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اإلهداء
َ ْ
ِ  

  
  ....الكريمين حفظهما اهللا ورعاهما  ووالدتيإلى والدي

  ....واتيإلى إخواني وأخ
  ....ما الكريمتين هيعائلتإلى زوجتَََي الفاضلتين و

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

  ...إلى شيوخي األفاضل
  ...إلى تالميذي األعزاء

  ....إلى األقارب واألصدقاء و الجيران
  ....إلى المجاهدين والمرابطين والشهداء

  
  

  .....أهدي هذا العمل



 ت  

شكر و تقدير
ٌ ْ َ ٌ ْ ُ
ِ  

  
نسأل ف .)1(]وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم ِإن عذَابِي لَشَديد          : [انطالقًا من قول اهللا تعالى    

  . من الشاكرينيزيدنا من فضله، وأن يجعلنااهللا تعالى أن 
ائه، وديناً ال بد من قضائه، فإني أتوجه بالـشكر الجزيـل للمـشرف              ولما كان الشّكر حقا ال بد من أد       

الذي تفضل أوالً بالموافقـة علـى       ، و - حفظه اهللا    – سماعيل سعيد رضوان  إ:  األستاذ الدكتور  الفاضل
من جهده وعلمه ما ال يجازيه عليه إال ربه جّل وعـال،  ، وأعطاني اإلشراف على إعداد هذه األطروحة  

  .وعن المسلمين خير الجزاءي فجزاه اهللا عن
  :وال يزال الشكر موصوالً ألستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة

   .ر نعيم أسعد الصفدي ، والدكتور زكريا صبحي زين الدين حفظهما اهللا تعالىالدكتو
ـ               ي حيث تفضال مأجورين بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتكلّفا التعب والنصب بقراءتها، فجزاهما اهللا عن

  .خير الجزاء
   .- رحمه اهللا–نزار ريان :  كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى روح المرحوم األستاذ الدكتور

إلى والدي ووالدتي حفظهما اهللا، معلناً بفضلهما مقراً         كما وأتوجه بكل الشكر والحب والتقدير والعرفان      
حث، فما جهدي كله إال ثمـرة مـن    ما كتبتُ هذا الب- بعد اهللا عز وجل    -بالتقصير في حقهما، فلوالهما   

  . عني خير الجزاء اهللاماجزاهثمارهما، ف
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من األخوة محمد عودة درويش ومحمد أحمد فارس ومحمد جمعان                

  .االبرق على ما قدموه من جهد إلنجاح هذه الرسالة
 نهارهم، ويسهرون   ين فيها، الذين يواصلون    الجامعة اإلسالمية والعامل    أيضاً كما أخص بالشكر والتقدير   

  .  أدامه اهللا وحفظه من كل مكروه–ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الصرح الشامخ 
  

 
 

                                                
  .)7( آية : سورة إبراهيم) 1(



 ث  

  
 من  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا        ،ونستغفرهونستهديه  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه      

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمـداً ،ه ومن يضلل فال هادي ل،يهده اهللا فال مضل له 
  .عبده ورسوله

    :أما بعد
 بعثه اهللا سـبحانه وتعـالى بلـسانٍ   ،  صلى اهللا عليه وسلم   محمد رسلفقد أعز اهللا هذه األمة بخير نبي أُ       

ا بوسعهم مـن  ر له العلماء الذين بذلوا كل م   وسخَّ ،وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ هذا الدين       ،  مبين عربي
وقد كان لهؤالء   ، نابيولينقحوه مما شابه من كالم الواضعين والكذ      ، ليذودوا عن حياض هذا الدين    ، جهد

  .العلماء الجهابذة الفضل الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي أفنوا من أجلها أعمارهم
 من ضمنها مجال اللغة وغريـب  والتي، ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في كافة مجاالته  

وممن أبدع فـي    ، وذلك الختالف ألسنة العرب   ، لبيان مراد النبي صلى اهللا عليه وسلم من حديثه        ، اللفظ
، اإلمام الجليل مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن األثيـر الجـزري رحمـه اهللا                ، هذا الفن 

  .لحديث واألثرالنهاية في غريب ا: في كتابه، هـ606المتوفى سنة 
، فلـسطين ، غـزة ،  طالب قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعـة اإلسـالمية           بعض لذا فقد اتفق  

 التي وردت في هذا الكتاب والحكـم         المرفوعة على دراسة األحاديث  ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام    
هاية في غريب الحديث    أحاديث كتاب الن  "  تحت عنوان    ،على أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح من غيره       

وقمت في هذا الحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب مـن            ." األثير تخريج ودراسة   بنواألثر ال 
  ).ء افحرف الباء مع القاف إلى نهاية حرف التاء مع ال(بداية 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ج  

  
  : أهمية الموضوع وبواعث اختياره

  .  في بيان ألفاظ الحديث النبويالمكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير.1
  .ذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية أن ه.2
أن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفة، والتي هي بحاجـة                 .3

 .إلى دراسة وتمحيص

 .كتب الغريب في الحديث واألثر سيفتح المجال لخدمة باقي ة هذا الكتاب من الناحية الحديثيةإن خدم.4

 . من الناحية الحديثية لم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحديث.5

 فالبد من دراسـتها وبيـان    لها،سانيداحتواء كتاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أ           .6
  .حكمها للناس

 
 :أهداف البحث

  .راسة أسانيدهاتخريج أحاديث ابن األثير من كتب السنة ود.1
  .بيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغة وغريب الحديث.2
  .اإلسهام في إخراج الموسوعات الحديثية، وخدمة السنة المشرفة.3
 . في كتاب النهايةمعرفة األحاديث المقبولة من المردودة.4

وع إليها، واالستـشهاد    ليسهل على الباحثين الرج   ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد       .5
  .بها
 

  :منهج البحث وطبيعة عملي فيه
 

  :المنهج في الترتيب والترقيم :أوالً
  .  بإيراد األحاديث مرتبة حسب ترتيب الكتاب، ومرقمة ترقيماً تسلسلياً قمت .1
 تعتمـد  ومن ثـم ا  بكتابة نص ابن األثير كامالً في بداية العمل،قمت :بالنسبة لطريقة ترتيب البحث   .2
 ، ومن ثم التخريج، ودراسة السند والحكم على الحديث           المطابقة أو األقرب إلى نص ابن األثير       روايةال
  . وتفسير بعض األلفاظ الغريبة  باستخدام الحاشية للعزو،وقمت، 
  .للداللة على تكراره(*) األحاديث المكررة لم أجعل لها رقماً مستقالً ، وإنما جعلت لها رمزاً .3
  

  :المنهج في تخريج األحاديث: ثانياً
  أتوسـع    أما إن كان في غيرهما     بتخريجه منهما  ،   كتفي  أأو أحدهما   ، إذا كان الحديث في الصحيحين    .1

   . من كتب السنةفي تخريجه



 ح  

 .و لمكان تخريجه فيما بعد أقوم بالعزو،  بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيهأكتفي.2

 .أعثر على تخريج لها لم يشير أن سأ إليها ،ُلصأََََََ ال بالنسبة لألحاديث التي.3

  
  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثاً

  .وتاريخ الوفاة إذا وجد في كتب التراجم ، والنسب، والكنية، بذكر االسمتكون الترجمة للرواة .1
  مـن كتـب الـصحابة      اهير مـنهم  غير المش ل  بالترجمة   لذلك اكتفيت بالنسبة للصحابة فكلهم عدول،     .2

  .وغيرها
  .لم أترجم للراوي الذي اتفق الشيخان الذهبي وابن حجر على توثيقه إال لفائدة . 3
  .  اكتفيت بالترجمة للراوي الضعيف من التقريب ،وأحياناً أشير إليه إشارة بأنه ضيعف.4
  .إذا كان الراوي مختلفاً فيه أتوسع في دراسته .5
ة للراوي في أول موضع يذكر فيه ،فإن تكرر ورود الراوي ذكرت خالصة القـول               اكتفيت بالترجم . 6

  .فيه ،ثم أحيل على موضعه األول من الرسالة
  

 :المنهج في الحكم على األسانيد: رابعاً

دراسته وحـده، أمـا إن كـان     بفإن كان صحيحاً اكتفيت، والحكم عليه، قمت بدراسة إسناد الحديث     .1
  .ي البحث عما يقويه جهداً فتبذلضعيفاً 

إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ، ال أحكم على إسناده ، واكتفيت باإلشارة إلى العلـة إذا                   . 2
  .  وجدت 

  .خالف حسب قواعد مصطلح الحديثأوقد ،  بأقوال العلماء في الحكم على الحديثقد أستأنس.2
  .مقررة في مصطلح الحديثالحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد ال.3
  

 :المنهج في األماكن والبلدان: خامسا

  .كن والبلدان من خالل كتب البلدان بالتعريف باألمامتق
  

  :المنهج في اللغة وغريب اللفظ: سادساً
  .و كتب معاجم اللغة العربية، أو كتب الشروح ،أ بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث قمت

  
  
  
  



 خ  

  
  :نهج في التوثيقالم: سابعاً
 بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعة ودار النـشر فـي قائمـة         اكتفيت

 ما يدل عليـه مـع   تذكري بذلك، أما في الحاشية السفلية  المصادر والمراجع، وذلك لعدم إثقال الحواش     
  .ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث 

  ).رقم اآلية،اسم السورة(قوسين بين  القرآنية اآلياتت ذكر
  

  :الدراسات السابقة
  :وهي كمايلي، على بعض الدراسات حول كتاب النهاية في غريب الحديث واألثرت لقد وقف

المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثيـر دراسـة          -1
  .عمر المسيعيدين، في بنية الكلمة العربية

 .محمد توفيق، دراسة لغوية: ية في غريب الحديث  البن األثيرالنها -2

 .صالح كاظم داود،الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  -3

 عبد ،جمعاً ودراسة،المسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث البن األثير -4

 .      اهللا األنصاري

 .أميمة بدر الدين، ثير المحدث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثرابن األ -5

 .علي السحيباني، عرض ونقد:التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثير -6

وقد اشـتمل علـى تخـريج       ، خليل مأمون شيحا  /تحقيق الشيخ ، النهاية في غريب الحديث واألثر     -7
 .  تضب وليس بطريقة علمية حديثيةأحاديث الكتاب بشكل مق
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  : ينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:خطة البحث

، والدراسـات    ومنهج الباحـث   ، ، وأهداف البحث   تشتمل على أهمية البحث، ودوافع اختياره     : المقدمة
  .السابقة

  ". الباء مع الواو القاف إلى حرفعاألحاديث الواردة من حرف الباء م: "  الفصل األول 
  :وفيه خمسة مباحث 

  .الباء مع القاف :  المبحث األول
  .الباء مع الكاف :  المبحث الثاني

  .الباء مع الالم :المبحث الثالث  
  .الباء مع النون :المبحث الرابع  
  . الواوعالباء م :المبحث الخامس
  ".ى حرف التاء مع الباء مع الهاء إلاألحاديث الواردة من حرف الباء: "الفصل الثاني   

  :وفيه خمسة مباحث 
  . الباء مع الهاء:المبحث األول   
  . الباء مع الياء:المبحث الثاني   
  . الباء المفردة :المبحث الثالث   
  . التاء مع الهمزة :المبحث الرابع   
  . التاء  مع الباء :المبحث الخامس 
  ". إلى حرف التاء مع الراءلتاء مع الجيماألحاديث الواردة من حرف ا: "الفصل الثالث    

  :وفيه أربعة مباحث 
  . التاء مع الجيم:المبحث األول    
  . التاء مع الحاء :المبحث الثاني    
  . التاء مع الخاء :المبحث الثالث    
  . التاء  مع الراء :المبحث الرابع    
  ".التاء مع الفاء  إلى حرف ناألحاديث الواردة من حرف التاء مع السي:"الفصل الرابع    

  :وفيه أربعة مباحث 
  . التاء مع السين:المبحث األول    
  . التاء مع العين:المبحث الثاني    
  . التاء مع الغين :المبحث الثالث    
  . التاء مع الفاء :المبحث الرابع    



  1

  

  
  الفصل األول

  
  ء مع الواو القاف إلى حرف الباعاألحاديث الواردة من حرف الباء م

  

  :وفيه خمسة مباحث
  

  .الباء مع القاف :     المبحث األول
  .الباء مع الكاف :    المبحث الثاني

  .الباء مع الالم:     المبحث الثالث                  
  .الباء مع النون:     الرابع المبحث

  . الواوعالباء م:   المبحث الخامس
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  :المبحث األول
  

  لباء مع القافا
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.  هو الكَثْرة والسعة" نَهى عن التَّبقُّر في األهل والمال " :يه ف)ه ( ،)بقر(: األثير رحمه اهللا ابنقال 
  .)1(الشَّق والتَّوسعة: والبقْر 

  )1(حديث رقم 
   : بن حنبل رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

   ، الَْأخْرمِ رجٌل من طَيٍئابنعنِ ، )2( التَّياحِأبي عن ،ثَنَا شُعبةُ حد،حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ
  .)3("ُ نَهى عن التَّبقُّرِ في الَْأهِل والْمالَأنَّه :"عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،مسعود عن عبد اللَّه بنِ

  تخريج الحديث
وأخرجـه   . نهىوليسنهانا بلفظة ،عن شعبة بن الحجاج به بن محمد من طريق حجاج    ،)4(أحمده  أخرج

 ،عـن    من طريق المغيرة بن سعد بن األخـرم        )7( والبيهقي ،)6(  الجعد بنعلي  ، و )5(أبو داود الطيالسي  
   .  هانئ عن عبداهللا بن مسعود بمثله من طريق يحيى بن)8(وأخرجه الطبراني.عبد اهللا بن مسعود بمثله

  سنادرجال اإل
*     ذَِليفَرٍ الهعج بن دمحالمعروف  ، البصريمرمـات سـنة   ، إال أن فيه غفلة    ،صحيح الكتاب  ثقة: بغُنْد  

 أراد بعضهم أن يخطئه     : معين ابنقال  : قال الذهبي   .)9( روى له الجماعة   ، ومائة ثالث أو أربع وتسعين   
 كان مـن خيـار      : حبان   ابن، وقال   )11(ثقة شعبة يثحد وفى ،صدوقاً كان: قال أبو حاتم   ،)10(فلم يقدر 
والغفلة لم تقع في حديثه عـن  ،  والراجح أنه ثقة :قلت . )12( ومن أصحهم كتابا على غفلة فيه  ،عباد اهللا 

   .،وقد تابعه حجاج بن محمد متابعة تامةشعبة، وقد روى عنه في هذا الحديث

                                                
    . 378 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).1073ص:تقريب الهذيب(.ميد الضبعي، البصرِي يزِيد بن حهو:َأبو التَّياحِ)2(
  .244/4184 / 7:مسند أحمد  )3(
  .4181 /7/240 :المرجع السابق ) 4(
  .379 / 298/ 1 :مسند الطيالسي ) 5(
  .1/591/1057:مسند ابن الجعد ) 6(
  .13/29/9905: شعب اإليمان للبيهقي ) 7(
  .10/210:المعجم الكبير) 8(
    .507ص:  التهذيبتقريب) 9(
  . 162/ 2: الكاشف) 10(
  .7/221 الجرح والتعديل) 11(
  .50 / 9الثقات البن حبان ) 12(
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 بالـذي    ووهم من خلطـه    ، مقبول من الخامسة   ، المغيرة بن سعد بن األخرم الطائي      هو : األخرم   ابن*
والـراجح  ، )4(، والـذهبي )3( حبانابن، و)2(وثقه العجليو .)1(ذيترم له ال  أخرج ،)المغيرة بن سبيع  (قبله
  .ثقة لتوثيق العجلي وابن حبان والذهبي له أنه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
   الحديثإسنادالحكم على 

   . )5(اني صحيحصحيح ،وكذلك قال األلبه إسناد 
        

سيأتي :  سمعت رسول اللّه صلى اللّه وسلم يقول "وفي حديث أبي موسى : قال ابن األثير رحمه اهللا
 .)6( أي واسعة عظيمة"على الناس فتْنَة باقرة تَدع الحليم حيران 

  )2(حديث رقم 
  :اإلمام الطبراني رحمه اهللاقال 
حدثَنَا عبد الْملك  : قال ، )7(حدثَنَا َأبو الْمحياة :قال ، الْوِليد بن شُجاعٍ َأبو همامنَا حدثَ :قال ، أحمدحدثَنَا

َأيها النَّاس ، ِإنِّي سمعتُ رسوَل اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ،  :اَل َأبو موسى اَألشْعرِي قَ :  قاَل، بن عميرٍ
على الناسِي إنه سيأت": قُوُليتد باقرةٌ فتن الحليع ي ، حيراناًماشالْم نم را خَييهف ا  ، الْقَاِئميهف دالْقَاع

 )8( قَطِّعوا َأوتَاركُم ف،والْماشي فيها خَير من الساعي ،الْقَاِئم فيها خَير من الْماشي و ،خَير من الْقَاِئمِ 
   .)9( "سيوفَكُم بِالْحجارة كَسرواو

  
  
  
  
  

                                                
  .543 ص :تقريب التهذيب) 1(
  .292 / 2 :الثقات للعجلي) 2(
  .463/ 7 :الثقات البن حبان) 3(
  .285 / 2 :الكاشف) 4(
  .46 / 1 :السلسلة الصحيحة لأللباني) 5(
    . 378 / 1 : األثرالنهاية في غريب )6(
  ).598ص:تقريب التهذيب.(هويحيى بن يعلى التيمي الكوفي:َأبو الْمحياة)7(
      ).4/99:النهاية في غريب الحديث واألثر.(جمع وتر ،وهوالقوس:األوتار )8(
      . 1263 /2/65:  المعجم األوسط)9(



  5

  تخريج الحديث
   وائلأبي ق من طري )3(أبوعمرو الدانيو ، )2(ونعيم بن حماد المروزي ، )1( شيبةأبي ابنه أخرج

   . بنحوه  عن أبي موسى األشعري،يق بن سلمة قش

  سنادرجال اإل
*دابِ بنِ نَجهالو دبع بن دمَأح ،يصماِهللا ، الح دبو عَأب يطولَةَةَ الحبج ينَةدُل منَزِي ،اِلمثُ، العدحالم.  

 نْهى عوةٌ    : راعمجو ،يانرمِ الطَّبو القَاسَأبو ، اِئيالنَّس. نْهع فََأكْثَر يانرالطَّب هيعٍ     ،توفىلَقـست ـنَةـي سف
يعبسنِ وماَئتَيو هوصـدوق كمـا   :  قلت .)5(صدوق ، ومن الطبقة الحادية عشرة       :  قال ابن حجر     .)4( ن

  . قال ابن حجر
  ، تغيـر حفظـه   ،  عالم  ، ثقة فصيح  ،لكوفي   بن سويد اللخمي حليف بني عدي ا       :عبد الملك بن عمير   *

 :دأحموقال   .الجماعة  روى له    .)6(ين وله مائة وثالث سن     ومائة ،   ست وثالثين   سنة مات. وربما دلس   
لي فـي تـراجم    رجب الحنبابنوذكره . )7(ختلف عليه الحفاظ فيما روي عنه     امضطرب الحديث جداً،    

 حبـان فـي   ابـن وذكره .)8(متفق على حديثهالملك بن عمير وهو ثقة ، ومنهم عبد:أعيان الحفاظ وقال   
العالئي فـي   ه وعد .)10(ه قبل موته    ليس بحافظ ، تغير حفظ    :  وقال أبوحاتم  .)9(مدلساًكان  :الثقات وقال 

صالً ، ولم يحط من مرتبته ،إما لقصر        أمن  لم يوجب ذلك ضعفاً       : القسم األول من المختلطين ، وقال       
الملك بن عمير في هـذا     ، وجعل عبد   سفيان بن عيينة     :ختالط وقلته ، مثل   مدة اال  مرتبته ، وإما لقصر   

 : حجر ابنوقال  .)11(كرذكر حديث من   فيه   ه لم يأت  ألنحتمل  ا ختالطهااظ أن   وقال ذكر بعض الحف   القسم،
مـن عمـارة بـن        لم يسمع من عدي بن حاتم ،وال       :وقال العالئي . )12(ثقة ، إال أنه أخطأ في حديثين        

 حجر في   ابن هوعد. )13(اهللا بن الجراح مرسل ، وقد رأى علياً ولم يسمع منه             وحديثه عن عبيد  روبية،
                                                

    .  7/524/37703 : مصنف أبي شيبة)1(
   .  1/66/122 : حماد كتاب الفتن لنعيم بن)2(
    .  1/242/39 : السنن الواردة في الفتن)3(
    .147 / 25:سير أعالم النبالء  )4(
     .94  ص:تقريب التهذيب )5(
     .364  ص:المرجع السابق )6(
     .301ص:  سؤاالت أبي داود ألحمد)7(
    .1/439:  شرح علل الترمذي)8(
    .5/117.  الثقات البن حبان)9(
    .360/ 5: لتعديلالجرح وا) 10(
     .3ص:  المختلطين للعالئي)11(
     .6/360:  تهذيب التهذيب)12(
    .130ص:  جامع التحصيل )13(
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. )1( حبان وغيرهمـا     ابنمشهور بالتدليس وصفه به الدارقطني و     : لمدلسين ، وقال    المرتبة الثالثة من ا   
عنـه فـي     له الشيخان من رواية القـدماء     أخرج احتج به الجماعة ، و     : حجر في فتح الباري    ابنوقال  

ه عـاش   ألناالحتجاج ، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات ، وإنما عيب عليه تغير حفظه                
نه ثقة أرسل عمـن     أ الراجح   :قلت. )2( حبان   ابن عدي في الكامل وال      ابنولم يذكره   ين،ث سن مائة وثال 

 الحديث ، واخـتلط   هذاولم يرو عن أحد منهم في ،)عدي بن حاتم ،وعمارة بن روبية ( ،ذكرهم العالئي 
روايته في  أن من كان من هذا القبيل محتجا ب       : واعلم   :"، وكما قال ابن الصالح    ولكن اختالطه اليضره    

أن ذلك ممـا تميـز وكـان مـأخوذا عنـه قبـل       : أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة      ) الصحيحين  ( 
  .)3(االختالط

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
   الحديثإسنادالحكم على 

  .إسناده صحيح
        

   .)4(كَشَفَتْه  و تَحتْهف  أي " الحديث  لها  فَبقَرتْ  "  اإلفك   حديث منه و: األثير رحمه اهللا ابنقال 
  )3(حديث رقم 

  :  رحمه اهللا ترمذياإلمام القال  
لَانغَي نب ودمحثَنَا مدةَ ،حامو ُأسثَنَا َأبدةَ ، حورنِ عشَامِ به ني َأبِي ،عنراِئشَةَ ،َأخْبع نقَالَتْ،ع:  

 قَام رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فـي خَطيبـا فَتَـشَهد            ، علمتُ بِه  لَما ذُكر من شَْأني الَّذي ذُكر وما      
 واللَّه ما علمـتُ  )5( َأما بعد َأشيروا علَي في ُأنَاسٍ َأبنُوا َأهلي:"وحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه بِما هو َأهلُه ثُم قَالَ    

وَأبنُوا بِمن واللَّه ما علمتُ علَيه من سوء قَطُّ ولَا دخََل بيتي قَطُّ ِإلَّا وَأنَا حاضر                ،علَى َأهلي من سوء قَطُّ      
ذَن ِلي يا رسـوَل اللَّـه َأن    اْئ: فَقَام سعد بن معاذ رضي اللَّه عنْه فَقَالَ    ".ولَا غبتُ في سفَرٍ ِإلَّا غَاب معي      

   منَاقَهَأع رِبجِ      .َأضري الْخَزنب نٌل مجر قَاملِ        ،وجالر ذَِلك طهر نم نِ ثَابِتاب انسح كَانَتْ ُأمفَقَـالَ  ،و : 
حتَّى كَاد َأن يكُون بـين الْـَأوسِ   ،ضرب َأعنَاقُهم َأما واللَّه َأن لَو كَانُوا من الَْأوسِ ما َأحببتَ َأن تُ   ،كَذَبتَ  

     جِدسي الْمف جِ شَررالْخَزو،  تُ بِهملا عممِ      " .ووالْي ذَِلك اءسم ا كَاني    ،فَلَمتاجضِ حعتُ ِلبجخَر،  ي ُأمعمو

                                                
    .41ص:  طبقات المدلسين)1(
    .1/422:  فتح الباري)2(
    .2/748:الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )3(
    . 378 / 1: النهاية في غريب األثر  )4(
  ).12 / 1 :لسان العرب البن منظور. ( واألبن التهمةُ، اتَّهموها  َأي:َأبنُوا َأهلي)5(
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 : فَقَالَـتْ ،" فَسكَتَتْ ثُم عثَرتْ الثَّانيةَ،َأي ُأم تَسبين ابنَك  " :فَقُلْتُ لَها ،تَعس مسطَح   : فَقَالَتْ   ،فَعثَرتْ،مسطَحٍ  
   طَحسم سا "تَعا فَقُلْتُ لَهتُهرفَانْتَه: نَكاب ينبتَس ُأم تْ الثَّاِلثَةَ،َأيثَرع كَتَتْ ثُمفَقَالَـتْ ،"فس:   طَحـسم ـستَع 

ا  فَانْتَهتُها ،رفَقُلْتُ لَه:    نَكاب ينبتَس ُأم َأي "يكِإلَّا ف هبا َأسم اللَّهفَقُلْـتُ  ، فَقَالَتْ و ":  ءشَـي ـي َأيقَالَـتْ  ،"ف 
كََأن الَّذي خَرجتُ لَه لَـم   نَعم واللَّه لَقَد رجعتُ ِإلَى بيتي و: قَالَتْ"وقَد كَان هذَا:" قُلْتُ   ،فَبقَرتْ ِلي الْحديثَ  

   .)1(  .........."َأخْرج لَا َأجِد منْه قَليلًا ولَا كَثيرا
  تخريج الحديث

  ،ثالتهم من طريق أبي      )4( ، وأخرجه إسحاق بن راهويه     )3( ، وأخرجه أحمد     )2(البخاري معلقاً   ه  أخرج
من طريق سهل بن عثمان عن أبي أسـامة          برانيبه بمثله ،وأخرجه الط   عروة  هشام بن   عن   )5(أسامة  
  .به بمثله

  رجال اإلسناد
 ربما، ثبت ثقة ،بكنيته مشهور أسامة أبو ،الكوفي موالهم ،أسامةَ القُرشي بن حمادهو  :َأبو ُأسامةَ*

  . )6(، روى له الجماعةومائتين إحدى سنة مات ،غيره كتب من يحدث بأخرة وكان ،دلس
 أن أسامة أبا نهيت: وكيع قال ":داود أبو قال و.)7( حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وعده ابن
 كان: قالأنه  ، وكيع بن سفيان عن ياألزد حكى:" قال ابن حجرو. )8("كتبه دفن وكان الكتب، يستعير

 عن إال زدياأل ينقله لم: ورد ابن حجر ذلك فقال وينسخها، فيأخذها،، الرواة كتب يتتبع أسامة أبو
، وما قاله سفيان بن وكيع ثبت ثقةهو : قلت. ضعيف :وكيع بن وسفيان أليق، به وهو وكيع، بن سفيان

  .  فال يضر تدليسهليس بجرح، وهو مدلس من الثانية
*شَامه نةَ بورنِ عرِ بيبنِ الزب ىدامِ اَألسوأربعينو ست أو خمس سنة مات ،دلس ربما فقيه ثقة ،الْع 
في المرتبة األولى من مراتب  ذكره ابن حجرو.)9 (روى له الجماعة ،سنة وثمانون سبع وله مائة و

 في منه سمع من حديث فتغير حفظه تغير كبره في أنه إال تهتثب على مجمع ": أيضاًوقال، )10(المدلسين

                                                
    .3180: سنن الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ماجاء في نضح بول الغالم،رقم )1(
  . 4479/ 1780 / 4 :البخاريصحيح  )2(
  . 24362/ 59 / 6 : مسند أحمد )3(
  . 1177 / 2 : مسند إسحاق بن راهويه )4(
  . 150/ 180 / 23 :الكبيرالمعجم  )5(
  .177ص: تقريب التهذيب) 6(
  .30ص:طبقات المدلسين ) 7(
  .1/231 :سؤاالت اآلجري) 8(
      .573ص:  تقريب التهذيب)9(
  .26ص: طبقات المدلسين) 10(
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 إلى صار ما بعد إال شئ عليه ينكر لم ثقة ثبت هشام :شيبة بن يعقوب قال ،العراق إلى الثالثة هتمدقَ
 أبيه عن يحدث ال كان أنه نراه والذي ،بلده أهل عليه ذلك فأنكر أبيه عن الرواية في انبسط فإنه العراق

 هو هذا :قلت ،أبيه عن أبيه غير من يسمعه كان ما أبيه عن أرسل أنه تساهله فكان منه سمع بما إال
 ابن  ذكر":، ثم قالعليهم المتفق األعالم حد أ":وقال العالئي..)1( "األئمة جميع بهشام احتج وقد ،التدليس
 وإن مطلقاً، حجة هو بل ،له المتابع لعدم به، عبرة ال القول وهذا واختلط، تغير هذا هشاماً أن: القطان
اختلط بآخرة الراوي ثقة،  :قلت .)2("ذلك من شيء فيه يؤثر لم الذي القسم من فهو ما شيء وقع كان

  .االختالط إليه ال يضرهنسبة التدليس وو .وربما دلس
  .باقي رجال اإلسناد ثقات 

  الحكم على إسناد الحديث
  .،ألن رواته ثقاتإسناده صحيح 

        
  .)3("  بطنَه  بقَرتُ  المشركين  من  أحد  منّي  دنا إن" سليم   أم وحديث : األثير رحمه اهللا ابنقال 

  )4(حديث رقم 
   :رحمه اهللالم مساإلمام قال 

     نكْرِ بو بثَنَا َأبدةَ أبيحبشَي ،    وناره نب زِيدثَنَا يدةَ     ، حلَمس نب ادمنَا حرَأخْب، ثَابِت نَأنَسٍ ، )4(ع نع   ُأم َأن
يا رسوَل اللَّه هذه ُأم سـلَيمٍ معهـا         :  فَقَاَل   ، فَرآها َأبو طَلْحةَ   ، فَكَان معها  ،سلَيمٍ اتَّخَذَتْ يوم حنَينٍ خنْجرا    

رنْجخ،          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا رفَقَاَل لَه  :  رنْجذَا الْخا هقَالَتْ،م:        ـنم ـدنِّي َأحنَا مد ِإن اتَّخَذْتُه
   طْنَهب تُ بِهقَرب ينشْرِكلَ ،الْمعفَج          كحضي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَالَتْ  ، ر:  وَل اللَّهسا راقْتُـْل   ،ي

   الطُّلَقَاء ننَا مدعب ن5(م(    وا بِكمزانْه ،        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسكَفَ      ،  فَقَاَل ر قَد اللَّه مٍ ِإنلَيس ا ُأمى ي
نسَأح6(و(.    

  تخريج الحديث
   .بي طلحة عن أنس بن مالك بمثله أ من طريق عبد اهللا بن  مسلمأخرجه 

  

                                                
  .1/448 : فتح الباري) 1(
  .126 ص : المختلطين للعالئي) 2(
    . 378 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
  ).132تقريب التهذيب ص.(ت بن أسلم البناني هو ثاب )4(
  .)136 / 3: ثرلنهاية في غريب األا(. وأطلقهم فلم يسترقهم،الطلقاء هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة )5(
  . 4783:،كتاب الجهاد والسير،باب غزوة النساء مع الرجال،رقم صحيح مسلم)6(
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  سنادرجال اإل
*ادمح ةَ    بنلَمبنِ س ارٍينَد البرِصبـأخرة  حفظـه  وتغير ثابت في الناس أثبت عابد ةثق ،سلمة أبو ،ي، 

، )2(وثقه ابـن معـين   .)1(تعليقاً، ومسلم، واألئمة األربعة ومائة، روى له البخاري    وستين سبع سنة مات
   ،)4("به بأس ال :" وقال مرة أخرىالنسائيو. )3("الحديث حسن ،صالح  رجل:"والعجلي وزاد

 مـن  إلـي  أحب زيد بن وعلي ثابت في سلمة بن حماد:" وقال أبو حاتم   .)5( في الثقات   ابن حبان  ذكرهو
 قـال  كما وهو ،المسلمين أئمة من هو:" وقال ابن عدي   .)6("حديثهماب معلمهأو الناس ضبطأ وهو ،همام

وقـال   .)7( "فيه حنبل بن حمدأ قول وهكذا ،الدين في فاتهموه ،سلمة بن حماد في تكلم من :المديني بنا
 أعلـم  سـلمة  بن حماد :مرة، وقال   عنه الناس يسندها ال أحاديث أيوب عن سلمة بن حماد أسند :"أحمد
 قـوة  فـي  ولـيس  ،يغلط صدوق ثقة :وقال الذهبي . )8( "فيه وأثبتهم الطويل، حميد خاله بحديث الناس
،  وعلي بـن زيـد  ، وهو أثبت الناس في ثابت البناني،  بأخرة حفظه  تغير  الراجح أنه ثقة،   :قلت. )9(مالك
   .، وفي هذا الحديث روى عن ثابت البناني فهو ثقة  الطويلوحميد

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

 أي نَظر موضع    " فبقَر األرض    " وفي حديث هدهد سليمان عليه السالم        ) ه   (: األثير رحمه اهللا     ابنقال  
   .)10(الماء فرآه تحت األرض

  )5(حديث رقم 
   :رحمه اهللا  ابن أبي شيبة اإلمامقال  

كَـان  : ، قَـالَ نِ ابـنِ عبـاسٍ   ، ععن سعيد بنِ جبيرٍ،عنِ الْمنْهاِل،حدثَنَا اَألعمشُ :، قَالَ معاوِيةَحدثَنَا َأبو 
سليمان بن داود علَيه السالَم يوضع لَه ستُّمَئة َألْف كُرسي ، ثُم يجِيء َأشْرافُ اِإلنْسِ حتَّى يجلسوا ممـا                   

        افُ الْجِنَأشْر جِيءي ثُم ، نمي اَأليلي              وعـدي ثُم ، ملُّهفَتُظ رالطَّي وعدي ثُم ، رسي اَأليلا يموا مسلجتَّى يح
                                                

  .178 ص :  تقريب التهذيب)1(
  . 49 ص: رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين  ) 2( 
  . 1/319 :الثقات للعجلي )3( 
  .2/523 :التعديل والتجريح للباجي) 4( 
  . 6/216:الثقات البن حبان )5( 
  . 3/141 :الجرح والتعديل) 6( 
    .2/266 :الكامل في الضعفاء  )7( 

  .7/259 :تهذيب الكمال) 8(
  . 1/349 :الكاشف) 9( 

  . 378 / 1 :النهاية في غريب األثر )10(
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فَبينَما هو ذَاتَ يومٍ يسير في فَالَة مـن اَألرضِ         ، الريح فَتَحملَهم ، فَيسير في الْغَداة الْواحدة مسيرةَ شَهرٍ          
تَاجفَاح    اءإلَى الْم  ،          ـاءالْم ذَِلك يناطالشَّي تَجِيء ثُم اءالْم عضوم ابفََأص ضاَألر فَنَقَر اءفَج دهدا الْهعفَد

نْهم اءوا الْمتَخْرِجسفَي ابلَخُ اِإلهسا يكَم لَخُه1(" فَتَس(.  
  .نقر األرضلم أجده بلفظة بقر األرض وإنما وجدته بلفظة ف

  تخريج الحديث 
 مـن  )4( ،من طريق إسحاق بن إبراهيم ،وأخرجه أبوعبـداهللا المقدسـي          )3( ، والبيهقي  )2(أخرجه الحاكم 

عن سعيد بن جبير عـن  ) المنهال بن عمرو  إسحاق بن إبراهيم و    :(، كالهما   طريق المنهال بن عمرو     
  .ابن عباس بنحوه 

  رجال اإلسناد 
 ثقة أحفظ الناس لحـديث األعمـش        ،عمي وهو صغير  ،ية الضرير الكوفي    أبو معاو :محمد بن خازم  * 
ولـه اثنتـان وثمـانون     ومائة،مات سنة خمس وتـسعين      ،من كبار التاسعة    ،وقد يهم في حديث غيره      ،

ـ   قلت  .)6(، وروى له الجماعة    )5(وقد رمي باإلرجاء  ،سنة يث روى عـن األعمـش فهـو        دفي هذا الح
   .،واإلرجاء اليضرهثقة
*مهو  :شُالَْأعانملَيس ناَأل ب انرهمسدلكنه ورع ،بالقراءات عارف ،حافظ ثقة ،الكوفي محمد وأب ،ي 

  .)7 (لجماعة روى له ا ومائة،وأربعين سبع سنة مات ،يدلس
 أحـد  مـن  يسمع لم أنه الترمذي ذكر:" وقال العالئي. )8(عده ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين      و

 بـن  وعمرو ،بيدةوع ،ومسروق ،واألسود ،علقمةو ،مسعود بن عبداهللا أصحابلم يلق   :قيلو،  الصحابة
  المرتبـة  دلس من ثقة، م  هو :قلت. )9("وهو مرسل عن أنس، وابن عمر      ،الهمداني والحارث ،شرحبيل

                                                
  .32513 :،رقمما أعطى اهللا سليمان بن داود عليه السالم، كتاب الفضائل،مصنف ابن أبي شيبة )1(
    .2/405/3485 :المستدرك على الصحيحين )2(
    .1/403/247: شعب اإليمان للبيهقي )3(
    .10/383:األحاديث المختارة للضياء المقدسي )4(
 الخبيث أن اإليمان قول بـال عمـل،وأن   لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب:لح الهرويلصلت عبد السالم بن صا    قال أبو ا  )5(

بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون ألهل الكبائر الغفران،رداً على الخـوارج وغيـرهم الـذين               ترك العمل ال يضر باإليمان،    
نحـن  :  في آخـر أمـره  وكانوا يرجئون وال يكفرون بالذنوب، ونحن كذلك، قال سفيان الثوري. يكفرون الناس بالذنوب 

  .  )2/111 للمزي تهذيب الكمال(.نرجو لجميع أهل الكبائر الذين يدينون ديننا، ويصلون صالتنا، وإن عملوا أي عمل 
    .475 ص :تقريب التهذيب )6(
  . 254 ص:المرجع السابق) 7(
  . 33 ص:ت المدلسينطبقا) 8( 
    .189، 188 ص:جامع التحصيل في أحكام المراسيل )9( 
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 عن أحد ممن أرسل عنهم في هذا الحديث فـال          ، ولم يروِ   من المدلسين فال يضر تدليسه، ويرسل      الثانية
  .يضره

موالهم الكوفي ،صدوق ربما وهم ،من الخامـسة ، روى لـه البخـاري              :المنهال بن عمرواألسدي    *
: وقـال الـدارقطني   . )3( والعجلـي  .)2(وثقه ابـن معـين     . )1(وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه    

بن أبـى   وقال عبدالرحمن   . )5(ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد      : وقال أحمد بن حنبل   . )4(صدوق
روى شـعبة عـن   : وقال ابـن معـين  . )6( ألنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب    تركه شعبة :حاتم

د وثقـه غيـر     الراجح فيه التوثيق فق   : قلت .)7(المنهال بن عمرو وروى شعبة عن منصور عن المنهال        
  .ر إسحاق ابن إبراهيم في شيخه سعيد بن جبي،وقد تابعه والعجلي واحد، منهم ابن معين 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحكم على إسناد الحديث
  .صحيح ه إسناد

        
 : )8( قال الحافظ أبـو موسـى  " فأمر ببقَرة من نُحاس فُأحميت       "وفيه  ) س  ( : األثير رحمه اهللا     ابنقال  

 قدرا كبيرةً واسعة    الذي يقَع لي في معناه أنه ال يريد شيئاً مصوغا على صورة البقرة ولكنَّه ربما كانت               
   .)9(التوسع أو كان شيئاً يسع بقَرة تامة بِتَوابِلها فسميت بذلك: فسماها بقرة مأخوذا من التَّبقُّر 

  )6(حديث رقم 
   : رحمه اهللا  بن حنبلأحمداإلمام قال 

 ابـن ء بنِ الساِئبِ، عن سعيد بنِ جبيرٍ، عـنِ  حدثَنَا َأبو عمر الضرِير، َأخْبرنَا حماد بن سلَمةَ، عن عطَا     
لَما كَانَت لَّيلَةُ ُأسرِى بِى َأتَتْ علَى راِئحـةٌ طَيبـةٌ،           : "قَاَل رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      : عباسٍ، قَالَ 

ومـا  : قُلْـتُ : َلة فرعون وَأوالدها، قَـا    ابن راِئحةُ ماشطَة    هذه: يا جِبرِيُل، ما هذه الراِئحةُ؟ فَقَالَ     : فَقُلْتُ
                                                

    .547ص:  تقريب التهذيب)1( 
    . 3/407:  تاريخ ابن معين ـ روايةالدوري)2( 
    .300:/2 الثقات للعجلي )3( 
    .273ص: سؤالت الحاكم )4( 
    .1/427: العلل ومعرفة الرجال )5( 
    .8/356:  الجرح والتعديل)6( 
     .4/184: تاريخ ابن معين ـ رواية الدوري)7( 

 بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد بن أبي عيسى األصبهاني محمدهو :الحافظ أبو موسى)8(
  .)286 / 4وفيات األعيان  (.المديني 

    . 378 / 1 :النهاية في غريب األثر )9(
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بِسمِ اللَّه، فَقَالَتْ   :  من يديها، فَقَالَتْ   )1(ةَ فرعون ذَاتَ يومٍ ِإذْ سقَطَت الْمدرى      ابنبينَا هى تُمشِّطُ    : قَاَلشَْأنُها؟
نَعـم فََأخْبرتْـه،    : ُأخْبِره بِذَِلك؟ قَالَتْ  : ك اللَّه، قَالَتْ  أبيال، ولَكن ربى ورب     : قَالَتَْأبِى،  : ةُ فرعون ابنلَها  

حميتْ  فَأُ فََأمر بِبقَرة من نُحاسٍ   نَعم ربى وربك اللَّه،     : ةُ، وِإن لَك ربا غَيرِى؟ قَالَتْ     ألنيا فُ : فَدعاها، فَقَالَ 
ُأحـب َأن   : وما حاجتُك؟ قَالَتْ  : ِإن ِلى ِإلَيك حاجةً، قَالَ    : قَالَتْ لَه . ثُم َأمر بِها َأن تُلْقَى هى وَأوالَدها فيها       

فَـَأمر  : لَينَا من الْحقِّ، قَـالَ  ذَِلك لَك ع  : ، قَالَ جميعاًتَجمع عظَامى وعظَام أوالدى فى ثَوبٍ واحد فَتَدفنَنَا         
                   ـنتْ مـسا تَقَاعكََأنَّهعٍ، وضرا ملَه بِىِإلَى ص ى ذَِلكا ِإلَى َأنِ انْتَهداحا وداحا وهيدي نيا فَُألْقُوا بهالدبَِأو

  .)2( "هون من عذَابِ اآلخرة، فَاقْتَحمتْيا ُأمه، اقْتَحمى، فَِإن عذَاب الدنْيا َأ: َأجله قَاَل
  تخريج الحديث

محمد بـن نـصر   من طريق    )5( والطبراني من طريق هدبة بن خالد ،      )4( وأبويعلى )3( حبان ابنه  أخرج
هدبـة بـن     :( جميعهم    من طريق عفان بن مسلم ،      )7( والبيهقي ،)6(والحاكمأبي نصر التمار،    األزدي و 

  . بنحوه بهعن حماد بن سلمة) عفان بن مسلم و  نصر التماروأب  األزدي وومحمد بن نصرخالد 
  سنادرجال اإل

  .)8( ومائتينعشرين مات سنة ، عالم، صدوق ،البصرياألكبرعمر حفص بنهو:رلضرياأبوعمر*
وذكره ابـن حبـان فـي       .)9( كتبت عنه وهو صدوق صالح الحديث عامة حديثه يحفظها        :  حاتم وأب قال

سـألت  : حدثنا محمد بن عبد الحميد ،حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي قال            : ال العقيلي   قو .)10(الثقات
        ـ يحيى بن معين أبي عمر الضرير فقـال الي قلـت  .)12(ضـعيف   : وقـال الـدارقطني     . )11(ىرض: 

ـ  ومحمد بن نـصر األزدي و هدبة بن خالد قد تابعه في شيخه حماد بن سلمة ،    و،هوصدوق  نـصر  وأب
  .  متابعة تامةمعفان بن مسلو التمار

                                                
  .رطْوُل منه يسرح به الشَّع شيء يعمل من حديد َأو خشب على شكل سنٍّ من َأسنان المشْط وَأ هو)1(
    ).254 /14:ربلسان الع(
    . 30/2821 / 5 :مسند أحمد )2(
    .7/164/2904:  صحيح ابن حبان)3(
   .4/394/2517:  مسند أبي يعلى)4(
    .11/450/12279:  المعجم الكبير للطبراني)5(
    .2/538/3835:  المستدرك على الصحيحين)6(
  .2/243/1636:  شعب اإليمان للبيهقي)7(
    . 173 ص :تقريب التهذيب )8(
       .183 / 3 :الجرح والتعديل )9(
    .8/199:  الثقات البن حبان)10(
    1/272: الضعفاء للعقيلي )11(
    195ص: سؤالت الحاكم للدارقطني)12(
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 ،نه ثقة إ :قلت .وتغير حفظه بأخرة   ثقه عابد أثبت الناس في ثابت        : حماد بن سلمة بن دينار البصري     *
  .)4(:  تقدمت ترجمته رقم.وهو أثبت الناس في حميد وثابت البناني وعطاء وعلي بن زيد 

   مات سنة ،تلطصدوق اخ ، أبو السائب الثقفي الكوفي:ويقال ،أبو محمد:  عطاء بن السائب*
 ، وقد كان تغير حفظـه بـآخره       ،ثقة وقد روى عنه المتقدمون    :  سعد   ابنقال   ،)1(مائة    و ست وثالثين 

 : وقال يحيى القطان    :قال البخاري . )3(  ثقة ساء حفظه بآخره    :قال الذهبي    .)2(واختلط في آخر عمره     
 مـا حـدث     :قيل ليحيـى  ،   القديم    في حديثه   من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئاً        ما سمعت أحداً  

 حبـان  ابنوذكره  ،)4(خرةآ سمعتهما ب: كان شعبة يقول، نعم إال حديثين : قال ،سفيان وشعبة أصحيح هو   
وسفيان وحماد بن سلمة عـن عطـاء     وحديث شعبة،قال يحيى بن معين : عدي ابن قال  ،)5(في الثقات 

   هوصدوق وسـماع :قلت .)6(هفي آخر عمر وحديث جرير وأشباهه بعد تغير عطاء       ،بن السائب مستقيم  
  . بل االختالطق منه حماد بن سلمة

 موسـى   أبي وروايته عن عائشة و    ،من الثالثة ، ثقة ثبت فقيه     ، األسدي موالهم الكوفي   ،سعيد بن جبير  *
 )7( .روى له الجماعة     ولم يكمل الخمسين   ،قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين       ،ونحوهما مرسلة 

، وقال أبو زرعـة      عائشة رضي اهللا عنها    من وأبوحاتم أنه لم يسمع      بن حنبل    أحمدروى   :الئيعقال ال 
 داود ان سعيد لم يسمع من عبد اهللا بن معقل وال من             أبيروى عن   ،)8(عن علي رضي اهللا عنه مرسل       

 ،)10( عباس أسنده عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم      ابنيرعن  سعيد بن جب  :،وقال أبوداود )9(عدي بن حاتم  
  . عباس ابن ثقة يرسل ،ولكنه لم يرسل عن  بن جبيرسعيد : قلت

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  
  
  

                                                
       .391ص :تقريب التهذيب) 1(
      .338/ 6 :الطبقات الكبرى) 2(
        .22 / 2 :الكاشف) 3(
    .465 / 6: التاريخ الكبير) 4(
       .7/251: حبانالثقات البن ) 5(
       .362 /5: لكامل في الضعفاء ا)6(
    .234 ص :تقريب التهذيب )7(
        .182ص :جامع التحصيل) 8(
        .4/12:  تهذيب التهذيب)9(
        . 217ص: سؤاالت اآلجري) 10(
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   الحديثإسنادالحكم على 
: شعيب األرنـؤوط    وقال    . فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل اإلختالط           ه حسن ،  إسناد
   . )1(حسنناده إس

        
 الباقُورة بلغة اليمن    " في ثالثين باقُورةً بقَرة      "ب الصدقة ألهل اليمن     وفي كتا : األثير رحمه اهللا     ابنقال  

  .)2(البقَر هكذا قال الجوهري رحمه اللّه فيكون قد جعل المميز جمعا
  )7(حديث رقم 

   :قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا 
وأبو يعلى   َأخب،انفْيس نب نسنَا الْحور حم نب دامبٍحينِ شُعب دـى   :ن قالواوآخرو موسم ـنثَنَا الحكم بدح
،ةَ     حزمح نى بيحثَنَا يد :   داونِ دب انملَيس نقَالَ ، ع :    رِيهي الزثَندرِو       ، حمنِ عب دمحنِ مكْرِ بَأبِي ب نع

 فيـه  كتَـابٍ ب كَتَب ِإلَى َأهـِل الْـيمنِ   :سوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن جده َأن ر،عن َأبِيه ،بنِ حزمٍ  
 فَقُرَِئتْ علَـى َأهـِل الْـيمنِ هـذه         ،والدياتُ  ، وبعثَ بِه مع عمرِو بنِ حزمٍ      ،الْفَراِئض والسنَن والدياتُ    

 ونُعـيمِ بـنِ عبـد كُلَـاٍل     ،د النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى شُرحبِيَل بنِ عبد كُلَـالٍ          من محم  ":نُسخَتُها
 مـن   فَقَد رجع رسولُكُم، وُأعطيتُم   "  :َأما بعد  ،ومعافر وهمدان   ،والْحارِث بنِ عبد كُلَاٍل قَيِل ذيِ رعينٍ        ،

                    ، اءـحس كَان َأو ،اءمالس قَتا سم قَاري الْعشْرِ فالْع نم يننْؤملَى الْمع اللَّه ا كَتَبمو اللَّه سمِ خُمغَانالْم
 فَفيـه نـصفُ   )5(، والداِليـة )4( وما سقي بِالرشَاء  ،)3(َأوسق ،    عشْر ِإذَا بلَغَتْ خَمسةَ   َأو كَان بِعلَاء فَفيه الْ    

    قسةَ َأوسلَغَ خَمشْرِ ِإذَا بوفي   ،الْعفالِْإبِِل      و نسٍ مي كُلِّ خَم  ةاِئم6(س(،       ،ـشْرِينعا وعبلُغَ َأرتَب شَاةٌ ِإلَى َأن
ذَكَر ،)8( فَابن لَبونٍ     مخَاضٍ تبنَ فَِإن لَم تُوجد  ،)7(اضٍين فَفيها ابنَةُ مخَ   فَِإذَا زادتْ واحدةً علَى َأربعٍ وعشْرِ     

                                                
    . 309/2822 / 1 :مسند أحمد )1(
    . 378 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
      وأربعمائة، عند أهل الحجاز وهو ثالثمائة وعشرون رطالً، الوسق بالفتح ستون صاعاًخمسة أوسق صدقة )3(

  .  )184 / 5 :النهاية في غريب الحديث.( عند أهل العراق على اختالفهم في مقدار الصاعوثمانون رطالً
  .)259/  1الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .(ل وهو الحب، البئر التي يستقى منها بالرشاء هو)4(
 لسان . بالدلْو والداِليةُ اَألرض تُسقَى، شيء يتَّخذُ من خُوصٍ وخَشَبٍ يستَقَى به بحباٍل تشد في رْأس جِذْعٍ طويل  )5(

  .)1417 / 2العرب البن منظور 
  .  )671 / 1 :النهاية في غريب الحديث.( ترسل للرعيدابةكل   )6(
  .)642 / 1 مختار الصحاح . ( أو لم تَلْقَح، وُألحقت ُأمه بالمخَاض سواء لَقحت،مهابنة مخَاض ألنه فُصل عن ُأ )7(
سنتين   يقال لولد الناقة ِإذا استكمل، وصار لها لَبن اَألصمعي وحمزة،وابن لَبون ولد الناقة ِإذا كان في العام الثاني )8(

 فصار لها لبن  اعات بناتُ لَبونٍ للذكر واألنثى ألن ُأمه وضعت غيره وطعن في الثالثة ابن لَبون واألنثى ابنةُ لَبونٍ والجم
  .)3990 / 5 لسان العرب البن منظور (
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عين،  فَفيها ابنَةُ لَبونٍ ِإلَى َأن تَبلُغَ خَمسةً وَأرب         خَمسة وثَلَاثين  ِإلَى َأن تَبلُغَ خَمسةً وثَلَاثين، فَِإذَا زادتْ علَى       
ِإلَى َأن تَبلُغَ ستِّين، فَِإن زادتْ علَى سـتِّين واحـدةً   )1(َأربعين فَفيها حقَّةٌ طَروقَةُ     علَى خَمسة و   فَِإن زادتْ 

عين، ِإلَى َأن تَبلُغَ خَمسةً وسب    )2(فَفيها جذَعةٌ ِإلَى َأن تَبلُغَ ستِّين، فَِإن زادتْ علَى ستِّين واحدةً فَفيها جذَعةٌ              
فَِإن زادتْ علَى خَمسة وسبعين واحدةً فَفيها ابنَةُ لَبونٍ ِإلَى َأن تَبلُغَ تسعين، فَِإن زادتْ علَى تسعين واحدةً                  

           تْ فَفادا زاَئةً، فَممو شْرِينلُغَ عتَب ِل ِإلَى َأنموقَتَا الْجقَّتَانِ طَرا حيهي كُـلِّ        فَففونٍ، ونَةُ لَباب ينعبي كُلِّ َأر
خَمسين حقَّةٌ طَروقَةُ الْجمِل، وفي كُـلِّ ثَلَـاثين بـاقُورةً تَبِيـع جـذَع، وفـي كُـلِّ َأربعـين بـاقُورةً                  

  .الخ........)3(بقَرةٌ،
  تخريج الحديث

بن محمد بن اه البيهقي من طريق أخرجو )4(لحافظ  ا صالح و العبدياكم من طريق عبد اهللاه الحأخرج
 ابن محمد بن المسيب والحافظالح  ص و العبديعبد اهللا(جميعهم  الصوفي اهللا  عبدأبي والمسيب

   .)5(بنحوه موسى به ابنالحكم عن ، )  الصوفياهللا عبدوأبو
  سنادرجال اإل

 مات سنة اثنتـين وثالثـين      ،وق  صد : زهير البغدادي أبو صالح القنطري       أبيبن   الحكم بن موسى  *
وثقـه  و . ماجـه  ابنو النسائي وأبو داود في المراسيل     و مسلم   و ، البخاري تعليقا  روى له  ،)6(ومائتين  
سئل :  حاتم   أبي ابنقال  و ،)8( ، ليس به بأس   :مرةال  قو ، معين بنيحيى  وثقه  : ال الذهبي ق ،)7(العجلي  

   .وغيره حجرابنقال  هو صدوق كما :قلت ، )9(صدوق :فقال  عنهأبي
 : حبان   ابن، قال   )10( سكن داريا صدوق من السابعة       :أبو داود الدمشقي   ،ينالسليمان بن داود الخو   *

ان بن داود اليمامي الذي يروي      م أما سلي  ،سمينهذا شيء قد اشتبه على شيوخنا التفاق اال       :قال أبو حاتم    
ي الـذي يـروي   نالليمان بن داود الخو وس ، فهو ضعيف كثير الخطأ    ، كثير أبيعن الزهري ويحيى بن     

                                                
  .  وهي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل،حقة طروقة الفحل أي يعلو الفحل مثلها في سنها )1(

  .)122 / 3غريب الحديث ي النهاية ف     (
)2( وابذَع من الدبسنةالج يثْنل ما يستطاع ركوبه، قبل أن يمع على جِذاع، ومن األنعام هو أوجة ويذَعواألنثي ج   

  .)220 / 1كتاب العين (.  والدهر يسمى جذَعا ألنه جديد،وجذعان وأجذاع أيضاً
  .6559 :،رقمنذكر كتبة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم كتابه إلى أهل اليم، كتاب التاريخ،ن حبانصحيح اب)3(
  .1/552/1447 المستدرك )4(
  .7047 /4/89:  سنن البيهقي)5(
  . 176 ص :تقريب التهذيب )6(
  .1/313:  الثقات للعجلي)7(
  . 1/346 : الكاشف)8(
  . 3/128:  الجرح والتعديل)9(
  .251ص :تقريب التهذيب)10(
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همـا  ألن إنما وقع التشبيه في هـذا        ، فهو دمشقي صدوق مستقيم الحديث     ،عن الزهري حديث الصدقات   
 اشـتبه عليـه أمرهمـا       ، فمن لم يمعن النظر في تخليص أحدهما من اآلخر         ، رويا عن الزهري   جميعاً

 يـه قد أثنى عل  و، ليس بشيء    :قاله  معين عن  سئل يحيى بن     : حاتم   أبي ابن  قال  ،)1(وتوهم أنهما واحد  
 ورأوا هذا الحديث الـذى رواه فـى         ،أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وعثمان بن سعيد ، وجماعة من الحفاظ            

  . حجر ابنقلت هو صدوق كما قال  )2( . حسنا ، واهللا أعلم سنادالصدقات موصول اإل
 *رِىههو :الز دمحم نب سمِمنِ لابٍ بهسنة مات ،وإتقانه جاللته على متفق ،الحافظ الفقيه بكر أبو ،ش 

: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال. )3( ومائة، روى له الجماعةوعشرين خمس
هو ثقة احتمل العلماء تدليسه، مع أنه من : قلت. )4(بالتدليس واحد وغير ،والدارقطني ،الشافعي وصفه

  .)5( كما ذكرالعالئي بكر بن محمد بن عمرو بن حزميأبته فلم يرسل عن الثالثة، أما مرسال
 لنجار األنصاري  بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن ا بن حزم بن يزيد بن لوذانوعمر*

   .)6(الصحابي المشهور
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  
   الحديثإسنادالحكم على 

  . صدوقالحكم بن موسى ،ألن حسن هإسناد
        

 أن عليا حمل على عسكر المشركين فما زالوا يبقّطُـون  "فيه ) ه  ( ،)  بقط :( األثير رحمه اهللا    ابنقال  
  .)7(التَّفرقة: والبقْط . بقَّط الرجُل إذا صعد الجبل .  أي يتَعادون إلى الجبل متَفرقين "

  )8(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له

        

                                                
   .184 / 1:راألمصا مشاهير علماء ،334 / 1:  المجروحين،387 / 6 :الثقات البن حبان )1(
      .110 / 4 :الجرح والتعديل )2(
  .506  تقريب التهذيب، ص) 3(
  . 45  طبقات المدلسين، ص) 4(
  .269  جامع التحصيل، ص)5(
   .187/ 6:اإلصابة في تمییز الصحابة  )6(
    . 379 / 1 :النهاية في غريب األثر )7(
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 هي البقعـة  " ما اختلفوا في بقْطَة "وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها ) ه ( :  األثير رحمه اهللا  ابنل  قا
وقيل إنها من النُّقْطـة بـالنون   . ويجوز أن تكون من البقْطَة وهي الفرقَةُ من الناس       . من بقاع األرض    
  .)1(وستذكر في بابها

  )9(حديث رقم 
  :مه اهللا ة رح شيبأبي ابن قال اإلمام

 عونٍ ، عنِ أبي سلَمةَ ، عن عبد الْواحد بنِ     أبيحدثَنَا يزِيد بن هارون ، عن عبد الْعزِيزِ بنِ عبد اِهللا بنِ             
 بكْرٍ  أبيهللا علَيه وسلَّم فَنَزَل بِ    تُوفِّي رسوُل اِهللا صلَّى ا    : الْقَاسمِ بنِ محمد ، عن عاِئشَةَ ، َأنَّها كَانَتْ تَقُوُل           

 بِالْمدينَة ، وارتَدت الْعرب ، فَواِهللا ما اخْتَلَفُوا في نُقْطَـة  )3( ، اشْرَأب النِّفَاقُ)2(ما لَو نَزَل بِالْجِباِل لَهاضها 
   أبيِإالَّ طَار      الَمِ ، وي اِإلسا فنَاِئها وعظِّهذَا      بِحه عكَانَتْ تَقُوُل م :       فَ َأنَّهرالْخَطَّابِ ع نب رمَأى عر نمو

  . )5( ، نَسيج وحده ، قَد َأعد ِلُألمورِ َأقْرانَها)4(خُلقَ غنَاء ِلِإلسالَمِ ، كَان واِهللا َأحوذيا
  تخريج الحديث

ـ  و. القاسم بن محمد عن عائشة بنحـوه        عمر عن  عبيد اهللا بن  ن طريق    م )6(ه الطبراني أخرج  ه أخرج
 )9(والـصغير  )8( في األوسـط     ه الطبراني أخرج بكير، و  أبي من طريق يحيى بن      )7(الحارث في مسنده  

عبد العزيز بن    عن) وعبد الملك األصمعي  يحيى بن أبي بكير   (كالهما   ،عبد الملك األصمعي  من طريق   
الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بـن         من طريق    )10(ه البيهقي رجأخو .عبد اهللا بن أبي سلمة به بنحوه        

  .  سلمة به بنحوه أبي عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن هارون
  
  
  
  

                                                
    .  المرجع السابق نفسه)1(
  ). 224 / 3: غريب الحديث البن سالم.(ر بعد جبورالعظم وهو أشد ما يكون من الكسر الهيض الكس:لهاضها )2(
  ). 224 / 3 : غريب الحديث البن سالم( . يعني ارتفع وعال:اشرأب النفاق )3(
    ).225/ 3:غريب الحديث البن سالم.( المشمر في األمور القاهر لها الذي ال يشد عليه منها شيء:اًأحوذي)4(
  .38210 :،رقمما جاء في خالفة أبي بكر وسيرته في الردة، كتاب المغازي،أبي شيبة مصنف ابن )5(
  .4/319/4318 المعجم األوسط )6(
  .2/893/966 مسند الحارث زوائد الهيثمي )7(
  .5/148/4913 المعجم األوسط )8(
  .2/214/1051 المعجم الصغير )9(
  .8/200/16625 سنن البيهقي الكبرى )10(
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  سنادرجال اإل
 ، روى لـه   مائـة  و  مات سنة أربـع وأربعـين      ،صدوق يخطىء  :  عون المدني  أبيعبد الواحد بن    *

هـو   )4(وقال أبوحـاتم    ، )3( ،والذهبي )2(بن معين ووثقه يحيى     .)1( ماجه ابنالبخاري تعليقا، وروى له     
 :قلـت  . )5( يخطـئ  : حبان في الثقات وقال    ابنوذكره   من ثقات أصحاب الزهري ممن يجمع حديثه ،       

   . وقد تابعه في هذا الحديث عبيد اهللا بن عمر متابعة تامةووثقه بعض العلماء ، ثقة،هو
   .باقي رجال اإلسناد ثقات

  ث الحديإسنادالحكم على 
  . صحيح ألن رواته ثقاته إسناد 

        
أي بِـيض  " فأمر لَنا بِذَود بقْعِ الـذَّرى   " موسى   أبيفي حديث    ... ) بقع    :( األثير رحمه اهللا   ابنقال   -

  .)6(األبقع ما خالط بياضه لون آخر: وقيل . األسنمة جمع أبقَع 
  )10(حديث رقم 

  :  رحمه اهللا مسلم اإلمام قال
 حثَنَا ِإسداح    يماهرِإب نقُ ب، رِيرنَا جر7(َأخْب( ،    يمالتَّي انملَيس نع،        يـسـرٍ الْقَينِ نُقَيبِ بيرض نع،  ـنع

ما عنْـدي  ":نَستَحملُه فَقَاَلَأتَينَا رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَاَل، موسى الَْأشْعرِي    أبيعن  ،)8(زهدمٍ
    لُكُمما َأحم اللَّهو لُكُمما َأحم ،            بِثَلَاثَة لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنَا رثَ ِإلَيعب ى   ثُمقْعِ الذُّرب دِإنَّا : فَقُلْنَا ذَو

     هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسنَا رَأتَي  لُهمتَحنَس لَّمسفَقَالَ       ، و نَاهرفََأخْب نَاهلَنَا فََأتَيمحلَا ي لَفَ َأنـفُ     : فَحلِإنِّي لَا َأح 
رخَي وي هتُ الَّذا ِإلَّا َأتَينْها مرا خَيهرى غَيينٍ َأرملَى ي9( "ع(.  

  تخريج الحديث
  . بنحوهشعري  موسى األأبيعن ،  موسىبيأ بردة بن أبي من طريق،)10(ه البخاري أخرج

                                                
  .367 ص: تقريب التهذيب )1(
  .6/22:  الجرح والتعديل)2(
  .1/672:  الكاشف)3(
  .6/22:  الجرح والتعديل)4(
  .7/123:  الثقات البن حبان)5(
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )6(
    ).139ص: تقريب التهذيب.( يبِالض طرقُ  بنِالْحميد عبد بن جرِير هو )7(
   ).217ص: تقريب التهذيب.(  بن مضرب الجرمي  هو جعفر)8(
    .3/1268/1649:  صحيح مسلم)9(
    .6/2470/6340:  صحيح البخاري)10(
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  رجال اإلسناد
*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضكان قيل الكتاب صحيح ثقة ،وقاضيها ،)1(الري نزيل ،الكوفي ،ي 
  .)2(روى له الجماعة ،  ومائةوثمانين ثمان سنة مات ،حفظه من يهم عمره آخر في

 وقال. )6("إليه لرحي ،العلم كثير كان ": وزاد،سعد بنا و.)5(والنسائي. )4(العجليو. )3( مرةوثقه أبو حاتم
   في حبان ابن ذكرهو .)7("صحاحاً كتبه كانت ،حجة ":الموصلي عمار بن اهللا عبد بن محمد
 عليه اختلط:" )10(الكيال  ابنقالو .)9("الحفظ سوء إلى عمره آخر في نسب ":يالبيهق وقال. )8(الثقات
 .)11("موته قبل تغير صدوق :حاتم أبو وقال ،فعرفه بهز عليه قدم حتى ،األحول وعاصم ،أشعث ثحدي
  .الحديثثقة،اختلط آخر عمره في حديث أشعث،وعاصم األحول،ولم يحدث عن أحد منهما في هذا :قلت

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  
  
  
  

                                                
 )1 ( الرطريق على الحاج وهي محط والخيرات الفواكه كثيرة ،المدن وأعالم البالد أمهات من مشهورة مدينة هي :ي 

معجم ( ، فرسخاً عشرونو سبعة قزوين وإلى ،فرسخا وستون ئةما نيسابور وبين بينها الجبال بالد وقصبة السابلة
   ).3/116البلدان، 

  .139 تقريب التهذيب، ص) 2( 
  .2/506 الجرح والتعديل، ) 3( 
  .1/267 الثقات للعجلي، ) 4( 
   ).3/1083تذكرة الحفاظ، ( ، الرازي الطبري منصور بن الحسن بن اهللا هبة ،القاسم أبو  هو )5( 
  .7/381ت الكبرى، الطبقا) 6( 

  . 4/544تهذيب الكمال، ) 7(
  .6/145الثقات البن حبان، ) 8( 
  .6/87السنن الكبرى، ) 9( 
   .الكيال ابن الدين زين البركات، أبو الخطيب، محمد بن أحمد بن بركات هو )10( 
     ).الثقات الرواة من اختلط من معرفة في النيرات الكواكب (

  .22 الكواكب النيرات، ص) 11(
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  .)1(" األبقَع منها وعد الدواب من خَمسٍ بقتل أمر أنه " الحديث ومنه :اهللا رحمه األثير ابن قال
  )11(حديث رقم 

  :قال اإلمام  مسلم رحمه اهللا 
     نكْرِ بو بثَنَا َأبدأبيح   رثَنَا غُنْددةَ حب2( شَي(  َةبشُع نع )3(   ثَنَاـدثَنَّـى  ابـن  ح و حالْم )4(ـشَّارٍ ابـن وب )5( 

يحدثُ عن سعيد بنِ الْمـسيبِ عـن عاِئـشَةَ     )6( سمعتُ قَتَادةَ:د بن جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ قَاَلحدثَنَا محم :قَالَا
حرمِ الْحيـةُ    خَمس فَواسقُ يقْتَلْن في الْحلِّ والْ      :"ن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَالَ       ،عرضي اللَّه عنْها  

قُورالْع الْكَلْبةُ والْفَْأرو قَعالَْأب ابالْغُر7(و(ايدالْحو )9( ")8(.  
  تخريج الحديث

بـه   عن عائـشة      ، عروة بن الزبير   معمر ويونس ،عن الزهري ،عن        من طريق  ،)10(ه البخاري أخرج
  . بنحوه

  رجال اإلسناد
*يدعس نبِ بنِ بيسالْم حالقُ نٍزرشي الموِخزمأن على اتفقوا ،الكبار الفقهاء األثبات ،العلماء أحد ،ي 

 وقد التسعين بعد مات ،منه علماً أوسع التابعين في أعلم ال :المديني بنا وقال ،المراسيل أصح مرسالته
 له يصح ال ،اسيلهمبمر المحتج الكبار األئمة أحد:" قال العالئي. )11 (روى له الجماعة ،الثمانين ناهز
 ،ذر وأبي ،كعب بن يبُأ عن أيضاً وأرسل ،عنه اهللا رضي بكر وأبوكذا   عمر ضي اهللا عنه،من سماع

 منوال  ،ثابت بن زيد من يسمع ولم ،يدركه ولم عنه اهللا رضي عبادة بن سعد عن وروى ،وغيرهما

                                                
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    ).472صالتهذيب  تقريب.(محمد بن جعفر الهذلي البصري )2(
  ).266تقريب التهذيب ص.(شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي )3(
  ).505تقريب التهذيب ص.(محمد بن المثنى بن عبيد العنزي  )4(
  ).469صتقريب التهذيب .(محمد بن بشار بن عثمان العبدي )5(
   ).453تقريب التهذيب ص.(قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي )6(
    .وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كاألسد والنمر والذئب سماها كلبا الستراكها في السبعية )7(
  .)275 / 3 :النهاية في غريب الحديث(
 عباس ال بأس بقتل الحدو واَألفْعو للمحرِم وروى البخاري  وعن ابن. وقد يفتح طائر يصيد الجرذان،الحدُأ بالكسر )8(

 ، هذا الطائر الحديا:وعن أبي حاتم أهُل الحجاز يقولون.  كأن الحديا تصغير الحدو لغة في الحدأ :الحديا قال األزهري
  .)184/  1 :المغرب في ترتيب المعرب. (وكالهما خطٌأ: ويجمعونه الحراويِ قال 

   . 1198: كتاب الحج ، باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم حديث:  صحيح مسلم)9(
    ..3/13/1829ـ 4/129/3314  صحيح البخاري)10(
  .241   تقريب التهذيب، ص)11(



  21

 كان عنها اهللا رضي ائشةعوإن روى عن  وال يعرف له عن أنس حديثاً، ،ليلى أبي بن عبدالرحمن
  . لم يروِ هنا عمن أرسل عنهم:قلت. )1("، وحديثه عنها في الصحيحينالستر وراء من شيئاً

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  :علل اإلسناد

يدعس نبِ بيسولكن العلماء احتجوا بمراسيلهمرسل تابعي ،الْم ،.  
        

 " أنه رأى رجال مبقع الرجلين وقـد توضـأ           " هريرة أبي حديث   وفي) س  ( : األثير رحمه اهللا     ابنقال  
  .)2(يريد به مواضع في رجليه لم يصبها الماء فخالف لَونُها ما أصابه الماء

  )12(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام  
 فَّانثَنَا عدقَالَ :)3(ح :  ادمثَنَا حدقَالَ : ح :  دمحنَا مرَأخْب   ادزِي نةَ   : بريرا هَأب نِ      َأنلَيجالـر قَّعبلًا مجَأى رر، 

 مـن  )4( ويـٌل ِللَْأعقَـابِ  :" فَِإنِّي سمعتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُـولُ ، َأحسنُوا الْوضوء  :فَقَاَل
   .)5(ِ"النَّار

  تخريج الحديث
 مـن طريـق   )8(ه مـسلم أخرجو  من طريق شعبة بن الحجاج ،  )7(،وابن أبي شيبة  )6( ريلبخااأخرجه   

شـعبة والربيـع   (بن راشـد ، ثالثـتهم   طريق معمرمن من  )9(وأخرجه عبد الرزاق  ،الربيع بن مسلم 
من طريـق    )11(وابن خزيمة  )10( ماجة ابنه  أخرجو.  هريرة بنحوه  أبيعن محمد بن زياد عن       )ومعمر

  .  هريرة بنحوه أبي  عنذكوان الزيات

                                                
  . 184  جامع التحصيل، ص)1(
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
   ).393ص:تقريب التهذيب.(أبو عثمان الصفار البصري  بن عبد اهللا الباهليعفان بن مسلم)3(
  .والعقب مؤنّثة، وثالث أعقب، وتجمع على األعقاب: قال. العقب مؤخر القدم فهو من العصب ال من العقَب )4(
  .)276 / 1 :تهذيب اللغة(
    .440/8897 /18 :مسند أحمد )5(
    .44/165 /1 :صحيح البخاري )6(
    .32/270 /1 : مصنف ابن أبي شيبة)7(
       .1/214/242:  صحيح مسلم)8(
    .1/21/62 : مصنف عبد الرزاق)9(
    .154/453 /1:  سنن ابن ماجة)10(
    .368/1088 /3 : صحيح ابن خزيمة)11(
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   سنادرجال اإل
*ادم4 (رقم سبقت ترجمته حديث  ثقه: بن دينار البصري  بن سلمةح.(      
. مـن الثالثـة   ،  ثقة ثبت ربما أرسل :هم أبو الحارث المدني  موال ، الجمحي    القرشي محمد بن زياد  *

  . )2(اس مرسلةعندي أن روايته عن الفضل بن عب: حجر ابنوقال  .)1(روى له الجماعة
قلـت  .)3(من الثقات ، وليس أحد أروى عنه من حماد بن مسلمة وال أحسن حـديثاً :  بن حنبل أحمدقال  

  . فلم يرو عنه في هذا الحديث نما كان عن الفضل بن عباس، إرسال هو ثقة، واإل
     .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .على شرط مسلمهو: وقال)4( رنؤوط شعيب األوقد صححه. ه صحيح إسناد

        
 "رى بقَع الغسل في ثوبه       إني أل  "ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) س  ( : األثير رحمه اهللا     ابنقال  

  .)5(جمع بقْعة
  )13(حديث رقم 

     :قال اإلمام  البخاري رحمه اهللا 
 اندبثَنَا عد6(ح(     دبنَا عراِهللا قَاَل َأخْب)7(             ـنارٍ عسنِ يب انملَيس نع رِيزونٍ الْجميم نو برمنَا عرقَاَل َأخْب 
 وِإن بقَـع    ، فَيخْرج ِإلَى الـصلَاة    ، كُنْتُ َأغْسُل الْجنَابةَ من ثَوبِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم          :"عاِئشَةَ قَالَتْ 

 اءالْمبِهي ثَو8("ف(.  
  تخريج الحديث

  . عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار ،عن عائشة بنحوه من طريق  )10( مسلم، و)9(البخاريه أخرج
  

                                                
     .25/217: ، تهذيب الكمال479ص :تقريب التهذيب) 1(
    .9/149: تهذيب التهذيب) 2(
  . 7/257: يل الجرح و التعد)3(
    . تحقيق شعيب األرنؤوط/440/8897 /18 :مسند أحمد )4(
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  ).313تقريب التهذيب ص.(هوعبد اهللا بن عثمان بن جبلة )6(
  ).320تقريب التهذيب ص.(عبد اهللا بن المبارك بن ناضح )7(
  .229:  ،رقم ي وفَركهباب غَسِل الْمن،كتاب الوضوء،صحيح البخاري)8(
    .231/ 56 / 1 يصحيح البخار )9(
  .1/165/698 صحيح مسلم )10(
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  رجال اإلسناد 
  . ثقاتجميع رجال اإلسناد

        
ه وسلم قال    أن رسول اللّه صلى اللّه علي      " بكر والنَّسابة    أبي وفي حديث    )ه  :(  األثير رحمه اهللا     ابنقال  
وهي في األصـل    . الداهية  :  الباقعة   " على باقعة    بيالقد عثَرتَ من األعر   :  بكر رضي اللّه عنه      بيأل

  .)1(ر بكبيأن عليا هو القائل أل: روي  في كتاب اله طاِئر حذر إذا شرب الماء نظر يمنَةً ويسرة 
  )14(حديث رقم 

  :قال اإلمام  البيهقي رحمه اهللا 
دنِ     حمحالر دبو عثَنَا َأب :     ىلَمنِ السيسالْح نب دمحأنبأنا  : قال  م         يالـشَّاش يـهالْفَق يلع نب دمحكْرٍ مو بَأب
   عبد الجبار بن كثيريحدثَنَ : يد الشاشي قاَلم بن صاحب بن ح الحسنحدثَنَا : قاَل

قِّيقالَ الر :  دبِشْرٍ  ح نب دمحثَنَا م ، يلجاِهللا الْب دبنِ عب انان ، عنَأبَأب بتَغْل نب عـن  ،  كرمـةَ ، عن ع
 عليـه وسـلم    اِهللا صلى اُهللارسوَل  اُهللامر لما أَ : من فيه قال    بن أبى طالبٍ   ي عل ينثَدح :  عباس قالَ  ابنِِ

م دقَتَفَ ،  العربِ  من مجالسِ  مجلسٍفَدفَعنَا ِإلَى   ، وأبو بكر  عه وأنا م  جرخََ ،الْعربِ  يعرِض نَفْسه علَى قَباِئِل     
رسوُل  فتبسم........ ؟ ممن القوم  : فسلم وقالَ  ،)2( نسابة    وكان رجالً  ، مقدما فى كل خير     وكان ،أبو بكر 

 أجل يـا  : قال،من األعرابى على باقعةٍلقد وقعت  :فقلت يا أبا بكر: ي عل قاَل،اِهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .)3(......حسنالأبا 

  تخريج الحديث
  . )4( مختصراًًَعثمان األحمر عن أبان بن تغلب به  أبيمن طريق الشيخ وأبه أخرج

   سنادرجال اإل
 سـننا  لهـم  وصـنف  ،الـصوفية  بأخبار عناية وذ كان : السلَميعبد الرحمن محمد بن الحسين      وأب*

 ، ثقـة  غير السلمي الرحمن عبد أبو كان :النيسابوري القطان يوسف بن محمد وقال ،تاريخاو وتفسيرا
 بتاريخ األصم عن حدث البيع بن اهللا عبد أبو الحكم مات فلما ،يسيرا شيئا الإ األصم من سمع يكن ولم

   .)5(األحاديث للصوفية يضع وكان ،قال سواه كثيرة وبأشياء،  معين بن يحيى

                                                
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)5 / 1 :األنساب للسمعاني.(البليغ العلم باألنساب )2(
  .693 /422 / 2 :دالئل النبوة للبيهقي  )3(
   .18/47 / 1 : أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني)4(
  .2/248:  تاريخ بغداد)5(
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اِإلمام، العالَّمةُ، الفَقيه، اُألصـوِلي، اللُّغَـوِي، عـاِلم    هو :مد بن إسماعيل الفقيه الشاشي      أبو بكر مح  *
       فيانالتَّص باحصرِ، والنَّه اءرا وبِم ،هقْتو امِإم ،اناسخُر.  ماكـرِ        :قَاَل الحالنَّه اءرـا وِل مَأه َأعلم كَان

 بِاُألصوِل، و    ثيدي طلبِ الحم رحلَةً فهَأكثر .           ثَـالَثو نتِّيسسٍ وخَم نَةرِ سي آخف ماكالح فَاتَهخَ وَأر قَدو
ولَه مصنَّفَاتٌ كَثيرةٌ لَيس َألحد مثلُها، وهو َأوُل من صنَّفَ الجدَل الحـسن مـن                :قَاَل  .)1(ماَئة بِالشَّاشِ 

   .)2(وعنْه انتشر فَقه الشَّافعي بِما وراء النَّهر)شَرح الرسالة(قَهاء، ولَه كتَاب في ُأصوِل الفقْه، ولَه الفُ
أحد الرحالين كتب بـبالد     هو  :  ،وقال الخطيب البغدادي    أبو علي الشاشي    بن صاحب بن حميد    الحسن*

 ،الشام وقدم بغداد في سنة إحدى عشرة وثالثمائة وحـدث بهـا             خراسان والجبال والعراق والحجاز و    
  .)3( توفي سنة أربع عشرة وثالثمائة،وكان ثقة 

  .)4( شيخ :قال أبوحاتم عنه  ،الرقِّيعبد الجبار بن كثير*
  .لم اجد له ترجمة :محمد بن بشر اليماني*
،  الكـوفي  األحمـسي  البجلي لمهملةا العين بفتح العيلة بن صخر بن حازم أبي بن أبان بن عبد اهللا   *

ر، روى له أبوداود والترمذي و والنسائي       جعف أبي خالفة في مات ،السابعة من  ، لين حفظه في صدوق
 عزيـز الحـديث عزيـز   : عـدي  ابـن وقـال  . )6(صدوق صالح الحديث:قال أبوحاتم    .)5( ماجه ابنو

كـان ممـن     : حبان   ابنوقال   .)7(بأس به أنه ال  ،ولم أجد له حديثاَ منكر المتن فأذكره ، وأرجو        الرويات
    .قلت هو صدوق.)10(ولينه غيره معين ابنوثقه  و.)9(ووثقه العجلي. )8(نفرد بالمناكيراو، فحش خطؤه 

روى  ،  ومـائتين تكلم فيه للتشيع مات سنة أربعـين     ،  ثقة  :  الكوفيالربعي  أبو سعد    ،أبان بن تغلب    *
 : حجربقولـه  ابنرد عليه   ور، زائغ مذموم المذهب مجاه    :انيجوزجالعنه   لاق .)11(عنه مسلم واألربعة  

                                                
قرية يقال لها شاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء  )1(

ية المذهب وإنما أشاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلك عنهر سيحون متاخمة لبالد الترك وأهلها شاف
  .)308 / 3 :معجم البلدان (.أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشيالبالد 

  .54/345: ، تاريخ دمشق6/274: ، األعالم للزركلي333 / 31: سير أعالم النبالء )2(
  .333 / 7 :تاريخ بغداد )3(
  .6/33:  الجرح والتعديل)4(
  .87ص:  تقريب التهذيب)5(
  .2/296:  الجرح والتعديل)6(
  .1/387: لكامل في الضعفاء ا)7(
  .1/99:  المجروحين)8(
  .1/198:  الثقات للعجلي)9(
  .1/206: الكاشف)10(
    .87ص : تقريب التهذيب)11(
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 كان  على عثمان وأن علياً   ل  ف المتقدمين هو اعتقاد تفضي     فالتشيع في عر   ،ال عبرة بحطه على الكوفيين    
   .)1( في حروبهمصيباً

   الحديثإسنادالحكم على 
 بعض من رواته لـم      وكذلك ، ضعيف   لميعبد الرحمن محمد بن الحسين الس     اأب فيه   ألنه ضعيف   إسناد

  .توجد لهم ترجمة
        

 أي ذَكي عارف ال يفوته شـيء وال         " فَفاتَحتُه فإذا هو باقعةٌ      "ومنه الحديث   :  األثير رحمه اهللا     ابنقال  
  .)2(يدهى

  )15(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له

        
المكـان المتَّـسع وال     : البقيع من األرض     . "لغَرقَد  بقيع ا "وفيه ذكْر   ) س  ( : األثير رحمه اهللا     ابنقال  

موضع بظاهر المدينة فيه قُبور أهلها كـان بـه   : وبقيع الغَرقد   . يسمى بقيعا إال وفيه شجر أو أصولُها        
  .)3(شجر الغَرقد فذهب وبقي اسمه

  )16(حديث رقم 
  :قال اإلمام  البخاري رحمه اهللا 

 عبـد   أبـي  عن سعد بنِ عبيـدةَ عـن         )5(عن منْصورٍ )4( حدثَني جرِير    :قَاَلبن أبي شيبة،     عثْمانحدثَنَا
م  فََأتَانَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّ بقيعِ الْغَرقَدكُنَّا في جنَازة في   ":الرحمنِ عن علي رضي اللَّه عنْه قَالَ      

 ما منْكُم من َأحد مـا مـن   :فَنَكَّس فَجعَل ينْكُتُ بِمخْصرته ثُم قَاَل ، )6(فَقَعد وقَعدنَا حولَه ومعه مخْصرةٌ      
 يا رسـوَل    :ةً َأو سعيدةً فَقَاَل رجلٌ    ِإلَّا كُتب مكَانُها من الْجنَّة والنَّارِ وِإلَّا قَد كُتب شَقي          ،   )7(منْفُوسة  بنَفْسٍ  

                                                
    .81 /1 : تهذيب التهذيب)1(
    . 380 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
    .السابق نفسه جع المر)3(
    ).139صتقريب التهذيب .(قرط الضبي جرير بن عبد الحميد بن )4(
     ).547تقريب التهذيب ص.(منصور بن المعتمر بن عبداهللا الكوفي )5(
لسان  (.ما اخْتَصر األنسان بيده فَأمسكه من عصا َأو مقْرعة َأو عنَزة َأو عكَّازة َأو قضيب وما َأشبهها وقد يتكُأ عليه )6(

  .)1172 / 2: العرب البن منظور
)7( لُودةوَأي م. ) 568 / 16: العروستاج(.  
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 ، فَمن كَان منَّا من َأهِل السعادة فَسيصير ِإلَى عمِل َأهـِل الـسعادة  ،ا ونَدع الْعمَلابناللَّه َأفَلَا نَتَّكُل علَى كتَ   
يفَس ةِل الشَّقَاوَأه ننَّا مم كَان نا مَأموةِل الشَّقَاوِل َأهمِإلَى ع يرص ،  

  : فَييسرون ِلعمِل الشَّقَاوة ثُم قَرَأ،َأهُل الشَّقَاوةوَأما، َأما َأهُل السعادة فَييسرون ِلعمِل السعادة:قَاَل
  .)2( )1(")فََأما من َأعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى(

  تخريج الحديث
  مـن طريـق      )4(مسلموأخرجه  . من طريق األعمش ،عن سعد بن عبيد به بمثله           )3(البخاري  ه  أخرج

  . إسحاق ابن إبراهيم ،وزهير بن حرب ،عن جرير،به بمثله
  رجال اإلسناد

 ،شهير حافظ ثقة ،الكوفي الحسن أبو ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن ابن أبي شيبة عثمان* 
 أبو، ومسلم، والبخاري، روى له سنة وثمانون ثالث وله  ومائتين،وثالثين تسع سنة مات ،أوهام لهو

 .)6( شكثقة صدوق، ليس فيه: مأمون، وقال مرة: وثقه ابن معين وزاد.)5 (ماجه ابن، والنسائي، وداود
 أفراد لهر، و الحافظ الكبي:وقال الذهبي .)8( صدوق:وقال أبو حاتم. )7(ثقة كوفى :العجليقال و

ولم يهم في هذا ، هو ثقة، وقعت في بعض أحاديثه أوهام: قلت. )9(البخاري عنه أكثر وقد ،وغرائب
  . وزهير بن حرب ق بن إبراهيماإسحمن التامة الحديث لوجود المتابعة 

*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضديث أشعث  في ححفظه من يهم عمره آخر في كان ثقة ،ي
  .)10(سبقت ترجمته حديث رقم. وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  :علل اإلسناد 

  :هذا اإلسناد فيه علتان
ولم يهم في هذا الحديث لوجود المتابعة ، وقعت في بعض أحاديثه أوهام ابن أبي شيبة عثمان :األولى
  . وزهير بن حرب  إبراهيمق بناإسحمن التامة 

                                                
    )5،6:سورة الليل رقم()1(
  .4948:،كتاب التفسير،باب قوله وكذب بالحسنى،رقمصحيح البخاري)2(
    . 6/170/4945 البخاري صحيح )3(
    . 8/46/6901:  صحيح مسلم)4(
    .386 تقريب التهذيب، ص ) 5(
  . 7/136 تهذيب التهذيب، ) 6(
    .2/130  الثقات للعجلي، )7(
  .6/166رح والتعديل،   الج)8(
  .2/444  تذكرة الحفاظ، )9(
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 في حـديث أشـعث      حفظه من يهم عمره آخر في كان، جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي      : الثانية
  .وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث
        

ا بقا كيف بـك     مالي أراك لَق  :  ذر   بي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال أل       "وفيه  :  األثير رحمه اهللا     ابنقال  
ويـروى لَقـاً بقـاً      . رجل لقَّاقٌ بقَّاق ولَقَاقٌ بقَاق إذا كان كثير الكالم          :  يقال   "وك من المدينة    أخرجإذا  

  .)1(المرمي المطْروح: واللقَا . بوزن عصاً وهو تَبع للَقاً 
  )17(حديث رقم 

 :رحمه اهللا عبد الرزاق اإلمام قال 

 لَقابقـا  ما لى أراك :  صلى اهللا عليه و سلم ألبي ذرٍ النبي قاَل: عن أبيه قالَ  بن طاووس اعن معمر عن    
 : منها قـالَ    إذا أخرجوك   بك فكيفَ:   قالَ ، المقدسةَ  آتي األرض  : قالَ  من المدينة   إذا أخرجوك   بك كيفَ

 فال ولكـن اسـمع      : قالَ ، آخذ سيفي فأضرب به    :قاَل،   منها    إذا أخرجوك   بك  فكيفَ :قاَل،   آتي المدينةَ 
  فـأذن ، بها غالم لعثمـان أسـود  وجد:  أبو ذر إلى الربذة فلما خرج: قالَ اً، أسود  عبداً  وإن كان  ،وأطع
ثم قالَ  ، وأقام: ال إن رسوَل: يا أبا ذر قالَ  تقدم ه صلى اُهللا اللأسمع وأطيـع وإن   عليه و سلم أمرني أن 
فتقدم فص: قاَلاً، أسود عبداًكان 2(لى خلفه(.  

