ١٠٨ أنس َأن رهطًا من عرينَةَ َأتَوا النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم

ر يِِإنعور يسِ نَفَثَ فالْقُد ح١٤٦ ابن مسعود و 

اءبةَ نُجعبس يطُأع كُلَّ نَبِي ٢ علي ِإن 

 ١٢٤ أبو هريرة  إن هللا تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه

ةعمالْج موي كُمامِل َأيَأفْض نم سٍ ِإنن َأوس ب٨٦ َأو 

 ١٢٢ عمر بن الخطاب ه ُألنَاساِإن من عباد اللَّ

                ـهلَيـلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسلَى روا عمنَةَ قَديرعكٍْل وع نالًا مرِج ا َأونَاس َأن
لَّمسو 

 ١٧٨ أنس

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسلَى روا عمقَد دنَه فْدو ٧٦ علي أن 



 

 ٣٣٥ 

موي َأنموي نٍ كَاننَي٥١ أسامة بن عمير  ح 

ينشْرِكالْم دبُل زِإنَّا لَا نَقْب 
عياض بـن حمـارٍ     

يعاشجالْم 

١٨٩ 

 ٥٢ عثمان بن عفان يوم الْجبِل: َأنْشُد بِاللَّه رجلًا سمع من رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل 

لَكُمقَب كَان نمم طه٩ ابن عمر انْطَلَقَ ثَالَثَةُ ر 

اِلدالْو نْزِلَةبِم ا َأنَا لَكُم٨٧ أبو هريرة ِإنَّم 

 ٧٣ أنس إنما سمي رمضان ألنه، يرمض الذنوب

 ١٢٥ عائشة ِإنَّما كَان النَّاس يسكُنُون الْعاِليةَ

 ١٣٥ معبد بن هوذة  مروحِ عنْد النَّومَِأنَّه َأمر بِاِإلثْمد الْ

امِ اللَّهبَِأي مهذَكِّري همى قَوف الَمالس هلَيى عوسا منَميب بٍ ِإنَّهكَع نب ى١١٣ ُأب 

 ١٩٩ ابن عباسٍ َأنَّه دفَع مع النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم عرفَةَ

 ١٩٧ أبو هريرة َأنَّه ذَكَر رجلًا من بني ِإسراِئيَل

لَكُمى قَبضا ميمف كَان قَد ١٤٦ أبو هريرة  ِإنَّه 

 ١٥٢ وائل بن حجر أنه كتب لوائل بن حجر من محمد رسول اهللا

 ٩٥ عدي الْجذَامي  َأسفَارِهَأنَّه لَقي رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في بعضِ

 ١٤١ المسيب بن حزن  أنه لَما حضرتْ َأبا طَاِلبٍ الْوفَاةُ

داكالر اءى الْماَل فبي ى َأننَه ٣٩ جابر .َأنَّه 

 ١٦١ قَيلَة بنت مخْرمةَ َأنَّها كَانَتْ تَحتَ حبِيبِ بن َأزهر َأخي بني جنَابٍ

 ٤١ عمر نِّى َألركُد بِهِم فى اُألولَيينِِإ

 ٣٨ أبو رافع أهل الركْح أحقُّ بِركْحهم

 ٣٤ أحد أصحاب النَّبِي بشِّر ركْب السعاة بِقُدورٍ من نَارٍ

 وُل اللَّهسثَ رعنَةً-صلى اهللا عليه وسلم-بدةَ بشْرتَّ ع٢٠٨ ابن عباس  بِس 

ثَ رعبطَاءشًا إلَى الْقُريج لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهس 

حيان بن َأبِي سـلْمى     
وعنْبسة بن سـلْمى     

اللّه دبع نب نيصحو 

١٩٨ 

 وُل اللَّهسثَنَا رعصلى اهللا عليه وسلم-ب-ةرِيى سوزودنا جراب تمر ف  

  
  ٧٩  جابر بن عبد اهللا

عب وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم-ثَنَا ر-ةرِيى سف  ارِثالْح نب ملس١٠٠ م 

 ١٩٥ علي بعثَني رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى الْيمنِ



 

 ٣٣٦ 

 ٣ عائشة بينا هم ظهراً في بيتهما

 النَّبِى عى مشا َأنَا َأمنَميعليه وسلمصلى اهللا -ب-ثرى ح١٦٨ ابن مسعود  ف 

هابحَأصو اِلسج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه ا نَبِينَمي١٥٩ أبو هريرة  ب 

نُونشٍ سيلَى قُر١٨٢ رقيقة ابنة أبي صيفي تتابعتْ ع 

 نَّا النَّبِىا�تَخَلَّفَ عنَاهافَرس ةفْرى سا  ف دبرٍوعمنِ عب ١١٣ للَّه 

 ٥٧ ابو هريرة  تُعرض اَألعماُل فى كُلِّ يومِ خَميسٍ واثْنَينِ

هِمارِفعِإلَى م ي نَاسْأتافُ فَييالَْأر ١٧٧ أبو هريرة تُفْتَح 

 ٢٠ عمار بن ياسرٍ ثَالَثَةٌ الَ تَقْربهم الْمالَِئكَةُ

 ٤٩ ابن عمر  ر اللَّه عز وجلَّ ِإلَيهِم يوم الْقيامةثَلَاثَةٌ لَا ينْظُ

 ٧٢ عقيُل بن َأبِي طَاِلبٍ ِإن ابن َأخيك يْؤذينَا: فَقَالُوا. جاءتْ قُريشٌ ِإلَى َأبِي طَاِلبٍ

 ٦٦ عائشة  فَتَعاهدن، جلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً 

 ١٣٩ الحسن البصري  د الموتالحمى راِئ

 ١ عائشة حين قَاَل لَها َأهُل الِْإفْك ما قَالُوا

 ذات يوم وهو محتَضن َأحـد ابنَـىِ         -صلى اهللا عليه وسلم   -خَرج رسول اهللا  
هنَتاب 

 ١٧٢ خَولَةُ بِنْتُ حكيمٍ

ج علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعليه قَميصقَان خرهيوغ بالربص١٨٤  م 

 ١٦٧  زيد بن كعب البهزي خَرج يرِيد مكَّةَ

 وِل اللَّهسر عنَا مجفَرٍ-صلى اهللا عليه وسلم-خَرى سارِ  فاَألنْص نل مج٨٤ ر 

 ٢٠٥ علي صلى اهللا عليه وسلم-خُطبتْ فَاطمةُ إلى رسول اهللا 

رٍل َأججُل ِلرالْخَي ، تْرٍل سجِلر٧ أبو هريرة و 

 ٦٨ أبو هريرة  دخَلَت امرَأةٌ النَّار من جراء هرة لَها

 ١١٧ أبو هريرة دخَلْتُ يوما السوقَ مع رسوِل اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم

كرِيبا لَا يِإلَى م كرِيبا يم ع١٦٤ الحسن بن علي د 

ضِالدي الَْأرف ةُ اللَّهاير ن١٨٦ ابن عمر ي 

 ٢٠٢ عبد اللَّه بن سالَمٍ ذَاك ِإنِّى بينَما َأنَا نَاِئم ِإذْ َأتَانى

 ١٠٤ معاذ ذُروةُ سنَامِ الِْإسلَامِ الْجِهاد في سبِيِل اللَّه

 النَّبِى نْدُل عزالْع ر٢٠٠ أبو سعيد الخدري  لم صلى اهللا عليه وس-ذُك 

 وَل اللَّهستُ رَأيصلى اهللا عليه وسلم-ر-اءضيب نْهم هذ١٧٥ أبو جحيفة  ه 

قرتَبةَ ِإسطْعي قدبِي كََأن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي دهلَى عتُ عَأي١٥٠ ابن عمر ر 



 

 ٣٣٧ 

 وُل اللَّهسِئَل رى كَ�سف دالْي تُقْطَع م 
عبد اهللا بن عمرو بن     

 العاص
١٣٠ 

 ١٤ أبو هريرة سِئَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنِ النَّخِْل

 ١٢٠ أبو هريرة  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قبائل العرب

فَارِهضِ َأسعي بف هعتُ مافَر٧٧ جابر بن عبد اهللا س 

 ٥١ أسامة بن عمير فََأصابنَا رك من مطَرٍ، سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسـوَل اِهللا ، إنَّـا نَركَـب         : سَأَل رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَاَل          
  للصيد اَألرماثَ في الْبحرِ

 بعض بني مدِلجٍ
٦١ 

  َألْتُ خَاِلي هس    ييمالَةَ التَّمبن َأبِي ه نْد   لَّى اللَّهص النَّبِي ةلْيح نافًا، عصو كَانو
لَّمسو هلَيع 

هنْد بن َأبِـي هالَـةَ      
ييمالتَّم 

١٣٨ 

 ١٧٣ جابر بن عبد اهللا سالم عليك أبا الريحانتين

 ١١٥ أنس سلَك رجالَنِ مفَازةً

 ٤٥ مخَول الْبهزِى خَير الْماِل فيه غَنَم النَّاسِ زمانسيْأتي علَى 

ونغَّضبم كْبر يكُمْأتيس يكتن عابِر ب٣٣ ج 

 صعد رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رقْمةً من جبٍل
    خَـارِقن مة بقَبِيص

 وزهير ابن عمرٍو
١٩ 

ص ابِيناُل، الَةُ اَألوصالْف ضمتَر ينح قَمن َأرد بي٧١ ز 

اربج اءمج٤٢ أبو هريرة  الْع 

 ٢٥ ابن عباسٍ عرِضتْ علَي الُْأمم فَجعَل يمر النَّبِي ومعه الرجُل

ةبِييدالْح موي شَ النَّاسط٦٠ جابر بن عبد اهللا  ع 

 ٤ ابن عباس ِلمن ُأعمرها الْعمرى

الما السهِملَييَل عاعمِإساقَ وحا ِإسذُ بِهوعي يماهرِإب ذَةٌ كَانوع 
عبد الرحمنِ بنِ 

فوع 
٩٣ 

 ٢٠٠  غَزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان رجل من المشركين يدقُّنا

 ٥ عمر بن الخطاب ى النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يستَْأمرهفََأتَ

 ١٨٣ سهل بن سعد في الْجنَّة ثَمانيةُ َأبوابٍ

 ٨٣ عمر بن الخطاب فيم الرمالَن الْيوم والْكَشْفُ عنِ الْمنَاكبِ

لَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى راصمورِ يلَاةَ الظُّهص لَّمسو ١٣٧ أنس ه 

يققالرِل ونِ الْخَيتُ عفَوع ٢٢ علي قَد 



 

 ٣٣٨ 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَى النَّبِيسِ عالْقَي دبع فْدو م٦٣ ابن عباس قَد 

 ١٣٣ س بن حذَيفَةََأو قَدمنَا وفْد ثَقيف علَى النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم

 ١٤٤ شَداد بن َأوسٍ يا رسوَل اللَّه، كَيفَ ُأسرِي بِك: قُلْنا

 ١٠٩ أبو هريرة ادخُلُوا الْباب سجدا:قيَل ِلبني ِإسراِئيَل 

 ١٣١ أنس كَان َأبو طَلْحةَ َأكْثَر الَْأنْصارِ بِالْمدينَة مالًا

ِإذَا ر كَانجوِإذَا تَز ان١٠ أبو هريرة فََّأ اِإلنْس 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر جِدسي مف لُّونصي النَّاس ١٩٧ عائشة كَان 

 ١٤٩ أنس كَان النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأحسن النَّاسِ

 لَّى اللَّهص النَّبِي كَانهِهجلَها بِوتَقْباس تْ رِيحاجِإذَا ه لَّمسو هلَي١٢٧ ابن عباس ع 

 ٢٨ جابر كَان َأهُل بيت من الَْأنْصارِ يقَاُل لَهم آُل عمرِو بنِ حزمٍ

 ٧٠ ابن عباس كَان بنُوا َأبِي طَاِلبٍ يصبِحون غُمصاً رمصاً

عبد الـرحمن بـن      رحمنِ بنِ عوف وخَاِلد كَلَامكَان بين عبد ال
 عوف

١٥٠ 

 ١٧٠ عائشة كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا استَراثَ الْخَبر تَمثََّل بِقَافية طَرفَةَ

ي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ١٤٣ أنس فَرٍ كَان 

 وُل اللَّهسر يرِ-صلى اهللا عليه وسلم-كَانسى الْمتَخَلَّفُ فيفَ،  يعجِى الضز٢٠٤ جابر فَي 

 وُل اللَّهسر فُوفَنَا-صلى اهللا عليه وسلم-كَانى صوسيرٍ  يشن بان بم١٦ النُّع 

 ٦٩ عائشة  يه وسلَّم وحشٌكَان ِلآِل رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَ

 ١٢ علي قَد فَعلْنَا كَذَا وكَذَا: كَان يْأمر بِالَْأمرِ، فَيْؤتَى، فَيقَاُل 

 وِل اللَّهسر فيةُ سةً- صلى اهللا عليه وسلم–كَانَتْ قَبِيعض١٢١ أنس  ف 

 ٤٤ أبو برزة األسلمي م فَسمعوا غنَاءكَانُوا مع رسوِل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّ

هيقَتقينَةٌ بِعه١١٨ سمرة بن جندب كُلُّ غُالَمٍ ر 

 كُْل فَلَعمرِى لَمن َأكََل بِرقْية باطٍل
 صـحار عالقة بـن    

 السليطى
٢٧ 

 ٦٢ رافع بن خَديجٍ كُنَّا َأكْثَر الَْأنْصارِ حقْلًا

 ٥٥ أنس ِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَضحككُنَّا عنْد رسو

 َأبِي سعيد الْخُدرِي فَنَزلْنَا فَجاءتْ جارِيةٌ، كُنَّا في مسيرٍ لَنَا 
٢٣ 

 ٥٨ البراء  كُنَّا مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مسيرٍ



 