  :تخريج الحديث
 الـسليل   أبـي  من طريق    )4( حبان   ابنه  أخرج حرب األسود الديلي ، و     أبيمن طريق   )3( أحمده  أخرج

  . ذر بنحوه أبيضريب بن نقيرالقيسي ، كالهما عن 
   سنادرجال اإل

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

   . رواته ثقاتألن، ه صحيح  إسناد
        

  

                                                
    . 381 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .2/381/3784: مصنف عبد الرزاق )2(
  .5/156/21419:  مسند أحمد)3(
    .15/53/6669:  صحيح ابن حبان)4(
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 أبقَل المكان إذا خَرج بقْلُه      " وأبقَل حمضها    "في صفة مكة    ) س   ( ،)  بقل   : ( األثير رحمه اهللا     ابنقال  
   .)1(وال يقال مبقل كما قالوا أورس الشجر فهو وارِس ولم يقولوا مورِس وهو من النَّوادر. فهو باقل 

  )18(حديث رقم 
   : الدنيا رحمه اهللاأبي ابنقال 

ـ حزام بن هشَامِ  حدثَنَا بن عمر مولى أسلم ،      محمد حدثَنَا،  مفَضُل بن غَسان    حدثَنَا    " : اَل، عن أبيه ، قَ
  رضـي اهللا عاِئـشَةُ خبرته استَ، فَفَدخََل علَى عاِئشَةَ ، قَبَل َأن يضرب الْحجاب   قَدم ُأصيل الغَفَارِي    : قال

   كَذَها ؟ فَ  ركتَ تَ يفَ كَ كةَعنها ، عن مر أَ راًطَ م صاب  اَلقَها ، و : تركتُو ب طحـ اد  ها قَ اء بيت ، ض   ـشَروأم
دخََل النَّبِي صلَى اُهللا علَيه وسلَّم؛ فَقَـاَل  ف، وَأبقَل حمضها ،  وَأسلَب ثُمامها     ،    )2(عضاههاوَأعذَقَ ِإذْخرها   

  .)3("". يا ُأصيل، الَ تُحزِنَّا  إيها": هلَ
  تخريج الحديث

 .أسلم عن حزام بن هشام عن هشام بن حبيش بمثله  من طريق )4(ه أبو الشيخ األصبهانيأخرج 

  : سنادرجال اإل
 مـن  علمه سعة مع متروك،   بغداد نزيل :القاضـي  المدني الواقدي األسلمي واقد بن عمر بن محمد*

  .)5( ماجهابنروى له ،  وسبعون ثمان وله ، هـ ومائتين سبع سنة مات ،التاسعة
     ،)7(كان ثقة قليـل الحـديث     :  سعد ابنقال  ، )6( األشعري الكعبي  ،حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي     *

  .)9(شيخ محله الصدق: بو حاتمأقال ، )8(روى عنه محرز بن المهدي، له صحبة:  حبانابنقال 
  
  
  
  

                                                
    . 382 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)364 / 11: تاج العروس (.البيوتُ فوق الخَشَبحشيشٌ طَيب الريحِ  يسقَف به  )2(
    .79 /81 / 1: المطر والرعد والبرق )3(
  .           4/1265/22749: العظمة ألبي الشيخ االصبهاني) 4(
  .498ص: تقريب التهذيب) 5(
  .3/116 :التاريخ الكبير) 6(
  .5/496 :الطبقات الكبرى)7(
  .6/247 :الثقات البن حبان) 8(
  .3/298 :جرح والتعديلال )9(
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 : سمعت أبى يقـول ،ه حزامابن روى عنه :شعر الخزاعي حجازي  بن األ  )1( الدهشام بن حبيش بن خ    *
  .)4(له صحبة: بن حباناقال ، )3(سمع عمر: قال البخاري، )2(ذلك المخزومي 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . متروكمولى أسلم عمر بن محمد ألنه ضعيف جداً إسناد
        

 بقَينا رسوَل اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقـد تـأخر            "وفي حديث معاذ    ) ه  ( : ر رحمه اهللا     األثي ابنقال  
   .)5( يقال بقَيتُ الرجل َأبقيه إذا انتظرتَه ورقَبتَه"لصالة العتَمة 

  )19(حديث رقم 
  :البيهقي رحمه اهللا  اإلمام قال
 حـدثَنَا يعقُـوب بـن    ، عبد اللَّه بن جعفَرِ بنِ درستَويه أََنبَأ ،ان بِبغْداد خْبرنَا َأبو الْحسينِ بن الْفَضِل الْقَطَّ     أ

  انفْيانِ    ،سمو الْيثَنَا َأبدح،بِىحالر انثْمع نب رِيزنَا حرَأخْب،    ـديمـنِ حـمِ باصع نع دعنِ سب داشر نع 
ىكُونلٍ    السبنِ جب اذعبِ ماحقَاَل     ، ص اذعم نع :"     ـةتَمالْع الَةصلى اهللا عليه وسلم ِلـص وَل اللَّهسنَا رقَيب 

 يـا نَبِـى   ":ِئٌل فَقَاَل لَه قَا،ثُم ِإنَّه خَرج بعد، َأو لَيس بِخَارِجٍ  ، فَتََأخَّر بِها حتَّى ظَن الظَّان َأن قَد صلَّى        ،لَيلَةً
 َأعتمـوا بِهـذه   ": فَقَاَل لَنَا صلى اهللا عليه وسلم     ،اللَّه لَقَد ظَنَنَّا َأنَّك قَد صلَّيتَ يا نَبِى اللَّه َأو لَستَ بِخَارِجٍ           

  .)6(" ُأمةٌ قَبلَكُم الصالَة ، فَِإنَّكُم قَد فُضلْتُم بِها علَى ساِئرِ اُألممِ ، ولَم تُصلِّها
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .6/538: اإلصابة في تمييز الصحابة )1(
  .9/53 :الجرح والتعديل )2(
  .8/192 :التاريخ الكبير )3(
  .3/433 :الثقات البن حبان )4(
    . 382 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  .1959 :،رقمستحب تأخيرها باب من ا-  ذكر جماع أبواب األذان واإلقامة،كتاب الصالة،السنن الكبرى للبيهقي )6(
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  تخريج الحديث
من طريق حريز  بن عثمان عن راشـد          )4(والطبراني  ،  )3(شيبة أبي   ابنو،)2( أحمد و )1(أبوداوده  أخرج

 عن عاصم بن حميد عن معاذ بـن         من طريق مالك بن زياد     )5(ه الطبراني   أخرجو. بن سعد به بنحوه     
  . بنحوهجبل 

   سنادرجال اإل
*  دبه    عيتَوسرد فَرِ بنعج اِهللا بن:                فَـرِ بـنعج اِهللا بـن ـدبع دمحو موِ، َأبخُ النَّحةُ، شَيالَّمالع ،اماِإلم

  بزره بنِ الميتَوسرد  ،وِيالنَّح ،ياَئـة،             انِ الفَارِسثَـالَث مو نـيعبَأرعِ وبنَةَ سفَرٍ سي صف فِّيتُوزِق ور
 :بلَغَني عنْه َأنَّه قيَل لَـه     :وضعفه الالَّلْكَاِئي هبةُ اِهللا، وقَالَ    .وثَّقَه ابن منْدة وغَيره    .وكَان ثقَةً .اِإلسنَاد العاِلي 

           م عمس كُني لَمل، وماً فَفَعهرد نُعطيكثاً، ويدح رِيواسٍ الدبع نثْ عدحنْه. بيُل    :قَاَل الخَطقُـوي تُهعـمس
وسـَألت البرقَـاني عنْـه،       .هذَا، وهذه الحكَاية باطلَة، ابن درستَويه كَان َأرفع قَـدراً مـن َأن يكـذب              

قَـاَل   وب قَديماً، فمتَـى سـمعه منْـه؟       ِإنَّما حدثَ بِه يعقُ   :وقَالُوا.يعقُوب عنْه )تَاريخَ(ضعفُوه بروايته :فَقَاَل
بيالخَط:         نيثدحارِ المبك نه ميتَوسرد فَر بنعذَا نَظَر، فَِإن جي هه، فَالَ       .فطبقَتو ينيدبنِ الم يلع نم عمس

رَأيتُ َأصَل كتَـابِ ابـن      : القَاسم اَألزهرِي حدثَني قَالَ    يستَنكر َأن يكُون بكَّر بابنه في السماع، مع َأن َأبا         
  .قلت هو ثقة .)6( .درستَويه بتَاريخِ يعقُوب بنِ سفْيان، ووجدتُ سماعه فيه صحيحاً

 ولـه ثـالث     ،مات سنة ثالث وستين ومائة      ، )7(ثقة ثبت ، رمي بالنصب    : حريز بن عثمان الرحبي     *
  .التضره بدعته في هذا الحديث:  قلت .)8(  روى له الجماعة، سوى مسلم،ون سنةوثمان

 ثـالث  وقيـل ،   ثمـان  سنة مات ،الثالثة من ،اإلرسال كثير ثقة :الحمصي ،المقرئي،راشد بن سعد  * 
 سـعد   ابنئمة ك وثقه األ   .ربعةصحاب السنن األ  أدب المفرد و  روى له البخاري في األ    .)9(  ومائة عشرة

وكـذا   البـأس بـه ،   : بن حنبـل قـال   أحمدن أال  إ.بوحاتم وغيرهمأن والنسائي والعجلي و معي ابنو
. ن الدار قطني ضـعفه    أوذكر الحاكم   .ذا لم يحدث عنه متروك      إويعتبر به    البأس به ،  :الدارقطني قال   

                                                
    .421/ 168/ 1 :أبي داود سنن  )1(
  .5/237/22119:  مسند أحمد)2(
    .8083/ 197/ 2 : مصنف بن أبي شيبة)3(
  .240/ 120/ 20 : المعجم الكبير)4(
      .2/134/1056:  مسند الشاميين)5(
  .29 / 3  :سير أعالم النبالء )6(
  ).1/482شرح قصيدة ابن القيم ( رضي اهللا عنه ألنهم نصبوا له أي عادوه هم المتدينون ببغضه علي: أهل النصب)7(
:  ،الكاشف5/568: ، تهذيب الكمال1/291: ، الثقات للعجلي3/189: ،  الجرح والتعديل156ص :تقريب التهذيب )8(
    .2/207: ، تهذيب التهذيب1/319
  .204صتقريب التهذيب  )9(
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 ابـن قال   .)2(  وقاص مرسل    أبيلم يسمع ،وهو عن سعد بن        :وقال العالئي . )1( حزم ابنوكذا ضعفه   
 حـزم  ابـن وال اعتبار بتفـرد الـدارقطني و   هو ثقة ،  :قلت  .)3( الدرداء فيه نظر   أبي حديثه عن    :حجر

  .رسل اليهم في هذا الحديث أحد مما أولم يحدث عن   وقد وثقه كبار النقاد ،،بتضعيفه
داود والترمذي فـي    و أب روى له ،  )4( نية صدوق مخضرم من الثا    :الحمصي،عاصم بن حميد السكوني   *

 روى ،ب معاذ بن جبـل  من أصحا هو ماجة عاصم بن حميد السكوني الحمصي      ابنل والنسائي و  الشمائ
 هـو ثقـة   :قلت .)8( وثققال الذهبي، و.)7(وذكره بن حبان في الثقات  . )6(ثقة  : قال الدارقطني .  )5(عنه

  .كما قال الذهبي وغيره
  .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .حه صحيإسناد

        
  
  
  
  
  

                                                
، تاريخ دمشق 4/233،الثقات البن حبان 3/189 ، الجرح والتعديل 7/456برى،الطبقات الك3/292 التاريخ الكبير)1(

  .3/195، تهذيب التهذيب1/388،الكاشف 17/450
  .194  جامع التحصيل ص)2(
  .3/195 تهذيب التهذيب)3(
  . 285 ص:تقريب التهذيب)4(
   .13/481:تهذيب الكمال)5(
  .1/49:سؤالت البرقاني للدارقطني)6(
  .5/235 :حبانالثقات البن  )7(
   .518 / 1الكاشف   )8(
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 فبقَيت كيف يصلي النبي صـلى اللّـه         " عباس وصالة الليل     ابنومنه حديث   : األثير رحمه اهللا     ابنقال  
   .)1( "عليه وسلم 

  )20(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 

 ابـن  عن   )4( عن كُريبٍ  )3(عن سلَمةَ )2(عبةُ  حدثَنَا شُ ، جعفَرٍ   ابن حدثَنَا محمد وهو     ٍ،حدثَنَا محمد بن بشَّار   
 ، كَيفَ يصلِّي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم           )5( فَبقَيتُ ،بِتُّ في بيت خَالَتي ميمونَةَ    " :عباسٍ قَالَ 

 )7( ثُم صب في الْجفْنَة    ،)6(فََأطْلَقَ شنَاقَها  ،ام ثُم قَام ِإلَى الْقربة      ثُم نَ  ،ثُم غَسَل وجهه وكَفَّيه    ،فَقَام فَبالَ :قَاَل
 ةعالْقَص ا   )8(َأوهلَيع هدبِي هنِ     ، فََأكَبيوءضالْو نينًا بسا حوءضَأ وضتَو تُ ِإلَـى  ، ثُملِّي فَجِْئتُ فَقُمصي قَام ثُم 

نْبِهقَالَ    ،ج ارِهسي نتُ عفَقُم :    هينمي ني عني فََأقَامفََأخَذَن ،         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَاةُ رلَتْ صفَتَكَام 
لَى الصلَاة فَصلَّى فَجعَل يقُوُل في       ثُم نَام حتَّى نَفَخَ وكُنَّا نَعرِفُه ِإذَا نَام بِنَفْخه ثُم خَرج إِ            ،ثَلَاثَ عشْرةَ ركْعةً  

وعـن يمينـي   ،  اًورنُ وفي بصرِي   اًوفي سمعي نُور  ، اًور اللَّهم اجعْل في قَلْبِي نُ     ِ:صلَاته َأو في سجوده   
ـ  واجعْل ِلي    اًورنُوتَحتي   اًورنُ وفَوقي   اًورنُ وخَلْفي   اًورنُ وَأمامي   اًورنُ وعن شماِلي    اًورنُ  َأو قَـاَل    اًورنُ

   )9( "اًورنُواجعلْني 
  تخريج الحديث

  .بنحوهعن سلمة بن كهيل به سفيان من طريق  )11( ،ومسلم)10(ه البخاريخرجأ 
  رجال اإلسناد 

*     ذَِليفَرٍ الهعج بن دمحالمعروف  ، البصريمروالراجح أنه    فيه غفلة   إال أن  ،صحيح الكتاب  ثقة: بغُنْد ،
،وتابعه سفيان الثوري متابعـة     والغفلة لم تقع في حديثه عن شعبة، وقد روى عنه في هذا الحديث            ،  ثقة  
  .)1(تقدمت ترجمته رقم .تامة

                                                
    . 383 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)266تقريب التهذيب ص.(شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي  )2(
  .)248تقريب التهذيب ص.(سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي  )3(
  .)461تقريب التهذيب ص.(كريب بن أبي مسلم القرشي  )4(
  )195 / 37  :تاج العروس. (َأرصده َأي َأنْظُره و )5(
  .)506 / 2  :النهاية في غريب الحديث(. والخيط الذي يشد به فمهاة به القربلقالخيط أو السير الذي تع )6(
  .)78 / 5 :قاييس اللغةم(.سميت الجتماع الضيف عليها، أو لما جمع فيها من طعام )7(
  .)740 / 2:  المعجم الوسيط . (خشب غالباوعاء يؤكل فيه ويثرد وكان يتخذ من ال )8(
  .1830:،كتاب صالة المسافرين ،باب الدعاء في صالة الليل وقيامه ،رقم صحيح مسلم )9(
    . 8/69/6316:  صحيح البخاري)10(
    . 2/178/1824: مسلم صحيح )11(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  :علل اإلسناد

     ذَِليفَرٍ الهعج بن دمحن شعبة، وقد روى عنه في هـذا     والغفلة لم تقع في حديثه ع      ، فيه غفلة  البصريم
  .،وتابعه سفيان الثوري متابعة تامةالحديث

        
 أي أكثـر إبقـاء   " وكان أبقَى الرجلين فينـا  "وفي حديث النجاشي والهجرة :  األثير رحمه اهللا ابنقال  

  .)1(ويروى بالتَّاء من التُّقَى . على قومه 
  )21(حديث رقم 

    :ه اهللا قال اإلمام البيهقي رحم
: ، قـالوا  وَأبو سعيد بن َأبِي عمـرٍو  ، وَأبو بكْرٍ َأحمد بن الْحسنِ الْقَاضي ، َأخْبرنَا َأبو عبد اللَّه الْحافظُ   

حدثَنَا يونُس بـن  : اردي قال طَالعرِ حدثَنَا َأحمد بن عبد الْجبا: قال محمد بن يعقُوب : حدثَنَا َأبو الْعباسِ  
عـن ُأم   ،عن َأبِى بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث بنِ هـشَامٍ            ، حدثَنى الزهرِى    ، عنِ ابنِ ِإسحاقَ   ،بكَيرٍ

 وُأوذى  ،لَما ضاقَتْ علَينَـا مكَّـةُ      ":: ها قَالَتْ   سلَمةَ رضى اللَّه عنْها زوجِ النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم َأنَّ          
وفُتنُوا ورَأوا ما يصيبهم من الْبالَء والْفتْنَـة فـى ديـنهِم وَأن          ،َأصحاب رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      

وكَان رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فـى    ،ِلك عنْهم   الَ يستَطيع دفْع ذَ   -رسوَل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم     
            هابحنَاُل َأصا يمم هكْرا يمم ءشَى هُل ِإلَيصالَ ي همعو همقَو نم ةنْعصـلى اهللا         ،م وُل اللَّـهسر مفَقَاَل لَه 

 فَالْحقُوا بِبِالَده حتَّى يجعـَل اللَّـه لَكُـم فَرجـا     ، يظْلَم َأحد عنْده   ِإن بَِأرضِ الْحبشَة ملكًا الَ     ":عليه وسلم   
     يهف ا َأنْتُمما مجخْرما. "ونَا بِهعتَمتَّى اجاالً حسا َأرهنَا ِإلَيجارٍ،فَخَررِ جارٍ ِإلَى خَيرِ دلْنَاِ خَيلَـى  ،فَنَزنَّا عَأم 

ثوا إليـه فينـا   بعن يلى َأعوا عم ، اجتَاًمنََأ واراًصبنا دد َأ أنا قَ فلما رأت قريشُ  ،ا ولَم نَخْشَ منْه ظُلْما    ديننَ
ـ بي رِ بن َأبد اِهللااص وعمرو بن العثوا ععبيهم ، فََلَنا عديرلَنا من بالده ، و يخرجفَ فَةَبيع ، ـ  ج  همعـوا لَ
هد ِلايا ولَ، فَ طارقته  ب م ي دعوا منه م رالًج  إال ه وا لَ َئي ه هدي ة ع لى حالوا لَ ة ، قَ  دـ     ادفَ: ما  ه  ِلعـوا إلـى كُ

 بطريق هلَكَتَبل أن تَ  يته قَ د يهم ، ثُ  موا فادفَ م  عوا هداي  طعتما أَ إن استَ اه ، و ن ي بل أَ ليكم قَ ردهم ع ـ كَن ي م لمكُ
ـ  : ه  الوا لَ قَلموه ، فَ  كَديته و دموا إليه ه   إال قَ  ،تهارقَطَن ب بطريق م بق َ لم ي  فَ ،اينَلَما ع دقَلوا ، فَ  افعفَ دمنا إنا قَ
ع  لى هذا المل  فَك في سهاء  ارقوا أَ  فَ ،ناهاِئفَ من سقوام  هم في د  ينهم ، و دخُلم ي  لوا في دكم ، فَ  ينـ  بع هم ومثنا قَ
  .)2( ..."لين فيناج الربقى َأانكَونده ن عرجنا مخَفَ...........يردهمِل

  
  

                                                
    . 383 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .301،302،303/592 / 2 :دالئل النبوة للبيهقي )2(
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  يثتخريج الحد
  .  عن محمد بن اسحاق به بنحوه من طريق سلمة بن الفضل ،)1(ر عبد البابنه أخرج

  سنادرجال اإل
ي النيسابوري، الحاكم، صاحب التصانيف، مات سـنة         الضب هللا  هو محمد بن عبد    :أبو عبداهللا الحافظ  *

كان من أهل الفضل والعلم     : قال الخطيب البغدادي  .ب الستة ولم يروِ له أصحاب الكت    . خمس وأربع مائة  
إمام صدوق ولكنه يـصحح فـي مـستدركه أحاديـث           : وقال الذهبي . )2(والمعرفة والحفظ وكان ثقة       

ساقطة، فيكثر من ذلك؛ فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علـم فهـو خيانـة،                     
 ثم قال   ، بكر وعمر رضي اهللا عنهما     ي تعرض للشيخين أب   مشهور بذلك من غير    ،عظيمة، ثم هو شيعي   

 ابـن وقال  . )3(فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه           : بعد ذكر أشياء أخذت عليه    
عتـذار  والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل فـي اال   : حجر
 حصل له تغير وغفلة في آخر       درك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه       أنه عند تصنيفه للمست   : عنه

 ومنـع مـن     ،ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عـنهم              عمره،
  .الراجح أنه ثقة رمي بالتشيع:،قلت)4( أحاديث بعضهم في مستدركه وصححهأخرجثم بهم،االحتجاج 

أحد مـن   .   محلة من نيسابور     :نسبة إلى الحيرة     الحيرِي الحرشيالقاضي   بن الحسن    أحمدأبو بكر   *
 قـرأ القـرآن     .الشافعي ، عن األصـم       في عصره ، وعليه تدور رواية مسند         سنادانتهى إليه علو اإل   

تولى قـضاء   و ، العباس أبيراسان من    اإلمام وغيره ، وأنه سمع الحديث بخ       ابن بكر   أبيبأحرف على   
  . )5(وهو ثقة في الحديث  ة ، وكان من فقهاء أصحاب الشافعي، مدنيسابور

.  هو محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان النيسابوري، الـصيرفي، الفقيـه    : عمرو أبيأبو سعيد بن    *
  .لم يروِ له أصحاب الكتب الستة. )6(مات في سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، عن نيف وتسعين سنة 

  .)8(قة الرضا، المشهور بالصدق الث: )7(قال عبد الغافر 

                                                
   .142 / 1 :الدرر في اختصار المغازي والسير )1(
  .473/ه: تاريخ بغداد ) 2(
  .3/608 :ميزان االعتدال) 3(
  .3/1039 :، تذكرة الحفاظ6/438 :، وانظر ترجمته في تاريخ اإلسالم للذهبي5/232 :لسان الميزان) 4(
  .329 / 1 :طبقات الفقهاء الشافعية) 5(
  .17/350 :سير أعالم النبالء) 6(
هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر، أبو الحسين الفارسي، النيسابوري، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ) 7(
  ).18/19 :سير أعالم النبالء(
  .90ص :شيوخ البيهقي في السنن الكبرى) 8(
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لـم ينزلـه   : قلت. )1(أحد الثقات، والمشاهير بنيسابور  : الشيخ الثقة المأمون، وقال أيضاً    :  وقال الذهبي 
  .أحد عن درجة الثقة

 أبو بكر الجمال الكوفي، صدوق يخطـىء، مـات سـنة تـسع              باني،رٍ بن واصٍل الشي   كَيببن   يونس*
 بـن   أحمدقال   . ماجه ابن البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، و       روى له . )2(وتسعين ومائة   

، وقـال   )4(صـدوق :  معين ابنوقال  . )3(ما كان أزهد الناس فيه، وأنفرهم عنه، وقد كتبت عنه           : حنبل
وسئل أبو زرعة عـن     . محله الصدق :  حاتم أبي ابنوقال  . )6( حبان في الثقات     ابنوذكره  . )5(ثقة: مرة

 قـد وثقـه     : عـدي  ابنوقال  .)7(أما في الحديث فال أعلمه      :  بكير أي شيء ينكر عليه؟، فقال      يونس بن 
: وقـال أبـو داود    . )9(ضعيف الحديث   : وقال العجلي . )8( نمير، وغيرهم    ابن معين، و  ابناألئمة، مثل   

ـ    : وقال النسائي . )10( إسحاق باألحاديث    ابنليس هو عندي بحجة، يوصل كالم        ي ليس بالقوي، وقال ف
داهللا بـن   وقال عب . ينبغي أن يتثبت في أمره لميله عن الطريق        :)11 (وقال السعدي .ضعيف: موضع آخر 
 المديني ال يحدث عنه، وهو عنـدهم        ابنكان   )12(وقال الساجي . ثقة رضا وأطنب  : هـ199نميرتوفي  

كان صدوقاً  و: كان فيه لين، ثم قال الساجي     :  شيبة إال تروي عنه؟ قال     أبي بنال: من أهل الصدق، قلت   
  . حجرابنل اقصدوق يخطئ كما: قلت. )14)(13(إال أنه كان يتبع السلطان، وكان مرجئاً

                                                
  .7/35: تاريخ اإلسالم للذهبي) 1(
  .613 ص: تقريب التهذيب) 2(
  .11/382 :تهذيب التهذيب) 3(
  .3/521 رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 4(
  .3/274 رواية الدوري -، تاريخ ابن معين 227 رواية عثمان الدارمي ص-تاريخ ابن معين ) 5(
  .7/651 :الثقات البن حبان) 6(
  .9/236الجرح والتعديل ) 7(
  .7/177 :الكامل في الضعفاء) 8(
  .2/377 :الثقات للعجلي) 9(
  .179، 1/178 : اآلجريسؤاالت) 10(
  ).95 :تقريب التهذيب(هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، مات سنة تسع وخمسين ومائتين ) 11(
  ).216 :تقريب التهذيب(هو زكريا بن يحيى الساجي، مات سنة سبع وثالثمائة ) 12(
العقيدة (ولون إن اإليمان قول بال عمل ال يضر مع اإليمان ذنب لمن عمله، ويق: هم الذيت يقولون: المرجئة) 13(

  ).183 :، االعتقاد للبيهقي40 ص:الطحاوية
 :، الكاشف1/327 :، تذكرة الحفاظ32/497 :، تهذيب الكمال4/461 :ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي) 14(
  .11/382 :، تهذيب التهذيب2/402
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 ضعيف وسماعه للسيرة صـحيح، مـات        :أبو عمر الكوفي  ،  طَارِديبن محمد الع   بن عبد الجبار   أحمد*
ـ أن  يثبـت   م  ل ،سنة اثنتين وسبعين ومائتين، وله خمس وتسعون سنة        قـال   ، )1(. أخـرج لـه     داود اأب

 وقال الحـاكم  .)2(كتبت عنه، وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كالم الناس فيه         :  حاتم أبيعبدالرحمن بن   
مجمعين علـى   )4(رأيت أهل العراق  : عدي  بن أحمدوقال أبو . )3(ليس بالقوى عندهم  : أبو عبداهللا الحافظ  

: عنه؟ فقـال  )6(ي عبيدة السري بن يحيو ال يحدث عنه لضعفه، وسئل أب)5( بن محمدأحمدضعفه، وكان  
ربمـا   : حبـان ابنوقال  . )7( ه لم يلق من يحدث عنهم     ألنوال يعرف له حديث منكر وإنما ضعفوه        . ثقة

، وقـال  )8( خالف، لم أر في حديثه شيئاً يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلـى سـنن المجـروحين            
. )10(ل الحديث، وأبـوه ثقـة     اختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أه      : وقال مرة . )9(ال بأس به  : الدارقطني

 من الشيوخ الكبار الصادقين األبرار، وأبو عبيدة السري بـن يحيـى   )11(كان أبو كريب  :وقال الخطيب 
شيخ جليل، أيضاً ثقة من طبقة العطاردي، وقد شهد له أحدهما بالسماع، واآلخر بالعدالة، وذلـك يفيـد               

ب إسقاط حديثه، وإطراح خبره، فأمـا قـول         حسن حالته، وجواز روايته إذا لم يثبت لغيرهما قول يوج         
فهو قول مجمل يحتاج إلى كشف وبيان، فإن كـان أراد بـه       . إنه كان يكذب  : الحضرمي في العطاردي  

؛ وضع الحديث، فذلك معدوم في حديث العطاردي وإن عني أنه روى عمن لم يدركه فذلك أيضاً باطل                 
 بكر بن عياش، فال     أبي وثبت أيضاً سماعه من       أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكير،           ألن

   .)12 (يستنكر له السماع ممن سبقهم

                                                
  .81: تقريب التهذيب )1(
  .2/62: الجرح والتعديل)2(
  .1/44 :ذيب التهذيبته )3(
العراق مياه : ، وقيل)3/929 :معجم ما استعجم(هو ما بين هيت إلى السند والصين إلى الري وخراسان : العراق )4(

إنما سمي العراق : فهي بالد، والعراقان الكوفة والبصرة، وقيل: لبني سعد بن مالك وبني مازن، فأما العراق المشهور
  ).4/93 :معجم البلدان(سمي العراق عراقا ألنه على شاطىء دجلة والفرات : ه شجر، وقيلعراقا ألنه دنا من البحر وفي

هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، أبو العباس، شيعي متوسط، ضعفه غير واحد، وقواه آخرون، مات سنة  )5(
  ).1/265 :لسان الميزان(اثنتين وثالثين وثالث مائة 

  ).8/302 :الثقات البن حبان( أبو عبيدة الكوفى، ابن أخى هناد بن السرى هو السرى بن يحيى بن السرى، )6(
  . ...1/191: الكامل في الضعفاء  )7(
  .8/45 :الثقات البن حبان )8(
  .157 ص:سؤاالت حمزة )9(
  .86 ص:سؤاالت الحاكم )10(
  ).500 ص:تقريب التهذيب(هـ 247هو محمد بن العالء بن كريب الهمداني، ثقة حافظ، مات سنة  )11(
  .4/264 :تاريخ بغداد )12(
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 حجـر فـي     ابنوعده  .)2(ليس في حديثه مناكير، لكنه روى عن القدماء فاتهموه لذلك         : )1(وقال الخليلي 
  .،وبذلك قال ابن حجر سماعه للسيرة صحيح: قلت،)3(المرتبة الثالثة من المدلسين

مد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي موالهم المدني، إمام المغازي، صـدوق      هو مح  :سحاقإ ابن*
روى لـه البخـاري تعليقـاً،    . )4(بعـدها : يدلس ورمي بالتشيع والقدر، مات سنة خمسين ومائة، ويقال     

ال يزال بالمدينة علم جم مـا كـان        : قال الزهري  . ماجه ابنومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، و     
من أراد أن يتبحر فـي      : وقال الشافعي . هو أعلم الناس بها   : وسئل عن مغازيه؟ فقال   .  إسحاق ابنفيهم  

مدار حديث رسـول اهللا صـلى اهللا        : وقال علي بن المديني   .  إسحاق ابنالمغازي فهو عيال على محمد      
وقـال  . فصار علم الستة عند اثنى عشر أحدهم محمد بن إسحاق       : عليه وسلم على ستة فذكرهم، ثم قال      

ال تـرو  : أبي، قال لي    )5(وعن معتمر . ما تركت حديث محمد بن إسحاق إال هللا       : يحيى بن سعيد القطان   
رجـل يـشتهي    : وقال مـرة  . كان حسن الحديث  :  بن حنبل  أحمدوقال  . )6( إسحاق فإنه كذاب     ابنعن  

 ابـن ى حديث  إسحاق يدلس، وقد روابنكان : وقال أيضاً . الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه      
وقـال  . )7(هو صالح الحديث  : إسحاق في مسنده ولم يكن يحتج به، وسئل محمد بن إسحاق حجة؟ فقال            

 إسـحاق رجـل     ابـن : ، وقال مرة  )8(ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن الزهري       : يحيى بن معين  
 وسئل مـرة    ،)10(ثقة ولكنه ليس بحجة   : ، وقال مرة  )9(تكتب عنه هذه األحاديث، يعنى المغازي ونحوها      

يكتب حديثـه، وقـال أبـو       : وقال أبو حاتم  . كان ثقة، وكان حسن الحديث    : عن محمد بن إسحاق فقال    
 هشام بن عـروة     نال إسحاق رج  ابنقد تكلم في    :  حبان في الثقات وقال    ابنوذكرة  . )11(صدوق: زرعة

لهـشام  : قلت: ه فقد روى بسنده عن يحيى بن سعيد القطان قول      )12(ومالك بن أنس، فأما هشام بن عروة      

                                                
: تذكرة الحفاظ (هو أبو يعلى، الخليل بن عبد اهللا بن أحمد القزويني، توفي في آخر سنة ست وأربعين وأربع مائة  )1(
3/1124.(  
  .1/44 :، تهذيب التهذيب1/378: تهذيب الكمال ) 2(
  .37ص: طبقات المدلسين )3(
  .467ص :تقريب التهذيب )4(
  ).539 ص: تقريب التهذيب(تمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، مات سنة سبع وثمانين ومائة هو مع )5(
، تهذيب 1/172 :، تذكرة الحفاظ24/412 :، تهذيب الكمال214/ ا:، تاريخ بغداد6/103 :الكامل في الضعفاء) 6(

  .9/34 :التهذيب
  .134ص :بحر الدم )7(
  .1/43: دارميتاريخ ابن معين رواية عثمان ال )8(
  .3/60 :تاريخ ابن معين  رواية الدوري )9(
  .3/225 . المرجع السابق)10(
  .7/192 :الجرح والتعديل )11(
  ).573 :تقريب التهذيب(هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، مات سنة خمس أو ست وأربعين  )12(
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وهذا : وهل كان يصل إليها، قال أبو حاتم      :  إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر، قال       ابنبن عروة إن    
هـذا دجـال مـن      : سان في الحديث، وأما مالك فقال     نإل عروة ليس مما يجرح به ا      بنالذي قاله هشام    

ولم يكن يقدح   : ن، ومن قوله   حبان إلى الرد على هذين القولي      ابنالدجاجلة يروى عن اليهود، وقد ذهب       
وقـال أبـو   . )1(فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى اهللا عليه وسلم            

مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في زمانه بإطالق لـسانه فـي      قد ذكر بعض العلماء أن    : بكر الخطيب 
وذكره العقيلي  .  إسحاق ابنفرد بذلك قول مالك في      . )2(قوم معروفين بالصالح والديانة والثقة، واألمانة     

قد فتشت  :  عدي ابنوقال  . )3(كذاب:  اسحاق فقال  ابن عروة وسئل عن     ابنفي الضعفاء ونقل عن هشام      
 أو وهم في الـشيء    ،أحاديثه الكثيرة، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ             

وذكره . )4( ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات، واألئمة، وهو ال بأس به          بعد الشيء، كما يخطئ غيره،      
صدوق مـشهور بالتـدليس عـن الـضعفاء     :  حجر في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين، وقال   ابن

 حنبل لم يسمع بن إسحاق مـن مجاهـد،          ابن أحمد: قال: وقال العالئي . )5(والمجهولين، وعن شر منهم   
لم يسمع من حكـيم بـن   :  سفيان طلحة بن نافع شيئاً، وقال أبو زرعةأبييسمع من  لم  :  معين ابنوقال  

كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب       : وقال الذهبي . )6( في حديثه عن سليط   : حكيم، وتكلم أبو حاتم   
: قلـت . )7( في سعة ما روى تستنكر، واختلف في االحتجاج به، وحديثه حسن وقد صـححه جماعـة               

  . ومرسل عن من ذكرهم العالئي، حجر، ومدلس من الرابعةابن صدوق كما قال الراجح أنه
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحكم على الحديث
  . حسن هإسناد

        
  
  

                                                
  .7/282 :الثقات البن حبان )1(
  .1/223 :تاريخ بغداد )2(
  .4/23 :اء الكبير للعقيليلضعف )3(
  .6/112 :الكامل في الضعفاء )4(
  . 51ص: طبقات المدلسين) 5(
  . 261 ص:جامع التحصيل)6(
  .2/156 :الكاشف)7(



  39

  هو أمر من البقاء والْوِقاء والهاء فيهما للسكت أي" تَبقَّه وتَوقَّه" وفيه ) ه: (قال ابن األثير رحمه اهللا
  .)1( فْس وال تعرضها للهالك وتحرز من اآلفاتاستَبق النَّ

  )22(حديث رقم 
  :قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا 

 أبيـه  عـن  ،عبد اِهللا بن مسعرِ بنِ كدامٍ، حدثَنَا َأبو بِالٍَل اَألشْعرِى ، الكُوفي الدالَّل الْقَاسم بن محمد حدثنا
 .)2(تَنَقّه وتَوقّـه     :لرجٍل قاَل ،النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم       أنَ : عمر بنِ عن عبد الرحمنِ عن وبرةَ بنِ    

 :قـالَ  نهَأ علمَأ ُ واهللا برانيالطَ عند الحديث عنىوم بالل أبو به ردفَتَ اهللا عبد هابنَ إال رسعم نع روهي لم
 واحـذر  الذنوب قِاتَ عناهم :قاَل آخر بمعنى سرهفَ نهَأ لمِالع هِلَأ عضِب نع نيغَلَبو واحذره الصديقَ تَنَق
ع3(هاتَقوب(.  

 وهـي مقاربـة   "تنقه"عثرعليها بل عثرت على لفظة  أ لم   "تبقه"اللفظة الموجودة في النهاية البن االثير       
  .  لها

  تخريج الحديث
   .)4( به بمثلهالرامهرمزى هأخرج

  سنادرجال اإل
 ضـعفه :  حجـر  ابـن ،قـال    وغيره األشعري بالل أبي عن حدث الدالل :حماد بن محمد بن مقاسال*

 .)5( الدارقطني

 بـن  بـردة  أبي بن اهللا عبد بن الحارث بن محمد بن مرداس اسمه :يقال : الكوفي األشعري بالل أبو*
 :ويقـال ، قطنيالدار ضعفه ،اهللا عبد: وقيل ،محمد :اسمه وقيل ،األشعري قيس بن اهللا عبد موسى أبي
 .)7(  مرداس اسمه :فقال الثقات في حبان بنا وذكره ،)6( ومائتين وعشرين اثنتين سنة في توفي

  
  

                                                
    . 383 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
ال تُسرف في األنفاق وتَوقَّ في االكْتسابِ تَبقَّه ، بالباء ، َأي َأبق الماَل و: ي تَخَير الصديقَ ثم احذَره ؛ وقال غيره  أ)2(
  .)122 / 40:  تاج العروس (.
  .2/46/754:  المعجم الصغير)3(
  .135 / 1/161: الحديث أمثال) 4(
  .4/465: لسان الميزان) 5(
  .7/22 :االمرجع السابق)6(
  .9/199: الثقات البن حبان) 7(
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 حديثـه  على يتابع ال:  العقيلي وقال ، )1( الحديث متروك :حاتم أبو قال : كدام بن مسعر بن اهللا عبد*
  .)2( به إال يعرف وال

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

  ثالحكم على الحدي
  . فيه عبداهللا بن مسعر متروكألن  جداًًًًًً ضعيفهإسناد

       
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .5/181: الجرح والتعديل) 1(
  .2/304: ضعفاء العقيلي) 2(
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  :المبحث الثاني
  

  الباء مع الكاف
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أي قلَّة الكالم إال فيما يحتاج " نَحن معاشر األنبياء فينا بكَاء" فيه) ه(، ) بكأ: ( األثير رحمه اهللا ابنقال 
  .)1( النَّقة والشاة إذا قلَّ لبنُها فهي بكيء وبكيئة ومعاشر منصوب على التَّخصيصيقال بكأت. إليه

  )23(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له 

        
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا علـى المنَامـة            " وحديث علي   ) ه: (قال ابن األثير رحمه اهللا    

  . موجودة بلفظة بكر وليس بكيء .)2(فقام إلى شاة بكيء فحلبها 
  )24(حديث رقم 

  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 
   فَّانثَنَا عد3(ح(،     اذعم ناذُ بعثَنَا مدبِيعِ ،حالر نب سثَنَا قَيدح، نامِ أبيعقْـدالْم )نِ    ، )4محالـر ـدبع ـنع

قرالَْأز،    اللَّه يضر يلع نع  نْهلَـى              :" قَالَ ، عع َأنَا نَـاِئمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر لَيخََل عد 
ةنَامالْم،   نيسالْح َأو نسقَى الْحتَسـا              : قَالَ ،فَاسهلَبلَنَـا بِكْـرٍ فَح ِإلَى شَاة لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فَقَام ، 
 يا رسوَل اللَّه كََأنَّه َأحبهما ِإلَيـك   : فَقَالَتْ فَاطمةُ  ،فَنَحاه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     ،فَجاءه الْحسن   ،فَدرتْ  
  .)5(" الراقد في مكَانٍ واحد يوم الْقيامة ِإنِّي وِإياك وهذَينِ وهذَا: ثُم قَاَل، لَا ولَكنَّه استَسقَى قَبلَه:قَاَل

  تخريج الحديث
رجـه  خوأ . من طريق عفان بن مسلم عن معاذ بـن معـاذ  بـه بمثلـه                   )6 ( ابن أبي عاصم   هأخرج

   . ، من طريق أبي فاختة عن علي بن أبي طالب بنحوه )9 (والبزار ،)8(الطبرانيو ،)7(الطيالسي
  
  
  

                                                
    . 385 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    . المرجع السابق نفسه )2(
  ). 393ص:تقريب التهذيب.(عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي  )3(
  ). 536ص:تقريب التهذيب.(معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري )4(
  .176/792 / 2 :مسند أحمد )5(
  . 2/598:السنة البن أبي عاصم )6(
  .1/26/190:  مسند الطيالسي)7(
  .3/40/2622:  المعجم الكبير)8(
  .3/29:مسند البزار )9(
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  سنادرجال اإل
ه ما ليس من حديثـه  ابن صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه   : أبو محمد الكوفي   س بن الربيع األسدي   قي*

قـال    ، )1( ماجه ابن، روى له أبو داود والترمذي و       مائة و فحدث به من السابعة مات سنة بضع وستين       
ـ  إن : الناس يضعفونه وكان شعبة يروى عنه وكان معروفا بالحديث صدوقا ويقال   :العجلي   ه أفـسد  ابن

  .صدوق هو:، قلت)2(عليه كتبه بأخرة فترك الناس حديثه
،روى لـه  مـن الـسادسة   ،صـدوق يهم ،مشهور بكنيته :  ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد      *

ثقة وقـال يعقـوب بـن    :  داود أبي  وقال اآلجري عن ، أحمد وثقه  .)3(  ماجهابنأبوداود والنسائي و
 ، زاد بن صالح كان شيخا عاليا صـاحب سـنة          ،وغيرهم أحمدن المديني و  ثقه ب و و ، كوفي ثقة    :سفيان

 ال : وقـال عقبـة  ، حبان حديثه في الحيض في صحيحهما وصححه بن القطان         ابن بن خزيمة و   أخرجو
 بـن  يحيـى  هثقوو.)5(النسائي به احتج ثقة وهو.)4( ضعفه غير الدارقطني   وال أعلم أحداً   ،أعلم له علة    

 مـن   ،ألن الكثير  هو ثقة    :قلت.)7(ووثقه الذهبي   .)6(صالح هرمز بن ثابت هو قدامالم :حاتمأبوقال   معين
  .  وثقوهالعلماء

 وأرسـل  ، الثالثـة  من ،مقبول ،األزرق المدني بشر أبو :صاريألنا مسعود بن بشر بن الرحمن عبد*
 )10(في الثقات وذكره ابن حبان    .)9( صدوق: وقال الذهبي    .)8( روى له مسلم وأبوداود والنسائي     ، حديثا
  .صدوق وقد تابعه أبوفاخته متابعة تامة هو: قلت 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  سنادالحكم على اإل

  .ويرتقي إلى الصحيح لغيره  ،حسنه إسناد
       

  

                                                
  .804ص :تقريب التهذيب )1(
  .220 / 2 :الثقات للعجلي )2(
  .133ص :تقريب التهذيب) 3(
    . 15 / 2 :تهذيب التهذيب) 4(
  .2/79: لسان الميزان) 5(
    .2/459: الجرح والتعديل) 6(
    .1/283: الكاشف) 7(
  .337 ص: تقريب التهذيب) 8(
  .1/622 :الكاشف) 9(
  .5/82:الثقات البن حبان) 10(
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. والتَّـوبيخ التَّقْرِيع  : التَّبكيتُ" أنه أتي بشاربٍ فقال بكِّتُوه      " فيه  ) ه(،  ) بكت: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
يكـون باليـد    ) الزيادة من الهـروي   ] (قد[و: قال الهروي . يقال له يا فاسق أما استحييت؟ أما اتَّقَيت اهللا        

  )1(والعصا ونحوه
  )25(حديث رقم 

  :قال اإلمام أبوداود رحمه اهللا 
       ىانركَنْدةَ اِإلسنِ َأبِى نَاجِيب داود نب دمحثَنَا مدثَ ،حدبٍ   بنعبد اهللا   نَا   حهو ،       ـوبَأي ـنـى بيحى ينرَأخْب

   حٍ ويشُر نةُ بويحةَ   بنعبداهللا  ونِ  ، لَهِيعبنيزيد  ع   ادالْه     يماهرنِ ِإبب دمحم نةَ ،علَمَأبِى س نَأبِـى  ،ع نع
فََأقْبلُوا علَيه يقُولُون ما اتَّقَيـتَ  . " بكِّتُوه " : َألصحابِه-صلى اهللا عليه وسلم   - ثُم قَاَل رسوُل اللَّه      ، هريرةَ

     يتَ اللَّها خَشم اللَّه،  وِل اللَّهسر نتَ ميتَحا اسمصلى اهللا عليه وسلم-و-    ـرِهـى آخقَـاَل فو لُوهسَأر ثُم 
"ماللَّه لَه راغْف مقُولُوا اللَّه نلَكو همحا. " ارهونَحةَ ومالْكَل زِيدي مهضعب2(.و(  

  تخريج الحديث
 أيضا من طريق علـي      )5(قتيبة بن سعيد ، وأخرجه البخاري     من طريق   )4(وأبوداود )3(ه البخاري أخرج

  مـن )7( من طريق إسحاق بن إبراهيم ،والنسائي في السنن الكبرى)6(بن عبد اهللا بن جعفر ، وابن حبان   
 )8(،وأخرجه أحمـد    به بنحوه   عن يزيد بن الهاد    ضمرة   أبيطريق يونس بن عبد األعلى ،جميعهم عن ً       

   .  به بنحوه عن يزيد بن الهادمن طريق أبي ضمرة 
  سنادرجال اإل

روى   ومائة، وستين ثمان سنة مات أخطأ ربما صدوق المصري العباس أبو ،الغافقي أيوب بن يحيى*
هـو مـن ثقـات      : حبان ابنوقال  .)10( ثقة :،وقال عنه مرة  صالح:ى بن معين عنه   يحيقال  ،)9(له الجماعة 

  . )11(مصر

                                                
    . 386 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .4480: ،رقم باب الحد في الخمر،كتاب الحدود، سنن أبي داود )2(
  .8/158/6777:صحيح البخاري)3(
  4479 / 277 / 4: سنن أبي داود)4(
  .8/159/6781:صحيح البخاري.)5(
  .13/37/5730:صحيح ابن حبان)6(
  .5/137/5268:السنن الكبرى للنسائي)7(
  .13/365/7985:مسند أحمد)8(
  .588ص : تقريب التهذيب )9(
  .7/430: لسان الميزان) 10(
  .1/190: مشاهير األمصار) 11(
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 لـيس   النـسائي وقال. )3(اليحتج بحديثه   وقال أبوحاتم   .)2(وهو صدوق ،)1(صالح الحديث   : وقال الذهبي 
 .وحيوة بن شريح ،قتيبة بن سعيد ثقة ،وقد تابعه متابعة تامة ،ابن وهب  هو:قلت . )4(بذاك القوي

*ةَ بن عقبة ا      عبد اهللا بن لَهِيعيلحمأبو عبد الرحمن المصري القاضي وله في مـسلم بعـض           :)5(ضر 
سألت يحيى بن معـين     : بن محمد بن محرز      أحمدقال   .)6(  ومائة شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين     

ـ        ،وقال مرة ضعيف الحديث     ،عن ابن لهيعة فقال ليس هو بذاك         يس وقال مرة أخرى فى حديثه كلـه ل
سـمعت  : وقال أبو بكر ابن أبـي خيثمـة     ،)7(وقال أيضاً ضعيف فى حديثه كله ال فى بعضه          ،بشيء  

 ،وأبوزرعـة  ،أحمـد وضـعفه    .)8(عبد اهللا ابن لهيعة ليس حديثه بذلك القـوى          : يحيى بن معين يقول   
   .ختالط واالوقد اتهم بالتدليس ،)10(النسائيوممن اتهمه أيضاً بالضعف  .)9(وأبوحاتم 

 لم يسمع بن لهيعة     : سمعت أبي يقول   :قال بن أبي حاتم   : وممن نص على ذلك العالئي قال       : التدليس -
 )12(والـسبط بـن العجمـي    ،)11( روى عنه الكثير: لكنه رد هذا القول بقوله،من عمرو بن شعيب شيئا  
ـ     ،كان شيخا صالحا  : واستدل بما قاله ابن حبان     ه، ثـم   ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتـراق كتب

 إن سماع من سـمع  :احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا، يقولون     
 فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فـسماعه لـيس             ،منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة     

وقال ابـن حبـان      .)13(بين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه     ابشئ، وقال كان ابن لهيعة من الكت      
وذكـره   ، )14(ق تلك الموضوعات بـه    صلكن تدليسه عن الضعفاء كان يراهم ابن لهيعة ثقات أل          :أيضاً

  .)15(ابن حجر في المرتبة الخامسة ممن يرد حديثهم  ولو صرحوا بالسماع
                                                

  .2/362: الكاشف) 1(
  .1/218: تذكرة الحفاظ) 2(
  .9/127: الجرح والتعديل) 3(
  .1/107: لضعفاء والمتروكينا) 4(
  .230 / 2 :هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها، األنساب للسمعاني: الحضرمي )5(
  .538  صتقريب التهذيب )6(
  .67 / 1 :تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )7(
  .203 / 1 :الضعفاء والمتروكين للنسائي )8(
  .147 / 5: الجرح والتعديل )9(
  .215 / 1: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي )10(
  .9/102: الجرح والتعديل)11(
  .36 / 1:التبيين ألسماء المدلسين البن العجمي )12(
  .11 / 2 :المجروحين البن حبان )13(
  .12 / 2 :المجروحين )14(
  .54 / 1 :طبقات المدلسين )15(
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ل ابـن   لذا قا   .)1(احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة        : قال يحيى بن بكير    :ختالطاال -
فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعـد       ، العبادلة   :إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل         :حبان  

 . )3( كان يحيى بن سعيد ال يراه شيئا       :وقال البخاري عن الحميدي    ،)2(احتراق كتبه فسماعه ليس بشئ      
ن بن مهدى نحمل عـن  وسئل عبد الرحم .)4(لو رأيت ابن لهيعة ال تحمل عنه حرفا    :وقال يحيى أيضاً    

 سمعت عمرو بـن علـي    :براهيمإوقال محمد بن      ،)5(ال، ال تحمل عنه قليال وال كثيرا      : ابن لهيعة قال  
 ابن المبارك وعبد اهللا بـن يزيـد         :عبد اهللا بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل           : يقول

 :وأبوحـاتم ،وقال أبو زرعة  الحديث،المقرى أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب، وهو ضعيف       
آخـره  : وسئل أبو زرعة عن سماع القدماء منـه ؟ فقـال   . أمره مضطرب، يكتب حديثه على االعتبار     

 إال أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤالء البـاقون كـانوا                 ،وأوله سواء 
سـبرت  : وقال ابن حبـان    ،)6(ممن يحتج بحديثه   وكان ابن لهيعة ال يضبط، وليس        ،يأخذون من الشيخ  

أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً               
هو حسن الحديث وهـو ممـن يكتـب         : وقال ابن عدي   ،)7(وما ال أصل له من رواية المتقدمين كثيراً       

احتراق كتبه ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل مـن   وقال ابن حجر صدوق خلط بعد        ،)8(حديثه
 . )10( وكثرت عنه المناكير في روايته،في طبقاته اختلط في آخر عمره :ابن حجر  وقال،) 9(غيرهما

فهي صـحيحة وأعـدل مـن     .هو ضعيف باستثناء رواية العبادلة عنه كابن المبارك وابن وهب      : لتق
وإنما جاء ضعفه واختالطه أنه حدث من حفظه بعد احتـراق            :جميرواية اآلخرين ، قال السبط بن الع      

كتبه، واختالطه هذا ينسب لهذه العلة أكثر مما ينسب لذهاب عقله وتغيره قبل موته، وقد أنصفه الحاكم                 
هو ممـن   :وقال ابن رجب    ، )11( إنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ          ،لم يقصد الكذب  : "بقوله

    .)12( واألكثر على أن هذا راجع إلى احتراق كتبه،فة ضبطه قبل موته بسنينأجمع العلماء على خ
                                                

  .182 / 5 :التاريخ الكبير للبخاري )1(
  .11 / 2 :مجروحينال )2(
  .69 / 1 : الضعفاء الصغير،183 / 5 :التاريخ الكبير )3(
  .146 / 5 :الجرح والتعديل )4(
  . المرجع السابق نفسه )5(
  .147 / 5:  المرجع السابق)6(
  .12 / 2 :المجروحين )7(
  .152 / 4 :الكامل في ضعفاء الرجال )8(
  .538 ص :تقريب التهذيب )9(
  .54 / 1 :طبقات المدلسين )10(
  .190 / 1 :االغتباط بمن رمي باالختالط )11(
  .34 / 1: شرح علل الترمذي )12(
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 )3(العمل على تـضعيف حديثـه      :وقال الذهبي في الكاشف     .)2(والذهبي   ،)1(وممن ضعفه الدارقطني  
   .)4( وال يحتج به،يروى حديثه في المتابعات: وقال أيضاً في تذكرة الحفاظ

  .قد تابعه أبوضمرة متابعة تامة هو ثقة في هذا الحديث ،و:قلت 
  سنادالحكم على اإل

  .صحيح ،وقد قال بذلك األلباني ه إسناد
        

بكَّر أتَى الصالة فـي     " من بكَّر وابتَكر    " في حديث الجمعة    ) س  ( ،  )بكر  :( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وأوُل كـّل   . ما ابتَكر فمعناه أدرك أول الخُطبة       وأ. وكّل من أسرع إلى شيء فقد بكَّر إليه         . أول وقْتها   

وقيل معنى اللَّفْظَتين واحد فَعل وافْتَعل وإنمـا        . وابتَكر الرجل إذا أكل باكُورة الفواكه       .  شيء باكُورتُه   
جدم ر للمبالغة والتوكيد كما قالوا جاد5( كُر(.  

  )26(حديث رقم 
  :قال اإلمام أبوداود رحمه اهللا 

   ح نب دمحثَنَا مدى  حبح اِئىرجرمٍ الْجثَنَا  ،اتدابنح كاربالْم ،ع ىاعزنِ اَألو،دةَ   حيطع نب انسى حى ،ثَنثَندح
مـن  " :يقُوُل لى اهللا عليه وسلمَل اللَّه صسمعتُ رسو ،حدثَنى َأوس بن َأوسٍ الثَّقَفى    ،اَألشْعث الصنْعانى   َأبو

غَسَل يوم الْجمعة واغْتَسَل ثُم بكَّر وابتَكَر ومشَى ولَم يركَب ودنَا من اِإلمامِ فَاستَمع ولَم يلْغُ كَان لَه بِكُلِّ                   
   .)6("خُطْوة عمُل سنَة َأجر صيامها وقيامها 

   الحديثتخريج
ه أخرج األشعث عن أوس بن أوس الثقفي ، و        أبيمن طريق يحيى بن الحارث عن        )7(ه الترمذي   أخرج
من  )10( حبان   ابنمن طريق يحيى بن آدم ، و      )9( أحمد شيبة ، و   أبي بدر بن    أبي من طريق    )8( ماجه ابن

                                                
  .15 / 1 :سؤاالت السلمي للدارقطني )1(
  .590 / 1 : الكاشف،352 / 1 :المغني في الضعفاء )2(
  .590 / 1  :الكاشف )3(
  .239 / 1 :تذكرة الحفاظ )4(
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  345 :،رقمباب في الغسل يوم الجمعة،كتاب الطهارة ،سنن أبي داود)6(
  .505/496 / 1 :سنن الترمذي )7(
  .293/1087 / 2 :سنن ابن ماجة )8(
  .161/16962 / 28 :مسند أحمد )9(
  .19/2781 / 7 :صحيح ابن حبان )10(
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بارك به بنحـوه ،     عن عبد اهللا بن الم     جميعهممن طريق عبدان ،      )1(طريق حبان بن موسى ، والحاكم       
ه عبـد  أخرج من طريق عبداهللا بن المبارك عن األوزاعي به بنحوه ، و)2( شيبةأبيه ابوبكر بن    أخرجو

ه أخرج األشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي بنحوه ، و          أبي قالبة عن    أبيمن طريق    )3(الرزاق  
  .الثقفي بنحوه  من طريق محمد بن سعيد األزدي عن أوس بن أوس )4(أبوداود الطيالسي

  سنادرجال اإل
 صـحيحة  أحاديث األربعة السنن أصحاب له روى،)5( دمشق سكن بياصح:  الثقفي أوس بن أوس*
  . )6( الشاميين رواية من

 .جميع رجال اإلسناد ثقات

  سنادالحكم على اإل
   .)7(،وقال بذلك األلبانيه صحيح إسناد

        
أي " ال تزال أمتي على سنَّتي ما بكَّروا بصالة المغرب          " ه الحديث   ومن) ه  :( ال ابن األثير رحمه اهللا      ق

  .)8(صلَّوها أول 
  )27(حديث رقم 

  : خزيمة رحمه اهللا ابنقال اإلمام  
ثنا محمد بن َأبِي صفْوان الثَّقَفي، ثنا عبد الرحمنِ بـن مهـدي،     حد،  حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي       

قَاَل رسوُل اللَّه صـلَّى اللَّـه   : ، عن سهِل بنِ سعد، رضي اللَّه عنْه، قَاَل )9(ثنا سفْيان، عن َأبِي حازِمٍ    دح
 لَّمسو هلَيع " :           وما النُّجطْرِهبِف رتَنْتَظ ا لَمي منَّتلَى سي عتاُل ُأمالنَّبِ " :وقال،"لَا تَز كَانو    هلَيع لَّى اللَّهص ي

  . )10("قَد غَابت الشَّمس َأفْطَر :  ، فَِإذَا قَاَلشئوسلَّم ِإذَا كَان صاِئما َأمر رجلًا فََأوفَى علَى 

                                                
  .282/993 / 1 :المستدرك على الصحيحين )1(
  .26/5028 / 4: مصنف ابن أبي شيبة )2(
  .260/5570 / 3 :مصنف عبد الرزاق )3(
  .437/1210 / 2: مسند الطيالسي )4(
  .15ص :  تقريب التهذيب)5(
  .1/143:  اإلصابة في تميز الصحابة)6(
  .320 / 5:السلسلة الصحيحة)7(
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )8(
  ).قريب التهذيب ت.(المدني التمار األفزر األعرج حازم أبو دينار بن سلمة)9(
لمصطفى محمد صلى اهللا باب ذكر استحسان سنة ا،جماع أبواب وقت اإلفطار ، كتاب الصيام،صحيح ابن خزيمة )10(

  .2061ا:،رقم عليه وسلم
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  تخريج الحديث
كالهمـا   من طريق عبدان األهـوازي ،       )2( ابن خزيمة وأخرجه الحاكم      طريق من)1(حبان ابن هأخرج
 . به بمثله بن أبي صفوان الثقفيمحمد عن 

  سنادرجال اإل
 ربمـا  وكان ،حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة :الكوفي اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان*

 األعـالم  أحـد :قال الذهبي    .)3(روى له الجماعة     وستون أربع وله  ومائة وستين إحدى سنة مات دلس
 .)4(  نفـسه  مثـل  سفيان ير لم :ورقاء وقال،   منه أفضل عن كتبت ما :المبارك ابن قال،   وزهدا علما
 فقيـه  الحديث في ثبت ،عابد زاهد صالح رجل كوفي ثقة :قال العجلي   . )5( حبان في الثقات     ابنذكره  و

 .  سفيان ثقة :قلت .)6( سلطان عند شديدة بكلمة الناس أقوى من وكان،  واتباع سنة صاحب

ـ ا سـاعدة  بـن  الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن لدخا بن مالك بن سعد بن سهل*  صاريألن
 سـنة  مات ،)7(وسلم عليه اهللا صلى النبي فغيره حزنا اسمه كان يقال ،الصحابة مشاهير من :الساعدي

  . )8(روى له الجماعة المائة جاز وقد بعدها وقيل ،وثمانين ثمان
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

  سنادالحكم على اإل
  . صحيح هإسناد : األلباني قالو .صحيح ه نادإس

        
  
  
  

                                                
  .891 /3/194 موارد الظمآن البن حبان )1(
  .434/1535 / 1المستدرك على الصحيحين)2(
  .244ص:  تقريب التهذيب)3(
  .1/449:  الكاشف)4(
  .6/401:  الثقات البن حبان)5(
  .1/407:  الثقات للعجلي)6(
  .3/200:  اإلصابة في تميز الصخابة)7(
  .257ص:  تقريب التهذيب)8(
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بكِّروا بالصالة في يوم الغَيم فإنه من ترك العـصر حـبِطَ            " والحديث اآلخر   :قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(أي حافظوا عليها وقَدموها" عملُه 

  )28(حديث رقم 
   :  رحمه اهللا البخارياإلمام قال 

  اذُ بعثَنَا مدالَةَ حفَض قَالَ ،ن :  شَامثَنَا هد2( ح( ،    وى هيحي نيرٍ أبي ابنعكَث ،  نةَ أبيعلَابق )3(،ـيحِ   َ َأنلا الْمَأب 
ُهللا علَيه وسـلَّم  بكِّروا بِالصلَاة فَِإن النَّبِي صلَّى ا": فَقَاَل ، في يومٍ ذي غَيمٍ )5(كُنَّا مع بريدةَ :حدثَه قَاَل   ، )4(

لُهمبِطَ عرِ حصلَاةَ الْعص كتَر ن6(" قَاَل م(.  
  تخريج الحديث

أبي كثيـرعن    يحيى بن الدستوائيعبداهللا بن ،عن هشامبراهيمإمسلم بن  من طريق  )7( البخاريه  أخرج
  .به  بمثله

  رجال اإلسناد
  ،ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،اليمامي نصر أبو ممواله ،ياِئ الطَّكَثيرٍ َأبِي بن يحيى* 
ذكره ابن حجر في المرتبة  .)8 (روى له الجماعة ،ذلك قبل :وقيل  ومائة،وثالثين اثنتين سنة مات 

 ،جابر منهم الصحابة من جماعة عن روى" :قال العالئيو. )9( فال يضر تدليسهالثانية من المدلسين
 لم وغيرهم والبخاري ،زرعة وأبو ،حاتم أبو وقال ،مسلم حيحص في عنه وحديثه ،أمامة وأبو ،وأنس
 من يسمع لم حاتم أبو وقال ،منه يسمع ولم رؤية رآه فإنه مالك بن أنس إال الصحابة من أحداً يدرك
وأنكر هذا أحمد بن حنبل وقال بأي شيء يدفع ، قالبة أبي من يسمع لم إنه بعضهم وذكر ،البكالي نوف

  .)10("  أن كتب أبي قالبة وقعت إليه قال ال واهللا أعلمسماعه فقيل له زعموا
  .)11(  مرسالَتُ يحيى بنِ َأبِي كَثيرٍ شبه الريحِ:قال يحيى القطان : قال الذهبي 

                                                
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)573 صتقريب التهذيب.(هشام بن ابي عبداهللا الدستوائي  )2(
  .)304 صتقريب التهذيب(.بن عمرو الجرمي  أبوقالبة عبداهللا بن زيد )3(
  .)675تقريب التهذيب ص.(أبوالمليح بن أسامة الهذلي  )4(
  .)121صتقريب التهذيب .(بريدة بن الحصيب بن عبداهللا األسلمي  )5(
  .594: ،كتاب مواقيت الصالة ،باب التبكير في الصالة ،رقم صحيح البخاري )6(
  .1/115/553صحيح البخاري  )7(
  .596ص تقريب التهذيب، ) 8(
  .36، صطبقات المدلسين ) 9(
  .299، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل) 10(
  .30 / 11سير أعالم النبالء ) 11(
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أما و ، المرتبة الثانية من المدلسين ألنه منتدليسه ال يضريرسل، فأما يدلس و ،هو ثقة ثبت : قلت 
  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسإرساله 

 ثقة فاضل كثير اإلرسال قال العجلي أبو قالبة عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري*
  .)1(فيه نصب يسير من الثالثة مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها

  : بن المدينيا قال :عالئيقال الو. )2( فال يضر تدليسه من المدلسيناألولىذكره ابن حجر في المرتبة 
 أبو قالبة عن :وقال بن معين.لم يسمع من هشام بن عامر وال من سمرة بن جندب أبو قالبة البصري 

ولم يدرك زيد بن ثابت ، وقال أبو حاتم قد أدرك النعمان وال أعلم سمع منه .النعمان بن بشير مرسل
 ولم يسمع من معاوية بن أبي سفيان ،انولم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب بينهما عمرو بن بجد

ولم يسمع من عبد اهللا بن عمر شيئا وبخط الحافظ الضياء ،أبو قالبة عن علي مرسل :وقال أبو زرعة
روايته عن و ،سماع من عائشة رضي اهللا عنهم وال يعرف له ،أنه لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني

 وعن أبي ثعلبة وابن عباس ، في سنن أبي داودوعن حذيفة،عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته 
وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وسمرة والنعمان بن بشير ،في جامع الترمذي 
 نعم روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالك ،والظاهر في ذلك كله اإلرسال،في سنن النسائي 

 المرتبة  ألنه منتدليسه ال يضرفأما  .)3(   واهللا أعلموثابت بن الضحاك متصلة وهي في الكتب الستة
  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و ، من المدلسيناألولى

    .باقي رجال اإلسناد ثقات
  علل اإلسناد

  :هذا اإلسناد فيه علتان
 المرتبة الثانية ألنه من تدليسه ال يضرفأما  ،ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،كَثيرٍ َأبِي بن يحيى :األولى

  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و ،من المدلسين
 ، من المدلسيناألولى المرتبة  ألنه منتدليسه ال يضرفأما  ، ثقة فاضل كثير اإلرسالأبو قالبة :الثانية

  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و
        

  

                                                
  .304تقريب التهذيب ص ) 1(
  .21، صطبقات المدلسين ) 2(
  .211، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل ) 3(
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البكْـر  " استَسلَف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من رجل بكْرا           " وفيه   ) س:( األثير رحمه اهللا    قال  
  )1(وقد يستعار للناس. واألنثى بكْرة . الفَتي من اإلبل بمنزلة الغالم من الناس : بالفتح 

  )30(حديث رقم 
  :رحمه اهللا قال االمام مسلم  

عـن زيـد بـنِ    ،عن ماِلك بنِ َأنَـسٍ  ،)2( وهبٍ ابن َأخْبرنَا ، بنِ سرحٍ بن عمرِوأحمدحدثَنَا َأبو الطَّاهرِ  
لَمارٍ     ،َأسسنِ يب طَاءع نعٍ    ،عافَأبِى ر نع،    وَل اللَّهسر ـٍل    "-صلى اهللا عليه وسلم   -َأنجر ـنلَفَ متَساس
 ،فَرجع ِإلَيـه َأبـو رافـعٍ   ، فََأمر َأبا رافعٍ َأن يقْضى الرجَل بكْره      ،لصدقَةفَقَدمتْ علَيه ِإبٌِل من ِإبِِل ا     ،بكْرا
  .)4( " َأعطه ِإياه ِإن خيار النَّاسِ َأحسنُهم قَضاء:"فَقَاَل . )3( لَم َأجِد فيها ِإالَّ خيارا رباعيا:فَقَاَل

  تخريج الحديث
  .  مسلم دون البخاريد بهتفر

  رجال اإلسناد
*وِيدالع لَمَأس نب ديمولى عمر أبو عبد اهللا وأبو أسامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، مات سنة ز ،

  .)6(هذا الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر العالئي: قلت. )5(ست وثالثين ومائة، روى له الجماعة
 سـنان  وقيل ،أسلم ويقال ،إبراهيم اسمه :يقال، وسلم عليه اهللا صلى اهللا ولرس مولى القبطي رافع أبو*

 مـولى  كـان  وقيل ، ثابت وقيل، يزيد وقيل ،قزمان وقيل، الرحمن عبد وقيل، صالح وقيل ،يسار وقيل
 عبـد  بـن  العبـاس  بإسالم بشره لما فأعتقه وسلم عليه اهللا صلى للنبي فوهبه المطلب عبد بن العباس
 قال ،أخيه أهل على انتصر وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن العباس بشر لما أسلم أنه المحفوظو، المطلب
 أبي بن علي خالفة في مات: حبان بن وقال، بعده أو بيسير عثمان قبل بالمدينة رافع أبو مات :الواقدي
  .طالب

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  

                                                
  . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
  .)328تقريب التهذيب ص.(ن مسلم القرش عبد اهللا بن وهب ب) 2(
 . يقال للذكر من اِإلبل ِإذا طلَعت رباعيتُه رباع ورباعٍ ولألنثى رباعيةٌ بالتخفيف وذلك ِإذا دخال في السنة السابعة )3(
   ).1567 / 3 :لسان العرب البن منظور(
   . 4192:منه ،رقم ، كتاب المساقاة ،باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً صحيح مسلم )4(
    .222تقريب التهذيب، ص)  5(
  .178جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص)  6(
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  )1(أي شابةٌ طويلةُ العنُق في اعتدال" كأنها بكْرة عيطاء " المتْعة ومنه حديث :قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )31(حديث رقم 

   :  رحمه اهللاقال االمام مسلم
     يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدحثٌ ،  وثَنَا لَيد2(ح( ،      ىنهةَ الْجربنِ سبِيعِ بنِ الرع،  نةَ   أبيعربس قَـالَ  ،ه لَنَـا    َأنَّه نَأذ 

   وُل اللَّهسرٍ  -صلى اهللا عليه وسلم -رـامى عنب نم َأةرٌل ِإلَى امجرفَانْطَلَقْتُ َأنَا و ةتْعةٌ    بِالْمكْـرـا بكََأنَّه
طَاءينَا   ،عا َأنْفُسهلَينَا عضرى  : فَقَالَتْ ، فَعطا تُعاِئى : فَقُلْتُ ، مبِى  .  رِدـاحقَاَل صاِئـى  ورِد  .   اءرِد كَـانو

وِإذَا نَظَـرتْ ِإلَـى     ، فَِإذَا نَظَرتْ ِإلَى رِداء صاحبِى َأعجبها      ،و كُنْتُ َأشَب منْه   ،صاحبِى َأجود من رِداِئى     
 -صلى اهللا عليه وسـلم    - ِإن رسوَل اللَّه      ثُم ،فَمكَثْتُ معها ثَالَثًا  .  ثُم قَالَتْ َأنْتَ ورِداُؤك يكْفينى     ،َأعجبتُها

  .)3(" من كَان عنْده شَىء من هذه النِّساء الَّتى يتَمتَّع فَلْيخَلِّ سبِيلَها " :قَاَل
  تخريج الحديث

عزيز بن الربيع بن سبرة ، عن الربيع بن سبرة بن معبد عن سـبرة               من طريق عبد ال    )4(مسلم  ه  أخرج
  .جهني بمثلهال

  رجال اإلسناد
صحابي نزل المدينة وأقـام بـذي    ،أبو ثرية سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني *

المروة وروى عنه ابنه الربيع وذكر بن سعد أنه شهد الخندق وما بعدها ومات في خالفة معاوية وقـد                   
   .)5(علق له البخاري وروى له مسلم وأصحاب السنن

  .اإلسناد ثقاتباقي رجال 
        

  
  
  
  
  

  

                                                
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).464 ص: تقريب التهذيب.( ليث بن سعد بن عبد الحمن الفهمي )2(
  . 3485:،كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ،رقمصحيح مسلم )3(
  .133/3491 / 4 : المرجع السابق)4(
    . 31 / 3اإلصابة في تمييز الصحابة )5(
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جمـع  : البكارة بالكـسر  " وسقَط اُألملُوج من البِكَارة      " )1( طهفة ومنه حديث :قال ابن األثير رحمه اهللا      
البكْر بالفتح يريد أن السمن الذي قد عال بِكَارة اإلبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فسماه باسم                   

  .)2( المرعى إذا كان سبباً له
  )32(حديث رقم 

   :قال اإلمام أبونعيم األصفهاني رحمه اهللا 
     ننِ بمحالر دبثَنَا عدكِّي، ثنا     أبيحزاقَ الْمحأحمد ِإس             ـدمحم ـننِ بمحالر دبثنا  ع ،ادنِ زِيب دمحم نب 

      ننِ بمحالر دبثنا ع ،يدعو سَأب يارِثالْح     يدعنِ سى بيحنِ يى بيحي        ـنب ثنـا شَـرِيك ،ذْرِياِهللا     الْع ـدبع
قَدم :  الْحسنِ الْبصرِي، عن عمران بنِ حصينٍ، قَالَ       أبيالنَّخَعي، عنِ الْعوامِ بنِ حوشَبٍ، عنِ الْحسنِ بنِ         

 زهيرٍ النَّهدي بـين يـدي       أبيرسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَام طَهيةُ بن          وفْد بني نَهد بنِ زيد علَى       
،  )5(  الْميسِ )4(  علَى َأكْوارِ  )3( َأتَينَاك من غَورِي تهامةَ   : يا رسوَل اهللاِ  : النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ     

  سيي بِنَا الْعتَم6( تَر(  بِيرالص بلتَحنَس ، )7( بِيرالْح بلتَجنَسو ، )8(  رِيـدالْب دضتَعنْسو ، َ)يُل   )9تَحنَـسو ،
  ،)13(  في الْمنْطَا)12( من َأرضٍ غَاِئلَة )11( ، ونَستَحيُل الْجهام )10(َ الرهام

  

                                                
)1(يدرٍ النَّهيهَأبِي ز نفَةُ بهط) .1574 / 3:معرفة الصحابة ألبي نعيم(.    
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
. تهامةُ وما يلي اليمن : الغَور : حد بين نَجد وتهامةً ِإلى البحرِ ، وقيل ما بين ذات عرق منْزٍل لحاج العراق وهو ال )3(

 رِ: وقاَل اَألصمعيحِإلى الب قرع ذات نيةَ !ما بامهت رغَو . يلةَ فهو : وقال الباهامهباً عن تغَريلُه مسر مدكُلُّ ما انْح
منْخَفض بين القُدسِ وحوران ، مسيرةَ ثَالثَة َأيام في عرضِ فَرسخَين وفيه الكَثيب اَألحمر الذي دفن في  :  الغَور. غَور 

  .)270 / 13 :تاج العروس. (سفْحه سيدنا موسى الكَليم ، عليه وعلى نَبِينا َأفْضُل الصالة والتَّسليم 
  .)208 / 4:النهاية في غريب الحديث.( لضم وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآلته للفرسبااألكوارجمع كور)4(
  .)380 / 4 :النهاية في غريب الحديث. ( هو شجر صلب تعمل منه أكوار اإلبل ورحالها )5(
  .)3189 / 4: لسان العرب البن منظور.(هي اِإلبل البيض مع شُقرة يسيرة  )6(
)7( رتَدنَس َأيابحالس ).317 / 2: تاج العروس(.  
  .)59 / 2 :النهاية في غريب الحديث. (أي نحصده ونقطعه بالمخلب وهوالمنجل والخبير النبات )8(
  .)1/117 :النهاية في غريب الحديث.(أي نجنيه لألكل والبرير ثمر األراك إذا أسود وبلغ وقيل هو اسم له )9(
)10( تمههامهي األمطار الضعيفة وَأرالسحابة َأتت بالر ) .1757 / 3: لسان العرب البن منظور(.  
الجهام السحاب الذي فرغ ماؤه ومن روى نستخيل بالخاء المعجمة َأراد نَتَخَيُل في السحاب خاالً َأي المطر وِإن  )11(

  .  ِإلى جهام من قلة المطركان جهاماً لشدة حاجتنا ِإليه ومن رواه بالحاء َأراد ال ننظر من السحاب في حال ِإال
  .)715 / 1: لسان العرب البن منظور(
  .)397 / 3 : النهاية في غريب الحديث . (ي تغول سالكيها ببعدها أ)12(
  .)75 / 5 :النهاية في غريب الحديث .(نطاء البعد وبلد نطي أي بعيد ال)13(
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  .)4(" .....، وسقَطَ الُْأملُوج من الْبِكَارة، )3(، ويبِس الْجِعثن )2(، قَد نَشَفَ الْمدهن )1( اغَليظَة الْموطَ
  ثتخريج الحدي

 من طربق عبد الرحمن بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن يحيى بن يحيـى           أبي األعر ابنه  أخرج 
   .)5(بن سعيد العذري  به بنحوه

  سناد اإلرجال
* ننِ بمحالر دبكِّيأبيعزاقَ الْمحلم أعثر له على ترجمة ،  ِإس.  
 اإلمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد له أوهـام سـمع   :بيا بن محمد بن زياد أبو سعيد بن األعر       أحمد*

 بن منصور الرمادي والحسن بن علي بن عفان والحسين بن محمد بن الـصباح الزعفرانـي                 أحمدمن  
 داود السجستاني روى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو سـليمان           بي ومن بعدهم وحدث بالسنن أل     وطبقتهم
 جميع وخلق كثير من آخرهم أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحـاس               ابن المقري و  ابن و بياالخط

  .)6(المصري راوية السنن عنه
لم يروِ له   . ى وسبعين ومائتين   هو عبدالرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، مات سنة إحد          :الحارثي*

كـان  : هو آخر من حدث عن يحيى القطان، وقـال أيـضاً      : يقال:  عدي ابنقال   .أصحاب الكتب الستة  
وقـال مـسلَمة بـن      . كان موسى بن هارون حسن الرأي فيه      : وقيل مرة . )7(موسى بن هارون يرضاه   

: قـال الـذهبي  . )10( حبان في الثقاتنابوذكره . )9(ليس بالقوي: وقال الدارقطني. )8(ثقة مشهور : قاسم
  .الراجح أنه صدوق: قلت. )11(حدث بأشياء لم يتابع عليها

مجهول ال يقيم   : قال العقيلي  . لم يروِ له أصحاب الكتب الستة      :عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد العذري     *
وذكـره  . ضـعيف : وقال في موضـع آخـر  . وليس هو بقوي:  ، وقال الداقطني   )12(الحديث من جهته  

                                                
  . )2/360 :لمعربالمغرب في ترتيب ا.(المهاد الوطيء المذلَّل للتقلّب عليه )1(
  .)1446 / 2 : لسان العرب البن منظور.(هو نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء ويجتمع فيها المطر  )2(
  .)274 / 1 : النهاية في غريب الحديث .( وهو نبت معروف جعجع،هو أصل النبات  )3(
  .1570/3972 / 3 :معرفة الصحابة ألبي نعيم )4(
  .4/494/1986:  معجم ابن األعرابي)5(
  .670 / 1 :لسان الميزان )6(
  .4/319 :الكامل في الضعفاء )7(
  ،3/430 :، لسان الميزان10/273 :ترجمته في تاريخ بغداد )8(
  .128 ص:سؤاالت الحاكم) 9(
  .8/383 :الثقات البن حبان )10(
  .2/586 :ميزان االعتدال )11(
  .2/351 :الضعفاء الكبير للعقيلي )12(
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هـو ضـعيف    : قلت. )1(ال يعتمد على روايته   : أحمدوقال الحاكم أبو    . متروك ال يحتج بحديثه   : األزدي
  .جداً

 *شَرِيك نب دبع اللَّه يالكُالنَّخَع وفكثيراً يخطىء صدوق ،اهللا عبد أبو ،الكوفة ثم بواسط القاضي ،ي 
 سبع سنة مات ،البدع أهل على شديدا عابدا فاضال عادال وكان ،بالكوفة القضاء ولي منذ حفظه تغير
 وكان :"وثقه العجلي وزاد.)2( ومائة، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، واألئمة األربعةوسبعين ثمان أو

 الحديث كثير كان :زرعة وأبوقال  ،أغاليط له كان وقد ،صدوق:" وقال أبو حاتم. )3("الحديث حسن
. )4("بواطيل تقل ال: زرعة أبو فقال ،بواطيل بأحاديث بواسط دثح:له يلفق ،أحياناً يغلط وهم صاحب

اليضره  صدوقهو  :قلت .)5(وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين والذين ال يضر تدليسهم
  .تدليسه ، والخطأه 

 وكـان  مـشهور  فاضل فقيه ثقة موالهم صاريألنا يسار هأبي واسم :البصري الحسن أبي بن الحسن*
 يعني وخطبنا حدثنا ويقول فيتجوز منهم يسمع لم جماعة عن يروي كان البزار قال ويدلس كثيرا ليرس
 قـارب  وقـد  ومائـة  عـشر  سنة مات الثالثة الطبقة أهل رأس هو بالبصرة وخطبوا حدثوا الذين قومه

 وسمع نعثما رأى التابعين سادات من المشهور االمام  حجرهو ابنوقال   .)6(روى له الجماعة     التسعين
 وصـفه  أحـد  كـل  عن كثيرا ويرسل الحديث من مكثرا كان منه سماعه يثبت ولم عليا ورأى خطبته
 ثقة اليضره تدليسه : قلت .)7( وغيره النسائي سناداإل بتدليس

 فاضـال  وكـان  وصـحب  خيبر عام أسلم :نجيد أبو الخزاعي خلف بن عبيد بن حصين بن عمران*
  .)8( روى له الجماعةبالبصرة وخمسين تيناثن سنة مات ، وصحب بالكوفة وقضى

    يدرٍ النَّهيهَأبِي ز نةُ بيطَه                 لَّى اللَّـهص لَى النَّبِيوا عمقَد ينح دي نَهنب فْدو يبخَط دينِ زب دي نَهنب نم 
  .)9(علَيه وسلَّم ذكْره في حديث عمران بنِ حصينٍ

  .ي رجال اإلسناد ثقاتباق
  

                                                
  .3/443 :، لسان الميزان2/597 :يزان االعتدالترجمته في م )1(
  .266 تقريب التهذيب، ص ) 2(
  .1/453 الثقات للعجلي، ) 3(
  .4/365 الجرح والتعديل، ) 4(
  .33 طبقات المدلسين، ص) 5(
  .613ص : المرجع السابق)6(
  .1/29:  طبقات المدلسين)7(
  .7/412:  ،اإلصابة429ص :  تقريب التهذيب)8(
  .1570 / 3حابة ألبي نعيممعرفة الص)9(
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   الحديثإسنادالحكم على 
، ولم أقف على جابر يـصلح لتقويتـه فقـد     ضعيف عبدالرحمن بن يحيى العذري ألنضعيف،   هإسناد

  .)1(هذا ال يصح وفيه مجهولون وضعفاء:  الجوزي في العلل المتناهية وقالابنأورده 
  .حاقَ الْمزكِّي الرحمنِ بن أبي ِإسبدعللم أعثر على ترجمة و

        
هذه كلمة عربية يريـدون بهـا       " وفيه جاءت هوازن على بكرة أبيها       ) س (:قال ابن األثير رحمه اهللا      

الكثرة وتوفِّر العدد وأنهم جاءوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة في الحقيقة وهـي التـي                    
  .)2( قد تكررت في الحديثو. يستقى عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع 

  )33(حديث رقم 
  :  عمرو الشيباني رحمه اهللا ابنقال اإلمام 

                  هدج نالمٍ ، عس نةُ باوِيعثَنَا مدمٍ ، حلسم نب ِليدثَنَا الْودارٍ ، حمع نب شَامثَنَا هدأبيح     نالمٍ ، عأبـي  س 
    س نع ، لُوِليشَةَ السقَاَل        كَب نْهع اللَّه يضر ةينْظَلنِ الْحِل بوِل اِهللا صـلى اهللا        : هسر عم رصتُ الْعلَّيص

يا رسـوَل اِهللا ،  : عليه وسلم في مسيرِه ِإلَى حنَينٍ ، وَأمر ُأنَاسا ، فَنَزلُوا وعسكَروا وَأقْبَل فَارِس ، فَقَاَل            
 ، ونَعمهـا ،  .)3(هـا بِظُعنهـا  أبيرجتُ َأشْرفْتُ علَى جبِل كَذَا وكَذَا فَِإذَا بِهوازِن علَى بكْـرة  ِإنِّي حين خَ 

تلْك غَنيمةٌ ِللْمسلمين غَدا ِإن     : وشَاِئها هي في وادي حنَينٍ ، فَتَبسم رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَاَل               
  .)4(اء اللَّه عز وجلَّ شَ

  تخريج الحديث
 و.من طريق أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي ، عن معاوية بن سـالم بـه بنحـوه              ،)5( بوداودأه  أخرج

 من طريق إبراهيم بن الحسين ،     ،)7( والحاكم  محمد بن يحيى،   من طريق ،)6( النسائي في الكبرى  أخرجه  
أبي توبة الربيـع بـن      من طريق أحمد بن خليد،ثالثتهم عن       ،)8( ر والكبي وسطوالطبراني في المعجم األ   

    .نافع الحلبي ، عن معاوية بن سالم به بنحوه 
                                                

  .1/185 :العلل المتناهية في األحاديث الواهية )1(
    . 387 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
)3(جوادول         هاهمساء َأو لم يكن وال يقال حوادج       ها كان فيها نن إالّ لإلبل التي عليها هوإن لـم يكـن فيهـا        هـا  وال ظُع 

  ).620 :1 :غريب الحديث البن قتيبة.(نساء
  .573/2076 / 3 :اآلحاد والمثاني )4(
  .2/12/2501:  سنن أبي داود)5(
  .5/273/8870:  السنن الكبرى للنسائي)6(
  .2/93/2433:  المستدرك للحاكم)7(
  .1/129/407،6/96/5619:  المعجم األوسط والكبير للطبراني)8(
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  سنادرجال اإل
 فحديثه القديم   ، كبر فصار يتلقن   ، مقرئ ، صدوق :السلمي الدمشقي الخطيب  بن نصير  هشام بن عمار  *

ـ        ، وقد سمع من معروف الخياط      ، أصح نة خمـس وأربعـين علـى        لكن معروف ليس بثقة مـات س
قـال   و.)3(وقال العجلي ثقة صـدوق .)2( حبان في ثقاته   ابنه  وذكر. )1(وله اثنتان وتسعون سنة   ،الصحيح

 :قـال و .هشام بن عمار كيس كـيس      :سمعت يحيى بن معين يقول       :سمعت أبى يقول     : حاتم أبي ابن
قال سـئل أبـى     و ،لما لقن تلقن  وك، وكلما دفع اليه قرأه      ،سمعت أبى يقول هشام بن عمار لما كبر تغير        

 أبوداود  ،وقد تابعوه في هذا الحديث متابعة تامة       حجر ابن هو صدوق كما قال      :قلت.)4(عنه فقال صدوق  
  .وإبراهيم بن الحسين و أحمد بن خليد

مات آخـر    ،ثير التدليس والتسوية   ثقة لكنه ك   ، أبو العباس الدمشقي   ، موالهم :الوليد بن مسلم القرشي   *
ما رأيت مـن الـشاميين      :بن المديني    ا قال:قال الذهبي    .)5(ومائة أول سنة خمس وتسعين      سنة أربع أو  

 قلـت   ، وهي سبعون كتابا   ، كنا نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد صلح للقضاء         :بن جوصا اوقال  ،مثله  
 .)8(ثقـة   :قال العجلـي    .)7( حبان في الثقات   ابنوذكره   .)6(كان مدلسا فيتقى من حديثه ما قال فيه عن          

ـ وقد تابعه    ثقة   :قلت .)9(سألت أبى عن الوليد بن بن مسلم فقال صالح الحديث         : حاتم   أبي ابنوقال    وأب
   .  متابعة تامةتوبة الربيع بن نافع الحلبي

 حبـان فـي     ابنذكره   .)10(  ثقة يرسل من الثالثة    ،ممطور األسود الحبشي أبو سالم    ،هو   سالموأبجده  
 أبـي قال  : حاتم   أبي ابنقال  .)12(وايته مرسلة لذا لم يخرج له البخاري      غالب ر :وقال الذهبي .)11(الثقات  

  . )13(روى عن عمروبن عبسة مرسل

                                                
    . 573ص: تقريب التهذيب )1(
  .9/233:  الثقات البن حبان )2(
  .2/332:  الثقات للعجلي)3(
  .66 / 9: الجرح والتعديل )4(
  584 ص: تقريب التهذيب )5(
  .  355 / 2: الكاشف )6(
  . 5/494:  الثقات البن حبان)7(
  . 2/342:  الثقات للعجلي)8(
  .   16/ 9 :الجرح والتعديل )9(
  . 545 ص: تقريب التهذيب)10(
  . 5/460:  الثقات البن حبان)11(
  . 2/292:  الكاشف)12(
  . 8/431:  الجرح التعديل)13(
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 أبـي روى عن حذيفة و   : قال العالئي . )1( كثير أبي شامي تابعي ثقة لم يسمع منه يحيى بن          :قال العجلي 
 حبـان  ابنزيمة و أبو خأخرج وقال الدارقطني لم يسمع منهما و     ،مالك األشعري وذلك في صحيح مسلم     

 ذر أبـي  ذر وقيل فيهما أنه مرسل وحديثه عـن  أبيوروى أبو سالم أيضا عن علي و  ،في صحيحيهما   
وتوقف أبـو   ، المديني لم يسمع منه      ابنوقد قال يحيى بن معين و     ،عند النسائي وكذلك عن ثوبان أيضا       

قلت روايته  ،نبسة مرسل    إمامة وعمرو بن ع    أبيحاتم في ذلك وجزم بأن حديثه عن النعمان بن بشير و          
  .قلت هو ثقة يرسل .)2(، داود واهللا أعلمأبيعن النعمان في صحيح مسلم وعن عمرو بن عنبسة عند 

 وقيل عمرو بن عدي وهـو      ،وقيل عقيب بن عمرو   ، وقيل عبيد    ،ه الربيع أبي واسم   :سهل بن الحنظلية  *
 عمرو بن مالـك بـن األوس        األشهر عدي هو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن             

 وروى عن النبـي صـلى اهللا   ، ثم تحول إلى الشام حتى مات   ، شهد أحدا وما بعدها    ،صاري األوسي ألنا
:  وقـال غيـره      ، وقد بايع تحت الشجرة    ، وكان عقيما ال يولد له     ،له صحبة :  قال البخاري    .عليه وسلم 

  .)3( فيان سأبيتوفي في صدر خالفة معاوية بن ، ال بدرا إشهد المشاهد 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .صحيح ، وبذلك قال األلبانيه إسناد

        
ما قلت هذه الكلمـة ولقـد       : قال له رجل    " في حديث أبي موسى     ) ه(،  ) بكع(قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)4( ته بما يكْره وهو نحو التَّقْريعبكَعتُ الرجل بكْعاً إذا استَقبل" خشيت أن تَبكَعني بها 
  )34(حديث رقم 

   :رحمه اهللا قال االمام مسلم 
                وِىاُألم كلالْم دبع نب دمحمو رِىدحٍل الْجو كَامَأبو يدعس نةُ ببقُتَيورٍ ونْصم نب يدعثَنَا سداللَّفْـظُ   -حو 

عن حطَّان بـنِ عبـد اللَّـه        ،عن يونُس بنِ جبيرٍ   ،)6(عن قَتَادةَ   ،)5(حدثَنَا َأبو عوانَةَ    :  قَالُوا   ،َألبِى كَامٍل   
ىقَاشالَةً        : قَالَ ،الرص رِىى اَألشْعوسَأبِى م عتُ ملَّيمِ     ، صالْقَو نٌل مجقَاَل ر ةدالْقَع نْدع ا كَانفَلَم: ـرُأق  ت

    كَاةالزو الَةُ بِالْبِرةَ كَـذَا            -: قَاَل   -الصمالْقَاِئُل كَل كُمفَ فَقَاَل َأيرانْص لَّمسالَةَ وى الصوسو مى َأبا قَضفَلَم 

                                                
  . 2/296:  الثقات للعجلي)1(
  286 /1 :جامع التحصيل )2(
   .196 / 3: اإلصابة في تمييز الصحابة )3(
    . 388 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
    .)103/ 11 التهذيبهذيبت.( أبوعوانة الوضاح بن عبداهللا اليشكري) 5(
    .)453تقريب التهذيب، ص .(ادة السودسي قتادة بن دعامة بن قت) 6(



  60

    مكَذَا قَاَل فََأرقَاَل    )1(و ثُم مالْقَو:       مكَذَا فََأرةَ كَذَا ومالْقَاِئُل كَل كُمفَقَالَ َأي ما قَاَل   :الْقَوقُلْتَه طَّانا حي لَّكـا  : لَعم
  . الْخَير َأنَا قُلْتُها ولَم ُأرِد بِها ِإالَّ :فَقَاَل رجٌل من الْقَومِ. َأن تَبكَعنى بِهاقُلْتُها ولَقَد رهبتُ 
 خَطَبنَـا   -صلى اهللا عليه وسـلم    - فى صالَتكُم ِإن رسوَل اللَّه       َأما تَعلَمون كَيفَ تَقُولُون   :فَقَاَل َأبو موسى  

 ِإذَا صلَّيتُم فََأقيموا صفُوفَكُم ثُم لْيُؤمكُم َأحدكُم فَِإذَا كَبر فَكَبـروا وِإذَا             "فَبين لَنَا سنَّتَنَا وعلَّمنَا صالَتَنَا فَقَاَل       
يجِبكُم اللَّه فَِإذَا كَبر وركَع فَكَبروا واركَعـوا فَـِإن       . مغْضوبِ علَيهِم والَ الضالِّين فَقُولُوا آمين     قَاَل غَيرِ الْ  

      لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب كَعري اماِإلم« .    وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم   -فَقَاَل ر- "   و لْكبِت لْكفَت     عـمِإذَا قَاَل س
  هدمح نِلم اللَّه .    دمالْح نَا لَكبر مفَقُولُوا اللَّه.             هانِ نَبِيلَى ِلسالَى قَاَل عتَعو كارتَب اللَّه فَِإن لَكُم اللَّه عمسي-

د فَكَبروا واسجدوا فَِإن اِإلمام يـسجد قَـبلَكُم         وِإذَا كَبر وسج   . سمع اللَّه ِلمن حمده    -صلى اهللا عليه وسلم   
   لَكُمقَب فَعريو" .    وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم   -فَقَاَل ر- "  لْكبِت لْكفَت  .        ـنم كُنفَلْـي ةدالْقَع نْدع ِإذَا كَانو

    باتُ الطَّييالتَّح كُمدِل َأحِل قَونَا            َأولَيع الَمالس كَاتُهربو ةُ اللَّهمحرو ا النَّبِىهَأي كلَيع الَمالس اتُ ِللَّهلَواتُ الص
 ولُهسرو هدبا عدمحم َأن دَأشْهو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه َأن دَأشْه يناِلحالص اللَّه ادبلَى عع2( "و(.  

  يج الحديثتخر
  .  مسلم دون البخاري تفرد به

  
  رجال اإلسناد

 أبي بن الرحمن عبد بن محمد الشوارب أبي واسم ،يوِم اَألمحمد بن عبد الْملك بنِ َأبِي الشَّوارِبِ*
  . )3(ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،مسلمروى له   ومائتين،وأربعين أربع سنة مات ،صدوق ،عثمان
وذكـره ابـن حبـان فـي        . )5(ال بأس بـه   : ، وقال مرة  )4 (ثقة :النسائي قال، و ثقة بصري :مسلمة قال

  .هو صدوق: قلت. )7(به بأس ال صدوق شيخ :شيبة أبي بن عثمان قال .)6(الثقات
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        

                                                
    ). 646/ 2 :النهاية في غريب األثر.( سكتوا ولم يجيبوا:فأرم القوم )1(
  .931:،كتاب الصالة ،باب التشهد في الصالة،رقمصحيح مسلم )2(
    .494تقريب التهذيب، ص ) 3(
    .9/281 تهذيب التهذيب، ) 4(
  .40، ص الشيوخ تسمية ) 5(
    .9/102بن حبان،  الثقات ال) 6(
  .211، صتاريخ أسماء الثقات ) 7(
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فـي   فبكَعه بـه فَـزخَّ      " هما    ي بكرة ومعاوية رضي اهللا عن     ومنه حديث أب   : قال ابن األثير رحمه اهللا    
  .)1("َأقْفَائنا 

  )35(حديث رقم 
   : رحمه اهللا أحمدإلمام اقال 

   فَّانثَنَا عدةَ   ،حلَمس نب ادمثَنَا حدح، ديز نب يلنَا عرنِ ،َأخْبنِ بمحالر دبن عةَ أبيعكْرقَاَل ، ب:  ـعنَا مفَدو
 يا َأبا   :فَقَاَل، فَلَما قَدمنَا علَيه لَم يعجب بِوفْد ما ُأعجِب بِنَا           ، سفْيان وفينَا َأبو بكْرةَ    أبيى معاوِيةَ بنِ    زِياد ِإلَ 

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نم تَهعمس ءثْنَا بِشَيدةَ حكْركَا : فَقَالَ ،ب        ـهلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ن
 َأنَا رَأيتُ كََأن ميزانًـا  : فَقَاَل ذَاتَ يومٍ َأيكُم رَأى رْؤيا فَقَاَل رجٌل،وسلَّم يعجِبه الرْؤيا الْحسنَةُ ويسَأُل عنْها   

  اءمالس نم لِّيكْ    ،دو بَأبزِنْتَ َأنْتَ وتَ بِ   فَوحجكْرٍ   أبيرٍ فَركْـرٍ           ، بـو بَأب حجفَـر رمعكْرٍ وو بَأب زِنو ثُم
رمبِع،            انيزالْم عفر ثُم انثْمبِع رمع حجفَر انثْمبِع رمع زِنو ا     ، ثُمضَأي ادمقَاَل ح قَدا ولَه تَاءفَاس:  هاءفَس 

 فَقَـاَل   ،نَاأخرجفَ، فَزخَّ في َأقْفَاِئنَا     : خلَافَةُ نُبوة ثُم يْؤتي اللَّه تَبارك وتَعالَى الْملْك من يشَاء قَالَ           ذَاك ثُم قَالَ  
ادزِي:                ثُهدلَا ُأح اللَّهرِ ذَا قَاَل لَا وبِغَي ثْهدذَا ح ريثًا غَيدتَ حدجا وَأم ا لَكلَا َأب        كَنَا ثُمفَتَر تَّى ُأفَارِقَهِإلَّا بِذَا ح 

 )2( فَبكَعـه بِـه  : يا َأبا بكْرةَ حدثْنَا بِشَيء سمعتَه من رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ :دعا بِنَا فَقَالَ 
 لَا واللَّه لَـا     :لَا َأبا لَك َأما تَجِد حديثًا غَير ذَا حدثْه بِغَيرِ ذَا فَقَالَ           :د  نَا فَقَاَل زِيا  أخرجفَ، )3("فَزخَّ في َأقْفَاِئنَا  

      قَاَل ثُم تَّى ُأفَارِقَهح ِإلَّا بِه ثُهدا بِنَا       ،   ُأحعد ا ثُمامكَنَا َأيفَقَاَل،تَر:        تَهعـمس ءثْنَا بِـشَيدةَ حكْرا با َأبي    ـنم 
   .)4("َأتَقُوُل الْملْك فَقَد رضينَا بِالْملْك:  فَبكَعه فَقَاَل معاوِيةُ :رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل

  تخريج الحديث
  .)5( شيبة من طريق قبيصة عن حماد بن سلمة به بنحوهأبي ابنه أخرج

  سنادرجال اإل
  ).4( تقدمت ثرجمته حديث رقم  ثقة:حماد بن سلمة*
 وهـو  ، أصله حجـازي :  بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان التيمي البصري           علي بن زيد  *

ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة مـات سـنة إحـدى              ،  المعروف بعلي بن زيد بن جدعان       
   .)6( وقيل قبلها ومائةوثالثين

                                                
    . 388 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)335 / 1 : لسان العرب البن منظور.(اًَأي ضربه ضرباً متتابع )2(
  .)1820 / 3 : لسان العرب البن منظور.(َأي دفَعنا وأخرجنا )3(
  . 5/50/20522 :مسند أحمد بن حنبل )4(
  .6/352/31961: صنف ابن أبي شيبة م)5(
      .401ص: تقريب التهذيب )6(
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 أحمـد  أبو   أخرجبن مسروح وبه جزم بن سعد و      ا : ويقال ،الحارِث بن نُفَيع اِئفيالطَّ الثَّقَفي بكْرةَ َأبو*
 فإن أبـى  ، أنا مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكر أنه قالأبي عثمان النهدي عن   أبيمن طريق   

 ،بكنيتـه  اسمه مسروح وبه جزم بن إسحاق مشهور : وقيل، فأنا نفيع بن مسروح،الناس إال أن ينسبوني  
 وكان تدلى إلى النبي صـلى اهللا        ، وأنجب أوالدا لهم شهرة    ، وسكن البصرة  ،وكان من فضالء الصحابة   

 وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم روى          ، بكرة أبي فاشتهر ب  ،عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة     
  . من فضالء الصحابة:قلت .)1(عنه أوالده

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثنادإسالحكم على 

  . فيه علي بن زيد ضعيفألنضعيف ه إسناد
       

  
  .)2( أي ازدحموا" فتباك الناس عليه " فيه ) ه(، ) بكك: (:قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )36(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له 

       
   

هم جمع األبكم وهو الـذي خلـق        " الصم البكم "في حديث اإليمان    )... بكم (:قال ابن األثير رحمه اهللا      
أخرس ال يتكلم، وأراد بهم الرعاع والجهل ألنهم ال ينتفعون بالسمع وال بالنطق منفعة كبيـرة فكـأنهم                  

  سلبوهما
  )37(حديث رقم 

   : رحمه اهللا مسلم  اإلمامقال
عـن َأبِـى    ، )4(عن َأبِى زرعـةَ   ،عقَاعِ   الْقَ ابنوهو    عن عمارةَ  )3(حدثَنَا جرِير ،حدثَنى زهير بن حربٍ     

 فَجاء رجٌل فَجلَس عنْـد   ، فَهابوه َأن يسَألُوه   ، سلُونى   " : قَاَل رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم       :هريرةَ قَالَ 
هتَيكْبر،   وَل اللَّهسا رقَالَ   :فَقَاَل ي الَما اِإلسم :    ًئا    الَ تُشْرِكشَي الَةَ ،بِاللَّهالص يمتُقكَاةَ    ،وى الزتُْؤتو ،  ومتَـصو

                                                
   .  467 /6 :اإلصابة في تمييز الصحابة )1(
    . 389 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
    ).139ص: تقريب التهذيب.( يبِالض طرقُ  بنِالْحميد عبد بن جرِيرهو )3(
    ).33/323تهذيب الكمال .( البجليب جرِيرأبوزرعة بن عمرو بن هو )4(
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  انضمقْتَ : قَالَ ،ردص ،    وَل اللَّهسا رقَاَل ي :    انا اِإليمقَاَل، م:         ِلقَاِئـهو تَابِـهكو ـهالَِئكَتمو بِاللَّه نتُْؤم َأن
   تُْؤمو ثعبِالْب نتُْؤمو هلسرو    رِ كُلِّهبِالْقَد قْتَ : قَالَ ،ندص ،وَل اللَّهسا رقَاَل ي :  انـسـا اِإلحقَـاَل  ، م : َأن 

            اكري فَِإنَّه اهتَر الَ تَكُن ِإن فَِإنَّك اهتَر كََأنَّك قْتَ: قَالَ ،تَخْشَى اللَّهدص ،  وَل اللَّـهسا رقَاَل ي :   تَـى تَقُـومم
 ما الْمسُئوُل عنْها بَِأعلَم من الساِئِل وسُأحدثُك عن َأشْراطها ِإذَا رَأيتَ الْمرَأةَ تَلد ربها فَذَاك                :قَاَل، الساعةُ

راطها وِإذَا رَأيـتَ رِعـاء      من َأشْراطها وِإذَا رَأيتَ الْحفَاةَ الْعراةَ الصم الْبكْم ملُوك اَألرضِ فَذَاك من َأشْ            
     ِإالَّ اللَّه نهلَمعبِ الَ يالْغَي نسٍ مى خَما فهاطَأشْر نم انِ فَذَاكنْيى الْبف لُونتَطَاومِ يهَأ . "الْبقَر ثُم)  اللَّـه ِإن

فى اَألرحامِ وما تَدرِى نَفْس ماذَا تَكْسب غَدا وما تَـدرِى نَفْـس   عنْده علْم الساعة وينَزُل الْغَيثَ ويعلَم ما    
      خَبِير يملع اللَّه وتُ ِإنضٍ تَمَأر 1()بَِأى(    الر قَام قَاَل ثُم     وُل اللَّهسُل فَقَاَل رصلى اهللا عليه وسـلم    ج: وهدر

ِإذْ لَـم     تَعلَّمـوا     هذَا جِبرِيـُل َأراد َأن     : قَاَل رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      دوه فَ علَى فَالْتُمس فَلَم يجِ   
  .)2("تَسَألُوا 

  تخريج الحديث
 عن  ،)إسماعيل ،وجرير (،كالهما)4(،وجرير الضبي)3( من طريق إسماعيل بن إبراهيم البخاريأخرجه

   . هريرة بنحوه أبي،عن أبي زرعة ،عن  حيان التَّيمييَأب
  

  رجال اإلسناد
*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضحفظه من يهم عمره آخر في كان قيل الكتاب صحيح ثقة ،ي، 

هو ثقة، اختلط آخر عمره في حديث أشعث، وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا : قلت
  .)10(: تقدمت ترجمته رقم.الحديث

  .ي رجال اإلسناد ثقاتباق
  علل اإلسناد

األحول، ولـم   ، وعاصم   اختلط آخر عمره في حديث أشعث      ثقة،  الضبي طرقُ بن الحميد عبد بن جرير
  .يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث

        
  

                                                
  ).34سورة لقمان ، آية رقم ()1(
  . 108:،كتاب اإليمان ،باب اإلسالم ماهو وبيان خصاله،رقمصحيح مسلم )2(
  .19/50 / 1 البخاريصحيح )3(
  .115/4777 / 6 البخاريصحيح )4(
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 أراد أنهـا ال تـسمع وال      "  ومنه الحديث ستكون فتنة صماء بكْماء عميـاء          :قال ابن األثير رحمه اهللا      
            وال ترفَع عها ال تدرك شيئاً وال تُقْلوال تنْطُق فهي لذهاب حواس رصقَتْـِل   . تُبهها الختالطهـا ووقيل شب

  .)1( البريء فيها والسقيم باألصم األخرس األعمى الذي ال يهتدي إلى شيء فهو يخْبِطُ خَبط عشْواء
  ) 38(حديث رقم 

   :رحمه اهللا  أبوداود  اإلمامقال
دح        ثنِ اللَّيبِ بيشُع نب كلالْم دبى  ،ثَنَا عثَندبٍ ابنحه2( و(،    ُثى اللَّيثَندح )3(،     يدعنِ سى بيحي نقَـالَ ،ع: 
َأن ،عن َأبِى هريرةَ    ،مزعن عبد الرحمنِ بنِ هر    ،عن عبد الرحمنِ بنِ الْبيلَمانى      :َل خَاِلد بن َأبِى عمران    قَا

   وَل اللَّهسفَتْ   :" قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم -رتَـشْرـا اسفَ لَهَأشْر نم اءيمع اءكْمب اءمتْنَةٌ صف تَكُونس 
لَه، فيقُوعِ السا كَويهانِ فافُ اللِّسِإشْر4("  و(.  

  تخريج الحديث
ـ  و .)5(المعجم األوسط من طريق الليث عن يحيى بن سعيد به بمثله          ه الطبراني في    أخرج  ابـن ه  أخرج
عبد العزيز بـن    عن   قتيبة بن سعيد،     عنمحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف،         من طريق    )6(حبان

  . هريرة بنحوه أبي عن  الغيثأبيمحمد، عن ثور بن زيد، عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    . 391 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  ).328تقريب التهذيب ص.(ي عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش)2(
  ).464تقريب التهذيب ص.(الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي)3(
  .4266:،رقمباب في كف اللسان ، كتاب الفتن والمالحم،سنن أبي داود )4(
  .8/308/8717:  المعجم األوسط للطبراني)5(
  .97/6705 / 15 :صحيح ابن حبان )6(
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  سنادرجال اإل
 وعـشرين   مات سـنة خمـس    ،ضي إفريقية فقيه صدوق      قا :جيبي أبو عمر  الت،  عمران أبيخالد بن   *

 .)3( حبان في الثقات   ابنذكره   .)2( صدوق فقيه عابد   : قال الذهبي    .)1(ومائةويقال تسع وعشرين     ،ومائة
  .)5(قاضى إفريقية ثقة:قال العجلي . )4(  عنه فقال ثقة البأس بهأبي حاتم سألت أبي ابنقال 

   .)6( نزل حران ضعيف من الثالثةمولى عمر مدني : لمانيعبد الرحمن بن البي*
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .ضعيف:  األلبانيقال ، وكذلك ضعيف عبد الرحمن بن البيلماني فيه ألن  ضعيفهإسناد

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .189ص :تقريب التهذيب )1(
  .1/367: شف الكا)2(
  .6/262:  الثقات البن حبان)3(
  .3/345:  الجرح والتعديل)4(
  .1/330:  الثقات للعجلي)5(
   .337ص:  تقريب التهذيب)6(
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  :المبحث الثالث
  

  الباء مع الالم
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وبلبلـة  . هي الهمـوم واألحـزان      " دنَت الزالزل والبالبل    " فيه  ) ... بلبل (: األثير رحمه اهللا     قال ابن 
  .)1( وسواسه: الصدر 

  )39(حديث رقم 
   :رحمه اهللا  أبو داود  اإلمامقال

 بـن عبداهللا  َأن ،)2(حدثَنى ضمرةُ،حدثَنَا معاوِيةُ بن صاِلحٍ     ،حدثَنَا َأسد بن موسى     ، بن صاِلحٍ    أحمدحدثَنَا  
   ىادغْبٍ اِإليز،  ثَهدقَاَل  ،ح :      ىدالَةَ اَألزوح نب اللَّه دبع لَىَل عصلى اهللا     :  فَقَاَل ِلى    ،نَز وُل اللَّهسثَنَا رعب

 اللَّهم الَ ":  شَيًئا وعرفَ الْجهد فى وجوهنَا فَقَام فينَا فَقَاَل           ِلنَغْنَم علَى َأقْدامنَا فَرجعنَا فَلَم نَغْنَم      -عليه وسلم 
                  هِملَـيوا عرتَْأثسِإلَى النَّاسِ فَي ملْهالَ تَكا ونْهوا عجِزعفَي هِمِإلَى َأنْفُس ملْهالَ تَكو منْهفَ ععفََأض ِإلَى ملْهتَك" .

 عضو ى     ثُمْأسلَى رع هدقَاَل    - ي ى   :  َأوتاملَى هقَاَل    -ع ا  ":  ثُملَـتْ        ابنينَز الَفَةَ قَدتَ الْخَأيالَةَ ِإذَا روح 
لنَّاسِ من يدى هذه    َأرض الْمقَدسة فَقَد دنَت الزالَزُِل والْبالَبُِل واُألمور الْعظَام والساعةُ يومِئذ َأقْرب من ا            

 كْأسر ن3("م( .   
  تخريج الحديث

من طريق زيـد     )6(وأخرجه أبو يعلى   ، الرحمن بن مهدي   من طريق عبد   )5(والحاكم )4( أحمده  أخرج 
زيد بن  و الرحمن بن مهدي   عبد(ثالثتهم   ،   عبداهللا بن صالح  من طريق    )7(ه البيهقي أخرجو،  بن حباب   

  .عن معاوية بن صالح به بنحوه ) الحوعبداهللا بن ص حباب
  سنادرجال اإل

 وفيه يغرب صدوق السنة أسد:األموي مروان بن الملك عبد بن الوليد بن إبراهيم بن موسى بن أسد*
 :قال البخاري .)8(النسائيوبوداود  أروى له البخاري و   ،ثمانون ولهومائتين، عشرة اثنتي سنة مات نصب

   ،)10( حبانابن،ذكره  )9 (لسنةأسد ا: مشهور الحديث ، يقال له 

                                                
    . 394 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).280ص:تقريب التهذيب.(الحمصي عتبة أبو الزاي بضم الزبيدي صهيب بن حبيب بن ضمرة)2(
  .2537 :،رقمباب في الرجل يغزو يلتمس األجر والغنيمة،ب الجهادكتا،سنن أبي داود)3(
     5/288/6867:  مسند أحمد)4(
  .4/471/8309:  المستدرك)5(
  12/281/6867:  مسند أبي يعلى)6(
  .9/169/18333:  السنن الكبرى)7(
   .104ص :تقريب ااتهذيب )8(
  .2/49:  التاريخ الكبير)9(
  .8/136:  الثقات البن حبان)10(
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 الرحمن بن مهدي   عبد(،وقد تابعوه متابعة تامة      صدوق   :قلت. )1( وكان صاحب سنة   ، ثقة :وقال العجلي 
  .)  وعبداهللا بن صالح زيد بن حبابو
 نثما سنة مات ،أوهام له صدوق األندلس قاضي ،عمرو أبو ،يمرضالح يرٍدح بنِ صاِلحِ بن معاوِيةُ*

  .)2(، ومسلم، واألئمة األربعةالقراءة جزء في البخاريروى له  ،مائة ووخمسين
وأبو . )7(والعجلي. )6(والنسائي. )5(وأحمد بن حنبل. )4(وعبد الرحمن بن مهدي. )3(وثقه وابن سعد

 وقال .)12(صدوق :)11(اشرخ بنا وقال. )10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(وابن معين مرة. )8(زرعة
 يحتج وال ،حديثه يكتب ،الحديث حسن ،الحديث صالح: وقال أبو حاتم. )13(إمام صدوق:  مرةذهبيال
 في يقع أنه إال ،صدوق عندي وهو ،بأساً بحديثه أرى وما ،صالح حديث له :"عدي بنا وقال. )14(به

 الناس حمل قد :السدوسي شيبة بن يعقوب وقال .)16(ليس برضي: وقال ابن معين. )15( "إفرادات حديثه
 لم: وقال الذهبي. )17(يضعفه من ومنهم ،بالضعيف وال ،بالثبت ليس ،وسط أنه يرى من ومنهم ،عنه
  . الراجح أنه صدوق:قلت. )18(الصدق معادن ومن ،العلم أوعية من وكان ،البخاري به يحتج

  
  

                                                
  .1/221:  الثقات للعجلي)1(
  .538 تقريب التهذيب، ص ) 2(
  .7/521الطبقات الكبرى، ) 3( 
  .28/191 تهذيب الكمال، )4( 
  .28/189 المرجع السابق، )5( 
  .28/191، المرجع السابق) 6( 
  .2/284الثقات للعجلي، ) 7( 
  .8/282الجرح والتعديل، ) 8( 

    .28/189  تهذيب الكمال، )9(
  .7/470الثقات البن حبان،   ) 10( 
   ).2/685تذكرة الحفاظ، ( ، 283 سنة مات، المروزي اشرخ بن سعيد بن يوسف بن الرحمن عبدهو  ) 11( 
  .28/192تهذيب الكمال،   ) 12( 
  .2/276الكاشف،   ) 13( 
  .8/282الجرح والتعديل،   ) 14( 
  .6/406الكامل في الضعفاء،   ) 15( 
  .28/190تهذيب الكمال، ) 16( 
  .28/192المرجع السابق، ) 17( 
  .1/176تذكرة الحفاظ، ) 18( 
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 عبد نع آخر داود أبو له وروى حديث له بعضهم ونفاها ،بياصح :شامي اإليادي زغب بن اهللا عبد*
  . )2( ساعدة بن قس قصة وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنه وجاء، )1(حوالة بن اهللا
 اثنتـان  وله وخمسين ثمان سنة بها ومات ،الشام نزل بياصح :حوالة أبو األزدي حوالة بن اهللا عبد*

  .)3(بوداودأروى له  ثمانين سنة مات ويقال سنة وسبعون
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحديثإسناد ى الحكم عل
  . ،ألنه يوجد في رواته من هو صدوقحسنه إسناد

        
يعنـي هـذه   " إنما عذَابها في الدنيا القتل والبالبل والفتن  " ومنه الحديث   ) ه (:قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)4( " األمة
  )40(حديث رقم 

   : رحمه اهللاأحمدقال اإلمام 
 زِيدثَنَا يد5(ح(   خبرنا أَ : قال  يودعسنِ ، الْمب يدعن سةَ أبيعدرن ، بأبيعه)6( ، هدن جىأبيعوسقَـالَ ، م : 

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر":ذَابع ةري الْآخا فهلَيع سةٌ لَيومحرةٌ مي ُأمتُأم ِإن ، هـذَابا عا ِإنَّم 
لَازُِل فالزلَابُِل والْبا الْقَتُْل ونْي7( "ي الد(.   