 ٣٣٩ 

 الْمدينَةكُنْتُ َأرتَمى بَِأسهمٍ ِلى بِ
عبد الـرحمنِ بـنِ     

 سمرةَ
٩٢ 

 وَل اللَّهستُ رةً فََأتَييدةً شَديرةً كَثضيح اضتَحشٍ كُنْتُ ُأسحنَة بِنْت جم٤٧ ح 

ينَةدالْمكَّةَ وم نيا بيمف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي عكُنْتُ م 

ارث أو  أبو قتادة الح  
النعمان بـن ربعـي     

 األنصاري 

٣٠ 

 ٩٦ ابن عمر لَا تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ

 ٢٠٧ أبو هريرة ال تُجزِئ صالَة ال يقْرأ فيها بِفَاتحة الكتَابِ

 ١٥٧ و بن عوفعمر حتَّى تَكُون َأدنَى مساِلحِ الْمسلمين بِبولَاء،لَا تَقُوم الساعةُ 

 ٢٥ ابن عباس ال رقْية إلَّا من عينٍ أو حمة

 ٣٧  ال شُفعة في فناء

 ١٩٣  ال يقْبل اللّه صالة الزبين

اءم نَقْع نَعم١١٩ عائشة لَا ي 

هيدلَى يع فْتَحلًا يجا رةَ غَدايالر نيطلَُأع دعن سل به١٨٥ س 

ر نلَعياشالر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّه١٧٦ ثوبان س 

لَم َأزْل حرِيصا علَى َأن َأسَأَل عمر رضي اُهللا عنْه عنِ الْمرَأتَينِ من َأزواجِ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 

 ابن عباس 
٨١ 

 ١٤٧ ابن عمر  يدع هُؤالَء الدعوات-صلى اهللا عليه وسلم-ه لَم يكُن رسوُل اللَّ

اذعنِ مبِ بعنِ الصصنَا إلَى حيا انْتَهلَم  اللّه دبن عابِر ب١٣ ج 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر وجي خُرلَغَنا ب٤٦ عدي بن حاتم لَم 

 ٩٨ أبو هريرة  اُهللا من خَلْق السماوات واَألرضِلَما فَرغَ

 النَّبِى ى كَانالَّت ىلَتا كَانَتْ لَيى-صلى اهللا عليه وسلم–لَمنْدا عيه١٧١ عائشة  ف 

ةبِييدلَى الْحلْنَا عا نَز١٣٦ أبو قتادة لَم 

دليخُو نفََل بي نَوناكْف م١٨٠ علي اللّه 

 ٣٥ حذيفة بن اليمان لَو أن رجالً َأنْتج فَرساً

 ١٥٦ أنس بن مالك لَيس من بلَد ِإالَّ سيطَُؤه الدجاُل ِإالَّ مكَّةَ والْمدينَةَ

 ١٤٢ أنس لَيلَةَ ُأسرِي بِرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم

 ٨ عيينة بن حصن  عمنا من هذا الطعام الضائعما أحد يعلف لنا دوابنا ويط

 ٩٩أبوسلَمةَ بن عبد  ما َأذن اللَّه لشيء كما َأذن إلنسان حسنِ التَّرنُّمِ بِالْقُرآنِ



 

 ٣٤٠ 

 الرحمن

اءود َل لَهِإالَّ َأنْز اءَل اهللا دا َأنْز٩٠ ابن مسعود م 

يكُمف قُوبالر وندا تَع٣ ابن مسعود م 

 ٢٦ المغيرة بن شعبة َما تَوكََّل منِ اكْتَوى واستَرقَى

بِيِل اللَّهي سف جهمٍ رلسرٍِئ مام ا خَالَطَ قَلْباِئشَة م١٠٥ ع 

نْهم ى َأِلى ذَِلككُنْتُ َأنَا الَّذ ءشَى لَه ا كَان٦ بالل م 

 ١٤١ أبو موسى األشعري ه علَيه وسلَّم ِإلَى دمث  ماَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّ

كَاتَهز َؤدي الًا فَلَماُهللا م آتَاه ن١٨٧ أبو هريرة م 

ةنَابَل الْجغُس ةعمالْج موَل ينِ اغْتَس١٢٩ أبو هريرة  م 

 ١٥٨ عثمان من حفَر رومةَ فَلَه الْجنَّةُ

 امص نمبِيِل اللَّهي سا فمو٢٠٧ أبو هريرة ي 

 هدرفَالَ ي انحير هلَيع رِضع ن١٧٤ أبو هريرة م 

 ٩٤ ابن عباسٍ َأو رميا يكُون بينَهم بِحجرٍ من قُتَل فى عميا

نَّةةَ الْجاِئحر حري داً لَماهعقَتََل نَفْساً م نم رٍوعمنِ عب د اللَّه١٢٥ ب 

لَاِئكَةالْم نا كوكبة مهعمامِ وةُ الَْأنْعورلَتْ س٢٠٣ أنس بن مالك نَز 

    وُل اللَّهسى رانآنِ     -صلى اهللا عليه وسلم   -نَهالْقُر ةاءرق نع  ،    َأو ـعاكَأنَا رو
اجِدس 

 علي بن أبي طالب
٤٨ 

ل المحنَهى أن يكتَحرود المرم باإلثْم١٣٤  ح 

 ١٩٤ عبد اهللا بن أبي أوفى  نهى عن مزابي القبور

هذه فَرِيضةُ الصدقَة الَّتي فَرض رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم علَـى               
ينملسالْم 

 أبو بكر الصديق
٢١ 

 ٢٥ ابن عباس هم الذين ال يستَرقُون

َأبو هِهجبِو امقَى الْغَمتَسسي ُضِل * يامةٌ ِللَْأرمصى عتَاماُل  الْيمر ثمن ع٨٥ اب 

 ٩٧ أبو هريرة والَّذي نَفْسي بِيده لَقَد هممتُ َأن آمر بِحطَبٍ

لَى لُوطع ةُ اللَّهمحر٥٤ أبو هريرة و 

 رِيرِهلَى سع رمع عضو،النَّاس ١٥١ ابن عباس فَتَكَنَّفَه 

 ١٦٩ ابن عمر فَراثَ علَيه، وعد النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم جِبرِيُل 

ونزِيديو يهف نقَوري منَّهلَك٢٩ ابن عباس  و 

 ١٨١ أبو أسيد الساعدي ى آتيكُميا َأبا الْفَضِل، ال تَرِم منْزِلَك َأنْتَ وبنُوك غَدا حتَّ



 

 ٣٤١ 

 يا بِالَُل َأقمِ الصالَةَ َأرِحنَا بِها
رجل من خزاعة أحد    

 الصحابة
١٣٢ 

نَبِي تَ َأنَّكملفَ عوَل اِهللا ، كَيسا ر١٠٥ أبو ذر ي 

 ١٧٩ فَروة بن مسيك يا رسوَل اللَّه َأرض عنْدنَا

وَل اللَّهسا رنَا يتيى بنَا فعا ماِلمس اِئشَة  ِإن١٠١ ع 

 ١٠٢ أبو ذر يا رسوَل اللَّه َأوصني

 ١٥٥ أنس بن مالك يا رسول اهللا واهللا لقد أتيناك وما منا بعير يئط

 ٢٠١ كعب بن مالك يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ١٨٨  عروة دهم فَيرجعون إليهم زباً حبنايبعث أهُل النار وفْ

 مقَو يكُمف جخْري ،هِملَاتص عم لَاتَكُمص ونرقتَح رِيالْخُد يدع٩١ أبو س 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤٢ 

  

    فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم 
رقــــم 

 الحديث

  

 ِإبراهيم بن مسلم 
١٩٤ 

 ١٥٢ إبراهيم بن الحسين 

 ٧٢  بن الفضل بن أبي سويدإبراهيم

 ٣٨ إبراهيم بن المنذر

 ١٩٩ إبراهيم بن سويد

وِيرالْه اللَّه دببن ع يماهر١٨١ ِإب 

١٦١ إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم البصري  الْكَشِّي 
 ٣٥ إبراهيم بن محمد الفريابي 

  يانى الْغَسيحشَامِ بن يبن ه يماهر١٠٣ ِإب 

 ١٦٢  السبيعيِإبراهيم بن يوسفَ

 ٥١ سلمى بن عبد اهللا: بكر الهذلي قيل اسمه أبو

 ١٩٢ مولى بن أبي أحمدأبو سفيان 

 ١١٠ أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم

 ١٥٥ أحمد بن رشد بن خثيم 

 ٧٠ أحمد بن عثمان بن الفضِل بن جعفرِ المخْبزِي

 ٥٣ يلأحمد بن علي بن الفض

رح١١١ أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن الس 

 ١١٦ َأحمد بن محمد بنِ الْفَضِل 

 ٧٣ أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن شاذان أبو مسعود

 ٩٨ أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي 

 رِيبالد يماهرِإب ناقُ بح١٨ ِإس 

 ١٤٤ الحمصيم بنِ الْعالَء بن الضحاك ِإسحاقُ بن ِإبراهي
 ١٤١ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي

 ١٣٩ إسحاق بن إسماعيل الطالقاني

 ٨ إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة 
 ١٦٤ إسحاق بن موسى بن عبد اهللا بن يزيد الخطمي   



 

 ٣٤٣ 

 ١٩٥ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 

يُل باعمِإس هنَبنِ مِل بقعنِ مالْكَرِيمِ ب دبع ١٧ ن 

 ٧٤ إسماعيل بن عياش 

 دين َأبِي ُأسد بي١٣٦ ُأس 

 ٧١ أيوب بن أبي تميمة جلس السختياني 

 ١٢٨ َأيوب بن يسارٍ
 ٧٩ بريد  بن عبد اهللا األشعري 

 يارِسالد ديبع نب ١٨٦ بِشْر 

 ٧٧ الناجي بشير بن عقبة 

 ١٢ بهز بن أسد العمي 

 ٥٩ ثابت البناني 

 ٣٣ ثابت بن قيس َأبِو الْغُصنِ الغفاري

 ٢١ ثمامة بن عبد اهللا بن أنس 

 ٣ جرِير  بن عبد الحميد بن قُرط
 ١٢١ جرِير بن حازِمٍ

 ١١٤ جعفر بن إياس بن أبي وحشية 
 ١١٥ جعفر بن سليمان

محن مفَر بعج ١٧٥ د 

 ١٠٠   الحارث بن مسلم 

 ٤ حجاج بن َأرطَأة 
 اجج٦٣ بن المنهال األنماطي ح 

 ٢٩   بن يحيى بن حرملة أبو حفص التجيبيحرملَةُ

 ٧٨ حزام بن هشام الخزاعي 

 ٢٠ الْحسن بنِ َأبِى الْحسنِ البصري 

 ٧٠ الحسن بن عرفةَ 

 ١٢٥ الْحسن بن عمرو التميمي 
 رِينِ النَّضسالْح نب نيس١١٦ الْح 

 ١٢٧ الْحسين بن قَيسٍ 
 دمحم نب نيس١١٩  بن بهرام التميميح 



 

 ٣٤٤ 

 ٢٥  السلميحصين بن عبد الرحمنِ

 ١٩٨  الهفانيحصين بن عبد اللّه

 ٢٥ حصين بن نُميرٍ 

و عَأب رمبن ع فْصحيضوالْح رِيرالض ر١٦١  م 
 ١٦٨ حفص بن غياث

 ٩٥ حفْص بن ميسرةَ الصنعاني

 ٩ الحكم بن نافع البهراني الحمصي 
 ١٠٤ حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 

 ٤٨ حماد بن أسامة 

 ديز نب ادم١٤٣ ح 

 ٦٧ حماد بن سلمة

 ١٨١ عديحمزة بن َأبِي ُأسيد السا

 ٨٨ حميد بن أبي حميد الطويل  

 ٥٨ حميد بن هالل العدوي 

 ١٩٥ حنَش بن الْمعتَمر

 ١٩٨ حيان بن َأبِي سلْمى 

لْتن الصة ب٢٧ خَارِج 

 ٩٣ خالد بن سلمة بن العاص المخزومي  

 ٩٤ خَلَف بن خَليفَةَ 

 ٦٧ داود بن المحبر 

 ١٦١ ة علَيبةََدحيبةُ ابنَ
 ٧ ذكوان أبو صالح السمان الزيات 

 ٦٤ الربيع بن صبيح

يدعالس اءرو١٦٤ ربيعة بن شيبان السعدي َأبِو الْح 

 لَابِيوبٍ الْكهوو مَأب يدش١٩٨ ر 

 ١١٣ رقَبة بن مصقلة العبدي الكوفي 
 يامالْي ديبد بن الحارث بن عبد زيب١٤٥ الكريم الياميز 

 ١٨٢ الزجر بن حصن

 ١٧٦ زكريا بن أبي زائدة



 

 ٣٤٥ 

 ١٨٢ زكريا بن يحيى بن عمر الطائي 

 ٤٧ زهير بن محمد  التميمي

 ١٦ الجعفي زهير بن معاوية

 ٧٣ زياد بن ميمون

 ١٢٠  بن الحواري أبو الحواري البصري زيد العمي

 لَمن َأسد بي٨٣ ز 

 ٦ الم بن أبي سالم ممطور زيد بن س
 ٦٠ سالم بن أبي الجعد 

 ٣٠ سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد اهللا التيمي 

 ٣٤ السرِي بن يحيى الشيباني

 ١٤٦ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

 ٣٢ سعر بن نقادة 

 ١٥٢ سعيد الحضرمي 

 ٨٩ سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري 

 ٩٢ يد بن إياس الجريريِسع

 ١٥٥ سعيد بن خثيم 

 ٦٤ سعيد بن عبد اهللا دمشقي 

 رِىالثَّو انفْي٦٢ س 

 انفْي٢ بن عيينةس 
 ٨٤ سالم بن سليم الحنفي أبو األحوص

 ١٢٠ الطويل : أبو سليمان ويقال له، أو سلم، سالَّم بن سليم

 ٨٥ سلم بن قتيبة الشعيري

 ٩٣ سلمة بن العاص 

 ١٠٨ األعرج َأبِو حازِمٍ سلمة بن دينار

ىمالتَّي انملَي١٤٢ س 

 ٥٨ سلَيمان بن المغيرة القيسي

 ١٠٦  سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي
 ٧٤  أبو الحمصيسليمان بن سليم الكلبي

 ٦٦ سليمان بن عبد الرحمن



 

 ٣٤٦ 

 ٤٤ سلَيمان بن عمرِو بنِ الَْأحوصِ 

يرٍ سن كَثان بم٩٤ لَي 

 ٣ سليمان بن مهران اَألعمشُ 
 ١٦ سماك بن حرب 

 ١٢٩ سمى مولَى َأبِى بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ 
 ١٠ سهيل بن أبي صالح

ىاننْعالص ث٨٦ شراحيل بن بلوم َأبِو اَألشْع 

ديبن عح بي١٦٥ شُر 

 ١٦٢ مةَشُريح بن مسلَ

 ١٤٢ شَرِيك بن عبد اِهللا 

 ٩ شعيب بن أبي حمزة األموي 
 ١٣٠ شعيب بن محمد 

 ١٠٣ شَهر بن حوشَبٍ 

 ٣٣ صخْر بنِ ِإسحاقَ 

 ٣٥ ضمرة بن ربيعة الفلسطيني

 ١٦٥ ضمضم بن زرعةَ

 ٩٤ طاووس بن جلس اليماني 

 ٧٠ طلحة بن عمروٍ 

 ٧٢ طلحة بن يحيى 

 ٣٢ عاصم بن سعر بن نقادة 

 ٢٢ عاصم بن ضمرةَ 

 يلبن ع ماص١٢٧  ع 
 ٨٤ عاصم بن كُلَيب

 ١١ عامر بن شراحيل  الشعبي 

 ٨٩ عبد اَألعلَى بن عبد اَألعلَى 

 شْرِيننِ َأبِي الْعبِيبِ بح نب يدمالْح دب١٥٣ ع 

 ٢٩ عى عبد الرحمن  اَألوزا

 ٩٧ عبد الرحمنِ اَألعرجِ

 ١٢٣ عبد الرحمن الخراساني 



 

 ٣٤٧ 

 ٧٥ عبد الرحمنِ بنِ َأبِى لَيلَى 

 ٥١ عبد الرحمن بن الحسن الزجاج

 ١٥٥ عبد الرحمن بن الحسن الهمداني

 ١٦٧ عبد الرحمن بن القاسم العتَقي  

 ١٣٥  معبد بنِ هوذَةَ عبد الرحمنِ بن النُّعمانِ بنِ

 ٢٠٠ عبد الرحمنِ بنِ بِشْرٍ 

 يكتنِ عابِرِ بن جنِ بمحد الرب٣٣ ع 

 ٩٥ عبد الرحمنِ بن حرملَةَ

 ١٩٥ عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبيد البصري

ىفرالْح اللَّه ديبع ننِ بمحالر دب١٤٤ ع 
 ١٩  الرحمن بن ملٍّ أبو عثمان النَّهدي عبد

 ٢٠٦ عبد الرحمن بن يعقوب الجهني 

 اقزالر دب١٨ بن همام بن نافع الصنعاني ع 

 ١٤ عبد السالم بن عمر الجني 

 ١٧ عبد الصمد بن  معقٍل 

 ٣٦  عبد الصمد بن عبد الوارث

 دمحزِيزِ بن مالْع دب١٠ ع 

 ٧٦ د العزيز بن يحيى الجلودي عب

 ٢٠١ عبد اهللا بن الحسن الحراني 

 ١٠١ عبد اِهللا بن المبارك 

 ٢١ عبد اهللا بن المثنى األنصاري 

 ١ عبد اهللا بن حجية األجلح 
 رِينْبانٍ الْعسبن ح اللَّه دب١٦١ ع 

 ٨٤ عبد اِهللا بن دينَارٍ

اءجبن ر اللَّه دبعيان١٦١  الْغد 
 ١٤٣ عبد اهللا بن زيد أبو قالبة 

 ٣٥ عبد اهللا بن شوذب الخراساني

 ينِ الطَّاِئفمحالر دبع ناِهللا ب دب١٣٣ ع 

 ١١٩ عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس األصبحي  



 

 ٣٤٨ 

 ١٥١ عبد اهللا بن عبيد اهللا ابن أبي مليكة 

 ١٨١  ِإسحاقَ بن سعد بن َأبِي وقَّاصٍعبد اللَّه بن عثْمان بن

فونِ عرِو بمن عب د اللَّهب١٥٧ ع 

 ٥ عبد اهللا بن عون بن أبي عون بن يزيد الهاللي 
 ١٧١ عبد اللَّه بن كَثيرِ بنِ الْمطَّلبِ 

 ١٧٧ عبد اهللا بن لهيعة 

 ٧٦ عبد اهللا بن محمد البلوي

 ١٣٥ فيلي عبد اهللا بن محمد الن

 ٤٧ عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي

 ٥٠ عبد اهللا بن معاوية الزبيري 

 ١٥ عبد اهللا بن نمير الهمداني

 ٦٤ عبد اهللا بن يحيى البغدادي أبو محمد السكري 

عبد اهللا بن يزيد المخزومي أبو عبد الرحمن المقرىء 
 ١٧٤ راألعو

يمن عب كلد الْمب٧٥ رٍ ع 

 ١٢٥ عبد الواحد بن زياد 

 ١٣٠ عبيد اهللا بن األخنس النخعي 

 ٣٨ عبيد اهللا بن علي بن أبي رافع يعرف بعبادل 

 ٤٠ عبيد اهللا بن عمر بن حفص 

 ٣٢ عبيد بن محمد بن صبيح الزيات 

 ٥٥ عبيد بن مهران الكوفي المكتب 

 ١٣٣ يفَةَ الثَّقَفي عثْمان بن عبد اِهللا بنِ َأوسِ بنِ حذَ

 ١١٢ عروة بن الزبير 

 ٧٠ عطاء بن أبي رباح

 ٣٢ عطاء بن نقادة بن عبدان األسدي

 ٨٨ عفَّان بن مسلم 

 ٨١ بن خالد بن عقيل األيلي عقيل 

 ٢٠٦ العالء بن عبد الرحمن

 ١٦٨ علقمة بن قيس بن األسود النخعي



 

 ٣٤٩ 

 ١٦٨ علْقَمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي 

 ٢٨ علي بن َأبِي الْخَصيبِ 

 ثَابِت نب ىل٧٠ ع 

 ٧٧  الناجي علي بن داود

 ١٤ علي بن سعيد الرازي

ىلمٍل الرهس نب ىل١٠٠ َع 

 ١٢٧ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي
 ٧٨ علي بن عبد العزيز  

 ٧٦ عمارة الخيواني 

 ٦٧  العبدي عمارة بن جوين أبو هارون

 ١٤٤ عمارة بن وثيمة 

 ٥١ عمر بن الحسن الحلبي 

 ٢٠٣ عمر بن طَلْحةَ

 ١٧٢ عمر بنِ عبد الْعزِيزِ

 ١٠٦ األسدي ، عمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبير بن العوام

 ٤٧ عمران بن طَلْحةَ 

ارِثو بن الْحرمبيديع١٤٤   بن الضحاك الز 
موع٣٠   بن الحارث بن يعقوب األنصارير 

 ١٣٠ عمرو بن شعيب 

 ٢٣ عمرو بن عبد اهللا السبيعي 

 ١٩٨ عنبسة بن سلمى

 ٣٢ عيينة بن عاصم بن سعر بن نقادة 

 ٣٨ فائد مولى عبادل 

 ٤٣  الفضل بن دكين

 ٥٤ الفضل بن موسى

 ٥٥ فضيل بن عمرو الفقيمي 

 ١ فليح بن سليمان 
 ١٠٥  محمد بنِ َأبِى بكْرالْقَاسم بن

 ٤٥  السلْميمخَوٍل الْبهزِىالْقَاسم بن 



 

 ٣٥٠ 

 ١٢ قَتَادةُ بن دعامة بن قتادة السدوسي 

 يدعس نةُ بب٢٠٧ قُتَي 

  فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبن عير ب١٥٧ كَث 

 ١٦٥  رضي اهللا عنهكَثير بن مرةَ

 ٨٤  بن شهاب بن المجنون الجرمي كليب

 ٤٠ كيسان المقبري 

 ١٧٦ الليث بن أبي سليم 

 ٣٩ اللَّيثُ بن سعد

 ٤٢ ماِلك بن َأنَسٍ

يداعالس ديةَ بن َأبِي ُأسزمبن ح اِلك١٨١ م 

 ٥٣ مبارك بن فضالة 

داهج٢٦  بن جبرم 
 ٧٨ محرز بن مهدي 

 ٧٠ ن نَيروز اَألنْماطيمحمد بن إبراهيم ب

 فيَأبِي الض نب دمح١٠٩ م 

 ٧٠ محمد بن أحمد بن بن أسدِ بن مسلمِ األسدي

 ٩  محمد بن إسحاق الصغَاني
 ىلَميَل الساعمِإس نب دمح١٤٤ م 

كين َأبِي فُد٢٠٣ محمد بن إسماعيل ب 

 ١٧٣ يمحمد بن الحسن البربهار

 ١٤٤  محمد بن الحسنِ بن سلَيم
 ١٥٢ محمد بن الحسين بن إبراهيم

 ١٢٨ محمد بن الحسين بن حبيب القاضي الوادعي
 ١٥٠ محمد بن الفضل السدوسي 

 ىصمفَّى الْحصالْم نب دمح١٠٠ َم 

 ٧٦ محمد بن جعفر بن محمد التميمي 

 ٤ محمد بن خازم الضرير 
محميومخْزالْم خَاِلد نب ٩٣ د 

 ا الْغَالبِيكَرِيبن ز دمح١٦١ م 



 

 ٣٥١ 

 ٩  محمد بن سهل بن عسكر التميمي
 ٢٣ محمد بن سيرين األ نصاري 

 ٩٨ محمد بن شعيب بن شابور

 ٤٥ محمد بن عباد المكي 

 ٧٣ محمد بن عبد الرحمن الخطيب الكشميهني

 ١٧٧   الرحمن بن نوفل األسديمحمد بن عبد

 ٦٥  بن نميرمحمد بن عبد اهللا 

 ٢٠٣ محمد بن عبد اهللا بن عرس 

 يخَسرالس ظَفَّرِيالْم كلالْم دبع نب دمح١١٦ م 

 ٣٥ محمد بن عبيد بن آدم العسقالني 

 ٣٢ محمد بن عثمان بن خالد الواسطي 

 ٨٧ محمد بن عجالَن 

 ٧٦ حمد بن علي الرسي م

 ٧٦ محمد بن علي العلوي

 ٨٣ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
  ياننْعالص يدمالْح دبنِ عب يلع نب دمح١٨ م 

 ٥٤ محمد بن عمرو

 ١٨٦ محمد بن غَاِلبٍ 

 ٢٨ محمد بن فُضيٍل 

 ٤ لمكيمحمد بن مسلم بن تدرس ا
 ١  الزهري محمد بن مسلم بن شهاب

 ١٠٦ محمد بن معمر بن ربعي القيسي

 ٧٦ محمد بن ناصر 

 ١٦١  محمد بن هشَامِ بن َأبِي الدميك الْمستَملي
 ٥٧ محمد بن يحيى العدني

 ١٧٣ محمد بن يونس الشامي 

 ١١٦ مرزوقٌ الباهلي مولَى طَلْحةَ 

 ٢٥ هد بن مسربل بن مستورد األسديمسدد بن مسر

 ٣٨ مسعدة بن سعد 



 

 ٣٥٢ 

 يماهرِإب نب ملس٧٧ م 

 ىيممٍ التَّملسنِ مب ارِثالْح نب ملس١٠٠ م 

 ١٢ مسلم بن عبد اهللا  َأبِو حسان األعرج األحرد

 ١٢٣ مسلمة بن علي 

 ١١٢ مصعب بن ثَابِت 

 ٥١ مصعب بن سعيد 

 ١١٢ األسدي، مصعب بن عبد اهللا بن مصعب

 يذَامثْرِب الْجن يب بعص٣٤ م 

 ٢٧ معاذ بن معاذ العنبري 

 ١٩٠ معاذُ بن هشَامٍ

 ١٠٤  معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري
 ٢٣ بن سيرين األنصاري البصري معبد 

 ٢٩ معقل بن عبيد اهللا العبسي 

لَّى بعونٍ الْمميم ١٤ ن 

 رمع١٨  بن راشد األزديم 

 ١٧٠ مغيرة بن مقسم الضبي موالهم أبو هشام الكوفي 

 ٧٨ مكرم بن محرز بن مهدي الخزاعي الربعي 

 ٢٦ منصور بن المعتمر بن عبد اهللا السلمي 

 ٦٣ نصر بن عمران بن عصام الضبعي 

 ١٣٥ النعمان بن معبد 

روم نب ميرِينُعنْب٩٣ عٍ الْع 

 ١١٣ نوف بن فَضالة البِكَاِلي 

 ٥٠ هارون بن العباس العباسي 

 ٥٨ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي أبو النضر 

 ١٩٠ هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي  

 ٧٨ هشام بن حبيش 

 ٢٣ هشام بن حسان األزدي القردوسي 

 دعس نب شَام٨٣ ه 

 ١١٢ ن عروة هشَام ب



 