  تخريج الحديث
 )9( ه عبـد بـن حميـد      أخرجو.من طريق كثير بن هشام عن المسعودي به بنحوه          )8(أخرجه أبوداود   

  .من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي به بنحوه  )10(والحاكم

                                                
   .303ص :تقريب التهذيب)1(
   .4/95:  اإلصابة في تمييز الصحابة)2(
  .7/96:  ، اإلصابة301ص:   تقريب التهذيب)3(
    . 394 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
  ).606ص:ب التهذيبتقري.(يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي)5(
  ).621ص:تقريب التهذيب.(الحارث وقيل عامر اسمه قيل األشعري موسى أبي بن بردة أبو)6(
  .410/19693 / 4 :مسند أحمد )7(
  .2/507/4278سنن أبي داود )8(
   . 1/190/536: مسند عبد بن حميد)9(
  .4/491/8371المستدرك على الصحيحين )10(
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  سنادرجال اإل
 صدوق اخـتلط قبـل   :بة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي   عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عت      * 

  سنة خمس وسـتين    : وقيل  ومائة مات سنة ستين  ببغداد فبعد االختالط    موته وضابطه أن من سمع منه       
بوالبركـات  أ قـال   ).1( ماجـه    ابن،روى له البخاري تعليقا وأبو داود و الترمذي و النسائي و             ومائة

 بـن  الـرحمن  عبد منه سمع ،بأخرة اختلط أنه إال،   ثقة كان :نمير بن اهللا دعب بن محمد قال :الشافعي
 هـارون   ابـن  وهو   ،ضعيف يزيد :  شعيب األرنؤوط    وقال.)2(مختلطة أحاديثه هارون بن ويزيد مهدي

 .)3( بردة اختالفـا كثيـرا  أبي وقد اختلف فيه على ،وهاشم بن القاسم رويا عن المسعودي بعد االختالط    
 نإ و ،ضـعيف :  شعيب األرنؤوط    وكما قال ،    نمير ابنع يزيد منه بعد االختالط كما قال        ن سما إ :قلت

   . هارون وهاشم بن القاسم رويا عن المسعودي بعد االختالطابنيزيد 
 أحـد  وهـو  ،عثمان ثم عمر أمره مشهور بياصح :األشعري موسى أبو سليم بن قيس بن اهللا عبد*

  .)4(  روى له الجماعةبعدها يلوق ،خمسين سنة مات،  بصفين الحكمين
 .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديث إسنادالحكم على
وقـد قـال    .الط عن المسعودي بعـد االخـت      يارو وكثير بن هشام     بن هارون  يزيد ألن ضعيف   هإسناد
  .)5(شعيب األرنؤوط :بذلك

        
  
  
  
  

                                                
 .  344ص: تقريب التهذيب)  1(

    .1/54: الكواكب النيرات) 2(
  .19693/ 410 / 4  :مسند أحمد بن حنبل)3(
  .4/213: اإلصابة في تمييزالصحابة.318ص :تقريب التهذيب)4(
  .19693/ 410 / 4  :مسند أحمد بن حنبل)5(
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ومنـه  . أي مشْرِقْ الوجه مسفره   " ج الوجه َأبلَ" في حديث أم معبد     ) ه(،  )بلج: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
   لَجفأما األبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا واالسم البلج بالتحريك لـم  . تبلج الصبح وانب

ن1( ترده أم معبد ألنها قد وصفته في حديثها بالقَر(.  
  )41(حديث رقم 

  
   : حفظه اهللا الطبرانيقال اإلمام 

الرازي ، وزكريا بـن      علي بن عبد العزيز ، وحدثَنَا موسى بن هارون الحمال ، وعلي بن سعيد                َحدثَنَا
ثنا مكْرم بن محرِزٍ بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد بن حليف بـن            : قالوا  يحيى الساجي، 

 بن األزد أبو القاسم  منقذ بن ربيعة بن منبش بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة                
، عن َأبِيه هشَامٍ بـن       بن خالد  حدثَني َأبِي محرِز بن مهدي، عن حزامِ بنِ هشَامٍ         الخزاعي ، ثم الربعي ،    

            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسبِ راحص نِ خَاِلدشِ بيبح َأبِيه نشِ ، عيبح":ر َأن    ـلَّى اللَّـهوَل اِهللا صس
علَيه وسلَّم حين ُأخْرِج من مكَّةَ خَرج منْها مهاجِرا هو وَأبو بكْرٍ ومولًى ِلَأبِي بكْرٍ عـامر بـن فُهيـرةَ                     

         ُأم تَيملَى خَيوا عرم طقيُأر ناِهللا ب دبع يثا اللَّيمِليلُهدةً       وزـركَانَتْ بو ةياعالْخُز دبعتَبِـي    )2( مةً تَحلْـدج
                 ،ذَِلك نًئا ما شَيهنْدوا عيبصي ا فَلَمنْهم وهشْتَرا ِليرتَما وما لَحَألُوهفَس ،متُطْعي وقتَس ثُم ةالْقُب نَاءبِف سلتُجو

  ينلمرم مالْقَو كَان3(و(ينتنسم)4(                 ،ـةمرِ الْخَيـسـي كف ِإلَى شَاة لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوُل اِهللا صسر فَنَظَر  
ـ : قَالَـتْ " هْل بِها من لَبنٍ؟   :" شَاةٌ خَلْفَها الْجهد من الْغَنَمِ قَالَ     : قَالَتْ" ما هذه الشَّاةُ يا ُأم معبد؟     :" فَقَاَل ه ي

بَِأبِي َأنْتَ وُأمي نَعم ِإن رَأيتَ بِها حلْبـا، فَـدعا بِهـا            : قَالَتْ" َأتَْأذَنين ِلي َأن َأحلُبها؟   :" َأجهد من ذَِلك قَالَ   
لَهـا فـي شَـاتها    رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَمسح ضـرعها وسـمى اَهللا عـز وجـلَّ ودعـا                  

  )8(، فَحلَب فيه ثَجا)7( الرهطَ)6(علَيه، ودرتْ واجتَرتْ ودعا بِِإنَاء يربِض)5(فَتَفَاجتْ

                                                
    . 396 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
   ).465 / 1غريب الحديث البن قتيبة( .لصغيرة المحجوبة يريد أنه خَال لَها سن فهي تبرز ليست بمنزلة ا:برزة)2(
 . يريد أنَّه قد نَفد زادهم قال أبو زيد يقال أرمل الرجل وأنفق وأقوى إذا ذَهب طَعامه في سـفَر أو حـضر                      :مرملين)3(
  ).465 / 1غريب الحديث البن قتيبة(
  ).466 / 1غريب الحديث البن قتيبة( .جاعةأي داخلين في السنَة وهي الجدب والم:مسنتين )4(
  ).466 /1غريب الحديث البن قتيبة.(فَتحتْ ما بين رِجلَيها للحلْب:فتفاجت)5(
 أي يرويهم حتى يثْقُلوا فيريضوا قال لنا الرياشي يقال أريضت الشمس إذا اشْتد حرها حتـى                 :دعا بإناء يريد الرهط   )6(

  ).467 /1غريب الحديث البن قتيبة.(يتُريض الشاة والظب
 /1غريب الحـديث البـن قتيبـة      .(ما بين الثالثة إلى العشرة وكذلك النَّفَر والعصبة ما فوق ذلك إلى أربعين            :الرهط  )7(

467.(  
  ).468 /1غريب الحديث البن قتيبة.(والثَّج السيالن:حلَب منها ثجاً )8(
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  اءهالب لَاهتَّى ع1(ح(           ثُم مهرآخ شَرِب ا، ثُمووتَّى رح هابحقَى َأصستْ، ووِيتَّى را حقَاهفَس ،     ـوا ثُـماضَأر 
                    ـاءتَّـى جا لَبِثَتْ حا، فَقَلَّمنْهلُوا عتَحارا وهعايا فَبهنْدع هرغَاد ثُم لََأ الِْإنَاءتَّى مح ،ءبِد دعا بيثَان يهف لَبح

من َأين  : فَلَما رَأى َأبو معبد اللَّبن عجِب وقَالَ       مخُّهن قَليٌل،    )2(زوجها يسوقُ َأعنُزا عجافًا يتَساوكْن هزلًا     
لَا واِهللا ِإلَّا َأنَّه مر بِنَا رجٌل مبـارك مـن           : لَك هذَا يا ُأم معبد والشَّاةُ عازِب ولَا حلُوب في الْبيت؟ قَالَتْ           

رَأيتُ رجلًا ظَاهر الْوضأةَ، َأبلَج الْوجه، حسن الْخُلُق لَـم         :  يا ُأم معبد قَالَتْ    صفيه ِلي : حاِله كَذَا وكَذَا قَالَ   
تُعبه ثُجلَةٌ ولَم تُزرِ بِه صعلَةٌ، وسيم ، في عينَيه دعج، وفي َأشْفَارِه غَطْفٌ، وفي صوته صـهٌل، وفـي                    

ع، وفي ِلحيته كَثَاثَةٌ، َأزج، َأقْرن، ِإن صمتَ فَعلَيه الْوقَار، وِإن تَكَلَّم سماه وعلَاه الْبهاء َأجمـُل                 عنُقه سطَ 
            رزٌلَ لَا هفَص ،قنْطالْم لْوقَرِيبٍ ح نم نَهسَأحو لَاهَأحو يدعب نم اههَأبلَا والنَّاسِ و         نْطَقَـهم كَـَأن ، رنَـز 

        ـوهنِ، ونَيغُـص نـيب نرٍ، غُصصق نم نيع هملَا تَقْتَحطُوٍل و نم ْأسع لَا يرِب ،نردتَحاتُ نَظْمٍ يزخَر
 فَقَاءر ا، لَهرقَد منُهسَأحا، ونْظَرم الثَّلَاثَة 3( ......."َأنْظُر(.  

  ديثتخريج الح
  .من طريق سليمان بن الحكم عن حزام بن هشام به بنحوه  )4(ه الحاكمأخرج

  سنادرجال اإل
قال بـن  ، ليس بذاك تفرد بأشياء: قال الدارقطني،  حافظ رحال جوال:علي بن سعيد بن بشير الرازي   *

قـال  ، حديثكان ثقة عالما بال: قال مسلمة بن قاسم، وقال بن يونس تكلموا فيه، كان يفهم ويحفظ : يونس
روى عنـه  ، لـيس بثقـة  : وقال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها    : وقال، ليس في حديثه بذاك   : الدارقطني
ثقة ،تابعوه علي بن عبد العزيز وموسى بن هارون وزكريـا           :قلت  .)6(هـ297وتوفي سنة ، )5(الطبراني

  . الساجي متابعة تامة 
 خويلد بن خليفة بن منقذ بن ربيعة بن حزام           بن المهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن        مكرم بن محرز  *

روى عنه  ، )7(هـ492: توفي سنة ، هأبيبن حبيش بن كعب الخزاعي الكعبي كنيته أبو القاسم روى عن            
  . لم أعثر على تعديل والتجريح له .)8(وأبو زرعة الرازيان رحمهما اهللا، أبو حاتم

                                                
  ).468 /1غريب الحديث البن قتيبة.(اإلناء بهاء اللَّبن يريد عال :حتى عاله البهاء)1(
  ).469 /1غريب الحديث البن قتيبة.(أي تَتمايل من الضعف " :يسوق أعنُزاً عجافاً تساوك هزلى)2(
  .3605 / 48/ 4 :المعجم الكبير )3(
  .3/10/4274: المستدرك) 4(
  .4/231 :لسان الميزان) 5(
  .2/750:  تذكرة الحفاظ) 6(
  .9/207 :الثقات البن حبان)7(
  .8/443 :الجرح والتعديل)8(
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خليفة بن منقذ بن ربيعة بـن حـزام بـن     بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد بن         محرز بن المهدي  *
لم أعثر علـى تعـديل   .)2(روى عن حزام بن هشام حديث أم معبد   ، )1(حبيش بن كعب الخزاعي الكعبي    

  .والتجريح له
قال ،)4(كان ثقة قليل الحديث   :  سعد ابنقال  ، األشعري الكعبي ، )3( حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي     *
لـه  : قلـت .)6(شيخ محله الصدق  : قال ابو حاتم  ، )5(ن المهدي روى عنه محرز ب   ، له صحبة :  حبان ابن

  .صحبة
 : سمعت أبى يقـول ،ه حزامابن روى عنه ، الخزاعي حجازي شعر بن األ  )7( هشام بن حبيش بن خالد    *

  .)10(له صحبة: بن حباناقال ، )9(سمع عمر: قال البخاري، )8 (ذلك المخزومي
ن أصرم بن خنيس بن حرام بن حبشية بـن كعـب بـن     بن منقذ بن ربيعة ب  بن خالد بن سعد    حبيشُ*

، )11(استشهد يوم الفتح  : قال موسى بن عقبة وغيره    ، عمرو الخزاعي يكنى أبا صخر وهو أخو أم معبد        
 ،ه هشام بن حبيش حديث أم معبد الخزاعيـة        ابن روى عنه    .له صحبة قتل يوم فتح مكة     :  حبان ابنقال  

  .)13(روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، )12(عيوقد قيل إنه خنيس بن خالد األشعري الخزا
  .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .لم أقف على حكم لهذا الحديث بسبب عدم معرفة بعض رواته 

       
  

                                                
  .9/207: الثقات البن حبان) 1(
  .7/433: التاريخ الكبير) 2(
  .3/116 : المرجع السابق)3(
  .5/496 :الطبقات الكبرى)4(
  .6/247 :الثقات البن حبان) 5(
  .3/298 :الجرح والتعديل)6(
  .6/538: اإلصابة في تمييز الصحابة)7(
  .9/53 :الجرح والتعديل)8(
  .8/192 :التاريخ الكبير)9(
  .3/433 :الثقات البن حبان)10(
  .2/27 :اإلصابة في تمييز الصحابة)11(
  .3/97 :الثقات البن حبان)12(
  .3/299 :الجرح والتعديل) 13(
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ضـوء   : والْبلْجة بالضم والفتح  . أي مشْرِقَة   " ليلة القدر بلْجة   " ومنه الحديث : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1( الصبح

  )42(حديث رقم 
   : رحمه اهللا  شيبةأبيبن بكر وأب اإلمام قال

   يعكثَنَا ود2(ح(   قَاَل ، :   انفْيثَنَا سحد )3(    ونُسي نع ،)4(  ِنسنِ الْحع ،)ـلَّى اهللا      :  ، قَاَل    )5ص قَاَل النَّبِـي
 لَّمسو هلَيع :لَةٌ برِ لَيلَةُ الْقَدلَياعا شُعلَه سا لَيهسشَم ةٌ ، تَطْلُعحمةٌ س6("لْج (.  

  تخريج الحديث
ه الطبراني بسنده عن واثلة بن األسقع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بزيـادة   أخرج للحديث شاهد  

  .)7(في اللفظ
  سنادرجال اإل

  .)32( رقم تقدمت ترجمته ،مشهور فاضل فقيه ثقة :البصري الحسن أبي بن الحسن*
  .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .بياالصحرساله عن إلضعيف  هإسنادالحديث مرسل و 

       
  
  
  
  
  
  

                                                
    . 396 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).581ص:  التهذيبتقريب .(سفيان أبو الرؤاسي مليح بن الجراح بن وكيع )2(
  ).244ص المرجع السابق،.(  الكوفي اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان )3(
   ).613ص المرجع السابق،.( البصري عبيد أبو العبدي دينار بن عبيد بن يونس )4(
  ).613ص المرجع السابق،.( البصري الحسن أبي بن الحسن )5(
  .8770 :،رقمما قالوا في ليلة القدر واختالفهم فيها،صيام كتاب ال،صنف ابن أبي شيبة م ) 6(
  .59/139 / 22: المعجم الكبير ) 7(
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ال يزال المؤمن معنقَاً صالحاً ما لم يصشب دماً حراماً فإذا           " فيه  ) ه(،  ) بلح: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
وقد أبلحه الشَّير فانقطع    . لَّح الرجل إذا انقطع من اإلعياء فلم يقدر أن يتحرك           ب" أصاب دماً حراماً بلَّح     

  .)1( وقد تُخَفَّف الالم. به يريد به وقُوعه في الهالك بإصابة الدم الحرام
  )43(حديث رقم 

  : رحمه اهللا أبو داوداإلمام قال 
      ىانرِل الْحالْفَض نُل بَؤمثَنَا مدثَ،حدبٍ     حيشُع نب دمحنَا م،   قَانهنِ دب خَاِلد نقَاَل   ،ع :      ةوـى غَـزكُنَّـا ف

    ينطلَسِل فَأه نٌل مجَل رةَ فََأقْببِذُلُقْي ةيينطَنْطُئ  -الْقُسـانه قَاُل لَهي لَه ذَِلك رِفُونعي مارِهيخو هِمافَأشْر نم 
 : فَسلَّم علَى عبد اللَّه بنِ َأبِى زكَرِيا وكَان يعرِفُ لَه حقَّه قَـاَل لَنَـا خَاِلـد    - بنِ شَرِيك الْكنَانى     بن كُلْثُومِ 

سـمعتُ رسـوَل   : يقُوُل   سمعتُ َأبا الدرداء   : سمعتُ ُأم الدرداء تَقُولُ    :فَحدثَنَا عبد اللَّه بن َأبِى زكَرِيا قَالَ      
  قُولُ -صلى اهللا عليه وسلم   -اللَّهقَتَـَل                " : ي نـْؤمم شْرِكًا َأواتَ مم نِإالَّ م هرغْفي َأن ى اللَّهسكُلُّ ذَنْبٍ ع 

ثُ عن عبادةَ بنِ الصامت َأنَّه سـمعه  فَقَاَل هانُئ بن كُلْثُومٍ سمعتُ محمود بن الربِيعِ يحد       . "مْؤمنًا متَعمدا   
     وِل اللَّهسر نثُ عدحقَاَل    -صلى اهللا عليه وسلم   -ي َأنَّه ":           نْـهم ِل اللَّهقْبي لَم هطَ بِقَتْلتَبنًا فَاعْؤمقَتََل م نم 

َأن رسـوَل  ، عن َأبِى الدرداء ،عن ُأم الدرداء، َأبِى زكَرِيا  ابنى  قَاَل لَنَا خَاِلد ثُم حدثَن    . "صرفًا والَ عدالً    
  قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   -اللَّه : "             ـابا فَـِإذَا َأصامرا حمد بصي ا لَما ماِلحقًا صنعم نْؤماُل الْمزالَ ي 

لَّحا بامرا حم2("د( .   
  يثتخريج الحد

 داسة كالهما عن    بن  بكر أبي من طريق    )4(البيهقيو من طريق موسى بن أيوب ،       )3(ه الطبراني أخرج 
  .محمد بن شعيب به بمثله 

  سنادرجال اإل
 سنة مات الكتاب صحيح صدوق ،بيروت نزيل :الدمشقي موالهم األموي شابور بن محمد بن شعيب  *

 وخلقـا  غفـرة  مـولى  عمر وسمع الذماري يحيى على قرأ : قال الذهبي    )5( وثمانون أربع وله مائتين
 حبـان   ابن ،ذكره   )6( ثقة :دحيم وقال،   حمير ابنو بقية من أثبت هو:  حاتم أبو قال ك،المبار بن وعنه

  . حجر ابن صدوق صحيح الكتاب كما قال :قلت .)7(في الثقات
                                                

    . 397 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
   .4272 :،رقمباب في تعظيم قتل المؤمن، كتاب الفتن والمالحم،سنن أبي داود )2(
  .2/265/1108:،المعجم الصغير9/95/9229:  المعجم االوسط)3(
  .8/22/15640:  سنن البيهقي الكبرى)4(
  .483ص:  تقريب التهذيب)5(
  .2/179:  الكاشف)6(
  .9/50:  الثقات البن حبان)7(
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 ، قـال    )1(روى له ابوداود   السابعة من مقبول :الدمشقي المغيرة أبو موالهم القرشي خالد بن دهقان  *
 العزيز عبد بن سعيد وعنه ،الجرشي الرحمن عبد بن والوليد زكريا أبي بن اهللا عبد عن روى   :الذهبي
  .ثقة :قلت.)3( حبان في الثقاتابن ذكره . )2(ثقة شابور ابنو والوليد

ـ  ،هو وأما ،هأبي اسم في مختلف ،صاريألنا قيس بن زيد بن عويمرهو :الدرداءوأب*  بكنيتـه  شهورفم
 خالفـة  أواخر في مات ،عابداً وكان،  أحد مشاهده أول ،جليل بياصح لقب ،وعويمر عامر اسمه وقيل
   .)4(،روى له الجماعة ذلك بعد عاش وقيل عثمان

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . )5(وكذلك قال األلباني صحيح ،صحيح هإسناد
        

أي َأبوا كأنهم قد أعيوا عن الخروج       " استنفرتهم فَبلَحوا علي    " ومنه الحديث   :  رحمه اهللا    قال ابن األثير  
     .)6( معه وإعانته

  )44(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخاري اإلمامقال

     دمحم ناِهللا ب دبي عثَندح،اقزالر دبثَنَا عدح، رمعنَا مرَأ:قَاَل،َأخْب  ـرِيهي الزنرـي  : قَـالَ  )7(خْبنرَأخْب 
   انورمةَ ومخْرنِ مرِ بوسنِ الْمرِ عيبالز نةُ بورقَالَا  )8(ع بِهاحيثَ صدا حمنْهم داحقُ كُلُّ ودصي :  جخَـر

       ةبِييدالْح نمز لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صستَّ رى ِإذَا كَانُوا   ح         ـهلَيلَّى اُهللا عص قَاَل النَّبِي ضِ الطَّرِيقعبِب 
لَّمسٍل لِ        :"وي خَييمِ فبِالْغَم ِليدالْو نب خَاِلد ةً  ِإنيعشٍ طَليتَّى          قُرح خَاِلد بِهِم را شَعاِهللا مينِ فَومفَخُذُوا ذَاتَ الْي

  بِقَتَر مِإذَا ه          ـةيبِالثَّن تَّى ِإذَا كَانح لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي ارسشٍ ويا ِلقُريرنَذ كُضرشِ فَانْطَلَقَ ييالْج ة
ت الْقَصواء خَلََأت الْقَصواء    الَّتي يهبطُ علَيهِم منْها بركَتْ بِه راحلَتُه فَقَاَل النَّاس حْل حْل فََألَحتْ فَقَالُوا خَلَأَ             

فَقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ما خَلََأت الْقَصواء وما ذَاك لَها بِخُلُق ولَكن حبسها حابِس الْفيِل ثُم قَـاَل                    
    لَا ي هدي بِيي نَفْسالَّذي  وَألُونس   ونظِّمعـتْ قَـاَل            خُطَّةً يثَبا فَوهرجز ا ثُماهِإي متُهطَياِهللا ِإلَّا َأع اتمرا حيهف

                                                
  .187ص:  تقريب التهذيب )1(
  .1/363:  الكاشف)2(
  .6/255:  الثقات)3(
  .7/121: ،اإلصابة1/434:  تقريب التهذيب)4(
    24 / 2 :السلسلة الصحيحة)5(
    . 397 / 1 :يب األثرالنهاية في غر )6(
   ).506 صتقريب التهذيب.(محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري )7(
   ).525المرجع السابق ص.(مروان بن الحكم القرشي االموي  )8(
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فَعدَل عنْهم حتَّى نَزَل بَِأقْصى الْحديبِية علَى ثَمد قَليِل الْماء يتَبرضه النَّاس تَبرضا فَلَم يلَبثْه النَّاس حتَّـى                  
 و وهحنَز                 لُوهعجي َأن مهرَأم ثُم هنَانَتك نا ممهس عطَشُ فَانْتَزالْع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسِإلَى ر يشُك

               دب اءِإذْ ج كَذَِلك ما هنَميفَب نْهوا عردتَّى صح يبِالر مجِيشُ لَهاَل يا زاِهللا مفَو يهف     ـياعالْخُز قَاءرو نُل بي
في نَفَرٍ من قَومه من خُزاعةَ وكَانُوا عيبةَ نُصحِ رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من َأهِل تهامـةَ فَقَـاَل                     

          م اددلُوا َأعنَز لَُؤي نب رامعو لَُؤي نب بكْتُ كَعِإنِّي تَر       لُوكقَاتم مهيُل وطَافوذُ الْمالْع مهعمو ةبِييدالْح اهي
         لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسفَقَاَل ر تينِ الْبع وكادصو:         ـرِينتَمعنَّا جِْئنَـا ملَكو دتَاِل َأحنَجِْئ ِلق ِإنَّا لَم 

تْهم الْحرب وَأضرتْ بِهِم فَِإن شَاءوا ماددتُهم مدةً ويخَلُّوا بيني وبين النَّاسِ فَِإن َأظْهـر             وِإن قُريشًا قَد نَهِكَ   
سي بِيده لَُأقَـاتلَنَّهم    فَِإن شَاءوا َأن يدخُلُوا فيما دخََل فيه النَّاس فَعلُوا وِإلَّا فَقَد جموا وِإن هم َأبوا فَوالَّذي نَفْ                

علَى َأمرِي هذَا حتَّى تَنْفَرِد ساِلفَتي ولَينْفذَن اُهللا َأمره فَقَاَل بديٌل سُأبلِّغُهم ما تَقُوُل قَاَل فَانْطَلَقَ حتَّـى َأتَـى      
        مسِل وجذَا الره نم جِْئنَاكُم شًا قَاَل ِإنَّا قَديلْنَـا فَقَـاَل             قُرفَع كُملَـيع هرِضنَع َأن ْئتُمش لًا فَِإنقُوُل قَوي نَاهع

سفَهاُؤهم لَا حاجةَ لَنَا َأن تُخْبِرنَا عنْه بِشَيء وقَاَل ذَوو الرْأيِ منْهم هات ما سمعتَه يقُوُل قَاَل سمعتُه يقُوُل                   
  دكَذَا فَحكَذَا و                   اِلـدبِالْو تُممِ َألَـسقَو فَقَاَل َأي ودعسم نةُ بورع فَقَام لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا قَاَل النَّبِيبِم مثَه

لَمون َأنِّي اسـتَنْفَرتُ َأهـَل       قَالُوا لَا قَاَل َألَستُم تَع      تَتَّهِموني قَالُوا بلَى قَاَل َأولَستُ بِالْولَد قَالُوا بلَى قَاَل فَهلْ        
لَيوا علَّحا بكَاظَ فَلَم1( "...........ع(.   

  تخريج الحديث
  . )2(به بنحوه البخاري أخرجه

  رجال اإلسناد
*دبع ِاقزالر نب اممنِ هعٍ بنَاف رِىيمرآخ في عمي ،شهير مصنف ،حافظ ثقة ،الصنعاني بكر أبو ،الْح 

عده ابن حجر في .)3(وثمانون خمس وله  ومائتين،عشرة إحدى سنة مات ،يتشيع وكان ،فتغير عمره
 آخر في عمي :حنبل بن أحمد قالوبالنسبة الختالطه  .)4( فال يضر تدليسهالمرتبة الثانية من المدلسين

 ،نالمائتي قبل تيتهأ :أيضا وقال، شيء ال نالمائتي بعد منه سمع من فسماع ،فيتلقن لقني وكان ،عمره
 نظر فيه: النسائي وقال. السماع ضعيف فهو بصره ذهب بعدما منه سمع ومن ،البصر صحيح وهو
 كتب ألنه ،عنه الدبري إسحاق حديث من كثيراً استنكر إنه :الصالح ابن وقال .)5(بأخرة عنه كتب لمن

                                                
  .2731:،كتاب الشروط ،باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ،رقمصحيح البخاري )1(
  .5/126/4178صحيح البخاري )2(
  .354تقريب التهذيب، ص  )3(
  .34 طبقات المدلسين، ص) 4(
  .69 الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص) 5(
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 واليضره في ير بعدما عمي، تغهو ثقة،:قلت.)1(اإلطالق على حجة فهو وبالجملة ،عمره آخر في عنه
  .الثانيةالمرتبةمن ألنه اليضره   أيضاًهتدليسوومدلس .الدبري إسحاقهذا الحديث ألن الراوي عنه ليس 

*رمعم نب داشر يدروايته في أن إال ،فاضل ثبت ثقة ،اليمن نزيل ،البصري عروة أبو موالهم ،اَألز 
 وخمسين أربع سنة مات ،بالبصرة به حدث فيما وكذا ،ئاًشي عروة بن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن
أنه ممن يدور عليهم :" حاتمقال ابن المديني، وأبو  .)2 (، روى له الجماعةسنة وخمسين ثمان بن وهو

أنه من أثبت الناس في : وقال ابن معين مرة. )4("صالح رجل ثقة :"العجلي وقال. )3("اإلسناد 
وقال . )7( "ضعيف ثابت عن معمر:" وقال ابن معين. )6( "المأمون الثقة :"النسائي وقال .)5("الزهري
 عنهما حديثه فإن طاووس، وابن الزهري، عن إال ،فخالفه العراقيين عن معمر حدثك إذا" :أيضاً

 وهشام ،النجود يأب بن وعاصم ،ثابت عن معمر فال، وحديث البصرة وأهل الكوفة أهل فأما مستقيم،
 فيه بالبصرة معمر حدث  ما:"وقال أبو حاتم. )8( "األوهام كثير ،مضطرب ربالض وهذا ،عروة بن

 هو ثقة إال فيمن تُكلم به فيهم، وفي روايته بالبصرة، وقد روى :قلت )9( "الحديث صالح وهو أغاليط،
  .في هذا الحديث عن الزهري، وهو من أثبت الناس فيه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  علل اإلسناد
  :د فيه علتانهذا اإلسنا

 واليضره في هذا الحديث ألن الراوي عنه  تغير بعدما عمي،هو ثقة، همام بن الرزاقِ عبد :األولى
  .الثانيةالمرتبة من ألنه   واليضره تدليسه أيضاً.الدبري إسحاقليس 

 حـدث  فيما وكذا ،شيئاً عروة بن وهشام ،واألعمش ،ثابت عن روايته فيو ،ثقة راشد بن معمر :الثانية
  .، وقد روى في هذا الحديث عن الزهري وهو من أثبت الناس فيهبالبصرة به

        

                                                
  .51، الكواكب النيرات، ص74 المختلطين للعالئي ص) 1(
  .541 تقريب التهذيب، ص) 2(
  .8/256 الجرح والتعديل، ) 3(
  .28/309 تهذيب الكمال، ) 4(
  28/308 المرجع السابق، ) 5(
  .28/310سابق ، المرجع ال )6(
  .                  28/309 المرجع السابق ، ) 7(
  .             10/218 تهذيب التهذيب، ) 8(
  .8/256 الجرح والتعديل، ) 9(
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في الذي يدخل الجنة آخر الناس يقال له اعد ما بلغت قدماك            " ومنه الحديث   : قال ابن األثير رحمه اهللا      
    .)1(" فيعدو حتَّى إذا بلَّح

  )45(حديث رقم 
  :اهللا رحمه  شيبةأبي ابنقال 
 ماِلـك  بـنِ  عـوف  عن ، كَعبٍ بن محمد حدثَني : قَاَل ، عبيدةَ بنِ موسى عن ، الْحبابِ بن زيد حدثَنَا

يعوُل قَاَل : قَاَل ، اَألشْجسِإنِّي : وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر لَمَألع رِل آخَأه نَّةخُوالً الْجنَّةَالْ دٌل ، ججر 
َأُل كَانسي اللَّه َأن هزِححزنِ يتَّى ، النَّارِ عخََل ِإذَا حُل دَأه نَّةنَّةَ الْجُل ، الْجَأهالنَّارِ و النَّار كَان نيب ،ذَِلك 
 يـا  : قَـالَ  ؟ النَّارِ عنِ تُزحزح َأن تَسَأْل لَمَأ ، آدم ابن يا : فَقيَل ، الْجنَّة بابِ من ُأدنُني ، ربِ يا : فَقَاَل
 : قَـالَ  النَّارِ؟ عنِ تُزحزح َأن تَسَأْل َألَم ، آدم ابن يا : فَقيَل ، الْجنَّة بابِ من فََأدنُني ، مثْلُك ومن ، ربِ
نمثْلُك وي ، منُنفََأد نابِ مب نَّةفَنَ .الْجِإلَى ظَر ةرشَج نْدابِ عب نَّةي : فَقَاَل ، الْجنُنا ُأدنْهلَّ متَظا َألسلِّهبِظ 
 فَـرأى  ، منْهـا  فَـَأدنُني  ، مثْلُك ومن ، ربِ يا : فَقَاَل ؟ تَقُْل َألَم ، آدم ابن يا : قَاَل ، ثَمرِها من وآكَُل ،

 ومـن  ، رب يا : قَاَل حتَّى ؟ تَقُْل َألَم ، آدم ابن يا : فَقَاَل ، منْها ُأدنُني ، ربِ يا : قَاَلفَ ، ذَِلك من َأفْضَل
ـ  ، عينَـاك  ورَأتْه قَدماك بلَغَتْه ما فَلَك ، الشَّد : الْعدو : بكْرٍ َأبو قَاَل ، ُأعد : فَقيَل .فََأدنُني ، مثْلُك  : اَلقَ
 ، وَأضـعافُه  مثْلُـه  لَـك  : فَيقَاَل ؟ ِلي وهذَا ، ِلي هذَا ، ربِ يا : قَاَل ، َأعيا يعني ، بلَّح ِإذَا حتَّى فَيعدو
  .)2(. تُهمَألوسع وطَعامهِم الدنْيا َأهِل كسوة في ِلي َأذن فَلَو ، ربي عنْي رضي قَد : فَيقُوُل

  تخريج الحديث
وأخرجـه  .)3( أخرجه عبد اهللا بن المبارك من طريق عبد العزيز بن أبي عثمان الرازي بـه بنحـوه                  

  .  من طريق عبيد بن غنام به بنحوه)4(أبونعيم األصفهاني
  سنادرجال اإل

 منه فأكثر ،الحديث في ورحل ،بالكوفة وكان ،خراسان من أصله :العكلي الحسين أبو الحباب بن زيد*
 قـد  بـأس  به يكن لم :الذهبيقال   .)5(ومائتين ثالث سنة مات الثوري حديث في يخطىء صدوق وهو
  . حجرابنكما قال صدوق يخطئ  :قلت.)7( حبان الثقاتابنذكره . )6(يهم

                                                
    . 397 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .34012  /36 / 7: مصنف ابن أبي شيبة )2(
  . 1/446/1265:الزهد والرقائق البن المبارك )3(
  .2/78/484:صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني )4(
  .222ص:  تقريب التهذيب)5(
  .1/415:  الكاشف)6(
  .6/314:  الثقات البن حبان)7(
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، دينـار  بن اهللا عبد في سيما وال ضعيف :المدني العزيز عبد أبو الربذي نشيط بن عبيدة بن موسى*
  . )1( ومائةوخمسين ثالث سنة مات ،ابداًع وكان

، دمشق وسكن ،الفتح مسلمة من مشهور بياصح :ذلك غير ويقال حماد أبو األشجعي مالك بن عوف*
   .)2(روى له الجماعة ،وسبعين ثالث سنة ومات

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . فيه موسى بن عبيدة ضعيفألنه ضعيف إسناد 

        
هو أول ما يرطـب     " فقد طاب البلَح    ارجعوا  " وفي حديث ابن الزبير     ) س: (قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)3( من البسر واحدها بلحة وقد تكرر في الحديث
  )46(حديث رقم 

  .أعثر على تخريج له لم 
        

البلد مـن األرض مـا كـان    " ني البلد وأعوذ بك من ساك " فيه  ) س(،  )بلد: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)4( مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء وأراد يساكنيه الجِن ألنهم سكان األرض

  )47(حديث رقم 
  :رحمه اهللا  خزيمة ابناإلمام قال 
 َأنَّه  ، عبيد الْحضرمي   عن شُريحِ بنِ    بن عمرو،  حدثَنَا َأبو الْمغيرة حدثَنَا صفْوان    ثنا محمد بن يحيى ،      حد

 كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه        : قَالَ ،سمع الزبير بن الْوِليد يحدثُ عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخَطَّابِ           
ض ربي وربك اللَّه َأعوذُ بِاللَّه من شَرك وشَر ما فيـك             يا َأر  :"وسلَّم ِإذَا غَزا َأو سافَر فََأدركَه اللَّيُل قَالَ       

،      يكقَ  فا خُلم شَرو،     كلَيع با دم شَربٍ        ،وقْرعو ةيحو دوَأسو دكُلِّ َأس شَر نم وذُ بِاللَّهَأع،    شَـر نمو 
  .)5("اِلد وما ولَدومن شَر و، الْبلَد يساكن

  
  

                                                
  .552ص:  تقريب التهذيب)1(
  .4/742،اإلصابة433ص المرجع السابق)2(
    . 397 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
    . 398 / 1 : المرجع السابق)4(
  .2572 :،رقمباب صفة الدعاء بالليل في األسفار، كتاب المناسك،زيمةصحيح ابن خ)5(



  81

  تخريج الحديث
ــوداود ــه أب ــق ب)1(أخرج ــن طري ــوه م ــه بنح ــن صــفوان ب ــد ع ــن الولي ــة ب ــو.قي ه أخرج

 المغيرة عن صفوان بن عمرو بـه  أبي،جميعهم من طريق    )5(،والطبراني)4(،والبيهقي)3(،والحاكم)2(أحمد
  .بنحوه 

  سنادرجال اإل
 المائـة  بعـد  مات كثيرا يرسل وكان ،الثالثة من ثقة :الحمصي الحضرمي شريح بن عبيد بن شريح*

مي شـا :قال العجلي .)7(خلق عن أرسل قد صدوق:قال الذهبي  .)6(  ماجة ابنبوداود والنسائي و  أروى له   
  . حجرابنوكان يرسل كما قال ، ثقة :قلت.)9( حبان في الثقاتابنذكره . )8(ثابعي ثقة

 )11(ثقـة :وقـال الـذهبي  .)10(بوداود والنـسائي أ له مقبول من الرابعة روى:الشاميالزبير بن الوليد    *

   .ثقة،وذلك لتوثيق بعض العلماء له :قلت.)12( حبان في الثقاتابنوذكره .
   .باقي رجال الحديث ثقات 

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)13(هذَا حديثٌ صحيح الِْإسنَاد، ولَم يخَرجاه: وكذلك قال الحاكم  ، صحيحه إسناد

        
  
  

                                                
  .2/339/2605سنن أبي داود  )1(
  .3/124/12271، 2/132/6161:  مسند أحمد)2(
  .1/615/1637:  المستدرك)3(
  .5/253/10101:  السنن الكبرى للبيهقي)4(
  .2/85/962:  مسند الشامين)5(
  .265ص :تقريب التهذيب)6(
  .1/483: اشف الك)7(
  .1/452:  الثقات للعجلي)8(
  .4/353:  الثقات البن حبان)9(
  .214ص:  تقريب التهذيب)10(
  .1/402:  الكاشف)11(
  .4/261:  الثقات البن حبان)12(
    ..447 / 1:المستدرك على الصحيحين )13(



  82

بفتح الباء وسكون الالم والحـاء المهملـة اسـم        ) بلدح(فيه ذكر   ) ... بلدح: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1( موضع بالحجاز قرب مكة

  )48(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  البخاري اإلمامقال

     دَأس نلَّى بعثَنَا مدخْ     ،حالْم ني ابنعزِيزِ يالْع دبثَنَا عدةَ    ِ،تَارحقْبع نى بوسنَا مرقَالَ ، َأخْب :  اِلمي سنر2( َأخْب( 
 يحدثُ عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأنَّه لَقي زيد بن عمرِو بنِ نُفَيـٍل بَِأسـفَِل    )3(َأنَّه سمع عبد اهللاِ   

   ،زَل علَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْوحي وذَاك قَبَل َأن ينْبلْدحٍَ
            ما لَحيهةً ففْرس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر هِإلَي مقَالَ ،فَقَد ا ثُمنْهْأكَُل مي ى َأنـا   :"فََأبمِإنِّي لَا آكُـُل م 

  .)4(" ذُكر اسم اِهللا علَيه ولَا آكُُل ِإلَّا ممامتَذْبحون علَى َأنْصابِكُ
  تخريج الحديث

   .)5 (همثلموسى بن عقبة به بعبد العزيز بن المختارعن  من طريق لبخاريه اأخرج
  رجال اإلسناد

  .ثقات جميعهم رجال اإلسناد
        

به حولَه وُأبلـسوا حتـى مـخ أوضـحوا       فتأشَّب أصحا " فيه  ) س(،  ) بلس: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)6( الحيرة: واإلبالس . الساكت من الحزن أو الخوف: ُأبسلُوا أي اسكتوا والمبلس" بضاحكة 

  )49(حديث رقم 
   :قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا 

 ا سعيد بن أبي عروبة،ثنحدثنا محمد بن بشر ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدحدثنا عبيد بن غنام ، 
 رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا مع:" ،قالعن عمران بنِ حصينٍ ، عن العالء بن زياد، )7(عن قتادة

يا َأيها النَّاس  ": اآليتَينِ صوتَههاتين  ِإذْ رفَع رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِهراسفَبعض اوهو في 
فلما :  قَاَل " يوم تَرونَها تَذْهُل كُلُّ مرضعة عما َأرضعتْ ،لَةَ الساعة شَيء عظيمقُوا ربكُم ِإن زلْزاتَّ

                                                
    . 399 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .226ص:  تقريب التهذيب)2(
  .315ص :المرجع السابق)3(
  .5499: ،كتاب الذبائح والصيد ،باب ماذبح على النصب،رقمصحيح البخاري )4(
  .3826 /40 / 5 :المرجع السابق )5(
    . 400 / 1 :النهاية في غريب األثر )6(
  ).453تقريب التهذيب ص.(قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي )7(
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حولَه  استووافَلَما رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَوٍل يقُولُه عند ا َأنَّه نا الْمطي وعرفُثنحثُّسمعنا ذلك 
  :ينادي ،فيناديه ربه ،فيقول يوم مكَلذَ:" اُهللا ورسولُه َأعلَم قَاَل: قَالُوا "  ؟َأي يومٍ ذَاكهل تعلمون :" قَاَل

و با رثُ النَّارِ ؟ كميعكُلِّ: َل وقَفي ب نممعست َألْف اَئة ونعستتَّى  ،فلما سمعوا ذلك ووا حسلُأب
 : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ما الذي عندهم ضحك،وقال فَلَما رَأى ذَِلك رسوُل،أوضحوا بضاحكة ما

من يا : قالوا " قَطُّ ِإالَّ كَثَّرتَاه احد  معا تخَليقَتَينِ ما كَانُل كممعذي نَفْسي بِيده ِإنَّكُمَ اعملُوا وَأبشروا فَوالَّ
وَأبشروا  اعملُوا : ، ثم قال  ، ومن هلَك من ولَد آدم وولَد ِإبليس يْأجوج ومْأجوج: ل نبي اهللا ؟ قا
   . )1("الرقْمة في ذراعِ الدابة في جنْبِ الْبعيرِ ، َأو بِيده ما َأنْتُم في النَّاسِ ِإالَّ كَالشَّامةمحمد  فَوالَّذي نَفْسِ

  تخريج الحديث
 ، عـن     البصري  الحسن ،من طريق   )5(،والحاكم  )4( ،والنسائي في الكبرى     )3(أحمد،و)2(ه الترمذي أخرج

  .عمران بن حصين بنحوه 
  :سنادرجال اإل

 كثيـر ، تـصانيف  له، حافظ ثقة :البصري النضر أبو موالهم اليشكري مهران عروبة أبي بن سعيد*
 وقيـل  ،مائـة و وخمسين ست سنة مات ،السادسة من قنادة في الناس بتأث من وكان، واختلط ،التدليس
 .شكال عنه بروايته عن قتادة زال اإلثقة ،فقد:قلت .)6(روى له الجماعة، مائة ووخمسين سبع

 ،خيبـر  عـام  أسـلم  :مـصغر  وجيم بنون نجيد أبو الخزاعي خلف بن عبيد بن حصين بن عمران*
  .)32( ،تقدمت ترجمته رقم فاضال وكان ،وصحب

 .رجال اإلسناد ثقاتباقي 

   الحديثإسنادالحكم على 
   .ه صحيحإسناد

        
  
  

                                                
  .18/218/546:  المعجم الكبير)1(
  .5/322/3168:  سنن الترمذي)2(
  .4/435/19915:  مسند أحمد بن حنبل)3(
  .6/41/11340:  السنن الكبرى للنسائي)4(
   .1/81/78:  المستدرك للحاكم )5(
  .239 ص:تقريب التهذيب)6(
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   .)1( ودهشها تحيرها أي "وإبالسها الجن تر ألم " الحديث ومنه : اهللا رحمه األثير ابن قال
  )50(حديث رقم 

   :  رحمه اهللا البخاري اإلمامقال
     انملَيس نى بيحثَنَا يدي   :قَاَل،حثَندبٍ ابن حه2( و( َر  : قَالمي عثَندح )3(    ااِلمس َأن ُ)نِ     )4اِهللا ب دبع نع ثَهدح

 بينَما عمر جاِلس ِإذْ مر بِه       ، لََأظُنُّه كَذَا ِإلَّا كَان كَما يظُن      :"َ ِلشَيء قَطُّ يقُوُل     )5( ما سمعتُ عمر   :عمر قَالَ 
 لَقَد َأخْطََأ ظَنِّي َأو ِإن هذَا علَى دينه في الْجاهلية َأو لَقَد كَان كَـاهنَهم علَـي الرجـَل                    :رجٌل جميٌل فَقَالَ  

نِّي َأعزِم علَيك ِإلَّا ما َأخْبرتَنـي   قَاَل فَِإقْبَِل بِه رجٌل مسلم  ما رَأيتُ كَالْيومِ استُ    :فَدعي لَه فَقَاَل لَه ذَِلك فَقَالَ     
 بينَما َأنَا يومـا فـي الـسوق         :فَما َأعجب ما جاءتْك بِه جِنِّيتُك قَالَ      : كُنْتُ كَاهنَهم في الْجاهلية قَاَل       :قَاَل

 ويْأسها من بعد ِإنْكَاسـها ولُحوقَهـا بِالْقلَـاصِ          جِن وِإبلَاسها َألَم تَر الْ   :جاءتْني َأعرِفُ فيها الْفَزع فَقَالَتْ    
  رما قَاَل عهلَاسَأحو:      ا َأنَا نَاِئمنَميقَ بدص نْدع             ـارِخٌ لَـمص خَ بِهرفَص هحٍل فَذَبجٌل بِعجر اءِإذْ ج هِمتآِله

 يقُوُل لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا فَوثَـب الْقَـوم    فَصيحد صوتًا منْه يقُوُل يا جليح َأمر نَجِيح رجلٌ    َأسمع صارِخًا قَطُّ َأشَ   
              رَأم يحلا جى ينَاد ذَا ثُمه اءرا وم لَمتَّى َأعح حرقُلْتُ لَا َأب    يحٌل فَصجر قُوُلنَجِيحِإلَّا ا    :ي ـتُ    لَا ِإلَهُهللا فَقُم

 ذَا نَبِييَل هق نَا َأنبا نَش6("فَم(.  
  تخريج الحديث

  . تفرد به البخاري دون مسلم
  رجال اإلسناد

*انملَيس نى بيحى  بنِييحبنِ ي يدعس يفعسنة مات يخطئ، صدوق مصر نزيل الكوفي سعيد أبو ،الْج 
  .)7(ي، والترمذي، روى له البخاروثالثين ثمان أو سبع

   .)10(شيخ: وقال أبو حاتم. )9(ربما أغرب: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال. )8(وثقه الدارقطني

                                                
    . 400 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    ).328تقريب التهذيب ص.( عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي )2(
    ).417تقريب التهذيب ص.(زيد بن عبد اهللا القرشي  عمر بن محمد بن )3(
    ).226ص: تقريب التهذيب .( سالم بن عبد اهللا بن عمر العدوي )4(
    ).412تقريب التهذيب ص.( عمر بن الخطاب )5(
  .3866 :،كتاب المناقب ،باب إسالم عمر بن الخطاب ،رقم صحيح البخاري )6(
  .591تقريب التهذيب، ص ) 7(
  .283، صالحاكم للدارقطنيسؤاالت   ) 8(
  .9/263الثقات البن حبان،   ) 9(
  .9/154الجرح والتعديل،   ) 10(
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لم يكثر البخاري من :  وقال ابن حجر.عرفه وانتقى من حديثه ، وهو شيخ البخاري،صدوقهو : قلت
  .)1(صةبن وهب خاعبداهللا تخريج حديثه وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

: وهو بفـتح البـاء والـالم   " ل البلس من أحب أن يرقَّ قلبه فليدم أك"وفيه) ه: (رحمه اهللا   األثير قال ابن 
  .)2(  مضموم الباء والالمعن ابن األعرابيوقيل هوالعدس وهو.التين وقيل هو شيء باليمن يشبه التِّين

  )51(حديث رقم 
  : رحمه اهللا الديلميمام اإلقال 

حدثَنَا محمد بن عبـد     ،بن يزِيد الدقَّاقُ    َأبو الْقَاسمِ عبد الرحمنِ      أنْبَأنَاَ ،بي أَ أنْبَأنَاَ ،أنْبَأنَاَ محمد بن الْحسينِ     
  ،الْوِليد بن سلَمةَ الَْأزدي حدثَنَا ،بالرقةيدلَاني َأبو يوسفَ محمد بن َأحمد الص حدثَنَا ، الْعزِيزِ

       طَاءع نسٍ عقَي نب رمثَنَا عداسٍ     ،حبنِ عنِ ابرفعهع "     هرِقُّ قَلْبي ََأن بَأح نفَ" مليكـلِ ن َأدم سلَ الـب"، 
  .)3(يعني العدس وقيل التين

   تخريج الحديث
   .الآللي المصنوعةه إال عند الديلمي في كتابه لم أجد 

  سنادرجال اإل
 الـرحمن  عبـد  أبـو  كان الصوفية بأخبار عناية ذا كان :لميأبوعبد الرحمن محمد بن الحسين الس     *

   .)14(تقدمت ترجمته رقم ، األحاديث للصوفية يضع وكان ، ثقة غير السلمي
  .لم أجد له ترجمة  :لميالسالحسين *
  .لم أجد له ترجمة  : عبد الرحمن بن يزيد الدقاقأبو القاسم*
  .لم أجد له ترجمة : محمد بن عبد العزيز*
 هـو متـروك   : قـال الـدارقطني   ، يروي عن عمر بن قيس عن عطـاء        :دنيرالوليد بن مسلمة األ   *

   .)4(الحديث
  .)5(،روى له ابن ماجه السابعة من ،متروك :بسندل المعروف المكي قيس بن عمر*
   .)6(تقدمت ترجمته رقم   ،صدوق اختلط  :نِ الساِئبِ بءعطَا*

                                                
  .1/451فتح الباري البن حجر  ) 1(
    . 400 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
  .180 / 2 :الآللي المصنوعة )3(
  .725 / 2 : المغني في الضعفاء.187 / 3: الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )4(
  .416ص:  تقريب التهذيب)5(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . وكذلك لم أقف على حال بعض رواته ،الحديث متروك قيس بن عمر ألنه ضعيف جداً إسناد
        

" لى أصحاب الفيل كالبلَسان     بعث اهللا الطير ع   " وفي حديث ابن عباس     ) س: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
هكذا . أظنها الزرازِير والْبلْسان شجر كثير الورق ينبت بمصر وله دهن معروف          : قال عباد بن موسى     

  .)1(ذكره أبو موسى في غريبه
  )52(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له  
        

البالَط ضـرب   " قَلْتُ الجمل في ناحية البالَط      ع"في حديث جابر    " ... بلط  : " قال ابن األثير رحمه اهللا      
وقد تكرر  . من الحجارة تُفْرش به األرض ثم سمى المكان بالَطا اتِّساعا وهو موضع معروف بالمدينة               

  .)2(في الحديث
  )53(حديث رقم 

    : رحمه اهللالبخارياإلمام قال 
   ملسثَنَا مد3(ح(  ٍيلقو عثَنَا َأبدح)4( قَاَل       ح كِِّل النَّاجِيتَوو الْمثَنَا َأباُهللا          :د ـيضاِهللا ر ـدبع ـنب ابِرتُ جَأتَي

 وعقَلْتُ الْجمَل فـي نَاحيـة الْبلَـاط   دخََل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْمسجِد فَدخَلْتُ ِإلَيه          : " قَاَل   ،عنْهما
  .)5("الثَّمن والْجمُل لَك" :ذَا جملُك فَخَرج فَجعَل يطيفُ بِالْجمِل قَاَل ه:فَقُلْتُ

  تخريج الحديث
،عن بن أبي زائدة  زكرياء  من طريق    أيضاً، )8( ومسلم )7( به بنحوه ،وأخرجه البخاري    )6( البخاري هأخرج
  . عن جابر بن عبداهللا به بنحوه،الشعبيعامر

                                                
    . 400 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    . 401 / 1 : المرجع السابق)2(
  .)529تقريب التهذيب ص.(مسلم بن إبراهيم األزدي  )3(
  .)125صتقريب التهذيب .(أبوعقيل بشير بن عقبة الناجي  )4(
  .2470 :،كتاب المظالم والغصب،رقم صحيح البخاري )5(
  .4/30/2861 السابقالمرجع  )6(
  .3/189/2718المرجع السابق )7(
  .5/51/4182: مسلمصحيح  )8(
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  رجال اإلسناد
  .ثقاتجميعهم إلسناد رجال ا

        
ال يذْهب أمر هذه األمة إالَّ على رجل واسـع          " في حديث علي    ) ... بلعم  : (قال ابن األثير رحمه اهللا      

مجرى الطعام في الحلق وهو المرِيء يريد على رجـل          : البلعوم بالضم والبلْعم    "  السرم ضخم البلْعوم  
سوف أو مسع خَل والمخْرجشديددة المعفه بسماء فوص1(رف في األموال والد(.  

  :)54(حديث رقم 
  :رحمه اهللا نعيم بن حماد قال اإلمام

حسن بـن   تيت   أَ :اَل قَ ، عن سفْيان بنِ اللَّيلِ    ، عنِ الشَّعبِي ،عنِ السرِي بنِ ِإسماعيَل      ، حدثَنَا ابن فُضيلٍ  
 جمـا احـتَ    م انكَ فَ ،نينؤم الم ذَليا م :ه لَ لتُقُفَ،دينة إلى الم  ةوفَن الكُ جوعه م  ر عدما ب نه ع ضى اهللاُ ر علي
اَلأن قَ ،علي: معتُ س ع ياًل ر ى اهللاُ ض ع نه عتُ: ول  قُ يمـلَّم         سلَيه وسلَّى اهللا عوَل اِهللا صسـ ي ر  الَ  " :لوقَ

ـ   و ُلأكُ ي ،مِلع الب خمِ ض رمِع الشَ اس و ٍلجلى ر  هذه األمة ع   حتى يجتمع أمر  يام  تَذْهب اللَّياِلي واألَ   ال يعشب، 
وهو عاوِ مفَ،ة  يعأَ متُل أَ ن عالَ تَ  اهللاِ مر ى واقع ،ون تَ  أَ فتُخ جري بين ي وينُب ه الدماء، اِهللا و م  ا يسر عـد  ني ب

 إذ سعتُم  هذا الح يث أ دن  نيا لي الد، ما طَ  ولع ت عالشَ ليه مس ،القَومر، تَ يت اهللاَ قَإني لَ  و ةبالى  عمجحمٍ  مد 
  .)2(اًلم ظُمٍسل مىءامرِ

  تخريج الحديث
   .)3(نعيم بن حماد عن محمد بن فضيل به بنحوهه العقيلي من طريق أخرج

  سنادرجال اإل
رمي بالتشيع  ،   صدوق عارف    : عبد الرحمن الكوفي  بن فضيل بن غزوان الضبي موالهم أبو        محمد  *

   . )5(ووثقه الذهبي . )4( روى له الجماعة، ومائتينمات سنة خمس وتسعين،من التاسعة
وقـال   ،ثقـة : قـال فل يحيى بن معين عن محمد بن فـضيل   ئس، و محمد بن فضيل شيخ   :أبوحاتمقال  
  .  صدوق : حجرابنكما قال وقلت  . )6(هل العلم أمحمد بن فضيل صدوق من : زرعة وبأ

                                                
    . 401 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .164/422 / 1: الفتن نعيم بن حماد )2(
  .550/775 / 2: الضعفاء الكبير )3(
  .889 ص :تقريب التهذيب )4(
   .211 / 2 :الكاشف للذهبي )5(
  .58 / 8 :الجرح والتعديل )6(
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 مـن  الحـديث  متـروك  وهـو  القضاء ولي :الشعبي عم بن الكوفى الهمداني إسماعيل بن السري*
 .)1( ماجهابنروى له  ،السادسة

 ابـن قـال    .)2(حديثه يصح وال،   الرفض في يغلو ممن كان كوفيهو : قال العقيلي    :سفيان بن الليل  *
 الإ يرويـه  ال حديثـه  :النباتي قال ،هذا غير له يحفظ ال جهولم سفيان : األزدي الفتح أبو قال: حجر
  .)3(شيء ال وهو، ي بن إسماعيلالسر

*    يلنِ عنِ بسصـحبه  وقد وريحانته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سبط :الهاشمي طالب أبي بنالْح 
 خمـسين  سنة مات لب وقيل،   وأربعين سبع بن وهو ،وأربعين تسع سنة بالسم شهيدا مات ،عنه وحفظ
   . النسائي و الترمذيو داود أبو له روى،  بعدها وقيل

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . الحديث متروك إسماعيل بن السري ألنه ضعيف جداً إسناد
        

ه عليه وسلم ما لو     حفظْت من رسول اللّه صلى اللّ     " ومنه حديث أبي هريرة     : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)4(" بثَثْتُه فيكم لَقُطع هذ البلْعوم 

  )55(حديث رقم 
  : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 

 هريـرةَ   أبـي عن  ،عن سـعيد الْمقْبـرِي    ، )7( ذْئبٍ أبي ابن عنِ   )6(حدثَني َأخي : قَالَ ،)5(حدثَنَا ِإسماعيلُ  
وَأما الْآخَر فَلَـو بثَثْتُـه       ، َأما َأحدهما فَبثَثْتُه  فَ ، عاءينِولَّى اُهللا علَيه وسلَّم     سوِل اِهللا ص  حفظْتُ من ر  :َلقَا

وملْعذَا الْبه ع8( "قُط(.  
  تخريج الحديث

   .من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن أبي ذئب به بنحوه )9( البخاريأخرجه
                                                

  .230ص:  تقريب التهذيب)1(
  .2/175:  الضعفاء الكبيرللعقيلي)2(
  .3/53:  لسان الميزان)3(
    . 402 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
  . )108تقريب التهذيب ص  .(أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل)5(
  .)333يب ص تقريب التهذ.(عبد الحميد بن عبداهللا بن عبد اهللا األصبحي  )6(
  .)493تقريب التهذيب ص .(محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي  )7(
  .120:،كتاب العلم ،باب حفظ العلم ،رقمصحيح البخاري )8(
  .35/119 / 1:صحيح البخاري )9(



  89

  جال اإلسنادر
 أبـي  بـن  اهللا عبد أبو األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل*

ومـائتين ،روى    وعشرين ست سنة مات العاشرة من حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق المدني أويس
  .صدوق، تابعه أحمد بن أبي بكر:وقلت .)1(له البخاري ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه 

*سيدع يأبِ بنيدعس  رِيقْبهو : الْميدعس كَ بنيسسنين بأربع موته قبل تغير ثقة ،سعد أبو ، ان، 
   .)2( ومائة، روى له الجماعةالعشرين حدود في مات ،مرسلة سلمة وأم ،عائشة عن وروايته

:" وقال العالئي. )4("سنيناختلط قبل موته بأربع :" ابن حبان في الثقات وقالوذكره . )3(وثقه العجلي
 أحاديث في عليه اختلف وأنه ،هريرة أبي عن أبيه ومن ،هريرة أبي من سمع المقبري سعيدا أن تقدم
 روى مما هريرة أبي عن روى ما يميز سعد بن الليث فيه الناس وأثبت ،موته قبل اختلط أنه :وقالوا
. )5( "الواسطة أباه ألن يضر ال فإنه ريرةه أبي عن مرسال حديثه من كان ما أن وتقدم ،عنه أبيه عن

: سعد بن محمد وقال .كبر ما بعد ساء: شعبة قال .الصحيحين رجال من أيضا شهورم:" وقال أيضاً
أن أحداً أخذ عنه في االختالط، فإن ابن ما أجد :  الذهبيقال .سنين بأربع موته قبل اختلط أنه إال ثقة
ثقة اختلط قبل موته بأربع سنين، والليث بن سعد أثبت :  قلت.)6("هة أتاه ولعابه يسيل فلم يأخذ عنعيين

الناس فيه، ولم يروِ عنه في هذا الحديث، ولكن مضمون كالم العلماء أن هذا االختالط اليضره فيبقى 
  .على توثيقه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
  علل اإلسناد

  :تان علهذا اإلسناد فيه
 ،تابعـه   حفظـه  من أحاديث في أخطأ صدوق أويس أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل :األولى

  .أحمد بن أبي بكر
ولم يروِ عنه     سعيد المقبري، ثقة اختلط قبل موته بأربع سنين، والليث بن سعد أثبت الناس فيه،              :ةنيالثا

  .، وليس له متابعفي هذا الحديث
        

                                                
  .108 تقريب التهذيب ص )1(
  .236 تقريب التهذيب، ص) 2(
  .1/399 الثقات للعجلي، ) 3(
  . 4/284ان  الثقات البن حب) 4( 

  .184 جامع التحصيل، ص ) 5(
  .40 المختلطين للعالئي، ص) 6( 
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واجعل ما أنْزلْتَ لنا قُوة وبالَغاً إلى حـين  "يث االستسقاء وفي حد )... بلغ  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(البالغ ما يتَبلَّغ ويتَوصل به إلى الشيء المطلوب"

  )56(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  أبوداوداإلمام قال

      ىلاَألي يدعس نب ونارثَنَا هدارٍ   ،حزن نب ثَنَا خَاِلددى   ،حثَندورٍ     حربم نب مالْقَاس،   ونُسي ننِ   ،عشَامِ به نع
صلى اهللا عليه   - قَالَتْ شَكَى النَّاس ِإلَى رسوِل اللَّه        - رضى اهللا عنها     -عن عاِئشَةَ   ،)2(ه  أبيعن  ،عروةَ  
 :د النَّاس يوما يخْرجون فيه قَالَتْ عاِئـشَةُ        قُحوطَ الْمطَرِ فََأمر بِمنْبرٍ فَوضع لَه فى الْمصلَّى ووع         -وسلم

    وُل اللَّهسر جصلى اهللا عليه وسلم -فَخَر-  ـررِ فَكَبنْبلَى الْمع دسِ فَقَعالشَّم اجِبا حدب ينصـلى اهللا  - ح
م جدب ديارِكُم واستْئخَار الْمطَرِ عن ِإبانِ زمانـه          ِإنَّكُم شَكَوتُ  :" وحمد اللَّه عز وجلَّ ثُم قَاَل        -عليه وسلم 

       لَكُم تَجِيبسي َأن كُمدعوو وهعتَد لَّ َأنجو زع اللَّه كُمرَأم قَدو نْكُمقَاَل . "ع ثُم:)   ينـالَمالْع بر ِللَّه دمالْح
  كليمِ محنِ الرمحينِ  الرمِ الدو3( ) ي(                   ـىِإالَّ َأنْـتَ الْغَن الَ ِإلَـه َأنْتَ اللَّه ماللَّه رِيدا يُل مفْعي ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه 

فَع يديه فَلَم يـزْل فـى   ثُم ر. "ونَحن الْفُقَراء َأنْزِْل علَينَا الْغَيثَ واجعْل ما َأنْزلْتَ لَنَا قُوةً وبالَغًا ِإلَى حينٍ  
الرفْعِ حتَّى بدا بياض ِإبطَيه ثُم حوَل علَى النَّاسِ ظَهره وقَلَّب َأو حوَل رِداءه وهو رافع يديه ثُـم َأقْبـَل                     

       ابحس نِ فََأنْشََأ اللَّهتَيكْعلَّى رَل فَصنَزلَى النَّاسِ وع          هجِدسم ْأتي فَلَم تْ بِِإذْنِ اللَّهطَرَأم قَتْ ثُمربتْ ودعةً فَر
          كحض نِإلَى الْك متَهعرَأى سا روُل فَلَميالس الَتتَّى سصلى اهللا عليه وسلم   -ح- ح       اجِـذُهتْ نَوـدتَّـى ب

  .)4(" قَدير وَأنِّى عبد اللَّه ورسولُه َأشْهد َأن اللَّه علَى كُلِّ شَىء:"فَقَاَل
  تخريج الحديث

 ،جميعهم من طريق خالد بن نزار األيلي عن القاسم بن            )7(،والبيهقي)6( ،والحاكم    )5( حبان ابنه  أخرج
  .مبروربه بنحوه

  
  
  
  

                                                
    . 403 / 1 :النهاية في غريب األثر   )1(
  ).389تقريب التهذيب، ص( ، عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي)2(
  ).4ـ2سورة الفاتحة آية رقم ()3(
  .1175 :،رقمباب رفع اليدين في االستسقاء ،تفريع أبواب الجمعة ، كتاب الصالة،سنن أبي داود )4(
  .3/271/991:  صحيح ابن حبان)5(
  .1/476/1225:  المستدرك)6(
  .3/349/6202:  سنن البيهقي الكبرى)7(
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  سنادرجال اإل
روى   ومـائتين  وعشرين يناثنت سنة مات التاسعة من يخطىء صدوق  :األيلي الغساني نزار بن خالد*

 :بوحـاتم أ، وقال    )3( حبان في الثقات     ابن، وذكره    )2(ثقة  :،قال الذهبي    )1( له مسلم وابوداود والنسائي   
  .حجر صدوق  ابنوقلت كما قال  .)4(صدوق 

 ، ومائـة  وخمـسين  تسع أو ثمان سنة مات ، مالك عليه أثنى فقيه صدوق  :األيلي مبرور بن القاسم*
قال هـارون بـن     بوحاتم  أ ، وقال    )6( حبان في الثقات     ابن، وذكره   )5(بوداود والنسائي أم و روى له مسل  

تـوفي ،   : ما فعل القاسم بن مبرور ؟ قلت        : سعيد األيلي ، عن خالد بن نزار ، قال لي مالك بن أنس              
 . حجر صدوق ابنوقلت كما قال .)7( كنت أحسب أنه يكون خلفًا من األوزاعي: قال 

ـ  روايته في أن إال،   ثقة:  سفيان أبي آل مولى يزيد أبو ياأليل النجاد أبي بن زيدي بن يونس*   نـع
 سنة وقيل ،الصحيح على ومائة وخمسين تسع سنة مات،   خطأ الزهري غير وفي ،قليال وهما الزهري
  ، )10( حبان فـي الثقـات       ابن ، وذكره    )9(ثبات  أحد اإل :قال الذهبي    )8(ومائة روى له الجماعة ،     ستين

   . حجرابنوقلت كما قال 
 أو خمـس  سنة مات ،الخامسة من دلس ربما فقيه ثقة :األسدي العوام بن الزبير بن عروة بن هشام* 

 ، )12(عـالم أحـد األ :قال الذهبي   ،)11(روى له الجماعة     ،سنة وثمانون سبع وله ،ومائة وأربعين ست
 ثقـة   :بوحـاتم أوقال   ،)14( سيرين   ابن عن   ثقة يرسل :  ، وقال العجلي   )13( حبان في الثقات     ابنوذكره  

 .ثقة حجرابنوقلت كما قال .)15(مام في الحديثإ

                                                
  .191ص :تقريب التهذيب )1(
  .1/369:  الكاشف)2(
  .8/223:  الثقات البن حبان)3(
  .4/499:  الجرح والتعديل)4(
  .451ص:  تقريب التهذيب)5(
  .9/17:  الثقات البن حبان)6(
  .7/121:  الجرح والتعديل)7(
  .614ص:  تقريب التهذيب)8(
  .2/404:  الكاشف)9(
  .7/648:  الثقات البن حبان)10(
  .573ص:  تقريب التهذيب)11(
  .2/337:  الكاشف)12(
  .5/502:  الثقات البن حبان)13(
  .2/332:  الثقات للعجلي)14(
  .9/63:  الجرح والتعديل)15(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

 في تعليقه علـى سـنن    الشيخ األلبانيحكم عليه وقد ، فيه مجموعة من الرواة صدوق    ألن حسن   هإسناد
   .)1( حسنبأنه ابي داود

        
 يروى '  كل رافعة رفَعت عنا من البالَغ فلْتُبلَّغ عنَّا"ومنه الحديث ) ه ( :األثير رحمه اهللا قال ابن 

أحدهما أنه ما بلّغ من القرآن والسنن واآلخر من ذوي البالغ أي : بفتح الباء وكسرها فالفتح له وجهان 
وأما الكسر . صدر الحقيقي كما تقول أعطيته عطَاء الذين بلّغُونا يعني ذوِي التَّبليغ فأقام االسم مقام الم

يقال بالَغَ يباِلغ مبالَغَة وبِالغا إذا اجتَهد في األمر . أراه من المبالغين في التَّبليغ : فقال الهروي 
  .)2(كّل جماعة تبلغ عنَّا وتُذيع ما نقوله فلْتُبلِّغ ولْتَحك. والمعنى في الحديث 

  )57(حديث رقم 
  :ة الدنيوري رحمه اهللا بال اإلمام ابن قتيق

 عن حرام بن عثمان عن ،عن أبي حازم،عن إبراهيم بن محمد الحجي ، محمد  حدثني: قال،حدثني أبي
كلُّ رافعة رفَعتْ علينا من البالغ فقد حرمتُها أن تُعضد أو تُخْبط إالّ لعصفور قَتَب أو "عبداهللا بن  جابر
د مسصا حديدة م3("حالة أو ع(.  

  تخريج الحديث
  .ةبابن قتيتفرد به 

  رجال اإلسناد
  .)4(تابعي متروك مبتدع  :ال الذهبي ق:حرام بن عثمان األنصاري 

  الحكم على إسناد الحديث                                     
  . متروك بن عثمانإسناده ضعيف جداٌ،ألن حرام

        
  

                                                
  .1/455/1175:سنن أبي داود  )1(
    . 404 / 1 :النهاية في عريب الحديث واألثر)2(
    .393 / 1:غريب الحديث البن قتيبة )3(
  .152 / 1:المغني في الضعفاء )4(
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أي فُـتح كلـه يقـال بلَقْتُـه         " فَبلقَ الْباب   " في حديث زيد    ) س  ) ( بلق  : ( ر رحمه اهللا    قال ابن األثي  
  .)1(فانْبلَق

  )58(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
قَع وبلْقَعة  البالَقع جمع بلْ  " اليمين الكاذبة تَدع الديار بالَقع      " فيه) ه  ) ( بلقع  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

وقيـل  . وهي األرض القَفْر التي ال شيء بها يريد أن الحالف بها يفْتَقر ويذهب ما في بيتْه من الـرزق   
  .)2(هو أن يفرق اللّه شمله ويغَير عليه ما أواله من نعمه

  )59(حديث رقم 
  :قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا 

حدثَنَا عبد اللَّـه  ، بنِ الْحسينِ الْحيرِى ِإمالَء أحمدحدثَنَا َأبو الطَّيبِ محمد بن ،حافظُ َأخْبرنَا َأبو عبد اللَّه الْ    
  نةَ   أحمدبرسنِ َأبِى مقْرِئُ  ، بثَنَا الْمديفَةَ     ، حنَأبِى ح نيـرٍ      ، عـنِ َأبِـى كَثى بيحي نع،  ـداهجم ـن3(ع( 
عةَو4(كْرِم( ،   نْهع اللَّه ىضةَ رريرَأبِى ه نقَاَل،ع : وُل اللَّهسصلى اهللا عليـه وسـلم  - قَاَل ر-: "  سلَـي 

 شَىء ُأطيع اللَّه فيه َأعجَل ثَوابا من صلَة الرحمِ ولَيس شَىء َأعجَل عقَابا من الْبغْـىِ وقَطيعـة الـرحمِ                   
 عالَقب اريالد عتَد ةينِ الْفَاجِرمالْي5("و(.  

  تخريج الحديث
ـ وير،كثأبـي   من طريـق يحيـى بـن         )8(البيهقيو)7(وأبوعبداهللا القضاعي )6(أبوحنيفةه  أخرج ه أخرج

 سـلمة   أبيعن   ) محمد بن عمرو   يرو كث  أبي يحيى بن (من طريق محمد بن عمرو ، كالهما      )9(الطبراني
  .بنحوه  هريرة أبيعن 

  

                                                
    . 404 / 1 :النهاية في عريب الحديث واألثر )1(
    . 405 / 1 : المرجع السابق)2(
   ).244ب التقريب، صتقري( المخزومي الحجاج جبرأبو بن مجاهد)3(
   ).397تقريب التهذيب، ص( ،  مولى عبد اهللا بن عباس، أبو عبد اهللا المدني،عكرمة القرشي الهاشمي)4(
  .20364:،رقمباب ما جاء في اليمين الغموس، كتاب األيمان،السنن الكبرى للبيهقي )5(
  . 242/317 / 1 :مسند أبي حنيفة  )6(
   .176/255 / 1 :مسند الشهاب )7(
  4501 /481 / 6 :شعب اإليمان )8(
  . 1092 /19 / 2 :المعجم األوسط  )9(
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  سنادرجال اإل
 صـدوق  إمام التصانيف صاحب : الحافظ اهللا عبد أبو الحاكم النيسابوري الضبي اهللا عبد بن محمد*

 يجهل ممن هو فما عليه خفيت هل أدري فما ذلك من فيكثر ساقطة أحاديث مستدركه في يصحح ولكنه
  .)1( للشيخين ضتعر غير من بذلك مشهور شيعي هو ثم عظيمة خيانة فهو علم وإن ذلك
حدث عن سهل بن مهران الـدقاق البغـدادي قـال        : بن الحسين الحيري   أحمدأبو الطيب محمد بن     *

  .)2(حدثنا هوذة بن خليفة حدث عنه الحاكم في تاريخه
توفي بمكة فـي    . مام المحدث المسند، أبويحيى ، المكي      اإل   المقرئ  : مسرة أبي بن   أحمدعبد اهللا بن    *

  .)4( كتبت عنه بمكة، ومحله الصدق: حاتم أبي ابنوقال  .)3(سع وسبعين ومئتينولى سنة تجمادى األ

هو ثقة  :قلت، ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة :اليمامي نصر أبو موالهم ،ياِئ الطَّكَثيرٍ َأبِي بن يحيى*
فهذا له أما إرساو ، المرتبة الثانية من المدلسين ألنه منتدليسه ال يضريرسل، فأما يدلس و ،ثبت

  .)28:(تقدمت ترجمته رقم.أرسل عنهم عمن الحديث ليس
  .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .رف له ترجمة ع لم ت الحيريأحمدالطيب محمد بن اأب ألن  هذا الحديثسنادإل لم أقف على حكم  

        
  .)5(أي الخالية من كل خير" البلْقَعة شر النساء " ومنه الحديث ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )60(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
  
  

                                                
  .5/232:  لسان الميزان)1(
  .483 / 2: تكملة اإلكمال  )2(
   .632 / 12 :سير أعالم النبالء )3(
  .6 / 5  :الجرح والتعديل) 4(
    . 405 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
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وهـم يطْلقُـون    .أي نَدوها بِصلَته  " سالمبلُّوا أرحامكم ولو بال   "فيه  ) ه  ( )بلل  :( قال ابن األثير رحمه اهللا    
ة ألنهم لما رأوا بعـض األشـياء يتَّـصل ويخـتلط     على الصلة كما يطْلقُون اليبس على القَطيع النَّداوة  

بالنَّدواة ويحصل بينهما التَّجافي والتَّفرق باليبس اسـتعاروا البلَـَل لمعنَـى الوصـل واليـبس لمعنـى              
  .)1(القطيعة

  )61(حديث رقم 
  : رحمه اهللا البيهقياإلمام قال 

      اجِبأنا ح ،يهرٍ الْفَقو طَاهنَا َأبرَأخْب   نالْ     أحمد ب ادمح نب دمحبِيـبٍ         أبي، نا مح ـنب نـسنـا الْح ،يدور
بلُّـوا  : " الْعبدي، عن مجمعِ بنِ يحيى، عن سويد بنِ عامرٍ، َأن رسوَل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ              

  .)2( "َأرحامكُم ولَو بِالسلَامِ
  تخريج الحديث

 بن يزيـد بـن       عن مجمع بن يحيى    من طريق خالد بن عبد اهللا الواسطي      القضاعي  اهللا   أبوعبده  أخرج
  .)3( بمثلهعن سويد بن عامر حارثه 

  سنادرجال اإل
 ثم  ،محمد بن محمد محمش بميم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة بعدها ميم مكسورة           :  هو أبو طاهر الفقيه  *

ولـد  ،  عالم نيسابور ومسندها ،علي بن داود بن أيوب األستاذ الزيادي الفقيه الشافعي       ابن ،شين معجمة 
 حامد بن بالل محمد بن الحسين القطـان         أبيسنة سبع عشرة وثلثمائة وسمع سنة خمس وعشرين من          

 ،له مصنف في علم الشروط    ،  وكان قانعاً متعففاً    ،   وخلق وأملى ودرس     ،وعبد اهللا بن يعقوب الكرماني    
ه كان يسكن ميدان زياد بن عبـد        ألن ،وأثنى عليه وعرف بالزيادي   ،روى عنه الحاكم مع تقدمه عليه       و

 مائـة وتـوفى سـنة أربع     ، إنما سمي بذلك نسبة إلى بعـض أجـداده           : السمعاني ابنوقال  ،  الرحمن  
  .)4(هـوعشرة

  .)5(حديثا قط لم يسمع :فقالضعفه الحاكم  ، مندهابنشيخ مشهور لقيه  : الطوسيأحمدحاجب بن *
 بفتح النون والدال والموحدة التميمي أبو سعيد البـصري الكوسـج   :بن ندبةالحسن بن جبيب العبدي   *

 فيما كتـب  أحمدنا عبد اهللا بن أ : عبد الرحمنقال. )6(قال توفي سنة سبع وتسعين ومائة      ووثقه النسائي   

                                                
    . 406 / 1 : المرجع السابق)1(
  .346/7602 / 10 :عب اإليمانش )2(
   .379/654 / 1 :مسند الشهاب )3(
  .191 / 3 :شذرات الذهب ابن العماد )4(
  .508 / 2:  لسان الميزان،140 / 1: المغني في الضعفاء )5(
  .77 / 1 :خالصة تذهيب تهذيب الكمال )6(
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ا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة        بأ سألت   :قال، و الحسن بن ندبة ما كان به بأس      : بىأإلى قال قال    
   .)2( حبان في الثقاتابنوذكره  .)1( ال بأس به: فقال

 عن مجمع بن يحيـى      يبأسألت   حاتم   أبيبن  قال عبد الرحمن     : ةيارج بن يزيد بن     مجمع بن يحيى  *
 ابـن  وقال   ، )4( ثقة : عمارة ويعقوب بن شيبة وأبو داود      ابن وقال   .)3(ليس به بأس صالح الحديث    : فقال

 :،قلت)6( حبان في الثقات     ابنوذكره  .)5( وروى له مسلم والنسائي    ، كوفي صدوق من الخامسة   : حجر  
  .هوصدوق

ـ  هـو  وأما ، صحبة لجده ،صغير تابعي :صاريألنا حارثة بن يزيد بن عامر بن سويد*  لـه  أخرجف
 قـال  :قـال  عمـومتي  أحد عامر بن سويد سمعت :قال ،يحيى بن مجمع طريق من يعلى وأبو البغوي
 حديثـه  التـابعين  ثقـات  في حبان بنا قال ،بالسالم ولو أرحامكم بلوا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .)7(له صحبة ال:  منده ابنو البغوي وقال ، مرسل

  .باقي روات الحديث ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . ،وفيه إرسال ضعيفهإسناد
        

  
  
  
  

                                                
  .8 / 3 :الجرح والتعديل )1(
  .169 / 8 :الثقات البن حبان )2(
  .295 / 8 :والتعديلالجرح  )3(
  .44 / 10 :تهذيب التهذيب )4(
  .922ص: تقريب التهذيب )5(
  .439 / 5 :بن حبانالثقات  ال)6(
  .307/ 3 :اإلصابة في تمييز الصحابة )7(
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أي أصلكم فـي الـدنيا   " فإن لكم رحماً سأبلُّها بِبالَِلها " ومنه الحديث ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا  
وقيل هو كّل ما بلَّ الحلْـق مـن مـاء أو لـبن أو               . والبِالَل جمع بلَل    . وال ُأغْني عنكم من اللّه شيئاً       

  .)1(غيره
  )62(حديث رقم 

   : رحمه اهللا مسلماإلمام قال 
عن موسى بـنِ    ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ       ،)2( حدثَنَا جرِير  : قَاالَ ، بن سعيد وزهير بن حربٍ     حدثَنَا قُتَيبةُ 

صلى -ه   دعا رسوُل اللَّ   )3( )وَأنْذر عشيرتَك اَألقْربِين  ( لَما ُأنْزِلَتْ هذه اآليةُ      :عن َأبِى هريرةَ قَالَ   ،طَلْحةَ  
 يا بنى   ،يا بنى كَعبِ بنِ لَُؤى َأنْقذُوا َأنْفُسكُم من النَّارِ        " : قُريشًا فَاجتَمعوا فَعم وخَص فَقَالَ     -اهللا عليه وسلم  

 يا بنـى عبـد منَـاف        ،م من النَّارِ   يا بنى عبد شَمسٍ َأنْقذُوا َأنْفُسكُ      ،مرةَ بنِ كَعبٍ َأنْقذُوا َأنْفُسكُم من النَّار      
 يا بنى عبد الْمطَّلبِ َأنْقـذُوا َأنْفُـسكُم مـن     ، يا بنى هاشمٍ َأنْقذُوا َأنْفُسكُم من النَّارِ       ،َأنْقذُوا َأنْفُسكُم من النَّارِ   

َأن لَكُـم رحمـا سـَأبلُّها    فَِإنِّى الَ َأملك لَكُم من اللَّه شَـيًئا غَيـر    ، يا فَاطمةُ َأنْقذى نَفْسك من النَّارِ   ،النَّار
  .)4("بِبالَِلها

  تخريج الحديث
    .تفرد به مسلم دون البخاري 

  رجال اإلسناد
*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضحفظه من ميه عمره آخر في كان قيل الكتاب صحيح ثقة ،ي، 

هو ثقة، اختلط آخر عمره في حديث أشعث، وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا : قلت
  ).10(: تقدمت ترجمته رقم.الحديث

  ، تغيـر حفظـه   ،  عالم  ، ثقة فصيح  ، بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي         :عبد الْملك بنِ عميرٍ   *
  ).2(تقدمت ترجمته رقم  .نه ثقة أ الراجح :قلت.وربما دلس

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
       

  
  

                                                
    . 406 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).139ص: تقريب التهذيب.( يبِالض طرقُ  بنِالْحميد عبد بن جرِيرهو )2(
  ).214سورة الشعراء آية رقم ()3(
  .522:،رقم)وأنذر عشيرتك األقربين :(كتاب ، اإليمان ، باب قوله تعالى: صحيح مسلم  )4(
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  .)1( وقيل المطر. أراد اللبن " ما نَبِض بِبِالَل " ومنه حديث طهفة ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )***(حديث رقم 

   :قال اإلمام أبونعيم األصفهاني رحمه اهللا 
     ننِ بمحالر دبثَنَا عدكِّي،    أبيحزاقَ الْمحأحمدثنا حدِإس ،ادنِ زِيب دمحم نحد ب    ـننِ بمحالـر ـدبثنا  ع

     ،يدعو سَأب يارِثالْح دمححدم           ،ذْرِيالْع يدعنِ سى بيحنِ يى بيحي ننِ بمحالر دبحدثنا ع    دبع نب ثنا شَرِيك
 ،ينِ         اِهللا النَّخَعنِ بسنِ الْحشَبٍ، عونِ حامِ بونِ الْعنٍ، قَالَ       أبي عيصنِ حب انرمع نع ،رِيصنِ الْبسالْح  :

                 نةُ بيطَه فَقَام لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسلَى رع دينِ زب دي نَهنب فْدو مأبيقَد  يدرٍ النَّهيهز    يدي نيب 
َأتَينَاك من غَورِي تهامةَ علَى َأكْوارِ الْميسِ، تَرتَمي بِنَـا         : يا رسوَل اهللاِ  : النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ     

يد، ونَستَحيُل الرهام، ونَستَحيُل الْجهام مـن       الْعيس، نَستَحلب الصبِير، ونَستَجلب الْحبِير، ونْستَعضد الْبرِ      
         ،ةالْبِكَـار ـنم لُوجقَطَ الُْأمسو ،نثالْجِع بِسيو ،نهدنَشَفَ الْم طَا، قَدوالْم يظَةنْطَا، غَلي الْمف ضٍ غَاِئلَةَأر

  .)2(" ...............، لَا تَبِض بِبِلَاٍل،  ............
  .)32(تخريج هذا الحديث سابقاً رقم دراسة و تلقد تم

        
  .)3(أي أغْناه" من قَدر في معيشته بلَّه اللّه تعالى" وفيه ) س : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )63(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
هو شيء كلحـم    " ما شيء أبلُّ للجسم من اللَّهو       " وفي حديث لقمان    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)4(هالعصفور أي أشَد تَصحيحا وموافَقَة ل
  )64(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
       

  

                                                
    . 406 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .1570/3972 / 3 :معرفة الصحابة ألبي نعيم) 2(
    . 406 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
    .406 / 1 :ب األثرالنهاية في غري)4(
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البلَّة نَور العـضاء قبـل أن       " ألستَ تَرعى بلَّتَها    " وفي حديث عثمان    ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(عقدينْ

  )65(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
أي ضـخْم  " رأيته بيلَمانيا أقْمـر هجانـاً   " في حديث الدجال ) س ) ( بلم : ( قال ابن األثير رحمه اهللا  

  .)2( ويروى بالفاء. منْتفخ 
  )66(حديث رقم 

    : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 
الص دبثَنَا عددحم نسحثَنَا ثَابِتٌ:قَالَا  ، )3(ِ ودـ  ح نسقَاَل ح:ديو زـ  َأب   ، دمالص دبثَنَا :قَاَل: قَاَل عدح 

  ثُم جاء ،سِ ُأسرِي بِالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى بيت الْمقْد:" قَاَل، عباسٍابنعنِ )4( عن عكْرِمةَ ،هلَاٌل
 هلَتلَي نم،ميرِهبِعسِ وقْدالْم تيب ةلَامبِعو يرِهسبِم مثَهدفَقَاَل، فَح  نَاس:نسـا  : قَاَل حا بِمدمحقُ مدنُص ننَح 

 ، يخَوفُنَا محمد بِشَجرة الزقُّـومِ     :اَل َأبو جهلٍ  وقَ، جهٍل   أبي فَضرب اللَّه َأعنَاقَهم مع      ،فَارتَدوا كُفَّارا :يقُوُل  
وعيـسى وموسـى    ، ورَأى الدجاَل في صورته رْؤيا عينٍ لَيس رْؤيا منَامٍ           ،)5(هاتُوا تَمرا وزبدا فَتَزقَّموا   

   هِملَيع اتُ اللَّهلَوص يماهرِإبِئَل ال  ،والِ       فَسجالد نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص انًـا   :" فَقَالَ ،نَّبِيجه رقَـاَل   ، َأقْم 
نسا : قَالَ :حيانلَمفَي تُهَأي6( ر(يرد كَبا كَوةٌ كََأنَّهقَاِئم هنَييى عدانًا ِإحجه رَأقْم،  انَأغْـص هْأسر رشَع كََأن 
شَجةا     ،رى شَابيستُ عَأيرأبي و  ْأسِ  ،ضالر دعرِ ،جصالْب يددح،الْخَلْق طَّنب7(م( ، مـحى َأسوستُ مَأيرو)8( 

 مـن  )9(ِإربٍ فَلَا َأنْظُر ِإلَى ، ونَظَرتُ ِإلَى ِإبراهيم، شَديد الْخَلْق ـ، الشَّعرة:  قَاَل حسن ،آدم كَثير الشَّعرِ
كُمباحص نِّي كََأنَّهم هتُ ِإلَيِإلَّا نَظَر ابِهلَام،آرالس هلَيرِيُل عفَقَاَل جِب :اِلكلَى مع لِّمس ،هلَيتُ علَّم10(" فَس(.  

                                                
      .نفسه  المرجع السابق)1(
    .407 / 1 : المرجع السابق)2(
  .)164 ص : تقريب التهذيب.(األشيب موسى بن  الحسن بن موسىحسنالهو: حسن )3(
   ).397ص:تقريب التهذيب ( . مولى عبد اهللا بن عباس، أبو عبد اهللا المدني،عكرمة القرشي الهاشمي)4(
)5(بد والتمرأكل الز).760 / 2:النهاية في غريب األثر .(     
)6(عظيم ثَّةالج). 208 / 2:الحديث البن الجوزيغريب.(     
  ). 1/355 :النهاية في غريب األثر( .الضامر البطن: المبطَّن )7(
)8(محَأس:دوأي َأس . )467 / 1:غريب الحديث البن الجوزي .(  
    ). 24 / 1:الحديث البن سالمغريب . ( وهو العضو:اإلرب)9(
  .476/3546 / 5: مسند أحمد  )10(
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  تخريج الحديث
ـ  )3(،والنسائي في الكبرى  )2(الترمذيو ، )1(أحرجه البخاري  ن عكرمـة   ،من طريق عمرو بن دينـار ع

حسن بن موسى عـن   عن ،من طريق)5(والحارث ،)4(ه أبويعلى  أخرجو. بنحوه    عن أبي هريرة   القرشي
  . به بنحوه  األحولثابت بن يزيد

  سنادرجال اإل
 سـنة  مات ،شعبة في ثبت صدوق،البصري سهل أبو ،:العنبري سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد*

. )8(.يخطـئ :  قانع، وقال  ابنو.مأمون:والحاكم، وزاد .)7( سعد بناوثقه  .)6(روى له الجماعة  ، ومائتين سبع

صـدوق صـالح    : وقال أبو حاتم  .)10(ثبت في شعبة  :  المديني ابنوقال  . )9( حبان في الثقات   ابنوذكره  
  تابعه حسن بن موسى متابعةتامه  ،وقدالراجح أنه ثقة:قلت.)12(حجة:،وقال الذهبي)11(الحديث

مات سـنة   ،  صدوق تغير بأخرة    ،   نزيل المدائن    :بو العالء البصري  هالل بن خباب العبدي موالهم أ     *
أتيت هالال وكان قـد تغيـر قبـل        : قال يحيى بن سعيد    .)14(روى له األربعة  ،  )13( ومائة أربع وأربعين 

 و يحيى بـن    ،)16(بي والمفضل بن غسان الغال    ،وثقه محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي        ،) 15(هموت
  .) 1(، ثقة )18(والذهبي ، ،)17(معين

                                                
  .6/2349/6239:  صحيح البخاري)1(
  .5/302/3134: سنن الترمذي) 2(
  .6/381/11292:  سنن النسائي الكبرى)3(
  .5/108/2720:  مسند أبي يعلى)4(
  .1/167/2720:  مسند الحارث زوائد الهيثمي)5(
  .356ص :  تقريب التهذيب)6(
  .7/300 :الطبقات الكبرى )7(
  .6/291 :، تهذيب التهذيب18/99 :تهذيب الكمال )8(
  .8/414 :الثقات البن حبان )9(
                     .6/291 :تهذيب التهذيب )10(
  .2/420 :التعديل والتجريح )11(
  .1/653 :الكاشف )12(
  .1026ص :تقريب التهذيب)13(
  .332 / 30 :تهذيب الكمال )14(
  .210 / 8  :اريخ الكبيرالت )15(
  .253 / 1 :تاريخ أسماء الثقات )16(
  .223 / 1) الدارمي عثمان رواية (:معين ابن تاريخ )17(
   .340 / 2 :الكاشف. 340 / 2 :من له رواية في الكتب الستة للذهبي )18(
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 وقـال يعقـوب بـن    ،)2(كان يقال تغير قبل موته من كبر السن:وزاد صدوق، وقال ،ثقة:وقال أبو حاتم 
وروى عنه  . تابعه عمرو بن دينار متابعة تامه        ،وقدهو ثقة : تلق. ان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا       ــسفي

  . ثابت قبل اإلختالط 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  حديث الإسنادالحكم على 
  .)3( شعيب األرنؤوط :وكذلك قاله صحيح إسناد

        
واألصـل  . أي حمامـات  " نـات  ستَفْتَحون بالداً فيهـا بال " فيه  )... بلن  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)4(بالَّالَت فأبدل الالم نونا

  )67(حديث رقم 
  :داود رحمه اهللا و قال اإلمام أب
 دمثَنَا َأحدح    ونُسي نب ، ريهثَنَا زدال          ،)5(ح دبع نع منِ َأنْعب ادزِي ننِ بمحالر دبثَنَا عدـعٍ    حافنِ رنِ بمحر 

      سر رٍو َأنمنِ عب اللَّه دبع نصلى اهللا عليه وسلم     ع قَالَ وَل اللَّه ":    جالْع ضَأر لَكُم تُفْتَحا سِإنَّهونتَجِدسمِ و 
  .)6("وامنَعوها النِّساء ِإالَّ مرِيضةً َأو نُفَساء،ِ رالْحماماتُ فَالَ يدخُلَنَّها الرجاُل ِإالَّ بِاُألزفيها بيوتًا يقَاُل لَها
  .النات وإنما بلفظ الحماماتلبلم أجده بلفظ ا

  تخريج الحديث
 من طريق جعفربن عون ،عن عبدالرحمن بن زياد بـه           )9(،والبيهقي)8(يد  ،وابن حم )7(أخرجه ابن ماجه  

  .  بمثله 
  
  
  

                                                                                                                                                   
  342 / 1 :سؤاالت ابن الجنيد )1(
  .75 / 9 :الجرح والتعديل )2(
  .374/3546 / 1 :مسند أحمد )3(
    . 408 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
  ). 218تقريب التهذيب ص.(زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل )5(
  .4013:سنن أبي داود،كتاب الحمام،باب الدخول في الحمام ،رقم )6(
  .5/306/3748سنن ابن ماجه  )7(
  .1/284/350عبد بن حميد مسند  )8(
  .7/308/15201 السنن الكبرى للبيهقي )9(
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  رجال اإلسناد

 إال أن سماعه عـن      ،ثقة ثبت ، نزيل الجزيرة    ،زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي        * 
ن مولـده سـنة     وكا،  ومائة  مات سنة اثنتين أو ثالث أو أربع وسبعين        ، من السابعة  ،أبي إسحاق بأخرة  

  .قلت لم يرو عن أبي إسحاق في هذا الحديث فهو ثقة ثبت .)1(،روى له الجماعةمائة 
* منِ َأنْعب ادزِي ننِ بمحالر دبعٍوعافنِ رنِ بمحالر دباتفق العلماء على تضعيفهما، ع.   

  باقي رجال اإلسناد ثقات 
  :الحكم على إسناد الحديث

   .)2(ضعيف:وكذلك قال األلباني  .إسناده ضعيف
        

وال خطَر على قَلْب بـشَر بلْـه مـا          " في حديث نعيم الجنة     ) س  ) ( بله  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وقد يوضع موضـع المـصدر      . بلْه من أسماء األفعال بمعنى دع واتْرك تقول بلْه زيداً           " اطَّلَعتُم عليه   

يحتمـل أن يكـون منـصوب المحـّل         : وقوله ما اطَّلَعتُم عليه     . يقال بلْه زيد أي تَرك زيد       ويضاف ف 
  .)3(دع ما اطَّلَعتم عليه من نَعيم الجنة وعرفْتُموه من لذَّاتها: ومجروره على التَّقْديرين والمعنى 

  )68(حديث رقم 
    : رحمه اهللا  البخاري اإلمامقال

 هريرةَ رضي   أبيعن  ، )6(حدثَنَا َأبو صاِلحٍ  ،)5(عنِ الَْأعمشِ ، )4(حدثَنَا َأبو ُأسامةَ  ،سحاقُ بن نَصرٍ    حدثَني إِ 
   نْهالَى        ،اُهللا عقُوُل اُهللا تَعي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نِ النَّبِيا      :"عم يناِلحي الصادبتُ ِلعددلَا     َأعَأتْ ور نيلَا ع

فَلَا تَعلَم نَفْس ما ُأخْفي لَهـم مـن   ( ثُم قَرَأ، علَيهرٍ ذُخْرا بلْه ما ُأطْلعتُمولَا خَطَر علَى قَلْبِ بشَُأذُن سمعتْ  
لُونمعا كَانُوا يبِم اءزنٍ جيَأع ة7( ")قُر(.  

  

                                                
  . 218تقريب التهذيب ص )1(
  .53 / 4 :السلسة الضعيفة)2(
    . 410 / 1 :النهاية في غريب األثر)3(
    .)177تقريب التهذيب، ص.( أسامةَ القُرشي بن حمادهو  ) 4(
    .)254تقريب التهذيب، ص.(سليمان بن مهران األسدي  ) 5(
    .)203ب التهذيب، صتقري.(ذكوان أبي صالح السمان الزيات  ) 6(
 ،)فَلَا تَعلَم نَفْس ما ُأخْفي لَهم من قُرة َأعينٍ(:ب تفسير القرآن ،باب قوله تعالى ،كتاصحيح البخاري )7(

   .)17:  رقم آيةسورة السجدة(: وانظر.4780:رقم
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  تخريج الحديث

 مـن طريـق   البخـاري ه أخرج ، و  عن أبي هريرة بمثله    همام بن منبه   من طريق    )1(لبخارياه  أخرج 
   من طريق زهير بن حرب ،)4( ،وأخرجه مسلم)3( وعلي بن عبداهللا)2(الحميدي
عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبـي          ) الحميدي وعلي بن عبداهللا وزهير بن حرب      (ثالثتهم  

  . من طريق مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة بمثله)5(هريرة بمثله ،وأخرجه مسلم
  رجال اإلسناد

 وأربعين اثنتين سنة مات ،صدوق ،ديعالس إبراهيم أبو ،يخارِنَصرٍ الب بنِ ِإبراهيم بن ِإسحاقُ*
 روى لهقد لم يذكر فيه جرح، و: قلت. )7(ذكره ابن حبان في الثقات.)6(ومائتين، روى له البخاري

  .رى بهم وأعلم بحديثهم، وهو أدالبخاري في صحيحه، وهو من شيوخه الذين روى عنهم
، وما قاله سفيان بن وكيع ليس ثبت ثقة هو :قلت،ثبت ثقة ،أسامةَ القُرشي بن حمادهو  :َأبو ُأسامةَ*

  .وقد توبع في هذا الحديث،)3:(تقدمت ترجمته رقم . فال يضر تدليسهبجرح، وهو مدلس من الثانية
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  
  
  
  
  

                                                
  .144/7498 / 9  صحيح البخاري)1(
   .4/118/3244 المرجع السابق )2(
  .6/115/4779 لسابقالمرجع ا )3(
  . 143/7310 / 8صحيح مسلم  )4(
  .8/143/7311المرجع السابق )5(
    .99 تقريب التهذيب، ص) 6(
    .8/115 الثقات البن حبان، ) 7(
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هو جمع األبلَه وهو الغَفـل عـن الـشَّر    " أكثر أهل الجنة البلْه " وفيه ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا  
لعني على َأسرارِهاأراد أنهـا  بلهِاء تُط... ولقد لَهوتُ بطفْلَة مياسة :أنشد الهروي ( المطْبوع على الخَير   

وقيل هم الذين غَلَبت عليهم سالمة الصدور وحسن الظَّن بالناس ألنهم أغْفَلُوا أمـر              ) . غر ال دهاء لها     
هل دنْياهم فَجهِلوا حذْق التَّصرف فيها وأقْبلوا على آخرتهم فشَغَلُوا أنفُسهم بها فاستَحقُّوا أن يكونوا أكثر أ               

  .)1(فأما األبلَه وهو الذي ال عقَْل له فغير مراد في الحديث. الجنة 
  )69(حديث رقم 

  : رحمه اهللا  البيهقي اإلمامقال
، وعبد   بن شُعيبٍ  أحمد،  و  )2( بن عدي الْحافظُ، حدثَنَا الساجِي     أحمدَأخْبرنَا َأبو سعد الْماِليني، َأخْبرنَا َأبو       

حدثَنَا محمد بن عزِيزٍ، حدثَنَا سـلَامةُ بـن روحٍ، عـن            : اِهللا بن محمد السمنَاني، وجماعةٌ سماهم، قَالُوا      
ر َأهـِل الْجنَّـة   ِإن َأكْثَ:"سلَّمى اللَّه علَيه وقَاَل رسوُل اِهللا صلَّ: ، عن َأنَسٍ، قَاَل)4( شهابٍابن، عنِ   )3(عقيٍل
لْه5("الْب(.   

  تخريج الحديث
 البيهقي  هأخرجو،نحوهبه ب  بن خالد     من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل       )6(القضاعياهللا   أبوعبده  أخرج

ـ  د بـن عزيزاأليلـي بـه بمثلـه ، ،وأخرجـه           عن محم من طريق إسحاق بن إسماعيل        جعفـر   وأب
  .)8(نحوه  ببه سالمة بن روح عن ،د بن عزيزاأليليحمممن طريق ،)7(الطحاوي

  سنادرجال اإل
 مـات  سالمة عمه من سماعه صحة في تكلموا وقد ضعف فيه :زياد بن اهللا عبد بن عزيز بن محمد*

قلـت  .)10( ضعيف لـيس بثقـة   :وقال النسائي .)9(  ماجة ابن ومائتين روى له النسائي و     وستين سبع سنة
  .ة ناقصة تابعه سعيد بن كثير متابع

                                                
    . 410 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).216تقريب التهذيب ص(هو زكريا بن يحيى الساجي، البصري، ثقة فقيه، مات سنة سبع وثالثمائة )2(
  ).7/228تهذيب التهذيب.(عقيل بن خالد بن عقيل األيلي )3(
  .)506تقريب التهذيب، ص.(ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري )4(
  .497/1304 / 2 :شعب اإليمان )5(
  .989/ 2/110:  مسند الشهاب)6(
  .6/488/2517مشكل اآلثار للطحاوي )7(
  .2/498/1305شعب اإليمان للبيهقي )8(
  .496ص:  تقريب التهذيب)9(
  .52 / 1:مشيخة النسائي)10(
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 أوهـام  له ،صدوق ،خربق أبا يكنى :خالد بن عقيل أخي بن األيلي روح أبو خالد بن روح بن سالمة*
روى لـه    ، ومائـة    وتـسعين  ثمـان  أو سبع سنة مات،   من كتبه  يحدث وإنما، عمه من يسمع لم وقيل

 .وقد تابعه يحيى بن أيوب متابعة تامة: قلت .)1(  ماجةابنالنسائي و

 .إلسناد ثقاتباقي رجال ا

   الحديثإسنادالحكم على 
  .ه حسن لغيره إسناد

        
فمشَى قَيصر إلى إيلياء لما أبـاله اللّـه         " في حديث كتاب هرقْل     )... بال  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

والمعـروف أن   . بلُوه بـالء    ومن الشَّر بلَوته أ   . يقال من الخير أبلَيتُه ُأبليه إبالء       : قال القتيبي   " تعالى  
ونبلـوكُم بالـشَّر   (( ومنه قوله تعـالى  . اإلبتالء يكون في الخير والشَّر معاً من غير فرق بين فعلَيهما        

  )3(وإنما مشَى قيصر شُكْراً ألندفاع فارس عنه )2()) والخير فتنةً 
  )70(حديث رقم 

  
   :رحمه اهللا البخاري اإلمام قال 

عن عبيد اِهللا بنِ    ، شهابٍ   ابنعنِ  ،عن صاِلحِ بنِ كَيسان     ،حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد     ،ِإبراهيم بن حمزةَ  حدثَنَا  
 صـلَّى اُهللا علَيـه       َأن رسوَل اهللاِ   :"عن عبد اِهللا بنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما َأنَّه َأخْبره         ،عبد اِهللا بنِ عتْبةَ     

وبعثَ بِكتَابِه ِإلَيه مع دحيةَ الْكَلْبِي وَأمره رسوُل اِهللا صـلَّى اُهللا  ،وسلَّم كَتَب ِإلَى قَيصر يدعوه ِإلَى الِْإسلَامِ        
 وكَان قَيصر لَما كَشَفَ اُهللا عنْه جنُود فَـارِس   ،ى قَيصر علَيه وسلَّم َأن يدفَعه ِإلَى عظيمِ بصرى ِليدفَعه ِإلَ        

 فَلَما جاء قَيصر كتَاب رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم  ،مشَى من حمص ِإلَى ِإيلياء شُكْرا ِلما َأبلَاه اُهللا          
 َأهقَر ينقَاَل ح:وا ِلي هسالْتَملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر نع مَألَهِلَأس همقَو نا مدنَا َأح4( ".ا ه(.  

  تخريج الحديث
   .به بنحوهسعد براهيم بن إ حسن الحلواني وعبد بن حميد ،عن من طريق )5(ه مسلمأخرج

  
  

                                                
  .261ص: تقريب التهذيب)1(
   .35: األنبياء) 2(
    . 411 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
  .2940:،كتاب الجهاد والسير،باب دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم الناس إلى اإلسالم والنبوة،رقمصحيح البخاري  )4(
  .166/4708 / 5صحيح مسلم  )5(
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  رجال اإلسناد
 ومائتين، روى   ثالثين سنة مات ،صدوق إسحاق أبو ،الزبيرِى حمزةَ بنِ دمحم  بنِ ِإبراهيم بن حمزةَ  * 

 : وقـال أبـو حـاتم   .)2("صدوق في الحـديث :"وثقه ابن سعد وزاد.)1(له البخاري، وأبو داود، والنسائي   
وقد تابعه حـسن     هو ثقة،    :قلت.)5(توذكره ابن حبان في الثقا     .)4( به ال بأس :  وقال النسائي  .)3(صدوق
   .اني وإبراهيم بن سعد في شيخه الحلو

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

األنعام واإلحسان  : اإلبالء  " من ُأبلي فذَكَر فقد شَكَر      " ومنه الحديث   ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
يقـال بلَوتُـه    . المتحـان   واالبتالء في األصل االخْتبار وا    . يقال بلَوت الرجَل وأبلَيت عنده بالء حسنا        

  )6(وأبلَيتُه وابتَلَيتُه
  )71(حديث رقم 

  :داود رحمه اهللا وقال اإلمام أب
 اهللا عليـه   صلىعنِ النَّبِى   ،عن جابِرٍ ،عن َأبِى سفْيان  ،اَألعمشِ عنِ،حدثَنَا جرِير ،حدثَنَاعبد اللَّه بن الْجراحِ   

  .)7("وِإن كَتَمه فَقَد كَفَره ،  فَقَد شَكَره،من َأبلَى بالَء فَذَكَره " :وسلم قَاَل
  تخريج الحديث

 من طريق عمارة بن غزية عن شرحبيل األنـصاري  )10(،والبيهقي)9(،وعبد بن حميد  )8(أخرجه أبوداود 
  .بر بن عبداهللا بنحوه  من طريق أبي الزبير عن جا)11(وأخرجه الترمذي. عن جابر بن عبداهللا بنحوه

  
  

                                                
  . 89 تقريب التهذيب، ص) 1(
    .5/441  الطبقات الكبرى، )2(
  .2/95 الجرح والتعديل، ) 3(
  .61مشيخة النسائي، ص ) 4(
  . 8/72الثقات البن حبان، ) 5(
    .411 / 1النهاية في غريب األثر  )6(
  .4816:،كتاب األدب ،باب في شكر المعروف،رقم سنن أبي داود )7(
  .4/403/4815اود سنن أبي د)8(
  .2/204/1149مسند عبد بن حميد )9(
  .11/370/8687شعب اإليمان للبيهقي )10(
  .3/556/2034الترمذي سنن )11(
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  رجال اإلسناد
قـال  .)1( صدوق يخطىء مات سنة اثنتين ويقال سبع وثالثين        ،عبد اللَّه بن الْجراحِ بن سعيد التميمي      *

وذكـره بـن   ،)3(وقال النسائي ثقـة ،)2(أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم كان كثير الخطأ ومحله الصدق    
  .)5(ثقة: وقال الذهبي،)4( الحديثحبان في كتاب الثقات وقال مستقيم

لعل األحرى به أن يكون في مرتبة الصدوق ، فقد وثقه النسائي وابن حبان ، والذهبي ،وقد تفرد                   : لتق
  .أبو حاتم في وصفه له بكثرة الخطأ، وهذا من تشدده

*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضفي حديث أشعث ظهحف من يهم عمره آخر في كان ثقة ،ي 
  ).10(سبقت ترجمته حديث رقم. وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث

 ولم يرو عن أحد ممن ، ومرسل،مدلس من الثانية لكنه ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمانهو  :الَْأعمشُ*
  ).5(سبقت ترجمته حديث رقم . أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره

روى  ،الرابعة من صدوق ،مكة نزل ،اإلسكاف سفيان أبو ،الواسطي نافع بن طلحةهو  :يانسفْ وأب*
 أحاديث جابر عن روى قد" :يعد بنا وقال. بأس به ليس :)8(النسائيو، )7(أحمد قال .)6(له الجماعة

: عينم بن يحيى وقال .)9( "به بأس ال وهو ،الثقات األعمش عن اورواه ،عنه األعمش ارواه ،صالحة
 أبو :قال ؟سفيان أبو أو إليك أحب الزبير أبو :له فقيل الناس، عنه روى ":زرعة وأب وقال ،)10(شيء ال

 أبو وقال ،وسفيان شعبة الثقة ثقة، هو :أقول أن أتريد :فقال فيه، حضر من بعض فعاوده أشهر، الزبير
هي  إنما جابر، عن سفيان، يأب حديث ":عيينة بن سفيان وقال. )11( "منه إلى أحب الزبير أبو :حاتم

 حاتم أبو وقال .)14("الشيء بعد الشيء في يهم كان :"، وقال)13(الثقات في حبان ابن وذكره .)12("صحيفة

                                                
  .46تقريب التهذيب ص)1(
  .5/28الجرح والتعديل )2(
  .1/90مشيخة النسائي )3(
  .8/356الثقات البن حبان )4(
  . 1/542الكاشف )5(
  .283 تقريب التهذيب، ص) 6(
  .2/474العلل ومعرفة الرجال،  ) 7(
    .13/439  تهذيب الكمال، )8(
  .4/113 الكامل في الضعفاء، ) 9(
  .3/491،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )10(
  .4/475 الجرح والتعديل، ) 11( 
  .13/440 تهذيب الكمال، ) 12( 
  .4/393 الثقات البن حبان، ) 13( 
  .109 مشاهير علماء األمصار، ص) 14( 
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 له البخاري يخرج لم ": ابن حجرقالو. )1("أحاديث أربعة إال جابر من سفيان أبو يسمع لم ":شعبة عن
 األشربة في حديثان منها ،المديني بن علي خهشي عناها التي وأظنها جابر عن أحاديث أربعة سوى
 قرنه ،الجمعة سورة تفسير في والرابع ،كذلك العرش اهتز حديث الفضائل وفي ،صالح بأبي قرنه
وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من . )2("ثقة نفسه في هو البزار بكر أبو وقال ،الجعد أبي بن بسالم

واختلف في سماعه  ،يحتمل فإنه أنس وأما ،أيوب أبي من يسمع لم:" قال العالئيو. )3(طبقات المدلسين
 له خرجو ،بأس به ليس جماعة قال :"وقال الذهبي. )4("سمع منه أربعة أحاديث : من جابر فقيل

 أرسل عن غير واحد، أما القول بأنه لم ، مدلس من الثالثة وهوثقةهو : قلت. )5("بآخر مقروناً البخاري
  .فقد ثبت سماعه منه، والرواية هنا عنهربعة أحاديث، يسمع من جابر إال أ

  الحكم على اإلسناد
   .)6(األلباني: وكذلك قال .صحيحإسناده 

        
  )7"(ما علمت أحدا أباله اللّه أحسن مما أبألني " ومنه حديث كعب بن مالك : قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )72(حديث رقم 
    :مه اهللا  رحالبخارياإلمام قال 

 عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اِهللا بنِ        ،)10( شهابٍ ابن عنِ   ،)9(عن عقَيلٍ ، )8(حدثَنَا اللَّيثُ ،حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ     
    اِلكنِ مبِ بكَع،       اِلكنِ مبِ بنِ كَعاِهللا ب دبع نع،اِلكنِ مبِ بكَع قَاِئد كَانقَاَلو :   اِلـكم ـنب بتُ كَععمس 

       وكتَب ةصق نتَخَلَّفَ ع ينثُ حدحاِهللا"يفَو       ا َأبمم نسَأح يثدالْح قدي صاُهللا ف لَاها َأبدَأح لَما َأعـا   يألنمم
 وجلَّ علَـى     وسلَّم ِإلَى يومي هذَا كَذبا وَأنْزَل اُهللا عز         ذَكَرتُ ذَِلك ِلرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه       تَعمدتُ منْذُ 
  : ِإلَى قَوِله )صارِألنلَقَد تَاب اُهللا علَى النَّبِي والْمهاجِرِين وا(اُهللا علَيه وسلَّم  رسوِله صلَّى

                                                
  .100 المراسيل البن أبي حاتم، ص) 1( 
  .5/24تهذيب التهذيب،   )2( 
  .39 طبقات المدلسين، ص) 3( 
  .100والمراسيل البن أبي حاتم، ص. 202  جامع التحصيل، ص)4( 
  .1/514 الكاشف، ) 5( 
  .116 / 2:السلسلة الصحيحة ) 6( 

  .411 / 1النهاية في غريب األثر )7(
  .)446تقريب التهذيب، ص.(ن الفهمي ليث بن سعد بن عبد الرحم ) 8(
  .)7/228 التهذيبهذيبت.(عقيل بن خالد بن عقيل األيلي  ) 9(
  .)506تقريب التهذيب، ص.(محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري  ) 10(
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)ينقادالص عكُونُوا م2( )1( )و(.  
  :تخريج الحديث

عن عبد الرحمنِ   شهاب   ابنعن  كالهما  من طريق يونس    )4(مسلم من طريق عقيل ،و    )3(البخاريه  أخرج
 اِلكنِ مبِ بنِ كَعاِهللا ب دبنِ عب،اِلكنِ مبِ بنِ كَعاِهللا ب دبع نعنع، اِلكنِ مبِ بمفصالً  كَع.   