 ٣٥٣ 

 ١٥٣ هشَام بن عمارٍ

يانى الْغَسيحشَامِ بن ي١٠٣ ه 

 ٤١ هشًيم بن بشير بن القاسم بن دينار

 ١١٥ هالل بن أبي هالل 

 ١٢ همام بن يحيى بن دينار العوذي 

 ٢٢ وضاح اليشكري الواسطي البزاز

يعك١٤٧   بن الجراحو 

لسم نب ِليد٢٩ مٍ الْو 

 ٢٣ وهب بن جرير بن حازم أبو عبد اهللا األزدي

 ١٧ بن منبه الصنعاني وهب 

يانمى الْحيح١٢٨ ي 
 ٤٠ القطان يحيى 

 ٩٦ يحيى بن أبي حية َأبِو جنَاب  الكلبي

 ٣٤ يحيى بن أبي عمرو الشيباني

 ٧٤ يحيى بن جابر الطائي

يفعالْج انملَيس نى بيح٣٠  ي 

 ٢٨ يحيى بن عيسى 

ىلْخى الْبوسم نى بيح١٤٧ ي 

ىعباحِ الض٣٥ يزيد بن حميدَ أبِو التَّي 

 ١٣٨  يزيد بن عمرو
زِيد٤٦   بن هارون بن زاذان السلميي 

 قُوبع١٩٧  بن إبراهيم بن سعد الزهريي 

يمخَراقَ الْمحبن ِإس قُوبع١٦١ ي 
 ٣٢ يعقوب بن محمد الزهري 

 ١٦٢  يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي
 ادزِي نفُ بوس١١٧ ي 

 ٧٥ يوسفُ بن موسى  القطان

 ٥٢ يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
 ٥٨ يونس بن جبير 

  



 

 ٣٥٤ 

 فهرس أمساء الرواة من الصحابةفهرس أمساء الرواة من الصحابةفهرس أمساء الرواة من الصحابةفهرس أمساء الرواة من الصحابة
ــم  رقـ

 الحديث

 ٥١  عنهرضي اهللاأسامة بن عمير الهذلي البصري 

 ٨٦  رضي اهللا عنهَأوس بن َأوسٍ

 ١٣٣  رضي اهللا عنهَأوس بن حذَيفَةَ

 ١٠١  رضي اهللا عنهالْبراء بن عازِب

 ٦١  رضي اهللا عنهبعض بني مدِلجٍ

 ١٢٨  بن رباح رضي اهللا عنهبِالٌل

 ١٧٦  رضي اهللا عنهثوبان

اللّه دبن عابِر ب١٢٨  رضي اهللا عنهج 

يكتن عابِر ب٣٣  رضي اهللا عنهج 

ن خَاِلدشِ بيب٧٨  رضي اهللا عنهح 

 ١٩  رضي اهللا عنهزهير بن عمرٍو

 ١٦٧  رضي اهللا عنهزيد بن كعب البهزي

 ٦٦ سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه

 ١١٨ سمرة بن جندب رضي اهللا عنه

 ١٤  اهللا عنه      رضيأبو حثمة هو سهل بن َأبِى حثْمةَ

 ١٤٤ رضي اهللا عنه" َأبِو ُأمامةَ"صدي بن عجالن 

فونِ عنِ بمحد الرب١٤٨  رضي اهللا عنهع 

 ٩٥ عدي بن زيد الْجذَامي رضي اهللا عنه

 ١٨٢ رضي اهللا عنهعروة بن مضرسٍ بن أوس بن حارثة 

 ٧٢  رضي اهللا عنهعقيُل بن َأبِي طَاِلبٍ

 ٢٧  رضي اهللا عنه السليطىصحارعالقة بن 

 ١٦٩ عبد اهللا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

دون اَألسرو بم٥   رضي اهللا عنهع 

 ١٦٣  رضي اهللا عنهعمرو بن عوف

 ٨ عيينة بن حصن رضي اهللا عنه

كيسن مة بو١٧٩  رضي اهللا عنهفَر    

 خَارِقن مة ب١٩ قَبِيص 



 

 ٣٥٥ 

ةَقَيمخْر١٦١  رضي اهللا عنهلَة بنت م 

 ٢٠١  رضي اهللا عنهكعب بن مالك

 ٤٥  رضي اهللا عنهمخَول الْبهزِى

ارِثالْح نب ملس٤٥  رضي اهللا عنهم 

 ١٦٦  رضي اهللا عنهالْمسور بن مخْرمةَ

 ١٤١  رضي اهللا عنهالمسيب بن حزن

  ١٣٥  رضي اهللا عنهمعبد بن هوذة

 ٢٦  رضي اهللا عنهمغيرة بن شعبةال

د  يكَرِبعن مام بقْد١٦٥  رضي اهللا عنهالْم 

 ٣٢  رضي اهللا عنه بن عبدان األسدينقادة

ييمالَةَ التَّمنْد بن َأبِي ه١٣٨  رضي اهللا عنهه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٥٦ 

  

 رقم الحديث فهرس الكىن واأللقابفهرس الكىن واأللقابفهرس الكىن واأللقابفهرس الكىن واأللقاب

  

 وث األشتر مالك بن الحارث بن عبد يغُ
١٢ 

 ١١ ابن إدريس عبد اهللا بن إدريس بن عبد الرحمن اَألودي 

 رِيسبي الكوفي اسمه سوار أو مساور َأبو ِإدره٢ الم 
 ١٧٦ أبو إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا بن عمرو الخوالني

     ١٧٦ َأبو الْخَطَّابِ

 ٥١ أبو المليح  ابن أسامة بن عمير الهذلي

      ٨٠  موسى األشعريأبو بردة بن أبي

 ٤٤ أبو برزة األسلمي

 ٢١ أبو بكر الصديق 

 يهاقَ الْفَقحِإس نكْرِ بو ب١٨٦ َأب 

  ٥٥ َأبو بكْرِ بن النَّضرِ بنِ َأبِى النَّضرِ
 ٨  أبو بكر بن عبد اهللا القرشي العامري 

 ١٧٥ أبو جحيفة

 ٩٦ أبو حية الكلبي 

اندبتْكي عبد اهللا : علة العب١٥١  بن عثمان بن ج 

 ١٠٦ أبو ذر

 ٣٨ أبو رافع

 ١٧٦ َأبو زرعةَ 

 ١٢٢ َأبو زرعةَِ بن عمرِو بنِ جرِيرٍ

 ٦٧ َأبو سعيد الخُدرِي

 ١٩٢ مولى ابن أبي أحمد َأبو سفْيان 

 ٩٩ أبو سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ

بنِ عة بلَمن الزهري َأبو سمحالر ٩٩  د 

 
 
 
 



 

 ٣٥٧ 

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ةَأملَى التَّوواِلحٍ م٣٠ َأبو ص 

 ٤٦ أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان العبسي

 ١٣٦ أبو قتادة

 ٥١ سلمى بن عبد اهللا: بكر الهذلي قيل اسمه أبو

 ١٩٢ مولى بن أبي أحمدأبو سفيان 

 ١١٠ أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم

 ٣٨  بن علي بن أبي رافع عبادل عبيد اهللا

 ١٧٧  أبو األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل األسدي

 ٣٠ أبو قتادة الحارث أو النعمان بن ربعي األنصاري 

 ٣٤   عيسى بن محمد بن إسحاقَأبو عميرٍ

 ٨٠ أبو موسى األشعري 

 ٤٤ َأبو هلَال

 ١٠٩ ابن خثيم عبد اهللا بن عثمان القاري المكي 

 ٣٢  التيميعبد اهللا بن يحيى بن معاويةلحي الط



 

 ٣٥٨ 

 رقم الحديث فهرس األماكن والبلدانفهرس األماكن والبلدانفهرس األماكن والبلدانفهرس األماكن والبلدان

 ١٥٧ َأهُل الْحجاز

 ١٦٠ برك الْغماد

 ٤٦ بغْداد

 ١٥٧ بَِولَاء

 ٦٧ البيت المعمور

 ١٣٣ ثَقيف

 ١٥٨ الْحديبِية

 ١٥٤ حضرموت

 ١٦٧ األثاية

 ٣٦ ركوبة

 ١٦٧ الرويثَة

 ١٦٧ العرج

 ١٩٩ عرفَة

 ١٠٧ عرينَة

 ١٧٨ عكْل

 ١٢٠ غطفان

طَاء١٩٨ الْقُر 

 ١٥٧ الْقُسطَنْطينية

 ٦٣ مضر

  
 

  
  
  



 

 ٣٥٩ 

  

        فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع
 فيـصل  باسـم . د: المحقق، الشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن حمدأل، والمثاني اآلحاد -
ـ  ١٤١١ األولى،: الطبعة، الرياض – الراية دار: الناشر الجوابرة مدأح  عـدد ، م  ١٩٩١ -هـ

  .٦ : األجزاء
 دار، الـسلفي  المجيـد  عبد حمدي : المحقق، الطبراني أحمد بن سليمانل  ،الطوال األحاديث -

ـ ١٤١٩ : الطبع سنة، الثانية : الطبعة، بيروت : البلد اإلسالمي المكتب : النشر ، م١٩٩٨ ، هـ
  .١ : األجزاء عدد

، هـ٢٥٩:ت الجوزجاني السعدي إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم إسحاق يبأل، الرجال أحوال -
 – آبـاد  فيـصل  : البلـد  اكادمي حديث : النشر دار، البستوي العظيم عبد العليم عبد : المحقق
  .١ : األجزاء عدد، باكستان

 محمد بن صالح تحقيق، األصبهاني حيان بن فرجع بن محمد بن اهللا عبدل ،أخالق النبي وآدابه   -
  ١٩٩٨ النشر سنة والتوزيع للنشر المسلم دار الناشر الونيان

  اإلسالمية البشائر دار : الناشر الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمدل، المفرد األدب -
  .١ : األجزاء عدد عبدالباقي فؤاد محمد : تحقيق ١٩٨٩ – ١٤٠٩ ، الثالثة الطبعة بيروت

الناشر دار ، ألبي الطيب نايف المنصوري ، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني       -
  .١:جزء ، م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ١ط، الكيان الرياض مكتبة ابن تيمية الشارقة

 ٩:األجـزاء  عدد، األلباني الدين ناصر محمدل، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل  إرواء -
ـ  ١٤٠٥:النـشر  سـنة  بيـروت :النشر ،مدينة اإلسالمي المكتب :النشر دار،)فهارس+٨(  -هـ

   .٨: عدد األجزاء، الثانية : الطبعة، م ١٩٨٥
 علـي  تحقيـق ، البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسفل، األصحاب معرفة في االستيعاب -

  .٤ األجزاء عدد، بيروت النشر ، هـ ١٤١٢ النشر سنة الجيل دار :الناشر، البجاوي محمد
، الجـزري  محمـد  بن علي الحسن أبي األثير بن الدين عزل، الصحابة معرفة في الغابة أسد -

ـ  ١٤١٧ النـشر  سـنة ، العربـي  التراث إحياء دار الناشر، الرفاعي أحمد عادل تحقيق  - هـ
   .٨ :األجزاء عدد، بيروت النشر مكان، م١٩٩٦

أبو عبداهللا   خرج أحاديثه ، لسيوطي ا جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،      ل، اإلسراء والمعراج  -
،  بيـروت لبنـان    لنشرا ، ٢٠٠٢ -هـ١٤٠٩سنة النشر   ، دار الحديث القاهرة  الناشر  ، القاضي

   .١: جزء



 

 ٣٦٠ 

، الـشافعي  العـسقالني  الفـضل  أبو ،حجر بن علي بن حمدأل، الصحابة تمييز في اإلصابة  -
 عـدد ، البجـاوي  محمـد  علي: تحقيق، ـه١٤١٢األولى الطبعة، بيروت –الجيل دار: الناشر

  .٨ : األجزاء
 بنا محمد بن إبراهيم الوفا أبو ،الحلبي الدين برهانل، باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط -

   :تحقيقه ىوسم رضا علي الدين عالء: المحقق ،الشافعي العجمي ابن سبط خليل
 على التراجم في وزيادات وتحقيق دارسة وهو) باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط نهاية(

  .١ : األجزاء عدد ، م١٩٨٨ األولى : الطبعة، القاهرة ـ الحديث دار: الناشر، الكتاب
 االصـبهاني  الشيخ ألبي ، - األمثال في الحديث النبوي صلى اهللا عليه وسلم-الحديث أمثال -

ة بالهند، الطبعة األولـى، سـنة   الحميد، وصدر عن الدار السلفي تحقيق الدكتور عبد العلي عبد
  .م١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢

 خالد بن الرحمن عبد بن الحسن يبأل، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن المروية الحديث أمثال -
ـ ١٤٠٩ ، األولى الطبعة، بيروت – الثقافية الكتب مؤسسة : الناشر، الرامهرمزي  : تحقيق،  ه

  .١ : األجزاء عدد تمام الفتاح عبد أحمد
 عمـر  اهللا عبـد  : المحقـق  ،التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد يبأل، نساباأل -

ـ ١٤٠٨ : الطبع سنة، األولى : الطبعة، بيروت : البلد الجنان دار : النشر دار، البارودي  ، هـ
  .٥ : األجزاء عدد، م١٩٨٨

ـ ٥١٦محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي     ل ،المختار النبي شمائل في األنوار - حققـه  ، هـ
هـ ١٤٠٩بيروت دار الضياء الناشر، العالمة الشيخ إبراهيم اليعقوبي    وخرج أحاديثه وعلق عليه   

  .م١٩٨٩-
  .١:جزء،  لإلمام أحمد الدم بحر -
: المحقـق أبو بكر البيهقي    ، اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ،والنشور  البعث -

هــ  ١٤٠٦ ١ط: النـشر  سنة ،مات واألبحاث الثقافيةمركز الخد: دار النشر، عامر أحمد حيد
    .١: عدد األجزاء ،م١٩٨٦

 الفاسي، رييمالح اميتَالكُ الملك عبد بن محمد بن علي، األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان -
 دار : الناشـر  سـعيد  آيت الحسين. د : المحقق ، )هـ٦٢٨ : المتوفى (القطان ابن الحسن أبو

 ومجلد ، أجزاء ٥ (٦ : األجزاء عدد، م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ، األولى : الطبعة، الرياض – طيبة
  .)فهارس

 الفـيض،  أبو ، الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد، القاموس جواهر من العروس تاج -
  ،الهداية دار الناشر المحققين من مجموعة تحقيق، الزبيدي ، بمرتضى الملقّب

  .٤٠ / األجزاء عدد 
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 نـور  محمـد  أحمد. د تحقيق، زكريا أبو معين بن يحيىل، )الدوري رواية (معين ابن تاريخ -
 مكان،١٩٧٩ - ١٣٩٩ النشر سنة، اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز الناشر، سيف
  .٤ األجزاء عدد، المكرمة مكة النشر

 الجزء : المحقق، نمعي بن يحيىل، محرز بن القاسم بن محمد بن أحمد رواية تاريخ ابن معين     -
 سـنة ، األولى : الطبعة دمشق: النشر ،العربية اللغة مجمع : الناشر، القصار كامل محمد: األول
  .٢ : األجزاء عدد ، م١٩٨٥ ، هـ١٤٠٥: النشر

 محمـد  أحمد. د تحقيق، زكريا أبو معين بن يحيىل، )الدارمي عثمان رواية (معين ابن تاريخ -
 عـدد ، دمـشق  النـشر  مكان ،-هـ ١٤٠٠ النشر سنة للتراث نالمأمو دار الناشر، سيف نور

  .١ األجزاء
الناشـر دار الكتـب     ، عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، أبو حفص        ل، الثقات أسماء تاريخ -

  .١:جزء، هـ ١٤٠السنة  ، ١ط، العلمية
، بيالـذه  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمسل، واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ -

، بيروت/ لبنان: النشر مكان، العربي الكتاب دار: النشر دار، تدمري السالم عبد عمر. د: تحقيق
   .٥٢عدد األجزاء ، األولى: الطبعة، م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧: النشر سنة
 –دار الكتـب العلميـة      : الناشر  ، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر     ، والملوك الرسل تاريخ -

  .٥: عدد األجزاء ،هـ ١٤٠٧ الطبعة األولى ،، بيروت
 تحقيـق ، البخاري الجعفي إبراهيم بن إسماعيل  محمد بن  اهللا عبد يأبلإلمام  ، الصغير التاريخ -

  . م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الطبعة االولى ، لبنان - بيروت المعرفة دارالناشر  ،زايد ابراهيم محمود
: الطبـع  سنة، بيروت : البلد لعلميةا الكتب دار : النشر دار، البخاري لإلمام، الكبير التاريخ - 

   .١٢ : األجزاء عدد، م ١٩٨٦
 – العلميـة  الكتـب  دار : الناشـر ، البغـدادي  الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، بغداد تاريخ -

  .١٤ : األجزاء عدد، بيروت
 بنا الحسن بن علي القاسم يأب، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ -

 دار، العمـري  غرامـة  بن عمر سعيد أبي الدين محب:المحقق، عساكر بابن المعروف اهللا هبة
  .٧٠:األجزاء عدد ١٩٩٥:النشر سنة، بيروت:النشر مدينة، الفكر دار:النشر

 الناشـر  ، النجـار  علـي  محمد  تحقيق ،العسقالني حجر بنال، المشتبه بتحرير المنتبه تبصير -
   .٤عدد األجزاء ، نانلب – بيروت - العلمية المكتبة

الناشـر مؤسـسة الرسـالة      ،  لبشار معروف وشـعيب االرنـاؤوط      ،تحرير تقريب التهذيب   -
  .أربعة اجزاء: عدد األجزاء، م١٩٩٧-١١٤١٧د
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 أبـي  الحـسين  بن الرحيم عبد بن أحمد الدين وليل، المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة -
 النـشر  سـنة ، الرياض النشر مكان، الرشد مكتبة رالناش، نوارة اهللا عبد تحقيق، العراقي زرعة
  .١ :األجزاء عدد، م١٩٩٩

، العطاري اهللا عزيز تحقيق، القزويني الرافعي محمد بن الكريم عبدل: قزوين أخبار في التدوين -
  .٤ :األجزاء عدد، بيروت النشر مكان، م١٩٨٧ النشر سنة، العلمية الكتب دار الناشر

  .٤ األجزاء عدد بيروت النشر مكان، العلمية الكتب دار الناشر،  لذهبيل، الحفاظ تذكرة -
   .٢عدد األجزاء ، عياض القاضي، المسالك وتقريب المدارك ترتيب -
، محمـد  أبـو  المنذري القوي عبد بن العظيم عبدل، الشريف الحديث من والترهيب الترغيب -

  هـ١٤١٧ ، األولى الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار : الناشر، الدين شمس إبراهيم : تحقيق
  .٤ : األجزاء عدد

، سـعد  علي قاسم :  تحقيق ،النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، الشيوخ تسمية -
ـ  ١٤٢٤ - لبنـان  / بيروت - اإلسالمية البشائر دار : النشر دار  : الطبعـة ، م ٢٠٠٣ / هـ

  .١ / األجزاء عدد، األولى
 المطبوع كتابه لعله،  العسكري حسن بن عبد اهللا بن سعيد بن إسماعيل       لل ،المحدثين تصحيفات -

  .جزء واحد ، والتحريف التصحيف فيه يقع ما شرح (باسم
. د تحقيق، الفضل أبو السيوطي محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبدل، التصحيف في التطريف -

، األردن - عمـان  نشرال مكان،  هـ   ١٤٠٩ النشر سنة الفائز دار الناشر، البواب حسين علي
  .١ األجزاء عدد

  سليمان بن خلف الباجيل ،الصحيح في البخاري عنه روى لمن  والتجريح التعديل -
 الـسيد  مصطفى : المحقق، الدمشقي كثير بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد، كثير ابن تفسير -

 مؤسسة : النشر دار، الباقي عبد أحمد علي و العجماوي فضل محمد و رشاد السيد محمدو محمد
ـ ١٤١٢ : الطبع سنة، األولى : الطبعة، الجيزة : البلد للتراث الشيخ أوالد مكتبة - قرطبة  ، هـ
  .١٤ : األجزاء عدد م٢٠٠٠

 جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدل، القرآن تأويل في البيان جامع -
 هـ ١٤٢٠ ، األولى : الطبعة، الرسالة مؤسسة : الناشر، شاكر محمد أحمد : المحقق، الطبري

  .٢٤ : األجزاء عدد ، م ٢٠٠٠ -
 أحمـد  صـغير  األشـبال  أبو : المحقق ، العسقالني حجر بن علي بن أحمد، التهذيب تقريب -

   .١ :األجزاء عدد، العاصمة دار : الناشر، الباكستاني شاغف
، الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليمـاني     عبد   ،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل       -

  .٤الناشر مكتبة المعارف جزءين عدد األجزاء ، رحمه اهللا تعالىتحقيق االلباني 
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عدد ، للطبري ، وتفضيل الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األخبار           اآلثار تهذيب -
   .٧األجزاء 

 دارالناشـر  ، م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ ولىاال لطبعةا، العسقالني حجر بنال، التهذيب تهذيب -
  .٥:  عدد األجزاءوالتوزيع والنشر للطباعة الفكر

 – الرسالة مؤسسة : الناشر، المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسفل، الكمال تهذيب -
 : األجزاء عدد معروف عواد بشار. د : تحقيق، م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ ، األولى الطبعة، بيروت

٣٥.  
 شـمس  الدين ناصر بنال، وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح -

، النشر دار، العرقسوسي نعيم محمد : تحقيق، الدمشقي القيسي محمد بن اهللا عبد بن محمد الدين
  .٩ / األجزاء  عدد،األولى : الطبعة، م١٩٩٣ - بيروت - الرسالة مؤسسة

، أحمد الدين شرف السيد :  تحقيق ،البستي التميمي حاتم أبو دأحم بن حبان بن محمدل، الثقات -
  .٩ : األجزاء عدد، م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ ، األولى الطبعة، الفكر دار : الناشر

 العليم عبد :  تحقيق ،الكوفي العجلي الحسن أبو صالح بن اهللا عبد بن حمدأل، الثقات معرفة -٥١
ـ  ١٤٠٥ ، األولـى  الطبعة، المنورة المدينة - الدار مكتبة : الناشر، البستوي العظيم عبد  -هـ

  .٢ : األجزاء عدد، م١٩٨٥
محمد ضياء الـرحمن    : المحقق ، بكر أحمد بن موسى بن مردويه      يأب آمالي من مجالس ثالثة -

  . جزء واحداألعظمي
  .الناشر دار الفكر، جمع وترتيب عباس أحمد صقر، السيوطي الدين جاللل، األحاديث جامع -
 ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجدل، الرسول أحاديث في صولاأل جامع -

 مطبعـة ، الحلواني مكتبة : الناشر، األرنؤوط القادر عبد : تحقيق، )هـ٦٠٦ : المتوفى (األثير
 ،٣ [لجزء ا م ١٩٦٩ ، هـ ١٣٨٩] : ٢، ١ [الجزء األولى : الطبعة، البيان دار مكتبة - المالح

ـ  ١٣٩٠] : ٥ [الجزء م ١٩٧٠ ، ـه ١٣٩٠] : ٤  ١٣٩١] : ٧ ، ٦ [الجـزء  م ١٩٧١ ، هـ
 دار بعـة   ط) : التتمة] (١٢ [الجزء م ١٩٧٢ ، هـ ١٣٩٢] : ١١ - ٨ [الجزء م ١٩٧١ هـ،
  .عيون بشير تحقيق ، الفكر

دار :  الناشـر    الـرازي  الحنظلي التميمي حاتم أبي محمد بن الرحمن عبدل ،والتعديل الجرح -
  .٩: األجزاء  عدد، م١٩٥٢ -هـ ١٢٧١الطبعة األولى ، ،  بيروت-اث العربي إحياء التر

 الكتـاب  دار : الناشر، األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو، األصفياء وطبقات األولياء حلية -
  .١٠ : األجزاء عدد، هـ ١٤٠٥ ، الرابعة الطبعة، بيروت – العربي

: تحقيق وتقديم د ، الدين علي بن عبد اهللا السمهودينورل، المصطفى دار بأخبار الوفا خالصة -
  .خمسة: عدد األجزاء ،م٢٠٠١مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ، قاسم السامرائي
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   بن أحمد الدين صفي الفقيه لحافظل، الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خالصة -
 المطبوعـات  مكتـب  الناشـر  ،غدة أبو الفتاح عبد تحقيق اليمني األنصاري الخزرجي اهللا عبد

  .١:  األجزاء عدد، هـ ١٤١٦ النشر  سنة،بيروت / حلب النشر مكان، البشائر دار/اإلسالمية
    .الناشر دار النفائس،  تحقيق محمد قلعجياألصبهاني سماعيلإل، النبوة دالئل -
  ، البيهقي الحسين بن أحمد بكر يبأل، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل -

 : البلـد  للتـراث  الريـان  دار + العلمية الكتب دار : النشر دار، قلعجي المعطي عبد: المحقق
  .٧ :األجزاء عدد ،م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨ : الطبع سنة، األولى : الطبعة، القاهرة – بيروت

تحقيـق حمـاد    ، للـذهبي ، والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين       ديوان الضعفاء    -
  .٣: عدد األجزاء ،ر مكتبة النهضة الحديثة الناش، األنصار

  للدوالبي، الطاهرة الذرية -
، المياديني أمرير شكور محمد تحقيق، اهللا عبد أبو لذهبيل، موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر -

  .١: األجزاء عدد، الزرقاء النشر مكان ١٤٠٦ النشر سنة المنار مكتبة الناشر
 بـن  حمـد أل، والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد هدايةال رجال صحيح البخاري المسمى      -

 عبد : المحقق، )هـ٣٩٨ : المتوفى (الكالباذي البخاري نصر أبو الحسن، بن الحسين بن محمد
  .٢ : األجزاء عدد، هـ ١٤٠٧ ، األولى : الطبعة بيروت – المعرفة دار : الناشر، الليثي اهللا
 الناشر، الموصلي إبراهيم محمد تحقيق، للذهبي، ردهم يوجب ال بما فيهم المتكلم الثقات الرواة -

 عـدد ، لبنـان  - بيروت النشر مكان، م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ النشر سنة، اإلسالمية البشائر دار
  .١  :األجزاء

مؤسـسة   :الناشـر ، محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة        ل ،زاد المعاد في هدي خير العباد      -
   .٨: عدد األجزاء  ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  سنة النشر ،الثالثة الطبعة، الرسالة، بيروت، لبنان

، منصور أبو الهروي األزهري األزهر بن أحمد بن محمد، الشافعي ألفاظ غريب في الزاهر -
 الطبعـة  الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة : الناشر، األلفي جبر محمدل. د : تحقيق
  .١ : األجزاء عدد،  هـ ١٣٩٩ ، األولى

 الـرحمن  حبيـب  : تحقيـق ، اهللا عبـد  أبو المرزوي واضح بن المبارك بن اهللا عبدل ،الزهد -
  .١ : األجزاء عدد، بيروت – العلمية الكتب دار : الناشر، األعظمي

، القـادر  عبـد  اهللا عبد موفق تحقيق، المديني بن لعلي شيبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت -
  .١ :األجزاء عدد الرياض النشر مكان ١٤٠٤ رالنش سنة، المعارف مكتبة الناشر

 دار،سـيف  نـور  محمـد  أحمد : المحقق، معين بن يحيىل،  زكريا ألبي الجنيد ابن سؤاالت -
 م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨ : الطبع سنة، األولى : الطبعة، المنورة المدينة : البلد الدار مكتبة: النشر
  .١ : األجزاء عدد
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تحقيق د زياد محمد منصور مكتبة العلـوم والحكـم          ،  أحمد   لإلمام، ألحمد داود أبي سؤاالت -
  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ١ط، المدينة