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
أي ُأرِيد بـه وجهـه وقُـصد    " إنّما النَّذْر ما ابتُلي به وجه اللّه تعالى " وفيه : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)5(به
  )73(حديث رقم 

   :رحمه اهللا  أحمد قال اإلمام 
عن ،عن عمرِو بنِ شُعيبٍ     ، الرحمنِ بنِ الْحارِث     عن عبد ،حدثَنَا ابن َأبِي الزنَاد     ،حدثَنَا سريج بن النُّعمانِ   

  َأبِيه،   هدج نع،                 خْطُـبي ـوهسِ وي الشَّما فقَاِئم ابِيرِإلَى َأع نَظَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن
 فَقَاَل رسوُل اللَّـه صـلَّى   ،َل اللَّه َأن لَا َأزاَل في الشَّمسِ حتَّى تَفْرغَ         نَذَرتُ يا رسو   : قَالَ ، ما شَْأنُك  :"فَقَاَل

لَّمسو هلَيع ا :"اللَّهذَا نَذْره سلَّ لَيجو زع اللَّه هجو بِه يتُغا ابم ا النَّذْر6("ِإنَّم(.  
  تخريج الحديث

مـن   )9(  ، وأخرجه الدارقطني       َأبِي الزنَاد  بنعبد الرحمن    ن طريق م )8(الطبراني   ،و  )7( أحمد أخرجه
عن عبـد الـرحمن   )  و سليمان بن بالل  َأبِي الزنَادبنعبد الرحمن  :(سليمان بن بالل ، كالهماطريق  

  .بن الحارث به بنحوه 
  
  

                                                
  ).119ـ117سورة التوبة آية رقم  ()1(
  .4678، رقم )نوايا أيها الذين آم:( ،كتاب تفسير القرآن ،باب قوله تعالى صحيح البخاري )2(
  .7/4418 / 6 : المرجع السابق)3(
  .105/7192 / 8 :صحيح مسلم )4(
    . 411 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  .558/6975 / 11مسند أحمد)6(
  .324/6714 / 11مسند أحمد)7(
  .109/1410 / 2المعجم األوسط )8(
  .287/3791 / 5سنن الدارقطني )9(
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  رجال اإلسناد
من خراسان ثقة يهم قليال من كبار أبو الحسن البغدادي أصله سريج بن النعمان بن مروان الجوهري *

 و الترمذي و أبو داود وروى له البخاري ومائتين، العاشرة مات يوم األضحى سنة سبع عشرة 
هو ثقة ، وقد تابعه عبد اهللا بن نافع والحسين : قلت . )2(ثقة عالم:قال الذهبي .)1( ابن ماجهوالنسائي 

  .بعة تامة متاعبد الرحمن بن أبي الزنادبن محمد في شيخه 
صدوق تغير حفظه لما قدم ،مولى قريش، عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان المدني*

وله أربع ،  ومائه مات سنة أربع وسبعين،ولي خراج المدينة فحمد،من السابعة ، وكان فقيها ،بغداد
وثقه  .)3( ابن ماجهوئي  النساو الترمذي و أبو داود و مسلم والبخاري تعليقا : روى له ، وسبعون سنة

ماحدث بالمدينة صحيح ،وماحدث ببغداد أفسده : قال علي بن المديني : قال الذهبي قال  .)4(العجلي
هو صدوق ،وقد تابعه سليمان بن بالل في شيخه عبد الرحمن بن الحارث متابعة :قلت .)5(البغداديون

  . تامة 
 ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق بن أبي عبدالرحمن بن الحارث بن عبداهللا بن عياش*

روى له البخاري في األدب . )6(له أوهام، مات سنة ثالث وأربعين ومائة وله ثالث وستون سنة
وقال .)9(وذكره ابن حبان في الثقات.  )8(والعجلي. )7(وثقه ابن سعد.المفرد، وأصحاب السنن األربعة

  . )12(صالح: وقال مرة. )11(أسليس به ب: وقال ابن معين. )10(متروك: أحمد
وضعفه . ال أقدم على ترك حديثه: وقال ابن نمير. ليس بالقوي: وقال النسائي)13(شيخ: وقال أبو حاتم

  .الراجح أنه صدوق، فقد وثقه جماعة وضعفه آخرون: قلت. )14(علي بن المديني

                                                
  .229تقريب التهذيب ص)1(
  .1/426الكاشف )2(
  .340تقريب التهذيب ص)3(
  .2/76الثقات للعجلي)4(
  .15/168سير أعالم النبالء )5(
  .338تقريب التهذيب ص)6(
  .6/141، تهذيب التهذيب 17/37تهذيب الكمال )7(
  . 2/75الثقات للعجلي )8(
  .7/69الثقات البن حبان )9(
  .94بحر الدم ص)10(
  .163دارمي ص رواية عثمان ال-تاريخ ابن معين )11(
  .6/141تهذيب التهذيب )12(
  .5/224الجرح والتعديل )13(
  .6/141، تهذيب التهذيب 17/37، تهذيب الكمال 5/271ترجمته في التاريخ الكبير )14(
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 *نرو بمبِعيبنِ شُع  محمبنِ د عبنِ اِهللا بد عا بنِ رومومائة عشرة ثماني سنة مات صدوق ،اصِلع، 
   .)1(، واألئمة األربعةاإلمام خلف القراءة جزء في البخاريروى له 

 به ليس :"رةم النسائي وقال. )5(والعجلي، )4(زرعة أبو و،)3(، والنسائي مرة)2(وثقه ابن معين مرة
 فهو ،الثقات من وغيرها المسيب، بن وسعيد طاووس عن عمرو روى إذا" :حبان ابن قالو. )6("بأس
 وإن ،منقطعاً فيكون اهللا عبد يلق لم شعيباً فإن جده عن أبيه عن روى وإذا به، االحتجاج يجوز ثقة،
 أن والصواب:"  ورد ابن حجر قائالً.)7(" أو منقطعمرسال فيكون ،له صحبة ال فهو ،محمداً بجده أراد
 :" خالصة في هذا الخالفثم قال ،"فتترك تهرواي في المناكير فأما الثقات، كتاب إلى عمرو يحول
 ضعفه ومن حسب،ف جده عن أبيه، عن روايته بعضهم وضعف الجمهور، ووثقه ،مطلقاً ناس ضعفه
 الصحيفة في ما دلس فربما أبيه عن روايته فأما ،جده عن أبيه عن روايته على فمحمول مطلقاً
 الجد بها ييعن فإنما ،جده عن أبيه رواية وأما صحتها، في ريب فال أبى، حدثني: قال فإذا ،"عن":بلفظ

 أماكن، في اهللا عبد من بسماعه شعيب صرح وقد، اهللا عبد بن محمد ال عمرو بن اهللا عبد األعلى
 الرواة جميع في معتبر الشرط فهذا ثقة، عنه الراوي يكون أن بعضهم اشتراط وأما، منه سماعه وصح

 حجة يكون أن فأما ،به يعتبر حديثه يكتب وإنما مناكير أشياء له:" وقال أحمد .)8("عمرو به يختص ال
:" وقال العالئي .)10("به فيذاكر الثقات عنه روى وما ،حديثه يكتب ،بقوي ليس :" أبو حاتمقالو. )9( "فال

 اهللا رضي عمر بنا  عنأرسل وقد ،عنده كانت صحيفة هي أو ،سماع نسخته أن في معروف الخالف
 الصحابة من شعيب بن عمرو منهم سمع والذي ،أيضاً مرسل وهو كرز أم وعن ،ظاهر وهو ،عنه

وعده ابن حجر في المرتبة الثانية  .)11( "عنهما اهللا رضي سلمة أم بنت وزينب ،معوذ أم بنت الربيع
تُكلم في روايته عن أبيه عن جده، وحوله خالف كبير بين :  قلت.)12(من المدلسين، فال يضر تدليسه

   .دوقالعلماء، وهو ص
                                                

  . 423 تقريب التهذيب، ص) 1( 
  ،4/462، -  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) 2( 
  .22/72تهذيب الكمال، ) 3( 
    .6/238الجرح والتعدبل، )4( 
  .2/177 الثقات للعجلي، ) 5( 
  .22/72 تهذيب الكمال، ) 6( 
  .2/72 المجروحين البن حبان، ) 7( 
  . 8/46 تهذيب التهذيب، )8( 
    .22/68تهذيب الكمال، ) 9( 
  .6/238الجرح والتعدبل، ) 10( 
  .244 جامع التحصيل، ص) 11( 
    .35 طبقات المدلسين، ص) 12( 
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 من ،جده من سماعه ثبت ،صدوق ،اصِالع بنِ رومع بنِ اِهللا بدع بنِ دمحم  بنشُعيبهو  :وهأب* 
  أنه البخاري ذكر.)1 (، وأصحاب السنن األربعةاإلمام خلف القراءةجزء  في البخاري، روى له الثالثة
 إسناد هذا:" لى عمرو بن شعيب وقالوروى المزي حديثاً بإسناد إ.)2(وعمر بن اهللا عبد جده من سمع

، عمر ابن ومن، عباس ابن ومن عمرو، بن اهللا عبد جده من سمع شعيباً بأن التصريح وفيه ،صحيح
 محمد، أبيه عن يروى أنه منهم اًأحد يذكر ولم اهللا، عبد جده عن يروى شعيباً أن :واحد غير قال هكذاو
 أن على ذلك فدل المصنفين، من القليل إال ترجمة هذا شعيب والد اهللا عبد بن لمحمد أحد يذكر ولم

 فيه ادعى من وأن إليه، اإلسناد صح إذا متصل صحيح جده عن أبيه، عن شعيب بن عمرو حديث
" :قال والثقات في حبان ابنوذكره  .)3("صحيح بدليل عليها  يأتيحتى مردودة فدعواه ذلك، خالف
 يروى: في موضع آخر وقال. بصحيح عندي ذلك وليس عمرو، بن عبد اهللا جده من سمع إنه :يقال
 ":الذهبيوقال .)5("مردود قول وهو":ال ابن حجرقو.)4("عمرو بن اهللا عبد من سماعه يصح ال أبيه، عن

 اهللا عبد،جده من سمع أنه واألصح،ال أم مرسل حديثه هل مشهور فيه الخالف:"قال العالئيو.)6("صدوق
 بن عمرو قولهم في بجده المتصل والضمير،عنهم اهللا رضي عباس وابن،عمر بنا ومن،عمرو بن

 اهللا عبد أبيه حياة في مات شعيب والد ومحمد،عمرو إلى ال شعيب إلى عائد،جده عن أبيه عن شعيب
 عن شعيب روى،وكتاب ذلك إن:قال من ومنهم،كثيراً منه وسمع جده فكفله صغير وشعيب عمرو بن

   سماعهصدوق تُكلم في سماعه من جده،وقد ثبت هو قلت )7(منه يسمع لم مرسل هوو الصامت بن عبادة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  الحكم على اإلسناد 

  .)8(حسن: شعيب األرنؤوط وقد قال . إسناده حسن 
        

  
                                                

  .267 تقريب التهذيب، ص) 1( 
  .4/218 التاريخ الكبير، ) 2( 
  .12/534  تهذيب الكمال، )3( 
  .6/437، 4/357 الثقات البن حبان، ) 4( 
  . 4/311  تهذيب التهذيب، )5( 
  .1/488 الكاشف، ) 6( 
  .196 جامع التحصيل، ) 7( 

  .211/6975 / 2أحمد  مسند ) 8(
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طـه  أي أع " أبِل اللّه تعالى عذْرا في بِرها       " وفي حديث بِر الوالدين     ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(المعنى أحسن فيما بينَك وبين اللّه تعالى ببرك إياها. وأبلغ العذْر فيها إليه 

  )74(حديث رقم 
   : رحمه اهللالطبرانيقال اإلمام 

لْحـسن   ا قـال ميمون بن نَجِيحٍ َأبو الْحسنِ،      حدثنا  :قالِإبراهيم بن الْحجاجِ،     حدثنا   : قال )2(حدثنا إبراهيم 
ِإنِّـي َأشْـتَهِي   :  َأتَى رجٌل رسوَل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم، فَقَـالَ  ":الْبصرِي، عن َأنَسِ بنِ ماِلك، قَالَ 
ال فأبل اهللا عذرا في برهـا  قُأمي، : قَاَل" هْل بقي َأحد من واِلديك ؟     : " الْجِهاد، وِإنِّي لَا َأقْدر علَيه، فَقَالَ     

  .)3("ُأمك فَاتَّق اَهللا وبِرها رضيت عنك ِإذَا ج ومعتَمر، ومجاهد، ِإذَا فَعلْتَ ذَِلك فََأنْتَ حافإنكَ 
  تخريج الحديث

وفي ، عبد اهللا بن محمد بـن العبـاس الـضبي    طريقمن )4(في المعجم األوسطأيضاً ه الطبراني   أخرج
 ميمون بن نجيح أبو     عنإبراهيم بن الحجاج    براهيم بن هاشم البغوي كالهما عن       إمن طريق   )5(رالصغي

براهيم بن الحجـاج عـن      إه أبو يعلى من طريق      أخرجو . بمثله    الحسن عن أنس بن مالك     عنالحسن  
ن م)7(ه أبوعبداهللا محمد الحنبلي المقدسي    أخرجو.)6(بمثله  الحسن عن أنس بن مالك     عنبن نجيح    ميمون

 الحـسن  عـن  ميمون بن نجيح أبو الحسن عنإبراهيم بن الحجاج    طريق ابراهيم بن هاشم البغوي عن       
  . بمثله عن أنس بن مالك

  سنادرجال اإل
 وثالثـين  إحـدى  سـنة  مات قليال يهم ثقة البصري إسحاق أبو :السامي زيد بن الحجاج بن إبراهيم*

 ابـن وثقـه   . )10(وقال الـذهبي  . .)9(ان في الثقات     حب ابنذكره   .)8(روى له النسائي   بعدها أوومائتين  
  .هوثقة يهم :قلت .حبان

                                                
    .411 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .)6/203: تاريخ بغداد.( البغوي بن هاشمإبراهيم )2(
  .199/2915 / 3: المعجم األوسط  )3(
  372/4466 / 4 : المرجع السابق)4(
  .144/218 / 1 :المعجم الصغير للطبراني )5(
  .5/149/2760:  مسند أبي يعلى)6(
  .227/1857 / 5 :األحاديث المختارة للضياء المقدسي )7(
  .88ص:  تقريب التهذيب)8(
  .8/78: البن حبان الثقات )9(
  .1/210:  الكاشف)10(
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 يروي عن سالم بن عبد اهللا والحسن وعنه النضر بـن     :من أهل البصرة  ميمون بن نجيح أبو الحسن      *
   .هو صدوق : قلت.)2( حبان في الثقات وقال يخطئابن ذكره .)1(شميل وإبراهيم بن الحجاج السامي

 ).32(تقدمت ترجمته رقم  ،مشهور فاضل فقيه ثقة : البصري حسنال أبي بن الحسن*

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . ولم يرو هذا الحديث عن الحسن إال ميمون  . حسنهإسناد 
        

أي ال  " الَئـي   عسى أن يعطَى هذا من ال يبلي ب       " وفي حديث سعد يوم بدر      : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)3(يعمُل مثل عملي في الحرب كأنه يريد أفْعُل فعال ُأخْتَبر فيه ويظْهر به خَيري وشري

  )75(حديث رقم 
   : رحمه اهللا الترمذياإلمام قال 

 عـن   ،ن مـصعبِ بـنِ سـعد       ع ،عن عاصمِ بنِ بهدلَةَ   ، حدثَنَا َأبو بكْرِ بن عياشٍ       ،)4(حدثَنَا َأبو كُريبٍ  
 يا رسوَل اللَّه ِإن اللَّه قَد شَفَى صدرِي من الْمـشْرِكين َأو             :لَما كَان يوم بدرٍ جِْئتُ بِسيف فَقُلْتُ      :قَاَل)5(هأبي

عسى َأن يعطَى هذَا من لَا يبلي بلَـاِئي  :قُلْتُ فَ".  هذَا لَيس ِلي ولَا لَك  :"نَحو هذَا هب ِلي هذَا السيفَ فَقَالَ      
   .)6( ...." ِإنَّك سَألْتَني وِليس ِلي وِإنَّه قَد صار ِلي وهو لَك:"فَجاءني الرسوُل فَقَاَل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  6/141:  لسان الميزان)1(
  .7/472:  الثقات البن حبان)2(
    .411 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
  :).500ص:تقريب التهذيب.(الكوفي كريب أبو الهمداني كريب بن العالء بن محمدأبو كريب )4(
  .)3/73: بةاإلصابة في تمييز الصحا. (أهيب  بنسعد بن مالك)5(
  .3079 :،رقمأبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذبائح،سنن الترمذي  الجامع الصحيح )6(
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  تخريج الحديث
من طريق أسـود بـن    )3( مدأح وأخرجه ، من طريق هناد بن السري   )2(والنسائي   )1( ه أبوداود أخرج 

مـن  )6(أبو يعلى  وأخرجه ،من طريق عثمان بن سعيد الدارمي        )5(والبيهقي   )4( الحاكموأخرجه   ، عامر
سـويد بـن   وعثمان بـن سـعيد   و أسود بن عامر    و هناد بن السري   (طريق سويد بن سعيد ، جميعهم       

  .بكر بن عياش به بنحوه أبي عن ،سعيد
  سنادرجال اإل

 اسـمه  أنها واألصح،   بكنيته مشهور : الحناط المقرىء الكوفي األسدي سالم بن ياشع بن بكر أبو*
 أو حمـاد  أو مطـرف  أو خـداش  أو مسلم أو رؤبة أو شعبة أو سالم أو اهللا عبد أو محمد اسمه :وقيل
 قبل :وقيل  ومائة وتسعين أربع سنة مات، صحيح وكتابه، حفظه ساء كبر لما أنه إال، عابد ثقة،   حبيب
 أحـد :قال الذهبي  ،)7(روى له الجماعة  ،  مسلم مقدمة في وروايته المائة قارب وقد،   سنتين أو بسنة كذل

وذكـره   ،)9(ءسوا الحفظ في وشريك هو:حاتم أبو وقال )8(غلط ربما ثقة صدوق :أحمد قال و ،األعالم
 مـشهوري  من وهو ،الناس أجلة عن يروي وهو،مشهور كوفي :عدي بن قال،)10( حبان في الثقات     ابن

 ال عنـه  روى من كل عن رواياته كل في هو القراء أحد بهدلة بن عاصم وعن وقرائهم الكوفة مشائخ
  .هوثقة: قلت. )11(ضعيف عن يروي أن إال ثقة عنه روى إذا منكرا حديثا له أجد لم إني وذلك به بأس

 أوهـام  لـه  صـدوق  المقرىء بكر أبو الكوفي موالهم األسدي النجود أبي بن وهو :عاصم بن بهدلة  *
وروى له    ومائة، وعشرين ثمان سنة مات السادسة من مقرون الصحيحين في وحديثه القراءة في حجة

 ثقـة  بهدلـة  بن عاصم: بن حنبل أحمد أبوحاتم عن  قال ،   )13(  حبان في الثقات   ابن،وذكره  )12(الجماعة

                                                
  .2/86/2740:  سنن أبي داود)1(
  .6/348/11196:  النسائي الكبرى)2(
  .1/178/1538:  مسند أحمد)3(
  .2/144/2595:  المستدرك)4(
  .6/291/12491:  البيهقي الكبرى)5(
  .2/84/735:  مسند أبي يعلى)6(
  .624ص :تقريب التهذيب)7(
  .2/412:  الكاشف)8(
  .9/349:  الجرح والتعديل)9(
  .7/668:  الثقات البن حبان)10(
  .4/30:الكامل البن عدي )11(
  .285ص:  تقريب التهذيب)12(
  .7/256:  الثقات البن حبان)13(
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 ثبيـت ت فـي  عليـه  األعمـش  يختـار  شـعبة  وكان،منـه  حفـظ ،أواألعمش ثقـة  خير صالح رجلو
  . هو ثقة ،وقد تابعه سماك بن حرب متابعة تامة :قلت.)1(الحديث

،  جهـل  أبي بن عكرمة عن أرسل، ثقة :المدني زرارة أبو ،الزهري وقاص أبي بنمصعب بن سعد    *
  .هو ثقة: قلت  ،)2(، وروى له الجماعةومائة ثالث سنة مات

 أبـو  الزهري القرشي كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهيب بن له ويقال  :أهيب  بن سعد بن مالك  *
 أميـة  بن سفيان بنت حمنة وأمه،   موتا وآخرهمالمبشرين بالجنة،    العشرة أحد ،وقاص أبي بن إسحاق
 بنـوه  عنـه  روى ،كثيـرا  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن روى، أمية بن حرب بن سفيان أبي عم بنت

 وجـابر  عمر ابنو عباس ابنو عائشة الصحابة ومن،   وعائشة ومحمد وعمر ومصعب وعامر إبراهيم
 وعلقمـة  حـازم  أبـي  أي وقـيس  النهدي عثمان وأبو المسيب بن سعيد التابعين كبار ومن سمرة بن

 أهـل  الـستة  أحـد  وهو اهللا سبيل في بسهم رمى من أول وهو الفرسان أحد وكان ،وآخرون واألحنف
  .)3(الشورى

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . )4( في تعليقه على سنن ابي داودصحيح: قال األلباني  ،وكذلك صحیح هإسناد
        

. ن ال يراني بعد أن فـارقَني   بي م ا من أصح  إن" وفي حديث ام سلمة     ) س  ( :قال ابن األثير رحمه اهللا      
أي ال ُأخْبِر بعـدك     " ي أحداً بعدك    ال ولَن ُأبل  : باللّه أمنْهم أنا ؟ قالت      : فقال لها عمر رضي اللّه عنهما       

  .)5(وأصله من قولهم أبلَيت فألنا يميناً إذا حلَفْتَ له بيمين طيبتَ بها نَفْسه. أحداً 
  )76(حديث رقم 

   : رحمه اهللا أحمداإلمام قال 
دخََل علَيها عبد الرحمنِ بن عوف      : ُأم سلَمةَ قَالَتْ   عن،)6(عن شَقيق ، حدثَنَا الَْأعمشُ  :حدثَنَا َأبو معاوِيةَ قَالَ   

يا بنَي فََأنْفقْ فَـِإنِّي سـمعتُ       :فَقَاَل يا ُأمه قَد خفْتُ َأن يهلكَني كَثْرةُ ماِلي َأنَا َأكْثَر قُريشٍ مالًا قَالَتْ               :قَاَل  

                                                
  .6/340:  الجرح والتعديل)1(
  .533ص: ب تقريب التهذي)2(
  .3/73:  اإلصابة في تمييز الصحابة)3(
  .2/86/2740: سنن أبي داود)4(
    .411 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  ).268ص:تقريب التهذيب.(الكوفي وائل أبو األسدي سلمة بن شقيق)6(
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     لَّى اللَّهص وَل اللَّهسقُولُ  ري لَّمسو هلَيع":   حَأص نم بيا ِإن           ـرمع يفَلَق جفَخَر ُأفَارِقَه َأن دعي بانرلَا ي نم 
كدعا بدَأح يلُأب لَنَأنَا فَقَالَتْ لَا و منْهم ا بِاللَّها فَقَاَل لَههلَيخََل عفَد رمع اءفَج هر1( "فََأخْب(.  

  تخريج الحديث
كالهما عـن األعمـش بـه       محمد بن عبد،  )3(من طريق سفيان الثوري ،ومن طريق       )2( أحمده  أخرج 

مـن  )5(أحمـد ه  أخرجو. نحوه من طريق جرير عن األعمش به ب       )4(وأخرجه إسحاق بن راهويه    .بمثله
ـ و.طريق عاصم عن شقيق بن سلمة األسدي به بمثله         مـن طريـق محمـد بـن        )6(أبـويعلى  هأخرج

   .كالهما عن األعمش به بنحوه   معاوية ،أبيمن طريق )7(،والطبرانيمحاز
  رجال اإلسناد

*      يفالكُو يدعخَازِمٍ الس بن دمحةَ ماوِيعو مَأب:، يمثقـة أحفـظ النـاس لحـديث         ، وهـو صـغير     ع 
  .)5:(قمتقدمت ترجمته ر .قلت هو ثقة ،واإلرجاء اليضره.،وقد يهم في حديث غيره ،األعمش

مدلس من الثانية، ومرسل، ولم يرو عن أحد ممن  لكنه ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمان هو :الَْأعمشُ*
  ).5(سبقت ترجمته حديث رقم . أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره

،  المـؤمنين  أم المخزوميـة  مخزوم بن عمر بن اهللا عبد بن المغيرة بن أمية أبي بنت هند :أم سلمة *
،  سنة ستين ذلك بعد وعاشت ،ثالث وقيل ،أربع سنة سلمة أبي بعد وسلم عليه اهللا صلى النبي جهاتزو
  .)8(الجماعةها وروى ل،  أصح واألول ،ذلك قبل :وقيل ،إحدى سنة :وقيل ،وستين اثنتين سنة ماتت

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .)9(ألرنؤوط  شعيب ا، وقد قال بذلك ه صحيحإسناد
       

  

                                                
  .92/26489 / 44 :مسند أحمد )1(
  .237/26621 / 44 : المرجع السابق)2(
  .290/26694 / 44 : المرجع السابق)3(
  .140/99 / 4 :مسند إسحاق بن راهوية )4(
  .263/26659 / 44: مسند أحمد)5(
  .12/436/7003:  مسند أبي يعلى)6(
  .23/394/941:  المعجم الكبير)7(
  .8/150: اإلصابة.754ص: تقريب التهذيب)8(
    .6/290/26532:مسند أحمد )9(
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وفي رواية ال يباِلي بهم اللّـه  " وتَبقَى حثَالَةٌ ال يباِليهِم اللّه بالَةً " وفيه ) س : ( قال ابن األثير رحمه اهللا   
ا تخفيفا  وأصل بالَة باِلية مثل عافاه عافية فحذفوا الياء منه        . بالَة أي ال يرفَع لهم قَدرا وال يقيم لهم وزناً           

  .)1(كما حذفوا أِلف لَم ُأبِل يقال ما بالَيتُه وما بالَيتُ به أي لم أكتَرثْ به
  )77(حديث رقم 

   : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 
     ادمح نى بيحي يثَندانَةَ    ،حوو عثَنَا َأبد2(ح(، ٍانيب نع)ـنِ     ، )3سِ بقَي نـازِمٍ    أبـي عح ،   ـرم ـناسٍ عد

يلَمقَاَل،الَْأس:        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لُ   :" قَاَل النَّبِيُل فَالَْأوالَْأو وناِلحالص بذْهي،       فَالَـةفَالَـةٌ كَحقَـى حبيو
  .)4(" َأوِ التَّمرِ لَا يباِليهِم اُهللا بالَةً ،الشَّعيرِ

  تخريج الحديث
  .ضا من طريق قَيسِ بنِ َأبِي حازِمٍ عن مرداسٍ الَْأسلَمي قوله ولم يرفعهأي )5(أخرجه البخاري

  رجال اإلسناد
وحديث مرداس األسلمي في صحيح البخـاري وهـو   ،شهد بيعة الرضوان، مرداس بن مالك األسلمي  *

  .)6(  الحديث....حديث يذهب الصالحون
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  
  
  
  

                                                
    411 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).103 /11تهذيب التهذيب.( وانة الوضاح بن عبداهللا اليشكريأبوع)2(
  .)129صذيب تقريب الته.(بيان بن بشر األحمسي  )3(
  6434:ذهاب الصالحين ،رقم ،كتاب الرقاق ،بابصحيح البخاري )4(
  .123/4156 / 5 :صحيح البخاري )5(
  . 76/ 6اإلصابة في تمييز الصحابة)6(
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حكى " هؤالء في الجنة وال ُأبالي وهؤالء في النار وال أباِلي           " ومنه الحديث   :  األثير رحمه اهللا     قال ابن 
  .)1(األزهري عن جماعة من العلماء أن معناه الَ أكْره

  )78(حديث رقم 
   : رحمه اهللاأحمداإلمام قال 

نِ  عن عبد الـرحم    ،عن راشد بنِ سعد   ،عن معاوِيةَ   ،عد   س ابنحدثَنَا لَيثٌ يعني    ،حدثَنَا الْحسن بن سوارٍ     
  يلَمةَ السنِ قَتَادقَالَ ،ب قُولُ       :َأنَّهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رعمس":     ملَّ خَلَقَ آدجو زع اللَّه ِإن،   ثُـم 

يا رسـوَل  :فَقَاَل قَاِئٌل:قَاَل".ولَا ُأباِليوهُؤلَاء في النَّارِ، في الْجنَّة ولَا ُأباِلي   هُؤلَاء:وقَاَل،هرِهَأخَذَ الْخَلْقَ من ظَ   
ُل،اللَّهماذَا نَعلَى مر": قَاَل، فَععِ الْقَداقولَى م2("ع(.  

  تخريج الحديث
 مـن طريـق الربيـع بـن     )4(أخرجـه الحـاكم   الحارث بن مسكين ،و   من طريق   )3( حبان ابنأخرحه  

 به بن صـالح،   عن معاوِيةَ  وهب ،  بنعن عبداهللا   ) الحارث بن مسكين والربيع بن مسلم     : ( مسلم،كالهما
  .بمثله 

  سنادرجال اإل
 مات سنة سـت عـشرة أو سـبع عـشرة          ،   صدوق   :المروذيالبغوي أبو العالء     الْحسن بن سوارٍ  *

وقـال     ،  )7( ، والترمـذي   أحمـد ،و )6( سعد ابنوثقه  ،  )5(له أبوداود والترمذي والنسائي    ى رو ،ومائتين
 .صدوق ،وقد تابعه الحارث بن مسكين ووالربيع بن مسلم متابعة ناقصة : قلت  . )8( صدوق:أبوحاتم

ـ ا قاضـي  :الحمـصي  الرحمن عبد وأبو عمرو أبو الحضرمي حدير بن صالح بن معاوية* ،  دلسألن
  ).39:(صدوق ،تقدمت ترجمته رقم:قلت ،  أوهام له،  صدوق

  
  
  

                                                
    . 411 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .206/17660  /29 :مسند أحمد )2(
  .50/338 / 2 :صحيح ابن حبان )3(
  . 1/31/84:المستدرك على الصحيحين )4(
  238ص :تقريب التهذيب )5(
  . 7/375:  الطبقات الكبرى)6(
  2/245:  تهذيب الكمال)7(
  .3/17:  الجرح والتعديل)8(
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 عشرة ثالث وقيل  ومائة ثمان سنة مات اإلرسال كثير ثقة : الحمصي النسب  المقرئي سعد بن راشد*
 ).19( :تقدمت ترجمته رقم.هوثقة : ،قلت ومائة

  .)1(من أصحاب النبي صلى اهللا عليه و سلم :عبد الرحمن بن قتادة السلمي*
   الحديثإسناد الحكم على

   . حسنه إسناد 
        

أي " قال هو أقَلُّهم به بالَةً      " وفي حديث الرجل مع عمله وأهله وماِله        ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2(مباالَة

  )79(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

       
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
  .352 / 4اإلصابة في تمييز الصحابة )1(
    . 411 / 1هاية في غريب األثر الن   )2(
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  :المبحث الرابع
  

  .الباء مع النون
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أن تَغْزو الروم فَتـسير بثمـانين       " في حديث أشراط الساعة     ) س  ) ( بند  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(الْعلَم الكَبِير وجمعه بنود: البنْد " بنْداً 

  )80(حديث رقم 
    : رحمه اهللاأحمد اإلمام قال

 يعكثَنَا ودنِ قَ   ، )2(حاسِ بنِ النَّهمٍ  عارٍ     ،همو عَأب ادي شَدثَندلٍ   ،حبنِ جب اذعم نقَالَ ،ع :     ـوُل اللَّـهسقَاَل ر
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي     :"صتوم ةاعالس اطَأشْر نتٌّ مسِ   ، سقْدالْم تيب فَتْحـي النَّـاسِ        ، وْأخُـذُ فتٌ يومو 

وَأن تَغْدر  ، وَأن يعطَى الرجُل َألْفَ دينَارٍ فَيتَسخَّطَها        ، وفتْنَةٌ يدخُُل حربها بيتَ كُلِّ مسلمٍ      ،)3(كَقُعاصِ الْغَنَمِ 
  .)4( "الروم فَيسيرون في ثَمانين بنْدا تَحتَ كُلِّ بنْد اثْنَا عشَر َألْفًا

  تخريج الحديث
 عمـار عـن     أبي شداد   عنعن النهاس بن قهم     كالهما   عثمان بن عمر     طريق من   )5(ه الطبراني أخرج

  .بمثله معاذ بن جبل
  سنادرجال اإل

 صـغار  عاصـروا  الذين من السادسة، الطبقة،من   ضعيف:  حجر ابنقال   :القيسيالنهاس بن قهم    *
 : الـذهبي   وقـال  )6(ماجـه  ابـن  و الترمذي و داود أبو و المفرد األدب في البخاري له روى ،التابعين
  .)7(ضعفوه

 األدب فـي  البخـاري  له روى  الرابعة من يرسل ثقة :الدمشقي عمار أبو القرشي اهللا عبد بن شداد*
ذكـره  .)9(كثيرا يرسل ثقة :لذهبيقال ا . )8(ماجه ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو و مسلم و المفرد
 .)11(،وقال العجلي ثقة)10( حبان في الثقات ابن

   .سناد ثقاتباقي رجال اإل

                                                
    .413 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
  ).581ص: تقريب التهذيب .(سفيان أبو الرؤاسي مليح بن الجراح بن وكيع)2(
  .)175 / 1:  تهذيب اللغة  (.داء يأخُذ الغنم ال يلبِثها إلى أن تموت: القُعاص: قال أبو عبيد) 3(
   .318/21992 / 36 :مسند أحمد )4(
  .173 / 20 :المعجم الكبير)5(
  .537ص:  تقريب التهذيب)6(
  .  2/132:  الكاشف)7(
  264ص:  تقريب التهذيب)8(
  .  1/481:  الكاشف)9(
  .  4/357:  الثقات البن حبان)10(
  .  1/450:  الثقات للعجلي)11(
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  : الحديثإسنادالحكم على 
   . ضعيفالقيسيالنهاس بن قهم   فيهألن الحديث ضعيف إسناد

        
بنِّسوا عن البيوت ال تَطم     " في حديث عمر رضي اللّه عنه       ) س  ) ( بنس  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)1(عوا ما يستَضرون به من الرفَث الجاريأي تأخَّروا لئال يسم" امرأةٌ أو صبي يسمع كالمكم 
  )81(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

ما عرفْتُـه   " في حديث جابر رضي اللّه عنه وقتل أبيه يوم أحد           ) ... بنن  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  . ةوقيل أطرافها واحدتها بنَانَ. األصابع : البنَان " إالَّ ببنَانه 

  )82(حديث رقم 
  : رحمه اهللا قال اإلمام البخاري

                   غَـاب همع َأن ،نْهع اللَّه يضَأنَسٍ ر نع ،ديمثَنَا حدةَ، حطَلْح نب دمحثَنَا مدانَ، حسح نب انسنَا حرَأخْب
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لَِئن َأشْهدني اللَّه مع النَّبِي صـلَّى اللَّـه         غبتُ عن َأوِل قتَاِل النَّبِي    : عن بدرٍ، فَقَالَ  

اللَّهم ِإنِّي َأعتَذر ِإلَيـك ممـا صـنَع         : " علَيه وسلَّم لَيرين اللَّه ما ُأجِد، فَلَقي يوم ُأحد، فَهزِم النَّاس، فَقَالَ           
ه  ،ُؤلَاء- ينملسي الْمنعي-        شْرِكُونالْم بِه اءا جمم كُأ ِإلَيرَأبفَقَـالَ        "  و ،ـاذعم نب دعس يفَلَق هفيبِس مفَتَقَد :

              رتَّى عرِفَ حا عَل، فَمى فَقُتضفَم ،دُأح وند نَّةالْج رِيح ِإنِّي َأجِد ،دعا سي نَأي      ،ـهنَانبِب َأو ةبِشَام ُأخْتُه فَتْه
  . )2("وبِه بِضع وثَمانُون من طَعنَة وضربة ورمية بِسهمٍ

  تخريج الحديث
من طريق زياد بن عبد اهللا بن الطفيل، وعبد األعلى بن عبـد األعلـى القرشـي،       )3(ه البخاري   أخرج

 من طريق ثابت البناني عن أنس رضـي اهللا عنـه           )5(ه مسلم   رجأخ، و  بنحوه    به )4(كالهما عن حميد  
  .بنحوه

  

                                                
    .414 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  . 4048: زوة أحد ،رقم  ،كتاب المغازي ،باب غصحيح البخاري )2(
  .19/2805 / 4 صحيح البخاري)3(
  ).274ص:تقريب التهذيب ( .حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري)4(
  .45/5027 / 6صحيح مسلم )5(
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  رجال اإلسناد
 مات ،العاشرة من ،يخطىء صدوق، مكة نزيل ،البصري عباد أبي بن علي أبو حسان بن حسان*

قلت هو صدوق ،وقد تابعه محمد بن سعيد الخزاعي و.)1(ومائتين ،روى له البخاري عشرة ثالث سنة  
.  ناقصة ةمتابععمرو بن زرارة   

 من ،لصغره أبيه من سماعه وأنكروا أوهام له صدوق ،كوفي ،اليامي مصرف بن طلحة بن محمد*
 النسائي في و الترمذي و أبو داود و مسلم وروى له البخاري ،  ومائةوستين سبع سنة مات ،السابعة

لطفيل، وعبد األعلى بن زياد بن عبد اهللا بن اقلت هو صدوق ،وقد تابعه . )2(ه ابن ماجومسند علي 
.الطويل متابعة تامةحميد  في شيخه عبد األعلى القرشي  

 اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ثقة مـدلس  حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري   *
مات سنة اثنتين ويقال ثالث وأربعين وهو قائم يـصلي          ،وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر األمراء       

قال عيسى بن عامر بن الطيب عن أبي داود عن شعبة           ، اتهم بالتدليس عن أنس   ،.)3(س وسبعون وله خم 
وقد عـده ابـن حجـر مـن الطبقـة الثالثـة مـن               ، )4(كل شئ سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث         

كان يدلس، وقـال مؤمـل ابـن        :وقال العالئي ،والذي اليعتد بروايته إال إذا صرح بالسماع        )5(المدلسين
لم يسمع حميد مـن  :  عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت البنَاني عنه، وقال شعبة             :إسماعيل  

فقد وثقه عدد   ،هو ثقة : تلق. أنس إال أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت            
ـ      : قال العالئي ،)7( ، و الذهبي   )6( من العلماء منهم ابن سعد     يل، قـد تبـين     على تقدير أن يكـون مراس

  . ،وقد تابعه ثابت البناني في شيخه أنس بن مالك متابعة تامة )8( الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به
   .باقي رجال اإلسناد ثقات

       
  
  

                                                
  .158 صتقريب التهذيب )1(
  .485 ص :المرجع السابق)2(
  .274 ص :المرجع السابق)3(
  .35 / 3تهذيب التهذيب )4(
  .38 / 1دلسين ـ ابن حجر طبقات الم)5(
  .252 / 7الطبقات الكبرى البن سعد )6(
  .354 / 1الكاشف للذهبي )7(
  .168 / 1جامع التحصيل في أحكام المراسيل )8(
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الريح الطَّيبة وقد تُطلق علـى المكْروهـة   : البنَّة "إن للمدينة بنَّةً "وفيه ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )1(مع بِنَانوالج

  )83(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
قرية من قرى مصر بارك النبي      : هو بكسر الباء وسكون النون      " ... بِنْها  : " قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)2(صلى اللّه عليه وسلم في عسلها والناس اليوم يفتحون الباء
  )84(حديث رقم 

  :)3(حمه اهللار القاسموأبقال اإلمام 
مـا   لَ )4(َأن الْمقَوقس  ،حدثَني يزِيد بن َأبِي حبِيبٍ      : اَلقَ،حدثَنَا ابن لَهِيعةَ    : اَل قَ ،لكوتَ بن الم  ءىان ه حدثَنَا

ـ  النَ يه ف جخر ي انمذا ز  ه :"اَلقَو،ضمه ِإلَى صدرِه     كتَاب رسوِل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم      اه  تََأ ـ  يبِ ي ذ الَ
ـ ال نمـين و  يلكي مين فختَ ُأينع بجم ال يهنَ َأهتَفَ صجدنَى وانا لَ  الَع تَ  اهللاِ ابِتَ في ك  هتَفَص و هعتَ نَ جدنَ  احٍكَ
نََأوه ي ُلقب اله دةَي و  ال يقب ل الصةَقَد و ان لَ جساءه الم ساك ين واتَخَ إنالنُ م بوة ب كَ ين فَتثُ يه م د ع ا رـ  اًلَج ع الًاق 
فن بفتح أوله وسكون ثانيه ثم بعده        ح ِلهن أَ هما م ختها و ُأ و ةَيارِن م  م َلجمال أَ  و نحس أَ صرم بِ دعم ي  لَ مثُ

ـ  ةًغلَ ب هى لَ هدَأ و يه وسلَّم رسوِل اِهللا صلَّى اهللا علَ    ى  ما الَ هِ بِ ثَعبا فَ نَنص أَ ورةَنون من كَ   ـ حاء و هب شَ ماًار 
  .)6( ....")5(انه بِلسن ع ماًلَسع وصري ماطن قب ماًابيثب وشهَأ
  

  تخريج الحديث
 بـارك النبـي   :بن شهاب قـال ا عنه ليث عن    ي يرو : يقول  بن معين  سمعت يحيى :أخرجه الدوري قال  

   .)7(نهاصلى اهللا عليه وسلم في عسل ب
  
  

                                                
    415 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    .416 / 1 : المرجع السابق)2(
  .)344ص: ب التهذيبتقري.( المصري أعين بن الحكم عبد بن اهللا عبد بن الرحمن عبدهو)3(
   ).374 / 6: اإلصابة في تمييز الصحابة.( هو لقب واسمه جريج بن مينا بن قرقب :المقوقس)4(
  ).1/105:معجم البلدان.( قرية من قرى مصر:بنها)5(
  .55 / 1:فتوح مصر وأخبارها)6(
  .4/478/5373:  رواية الدوري تاريخ ابن معين)7(
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  سنادرجال اإل
 أهـل  عنـه  روى والمـصريين  شريح بن حيوة عن يروي هاشم أبو :اإلسكندراني المتوكل بن هانئ*

 فـال  روايته في المناكير فكثر فيجيب كبر لما عليه يدخل كان وغيره سفيان بن يعقوب والغرباء مصر
: بي حـاتم أ ابنقال   .)3(كتب عنه   لم أ :وقال أبوزرعة .)2(هـ242توفى سنة   .)1(بحال به االحتجاج يجوز

، الحكـم  عبد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد عنه روى سليمان بن اهللا وعبد صالح بن معاوية عن روىو
  .ضعيف:قلت .)4(منه اسمع ولم أدركته فقال، عنه وسألته،  ذلك يقول أبى سمعت

ناء رواية العبادلـة عنـه   هو ضعيف باستث  : لت ق  ، كتبه بعد احتراق  خلط صدوق : لهيعة بن اهللا عبد*
  ).25( تقدمت ترجمته رقم .كابن المبارك وابن وهب 

*زِيدينبِيبٍ  بَأبِي ح المرِصيرسل وكان فقيه ثقة ،والئه في واختلف ،سويد أبيه واسم ،رجاء أبو ،ي، 
قال ابن و. )6(وثقه العجلي.)5 (روى له الجماعة ،الثمانين قارب وقد مائة، ووعشرين ثمان سنة مات
 من ثقة حبشياً كان :وقال الذهبي. )7("شهاب بنا إلى كتب :يقول إنما شهاب بنا من يسمع لم:" معين
 إنما :حاتم أبي بن قال .يعاينه ولم شيئا الزهري من يسمع مل" :وقال العالئي. )8(األتقياء الحكماء العلماء
هو ثقة تُكلم : قلت .)9("متصل ذلك مثل أن تقدم :قلت ،الزهري إلي كتب روايته في يقول وهو إليه كتب

  .في سماعه من الزهري، والحديث هنا ليس عن الزهري
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . ضعيفالمتوكل بن هانئ ،ألنه  ضعيف إسناد

       
  

                                                
   .4/291:ميزان اإلعتدال )1(
   .2/729:لضعفاء ألبي زرعةا )2(
  . 3/97:  المجروحين البن حبان)3(
  .9/102:  الجرح والتعديل)4(
   .600 تقريب التهذيب، ص ) 5(
  .2/361 الثقات للعجلي، ) 6(
  . 4/475 ،-  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) 7(
  .2/381 الكاشف، ) 8(
  .300 جامع التحصيل، ص) 9(
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البناء واحـد االبنيـة   " فَقُوض فأمر ببنَائه   " في حديث االعتكاف    ) ... بنا  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
. وهي البيوت التي تسكنُها العرب في الصحراء فمنها الطِّراف والخباء والبِنَاء والقُبـضة والمـضرب                

  .)1(وقد تكرر ذكره مفردا ومجموعا في الحديث
  )85(حديث رقم 

  :داود رحمه اهللا أبوقال اإلمام 
    بَأبِى شَي نب انثْمثَنَا عدةَ  ح،     ديبع نلَى بعيةَ واوِيعو مثَنَا َأبدح،      يدعنِ سى بيحي نةَ ، عرمع ن2(ع( ،  ـنع

 . ِإذَا َأراد َأن يعتَكفَ صلَّى الْفَجر ثُم دخََل معتَكَفَه         -صلى اهللا عليه وسلم   -كَان رسوُل اللَّه    : قَالَتْ   ،عاِئشَةَ
فََأمر بِبِنَاِئه فَضرِب فَلَما رَأيـتُ      :قَالَتْ. ِإنَّه َأراد مرةً َأن يعتَكفَ فى الْعشْرِ اَألواخرِ من رمضان         و:قَالَتْ  

   رِبتُ بِبِنَاِئى فَضرَأم قَالَتْ  . ذَِلك:      اجِ النَّبِىوَأز نرِى مغَي رَأمبِبِنَا-صلى اهللا عليه وسلم   -و   رِبفَـض ِئه
فََأمر بِبِنَاِئه فَقُوض وَأمـر َأزواجـه       :قَالَتْ. " ما هذه آلْبِر تُرِدن      "ية فَقَاَل   بنفَلَما صلَّى الْفَجر نَظَر ِإلَى اال     

  .)3( " شَواٍليتهِن فَقُوضتْ ثُم َأخَّر االعتكَافَ ِإلَى الْعشْرِ اُألوِل يعنى منابنبِ
  تخريج الحديث

أخرجـه  و معاوية، أبـي من طريق   )5(الترمذيأخرجه  من طريق حماد بن زيد ، و       )4(ه البخاري أخرج 
مـن   )8(  خزيمة ابنأخرجه   معاوية ويعلى بن عبيد ، و      أبيمن طريق    )7( حبان ابنأخرجه  و ،)6(النسائي

 ،)11( راهويـه  ابـن أخرجـه   و ،)10( أحمدأخرجه  و ،)9( ماجة   ابنأخرجه  طريق عمرو بن الحارث ،و    
ويعلى بـن   و معاوية    أب  و حماد بن زيد   ( جميعهم ، يعلى بن عبيد    من طريق  )12(  الجارود ابنأخرجه  و

  . عن يحيى بن سعيد به بنحوه)عمرو بن الحارثو عبيد
  

                                                
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  . )1/750: تقريب التهذيب .(المدنية األنصارية زرارة بن سعد بن الرحمن عبد بنت عمرة)2(
  .2466 :،رقمباب االعتكاف، كتاب الصوم،اود سنن أبي د)3(
  .2/715/1928: صحيح البخاري)4(
  ..3/157/791: سنن الترمذي)5(
  .2/44/709: سنن النسائي)6(
  .8/424/3666: صحيح ابن حبان)7(
  .3/345/2224: صحيح ابن خزيمة)8(
  .1/563/1771: سنن ابن ماجة)9(
  .6/206/25939: مسند أحمد)10(
  .2/1154: مسند اسحاق بن راهويه)11(
  . 1/109/408: المنتقى البن الجارود)12(
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  .ه عن القاسم عن عائشة رضيى اهللا عنها بنحوهدعقبة بن خالد بسنمن طريق  )1(ه مسلمأخرجو
  سنادرجال اإل

 ثقـة  ،الكـوفي  الحسن أبو ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمانهو   :عثْمان بن َأبِي شَيبةَ   *
، البخـاري ، روى له    سنة وثمانون ثالث وله  ومائتين، وثالثين تسع سنة مات ،أوهام وله ،شهير حافظ

ثقة صدوق، ليس   : أمون، وقال مرة  م: وثقه ابن معين وزاد   .)2 (ماجه ابن، و النسائي، و داود أبو، و مسلمو
 أثنـى نُقل عن اإلمام أحمـد أنـه        و. )5( صدوق :وقال أبو حاتم  . )4(ثقة كوفى :العجليقال  و .)3( شك فيه
 بـن  شـبيبة  عـن  جرير، عن شيبة، أبي بن عثمان حديث أبي على عرضت :اهللا عبد  ابنه  وقال ،عليه
 ،العـصبة  فـي  وسـلم  عليه اهللا صلى بيالن عن الكبرى، فاطمة عن الحسين، بنت فاطمة عن نعامة،
 عيـدا  شـهد  وسـلم  عليـه  اهللا صلى النبي أن: جابر عن عقيل، ابن عن الثوري، عن جرير وحديث

 أبا يعني - أخوه كان ما موضوعة، كأنها: وقال جدا، فأنكرها النحو، هذا من أحاديث وعدة،  للمشركين
 أفـراد  له الحافظ الكبير، و   :وقال الذهبي .)6(مةالسال اهللا نسأل ،األحاديث هذه من بشئ نفسه يقتط -ربك

ولم يهم فـي هـذا      ،  هو ثقة، وقعت في بعض أحاديثه أوهام       :قلت. )7(البخاري عنه أكثر وقد ،وغرائب
  .التامة من يحيى بن يحيىالحديث لوجود المتابعة

*      يفالكُو يدعخَازِمٍ الس بن دمحةَ ماوِيعو مَأب: ،يمثقـة أحفـظ النـاس لحـديث         ، صـغير   وهـو  ع 
  ).5:(تقدمت ترجمته رقم .قلت هو ثقة ،واإلرجاء اليضره.،وقد يهم في حديث غيره ،األعمش

 مات لين ففيه الثوري عن حديثه في إال ثقة الطنافسي يوسف أبو :الكوفي أمية أبي بن عبيد بن يعلى*
  .و ثقةه: قلت .)8(روى له الجماعة سنة تسعون وله ومائتين بضع سنة

 . باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)9(صحيح: في تعليقه على سنن أبي داود قال الشيخ األلباني  وبذلك ، ه صحيحإسناد

        
                                                

  .2/830/1172: صحيح مسلم)1(
    .386 تقريب التهذيب، ص ) 2(
  . 7/136 تهذيب التهذيب، ) 3(
    .2/130عجلي،   الثقات لل)4(
  .6/166  الجرح والتعديل، )5(
  .108 بحر الدم، ص ) 6(
  .2/444  تذكرة الحفاظ، )7(
  .1/609: تقريب التهذيب)8(
  .2/307/2466:سنن ابي داود )9(
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كان أول ما ُأنْزِل الحجـاب فـي مبتَنَـى    " وفي حديث أنس رضي اللّه عنه   : قال ابن األثير رحمه اهللا      
واألصُل فيـه أن الرجـل     . الدخول بالزوجة   : االبتنَاء والبِنَاء   " ه عليه وسلم بزينب   رسول اللّه صلى اللّ   

وال : قـال الجـوهري   . كان إذا تزوج امرأة بنَى عليها قُبة ليدخُل بها فيها فيقال بنَى الرجل على أهله            
وعـاد  . حديث وغير الحديث    وهذا القول فيه نَظَر فإنه قد جاء في غير موضع من ال           . يقال بنَى بأهله    

  .)1(والمبتَنَى ها هنا يراد به االبتنَاء فأقامه مقام المصدر. الجوهري استعمله في كتابه 
  )86(حديث رقم 

   : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 
   انملَيس نى بيحثَنَا يدثَنَا   ،حدبٍ ابن حه2( و( ، ونُسي ينرنِ   ،َأخْبابن ع ابٍ شه)قَالَ ،)3 :     ـنب ي َأنَسنرَأخْب 

اِلكم،    كَان ـلَّى    ابن َأنَّهـوَل اِهللا صستُ رمينَةَ فَخَددالْم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر مقْدم يننشْرِ سع 
 بن كَعبٍ يـسَألُني   أبي وقَد كَان    ،شَْأنِ الْحجابِ حين ُأنْزِلَ   اُهللا علَيه وسلَّم عشْرا حياتَه وكُنْتُ َأعلَم النَّاسِ بِ        

  نْهـشٍ    ،عحج بِنْت نَبيبِز لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صستَنَى ربي مَل فا نَزَل مَأو كَانو،   النَّبِـي حـبَأص
     ا عبِه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاصوسامِ       ،رالطَّع نوا مابفََأص ما الْقَوعوا   ، فَدجخَر ثُم،      نْـدـطٌ عهر منْهم يقبو

       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسكْثَ فَ،رَأطَالُوا الْم ،        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر تُ   ، فَقَامجخَرو جفَخَر 
  هعوا مجخْري اِئـشَةَ      ،كَيع ةرجةَ حتَبع اءتَّى جح هعتُ مشَيمو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسشَى رفَم ، ثُم

فَِإذَا هـم  ،زينَب حتَّى دخََل علَى ،فَرجع ورجعتُ معه ،ظَن رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأنَّهم خَرجوا     
 ، فَرجع رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ورجعتُ معه حتَّى بلَغَ عتَبةَ حجـرة عاِئـشَةَ   ،جلُوس لَم يتَفَرقُوا  

فَضرب بينـي وبينَـه     ،حجابِ  َل آيةُ الْ   فَُأنْزِ ،فَظَن َأن قَد خَرجوا فَرجع ورجعتُ معه فَِإذَا هم قَد خَرجوا          
  .)4( "ستْرا

  تخريج الحديث
   . شهاب ، عن أنس بن مالك بمثلهابن،عن  بن خالد األيليعقيلمن طريق  )5(البخاري  هأخرج

  رجال اإلسناد
 *انملَيس نى بيحى  بنِييحبنِ ي يدعس يفعمات يخطئ، صدوق مصر يلنز الكوفي سعيد أبو ،الْج 

وذكره ابن حبان في . )7(وثقه الدارقطني .)6(، روى له البخاري، والترمذيوثالثين ثمان أو سبع سنة
                                                

    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).328تقريب التهذيب ص.(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش )2(
   ).506 صتقريب التهذيب.(عبيد اهللا الزهريمحمد بن مسلم بن )3(
  .6238:، كتاب اإلستئذان ، باب آية الحجاب ،رقم صحيح البخاري )4(
  .23/5166 / 7 : المرجع السابق)5(
  .591تقريب التهذيب، ص   ) 6(
  .283، صسؤاالت الحاكم للدارقطني  ) 7(
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وقد تابعه حرملة بن يحيى  صدوقهو  :قلت .)2(شيخ: وقال أبو حاتم. )1(ربما أغرب: الثقات، وقال
  .يحيى بن بكير متابعة ناقصة ومتابعة تامة ،

*ونُيس بن زِيالنِّ يأبِ بنِ يدجاَأل اديلعن روايته في أن إال ثقة ،سفيان أبي آل مولى يزيد أبو ،ي 
 سنة :وقيل ،الصحيح على وخمسين تسع سنة مات ،خطأ الزهري غير وفي ،قليالً وهماً الزهري
   . األيليقيلعلم يهم في هذا الحديث، لوجود المتابعة التامة من ثقة :قلت. )3(، روى له الجماعةستين

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  علل اإلسناد

  :تان علهذا اإلسناد فيه
يحيى بن بكير ووقد تابعه حرملة بن يحيى متابعة تامة ، يخطئ، صدوق يحيى بن سلَيمان :األولى

  .متابعة ناقصة 
 ،ثقة خطأ الزهري غير وفي ،قليالً وهماً الزهري عن روايته في أن إال ثقة ، يدزِي بن سونُي: الثانية

  .لم يهم في هذا الحديث، لوجود المتابعة التامة من عقيل األيلي
        

أي متـى   " يا نبي اللّه متى تبنيني      : قال  " ومنه حديث علي رضي اللّه عنه       : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)4(زوجتيوحقيقَتُه متى تَجعلُني أبتَني بِ. تُدخلُني على زوجتي 

  :)87(حديث رقم 
  :رحمه اهللا عبد الرزاق اإلمام قال 
يـه ،   بِن أَ ع،المسيب بنبنِ سمرةَ    ةَلَنظَن ح د ، ع  ِلا خَ يب بنِ ع شُ همن ع ي ، ع  جلالب يحيى بن الْعالء     عن
ن جِ عد  ن ابنِ ه ، ع ع ت فَ انَكَ : اَلاس قَ باطر لِ ذكَ تُ ةُماهللاِ وِلرس  لى اهللاُ  ص ع  م ، فَ  سلَليه و ذكرها أَ ال ي حـد 

 إال صد ع نه ح  ِئتى ي لَنها ، فَ سوا مقي سعدبن م ِإ : اَلقَ فَلياًعاذ عاِهللاني وا َأ مـ  اِهللاى رسـولَ ر لى اُهللا ص 
ع ليه وس حبِلم يس  لَ اَلقَفَ : اَلليك قَ ها إال ع ه ع فَ:اَللك ؟ قَ  رى ذَ لم تَ  : لياِهللاو ا بِ نَا أَ  مواحد م   ن الـرينلَج :
ا بِ نَا أَ مصاح نيا يلتَ ب دمس م ندي ،ا ع.........................و ال كذب عنده ، عزمت ع لَليـك تأتي نـه 
   .)5(............."......ولى ن اُأل مدشَذه َأه : لي عاَل ؟ قَبنينيتى تَم ،  اِهللايبِيا نَ: ن ولَقُتَ فَداًغَ

  

                                                
  .9/263الثقات البن حبان،   ) 1(
  .9/154الجرح والتعديل،   ) 2(
  .614  تقريب التهذيب، ص ) 3(
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
  .9782 :،رقمتزويج فاطمة رحمة اهللا عليها، كتاب المغازي،مصنف عبد الرزاق الصنعاني )5(
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  تخريج الحديث
  .)1(من طريق عبد الرزاق به بنحوه ه الطبراني أخرج

  سنادرجال اإل
 الـستين  قرب مات الثامنة من بالوضع رمي :الرازي سلمة أبو أو عمرو أبو البجلي العالء بن يحيى*

  .)2( ماجةابنومائة روى له ابوداود و

قال الـذهبي   .)3(روى له ابوداود     السابعة من بأس به ليس :القاضي الرازي البجلي خالد بن شعيب* 
  .)6( قال العجلي ثقة.)5( حبان في الثقات ابنذكره .)4(صدوق 

ـ كوفى روى عـن  :قال أبوحاتم  :حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجبة الفزارى      * ـ ه وعمتـه  أبي  ةابن
 لم أجد له ترجمة أكثر مـن        .)7(  ه عمر بن ذر وشعيب بن خالد      ابنروى عنه ذر الهمداني و    ،  المسيب  

  .ذلك
ه حنظلة  ابن عباس روى عنه     ابن روى عن    :قال أبوحاتم    : سبرة بن المسيب بن نجبة الفزارى      :وهأب*

جده المسيب بن نجبة بفـتح النـون والجـيم           .لم أجد له ترجمة أكثر من ذلك      .)8(سمعت ابى يقول ذلك   
  .)9( روى له الترمذي مائة ، و قتل سنة خمس وستين،مقبول،الكوفي مخضرم ،والموحدة 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . موضوعه إسناد
        

  
  

                                                
  .410/1022 / 22: المعجم الكبير )1(
  .595ص:  تقريب التهذيب)2(
  .267ص : المرجع السابق)3(
  .1/486:  الكاشف)4(
  .6/439: قات البن حبان الث)5(
  .1/457:  الثقات للعجلي)6(
  .242 / 3 :الجرح والتعديل )7(
  .296 / 4 : المرجع السابق)8(
  .944 ص : تقريب التهذيب )9(
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ما رأيته صلى اللّه عليه وسـلم       " وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
ويقال لـه   . أي نطْعا هكذا جاء تفسيره      " له بِنَاء   متَّقياً األرض بشيء إال أني أذكر يوم مطرٍ فإنَّا بسطنَا           

  )1(أيضا المبنَاة
  )88(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

من هدم بِنَاء ربه تبـارك وتعـالى   " وفي حديث سليمان عليه السالم ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2(جسم بنْيان خَلَقه اللّه تعالى وركَّبهيعني من قتل نَفْسا بغير حق ألن ال" فهو ملعون 

  )89(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
رأيت أن ال أجعَل هذه البنيـة منِّـي       " وفي حديث البراء بن معرور      ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

م ألنه بناها وقد كثر قـسمهم بـرب هـذه           وكانت تُدعى بنيةَ إبراهيم عليه السال     . يريد الكعبة   " بِظَهر  
  .)3(البنية

  )90(حديث رقم 
   : رحمه اهللا  بن حنبلأحمد اإلمام قال

 قُوبعثَنَا يدثَنَا   : قَاَل   )4(حدأبيح ،  ناقَ قَالَ  ابنعحنِ         : ِإسب اِلكنِ مبِ بكَع نب دبعي مثَندنِ   أبي فَحبِ بكَع 
 حدثَه َأن َأباه كَعب بن ماِلـك        ،صارِألنَأن َأخَاه عبيد اللَّه بن كَعبٍ وكَان من َأعلَمِ ا         ، َأخُو بني سلمةَ     الْقَينِ

 خَرجنَا في حجاجِ قَومنَـا  :"وبايع رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِها قَالَ        ،وكَان كَعب ممن شَهِد الْعقَبةَ      
                ننَا مجخَرفَرِنَا ونَا ِلسهجا تَونَا فَلَمديسنَا وورٍ كَبِيررعم نب اءرنَا الْبعمنَا وهفَقنَا ولَّيص قَدو ينشْرِكالْم نم

 : قَد رَأيتُ واللَّه رْأيا وِإنِّي واللَّه ما َأدرِي تُوافقُوني علَيه َأم لَا قَـالَ              يا هُؤلَاء ِإنِّي  : الْمدينَة قَاَل الْبراء لَنَا     
 قَالَ   :قُلْنَا لَه ا ذَاكما قَاَل فَ                : وهِإلَي لِّيُأص َأنةَ وبي الْكَعنعرٍ ينِّي بِظَهم ةينالْب هذه علَا َأد تُ َأنَأير قُلْنَـا   قَد

نُخَاِلفَه َأن ا نُرِيدملِّي ِإلَّا ِإلَى الشَّامِ وصنَا ينَبِي لَغَنَا َأنا بم اللَّه5( ....."و(.  

                                                
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    .417 / 1 : المرجع السابق)2(
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
  . )607ص:  تقريب التهذيب.(الزهري عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد نب إبراهيم بن يعقوب)4(
  .89/15798 / 25: مسند أحمد )5(
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  تخريج الحديث
سحاق إعن محمد بن    الرحمن  عبدبن  براهيم  إ بن سعد بن     براهيمإمن طريق    )1(أحمد بن   عبد اهللا ه  أخرج
 سحاقإ بن بكير عن محمد بن        بن عبد الجبار عن يونس     أحمدن طريق   م )2( ه الحاكم أخرجو بمثله ،    به

 عن محمد   من طريقً محمد بن عبداهللا بن نمير عن يونس بن بكير          )3( ه الطبراني أخرجبه مختصرا ، و   
 مـن   )5( حبان ابنه  أخرجمن طريقً محمد بن عيسى ، و       )4( خزيمة   ابنه  أخرج، و  بنحوه سحاق به إبن  

  .داني ،كالهماعن سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق به بنحوهطريق عمار بن الحسن الهم
  سنادرجال اإل

 نزيل ،إسحاق أبو ،الزهرِى فعو بنِ الرحمنِ عبد بنِ  ِإبراهيم بنِإبراهيم بن سعد:  يعقوب وأب*
: ابن سعدقال .)6(جماعة ومائة، روى له الوثمانين خمس سنة مات ،قادح بال فيه تكلم حجة ثقة ،بغداد
  )11(عدي وابن)10(وأحمد)9(وابن معين)8(ووثقه العجلي)7( الحديث في أخطأ وربما الحديث كثير  ثقة كان
 الراجح أنه :قلت.)14(بأس به ليس :إال أن ابن معين قال مرة)13(ذكره ابن حبان في الثقاتو)12(أبو حاتمو
  . لم يروِ عنه هنا:قلت.)15(مرسل نهوكأ عنه اهللا رضي عمر عن روى:قال العالئي . حجةثقة
  
  
  

                                                
  .460/15836 / 3 : المرجع السابق)1(
  .441/5897 / 3 :المستدرك على الصحيحين )2(
  .88 / 19: المعجم الكبير )3(
  .223/429 / 1 :صحيح ابن خزيمة )4(
  .471/7011 / 15 :صحيح ابن حبان )5(
  . 89 تقريب التهذيب، ص) 6(
    .7/322 الطبقات الكبرى، ) 7(
    . 1/201 الثقات للعجلي، )8(
    .42، ص- رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معين    )9(
    .2/90   تهذيب الكمال، )10(
  .1/246  الكامل في الضعفاء، ) 11(
    .2/101  الجرح و التعديل، ) 12(
   .6/7 حبان،    الثقات البن)13( 

    .3/205،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )14(
  .168، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  ) 15(
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 لـه  روى الثالثة من مقبول :المدني السلمي صاريألنا كعب بن القين     أبيمعبد بن كعب بن مالك بن       *
 حبـان فـي   ابـن وذكـره   )1(ماجه ابن و النسائي و والمنسوخ الناسخ في داود أبو و مسلم و البخاري
  .صدوقهو:،قلت )3(وقال العجلي ثقة .)2(الثقات

 الـذين  الثالثـة  أحـد  وهو، مشهور بياصح:  المدني السلمي صاريألنا كعب أبي بن مالك بن كعب*
 .)4( روى له الجماعة، علي خالفة في مات، خلفوا

 بـن  سـلمة  بن كعب بن غنم بن عدي بن عبيد بن سنان بن خنساء بن صخر بن معرور بن البراء*
 بـشر  أبـو  السلمي الخزرجي صاريألنا خزرجال بن جشم بن تزيد بن ساردة بن أسد بن علي بن سعد
 بـايع  مـن  أول وهو ،بالعقبة األولى البيعة بايعوا الذين النفر من كان الزهري عن عقبة بن موسى قال
  .)5(النقباء أحد وهو ماله بثلث أوصى من وأول القبلة استقبل من وأول إسحاق بنا قول في

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  ث الحديإسنادالحكم على 

  . )7(، واألعظمي)6( شعيب األرنؤوط  :وقد قال بذلك ،حسنه إسناد
        

  
  
  
  
  

                                                
  .417ص:  تقريب التهذيب)1(
  .5/432:  الثقات البن حبان)2(
  .2/380: الثقات للعجلي)3(
  .5/610: ،اإلصابة في تمييز الصحابة461ص :تقريب التهذيب)4(
  .1/282: ز الصحابة اإلصابة في تميي)5(
  .460/15836 / 3 :مسند أحمد )6(
  .تحقيق محمد مصطفى األعظمي/223/4 / 1 :صحيح ابن خزيمة )7(
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أي اتَّخذه ابناً وهـو تَفَعـل    " أنه تَبنَّى ساِلماً    " وفي حديث أبي حذيفة     ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(من االبن

  )91(حديث رقم 
   : رحمه اهللالبخارياإلمام قال 

 حثَنَا يدرٍ  حكَيب نى بثُ  ،يثَنَا اللَّيد2( ح( ، ٍلقَيع نع)3(،   ِنابٍ ابن عهش )رِ     ، )4يبالز نةُ بوري عنرَأخْب،  ـنع
         لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص جِ النَّبِيوا زنْهاُهللا ع يضاِئشَةَ رع"        شَهِد نمم كَانفَةَ وذَيا حَأب ـوِل     َأنسر عا مردب

      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا اِهللا صاِلمنَّى ستَب          ـنم َأةرلًى ِلـاموم وهةَ وتْبنِ عب ِليدبِنْتَ الْو نْده يهبِنْتَ َأخ هَأنْكَحو 
وكَان من تَبنَّى رجلًا في الْجاهلية دعاه النَّـاس         كَما تَبنَّى رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم زيدا          ،صارِ  ألنا

 هِإلَي، هاثيرم نرِثَ مو5( ......"و(.  
  تخريج الحديث

 عن الزهري ، عن عروة بن الزبير        ، حمزة القرشي    أبي بن   شعيبمن طريق   ،   )6(  البخاري أخرجه  
   .عائشة ، وفيه زيادة عن ،

 رجال اإلسناد
  .ع رجال اإلسناد ثقاتجمي

       
  
  
  
  
  
  

                                                
    .411 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).446تقريب التهذيب، ص.(ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي )2(
  .)7/228 التهذيبهذيبت.(عقيل بن خالد بن عقيل األيلي )3(
   ).506تقريب التهذيب ص.(محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري)4(
  .4000:،كتاب المغازي ،باب شهود المالئكة بدراً ،رقم صحيح البخاري )5(
  .7/5088 / 7 : المرجع السابق)6(
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أي " كنـت ألْعـب بالبنَـات    " وفي حديث عائشة رضي اللّه عنهـا     ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء ألنها سـالَمة             . التَّماثيل التي تلْعب بها الصبايا      

  .)1(لبِنْت على ظاهر
  )92(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
دمحثَنَا مد2( ح(، َةاوِيعو منَا َأبرَأخْب ، شَامثَنَا هدح، نأبيعه)ا قَالَتْ ، )3نْهاُهللا ع يضاِئشَةَ رع نكُنْتُ :"ع
نَاتبِالْب بَألْع سو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي نْدع ي،لَّمعم نبلْعي باحوِلي ص كَانلَّى اهللاُ ،ووُل اِهللا صسر فَكَان 

نعتَقَمخََل يِإذَا د لَّمسو هلَي4( ع(ِإلَي نهبرسفَي نْهم  )5( يعم نبلْعفَي " )6(.  
  تخريج الحديث

 ،عن عروة بـن الزبيـرعن       شام بن عروة  ه من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن          )7(ه مسلم   أخرج 
  . بنحوهعائشة 

  رجال اإلسناد 
 ثقـة أحفـظ النـاس لحـديث         ،عمي وهـو صـغير    ، الكوفي الضرير  محمد بن خازم  :أبو معاوية   * 

  ).5(:تقدمت ترجمته رقم .قلت هو ثقة ،واإلرجاء اليضره.،وقد يهم في حديث غيره ،األعمش
*شَامه نةَ بورنِ عب يبنِ رِالزب ىدامِ اَألسواختلط بآخرة الراوي ثقة، : قلت،دلس ربما فقيه ثقة ،الْع

  .)3:(تقدمت ترجمته رقم.االختالط إليه ال يضرهنسبة التدليس وو .وربما دلس
  .باقي رجال اإلسناد ثقات 

        
  
  
  
  

                                                
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).482تقريب التهذيب، ص ( .محمد بن سالم بن فرج السلمي هو )2(
  ).389تقريب التهذيب، ص( ، عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسديو  ه)3(
  .)527 / 10: فتح الباري البن حجر. (يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر )4(
  . )903 / 2 :النهاية في غريب األثر.( إلى ويرسلُهن يبعثُهن )5(
  .6130: س ، رقم صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اإلنبساط إلى النا )6(
  .135/6441 / 7 :صحيح مسلم )7(
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أي فَرجت رجليها   " قعدتْ تبنَّت   إذا  " وفي حديث المخنَّث يصف امرأة      ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وقيل شَبهها بها إذا ضرِبت     . لضخَم ركَبِها كأنه شبهها بالقُبة من األدم وهي المبناة ِلسمنها وكثرة لحمها             

  .)1(وطُنِّبتْ انفرجت وكذلك هذه إذا قعدت تربعت وفرجت رِجليها
  )93(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .417 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
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  :المبحث الخامس
  

  . الواوعالباء م
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أي ألْتَزِم وأرجع وُأقـر     " أبوء بنعمتك علي وأبوء بِذَنْبي      " فيه  ) ه  ) ( بوأ  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(وأصُل الْبواء اللُّزوم اللفظ

  )94(حديث رقم 
     :رحمه اهللا البخارياإلمام قال 

 حدثَني بشَير بـن  :قَاَل،حدثَنَا عبد اِهللا بن بريدةَ ،حدثَنَا الْحسين ،)3( حدثَنَا عبد الْوارِث،)2(حدثَنَا َأبو معمرٍ  
 سيد اِلاسـتغْفَارِ  : النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حدثَني شَداد بن َأوسٍ رضي اُهللا عنْه عنِ:كَعبٍ الْعدوِي قَالَ 

َأعـوذُ  ، اللَّهم َأنْتَ ربي لَا ِإلَه ِإلَّا َأنْتَ خَلَقْتَني وَأنَا عبدك وَأنَا علَى عهدك ووعدك ما استَطَعتُ                  :َأن تَقُولَ 
فَِإنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب ِإلَّا َأنْـتَ       ، فَاغْفر ِلي    ء لَك بِنعمتك علَي وَأبوء لَك بِذَنْبِي      َأبو،بِك من شَر ما صنَعتُ      

الَها مـن  ومن قَ، فَهو من َأهِل الْجنَّة ،فَماتَ من يومه قَبَل َأن يمسي، ومن قَالَها من النَّهارِ موقنًا بِها        :قَاَل
نَّةِل الْجَأه نم وفَه بِحصي َل َأناتَ قَبا فَمبِه نوقم وهِل و4( "اللَّي(.  

  تخريج الحديث
بـشَير  عن   ، بريدةَ   بد اِهللا بن  ععن   ، عن الحسين المعلم      يزيد بن زريع   من طريق    )5(  البخاري هأخرج

وِيدبٍ الْعن كَعاعن ،بند شَدسٍ  بمثلهبه ب َأو .  
  رجال اإلسناد 

*الحسين كْذَ بنوانالم مِلِّع العوذي البرِصومائة، روى له وأربعين خمس سنة مات ،وهم ربما ثقة ،ي 
ه عن زرعة أبو سئلو ،ثقة :يقول أبي معتس:"  ابن أبي حاتمقالو. )7(ثقة: قال ابن معين .)6(الجماعة

 من: ، وقال)10(وذكره ابن حبان في الثقات. )9(ثقة: وقال ابن شاهين. )8("بأس هب ليس بصري :فقال
، )12("عنه يروى سعيد بن يحيى وكان قدريا كان:" و قال يحيى بن معين.)11(وقرائهم البصرة أهل حفاظ

                                                
    .419 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
  ).315تقريب التهذيب، ص ( .عبداهللا بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي  هو )2(
  .)367تقريب التهذيب، ص ( .عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي  هو )3(
  .6306:، كتاب الدعوات ، باب فضل اإلستغفار، رقم صحيح البخاري )4(
  .71/6323 / 8 : المرجع السابق)5(
  166، صتقريب التهذيب) 6(
  .89، ص-  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) 7(
  .3/52  الجرح والتعديل، ) 8(
  .62، صتاريخ أسماء الثقات ) 9(
  . 6/206 الثقات البن حبان، ) 10(
  .154، صمشاهير علماء األمصار ) 11(
  .4/267، -  رواية الدوري-تاريخ ابن معين  ) 12(
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 وذكر حجة، بال العقيلي ضعفه، والعلماء الثقات  أحد:"وقال الذهبي. )1(الحديث مضطرب :وقال العقيلي
هو : قلت.)2(".؟أمالك أشعبة؟، أحاديث في غلط ما الذي ذا فمن، ماذا فكان يرسله، غيره واحداً حديثا له

  .تابعه يزيد بن الحباب وعبد العزيز بن أبي حازم متابعة ناقصة ثقة قد 
*ادشَد نابِثَ  بنَِأوسِ بالخَ تزجِرقبل بالشام مات ،صحابي، )3(يعلى أبو ،ثابت بن حسان أخي بنا ،ي 

  .)4(بعدها أو الستين
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  )5( بهأي الْتَزمه ورجع" فقَد باء أحدهما " ومنه الحديث ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )95(حديث رقم 
    :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

َأن ، عمر رضي اُهللا عنْهما     عن عبد اِهللا بنِ    ،عن عبد اِهللا بنِ دينَارٍ    ، )6(اِلكحدثَني م :قَاَل  ،حدثَنَا ِإسماعيُل   
  .)7( " فَقَد باء بِها َأحدهما، يا كَافر:قَاَل ِلَأخيه، َأيما رجٍل :"رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل

  تخريج الحديث
من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر بنحـوه ،                   )8(ه مسلم   جأخر
  . بن عمر بنحوه عبد اهللا عن ، نافع من طريق)9(ه أخرجو
 أبـي  بـن  اهللا عبد أبو األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل*

ومـائتين ،روى    وعشرين ست سنة مات العاشرة من حفظه من يثأحاد في أخطأ صدوق المدني أويس
يحيى بن يحيـى متابعـة      صدوق، تابعه   :وقلت  .)10(له البخاري ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه        

  ).55:(تقدمت ترجمته رقم .ناقصة 
                                                

    .1/250للعقيلي، الضعفاء الكبير   )1(
  .1/534، الرجال نقد في االعتدال ميزان  )2(
  .3/319 اإلصابة في تمييز الصحابة، ) 3(
  .264 تقريب التهذيب، ص ) 4(
  .419 / 1 :النهاية في غريب األثر) 5(
  ).516تقريب التهذيب، ص ( .مالك بن انس بن مالك األصبحي هو )6(
  .6104:  ، كتاب األدب ، باب من كفر أخاه بغير تاويل فهو كما قال ،رقم صحيح البخاري )7(
  .56/225 / 1 :صحيح مسلم )8(
   .56/224 / 1 : المرجع السابق)9(
  .108 تقريب التهذيب ص )10(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
أي " ت عنه يبوء بإثْمه وإثـم صـاحبه   إن عفَو" ومنه حديث وائل بن حجر  : قال ابن األثير رحمه اهللا      

إن قتلـه   . ( كان علَيه عقُوبة ذَنْبه وعقوبة قَتْل صاحبه فأضاف اإلثم إلى صاحبه ألن قَتْلَه سبب إلثمه                
الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه ال فضل وال منة ألحدهما على اآلخر ألنه استوفى حقـه       ) فهو مثله   

  .)1(فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب اآلخرة وجميل الثناء في الدنيامنه بخالف ما لو عفا عنه 
  )96(حديث رقم 

    : رحمه اهللامسلماإلمام قال 
     رِىنْبالْع اذعم نب اللَّه ديبثَنَا عدثَنَا َأبِى  ،حد2( ح( ، ونُسويثَنَا َأبدح)بٍ ، )3رنِ حب اكمس نلْقَ،عع َأن  ـنةَ بم

   ثَهداِئٍل حو، اهَأب قَالَ  )4(َأن ثَهدح : النَّبِى عم دصلى اهللا عليه وسلم- ِإنِّى لَقَاع-   آخَـر قُـودٌل يجر اءِإذْ ج 
فَقَاَل ِإنَّـه   . " َأقَتَلْتَه   :" -صلى اهللا عليه وسلم   -فَقَاَل رسوُل اللَّه    . بِنسعة فَقَاَل يا رسوَل اللَّه هذَا قَتََل َأخى       

قَاَل كُنْتُ َأنَا وهو نَخْتَبِطُ من شَـجرة    . " كَيفَ قَتَلْتَه    " :قَتَلْتُه قَالَ . قَاَل نَعم . لَو لَم يعتَرِفْ َأقَمتُ علَيه الْبينَةَ     
،     هنلَى قَربِالْفَْأسِ ع تُهبرى فَضنبى فََأغْضنبفَس فَقَتَلْتُه  . النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم-فَقَاَل لَه- ":   ـْل لَـكه 

      كنَفْس نع يهتَُؤد ءشَى نى      :قَاَل. "مفَْأساِئى وساٌل ِإالَّ كا ِلى مقَاَل  .  م"     ونَكشْتَري كمى قَوقَاَل َأنَا  . " فَتَر
    ذَاك نى مملَى قَوع نوَأه .مفَر  هتعسبِن هقَاَل  . )5( ى ِإلَيو":    كباحص ونَكلَّى     . " دا وُل فَلَمجالر فَانْطَلَقَ بِه

    وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم   -قَاَل ر- ":     ثْلُهم وفَه قَتَلَه ِإن " .  ى َأنَّـكلَغَنب ِإنَّه وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي عجفَر
 َأمـا تُرِيـد َأن      :" -صلى اهللا عليه وسلم   -فَقَاَل رسوُل اللَّه    . وَأخَذْتُه بَِأمرِك . " ِإن قَتَلَه فَهو مثْلُه      :"قُلْتَ  

     بِكاحِإثْمِ صو كبِِإثْم وءبي" .     اللَّه ا نَبِىقَاَل    -قَاَل ي لَّهلَى - لَعقَاَل  .  ب":  كَـذَاك ذَاك ـ . " فَِإن اَل فَرمـى  قَ
بِيلَهخَلَّى سو هتعس6( بِن(.  

  تخريج الحديث
   .تفرد به مسلم دون البخاري 

  رجال اإلسناد
صدوق، وروايته عن عكرمة     :سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري            *

وثقـه ابـن   .)7(ن ومائـة  مات سنة ثالث وعـشري  ربما يلَقَّنخاصة مضطربة، وقد تغير بَأخَرة، فكان     
                                                

    .419 / 1 :رالنهاية في غريب األث )1(
  ).536تقريب التهذيب ،ص. ( القاضي البصري المثنى أبو العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ)2(
  )314 / 11 :سير أعالم النبالء.(حاتم بن َأبِي صغيرةَ َأبو يونُس القُشَيرِيهو:أبويونس )3(
  ).580ب صتقريب التهذي.(الحضرمي مسروق بن سعد بن حجر بن وائل)4(
  ).1172 / 1 : القاموس المحيط(انظر  . يشَد بها األسير الحبل الذي )5(
   .4481 :، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب صحة اإلقرار بالقتل ، رقم صحيح مسلم )6(
    .415 ص :تقريب التهذيب )7(
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: ، وقال أحمـد   ) 3("خذوا العلم من سماك بن حرب     : "وقال أبو إسحاق السبِيعي     ، )2( ، وأبو حاتم   )1(معين
، واحتج به مسلم في صحيحه عن جـابر بـن سـمرة،    ) 4("سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير     "

ان جائز الحديث، لم يترك حديثَه أحد، وكان        ك: "وقال الخطيب البغدادي  .)5(والنعمان بن بشير، وغيرهما   
 ،)7("كان يخطئ كثيرا  : "، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال      ) 6("عالما بالشِّعر وأيام الناس، وكان فصيحا     

 ،وقـال ابـن     )9("مضطرب الحـديث  : "، وقال أحمد  ) 8("سماك ضعيف في الحديث   : "وقال ابن المبارك  
ليس به بـأس، وفـي      : " ، وقال النسائي   )11"(يضعف: " قال صالح جزرة   ،) 10("في حديثه ِلين  : "خراش

   . )13("ليس بالقوي، وكان يقْبل التَّلْقين: " ، وقال مرةً)12("حديثه شيء
هو صدوق ولم يرو    : لت  ق . )15("هو ثقة ساء حفظه   : " ،وقال الذهبي  )14("سيء الحفظ : " قال الدارقطني 
  . هنا عن عكرمة

 روى له البخاري في يه،أب من يسمع لم أنه إال صدوق: الكوفي الحضرمي حجر بن بن واِئٍل علْقَمةَ* 
وذكره . )17(وثقه العجلي.)16( ابن ماجه و النسائي و الترمذي و أبو داود و مسلم وجزء رفع اليدين 

لجبار أنه  صح عن عبد ا:قال العالئي.)18(ابن حبان في الثقات وقال لم يره أبوه ومات وأمه حامل به
. )19(واهللا أعلم، وهذا ينفي أنه مات أبوه وهو حمل ، كنت غالما ال أعقل صالة أبي:قال  

                                                
   .2/553 :، والضعفاء الكبير4/279 :الجرح والتعديل )1(
  .4/279 :الجرح والتعديل )2(
   . المرجع السابق نفسه)3(
  . المرجع السابق نفسه)4(
     .49 ص :المختلطين للعالئي )5(
   .9/214: تاريخ بغداد  )6(
     .4/339: الثقات البن حبان  )7(
   .12/120 :تهذيب الكمال )8(
  .4/279: الجرح والتعديل  )9(
     .9/214: تاريخ بغداد )10(
     .جع السابق نفسه المر)11(
  .12/120 :تهذيب الكمال )12(
    .8/722 :سنن النسائي )13(
  .13/184 :العلل للدارقطني )14(
  .1/465 :الكاشف )15(
    .397تقريب التهذيب ص  )16(
    .2/248 الثقات للعجلي )17(
    .9/205الثقات البن حبان )18(
219 / 1 :جامع التحصيل في أحكام المراسيل)19(  
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.باقي رجال اإلسناد ثقات   
        

  )1(  اعتَرِفْ بهأي" بْؤ لألمير بِذَنْبك " وفي حديث آخر ) ه :( قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )97(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له  
        

قد تكررت هـذه    " من كَذب علي متَعمداً فَلْيتَبوْأ مقعده من النار         " وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
اللفظة في الحديث ومعناها ِلينْزِْل منْزِلَه من النار يقال بوأه اللّه منْزِال أي أسكنَه إياه وتَبوأتُ منـزِال أي                   

  .)2(به المنزل: المباءة اتَّخَذْته و
  )98(حديث رقم 

   : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 
 خْلَدم نب اكحمٍ الضاصو عثَنَا َأبدح، ياعزنَا الَْأور3(َأخْب(، َةيطع نب انسثَنَا حدح، نشَةَ أبيعكَب )4(،  

وحـدثُوا عـن بنـي      ،بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً     :" قَاَل   ،بِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     َأن النَّ  ،عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو    
 جرلَا حاِئيَل ورالنَّارِ،ِإس نم هدقْعْأ موتَبا فَلْيدمتَعم لَيع كَذَب نم5("و(.  

  :تخريج الحديث
   .تفرد به البخاري دون مسلم 

  ل اإلسنادرجا
  .جميع رواته ثقات

        
  
  

                                                
  .419 / 1 :ة في غريب األثرالنهاي) 1(
    .نفسه  المرجع السابق)2(
  ).347تقريب التهذيب ص.(األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبدهو)3(
   ).668تقريب التهذيب، ص ( .ي الشاميوِللُ السةَشَبأبو كَهو )4(
  .3461:،كتاب أحاديث األنبياء ، باب ماذكر عن بني إسرائيل ،رقم صحيح البخاري )5(
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أي منْزِِلهـا  " أصلِّي في مباءة الغَنم ؟ قال نَعم : قال له رجل  " ومنه الحديث   : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(الذي تأوِي إليه وهو المتَبوأ أيضا

  )99(حديث رقم 
    : رحمه اهللا أحمد  اإلمامقال

عن ، الشَّعثَاء   أبيعن َأشْعثَ بنِ    ،حدثَنَا ِإسراِئيُل   ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصورٍ السلُوِلي      ،اقد  حدثَنَا عمرو النَّ  
ن نَتَوضـَأ    َأمرنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَ        :"عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    ، ثَورٍ   أبي ابنجعفَرٍ يعني   

 ولَـا نُـصلِّي فـي َأعطَـانِ     ،وَأن نُصلِّي في مباءة الْغَنَمِ،وَأن لَا نَتَوضَأ من لُحومِ الْغَنَمِ ،من لُحومِ الِْإبِِل  
   .)3( ")2(الِْإبِِل

  تخريج الحديث
مـن طريـق    )6( بن الجارود  وا )5(وأخرجه الطبراني    عثمان بن عبد اهللا ،     من طريق    )4(أخرجه مسلم  

ه أخرجو.بنحوه  به عن جعفر بن أبي ثور    )سماك بن حرب  عثمان بن عبد اهللا و      (سماك بن حرب،كالهما  
  .بنحوهعن أشعث بن أبي الشعثاء به بن يونس سرائيل إمن طريق  )8(  حبانابن و)7(ابن ماجه

  سنادرجال اإل
 مـات  ،حـديث  في وهم، حافظ ثقة الرقة لنز  :البغدادي عثمان أبو الناقد بكير بن محمد بن عمرو*

عنـه  قـال   ،)9(بـوداود والنـسائي   أروى لـه البخـاري ومـسلم و       ،  ومائـة    وثالثـين  اثنتـين  سنة
،ولم يهم في هذا الحديث ،وتابعه محمد بن بشار وابن أبي شيبة متابعـة              هو ثقة :قلت.)10(الحافظ:الذهبي
 .ناقصة 

                                                
    .411 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  )353 / 4: مقاييس اللغة (انظر .ها ومراحأ،اها مأو أومبارِكها في البرية )2(
  .493/20974 / 34: مسند أحمد  )3(
     .1/189/828:صحيح مسلم  )4(
  .   2/211/1863:  المعجم الكبير)5(
  .   1/19/25:  المنتقى البن الجارود)6(
     .1/401/495:سنن ابن ماجه )7(
  .   3/409:  صحيح ابن حبان)8(
  .   426ص:  تقريب التهذيب )9(
  .   2/87:  الكاشف)10(
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 أربـع  سـنة  مـات  للتشيع فيه تكلم ،صدوق :نالرحم عبد أبو موالهم السلولي منصور بن إسحاق*
وعـن   ،)3(  في الثقات ، وقال العجلي ثقـة  )2( حبان ابنذكره   ،)1(روى له الجماعة   بعدها وقيل ،ومائتين

 .هوثقة:  قلت. ليس فيه بأس:قال يحيى بن معين )4( حاتم أبي

 سنة مات ،حجة بال فيه تكلم ثقة ،الكوفي يوسف أبو ،ييعبِالس ِإسحاقَ َأبِي بنِ يونُس بن ِإسراِئيُل* 
 كثيرا حديثا الناس عنه حدث ثقة كان:" قال ابن سعد.)5 (، روى له الجماعةبعدها وقيل ومائة ستين
ثقة صدوق :" وقال أبو حاتم. )7("جائز الحديث: ثقة، وقال مرة : وقال العجلي.)6("يستضعفه من ومنهم

 وذكره .)9("الحديث ثبت: مرة وقال ،ثقة كان ":أحمد بن حنبل القو. )8("من أتقن أصحاب أبي إسحاق
 أنه :"المديني بن على ونقل ابن حجر عن. )11(وذكره العقيلي في الضعفاء. )10(ابن حبان في الثقات

 من يسمع لم إسرائيل :يقول أبي سمعت حاتم أبي بنا قال األعالم أحد:" وقال العالئي. )12("ضعيف
وقال . )13("مصرف بن طلحة من وال ،زبيد من وال ،كهيل بن سلمة من وال ،ثابت أبي بن حبيب
 لم أنه على يدل وذلك مطلقاً به احتجوا ،إسحاق أبي اختالط من كرذُ ما األئمة من أحد يعتبر مل :"أيضاً
 هو ثقة ولم يثبت ما قيل فيه، فلم يذكر فيه :قلت .)14(" األول القسم من فهو حديثه من شيء في يختلط
  . للجرح، وقد وثقه كبار النقاد فيبقى على توثيقهسبب

روى له مـسلم     الثالثة من مقبول ثور أبا يكنى ذلك غير وقيل :عكرمة هأبي واسم ثور أبي بن جعفر*
 مجهول وقال الترمـذي     :قال عبداهللا بن علي بن المديني عن أبيه       : وكذلك قال ابن حجر   .)15( ماجة ابنو

 وكـذا  ،هو من مشائخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر :كم جعفر مشهور وقال الحا   :في العلل 

                                                
  .   103ص:  تقريب التهذيب)1(
     8/112:  الثقات البن حبان)2(
  .   1/220:  الثقات للعجلي)3(
  .   2/234:  الجرح والتعديل)4(
   .104 ص :تقريب التهذيب  ) 5(
     .6/374  الطبقات الكبرى، ) 6(
   .1/222الثقات للعجلي،   ) 7(
   .330/ 2الجرح والتعديل،   ) 8(
  .520، 2/519  تهذيب الكمال، )9(
  .6/79الثقات،   ) 10(
  .1/131، الضعفاء الكبير  ) 11(
  .1/229 تهذيب التهذيب، ) 12(
      .144  جامع التحصيل، ص )13(
  .94 ص: المختلطين) 14(
  .   140ص :هذيبتقريب الت )15(
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من قال جعفر ابن ثور من غير تكنيته وصحح حديثه في لحوم االبل مسلم وابن خزيمة وابـن حبـان                    
  .صدوق:قلت .)2(وذكره ابن حبان في الثقات .)1(وأبو عبد اهللا ابن مندة والبيهقي وغير واحد

روى لـه   ،   سبعين سنة بعد بها ومات،   الكوفة نزل بياصح بن بياحص : جنادة بن سمرة بن جابر*
  .)3(الجماعة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .إسناده حسن  شعيب األرنؤوط بذلك: وقد قال .مقبول ثورأبيجعفر بن  فيه ألنحسن ه إسناد 
        

  .)4("ها هنا المتَبوأ: أنه قال في المدينة " ومنه الحديث ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )100(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

يقال فيه الباءة والْباء وقد     . يعني النِّكاح والتَّزوج    " عليكم بالْباءة   "وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وقيل ألن الرجل يتَبوأ من أهلـه أي        . ن تزوج امرأة بوأها منْزال      المنْزِِل ألن م  : يقْصر وهو من الْباءة     

  .)5(يستَمكن كما يتَبوأ من منزله
  )101(حديث رقم 

  :قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا 
 غَي نب ودمحثَنَا مدو ، ألنحثَنَا َأبدأحمدح رِييبالز ، انفْيثَنَا سدح،شِ عمالَْأع ـرٍ  ،نيمـنِ عةَ بارمع نع، 

    زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نقَالَ  ،ع ودعسنِ مب اللَّه دبع نع :   ـننَحو ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عنَا مجخَر
فَمن ،وَأحصن ِللْفَرجِ ،فَِإنَّه َأغَض ِللْبصرِ    ،بابِ علَيكُم بِالْباءة     يا معشَر الشَّ   :"شَباب لَا نَقْدر علَى شَيء فَقَالَ     

  .)6("فَِإن الصوم لَه وِجاء،فَعلَيه بِالصومِ ،لَم يستَطع منْكُم الْباءةَ 
  
  

                                                
  .74 / 2:تهذيب التهذيب )1(
  .   4/105:  الثقات البن حبان)2(
  .  1/431: ،اإلصابة136ص:  تقريب التهذيب)3(
    .419 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
    .419 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  .1081:،رقم باب ما جاء في فضل التزويج، النكاح كتاب ،سنن الترمذي)6(
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  تخريج الحديث
من طريق محمد بن خازم ،وأخرجه      )2(مسلم   من طريق حفص بن غياث، وأخرجه      )1(ه البخاري أخرج 

عـن  ) حفص بن غياث و محمد بن خازم و يعلى بن عبيد            (من طريق يعلى بن عبيد ،ثالثتهم       )3(أحمد  
 . من طريق محمد بن منصور عن سفيان الثوري بـه بنحـوه       )4(وأخرجه النسائي . األعمش به بنحوه    

 ،علـي بـن مـسهر    من طريـق   )6( ماجه   ابنمن طريق جرير الضبي ،وأخرجه       )5(أبوداودوأخرجه  
زيـد بـن    جرير الضبي و علي بن مسهر و        (ثالثتهم  نيسة ،   أ من طريق زيد بن      )7( حبان ابنوأخرجه  

   .عن عبداهللا بن مسعود بنحوهبن قيس عن علقمة األعمش عن إبراهيم بن يزيد  عن  )أنيسة
  سنادرجال اإل

 أنـه  إال ثبت ثقة :الكوفي الزبيري أحمد أبو األسدي درهم بن عمر بن الزبير بن اهللا عبد بن محمد*
 حبـان فـي     ابـن ،ذكـره   )8(روى له الجماعة   ،ومائتين ثالث سنة مات  الثوري حديث في يخطىء قد

مـن  هوثقة ،وتابعهً : قلت   .)11(وهامأ له   ، حافظ عابد مجتهد   :بوحاتمأ،قال  )10(ثقة  :قال العجلي   .)9(الثقات
 .محمد بن منصورفي شيخه سفيان متابعة تامة 

،تقـدمت   حجـة  إمـام  عابد فقيه حافظ ثقة الكوفي اهللا عبد أبو :الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان*
  ).حفص بن غياث و محمد بن خازم و يعلى بن عبيد (هوثقة ،وتابعه كالًمن :قلت  .)27(ترجمته رقم 

 ورع ءاتبالقرا عارف حافظ ثقة الكوفي محمد أبو الكاهلي األسدي مهران بن سليمان هو  :األعمش*
  .هوثقة:قلت  .)5(،تقدمت ترجمته رقم  يدلس لكنه

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

  
  
  

                                                
  ..7/3/5066:  صحيح البخاري)1(
  .4/128/3466:  صحيح مسلم)2(
  .7/128/4023: مسند أحمد بن حنبل)3(
  .6/365/359:  سنن النسائي)4(
  .2/173/2048:  سنن أبي داود)5(
  .3/299/1845:  سنن ابن ماجه)6(
  .9/335/4026:  صحيح ابن حبان)7(
  . 487ص :تقريب التهذيب)8(
  . 9/58: الثقات البن حبان)9(
  . 2/242:  الثقات للعجلي)10(
  . 7/297:  الجرح والتعديل)11(
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   الحديثإسنادالحكم على 
 مثل هـذا وروى أبـو       سنادقال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن األعمش بهذا اإل          ،و  صحيح هإسناد

صلى اهللا عليـه وسـلم   معاوية و المحاربي عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النبي     
  .)2(صحيح: قال الشيخ األلباني ،وكذلك )1( كالهما صحيح:قال أبو عيسى، نحوه

        
  .)3("أن امرأة مات زوجها فمر بها رجل وقد تَزينَت ِللْباءة"يث اآلخرومنه الحد:اهللا ابن األثيررحمه قال

  )102(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
أنه كان بين حيين من العرب قتاٌل وكان ألحدهما طَول علـى   " وفيه  ) س  : ( ل ابن األثير رحمه اهللا      قا

اآلخر فقالوا ال نَرضى حتى يقْتَل بالعبد منَّا الحر منهم وبالمرأة الرجُل فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه                  
شَيم والصواب يتَباوُأوا بوزن يتَقَـاتَلوا مـن البـواء وهـو            كذا قال ه  : قال أبو عبيد    " وسلم أن يتَباءوا    

. وقال غيره يتَباءوا صحيح يقال باء به إذا كان كُفْؤاً لَـه             . المساواة يقال باوْأتُ بين القتلَى أي ساويت        
  .)4(وهم بواء أي أكْفَاء معناه ذَوو بواء

  )103(حديث رقم 
  : رحمه اهللا قال القاسم بن سالم

كُتب علَيكُم الْقصاص فـي  (:  في قوله   )5(عنِ الشَّعبِي   ند ،   بي ه  بن أَ  داوا د نَرخبَأ : اَل قَ حدثَنَاَأن هشَيما   
        ، دببِالْع دبالْعو ، ربِالْح ركَ : اَلقَ .)6( ...)الْقَتْلَى الْحان ب ين ح ينِي ن أَََ  محياء ربِ الع تَ ق  كَال ، ولِ ان  أحـد 

تَ يينِالح فض بِ ُلقتُنَ: الواقَخرى ، فَ  لى األُ ل ع بِالعد م  نا الحر نكُ م م ورَأبالمة م  نا الرزلَنَ ، فَ  َلج ذه اآلَ ت هة ،  ي
 : بيـة رهـي فـي الع    يم و ش ه َلاقَ" . ا  ذَكَه : اَل قَ "اءوا  بتَن ي َأوسلم  ليه   ع لى اهللاُ  ص  اهللاِ وُلسم ر هرمَأفَ
تَيبثالها اووا ، م :يتب7(عوااو( .  