، السجـستاني  داود أبـو  األشعث بن سليمانل، السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت -
 :الطبعـة ، المنـورة  المدينـة  - اإلسالمية الجامعة : الناشر، العمري قاسم علي محمد : تحقيق
  .١ : األجزاء عدد، م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ ، األولى

 عبيدل، البرذعي سؤاالت على الرازي زرعة أبي وأجوبة الضعفاء المسمى      سؤاالت البرذعي  -
 الجامعـه : الناشـر  الهاشمي سعدي. د: المحقق، زرعة أبو الرازي يزيد بن الكريم عبد بن اهللا

  .٣: األجزاء عدد ، م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ، األولى: الطبعة، المنورة المدينه - االسالمية
. د : تحقيـق ، البغـدادي  الـدارقطني  الحسن أبو عمر بن عليل، للدارقطني البرقاني سؤاالت -

 ، األولـى : الطبعـة ، باكـستان  – جميلي خانه كتب : الناشر، القشقري أحمد محمد عبدالرحيم
  .١ : األجزاء عدد، هـ ١٤٠٤

  عبدالقادر بن عبداهللا بن موفق. د  : تحقيق،للدارقطني ،النيسابوري الحاكم سؤاالت -
  .١ : األجزاء عدد، م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤ ، األولى الطبعة، الرياض –المعارف مكتبة : الناشر 
 بيأ الحافظ لإلمام ، الرواة احوال عن البغداديين سئلةأ مع علي بن مسعود السجزي سؤاالت -

 دار، القـادر  عبد بن اهللا عبد بن فقمو : المحقق، النيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد
ـ ١٤٠٨ : الطبـع  سـنة ، األولى : الطبعة، بيروت : البلد اإلسالمي الغرب دار : النشر  ، هـ

  .١ : األجزاء عدد، م١٩٨٨
  حيان آل طالل : المحقق، لإلمام الدارقطني ، للدارقطني السلمي سؤاالت -

  .١ :األجزاء عدد
   الرياض-مكتبة المعارف : الناشر   األلبانيمحمد ناصر الدينل،  السلسة الصحيحة-

  .٧: عدد األجزاء 
 الحاج بن الدين ناصر محمدل، األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة -

 : الطبعـة  السعودية العربية الممكلة - الرياض : البلد المعارف دار : النشر دار، األلباني نوح
  .١٤: األجزاء عدد، م ١٩٩٢ / هـ ١٤١٢ : الطبع سنة، األولى

  معروف عواد بشار :المحقق ،القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجه ابن سنن -
  األولى:الطبعة، م١٩٩٨ ، هـ١٤١٨: النشر سنة، بيروت:النشر مدينة الجيل دار :النشر دار
  .٥ :األجزاء عدد

محمد محيي الـدين    :  تحقيق   ،زديسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األ       سنن أبي داود   -
  .٤:  عدد األجزاء ،دار الفكر: الناشر ، عبد الحميد



 

 ٣٦٦ 

: الناشر، معروف عواد بشار. د: المحقق، الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو،  سنن الترمذي  -
   ، م١٩٩٨ الثانية: الطبعة ،اإلسالمي العرب دار - بيروت ـ الجيل دار
  .٦ : األجزاء عدد

 سـعيد  بـن  خالـد  بن سعيد بن عثمان سعيد يب أل  ،الدارمي مسندالمعروف ب  ،الدارمي سنن -
، حزم ابن دار ، المغني دار:النشر دار، الداراني أسد سليم حسين : المحقق ،السجستاني الدارمي

  .٤ :األجزاء األولى عدد:الطبعة، م٢٠٠٠: النشر سنة بيروت ، الرياض:النشر مدينة
 الخُـسروجِردي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمد النقي هرالجو ذيله وفي الكبرى السنن -

 سـنة  أبـاد  حيدر: النشر مدينة المعارف دائرة مجلس:النشر دار، البيهقي بكر أبو الخراساني،
  .١.:األجزاء األولى عدد:الطبعة ،هـ ١٣٤٤ :النشر

 الغفـار  بـد ع.د : تحقيـق ، النسائي الرحمن عبد أبو شعيب بن حمدأل، الكبرى النسائي سنن -
 ، األولـى  الطبعـة  بيروت – العلمية الكتب دار : الناشر حسن كسروي سيد ، البنداري سليمان

  .٦ : األجزاء عدد ١٩٩١ – ١٤١١ سنة النشر 
: الـسنة ، ٢ط، الناشر مؤسسة الرسـالة     ، تحقيق بشار معروف  ، للذهبي  ، النبالء أعالم سير -

  .٢٣: هـ عدد األجزاء١٤١٩
  .١جزء ، اسحاق بن محمد ل،النبوية السيرة -
   .١جزء ،  البن حبان ،السيرة -
طه  :دراسة وتحقيق ، أبي محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري         البن هشام    ،السيرة النبوية  -

  .شركة الطباعة الفنية المتحدة:الناشر، عبد الرءوف سعد
 بـن  اهللا هبةل، حابةالص وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح -

 - طيبـة  دار : الناشر، حمدان سعد أحمد. د : تحقيق، القاسم أبو الاللكائي منصور بن الحسن
  .٤ : األجزاء عدد هـ ١٤٠٢ ، الرياض

 - األرناؤوط شعيب : تحقيق البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو ، السنة محييل السنة شرح -
ـ  بيـروت  ـ دمشق - اإلسالمي المكتب : النشر دار الشاويش زهير محمد ـ ١٤٠٣ ـ  - هـ

   ١٥ / األجزاء عدد. الثانية :  الطبعة،م١٩٨٣
 يبأل، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج: باسم أيضاً ويعرف النووي بشرح مسلم صحيح -

 :النـشر  مدينة العربي التراث إحياء دار:النشر دار، النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا
  .١٨ :األجزاء  عدد،الثانية الطبعة، هـ١٣٩٢:نشرال سنة، بيروت

، الناشر دار ابن الهيثم القـاهرة     ، العثيمين محمد بن صالح بن محمدل، الصالحين رياض شرح -
  . ٤: عدد األجزاء
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 الغيتـابى  حـسين  بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد يبأل، داود أبي سنن شرح -
 – الرشد مكتبة : الناشر، المصري إبراهيم بن خالد المنذر أبو : المحقق العينى الدين بدر الحنفى

  . ٧ :األجزاء عدد، م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ ، األولى : الطبعة، الرياض
  .٢٩:عدد األجزاء ، العباد المحسن عبدل ،داود أبي سنن شرح -
 : النـشر  دار، سـعيد  الرحيم عبد همام : المحقق، الحنبلي رجب بنال، الترمذي علل شرح -
ـ ١٤٢١ : الطبـع  سـنة ، الثانية : الطبعة، الرياض : البلد الرشد كتبةم  عـدد  ، م٢٠٠١ ، هـ

  .٢: األجزاء
  .١:جزء، شاهين البن ،السنة أهل مذاهب شرح -
 الناشـر ، الجليمـي  عبـاس  سيد تحقيق ،لترمذيل، المصطفوية والخصائل المحمدية الشمائل -

  .١ :األجزاء عدد بيروت رالنش مكان ١٤١٢ النشر سنة الثقافية الكتب مؤسسة
 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، ، أحمد بن حبان بن محمدل، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -

  بيروت:النشر مدينة الرسالة مؤسسة:النشر دار األرنؤوط شعيب: المحقق البستي اسم
  . ١٨:األجزاء  عدد،الثانية:الطبعة  ،م١٩٩٣ هـ،١٤١٤:النشر سنة
 بكـر  بـن  صالح بن المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر يبأل، خزيمة ابن صحيح -

 مدينـة  اإلسـالمي  المكتب:النشر دار، األعظمي مصطفى محمد. د:المحقق،النيسابوري السلمي
  .٤:األجزاء عدد،  م ١٩٧٠ – هـ١٣٩٠:النشر سنة، بيروت :النشر

   الصديق دار:  الناشر، أللبانيل، البخاري لإلمام ،المفرد األدب صحيح -
   .١: عدد األجزاء  ، هـ١٤٢١: ١ط : الطبعة

 اهللا صـلى  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعواسمه  ،   صحيح البخاري   -
، اهللا عبـد  أبـو  البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدل، وأيامه وسننه وسلم عليه

 األولـى  : الطبعـة ، النجـاة  طـوق  دار : لناشـر ا، الناصر ناصر بن زهير محمد : المحقق
  .٩ : األجزاء عدد،هـ١٤٢٢

 الخامسة : الطبعة، الرياض - المعارف مكتبة : الناشر، أللبانيل، والترهيب الترغيب صحيح -
  .٣ : األجزاء عدد

 الحجـاج  بن مسلم الحسين يبأل، مسلم صحيح المسمى الصحيح الجامعواسمه  ،  صحيح مسلم  -
  بيروت ـ الجديدة األفاق دار + بيروت الجيل دار، النيسابوري يريالقش مسلم بن

   .٨ : األجزاء عدد
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   ،المكتب اإلسالمي: الناشر ، أللبانيل، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته -
  .١: عدد األجزاء

  ،  هـ ١٤١٧ ١ط، مكتبة المعارف ، أللبانيل، هماج ابن سنن وضعيف صحيح -
  .١١عدد األجزاء 

  ،  هـ ١٤١٩ ١ط،  مكتبة المعارف أللبانيل، داود أبي سنن وضعيف يح صح-
  .١١عدد األجزاء 

، حمـادة  فاروق : تحقيق، الصوفي األصبهاني نعيم أبو أحمد بن اهللا عبد بن حمدأل، الضعفاء -
  ، م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥ ، األولى الطبعة، البيضاء الدار - الثقافة دار : الناشر

  .١ : األجزاء عدد
 حديثه على غلب ومن الحديث ووضع الكذب إلى نسب ومن الضعفاءواسمه  ، عفاء الكبير  الض -

 فيهـا  يغلـو  بدعـة  وصاحب عليه يتابع ال ما روى ومجهول حديثه بعض في يتهم ومن الوهم
 بـن  موسى بن عمرو بن محمد جعفر يبأل ، مستقيمة الحديث في حاله كانت وإن إليها ويدعو
  ،الرياض: النشر مدينة، الصميعي دار: النشر دار، السلفي ديحم: المحقق ،العقيلي حماد

  .٤ :األجزاء عدد، األولى: الطبعة رقم، م٢٠٠٠ ، هـ١٤٢٠: النشر سنة 
 إبـراهيم  محمـود  :  تحقيق ،النسائي عبدالرحمن يأب شعيب بن حمدأل، والمتروكين الضعفاء -

  .١ : األجزاء عدد ،  هـ١٣٦٩ ، األولى الطبعة، حلب – الوعي دار : الناشر، زايد
  ، تحقيق محمد الصباغ المكتب االسالمي، للدارقطني ،والمتروكين الضعفاء -
  .م١٩٨٠/هـ ١٤٠٠ ١ط
  ، الرياض – المعارف مكتبة: الناشر، أللبانيل، والترهيب الترغيب ضعيف -

  .٢ : األجزاء عدد
 محمـد  الوفاء أبي بن درالقا عبد، الحنفية طبقات في المضية الجواهرواسمه  ،  طبقات الحنفية  -
 عـدد  كراتـشي  النـشر  مكان، خانه كتب محمد مير الناشر، محمد أبو القرشي الوفاء أبي بن

  .١  :األجزاء
 صـادر  دار : الناشر، الزهري البصري عبداهللا أبو منيع بن سعد بن حمدلم، الكبرى الطبقات -
  .٨ : األجزاء عدد، بيروت –
 محمد زياد تحقيق،  سعد بنال، )بعدهم ومن المدينة أهل ابعيلت المتمم القسم (الكبرى الطبقات-

 عـدد ، المنـورة  المدينة النشر مكان ١٤٠٨ النشر سنة، والحكم العلوم مكتبة :الناشر، منصور
  .١  :األجزاء

، القريـوتي  عبـداهللا  بن عاصم: تحقيق ،العسقالني الفضل يأب حجر بنال، المدلسين طبقات -
  .١: األجزاء عدد، م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، األولى الطبعة، عمان – المنار مكتبة : الناشر
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، زغلـول  بـسيوني  بـن  السعيد محمد هاجر أبو : المحقق، لذهبيل، غبر من خبر في العبر -
  .٤ : األجزاء عدد، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر

  :  تحقيق،محمد أبو األصبهاني حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، العظمة -
 ، األولـى  الطبعة الرياض – العاصمة دار : الناشر، المباركفوري إدريس محمد بن ،اهللا رضاء
  .٥ : األجزاء عدد.هـ ١٤٠٨

 المكتـب :الناشـر ، األعظمـي  مـصطفى  محمد:المحقق ،المديني بن اهللا عبد بن عليل، العلل -
  .١:ألجزاءا  عدد،الثانية:الطبعة ،م١٩٨٠:النشر سنة، بيروت:النشر مدينة، اإلسالمي

مكتبة دار  ، عالم الكتب  محمود سيد الصعيدي  ،تحقيق السيد أبو المعاطي   ، لترمذيل ،الكبير علل -
  .  النهضة

 الكتـب  دار الناشـر  الميس خليل تحقيق، الجوزي بنال، الواهية األحاديث في المتناهية العلل -
  .٢  :األجزاء عدد، بيروت النشر مكان، هـ ١٤٠٣ النشر سنة، العلمية

، الـسلفي  اهللا زين الرحمن محفوظ. د : تحقيق ،لدارقطنيل، النبوية األحاديث في الواردة العلل -
  ،  م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ االولى الطبعة، عسير شارع -الرياض طيبة دار: الناشر

  .٩: عدد األجزاء 
ـ  بـن  اهللا وصي :  تحقيق ،الشيباني عبداهللا أبو حنبل بن حمدأل، الرجال ومعرفة العلل -  دمحم

 ١٤٠٨ ، األولـى  الطبعة الرياض ، بيروت - الخاني دار ، اإلسالمي المكتب : الناشر، عباس
  ٣ : األجزاء عدد، م ١٩٨٨  –هـ
   : المحقق، وغيره المروذي رواية حنبل بن أحمد لإلمام ،الرجال ومعرفة العلل -

 : الطبعـة ، لهنـد ا ، بومباي: النشر مكان السلفية الدارس : الناشر، عباس محمد بن اهللا وصي
  .١ : األجزاء عدد ، م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨: الطبع سنة، األولى

 النـشر  مكان ،العربي التراث إحياء دار الناشر، لعينيل، البخاري صحيح شرح القاري عمدة -
  .١٢  :األجزاء عدد، بيروت

 محمـد  بـن  حمدأل، العباد مع ومعاشرته وجل عز ربه مع النبي سلوك:  والليلة اليوم عمل -
 للثقافـة  القبلـة  دار: الناشر، البرني كوثر: تحقيق، السني ابن:بـ: المعروف الشافعي الدينوري
  .١: األجزاء عدد، بيروت – جدة: النشر مكان، القرآن علوم ومؤسسة اإلسالمية

: المحقـق ، آبـادي  العظيم الحق شمس محمد الطيب يبأل، داود أبي سنن شرح المعبود عون -
، الثانية : الطبعة، المنورة المدينة : البلد السلفية المكتبة : النشر دار، مانعث محمد الرحمن عبد
  .١٤ : األجزاء عدد ، م١٩٦٨ ، هـ١٣٨٨ : الطبع سنة
 الكتـب  دار : الناشـر ، قلعجـي  أمين عبدالمعطي.د :  تحقيق ،البن الجوزي ، الحديث غريب -

  .٢:  األجزاء عدد، م ١٩٨٥ ، األولى الطبعة، بيروت -  العلمية



 

 ٣٧٠ 

، الجبوري اهللا عبد. د :  تحقيق،محمد أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدل، الحديث غريب -
  .٣: األجزاء عدد، هـ ١٣٩٧ ، األولى الطبعة، بغداد – العاني مطبعة: الناشر

 الـسالم  عبـد  و شرف حسين : المحقق، الهروي سالم بن القاسم عبيد يبأل، الحديث غريب -
  ، م١٩٨٤: الطبع سنة، القاهرة : البلد األميرية المطبعة: النشر دار، هارون

  .٦ : األجزاء عدد
 محمـد  إبراهيم سليمان. د :  تحقيق ،إسحاق أبو الحربي إسحاق بن براهيمإل، الحديث غريب -

  ،هـ ١٤٠٥ ، األولى الطبعة، المكرمة مكة - القرى أم جامعة: الناشر، العايد
  .٣ : األجزاء عدد

 الكـريم  عبد : سليمان تحقيق  أبو البستي الخطابي إبراهيم بن محمد بن حمد ل حديثال غريب -
  .٣ : األجزاء عدد ١٤٠٢ ، المكرمة مكة - القرى أم جامعة : الناشر العزباوي إبراهيم

 البكـري  اهللا عبـد  بـن  يحيـى . د تحقيق،  البغدادي لخطيبل، الملتبس يضاحإ الملتمس غنية -
، الرياض السعودية النشر مكان، م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ النشر سنة رشدال مكتبة الناشر، الشهري

  .١  :األجزاء عدد
 محمد- البجاوي محمد علي :  تحقيق ،الزمخشري عمر بن محمودل، الحديث غريب في الفائق -

  .٤: األجزاء عدد، الثانية: الطبعة، لبنان – المعرفة دار : الناشر، إبراهيم الفضل أبو
 دار، الخطيب الدين محب: المحقق ،العسقالني حجر بنال، البخاري يحصح شرح الباري فتح -

  .١٤:األجزاء عدد، بيروت:النشر مدينة، المعرفة دار:النشر
هــ ، دار    ١٤١٧،  ١ط، صـالح العقيـل   / د األصبهاني نعيم ألبي ،الراشدين الخلفاء فضائل -

  .ووجدته باسم فضائل الخلفاء األربعة، البخاري، المدينة المنورة
 أحمد بن اهللا عبد بن حمدأل، والسعاة العمال حال النظرفي أنعم ومن الوالة من العادلين فضيلة -
 – الـوطن  دار : الناشر ، سلمان أل حسن بن مشهور :  تحقيق ،نعيم أبو األصبهاني إسحاق بن

  .١ : األجزاء عدد، هـ ١٤١٨ سنة النشر  األولى  :الطبعة، الرياض
 بـشيخ  الملقب الدمشقي زرعة بأبي المشهور النصري عمرو بن رحمنعبدالل، المعللة الفوائد -

 ١٤٢٣ الكويـت  الذهبي اإلمام توزيع مكتبة ، عبدالمقصود بن رجب:تحقيق، )هـ٢٨١(الشباب
  .م٢٠٠٣- هـ

المكتبـة التجاريـة    : الناشر  ، عبد الرؤوف المناوي  ل، فيض القدير شرح الجامع الصغير     -١٤٣
  .٦: عدد األجزاء ، هـ ١٣٥٦ ، الطبعة األولى،  مصر–الكبرى 

  ،١: عدد األجزاء ، محمد بن يعقوب الفيروزآباديل، لقاموس المحيط ا-
  .الدار الذهبية القاهرة ، تحقيق د محمد احمد عاشور، المروزي نصر بن لمحمد ،رمضان قيام -
  ، عوامة محمد:المحقق ،للذهبي، الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف -



 

 ٣٧١ 

     –هـ ١٤١٣:النشر سنة، جدة :النشر مدينة علو مؤسسة ، اإلسالمية للثقافة القبلة دار:النشر دار
  .٢:األجزاء  عدد،األولى:الطبعة، م ١٩٩٢

 :تحقيق، الجرجاني أحمد أبو محمد بن عبداهللا بن عدي بن عبداهللال،  الرجال ضعفاء في الكامل -
، بيروت :النشر مكان، م١٩٨٨ – هـ١٤٠٩ شرالن الفكرسنة دار :الناشر، غزاوي مختار يحيى
  .٧ :األجزاء عدد

  .١:جزء، عاصم أبي البن السنة كتاب  -
 حلمـي : تحقيـق ، الشافعي إبراهيم بن اهللا عبد بن محمد بكر يبأل، )الغيالنيات (الفوائد كتاب -

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ النشر سنة، الجوزي ابن دار :الناشر، الهادي عبد أسعد كامل
   .٢ :األجزاء عدد، الرياض السعودية شرالن مكان

  ،بالسنن والتمسك الدين شرائع ومعرفة السنة أهل مذاهب لشرح اللطيف الكتاب -
 النشر سنة، األثرية الغرباء مكتبة :الناشر، البصيري محمد بن اهللا عبد: تحقيق، شاهين بن البن

  .١ :األجزاء عدد، السعودية المنورة المدينة النشر مكان ، هـ١٤١٦
،  بيروت -دار صادر   : الناشر  ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري      ل، سان العرب  -

  .١٥: عدد األجزاء ، األولى:الطبعة
 مكتـب  : النـشر  دار، غـدة  أبو الفتاح عبد : المحقق، العسقالني حجر بنال، الميزان لسان  -

  .١٠ : األجزاء عدد، االسالمية المطبوعات
 الغرب دار: النشر دار، القادر عبد بن اهللا عبد موفق: المحقق ،للدارقطني، فوالمختل المؤتلف -

ـ ١٤٠٦:النشر سنة، بيروت: النشر مدينة، اإلسالمي   عـدد  ،األولـى : الطبعـة  ،م١٩٨٦ ، هـ
  . ٥:األجزاء

  .جزء واحد، البن أبي الدنيا ،مجابو الدعوة -
 ،زايـد  ابراهيم محمود:  تحقيق، نحبا بنال، والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين -

  .٣:  عدد األجزاء ، حلب–دار الوعي : الناشر 
 الفكـر،  دار : الناشـر ، الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نورل، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع  -

  .١٠ : األجزاء عدد ، هـ ١٤١٢ - بيروت
 دار: الناشر،الظاهري طبيالقر األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ألبي، المحلى -

  .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
 بابن املعروف األندلسي اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن يبأل،  املخصص  المخصص-

  ،األوىل : الطبعة، م١٩٩٦ هـ١٤١٧ - بريوت -  العريب التراث إحياء دار : النشر دار، سيده
  .٥  /األجزاء عدد،جفال إبراهم خليل : حتقيق
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 عـارف  بن أيمن  :تحقيق، المقريزي علي بن أحمد الدين تقيل، الضعفاء في الكامل مختصر -
، القـاهرة  / مصر النشر مكان، م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ النشر سنة السنة مكتبة: الناشر، الدمشقي

   .١  :األجزاء عدد
 الباسـط  عبـد  علي + المطلب عبد فوزي رفعت. د : المحقق العالئي سعيدي  ب أل المختلطين -

  .١ : األجزاء عدد م١٩٩٦ سنة النشر  األولى : الطبعة بالقاهرة الخانجي مكتبة : الناشر مزيد
، قوجـاني  اهللا نعمـة  اهللا شكر :تحقيق، الرازي إدريس بن محمد بن الرحمن عبدل، المراسيل -

  .١ :األجزاء عدد، بيروت :النشر مكان، هـ ١٣٩٧ النشر سنة، الرسالة مؤسسة الناشر
:  تحقيـق  ،الدنيا أبي ابن المعروف ب  القرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، والكفارات المرض  -

 – سـنة النـشر   ،١٤١١ ، األولى الطبعة، بومباي – السلفية الدار : الناشر، الندوي الوكيل عبد
  .١ : األجزاء عدد، م١٩٩١

:  تحقيـق    ،يـسابوري محمد بن عبداهللا أبو عبـداهللا الحـاكم الن        ل، المستدرك على الصحيحين   -
             سـنة النـشر     الطبعة األولى ،  ،  بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر مصطفى عبد القادر عطا   

  .٤: عدد األجزاء ، م١٩٩٠ –هـ  ١٤١١
،  أحمد فريد المزيدي- تحقيق عادل بن يوسف الغزاوي       ،البن أبي شيبة  ، شيبة أبي ابن مسند  -

   .هـ ١٤١٨الطبعة األولى 
  الحسن أبو الجوهري، موالهم، الهاشمي عبيد بن الجعد بن عليل، الجعد ابن مسند  -

، الكويـت  : البلـد  الفالح مكتبة : النشر دار الهادي عبد بن القادر عبد بن المهدي عبد: المحقق
  .٢ : األجزاء عدد، م١٩٨٥ : الطبع سنة األولى : الطبعة

 مكان، المعرفة دار :الناشر، االسفرائني إسحاق نب يعقوب عوانة أبي إلمامل، عوانة أبي مسند -
  .٥  :األجزاء عدد، بيروت :النشر

 سـليم  حسين :  تحقيق ،التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن حمدأل، يعلى أبي مسند -
ـ  ١٤٠٤  سـنة النـشر      ، األولـى  الطبعة، دمشق – للتراث المأمون دار : الناشر، أسد  –هـ

  .١٣ : األجزاء عدد، م١٩٨٤
 دار، األرنـؤوط  شعيب:المحقق ،حنبل بن محمد بن أحمد لإلمام  ، حنبل بن أحمد اإلمام مسند -

 سنوات، عدة في مراحل عدة على طبع: النشر سنة بيروت :النشر مدينة الرسالة مؤسسة:النشر
  .٥٠:األجزاء  عدد،األولى:الطبعة ، م٢٠٠١ ، هـ١٤٢١

 عبد. د :  تحقيق ،الحنظلي  راهويه بن مخلد بن براهيمإ بن سحاقإل، راهويه بن إسحاق مسند -
  ، األولى الطبعة، المنورة المدينة - اإليمان مكتبة : الناشر، البلوشي الحق عبد بن الغفور

  .٥ : األجزاء عدد، م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ سنة النشر 



 

 ٣٧٣ 

 بنا علي المسانيد على بفهرسته مقا البزار البصرِي، عمرٍو بن َأحمد بكْرٍ يبَأل ،البزار مسند -
 العلوم مكتبة ، القرآن علوم مؤسسة الناشر، اهللا زين الرمحن حمفوظ. د  حتقيق.الشحود نايف

  .١٠ :األجزاء عدد، املدينة ، بريوت النشر مكان، ١٤٠٩ النشر سنة، واحلكم
  .٤:عدد األجزاء،التميمي داهر أسامة أبي بن محمد بن لحارثل، الحارث مسند -
، البصري األزدي عمر بن حبيب بن الربيع اإلمام مسند الصحيح الجامعواسمه  ،  مسند الربيع  -

 :النشر مكان، االستقامة مكتبة  ،الحكمة دار: الناشر، يوسف بن عاشور، إدريس محمد  :تحقيق
   .١ :األجزاء عدد،  هـ ١٤١٥ النشر  سنة،عمان سلطنة  ،بيروت

، بيروت – العلمية الكتب دار : الناشر، الشافعي اهللا عبد أبو إدريس بن محمدل، الشافعي مسند -
  .١ : األجزاء عدد

 ،الطبرانـي  القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمانل، الشاميين مسند -
  بيروت:النشر مدينة الرسالة مؤسسة:النشر دار، السلفي عبدالمجيد بن حمدي :المحقق

  .٤:األجزاء عدد، األولى:الطبعة،  م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥:النشر سنة
 عبـد  بـن  حمدي :  تحقيق ،القضاعي اهللا عبد أبو جعفر بن سالمة بن محمدل، الشهاب مسند -

ـ  ١٤٠٧سنة النـشر     الثانية، الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، السلفي المجيد  -  هـ
  .٢ : األجزاء عدد، م١٩٨٦