  
                                                

  .2/378/1081:سنن الترمذي)1(
  .4/329:السلسة الصحيحة)2(
  .)419 / 1النهاية في غريب الحديث .(لباءة يعنى النكاح والتزوج ا)3(
  .419 / 1النهاية في غريب الحديث )4(
   ).287تقريب التهذيب، ص( ، يبِعراحيل الشَّابن عبد اهللا بن ش: عامر بن شراحيل وقيلهو )5(
  ).178البقرة آية رقم  سورة () 6(
  .217/209 / 1: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سالم )7(
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  تخريج الحديث
  .)1( شيبة من طريق سعيد بن عمرو بن أشوع عن الشعبي به بنحوه أبي ابنأحرجه 

  سنادرجال اإل
 ثقـة ثبـت كثيـر       ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي      :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي       *

،وروى لـه    وقـد قـارب الثمـانين         ومائـة،  مات سـنة ثـالث وثمـانين      ،  التدليس واإلرسال الخفي  
 التي ال يقبل حديث صاحبها إال بالتصريح بالـسماع،          )3(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     .)2(الجماعة

  . وقد صرح بالتحديث واإلخبار فُأمن تدليسه
مـات   . كان يهم بأخرة   ،ثقة متقن ، أو أبو محمد البصري       موالهم أبو بكر   :داود بن أبي هند القشيري    *

،روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبـوداود والترمـذي والنـسائي وابـن        وقيل قبلها   ومائة  سنة أربعين   
  .سعيد بن عمرو بن أشوعهو ثقة ،تابعه : قلت. )4(ماجه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .ولكن مراسيل الشعبي صحيحةل  مرسهو ،صحيحه إسناد
        

أي سواء في القصاص ال يؤخـذ إالَّ        " الجِراحات بواء   " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )5(ما يساوِيها في الجرح

  )104(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
أي متَـألِّق  " ثم هبت ريح سوداء فيهـا بـرق متَبـوج     " ه  في) ه  ) ( بوج  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)6(برعود وبروق من انْباج ينْباج إذا انْفَتَق
  )105(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
                                                

  .323/28552 / 14 :مصنف ابن أبي شيبة )1(
  .574 ص: تقريب التهذيب )2(
  .47 / 1 :بن حجرالطبقات المدلسين  )3(
     .200ص: تقريب التهذيب )4(
    .419 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
    .420 / 1 : المرجع السابق)6(
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 أي جِهاراً من بـاح بالـشيء  " إال أن يكُون كُفْرا بواحاً   " فيه  ) ه  ) ( بوح  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1( ويروى بالراء وقد تقدم. يبوح به إذا أعلَنه 

  )106(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 

 أبيعن جنَادةَ بنِ    ، عن بسرِ بنِ سعيد      ،)4(عن بكَيرٍ ، )3(عن عمرٍو ، )2( وهبٍ ابن حدثَني   ،حدثَنَا ِإسماعيلُ 
َأصلَحك اُهللا حدثْ بِحـديث ينْفَعـك اُهللا بِـه          :خَلْنَا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنَا          د :ُأميةَ قَالَ 

 فيما َأخَـذَ    :"فَقَاَل  ، دعانَا النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَبايعنَاه      :سمعتَه من النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل         
          يرِنَا وسعنَا وهكْرمنَا ونْشَطي مف ةالطَّاععِ وملَى السنَا ععايب نَا َأنلَيةً عَأثَررِنَا وس       لَـا نُنَـازِع َأننَا ولَيع 

 لَهَأه راالَْأماحوا با كُفْروتَر ي ِإلَّا َأناِهللا ف نم كُمنْدعانهرب 5( "ه(.  
  تخريج الحديث

 ،بن عبـداهللا ٍ عن بكَيـر ،  بن الحارثعن عمرٍو بن عبداهللا بن وهب ، أحمدمن طريق  )6(ه مسلم   أخرج
 يدعنِ سرِ بسب ننِ ،عةَ بنَادج نةَ أبيعيعن ُأم،تامنِ الصةَ بادببمثله  ع .   

  رجال اإلسناد
 أبـي  بـن  اهللا عبد أبو األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل*

صدوق، تابعه أحمد بن عبد الـرحمن بـن         :وقلت   .حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق المدني أويس
  ).55(:تقدمت ترجمته رقم .وهب بن مسلم متابعة تامة 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  علل اإلسناد

  :ةعل هذا اإلسناد فيه
تابعه أحمد بن     ، حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق أويس أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل 

  .عبد الرحمن بن وهب بن مسلم متابعة تامة 
        

  

                                                
    .421 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
  ).328تقريب التهذيب ص.(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش )2(
  ).419تقريب التهذيب ص.(يارِاألنص وبعقُي الْحارِث بنِ بن عمرو)3(
  ).128تقريب التهذيب ص.(شج القرشيبكير بن عبد اهللا بن األ)4(
  .7055: ، كتاب الفتن ،باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم سترون بعدي ،رقم صحيح البخاري )5(
  .16/4877 / 6 :صحيح مسلم )6(
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وباحة الـدار  . أي وسطه " ليس للنَّساء من باحة الطَّريق شيء      " وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(سطُهاو

  )107(حديث رقم 
     :رحمه اهللا أبيلخط اقال أبو سليمان

عبد الْلَّه بن سعيد عن َأبِيه عن َأبِي هريرة عـن   قَال مسلم بن ِإبراهيم عن المعارِك بن عباد الْعبدي عن
. )2(" الْطَّرِيق شَيء ولَكن لَهن حجرتَـا الْطَّرِيـق   ساء من باحةلَيس ِللْنّ:" صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم قَال الْنَّبِي

  .باحة الطريق وسطها ومثله باحة الدار وهي عرصتها
  تخريج الحديث

  .بيالم يخرجه غير الخط
  سنادرجال اإل

  . )3(بصري ضعيف ، من السابعة ، روى له الترمذي:ن حجر بقال ا :المعارك بن عباد العبدي*
 المقبري أبو عباد الليثي موالهم المدني متروك من          سعيد أبي عبد اهللا بن سعيد بن       عبد اهللا بن سعيد   *

   .)4( ماجه ابنروى له الترمذي والسابعة 
 كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبـل موتـه بـأربع سـنين          : سعيد أبيسعيد بن   *

روى لـه   وقيل قبلها وقيل بعدها     مائة    و  في حدود العشرين   وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة مات      
  .هو ثقة :قلت  . )5(الجماعة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

، ويوجد إنقطاع بين الخطابي      سعيد المقبري متروك     أبيعبد اهللا بن سعيد بن       ألن ،  جداً  ضعيف هإسناد
  . ومسلم بن إبراهيم

        
  
  

                                                
    .421 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  . 534 / 1 :بياغريب الحديث للخط )2(
  . 536ص:  تقريب التهذيب)3(
  .511 ص:السابق المرجع )4(
  .379 ص: المرجع السابق)5(
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  .)1("نَظّفُوا أفنيتَكُم وال تدعوها كباحة اليهود "ومنه الحديث : ن األثير رحمه اهللا قال اب
  )108(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

أي مهلك يسرف فـي إهـالك   " في ثَقيف كَّذاب ومبِير     " ومنه حديث أسماء    : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )2(وأبار غيره فهو مبِير. رجل يبور بوراً فهو بائر يقال بار ال. الناس 

  )109(حديث رقم 
    : رحمه اهللا مسلماإلمام قال 

      ىممٍ الْعكْرم نةُ بقْبثَنَا عدح،   قُوبعثَنَا يدى   -حنعابن ي     ىمرـضاقَ الْححِإس - َأخْب       ـنب دـونَـا اَألسر
انبأَ ،شَي نفَلٍ ع3(بِى نَو( ،         ينَةدالْم ةقَبلَى عرِ عيبالز نب اللَّه دبتُ عَأير)قَاَل   -)4 :-      ـرشٌ تَميلَتْ قُـرعفَج 

   النَّاسو هلَيع،      رمع نب اللَّه دبع هلَيع رتَّى مح،  هلَيقَفَ عا خُ    : فَقَالَ ، فَوَأب كلَيع الَمبٍ السيب،   كلَيع الَمالس 
َأما واللَّه لَقَد كُنْتُ َأنْهاك عن هـذَا        ،َأما واللَّه لَقَد كُنْتُ َأنْهاك عن هذَا        ، السالَم علَيك َأبا خُبيبٍ      ،َأبا خُبيبٍ 

 َأما واللَّـه    ، كُنْتَ ما علمتُ صواما قَواما وصوالً ِللرحمِ        َأما واللَّه ِإن   ،َأما واللَّه لَقَد كُنْتُ َأنْهاك عن هذَا      ،
    رةٌ خَيا ُألمهةٌ َأنْتَ َأشَرُألم .     لُهقَوو اللَّه دبفُ عقوم اججلَغَ الْحفَب رمع نب اللَّه دبنَفَذَ ع ثُم،   ـهـَل ِإلَيسفََأر 

،   نفَُأنْزَِل عه5(جِذْع(،    ودهورِ الْيى قُبف ىكْرٍ          ، فَُألْقَأبِى ب بِنْت اءمَأس هَل ِإلَى ُأمسَأر ثُم ،    ـهيتَْأت ـتْ َأنفََأب، 
         كونبِقُر كبحسي نم كِإلَي ثَنعَألب نِّى َأويوَل لَتَْأتسا الرهلَيع ادتْ - : قَالَ – )6(فََأعقَالَـتْ   ،  فََأبالَ   ،و اللَّـهو

ثُم انْطَلَقَ يتَوذَّفُ   ،فََأخَذَ نَعلَيه   . )7(َأرونى سبتَى : فَقَالَ - : قَالَ –آتيك حتَّى تَبعثَ ِإلَى من يسحبنى بِقُرونى        
وَأفْـسد  ،رَأيتُك َأفْسدتَ علَيـه دنْيـاه       :قَالَتْ  ،لَّه   كَيفَ رَأيتنى صنَعتُ بِعدو ال     :فَقَاَل،حتَّى دخََل علَيها    ،)8(

 تَكرآخ كلَيا       ،عي تَقُوُل لَه ى َأنَّكلَغَننِ    ابن بالنِّطَاقَي نِ  ، ذَاتذَاتُ النِّطَاقَي اللَّهَأنَا و،  فَـعا فَكُنْتُ َأرمهدا َأحَأم
     وِل اللَّهسر امطَع لى اهللا عليه وسلم   ص-بِه-       ابوالد نكْرٍ مَأبِى ب امطَعى     ، والَّت َأةرطَاقُ الْمفَن ا اآلخَرَأمو

                                                
    .421 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    .المرجع السابق نفسه )2(
    ).415 /5الثقات البن حبان .(أبونوفل بن أبي عقرب البكريهومعاوية بن مسلم   )3(
  ).16/98شرح النووي على مسلم.(بمكة عقبة هي المدينة عقبة  )4(
  .)294 / 17 :بيحامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص. (أي المصلوب عليه )5(
  .)51 / 4 :النهاية في غريب الحديث(انظر. ك من ضفائرشعر يسحبك)6(
  .)99/ 16 شرح النووي على مسلم(.عليها النعل التي ال شعروه )7(
  )460 / 2 :غريب الحديث البن الجوزي (.والثاني يتَبخَتَر،ن أحدهما يسرِع فيه قوال )8(
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        وَل اللَّهسر ا ِإنَأم نْهى عتَغْنثَنَا   -صلى اهللا عليه وسلم   -الَ تَسدح "   يفى ثَقف ا    َأنبِيـرما وـا  فََأ. " كَذَّابم
   .)1( فَقَام عنْها ولَم يراجِعها-: قَاَل -،وَأما الْمبِير فَالَ ِإخَالُك ِإالَّ ِإياه ،رَأينَاهالْكَذَّاب فَ

  تخريج الحديث
   .اري خمسلم دون الب تفرد به

  رجال اإلسناد
*يعقوب بن بنِ اقَإسح ديز ميرضخمس سنة اتم ،صدوق ،النحوي المقرىء محمد أبو موالهم ،الح 

: وقال أبو حاتم. )2(ماجة وابن ،والنسائي ،الشمائل في والترمذي ،داود وأبي ،مسلمروى له  ،ومائتين
  . هو ثقة:قلت. )4(ثقة: وقال الذهبي. )3(صدوق

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
        

" وأن لكُم الْبور والْمعـامي      " ر  وفي كتابه صلَّى اللّه عليه وسلم ُألكَيد      ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
الْبور األرض التي لم تُزرع والمعامي المجهولة وهو بالفتح مصدر وصف به ويـروى بالـضم وهـو         

  .)5(جمع البوار وهي األرض الخراب التي لم تُزرع
  )110(حديث رقم 

  :ي رحمه اهللا دقاالواإلمام قَاَل 
بِسمِ اللّه الـرحمنِ  :" هِل دومةَ، َأن رسوَل اللّه صلّى اهللا علَيه وسلّم كَتَب لَه هذَا الْكتَاب        حدثَني شَيخٌ من أَ   

ع خَاِلد  داد والَْأصنَام م  ألنهذَا كتَاب من محمد رسوِل اللّه ِلُأكَيدرٍ، حين َأجاب إلَى الِْإسلَامِ، وخَلَع ا            : الرحيمِ
،  )7( والْمعـامي  )6(بنِ الْوِليد سيف اللّه في دومة الْجنْدِل وَأكْنَافها، وِإن لَنَا الضاحيةَ من الضحِل والْبورِ             

  ، )10(ِ والسلَاحِ والْحافر)9( والْحلْقَة)8(وَأغْفَاِل الَْأرضِ
  

                                                
   .6660:،رقم باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها،  كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم،صحيح مسلم )1(
    .607  تقريب التهذيب، ص )2(
    .9/203 الجرح والتعديل، ) 3(
    .2/393 الكاشف، ) 4(
    .422 / 1 :النهاية في غريب األثر )5(
  .)161 / 1 :ثرالنهاية في غريب األ(. ما ليس فيه زرع )6(
  .)المرجع السابق نفسه( .هي األراضي المجهولة  )7(
  .)305 / 3: ثرالنهاية في غريب األ(. التي ليس فيها أثر عمارة )8(
  .)427 / 1: المرجع السابق (.السالح عاما وقيل هي الدروع خاصة )9(
  .)406 / ا: المرجع السابق( .الخيل  )10(
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ولَـا   )4( بعد الْخُمسِ لَا تُعدُل سـارِحتُكُم    )3(من الْمعمورِ  )2( والْمعين )1(ةُ من النّخْلِ  والْحصنِ ولَكُم الضامنَ  
  .)6("ولَا يحظَر علَيكُم النّباتُ) 5(ْتُعد فَارِدتُكُم

  تخريج الحديث
  . من طريق الواقدي به بمثله )7( سعدابنه أخرج 

  سناددراسة رجال اإل
  .، مبهميخٌ من َأهِل دومةَشَ*

  :الحكم على الحديث
  .ه ضعيف جدا إسناد

        
أي كسادها من بـارت الـسوق إذا        " نعوذ باللّه من بوارِ األيم      " وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)8(كسدت واأليم التي ال زوج لها وهي مع ذلك ال يرغَب فيها أحد
  )111(قم حديث ر

  : شيبة رحمه اهللا أبي ابنقال اإلمام 
 اللَّهـم  ":كَان رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يـدعو  : ٍ ، عن مجاهد قَاَل    )9(حدثَنَا جرِير ، عن منْصور    

  .)10("  اَأليمِإنِّي َأعوذُ بِك من غَلَبة الدينِ وغَلَبة الْعدو وبوارِ
  تخريج الحديث

  .)13(الصغيرو)12(المعجم األوسط،)11(من رواية الطبراني في المعجم الكبيرعباس،للحديث شواهد البن 

                                                
  ).3/101 ص: المرجع السابق(. ال في العمارة وتضمنته أمصارهم وقراهمالضامنة من النخل هو ما كان داخ )1(
  ).13/409: لسان العرب.(الماء الطاهر )2(
  ).13/409: المرجع السابق.( بالدهم التي يسكنونها )3(
  .)358 / 2 :األثر النهاية في غريب .(أي ال تصرف ماشيتكم عن مرعى تريده  )4(
  .)426 /3: األثر النهاية في غريب .(اي تضم الى غيرها فتعد معها وتحسبيعنى الزائدة على الفريضة  )5(
  .1031 / 1 : مغازي الواقدي )6(
  .288 / 1 : الطبقات الكبرى )7(
    .422 / 1 :النهاية في غريب األثر )8(
  ).547تقريب التهذيب ص.( منصور بن المعتمر بن عبداهللا الكوفي)9(
  .81/29761 / 15 :مصنف ابن أبي شيبة )10(
  .11/323/11882:المعجم الكبير )11(
  .2/333/2142:المعجم األوسط )12(
  .2/116/1052:المعجم الصغير )13(
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  سنادرجال اإل
*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضفي حديث أشعث حفظه من يهم عمره آخر في كان ثقة ،ي 

  ).10(سبقت ترجمته حديث رقم. ن أحد منهما في هذا الحديثوعاصم األحول، ولم يحدث ع
ولكنـه   .)1(العلـم  وفـي  التفسير في إمام ثقة المكي موالهم :المخزومي الحجاج أبو جبر بن مجاهد*

  .مرسل 
   .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .للله عليه وسلممجاهد لم يرو عن رسول اهللا صلى ا ألن ه ضعيف ،وهو مرسل ،إسناد 

        
أي " أنه كان جالسا في حجرة قد كاد ينْباص عنه الظّل           " فيه  ) ه  ( بوص ، :  قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2(ينْتَقص عنه ويسبقه ويفُوته

  )112(حديث رقم 
   : رحمه اهللابيا الخطقال أبو سليمان

عـن ِإسـراِئيَل    ،  محمدن  َ،ِإبراهيم بن دنُوقَا    نا  ، يشٍر بن قُ  محمدنا   ،مان َأحمد بنِ سلَي    بن محمدي  حدثَنَ
،   اكمس نرٍ   ،عيبنِ جب يدعس ناسٍ     ،عبنِ عنِ ابأنه   :" النبي عن، ع      ةرجلِّ حي ظا فاِلسج كَانـ و ـ  قَ  ادد كَ
ينباصع نه3("ل الظ(.  

  ديثتخريج الح
  .بيالم أعثر عليه إال في غريب الحديث للخط 

  سنادرجال اإل
  . لهلم أعثر له على ترجمة :محمد بن قريش*
  . لهلم أعثر له على ترجمة :إبراهيم بن دنوقا*
 .لم أعرفه من هومبهم ،  : محمد*

  ).98(:تقدمت ترجمته رقم. ثقة الكوفي يوسف أبو :يالسبيع إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل*
مات سنة  ،  أبو المغيرة الكوفي   :سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري            *

  . )4( مائةثالث وعشرين و
                                                

    244تقريب التقريب، ص )1(
    .423 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
   . 590/ 1 :بياغريب الحديث للخط )3(
   .415ص: تقريب التهذيب  )4(
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، ) 3("خذوا العلم من سماك بـن حـرب       : "وقال أبو إسحاق السبِيعي    ، )2(، وأبو حاتم   )1( معين ابنوثقه   
، واحتج به مسلم في صحيحه عن جابر بن         ) 4("ميرسماك أصح حديثا من عبد الملك بن ع       : "أحمدوقال  

كان جائز الحديث، لم يتـرك حديثَـه        : "وقال الخطيب البغدادي  .)5(سمرة، والنعمان بن بشير، وغيرهما    
كـان  : " حبان في الثقـات، وقـال      ابن، وذكره   ) 6("أحد، وكان عالما بالشِّعر وأيام الناس، وكان فصيحا       

مـضطرب  : "أحمـد ، وقـال  ) 8("سماك ضـعيف فـي الحـديث   : " المباركابن وقال   ،)7("يخطئ كثيرا 
: ، وقال النـسائي    )11("يضعف: "، قال صالح جزرة   ) 10("في حديثه ِلين  : " خراش ابن،وقال   )9("الحديث

  . )13("ليس بالقوي، وكان يقْبل التَّلْقين: "، وقال مرةً )12("ليس به بأس، وفي حديثه شيء"
: وقال جرير بن عبد الحميد    . )15("هو ثقة ساء حفظه   : "،وقال الذهبي  )14("سيء الحفظ  ": قال الدارقطني 

وسـئل  .)16(" قد خـرف  : قلت. أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما، فرجعت ولم أسأله عن شيء           "
وقال . )17(" لم يسندها غيره   اًأسند أحاديث : "يحيى بن معين عن سماك بن حرب ما الذي عيب عليه؟ قال           

مضطربة، وسـفيان وشـعبة     : رواية سماك عن عكرمة؟ فقال    : قلت لعلي بن المديني   : "عقوب بن شيبة  ي
وقال يعقوب بـن    .)18() إسرائيُل وأبواألحوص ( عباسٍ   ابنعن  : يجعلونها عن عكرمة، و غيرهما يقول     

روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومـن               : "شيبة
 المبـارك إنمـا    ابنشعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله         :  من سماك قديما مثل    سمع

                                                
   .2/553 :اء الكبير، والضعف4/279 :الجرح والتعديل )1(
  .4/279 :الجرح والتعديل )2(
  .المرجع السابق نفسه)3(
  . المرجع السابق نفسه)4(
     .49 ص :المختلطين للعالئي )5(
   .9/214: تاريخ بغداد  )6(
     .4/339: الثقات البن حبان  )7(
   .12/120 :تهذيب الكمال )8(
  .4/279: الجرح والتعديل  )9(
     .9/214: تاريخ بغداد )10(
     . المرجع السابق نفسه)11(
  .12/120 :تهذيب الكمال )12(
    .8/722 :سنن النسائي )13(
  .13/184 :العلل للدارقطني )14(
  .1/465 :الكاشف )15(
   .3/460 :الكامل في ضعفاء الرجال )16(
  .4/279 :الجرح والتعديل )17(
  .12/120: تهذيب الكمال  )18(
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صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد       : " حجر ابنوقال  .)1(يرى أنه فيمن سمع منه بَأخَرة     
خاصـة  وروايتـه عـن عكرمـة       ،سماك بن حرب صـدوق      : لت  ق .)2("تغير بَأخَرة، فكان ربما يلَقَّن    

  .مضطربة، وقد تغير بَأخَرة، فكان ربما يلَقَّن
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . رواته لم أقف على تراجمهم بعضاً من ألن ه ،إسنادأقف على الحكم على لم  

        
البـوع والبـاع   "  أتيته هرولَةً إذا تَقرب العبد منّي بوعاً   " فيه  ) ه  ) ( بوع  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

سواء وهو قَدر مد اليدين وما بينهما من البدن وهو ها هنا مثٌل ِلقُرب ألْطَاف اللّه تعالى مـن العبـد إذا              
  .)3(تقرب إليه باإلخالص والطاعة

  )113(حديث رقم 
  :  رحمه اهللاأحمد اإلمام قال

     نب دمحثَنَا مدأبيح يدع  ،  يمي التَّينعي انملَيس نَأنَسٍ ،ع نع ، نةَ أبيعريره ،   ـلَّى اللَّـهص النَّبِي َأن
نِّـي  وِإذَا تَقَـرب م ،ِإذَا تَقَرب الْعبد منِّي شبرا تَقَربتُ منْه ذراعا " : يعني الرب عز وجلَّ  :علَيه وسلَّم قَالَ  

  .)4( "وِإذَا تَقَرب منِّي بوعا َأو باعا َأتَيتُه هرولَةً،ذراعا تَقَربتُ منْه بوعا َأو باعا 
  تخريج الحديث

 ،عن سليمان التيمي عن ،أنس بن مالـك بـن    بن سعيديحيىمسدد ،عن  من طريق   )5(ه البخاري   أخرج
  يحيى بن سعيد   محمد بن بشار عن من طريق)6(مسلمه أخرج،وبنحوه  هريرة أبيالنضر،عن 

  .   بنحوه  هريرة أبي عدي ، عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك بن النضر،عن أبيبن محمد و
  سنادرجال اإل

  .ال اإلسناد ثقاتججميع ر
  : الحديثإسنادالحكم على 

   . ه صحيحإسناد 

                                                
  . المرجع السابق نفسه)1(
    .415 ص :قريب التهذيبت )2(
    .424 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
  .362/10619 / 16 :مسند أحمد )4(
  .157/7537 / 9 :صحيح البخاري )5(
  .66/7006 / 8 :صحيح مسلم )6(
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: البوغَـاء    .تلُّفه في الريح بوغاء الـدمن     : سطيح  في حديث   ) ه  ( ،)بوغ  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وهذا اللفظ كأنه من المقلوب تقديره تلفُّه الريح فـي  . التُّراب النّاعم والدمن ما تَدمن منه أي تَجمع وتلبد      

  )1("تلفُّه الريح بِبوغاء الدمن " بوغَاء الدمن ويشهد لَه الرواية األخرى 
  )114(رقم حديث 

  :قال اإلمام الطبري رحمه اهللا 
ندحي بلي، قَال ثَنَا علصوب الْمرد: ححن علَى بعب يوّو َأيي ، قَال ثَنَا َأبلجان الْبرد: ميحثَن  

  لِّما كَانَت لَيلَة وِلد:خَمسون وماَئة سنَة قَال مخْزوم بن هانئ الْمخْزومي، عن َأبِيه، وَأتَت علَيه

،وخَمدت ت منْه َأربع عشْرة شُرفَةكسرى، وسقَطَ فيهارسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه و سلَّم ارتَجس ِإيوان
لَا صعابا تَقُود خَيلَا إب )2(ذَان،ورَأى الْموبِ ولَم تُخْمد قَبل ذَِلك بَِألْف عام، وغَاضت بحيرة ساوة نَار فَارِس
ى  قَطَعت دجلَة وانْتَشَرت في بِلَادها ،فَلَمّا َأصبح كسرى عرابِا وقَد َأفْزعه ما رَأى ،فَصبر تَشَجّعا، ثُم رَأ

،وجمعهم ِإلَيه، فلما اجتَمعوا ِإلَيه  رِيرِهعن وزراِئه ومرازبته، فَلَبِس تَاجه وقَعد علَى س َألَا يكْتَم ذَِلك
علَيه كتَاب بخُمود الْنَّار، فَازداد غَما ِإلَى  بعث ِإلَيهِم فيه، ودعاهم، فَبينَا هم كَذَِلك ِإذ ورد َأخْبرهم بِالَّذي
: الْلَّيلَة ،وقَص علَيه الْرّْؤيا في الِْإبِل، فَقَال  الْملْك قَد رَأيت في هذهوَأنَا َأصلَح الْلَّه: الْموبِذَان غَمّه، فَقَال
حادث يكُون من عنْد الْعرب، فَكَتَب :فَقَال  يكُون هذَا يا موبذَان، وكَان َأعلَمهم عنْد نَفُّسه بِذَِلك، َأي شَيء

بعد، فَوجّه ِإلَي رجال عاِلما بِما ُأرِيد َأن   الْملُوك ِإلَى الْنُّعمان بن الْمنْذر، َأمّاكسرى ملك عنْد ذَِلك، من
َأعنْدك : الْغَسّاني ،فَلَمّا قَدم علَيه قَال لَه فَوجّه ِإلَيه عبدالْمسيح بن عمرِو بن حيّان بن بقَيلَة َأسَألَه عنْه،

اعنْه، قَال لْم بِمَألَك عد َأن َأسك ،فَِإن كَان: ُأرِيلي الْمّنخْبِره لَه،  لَيلَمعن يتْه بِمرِإلَا َأخْبلْم ونْه عي منْدع
ْأته فَاسَألْه عمّا فَ: الشَّْأم ،يقَال لَه سطيح قَال علْم ذَِلك عنْد خَال ِلي يسكُن مشَارِف:بِما رَأى ،فَقَال  فََأخْبره
علَى سطيح وقَد َأشْفَى علَى الْموت، فَسلَّم علَيه  وْأتني بِجوابِه، فَركب عبدالْمسيح راحلَته حتَّى قَدم سَألْتُك
يا فَاصل ... ع غطْرِيف الْيمن َأم يسم َأصم... فيم يحر سطيح جوابا فََأنْشَأ عبدالْمسيح يقُول  وحيّاه

وُأمّه من َآل ... َآل سنَن  َأتَاك شَيخ الْحي من... َأم فَاز فَازلَم بِه شَْأو الْعنَن  ... الْخُطَّة َأعيت من ومن
رسول قيل  ... ء والْبدنَأبيض فَضفَاض الْرِّدا... الْنَّاب صرّار الُْأذُن  َأزرق ممهى... ذْئب بن حجن 

الْرّعد  لَا يرهب... تَرفَعني وجن وتَهوِي بِي وجن  ......... يجوب بِي الَْأرض... الْعجم يسرِي ِللْوسن 
حثْحث من  كََأنَّما.. الْدّمن تَلُفُّه في الْرِّيح بوغَاء.. والْقُطْن  حتَّى َأتَى عارِي الجآجي... ولَا ريب الْزّمن 

 .)3(حضنَي ثَكَن

  

                                                
  .425 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
  .)545 / 14:تهذيب الكمال،89 / 1:ءطبقات الفقها.(في الدين المجوسي) الفقيه( معناهما ة فارسية لفظ:موبذان)2(
  .459 / 1 :تاريخ الطبري )3(
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  تخريج الحديث
  من طريق )2( ه البيهقيأخرجو ،ي بكراألشعثمن طريق أب )1( أبوسعيد النقاشه أخرج
  .  دريس ،كالهما عن علي بن حرب الموصلي به بمثله إالرحمن بن محمد بن  عبد

  سنادرجال اإل
  .هـ256 وفىالحسن الموصلي، تمحمد بن علي الطائي،أبو ابنو  وه:علي بن حرب الموصلي*

و " صـدوقًا : " وزاد )6( السمعاني ابن ، و  )5(والدراقطني،)4(الخطيب البغدادي ، و )3(وثقه مسلمة بن القاسم   
  .صالح:  )10(وقال النسائي،صدوق:)9( حجرابنو،)8(وقال أبو حاتم الرازي.)7( حبان فى الثقاتابنذكره 

   .علم فيه جرحهو ثقة ، ولم ي : تقل
  . لم أجد له ترجمة:أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي*
  . لم أجد له ترجمة:مخزوم بن هانئ المخزومي*
  وذكره في الصحابة :  األثير ابن قال ،انه أدرك الجاهلية:  يقال  : السكنابن قال : هانئ المخزومي*

 إذا  : قلـت  .ذا الحديث ما يدل على صحبته      وليس في ه   ،أبو الوليد بن الدباغ مستدركا على بن عبد البر        
كان مخزوميا لم يبق من قريش بعد الفتح من عاش بعد النبي صلى اهللا عليه و سـلم اال شـهد حجـة                     

   . )11(الوداع
   الحديثإسنادالحكم على 

  .  بعضاً من رواته لم أعثر لهم على ترجمةألن ،  هإسنادالحكم على لم أقف على 
        

  

                                                
  .95/75 / 1: فنون العجائب ألبي سعيد النقاش )1(
  .126/42 / 1 :دالئل النبوة للبيهقي )2(
  .7/296 :تهذيب التهذيب )3(
  .11/418 :تاريخ بغداد )4(
  .20/363 :الكمالتهذيب  )5(
  .7/296 :تهذيب التهذيب )6(
  .8/471 :ت البن حبانالثقا )7(
  .6/183 :الجرح والتعديل )8(
  353 :تقريب التهذيب) 9(
  .133 رقم 92 ص :مشيخة النسائي )10(
  .524 / 6 :اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر، 397 / 5 :أسد الغابة البن األثير )11(
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  .)1("إنَّما هي سباخ وبوغاء " ومنه الحديث في أرض المدينة :  ير رحمه اهللا قال ابن األث
  )115(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

أي غَواثلَـه   " اليدخل الجنة من ال يأمن جاره بواِئقَـه       " فيه  ) ه  ( ،  ) بوق  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2(ة وهي الداهيةوشُروره واحدها باِئقَ

  )116(حديث رقم 
   :  رحمه اهللامسلماإلمام قال 
رٍ حجح نب ىلعو يدعس نةُ ببقُتَيو وبَأي نى بيحثَنَا يفَرٍ ، جميعاًدعنِ جيَل باعمِإس نابن قَاَل - عوبَأي : 

صلى اهللا عليه - َأن رسوَل اللَّه ، عن َأبِى هريرةَ،)4(هأبيعن ، )3(عالَءَأخْبرنى الْ: قَاَل -حدثَنَا ِإسماعيُل 
  .)5("  الَ يدخُُل الْجنَّةَ من الَ يْأمن جاره بواِئقَه :" قَاَل-وسلم

  تخريج الحديث
  . بمثلهبهعيَل بنِ جعفَرٍن ِإسماعمن طريق سليمان بن داود ،   ،)6(دب المفرده البخاري في األأخرج

  رجال اإلسناد
*      ،يقرالح قُوبعنِ ينِ بمحالر دبع نب لَاءي   العندٍل المبو شفِّي سنة مائة بـضع      صدوق ربما وهم    َأبتُو 

لـم أسـمع    : "، وزاد أحمد  )11(، والترمذي )10(، والعجلي )9(، وأحمد بن حنبل   )8(وثقه ابن سعد  .)7(وثالثين
يعنـي  -وسألته  : "وقال عثمان الدارمي   .)13(، وذكره ابن حبان في الثقات      )12("دا يذكر العالء بسوء   أح

                                                
    .425 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
    . المرجع السابق نفسه )2(
  . )231 /11للذهبي النبالء أعالم سير(. المدني يعقُوب بنِ الرحمنِ عبد بن ءالعالَ)3(
  .)605صحجر البن التهذيب تقريب(. مولى المدني الجهني يعقوب بن الرحمن عبد:أبيه)4(
  .181:،رقم باب بيان تحريم إيذاء الجار، كتاب اإليمان ،صحيح مسلم)5(
  .55/121 / 1 :األدب المفرد )6(
  .761تقريب التهذيب ص)7(
  .330ص) القسم المتمم(الطبقات الكبرى )8(
  .2/482العلل ومعرفة الرجال )9(
  .2/149 الثقات للعجلي )10(
  .1/98سنن الترمذي )11(
  .2/19العلل ومعرفة الرجال )12(
  .5/247الثقات )13(
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هـو أحـب    : ليس به بأس، قلت   :  عن العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال          -ابن معين 
، وقـال   )2( "سليس به بأ  : "، وقال النسائي   )1("سعيد أوثق والعالء ضعيف   : إليك أو سعيد المقبري؟ فقال    

روى عنـه الثقـات، وأنـا    : "، وقال مرةً )4("صالح: "وقال أبو حاتم.)3("ما أرى بحديثه بأسا: "ابن عدي 
، وقال أبـو     )6("مختلف فيه ألنه ينفرد بأحاديث ال يتابع عليها       : "،وقال الخليلي  )5("ُأنْكر من حديثه أشياء   

 معين فضعفه في مواضع أخرى، فقد سِئل عنه فلـم يقـو         أما ابن  .)7("ليس هو بأقوى ما يكون    : "زرعة
لـيس بـذاك، لـم يـزل النـاس يتقـون            : "،وقال في موضع   )9("ليس حديثه بحجة  ":مرة ،وقال)8(أمره
  .هو كما قال ابن حجر: لت ق .)11( "مضطرب الحديث: "، وقال أيضا)10("حديثه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  )12( "ينام عن الحقائق ويستَيقظ ِللبوائق" ومنه حديث المغيرة : اهللا قال ابن األثير رحمه 
  )117(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

  
  

                                                
  .173ص) رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )1(
  .22/523تهذيب الكمال )2(
  .5/218الكامل )3(
  .6/357الجرح والتعديل )4(
  .6/357الجرح والتعديل )5(
  .8/167تهذيب التهذيب )6(
  .6/357الجرح والتعديل )7(
  .3/262) رواية الدوري(تاريخ ابن معين )8(
  .3/230 المرجع السابق)9(
  .6/357الجرح والتعديل )10(
  .3/1049الضعفاء الكبير )11(
    .426 / 1 : األثرالنهاية في غريب )12(
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تَثْوِير الماء بعـود    : البوك  " أنهم يبوكُون حسي تَبوك بِقَدحٍ    " فيه  ) ... بوك  : (قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(والحسي العين كالحفْر.  وبه سميت غزوة تَبوك ونحوه ليخْرج من األرض

  )118(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
أن بعض المنافقين باك عيناً كان رسول اللّه صلى اللّه          " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)2("عليه وسلم وضع فيها سهماً 
  )119(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

قيـل  " من نام حتى أصبح فقد باَل الشيطان في أذُنه         " فيه  ) س  ( ،  ) بول  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
باَل سهيٌل فـي الفَـضيخ   : معناه سخر منه وظَهر عليه حتى نام عن طاعة اللّه عز وجلَّ كقول الشاعر   

  )3(ان الفَضيخُ يفْسد بطلوع سهيل كان ظُهوره عليه مفْسداً لَهفَفَسد أي لما ك
  )120(حديث رقم 

   :رحمه اهللا  البخارياإلمام قال 
 نب انثْمثَنَا عدةَأبيحبرِير، شَيثَنَا جد4( ح( ،ٍورنْصم نع)5( ، ناِئٍل أبيعو )6(، اِهللا دبع نع)7( يضر

نْهقَاَل ،اُهللا ع : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي نْدع رذُكلَهلَي ٌل نَامجرحبتَّى َأصٌل :" قَاَل ، حجر اَل ذَاكب
      .)8( " في ُأذُنهالشَّيطَان في ُأذُنَيه َأو قَاَل

  
  

                                                
    .427 / 1 :المرجع السابق)1(
    . المرجع السابق نفسه )2(
    .428 / 1: النهاية في غريب األثر)3(
    ).139تقريب التهذيب ص.(قرط الضبي  جرير بن عبد الحميد بن)4(
  ).547تقريب التهذيب ص.(منصور بن المعتمر بن عبداهللا الكوفي)5(
   ).  268ريب التهذيب ص تق. ( سدي شفيق بن سلمة األ)6(
   ).  323تقريب التهذيب ص  . ( عبد اهللا بن مسعود)7(
  .3270 :،رقمباب صفة إبليس وجنوده ،  كتاب بدء الخلق،صحيح البخاري )8(
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  تخريج الحديث
عـن  ، الضبيجرِير شيبة،كالهما عن    أبي بن   وعثمانابن إبراهيم   من طريق إسحاق    )1( ه البخاري أخرج

 أبـي مـن طريـق     )2(ه مـسلم    أخرج بمثله ، و   عن عبد اهللاِ  ، األسدي  واِئلٍ أبيعن  ، بن المعتمر منْصورٍ
  . بمثله عن عبد اِهللا، األسدي واِئٍل أبيعن ، بن المعتمر عن منْصورٍ األحوص ،

  رجال اإلسناد
 ،شهير حافظ ثقة ،الكوفي الحسن أبو ،العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن بةابن أبي شي عثمان*
ولم يهم في هذا الحديث لوجود المتابعة ، هو ثقة، وقعت في بعض أحاديثه أوهام: قلت. ،أوهام وله

  ).16(سبقت ترجمته حديث رقم .ق بن إبراهيماإسحمن التامة 
*رِيرج نب دبع يدمقُ بنِ الْحرط بِالضفي حديث أشعث حفظه من يهم عمره آخر في كان ثقة ،ي 

  ).10(سبقت ترجمته حديث رقم. وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  :علل اإلسناد 
  :هذا اإلسناد فيه علتان

هم في هذا الحديث لوجود المتابعة ولم ي، وقعت في بعض أحاديثه أوهام ابن أبي شيبة عثمان :األولى
  . ق بن إبراهيماإسحمن التامة 
 في حـديث أشـعث      حفظه من يهم عمره آخر في كان، جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي      : الثانية

  .وعاصم األحول، ولم يحدث عن أحد منهما في هذا الحديث
        

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم      " حسن مرسال   وفي حديث آخر عن ال    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)3("فإذا نام شَغر الشيطان بِرِجله فبال في ُأذُنه: قال 

  )121(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
  

                                                
  .52/1144 / 2: صحيح البخاري )1(
  .187/1853 / 2 :صحيح مسلم )2(
    .428 / 1 :النهاية في غريب األثر )3(
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" كفى بالرجل شرا أن يبول الشيطان في ُأذنـه   " وحديث ابن مسعود    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
   .     )1(ا على سبيل المجاز والتَّمثيلوكّل هذ

  )122(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
تَنَح فإن كّل بائلـة     : أنه خرج يريد حاجةً فاتَّبعه بعض أصحابه فقال         " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)2(ذهابا إلى النَّفْسيعني أن من يبول يخْرج منه الريح وأنَّثَ الْبائَل " تفيخُ
  )123(حديث رقم 

  :رحمه اهللا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال 
حدثنَا محمد بن يحيى اَألزدى حدثنَا محمد بن القَاسمِ عن طَلْحة بنِ عمرٍو عن عبد اللّه بنِ عبيـد عـنِ                  

 هلَيلَّى اللّه عص يخُ كُلُّ":النَّبِىتُف اِئلَة3(" ب(.  
  تخريج الحديث

  .)4( "كل بائلة تفيح:"عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بي هريرة للحديث شاهد أل
  سنادرجال اإل

  .لم أعرفه : محمد بن القاسم*
،روى لـه  متروك من السابعة مات سنة اثنتين وخمسين :طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي   *

  .)5(.ابن ماجه 
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

  : الحديثإسنادالحكم على 
  .متروك طلحة بن عمروألن جداً  ضعيفهإسناد

        
  

                                                
  .428 / 1 :األثرالنهاية في غريب )1(
      . المرجع السابق نفسه)2(
    . 856/ 2 :غريب الحديث للحربي)3(
    . 4/108:الكامل البن عدي)4(
    . 283ص :تقريب التهذيب )5(
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: البـُل   " كّل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد اللّه فهـو أبتَـر              " وفيه  ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا       
  .)1(القَلْب: والبُل في غير هذا . يهتَم به وأمر ذُو باٍل أي شَرِيفٌ يحتَفل له و. الحال والشَّأن 

  )124(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمد  اإلمامقال

     مآد نى بيحثَنَا يدثَنَا  ،حدابنح   كارب2( م(، ياعزنِ الَْأوع)نِ         ، )3محالـر ـدبـنِ عةَ بقُـر ـنـنِ   ،عع 
رِيه4(نالز(،  نةَ   أبيعلَمس )5(،  نةَ   أبيعريرقَاَل، ه:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسكُلُّ كَلَامٍ    :" قَاَل ر ، َأو

تَرَأب ولَّ فَهجو زع كْرِ اللَّهبِذ فْتَحاٍل لَا يي برٍ ذَأم،قَاَل َأقْطَع 6( " َأو(.    
  تخريج الحديث

  من طريق عبيداهللا بن موسى ،  )8( ماجة ابنو ،مسلم القرشي  بن وليدمن طريق ال )7( ه أبوداودأخرج
 المغيـرة   أبيمن طريق    )10( في الكبرى  والبيهقي العشرين، أبيمن طريق عبد الحميد بن      )9(حبان   ابنو

  .األوزاعي به بنحوه عبد الرحمن بن عمروجميعهم عن  ،الخوالني 
  سنادرجال اإل

 سبع سنة مات ،مناكير له صدوق ،يحيى اسمه يقال ،المعافرِي يٍلوِيح  بن عبد الرحمنِ بنقُرةُ*
 يكتب :العجلي وقال .)12(الثقات في حبان بنا ذكره.11 (روى له مسلم واألئمة األربعة ومائة،وأربعين
: مدأح قالو. )14(مناكير يرويها التي األحاديث :زرعة أبو ، وقالبقوي ليس :وقال أبو حاتم. )13(حديثه
  .)15(جداً الحديث منكر

                                                
    .428 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).320تقريب التهذيب ص.(هوعبد اهللا بن المبارك بن ناضح)2(
  ).347تقريب التهذيب ص.(األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبدهو)3(
   ).506تقريب التهذيب ص.(محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهريهو )4(
  ).645تقريب التهذيب، ص( ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريهو )5(
  .329/8712 / 14 :مسند أحمد )6(
  .2/677/4840:  سنن أبي داود)7(
  1/610/1894:  سنن ابن ماجه)8(
  .1/173/1:  صحيح ابن حبان)9(
  .3/208/5559:  البيهقي الكبرى)10(
  . 455 ص:تقريب التهذيب ) 11(
  7/342 الثقات البن حبان، ) 12(
  .2/217 الثقات للعجلي، ) 13(
  .7/131 الجرح والتعديل، ) 14(
    .23/582 تهذيب الكمال، ) 15(
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 ضعيف :معين بناوقال  .)1(وضعف ،الشواهد في مسلم له روى ،الحديث  صويلح:وقال الذهبي
 ضعيف بناء على تضعيف :قلت .)2(مقروناً مسلم له روى ،نكارة حديثه في :داود وأب وقال ،الحديث

  . العلماء له
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)3(شعيب األرنؤوط،وبهذا قال  ضعيفالمعافري حيويل بن الرحمن عبد بن قرة ألن، ضعيفهادإسن

        
يحشَر المتَكَبرون يوم القيامة أمثاَل الـذَّر حتَّـى يـدخلوا    " فيه )... بولس : ( قال ابن األثير رحمه اهللا     

 ولَسيقال له ب نَّمهناً في ججىهكذا جاء في الحدي" سمس4(ث م(.  
  )125(حديث رقم 

  :الترمذياإلمام قال 
عن عمرِو بنِ شُـعيبٍ عـن   ، نالعن محمد بنِ عج،َأخْبرنَا عبد اللَّه بن الْمبارك ،حدثَنَا سويد بن نَصرٍ     

 يحشَر الْمتَكَبرون يوم الْقيامة َأمثَاَل الذَّر في صورِ         :"م قَالَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     ،، عن جده  ،هأبي
 ،يـارِ ألن تَعلُوهم نَـار ا    ، فَيساقُون ِإلَى سجنٍ في جهنَّم يسمى بولَس       ، يغْشَاهم الذُّلُّ من كُلِّ مكَانٍ     ،الرجاِل

 ةارصع نم نقَوساِليينَةَ الْخَبِل النَّارِ ط6(  ")5(َأه(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 156، ص موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر ) 1(
  .8/333هذيب التهذيب،  ت) 2(
  .2/359/8697:مسند أحمد  )3(
    .429 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
    ). 263/ 1:غريب الحديث البن الجوزي (.عصارةُ أهِل النَّارِهي :طينةُ الخَباِل)5(
  .2492:،رقمليهلورع عن رسول اهللا صلى اهللا ع أبواب صفة القيامة والرقائق وا،الذبائحكتاب  ،سنن الترمذي)6(
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  تخريج الحديث
وأخرجه النسائي فـي     .به بنحوه   عبداهللا بن المبارك    محمد بن سالم عن     من طريق    )1(ه البخاري أخرج
من طريـق    )3(أحمده  أخرجو.   من طريق سويد بن نصر عن عبد اهللا بن المبارك به بمثله              )2(الكبرى
جميعهم عـن محمـد بـن       من طريق سفيان    )5(والحميدي   ،)4( شيبة  أبي ابنو  ، القطان بن سعيد    يحيى
   .  من طريق عيسى الخياط عن عمر بن شعيب به بنحوه)6(وأخرجه البيهقي.  به بنحوهنالعج

  سنادرجال اإل
*محمد بن جلَعان المدنوأربعين انثم سنة مات ،هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت أنه إال ،صدوق ،ي  

. )10(وابن معين. )9(والعجلي. )8(وثقه أحمد.)7(ومائة، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، واألئمة األربعة
 الحاكم قال ،صدوق :"وقال الذهبي. )12(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين. )11(وأبو حاتم
 أبى من المقبري سعيد سمع  قد:"حبانوقال ابن . )13("الشواهد في مسلم له وخرج الحفظ سيء وغيره
 اختلط بينهما يميز ولم صحيفته عجالن بنا على اختلط فلما ،هريرة أبى عن أبيه عن وسمع ،هريرة
 نفسها في كلها الصحيفة ألن به اإلنسان ييه مما هذا وليس ،هريرة أبى عن كلها وجعلها فيها

 اختالط قبل قديماً عنه حمل مما فذاك ريرةه أبى عن أبيه عن سعيد عن عجالن بنا قال فما ،صحيحة
 أسقط ألنه منقطع وبعضها صحيح متصل فبعضها هريرة أبى عن سعيد عن قال وما ،عليه صحيفته

 عن أبيه عن سعيد عن عنه المتقنون الثقات يروى بما إال االحتياط عند االحتجاج يجب فال منها أباه
 لكان ذلك قال لو فإنه هريرة أبى عن سعيد الكل في قال لو ويضعف أمره ييه كان وإنما ،هريرة أبى

                                                
  .1/196/557:  األدب المفرد )1(
  . 10/398/11827:السنن الكبرى للنسائي  )2(
  .2/179/6677:  مسند أحمد)3(
  .5/329/26582:  شيبة ي مصنف ابن أب)4(
  .2/272/598:  مسند الحميدي )5(
  .10/481/7834:شعب اإليمان للبيهقي  )6(
  .496، ص تقريب التهذيب)7(
  .2/154فة الرجال، العلل ومعر) 8(
  .2/247الثقات للعجلي، ) 9(
  .3/195 ، – رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )10(
  .8/49 الجرح والتعديل، )11(
  .44 طبقات المدلسين، ص ) 12(
  .165 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، ص) 13(
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 على ساقطاً به االحتجاج لكان ذلك قال فلو هريرة أبى عن سعيد يسمعه لم الكل ألن البعض في كاذباً
  .هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت ، هو صدوق:قلت. )1( "ذكرناه ما حسب

*نرو بمبِعيبنِ شُع  محمبنِ د عبنِ اِهللا بد عبنِ روم ومائة عشرة ثماني سنة مات صدوق ،اصِالع، 
   .)2(، واألئمة األربعةاإلمام خلف القراءة جزء في البخاريروى له 

 به ليس :"رةم النسائي وقال. )6(والعجلي، )5(زرعة أبو و،)4(، والنسائي مرة)3(وثقه ابن معين مرة
 فهو ،الثقات من وغيرها المسيب، بن وسعيد طاووس عن عمرو روى إذا" :حبان ابن قالو. )7("بأس
 وإن ،منقطعاً فيكون اهللا عبد يلق لم شعيباً فإن جده عن أبيه عن روى وإذا به، االحتجاج يجوز ثقة،
 أن والصواب:"  ورد ابن حجر قائالً.)8(" أو منقطعمرسال فيكون ،له صحبة ال فهو ،محمداً بجده أراد
 :" خالصة في هذا الخالفثم قال ،"فتترك روايته في المناكير فأما الثقات، كتاب إلى عمرو يحول
 ضعفه ومن حسب،ف جده عن أبيه، عن روايته بعضهم وضعف الجمهور، ووثقه ،مطلقاً ناس ضعفه
 الصحيفة في ما دلس فربما أبيه عن روايته فأما ،جده عن أبيه عن روايته على فمحمول مطلقاً
 الجد بها ييعن فإنما ،جده عن أبيه رواية وأما صحتها، في ريب فال أبى، حدثني: قال فإذا ،"عن":بلفظ

 أماكن، في اهللا عبد من بسماعه شعيب صرح وقد، اهللا عبد بن محمد ال عمرو بن اهللا عبد األعلى
 الرواة جميع في معتبر الشرط فهذا ثقة، عنه الراوي يكون أن بعضهم اشتراط وأما، منه سماعه وصح

 حجة يكون أن فأما ،به يعتبر حديثه يكتب وإنما مناكير أشياء له:" وقال أحمد .)9("عمرو به يختص ال
وقال  .)11("به فيذاكر الثقات عنه روى وما ،حديثه يكتب ،بقوي ليس :" أبو حاتمقالو. )10( "فال

 عمر بنا  عنأرسل وقد ،عنده كانت صحيفة هي أو ،سماع نسخته أن في معروف الخالف:" العالئي
 من شعيب بن عمرو منهم سمع والذي ،أيضاً مرسل وهو كرز أم وعن ،ظاهر وهو ،عنه اهللا رضي

وعده ابن حجر في المرتبة  .)12( "عنهما اهللا رضي سلمة أم بنت وزينب ،معوذ أم بنت الربيع الصحابة
                                                

  .7/387 الثقات البن حبان، ) 1(
  . 423 تقريب التهذيب، ص) 2( 
  ،4/462، -  رواية الدوري- ن معين تاريخ اب ) 3( 
  .22/72 تهذيب الكمال، ) 4( 
    .6/238  الجرح والتعدبل،   )5( 
  .2/177 الثقات للعجلي، ) 6( 
  .22/72 تهذيب الكمال، ) 7( 
  .2/72 المجروحين البن حبان، ) 8( 
  . 8/46 تهذيب التهذيب، )9( 
    .22/68تهذيب الكمال، ) 10( 
  .6/238الجرح والتعدبل، ) 11( 
  .244 جامع التحصيل، ص) 12( 
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 تُكلم في روايته عن أبيه عن جده، وحوله خالف كبير :قلت. )1(الثانية من المدلسين، فال يضر تدليسه
   .ن العلماء، وهو صدوقبي
 من ،جده من سماعه ثبت ،صدوق ،اصِالع بنِ رومع بنِ اِهللا بدع بنِ دمحم  بنشُعيبهو  :وهأب*

   .)2 (، وأصحاب السنن األربعةاإلمام خلف القراءةجزء  في البخاري، روى له الثالثة
زي حديثاً بإسناد إلى عمرو بن شعيب  وروى الم.)3(وعمر بن اهللا عبد جده من سمع أنه البخاري ذكر
، عباس ابن ومن عمرو، بن اهللا عبد جده من سمع شعيباً بأن التصريح وفيه ،صحيح إسناد هذا:" وقال
 يروى أنه منهم اًأحد يذكر ولم اهللا، عبد جده عن يروى شعيباً أن :واحد غير قال هكذا، وعمر ابن ومن
 فدل المصنفين، من القليل إال ترجمة هذا شعيب والد اهللا بدع بن لمحمد أحد يذكر ولم محمد، أبيه عن
 من وأن إليه، اإلسناد صح إذا متصل صحيح جده عن أبيه، عن شعيب بن عمرو حديث أن على ذلك
 الثقات في حبان ابنوذكره  .)4("صحيح بدليل عليها  يأتيحتى مردودة فدعواه ذلك، خالف فيه ادعى

: في موضع آخر وقال. بصحيح عندي ذلك وليس عمرو، بن عبد اهللا جده من سمع إنه :يقال" :قالو
وقال . )6("مردود قول وهو" :ال ابن حجرقو. )5("عمرو بن اهللا عبد من سماعه يصح ال أبيه، عن يروى
 من سمع أنه واألصح ،ال أم مرسل حديثه هل مشهور فيه الخالف :"قال العالئيو. )7(" صدوق":الذهبي
 في بجده المتصل والضمير ،عنهم اهللا رضي عباس وابن ،عمر بنا ومن ،مروع بن اهللا عبد ،جده
 في مات شعيب والد ومحمد ،عمرو إلى ال شعيب إلى عائد ،جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو قولهم
 ،كتاب ذلك إن :قال من ومنهم ،كثيراً منه وسمع جده فكفله صغير وشعيب عمرو بن اهللا عبد أبيه حياة
صدوق تُكلم في سماعه هو  :قلت .)8("منه يسمع لم مرسل هوو الصامت بن عبادة عن شعيب روىو

  .من جده، وقد ثبت سماعه
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)9( سنن الترمذيفصحيح وضعي  في الشيخ األلباني، وبذلك قال حسن هإسناد

                                                
    .35 طبقات المدلسين، ص) 1( 
  .267 تقريب التهذيب، ص) 2( 
  .4/218 التاريخ الكبير، ) 3( 
  .12/534  تهذيب الكمال، )4( 
  .6/437، 4/357 الثقات البن حبان، ) 5( 
  . 4/311  تهذيب التهذيب، )6( 
  .1/488 الكاشف، ) 7( 
  .196 جامع التحصيل، ) 8( 
  .492 / 5:سنن الترمذي ) 9( 
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هي بِضم الباء وقيـل  "  رجال نَذر أن ينْحر إبالً بِبوانةَ أن" وفي حديث النَّذر : قال ابن األثير رحمه اهللا     
  .)2(.)1(هضبة من ورضاء ينْبع: بفتحها 

  )126(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أبوداود اإلمامقال

     دشَير نب داوثَنَا ددقَ     ،ححِإس نب بيثَنَا شُعدح، ياعزالَْأو ننِ   ،عى بيحي نيرٍ قَالَ  أبي  عـو    : كَثي َأبثَندح 
ذَر رجٌل علَى عهد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن ينْحر            نَ:حدثَني ثَابِتُ بن الضحاك قَالَ    :قلَابةَ قَاَل   

 فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّـه      ، ِإنِّي نَذَرتُ َأن َأنْحر ِإبِلًا بِبوانَةَ      :م فَقَالَ ِإبِلًا بِبوانَةَ فََأتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ       
   لَّمسو هلَيع":       دبعي ةيلاهثَانِ الْجَأو نم ثَنا ويهف ْل كَانلَا قَالَ  : قَالُوا ؟"ه ":      مهاديَأع نم يدا عيهف ْل كَان؟" ه 

ولَا فيما  ،فَِإنَّه لَا وفَاء ِلنَذْرٍ في معصية اللَّه      ،َأوف بِنَذْرِك   ":قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        .لَا  :وا  قَالُ
 كلمابنلَا يم3(" آد(.   

  تخريج الحديث
  . بن اسحاق به بنحوهمن طريق داود بن رشيد عن شعيب، )5(،والطبراني )4(ه البيهقيأخرج

  سنادرجال اإل
 باإلرجاء رمي ثقة الدمشقي ثم البصري موالهم : األموي الرحمن عبد بن إسحاق بن شعيب*

 داود أبو و مسلم و البخاري له روىومائة  وثمانين تسع سنة مات، بأخرة عروبة أبي بنا من وسماعه
   .وبة عرابنمع هنا من سيقلت ثقة لم .)6(ماجه ابن  والنسائي و
هو ثقة  :قلت، ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،اليمامي نصر أبو موالهم ،ياِئ الطَّكَثيرٍ َأبِي بن يحيى*

فهذا أما إرساله و ، المرتبة الثانية من المدلسين ألنه منتدليسه ال يضريرسل، فأما يدلس و ،ثبت
  ).28(:تقدمت ترجمته رقم.أرسل عنهم عمن الحديث ليس

  ألنـه مـن  تدليـسه ال يـضر  ، ثقة فاضل كثير اإلرسال عبداهللا بن زيد بن عمرو الجرمي  أبو قالبة *
  ).28(تقدمت ترجمته رقم.أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و ، من المدلسيناألولىالمرتبة 

                                                
    ) 249 / 5:معجم البلدان.(موضع بقرب مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم:ينبع)1(
    .430 / 1 :النهاية في غريب األثر )2(
   .140/2881 / 9: سنن أبي داود )3(
  .10/83/19926:  سنن البيهقي الكبرى)4(
  .2/75/1341:  المعجم الكبير للطبراني)5(
  .266ص: التهذيبتقريب  )6(
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 شـهد  األشـهلي  صاريألنا األشهل عبد بن كعب بن عدي بن ثعلبة بن خليفة بن : الضحاك بن ثابت*
 خمس سنة مات قالبة أبو عنه روى مشهور بياصح،وهو)1( مسلم صحيح في ثبت كما الرضوان ةبيع

  .)2( ،روى له الجماعة وستين أربع سنة والصواب الفالس قاله وأربعين

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
   الحديثإسناد الحكم على

  .)3( رواته ثقات، وقد صححه الشيخ األلبانيألنصحيح ه إسناد
        

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1/391:  اإلصابة في تمييز الصحابة)1(
  .132ص: تقريب التهذيب )2(
  .282 / 2:مشكاة المصابيح )3(



  172

  
  الفصل الثاني

   مع الهاء إلى حرف التاء مع الباءاألحاديث الواردة من حرف الباء
  
  

  ثوفيه خمسة مباح
  

  .الباء مع الهاء :   المبحث األول
  . الباء مع الياء:  المبحث الثاني
  .الباء المفردة :   المبحث الثالث
  .مع الهمزة  التاء:  المبحث الرابع 

  . التاء  مع الباء: مسالمبحث الخا
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  :المبحث األول
  
  .الهاءالباء مع 
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هـو الباطـل   " وال يأتين بِبهتان يفْتَرِينَه" في حديث بيعة النّساء ) ... بهت : ( قال ابن األثير رحمه اهللا     
والمعنـى ال يـأتين     . يقال بهتَه يبهتُه    . ون زائدتان   الذي يتَحير منه وهو من البهت التَّحير واألِلف والنُّ        

  )1(ببهتان: الكذب واإلفْتراء بحث صرفي: والبهتُ . بولد من غير أزواجهن فينْسبنَه إليهم 
  )126(حديث رقم 

   : اإلمام البخاري رحمه اهللا قال
 ابـن  قَـاَل وَأخْبرنـي   ، حدثَنَا عبد اِهللا بن وهبٍ،ارون بن معروفحدثَنَا ه،حدثَنَا محمد بن عبد الرحيمِ  

 شَهِدتُ الصلَاةَ   : قَالَ ، عباسٍ رضي اُهللا عنْهما    ابن عنِ   )2(عن طَاوسٍ ،َأن الْحسن بن مسلمٍ َأخْبره      ،جريجٍ  
ثُـم  ، بكْرٍ وعمر وعثْمان فَكُلُّهم يصلِّيها قَبَل الْخُطْبة         أبي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم و     يوم الْفطْرِ مع رسوِل اهللاِ    

  هداَل بِيجالر لِّسجي ينح هِإلَي فَكََأنِّي َأنْظُر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِهللا ص َل نَبِيفَنَز دعب خْطُبثُ،ي  مـشُقُّهَل يَأقْب م
يا َأيها النَّبِي ِإذَا جاءك الْمْؤمنَاتُ يبايعنَك علَى َأن لَا يشْرِكْن بِاِهللا شَـيًئا              ( :"حتَّى َأتَى النِّساء مع بِلَاٍل فَقَالَ     

 نهلَادَأو قْتُلْنلَا يو يننزلَا يو رِقْنسلَا يْأولَا يوفْتَرِينَهتَانٍ يهبِب ينتهِنلجَأرو يهِندَأي نيغَ)3 () بتَّى فَرح   
         لَى ذَِلكع غَ َأنْتُنفَر ينقَاَل ح ا ثُمكُلِّه ةالْآي نا      ،مهرغَي هجِبي ةٌ لَمداحَأةٌ ورام وَل اهللاِ    : فَقَالَتسا ري ملَا  ، نَع 

 .)5("والْخَواتيم في ثَوبِ بِلَاٍل،)4( فَجعلْن يلْقين الْفَتَخَ،وبسطَ بِلَاٌل ثَوبه،فَتَصدقْن:حسن من هي قَاَللْيدرِي ا

  تخريج الحديث
عـن  ، الْحسن بن مـسلمٍ      ،عن  األموي  جريجٍ ابن، عن   بن همام من طريق عبد الرزاق     )6(ه مسلم أخرج
    .مثلهببنِ عباسٍ عبد اهللا  عنِ  بن كيسانطَاوسٍ

  رجال اإلسناد
 مـن  ويرسل يدلس وكان فاضل فقيه ثقة المكي موالهم:  األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد*

روى لـه    ، يثبـت  ولـم  المائة جاز وقيل السبعين جاز وقد ،بعدها أو  ومائة خمسين سنة مات السادسة
و بن دينار وعاصره وجالسه سبع سنين ،قال علي بن المديني كان اإلسناد يدور               ، لقي عمر   )7(الجماعة

قـال  على ستة فذكره ،وصار بعد ذلك في العلم منهم من أهل مكة ابن جريج ، قال يحيى بن سعيد اذا                     
  .  وقد صرح بالسماع، هو ثقة :قلت،)8( ،قال أخبرني فهو قراءة ،وقال أحمد حسبك به

                                                
    .433 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  ).281تقريب التهذيب ص.(الحميري الرحمن عبد أبو اليماني كيسان بن سوطاو)2(
  ).12سورة الممتحنة آية رقم  ()3(
   .)470 / 4: مقاييس اللغة. ( تُلبس لُبس الخاتملحلْقة ا)4(
  .4895: ،رقم  باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك،كتاب تفسير القرآن سورة البقرة،صحيح البخاري )5(
  .18/2081 / 3 :صحيح مسلم )6(
  .363 تقريب التهذيب ص)7(
  .6/359،تهذيب التهذيب18/340 تهذيب الكمال)8(
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  .قاتباقي رجال اإلسناد ث
        

أي كـذَبت وافْتَريـت   " وإن لم يكن ما تقول فَقَد بهتَّـه       " ومنه حديث الغيبة    : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  . )1(عليه

  :)127(حديث رقم 
    :رحمه اهللا مسلم اإلمام قال 

  ، )4( ِإسماعيُلحدثَنَا: قَالُوا)3( حجرٍابنو)2(حدثَنَا يحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ
 الَءنِ الْع5(ع(،  نأبيعه )6(،       وَل اللَّهسر ةَ َأنريرَأبِى ه نـا     :" قَـالَ  -صلى اهللا عليه وسلم   -عم ونرَأتَـد 

 ِإن كَان فى َأخى ما َأقُوُل       قيَل َأفَرَأيتَ . " ذكْرك َأخَاك بِما يكْره      :"قَاَل  . قَالُوا اللَّه ورسولُه َأعلَم   . "؟الْغيبةُ  
  .)7("وِإن لَم يكُن فيه فَقَد بهتَّه، ِإن كَان فيه ما تَقُوُل فَقَد اغْتَبتَه "؟قَاَل 

  تخريج الحديث
   .د به مسلم دون البخاريتفر 

  رجال اإلسناد
*      ،يقرالح قُوبعنِ ينِ بمحالر دبع نب لَاءي   العندٍل المبو شقلت هوصدوق ربمـا    صدوق ربما وهم     َأب،

  ).115(وهم كما قال ابن حجر ،تقدمت ترجمته رقم 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات 

        
  
  

                                                
    .433 / 1 :ثرالنهاية في غريب األ )1(
  .)605ص التهذيب تقريب(. قتيبة بن سعيدبن جميل الثقفي)2(
  .)605ص التهذيب تقريب(. علي بن حجر بن إياس بن مقاتل السعدي)3(
  .)605ص التهذيب تقريب(. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي )4(
)5(الَءالع بن دبنِ عمحبنِ الر بقُوعي يندالم .)231 /11للذهبي النبالء أعالم سير( .  
  .)605صحجر البن التهذيب تقريب(. مولى المدني الجهني يعقوب بن الرحمن عبد:أبيه)6(
  .6758 :،رقم باب تحريم الغيبة، كتاب البر والصلة واآلداب،صحيح مسلم  )7(



  176

هـو جمـع    " إنهم قوم بهتٌ    " ومنه حديث ابن سالَم في ذكر اليهود        ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(لغة في البهت مثل صبور وصبر ثم سكّن تخفيفابهوت من بِنَاء المبا

  )128(حديث رقم 
  : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 بلَغَ عبـد اِهللا     : رضي اُهللا عنْه قَالَ     بن مالك  عن َأنَسٍ ، عن حميد    ،َأخْبرنَا الْفَزارِي ،حدثَنَا محمد بن سلَامٍ     
ِإنِّي ساِئلُك عن ثَلَاث لَا يعلَمهن ِإلَّا نَبِـي         :فََأتَاه فَقَالَ ، مقْدم رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْمدينَةَ        بن سلَامٍ 

ومـن  ؟ه أبيشَيء ينْزِع الْولَد ِإلَى ومن َأي ؟وما َأوُل طَعامٍ يْأكُلُه َأهُل الْجنَّة  ؟ ما َأوُل َأشْراط الساعة      :قَاَل
    اِلهِإلَى َأخْو نْزِعي ءشَي ؟َأي       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسرِيلُ   " : فَقَاَل رفًا جِبآن ي بِهِننرفَقَـاَل  : قَاَل   ،خَب

َأما َأوُل َأشْراط الساعة فَنَار    :قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       فَ . ذَاك عدو الْيهود من الْملَاِئكَة     :عبد اهللاِ 
وَأمـا الـشَّبه   ،وَأما َأوُل طَعامٍ يْأكُلُه َأهُل الْجنَّة فَزِيادةُ كَبِد حوت ،تَحشُر النَّاس من الْمشْرِق ِإلَى الْمغْرِبِ   

 .وِإذَا سبقَ ماُؤهـا كَـان الـشَّبه لَهـا         ،ولَد فَِإن الرجَل ِإذَا غَشي الْمرَأةَ فَسبقَها ماُؤه كَان الشَّبه لَه            في الْ 
سلَامي قَبـَل َأن تَـسَألَهم       يا رسوَل اِهللا ِإن الْيهود قَوم بهتٌ ِإن علموا بِإِ          :َأشْهد َأنَّك رسوُل اِهللا ثُم قَالَ     :قَاَل

     ودهالْي تاءفَج كنْدي عتُونهتَ   ،بياِهللا الْب دبخََل عدو،          ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسـٍل   : فَقَاَل رجر َأي
 فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـه        ا، َأخْيرِنَ ابنخْبرنَا و  َأعلَمنَا وأَ  ابن َأعلَمنَا و  : قَالُوا ،فيكُم عبد اِهللا بن سلَامٍ    

  لَّمساهللاِ    :"و دبع لَمَأس ِإن تُمَأيَأفَر،     ذَِلك ناُهللا م اذَهفَقَالَ     ، قَالُوا َأع هِماِهللا ِإلَي دبع جِإلَّـا       : فَخَر لَا ِإلَه َأن دَأشْه 
 دَأشْهوُل اِهللا فَقَالُوااُهللا وسا ردمحم َأن:نَا ويهابن شَروا فقَعونَا و2(" شَر(.   

  تخريج الحديث
ـ  من طريق بشر بـن الفـضل ، و     )3(البخاري   هأخرج   مـن طريـق عبـداهللا بـن بكـر      )4(هأخرج

  .،كالهما عن حميد الطويل عن انس بن مالك بمثله السهمي
  
  
  
  
  
  

                                                
    .433 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
  .3329:،رقمباب خلق آدم صلوات اهللا عليه وذريته ،اء كتاب أحاديث األنبي،صحيح البخاري )2(
  .69/3938 / 5 :صحيح البخاري )3(
  .19/4480 / 6:  المرجع السابق)4(
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  رجال اإلسناد
 ،الـشيوخ  أسماء يدلس وكان حافظ ثقة ،الكوفي اهللا عبد أبو ،الفَزارِي ثارِالح بنِ معاوِيةَ بن نمروا* 

وذكره ابـن حجـر فـي المرتبـة الثالثـة مـن             . )1( ومائة، روى له الجماعة    وتسعين ثالث سنة مات
 حديثـه  فليس لمجهولينا الرجال عن حدث ما: والعجلي وزاد  .)4(وأحمد. )3(وثقه ابن سعد  . )2(المدلسين
وقـال  . )5(بشيء وليس فيه ما ففيه المجهولين عن روى وما فصحيح المعروفين عن حدث ماو ،بشيء
وذكـره ابـن    . )6(أسـماءهم  عن ويكنى ثقات ليسوا قوم عن يروي وكان ،يوثق كان : ابن المديني  علي

، وقال مرة   )8(شيوخه في ظرفين ودرج دب عمن يكتب لكنه حجة ثقة :وقال الذهبي . )7(حبان في الثقات  
 الـشيوخ  عن روايته وتكثر صدق عن يدفع ال صدوق : أبو حاتم  قالو. )9(الثقة المحدث الحافظ :أخرى

 عـن  روايتـه  لكثـرة  ،بعضهم فيه تكلم ،مشهور ثقة أحمد شيوخ من:"  وقال ابن حجر   .)10(المجهولين
 ،المعـروفين  شيوخه من خمسة عن حديثه من البخاري وأخرج ،األئمة به احتج ،والمجهولين الضعفاء

 :قلـت . )11("هاشم بن وهاشم ،العبدي يعقوب وأبو ،خالد أبي بن وإسماعيل ،األحول وعاصم ،حميد وهم
  .المجهولين عن رواه فيما يفوضع ،المعروفين  الثقاتعن روى إذا ثقة
وال ثقة مـدلس   اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقحميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري   *

،وقد تابعه ثابت البناني في شيخه أنـس        هو ثقة   : قلت،، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر األمراء       
  . بن مالك متابعة تامة 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  

                                                
  . 526، ص  تقريب التهذيب  )1(
  .45طبقات المدلسين، ص   ) 2(
  .7/329 الطبقات الكبرى، ) 3(
  .2/479العلل ومعرفة الرجال ) 4(
    .2/270الثقات للعجلي، ) 5(
  .120، صالمديني بن لعلي شيبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت) 6(
  .7/483الثقات البن حبان، ) 7(
  . 6/402، الرجال نقد في االعتدال ميزان.  2/652المغني في الضعفاء ) 8(
  .1/216 تذكرة الحفاظ، )9(
  .8/272 الجرح والتعديل، ) 10(
  .1/443 فتح الباري، ) 11(



  178

مـا  أي حـسنها و   " فإذا رأى الجنة وبهجتها     " في حديث الجنة    ) ... بهج  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )1( إذا فَرِح وسر- بالكَسر -يقال بهج الشيء يبهج فهو بهيج وبهج به . فيها من النَّعيم 

  )129(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخارياإلمام  قال

 بن الْمسيبِ وعطَـاء بـن        َأخْبرني سعيد  : قَالَ )4(عنِ الزهرِي ، )3( َأخْبرنَا شُعيب  : قَالَ )2(حدثَنَا َأبو الْيمانِ  
   يثاللَّي زِيدا     ،يمهرةَ َأخْبريرا هَأب قَالُوا  ،َأن النَّاس َأن: "         ةاميالْق مونَا يبى رْل نَروَل اِهللا هسا رـْل  :قَاَل  ،يه

 ابحس ونَهد سرِ لَيدلَةَ الْبرِ لَيي الْقَمف ونارقَالُوا،تُم :  سسِ لَـيي الشَّمف ونارْل تُموَل اِهللا قَاَل فَهسا رلَا ي 
 ابحا سونَهلَا قَالَ : قَالُوا   ،د:   كَذَِلك نَهوتَر فَِإنَّكُم ،      ةاميالْق موي النَّاس شَرحقُوُل  ، يئً    : فَيشَـي ـدبعي كَان نا م

وتَبقَى هذه الُْأمةُ فيهـا     ،ومنْهم من يتَّبِع الطَّواغيتَ   ،ومنْهم من يتَّبِع الْقَمر     ،ن يتَّبِع الشَّمس     فَمنْهم م  فَلْيتْبعه
 فَيـْأتيهِم  ، فَِإذَا جاء ربنَا عرفْنَاه،هذَا مكَانُنَا حتَّى يْأتينَا ربنَا : َأنَا ربكُم فَيقُولُون   : فَيْأتيهِم اُهللا فَيقُولُ   ،منَافقُوها

 فَـَأكُون َأوَل    ،فَيضرب الصراطُ بين ظَهرانَي جهـنَّم     ،فَيدعوهم  ،َأنْتَ ربنَا   : َأنَا ربكُم فَيقُولُون     :اُهللا فَيقُولُ 
      هتِل بُِأمسالر نم وزجي نتَكَلَّ ،ملَا يُل      وسِإلَّا الر دَأح ِئذموي م،        ـلِّمس لِّمس ماللَّه ِئذموِل يسالر كَلَامـي  ،وفو

 فَِإنَّها مثُْل شَوك الـسعدانِ     :نَعم قَالَ : قَالُوا   ؟هْل رَأيتُم شَوك السعدانِ   ،)5(جهنَّم كَلَاِليب مثُْل شَوك السعدانِ      
ثُم ، ومنْهم من يخَردلُ   ، فَمنْهم من يوبقُ بِعمله    ،النَّاس بَِأعماِلهِم ا اُهللا تَخْطَفُ    ير َأنَّه لَا يعلَم قَدر عظَمها ِإلَّ      غَ

جـوا مـن كَـان يعبـد        لَاِئكَةَ َأن يخْرِ   َأمر اُهللا الْم   ِ،ينْجو حتَّى ِإذَا َأراد اُهللا رحمةَ من َأراد من َأهِل النَّار          
 فَيخْرجـون مـن     ، وحرم اُهللا علَى النَّارِ َأن تَْأكَُل َأثَر السجود        ،فَيخْرِجونَهم ويعرِفُونَهم بِآثَارِ السجود   ،اَهللا
فَيصب علَيهِم مـاء    ، )6(  قَد امتَحشُوا   فَيخْرجون من النَّارِ   ،لسجود آدم تَْأكُلُه النَّار ِإلَّا َأثَر ا      ابن فَكُلُّ   ،النَّارِ

  اةيلِ      ،الْحييِل السمي حةُ فبتُ الْحا تَنْبكَم تُوننْب7( فَي ( ،        ادبالْع نيب اءالْقَض نغُ اُهللا مفْري ـٌل   ،ثُمجقَى ربيو
 يـا رب اصـرِفْ    : فَيقُـولُ  ،مقْبٌِل بِوجهِه قبَل النَّارِ   ، وهو آخر َأهِل النَّارِ دخُولًا الْجنَّةَ        ،ة والنَّارِ بين الْجنَّ 

ك َأن تَسَأَل    هْل عسيتَ ِإن فُعَل ذَِلك بِ      :فَيقُوُل، وَأحرقَني ذَكَاُؤها    ، )8(  قَد قَشَبني رِيحها   ،وجهِي عنِ النَّارِ  
   ذَِلك رقُوُل،غَيفَي:  كتزعلَا و ،         يثَاقمو دهع نم شَاءا يي اَهللا مطعنِ النَّارِ    ، فَيع ههجرِفُ اُهللا وصفَـِإذَا   ،فَي 

   نَّةلَى الْجع َل بِها    ،َأقْبتَهجهَأى بكُتَ     ، رسي اُهللا َأن ا شَاءكَتَ مس،  ـابِ     :قَـاَل   ثُمب نْـدي عنمقَـد بـا ري
                                                

    .434 / 1 :رالنهاية في غريب األث )1(
   ).176تقريب التهذيب ص.(الحكم بن نافع البهراني  )2(
   ).506تقريب التهذيب ص.(شعيب بن أبي حمزة القرشي  )3(
   ).506تقريب التهذيب ص.(  محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري)4(
  .)2013 / 3:لسان العرب البن منظور( .حسكَةٌ لها شوكة تكون بنجد )5(
  .)302 / 4 :ثرالنهاية في غريب األ(.احترقوا  )6(
  .)442 / 1 :األثرالنهاية في غريب (.هو مايجيء به السيل من طين او غثاء وغيره )7(
  .)3634 / 5 :رلسان العرب البن منظو (.سمني ريحها )8(
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نَّةالْج،    قُوُل اُهللا لَهَألْتَ      :فَيي كُنْتَ سالَّذ رَأَل غَيلَا تَس يثَاقَ َأنالْمو ودهتَ الْعطَيَأع قَد سقُوُل ،َألَيفَي:  بـا ري
تك لَـا َأسـَأُل     لَا وعز :فَيقُوُل  ،عطيتَ ذَِلك َأن لَا تَسَأَل غَيره       فَما عسيتَ ِإن أُ   :لَا َأكُون َأشْقَى خَلْقك فَيقُولُ    

 ذَِلك رغَي،      يثَاقمو دهع نم ا شَاءم هبي رطعفَي،    نَّةابِ الْجِإلَى ب همقَدا     ، فَيهابلَغَ با   ، فَِإذَا بما وتَهرهَأى زفَر
  النَّض نا ميهورِ فرالسو ةكُتَ      ،رسي اُهللا َأن ا شَاءكُتُ مسقُوُل   ، فَينَّـةَ       : فَيـي الْجلْنخَأد با رقُـوُل اُهللا   ،يفَي

فَيقُـوُل  ، َألَيس قَد َأعطَيتَ الْعهود والْميثَاقَ َأن لَا تَسَأَل غَير الَّذي ُأعطيتَ             ، آدم ما َأغْدرك   ابنويحك يا   :
:     كي َأشْقَى خَلْقلْنعلَا تَج با ري:     نْهلَّ مجو زاُهللا ع كحضفَي :     نَّةخُوِل الْجي دف لَه ْأذَني قُـوُل    :ثُمفَي :  ـنتَم

 َأقْبَل يذَكِّره ربه حتَّـى ِإذَا انْتَهـتْ بِـه            تَمن كَذَا وكَذَا   : قَاَل اُهللا عز وجلَّ    ،ُأمنيتُهى ِإذَا انْقَطَع    فَيتَمنَّى حتَّ 
  يانالَى  ،الَْأمقَاَل اُهللا تَع:     هعم ثْلُهمو ذَِلك لِ     "لَك رِيالْخُد يدعو سـا    أبي قَاَل َأبمنْهاُهللا ع ـيضةَ رريره : ِإن 

 لَـم َأحفَـظْ مـن       :لَك ذَِلك وعشَرةُ َأمثَاِله قَاَل َأبو هريرةَ      : قَاَل اُهللا    :رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ      
           هعم ثْلُهمو ذَِلك لَك لَهِإلَّا قَو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر،يدعو سقَاَل َأب:   لَـك قُوُل ذَِلـكي تُهعمِإنِّي س 

  .)1( " َأمثَاِلهوعشَرةُ
  تخريج الحديث

عن الزهري عن عطـاء بـن       ،براهيم بن سعد الزهري     إمن طريق   ،  )3( ،ومسلم )2( البخاري  ه  أخرج 
   . هريرة بنحوه أبييزيد الليثي ،عن 

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

وبهـرة كـل   . أي انْتَـصف  " يُل أنه سار حتى ابهار الل" فيه ) ه ) ( بهر : ( قال ابن األثير رحمه اهللا    
   )4(شيء وسطه

  )130(حديث رقم 
   :رحمه اهللا قال اإلمام مسلم 

 أبـي ، عن عبد اللَّه بنِ ربـاحٍ، عـن          )5(حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ، حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة، حدثَنَا ثَابِتٌ         
 ِإنَّكُم تَسيرون عشيتَكُم ولَيلَـتَكُم، وتَـْأتُون   : "طَبنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَاَلخَ: ، قَالَ )6(قَتَادةَ

  ا يلْوِي َأحد علَى َأحد،، فَانْطَلَقَ النَّاس لَ"الْماء ِإن شَاء اللَّه غَدا 

                                                
  .806: ،رقم  باب فضل السجود-أبواب صفة الصالة ، كتاب األذان،صحيح البخاري  )1(
  .128/7437 / 9: لسابق المرجع ا)2(
  112/469 / 1 :صحيح مسلم )3(
    .435 / 1 :النهاية في غريب األثر )4(
  ).132تقريب التهذيب ص.(البصري محمد أبو ،ياننَالب َأسلَم بن ثَابِتُ)5(
  ).7/327اإلصابة .( المشهوراَألنْصارِي رِبعي بن ةَادتَقَ أبو)6(
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فَنَعس :  ِإلَى جنْبِه، قَالَ   يسير حتَّى ابهار اللَّيُل، وَأنَا    ما رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        فَبينَ: قَاَل َأبو قَتَادةَ  
ه، حتَّى اعتَدَل علَى    رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَماَل عن راحلَته، فََأتَيتُه فَدعمتُه من غَيرِ َأن ُأوقظَ              

فَدعمتُه من غَيرِ َأن ُأوقظَه حتَّى اعتَـدَل        : ثُم سار حتَّى تَهور اللَّيُل، ماَل عن راحلَته، قَالَ        : راحلَته، قَالَ 
اَل ميلَةً هي َأشَد من الْميلَتَينِ الُْأولَيينِ، حتَّـى  ثُم سار حتَّى ِإذَا كَان من آخرِ السحرِ، م       : علَى راحلَته، قَالَ  

متَـى كَـان هـذَا      : "َأبو قَتَادةَ، قَـالَ   : ، قُلْتُ "من هذَا؟ : "" ، فََأتَيتُه فَدعمتُه فَرفَع رْأسه، فَقَالَ     )1(كَاد ينْجفلُ 
حفظَـك اللَّـه بِمـا حفظْـتَ بِـه      " : مـسيرِي منْـذُ اللَّيلَـة، قَـالَ    ما زاَل هـذَا   :  قُلْتُ "مسيرك منِّي؟ 

ه2("الحديث ............نَبِي(.  
  :تخريج الحديث

    .دون البخاريتفرد به مسلم 
  رجال اإلسناد

ـ 236 أو   235تُـوفِّي   . ، َأبو محمـد   شَيبان بن فَروخَ الحبطي   *  وداود   أبـو    وروى لـه مـسلم       هـ
، وقـال أبـو     "ثقة: ")5(، ومسلمة بن القاسم   )4(قال أحمد بن حنبل    .)3(صدوق يهم، ورمي بالقدر   ،النسائي
قـدري ، إال أنـه كـان    : "، وقـال الـساجي  )7("صالح: "،وقال عبد الباقي بن قانع  )6("صدوق: "زرعة  
وما علمـت   : "وقال الذهبي  .)9("كان يرى القدر، واضطر الناس إليه بَأخَرة      : "وقال أبو حاتم  .)8("صدوقًا

 .ى القدر مهو صدوق، وكان ير   : لت، ق )10("به بأسا، وال استنكروا شيًئا من أمره، ولكنه ليس في الذروة          
  .وقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي، وهو اإلمام المشهور

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  

                                                
  .)217 / 28 :عروستاج ال (.ينْقَلب  )1(
  .1594 : ،رقمباب قضاء الصالة الفائتة، كتاب المساجد ومواضع الصالة،صحيح مسلم  )2(
  .269تقريب التهذيب ص)3(
    .12/600تهذيب الكمال )4(
    .4/328تهذيب التهذيب )5(
    .4/357الجرح والتعديل )6(
  .4/328تهذيب التهذيب )7(
    .المرجع السابق نفسه)8(
    .4/357عديل الجرح والت)9(
  .11/101سير أعالم النبالء )10(
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أي صاروا في بهرة النَّهـار      " بهر القَوم احتَرقوا    فلما أ " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(وهو وسطُه

  )131(حديث رقم 
  :رحمه اهللا  بياقال الخط

سلَيمان، عن عبدالْلَّه بن عثْمان، عن شَهر بـن حوشَـب،    حدّثَني محمّد بن الْعلَاء، حدّثَني عبدالْرّحيم بِن
 الْلَّه علَيه وسلَّم َأنَّه بعث بعثَـا وَأنَّهـم َأصـبحوا    اء بِنْت يزِيد الَْأشْعرِيّة، في حديث الْنَّبِي صلَّىَأسم عن

 جزِرنا فََأخْرجَأ: بين يديه، فَجاءه الْقَوم فَقَالُوا ، فَِإذَا هم بَأعرْأبي في قُبّة لَه غَنَم)2(بَِأرض عزوبة بجراء 

ما بقي في غَنَمي ِإلَا فَحل َأو شَاة ربّـى،  : قَال  ثُم َأخْرج لَهم ُأخْرى فَسحطُوها، ثُم)3(لَهم شَاة فَسحطُوها
 حن َأحق بِالْظّل من الْغَنَم َأخْرجهانَ: الْقُبّة، فَقَالُوا  الْقَوم احتَرقُوا، وقَد َأقَال الَْأعرأبِي غَنَمه في)4(َأبهر فَلَمّا

وتُطْرح َأولَادهـا وِإنّـي رجـل قَـد زكَّيـت      )5( ِإنَّكُم متَى تُخْرِجون غَنَمي في الْحر تَرمض: عنَّا، فَقَال
   .)6(حديثا فيه طُول وصلَّيت، وذَكَر

  تخريج الحديث
 بن سليم، عن عبداهللا بن عثمان بن خيثم، به بذكر الحديث بطولـه،              ه الطبراني من طريق يحيى    أخرج 

 خيثم عن شهر بن حوشـب، بـه بـذكر           ابن حجر من طريق     ابنه  أخرج، و  )7( )أحرزنا: (ولكنه قال 
   .)أجزرنا: (الحديث بطوله، وقال

  
  
  
  

                                                
    .435 / 1 :النهاية في غريب األثر )1(
البعيدة المضرب إلى الكأل، من عزب إذا : ، وعزب العزوبة)1/595لسان العرب  (.َأي بَأرضٍ بعيدة المرعى قليلَته) 2(

  ).2/424الفائق  (.بعد ودخول التاء للمبالغة ال للتأنيث
، الفائق 7/312لسان العرب (.سحطَه ذبحه ذَبحاً وحياً وكذلك غيره مما يذْبح : الذَّعط وهو الذبح، وقيلمثل ) 3(
3/424.(  
، 4/81، لسان العرب 3/424الفائق  (.الوسط، وأبهرو َأي صاروا في بهرة النهار: أي توسطوا النهار والبهرة )4(

  ).1/92غريب الحديث البن الجوزي 
، غريب الحديث البن الجوزي 3/64، غريب الحديث للخطالبي 3/424الفائق (تحترق فى الرمضاء : تَرمض )5(
1/414.(  
  .453/ 1بي اغريب الحديث للخط )6(
   .20270/  ح 20/164المعجم الكبير للطبراني  )7(
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  سنادرجال اإل
 . )1(اثنتين وثالثين ومائـة   المكي، أبو عثمان، صدوق مات سنة        :عبداهللا بن عثمان بن خثيم القاري     *

.  )2(وله أحاديث حسنة  :  سعد، وقال  ابنوثقه   .وأصحاب السنن األربعة  روى له البخاري تعليقاً، ومسلم،    
وهو :  عدي ابنأحاديثه ليست بالقوية، وقال     : وقوله. ثقة حجة :  عدي عن يحيى بن معين قوله      ابنونقل  

: والنسائي، وقال مـرة   .  )4(ووثقه العجلي . )3(ثهعزيز الحديث، وأحاديثه أحاديث حسان مما يكتب حدي       
 خثـيم، إال أن  ابـن لم يترك يحيى القطان، وال عبدالرحمن بن مهدي، حديث      : ليس بالقوي، وقال أيضاً   

 ابـن وذكـره   .  )6(ما به بأس، صالح الحديث    : وقال أبو حاتم  .  )5(منكر الحديث : علي بن المديني قال   
  .الراجح أنه صدوق يخطئ: قلت. ) 7(كان يخطئ: وقال. حبان في الثقات

 الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن الـسكن، صـدوق كثيـر اإلرسـال             :شهر بن حوشب األشعري   * 
  .روى له مسلم وأصحاب السنن األربعة.  )8(واألوهام، مات سنة اثنتي عشرة ومائة

يعقوب وزاد  .  )11(جليالعوثقه  و.  )10(ثبت:  معين، مرة  ابنقال  و.)9(ما أحسن حديثه  :  وزاد أحمدوثقه  
أي طعنوا فيه، وإنما طعنـوا  . تركوه)13(:  عونابنل وقا،  )12(على أن بعضهم طعن فيه   :  شيبة أبيبن  
بلغنـي أن   : وقال عثمان الدارمي  . لقيت شهراً فلم اعتد به    : وقال شعبة .  )14(ه ولي أمر السلطان   ألنفيه  
  . )16(حسن الحديث وقوى أمرهشهر : وقال الترمذي عن البخاري.  )15( كان يثني عليهأحمد

                                                
  .5/175، تهذيب التهذيب 15/279، وانظر تهذيب الكمال 313تقريب التهذيب ص )1(
  .5/487الطبقات الكبرى  )2(
  .4/161الكامل في الضعفاء  )3(
  .2/46الثقات للعجلي  )4(
  .5/247السنن الصغرى  )5(
  .5/111الجرح والتعديل  )6(
  .5/34الثقات البن حبان  )7(
  .269تقريب التهذيب ص )8(
  .75بحر الدم ص )9(
  .4/434، 4/216 رواية الدوري -تاريخ ابن معين  )10(
  .1/461ات للعجلي الثق )11(
  .4/324تهذيب التهذيب  )12(
تقريب التهذيب (هو أبو عون، عبد اهللا بن عون بن أرطبان المزني، البصري، مات سنة إحدى وخمسين ومائة  )13(

  ).157ص
  .3/134العلل ومعرفة الرجال  )14(
  .4/324تهذيب التهذيب  )15(
  .5/58سنن الترمذي  )16(
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روى عنه الناس ولم يوقف منه على كذب، إال أنه روى أحاديث ينفرد بهـا لـم      : وقال صالح بن محمد   
شهر بن  : وقال أبو حاتم  .  )1(يشاركه فيها أحد، وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طواالً عجائب           

.  الزبير ال يحتج بحديثه    أبيليس بدون    هارون العبدي ومن بشر بن حرب، و       أبيحوشب أحب إلي من     
شهر هذا ليس بالقوي فـي      :  عدي ابنوقال  .)2(ال بأس به  : وسئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب؟ فقال       

: وقال الـدارقطني  .)4(ليس بالقوي : وقال النسائي .  )3(الحديث، وهو ممن ال يحتج بحديثه، وال يتدين به        
كـان ممـن يـروي عـن الثقـات          :  حبان ابنقال  .)5(يخرج من حديثه ما روى عبد الحميد بن بهرام        

 ذر، وسـلمان،    أبـي لم يسمع من تميم الداري، و     : وقال العالئي . )6(المعضالت وعن األثبات المقلوبات   
   الدرداء، وعمرو بن عنبسة وعبداهللا بن سالم،أبيومعاذ بن جبل، وبالل، و

أنا أحدث عنـه،    :  حديث شهر فقال   ترضى:  المديني بنوقيل ال .  )7(  وكعب األحبار، رضي اهللا عنهم    
. وكان عبدالرحمن يحدث عنه، وأنا ال أدع حديث الرجل إال أن يجتمع يحيى وعبدالرحمن على تركـه                

سـنة أربـع وتـسعين      توفي   وقال موسى بن هارون   . أحاديثه ال تشبه حديث الناس    : وقال الجوزجاني 
  .هو ضعيف: قلت.  )8(ضعيف: ومائتين

صارية، األوسية، ثم األشهلية، وكانت تكنى أم سلمة، وكان         ألن ا :كن األشعرية أسماء بنت يزيد بن الس    *
  .)9(ة لها أحاديثبيا، صح خطيبة النساء: يقال لها

   الحديثإسنادالحكم عل 
  . ضعيفشهر بن حوشب ،ألنه ضعيف إسناد 

        
  
  
  

                                                
  .4/324تهذيب التهذيب  )1(
  .4/282لجرح والتعديل ا )2(
  .4/39الكامل في الضعفاء  )3(
  .56الضعفاء والمتروكين للنسائي ص )4(
  .36سؤاالت البرقاني ص )5(
  .1/361المجروحين البن حبان  )6(
  .197جامع التحصيل ص )7(
، 1/490ف ، الكاش12/581، تهذيب الكمال 2/192، الضعفاء الكبير للعقيلي 4/258ترجمته في التاريخ الكبير  )8(

  .4/324تهذيب التهذيب 
  .7/498اإلصابة في تمييز الصحابة  )9(
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أي يغلبك  " ( بهرك شُعاع السيف    إن خشيتَ أن ي   " وفي حديث الفتْنَة    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1 ()قاله صاحب الدر النثير . ضوءه وبريقه 

  )132(حديث رقم 
   :داود رحمه اهللا وأباإلمام  قال

   ددسثَنَا مدح،     ديز نب ادمثَنَا حدح،     ىنوالْج انرمَأبِى ع نع،     نِ طَرِيفب ثشَعنِ الْمع، بع نـنِ    عب اللَّه د
تامقَالَ   ،الص َأبِى ذَر نع : وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم- قَاَل ِلى ر": ا ذَرا َأبـوَل  . " يسا ري كيقُلْتُ لَب

 كيدعسو اللَّه .   يهيثَ قَاَل فدالْح فَذَكَر: "        كُونتٌ يوم النَّاس ابفَ َأنْتَ ِإذَا َأصكَي  يفصبِالْو يهتُ في2(الْب( " .
ثُـم   ." تَصبِر " "َأو قَاَل. " علَيك بِالصبرِ "قَاَل  .  ما خَار اللَّه ِلى ورسولُه     : اللَّه ورسولُه َأعلَم َأو قَالَ     :قُلْتُ

. "يفَ َأنْتَ ِإذَا رَأيتَ َأحجار الزيت قَد غَرِقَتْ بِالـدمِ           كَ:"قَاَل  .  لَبيك وسعديك  :قُلْتُ. " يا َأبا ذَر     :"قَاَل ِلى   
 يا رسوَل اللَّه َأفَالَ آخُذُ سيفى وَأضعه        :قُلْتُ. " علَيك بِمن َأنْتَ منْه      :"قَاَل  . ما خَار اللَّه ِلى ورسولُه    :قُلْتُ  

 فَِإن دخَل علَى بيتـى      :قُلْتُ. " تَلْزم بيتَك    :" فَما تَْأمرنى قَالَ   :قُلْتُ. "لْقَوم ِإذًا    شَاركْتَ ا  " :علَى عاتقى قَالَ  
  . )3(" فَِإن خَشيتَ َأن يبهرك شُعاع السيف فََألْق ثَوبك علَى وجهِك يبوء بِِإثْمك وِإثْمه :"قَاَل

  تخريج الحديث
 سعيدأحمد، و(كالهما . سعيد بن هبيرة، من طريق )5(والحاكم. ،عن أحمد بن عبدة)4( ابن ماجةأخرجه

، من طريق حماد بن سلمة، )7(، وابن المبارك)6(وأخرجه ابن حبان. عن حماد بن زيد، به، بنحوه) 
شعبة بن طريق ، من )10(والبيهقي. ، بنحوهالعمي العزيز عبدعن . )9(، وابن أبي شيبة)8(وأحمد. بنحوه

  .، بنحوهالعزيز عبد بن مرحوم، من طريق )12(، وابن حبان)11(دحموأخرجه أ. ، بنحوهالحجاج 

                                                
    .435 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .)661 / 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (.الغالم دون المراهق )2(
  .4263 ،"الفتنة في السعي عن النهي"  باب،  " والمالحم الفتن" سنن أبي داود، كتاب )3(
    .2/1308/3958 :  سنن ابن ماجة)4(
    .4/470/8305 : المستدرك على الصحيحين) 5(
  .13/292/5960 : صحيح ابن حبان) 6(
  .150، ص"الفتن من"  باب، مسند اإلمام عبد اهللا بن المبارك  )7(
  .5/163/21483 أحمد، مسند اإلمام ) 8(
  .7/448/37123 :  مصنف ابن أبي شيبة)9(
  .8/191/16575 :ى السنن الكبر) 10(
    .5/149/21363 أحمد، مسند اإلمام  )11(
  .15/78/6685 : صحيح ابن حبان) 12(
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، وشعبة، العزيز عبدو حماد بن سلمة،( خمستهم . ، بنحوهاألزدي راشد بن  معمر، عن)1(وعبد الرزاق
 ثعشَمم ذكر ال، به مع عد- عبد الملك بن حبيب األزدي- عمران الجونييأبعن  ) معمرو ،مرحومو
  . في السندطريف بن

  سنادرجال اإل
*ديز نب ادمبنِ ح دراَأل مٍهزدكان إنه :قيل ،فقيه ثبت ثقة ،البصري إسماعيل أبو ،الجهضمي ،ي 

 وثمانون إحدى وله  ومائة،وسبعين تسع سنة مات ،يكتب كان أنه صح ألنه ،عليه طرأ ولعله ضريراً
 )وهو يزيد بن سفيان( مزهالم أبي من يسمع لم :حاتم أبو قال :"قال العالئي .)2 (عةروى له الجما ،سنة
  . لم يروِ عنه في هذا الحديث:قلت. )3( "شيئاً

*نِ طَرِيفب ثشَع4( ماجهابنروى له أبوداود و ،مقبول من السادسة:  قاضي هراة الْم(.    
  .هو مقبول: قلت.)6(ثقوقال الذهبي و.)5( حبان في الثقات ابنوذكره 

 .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
ـ  ولكن من خالل جمع طرق الحديث تبين أن مدار الحـديث علـى      .هذا اإلسناد ضعيف    عمـران  يأب

، طريـف  بن ثعشَم، والذين رووه عنه هم ستة، ومنهم حماد بن زيد، وهو الوحيد الذي ذكر ال              الجوني
 يـذكروا  لم ،كلهم ثقات و  )معمرو ،مرحوم، وشعبة، و  العزيز عبدو  حماد بن سلمة،   (وأما باقي الرواة    

  .صحيح ادسنفاإل وعليه، زيد بنحماد  من أحفظ همو، ثعشَمال اإلسناد في
        

  
  
  

                                                
  .11/351/20729 : مصنف عبد الرزاق، كتاب ) 1(
  178 ص :تقريب التهذيب) 2(
  .167جامع التحصيل، ص) 3(
  .945 ص :تقريب التهذيب)4(
  .524 / 7الثقات البن حبان  )5(
  .266 / 2الكاشف للذهبي  )6(
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: البهـز  " ي أنه ُأتي بشارب فَخُفقَ بالنّعال وبهِز بِاأليد  " فيه  ) ه  ( ،  ) بهز  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(الدفْع العنيف

  ).نهز(،وانما وجدته بلفظة )بهز(جد الحديث بلفظة ألم 
  )133(حديث رقم 

  :رحمه اهللالطيالسي  داودوَأباإلمام  قال
      نةُ ، عبثَنَا شُعداحِ ، قَاَل     أبيحقُوُل      :  التَّيي ، اكدا الْوتُ َأبعمي  : سف بـا      الَ َأشْرتُ َأبعما سمدعب اءبد 

 ِإنِّي لَـم َأشْـرب      يا رسوَل اِهللا ،   : ِإن رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُأتي بِنَشْوان ، فَقَاَل            : سعيد يقُوُل   
 ،عـاِل،ونُهِز بِاَأليـدي  خُفقَ بِالنِِّإنِّي شَرِبتُ من دباء ، فََأمر بِه رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَ     خَمرا ، 

اءبي الدذَ فنْتَبي ى َأننَه2( و(.  
  تخريج الحديث

 )4(أحمده  أخرجو.  من طريق أبي نصرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري بنحوه              )3(أخرجه مسلم 
ـ بن المبارك ،و  من طريق عبد اهللا      )5(ه النسائي في الكبرى   أخرجمن طريق محمد بن جعفر ، و       ه أخرج

 عبد اهللا بن المبارك   ومحمد بن جعفر  (ثالثتهممن طريق وهب بن جرير،    )7( والبيهقي في الكبرى   )6(الحاكم
   . بنحوهعن شعبة بن الحجاج به  )ووهب بن جرير

  سنادرجال اإل
توفي سنة ثمان و مـائتين روى لـه          )9(كوفي صدوق يهم   )8( هو جبر بن عوف البكالي     :أبوالوداك  *
  ،)11(كان قليل الحديث:  سعدابنقال .)10(لم وأبو داود والترمذي وبن ماجةمس

                                                
    .437 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .627/2290 / 3مسند الطيالسي  )2(
  .6/90/5264:صحيح مسلم )3(
  .399/11297 / 17مسند أحمد  )4(
  .3/245/5292 سنن النسائي الكبرى )5(
  .4/416/8129 المستدرك للحاكم )6(
  .8/317/17301 سنن البيهقي الكبرى )7(
األنساب .  وهو بطن من حمير، والمشهور بهذه النسبة أبو الوداك جبر بن نوف البكالي،هذه النسبة إلى بني بكال )8(

  .382 / 1للسمعاني 
  .194 صتقريب التهذيب  )9(
  .569 / 1 - إكمال الكمال البن ماكوال. 496 / 4تهذيب الكمال للمزي  )10(
  .299 / 6الطبقات الكبرى البن سعد  )11(
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 حبـان فـي     ابـن وذكـره   ، )3(ليس بالقوي :ومرة قال . )2( صالح :وقال النسائي ،)1(وثقه يحيى بن معين   
وفي الميـزان    ، )6(ثقة: وقال الذهبي ، )5(هو من أهل الصدق واالتقان    :وقال في موضع آخر   ، )4(الثقات
هو ثقة ولعل وهمه ليس بالفاحش لذا روى له مسلم عـن            :قلت. )7( حزم ابنور ضعفه   صدوق مشه :قال
  .أبونصرة المنذر بن مالك متابع تامة  وتابعه .) 8( سعيد الخدري في النكاح والفتنأبي

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

شرط مسلم رجالـه ثقـات رجـال       إسناده صحيح على    :  شعيب األرنؤوط    صحيح ، وكذلك قال   ه  إسناد
  .)9(الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم

        
أنه كان يدِلع ِلسانَه للحسن بن علي فـإذا رأى حمـرةَ            " فيه  ) ه  ( ،)بهش  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

   .)10( قد بهش إليه: نسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشْتهاه وأسرع نحوه يقال لإل" لسانه بهش إليه 
  )134(حديث رقم 

  :اإلمام هناد بن السري رحمه اهللا قال
يـدلَع   َأن رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم كَان)12(سلَمة  ،عن محمّد بن عمرِو،حدّثَنَا َأبو)11(حدّثَنَا عبدة

: عيينَة بن بدر فَقَال لَه، تَنَاولَه : يقُول . الْلّسان بهش ِإلَيه بِيده  ي حمرةِللْحسين وِإذَا رَأى الْصّبِ)13(ِلسانُه
  قَبِلْتُه قَط ، وَأخَذ بِلحيته ما،ل من ولْدي قَد خَرج وجههالْرّج َألَا َأراك تَصنَع هذَا بِهذَا ِإنَّه لَيكُون

  

                                                
  .88 / 1 الدارمي تاريخ ابن معين رواية عثمان )1(
  .496 / 4تهذيب الكمال . 52 / 2تهذيب التهذيب  )2(
  .53 / 2تهذيب التهذيب  )3(
  .117 / 4الثقات البن حبان  )4(
  .53 / 2هذيب التهذيب  ت)5(
  .289 / 1الكاشف . 289 / 1من له رواية في الكتب الستة للذهبي )6(
  .150 / 1مشاهير علماء األمصار البن حبان  )7(
  .119 / 1رجال مسلم البن منجويه )8(
  .3/34/11315:مسند أحمد  )9(
    .438 / 1النهاية في غريب األثر  )10(
    .)369 ص: تقريب التهذيب.(بيالكال سليمان بن عبدةهو )11(
   ).645تقريب التهذيب، ص( ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريهو )12(
  .)130 / 2 األثرنهاية في غريب ال (.ي يخرجه حتى ترى حمرته أ)13(
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  .)1(رحم لَا يرحممن لَا ي: " فَقَال لَه
  تخريج الحديث

  . سلمة بنحوهأبيمن طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن .)2(ه العسكري أخرج 
  سنادرجال اإل

 خمس سنة مات السادسة من أوهام له صدوق :المدني الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد*
 وقاص بن علقمة بن عمرو محمد بن : الذهبي،قال)3(روى له الجماعة ، الصحيح علىومائة  وأربعين
 يكتبصالح الحديث  :حاتم أبو قال .)4(صاريألنا ومحمد ومالك شعبة وعنه سلمة أبيو هأبي عن الليثي
من جلة أهل المدينة ، و )6( حبان في الثقات وقال كان يخطئابنذكره   .)5(وهو شيخ حديثه

  . له أوهامصدوق:قلت.)7(ومتقنيهم
  .سناد ثقاتباقي رجال اإل

   الحديثإسنادالحكم على 
   .حسن هإسناد 

        
  .)8("وإن أزواجه لتَبتَهِشْن عند ذلك ابتهاشا " ومنه حديث أهل الجنة : قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )135(حديث رقم 
لَيه            ولَّى اهللا عص نِ النَّبِيع ، نْهاهللا ع يضر ، ارِييمِ الدتَم نلَّم قَاَل    عـالَى    - اهللا   قُوُلَ":  وستَعو كارتَب 

   توالْم لَكِلم :                ي بِـهناْئت بثُ َأحيح تُهدجفَو اءرالضو اءربِالس تُهبرض فَِإنِّي قَد ي بِهني فَْأتِليِإلَى و انْظُر
الْموت ومعه خَمسمَئة من الْمالَِئكَة معهم َأكْفَان وحنُـوطٌ مـن الْجنَّـة             فَينْطَلقُ ِإلَيه ملَك    : فُألرِيحه قَاَل   

ومعهم صباِئر الريحانِ َأصُل الريحانَة واحد وفي رْأسها عشْرون لَونًا ِلكُلِّ لَونٍ منْها رِيح سـوى رِيـحِ                
  هعمو ، بِهاحاأل  ص رِيرالْح قَاَل      بيم اَألذْفَر كسالْم يهف الَِئكَةُ       : ضالْم فُّهتَحو هْأسر نْدع توالْم لَكم لَسفَج

مـن  ض والْمسك اَألذْفَـر     بيويضع كُلُّ ملَك منْهم يده علَى عضوٍ من َأعضاِئه ، ويبسطُ ذَِلك الْحرِير األ             
تَحت ذَقْنه ، ويفْتَح لَه باب ِإلَى الْجنَّة ، فَِإن نَفْسه لَتُعلَُّل عنْد ذَِلك بِطَرف الْجنَّة مـرةً بَِأزواجِهـا ومـرةً                    

                                                
    .2/618/1330الزهد لهناد بن السري  )1(
  .1/384 تصحيفات المحدثين للعسكري)2(
  .499 ص:تقريب التهذيب )3(
  .2/207 الكاشف)4(
  .8/30:الجرح والتعديل  )5(
  .7/377 الثقات البن حبان)6(
    .133 / 1:رمشاهير علماء األمصا)7(
    .438 / 1ثر النهاية في غريب األ )8(
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ن َأزواجـه لَتبتهـشن عنْـد ذَِلـك     وِإ: بِكسوتها ومرةً بِثمارِها كَما يعلُِّل الصبِي َأهلَـه ِإذَا بكَـى قَـاَل         
  .)1( ......"ابتهاشًا

  تخريج الحديث
  . لم أعثر على سند أوتخريج لهذا الحديث  

        
أي ما أقْبلْت وأسرعتُ إليهم أدفَعهم      " ما بهشْتُ لهم بقَصبة     " والحديث اآلخر   : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)2(عنِّي بقصبة
  )136(رقم حديث 

  :اإلمام البخاري رحمه اهللا قال
   ددسثَنَا مد3(ح(  ىيحثَنَا يدح )ثَنَا       )4دح خَاِلد نةُ بثَنَا قُردابنح يرِيننِ      سنِ بمحالر دبع نةَأبيعكْرب    ـنع

 بكْـرةَ َأن    أبـي  بكْرةَ عـن     أبي عبد الرحمنِ بنِ      وعن رجٍل آخَر هو َأفْضُل في نَفْسي من        )5( بكْرةَ أبي
رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خَطَب النَّاس فَقَاَل َألَا تَدرون َأي يومٍ هذَا قَالُوا اُهللا ورسولُه َأعلَـم قَـاَل                     

سمه فَقَاَل َألَيس بِيومِ النَّحرِ قُلْنَا بلَى يا رسوَل اِهللا قَاَل َأي بلَد هـذَا َألَيـستْ               حتَّى ظَنَنَّا َأنَّه سيسميه بِغَيرِ ا     
              رح كُملَيع كُمشَارَأبو كُماضرَأعو الَكُموَأمو كُماءمد وَل اِهللا قَاَل فَِإنسا رلَى يامِ قُلْنَا برالْح ةلْدبِالْب  ةمركَح ام

               فَِإنَّـه الْغَاِئب دلِّغِ الشَّاهبفَلْي داشْه مقَاَل اللَّه ملَّغْتُ قُلْنَا نَعْل بذَا َألَا هه كُملَدي بذَا فه رِكُمي شَهذَا فه كُمموي
 لَا تَرجِعوا بعدي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعـضٍ          رب مبلِّغٍ يبلِّغُه ِلمن هو َأوعى لَه فَكَان كَذَِلك قَالَ         

 بكْرةَ فَقَالُوا هذَا َأبو   أبي الْحضرمي حين حرقَه جارِيةُ بن قُدامةَ قَاَل َأشْرِفُوا علَى           ابنفَلَما كَان يومَ حرقَ     
    حالر دبقَاَل ع اكرةَ يكْرب     ني عي ُأمثَتْندنِ فَحخَلُوا     أبيمد قَاَل لَو ةَ َأنَّهكْرب  لَيشْتُ   عها بم   ةبلـم    بِقَـص

  .)6(أعثرعلى تخريج له 
  تخريج الحديث

  .)7(ه مسلم من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين به بنحوه أخرج
  

                                                
    .441/1852 / 2إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري )1(
    .438 / 1النهاية في غريب األثر  )2(
   ).935تقريب التهذيب ص.( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري)3(
  .)591تقريب التهذيب ص.(يحيى بن سعيد القطان التميمي  )4(
  .)565تقريب التهذيب ص.(كلدة الثقفي أبوبكرة نفيع بن الحارث بن  )5(
  .7078 :،رقمال ترجعوا: " باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ، كتاب الفتن،صحيح البخاري  )6(
  .3/1305/1679مسلم صحيح  )7(
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  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات 

        
لما سمع بخُروج النبي صلى اللّه عليه وسلم أخذ شيئاً          " ومنه حديث أبي ذر     : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  . )1("من بهشٍ فَتزوده حتى قَدم عليه
  )137(حديث رقم 

   : سعدابنقال  
لَا : ويقُول ، الْجاهليّة  و ذَر يتََألَّه فيكَان َأب: نَجِيح َأبو معشَر قَال  ثَنيحد:  محمّد بن عمر قَال َأخْبرنَا

ِإلَى الْنَّبِي صلَّى الْلَّه علَيه  فَمر علَيه رجل من َأهل مكَّة بعدما ُأوحي، الَْأصنَام  ِإلَه ِإلَّا الْلَّه ، ولَا يعبد
ممّن : الْلَّه ويزعم َأنَّه نَبِي ، قَال  لَا ِإلَه ِإلَّا: ول مثْل ما تَقُول ِإن رجال بِمكَّة يقُ يا َأبا ذَر: فَقَال ، وسلَّم 

فَرَأى َأبا بكْر ، حتَّى قَدم مكَّة  فَتُزوِّده، فََأخَذ شَيئا من بهش وهو الْمقَل : قُريش ، قَال  من: هو ؟ ، قَال 
هل َأنْكَرتُم علَى َأحد من َأهل : الْغَد  ثُم سَأل من، فََأكَل ، فَجلَس معهم ، زّبِيب ويطْعمهم الْ يضيّف الْنَّاس

: الْلَّه ويزعم َأنَّه نَبِي ، قَال  لَا ِإلَه ِإلَّا: نَعم ابن عم ِلي يقُول : من بني هاشم : رجل  مكَّة شَيئا ؟ ، فَقَال
لَيي علَّنلَى : ه ، قَالفَدد عاقلَّم رسه ولَيلَّى الْلَّه عالْنَّبِي صلَّه وهِه  فَدجلَى وه عبل ثَودكَّان قَد سه ، دهّفَنَب
شَدني ما َأنْ: ، قَال لَه َأبو ذَر " علَيك الْسّلَام  " : َأنْعم صباحا ، فَقَال لَه الْنَّبِي: فَقَال ، فَانْتَبه  , َأبو ذَر
اقْرأ علَي ، فَقَرأ : ، قَال " قُلْتُه ولَكن الْلَّه قَالَه  ما َأقُول الْشّعر ، ولَكنَّه الْقُرَآن ، وما َأنَا: " فَقَال  تَقُول ،
 ن محمّدا رسولُه ، فَسَألَه الْنَّبِي صلَّىالْلَّه وَأشْهد َأ َأشْهد َألَا ِإلَه ِإلَا: سورة من الْقُرَآن ، فَقَال َأبو ذَر  علَيه

َأنَّهم  فَعجب الْنَّبِي صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم: غفَار ، قَال  من بني: ؟ ، فَقَال " ممّن َأنْت : " الْلَّه علَيه وسلَّم 
ِلما كَان  يه وسلَّم يرفَع بصره فيه ويصوِّبه تَعجّبا من ذَِلكعلَ فَجعل الْنَّبِي صلَّى الْلَّه، يقْطَعون الْطَّرِيق 

علَيه  ، فَجاء َأبو بكْر وهو عنْد رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه " ِإن الْلَّه يهدي من يشَاء: " يعلَم منْهم ، ثُم قَال 
 , فَانْطَلَق معي: بلَى ، قَال : َألَيس ضيفي َأمس ؟ ، فَقَال  : ال لَه َأبو بكْرفَقَ، فََأخْبره بِِإسلَامه ، وسلَّم 

وتَدعو ، ثُم رَأى امرَأة تَطُوف بِالْبيت، فََأقَام َأيّاما ، )2(فَكَساه ثَوبين ممشَّقَين، فَذَهب مع َأبِي بكْر ِإلَى بيته 
 يا: وكَذَا ، وافْعل بِي كَذَا وكَذَا ، ثُم قَالَت في َآخر ذَِلك َأعطني كَذَا:  الَْأرض تَقُول بَِأحسن دعاء في

َأنْت صابِئ ، فَجاء فتْية : وقَالَت ، فَتَعلَّقَت بِه  َأنْكحي َأحدهما صاحبه ،: ِإساف ويا نَاِئلَة ، قَال َأبو ذَر 
ما ِلصاحبِنَا يضرِب وتَتْركُون  : وقَالُوا، فَنَصروه ، ضربوه ، وجاء نَاس من بني بكْر فَ , من قُريش

َأمّا : يا رسول الْلَّه: فَقَال ، وسلَّم  فيما بينَهم ، فَجاء ِإلَى الْنَّبِي صلَّى الْلَّه علَيه صباتكُم ؟ ، فَتَحاجزوا
يمقُرهعفَان ش فَلَا َأدستَّى َأقَام بِعج حي ، فَخَرنوبرم ضنْهتَّى َأثَْأر من  , حلُومحش يير ِلقُريلَت عا َأقْبكُلَّمو

                                                
    .438 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
)2( لُهشَّقٌثوبين : قَوممصبوغ ب:ينٍم رمَأح ينط).3/1064لحربي غريب الحديث ل .(    
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لَا يمس : ذَر ِلقَومه يقُول َأبو : الْحنْط قَال  فَتَلَقَّى َأحمالُها ، فَجمعوا، بِهِم علَى ثَنيّة غَزال  الْطَّعام ينْفر
   .)1( ِإلَه ِإلَّا الْلَّه ويْأخُذُون الْغراِئر لَا: لَا ِإلَه ِإلَّا الْلَّه ، فَيقُولُون : حتَّى تَقُولُوا  َأحد حبّة

  تخريج الحديث
  .  سعد وقد تفرد به في طبقاتهابنلم يروهذا الحديث اال  

  سنادرجال اإل
 مـات  ، علمه سعة مع متروك بغداد نزيل القاضي المدني الواقدي األسلمي واقد بن عمر بن محمد* 

 .)2( ماجهابن ومائتين ،روى له وسبعون ثمان وله ومائتين سبع سنة

*       ينْدنِ السمحالر دبع بن حأسـن   ضـعيف  بكنيتـه  مشهور هاشم بني مولى معشر أبو المدنينَجِي 
  .)3(هالل بن الوليد بن الرحمن عبد اسمه كان ويقال ئةوما سبعين سنة مات واختلط

   الحديثإسنادالحكم على 
  . متروك المدني الواقدي األسلمي واقد بن عمر بن محمد فيه ألن ضعيف جدا هإسناد

        
هم من وِلي من أمر الناس شيئاً فلم يعط       " في حديث أبي بكر     ) ه  ( ،  )بهل  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
والمباهلة المالعنَة وهو أن يجتمـع القـوم   . أي لَعنَة اللّه وتُضم باؤها وتفتح " كتاب اللّه فعليه بهلَةُ اللّه  

نَة اللّه على الظالم من4(اإذا اختَلَفوا في شيء فيقولوا لَع(.  
  )138(حديث رقم 

  : بن علي المروزي حفظه اهللا أحمداالمام قال 
حثَنَا مّداد قَال حّبن عد بّم : ماتثَنَا حّدرِي، حّن الْسل  عياعمن ِإسبِي ، ابن الْشَّعع ، عافن رن َأبِي ، عع
علَيه عباد الْلَّه فَلَم يعمل فيهِم بِقُرَآن الْلَّه فَ من وِلي: " قَال رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم  : بكْر قَال

  .)5(" الْلَّه بهلَة
  تخريج الحديث

عن ،نِ عاصـمٍ  نَصرِ ب َأو نَصرِ بنِ عمران  من طريق   ،المالكي الدينوري مروان بن أحمد بكر أبوه  أخرج
  .)6(بنحوه بكر أبيعن   الطائيرافع

                                                
    .4/223:الطبقات الكبرى البن سعد )1(
  .498 ص: تقريب التهذيب)2(
  .559 ص:المرجع السابق )3(
    .439 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
  .1/151/83مسند أبي بكر الصديق ألحمد بن علي المروزي )5(
  .279/1441 / 4المجالسة وجواهر العلم  )6(
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  سنادرجال اإل
 روىومـائتين ،     وثالثين بعأر سنة مات، يهم صدوق :بغداد نزيل المكي الزبرقان بن عباد بن محمد*
 بـأس  ال معـين  ابـن  قال : )2(قال الذهبي .)1(ماجه ابن و النسائي و الترمذيو مسلم و البخاري وو له
   . حجرابن كما قال يهم صدوققلت .به
 صـدوق  الكتـاب  صحيح الكوفة من أصله موالهم :الحارثي إسماعيل أبو المدني إسماعيل بن حاتم*
 حبان في   ابنذكره  . )4(قال الذهبي ثقة   .)3(،روى له الجماعة   ومائة   ثمانينو سبع أو ست سنة مات ،يهم

  . حجرابنم كما قال صدوق يه: قلت .)6( ثقة:قال العجلي.)5(الثقات
تقـدمت  .ثالحـدي  متروك وهو القضاء ولي : الشعبي عم بن الكوفى الهمداني إسماعيل بن السري*

 .)54(ترجمته رقم 

 بـن  ويقـال  ،السنبسي الطائي الحسن أبو :مخضب بن عمرو بن ارثةح بن جابر بن عمرو بن رافع*
 رافـع  وكان صحبة له الحاكم أحمد وأبو مسلم قال رافع أبي بن رافع هو وقيل لجده ينسب وقد عميرة
 دليـل  كـان  اسلم فلما المفاوز في فيخبؤه فيه الماء فيجعل النعام بيض إلى يعمد وكان الجاهلية في لصا

 بكـر  أبو لي فوفق صالحا رفيقا لنفسي ألختارن قلت السالسل ذات غزوة كانت لما عراف قال المسلمين
 وال اهللا اعبد قال ينفعني شيئا علمني له فقلت فدك أكسية من له كساء ويلبسني فراشه على ينيمني فكان
 .الحـديث  رجلين على تأمر وال الكفر دار وهاجر مال لك كان إن وتصدق الصالة وأقم شيئا به تشرك
 يـر  ولم السالسل ذات في غزا وقد عمر خالفة آخر في وتوفي الخير رافع له يقال كان :سعد بن وقال
 بـن  رافـع  بين خياط بن خليفة وفرق التابعين في العجلي عده وكذا قال كذا وسلم عليه اهللا صلى النبي
 الوليـد  بـن  خالد دل الذي عميرة بن رافع وبين الصحابة في فذكره السالسل ذات قصة صاحب عمرو
 يـصب  ولم التابعين في فذكره أيام خمسة في الشام إلى العراق من بهم رحل حتى السماوة طريق على
 فيمـا  الـذئب  كلمـه  الذي هو أنه المغازي في إسحاق بن وذكر هأبي اسم في اختلف واحد فإنه ذلك في

 هـو  شـهاب  بن طارق عنه روىو بكر أبا سمع :قال البخاري .)7(يرعاها ضأن في وكان طيء تزعم
  .قلت صحابي .)8(سنالح أبو عميرة بن رافع

                                                
  .486تقريب التهذيب ص)1(
  .2/184 الكاشف)2(
  .144 تقريب التهذيب ص)3(
  .1/300 الكاشف)4(
  .8/210 الثقات البن حبان)5(
  .1/275 الثقات للعجلي )6(
  .2/440 اإلصابة في تميز الصحابة)7(
  .3/302 التاريخ الكبير)8(
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 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . الحديث متروك الهمداني إسماعيل بن  السري فيهألن ضعيف جدا هإسناد

        
البهم جمـع   " حفَاةً بهماً   يحشَر الناس يوم القيامة عراةً      " فيه  ) ه  ( ،  ) بهم  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

بهِيم وهو في األصل الذي ال يخالط لونَه لون سواه يعني ليس فيهم شيء من العاهات واألعراض الَّتي                  
تكون في الدنيا كالْعمى والعور والعرج وغير ذلك وإنما هي أجساد مصححة ِلخُلُود األبد في الجنـة أو                  

يعني مـن أعـراض     " ليس معهم شيء  : قيل وما البهم ؟ قال      : " مام الحديث   وقال بعضهم في ت   . النار  
  .)1(الدنيا وهذا يخالف األول من حيثُ المعنَى

 )139(حديث رقم 

  : حفظه اهللا قال الروياني
،  الْواحدالْقَاسم بن عبد اِئفي ، عنحدّثَنَا عمّي ، حدّثَني محمّد بن مسلم الْطَّ حدّثَنَا َأحمد بن عبد الْرّحمن ،
عبد الْلَّه بن ُأنَيس  كَان: عن جابِر بن عبد الْلَّه قَال ، عقيل بن َأبِي طَاِلب  عن عبد الْلَّه بن محمّد بن

الْقصاص ، قَال  ه علَيه وسلَّم حديثا فييحدث عن رسول الْلَّه صلَّى الْلَّ الْجهني وكَان عداده في الَْأنْصار
فَلَمّا قَدمت  بعيرا ، ثُم شَددت علَيه رحلا ، ثُم سرت ِإلَيه شَهرا ، فَخَرجت ِإلَى الْسّوق فَاشْتَريت: جابِر 

َأنْت ؟  من: فَخَرج ِإلَي غُلَام َأسود لَه ، فَقَال بابِه فَسلَّمت ،  علَيه مصّر سَألْت عنْه ، حتَّى وقَفَت علَى
 ُأصاحب رسول الْلَّه ؟ ، فَخَرج: قُل لَه : ذَِلك ، فَقَال  فَدخَل علَيه ، فَذَكّر. جابِر بن عبد الْلَّه : فَقُلْت 

 ما حاجتُك يا ابن َأخي ؟: مني ، والْتَزمتْه ، فَقَال فَالْتَز نَعم ، فَخَرج ِإلَي: الْغُلَام ، فَقَال ذَِلك ِلي ، فَقُلْت 

وسلَّم في الْقصاص ، لَم يبق َأحد يحدثُه عن رسول  حديث تُحدّثُه عن رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه: فَقُلْت 
نَعم ، سمعت رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه : فَقَال   تَموت َأو َأموت ،غَيرك ، فََأردت َأن َأسمعه منْك قَبل َأن الْلَّه

غُرال ، ثُم يجلس الَلّه علَى كُرسيّه ، ثُم  ِإذَا كَان يوم الْقيامة حشر الْنَّاس عراة حفَاة: " يقُول  علَيه وسلَّم
الْملك الْدّيّان ؛ لَا ظُلْم الْيوم ؛ لَا ينْبغي  َأنَا: د كَما يسمعه من قَرب ، فَيقُول يسمعه من بع ينَاديهِم بِصوت

مظْلمة ، ولَا ينْبغي ِلَأحد من َأهل الْنَّار يدخُل  َأهل الْجنَّة يدخُل الْجنَّة وِلَأحد من َأهل الْنَّار عنْده ِلَأحد من
 يا رسول الْلَّه ، كَيف وِإنَّما نَْأتي: ، فَقيل " بِالْيد  وِلَأحد من َأهل الْجنَّة عنْده مظْلمة حتَّى الْلَّطْمة ار ،الْنَّ

 ؟فَما الْبهم: لْت لَه قُ: ، قَال " الْحسنَات والْسّيَّئات ؟  من: " الْلَّه يوم الْقيامة عراة حفَاة غُرال بهما ، قَال 
  .)2(شَيء معهم الَّذين لَا: سَألْت عنْها جابِر بن عبد الْلَّه فَقَال : قَال 

  
                                                

    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .4/219/1478: مسند الروياني)2(
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  تخريج الحديث
 من طريق هدبة بـن      )2(ه الحارث بن اسامة   أخرج من طريق شيبان بن فروخ ، و       )1(ه الطبراني أخرج 

 بـن   عن القاسـم  ،عن همام بن يحيى ،    رون ، ثالثتهم    من طريق يزيد بن ها    )3(ه الحاكم   أخرجخالد ، و  
  .ه بنحوه ب الواحد

  سنادرجال اإل
 تغيـر  صـدوق  اهللا عبيـد  أبا يكنى، بحشل لقبه :المصري مسلم بن وهب بن الرحمن عبد بن أحمد*

روى و وجماعـة  عمـه  عن روى:قال الذهبي   .)4(مومائتين،روى له مسل   وستين أربع سنة مات، بأخرة
 شـيوخ  رأيـت  عدي بن وقال، رجع ثم خلط :حاتم أبو قال، زياد بن بكر وأبو خزيمة ابنو مسلم عنه

هو صـدوق   :قلت  .)5(به خصه عمه لعل فمحتمل عليه أنكروا ما وكل ضعفه على مجمعين المصريين
  . حجرابنكما قال  خرهأتغير ب

  ومائـة،  عينالتس قبل مات الثامنة من حفظه من يخطىء صدوق :الطائفيبن سوسن    مسلم بن محمد*
،قال الذهبي فيه لـين     )6(ماجه ابن و النسائي و الترمذي  و داود أبو  و مسلم  و تعليقا البخاري له روى

 ابـن قلت هو صدوق يخطئ كا قـال        .)9( حبان في الثقات   ابن ،وذكره   )8( ،وقال العجلي ثقة   )7(وقد وثق 
   .حجر

 فـي  البخاري له روى، السابعة من مقبول مخزوم بني مولى :المكي أيمن بن الواحد عبد بن القاسم*
 حبـان   ابن،وذكره   )11(قال الذهبي وثق ولم يتكهل    .)10(ه ماج ابن و النسائي و الترمذي و المفرد األدب

   حجرابنمقبول كما قال قلت هو،)13(،وقال ابوحاتم يكتب حديثه )12(في الثقات

                                                
  .1/72/97:المعجم الكبير )1(
  .1/188/44:حارثمسند الزوائد )2(
  .2/437/3596:المسترك على الصحيحين )3(
  .82 تقريب التهذيب ص)4(
  .1/198 الكاشف)5(
  .506 تقريب التهذيب ص)6(
  .2/217 الكاشف)7(
  .2/253 الثقات للعجلي)8(
  .7/399 الثقات البن حبان)9(
  .450 تقريب التهذيب ص)10(
  .2/129 الكاشف)11(
  .7/337قات البن حبان الث)12(
  .7/114 الجرح والتعديل)13(
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*دبع  نب اللَّه دمحيِل مقنِ عبٍاِلطَ يأبِ بنِ  ب االهشمصـدوق  ،علي بنت زينب أمه ،المدني محمد أبو ،ي 
   ،المفرد األدب في البخاري ومائة، روى له األربعين بعد مات ،بأخرة تغير :ويقال ،لين حديثه في
 ،صـدوق  :الترمذي وقال. )2(الحديث جائز ثقة تابعي: قال العجلي .)1(ماجة وابن ،والترمذي ،داود ووأب
 وكـان  بالعبادة موصوفاً خيراً فاضالً كان :العقيلي  وقال .)3(حفظه قبل من مالعل أهل بعض فيه تكلم وقد
 ال :خزيمـة  بـن  وقال .ضعيف :النسائي وقال. )5(الحديث ضعيف :معين بنوقال ا  .)4(شيء حفظه في

 ولـيس  ،بحديثـه  يحتجان راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان :الحاكم وقال .حفظه لسوء به أحتج
 أهل فقهاء من :"حبان بنا وقال .)6(الحديث مقارب وهو :إسماعيل بنا محمد قالو .معتمدال المتين بذاك
 كثر فلما ،سننه غير على بالخبر فيجيء التوهم عن يحدث كان الحفظ رديء كان أنه إال وقرائهم البيت
    . سيء الحفظالراجح أنه صدوق :قلت. )7( "بضدها واالحتجاج مجانبتها وجب أخباره في ذلك
 بالـشام  ومات وأحدا العقبة شهد بياصح صارألنا حليف المدني يحيى أبو :الجهني أنيس بن اهللا عبد*
 و المفـرد  األدب في البخاري له روى ثمانين سنة قال من ووهم وخمسين أربع سنة معاوية خالفة في

  .)8(ماجه ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو و مسلم
  .باقي رجال الحديث ثقات 

  الحديثإسنادكم على الح

  . ضعيفه إسناد
        

  
  
  

                                                
   .321 ص: تقريب التهذيب)1(
   .2/57 الثقات للعجلي، ) 2(
  .16/84 تهذيب الكمال، ) 3(
  .2/299 الضعفاء الكبير، ) 4(
   .4/127 الكامل في الضعفاء، ) 5(
  .16/84 تهذيب الكمال، ) 6(
  .2/3 المجروحين، ) 7(
  .1/434:إلصابةا .136 ص:تقريب التهذيب)8(
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أي " واألسود البهِيم كأنـه مـن ساسـمٍ         " وفي حديث عياش بن أبي ربيعة       : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(المصمت الذي لم يخالطْ لونَه لون غيره 

  )140(حديث رقم 
  :  سعد رحمه اهللا ابنقال 

حن مي بلنَا عرنَأخْبد بزِين يد ، عّرِي قَال  مهّن الْزاض ، عيـلَّى الْلَّـه  : عل الْلَّه صوسـه   كَتَب رلَيع
الْلَّـه   سلم َأنْتُم ما َآمنْتُم بِالْلَّه ورسوِله وَأن: " من حمير  وسلَّم ِإلَى الْحارِث ومسروح ونُعيم بن عبد كُلَال

 عزير ابـن الْلَّـه ، وقَالَـت   : عيسى بِكَلماته قَالَت الْيهود  رِيك لَه بعث موسى بَِآياته ، وخَلَقوحده لَا شَ

 وبعث بِالْكتَاب مع عيّاش بن َأبِي ربِيعة الْمخْزومـي  : قَال" الْلَّه ثَاِلث ثَلَاثَة عيسى ابن الْلَّه : الْنَّصارى 

بِح ،: " قَال وتَّى تُصلَا حخُلَن لَيهِم فَلَا تَدضن ،    ِإذَا جِْئت َأرتَـيكْعـل رصرِك ، وون طَهسر فََأحثُم تَطْه
قَـابِلُون ،   ِإنَّهمبِيمينك وادفَعه بِيمينك في َأيمانهِم فَ الْنَّجاح والْقَبول ، واستَعذ بِالْلَّه ، وخُذ كتَّأبي وسل الْلَّه

َآمـن  : فَقُـل   ِإذَا فَرغْت منْهاَ )2() الْكتَاب والْمشْرِكين منْفَكّين لَم يكُن الَّذين كَفَروا من َأهل(واقْرأ علَيهِم 
قَارُِئون علَيك  خْرف ِإلَا ذَهب نُورِه وهمحجّة ِإلَا دحضت ولَا كتَاب ز محمّد وَأنَا َأوّل الْمْؤمنين فَلَن تَْأتيك

بيـنَكُم ، الْلَّـه    الْلَّه َآمنْت بِما َأنْزل الْلَّه من كتَاب وُأمرت ِلَأعدل حسبِي: تَرجِموا وقُل : فَِإذَا رطَنُوا فَقُل 
بينَنَا وِإلَيـه الْمـصير ، فَـِإذَا      لَا حجّة بينَنَا وبينَكُم ، الْلَّه يجمعَأعمالُكُم ، ربّنَا وربّكُم ، لَنَا َأعمالُنَا ولَكُم

قَضيب ملْمع بِبياض وصفْرة ،  : الثَّلَاثَة الَّتي ِإذَا حضروا بِها سجدوا وهي من الَْأثْل َأسلَموا فَسلْهم قَضبِهم
قَال عيّاش " فَحرّقَها بِسوقهِم  خَيزران ، والَْأسود الْبهِيم كََأنَّه من ساسم ثُم َأخْرجها َأنَّهوقَضيب ذُو عجر كَ

نْـتَهم ،  دخَلَت ِإذَا الْنَّاس قَد لَبِسوا زيّ َأمرني رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم حتَّى ِإذَا فَخَرجت َأفْعل ما: 
َأبواب دور ثَلَاثَة ، فَكَشَفَت الْسّتْر ودخَلَـت   ِلَأنْظُر ِإلَيهِم حتَّى انْتَهيت ِإلَى ستُور عظَام علَى فَمررت: قَال 
علْت ما َأمرني فَقَبِلُـوا ،  رسول رسول الْلَّه وفَ َأنَا: الَْأوسط فَانْتَهيت ِإلَى قَوم في قَاعة الْدار ، فَقُلْت  الْباب
  .)3 ("كَما قَال صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم وكَان

  
  تخريج الحديث

 الزهري أخرجه ابن عساكرمن طريق محمد بن سعد عن علي بن محمد عن يزيد بن عياض عن
   .)4 (بنحوه

  

                                                
    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
   ).1سورة البينة آية رقم  ()2(
   .1/283/598الطبقات الكبرى البن سعد  )3(
  .246 / 47 :تاريخ دمشق البن عساكر )4(
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  سنادرجال اإل

محمد بن عبد اهللا بن أبـي سـيف المـدائني    ذكره ابن عدي في الكامل فقال علي بن  ،علي بن محمد  *
 مالـه مـن الروايـات    مولى عبد الرحمن بن سمرة وليس بالقوي في الحديث وهو صاحب األخبار قل         

 قال يحيى ثقة ثقة ثقة فسألت أبي من هذا؟ مات المدائني سنة أربع وعشرين ومائتين أو سـنة           ،المسندة  
  .)1(خمس وعشرين ومائتين عن ثالث وتسعين سنة 

 نزيـل  المـدني  الحكم أبو الليثي ساكنة مهملة بينهما والمهملة الجيم بضم :جعدبة بن عياض بن يزيد*
: وقال الـذهبي  .)2(ماجه ابنو الترمذي له  روى ، السادسة من وغيره مالك كذبه لجده ينسب وقد البصرة
 .)3(ترك

 ابنعده   .، روى له الجماعة   محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الحافظ              هو :الزهري  *
 ، متفق على جاللته وإتقانه مشهور باإلمامة والجاللة من التـابعين     حجرمن المرتبة الثالثة من المدلسين،    

  ).7(تقدمت ترجمته 
  الحديثإسنادالحكم على 

  .رسلضعيف وهومه إسناد
        

ت الدياجِي والبهم البهم جمع بهمـة بالـضم    تَجلُو دجنَّا  -: ومنه حديث قُس    : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)4(وهي مشْكالت األمور

  )141(حديث رقم 
  : رحمه اهللا لبيهقياإلمام اقال 

الْعبّـاس  حدّثَنَا َأبو :قَال الْحسين بن محمّد بن موسى السّلَمي رحمه الْلَّه حدّثَنَا َأبو عبد الْرّحمن محمّد بن 
وتسعين سنَة فـي ذي   عيسى الْفُسطَّاطي بِمكَّة،من حفْظه وزعم َأن لَه خَمسا الْوِليد بن سعيد بن حاتم بن

عيسى بـن محمّـد     بنَأخْبرنَا محمّد:علَى باب ِإبراهيم علَيه الْسّلَام قَال الْحجّة سنَة ست وستّين وثَلَاثماَئة
عـن   حدّثَنَا علـي بـن سـلَيمان ،   : محمّد بن سعيد الْقُرشي قَال  َأخْبرنَا َأبِي عيسى بن: الَْأخْبارِي قَال 

قَدم الْجارود بن عبـد  : عن عبد الْلَّه بن عبّاس قَال  سلَيمان بن علي ، عن علي بن عبد الْلَّه بن عبّاس ،
الَْأمر رفيع الْقَدر ، عظيم الْخَطَر ، ظَاهر  وكَان سيدا في قَومه ، مطَاعا عظيما في عشيرته ، مطَاع الْلَّه

عبـد الْقَـيس مـن ذَوِي    وفْـد   الْحسب ، بديع الْجمال ، حسن الْفَعال ، ذَا منَعة ومال في الَْأدب ، شَامخ
                                                

  . 253 / 4:لسان الميزان )1(
   .604 تقريب التهذيب ص)2(
  . 2/388 الكاشف )3(
    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
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 كَالَنَّخْلَـة  والِْإحـسان ، والْفَـصاحة والْبرهـان ، كُـل رجـل مـنْهم       الَْأخْطَار والَْأقْدار ، والْفَـضل 

 مـة بعده كََأنَّه قطْعـة جبـل ، ذُو هامّـة عظيمـة ، وقَا     فَقَام رجل من الَْأنْصار.............السّحوق

 .)1( "الْحديث.............والْبهم يجلُو دجنَّات الْدّياجِي................ جسيمة

  تخريج الحديث
د به  بن سعي  العباس الوليد    أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين ، عن         أبي عساكرمن طريق    ابنه  أخرج 

   .)2(بمثله
  سنادرجال اإل

 كـان  الصوفية بأخبار عناية ذا كان :أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي        *
   .)14(تقدمت ترجمته رقم  ، األحاديث للصوفية يضع وكان ، ثقة غير السلمي الرحمن عبد أبو
  .)3(مجهول هو :يقول أبى سمعت : األسلمي سندر أو سيار أبى بنأبو العباس الوليد بن سعيد *
 الهاشـمي  عباس بن اهللا عبد بن علي بن اهللا عبد بن عيسى بن اهللا عبد بن بن محمد    محمد بن عيسى  *

   .)4(مائةو وتسعين أربع سنة مات، مقبول ،البياضي
 يعـرف  ال مجهول العقيلي وقال، انتهى بقوي ليس حاتم أبو قال :عيسى بن محمد بن سعيد القرشي     *
  .)5(عليه تابعي وال
أميـر، مـن    :  أبـو الحـسن    :علي بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي العباسـي            *

ـ 169ولي مصر لموسي الهادي سنة      .الوالة ومـات  .  وكان في العراق، فرحل إليها، وحسنت سـيرته         ه
عض أهل مصر   وطمع علي بالخالفة وفاتح ب    . الهادي وولي الخالفة هارون الرشيد، فأقره على االمارة       

ـ  171بذلك، فكتبوا إلى الرشيد، فعزله سنة         وعاد إلى العراق، فواله الرشيد بعض االعمال في الجيش  هـ
  .)6(  هـ178واستمر مكرما إلى أن مات 

  
  
  

                                                
  . 105/420 / 2دالئل النبوة للبيهقي )1(
  . 3/433 تاريخ دمشق )2(
  . 501 تقريب التهذيب ص)3(
  .  المرجع السابق نفسه )4(
  .4/404 لسان الميزان )5(
  .291 / 4األعالم للزركلي )6(



  199

 ،والمنـصور  الـسفاح  الخليفتين عم األشراف أحد:  الهاشمي عباس بن اهللا عبد بن علي بن سليمان*
ووثقـه  . )1( ماجـه  ابـن روى له النسائي و    سنة إال ستون وله ،مائة و عينوأرب اثنتين سنة مات، مقبول
  .)3( حبان في الثقات ابنوذكره  .)2(الذهبي

 ، ،الـصحيح  على عشرة ثماني سنة مات ، عابد ثقة ،محمد أبو الهاشمي :عباس بن اهللا عبد بن علي*
  .)4(ماجه ابن  و ئيالنسا و الترمذيو داود أبو ومسلم و المفرد األدب في البخاري له روى

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . جدأه ضعيفإسناد
        

وترى الْحفَـاة العـراةَ رِعـاء اإلبـل والـبهمِ      " وفي حديث اإليمان والقدر  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
لذكر واألنثى وجمع البهم بِهام وأوالد المعـز        البهم جمع بهمة وهي ولد الضأن ا      " يتطاولون في البنْيان    

أراد برِعـاء اإلبـل والـبهم األعـراب     : سخَال فإذا اجتمعا اطْلق عليهما البهم والبِهام قال الخطـأبي         
وأصحاب البوادي الذين ينْتَجِعون مواقع الغيث وال تَستَقر بهم الدار يعني أن الـبالد تُفـتح فيـسكنونها               

نْيانوي5(تطاولون في الب(.  
  )142(حديث رقم 

   : رحمه اهللا  البخاري اإلمام قال
   ددسثَنَا مد6(ح(،قَاَل:    يماهرِإب نيُل باعمثَنَا ِإسدح ، يمالتَّي انيو حنَا َأبرَأخْب ، نةَأبيععرز )7(، نأبـي  ع 

 : مـا الِْإيمـان قَـالَ   :فَقَاَل، فََأتَاه جِبرِيُل ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بارِزا يوما ِللنَّاسِ      كَان النَّبِي  : قَالَ ،هريرةَ
      هلَاِئكَتمبِاِهللا و نتُْؤم َأن انالِْإيم) كُتُبِهو هلَاِئكَتمو (    ـثعبِالْب نتُْؤمو هلسرو قَاِئهبِلـا الْ  ، قَـاَل    ،وم ـلَامِإس، 

مـا  :قَاَل  ،الِْإسلَام َأن تَعبد اَهللا ولَا تُشْرِك بِه وتُقيم الصلَاةَ وتَُؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ وتَصوم رمضان             :قَاَل
انسقَاَل   ،الِْإح :           فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن اهتَر اَهللا كََأنَّك دبتَع ةُ     َأناعتَى السقَاَل م اكرُئوُل    :قَاَل  ؟يـسـا الْمم

 فـي   رعاةُ الِْإبِِل الْبهمِوسُأخْبِرك عن َأشْراطها ِإذَا ولَدت الَْأمةُ ربها وِإذَا تَطَاوَل ،عنْها بَِأعلَم من الساِئِل   

                                                
  . 253 تقريب التهذيب ص)1(
  . 1/462 الكاشف )2(
  . 6/381 الثقات البن حبان )3(
  . 403لتهذيب ص تقريب ا)4(
    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )5(
   ).935تقريب التهذيب ص.( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري)6(
  ).33/323تهذيب الكمال .( البجليب جرِيرأبوزرعة بن عمرو بن هو )7(
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 ، الْآيةَ )1( )ِإن اَهللا عنْده علْم الساعة    (ا اُهللا ثُم تَلَا النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم          الْبنْيانِ في خَمسٍ لَا يعلَمهن ِإلَّ     
 جعَل ذَِلك كُلَّه    هذَا جِبرِيُل جاء يعلِّم النَّاس دينَهم قَاَل َأبو عبد اهللاِ         : ردوه فَلَم يروا شَيًئا فَقَاَل       :ثُم َأدبر فَقَالَ  
  . )2(من الِْإيمانِ 

  تخريج الحديث
  . ، عن اسماعيل بن ابراهيم به بنحوه بن حربمن طريق زهير)3(ه مسلم أخرج

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  .)4("صلّي إن بهمة مرت بين يديه وهو ي" وفي حديث الصالة ) س :( قال ابن األثير رحمه اهللا 

  )143(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  مسلم اإلمامقال

    ى ويحي نى بيحثَنَا يدابنح    رمجميعاً َأبِى ع ،   انفْيس نى ،عيحنَةَ      :قَاَل يييع نب انفْينَا سرَأخْب ،   ديبع نع 
      منِ اَألصب اللَّه دبنِ عب اللَّه،همع نونَةَعميم نع منِ اَألصب زِيدصـلى  : " قَالَتْ بنت الحارث ي النَّبِى كَان

  . )5("اهللا عليه وسلم ِإذَا سجد لَو شَاءتْ بهمةٌ َأن تَمر بين يديه لَمرتْ
  تخريج الحديث

  .انفرد به مسلم دون البخاري 
  رجال اإلسناد

*دمحم نى بيحنِ يَأبِي ب رمع يندثالث سنة مات ،عيينة بنا الزم وكان صدوق ،مكة نزيل ،الْع 
 أبى سألت ":حاتم يأبابن  قال. )6( ومائتين، روى له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجةوأربعين

 ،يينةع بنا عن به حدث موضوعاً حديثاً عنده ورأيت ،غفلة به وكان صالحاً رجالً كان :"قال ،عنه
  .)8(وذكره ابن حبان في الثقات.)7("أما بمكة فابن أبى عمر: وسئل أحمد عمن نكتب، فقال ،صدوق وهو

                                                
  ).34سورة لقمان آية رقم  ()1(
  .50 :،رقمؤال جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن اإليمان باب س، كتاب اإليمان،صحيح البخاري  )2(
  .1/39/9 صحيح مسلم )3(
    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
  .1135 ،: رقمباب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به، كتاب الصالة،صحيح مسلم  )5(
  .513 تقريب التهذيب، ص) 6(
  .8/124 الجرح والتعديل، ) 7(
    .9/98 الثقات البن حبان،  )8(
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 .  هو صدوق:قلت. )1( "عابداً صالحاً وكان ،المسند وصنف ،المسند الحافظ:" وقال الذهبي
*انفْيس ننِ بنَةَ بييَأبِي ع انرماِللَالهِ عإال ،حجة إمام فقيه حافظ ثقة ،المكي ثم الكوفي محمد أبو ،ي 
 في مات ،دينار بن عمرو في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن دلس ربما وكان بأخرة حفظه تغير أنه

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، .)2(روى له الجماعة ،وتسعين ثمان سنة رجب
عامة :"  العالئي في القسم األول الذي ال يضر اختالطه، وقالأما اختالطه، فعده. )3(فال يضر تدليسه

لسنة إال محمد بن ، ولم يسمع منه متأخر في هذه ا سنة سبع وستين ومائةمن سمع منه  إنما كان قبل
، حجة حافظ ثقةهو  :قلت. )4("لم يتوقف أحد من العالمين في االحتجاج بسفيان و،عاصم األصبهاني

        .ضرهاختالطه ال ي وتدليسهو
*       رِيامالع منِ الَْأصب اللَّه دبع نب اللَّه ديبو أبـو داود     وروى له مـسلم     ،من الطبقة السادسة  مقبول   ،ع 

  .هو ثقة: قلت. في ثقاتهما)7(، وابن حبان )6(ذكره الدارقطني.)5( ابن ماجه والنسائي 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
اذْبح : بهمةً قال   : أته قال للراعي ما ولَّدتَ ؟ قال        " والحديث اآلخر   ) س  : ( رحمه اهللا   قال ابن األثير    

فهذا يدلُّ على أن البهمة اسم لألنثَى ألنه إنَّما سأله ليعلم أذكَراً ولَّد ام أنثى وإالَّ فقَـد كـان         " مكانها شاة   
  .)8(يعلم أنه إنما ولَّد أحدهما

  )144(حديث رقم 
   : رحمه اهللا داودوأباإلمام ال ق

عن عاصمِ بـنِ    ،عن ِإسماعيَل بنِ كَثيرٍ     ،   حدثَنَا يحيى بن سلَيمٍ      :حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد  فى آخَرِين  قَالُوا        
 ِإلَـى    فى وفْد بنـى الْمنْتَفـق      ى الْمنْتَفق  َأو    كُنْتُ وافد بن   :ه لَقيط بنِ صبرةَ قَالَ    أبيعن  ،لَقيط بنِ صبرةَ    

 فَلَما قَدمنَا علَى رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَلَم نُصادفْه فـى              :رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ      
 لَنَا بِخَزِيرة فَصنعتْ لَنَا قَاَل وُأتينَا بِقنَاعٍ  ولَم يقُْل قُتَيبـةُ              فََأمرتْ :منْزِِله وصادفْنَا عاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين قَالَ     

 هْل َأصبتُم شَـيًئا َأو ُأمـر   :"الْقنَاع والْقنَاع الطَّبقُ فيه تَمر ثُم جاء رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَاَل        
                                                

  .2/501 تذكرة الحفاظ، ) 1(
    .245  تقريب التهذيب، ص)2(
  .32 طبقات المدلسين البن حجر، ص) 3(
  .46 المختلطين للعالئي، ص) 4(
  .640تقريب التهذيب ص ) 5(
  .2/160الثقات عند البخاري ومسلم ذكر أسماء التابعین ومن بعدھم ممن صحت روایتھ من  ) 6(
  .7/142الثقات  ) 7(
    .440 / 1النهاية في غريب األثر  )8(
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   ءبِشَى قَاَل  . "لَكُم    وَل اللَّهسا ري مِإذْ           : قَاَل  . قُلْنَا نَع لُوسصلى اهللا عليه وسلم ج وِل اللَّهسر عم ننَا نَحيفَب
نَـا  قَاَل فَـاذْبح لَ   . قَاَل بهمةً . " ألن ما ولَّدتَ يا فُ    :"دفَع الراعى غَنَمه ِإلَى الْمراحِ ومعه سخْلَةٌ تَيعر فَقَاَل          

 ولَم يقُْل الَ تَحسبن  َأنَّا من َأجلك ذَبحنَاها لَنَا غَنَم ماَئةٌ الَ نُرِيـد َأن تَزِيـد       ثُم قَاَل الَ تَحسبن   . "مكَانَها شَاةً 
    .)1(" فَِإذَا ولَّد الراعى بهمةً ذَبحنَا مكَانَها شَاةً

  تخريج الحديث
 جـريج   ابن،كلهم من طريق    )5(،والطبراني  )4( ،وعبد الرزاق    )3(،والنسائي في الكبرى  )2( أحمده  أخرج
مـن  )7(من طريق شريح بن يـونس ،والحـاكم   )6(  حبان ابنه  أخرجسماعيل بن كثير به بنحوه ،و     إعن  

  .   من طريق الشافعي ،جميعهم عن يحيى بن سليم به بنحوه)8(طريق مسدد ،والبيهقي في الكبرى

  سنادرجال اإل
 أوومائة وتسعين ثالث سنة مات التاسعة من الحفظ سيء صدوق مكة نزيل :يحيى بن سلَيمٍ الطَّاِئفي *

ليس  النسائي وقال ،)11(به يحتج ال حاتم أبو قال،و .)10(ثقةقال الذهبي .)9(،روى له الجماعة بعدها
  . جريج القرشي متابعة تامة ،وتابعه ابنقلت هو صدوق.)13( حبان في الثقات ابنوذكره .)12(بالقوي

 وهـو  مشهور بياصح عامر هأبي واسم جده إنه ويقال : الموحدة وكسر المهملة بفتح صبرة بن لقيط*
 الترمذي و داود أبو و المفرد األدب في البخاري له روى ، اثنان أنهما على واألكثر العقيلي رزين أبو
  .)14(ماجه ابن و النسائي و

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

                                                
  .54/142 / 1سنن أبي داود  )1(
  .4/33/16431 مسند أحمد)2(
  .4/162/6698 سنن النسائي الكبرى)3(
  .1/26/80 مصنف عبدالرزاق)4(
  .19/215/479 المعجم الكبير)5(
  .3/332/1054 صحيح ابن حبان)6(
   .4/123/7094 المسترك على الصحيحين)7(
  .7/303/15168:السنن الكبرى للبيهقي )8(
  . 591 صتقريب التهذيب )9(
  . 2/367 الكاشف)10(
  . 9/156 الجرح والتعديل)11(
  . 1/108 الضعفاء والمتروكين )12(
  . 7/615 الثقات البن حبان)13(
  .464 صتقريب التهذيب)14(
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   الحديثإسنادالحكم على 

  . صحيح لغيرههإسناد 
        

أنهم خَرجوا بِدريد بن الصمة يتَبهنُـون       " في حديث هوازِن    ) ه  ( ،  ) بهن  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
لمشْي وهي مـشْية األسـد      والتَّبهنُس كالتَّبخْتُرِ في ا   . يتَبهنَسون به   : قيل إن الراوي غلط وإنَّما هو       " به  

  .)1(يتيمنُون به من اليمن ضد الشُّؤم: وقيل إنما هو تَصحيف . أيضا 
  )145(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

أي افْرحوا وطيبـوا    " ابهنُوا منها آخر الدهر     " وفي حديث األنصار    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2( اً بِصحبتي من قولهم امرأة بهنَانَة أي ضاحكة طَيبة النَّفْس واألرجنَفْس

  )146(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له 

        
قيل هي بمعنى بـخْ بـخْ   " به به إنك لضخْم " في صحيح مسلم ) ... بهبه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

ير أن الموضع ال يحتَمله إال علَى بعد ألنه قال إنك لضخْم كالمنْكر عليه وبخ بخ                يقال بخْبخ به وبهبه غَ    
  .)3(ال يقال في األنكار

  )147(حديث رقم 
  : رحمه اهللا مسلماإلمام قال 

سَألْتُ ابـن عمـر   :نِ سيرِين قَاَل  حدثَنَا حماد بن زيد عن َأنَسِ ب :قَاالَ)4(حدثَنَا خَلَفُ بن هشَامٍ وَأبو كَاملٍ     
 كَان رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسـلم         :قَاَل؟َأرَأيتَ الركْعتَينِ قَبَل صالَة الْغَداة َأُأطيُل فيهِما الْقراءةَ         :قُلْتُ

        ةكْعبِر روتيثْنَى وثْنَى مِل ماللَّي نلِّى مصلْتُ  قُ  : قَالَ ،ي:َألُكذَا َأسه نتُ عِإنِّى لَس  .  خْملَـض َأالَ قَاَل ِإنَّـك 
                   رـوتيثْنَـى وثْنَى مِل ماللَّي نلِّى مصصلى اهللا عليه وسلم ي وُل اللَّهسر يثَ كَاندالْح تَقْرُِئ لَكى َأسنعتَد

                                                
    .441 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
    . المرجع السابق نفسه )2(
    .442 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
  .)128 / 21 :سير أعالم النبالء(.الفُضيُل بن الحسينِ بنِ طَلْحةَ الجحدرِي َأبو كَامٍل)4(
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قَاَل خَلَفٌ َأرَأيتَ الركْعتَينِ قَبَل الْغَداة ولَـم يـذْكُر          . َأن اَألذَان بُِأذُنَيه  بِركْعة ويصلِّى ركْعتَينِ قَبَل الْغَداة كَ     
الَة1(ص(.  

  تخريج الحديث
  مالـك  ق، ومن طري  )3(  السختياني ، ومن طريق أيوب   )2(بن عمر   ه البخاري من طريق عبيداهللا      أخرج

ه أيضاً من   أخرج ،عن عبد اهللا بن عمر بنحوه ، و         بن عمر   مولى عبد اهللا   ، ثالثتهم عن نافع   )4( بن أنس 
ه أيـضاً   أخرجاسم القرشي عن عبد اهللا بن عمر بنحوه ، و         ه الق أبي عن   )5(طريق عبد الرحمن بن القاسم    

 من طريـق  )7( مسلمهأخرج عن سالم بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر بنحوه ، و         )6(من طريق الزهري  
   .مثلهن سيرين عن عبداهللا بن عمر ب عن  أنس ب بن الحجاجشعبة

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
المفاخَرة وقـد   : المباهاة  " يباَهي بهم المالئكة    " في حديث عرفة    ) ... بها  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

   .)8( باهى به يباهي مباهاة
  )148(حديث رقم 

    :ه اهللا قال اإلمام مسلم رحم
     و ىلاَألي يدعس نب ونارثَنَا هدى قَاالَ     أحمدحيسع نثَنَا  : بدبٍ ابنحهرٍ   ، )9( وكَيب نةُ بمخْرى منرَأخْب،  نع 

-ِإن رسـوَل اللَّـه      : قَالَتْ عاِئشَةُ    : الْمسيبِ قَالَ  ابن عنِ   : يقُولُ ، سمعتُ يونُس بن يوسفَ    : قَالَ ،)10(هأبي
وِإنَّه لَيدنُو ،ما من يومٍ َأكْثَر من َأن يعتقَ اللَّه فيه عبدا من النَّارِ من يومِ عرفَةَ              :"صلى اهللا عليه وسلم قَالَ    

 الَِئكَةَ ثُمالْم ى بِهِماهبقُوُل،يفَي: ُؤالَءه ادا َأر11(" م(.  
                                                

  .1797:،رقمباب صالة الليل مثنى مثنى، كتاب صالة المسافرين وقصرها،صحيح مسلم   )1(
  .1/179/460 صحيح البخاري )2(
  .1/180/461لسابق   المرجع ا)3(
  .1/337/946 المرجع السابق )4(
  .1/337/948 المرجع السابق )5(
  .1/382/1086 المرجع السابق )6(
  .2/174/1798 صحيح مسلم)7(
    .443 / 1النهاية في غريب األثر  )8(
  .)328تقريب التهذيب ص.( هوعبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش )9(
  ).128تقريب التهذيب ص.(ج القرشيبكير بن عبد اهللا بن األش هو)10(
  .1348 :،رقمباب في فضل الحج والعمرة،  كتاب الحج،صحيح مسلم )11(
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  لحديثتخريج ا
  .انفرد به مسلم دون البخاري  

  رجال اإلسناد
 قال سماعاته بعض في تكلم صدوق التستري بابن يعرف المصري حسان بن عيسى بن أحمد*

النسائيو مسلم و روى له البخاري ومائتين ، وأربعين ثالث سنة مات العاشرة من حجة بال :الخطيب  
 والمصريين ثقة ثبت كان عصريه يحيى بن معين ،لعن ضمام ابن إسماعي:قال الذهبي .)1(ابن ماجهو

.روايته هذه عن ابن وهب، وهو من المصريين:قلت.)2(بل هو صادق متقن يكذبه وحاشاه  
 كتابه من وجادة أبيه عن وروايته صدوق المدني المسور أبو األشج بن اهللا عبد بن بكير بن مخرمة*
 وخمسين تسع سنة مات السابعة من قليال أبيه من عسم المديني بن وقال وغيرهما معين وابن أحمد قاله

.قلت هو صدوق .)3(ومائة، روى له البخاري في األدب المفرد ومسلم وأبوداود و النسائي  
  .رجال اإلسناد ثقاتباقي 

        
رر وقد تك " من أشراط الساعة أن يتَباهى الناس في المساجد         " ومنه الحديث   : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)4(ذكرها في الحديث
  )149(حديث رقم 

  :رحمه اهللا  داودوأباإلمام قال 
       ىاعالْخُز اللَّه دبع نب دمحثَنَا مدةَ ،حلَمس نب ادمثَنَا حدح، وبَأي نةَ ،عالَبَأبِى ق نةَ   ،عقَتَـادَأنَـسٍ و نع

 النَّبِى َأنَسٍ َأن نقَاَل -اهللا عليه وسلمصلى -ع ": اجِدسى الْمف ى النَّاساهتَبتَّى يةُ حاعالس 5(" الَ تَقُوم(.  
  تخريج الحديث

 من طريق عبـد     )8( بن حنبل    أحمد ،و الجمحي عبداهللامن طريق    ، )7(وأبويعلى،  )6( ابن ماجه   ه  أخرج 
  .ميعهم عن حماد بن سلمة به بمثلهج ،  بن مسلممن طريق عفان)9(،والدارميبن عبد الوارث الصمد 

                                                
  . 83 تقريب التهذيب ص)1(
  .1/38 :من تكلم فيه وهو موثق )2(
  . 523تقريب التهذيب ص)3(
    .443 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
  .449:رقم ،باب في بناء المساجد، كتاب الصالة،سنن أبي داود)5(
  .739 /60 / 2 سنن ابن ماجة )6(
  .5/184/2798 مسند أبي يعلى )7(
  .3/134/12402 مسند أحمد بن حنبل)8(
  .1/383/1408 سنن الدارمي)9(
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  سنادرجال اإل
*ادم4( سبقت ترجمته حديث رقم  ثقه: بن دينار البصري  بن سلمةح.(  

  . رجال اإلسناد ثقاتباقي
   الحديثإسنادالحكم على 

   .)1(لباني قال عنه صحيحصحيح ،والشيخ األه إسناد 
        

أراد بهـاء   " فحلَب فيه ثَجا حتى عالَه البهـاء        " يث أم معبد    وفي حد ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا       
  .)2(اللبن وهو وبِيص رغوته

  )***(حديث رقم 
   : رحمه اهللاقال اإلمام الطبراني

عن ،  بن هشَامعن حزام، حدّثَني َأبِي، الْخُزاعي حدّثَنَا مكْرم بن محرِز، حدّثَنَا علي بن سعيد الْرّازِي
وسلَّم حين خَرج من مكَّة وخَرج منْها  َأن رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه: "جدّه حبيش بن خَاِلد عن، َأبِيه

 لْلَّيثي عبد الْلَّه بن ُأريقطفُهيرة ودِليلُهما ا الْمدينَة هو وَأبو بكْر ومولَى َأبِي بكْر عامر بن مهاجِرا ِإلَى

فَسَألُوها لَحما  ثُم تَسقي وتُطْعم، جلْدة تَحتَبِي بِفنَاء الْقُبّة مرّوا علَى خَيمتي ُأم معبد الْخُزاعيّة وكَانَت برزة
فَنَظَر رسول الْلَّه  وكَان الْقَوم مرملين مسنتين، ن ذَِلكعنْدها شَيئا م وتَمرا ؛ ِليشْتَروه منْها فَلَم يصيبوا
شَاة خَلْفَها الْجهد  :قَالَت" ما هذه الْشَّاة يا ُأم معبد؟: "كسر الْخَيمة فَقَال صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم ِإلَى شَاة في

، نَعم: قَالَت" َأحلُبها؟ َأتَْأذَنين ِإلَي َأن: "قَال، هي َأجهد من ذَِلك: قَالَت "هل بِها من لَبن؟:"قَال، عن الْغَنَم
، وسمّى الْلَّه تَعالَى، ضرعها فَدعا بِها رسول الْلَّه فَمسح بِيده، حلَبا فَاحلُبها ِإن رَأيت بِها، بَِأبِي َأنْت وُأمّي
حلَب فيها ثَجا حتَّى علَاه ، الرّهط ودعا بِِإنَاء يربِض، فَتَفَاجّت علَيه ودرت واجتَّرت شَاتهاودعا لَها في 

ثُم ، صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم وشَرِب َآخرِهم، وسقَى َأصحابه حتَّى رووا، حتَّى روِيت ثُم سقَاها، الْبهاء
  .)3(.......,بايعها وارتَحلُوا عنْها ثُم، ثُم غَادره عنْدها، ثَانيا بعد بدء حتَّى ملَأ الَْأنَاء ثُم حلَب فيها، اَأراضو

  .)41(هذا الحديث سبق تخريجه برقم  
        

  

                                                
  .449 / 1:صحيح وضعيف سنن أبي داود )1(
    .443 / 1النهاية في غريب األثر  )2(
  .49 / 4المعجم الكبير )3(
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أي ببيوتها وهو جمـع     " ي الخَلَصة   تَنْتقل العرب بِأبهاِئها إلى ذ    " وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(البهوِ للْبيت المعروف

  )150(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له  

        
أبهوا الخيَل فقد وضعت    : أنه سمع رجال يقول حين فُتحتْ مكّة        " وفيه) س  :( قال ابن األثير رحمه اهللا      

ال تَركبوها فما بقيتُم تحتلجون إلى الغَزوِ من أبهـى البيـتَ إذا             أي أعروا ظهورها و   "  الحرب أوزارها 
وقيل إنما أراد وسعوا لها في العلَف وأرِيحوها ال عطّلُوها من           . وبيتٌ باه أي خَاٍل     . تركه غير مسكُون    

  .)2("حتى يقَاتل بقيتُكم الدجاَلال تَزالُون تُقَاتلون الكفَّار " الغَزو واألول الوجه ألن تمام الحديث فقال 
  )151(حديث رقم 

  .لم أعثرعلى تخريج له 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

    .443 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
      . المرجع السابق نفسه)2(
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  :المبحث الثاني
  

  .الباء مع الياء
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بيـتُ الرجـل داره     " بشّر خديجة بِبيت من قـصب       " فيه  ) ه  ( ،  ) بيت  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(وشَرفُه أراد بشّرها من زمردة أو لُؤلؤة مجوفَةوقصره 

  )152(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخاري اإلمامقال

 ددسثَنَا مد2(ح( ،   ىيحثَنَا يدح)3(، َيلاعمِإس نع)نِ     : قَاَل   ،)4اِهللا ب دبـا      أبيقُلْتُ ِلعمنْهاُهللا ع ـيضفَى رَأو ": 
  .)5(" نَعم بِبيت من قَصبٍ لَا صخَب فيه ولَا نَصب: قَاَل ؟لنَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خَديجةَبشَّر ا

  تخريج الحديث
  . أوفى بمثلهأبي ابن خالد عن أبي من طريق محمد بن بشر ،عن اسماعيل بن )6(ه مسلم أخرج

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه     " وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

 أي متَاع بيت فحذَف المضاف وأقام المضاف إليه مقَامـه         " عليه وسلم على بيت قيمتُه خمسون درهما        
)7(.   

  )153(حديث رقم 
   : رحمه اهللا ماجهابناإلمام قال 

        زِيدي نب دمحم يفَاعشَامٍ الرو هثَنَا َأبدانٍ   ،حمي نى بيحثَنَا يدح،      ـيقَاشالر ثَنَا الْـَأغَردـةَ   ، حيطع ـنع
فوالْعي،  نأبيع    رِيالْخُد يدعس ،     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي َأن": جوتَز         تُـهيمق ـتيتَاعِ بلَى ماِئشَةَ عع 

  .)8( "خَمسون درهما
  
  

                                                
    .445 / 1النهاية في غريب األثر )1(
   ).935تقريب التهذيب ص.( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري)2(
  .)591تقريب التهذيب ص.(يحيى بن سعيد القطان التميمي )3(
  .)138تقريب التهذيب ص.(إسماعيل بن أبي خالد األحمسي)4(
   .3819: ، رقم باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها رضي اهللا، كتاب المناقب،حيح البخاري ص)5(
  .4/1887/19168 صحيح مسلم )6(
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )7(
  .334/1890 / 3سنن ابن ماجة  )8(
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  تخريج الحديث
من  )3( سعد ابنه  أخرج من طريق وكيع ، و     )2( معين ابنه  أخرجو.)1( الجعد بنفس السند بمثله    ابنه  أخرج

 لم يقـل   .طريق يزيد بن هارون ،كالهما عن فضيل بن مرزوق عن عطية الكوفي عن عائشة بنحوه                
  .  وأرسله غيره، سعيد غير يحيى بن اليمان، عنهأبيعن 

  سنادرجال اإل
 من بالقوي ليس المدائن قاضي الكوفي :الرفاعي هشام أبو العجلي كثير بن محمد بن يزيد بن محمد*

 قـال  قد لكن عنه روى البخاري بأن الخطيب وجزم البخاري شيوخ في عدي بن وذكره العاشرة صغار
 ابن و داود أبو و مسلم له  روى ومائتين، وأربعين ثمان سنة مات ضعفه على معينمج رأيتهم البخاري
  .)4(،قلت ضعيف ماجه

  ومائـة،  وثمـانين  تسع سنة مات،تغير وقد كثيرا يخطىء عابد صدوق الكوفي العجلي يمان بن يحيى*
  ،)5(هماج ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو و مسلم و المفرد األدب في البخاري له روى
 ،قلت هو صـدوق )7(،قال العجلي صدوق فلج بأخره فتغير حفظه)6( صدوق فلج فساء حفظه   :الذهبيقال  

 . يخطئ

 . )8( ماجهابنوروى له  مرزوق بن فضيل هو يكون أن يحتمل مجهول :كوفي الرقاشي األغر*

ـ  وكـان  كثيـرا  يخطىء صدوق الحسن أبو :الكوفي الجدلي العوفي جنادة بن سعد بن عطية* يعيا ش
 ابـن  و الترمذي  و داود أبو و المفرد األدب في له البخاري  روىومائة،   عشرة إحدى سنة مات ،مدلسا
  .كثيرا يخطىءصدوق  هو: ،قلت  )10(  ، قال الذهبي ضعفوه)9(ماجه

 .ال اإلسناد ثقاتباقي رج

  الحديثإسنادالحكم على 

   . ضعيف ،والشيخ االلباني قال عنه ضعيفهإسناد

                                                
  .1/301/2041 مسند ابن الجعد )1(
  .3/308/1462 تاريخ ابن معين رواية الدوري )2(
  .8/59الطبقات الكبرى البن سعد )3(
  . 514تقريب التهذيب ص)4(
  . 598المرجع السابق ص)5(
  . 2/379الكاشف)6(
  . 2/360الثقات للعجلي)7(
  .114تقريب التهذيب ص)8(
  .393المرجع السابق ص)9(
  . 2/27الكاشف)10(
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كيف تصنَع إذا مات الناس حتَّى يكُـون البيـت   " وفي حديث أبي ذر     ) ه  : ( ثير رحمه اهللا    قال ابن األ   
الغالم أراد أن مواضع القبور تَضيق فيبتَـاعون كـلَّ     : أراد بالبيت ها هنا القَبر والوصيفُ       " بالوصيف  
       .)1(قَبر بوصيف

  )***(حديث رقم 
  :رحمه اهللا أبوداود قال
ح   ددسثَنَا مد،     ديز نب ادمثَنَا حدح،     ىنوالْج انرمَأبِى ع نع،     نِ طَرِيفب ثشَعنِ الْمـنِ     ،عب اللَّه دبع نع

  تامقَالَ  ،الص َأبِى ذَر نع: وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم- قَاَل ِلى ر": ا ذَرا َأبـوَل  قُلْتُ لَ. " يسا ري كيب
 كيدعسو اللَّه .   يهيثَ قَاَل فدالْح فَذَكَر: "             ـيفصبِالْو يهتُ فيالْب كُونتٌ يوم النَّاس ابفَ َأنْتَ ِإذَا َأصكَي " .

  ." تَصبِر " :َأو قَاَل. "لَيك بِالصبرِ  ع" :قَاَل.  ما خَار اللَّه ِلى ورسولُهَ: اللَّه ورسولُه َأعلَم َأو قَال:قُلْتُ
. "زيت قَد غَرِقَتْ بِالدمِ    كَيفَ َأنْتَ ِإذَا رَأيتَ َأحجار ال      " :قَاَل. قُلْتُ لَبيك وسعديك  . " يا َأبا ذَر     " :م قَاَل ِلى  ثُ

يا رسوَل اللَّه َأفَالَ آخُذُ سيفى وَأضـعه        :قُلْتُ  . "يك بِمن َأنْتَ منْه   علَ" :قَاَل. ما خَار اللَّه ِلى ورسولُه    :قُلْتُ  
  ،فَِإن دخَل علَى بيتى"قُلْتُ . " تَلْزم بيتَك" : فَما تَْأمرنى قَاَل:قُلْتُ. "شَاركْتَ الْقَوم ِإذًا" :علَى عاتقى قَاَل

  . )2(" َأن يبهرك شُعاع السيف فََألْق ثَوبك علَى وجهِك يبوء بِِإثْمك وِإثْمه  فَِإن خَشيتَ:"قَاَل 
  ).132(هذا الحديث سبق تخريجه رقم

        
 يقال بيت فـألن   . أي ينْوِيه من الليل     " ال صيام لمن لم يبيت الصيام       " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)3(وكل ما فُكّر فيه ودبر بلَيل فقَد بيت. رأيه إذا فكَّر فيه وخَمره 

  )154(حديث رقم 
  : رحمه اهللا النسائيقال اإلمام

يحيى بنِ َأيـوب     َأنْبَأنَا اللَّيثُ عن     : حدثَنَا سعيد بن شُرحبِيَل قَالَ     : قَالَ ،َأخْبرني الْقَاسم بن زكَرِيا بنِ دينَارٍ     
 عن ساِلمِ بنِ عبد اللَّه عن عبد اللَّه بنِ عمر عن حفْصةَ  عن النَّبِي صلَّى اللَّه                  ،عن عبد اللَّه بنِ َأبِي بكْرٍ     

  .)4( "ام لَهلَم يبيتْ الصيام قَبَل الْفَجرِ فَلَا صي  منَ":علَيه وسلَّم قَال
  
  
  

                                                
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .4263،باب في النهي عن السعي في الفتنة ،فتن والمالحم كتاب ال،سنن أبي داود)2(
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
  .)2330: (،رقمذكْر اخْتلَاف النَّاقلين ِلخَبرِ حفْصةَ في ذَِلكباب ، الصيامسنن النسائي ،كتاب)4(
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  تخريج الحديث
 )7(البيهقـي و،)6(،والطبراني   )5( خزيمة ابن ،و )4(أحمدو، )3(النسائيو  ، )2(الترمذيو ، )1(ه أبوداود أخرج

عبداهللا بن أبـي بكـر   من طريق  )9( ، و الدارمي)8(ابن ماجهه  أخرج شهاب ، و   ابنجميعهم من طريق    
  . نحوه به بجميعهم عن سالم بن عبد اهللا 

  سنادال اإلرج
له ومائتين روى عشرة اثنتي سنة مات العاشرة قدماء من صدوق:الكوفي لكنديا شرحبيل بن سعيد *

   وقد تابعه، قلت ثقة، )11( الثقات حبان في ابن، وذكره  )10(  ماجهابنو والنسائي البخاري
 .ناقصةمتابعة  أبي شيبة أبو بكربن 

  .)25(تقدمت ترجمته رقم  .ن حازم متابعة تامةوقد تابعه إسحاق ب ،قلت ثقة  :يحيى بن أيوب*
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحديثإسنادالحكم على 

   .)12(وكذا قال األلباني صحيح صحيح، هإسناد
        

  
  
  
  
  

                                                
  .1/744/2454 سنن أبي داود )1(
  .3/108/730 سنن الترمذي)2(
  .4/510/2331 النسائي سنن)3(
  .6/287/26500 مسند أحمد بن حنبل)4(
  .3/212/1933 صحيح ابن خزيمة)5(
  .23/196/337 المعجم الكبير)6(
  .4/202/7696 سنن البيهقي)7(
  .3/189/1700:سنن ابن ماجه)8(
  .1057/1740 / 2سنن الدارمي)9(
  .237 تقريب التهذيب ص)10(
  .8/264 الثقات البن حبان)11(
  .475 / 5:وضعيف سنن النسائيصحيح )12(
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أي إذا جـاءه مـاٌل لـم        " أنه كان ال يبيتُ ماالً وال يقيله        " والحديث اآلخر   : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(ه إلى الليل وال إلى القائلة بل يعجل قسمتهيمسكْ

  )155(حديث رقم 
  :في الكبرىرحمه اهللا البيهقي اإلمام قال 

     ىانهبفَ اَألصوسي نب اللَّه دبنَا عرَأَأخْب،  ابِىراَألع نب يدعو سنَا َأبرخْب،رِىبثَنَا الددح،نعع  اقزالرـدنِ ،بع
حدثَنى حجاج عـنِ  : قَاَل َأبو عبيد : قَاَل،حدثَنَا على بن عبد الْعزِيزِ،وَأخْبرنَا َأبو سعيد  : جريجٍ ح قَالَ   ابن
 اللَّه صلى اهللا عليه وسلم    كَان رسوُل   ": الْحسنِ بنِ محمد قَالَ    عنِ،َأخْبرنى عمرو بن دينَارٍ   : جريجٍ قَالَ  ابن

    لُهقَيالَ ياالً وتُ ميبالَ ي" .    ديبو عقَاَل َأب :         همقْستَّى يح ارالنَّه فنْتَصي ةً لَموغُد هاءج ةً ،ِإنيـشع هاءج ِإنو 
همقْستَّى يبِتْ حي 2( لَم(.   

  تخريج الحديث
  .بن دينارعن الحسن بن محمد بنحوهمن طريق سفيان عن عمرو  )4(بياالخط و)3(بيا األعرابنه أخرج

  سنادرجال اإل
  ، ثقـة : الخطيـب البغـدادي   ،قال  األصبهاني مامويه :وقيل:  بأبويه بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد*

   .)5( كثيرة بسنين أربعمائة سنة بعد مات
تقـدمت  .هوثقـة :،قلت الصدوق الثقة الحافظ ماإلما  :بيااألعر بن سعيد أبو زياد بن محمد بن أحمد*

  ).32:(ترجمته رقم 
ما كان الرجل   : قلت، صاحب عبد الرزاق  ، إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الدبري الصنعاني        *

وهو بن سبع سنين أو نحوها      ، صاحب حديث إنما أسمعه أبوه واعتنى به سمع من عبد الرزاق تصانيفه           
   .)6(حاديث منكرة فوقع التردد فيها فهو ضعيفلكن روى عن عبد الرزاق أ

 مـن  ويرسل يدلس وكان فاضل فقيه ثقة المكي موالهم:  األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد*
   ) .126:(تقدمت ترجمته رقم.قلت هو ثقة ،بعدها أو  ومائةخمسين سنة مات السادسة

                                                
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .357/13412 / 6السنن الكبرى للبيهقي )2(
  .4/442/1934معجم ابن األعرأبي )3(
  .1/532غريب الحديث للخطأبي )4(
  .10/198تاريخ بغداد)5(
  .1/349: ولسان الميزان، 1/344: الكامل في الضعفاء)6(
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 يقـال  فقيه ثقة الحنفية بن وأبوه المدني دمحم أبو :الهاشمي طالب أبي بن علي بن محمد بن الحسن*
لم تؤثر عليه بدعتـه     .)1(، روى له الجماعة    بسنة قبلها أو مائة سنة مات، االرجاء في تكلم من أول إنه

  .في هذا الحديث
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحديثإسنادالحكم على 

 فهو تابعي وليس    اهللا عليه وسلم  لم يسمع من النبي صلى       علي بن محمد بن  الحسن ألن ،ضعيف هإسناد
  . ضعيفإسحاق بن إبراهيم بن عبادو ، بياًاصح

        
. أي يـصابونة  لَـيال       " أنه سئل عن أهل الدار يبيتُـون        " والحديث اآلخر   : قال ابن األثير رحمه اهللا      

 وديتُ العيغْتَ: وتَبؤخذ بلم فيعقْصد في الليل من غير أن ياتهو أن يي2(ة وهو الب(.  
  )156(حديث رقم 

   : رحمه اهللا البخاري اإلمامقال       
 عنِ، عباسٍ ابنعنِ ،)5(عن عبيد اِهللا ،)4(حدثَنَا الزهرِي ،حدثَنَا سفْيان ،)3(حدثَنَا علي بن عبد اِهللا        

 بِالَْأبواء َأو مر بِي النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:" عنْهم قَاَلةَ رضي اُهللابنِ جثَّام الصعبِ
اندبِو،ينشْرِكالْم نم تُونيبارِ يِل الدَأه نِئَل عسو،هِمارِيذَرو اِئهِمسن نم ابصقَاَل، فَي :منْهم مه  

     .)6("ا حمى ِإلَّاِ ِهللا وِلرسوِله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَ:وسمعتُه يقُوُل
  تخريج الحديث

   . من طريق يحيى بن يحيى ، عن سفيان بن عييينة به بمثله)7( مسلمهأخرج    
  رجال اإلسناد

* انفْيس ننِ بنَةَ بييَأبِي ع انرماِللَالهِ عحجة إمام فقيه حافظ ثقة ،كيالم ثم الكوفي محمد أبو ،ي،       
    تدليسهو، حجة حافظ ثقةهو  :قلت.  الثقات عن لكن دلس ربما وكان بأخرة حفظه تغير أنه إال
       ).143(تقدمت ترجمته رقم .اختالطه ال يضرهو

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
                                                

  .164 ص:تقريب التهذيب )1(
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )2(
   ).403تقریب التھذیب، ص( .على بن عبد اهللا بن جعفر بن نجیح السعدىھو )3(
   ).506تقريب التهذيب، ص ( . الزهريمحمد بن مسلم بن شهابهو )4(
   ).372تقريب التهذيب، ص ( .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الهذليهو )5(
  .3012 :،رقم باب أهل الدار يبيتون ، كتاب الجهاد والسير،يح البخاري صح)6(
  .3/1364/1745 صحيح مسلم)7(
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وكل . وقد تكرر في الحديث     " ينْصرون  إذا بيتُم فقولوا حم ال      " ومنه الحديث : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(من أدركه الليل فقد باتَ يبيتُ نَام أو لم ينَم

  )157(حديث رقم 
   :داود رحمه اهللاأبوقال اإلمام 

َأخْبرنـى مـن    : قَاَل،عنِ الْمهلَّبِ بنِ َأبِى صفْرةَ      ،عن َأبِى ِإسحاقَ    ، َأخْبرنَا سفْيان    ،حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ   
    .)2(" ِإن بيتُّم فَلْيكُن شعاركُم حم الَ ينْصرون:"يقُوُل -سمع النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم

  تخريج الحديث
 )5(وأ خرجه أحمد   . من طريق وكيع عن سفيان الثوري به بنحوه        )4( الجارود ابن ،و )3(الترمذيه  أخرج 

 أبـي جميعهم عن   من طريق زهير بن معاوية ،      )7(الحاكمو،   من طريق شريك     )6(والنسائي في الكبرى  
  . اسحاق به بنحوه 

  سنادرجال اإل
*عروم بن عبنِ اِهللا بد عبيإسحاق أبو ،الهمداني شعيرة أبي بنا ويقال ،علي :ويقال ،د ثقة ،يعيبِالس 

   .)8 (له الجماعة، روى ومائة وعشرين تسع سنة مات ،بأخرة اختلط عابد مكثر
، وعده في القسم األول من المختلطين وهو به االحتجاج على المتفق التابعين أئمة  أحد:"قال العالئي

 . هو ثقة تغير بأخرة، وال يضر تغيره:قلت. )9("الذي ال يستوجب تضعيفاً 
 األمـراء  ثقات من البصري سعيد أبو األزدي العتكي سارق بن ظالم واسمه:  صفرة أبي بن المهلب*

 الـسبيعي  إسحاق أبو قال مرسلة رواية وله الثانية من بالكذب يرمونه أعداؤه فكان بالحرب عارفا وكان
 و الترمـذي  و داود أبـو  لـه  روى،الصحيح على وثمانين اثنتين سنة مات منه أفضل أميرا رأيت ما

  .)11(بن عازب  هوالبراءصفرة أبي بن لمهلبا هسمع مني الرجل الذ .،قلت هوثقة )10(النسائي

                                                
    .445 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .338/2599 / 2سنن أبي داود  )2(
  .4/197/1982 سنن الترمذي)3(
  .1/226/1063 المنتقى البن الجارود)4(
  .4/65/16666 مسند أحمد)5(
  .50/270/8861لنسائي الكبرى سنن ا)6(
  .2/117/2513 المستدرك)7(
     .423 تقريب التهذيب، ص ) 8(
  .93  المختلطين، ص)9(
  .549 تقريب التهذيب ص)10(
  .6/362/12834 سنن البيهقي الكبرى)11(
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 مالـك  بن عمرو بن الحارث بن حارثة بن مجدعة بن جشم بن عدي بن الحارث بن عازب بن البراء*
 الكوفـة  نـزل   )1( صحبة هبيوأل له عمرو أبو ويقال ،عمارة أبا يكنى ،األوسي صاريألنا األوس بن

    . )2(، روى له الجماعة وسبعين اثنتين سنة مات بدر يوم استصغر
 .اإلسناد ثقاتباقي رجال 

   الحديثإسنادالحكم على 
  . وقال االلباني صحيح. رواته ثقاتألنصحيح ه إسناد

        
بيـد بمعنـى   " أنَا أفْصح العرب بيد أنّي مـن قـريش   " فيه ) ه ( ، ) بيد  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)3(غير
  )158(حديث رقم 

  .لم أعثر على تخريج له 
        

وقيل معناه على أنهم    " بيد أنخم ُأوتُوا الكتاب من قَبلنا       " ومنه الحديث اآلخر    : ل ابن األثير رحمه اهللا      قا
إنها بأيد أي بقُـوة  : وقال بعضهم . وقد جاء في بعض الروايات بايد أنَّهم ولم أره في اللغة بهذا المعنى      

  . )4(وة أعطَانَاها اللّه وفَضلنَا بهاومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بِقُ
  )159(حديث رقم 

   : رحمه اهللالبخارياإلمام قال 
َأن عبد الرحمنِ بن هرمز الْـَأعرج       ،)7(حدثَنَا َأبو الزنَاد    :قَاَل،)6(َأخْبرنَا شُعيب   : قَاَل   ،)5(حدثَنَا َأبو الْيمانِ  

 بِيعلَى روم              ـهلَيـلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر عمس َأنَّه نْهاُهللا ع يضةَ رريرا هَأب عمس َأنَّه ثَهدح ارِثنِ الْحةَ ب
 م الَّـذي   ثُم هذَا يـومه    ،نَحن الْآخرون السابِقُون يوم الْقيامة بيد َأنَّهم ُأوتُوا الْكتَاب من قَبلنَا          :"وسلَّم يقُوُل   

 فُرِض هِملَيانَا اُهللا ، عدفَه يهفَاخْتَلَفُوا ف،عتَب يهلَنَا ف فَالنَّاس،غَد دعى بارالنَّصا وغَد وده8( " الْي(.  
                                                

  .1/278 اإلصابة)1(
  .121 تقريب التهذيب ص)2(
    .447 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
    .فسهالمرجع السابق ن )4(
   ).176تقريب التهذيب ص.(الحكم بن نافع البهراني)5(
   ).506تقريب التهذيب ص.(شعيب بن أبي حمزة القرشي)6(
   ).302تقريب التهذيب، ص( .الزنَاد َأبِيب المعروف ،الرحمن عبد أبو ،القرشي انوكْذَ بن اهللا عبدهو )7(
  .876 :،رقمباب فرض الجمعة، كتاب الجمعة،صحيح البخاري  )8(
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  تخريج الحديث
  . هريرة بنحوه أبيعن  صالح أبيمن طريق االعمش عن  ، )1(ه مسلم أخرج

  سنادرجال اإل
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
بيداؤكم هذه التي تَكْذبون فيها على رسول اللّه صلى اللّه          " وفي حديث الحج    : قال ابن األثير رحمه اهللا      

المفَازة التي ال شيء فيها وقد تكرر ذكرها في الحديث وهي ها هنا اسم موضـع                : البيداء  "  عليه وسلم 
  .)2(لمدينة وأكثر ما تَرِد ويراد بها هذهمخصوص بين مكَّة وا

  )160(حديث رقم 
  :رحمه اهللا مسلم اإلمام قال 

 َأنَّه سمع   )4( عن ساِلمِ بنِ عبد اللَّه     ، عن موسى بنِ عقْبةَ    ،)3( قَرْأتُ علَى ماِلك   :قَاَل،حدثَنَا يحيى بن يحيى     
  اهقُوُل رضى اهللا عنه     )5(َأبي":       وِل اللَّهسلَى رع ونبى تَكْذالَّت هذه اُؤكُمديـا        با ميهصلى اهللا عليه وسلم ف 

  .)6("ِإالَّ من عنْد الْمسجِد يعنى ذَا الْحلَيفَة َأهلَّ رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
  تخريج الحديث

 ، كالهما عن عبداهللا بـن عمـر   )8(ومن طريق نافع،)7(جريج ه البخاري من طريق عبيد اهللا بن      أخرج
  .بنحوه 

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  

                                                
  .2/585/855 صحيح مسلم)1(
    .447 / 1النهاية في غريب األثر  )2(
  ).516تقريب التهذيب، ص ( .مالك بن انس بن مالك األصبحيهو )3(
  ).226 صتقريب التهذيب.( بن عمر العدوي سالم بن عبد اهللاهو)4(
   ).4/181، بةاإلصا ( .  أبو عبد الرحمن،عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدويھو )5(
  .2873 :،رقم باب أمر أهل المدينة باإلحرام من عند مسجد ذي الحليفة، كتاب الحج،صحيح مسلم  )6(
  .44/166 / 1 البخاريصحيح  )7(
  .8/2873 / 4 المرجع السابق)8(
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إن قوما يغْزون البيت فإذا نزلوا بالبيـداء بعـث اللّـه      " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
أباده يبِيـده   . اإلهالك  : واإلبادة  . أي أهلكيهم   "  فيخْسفُ بهم    جبريل عليه السالم فيقول يا بيداء أبيديهم      

بِيدو يه اد1(وب(.  
  )161(حديث رقم 

   :رحمه اهللا  البخاري  اإلمامقال
   دمحثَنَا مداحِ   بنحبالص ،     اءكَرِيز نيُل باعمثَنَا ِإسدوقَةَ     ،حنِ سب دمحم نع، نَاف نمٍ     عطْعنِ مرِ بيبنِ جعِ ب

 يغْزو جيشٌ الْكَعبةَ فَِإذَا     :"قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      :رضي اُهللا عنْها قَالَتْ       حدثَتْني عاِئشَةُ  :قَاَل
 يا رسوَل اِهللا كَيفَ يخْسفُ بَِأوِلهِم وآخـرِهم     :قُلْتُ:تْ  كَانُوا بِبيداء من الَْأرضِ يخْسفُ بَِأوِلهِم وآخرِهم قَالَ       

  . )2("  يخْسفُ بَِأوِلهِم وآخرِهم ثُم يبعثُون علَى نياتهِم:وفيهِم َأسواقُهم ومن لَيس منْهم قَاَل
  تخريج الحديث

  . )3(ن عائشة بنحوهمن طريق عبداهللا بن الزبير ع مسلم هأخرج
  رجال اإلسناد

 الثامنة من قليال يخطىء صدوق ،شقوصا لقبه ،الكوفي زياد أبو الخلقاني مرة بن زكريا بن إسماعيل*
قال الذهبي صدوق،واختلف قول ابن معين .)4(،روى له الجماعة  قبلها وقيل وتسعين أربع سنة مات
.قلت هو صدوق.)7(لي ضعيف الحديثوقال العج.)6(ذكره ابن حبان في الثقات . )5(فيه   

.باقي رجال اإلسناد ثقات  
       

  أي هلكوا وانْقَرضوا" فإذا هم بديارٍ باد أهلُها " ومنه الحديث :قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )162(حديث رقم 

  : رحمه اهللا داودأبو  اإلمامقال 
َأخْبرنى سعيد بن عبد الرحمنِ بنِ َأبِى الْعمياء َأن         :قَاَل  ،ه بن وهبٍ    حدثَنَا عبد اللَّ  ، بن صاِلحٍ    أحمدحدثَنَا  

 ،سهَل بن َأبِى ُأمامةَ حدثَه َأنَّه دخََل هو وَأبوه علَى َأنَسِ بنِ ماِلك بِالْمدينَة فى زمانِ عمر بنِ عبد الْعزِيزِ                   
                                                

    .447 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .1533 : ،رقمباب ما ذكر في األسواق، كتاب البيوع،صحيح البخاري  )2(
  .1423/2884 / 1مسلم صحيح  )3(
  .107 تقريب التهذيب ص)4(
  ..1/246الكاشف )5(
  ..6/44الثقات البن حبان )6(
  .1/225الثقات للعجلي )7(
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وهو  ينَةدالْم يرلِّ ، َأمصي ويقَةًفَِإذَا هقيفَةً دالَةً خَفـا ،ى صنْها مقَرِيب رٍ َأوافسالَةُ ما صكََأنَّه،  ـلَّمـا سقَاَل، فَلَم 
ا الْمكْتُوبةُ وِإنَّها لَصالَةُ رسوِل اللَّه       ِإنَّه : يرحمك اللَّه َأرَأيتَ هذه الصالَةَ الْمكْتُوبةَ َأو شَىء تَنَفَّلْتَه قَالَ          :َأبِى

صلى اهللا عليه وسلم كَان     - ِإن رسوَل اللَّه     :صلى اهللا عليه وسلم ما َأخْطَْأتُ ِإالَّ شَيًئا سهوتُ عنْه  فَقَاَل             
 ،فَِإن قَوما شَددوا علَى َأنْفُسهِم فَشَدد اللَّه علَـيهِم ،كُم  فَيشَدد علَي ، الَ الصوامعِ تُشَددوا علَى َأنْفُسكُم       :"يقُوُل  

 َأالَ تَركَـب    :ثُم غَدا من الْغَد فَقَـالَ     . " )1( )رهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها علَيهِم    (فَتلْك بقَاياهم فى والديارِ     
 وفَنَوا خَاوِيةً علَى عروشـها      ، وانْقَضوا ، فَِإذَا هم بِديارٍ باد َأهلُها     ،جميعاً فَركبوا   ،بِر قَاَل نَعم  ِلتَنْظُر وِلتَعتَ 

بغْـى والْحـسد ِإن     هذه ديار قَومٍ َأهلَكَهـم الْ     ،فَقُلْتُ ما َأعرفَنى بِها وبَِأهلها      . " َأتَعرِفُ هذه الديار     " :فَقَاَل
     نَاتسالْح ُئ نُورطْفي دسالْح،    هكَذِّبي َأو قُ ذَِلكدصي غْىالْبى    ،ونتَز نيالْعو ،    اناللِّسو دسالْجو مالْقَدالْكَفُّ وو
هكَذِّبي َأو قُ ذَِلكدصي جالْفَر2("و(  .  

  تخريج الحديث
  .المصري عن عبداهللا بن وهب به بنحوه بن صالح أحمد من طريق )3(يعلى الموصليه أبوأخرج

  سنادرجال اإل
،روي لـه    الـسابعة  مـن  مقبـول ، المـصري  الكنـاني  :العميـاء  أبـي  بن الرحمن عبد بن سعيد*

 ، وقـال  )7("ما أعرف حالـه   : "وقال ابن تيمية  ،)6( حبان في الثقات   ابن ،وذكره   )5(وثقه الذهبي ،)4(أبوداود
  .قلت هوضعيف .)8("هو شبه المجهول: "ابن القيم

  . باقي رجال اإلسناد ثقات
  الحكم على إسناد الحديث

وقـال  .، ولم يتَابع  "مقبول: "ابن أبي العمياء لم يرد فيه توثيق معتبر، وقال ابن حجر عنه           ،إسناده ضعيف 
   .)9(ضعيف: األلباني

        
 

                                                
  ).27سورة الحديد آية رقم  ()1(
  .4906 :،رقم باب في الحسد، كتاب األدب،أبي داود سنن )2(
  .6/365/3694 مسند أبي يعلى)3(
  .238يب ص تقريب التهذ)4(
  .1/440 الكاشف)5(
  .6/354 الثقات البن حبان)6(
  .93ص المستقيم الصراط اقتضاء)7(
  .222ص تاركها وحكم الصالة)8(
    .468 / 7:السلسة الضعيفة )9(
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  .)1( أي ال نَهلك وال نَموت" نحن الخالدات فال نَبِيد " حور العين وحديث ال: قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )163(حديث رقم 

  : رحمه اهللا  الترمذي اإلمامقال
و نَّادثَنَا هديعٍأحمدحنم نةَ، باوِيعو مثَنَا َأبدقَ:قَاَل،قَالَا ححِإس ننِ بمحالر دبثَنَا عدح،  

 مالنُّع ننِ انِعب دعسنقَالَ  ،ع يلع  :      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسورِ      :"قَاَل را ِللْحعتَمجلَم نَّةي الْجف ِإن 
يد ونَحن النَّاعماتُ فَلَا نَبُؤس      يقُلْن نَحن الْخَاِلداتُ فَلَا نَبِ     :الْعينِ يرفِّعن بَِأصوات لَم يسمع الْخَلَاِئقُ مثْلَها قَالَ       

كُنَّا لَهلَنَا و كَان نى ِلمخَطُ طُوباتُ فَلَا نَسياضالر ننَح2("و(.  
  تخريج الحديث

مـن طريـق أبـي معاويـة         )5( ،وأبـويعلى الموصـلي    )4(عبداهللا بن أحمد  ،و)3( شيبة   أبي ابن هأخرج
   .ثلهعبد الرحمن بن اسحاق به بمعن ،الضرير

  سنادرجال اإل
*      يفالكُو يدعخَازِمٍ الس بن دمحةَ ماوِيعو مَأب: ، يمثقـة أحفـظ النـاس لحـديث         ، وهـو صـغير     ع 

  ).5:(تقدمت ترجمته رقم .قلت هو ثقة ،واإلرجاء اليضره.،وقد يهم في حديث غيره ،األعمش
 لـه  روى ،السابعة من ضعيف كوفي ويقال شيبة أبو :الواسطي الحارث بن إسحاق بن الرحمن عبد*
  .)6(  الترمذي و داود أبو
،وثقـه  )7( الترمـذي   لـه  روى، الثالثـة  مـن  مقبـول  كـوفي  :أنصاري حبتة بن سعد بن النعمان*

     .ثقة:قلت . )9( حبان في الثقاتابن،وذكره )8(الذهبي
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  
  
  

                                                
    .447 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .2564:،رقمباب ما جاء في كالم الحور العين ،الذبائح ،كتاب سنن الترمذي)2(
  .7/30/33971 بن أبي شيبة مصنف)3(
  .1/156/1342 مسندأحمد)4(
  .1/232/268 مسند أبي يعلى)5(
  .336 ص تقريب التهذيب)6(
  .564 المرجع السابق ص)7(
   .2/323 الكاشف)8(
  .5/472 الثقات البن حبان)9(
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   الحديثإسنادالحكم على 
  . إسناده ضعيف)2( وحسين سليم أسد)1(ل شعيب األرنؤوطوقا.ه ضعيفإسناد

        
. هم الرجالـة    " وجعل أبا عبيدة على البياذقَة      " في غزوة الفتح    ) ... بيذق: ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)3( وقيل سموا بذلك لخفة حركتهم وأنَّهم ليس معهم ما يثْقلُهم. واللفظة فارسية معربة 
  )164(ديث رقم ح

  : رحمه اهللاقال اإلمام مسلم
      ىارِمنِ الدمحالر دبع نب اللَّه دبى عثَندح ،     انسح نى بيحثَنَا يدح ،       ـنب ـادمثَنَا حدةَ  حـلَمنَـا   ،سرَأخْب 

 معاوِيةَ بنِ َأبِى سفْيان وفينَا َأبو هريرةَ فَكَان كُلُّ رجـٍل            وفَدنَا ِإلَى : قَاَل   ، عن عبد اللَّه بنِ رباحٍ     ،)4(ثَابِتٌ
    ابِهحا َألصموا يامطَع نَعصنَّا يى فَقُلْتُ   ،متبى : فَكَانَتْ نَوتبنَو موةَ الْيريرا ها َأبي  .  لَـمنْزِِل ووا ِإلَى الْماءفَج

حتَّى يـدرِك طَعامنَـا    ثْتَنَا عن رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      يا َأبا هريرةَ لَو حد    :فَقُلْتُ  ،يدرِك طَعامنَا   
 فَجعَل خَاِلد بن الْوِليد علَـى الْمجنِّبـة الْيمنَـى      ، يوم الْفَتْح  اهللا عليه وسلم  صلى   كُنَّا مع رسوِل اللَّه      :فَقَاَل
،و     ةنِّبجلَى الْمع ريبَل الزعىجرسقَة     ،الْياذيلَى الْبةَ عديبا عَل َأبعجى فَقَاَل    )5(ِ وادطْنِ الْوبةَ   " :وريرا ها َأبي

قَـالُوا  . قُريشٍ)6(ن َأوباشَصارِ هْل تَرو  ألن يا معشَر ا   :فَدعوتُهم فَجاءوا يهروِلُون فَقَاَل     . صارألنادع ِلى ا  
ما  :قَاَل  . نَعدصح موهدصتَح ا َأنغَد موهيتُموا ِإذَا لَقانْظُر  .ي عضوو هدَأخْفَى بِيقَـالَ وو اِلهملَى شع ينَهم: 

   )8( َأنَاموهفَما َأشْرفَ يومِئذ لَهم َأحد ِإالَّ:قَاَل .)7(موعدكُم الصفَا

                                                
  .1/156/1342 مسندأحمد)1(
  .1/232/268 مسند أبي يعلى)2(
    .448 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
    ).132تقريب التهذيب ص.(هو ثابت بن أسلم البناني )4(
تفسير غريب ما فى (. قيل هم الرجالة سموا بياذقة لخفة حركتهم وسرعة تقلبهم إذا لم يتكلفوا حمل ثقيل السالح )5(

  ).179 / 1الصحيحين البخارى ومسلم للحميدي 
وَأوباشُ الناسِ الضروب المتفرقون واحدهم ، من الناس اَألخْالطُ واَألوباشُ،الوبشُ البياض الذي يكون على اَألظفار  )6(َ

  ).4753 / 6لسان العرب البن منظور (.وبشٌ 
قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي وأخذ هو صلى اهللا عليه و سلم ومن : موعدكُم الصفَا )7(

  ).132 / 12لم شرح النووي على مس(. معه أعلى مكة
)8( وهِإالَّ َأنَام دَأح ملَه ِئذموفَ يا َأشْرأي ما ظهر لهم أحد إال قتلوه فوقع إلى األرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل : فَم

  ).133 / 12شرح النووي على مسلم (. كالنائم يقال نامت الريح إذا سكنت وضربه حتى سكن أي مات
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فَجاء َأبـو سـفْيان   ،صار فََأطَافُوا بِالصفَا ألن الصفَا وجاءت اوصعد رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم     :قَاَل
   . )2( " ....يشَ بعد الْيومِالَ قُر)1(دتْ خَضراء قُريشٍأبي يا رسوَل اللَّه :فَقَاَل

  تخريج الحديث
وصـدقة بـن الفـضل      ،وعلي بن عبد اهللا   ،) الزبيرِ عبد اِهللا بن  ( من طريق الحميدي     )3(ه البخاري أخرج

 نَجِيحٍ  أبيعن سفيان بن عيينَةَ عنِ عبد اهللا بنِ         ) وصدقة بن الفضل  ،وعلي بن عبد اهللا   ،الحميدي(ثالثتهم  
      نبن جبر ع داهجم نرٍ   أبيعمعد اِهللا بن  ( مبةَ عرخْبجـزء          )  س نْهاُهللا ع يضاِهللا بن مسعود ر دبع نع

 عـن َأبِـى    بنِ رباحٍ   عن عبد اللَّه   غيرة عن ثَابِتٌ الْبنَانى    الْم بن من طريق سلَيمان  )4(ه مسلم أخرجو.منه
  .هريرةَ بنحوه

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
" ال تُسلِّطْ عليهم عدوا من غيرهم فيستَبِيح بيـضتَهم          " فيه) ه س   ( ،)بيض: ( بن األثير رحمه اهللا     قال ا 

وسـطُها ومعظَمهـا أراد عـدوا    : وبيـضة الـدار    . أي مجتَمعهم وموضع سلطانهم ومستَقَر دعوتهم       
 ُأهلك أصُل البيضة كان هالك كلِّ ما فيها من طُعم أو فَـرخ              قيل أراد إذا  . يستَأصلُهم ويهلكهم جميعهم    

وقيل أراد بالبيضة الْخُـوذَة فكأنَّـه شَـبه مكـان           . وإذا لم يهلك أصُل البيضة ربما سلم بعض فراخها          
  .)5(اجتماعهم والتئامهم ببيضة الحديد

  )165(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  مسلم اإلمامقال
ا       حمالَهك يدعس نةُ ببقُتَيو ىتَكبِيعِ الْعو الرثَنَا َأبد،  دينِ زب ادمح نةَ - عباللَّفْظُ ِلقُتَيو - ادمثَنَا حدح ،  ـنع

 وب6(َأي(،َةالَبَأبِى ق نع)7(،اءمَأبِى َأس نع)8(،  
                                                

قال ابن ،والعرب تعبر بالسواد عن الكثرة ،أفنيت خضراء قريش سوادها ومعظمها وجماعتهاأهلكت واستؤصلت و )1 (
. 180 / 1تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم (. خَضراء قريش َأي دهماؤهم وسوادهم:منظور في اللسان

   ).1183 / 2لسان العرب البن منظور 
  .4724 :،رقمتح مكةباب ف،كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم  )2 (
  .86/4720 / 6 ،148/4287 / 5 ،136/2478 / 3صحيح البخاري  )3 (
  .170/4722 / 5صحيح مسلم  )4 (
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )5(
     ).117تقریب التقریب، ص( ،  أبو بكر البصري،انيَیِتْخان السََّسْیأیوب بن أبي تمیمة واسمھ َكھو )6(

  .)304 صتقريب التهذيب.(بن عمرو الجرمي   بن زيدأبوقالبة عبداهللا)7(
  .)426 صتقريب التهذيب.(أبوأسماء عمرو بن مرثد الرحبي  )8(
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 انبثَو نو  :قَاَل)1(عسصلى اهللا عليه وسلم     قَاَل ر ُل اللَّه":  ضاَألر ى ِلـىوز اللَّه ا   ، ِإنـشَارِقَهـتُ مَأيفَر
وِإنِّى سَألْتُ  ، )2(ضبي وُأعطيتُ الْكَنْزينِ اَألحمر واأل    ، وِإن ُأمتى سيبلُغُ ملْكُها ما زوِى ِلى منْها        ،ومغَارِبها

وِإن ،وَأن الَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى َأنْفُسهِم فَيستَبِيح بيضتَهم           ،ن الَ يهلكَها بِسنَة بِعامة      ربى ُألمتى أَ  
 ،َأن الَ ُأهلكَهم بِسنَة بِعامـة     وِإنِّى َأعطَيتُك ُألمتك    ،يا محمد ِإنِّى ِإذَا قَضيتُ قَضاء فَِإنَّه الَ يرد        : ربى قَاَل   

           متَهضيب تَبِيحسي هِمى َأنْفُسوس نا مودع هِملَيلِّطَ عالَ ُأس َأنا      ،وبَِأقْطَارِه نم هِملَيع عتَملَوِ اجقَـاَل    -و َأو 
  .)3 (" بعضا ويسبِى بعضهم بعضا  حتَّى يكُون بعضهم يهلك-من بين َأقْطَارِها 

  تخريج الحديث
   . مسلم دون البخاري تفرد

  رجال اإلسناد
  ألنـه مـن  تدليـسه ال يـضر  ، ثقة فاضل كثير اإلرسال عبداهللا بن زيد بن عمرو الجرمي  أبو قالبة *

  .أرسل عنهم عمن فهذا الحديث ليسأما إرساله و ، من المدلسيناألولىالمرتبة 
  ).28(مت ترجمته رقم تقد

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
        

  .)4(أي أهلك وعشيرتك" ثم جِئتَ بهم لبيضتك تَفُضها " ومنه حديث الحديبية : قال ابن األثير رحمه اهللا 
  )166(حديث رقم 

   :رحمه اهللا أحمد  اإلمامقال
   وناره نب زِيدثَنَا يدح، نَا مرَأخْب    سنِ ياقَ بحِإس نب دمابٍ       ،ارحـهنِ شمِ بلسنِ مب دمحم رِيهنِ الزع   ـنع 

رج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  خَ:عنِ الْمسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان بنِ الْحكَمِ قَالَا   ،عروةَ بنِ الزبيرِ  
 الْح امتَالًا        عق رِيدلَا ي تيةَ الْبارزِي رِيدي ةبِيينَةً      ،ددب ينعبس يدالْه هعاقَ مسٍل     ،وجر اَئةم عبس النَّاس كَانو

 ِإذَا كَان بِعسفَان لَقيه بِشْر       وخَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حتَّى        :فَكَانَتْ كُلُّ بدنَة عن عشَرة قَالَ     
جِْئـتَ بِهِـم    ثم  .......... يا رسوَل اللَّه هذه قُريشٌ قَد سمعتْ بِمسيرِك فَخَرجتْ           :بن سفْيان الْكَعبِي فَقَالَ   

   .)5(" ........... ِلبيضتك ِلتَفُضها

                                                
  .)413/ 4تهذيب الكمال.(ثوبان بن بجدد الهاشمي )1(
)2(  اَألحمر : بالذَّه . ة : واألبيضضهم . الفعلى نُقُود ا الغاِلبوم ألنهالر م : وقيل . والذَّهب كُنُوزوالعج برالع َأراد

  ). 74 / 11تاج العروس  (ِ.جمعم اهللا على دينه وملَّته
  .7440:،رقمباب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، كتاب الفتن وأشراط الساعة،صحيح مسلم)3(
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
  .212/18910 / 31:مسند أحمد )5(
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  تخريج الحديث
من طريق محمد بن سلمة ،والبيهقـي       )2( ،والطبراني    بن الفضل  ن طريق سلمة   م )1( خزيمة ابنه  أخرج

  . سحاق به مختصراإجميعهم عن محمد بن ،من طريق يونس بن بكير )3(في الكبرى 
  سنادرجال اإل

. صـدوق  المغـازي  إمـام  العراق نزيل المدني موالهم المطلبي بكر أبو :يسار بن إسحاق بن محمد*
   .)21(رقم  تقدمت ترجمته

 ابـن عده   .، روى له الجماعة   محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الحافظ             هو:الزهري  *
 ، متفق على جاللته وإتقانه مشهور باإلمامة والجاللة من التـابعين     حجرمن المرتبة الثالثة من المدلسين،    

  ).7(تقدمت ترجمته 
 القرشـي  لـؤي  بـن  كعـب  بن مرة بن كالب بن زهرة بن أهيب بن نوفل بن :مخرمة بن المسور*

  .)4(،روى له الجماعة وستين أربع سنة مات صحبة هبيوأل له الزهري
 سـنة  آخـر  في الخالفة ولي المدني األموي الملك عبد أبو أمية بن العاص أبي بن :الحكم بن مروان*

ـ  صـحبة  لـه  تثبت ال سنة وستون إحدى أو ثالث وله رمضان في خمس سنة ومات وستين أربع  نم
  .)5(ماجه ابن و النسائي  والترمذي و داود أبو و البخاري  له روى  الثانية

    .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

 بعـض  في بالتحديث صرح قد أنه إال عنعن وقد مدلسا كان وإن إسحاق بن اًمحمد  أنو ، حسنه  إسناد
  .تدليسه شبهة فانتفت الحديث هذا فقرات

        
  
  
  

                                                
  .4/290/2906 صحيح ابن خزيمة)1(
  .20/15/14 المعجم الكبير)2(
  .3/235/9977 سنن البيهقي الكبرى)3(
  .532،تقريب التهذيب ص6/119 اإلصابة)4(
  .525 تقريب التهذيب ص)5(
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قال ابـن   . يعني الخُوذّة   " لعن اللّه السارق يسرِق البيضة فتُقْطع يده        " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
قـال النبـي    ) والسارق والسارقةُ فاقطعوا أيديهما     ( الوجه في الحديث أن اللّه تعالى لما أنْزل         : قتيبية  

على ظاهر ما نَزل عليه يعني بيضة       "سرِق البيضة فتُقْطع يده     لعن اللّه السارقَ ي   :" صلى اللّه عليه وسلم   
وأنكر تأويلهـا  . الدجاجة ونَحوها ثم أعلمه اللّه تعالى بعد أن القَطع ال يكون إال في ربع دينار فما فَوقه         
قَبح اللّه فألنا   : ل  بالخُوذة ألن هذا ليس موضع تكْثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تَقْليل فإنه ال يقا               

   .)1(عرض نفسه للضرب في عقْد جوهر إنما يقال لعنه اللّه تَعرض لقَطْع يده في خَلَق رثٍّ أو كُبة شَعر
  )167(حديث رقم 

    : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 
 سمعتُ  :قَاَل)4(سمعتُ َأبا صاِلحٍ    :قَاَل  ،)3(ثَنَا الَْأعمشُ حد، )2( حدثَنَا عبد الْواحد   ،حدثَنَا موسى بن ِإسماعيلَ   

 ويسرِقُ   لَعن اُهللا السارِقَ يسرِقُ الْبيضةَ فَتُقْطَع يده       :" قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       :َأبا هريرةَ قَالَ  
هدي َل فَتُقْطَعب5( "الْح(.  