 عبـد  بـن  محمـد  الدكتور: تحقيق، الجارود بن داود بن مانسليل ،الطيالسي داود أبي مسند  -
 : الناشر، هجر بدار واإلسالمية العربية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون التركي المحسن

  .٤ : األجزاء عدد، م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: الطبع سنة، األولى : الطبعة، والنشر للطباعة هجر
ـ  نصر بن حميد بن عبدل، حميد بن عبد مسند من المنتخب مسند عبد بن حميد واسمه       - الكي،س 

: الطبعـة  الريـاض : البلـد  بلنسية دار : النشر دار، العدوي بن مصطفى : المحقق، محمد أبو
   .٢ : األجزاء عدد م٢٠٠٢ : الطبع سنة، الثانية

 عيـاض  بـن  موسـى  بـن  عياض الفضل يأبللقاضي  ، اآلثار صحاح على األنوار مشارق-
  .٢ :األجزاء عدد، التراث ودار العتيقة المكتبة: النشر دار، المالكي تيالسب اليحصبي

: حقيـق ت، بالطحاوي المعروف المصري الحجري محمد بن أحمد جعفر يبأل، اآلثار مشكل -
ـ  ١٤١٥سنة النشر    األولى: الطبعة، الرسالة مؤسسة: الناشر، األرنؤوط شعيب ، م١٤٩٤ ، هـ

  .١٦ : األجزاء عدد
 حبيب:المحقق ،الصنعاني اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر يبأل، المصنف -

  بيروت:النشر مدينة، اإلسالمي المكتب:النشر دار، األعظمي الرحمن
  .١١:األجزاء عدد، الثانية:الطبعة،  هـ ١٤٠٣:النشر سنة



 

 ٣٧٤ 

:  تحقيـق  ،فيالكـو  شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد بكري  بأل، واآلثار األحاديث في المصنف -
 : سـنة النـشر      ، األولـى  الطبعـة ، الريـاض  – الرشد مكتبة : الناشر، الحوت يوسف كمال

  .٧ : األجزاء عدد،١٤٠٩
، المعروف بـابن عـساكر     بي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي        أل ،  الشيوخ معجم -
   .٢:جزاء  عدد األ دمشق-دار البشائر : الناشر، الدكتورة وفاء تقي الدين: يق حقت
 ،الطبرانـي  القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمانل، األوسط المعجم -

 سـنة  القـاهرة :النـشر  مدينـة  الحـرمين  دار:النـشر  دار،  اهللا عـوض  بـن  طارق:المحقق
  .١٠:األجزاء عدد، هـ ١٤١٥:النشر

 عـدد ، بيروت - الفكر دار : لناشرا، اهللا عبد أبو الحموي اهللا عبد بن ياقوتل، البلدان معجم -
  .٥ : األجزاء

  .١:جزء،المرزباني اهللا عبيد أبو موسى، بن عمران بن محمدل، الشعراء معجم -
، أمرير الحاج محمود شكور محمد:المحقق ، للطبراني الداني الروضواسمه  ،الصغير المعجم -

 – ١٤٠٥:النـشر  سـنة  مـان ع ، بيروت:النشر مدينة عمار دار ، اإلسالمي المكتب:النشر دار
  .٢:األجزاء  عدد،األولى:الطبعة، م١٩٨٥

 تيميـة  ابـن  مكتبة:النشر  دار ،السلفي عبدالمجيد بن حمدي:المحقق ،للطبراني، الكبير المعجم -
  .٢٥:األجزاء  عدد،الثانية:الطبعة، القاهرة:النشر مدينة

 - الناشر مكتبـة المثنـى       ،عمر رضا كحالة  ل، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية        -
  .١٣:عدد األجزاء، دار إحياء التراث العربي بيروت،بيروت 

  النجار محمد / القادر عبد حامد / الزيات أحمد / مصطفى براهيمإل،، الوسيط المعجم  -
  .٢ :األجزاء عدد، الدعوة دار : الناشر، العربية اللغة مجمع : المحقق

 أبـو  األندلسي البكري العزيز عبد بن اهللا عبدل، والمواضع البالد أسماء من استعجم ما معجم -
  سـنة النـشر     ، الثالثـة  الطبعة، بيروت – الكتب عالم : الناشر، السقا مصطفى :  تحقيق ،عبيد

  .٤ : األجزاء عددهـ ١٤٠٣
 جامعـة  :النـشر  دار قلعجـي  أمـين  المعطي عبد : المحقق، للبيهقي،واآلثار السنن معرفة -

، دمـشق  + حلـب  + بباكستان كراتشي : البلد قتيبة دار + والوعي دار + ميةاإلسال الدراسات
  .١٥ : األجزاء عدد، م١٩٩١ ، هـ١٤١٢ : الطبع سنة األولى : الطبعة

، العـزازي  يوسف بن عادل: تحقيق ،األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم يبأل،الصحابة معرفة -
  . ٧: األجزاء عدد ،م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ولىاأل: الطبعة، الرياض –للنشر الوطن دار: الناشر



 

 ٣٧٥ 

 سفيان بن يعقوب يوسف يبأل، النحوي درستوية بن جعفر بن اهللا عبد رواية والتاريخ المعرفة -
 سنة المنورة المدينة :النشر مدينة الدار مكتبة :النشر دار، العمري ضياء أكرم:المحقق ،البسوي
  .٤:ءاألجزا  عدد،األولى :الطبعة،  هـ١٤١٠ :النشر

 ،مارسدن جـونس : المحقق  ،الواقدي واقد بن عمر بن محمد اهللا عبد يبأل، الواقدي مغازي -

  .عالم الكتب-بيروت: الناشر 
  .١:جزء،عتر الدين نور الدكتور تحقيق، لإلمام الذهبي،  المغني في الضعفاء-
 نور محمد حمدأ. د:  تحقيق، معين بن يحيىل، الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من -

  ١٤٠٠ النشر سنة للتراث المأمون دار :الناشر سيف
  .١: األجزاء عدد دمشق: النشر مكان

 :  تحقيـق  ،النيـسابوري  محمد أبو الجارود بن علي بن اهللا عبدل، المسندة السنن من المنتقى -
 ة النـشر    سن األولى، :الطبعة بيروت – الثقافية الكتاب مؤسسة : الناشر، البارودي عمر عبداهللا
  .١ : األجزاء عدد، هـ ١٩٨٨ – ١٤٠٨

  تعالى اهللاه رحم النوري المعاطي أبو السيد : وترتيب جمع، الدارقطني أقوال موسوعة -
  .٢ : األجزاء عدد، خليل ومحمود الزاملي أحمد والرحمان عبد المسلمي مهدي محمد الدكتورو
 ضبط ، هـ٥٩٧  تلجوزى القرشىمام أبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الإل ،الموضوعات -

 الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبـة الـسلفية          ،وتقديم وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان    
  .ثالثة اجزاء:  عدد األجزاء١٩٦٦ – ١٣٨٦هـ الطبعة االولى ،بالمدينة المنورة

 التـراث  اءإحي دار : الناشر، الباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق،  رواية يحيى الليثي   مالك موطأ -
  .٢: األجزاء عدد، مصر - العربي

، عبدالموجود أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ:  المحقق ، للذهبي االعتدال ميزان -
  عدد ،م١٩٩٥:الطبعة رقم .هـ ٨٠٦:النشر سنة بيروت:النشر مدينة العلمية الكتب دار: الناشر

  . ٨:األجزاء
  ،األثري ابن اجلزري حممد بن املبارك السعادات أبو الدين د، واألثر احلديث غريب يف النهاية -

 طاهر:احملقق، م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩:النشر سنة، بريوت:النشر مدينة،العلمية املكتبة:النشر دار
  .الطناحي حممد حممود - الزاوى أمحد

 صـالح  بـن  محمـد  العزيـز  عبد تحقيق، العسقالني حجر بنال، األلقاب في األلباب نزهة -
 عـدد ،الريـاض  :النـشر  مكان م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ النشر سنة الرشد مكتبة :الناشر ،السديري
  .٢ :األجزاء



 

 ٣٧٦ 

مام الحافظ شهاب الدين ابن حجر       لإل ،هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري        -
، الثانية:الطبعة، لبنان -للطباعة والنشر بيروت     دار المعرفة : الناشر ،العسقالني رحمه اهللا تعالى   

  .١: األجزاءعدد 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ٣٧٧ 

  رقم الصفحة/                           فهرس املوضوعاتفهرس املوضوعاتفهرس املوضوعاتفهرس املوضوعات
  ت  المقدمة

  ١  الفصل األول
  ٢   الراء مع القاف:المبحث األول
  ٥٧   الراء مع الكاف:المبحث الثاني
  ١٠٤   الراء مع الميم:المبحث الثالث
  ١٦٦  الفصل الثاني
  ١٦٧  .اء مع النون  الر:المبحث األول
  ١٧٤   الراء مع الهاء:المبحث الثاني
  ٢٠٦   الراء مع الواو:المبحث الثالث
  ٢٦٥  الفصل الثالث
  ٢٦٦   الراء مع الياء:المبحث األول
  ٢٩٨   الزاي مع الهمزة والباء:المبحث الثاني
  ٣٠٩   الزاي مع الجيم والحاء:المبحث الثالث
  ٣٢٩  خاتمة البحث 
  ٣٣١  مةالفهارس العا

  ٣٣٢  آليات القرآنيةافهرس 
  ٣٣٣   النبويةفهرس األحاديث

  ٣٤٢  الرواةفهرس 
  ٣٥٦  فهرس الكنى واأللقاب

  ٣٥٨ فهرس األماكن والبلدان
  ٣٥٩ فهرس المصادر المراجع

  ٣٧٧  فهرس الموضوعات
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        ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث
        

غريـب   فـي  النهايـة  كتاب من المرفوعة األحاديث من جزء بدراسة البحث هذا في الباحث قام
 بدايـة  من البحث هذا في بدراسته الباحث قام الذي الجزء هذا وكان األثير، البن واألثر الحديث

  .الحاء مع الزاي باب نهاية حتى القاف الراء مع باب
 المرفـوع  الحديث على اشتمل الذي األثير ابن نص بإيراد البحث هذا في الدراسة طبيعة وكانت

 فـي  األثير ابن عليه اعتمد الذي الحديث من النص هذا من تقاربت رواية اداعتم ثم ومن كامالً،

 مسندة، فيها وردت التي المواضع من أوالً تخريجها خالل من الرواية هذا دراسة ثم ومن كتابه،

 هذا خالل ومن الرجال، هؤالء من رجل كل على حكم واستخالص الرواية هذه رجال دراسة ثم
 وقـد  والـضعف،  الصحة حيث من الحديث من الرواية هذه إسناد على كمبالح الباحث قام الحكم

 دراسة دون الصحيحين من بتخريجها الباحث اكتفى ومسلم البخاري صحيحي في أحاديث وردت

 اشتمل وقد بها، االحتجاج على العلماء أجمع والتي فقط الصحيحة األحاديث على الشتمالهما وذلك

 بـذكر  فقام مسندة عليها العثور الباحث يستطع لم األثير ابن بها استدل أحاديث على أيضا البحث

  .الحديث وغريب اللغة فيكتب موضعها
 الحديث، وغريب اللغة كتب من الغريبة األلفاظ ببعض بالتعريف بحثه طيات في الباحث قام وقد

  .الدراسة خالل من مرت التي البلدان ببعض التعريف وكذلك
 وأهـداف  اختيـاره،  وبواعث الموضوع، أهمية الباحث فيها ذكر ،مقدمة على البحث اشتمل وقد

 تعرضت التي الدراسات بعض على وإطاللة البحث، هذا في عمله وطبيعة الباحث ومنهج البحث،

 المباحث من عدد منهما فصل كل تضمن ثالثة فصول على البحث اشتمل كما األثير، ابن لكتاب

 بعـض  الباحـث  فيها بين خاتمة على البحث اشتمل وكذلك األثير، ابن كتاب أبواب حسب على

  .بها أوصى التي التوصيات وبعض الدراسة، خالل من إليها توصل التي النتائج
تشتمل على االيات واالحاديث والرواة والمصادر واالماكن فهرسة  بعمل البحث هذا الباحث وختم

  . والبلدان 
النبوية  السنة في خدمة  هذا العمل وأن يجعله يتقبل مني أن  رب العرش الكريمالعظيم اهللا أسأل

  .طلبة العلم به ينفع وأن المشرفة ،
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Research summary   
In this research , the researcher  studies a part of the prophet's  
Mohammed hadiths in the book of The End the research studied 

Khareeb Al- hadith in this book . The research began from section 
"Alraa"with "Alqaf" to the end of section "Alzay" with "Alhaa" – in 

arabic letter No. ٦ .  

The nature of this study was quoting Ibn Katheer words in a full report 
, then adopting a similar words of the hadith to that Ibn Katheer 
quoted it .The next step is to check the hadith in thesituations which 
was supported in it , then checking the men who narrated the hadith 
, then giving every man his own level of trust ,based on that , The 
researcher judged on the strength of the hadith .  
Some of hadiths quoted without checking , because it chattered in 
Sahih Al Bukhari and Muslim , and the scientists witnessed that B 
that Bukhari and Muslim book didn't include any incorrect hadith The 
research included hadiths quoted by Ibn Katheer without support , 
so the researcher classified it in the strong hadith . 
The researcher expressed in the folds of his research the definition of 
some strange words in the language book, also defining names of 
countries which come in the research . 
The research included an introduction, the researcher noted in it the 
importance of the subject, research objectives, the path of the 
researcher and the nature of his work, appearance on some studies 
about Ibn Al Atheer .  
The research included two sections, each section was classified 
Based on Ibn Al Atheer. In the end of the research, the researcher 
offered some results and recommendations .  
The receach section w classified Based on Ibn Al Atheer. 
 In the end of the research, the researcher offered some results and 
recommendation ,then he concluded his research by doing some 
indexes.  

  
 
 
 