  تخريج الحديث
،  التميمي  معاوية أبيمن طريق    ،)7(مسلم  ه  أخرج، و حفص بن المبارك   من طريق    ،)6( البخاري هأخرج
  .  بمثلهبه عن األعمش كالهما

  رجال اإلسناد
تقـدمت   بـالقراءات  عارف حافظ ثقة الكوفي محمد أبو الكاهلي األسدي مهران بن سليمان األعمش*

  .)5(ترجمته رقم 
  .ناد ثقاتباقي رجال اإلس

        
  

                                                
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
    .)367تقريب التهذيب ص.(هوعبد الواحد بن زياد العبدي)2(
    .)254ب التهذيب صتقري.(هوسليمان بن مهران األسدي )3(
    .)203تقريب التهذيب، ص.(ذكوان أبي صالح السمان الزيات )4(
  .6799:،رقموالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : باب قول اهللا تعالى ، كتاب الحدود،صحيح البخاري  )5(
  .159/6783 / 8صحيح البخاري )6(
  .5/113/4503 صحيج مسلم)7(
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فـاألحمر ملـك الـشام      " ُأعطيتُ الكَنْزين األحمر واألبيض     " وفيه  ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وإنما قال لفارس األبيض لبياض ألْوانهم وألن الغالب على أموالهم الفضة كمـا             . واألبيض ملك فارس    

  .)1(ة وعلى أموالهم الذَّهبأن الغالب على ألوان أهل الشام الحمر
   :)***(حديث رقم 

   :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
عـن  ، حدثَنَا حماد - واللَّفْظُ ِلقُتَيبةَ - عن حماد بنِ زيد  ،حدثَنَا َأبو الربِيعِ الْعتَكى وقُتَيبةُ بن سعيد كالَهما       

  وبَأبِى  ،َأي نةَ عالَبق، اءمَأبِى َأس نقَاَل،ع انبثَو نع: وُل اللَّهسصلى اهللا عليـه وسـلم  - قَاَل ر- ": ِإن 
     ضاَألر ى ِلىوز ا  ،اللَّههغَارِبما وشَارِقَهتُ مَأيا        ،فَرنْهِلى م وِىا زا ملْكُهلُغُ مبيى ستُأم ِإنيـتُ   ، وطُأعو 

وَأن الَ يسلِّطَ علَيهِم عـدوا      ،وِإنِّى سَألْتُ ربى ُألمتى َأن الَ يهلكَها بِسنَة بِعامة          ،ضبيزينِ اَألحمر واأل  الْكَنْ
      متَهضيب تَبِيحسفَي هِمى َأنْفُسوس نى قَاَل    ،مبر ِإنتُ    : ويِإنِّى ِإذَا قَض دمحا مي     درالَ ي فَِإنَّـه اءِإنِّـى  ، قَضو

      ةامبِع نَةبِس مكَهلالَ ُأه َأن كتُألم تُكطَيَأع،     متَهـضيب تَبِيحـسي هِمى َأنْفُسوس نا مودع هِملَيلِّطَ عالَ ُأس َأنو 
 حتَّى يكُون بعضهم يهلك بعضا ويـسبِى        -اَل من بين َأقْطَارِها      َأو قَ  -ولَوِ اجتَمع علَيهِم من بَِأقْطَارِها      ،

  .)2( "بعضهم بعضا 
  .)165(تقدمت دراسة هذا الحديث رقم 

        
وكانت لهم البيضاء والـسوداء     " ومنه حديث ظبيان وذكَر حمير فقال       ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

أراد بالبيضاء الخراب من األرض ألنه يكون أبيض ال غَرس فيه           " رس الحمراء والجزية الصفْراء     وفا
وال زرع وأراد بالسوداء الْعامر منها الخضرارها بالشجر والزرع وأراد بفارس الحمراء تَحكُّمهم عليه              

) لحكمهم عليه   : وفي ا   . العجم   : وأراد بفارس الحمراء  : وفي ا والهروي    . كذا في األصل واللسان     ( 
  .)3(وبالجِزية الصفْراء الذَّهب ألنهم كانوا يجبون الخَراج ذَهبا

   )168(حديث رقم 
  :رحمه اهللا  شَبةابنقال اإلمام 

 ن النُّحاس عن َأبِيـه عـن  الْعبّاس بن معاوِية عن معد ب حدّثَنَا َأحمد بن معاوِية بن بكْر قَال حدّثَني َأخي

ِللَّه  ِإن الْملك: وهو في مسجِده بِالْمدينَة ثُم سلَّم ثُم قَال قَدم ظَبيان بن كُدادة علَى رسول الْلَّه:" الْشَّعبِي قَال
  من سرارة مذْحج بن يحابِر بن ماِلـك لَنَـا  غَيره ونَحن قَوم والجِهادين ِإلَى الْخَير َآمنَّا بِه وشَهِدنَا َأن لَا

                                                
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .171/7440 / 8صحيح مسلم  )2(
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
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 وكَانَت بنُو هانئ بن هدلُول بن هرولَة بن ثَمـود " :وذَكَر حديثا طَوِيلَا جدّا وفيه" مَآثر ومآكل ومشَارِب

ملُـوك   لَها، وَأحيوا غراسها، وّرفَعوا عرِيـشَها، ثُـم ِإن  جداوِ تَسكُنُها، وهم الَّذين خَطُّوا مشَايرها، وَأتَّوا
 الْملُوك وغرارِها، وكُهول الْنَّاس وَأغمارِها، حتَّـى بلَـغ   حمير ملَكُوا معاقل الَْأرض وقَرارِها، ورُؤوس

اها ُأخْرلَاهلَك ُأوما ، واها َأقْصنَاهمَأدة ا، فَكَان لَهيالْجِزاء، ورمفَارِس الْحاء، ودوّالْساء وضياء،  الْبفْرالْص
فقال رسـول اهللا     :وفيه  " النِّعم ، واستحقوا النَّقم، فضرب اهللا بعضهم ببعض، وأهلكهم في الدنيا           فَبطَروا

ر عنْد اِهللا من خَرء بعيضة، ولَو عدلَتْ عنْد اِهللا جنَـاح            ِإن نَعيم الدنْيا َأقَّل وَأصغَ    :" صلى اهللا عليه وسلم   
ذُبابٍ لَم يكُن ِلمسلمٍ بِها لَحاق، والَ ِلكَافرٍ خَالَق، ولَو علم المخْلُوقُ مقْدار يومه، لَضاقَتْ علَيه بِرحبِهـا،                  

 خَفْض، ولكنَّه عمي علَيه اَألجل، ومد لَه في اَألمـِل، وِإنَّمـا سـميت الجاهليـةُ         ولَم ينْفَعه فيها قَوم وال    
                   طَـفلَـى وع لَـه وفَه ،انرمع َأو ابخَر هدي يفو الَماِإلس كَهرَأد نا لمهلَأه الَةهجا، واِلهمَأع فعِلض

لِّ مْؤمنٍ خَاِلصٍ َأو معاهد ذمي، ِإن َأهَل الجاهليةَ عبدوا غَير اِهللا، ولَهم َأجٌل ينْتَهون ِإلى مدته،                 ركَاها ِلكُ 
  . )1( ".........ويصيرون إلى نهايته

  تخريج الحديث
  . شبة في تاريخ المدينةابنلم أجده إال عند 

  سنادرجال اإل
  . قف لهم على ترجمةأ ومعد بن النحاس، وأبوه لم بن معاوية،العباس *
حدث عن الثقـات بالبواطيـل وكـان يـسرق     :"  عديابن هو الباهلي، قال : بن معاوية بن بكر  أحمد*

  .)2(" الحديث
قَدم على النبـي صـلى اهللا    : "ر   عبد الب  ابن كرادة اإليادي أو الثقفي، قال       ابن:  وقيل ظَبيان بن كُدادة،  *
و سلم في حديث طويل يرويه أهل األخبار والغريب فأقطعه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم             يه  ع

   . )3("قطعة من بالده
  الحديث إسنادالحكم على 

 .)4(قطاع فإن رواية الشعبي عن ظبيان مرسلة فإنه ال يعرف له سماع منـه           نالا: ه باطل وفيه علل   إسناد
ثم إن المتن يبدو في ألفاظـه        .جهالة بعض الرواة     .ف جدا  بن معاوية بن بكر الباهلي، ضعي      أحمدفيه  

النكارة، وليس يظهر عليه أثر النبوة، يؤكد هذا أن أهل الحديث لم يهتموا به وال بروايته، وهـو غيـر                    
يرويه أهـل األخبـار     :"  عبد البر  ابنمشهور حتى في كتبهم التي تروي الغث والسمين، يوضحه قول           

  .إلى غرابته رحمه اهللافي إشارة منه " والغريب
                                                

  .929 / 1/296 شَبة البن المدينة أخبار)1(
  .1/173 عدي البن الرجال ضعفاء في الكامل)2(
  .3/560 حجر البن الصحابة تمييز في اإلصابة ،2/778 البر عبد البن االستيعاب)3(
  .322 / 204 ص للعالئي التحصيل جامع)4(
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" ال تقوم الساعة حتى يظهـر المـوت األبـيض واألحمـر     " ومنه الحديث  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(األبيض ما يأتي فجأة ولم يكن قبله مرض يغَير لَونَه واألحمر الموت بالقَتْل ألجل الدم

   )169(حديث رقم 
  .لم أعثرعلى تخريج له  

        
البيـضاء  " أنه سئل عن السلْت بالبيـضاء فكَرِهـه   " وفي حديث سعد ) ه : ( ال ابن األثير رحمه اهللا    ق

الحنْطة وهي السمراء أيضا وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة وغيرهما وإنما كَرِه ذلك ألنهمـا عنـده                  
  .)2(جِنْس واحد وخالفه غيره

   )170(حديث رقم 
  :رحمه اهللا  أحمدقال اإلمام 

    يدهم ننِ بمحالر دبثَنَا عدح،  اِلكم نع ،       زِيدنِ يب اللَّه دبع ناشٍ   ، عينِ عب ديز نقَالَ ،ع :    نع دعِئَل سس 
    هفَكَرِه لْتبِالس اءضيقَاَل  ،الْبلَّ  :وسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيعمرِ  سطَـبِ بِـالتَّمالر نَأُل عسي فَقَـالَ ،م ": 

قَاَل فَلَا ِإذَن مقَالُوا نَع بِسِإذَا ي نْقُص3("ي(.  
  تخريج الحديث

 من طريق قتيبـة بـن سـعيد،         )5( ه الترمذي أخرجو ،من طريق عبداهللا بن مسلمة        )4(ه أبوداد   أخرج
بـه  بن أنـس    حاق بن سفيان ،ثالثتهم عن مالك        واس  بن الجراح  وكيع من طريق    )6( ماجه ابنه  أخرجو

  .زيد به بنحوه يعبداهللا بن عن  )7( بن أنسه مالكأخرجو .بنحوه 
  
  
  
  
  

                                                
    .451 / 1النهاية في غريب األثر )1(
    . المرجع السابق نفسه )2(
  .122/1544 / 3مسند أحمد  )3(
  .257/3361 / 3سنن أبي داود  )4(
  . 1225 :،رقم باب ما جاء في عظم أهل النار، الذبائح، سنن الترمذي  الجامع الصحيح)5(
  .590/2264 / 3سنن ابن ماجة  )6(
  .901/2312 / 4موطأ مالك  )7(
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  رجال اإلسناد
  روي له أبوداود والترمذي والنسائي . )1( صدوق من الثالثة : عياش أبو عياش المدني زيد بن*
سعد بن أبي وقاص، وعنه عبداهللا بن يزيد        روى عن    . )3(صحح الترمذي والحاكم حديثه   ، )2( ماجه ابنو

مولى االسود بن سفيان وعمران ابن أبي انيس السلمي وروى له االربعة حديثا واحدا في النهـى عـن          
وذكره ابن حبان في الثقات وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور             .بيع الرطب بالتمر  

وقد قيـل انـه ابـو عيـاش         ، واما زيد فقيل انه مجهول       :ر ثقة وقال ابن عبد الب     :وقال فيه الدارقطني  
  .)4(الزرقي

  الزهري القرشي كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهيب بن له ويقال أهيب  بنسعد بن مالك*
  .)76(تقدمت ترجمته رقم  .العشرة أحد وقاص أبي بن إسحاق أبو 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .  حسنهإسناد
        

وقيل هـو  " فَخذُ الكافر في النَّارِ مثل البيضاء       " وفي صفة أهل النار     ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)5(مثل البيضاء:  بحث صرفي‘اسم جبل 

  ) 171(حديث رقم 
  : رحمه اهللا الترمذياإلمام قال 

 عن  ،  حدثَني جدي محمد بن عمارٍ وصاِلح مولَى التَّوَأمة        ،بن عمارٍ  َأخْبرنَا محمد    ،حدثَنَا علي بن حجرٍ   
وفَخذُه مثُْل  ، ضرس الْكَافرِ يوم الْقيامة مثُْل ُأحد        :"قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :  هريرةَ قَالَ  أبي

ضيالْباء، ذَةبثُْل الرم ةُ ثَلَاثيرسالنَّارِ م نم هدقْعم6( " و( .   
  
  
  

                                                
   .224 ص:تقريب التهذيب )1(
   .1/419 الكاشف )2(
  .457 / 1خالصة تذهيب تهذيب الكمال)3(
  .365 / 3:تهذيب التهذيب)4(
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )5(
  .332/2578 / 4سنن الترمذي  )6(
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  تخريج الحديث
، عطاء بن يـسار طريق من )2( بن حنبلأحمده أخرجو ،أبي حازم األشجعيطريق من   )1(مسلمه  أخرج 
  .نحوه  هريرة بأبيعن السمان ثالثتهم  صالح أبيطريق  من )4( ،والحاكم)3( حبانابنه أخرجو

  سنادرجال اإل
 مـن ، بـه  بأس ال ، كشاكش الملقب المؤذن المدني القرظ سعد بن عمر بن حفص بن عمار بن محمد*

 كما  :قلت .في الثقات   )7( حبان ابن،وذكره  )6( المديني   ابنوثقه  قال الذهبي   ،)5(روى له الترمذي   ،السابعة
 .  البأس به: حجرابنقال 

،وذكـره  )9(قال الذهبي وثق،  ،)8(روى له الترمذي   ، الرابعة من مستور القرظ سعد بن عمار بن محمد*
قلت  .،وتابعه عطاء بن يسار وأبوحازم األشجعي وأبوصالح السمان متابعة تامة         في الثقات   )10( حبان ابن

 . صدوق

 *اِلصح مةَىلَوَأمهو)11( التَّو ،: اِلحب صنَب نانهالم دنبرواية بأس ال :عدي بنا قال ،اختلط صدوق، ي 
 زعم من أخطأ وقد  ومائة،وعشرين ست أو خمس سنة مات ،جريج وابن ،ذئب أبي كابن عنه القدماء

. )14(العجليو. )13(معين بنوثقه ا .)12(ماجه وابن والترمذي، داود، أبو له روى. له أخرج البخاري أن
 أكابر عنه روى وقد فذاك، قديماً منه سمع من كبير، وهو اختلط وقد أدركه قد مالك كان ":وقال أحمد

 ،قديماً منه سمعوا إذا به بأس ال ":يعد بنا وقال.)15("بأساً به أعلم ما الحديث، صالح وهو المدينة، أهل
 مالك مثل مختلط وهو بأخرة منه سمع ومن. وغيرهم، سعد بن وزياد، جريج وابن ذئب، يأب ابن مثل

                                                
  .4/2189/2851 صحيج مسلم)1(
  .2/334/8391 مسند أحمد بن حنبل)2(
  .16/531/7486بن حبان صحيج ا)3(
  .4/637/8760 المستدرك على الصحيحين)4(
  .498 ص:تقريب التهذيب )5(
  .2/204 الكاشف )6(
  .7/436 الثقات البن حبان)7(
  .498 تقريب التهذيب ص)8(
  .2/204 الكاشف )9(
  .7/436 الثقات البن حبان)10(
   ).2/364العلل ومعرفة الرجال، ( ، خلف بن أمية ابنة والتوأمة ،نبهان بن صالح هو:   قال أحمد)11(
    .274  تقريب التهذيب، ص )12(
  .133، ص رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين  ) 13(
    .1/466  الثقات للعجلي، )14(
  .13/101 تهذيب الكمال، ) 15(
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 ثقة، عنه روى إذا منكراً حديثاً له أعرف ال، الطاالخت قبل به حدث الذي وحديثه. وغيرهما ،الثوريو
 ال وصالح قبله، من البالء يكون وال عنه، فيروى ضعيفاً فيكون ذئب، يأب ابن دون ممن البالء وإنما
 أن قبل خرف كان وقد: مرة زادو. )2(يبقو ليس:  ابن معين مرةقالو. )1("وحديثه وبرواياته به بأس

: زرعة أبو  وقال.يبقو ليس: حاتم أبو وقال. )3(ثبت فهو تلطيخ أن قبل منه سمع فمن يموت،
 تشبه التي باألشياء يأتي وجعل خمس، سنة تغير: حبان ابن وقال. )5(ضعيف: النسائي وقال. )4(ضعيف

 قد :قلت. )6(الترك فاستحق يتميز ولم القديم بحديثه األخير حديثه فاختلط الثقات عن الموضوعات
فيه بين التوثيق والتضعيف فقد وثقه ابن معين مرة، والعجلي، وقد ضعفه اختلفت أقوال العلماء 

النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والراجح أنه صدوق مختلط، إال أنه يقبل من حديثه ما تبين أنه قبل 
 سمع منه قبل االختالط فال يضره في هذا ومحمد بن عمار، )7(االختالط، كما ذكر ابن عدي

   .اء بن يسار وأبوحازم األشجعي وأبوصالح السمان متابعة تامة،وتابعه عطالحديث
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .حسنه إسناد

        
هذا على حذف المضاف يريـد      " كان يأمرنا أن نَصوم األيام البِيض       " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
وسميت لياِليها بِيـضاً ألن القمـر       . لثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر       أيام اللَّيالي البِيض وهي ا    

يطْلُع فيها من أولها إلى آخرها وأكثرها ما تجيء الرواية األيام البيض والصواب أن يقال أيام البِـيض                  
 .)8(باإلضافة ألن البيض من صفَة الليالي

   )172(حديث رقم 
   : رحمه اهللاقال أبوداود

كَـان  " : قَـالَ  ،هأبيعن  ، ملْحان الْقَيسى  ابنعنِ  ،حدثَنَا همام عن َأنَسٍ َأخى محمد       ،حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ     
سر صلى اهللا عليه وسلم-وُل اللَّهخَمةَ وشْرع عبَأرةَ وشْرثَالَثَ ع الْبِيض ومنَص نَا َأنرْأمةَ يشْرع س "  

                                                
  .4/57 الكامل في الضعفاء، ) 1(
  .3/23 العلل ومعرفة الرجال، ) 2(
  . 3/176، دوري رواية ال- تاريخ ابن معين  )3(
  .4/417 الجرح والتعديل، ) 4(
  .57 الضعفاء والمتروكين للنسائي، ص) 5(
  . 1/365 المجروحين البن حبان، ) 6(
  .4/57، الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )8(
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   .)1(" هن كَهيَئة الدهرِ :"وقَاَل :"قَاَل 
  تخريج الحديث

من طريق عبد بن الصمد كالهما عن همام بـن  )3( بن حنبل أحمد من طريق حبان ،و)2(ه النسائي أخرج
  .نحوهمن طريق شعبة عن أنس بن سيرين به ب)4( ماجه ابنه أخرجيحيى بن دينار به بنحوه  ، و

  سناداإلرجال 
 مـن  مقبـول  المنهـال  بن الملك عبد ويقال قتادة بدل قدامة بن ويقال ملحان بن قتادة بن الملك عبد*

 .)7( حبان فـي الثقـات       ابنوثق ،وذكره   : )6(،قال الذهبي )5( ماجه ابن،روى له أبوداود والنسائي و    الثالثة
   .بياه ،وأبوه صحأبيله متابعة وروى عن و  صدوققلت هو

   .)8( ماجهابن،روى له أبوداود والنسائي والبيض أيام في حديث له بياصح القيسي لحانم بن قتادة*
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  الحديثإسنادالحكم على 

  .وقد حكم عليه األلباني بأنه صحيح . صحيحه إسناد
        

  
  
  
  

                                                
  .303/2451 / 2سنن أبي داود  )1(
  .4/224/1432 سنن النسائي)2(
  .5/27/20331 بن حنبل مسند أحمد)3(
  .1/544/1707 سنن ابن ماجه)4(
  .364 صتقريب التهذيب )5(
  . 1/168 الكاشف)6(
  .5/120 الثقات البن حبان)7(
  .5/416،اإلصابة364 تقريب التهذيب ص)8(
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ـ    " وفي حديث الهجرة    : قال ابن األثير رحمه اهللا       ه صـلى اللّـه عليـه وسـلم       فنظَرنا فإذا برسول اللّ
يقـال هـم المبيـضة والمـسودة        . بتشديد الياء وكسرها أي البِسين ثيابا بيـضاً         " وأصحابه مبيضن   

  .)1(بالكسر
   )173(حديث رقم 

   : رحمه اهللالبخارياإلمام قال 
 َأخي سراقَةَ بنِ ماِلك بـنِ جعـشُمٍ َأن        ابنجِي وهو    شهابٍ وَأخْبرني عبد الرحمنِ بن ماِلك الْمدلِ       ابنقَاَل  
اهـلَّى اُهللا                 )2(َأبوِل اِهللا صسي رف لُونعجشٍ ييُل كُفَّارِ قُرسنَا راءقُوُل جشُمٍ يعج ناقَةَ برس عمس َأنَّه هرَأخْب 

  و لَّمسو هلَيةَ كُلِّ   أبيعيكْرٍ دب    نا ممنْهم داحو  هرَأس َأو ـا َأطَـالُوا     ........... قَتَلَهم ـدعـا بمووا يفَانْقَلَب
                نْظُررٍ يِلَأم هِمآطَام نلَى ُأطُمٍ مع ودهي نٌل مجفَى رَأو هِموتيا ِإلَى بوا َأوفَلَم مهظَاروِل   انْتسبِر رصفَب هِإلَي

ـ           ِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وَأصحابِه مبيضين      ا لَى صقَاَل بَِأع َأن يودهالْي كلمي فَلَم ابرالس وُل بِهِمزي  هتو
 راشعا مي ونري تَنْتَظالَّذ كُمدذَا جبِ هر3("............ الْع(.  

  :تخريج الحديث
   .بخاري دون مسلم ال تفرد به 

  نادرجال اإلس
أخو سراقة الصحابي ،مقبول من الثانية ،روى له البخاري وابـن           ،  مالك بن مالك بن جعشم المدلجي     *

   .)4(ماجه
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  
  
  

                                                
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  ).518تقريب التهذيب ص.(مالك بن مالك بن جعشم المدلجي)2(
   .3906:،رقمباب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كتاب المناقب،اري  صحيح البخ)3(
  .518تقريب التهذيب ص)4(
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ـ      " ومنه حديث توبة كعب بن مالك       : قال ابن األثير رحمه اهللا       " سراب فرأى رجال مبيضاً يزول بـه ال
  .)1(ويجوز أن يكون مبيضا بسكون الباء وتشديد الضاد من البياض

   )174(حديث رقم 
   : رحمه اهللا مسلماإلمام قال 

 )2( وهبٍ ابن بن عمرِو بنِ عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ سرحٍ مولَى بنى ُأميةَ َأخْبرنى               أحمدحدثَنى َأبو الطَّاهرِ    
 ونُسى ينرنِ   )3(َأخْبابن ع        وُل اللَّهسا رغَز ابٍ قَاَل ثُمهصلى اهللا عليه وسلم   - ش-     رِيدي وهو وكةَ تَبوغَز 

بنِ ماِلـك َأن   شهابٍ فََأخْبرنى عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه بنِ كَعبِ ابنقَاَل . الروم ونَصارى الْعربِ بِالشَّامِ 
عبد اللَّه بن كَعبٍ كَان قَاِئد كَعبٍ من بنيه حين عمى قَاَل سمعتُ كَعب بن ماِلك يحدثُ حديثَه حين تَخَلَّفَ                  

    وِل اللَّهسر نصلى اهللا عليه وسلم   -ع-        لَم اِلكم نب بقَاَل كَع وكتَب ةوى غَزف       وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع -
 فى غَزوة غَزاها قَطُّ ِإالَّ فى غَزوة تَبوك غَير َأنِّى قَد تَخَلَّفْتُ فى غَزوة بدرٍ ولَـم                  -صلى اهللا عليه وسلم   

         وُل اللَّهسر جا خَرِإنَّم نْها تَخَلَّفَ عدَأح باتعشٍ      -صلى اهللا عليه وسلم   -ييقُـر يرع ونرِيدي ونملسالْمو 
               وِل اللَّهسر عتُ مشَهِد لَقَدو اديعرِ ملَى غَيع مهودع نيبو منَهيب اللَّه عمتَّى جصلى اهللا عليه وسـلم    -ح- 

        َأن با ُأحمالَمِ ولَى اِإلساثَقْنَا عتَو ينح ةقَبلَةَ الْعا            لَينْهى النَّاسِ مف َأذْكَر ردكَانَتْ ب ِإنرٍ ودب دشْها مِلى بِه 
         وِل اللَّهسر نتَخَلَّفْتُ ع ينرِى حخَب نم كَانقَـطُّ         -صلى اهللا عليه وسلم   -و َأكُن َأنِّى لَم وكتَب ةوى غَزف 

عنْه فى تلْك الْغَزوة واللَّه ما جمعتُ قَبلَها راحلَتَينِ قَطُّ حتَّى جمعتُهمـا             َأقْوى والَ َأيسر منِّى حين تَخَلَّفْتُ       
       وُل اللَّهسا راهفَغَز ةوالْغَز لْكى تا          -صلى اهللا عليه وسلم   -ففَـازما ويـدعا بفَرَل ستَقْباسو يدشَد رى حف 

 ودَل عتَقْباسو             ونملسالْمو رِيدى يالَّذ هِهِمجبِو مهرفََأخْب موِهةَ غَزبوا ُأهبتََأهِلي مهرَأم ينملسالَ ِللْما فَجيرا كَث
    وِل اللَّهسر عصلى اهللا عليه وسلم   -م-       ظافح تَابك مهعمجالَ يو يرا   - كَثيوالد بِذَِلك رِيدي   ن-   بقَاَل كَع 

فَقَلَّ رجٌل يرِيد َأن يتَغَيب يظُن َأن ذَِلك سيخْفَى لَه ما لَم ينْزِْل فيه وحى من اللَّه عز وجلَّ وغَزا رسـوُل              
  الظِّالَُل فَ  -صلى اهللا عليه وسلم   -اللَّهو ارالثِّم تطَاب ينةَ حوالْغَز لْكت   وُل اللَّـهسر زهفَتَج رعا َأصهَأنَا ِإلَي

وَأقُـوُل  .  والْمسلمون معه وطَفقْتُ َأغْدو ِلكَى َأتَجهز معهم فََأرجِع ولَم َأقْضِ شَيًئا  -صلى اهللا عليه وسلم   -
 ذَِلك يتَمادى بِى حتَّى استَمر بِالنَّاسِ الْجِد فََأصبح رسوُل          فَلَم يزلْ . فى نَفْسى َأنَا قَادر علَى ذَِلك ِإذَا َأردتُ       

  صلى اهللا عليه وسلم   -اللَّه-              لَـمتُ وعجتُ فَروغَد ًئا ثُمازِى شَيهج نَأقْضِ م لَمو هعم ونملسالْما ويغَاد 
     ادتَمي ْل ذَِلكزي ًئا فَلَمـى   َأقْضِ شَيتَنـا لَيفَي مرِكَهَل فَُأدتَحَأر تُ َأنممفَه وطَ الْغَزتَفَاروا وعرتَّى َأسى بِى ح

                وِل اللَّهسوجِ رخُر دعى النَّاسِ بتُ فجقْتُ ِإذَا خَرِلى فَطَف ذَِلك رقَدي لَم لْتُ ثُمصلى اهللا عليه وسـلم    -فَع- 
الَ َأرى ِلى ُأسوةً ِإالَّ رجالً مغْموصا علَيه فى النِّفَاق َأو رجالً ممن عذَر اللَّه من الـضعفَاء                  يحزنُنى َأنِّى   

                                                
    .451 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  ).328تقريب التهذيب ص.(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرش )2(
)3(ونُيس بن زِيالنِّ يأبِ بنِ يدجاَأل اديلي).614تقريب التهذيب ص.(  
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     وُل اللَّهسى رنذْكُري لَمـ         -صلى اهللا عليه وسلم   -و م  ـوكمِ بِتَبى الْقَوف اِلسج وهوكًا فَقَاَل ولَغَ تَبتَّى با  ح
  اِلكم نب بَل كَعفَع . ـهطْفَيى عف النَّظَرو اهدرب هسبح وَل اللَّهسا رةَ يملى سنب نٌل مجقَاَل ر .   فَقَـاَل لَـه

صـلى اهللا  -تَ رسوُل اللَّـه  فَسكَ. معاذُ بن جبٍل بِْئس ما قُلْتَ واللَّه يا رسوَل اللَّه ما علمنَا علَيه ِإالَّ خَيرا   
 صلى اهللا عليـه - اللَّه  فَبينَما هو علَى ذَِلك رَأى رجالً مبيضا يزوُل بِه السراب فَقَاَل رسولُ          -عليه وسلم 

  .)1( "الحديث.......صارِى ألنفَِإذَا هو َأبو خَيثَمةَ ا.  كُن َأبا خَيثَمةَ وسلم
  لحديثتخريج ا

عن عبدالرحمن بـن    ،  شهاب ابنعن  ،كالهما ، من طريق عقيل  و،،من طريق يونس    )2( ه البخاري أخرج
  .مختصراه كعب بن مالك أبيه عبداهللا بن كعب ،عن أبيعبد اهللا بن كعب ،عن 

  رجال اإلسناد
   .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
. هما البـائع والمـشْتَري   " بيعان بالخيار ما لم يتَفَرقا      ال" فيه  ) ه  ( ،  )بيع  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

   .)3( يقال لكلِّ واحد منهما بيع وبائع
   )175(حديث رقم 

   : رحمه اهللالبخارياإلمام قال 
عن عبد اِهللا بنِ الْحـارِث  ،يِل  الْخَلأبيعن صاِلحٍ ،)5(عن قَتَادةَ ،)4( حدثَنَا شُعبةُ ،حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ  

 لْخيارِ مـا الْبيعانِ بِا:" قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         :رفَعه ِإلَى حكيمِ بنِ حزامٍ رضي اُهللا عنْه قَالَ        
 كَتَمـا وكَـذَبا محقَـتْ بركَـةُ     وِإن،بورِك لَهما في بيعهِمـا  نَا  فَِإن صدقَا وبي  ،قَاَل حتَّى يتَفَرقَا  َأو،لَم يتَفَرقَا 
  . )6("بيعهِما

  تخريج الحديث
ـ ،و  بن هالل   من طريق بدل بن المحبر ومن طريق حبان        )7(البخاريه  خرجأ  مـن  )8(مـسلم   ه  أخرج

، الـسدوسي  ، عن قتادة اج بن الحج  عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد ، أربعتهم عن شعبة          طريق  
                                                

  .7192:،رقمباب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه،  كتاب التوبة،صحيح مسلم  )1(
  .6/2640/6798، 4401/ 4/1719، 3/1078/2788 صحيح البخاري )2(
    .452 / 1النهاية في غريب األثر )3(
  ).266تقريب التهذيب ص.(شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي)4(
  ).453تقريب التهذيب ص.(امة بن قتادة السدوسيقتادة بن دع)5(
  .2079 :،رقم باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، كتاب البيوع،صحيح البخاري  )6(
  .64/2110 / 3 ،59/2082 / 3صحيح البخاري )7(
  .10/3937 / 5صحيح مسلم )8(
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 مـن   )1(ه البخاري أخرج خليل ، عن عبداهللا بن الحارث ، عن حكيم بن حزام بمثله ، و              أبيعن صالح   
  .به بمثله السدوسي  عن قتادة طريق همام بن يحيى ،

  رجال اإلسناد
   .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
هو أن يقول بِعتُك هذا الثَّوب نَقْـدا        " عتَينِ في بيعة    نهى عن بي  :"وفيه) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

ومـن  . بعشَرة ونَسيئةً بخَمسة عشر فال يجوز ألنه ال يدرِي أيهما الثمن الذي يخْتَاره ليقَع عليه العقـد                  
نه يسقط  صورِه أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تَبِيعني ثوبك بعشَرة فال يصلح للشرط الذي فيه وأل                

بسقوطه بعض الثَّمن فيصير الباقي مجهوال وقد نُهِي عن بيع وشَرط وعن بيع وسـلَف وهمـا هـذان                   
  .)2(الوجهان

   )176(حديث رقم 
   : رحمه اهللا الترمذياإلمام قال 

 نَّادثَنَا هدح،    انملَيس نةُ بدبثَنَا عدرٍو    ، حمنِ عب دمحم نع ،   نةَ   أبي علَمس ،  نةَ قَـالَ   أبيعريرـى  :"  هنَه
ةعيي بنِ فتَيعيب نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهس3( "ر(.  

  تخريج الحديث
،من طريق يحيى بن سعيد القطان       )6( الجارود ابن ،و .)5(والنسائي في الكبرى   ،)4( بن حنبل  أحمده  أخرج

 من طريق إسحاق بن ابـراهيم عـن عبـدة بـن     )7( حبانابنه أخرج ،وبنحوهبه عن محمد بن عمرو   
  .  بنحوه من طريق عبد الوهاب عن محمد بن عمرو به و)8(ه أبويعلىأخرج،و بنحوه سليمان به

  سنادرجال اإل
  ).134(،تقدمت ترجمته رقم أوهام له صدوق :المدني الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد*

    .إلسنادباقي رجال ا
  

                                                
  .65/2114 / 3صحيح البخاري )1(
    .452 / 1النهاية في غريب األثر )2(
  .1231:،رقمباب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة،كتاب البيوع،،سنن الترمذي  الجامع الصحيح )3(
  .2/432/9582 مسند أحمد بن حنبل)4(
  .4/43/6228 سنن النسائي الكبرى)5(
  .1/154/600 المنتقى البن الجارود)6(
  .11/347/4973 صحيح ابن حبان)7(
  .10/507/6124 مسد أبي يعلى)8(
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  الحديثإسنادالحكم على 

  . بأنه حسن وقد حكم عليه الترمذي  حسن ،هإسناد
        

أحدهما إذا كـان    : فيه قوألن   " ال يبِع أحدكم على بيع أخيه       " وفيه  ) س ه   : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
 ليرغّب البائع في فسخ العقد فهو محرم        المتعاقدان في مجلس العقْد وطَلَب طاِلب السلعة بأكثر من الثَّمن         

الثاني أن يرغِّـب  . ألنه إضرار بالغير ولكنَّه منْعقد ألن نفْس البيع غير مقصود بالنَّهي فإنه ال خلل فيه          
المشتري في الفَسخ بعرضِ سلْعة أجود منها بمثْل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثَّمن فإنه مثـل األول فـي          

نَّهي وسواء كانا قد تَعاقدا على المبيع أو تَساوما وقاربا األنعقاد ولم يبق إال العقْد فعلـى األول يكـون           ال
البيع بمعنَى الشراء تقول بِعتُ الشيء بمعنى اشتريته وهو اخْتيار أبي عبيد وعلى الثاني يكـون البيـع                  

 .)1(على ظاهر

  ) 177(حديث رقم 
  : رحمه اهللا قال اإلمام البخاري

َأن :"عن عبد اِهللا بنِ عمر رضي اُهللا عنْهمـا      ،  )3(عن نَافعٍ ،  )2( ماِلك أخبرنا، عبد اهللا بن يوسف   حدثَنَا   
 ِإلَى   السلَع حتَّى يهبطَ بِها    بعضٍ ولَا تَلَقَّوا   بعضكُم علَى بيعِ     لَا يبِيع  :" رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ      

وق4(" الس(.   
  تخريج الحديث

   من طريق عبيد اهللا)6( مسلم هأخرج من طريق إسماعيل بن عبد اهللا األصبحي ،و)5(أخرجه البخاري
  . مالك به بنحوهعن كالهما ، بن عمر

  :رجال اإلسناد
   .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  

                                                
    .452 / 1نهاية في غريب األثر ال )1(
  ).516تقريب التهذيب، ص ( .مالك بن انس بن مالك األصبحيهو )2(
   ).559تقريب التهذيب، ص(  ،نافع مولى عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشيهو )3(
  2165 :،رقم باب النهي عن تلقي الركبان ، كتاب البيوع،صحيح البخاري  )4(
  .69/2139 / 3صحيح البخاري )5(
  .3/3885 / 5صحيح مسلم  )6(
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  .)1(أي كرائها" نَهى عن بيع األرض " وفي حديث المزارعة : حمه اهللا قال ابن األثير ر
  )178(حديث رقم 

    : رحمه اهللا مسلم اإلمامقال
نَهى رسوُل اللَّه صـلى  :" قَاَل ،)3( عن جابِر،عن َأبِى الزبيرِ، )2( َأخْبرنَا َأبو خَيثَمةَ،َحدثَنَا يحيى بن يحيى   

  .)5("  سنَتَينِ َأو ثَالَثًا)4( عليه وسلم عن بيعِ اَألرضِ الْبيضاءاهللا
  تخريج الحديث

نهى عـن بيـع الثمـر     الزبيرعن جابروفيه أبي عن  القرشي جريجابن من طريق )6(البخاري  ه  أخرج
    .حتى يطيب

  رجال اإلسناد
  . )7 (هـ126تُوفِّي . رس اَألسدي مولَاهمهو محمد بن مسلمِ بنِ تَد ،أبو الزبير المكي*

لـيس  : " ، وقال أحمد)12(، والنسائي) 11( ، والعجلي)10( ، وابن معين)9( ، وابن المديني   )8(وثقه ابن سعد  
  .)15("صدوق، إال أنه يدلس: " ، وقال ابن حجر)14("ثقة: "وقال الذهبي.) 13("به بأس

:  ، وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عنه فقـال          )16("، وال يحتج به   يكتب حديثه : "أما أبو حاتم فضعفه فقال    
   .)17"(إنما يحتج بحديث الثقات: يحتج بحديثه؟ قال"

                                                
    .452 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  ).218تقريب التهذيب ص.(زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل)2(
  ).تقریب التھذیب.(األنصاري حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر)3(
  .)79 / 1المعجم الوسيط   (.الملساء ال نبات فيها )4(
  .4011 :،رقم باب كراء األرض،اب البيوع كت،صحيح مسلم )5(
  .2/764/2077 صحيح البخاري )6(
  .895المرجع السابق ص   )7(
  .5/481الطبقات الكبرى   )8(
  .87سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني   )9(
  .203، 197) رواية الدارمي( تاريخ ابن معين  )10(
  .2/253معرفة الثقات   )11(
  .26/409 تهذيب الكمال  )12(
  .2/480العلل ومعرفة الرجال  )13(
  .2/216الكاشف  )14(
  .895  صتقريب التهذيب )15(
  .8/76الجرح والتعديل  )16(
  . المرجع السابق نفسه )17(
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لـم  : " أما ترك شعبة له، فقد أجاب عليه ابن حبان فقال         :لتق .)1(أما شعبة، فقد ترك حديثَه، في الميزان      
 وقـال ابـن     ، )2(" لم يستحق التَّرك من أجلـه      ينْصف من قدح فيه؛ ألن من استَرجح في الوزن لنفسه،         

ويصلح أن يجاب عن ترك شـعبة،       : لتق.)3"( عليه كذبا وال سوء حفظ     -يعني شعبة -ولم يذكر : "رجب
وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صـدقًا أن           : "وتضعيف غيره له بقول ابن عدي     
وِي إال عن الزبير يروي أحاديث صالحة، ولم يتخلف عنه أحد، وهـو  يحدث عنه مالك، فإن مالكًا ال ير 

ثقة، وال أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنـه،                 .)4("صدوق، وثقة، ال بأس به    
وهو في نفسه ثقة، إال أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، وال يكـون مـن                    

   . )5( القول فيه أنه ثقة، إال أنه يدلس، وصفه به النسائيوخالصة: قلتقبله، و
   .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  .)6(أي ال تُكْروها" ال تَبِيعوها " وفي حديث آ خر : قال ابن األثير رحمه اهللا 

   )179(حديث رقم 
  : رحمه اهللا مسلم اإلمامقال

ـ  ،حدثَنَا سليم بن حيـان    ،ا عبيد اللَّه بن عبد الْمجِيد        حدثَنَ ،حدثَنى حجاج بن الشَّاعرِ    ح      ـنب يدـعثَنَا سد
ينَاءقُوُل        :قَاَل،مي اللَّه دبع نب ابِرتُ جعمس : وَل اللَّهسر قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-ِإن ":   لَـه كَـان نم 

  رزضٍ فَلْيُل َأرفَض     ا َأخَاههرِعزِلي ا َأوها عوهالَ تَبِيعـى           . )7( " ونعـا يوهالَ تَبِيعو لُـها قَوم يدعفَقُلْتُ ِلس 
اءرالْك. مقَاَل نَع.  

  تخريج الحديث
 ،كالهما عن األوزاعـي عـن       )9(  ومحمد بن يوسف   )8( من طريق عبد اهللا بن يوسف       البخاري هأخرج

   .بد اهللا بنحوهعطاء عن جابر بن ع
  

                                                
  .4/1284الضعفاء الكبير )1(
  ..5/352الثقات )2(
  .2/571شرح علل الترمذي  )3(
  .6/125الكامل ) 4(
  .123ذكر المدلسين  )5(
    .452 / 1ريب األثر النهاية في غ )6(
   .4004:،رقمباب كراء األرض، كتاب البيوع،صحيح مسلم )7(
  107/2340 / 3صحيح البخاري  )8(
  166/2632 / 3 المرجع السابق)9(
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  رجال اإلسناد
صـدوق؛ لـم يثبـت أن يحيـى بـن معـين              عبيد اهللا بن عبد المجيد الحنفى، أبو علي البصري،        *

، و ذكـره     )5( والذهبي  )4(، والدارقطني  )3(، وابن قانع   )2(وثقه العجلي . )1( هـ209وفى سنة   ت،ضعفه
، وضـعفه   " لـيس بـه بـأس     " )8(بو حاتم ، و أ  )7(وقال يحيى بن معين   . )6("الثقات"ابن حبان في كتاب     

  . هو ثقة:لتق. )10("ليس بشيء:"  وروى عن ابن معين أنه قال)9(العقيلى
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
هو عبارة عن المعاقَـدة     "أال تُبايعوني على اإلسالم     : أنه قال   "وفي الحديث   : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  اهدة كأنعيلـةَ                عليه والمخه وطاعتَـه ودةَ نفسنده من صاحبه وأعطاه خاِلصكلَّ واحد منهما باع ما ع 
  .)11(وقد تكرر ذكرها في الحديث. أمره 

   )180(حديث رقم 
    : رحمه اهللا البخارياإلمام قال 

        ابن عنِ ،)15(حدثَني يونُس:)14( وقَاَل اللَّيثُ،عنِ الزهرِي ،)13(َأخْبرنَا شُعيب ، )12(حدثَنَا َأبو الْيمانِ
 قَاَل لَنَا رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا : َأنَّه سمع عبادةَ بن الصامت يقُوُل،يألنِإدرِيس الْخَو َأخْبرني َأبو،شهابٍ

ولَا تَزنُوا ولَا تَقْتُلُوا ، ولَا تَسرِقُوا ، تُشْرِكُوا بِاِهللا شَيًئا تُبايعوني علَى َأن لَا:"علَيه وسلَّم ونَحن في مجلسٍ
 كُملَادَأو،كُملجَأرو يكُمدَأي نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهلَا تَْأتُوا بِبو،وفرعي موا فصلَا تَعو، نْكُمفَى مو نفَم ، هرفََأج

                                                
  .642تقريب التهذيب ص )1(
  .111 / 2الثقات للعجلي )2(
  .31 / 7تهذيب التهذيب )3(
  .31 نفسهالمرجع السابق)4(
  .683 /1الكاشف للذهبي )5(
  .8/404الثقات البن حبان )6(
  .178تاريخ ابن معين، رواية الدارمي ص )7(
  .5/324الجرح والتعديل )8(
  .31 / 7تهذيب التهذيب )9(
  .873 / 3الضعفاء الكبير )10(
    .452 / 1النهاية في غريب األثر  )11(
   ).176تقريب التهذيب ص.(الحكم بن نافع البهراني)12(
   ).506تقريب التهذيب ص.(يشعيب بن أبي حمزة القرش)13(
  ).464تقريب التهذيب ص.(الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي)14(
)15(ونُيس بن زِيالنِّ يأبِ بنِ يدجاَأل اديلي).614تقريب التهذيب ص.(  
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ومن َأصاب من ذَِلك شَيًئا فَستَره ،اب من ذَِلك شَيًئا فَعوقب في الدنْيا فَهو كَفَّارةٌ لَه  ومن َأص،علَى اِهللا
نْهفَا عع شَاء ِإنو هاقَبع شَاء ِإلَى اِهللا ِإن هراُهللا فََأم،لَى ذَِلكع نَاهعاي1(" فَب(.    

  تخريج الحديث
 عن عبادةَ بنِ  الخوالنيعن َأبِى ِإدرِيس شهاب ابن من طريق سفيان بن عيينة عن ،)2(ه مسلمأخرج

تامبمثلھبه الص .  

  رجال اإلسناد
  . رجال اإلسناد ثقاتجميع

        
ة الدم على األنـسان  أي غَلَب" ال يتَبيغْ بأحدكُم الدم فيقتُلَه " فيه ) ه ( ، )بيغ : ( قال ابن األثير رحمه اهللا     

. ويقال فيه تَبوغ بـالواو      . ومنه تبيغَ الماء إذا تردد وتحير في مجراه         . يقال تبيغ به الدم إذا تَردد فيه        
  .)3(مجاوزة الحد واألول الوجه: أي ال يبغي عليه الدم فيقتله من البغْي . وقيل إنه من المقلوب 

   )181(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  ماجهابنمام  اإلقال
ح   يدعس نب ديوثَنَا سطَرٍ      ، دم نب انثْمثَنَا عدةَ    ،حرسينِ ما بكَرِيز نمٍ    ، عنِ قَهاسِ بالنَّه نع ،نَأنَسِ    ع 
 َأو تـسعةَ    َ،فَلْيتَحر سبعةَ عشَر  ، َأراد الْحجامةَ     من :"َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        ،ماِلك   بنِ

 شَرع، شْرِينعى ودِإح َأو،قْتُلَهفَي مالد كُمدغْ بَِأحيتَبلَا ي4(" و(.  
  تخريج الحديث

 بن مالـك   عن أنس   السدوسي من طريق قتادة  )8(والحاكم  ، )7(وابن حبان ،)6(الترمذيو،)5(بوداودأ هأخرج
  .بنحوه

  
  
  

                                                
  .7213 :،رقمباب الحدود كفارات ألهلها،كتاب الحدود،صحيح مسلم)1(
  . 126/4558 / 5صحيح مسلم )2(
    .453 / 1نهاية في غريب األثر ال )3(
  .3486:،رقمباب في أي األيام يحتجم ، كتاب الطب،سنن ابن ماجه )4(
  .4/2/3862:أبي داود سنن )5(
  .570/2051 / 3سنن الترمذي )6(
  .13/442/6077:صحيح ابن حبان)7(
  .4/211/7585:المستدرك على الصحيحين)8(



  242

  سنادرجال اإل
 فـي  صدوق، محمد أبو ،  باريألنا له ويقال  ، الحدثاني ثم األصل ،الهروي سهل بن سعيد بن سويد*

 أربعـين  سـنة  مات   ،القول معين بن فيه فأفحش، حديثه من ليس ما يتلقن فصار ،عمي أنه إال نفسه
    .)1( ماجهابنروى له مسلم و سنة مائة وله ومائتين،

 ،الثامنة من ضعيف اهللا عبد هأبي اسم ويقال البصري علي أبو أو الفضل أبو الشيباني مطر بن عثمان*
   .)2( ماجهابنروى له 

    .)3( ماجهابنروى له  ،السابعة من مستور البصري ميسرة بن زكريا*
ث تابعـه   وفي هذا الحدي  .)79(تقدمت ترجمته رقم    ، ضعيف:  قال ابن حجر   ،القيسيالنهاس بن قهم    *

  .قتادة السدوسي متابعة تامة فيرتقي إلى درجة الصدوق
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

  الحديثإسنادالحكم على 

  .)4( ضعيف سناداإل إن الزوائد  فيو.ه ضعيف إسناد
        

ـ       " ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه       :قال ابن األثير رحمه اهللا        اً وال  ابغني خادماً ال يكون قَحمـاً فاني
 مغ بي الديعاً فقد تَبرغيرا ض5( "ص(. 

   )182(حديث رقم 
   : رحمه اهللا الحاكماإلمام قال 

                    ـدمحم ـنب فَـرعجو ،ازِيالر دنَينِ الْجنِ بيسالْح نب يلثَنَا ع ،داهالز انملَيس نب دمحكْرٍ مو بثَنَا َأبدح
رالْفقَالُوا     أبيي ،اجِيى السيحي نا بكَرِيزو ، :             ـناُل بثَنَـا غَـز ،يانسى الْحيحي نب ادو الْخَطَّابِ زِيثَنَا َأب

:  عمـر ابنِلي  قَاَل  :  عمر، رضي اللَّه عنْهما، قَاَل نَافع      ابنمحمد، عن محمد بنِ جحادةَ، عن نَافعٍ، عنِ         
َأبغني حجاما لَا يكُون غُلَاما صغيرا ولَا شَيخًا كَبِيرا فَِإن الدم قَد تَبيغَ بِي وِإنِّي سمعتُ رسوَل اللَّه صـلَّى            

فْظ فَعلَى اسمِ اللَّه يوم الْخَميسِ لَا تَحتَجِموا        الْحجامةُ تَزِيد في الْعقِْل وتَزِيد في الْح      : " اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ   
يوم الْجمعة ولَا يوم السبت ولَا يوم الَْأحد واحتَجِموا يوم اِلاثْنَينِ والثُّلَاثَاء وما نَزَل جذَام ولَا برص ِإلَّا في                   

 اءبِعالَْأر لَة6( "لَي(.  
                                                

  .260تقريب التهذيب ص )1(
  .386صالمرجع السابق )2(
  .216المرجع السابق ص)3(
  .2/1153/3486سنن ابن ماجه)4(
    .453 / 1النهاية في غريب األثر )5(
  .212/7587 / 4المستدرك على الصحيحين )6(
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  . األثير وانما عثرت عليه بهذا اللفظ ابن أعثر عليه بنفس لفظة لم
  تخريج الحديث

 عثمان بـن جعفـر      أبيمن طريق   .)2(  جعفر ،والحاكم  أبيمن طريق الحسن بن     . )1( ماجه ابنه  أخرج 
من طريق سعيد بن ميمون عن نافع عن        . )3( ماجه ابنه  أخرج،كالهما عن محمد بن جمادة به بنحوه، و       

  .ن عمر بنحوهعبداهللا ب
  سنادرجال اإل

 جمـع  لكونـه  بالمالكى بلده في ويعرف الرازي الحسن أبو الثبت الحافظ الجنيد بن الحسين بن علي*
ـ  ،مالـك  علم حافظ هو الخليلي يعلى أبو وقال، والعلل بالرجال بصيرا كان ،مالك حديث  ال الـذهبي  ق
    .)4(تعالى اهللا رحمه ومائتين نوتسعي إحدى سنة آخر في مات الزهرى أحاديث أيضا يحفظ وكان
  .)5(صدوق ثقة :حاتم أبي بنا قال
  .)6(الحجامة في منكر وخبره يعرف ال جحادة بن محمد عن محمد بن غزال*

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

 كلهـم    رواة هذا الحديث   ،مع أن  غزال بن محمد مجهول ال أعرفه بعدالة وال جرح           ألنضعيف  ه  إسناد
   . ثقات

        
  
  
  
  

                                                
  .2/1153/3487سنن ابن ماجه)1(
  .4/454/8255المستدرك على الصحيحين)2(
  .2/1154/3488سنن ابن ماجه)3(
  .2/671تذكرة الحفاظ للذهبي)4(
  .6/179لجرح والتعديلا)5(
  .4/417لسان الميزان)6(



  244

  
البيان إظهار المقصود بأبلَغ لفْـظ      " إن من البيان لَسحرا     " فيه  ) ه  ( ،  )بين  :( قال ابن األثير رحمه اهللا      

وقيل معناه أن الرجل يكون عليه الحـقُّ وهـو          . وهو من الفهم وذكاء القلْب وأصله الكَشْف والظُّهور         
صمه فيقْلب الحقَّ بِبيانه إلى نفْسه ألن معنَى السحر قلْب الشيء في عـين األنـسان                أقْوم بحجته من خَ   

وليس بقَلْب األعيان أال تَرى أن البليغ يمدح إنْسانا حتى يصرف قُلوب السامعين إلى حبه ثم يذُّمه حتـى      
  .:يصرِفَها إلى بغْضه

  )183(حديث رقم 
   : رحمه اهللا اإلمام البخاريقال 

عن عبد اِهللا بـنِ عمـر رضـي اُهللا        ،عن زيد بنِ َأسلَم     ،بن أنس َأخْبرنَا ماِلك   ،حدثَنَا عبد اِهللا بن يوسفَ      
   جر مقَد ا َأنَّهمنْهألنع  شْرِقالْم نا      ، مهِمانيِلب النَّاس جِبا فَعفَخَطَب ، سفَقَاَل ر     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا ص": 

رحانِ لَسيالْب ضعب ِإن ا َأورحانِ لَسيالْب نم 1( "ِإن(.   
  تخريج الحديث

  .، عن زيد بن أسلم عن عبداهللا بن عمر بمثله  الثوريسفيان من طريق )2(البخاري ه أخرج
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  
  
  
  
  

                                                
  .5767 :،رقمإن من البيان سحرا:  باب ، كتاب الطب،صحيح البخاري  )1(
   .19/5146 / 7المرجع السابق)2(
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أراد أنَّهما خَصلَتان منْشَُؤهما النّفـاق     " الْبذَاء والبيان شُعبتَان من النِّفاق      " ومنه:قال ابن األثير رحمه اهللا      
أما البذاء وهو الفُحش فظاهر وأما البيان فإنما أراد منه بالذم التَّعمق في النُّطق والتَّفاصح وإظهار التَّقدم                 

البذاء وبعض البيـان ألنـه   :  الناس وكأنه نَوع من العجب والكبر ولذلك قال في رواية أخرى    فيه على 
  .)1(ليس كّل البيان مذْموما

   )184(حديث رقم 
   : رحمه اهللا الترمذياإلمام قال 

عن حسان بـنِ عطيـةَ   ، بنِ مطَرف  غَسان محمدأبيعن ،حدثَنَا يزِيد بن هارون  ، بن منيعٍ    أحمدحدثَنَا  
  نةَ أبيعامقَالَ      ،   ُأم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع":         ـانيالْبو ذَاءالْبانِ والِْإيم نتَانِ مبشُع يالْعو اءيالْح 

 النِّفَاق نتَانِ مب2("شُع(.   
  تخريج الحديث

ه علـي  أخرج غسان محمد بن مطرف به بمثله ، و   أبيمن طريق حسين بن محمد عن       )3( أحمده  أخرج
ه أخرج أمامة بمثله ،و   أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن           أبيمن طريق   )4(بن الجعد 
 طالب ،كالهمـا  أبيمن طريق يحيى بن )6( جعفر محمد بن عبيد اهللا ،والبيهقي أبيمن طريق )5(الحاكم  
  . يد بن هارون به بمثله عن يز

  سنادرجال اإل
،روى لـه   وثمانين ست سنة بها ومات الشام سكن مشهور بياصح الباهلي أمامة أبو نالعج بن صدي*

  .)7(الجماعة
 جميع رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)8( يخرجاه لم و الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: وقال الحاكم. ه صحيح إسناد 

        
  

                                                
  .452 / 1النهاية في غريب األثر )1(
  .2027 :،رقمباب ما جاء في العي، الذبائح،كتابع الصحيح سنن الترمذي  الجام)2(
  .2/269/22366مد بن حنبل مسند أح)3(
  .  1/433/2949 مسند ابن الجعد)4(
  .1/51/17 المستدرك على الصحيحين)5(
  .  6/133/7706 شعب اإليمان)6(
  .276،تقريب التهذيب ص3/420 اإلصابة)7(
  .1/51/17 المستدرك على الصحيحين)8(
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أعطاك اللّه التَّوراة فيها تبيان كـّل       " ومنه حديث آدم وموسى عليهما السالم       : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .وهو مصدر قليل فإن مصادر أمثَله بالفَتْح. أي كَشْفُه وإيضاحه " شيء 

   )185(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 

 َأن  ،عن حميد بنِ عبد الـرحمنِ     ،عنِ ابنِ شهابٍ    ، حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد      ،عزِيزِ بن عبد اهللاِ   حدثَنَا عبد الْ  
تَ آدم الَّـذي     َأنْ :احتَج آدم وموسى فَقَاَل لَه موسى     :" قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       : قَالَ ،َأبا هريرةَ 

     نَّةالْج نم يَئتُكخَط تْكجَأخْر،    مآد ي           :فَقَاَل لَهنتَلُـوم  ثُم هبِكَلَامو هالَاتاُهللا بِرِس طَفَاكي اصى الَّذوسَأنْتَ م
  .)1(" فَحج آدم موسى مرتَينِ:"يه وسلَّم فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَ،علَى َأمرٍ قُدر علَي قَبَل َأن ُأخْلَقَ

  تخريج الحديث
مـن طريـق    )3(وأخرجه مـسلم  .عقيل األيلي عن ابن شهاب به بمثله  من طريق   )2(ه البخاري أخرج

   .يعقوب بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد به بمثله 
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  
يريـد  " أال إن التَّبين من اللّه تعالى والعجلَة من الشيطان فَتبينُوا           "وفيه  ) ه  : ( ألثير رحمه اهللا    قال ابن ا  

 .)4(به ها هنا التَّثَبت كذا قاله ابن األنباري

   )186(حديث رقم 
  : رحمه اهللا  الطبري اإلمامقال

فَاسق بِنَبإ  يا َأيّها الَّذين َآمنُوا ِإن جاءكُم: قَتَادة ، قَولُه  د ، عنثَنَا سعي: ثَنَا يزِيد قَال : حدّثَنَا بِشْر قَال  
وسلَّم مصدّقا ِإلَى  الْوِليد بن عقْبة ، بعثَه نَبِي الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه حتَّى بلَغ بِجهالَة وهو ابن َأبِي معيط

الْلَّه علَيه وسلَّم ،  َأقْبلُوا نَحوه ، فَهابهم ، فَرجع ِإلَى رسول الْلَّه صلَّى لَمّا َأبصروهبني الْمصطَلق ، فَ
ره َأن خَاِلد بن الْوِليد ، وَأم الِْإسلَام ، فَبعث نَبِي الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم فََأخْبره َأنّهم قَد ارتَدّوا عن

جاءوا َأخْبروا خَاِلدا َأنَّهم مستَمسكُون  فَانْطَلَق حتَّى َأتَاهم لَيال ، فَبعث عيونَه ؛ فَلَمّا يتَثَبّت ولَا يعجل ،

                                                
  3409 :،رقمباب وفاة موسى وذكره بعد، كتاب أحاديث األنبياء،صحيح البخاري  )1(
  .9/148/7515 صحيح البخاري)2(
  .8/50/6915مسلم صحيح )3(
    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )4(
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ذي يعجِبه ، فَرجع ِإلَى نَبِي الْلَّه خَاِلد ، فَرَأى الَّ وسمعوا َآذَانهِم وصلَاتهِم ، فَلَمّا َأصبحوا َأتَاهم بِالِْإسلَام ،
 الْتَّبيّن: " وجل ما تَسمعون ، فَكَان نَبِي الْلَّه يقُول  الْلَّه علَيه وسلَّم ، فََأخْبره الْخَبر ، فََأنْزل الْلَّه عز صلَّى

  .)1("من الْلَّه ، والْعجلَة من الْشَّيطَان
  تخريج الحديث

  .تفرد به الطبري 
  سنادرجال اإل

 ومائتين،روى له وأربعين بضع سنة مات صدوق الضرير البصري سهل أبو العقدي معاذ بن بشر*
صالح الحديث )4( ،وقال عنه ابوحاتم )3( حبان في الثقاتابنذكره ،)2( ماجهابنالترمذي والنسائي و

  . هوصدوق:قلت .صدوق
  .باقي رجال اإلسناد ثقات 

   الحديثإسناد الحكم على
  .  ، وهومرسلبياقتادة لم يرو عن الصح ألن ، ضعيف هإسناد

        
 .)5(أي يعرب ويشْهد عليه" أول ما يبين على أحدكم فَخذُه " وفيه ) س : (   قال ابن األثير رحمه اهللا 

   )187(حديث رقم 
  :قال اإلمام أحمد رحمه اهللا

َأتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين       :قَاَل،عن جده   ،ه  أبيعن  ،خْبرنَا بهز بن حكيمٍ     َأ،)6(حدثَنَا ِإسماعيُل   
تُهفَقُلْتُ   ،َأتَي :                ينَكد يلَا آتو كيلَا آت َأن ُأولَاء ددع نم لَفْتُ َأكْثَرتَّى حح تُكا َأتَيم اللَّهو،و   نـيب ـزهب عمج
هكَفَّي،         ولُهسرالَى وتَعو كارتَب ي اللَّهنلَّما عًئا ِإلَّا مُل شَيقًأ لَا َأعرجِْئتُ ام قَدو،   بِـم اللَّـه هجبِو َألُكِإنِّي َأسو 

وتُقيم ،وتَخَلَّيتُ  ،َأسلَمتُ وجهِي ِللَّه    :َأن تَقُوَل   : قَاَل   ،سلَامِ وما آياتُ الْإِ   :قُلْتُ،بِالِْإسلَامِ  : قَاَل   ،بعثَك اللَّه ِإلَينَا  
لَا يقْبُل اللَّه من مشْرِك َأشْرك بعـد        ،َأخَوانِ نَصيرانِ   ، كُلُّ مسلمٍ علَى مسلمٍ محرم     ،وتُْؤتي الزكَاةَ ،الصلَاةَ  

َألَا ِإن ربي عز وجـلَّ      ،تُفَارِقَ الْمشْرِكين ِإلَى الْمسلمين ما ِلي ُأمسك بِحجزِكُم عن النَّارِ           و،ما َأسلَم عملًا    
  ياعد،    هادبلَّغْتُ عْل بي هاِئلس ِإنَّهِإنِّي قَاِئلٌ  ؟وو : ملَّغْتُهب ِإنِّي قَد بر ، دلِّغْ الشَّاهبفَلْي الْغَاِئب نْكُمم،  ِإنَّكُـم ثُم

                                                
  . 11/383/29227 تفسير الطبري)1(
  .124 تقريب التهذيب ص)2(
  .8/144 الثقات البن حبان)3(
  .2/368 الجرح والتعديل)4(
    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )5(
  ).105ص:( تقريب التهذيب :األسدي مقسم بن هيمإبرا بن إسماعيل)6(
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 ،يا نَبِي اللَّه هذَا دينُنَا    : قُلْتُ   ،وكَفُّه،ثُم ِإن َأوَل ما يبِين عن َأحدكُم لَفَخذُه         ،مدعوون مفَدمةً َأفْواهكُم بِالْفدامِ     
  .)1( "وَأينَما تُحسن يكْفك،هذَا دينُكُم:قَاَل 

  ثتخريج الحدي
   من طريق )4(،والطبرانيبن سليمان من طريق معتمر)3(في سننه وفي الكبرى )2(ه النسائي أخرج
  .،كالهما عن بهز بن حكيم به بنحوهبن راشد معمر 

  سنادرجال اإل
 لـه  روى الـستين  قبـل  مات السادسة من صدوق الملك عبد أبو القشيري معاوية بن حكيم بن بهز*

ــاري ــا البخ ــو و تعليق ــذي و داود أب ــسائيو الترم ــن و الن ــه اب ــه )5(ماج ــد وثق ــن،وق  اب
 واسحاق بن راهويه قد احتجا به،وسئل       أحمد أن   )9( حبان ابن،وذكر  )8(والنسائي،)7(،والترمذي)6(المديني

 أكثـر   ألنهو ثقة   : قلت . صحيح اذا كان دون بهز ثقة      إسناده عن جده فقال     أبي عنه عن    )10( معين ابن
   .ثقوهالعلماء و

 داود أبو و تعليقا البخاري  له روى ،الثالثة من صدوق بهز والد القشيري حيدة بن معاوية بن حكيم*
  .)13(في الثقات حبان ابن،ذكره )12(،قال النسائي ليس به بأس)11(هماج ابن و النسائي و الترمذي و

   .صدوق  :، قلت)14(قال العجلي ثقة

   

                                                
  .242/20043 / 33مسند أحمد  )1(
  .  5/4/2436 سنن النسائي)2(
  .     2/43/2349 سنن النسائي الكبرى)3(
  .  19/407/969 المعجم الكبير)4(
  .128ص:تقريب التهذيب )5(
  .2/403 الجرح والتعديل)6(
  .1/437 تهذيب التهذيب)7(
  .4/262ال تهذيب الكم)8(
  .1/194 المجروحين)9(
  .4/262 تهذيب الكمال)10(
  .177 تقريب التهذيب ص)11(
  1/348 الكاشف)12(
  .4/161 الثقات البن حبان)13(
  .1/317 الثقات للعجلي)14(
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 بياصـح  القـشيري  صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن قشير بن معاوية بن حيدة بن معاوية*
 الترمـذي و داود أبـو و تعليقـا  البخاري  له روى، حكيم بن بهز وهوجد بخراسان ومات البصرة نزل
  .  )1(ماجه ابنو النسائيو

 .باقي رجال اإلسناد ثقات 

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)2( حسن هإسناد : األرنؤوط بشعيقال  وكذلك .صدوق  معاوية بن حكيم ألن، ه حسنإسناد

        
قال النبي صـلى اللّـه   " وفي حديث النُّعمان بن بشير رضي اللّه عنه         ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

             شهده على شيء وهبه ابنه النُّعمانا أراد أن يهل ابنتَ كلَّ واحد منهم مثْل الـذي        : عليه وسلم ألبيه لم
يقال طَلَب فُألن الْبائنـة إلـى       .  أعطَيتَهم مثلَه ماالً تُبينُه به أي تُفْرده واالسم الْبائنَة           أي هل " ابنتَ هذَا   

   .)3(أبويه أو إلى أحدهما وال يكون من غيرهما
   )188 (حديث رقم

   :قال اإلمام النسائي رحمه اهللا 
    يدعس نب اللَّه ديبنَا عرى ،َأخْبيحي نع، نطْرٍعحٍ: قَاَل،فيبص نب ملسي مثَندقَاَل، ح :  ـنب انمتُ النُّععمس 

 َألَك ولَد   :" فَقَالَ ، ِإلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يشْهِده علَى شَيء َأعطَانيه          أبيذَهب بِي   : يقُوُل    ،بشيرٍ  
هرقَاَل"غَي :منَع "منَهيتَ بيوكَذَا َألَا س عمَأج بِكَفِّه هدفَّ بِيص4(" و(.  

  ثتخريج الحدي
 بـن بـشير ،عـن    ن ،من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعما    )6( ومسلم   )5(البخاريه  أخرج

  .النعمان بن بشير بنحوه 
  
  
  
  

                                                
  .537،تقريب التهذيب ص6/149 اإلصابة)1(
  . 5/4/20055 مسند أحمد بن حنبل)2(
    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )3(
  .573/3687 / 6  النسائيسنن )4(
  .157/2586 / 3 صحيح البخاري )5(
  .65/4262 / 5صحيح مسلم  )6(



  250

  سنادرجال اإل
 بعـد  مـات  ،الخامسة من، بالتشيع رمي صدوق  ، طالحنا بكر أبو موالهم المخزومي خليفة بن فطر*

 ،وقـال   أحمـد وثقه  .)1( ماجه   ابن،روى له البخاري ووأبوداد والترمذي والنسائي و       ومائة خمسين سنة
  .قلت هوثقة . )4( وأبوحاتم )3(ووثقه العجلي . )2(فطرعند يحيى بن سعيد ثقة

 ولـي  ثـم  الشام سكن ثم صحبة ألبويهو له الخزرجي صاريألنا ثعلبة بن سعد بن بشير بن النعمان*
  .)5(،روى له الجماعة سنة وستون أربع وله وستين خمس سنة بحمص قتل ثم الكوفة إمرة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
   الحديثإسنادالحكم على 

  .صحيح اإلسناد:وقد قال األلباني .ألنه صحيح إسناد
        

يبِن بفـتح اليـاء أي      "  عال ثالث بنَات حتَّى يبِن أو يمتْن         من" وفيه  ) س  :( قال ابن األثير رحمه اهللا      
البعـد أي   : وكأنَّه من البين    . وبانت هي إذا تزوجت     . يقال أبان فألن بنْتَه وبينَها إذا زوجها        .يتَزوجن  

  .)6(بعدت عن بيت أبيها
   )189(حديث رقم 

  : رحمه اهللا  بن حنبلأحمد  اإلمامقال
كْرٍ حب نب دمحثَنَا مقَاَل،د :اسَأنَا النَّهَأنْب ، ادشَد نارٍ أبي عمقَاَل، ع اِلكنِ مب فوع نع:  وُل اللَّـهسقَاَل ر 

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص":       نَاتثَلَاثُ ب لَه كُونمٍ يلسم دبع نا مهِ  ،ملَيفََأنْفَقَ ع   بِنتَّى يح ن،      لَه ِإلَّا كُن تْنمي َأو 
  .)7( " َأو اثْنَتَانِ:"قَاَل، َأو اثْنَتَانِ ، فَقَالَتْ امرَأةٌ يا رسوَل اللَّه،حجابا من النَّارِ

  
  
  
  

                                                
  .448 ص:تقريب التهذيب )1(
  .23/314 تهذيب الكمال )2(
  .2/208 الثقات للعجلي )3(
  .7/90 الجرح التعديل )4(
   .563، تقريب التهذيب ص6/440 اإلصابة )5(
    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )6(
  .432/24007 / 39مسند أحمد  )7(
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  ثتخريج الحدي
      طريـق   مـن  )3( والبيهقـي  ، )2( ،والطبراني من طريق علي بـن عاصـم       )1(  بن حنبل  أحمده  أخرج

  .   من طريق يزيد بن زريع ،جميعهم عن النهاس بن قهم بمثله)4(،والحارث في مسنده عثمان بن عمر
  سنادرجال اإل

 سـنة  مـات  التاسعة من يخطىء قد صدوق البصري عثمان أبو البرساني عثمان بن بكر بن محمد* 
 ،قال عنـه    )8( حبان في الثقات   ابنه  ،ذكر)7(،والعجلي  )6(،وثقه الذهبي   )5(،روى له الجماعة  ومائتين أربع

  .شيخ محله الصدق،قلت هو ثقه لتوثيق أكثر العلماء له ،وكذلك روى له الجماعة)9(أبوحاتم 
  .)79(، تقدمت ترجمته رقم  ضعيف:   حجرابنقال ، القيسيالنهاس بن قهم *
ـ  لـه  روى،الرابعة من يرسل ثقة الدمشقي عمار أبو القرشي اهللا عبد بن شداد*  األدب فـي  اريالبخ

    .)10(ماجه ابن والنسائي و الترمذي و داود أبو ومسلم و المفرد
  ).45(، تقدمت ترجمته رقم مشهور بياصح األشجعي مالك بن عوف*

   الحديثإسنادالحكم على 
ضـعيف لـضعف     هإسناد : األرنؤوط شعيبقال   ،وكذلك ضعيف النهاس بن قهم       ألنضعيف،   هإسناد

  .)11(النهاس 
        

  
  
  
  
  

                                                
  .    6/27/24037 المرجع السابق)1(
  .18/56/102 المعجم الكبير)2(
  .  6/405/8679 شعب اإليمان)3(
    .  902ح/2 مسند الحارث زوائد الهيثمي)4(
  .470 تقريب التهذيب ص)5(
  .2/160 الكاشف)6(
  .2/232 الثقات للعجلي)7(
  .7/442 الثقات البن حبان)8(
  .7/212الجرح والتعديل )9(
  .264 تقريب التهذيب ص)10(
  .  6/29/24053 مسند أحمد بن حنبل )11(
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  .)1("حتى بانوا أو ماتوا " ومنه الحديث اآلخر : قال ابن األثير رحمه اهللا 
   )190(حديث رقم 

  : داود رحمه اهللا وأباإلمام قال 
 ددسثَنَا مدح،عٍ   حيرز نب زِيدثَنَا يد،دمٍ  حقَه نب اسار:قَاَل،ثَنَا النَّهمو عَأب ادى شَدثَندح،ٍ  اِلـكنِ مب فوع نع 
  ىعصلى اهللا عليه وسلم:قَاَل،اَألشْج وُل اللَّهسقَاَل ر ":   ـةاميالْق مـونِ ياتَينِ كَهيالْخَد اءفْعَأةٌ سرامَأنَا و " .

     ةاببالسطَى وسبِالْو زِيدَأ يمَأوا   "وجِهوز نتْ مَأةٌ آمرـاٍل   ذَاتُ ، اممجبٍ ونْصلَـى    ،ما عهتْ نَفْـسـسبح
  .)2( " حتَّى بانُوا َأو ماتُوا ،يتَاماها

  ثتخريج الحدي
 بـن  مـن طريـق وكيـع   )4( بـن حنبـل    أحمد،والـشيباني صـم   ا ع أبيمن طريق   )3(ه البخاري أخرج
    . من طريق عثمان بن عمر ،جميعهم عن النهاس بن قهم به بنحوه )5(،والطبرانيالجراح

  سنادرجال اإل
  ).79(، تقدمت ترجمته رقم  ضعيف:   حجرابنقال  ،القيسيالنهاس بن قهم *
  ).79(تقدمت ترجمته رقم ، الرابعة من يرسل ثقة الدمشقي عمار أبو القرشي اهللا عبد بن شداد*
  ).45(، تقدمت ترجمته رقم مشهور بياصح األشجعي مالك بن عوف*

  .باقي رجال اإلسناد ثقات 
   الحديثإسناد على الحكم

ضـعيف لـضعف     هإسناد : األرنؤوط شعيبقال   ،وكذلك ضعيف النهاس بن قهم       ألنضعيف،  ه  إسناد
  .)6(النهاس 

        
  
  
  

                                                
  .454 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  . 5151 :،رقمباب في فضل من عال يتيما، كتاب األدب،سنن أبي داود)2(
  .    1/62/141 األدب المفرد)3(
  .    6/29/24054 مسند أحمد بن حنبل )4(
  .18/56/103جم الكبير المع)5(
  .  6/29/24053 مسند أحمد بن حنبل )6(
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أي افْصلْه عنه عند التَّـنَفُّس لـئال     " ابن القَدح عن فيك     " وفي حديث الشرب    :قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(البعد : ن البين يسقُط فيه شيء من الريق وهو م

   )191(حديث رقم 
   : رحمه اهللا أحمدمام قال اإل

    اقزالر دبثَنَا عدح،   اِلكثَنَا مدبِيبٍ     ،حنِ حب وبَأي نقُوُل      ،عثَنَّى يا الْمَأب عمس َأنَّه:  سي انورتُ معما  سَأُل َأب
 رِيالْخُد يدعس : عمابِ             َأسي الشَّرالنَّفْخِ ف نى عنْهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسقَاَلفَ؟  تَ ر :مقَاَل .نَع: 

َل  قَـا :،"ثُم تَـنَفَّس ، الْقَدح عن فيك ابنفَ: "قَاَل ،فَِإنِّي لَا ُأروى يا رسوَل اللَّه من نَفَسٍ واحد     : فَقَاَل رجٌل   
يهى الْقَذَى فقَاَل ؟ِإنِّي َأر " :رِقْه2( " فََأه( .   

  ثتخريج الحدي
 مـن  )5(وابـن حميـد   ،  القعنبيمن طريق   )4( الحاكم، و  يونس من طريق عيسى بن   )3(الترمذيه  أخرج 

 من طريق أيوب بن حبيب ،عـن        )6(مالكوأخرجه   .نحوهجميعهم عن مالك به ب    ، طريق خالد بن مخلد   
  . بمثلههبأبي المثنى 

  سنادرجال اإل
وثقـه  .)7(مالـك  مسند في النسائي و الترمذي له روى، الثالثة من ،مقبول، المدني الجهني الْمثَنَّىوبَأ*

  .صدوق:قلت .)10( حبان في الثقاتابن،وذكره )9(،والذهبي )8(يحيى بن معين
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . )11(لباني حسنوقال عنه اال،حسن ه إسناد

        
                                                

    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
  .101/1154 / 18 مسند أحمد بن حنبل )2(
  .3/457/1809 سنن الترمذي )3(
  .140/7316 / 4: المستدرك على الصحيحين )4(
  .2/117/981 مسند بن حميد )5(
  .5/2354/3421 موطأ مالك )6(
  .670 ص:تقريب التهذيب )7(
  .7/481،لسان الميزان 9/444 الجرح والتعديل )8(
  .2/456 الكاشف )9(
  .5/565 الثقات البن حبان )10(
  .1/384:السلسلة الصحيحة  )11(
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أي " ليس بالطويـل البـائن      " ومنه الحديث في صفته صلى اللّه عليه وسلم         : قال ابن األثير رحمه اهللا      
   .)1(المفْرط طُوالً الذي بعد عن قَدرِ الرجال الطِّوال 

   )192(حديث رقم 
    : رحمه اهللا البخاريمام اإلقال

   نب اللَّه دبثَنَا عدفَ   حوسَأنَسٍ     ، ي نب اِلكنَا مرنِ    ،َأخْبةَ ببِيعر ننِ   أبيعمحالر دبع ،   اِلـكـنِ مَأنَسِ ب نع
    نْهع اللَّه يضقُولُ  ،ري هعمس ـاِئنِ              ": َأنَّهبِالطَّوِيـِل الْب سلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ـ ،كَان ا ولَ

بعثَـه اللَّـه علَـى رْأسِ    ،ولَا بِالسبط ،ولَيس بِالْجعد الْقَطَط  ،ولَيس بِالْآدمِ   ،ضِ الَْأمهق   أبي ولَا بِالْ  ،بِالْقَصيرِ
ولَيس في رْأسه وِلحيته عشْرون     ،  فَتَوفَّاه اللَّه  ،وبِالْمدينَة عشْر سنين  ،فََأقَام بِمكَّةَ عشْر سنين     ،َأربعين سنَةً   
اءضيةً بر2(شَع( .  

  ثتخريج الحدي
 .عن ربيعة بن عبدالرحمن عن أنـس بـن مالـك بمثلـه      هالل   من طريق سعيد بن   )3(ه البخاري أخرج

  .بمثله الرحمن عن أنس بن مالك  من طريق مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد)4(ه مسلم أخرجو
  ناد رجال اإلس

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .454 / 1النهاية في غريب األثر  )1(
   .3587: ،رقمباب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم،كتاب المناقب،صحيح البخاري    )2(
  .  المرجع السابق نفسه )3(
  .87/6235 / 7 مسلمصحيح   )4(
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بينَا نحن عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم إذ جـاءه   " وفيه ) ... س : ( قال ابن األثير رحمه اهللا     
جـأة  بين فأشْبِعت الفتحة فصارت أِلفا يقال بينَا وبينَما وهما ظرفا زمان بمعنى المفا            : أصُل بينَا   " رجٌل  

ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنـى واألفْـصح فـي        
جوابهما أالّ يكون فيه إذْ و إذا وقد جاءا في الجواب كثيرا تقول بينَا زيد جالس دخَل عليـه عمـرو وإذ    

  .)1(دخل عليه عمرو وإذَا دخَل عليه
   )193(حديث رقم 

  :مام النسائي رحمه اهللاقال اإل
 َأخْبرني عبد اللَّـه     :قَاَل،  عن الشَّعبِي   ،عن الَْأجلَحِ   ،  حدثَنَا علي بن مسهِرٍ     : قَاَل   ،َأخْبرنَا علي بن حجرٍ    

  نأبيب    يمرضيِل الْحالْخَل   ،     قَمنِ َأرب ديز نقَاَل،  ع:  نَا نَحيِإذْ    ب ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نْدع ن
يا رسوَل اللَّـه َأتَـى عليـا ثَلَاثَـةُ نَفَـرٍ            : فَقَاَل  ،فَجعَل يخْبِره ويحدثُه وعلي بِها      ،جاءه رجٌل من الْيمنِ   
لَدي وف ونمخْتَصَأ،يرلَى اموا عقَعيثَ وداقَ الْحسرٍ وي طُهف 2(ة(.  

  ثتخريج الحدي
من طريق سفيان بن عيينة ، كالهمـا   )4( أحمده  أخرج، و بن سعيد   من طريق يحيى     )3(أبوداود  ه  أخرج

  .بي به بنحوه من طريق صالح الهمداني عن الشع )5( ماجهابنه أخرجو.  بنحوه بهعن االجلح 
  سنادرجال اإل

 تـسع  سـنة  مـات ، أضـر  أن بعد غرائب له ثقة، الموصل قاضي الكوفي القرشي ،علي بن مسهِرٍ  *
  .)7(وثقه الذهبي . )6( ،روى له الجماعة   ومائةوثمانين

 مـن  ،صـدوق  اهللا عبـد  بن يحيى األجلح واسم الكوفي محمد أبو الكندي األجلح بن اهللا عبد ،الَْأجلَحِ*
   ، )10( حبان في الثقاتابن،وذكره )9( الذهبي،وثقه)8(ماجه ابن ،و الترمذي له روى، التاسعة

                                                
    .454 / 1النهاية في غريب األثر    )1(
  .3489 :،رقمالقرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر االختالف على باب،كتاب الطالق: سنن النسائي   )2(
  .248/2271 / 2سنن أبي داود   )3(
   .89/19342 / 32مسند أحمد   )4(
  .30/2348 / 4نن ابن ماجة س  )5(
  .405  تقريب التهذيب ص )6(
  .2/47  الكاشف )7(
  .295  تقريب التهذيب ص )8(
  .1/538  الكاشف )9(
  .8/334  الثقات البن حبان )10(
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وقال عنه العجلي ثقة،وفي موضع اخر قال عنه جائز الحديث ،ولـيس بـالقوي فـي عـداد الـشيوخ             
   .ثقة، وقد تابعه صالح الهمداني متابعة تامةهو :قلت.)1(
*    نب اللَّه دبيلِ أبيعالْخَل    يمرضالخليـل  أبـو  الحـضرمي  الخليل بيأ بن أو ،الخليل بن اهللا عبد، الْح 

 ،الخليل أبي بن فيه :فقال ،علي عن الراوي بين حبان ابنو البخاري وفرق، الثانية من، مقبول ،الكوفي
. )4( حبان فـي الثقـات     ابن،وذكره  )3(وقد وثقه الذهبي  .)2(الخليل بن فيه:فقال،أرقم بن زيد عن والراوي

  .ثقة:قلت 
*    قَمنِ َأرب دياهللا وأنـزل  الخندق مشاهده أول مشهور بياصح الخزرجي صاريألنا قيس نب زيد بنز 

 .)5(،روى له الجماعة  وستين ثمان أو ست سنة مات المنافقين سورة في تصديقه

   الحديثإسنادالحكم على 
   .)6(وقال األلباني صحيح،صحيحه إسناد

        
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1/212  الثقات للعجلي )1(
  .301  تقريب التهذيب ص )2(
  .1/548  الكاشف )3(
  .5/13  الثقات البن حبان )4(
  .222، تقريب التهذيب ص 2/78  اإلصابة )5(
  .61 / 8:صحيح وضعيف سنن النسائي  )6(
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  :المبحث الثالث
  

  .الباء المفردة 
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إن : أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم           " في حديث صخر    ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
لعلَّك بذلك يا أبا سلَمة فقـال      : رجال ظاهر من امرأته ثم وقَع عليها فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم               

   .)1( باء متعلّقة بمحذوف تقديره لعلَّك المبتَلَى بذلكأي لعلَّك صاحب الواقعة وال" نَعم أنَا بِذَلك : 
   )194(حديث رقم 

  :قال اإلمام أبوبكر الشيباني رحمه اهللا 
     نكْرِ بو بثَنَا َأبدأبيح                 نِ عب دمحم ناقَ ، عحِإس نب دمحثَنَا مدرٍ ، حينُم ناِهللا ب دبثَنَا عدةَ ، حبـرِو   شَيم

كُنْـتُ امـرًأ    : بنِ عطَاء ، عن سلَيمان بنِ يسارٍ ، عن سلَمةَ بنِ صخْرٍ الْبياضي رضي اللَّه عنْه قَـاَل                   
 رمضان ظَاهرتُ   َأستَكْثر من النِّساء ال َأرى َأن رجال كَان يصيب من ذَِلك َأكْثَر مما ُأصيب ، فَلَما دخَلَ                

منِ امرَأتي حتَّى ينْسلخَ رمضان ، فَبينَما هي تُحدثُني ذَاتَ لَيلَة تَكَشَّفَ ِلي منْها شَيء ، فَوثَبتُ علَيهـا ،                    
سلُوا ِلي رسوَل اِهللا صـلى      : قُلْتُ لَهم   فَواقَعتُها ، فَلَما َأصبحتُ غَدوتُ علَى قَومي ، فََأخْبرتُهم خَبرِي ، فَ           

ما كُنَّا ِلنَفْعَل ِإذًا ينْزُِل فينَا كتَاب ، َأو يكُون فينَا من رسوِل اِهللا صلى اهللا عليـه            : اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا      
         بِج كلِّمفَ نُسوس نلَكو ، هارنَا علَيقَى عبفَي رـوِل اِهللا           وسلم َأمسِلر شَـْأنَك َأنْتَ فَـاذْكُر بفَاذْه ، كترِير

: صلى اهللا عليه وسلم فَخَرجتُ حتَّى جِْئتَه ، فََأخْبرتُه الْخَبر ، فَقَاَل رسوُل اِهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         
فَـَأعتقْ ،   :  قَـاَل    صابِر ِلحكْمِ اِهللا عز وجلَّ علَـي      وَأنَا بِذَاك ، وَأنَا يا رسوَل اِهللا        : وَأنْتَ بِذَاك ؟ فَقُلْتُ     

يـا  : فَصم شَهرينِ متَتَـابِعينِ ، قُلْـتُ       : والَّذي بعثَك بِالْحقِّ ما َأصبحتُ َأملك ِإال رقَبتي هذه قَاَل           : فَقُلْتُ
: فَتَصدقْ وَأطْعم ستِّين مـسكينًا ، فَقُلْـتُ   : ء ِإال من قبِل الصومِ قَاَل رسوَل اِهللا ، ما دخََل علَي من الْبال       

فَاذْهب ِإلَى صاحبِ صدقَة بنـي رزيـق ،   : والَّذي بعثَك بِالْحقِّ لَقَد بِتْنَا لَيلَتَنَا هذه وما لَنَا من عشَاء قَاَل        
 افَ: فَقُْل لَههتيقبِب ينًا ، فَانْتَفَعكسم تِّينس مفََأطْع ، كِإلَي فَعد2(لْي(.  

  ثتخريج الحدي
،كالهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبداهللا بن نميـر بـه           )4(والبيهقي ، )3(أخرجه ابن ماجه   

سـحاق ، عـن   إ محمد بـن     ، من طريق عبداهللا بن نمير ،عن       )5( شيبة أبيه أبوبكر بن    أخرجبنحوه ،و 
  .بنحوه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر 

  
  

                                                
    .457 / 1النهاية في غريب األثر    )1(
  39/2185 / 4اآلحاد والمثاني   )2(
  .456/2062 / 3   سنن ابن ماجه  )3(
  .385/15651 / 7 السنن الكبرى للبيهقي   )4(
  .2/250/628   مسند أبي بكر بن أبي شيبة )5(
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  سنادرجال اإل
   ).21( تقدمت ترجمته رقم ، مدلس من الرابعةصدوق المدني موالهم محمد بن ِإسحاقَ*
 بياصـح  البياضي له ويقال سلمان ويقال الخزرجي صاريألنا الصمة بن سلمان بن سلَمةَ بنِ صخْرٍ  *

   .)1( ماجهابنروى له أبوداود والترمذي و غيره مسندا له أعلم ال البغوي قال امرأته من ظاهر
     .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .ضعيف هإسناد

        
 بامرأة قد فَجرتْ فقال من      أنه ُأتي " ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه       ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا       

 ن الفاعل بك"بِك2( أي م(.   
  ) 195(حديث رقم 

  :قال اإلمام أبوداود رحمه اهللا 
   نَّادثَنَا هدصِ  )3( حوَأبِى اَألح نةَ        ، ح عبَأبِى شَي نب انثْمثَنَا عدحو   ،    رِيـرثَنَا جدنَـى    -حعالْم -   ـنع 
 ، فََأمر بِرجمهـا ،ُأتى عمر بِامرَأة قَد فَجرتْ:" قَاَل : قَاَل هنَّاد الْجنْبِى‘عن َأبِى ظَبيان    ‘ساِئبِ  عطَاء بنِ ال  

ى رضى اهللا   فَجاء عل . ادعوا ِلى عليا  : قَاَل   ،فَُأخْبِر عمر ،فََأخَذَها فَخَلَّى سبِيلَها    ،فَمر على رضى اهللا عنه      
 رفع الْقَلَـم عـن      " قَاَل   -صلى اهللا عليه وسلم   - لَقَد علمتَ َأن رسوَل اللَّه       ،يا َأمير الْمْؤمنين  : فَقَاَل  ،عنه

         ربتَّى يح تُوهعنِ الْمعظَ وقتَيستَّى ينِ النَّاِئمِ حعلُغَ وبتَّى يح بِىنِ الصع ـى   . "َأ ثَالَثَةنـةُ بتُوهعم هذه ِإنو
فَقَاَل على علَيـه الـسالَم وَأنَـا الَ         . قَاَل فَقَاَل عمر الَ َأدرِى    .  لَعلَّ الَّذى َأتَاها َأتَاها وهى فى بالَِئها       ألنفُ

     .)4(َأدرِى
  ثتخريج الحدي

.   بمثله  به  ظبيان أبيد ،عن عطاء بن السائب ، عن        من طريق جرير بن عبد الحمي      )5(ه أبويعلى   أخرج
عن عطاء بن السائب ، عـن  حوص ،  األأبي من طريق عبيداهللا بن موسى ، عن        )6( ه البيهقي أخرجو

  . بمثله  به ظبيانأبي

                                                
  .247 ، تقريب التهذيب ص 2/150اإلصابة   )1(
    .457 / 1النهاية في غريب األثر   )2(
)3(  نَّادالكوفى السري أبو التميمي مصعب بن السري بنه).574ص :تقريب التهذيب.(   
  .4404:،رقمباب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، كتاب الحدود،سنن أبي داود   )4(
  .1/440/587  مسند أبي يعلى )5(
  .8/264/17672  السنن الكبرى )6(
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  سنادرجال اإل
 ،الكوفي شيبة أبي بن الحسن أبو العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمان عثْمان بن َأبِى شَيبةَ    *
  ).16(سبقت ترجمته حديث رقم ثقة،:قلت ، أوهام وله شهير حافظ ثقة
*  رِيركـان  قيل، الكتاب صحيح،   ثقة،   وقاضيها الري نزيل ،الكوفي الضبي قرط بن الحميد عبد بنج 
  ).10(سبقت ترجمته حديث رقم ثقة،:قلت ،، حفظه من يهم عمره آخر في
*اِئبِ عنِ السب 6(تقدمت ترجمته رقم   ،وقصد: طَاء(  
 وقيـل  ،تـسعين  سنة مات،   الثانية من،   ثقة :الكوفي الجنبي الحارث بن جندب بن حصينظَبيان  وَأبِ*

   .)1 (،روى له الجماعة ذلك غير
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . ألن جرير روى عن عطاء بعد اإلختالط ،ضعيف  هإسناد

        
أي فبالرخْـصة  " من تَوضأ للجمعة فَبِها ونعمـت " وفي حديث الجمعة ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا    

. ونعمت الخَصلة هي فحذف المخْـصوص بالمـدح    : أخَذ ألن السنة في الجمعة الغُسل فأضمر تَقْديره         
   . أولىوقيل معناه فبالسنَّة أخَذَ واألول

   )196(حديث رقم 
   :رحمه اهللا   داودو أبقال اإلمام
 قَاَل رسـوُل    :عنِ الْحسنِ عن سمرةَ قَالَ    ،)2( عن قَتَادةَ    بن يحيى ،    حدثَنَا همام  ،الْوِليد الطَّياِلسى حدثَنَا َأبو 

 صلى اهللا عليه وسلم-اللَّه":ا وفَبِه ةعمالْج موَأ يضتَو نتْ  ممعُل ،نَأفْض وَل فَهنِ اغْتَسم3("و(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .169 ، تقريب التهذيب ص 2/83  اإلصابة )1(
    ).453تقريب التهذيب ص.(قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي  )2(
  .354 :رقم، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، كتاب الطهارة:سنن أبي داود  )3(
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  ثتخريج الحدي
مـن  )4( ،وابن خزيمـة  )3( ،وأحمد )2( من طريق شعبة بن الحجاج ،وأخرجه النسائي       )1(الترمذيه  أخرج

 من طريق عفان بـن  )5( ،وأخرجه الدارميطريق يزيد بن زريع ،جميعهم عن قتادة السدوسي به بنحوه       
   .م بن يحيى به بنحوهمسلم ،عن هما

  سنادرجال اإل
  .وكان يرسل كثيرا ويدلس مشهور فاضل فقيه ثقة:  البصري الحسن أبي بن الْحسن*
 ).32(تقدمت ترجمته رقم  

 سـنة  بالبـصرة  مات أحاديث له مشهور بياصح صارألنا حليف الفزاري هالل بن جندب بن سمرةَ*
  .)6(، روى له الجماعة  وخمسين ثمان
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي

   الحديثإسنادالحكم على 
   .)7(حسنوقال األلباني  ،حسن هإسناد 

        
  
  
  
  
  

                                                
  .506/497 / 1:سنن الترمذي   )1(
  .105/1379 / 3:نسائي سنن ال  )2(
  .308/20120 / 33:مسند أحمد   )3(
  .128/1757 / 3:صحيح ابن خزيمة   )4(
  .963/1581 / 2سنن الدارمي   )5(
  .256، تقريب التهذيب ص3/178  اإلصابة )6(
  .354 / 1:صحيح وضعيف سنن أبي داود  )7(
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وقد . أي وبِحمده سبحت    " سبحان اللّه وبحمده    " ومنه الحديث اآلخر    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1( لمواللّه تعالى أع. تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف 

   )197(حديث رقم 
  : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 هريـرةَ رضـي اُهللا   أبيعن ، )4(  صاِلحٍأبيعن ،)3(عن سمي ،)2(عن ماِلك ، حدثَنَا عبد اِهللا بن مسلَمةَ      
  نْهقَالَ   ،ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر َأن: "طَّـتْ   مح ةـراَئـةَ ممٍ موي يف هدمبِحاِهللا و انحبقَاَل س ن 

  .)5("خَطَاياه وِإن كَانَتْ مثَْل زبد الْبحرِ
  ثتخريج الحدي

وفيه   هريرةَأبيعن ، صاِلحٍأبيعن ، عن سمي من طريق يحيى بن يحيى عن مالك)6(ه مسلمأخرج
  زيادة

  اد رجال اإلسن
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .457 / 1النهاية في غريب األثر   )1(
  ).516تقريب التهذيب، ص ( . مالك األصبحيمالك بن انس بنهو   )2(
   ).256تقريب التهذيب ص(  ، أبو عبد اهللا المدني، القرشي المخزومييمسهو   )3(
   ).203تقريب التهذيب، ص( ،  الزيات المدنيالسمان حاِلص أبو ذَكْوانهو   )4(
  .6405 :،رقمباب فضل التسبيح، كتاب الدعوات،صحيح البخاري    )5(
  .69/7018 / 8 مسلمصحيح   )6(
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  :المبحث الرابع 
  

  .مع الهمزة  التاء
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قال لهما عمر   " في حديث علي والعباس رضي اللّه عنهما        ) س  ( ،  ) تئد  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
يقال تَِئد تَأداً كأنه أراد     . الْزموا تَُؤدتَكم   أي علَى رِسلكم وهو من التَُؤدة كأنَّه قال         " رضي اللّه عنه تَيدكُم     

والذي جاء فـي الـصحيحن أن عمـر         . هكذا ذكره أبو موسى     . أن يقول تأدكم فأبدل من الهمزة ياء        
يقال اتََّأد في فعله وقوِلـه وتَـوّأد إذا   . التَّأنّي : اتِئد أنْشُدكم باللّه وهو أمر بالتُّؤدة       : رضي اللّه عنه قال     

وقـد تكـررت فـي      . وأصل التـاء فيهـا واو       . أي تَثَبت   : واتَِّئد في أمرك    . ى وتَثَبت ولم يعجل     تأنَّ
  .)1(الحديث

  )198(حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

ِلـك بـن َأوسِ بـنِ الْحـدثَانِ          َأخْبرني ما  :قَاَل، )4(عنِ الزهرِي ، )3( َأخْبرنَا شُعيب  ،)2(حدثَنَا َأبو الْيمانِ  
  رِيفَا فَقَالَ            ،النَّصري هاجِبح هاءِإذْ ج اهعد نْهاُهللا ع يضالْخَطَّابِ ر نب رمع َأن:      دبعو انثْمي عف ْل لَكه 

 هْل لَك في عبـاسٍ وعلـي   :هم فَلَبِثَ قَليلًا ثُم جاء فَقَالَ      نَعم فََأدخلْ  :الرحمنِ والزبيرِ وسعد يستَْأذنُون فَقَالَ    
 يا َأمير الْمْؤمنين اقْضِ بيني وبين هذَا وهما يخْتَصمانِ في الَّذي            : نَعم فَلَما دخَلَا قَاَل عباس     :يستَْأذنَانِ قَالَ 

يا َأميـر   : فَقَاَل الرهطُ    ،فَاستَب علي وعباس  ،ِله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من بني النَّضيرِ         َأفَاء اُهللا علَى رسو   
 تَقُوم الـسماء     الَّذي بِِإذْنه  اتَِّئدوا َأنْشُدكُم بِاهللاِ  : فَقَاَل عمر  ِ،الْمْؤمنين اقْضِ بينَهما وَأرِح َأحدهما من الْآخَر      

 لَا نُورثُ ما تَركْنَا صـدقَةٌ يرِيـد بِـذَِلك    :"والَْأرض هْل تَعلَمون َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ        
ه5( ...."نَفْس(.  

  ثتخريج الحدي
وس عن عمر بن الخطـاب       الزهري ،عن مالك بن أ      عن  ، عقيل األيلي من طريق   ،)6(البخاريه  أخرج 

  .بنحوه 
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات 
        

  
                                                

    .460 / 1النهاية في غريب األثر    )1(
   ).176تقريب التهذيب ص.(  الحكم بن نافع البهراني)2(
   ).506تقريب التهذيب ص.(شعيب بن أبي حمزة القرشي  )3(
   ).506تقريب التهذيب ص.(محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري )4(
  4033 :،رقمباب حديث بني النضير،غازيكتاب الم،صحيح البخاري  )5(
  5/89/5358  المرجع السابق )6(
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  .)1(أي أحده إليه وحقَّقَه" إن رجل أتاه فَأتْأر إليه النظر " فيه ) ه ( ،)تأر:( قال ابن األثير رحمه اهللا 
   )199(حديث رقم 

  .عثر عليه لم أ
        

فيمر الرجل كشَد الْفَرس التَِّئق     " في حديث الصراط    " ) ه  " س  ( ،  )  ق  تأ: ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2( يقال أتْأقْتُ األناء إذا مألتَه. أي الممتَلئ " الجواد 

   )200(حديث رقم 
  .لم أعثر عليه 

        
يقـال أتْأمـت   "  مفْرِد متِْئم أو" في حديث عمير بن أفْصى     ) س  ( ،  ) تأم  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

والجميـع  . والولَدان تَوأمـان  . كان ذلك عادتها فهي متْآم والمرأة فهي متِْئم إذا وضعت اثْنَين في بطْن      
  .)3(التي تلد واحدا: والمفْرد . تُؤام وتوائم 

   )201(حديث رقم 
  .لم أعثر عليه 

        
  

  
  
  
  
  

                                                
    .461 / 1النهاية في غريب األثر    )1(
    .  المرجع السابق نفسه )2(
  .463 / 1المرجع السابق   )3(
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  :المبحث الخامس 
  

  .الباء مع التاء 
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: التَّـب   " تَباً لَك سائر اليومِ ألهذا جمعتنا ؟        " ،في حديث أبي لهب،     ) تبب  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(ثوقد تكرر ذكره في الحدي.ظهار يقال تَب يتب تَبا وهو منصوب بفعل مضمر متْروك اإل. الهالك 

   )202(حديث رقم 
  :ام البخاري رحمه اهللا قال اإلم

عنِ ،  عن سعيد بنِ جبيرٍ      ،   حدثَني عمرو بن مرةَ   ،  حدثَنَا الَْأعمشُ   ،   أبيحدثَنَا  ،  حدثَنَا عمر بن حفْصٍ     
 تَبا لَـك سـاِئر   :بِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَيه لَعنَةُ اِهللا ِللنَّ قَاَل َأبو لَهبٍ: عباسٍ رضي اُهللا عنْهما قَالَ ابن

  . )3 ()2( ) لَهبٍ وتَبأبيتَبتْ يدا (الْيومِ فَنَزلَتْ 
  ثتخريج الحدي

، كالهما عـن  القرشي أسامة   أبي من طريق    )5( مسلم من طريق محمد بن حازم ، و      )4( البخاري   هأخرج
  . األعمش به مفصالً

   رجال اإلسناد
*فْصح نب اثينِ غب ِنِ طَلْقةَ باوِيعم ياقليلً حفظه تغير ،فقيه ثقة ،القاضي الكوفي عمر أبو ،النَّخَع 
  . )6(، روى له الجماعة ومائةوتسعين خمس أو أربع سنة مات ،اآلخر في

وقال . )10("يدلس كان أنه إال ثبتاً مأموناً:" وزاد، وابن سعد )9(، والعجلي)8(، والنسائي)7(وثقه ابن معين
أما بالنسبة لتدليسه ف. )11("صالح فهو كتابه من عنه كتب فمن ،استقضى ما بعد حفظه ساء:" زرعةو أب

وأما بالنسبة الختالطه فعده . )12(فقد عده ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين فال يضر تدليسه

                                                
  .465 / 1النهاية في غريب األثر )  1(
  ).1سورة المسد آية رقم   ()2(
   .4033: ،رقماب ذكر شرار الموتىب،كتاب الجنائز،صحيح البخاري   )3(
  .6/122/4801  المرجع السابق )4(
   .134/529 / 1 مسلمصحيح   )5(
   .173ص:تقريب التهذيب  )6(
   .7/60:تهذيب الكمال   )7(
  .7/62:  المرجع السابق)8(

  .1/310: الثقات للعجلي)9(

  .6/389:  الطبقات الكبرى )10(

  .3/185:  الجرح والتعديل)11(

  .20ص:ات المدلسين  طبق)12(
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هو ثقة، وتدليسه واختالطه ال : قلت. )1( أصالًالعالئي في القسم األول الذي لم يوجب اختالطه ضعفاً
  .يضره

مدلس من الثانية، ومرسل، ولم يرو عن أحد ممن  لكنه ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمان هو :الَْأعمشُ
  ).5(سبقت ترجمته حديث رقم . أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

أي اسـتَقام   " حتى استَتَب له ما حـاول فـي أعـدائك           " وفي حديث الدعاء  : مه اهللا   قال ابن األثير رح   
  )2(واستَمر

   )203(حديث رقم 
  .لم أعثر عليه 

        
 -اللهم اجعل في قلبي نـورا       " في حديث دعاء قيام الليل      ) س  ( ،  ) تبت  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

راد بالتَّابوت األضالع وما تَحوِيـه كالقلـب والكبـد وغيرهمـا تـشبيها              أ"  في التَّابوت    -وذكر سبعاً   
  ).3(بالصندوق الذي يحرز فيه المتاع أي أنه مكْنُون موضوع في الصندوق

   )204(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 ابـن عنِ  ،   )7(عن كُريبٍ ،   )6(عن سلَمةَ ،  )5( سفْيان   عن،   )4( مهدي ابنحدثَنَا  ،  حدثَنَا علي بن عبد اِهللا      
فَغَـسَل  ،   فََأتَى حاجتَه     ،  فَقَام النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      ، بِتُّ عنْد ميمونَةَ   : قَالَ ،عباسٍ رضي اُهللا عنْهما   

   هيديو ههجو  ،   نَام قَا ،  ثُم ثُمةَ    ،مبرا   ،   فََأتَى الْقنَاقَهفََأطْلَقَ ش  ،     ـركْثي نِ لَميوءضو نيا بوءضَأ وضتَو ثُم، 
 فَقُمـتُ ، فَقَام يصلِّي ، فَتَوضْأتُ ،  فَتَمطَّيتُ كَراهيةَ َأن يرى َأنِّي كُنْتُ َأتَّقيهِم  ،فَقُمتُ،  فَصلَّى   ، وقَد َأبلَغَ 

 ارِهسي ني     ، عفََأخَذَ بُِأذُن   ،    هينمي ني عنارةً      ،  فََأدكْعةَ رشْرثَلَاثَ ع لَاتُهتْ صفَتَتَام  ،   عطَجاض ثُم  ،  فَنَـام

                                                
  .25ص:  المختلطین للعالئي)1 (

  . 466 / 1النھایة في غریب األثر )  2(
  .المرجع السابق نفسه ) 3(
    ).351تقريب التقريب، ص( ، األزدي وأعبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري )4(
   ).244تقريب التقريب، ص( ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفيهو   )5(
  .)248تقريب التهذيب ص.(سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي   )6(
  ).461تقريب التهذيب ص.(كريب بن أبي مسلم القرشي )7(
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  ،  فـي دعاِئـه    :وكَان يقُولُ ،   )1(فَصلَّى ولَم يتَوضأْ  ،  فَآذَنَه بِلَاٌل بِالصلَاة    ،  وكَان ِإذَا نَام نَفَخَ     ،  حتَّى نَفَخَ   
وعن يـسارِي   ،  وعن يميني نُورا    ،  وفي سمعي نُورا    ،  وفي بصرِي نُورا    ،  اللَّهم اجعْل في قَلْبِي نُورا      "

 :قَـاَل كُريـب  ، "ْل ِلي نُـورا  واجع،  وخَلْفي نُورا     ، وَأمامي نُورا ،  وتَحتي نُورا   ،  وفَوقي نُورا   ،  نُورا  
  وتي التَّابف عبساسِ      ، وبالْع لَدو نلًا مجيتُ رفَلَق  ،     ي بِهِنثَندبِي   ،   فَحصع ـي   ،  فَذَكَرملَحـي   ،  ومدو ،

  .)2( وذَكَر خَصلَتَينِ، وبشَرِي ، وشَعرِي 
  ثتخريج الحدي

  . عن عبد الرحمن بن مهدي به بمثله  ،بداهللا بن هاشم بن حيانع من طريق )3(ه مسلمأخرج 
  رجال اإلسناد 

  .جميع رجال اإلسناد ثقات 
        

الذَّهب بالذهب تبرها وعينهـا والفـضة تبرهـا      " فيه  ] ) ه  [ س  ( ،  ) تبر: ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
يضربا دنَانير ودراهم فإذا كانا عيناً وقد يطلـق التِّبـر علـى     والفضة قبل أن الذهبالتِّبر هو " وعينها  

غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اخْتصاصه بالذهب ومنهم من يجعلُـه فـي               
  .)4(الذهب أصال وفي غيره فَرعا ومجازا

   )205(حديث رقم 
   : رحمه اهللاقال اإلمام أبوداود

عـن َأبِـى   ، بن دعامـة عن قَتَادةَ ، بن يحيى حدثَنَا همام   ،  حدثَنَا بِشْر بن عمر     ،  ا الْحسن بن على     حدثَنَ
ه صـلى   َأن رسوَل اللَّ  ،  عن عبادةَ بنِ الصامت     ،  عن َأبِى اَألشْعث الصنْعانى     ،عن مسلمٍ الْمكِّى  ،  الْخَليِل  

 )5(والْبر بِالْبر مدى  ،  والْفضةُ بِالْفضة تبرها وعينُها     ،   الذَّهب بِالذَّهبِ تبرها وعينُها      :"قَاَل اهللا عليه وسلم  
  .  )6( ....."الْملْح بِالْملْحِ مدى بِمدىٍ و، والتَّمر بِالتَّمرِ مدى بِمدىٍ ، والشَّعير بِالشَّعيرِ مدى بِمدىٍ ، بِمدىٍ 

  
  

                                                
 عينه تنام كان وسلم عليه اهللا صلى ألنه الحدث مظنة بل حدثا ليس النوم أن على دليل فيه يتوضأ ولم فصلى قوله  )1(

  .يتوضأ لم وربما ومقالن من قام إذا توضأ ربما كان ولهذا بذلك لعلم أحدث وفل قلبه ينام وال
  . )138 : فتح الباري البن حجر رقم(
  6316 :،رقمباب الدعاء إذا انتبه بالليل، كتاب الدعوات،صحيح البخاري   )2(
  .2/178/1824 مسلمصحيح   )3(
  .467 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
  ).15/272لسان العرب .(ل ألهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك صاع ونصفمكيا: المدى   )5(
   .254/3351 / 3 سنن أبي داود  )6(
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  ثتخريج الحدي
 مـن طريـق   )2(ه الطحاويأخرج عروبة ،عن قتادة به بمثله ، وأبي ابن من طريق  )1(ه النسائي أخرج 

  .   من طريق بشر بن عمر ، عن همام به بمثله )3(ه البيهقي أخرجهمام ، عن قتادة به بمثله ، و
  دسنارجال اإل

 عبد بنا وأغرب والنسائي معين بنا وثقه البصري موالهم الضبعي مريم أبي بن صالحالْخَليِل وَأبِ*
   ،األشعري موسى أبي عن :"قال العالئي.)4(، روى له الجماعة  السادسة من به يحتج ال :فقال البر
 قالو ،قاعدته على مسلم صحيح في سعيد أبي عن وروايته ،مرسل وهو ،الخدري سعيد وأبي

   . هذه الرواية ليست عمن أرسل عنهم:قلت .)5( "شيئاً األنصاري قتادة أبي من يسمع لم :الترمذي
*  تامنِ الصةَ بادبمـات ، مشهور بدري النقباء أحد ،المدني الوليد أبو الخزرجي صاريألنا قيس بن ع 

،  عفيـر  بـن  سعيد قال،   اويةمع خالفة إلى عاش وقيل ،وسبعون اثنتان وله وثالثين أربع سنة بالرملة
  .)6(، روى له الجماعة  أشبار عشرة طوله كان

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . وقال عنه األلباني صحيح  . ه صحيحإسناد

        
 ولد البقـرة    التَّبيع" في كل ثالثين تَبِيع     " في حديث الزكاة    ) س  ( ،  ) تبع  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)7(معها ولدها: وبقَرة متْبِع . أوَل سنة 
   )206(حديث رقم 

  :رحمه اهللا قال اإلمام أبوداود 
       ىلالنُّفَي دمحم نب اللَّه دبثَنَا عدح  ، ريهثَنَا زداقَ    ،ححو ِإسثَنَا َأبدـا ، حنِ الْحعةَ ورمنِ ضمِ باصع نع رِث

 هـاتُوا  :" َأنَّه قَاَل ر َأحسبه عنِ النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم       قَاَل زهي  ،ى رضى اهللا عنه     عن عل ،  اَألعورِ  
      مهرا دمهرد ينعبكُلِّ َأر نشُورِ مالْع عبمٍ ، رهرد اَئتَىم متَّى تَتح ءشَى كُملَيع سلَيو،   ـاَئتَىفَِإذَا كَانَتْ م

                                                
  .7/313/4577  سنن النسائي )1(
  .4/4/5073  شرح معاني اآلثار )2(
  .5/291/10848  السنن الكبرى )3(
  .273 ص تقريب التهذيب  )4(
  .198، صجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )5(
  .292، تقريب التهذيب ص 3/624  اإلصابة )6(
  .468 / 1النهاية في غريب األثر )   7(
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     ماهرةُ دسا خَميهمٍ فَفهرد  ،فَم    ابِ ذَِلكسلَى حفَع ادشَاةً شَاةٌ         . ا ز ينعبى كُلِّ َأرى الْغَنَمِ ففو  ،   كُني لَم فَِإن
 وفى الْبقَرِ فـى كُـلِّ       " :غَنَمِ مثَْل الزهرِى قَالَ   وساقَ صدقَةَ الْ  . "لَيس علَيك فيها شَىء     ِإالَّ تسعا وثَالَثين فَ   

 تَبِيع يننَّةٌ، ثَالَثسم ينعبى اَألرف2( ....)1(و(.  
  ثتخريج الحدي

 مـن طريـق     )5( ،وابن ماجـه   )4(أبي عوانة اليشكري ،وأخرجه النسائي     من طريق    )3(الترمذيه  أخرج
   . به بنحوه سفيان الثوري ،كالهما عن أبي إسحاق

  سنادرجال اإل
*ريهأبـي  عن سماعه أن إال ثبت ثقة الجزيرة نزيل الكوفي الجعفي خيثمة أبو حديج بن معاوية  بن ز 

، روى لـه    مائـة  سـنة  مولده وكان  ومائة ،  وسبعين أربع أو ثالث أو اثنتين سنة مات، بأخرة إسحاق
  .لثوري متابعة تامة وسفيان ا تابعه أبو عوانة اليشكري:قلت  .)6(الجماعة 

  .  )162( ، قلت هوثقة، تقدمت ترجمته رقم بأخرة اختلط الثالثة من عابد مكثر ثقة السبيعي بو ِإسحاقََأ*
  و داود أبـو  لـه  روى ومائـة    وسبعين أربع سنة مات ، صدوق ،الكوفي السلوليعاصمِ بنِ ضمرةَ    *

 بـن  وقال ،بأس به ليس النسائي وقال ،المديني بن ثقهو: قال الذهبي   .)7(ماجه ابن و النسائي و الترمذي
  .هو ثقة  :قلت. )9( العجلي هوثق .)8( بتليينه عدي

*ارِثرِ  بن عبداهللا  الْحوفـي  الـشعبي  كذبـه ،  علي صاحب،   زهير أبو الكوفي الحوتي الهمداني  اَألع 
 ابـن  خالفة في مات ،حديثين سوى النسائي عند له وليس ،ضعف حديثه وفي،   بالرفض ورمي ،رأيه
 :وغيره النسائيقال  : قال الذهبي    قال.)10(ماجه ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو  له روى ،الزبير
سـنة خمـسة     مات الناس وأحسب الناس وأفرض،   الناس أفقه كان :داود أبي بن وقال،   بالقوي ليس

  .قلت في حديثه ضعف  .)11( وستتين وأربع مائة
  .اد ثقاتباقي رجال اإلسن

                                                
   ).10/1574/ 2سنن أبي داود (التى طلع سنها فى السنة الثالثة :مسنة  )1(
   .1574 :،رقمباب في زكاة السائمة، كتاب الزكاة،سنن أبي داود )2(
  .2/8/620:سنن الترمذي  )3(
  .5/39/2476:ائيسنن النس  )4(
  .3/256/1790:سنن ابن ماجه  )5(
  .218  تقريب التهذيب ص )6(
  .129  المرجع السابق ص )7(
  .1/519  الكاشف )8(
  .2/8  الثقات للعجلي  )9(
  .146  تقريب التهذيب ص )10(
   .1/303  الكاشف )11(
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   الحديثإسنادالحكم على 
   .ضعف حديثه في اَألعورِ  بن عبداهللالْحارِث ألن ،ضعيف ه إسناد

        
والتَّبِيع . أي خادماً   " وكنت تَبِيعا لطلحة بن عبيد اللّه       " ومنه حديث الحديبية    : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(الذي يتْبعك بِحقّ يطاِلبك به

   )207(قم حديث ر
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 

 عـامرٍ  َأبـو  َأخْبرنَـا  ِإبراهيم، بن ِإسحقُ وحدثَنَا ح الْقَاسمِ، بن هاشم حدثَنَا شَيبةَ، أبي بن بكْرِ َأبو حدثَنَا
،يقَدا الْعملَاهك نةَ عكْرِمنِ عارٍ، بمثَنَا ح عدوح عدب اللَّه نب دبنِ عمحالر يارِمذَا الدهو ،يثُهدنَا حرَأخْب 

 ،أبي حدثَني سلَمةَ، بن ِإياس حدثَني عمارٍ، بن عكْرِمةُ حدثَنَا الْمجِيد، عبد بن اللَّه عبيد الْحنَفي، علي َأبو
 شَـاةً  خَمسون وعلَيها ماَئةً، عشْرةَ َأربع ونَحن وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل مع الْحديبِيةَ قَدمنَا: قَاَل
ـ  فَِإمـا  الركيـة  جبـا  علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فَقَعد: قَاَل تُروِيها، لَا عـا  ا،دِإمقَ  وـصب 

 وكُنْـتُ : قَـالَ  واصطَلَحنَا، بعضٍ في بعضنَا مشَى حتَّى الصلْح راسلُونَا الْمشْرِكين ِإن ثُم......... فيها،
 ومـاِلي  َأهلـي  وتَركْـتُ  امـه، طَع من وآكُُل وَأخْدمه، وَأحسه، فَرسه، َأسقي اللَّه، عبيد بنِ ِلطَلْحةَ تَبِيعا

  .)2( ......"وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى ورسوِله اللَّه ِإلَى مهاجِرا
  ثتخريج الحدي

  .مختصراًمن طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع  )3( البخاريأخرجه 
  رجال اإلسناد

 يحيى عن روايته وفي ،يغلط صدوق ،البصرة من أصله اليمامي عمار أبو ،يلجالع عكْرِمةُ بن عمارٍ*
 ،ومسلم اً،ليقتع البخاريروى له   والمائة،الستين قبيل مات ،كتاب له يكن ولم ،اضطراب كثير أبي بن
، كما جاء في  ابن شهابلم يغلط في هذا الحديث، لوجود المتابعة التامة من : قلت. )4(األربعةاألئمة و

  . دأحمرواية 
  . باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  

                                                
  .468 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
   .4779: ،رقمباب غزوة ذي قرد وغيرها، كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم  )2(
  .3/136/2477صحيح مسلم)3(
   .396 تقريب التهذيب، ص ) 4(
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أي إذا " إذا ُأتْبِع أحدكم علـى ملـِئ فَلْيتْبـع    " ومنه حديث الحوالة ) ه س : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وصوابه بسكُون التَّـاء   أصحاب الحديث يروونه اتُّبع بتَشديد التَّاء: بي اقال الخط . أحيلعلى قادر فليحتل    

  .)1( ُأكْرِم وليس هذا أمراً على الوجوب وإنما هو على الرفْق واألدب واإلباحة بوزن
   )208(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
ضي  هريرةَ ر  أبيعن  ،)4(عنِ الَْأعرجِ   ،   )3( الزنَاد أبيعن  ،   )2(َأخْبرنَا ماِلك ،  حدثَنَا عبد اِهللا بن يوسفَ      

 نْهلَّى، اُهللا عوَل اِهللا صسر قَاَلَأن لَّمسو هلَياُهللا ع  ": ظُلْم يطُْل الْغَنم ،      ـيللَـى مع كُمـدَأح فَـِإذَا ُأتْبِـع
عتْب5("فَلْي(.  

  ثتخريج الحدي
  .  الزناد به بمثله أبي، عن بن أنس ، من طريق مالك )6(مسلم ه أخرج

  رجال اإلسناد
  . جميع رجال اإلسناد ثقات

        
قال يا رسول اللّه ما المال الذي لـيس فيـه        " وحديث قيس بن عاصم     ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

يريد بِالتَّبِعة ما يتْبع المـاَل مـن   ". نعم المال أربعون والكثير ستُّون    : تَبِعةٌ من طاِلب وال ضيف ؟ قال        
  .)7(وق وهو من تَبِعتُ الرجل بِحقّينَواِئب الحق

   )209(حديث رقم 
  :  رحمه اهللا الحاكمقال اإلمام 

           ،يـطاسالْو زِيدي نب دمحي َأبِي، ثَنَا مثَندٍل، حنْبنِ حب دمَأح نب اللَّه دبُل، ثَنَا عدالْع شَاذمح نب يلثَنَا عدح
   ادقَالَ           ثَنَا زِي ،نْهع اللَّه يضر ،نْقَرِيمٍ الْماصع نب سي قَيثَندنِ، حسنِ الْحع ،اصصلَـى    : الْجتُ عمقَـد

لْـتُ َأتَيتُـه    فَلَمـا نَز  " هذَا سيد َأهِل الْوبرِ     : " رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَما رآني سمعتُه، يقُولُ         

                                                
  .468 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
   ).516تقريب التهذيب، ص ( .مالك بن انس بن مالك األصبحيهو   )2(
   ).302تقريب التهذيب، ص( .نَادالز َأبِيب المعروف ،الرحمن عبد أبو ،القرشي انوكْذَ بن اهللا عبدهو   )3(
   ).352تقريب التهذيب، ص( ،  أبو داود المدني،عبد الرحمن بن هرمز األعرجهو   )4(
  2287 :،رقمباب الحوالة، كتاب الحواالت،صحيح البخاري  )5(
   .5/34/4085  صحيح مسلم )6(
  .468 / 1النهاية في غريب األثر )   7(
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 يا رسوَل اللَّه ما الْماُل الَّذي لَا يكُون علَي فيه تَبِعةٌ من ضـيف ضـافَني وعيـالٍ                 : فَجعلْتُ ُأحدثُه فَقُلْتُ  
  .)1( ......."نعم الْماُل الَْأربعون، والَْأكْثَر الستُّون، : " كَثُروا ؟ فَقَاَل

   الحديثتخريج
 من طريق يزيد    .)3( من طريق القاسم بن مطيب ،وأخرجه الطبري       )2(أخرجه البخاري في األدب المفرد    

 مـن طريـق     .)4(وأخرجه الطبراني . بن زياد كالهما عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم بنحوه            
  .علي بن الجعد عن محمد بن يزيد الواسطي به بنحوه 

  رجال اإلسناد
*صالْج ادزِيمجمع على تضعيفه   :اص   
*نسالْح ننِ َأبِى بسالْح رِىصيرسل وكان ،مشهور فاضل فقيه ثقة ،األنصاري يسار أبيه واسم ،الْب 

  .)5(روى له الجماعة ،التسعين قارب وقد ،ومائة عشر سنة مات ،ويدلس ،كثيراً
 ،علياً ورأى ،خطبته وسمع عثمان رأى : ابن حجر من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وقالذكره
 اإلسناد بتدليس وصفه ،أحد كل عن كثيراً ويرسل ،الحديث من مكثراً كان ،منه سماعه يثبت ولم

، و لكن هذا  ومرسل عن كثير من الصحابةهومدلس من الثانية فال يضر تدليسه،: قلت ،)6(النسائي
   .)7(الحديث ليس عمن أرسل عنهم كما ذكر العالئي

  .جال اإلسناد ثقات باقي ر
  الحكم على اإلسناد

  .إسناده ضعيف ،ألن زياد الجصاص ضعيف
        

  
  

                                                
ذكر قيس بن عاصم المنقري رضـي اهللا  ،كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم  ،للحاكمالمستدرك على الصحيحين      )1(

  6643 :،رقمعنه
   .328/953 / 1 األدب المفرد   )2(
  .1/269/448تهذيب اآلثار  )3(
  .18/339المعجم الكبير  )4(
  .160 نفسه، ص) 5(
  . 29 طبقات المدلسين، ص) 6(
  . 165-162 جامع التحصيل، ص) 7(
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أي اجعلنا نَتَّبِعهم علـى  " تابِع بينَنَا وبينَهم عل الخيرات     " وفي حديث الدعاء    : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(ما هم عليه

   )210(حديث رقم 
   .عثر عليهلم أ

        
تُبع ملك فـي الزمـان   " ال تَسبوا تُبعاً فإنه أول من كسا الكعبة " وفيه) س : ( ابن األثير رحمه اهللا     قال  

قيل كام ال يسمى تُبعا حتى يملك حـضرموت   . ملوك اليمن   : األول قيل اسمه أسعد أبو كَرِب والتَّبابِعةُ        
  .)2(وسبأ وحمير

  )211(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

   نسثَنَا حدثَنَا  ،  )3(حدةَ   ابنحابِرٍ       ،   لَهِيعج نو برمةَ ععرو زثَنَا َأبدح  ،     دعنِ سِل بهس نتُ  :قَاَل،  ععمس 
  .)4("د كَان َأسلَمفَِإنَّه قَ، لَا تَسبوا تُبعا : "رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل 

  ثتخريج الحدي
،  بمثلـه     زرعة عن سهل بـن سـعد       أبيمن طريق عبداهللا بن لهيعة عن       )5(ه عبداهللا بن وهب     أخرج 
 من طريق عبداهللا بن يوسـف ،        )7(ه الطبراني أخرج، و   من طريق حسن بن موسى     )6(  أحمده  أخرجو

  . به بمثلهلهيعةعبداهللا بن عن )عبداهللا بن يوسف  وحسن بن موسى (كالهما
  سنادرجال اإل

هو ضعيف باستثناء رواية العبادلة عنه كابن       : لت ق  ، كتبه بعد احتراق  خلط صدوق لهيعة بن اهللا عبد*
  ).25( تقدمت ترجمته رقم .المبارك وابن وهب 

 العـشرين  بعـد  مات، الرابعة من،   شيعي ضعيف،   المصري الحضرمي َأبو زرعةَ عمرو بن جابِرٍ    *
  .)8( أحمد، روى له الترمذي و ومائة

                                                
  .468 / 1نهاية في غريب األثر ال)   1(
  .المرجع السابق نفسه )    2(
  .)164 ص : تقريب التهذيب.(األشيب موسى بن  الحسن بن موسىحسنال  )3(
  .519/22880 / 37مسند أحمد   )4(
  .1/37/5  الجامع في الحديث )5(
  .5/340/22931  مسند أحمد )6(
  .6/203  المعجم الكبير )7(
   .419ذيب ص    تقريب الته)8(
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* دعنِ سِل به27( ، تقدمت ترجمته رقم بيا صحمالك بنس.(  
  .باقي رجال الحديث ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .)1(ؤوطنروقال بذلك شعيب األ.  ضعيف،  زرعةَ ا َأبألن ضعيف ،ه إسناد

        
هو إغْماض  " بن فيها يهوِي بها في النار     إن الرجل ليتكلم بالكلمة يتَ    "هفي) تبن  :( قال ابن األثير رحمه اهللا    
  .)2(قال  الفطْنَة والذكاء: والتَّبانة . يقال قَد تَبن يتَبن تَتْبِيناً إذا أدقّ النَّظر . الكالم والجدُل في الدين 

   )212(حديث رقم 
   : رحمه اهللا البخاريقال االمام 

عن عيسى بـنِ  ،عن محمد بنِ ِإبراهيم ،)4(عن يزِيد ،)3( حدثَني ابن َأبِي حازِمٍ      ، ِإبراهيم بن حمزةَ   حدثَني
      يماِهللا التَّي ديبنِ عةَ بةَ  ،طَلْحريرَأبِي ه نلَّ    ،عوَل اِهللا صسر عملَّ    سسو هلَيقُ:"م  ى اُهللا عوُل  ي   تَكَلَّملَي دبالْع ِإن

  .)5( " َأبعد مما بين الْمشْرِق، يزِلُّ بِها في النَّارِ،بِالْكَلمة ما يتَبين فيها
  ).يتَبين(  لفظة على وإنا عثرت)تبن ( بن األثير على لفظة الم أعثر 

  ثتخريج الحدي
 من طريـق    .)7(ه مسلم أخرجو،عن أبي هريرة بنحوه      ح الزيات أبي صال   من طريق  )6(ه البخاري أخرج
  .به بنحوه   ،عن يزيد بن عبد اهللا ،الدراوردى الْعزِيزِ عبد

  رجال اإلسناد
 ومـائتين، روى    ثالثين سنة مات ،صدوق إسحاق أبو ،الزبيرِى حمزةَ بنِ دمحم  بنِ ِإبراهيم بن حمزةَ  *

  .)9("صدوق في الحديث:"وثقه ابن سعد وزاد.)8(خاري، وأبو داود، والنسائيله الب
  
  

                                                
  .5/340/22931  مسند أحمد )1(
  .470 / 1النهاية في غريب األثر )   2(
  ).356تقريب التهذيب ص.(سلمة بن دينار المخزومى: عبد العزيز بن أبى حازم    )3(
  ).602تقريب التهذيب ص.(الليثي الهاد بن أسامة بن اهللا عبد بن يزيد   )4(
  6477 :،رقمباب حفظ اللسان،  كتاب الرقاق،صحيح البخاري     )5(
  .101/6478 / 8صحيح البخاري    )6(
  .224/7673 / 8صحيح مسلم    )7(
  . 89 تقريب التهذيب، ص) 8(
    .5/441  الطبقات الكبرى، )9(
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 هو ثقـة،    :قلت .)3(توذكره ابن حبان في الثقا     .)2( به ال بأس :  وقال النسائي  .)1( صدوق :وقال أبو حاتم  
  .محمد بن أبي عمر المكيوله متابع وهو 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

التُّبان سـراويُل صـغير     " صلّى رجل في تُبان وقميص      " وفي حديث عمر    : هللا  قال ابن األثير رحمه ا    
  .)4(يستر العورة المغلَّظة فقط ويكثر لُبسه المالَّحون وأراد به ها هنا السراويل الصغير

   )213(حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 قَام  : قَالَ ، هريرةَ أبيعن  ،)6(عن محمد ، )5(عن َأيوب ،حدثَنَا حماد بن زيد     :قَاَل  ،حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ     
      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ٌل ِإلَى النَّبِيجر،        داحبِ الْوي الثَّوف لَاةنِ الصع َألَهنِ  :"فَقَاَل  ، فَسيبثَو جِدي كُلُّكُمَأو،  ثُم 

  رمٌل عجَأَل روا    : فَقَالَ ،سعساُهللا فََأو عسِإذَا و ،      هابيث هلَيٌل عجر عمج ،    اءرِدارٍ وي ِإزٌل فجلَّى رـي   ،صف 
 في تُبـانٍ    ،وقَباءفي سراوِيَل   ،في سراوِيَل وقَميصٍ    ، في سراوِيَل ورِداء     ،في ِإزارٍ وقَباء  ،ِإزارٍ وقَميصٍ   

 اءقَبيصٍ،وقَمانٍ وي تُبقَاَل: قَاَل،ف هبسَأحو :اءرِدانٍ وي تُب7(" ف(.  
  ثتخريج الحدي

  .تفرد به البخاري 
   رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  
  

  

                                                
  .2/95 الجرح والتعديل، ) 1(
  .61مشيخة النسائي، ص ) 2(
  . 8/72الثقات البن حبان، ) 3(
  .470 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
   ).117تقریب التقریب، ص( ،  أبو بكر البصري،انيَیِتْخان السََّسْیأیوب بن أبي تمیمة واسمھ َكھو )5(
   ).483تقریب التقریب، ص( البصري عمرة أبي بن بكر أبو ،يارِسيرِين األنص بن  محمدهو)6(
  .365 :،رقموالتبان والقباءباب الصالة في القميص والسراويل ، كتاب الصالة،صحيح البخاري)7(
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  :الفصل الثالث 

  ".حرف التاء مع الراء إلى األحاديث الواردة من حرف التاء مع الثاء"
  
  

  وفيه أربعة مباحث
  

  .التاء مع الجيم:  االولالمبحث 
  .التاء مع الحاء :  الثانيالمبحث 
  .التاء مع الخاء  : الثالثالمبحث 
  .التاء  مع الراء  : الرابعالمبحث 
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  :المبحث االول
  

  .التاء مع الجيم
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إن التُّجار يبعثون يوم القيامة فُجارا إال من اتقى اللّـه وبـر   "فيه ) ... تجر: ( اهللا قال ابن األثير رحمه  
سماهم فُجاراً لما في البيع والشراء من اَأليمان الكاذبة والغَـبن والتَّـدليس والربـا الـذي ال                " وصدق  

وقيل أصل التَّاجر   . تقى اللّه وبر وصدق     إال من ا  : يتحاشاه أكثرهم وال يفْطُنُون له ولهذا قال في تمامه          
 بالكـسر   وجمع التاجر تُجار بالـضم والتـشديد وتجـار        . عندهم الخمار اسم يخصونه به بين التُّجار        

   )1(فوالتخفيف وبالضم والتخفي
  )214(حديث رقم 

  :قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا 
عـن  ، عن عبد اللَّه بنِ عثْمان بـنِ خُثَـيمٍ   ، حدثَنَا بِشْر بن الْمفَضِل     ،  لَف  حدثَنَا َأبو سلَمةَ يحيى بن خَ      

مِإسةَ      عانِ رِفَاعب ديبنِ عيَل ب  ،  نأبيع  ه  ، هدج نِإلَـى             ،   ع ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عم جخَر َأنَّه
،  فَاستَجابوا ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         ،يا معشَر التُّجارِ  : "فَقَاَل  ،   فَرَأى النَّاس يتَبايعون     الْمصلَّى

     هِإلَي مهارصَأبو منَاقَهوا َأعفَعرفُ     :" فَقَاَل  ،  و ةاميالْق موي ثُونعبي ارالتُّج ِإن    ـربو اتَّقَـى اللَّـه نا ِإلَّا مارج
  .)2("وصدقَ

  ثتخريج الحدي
  الثوري،من طريق سفيان  )4( والطبراني ليم الطائفي،من طريق يحيى بن س )3(  ماجهابنه أخرج 
اسـماعيل بـن     من طريـق   )7(  والبيهقي )6(  ، والحاكم  من طريق داود بن عبد الرحمن      )5( حبان ابنو

، )واسماعيل بن زكريـا  الثوري وداود بن عبد الرحمن سفيان ليم الطائفي و  يحيى بن س  ( جميعهمزكريا  
  .نحوهعن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم به ب

  سنادرجال اإل
 ومائتين، روى لـه  وأربعين اثنتين سنة مات ،العاشرة من صدوق، البصري بو سلَمةَ يحيى بن خَلَف  أ*

  . حجرابنقلت هو صدوق كما قال .)9( حبان في الثقات ابن وذكره .)8( ماجهابنمسلم والترمذي و

                                                
  .474 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .1210:،رقمباب ما جاء في التجار، البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب:سنن الترمذي)2(
  .3/514/2146 سنن ابن ماجه )3(
  .5/44 المعجم الكبير )4(
  .11/276/4910 صحيح ابن حبان )5(
  .2103 / 2/6حيحين  المستدرك على الص)6(
  .5/266/10717 السنن الكبرى للبيهقي )7(
  .589 تقريب التهذيب ص )8(
  .9/268 الثقات البن حبان )9(
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*مٍ     عبنِ خُثَيب انثْمنِ عب اللَّه اثنتـين  سـنة  مـات  ،الخامـسة  من صدوق،  عثمان أبو المكي القاريد 
قال .)1(ماجه ابنو، النسائيو ،الترمذي و، داود أبو و، مسلم و ،تعليقا البخاري له روى ومائة، وثالثين

   . حجر ابن كما قال ، هو صدوق:قلت.)2(به بأس صالح الحديث   حاتم ماأبي ابن
*مِإسعيلا    ديبنِ عةَ   اهللا  بنِ رِفَاعالـسادسة  من،مقبول ،إضافة بال عبيد بنا ويقال،ينالالعج رافع بنب 

: وقال الذهبي .)4( حبان في الثقات   ابنذكره  .)3(ماجه ابنو ،الترمذيو،المفرد األدب في البخاري له روى
   . مقبول هو:قلت .  )5(مقبول لم يترك

 اهللا صلى النبي عهد في ولد اهللا عبيد فيه ويقال الزرقي صاريألنا مالك بن رافع بن رفاعة بن عبيد*
وثقـه  . )6(ماجه ابن و النسائي و الترمذي و داود أبو و المفرد األدب في البخاري له روى،   وسلم عليه

  . )9( حبان في الثقاتابن، وذكره )8(ه وال ألخيه بي حاتم ليس له صحبة وال ألأبي ابن  ، وقال)7(العجلي

 أول فـي  مـات  ،بدر أهل من ،   بيا، صح  صاريألنا معاذ أبو نالالعج بن مالك بن رافع بن رفاعة*
   .)10(ماجه ابن و النسائي و الترمذي و داود أبوو البخاري له روى، معاوية خالفة

   الحديثدإسناالحكم على 
  .)11(ضعيف: وكذلك قال األلباني .  ضعيفه إسناد

        
   
  
  
  

                                                
  .313تقريب التهذيب ص )1(
  .5/111 الجرح والتعديل )2(
  .109 تقريب التهذيب ص )3(
  .6/28 الثقات البن حبان )4(
  .1/248 الكاشف )5(
  .377 تقريب التهذيب ص )6(
  .2/116 الثقات للعجلي )7(
  .5/406 الحرح والتعديل )8(
  .5/133 الثقات البن حبان )9(
  .210، تقريب التهذيب ص 2/489 اإلصابة )10(
  .210 / 3:صحيح وضعيف سنن الترمذي)11(
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هكذا يرويه بعضهم وهو يفتَعل من      " من يتَّجر على هذا فيصلّي معه       " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
م في التـاء    التّجارة ألنه يشتري بعمله الثواب وال يكون من األجر على هذه الرواية ألن الهمزة ال تُدغ               

  .)1(وإنما يقال فيه يْأتَجِر وقد تقدم ذكره
 

  )215(حديث رقم 
  :مام الطبراني حفظه اهللا قال اإل

عـن  ، نا حماد بن سـلَمةَ       ، أبيثنا  ، نا عمر بن محمد بنِ الْحسنِ          ،  األخرم   العباس حدثَنَا محمد بنِ  
  َأنَسٍ ، ثَابِت نع :"          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى رص قَدو اءلًا ججر َأن،     هدحلِّي وصي فَقَـاَل  ،  فَقَام

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر " :  هعلِّي مصذَا فَلْيلَى هع تَّجِري ن2("م(.  
  ثتخريج الحدي

  .بمثله  محمد األسدي بهعن عمر بنمن طريق يحيى بن محمد بن صاعد،)3(يه الدارقطنأخرج
  سنادرجال اإل

َأبو جعفَرٍ محمد بـن     حافظُ،اَألثَرِي،الاِإلمام الكَبِير، ،ابن اَألخْرمِ  بنِ َأيوب اَألصبهاني   محمد بن العباسِ  *
مـن  :وله وصيةٌ َأكْثَرها علَى قَواعد السلَف، يقُـوُل فيهـا  .الفَقيهمِ اَألصبهاني،نِ اَألخْرالعباسِ بنِ َأيوب ب 
  الَثسنَةَ ِإحدى وثَ:فِّيتُو .الملْفُوظَ الَ التَّلَفُّظَ:فَكََأنَّه عنَى بِاللَّفْظ.ررآنِ مخْلُوقٌ فَهو كَافزعم َأن لَفْظَه بِالقُ

4(ماَئة(.  
 مـن  وهـم  ربمـا  صدوق التل ابنب المعروف الكوفي  األسدي الزبير بن حسنِعمر بن محمد بنِ الْ    *

، محله الصدق :)6( قال أبوحاتم    ،)5(روى له البخاري والنسائي      ومائتين خمسين سنة مات عشرة الحادية
ه ،فإن روايته التي كـان يرويهـا مـن          أبيتاب   في الثقات يعتبر حديثه ماحدث من ك       )7( حبان ابنوقال  

  . حجر ابنكما قال  وهم ربما  هو صدوق:قلت.حفظه بعض المناكير

                                                
  .474 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .7/207/7286 المعجم األوسط )2(
  .2/17/929 سنن الدارقطني )3(
  156 / 27م النبالء سير أعال )4(
  .417 تقريب التهذيب ص )5(
  .6/132 الجرح والتعديل )6(
  .8/447 الثقات البن حبان )7(
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 سـنة  مـات  التاسـعة  مـن  لـين  فيه صدوق التل لقبه الكوفي األسدي الزبير بن الحسن بن محمد*
ضعيف ، قلت    : )3(شيخ ،وقال الذهبي   :)2(،قال أبواحاتم )1( ماجه ابن،روى له البخاري والنسائي و    مائتين

  . حجر ابنكما قال فيه لين هو صدوق 
   ).4( سبقت ترجمته حديث رقم  ثقه،حماد بن سلَمةَ بن دينار البصري *

     .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .ضعيف ه إسناد 
        

التّجفاف ما يجلَُّل به الفَرس من سالح       " جفافاً  أعد للفقر ت  " فيه  ) ... تجف  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
    فاف     . وآلة تَقيه الجراحجفَّف عليه تجوإنما ذكرناه هـا    . والجمع التَّجافيف والتاء فيه زائدة      . وفرس م
  .)4(هنا حمال على لفظه

   )216(حديث رقم 
  :قال اإلمام الترمذي حفظه اهللا 

د َأبو طَلْحـةَ  حدثَنَا شَدا،حدثَنَا روح بن َأسلَم   ،وان الثَّقَفي الْبصرِي   بنِ نَبهان بنِ صفْ    حدثَنَا محمد بن عمرِو   
بِياسالر،  نازِعِ أبيعغَفَّلٍ    ، الْونِ مب اللَّه دبع نلَّ       : قَالَ ،عسو هلَيع لَّى اللَّهص ٌل ِللنَّبِيجقَاَل رـوَل   :مسا ري

 واللَّه ِإنِّي   : انْظُر ماذَا تَقُوُل قَالَ    :"واللَّه ِإنِّي لَُأحبك فَقَالَ   : انْظُر ماذَا تَقُوُل قَاَل      :"اللَّه واللَّه ِإنِّي لَُأحبك فَقَالَ    
فَقَالَ   لَُأح اترثَلَاثَ م كي    :"بنبكُنْتَ تُح ِللْفَ ِإن دفَافًا فََأعجِل ِإلَى         ،قْرِ تيالس ني منبحي نِإلَى م عرَأس الْفَقْر فَِإن

اهنْتَه5("م(.  
  ثتخريج الحدي

  .  طلحة به بمثلهأبي،من طريق حجاج بن نصير، عن شداد بن سعيد )7(البغوي  و،)6(ه الطبري أخرج
  
  

                                                
  .474 تقريب التهذيب ص )1(
  .7/225 الجرح والتعديل )2(
   .2/164 الكاشف )3(
  .475 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
   .2350 :،رقمفقر  باب ما جاء في فضل ال، الزهد ،كتابسنن الترمذي   )5(
  .1/283/475  تهذيب اآلثار )6(
  .14/268/4067  شرح السنة للبغوي )7(
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  سنادرجال اإل
*    انهنِ نَبرِو بمع نب دمحم      رِيصالْب يالثَّقَف انفْونِ صصـفوان  أبي بن عمرو بن محمد له ويقال،   ب  ،

ولم أجده في غيره ،     .)1(روى له الترمذي  ،   عشرة الحادية من ،مقبول،   صفوان أبي بن محمد له ويقال
  . حجر مقبول ابن قلت كما قال و
* لَمَأس نب حو2(روى له الترمذي،مائتين سنة مات،التاسعة من،ضعيف،البصري حاتم أبو الباهلير(.  
*  ادبن سعيد   شَد    بِياسةَ الرو طَلْحأبـو  و مسلم له روى ،    الثامنة من،   يخطىء صدوق ، البصريَأب 

 ابن و أحمد ضعفه عبد الصمد ، ووثقه       )4(قال البخاري .)3(النسائي و الترمذي و صارألنا فضائل في داود
   . حجرابنقلت هو صدوق يخطئ ، كما قال . )6(ان في الثقات وقال ربما أخطأ حبابنوذكره ،)5(معين

  و المفـرد  األدب في البخاري له روى،   الثالثة من يهم صدوق الراسبي عمرو بن جابر الْوازِعِوأب*
   )10( حبان في الثقات   ابن، وذكره   )9(، والذهبي )8( معين ابن، و أحمدووثقه  .)7(ماجه ابن و الترمذيو مسلم
    . حجر ابن، كما قال هم هو صدوق ي: قلت 

 سـنة  مات ،البصرة ونزل، الشجرة تحت بايع ،بياصح ،المزني الرحمن عبد أبو عبد اللَّه بنِ مغَفَّلٍ   *
 .)11(، روى له الجماعة ذلك بعد وقيل ،وخمسين سبع

   الحديثإسنادالحكم على 
   .)13(ضعيف:وقال األلباني.)12(حديثٌ حسن غَرِيب :وقال الترمذي.ضعيف هإسناد

        
                                                

  .499  تقريب التهذيب ص )1(
  .211  المرجع السابق ص )2(
  .264  المرجع السابق ص)3(
  .4/227  التاريخ الكبير )4(
  .4/330  الجرح والتعديل )5(
  .8/310  الثقات البن حبان )6(
  .136يب ص   تقريب التهذ)7(
  .2/495  الجرح والتعديل )8(
  .1/287  الكاشف )9(
  .4/103  الثقات البن حبان )10(
  .325، تقريب التهذيب ص 4/242  اإلصابة )11(
  .170 / 4:سنن الترمذي   )12(
  .350 / 5:صحيح وضعيف سنن الترمذي   )13(
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أي مقـابلهم  " وطائفة تُجـاه العـدو    " في حديث صالة الخوف     ) ... تجه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(وحذَاءهم والتاء فيه بدل من واو وِجاه أي مما يلي وجوههم

   )217(حديث رقم 
  : اهللا رحمه أحمدقال اإلمام 

 وحدثَني محمد بن جعفَرِ بـنِ الزبيـرِ عـن    :قَاَل،  ِإسحاقَ   ابنعنِ  ،   أبيحدثَنَا  : قَاَل  ، )2(يعقُوبحدثَنَا  
            لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص جِ النَّبِيواِئشَةَ زع نرِ عيبنِ الزةَ بورلَّ    :قَالَتْ،  عص وُل اللَّهسلَّى رص    هلَيع ى اللَّه

فَصدع رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النَّاس        : وسلَّم بِالنَّاسِ صلَاةَ الْخَوف بِذَات الرقَاعِ من نَخٍْل قَالَتْ          
 فَكَبر رسوُل اللَّه صـلَّى اللَّـه علَيـه    :الَتْ قَ،وقَامتْ طَاِئفَةٌ تُجاه الْعدو، فَصفَّتْ طَاِئفَةٌ وراءه ،  صدعينِ  

     فُّوا خَلْفَهص ينتْ الطَّاِئفَةُ الَّذركَبو لَّمسوا        ،   ودجفَس دجس وا ثُمكَعرو كَعر ـلَّى  ،  ثُمص وُل اللَّهسر فَعر ثُم
     وا مفَعفَر هْأسر لَّمسو هلَيع اللَّهها           ،عاِلسج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسكَثَ رم وا  ، ثُمدجسألنو  هِمفُـس

فََأقْبلَـتْ  : قَالَـتْ  ،ثُم قَاموا فَنَكَصوا علَى َأعقَابِهِم يمشُون الْقَهقَرى حتَّى قَاموا من وراِئهِـم           ،السجدةَ الثَّانيةَ 
 ثُـم سـجد   ،فُـسهِم ألن ثُم ركَعوا ،فَةُ الُْأخْرى فَصفُّوا خَلْفَ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَكَبروا       الطَّاِئ

      هعوا مدجةَ فَسيالثَّان تَهدجس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسوُل اللَّ،رسر قَام ثُم   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ه
     موا هدجسو هتكْعي رةَ    ألنفيةَ الثَّاندجالس هِمتْ الطَّاِئفَتَانِ    ،  فُسقَام جميعاًثُم        ـوِل اللَّـهسفُّوا خَلْـفَ رفَص 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّى اللَّ،صص وُل اللَّهسر بِهِم كَعوا  فَركَعفَر لَّمسو هلَيع جميعاًهدجس 3("  ثُم(.  

  ثتخريج الحدي
وابـن  )6(من طريق العباس الدوري،وابن حبـان )5(والحاكممن طريق عبيداهللا بن سعد،  )4(أخرجه أبوداود 

عـن  )العباس الدوري وأحمد بن األزهر عبيداهللا بن سعد و (من طريق أحمد بن األزهر،ثالثتهم    )7(خزيمة
  . بن إبراهيم به بنحوهيعقوب

  
  
  
  

                                                
  .476 / 1النهاية في غريب األثر )  1(
  . )607ص:  تقريب التهذيب.(الزهري عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن يعقوب  )2(
  373/26354 / 43مسند أحمد     )3(
  .1/481/1244:سنن أبي داود    )4(
  .1/336/1196:المستدرك على الصحيحين    )5(
  .7/124/2873:صحيح ابن حبان    )6(
  .2/303/1363:صحيح ابن خزيمة    )7(
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  سنادرجال اإل
  )21(تقدمت ترجمته رقم ، صدوق  ، ِإسحاقَبن محمد*

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  

   الحديثإسنادالحكم على 
  .وقال األلباني حسن  حسن ،هإسناد
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  :الثانيالمبحث 
  

 .التاء مع الحاء 
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" ال تَقُوم الساعة حتى يهلـك الوعـوُل وتظهـر التُّحـوتُ             " فيه  ... )تحت: (ثير رحمه اهللا    قال ابن األ  
وجعل تحت الذي هو ظرف نقيض فَوق       . الذي كانوا تحت أقدام الناس ال يعلَم بهم لحقَارتهِم          : التُّحوت  

  )1(وت ظُهور الكُنُوز التي تحت األرضوقيل اراد بظُهور التح. اسماً فأدخل عليه الم التَّعريف وجمعه 
  )218(حديث رقم 

  : اهللا رحمهقال اإلمام الحاكم 
حدثَنَا َأبو عبد اللَّه محمد بن يعقُوب الْحافظُ، ثَنَا يحيى بن محمد بنِ يحيى الشَّهِيد، والْفَضُل بن محمد بنِ                   

 بِ الشَّعيسقَالَا الْم ،يانر :    نيُل باعمأبيثَنَا ِإس        ـدمحم نع ،كرنِ َأدنِ بمحالر دبع نب فَري زثَندسٍ، حيُأو 
  نرٍ، عيبنِ جب يدعس نةَ، عاِلبنِ وب انملَينِ سـ أبيب ص وِل اللَّهسر نع ،نْهع اللَّه يضةَ رريره   لَّى اللَّـه

والَّذي نَفْس محمد بِيده، لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى يظْهر الْفُحشُ والْبخُْل، ويخَون الَْأمين             : " علَيه وسلَّم َأنَّه قَالَ   
 يا رسوَل اللَّه وما الْوعوُل وما التُّحـوتُ ؟          :فَقَالُوا" ، ويظْهر التُّحوتُ    )2(ويْؤتَمن الْخَاِئن، ويهلك الْوعولُ   

هذَا حديثٌ  " " الْوعوُل وجوه النَّاسِ وَأشْرافُهم، والتُّحوتُ الَّذين كَانُوا تَحتَ َأقْدامِ النَّاسِ لَا يعلَم بِهِم              : " قَاَل
وجملة القول؛ أن الحديث صحيح بمجموع        .)3("سبوا ِإلَى نَوعٍ من الْجرحِ      رواتُه كُلُّهم مدنيون ممن لَم ينْ     

  الطريقين، إن لم يكن صحيحاً أو
  على األقل حسناً

  ثتخريج الحدي
  .نحوهبه ب،عن زفرة بن عبد الرحمن من طريق إسماعيل بن أويس )5( ،والطبراني )4(البخاريأخرجه  

وأخرجه أحمد من طريـق أبـي       . المقبري عن أبي هريرة بنحوه      من طريق سعيد   )6(وأخرجه ابن ماجه  
  .سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه 

  سنادرجال اإل
َ*   يانربِ الشَّعيسنِ الْمب دمحم نُل بتكلموا فيه وقال الحاكم كان أديبـا  : قال أبو حاتم: قال الذهبي الْفَض 

وهو ثقة لم يطعن فيه بحجة وقـد سـئل          ،عره فلقب بالشعراني    فقيها عابدا عارفا بالرجال كان يرسل ش      

                                                
  .478 / 1يب األثر النهاية في غر)   1(
األشراف والرءوس شبههم بالوعول وهم تيوس الجبل واحدها وعل بكسر العين وضرب المثل بهـا               هي  :الوعول    )2(

  .)206 / 5:النهاية في غريب الحديث.(ألنها تأوى شعف الجبال
  .547/8793 / 4 المستدرك على الصحيحين  )3(
  .1/98/275:التاريخ الكبيرللبخاري  )4(
  .4/121/3767لمعجم األوسط   ا)5(
  .5/501/4036:سنن ابن ماجه   )6(
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عنه الحسين بن محمد القتباني فرماه بالكذب وقال سمعت أبا عبد اهللا بن األخرم يسأله عنه فقال صدوق                 
   .)1(مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين،إال أنه كان غاليا في التشيع 

 أبـي  بـن  اهللا عبد أبو األصبحي عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إسماعيل*
،روى ومـائتين    وعشرين ست سنة مات العاشرة من حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق المدني أويس

صدوق، تابعه يحيى بـن يحيـى متابعـة    :وقلت  .)2(له البخاري ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه        
  .)55:(تقدمت ترجمته رقم .ناقصة 

*نب فَرنِزمحالر دبع كرنِ َأد3(الحديث مستقيم هوقال أبوحاتم   ب(.   
*انملَينِ سب دمحةَماِلبنِ وجد له ترجمةأ لم  ب.  

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .)4(حسن  :وكذلك قال االلباني . إسناده حسن 
        

يعني أنه يذهب عنه مـشَقَةَ      " تُحفة الصائم الدهن والمجمر   " فيه  ) ... تحف( : قال ابن األثير رحمه اهللا      
في غير الفاكهة من     طُرفة الفاكهة وقد تفتح الحاء والجمع التحف ثم تُستعملُ        : والتُّحفة  . الصوم وشدته   

قال األزهـري  ) نعص  -تاج العروس . ( أي ما أعطاه : ما أنعصه بشيء  : يقال  ( األلْطاف والنَّعص   
أصل تُحفَة وحفة فأبدلَت الواو تاء فيكون على هذا من حرف الواوفي غير الفاكهـة مـن األلْطـاف                   : 

أصـل  : قال األزهري   )  نعص   -تاج العروس   . ( أي ما أعطاه    : ما أنعصه بشيء    : يقال  ( والنَّعص  
 .)5( الواوتُحفَة وحفة فأبدلَت الواو تاء فيكون على هذا من حرف

  ) 219(حديث رقم 
  :قال اإلمام الترمذي حفظه اهللا 

 بن منيعٍ حدثَنَا َأبو معاوِيةَ عن سعد بنِ طَرِيف عن عميرِ بنِ مْأمونٍ عن الْحسنِ بـنِ علـي         أحمدحدثَنَا  
   .)6(" تُحفَةُ الصاِئمِ الدهن والْمجمر:"م قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: قَاَل

  

                                                
  .2/627تذكرة الحفاظ ) 1(
  .108 تقريب التهذيب ص )2(
  .3/608 الجرح والتعديل )3(
  .14 / 13السلسلة الصحيحة )4(
  .479 / 1النهاية في غريب األثر ) 5(
  .801:،رقمباب ما جاء في تحفة الصائم ، الصومكتاب:سنن الترمذي )6(
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  ثتخريج الحدي
  . معاوية التميمي به بمثله أبي الربيع الزهراني ، عن أبيمن طريق  )2(والطبراني ،)1(ه أبويعلىأخرج

  سنادرجال اإل
*      يفالكُو يدعخَازِمٍ الس بن دمحةَ ماوِيعو مَأب: ،يموقد ،ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش    ، صغير  وهو ع

  ).5:(تقدمت ترجمته رقم .قلت هو ثقة ،واإلرجاء اليضره.،يهم في حديث غيره 
*    نِ طَرِيفب دعمـن  رافـضيا  وكـان  بالوضـع  حبان بن ورماه متروك الكوفي الحنظلي اإلسكافس 

  .)3(  ماجهابن، روى له الترمذي والسادسة
روى لـه   ،الرابعـة  مـن  مقبـول  الكـوفي  التميمـي  زرارة بـن  نون آخره ويقال  بنِ مْأمونٍ  عمير*

   . ثقة  هو:قلت.)5(ووثقه الذهبي .)4(الترمذي
*    يلنِ عنِ بسصـحبه  وقـد  وريحانته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سبط الهاشمي طالب أبي بنالْح 

  ).54(تقدمت ترجمته رقم . وحفظ
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

  : الحديثإسنادالحكم على 
هذَا حـديثٌ   وقال الترمذي ،    . بالوضع حبان بن ورماه متروك سعد بنِ طَرِيف     ألن  ضعيف جداً،  هإسناد

   سلَي ـ               إسنادغَرِيب يمقَاُل عيفُ وعضي طَرِيف نب دعسو نِ طَرِيفب دعس يثدح نِإلَّا م رِفُهلَا نَع بِذَاك ه ر
  .بن مْأمومٍ َأيضا

        
  
  
  
  

                                                
  .12/134/6763على ي مسند أبي )1(
  .3/88 المعجم الكبير )2(
  .231تقريب التهذيب ص ) 3(
  .431 المرجع السابق ص )4(
  .2/98 الكاشف )5(
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أي ما يصيب المؤمن في الـدنيا       " تحفة المؤمن الموتُ    " ومنه الحديث   ) س  :( قال ابن األثير رحمه اهللا    
قَد قُلْتُ إذْ مدحوا    : من األذَى وما له عند اللّه من الخير الذي ال يصل إليه إال بالموت ومنه قول الشاعر                

 رقَائه           ... فُوا  الحياة فأسعذلبه بل رفُ منها أمانت ألفُ فَضيلَة ال تُععاشـر ال      ... في المواقُ كـّل مروف
  .)1(ينْصفُ

   )220(حديث رقم 
   :قال اإلمام الحاكم حفظه اهللا 

       هجوو الْمَأ َأبَأنْب ،زِيوريمٍ الْملح نب نسنَا الْحر2(َأخْب(  ادبَأ عَأنْب ،ن)3(   اللَّه دبَأ عَأنْب ،)4(    ـنى بيحي ينرَأخْب ،
            نع ،ادنِ زِينِ بمحالر دبع نرٍو، عمنِ عكْرِ بب نع ،وبـنِ         أبيَأيب اللَّه دبع نع ،يلبنِ الْحمحالر دبع 

  .)5(" تُحفَةُ الْمْؤمنِ الْموتُ : " ى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَلعمرٍو رضي اللَّه عنْهما، عنِ النَّبِي صلَّ
  ثتخريج الحدي

عبد بـن   و من طريق الحسين بن الحسين ،        )7(والشهاب ، من طريق ابراهيم الخالل      )6(البغويه  أخرج 
  . ،من طريق يحيى بن عبد الحميد ، ، ثالثتهم عن عبداهللا بن المبارك به بمثله )8(حميد 

  سنادرجال اإل
*زِيوريمٍ الْملح نب نسلم أجد له ترجمةالْح،.  
  ).25( ربما أخطأ،تقدمت ترجمته رقم  صدوقيحيى بن أيوب*
 جعفـر  أبي خالفة في مات السادسة من عابد صدوق جامعها إمام المصري المعافري بكْرِ بنِ عمرٍو  *
    .)9(التفسير في ماجه ابن و النسائي و الترمذي  وداود وأب  ومسلم و البخاري له روى، األربعين بعد
* ادنِ زِينِ بمحالر دبسـت  سـنة  مـات  الـسابعة  من حفظه في ضعيف قاضيها اإلفريقي أنعـم  بن ع 

 األدب فـي  البخـاري  لـه  روى ،صالحا رجال وكان يصح ولم المائة جاز وقيل بعدها وقيل وخمسين
   .)10(ماجه ابن و يالترمذ و داود أبو  والمفرد

                                                
  .479 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
   .)2/615 تذكرة الحفاظ .(اللغوي المروزي الفزاري الموجه بن عمرو بن محمد)2(
   ).313تقريب التهذيب ص .( العتكي رواد أبي بن جبلة بن عثمان بن اهللا عبدهو)3(
  ).320تقريب التهذيب ص.(عبد اهللا بن المبارك بن ناضح)4(
  .320/8014 / 4المستدرك على الصحيحين  )5(
  .5/270/1454 شرح السنة للبغوي )6(
  .1/120/150 مسند الشهاب )7(
  .1/283/347 مسند عبد بن حميد )8(
  .127 ص :تقريب التهذيب )9(
  .340 ص : المرجع السابق)10(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

،لم أجـد لـه   الْحسن بن حليمٍ الْمـروزِي    ،و ضعيف أنعم بن زِياد    عبد الرحمنِ بن   ألن  ضعيفً ،  هإسناد
  .ترجمة

        
التحيات جمع تَحية قيل أراد بها الـسالم        " لّه  التَّحيات ل " فيه  ) ه  ( ،  ) تحا  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

وإنَّما جمـع التحيـة ألن ملـوك        . وقيل البقاء   . التحية الملك   : وقيل  . أي سلم عليك    : يقال حياك اللّه    
األرض يحيون بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم أبيتَ اللّعن ولبعضهم أنْعم صباحا ولبعضهم اسـلَم كثيـرا    

 ألف سنة فقيل للمسلمين قولوا التحيات للّه أي األلفاظ التي تَدل علـى الـسالم والملْـك                 ولبعضهم عشْ 
والتحية تَفْعلة من الحياة وإنما أدغمت الجتماع األمثال والهاء الزمة لها والتـاء             . والبقاء هي للّه تعالى     

  .)1(زائدة وإنما ذكرناها ها هنا حمال على ظاهر لفظها
   )221(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
كُنَّـا ِإذَا صـلَّينَا     ": )4(  قَاَل عبد اهللاِ   :عن شَقيق بنِ سلَمةَ قَالَ    ،  )3(حدثَنَا الَْأعمشُ   : قَاَل  ، )2(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ  

 فَالْتَفَتَ ِإلَينَـا    ألن وفُ ألنبرِيَل وميكَاِئيَل السلَام علَى فُ    خَلْفَ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قُلْنَا السلَام علَى جِ         
ِإن اَهللا هو السلَام فَِإذَا صلَّى َأحدكُم فَلْيقُِل التَّحياتُ ِلله والصلَواتُ           : "رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَاَل        

ام علَيك َأيها النَّبِي ورحمةُ اِهللا وبركَاتُه السلَام علَينَا وعلَى عباد اِهللا الـصاِلحين فَـِإنَّكُم ِإذَا           والطَّيباتُ السلَ 
               ِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه َأن دضِ َأشْهالَْأرو اءمي الساِلحٍ فص ِلله دبتْ كُلَّ عابا َأصوهقُلْتُم      هـدبا عـدمحم َأن دَأشْه

ولُهسر5("و(.   
  ثتخريج الحدي

 مـن   )7(ه مسلم أخرجو.  ، عن سليمان األعمش به بمثله         بن سعيد  ،من طريق يحيى  )6(البخاريه  أخرج
  . عن عبد اهللا بن مسعود بمثله  األسدي وائلأبيطريق 

                                                
  .481 / 1النهاية في غريب األثر )1(
   ).446تقريب التهذيب،ص( ، بن درهم عمرو بن حماد بن زهير: الفضل بن دكين وهو لقب واسمههو   )2(
    .)254تقريب التهذيب ص.(هوسليمان بن مهران األسدي   )3(
   ).  323تقريب التهذيب ص  . ( عبد اهللا بن مسعود  )4(
  831 :،رقمباب من سمى قوما- أبواب العمل في الصالة ، كتاب الجمعة،صحيح البخاري  )5(
  .1/167/835المرجع السابق   )6(
  .2/13/924صحيح مسلم   )7(
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  رجال اإلسناد
 ولم يرو عن أحد ممن ، ومرسل،مدلس من الثانية لكنه ،حافظ ثقة ،مهران بن سليمانهو  :الَْأعمشُ*

  ).5(سبقت ترجمته حديث رقم . أرسل عنهم في هذا الحديث فال يضره
  .باقي رجال اإلسناد ثقات
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   :الثالثالمبحث 
  

  .التاء مع الخاء 
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و شئتَ لتَخذْت عليه أجرا     قال ل " عليهما السالم  موسى والخضر  في حديث )تخذ:(قال ابن األثير رحمه اهللا    
وهو افْتعَل من تَخـذَ فـأدغم   . وقرئ لتَخذْت والتَّخَذْت   .ن سمع يسمع مثل أخَذ يأخذُ     تَخذَ يتْخَذُ بوز  :يقال"

مزة والهمزة  إحدى التاءين في األخرى وليس من أخَذ في شيء فإن االفتعال من أخَذ ائتخذ ألن فاءها ه                
الزيـادة  ( الهمزة [ االتّخاذ افتعال من األخْذ إال أنه أدغم بعد تَلْيين : وقال الجوهري . ال تُدغَم في التاء     

وإبدال التاء ثم لما كثر استعماله بلفْظ االفتعال توهموا أن التاء أصلية فبنَوا منه فَعـل يفْعـل                  ) ] من ا   
  )1(يية على خالف ما قال الجوهر العربقالوا تَخذ يتْخَذُ وأهل

   )222(حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

َأخْبرني يعلَى بن مـسلمٍ  : َأن ابن جريجٍ َأخْبرهم قَاَل       ، َأخْبرنَا هشَام بن يوسفَ     ، حدثَنَا ِإبراهيم بن موسى   
 قَد سمعتُه يحدثُه عـن      : يزِيد َأحدهما علَى صاحبِه وغَيرهما قَالَ      ،عيد بنِ جبيرٍ   عن س  ،وعمرو بن دينَارٍ  

يدعا        ،سمنْهاُهللا ع يضاسٍ ربع نبٍ قَالَ     : قَاَل قَاَل ِلي ابكَع نب يي ُأبثَندـلَّى اُهللا        : حـوُل اِهللا صسقَاَل ر 
  هلَيعلَّمسو":   رِيدا يارا جِددجفَانْطَلَقَا فَو     بِي يدعقَاَل س نْقَضي َأن   هيدي فَعركَذَا وه هلَـى     ،دعقَـاَل ي ـتَقَامفَاس: 

  .)3(" َأجرا نَْأكُلُه:قَاَل سعيد)2(]قَاَل لَو شْئتَ لَاتَّخَذْتَ علَيه َأجرا[،قَامفَمسحه بِيده فَاستَ حسبتُ َأن سعيدا قَال
  :ثتخريج الحدي

سفيان بن عيينة عن عمرو بـن       طريق  من  )6(مسلمو،)5( البخاري هأخرجو.به مفصالً )4(أخرجه البخاري 
  .ديناربه مفصالً

  رجال اإلسناد
 مـن  ويرسل يدلس وكان فاضل فقيه ثقة المكي موالهم:  األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد*

   ) .126(تقدمت ترجمته رقم.،وقد صرح بالسماعقلت هو ثقة ،بعدها أو  ومائةخمسين سنة مات السادسة
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  

                                                
  .482 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  ).77سورة الكهف آية رقم   ()2(
  2267 :،رقميرا باب إذا استأجر أج،كتاب اإلجارة،صحيح البخاري   )3(
  .6/90/4726 البخاري  صحيح )4(
  .4/154/3401المرجع السابق  )5(
  .7/103/6313  صحيح مسلم )6(



  296

 مها وحدودها واحدها تَخْـم أي معاِل"خوم األرض ملعون من غير تُ   "فيه) ه(،)تخم:(اهللا األثيررحمه قال ابن 
لمعالم التي يهتدى بهـا فـي       وأراد ا .وقيل هو عام في جميع األرض     .اصةوقيل أراد بها حدود الحرم خ     

ويروى تَخوم األرض بفتح التـاء علـى        .جل في ملك غيره فَيقتطعه ظُلْما     وقيل هو أن يدخل الر    .الطرق
  ).1(اإلفراد وجمعه تُخُم بضم التاء والخاء

   )223(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

،  عباسٍ   ابنعنِ  ،  عن عكْرِمةَ   ،   عمرٍو   أبيعن عمرِو بنِ    ،ن محمد بنِ ِإسحاقَ   ع،مد بن سلَمةَ  نَا مح حدثَ
ـ ، من سب ُأمه  ملْعون، ملْعون من سب َأباه : "النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       قَاَل: قَاَل   م ونلْعم  ـحذَب ن

   رِ اللَّهضِ   ،  ِلغَيالَْأر تُخُوم رغَي نم ونلْعم ، طَرِيق نى عمَأع هكَم نم ونلْعلَـى   ، مع قَـعو نم ونلْعم
 ةهِيمب ،مِ لُوطِل قَومَل بِعمع نم ونلْع2( "م(.  

  ثتخريج الحدي
ه عبـد   أخرجو.  عن عبداهللا بن عباس بنحوه        بن أبي مسلم   بمن طريق كري    )3(  شيبة   أبي ابن هأخرج

   )6(من طريق زهير بن محمد ، والطبرانـي    )5(  حبان ابن  من طريق سليمان بن بالل ، و       )4(بن حميد 
  من    )8(  من طريق عبداهللا بن مسلمة ، والبيهقي          )7( الزناد ، والحاكم       أبيمن طريق عبد الرحمن بن      

  .   عمرو به بنحوه أبيمحمد ، جميعهم عن عمرو بن طريق عبد العزيزبن 
  سنادرجال اإل

زهير بن محمد تابعه :قلت).21(تقدمت ترجمته رقم،يدلس صدوق،المدني موالهممحمد بن ِإسحاقَ *
  .متابعه تامة 

 مـات  ، الخامسة من،   وهم ربما ثقة ،عثمان أبو المدني المطلب مولى ميسرة عمرٍو   أبيعمرِو بنِ   *
   .هوثقة:قلت .)9(روى له الجماعة،  ومائة خمسين سنة

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

                                                
  .483 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  367/1875 / 3مسند أحمد   )2(
  .11/326/22453  مصنف بن أبي شيبة )3(
  .1/475/589مسند عبد بن حميد   )4(
  .10/265/4417  صحيح ابن حبان )5(
  .11/218  المعجم الكبير )6(
  .4/357/8166  المستدرك على الصحيحين )7(
  .8/231/17473  السنن الكبرى للبيهقي )8(
  .425 ص :تقريب التهذيب  )9(
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   الحديثإسنادالحكم على 
  .  يدلس ولم يصرح بالسماع ولكنه توبعصدوق يسار بن محمد بنِ ِإسحاقَ ألن ،لغيره  حسنهإسناد
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   :الرابعالمبحث 
  

  .الراء  مع التاء
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قيل أراد به الـرد  " احثُوا في وجوه المداحين التراب " فيه ) س ( ،) ترب : ( قال ابن األثير رحمه اهللا  
لم يحصل في كفه غير التراب وقريب منه قوله صلى اللّه           : والخَيبة كما يقال للطالب المردود والخائب       

وقيل أراد به التراب خاصة واستعمله المقْداد على ظاهره وذلك أنه           . )1(" وللعاهر الحجر   " عليه وسلم   
؟ ما تفعـل  :في وجهه فقال له عثمان    كان عند عثمان فجعل رجل يثْني عليه وجعل المقْداد يحثُوا التراب            

اد وأر" احثُوا في وجـوه المـداحين التـراب         :" سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول         : فقال  
بالمداحين الذين اتَّخَذوا مدح الناس عادة وجعلوه صنَاعة يستأكلُون به الممدوح فأما من مدح على الفعل                
الحسن واألمر المحمود تَرغيبا في أمثاله وتَحريضا للناس على االقْتداء به في أشباهه فليس بمداح وإن                

  .)2(لمادحاً بما تكلم به من جميل القوكَان قد صار 
  )224(حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
ثَنَّى          حالْم نب دمحمةَ وبَأبِى شَي نكْرِ بو بثَنَا َأبنِ   جميعاًدابن ع ىدهاللَّفْظُ ال  ، )3( مثَنَّى بن وثَنَا   قَاالَ ، الْمدح 

 قَام رجـٌل يثْنـى      :" قَالَ ،ٍ)7(عن َأبِى معمر  ،  )6(عن مجاهد   ،  )5(عن حبِيبٍ ،   )4(عن سفْيان ،  عبد الرحمنِ 
   اءراُألم نيرٍ ملَى َأمع،ادقْدَل الْمع8( فَج(ابالتُّر هلَيى عثحقَاَل،يو ":  وُل اللَّـهسنَا ررصـلى اهللا عليـه    َأم

  .)9("التُّراب َأن نَحثى فى وجوه الْمداحين وسلم
    ثتخريج الحدي

 هـدي  بـه   عبد الرحمن بـن م علي بن عبد اهللا عنمن طريق ،)10(في األدب المفردالبخاري  ه  أخرج 
   . من طريق همام بن الحارث عن المقداد بن عمرو بنحوه)11(وأحرجه مسلم . بمثله

  
  

                                                
      ). 33/ 1النھایة في غریب األثر( .وقیل ھو كنایة عن الَخْیَبة .لھ الرَّْجم: قیل معناه )1(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
    ).351تقريب التقريب، ص( ، األزدي وأعبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري )3(
  . ).244تقريب التقريب، ص( ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفيهو )4(
  . ).218تقريب التقريب، ص(  ، حبِيب بن أبِي ثَابِتهو )5(
   ).244تقريب التقريب، ص( المخزومي الحجاج بوجبرأ بن مجاهد)6(
   ).305تقريب التقريب، ص( عبد اهللا بن سخبرة األزدى ، و يقال األسدى ، أبو معمر الكوفى)7(
   ).545تقريب التقريب، ص( لمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهرانىا)8(
  .7697 :،رقمباب النهي عن المدح، كتاب الزهد والرقائق،صحيح مسلم )9(
  .2/124/339 األدب المفرد )10(
  .7698 /8/228صحيح مسلم )11(
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  رجال اإلسناد
،تقـدمت   حجـة  إمام عابد فقيه حافظ قةث :الكوفي اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان*

  ).27(ترجمته رقم 
*،أبِي ثَابِت نب بِيبويقالح  :يفيى الكوو يحم، أبولَاهم ،يداَألس ،نْدفي . ابن ه1(هـ119تُو( .  

ابـن خزيمـة،    : ، وكـذلك وصـفه بالتـدليس       )3(كان مدلسا : ، وقال ابن حبان    )2(ثقة، كثير اإلرسال  
هو ثقة، وتابعه منصور بـن      : لتق .)5(وذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين       . )4(يوالدارقطن
  .، فال يضرهالمعتمر

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  .)6(" إذا جاء من يطْلب ثَمن الكلب فامْأل كفَّه تُرابا " ومنه الحديث اآلخر: قال ابن األثير رحمه اهللا 
   )225(حديث رقم 

   : داود رحمه اهللا وأبل اإلمام قا
 ، عن عبد الْكَرِيمِ عن قَيسِ بنِ حبتَـرٍ        ، عمرٍو   ابنحدثَنَا الربِيع بن نَافعٍ َأبو تَوبةَ حدثَنَا عبيد اللَّه  يعنى            

عليه وسلم عن ثَمنِ الْكَلْبِ وِإن جاء يطْلُب ثَمن         نَهى رسوُل اللَّه صلى اهللا       :" قَالَ ،عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ    
  .)7("الْكَلْبِ فَامْأل كَفَّه تُرابا

  ثتخريج الحدي
. من طريق إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجزري بـه بنحـوه        )9( وابن أبي شيبة     )8(أخرجه أحمد  

مـن   )11(أبويعلىه  أخرجو.باس بنحوه من طريق عكرمة القرشي عن عبد اهللا بن ع        )10(وأخرجه الحاكم   

                                                
  .218تقريب التهذيب ص)1(
  .28المراسيل البن أبي حاتم ص: انظر)2(
  .4/137الثقات )3(
  .38طبقات المدلسين البن حجر ص: انظر)4(
  .37طبقات المدلسين ص)5(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 6(
     .3484 :ب ،رقمباب في أثمان الكال،ب البيوع كتا:سنن أبي داود ) 7(
  .4/7/2094:مسند أحمد  ) 8(
  .11/50/21307:مصنف بن أبي شيبة ) 9(
  .1/154/508:المستدرك على الصحيحين ) 10(
  .4/468/2600:  مسند أبي يعلى الموصلي)11(
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زكريا بن  الخطابي و عبد الجبار (كالهمازكريا بن عدي     من طريق )1(والبيهقيالخطابي،عبد الجبار طريق  
    .عمرو األسدي به بنحوهداهللا بن يعن عب )عدي

  سنادرجال اإل
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)2(حيح اإلسنادص :األلباني وقال ،صحيحً  هإسناد

        
تَرِب الرجل إذا افْتَقَر أي لَـصق  " عليك بِذَات الدين تَرِبت يداك " وفيه ) ه : ( قال ابن األثير رحمه اهللا    

وأتْرب إذا استَغْنَى وهذه الكلمة جارية على ألْسنة العـرب ال يريـدون بهـا الـدعاء علـى          . بالتُّراب  
وقيل أراد به المثَل ليـري  . وقيل معناها للّه درك . األمر به كما يقولون قاتله اللّه       المخاطَب وال وقُوع    

وقال بعضهم هو دعاء على الحقيقة فإنه قد قـال لعائـشة            . المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء         
  .)3( ويعضده قولهتَربتْ يمينُك ألنه رأى الحاجة خيرا لها واألول الوجه: رضي اللّه عنها 

  ) 226(حديث رقم 
  : رحمه اهللا البخاريقال اإلمام 
 ددسثَنَا مد4(ح(  ، ىيحثَنَا يدح)5(،    اِهللا ديبع نع)6(  ،  قَاَل :    نب يدعي سثَندأبيح   يدعس   ،  نأبيع  ه)7(  نأبيع 

      ص نِ النَّبِيع نْهاُهللا ع يضةَ رريرقَاَل      ه لَّمسو هلَيَأةُ : "لَّى اُهللا عرالْم عٍ تُنْكَحبا ِلَأراِلها ِلمبِهسِلحا واِلهمجو 
  .)9() 8("يداك تَرِبتْ الدينِ بِذَات فَاظْفَر وِلدينها

  
  
  

                                                
  .6/6/11330:السنن الكبرى للبيهقي    )1(
  .482 / 7:صحيح وضعيف سنن أبي داود    )2(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر )    3(
   ).935تقريب التهذيب ص.( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري    )4(
  .)591تقريب التهذيب ص.(يحيى بن سعيد القطان التميمي     )5(
  ).373تهذيب، صتقريب ال( ، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشيهو     )6(
   ).463تقريب التهذيب، ص( ،  والد سعيد بن أبي سعيد المقْبرِي ، أبو سعيد المقْبرِيانسيكَ    هو )7(
)8(    اكدتْ يل تَرِب: تَرِبق أي افْتَقَر إذا الرجبالتُّراب لَص، بتَغْنَى إذا وأتْرنة على جارية الكلمة وهذه ،اسالعرب ألْس 

   ).1/485، النهاية في غريب الحديث(، به األمر وقُوع وال ،المخاطَب على الدعاء بها ونيريد ال
  .5090: ،رقم باب األكفاء في الدين، كتاب النكاح،صحيح البخاري     )9(



  302

  ثتخريج الحدي
يد ، عن يحيى بن سـعيد  من طريق زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد اهللا بن سع           )1(ه مسلم   أخرج

  .  به بمثله 
  رجال اإلسناد

 أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبـل موتـه بـأربع سـنين               المقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان    *
  .)55(تقدمت ترجمته رقم .  قلت هو ثقة .وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

لم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم سـبابا          " ومنه حديث أنس    ) س  : (  اهللا   قال ابن األثير رحمه   
  )2(دقيل أراد به دعاء له بكثرة السجو" تَرِب جبِينُه : وال فحاشاً كان يقول ألحدنا عند المعاتبة 

   )227(حديث رقم 
   :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

لَم يكُن رسـوُل اِهللا     " :قَاَل،عن َأنَسٍ   ،حدثَنَا هلَاُل بن علي     ،حدثَنَا فُلَيح بن سلَيمان     ،انٍ  حدثَنَا محمد بن سنَ   
  )4()3("ينُه جبِما لَه تَرِب:"كَان يقُوُل عنْد الْمعتَبة ،ولَا سبابا ،ولَا لَعانًا ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَاحشًا 

  ثتخريج الحدي
  .  ، عن فليح بن سليمان به بمثله عبد اهللا بن وهب  من طريق )5(ه البخاريأخرج

  رجال اإلسناد 
*  ـياعالخُز ةريغبنِ َأبِي الم انملَيس بن حفُلَييلَمواسمه عبد ،لقب،فليح : ويقال ،أبو يحيى المدني  اَألس 

ذكـر فلـيح بـن    . )7(روى له الجماعـة  ،)6( مات سنة ثمان وستين ومائة     ،طأصدوق كثير الخ  ،الملك  
  )10( لـيس بـشيء  :وقال مـرة   ،)9( ال يحتج بحديثه   : وقال ،)8(فلم يقو أمره  ،سليمان عند يحيى بن معين      

                                                
  .4/175/3708    صحيح مسلم )1(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
  ). 485 /1النهاية في غريب األثر( .له بكثرة السجوددعاء ال قيل أراد به :تَرِب جبِينُه )3(
  .6046 :،رقمباب ما ينهى من السباب واللعن، كتاب األدب،صحيح البخاري)4(
  .8/13/6031صحيح البخاري)5(
  .787 ص :تقريب التهذيب)6(
  .171 / 3تاريخ ابن معين رواية الدوري )7(
  .321 / 23تهذيب الكمال للمزي )8(
  .257 / 3عين رواية الدوري تاريخ ابن م)9(
  408 / 3تاريخ ابن معين رواية الدوري )10(
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وقـال  ، ليس بالقوي:  )4(والنسائي، )3(وقال أبو حاتم،)2( ضعيف:وقال أبو زرعة   ،)1( ضعيف :وقال مرة 
فليح : لتق.)7( ثقة :وقال الدارقطني ، )6(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)5(ي موضع آخر ضعيف    ف :النسائي

يرويها عن هالل بن علي وغيره ويروي عن سـائر  : ولكن أحاديث صالحة كما قال ابن عدي   ،ضعيف  
وغرائب وقد اعتمده البخـاري فـي       ،الشيوخ من أهل المدينة مثل أبي النضر وغيره أحاديث مستقيمة           

  .وهو عندي ال بأس به:وقال،وروى عنه الكثير،ه صحيح
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
فقُتل الرجل شهيدا فإنه " تَرِب نَحرك  " فأما قوله لبعض أصحابه) س (  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 .  )8(محمول على ظاهره

  )228(حديث رقم 
  : قال اإلمام محمد بن إسحاق الفاكهي رحمه اهللا

 ، عن جده عبد اهللا بن مسعود،عن أبيه الوليد، حدثني أبي : قال،حدثني أبو مالك بن أبي فارة الخزاعي
 خرج حتى قدم على رسول اهللا صلى ، إن المستنصر مستنصر خزاعة، قال،عن خالد بن عبد العزيز

فكان أول ........محمدا  اللهم إني ناشد :فقدم عليه وهو يقول، فشكى إليه ما صنع بهم ،اهللا عليه وسلم
 وذلك : قال، ذلك الرجل العدوي،رجل قتل يوم دخل النبي صلى اهللا عليه وسلم مكة في نصر خزاعة

، الصفاح من وراء جبال عرفة بينها وبين مكة عشرة " ترب نحرك :"لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .)9( وكان الناس يلتقون هنالك عند دخولهم بالحج والعمرة  ،أميال

  تخريج الحديث
ورواه الطبراني في . رواه محمد بن إسحاق الفاكهي عن خالد بن عبد العزيز،ولم يروه أحد عنه غيره

  . )10(المعجم الصغير عن ميمونة بنت الحارث رضيى اهللا عنها بنحوه  
                                                

  .69 / 1تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )1(
  .366 / 2سؤاالت البرذعي ـ أبو زرعة )2(
  .226 / 1الضعفاء والمتروكين للنسائي )3(
  .85 / 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم )4(
  .321 / 23تهذيب الكمال للمزي )5(
  .324 / 7الثقات البن حبان )6(
  .267 / 1سؤاالت الحاكم للدارقطني )7(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر )   8(
  103/2914 / 5أخبار مكة للفاكهي )    9(
  .2/167/968المعجم الصغير للطبراني )    10(
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  رجال اإلسناد
  .لم أجد له ترجمة أبو مالك بن أبي فارة الخزاعي ،

  .لم أجد له ترجمة ،أبي هو أبو فارة الخزاعي 
  .لم أجد له ترجمة  أبيه الوليد ،

  ).1(من كبار الصحابة ، تقدمت ترجمته رقم  عبد اهللا بن مسعود  
  .)1(َأبو خُنَاسٍ الْخُزاعي، يعد في الْحجازِيين بنِ سلَامةَ خَاِلد بن عبد الْعزيز

  الحكم على إسناد الحديث
  .رواته لم أجد له ترجمة من ألن ضعيفً ،إسناد هذا الحديث 

        
أي " وأما معاوية فرجل تَـرِب ال مـاَل لـه         " وفي حديث فاطمة بنت قيس      : قال ابن األثير رحمه اهللا      

  )2(فقير
   )228(حديث رقم 

   :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
عن َأبِى بكْرِ بنِ َأبِى الْجهمِ بـنِ صـخَيرٍ   ، )4(حدثَنَا سفْيان ، )3(عحدثَنَا وكي ،وحدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ       

  وِىدسٍ تَقُوُل      :قَاَل  ،الْعةَ بِنْتَ قَيمتُ فَاطعمس":          وُل اللَّهسا رْل لَهعجي ا ثَالَثًا فَلَما طَلَّقَههجوز صـلى  -ِإن
 ." ِإذَا حلَلْـت فَـآذنينى   "صلى اهللا عليه وسـلم لَتْ قَاَل ِلى رسوُل اللَّه    نَفَقَةً قَا   سكْنَى والَ  -اهللا عليه وسلم  

       ديز نةُ بامُأسمٍ وهو جَأبةُ واوِيعا مهفَخَطَب فَآذَنْتُه .    وُل اللَّهسةُ   " -صلى اهللا عليه وسلم   -فَقَاَل راوِيعا مَأم 
فَقَالَتْ بِيـدها هكَـذَا     .  ولَكن ُأسامةُ بن زيد    ،وَأما َأبو جهمٍ فَرجٌل ضراب ِللنِّساء     ، ماَل لَه    فَرجٌل تَرِب الَ  

قَالَـتْ  . " طَاعةُ اللَّه وطَاعةُ رسوِله خَيـر لَـك   "ُأسامةُ ُأسامةُ فَقَاَل لَها رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم     
   .)5("فَتَزوجتُه فَاغْتَبطْتُ

  ثتخريج الحدي
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به بنحوه ،ومن طريق أبي سلمة بن                 مسلم   أخرجه

   .عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس بنحوه ،ومن طريق عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس بنحوه 
  

                                                
  .941 / 2معرفة الصحابة ألبي نعيم )    1(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
  ).581ص: تقريب التهذيب .(سفيان أبو الرؤاسي مليح بن الجراح بن وكيع)3(
   ).244تقريب التقريب، ص( ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفيهو )4(
  .  3785: ،رقمباب المطلقة ثالثا ال نفقة لها،كتاب الطالق،صحيح مسلم )5(
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  رجال اإلسناد
،تقـدمت   حجـة  إمام عابد فقيه حافظ ثقة :الكوفي اهللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان*

  .)27(ترجمته رقم 
 ُأخْتُ الضحاك بنِ قَيسٍ، كَانَتْ من الْمهاجِرات الُْأوِل، كَانَتْ تَحتَ َأبِي عمـرِو         فَاطمةُ بِنْتُ قَيسٍ الْفهرِيةُ   
رقَها، فََأنْكَحها النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ُأسامةَ بن زيد، فَجعَل اُهللا لَهـا فيـه                بنِ حفْصِ بنِ الْمغيرة فَفَا    

  .)1(خَيرا كَثيرا 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
والتُّرب والتُّـراب   . يعني األرض   " خَلق اللّه التُّربة يوم السبت      "وفيه  ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  )2(والتُّربة واحد إالَّ أنهم يطْلقون التُّربة على التأنيث
   )229(حديث رقم 

  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
َأخْبرنى :ريجٍ   ج ابن قَاَل   :حدثَنَا حجاج بن محمد قَالَ    : حدثَنى سريج بن يونُس وهارون بن عبد اللَّه قَاالَ          

 َأخَـذَ  :عن َأبِى هريرةَ قَاَل،عن عبد اللَّه بنِ رافعٍ مولَى ُأم سلَمةَ        ،عن َأيوب بنِ خَاِلد     ،ِإسماعيُل بن ُأميةَ    
   وُل اللَّهسى فَقَالَ  صلى اهللا عليه وسلم   ردلَّ التُّ     " :بِيجو زع خَلَقَ اللَّه   تبالس موةَ يبـاَل  ،را الْجِبيهخَلَقَ فو
   داَألح مونِ     ،يثْنَياال موي رخَلَقَ الشَّجو،     الثُّالَثَاء موي وهكْرخَلَقَ الْمو،     اءبِعاَألر موي خَلَقَ النُّورا  ،ويهثَّ فبو

علَيه السالَم بعد الْعصرِ من يومِ الْجمعة فى آخرِ الْخَلْق وفى آخرِ ساعة           وخَلَقَ آدم    ،الدواب يوم الْخَميسِ  
  .)3("من ساعات الْجمعة فيما بين الْعصرِ ِإلَى اللَّيِل 

  ثتخريج الحدي
  . تفرد به مسلم دون البخاري 

  رجال اإلسناد
 مـن  ويرسل يدلس وكان فاضل فقيه ثقة المكي موالهم:  األموي ريجج بن العزيز عبد بن الملك عبد*

  ) .126(تقدمت ترجمته رقم.،وقد صرح السماعقلت هو ثقة ،بعدها أو  ومائةخمسين سنة مات السادسة
 ويعرف بأيوب بن خالـد      ،نزيل برقة ،بن أوس بن جابر األنصاري المدني      يوب بن خالد بن صفوان    أ*
روى لـه مـسلم والترمـذي     ،من الرابعة،فيه لين،بو أيوب جده ألمه عمرةألنصاري وأبن أبي أيوب ا  ا

                                                
  .3416 / 6:معرفة الصحابة ألبي نعيم)1(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
  7231 :،رقمباب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السالم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار،صحيح مسلم )3(
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هو نفسه لـين عنـد    لم يضعفه أحد سوى األزدي ، و        قلت  . )2(ذكره ابن حبان في الثقات    .  )1(والنسائي
         )3(وقد احتج به مسلم وغيره،المحدثين 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

 أتْربـتُ الـشيء إذا جعلـتَ عليـه    يقال "بوا الكتاب فإنه أنْجح للحاجةأتْرِ"فيهو:قال ابن األثير رحمه اهللا   
  .)4(التراب

   )230(حديث رقم 
  :قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا 

   غَي نب ودمحثَنَا مدةُ    ،نالحابثَنَا شَبدةَ   ، حزمح نع،  نرِ   أبيعيبابِرٍ ، الزج نوَل ا  َأعسر ن    لَّى اللَّـهص للَّه
 أبـي  حديثٌ منْكَر لَا نَعرِفُـه عـن      )5(" فَِإنَّه َأنْجح ِللْحاجة   ، ِإذَا كَتَب َأحدكُم كتَابا فَلْيتَربه     :"علَيه وسلَّم قَالَ  

  .  النَّصيبِي هو ضعيفٌ في الْحديث عمرٍوابنالزبيرِ ِإلَّا من هذَا الْوجه قَاَل وحمزةُ هو عنْدي 
  ثتخريج الحدي

 الزبيرعن جابر أبي،عن  الدمشقيأحمد أبي،من طريق )7( شيبةأبيوأبوبكر بن ،)6( ماجهابنه أخرج
  .بنحوه

  سنادرجال اإل
 حـافظ  ثقـة ، فزارة بني مولى مروان اسمه كان يقال ،خراسان من أصله ،المدائني سوار بن شبابة*

التؤثر عليه بدعته فـي     .)8(روى له الجماعة   ،ومائتين ست أو خمس أو أربع سنة مات ،اإلرجاءب رمي
 .هذا الحديث

 بالوضـع  متهم متروك عمرو وقيل ميمون هأبي واسم النصيبي الجزري الجعفي حمزة أبي بن حمزة*
  .)9(روى له الترمذي السابعة من

                                                
   .159 تقريب التهذيب ص )1(
  .25 / 4 حبان البنثقات  ال)2(
  .43 / 1:خالصة تذهيب تهذيب الكمال)3(
  .485 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
  .437/2713 / 4سنن الترمذي  )5(
  .2/1240/3774 سنن ابن ماجه )6(
  .5/308/26367 مصنف بن أبي شيبة)7(
  .263  تقريب التهذيب ص )8(
  .179  المرجع السابق ص )9(
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ـ 126تُوفِّي . نِ تَدرس اَألسدي مولَاهمهو محمد بن مسلمِ ب ،  الزبير المكي  أبو*   )2( سـعد ابنوثقه . )1( هـ
وقـال  .) 7("لـيس بـه بـأس   : "أحمد، وقال  )6(،والنسائي) 5(، والعجلي )4( معينابن، و )3( المديني ابنو

طبقـات  وهو مـن الطبقـة الثالثـةمن         .)9("صدوق، إال أنه يدلس   : " حجر ابن، وقال    )8("ثقة: "الذهبي
 حـاتم أبـا     أبـي  ابن، وسأل    )11("يكتب حديثه، وال يحتج به    : "أما أبو حاتم فضعفه فقال    ، )10(دلسينالم

فـي  أما شعبة، فقد ترك حديثَـه،       . )12("إنما يحتج بحديث الثقات   : يحتج بحديثه؟ قال  : "زرعة عنه فقال  
 من  ألنف من قدح فيه؛     لم ينْص : " حبان فقال  ابن أما ترك شعبة له، فقد أجاب عليه         :لت  ق. )13(الميزان

 -يعنـي شـعبة   -ولم يذكر : " رجب ابنوقال  ،)14("استَرجح في الوزن لنفسه، لم يستحق التَّرك من أجله        
 ابـن ويصلح أن يجاب عن ترك شعبة، وتضعيف غيره له بقـول            : لتق.)15("عليه كذبا وال سوء حفظ    

 صدقًا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكًـا          الزبير أبي الزبير أحاديث، وكفى ب    أبيوروى مالك عن    : "عدي
ال يروِي إال عن الزبير يروي أحاديث صالحة، ولم يتخلف عنه أحد، وهو صـدوق، وثقـة، ال بـأس                    

 الزبير إال قد كتب عنه، وهو في نفسه ثقـة، إال            أبيثقة، وال أعلم أحدا من الثقات تخلف عن          . )16("به
وخالصة القول فيه أنه ثقة، إال أنه       : قلت،   جهة الضعيف  نأن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك م       

   . )17(يدلس، وصفه به النسائي
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

                                                
  .895  صتقريب التهذيب  )1(
  .5/481الطبقات الكبرى   )2(
  .87سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني   )3(
  .203، 197) رواية الدارمي(معين  تاريخ ابن  )4(
  .2/253معرفة الثقات   )5(
  .26/409 تهذيب الكمال  )6(
  .2/480العلل ومعرفة الرجال  )7(
  .2/216الكاشف  )8(
  .895  صتقريب التهذيب )9(
  .45 / 1:بن حجر الطبقات المدلسين)10(
  .8/76الجرح والتعديل  )11(
  . المرجع السابق نفسه )12(
  .4/1284ير الضعفاء الكب)13(
  ..5/352الثقات )14(
  .2/571شرح علل الترمذي  )15(
  .6/125الكامل ) 16(
  .123ذكر المدلسين  )17(
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   الحديثإسنادالحكم على 
  .بالوضع متهم متروك الجعفي حمزة أبي بن حمزة ألن  ضعيف جداًً،هإسناد

        
هو موضع كثيـر    " كنَّا بتُربان   " للّه عنها   وفي حديث عائشة رضي ا    ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)1(المياه بينه وبين المدينة نحو خمسة فراسخ
   )231(حديث رقم 

  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 
 قُوبعثَنَا يد2(ح(   ،ثَنَا   :قَاَلدأبي ح)نِ  ، )3اقَ   ابنعحِإس   ،      اللَّه دبنِ عب ادبع نى بيحي يثَندـرِ   حيبنِ الزب ، 

  نأبيع  ه،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص جِ النَّبِيواِئشَةَ زع نقَالَتْ،ع ":    ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص وِل اللَّهسر علْنَا مَأقْب 
          نيبو نَهيب لَدب انبتَّى ِإذَا كُنَّا بِتُرح فَارِهضِ َأسعي بف لَّمسو           ذَِلـكو بِه اءلَا م لَدب وهاٌل ويَأمو رِيدب ينَةدالْم 

 فَحبِس رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلالْتماسها حتَّـى   ،فَوقَعتْ،انْسلَّتْ قلَادةٌ ِلي من عنُقي      ،من السحرِ   
 في  :"وقَاَل، ما اللَّه بِه عليم من التَّعنيف والتَّْأفيف         أبيفَلَقيتُ من   : قَالَتْ  ،ومِ ماء   طَلَع الْفَجر ولَيس مع الْقَ    

 : قَالَـتْ  ،صلَّوا فَتَيمم الْقَوم و   : فََأنْزَل اللَّه الرخْصةَ بِالتَّيممِ قَالَتْ     :كُلِّ سفَرٍ ِللْمسلمين منْك عنَاء وبلَاء قَالَتْ      
 حين جاء من اللَّه ما جاء من الرخْصة ِللْمسلمين واللَّه ما علمتُ يا بنَيةُ ِإنَّـك لَمباركَـةٌ مـاذَا        أبييقُوُل  

  .)4("جعَل اللَّه ِللْمسلمين في حبسك ِإياهم من الْبركَة والْيسرِ
  ثخريج الحديت

  .القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة بنحوهمن طريق )6(ومسلم ،  )5(البخاريه أخرج
 سنادرجال اإل

   .،وقد صرح بالسماع من الرابعةيدلس صدوق المدني موالهم بنِ ِإسحاقَمحمد *
   ).21( تقدمت ترجمته رقم 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات

  
  

                                                
  .485 / 1النهاية في غريب األثر )1(
  . )607ص:  تقريب التهذيب.(الزهري عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن يعقوب)2(
  ).89تقريب التهذيب ص.(الزهرِى فعو بنِ الرحمنِ عبد بنِ  ِإبراهيم بن سعدِإبراهيم بن  يعقوبوأب:أبي )3(
  .تحقيق شعيب األرنؤوط/362/26341 / 43مسند أحمد  )4(
  .1/74/334:صحيح البخاري )5(
  .1/191/842:صحيح مسلم )6(
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  ث الحديإسنادالحكم على 
حديث صحيح ، وهـذا     : قال الشيخ شعيب األرناؤوط     و. محمد بن إسحاق صدوق      ألن  حسنً ،  هإسناد 

  .)1( ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين إسحاقابن حسن من أجل إسناد
        

مـا  : التُّـراث   " وإليك مأبي ولك تُراثـي      " في حديث الدعاء    ) ... ترث  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
دل من الواو وذكرناه ها هنا حمال على ظاهر لفظهيوالتاء فيه ب هثَتل لور2(خَلِّفه الرج(  

   ) 232(ث رقمحدي
  :قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا 

               كَانبِيعِ والر نب سي قَيثَندح ثَابِت نب يلثَنَا عدح بَؤدمٍ الْماتح نب دمحثَنَا مدح     الْـَأغَر نع دي َأسنب نم
َأكْثَر ما دعا بِه رسوُل اللَّه صـلَّى اللَّـه          :" طَاِلبٍ قَالَ  أبيبنِ الصباحِ عن خَليفَةَ بنِ حصينٍ عن علي بنِ          

ذي نَقُوُل وخَيرا مما نَقُوُل اللَّهـم لَـك صـلَاتي           علَيه وسلَّم عشيةَ عرفَةَ في الْموقف اللَّهم لَك الْحمد كَالَّ         
    م كِإلَيي واتممو اييحمي وكنُسأبيو        ـةسوسوـرِ وـذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكِإنِّي َأع مي اللَّهاثتُر بر لَكو 
  .)3("ذُ بِك من شَر ما تَجِيء بِه الريح الصدرِ وشَتَات الَْأمرِ اللَّهم ِإنِّي َأعو

  ثتخريج الحدي
أخرجـه  و.طالب بنحوهعلي بن أبي  ق عبيد اهللا بن عبيد بن نشيط عن         من طري )4(ابن أبي شيبة  ه  أخرج 

  . قيس بن الربيع به بنحوه من طريق عفان بن مسلم عن )5(البيهقي
  سنادرجال اإل

هاشمي موالهم صدوق ربما أخطأ وقد ضعفه األزدي بال حجة من            ال أحمد أبو   علي بن ثابت الجزري   *
 حبان فـي الثقـات وقـال ربمـا          ابن، وذكره   )7(، وثقه العجلي     )6(روي له أبوداود والترمذي   التاسعة  
  .وتابعه عفان بن مسلم متابعة تامة، هوصدوق :، قلت )9(، وقال أبوحاتم يكتب حديثه )8(أخطأ

  ).24(تقدمت ترجمته رقم. ضعيف:،قلتلما كبرمد الكوفي صدوق تغيرأبو محقيس بن الربيع األسدي*
                                                

  .تحقيق شعيب األرنؤوط/272/26348 / 6 :مسند أحمد )1(
  .486 / 1ي غريب األثر النهاية ف) 2(
  .3520 :،رقمعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالدعوات ،باب الذبائح،كتاب سنن الترمذي )3(
  .15/326/30272: مصنف بن أبي شيبة )4(
  .5/367/3560:شعب اإليمان للبيهقي)5(
  .691 ص :تقريب التهذيب   )6(
  .2/152   الثقات للعجلي )7(
  .8/456   الثقات البن حبان )8(
  .6/177   الجرح والتعديل )9(
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  .باقي رجال اإلسناد ثقات
    الحديثإسنادالحكم على 

   .)1(،وقال األلباني ضعيفضعيفً هإسناد
        

رة هو المصبوغ بـالحم " نهى عن لُبس القَسي المتَرج " فيه ) ه ( ،  ) ترج  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)2(صبغا مشْبعا

   )233(حديث رقم 
  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 عن ،عن ِإبراهيم بنِ عبد اللَّه بنِ حنَينٍ، )4(عن نَافعٍ، )3( قَرْأتُ علَى ماِلك: قَاَل،دثَنَا يحيى بن يحيىحَ
5(َأبِيه( ٍنِ َأبِى طَاِلبب ىلع نصلى اهللا عليه وسلم، ع وَل اللَّهسر َأن":ىسِ الْقَسلُب نى عنَه )6(، 

   .)7("وعن قراءة الْقُرآنِ فى الركُوعِ، وعن تَخَتُّمِ الذَّهبِ ،والْمعصفَرِ
  ثتخريج الحدي

 مسلم من وأخرجه . )8(أخرجه البخاري من طريق زيد بن وهب ،عن علي رضيى اهللا عنه بنحوه
   . )9(طريق أبي بردة عن علي رضيى اهللا عنه بنحوه

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

 

                                                
  .420 / 6:السلسة الضعيفة    )1(
  .487 / 1لنهاية في غريب األثر ا)   2(
  ).516تقريب التهذيب، ص ( .مالك بن انس بن مالك األصبحيهو   )3(
  . )559تقريب التهذيب، ص(  ،نافع مولى عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشيهو   )4(
  . )179 / 8:الءسير أعالم النب.( بن حنَينٍ المدنيعبد اِهللاهو  )5(
 هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من :لبس القسي  )6(

  .)59 / 4 :النهاية في غريب الحديث(.تنيس يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها
  .5558: الرجل الثوب المعصفر،رقم ،كتاب اللباس والزينة،باب النهي عن لبسلم صحيح مس  )7(
   .7/151/5840:البخاريصحيح   )8(
  .152/5611 / 6:صحيح مسلم  )9(
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الترجمـان بالـضم   "إنه قال لتَرجمانـه  " في حديث هرقل ) ه ( ، ) ترجم : ( قال ابن األثير رحمه اهللا  
والتـاء والنـون   . والجمع التَّـراجم    . هو الذي يتَرجم الكالم أي ينْقُله من لُغَة إلى لغة أخرى            : والفتح  

  .)1(وقد تكرر في الحديث. زائدتان 
   )234(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
اِهللا بـنِ    َأخْبرني عبيد اِهللا بن عبد       :َأخْبرنَا شُعيب عنِ الزهرِي قَالَ    :حدثَنَا َأبو الْيمانِ الْحكَم بن نَافعٍ قَاَل        

        هراسٍ َأخْببع ناِهللا ب دبع َأن ودعسنِ مةَ بتْبع:      هربٍ َأخْبرح نب انفْيا سَأب ـي      " : َأنف هَل ِإلَيسقَْل َأرره َأن
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ماد فيهـا َأبـا   مِ في الْمدة الَّتي كَان رسوُل اهللاِ ابِالشَّ وكَانُوا تجارا ،ركْبٍ من قُريشٍ    

ثُـم دعـاهم ودعـا      ، وحولَه عظَماء الرومِ     ،فَدعاهم في مجلسه  ، فََأتَوه وهم بِِإيلياء     ،سفْيان وكُفَّار قُريشٍ  
 نَـسبا  مَأقْربهَأنَا : فَقُلْتُ : فَقَاَل َأبو سفْيان،ذَا الرجِل الَّذي يزعم َأنَّه نَبِيفَقَاَل َأيكُم َأقْرب نَسبا بِه   ،تَرجمانه  بِ

 عـن   ِإنِّي ساِئٌل هذَا  : قُْل لَهم    :  ثُم قَاَل ِلتَرجمانه   ،وقَربوا َأصحابه فَاجعلُوهم عنْد ظَهرِه    ،َأدنُوه منِّي   :فَقَاَل  
 ي فَكَذِّبنكَذَب ِل فَِإنجذَا الراِهللاهفَو وهبكَذ لَيوا عرْأثي َأن نم اءيلَا الْحلَو  نْهتُ عـا    ،ا لَكَذَبَل مَأو كَـان ثُـم

هْل قَاَل هذَا الْقَوَل منْكُم َأحـد قَـطُّ          فَ :قَاَل.هو فينَا ذُو نَسبٍ     : قُلْتُ   ؟ كَيفَ نَسبه فيكُم   :سَألَني عنْه َأن قَالَ   
لَهلَا قَالَ : قُلْتُ   ؟قَب:    آب نم ْل كَانفَه       ـكلم ـنم قُلْـتُ  ؟اِئه :            َأم ونَـهتَّبِعافُ النَّـاسِ يلَـا قَـاَل فََأشْـر 

مفَاُؤهعفَقُلْتُ؟ض: مفَاُؤهعْل ض2( "....ب(  
 ثتخريج الحدي

، اشـد رمعمـر بـن    مـن طريـق      )4( مسلم وأخرجه من طريق صالح بن كَيسان       )3(يه البخار أخرج
  .عن الزهري به بنحوه)  اشدرمعمر بن وصالح بن كَيسان (كالهما

   رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  
  

                                                
  .488 / 1لنهاية في غريب األثر ا)   1(
  .7:،رقمباب بدء الوحي، كتاب اإليمان ،صحيح البخاري   )2(
  .3/180/2681صحيح البخاري   )3(
  .5/163/4707مسلم صحيح   )4(
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الممتَلئ : التَّار  "  تَار   ربعة من الرجال  " في حديث ابن زِمل     ) ه  ( ،  ) ترر: ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(تَر يتر تَرارة. البدن 

  )235( حديث رقم

  :قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا 
الْملك بن مسرِّح  ثَنَا الْوِليّد بن عبد: وجعفَر بن محمّد الْفريابِي قَالَا ثَنَا َأحمد بن الْنَّضر الْعسكَرِيحد
عمه َأبِي مشَجِّعة  الْقُرشي الْحرّاني ،عن مسلَمة بن عبد الْلَّه الْجهني، عن حرّاني ،ثَنَا سلَيمان بن عطَاالْ

الْصّبح ِإذَا صلَّى  كَان رسول الْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه وسلَّم: الْجهني،قَال بن رِبعي الْجهني ،عن ابن زِمل
سبعين : ثُم يقُول وبِحمده وَأستَغْفر الْلَّه ِإنَّه كَان تَوّابا سبعين مرّة، سبحان الْلَّه:" قَال وهو ثَان رِجلَه

بِوجهِه، وكَان يعجِبه  الْنَّاسفي يوم واحد َأكْثَر من سبعماَئة ،ثُم يستَقْبِل  بِسبعماَئة لَا خَير ِلمن كَانَت ذُنُوبِه
خَيرا تَلْقَاه وشَرا : "قَال َأنَا يا نَبِي الْلَّه،: فَقُلْت: ؟قَال ابن زِمل"منْكُم شَيئا  هل رَأى َأحد:الْرّْؤيا فَيقُول 

فَيفْرع الْرِّجال  ........... الَمين ُأقْصص رْؤياكَأعداِئنَا والْحمد ِللَّه رب الْع تَوقَّاه وخَيرا لَنَا وشَرّا علَى
  .)2( ".......... ربعة َأحمر طُولَا وِإذَا عن يسارِك رجل تَار

  ثتخريج الحدي
  .   من طريق أبي عمر بن مطر عن جعفر بن محمد الفريابي به بنحوه)3(البيهقيه أخرج 

  سنادرجال اإل
  .لم أجد له ترجمة  :انير الححمسرَبن  كالوليد بن عبد المل*
مات قبل المـائتين    ، من الثامنة    ،منكر الحديث ،القرشي أبو عمر الجزري     ء بن قيس  سليمان بن عطا  *

   .)5( وقال البخاري في حديثه بعض المناكير .)4( ماجهابنروى له 
  .،لم أجد له ترجمة  مسلمة بن عبد اهللا الجهني*
  .)7(روى له بن ماجة،)6(مقبول من الثانية  لجهني مشجعة بن ربعي اوأب*
  
  

                                                
  .490 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .7/36/2952:دالئل النبوة للبيهقي  )2(
  .302 / 8المعجم الكبير  )3(
  .411 صتقريب التهذيب  )4(
  .498 / 2الضعفاء الكبير  )5(
   .1205 صتقريب التهذيب  )6(
  .294 / 34تهذيب الكمال )7(
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: والصحيح. )1(َأبو مشْجعةَ بن رِبعي     : سمع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، روى عنْه       ،بن زمل الجهني    ا*
  .)2( زِمل ، غير مسمى ، وهو غير عبد اهللا والضحاك ، واهللا أعلم ابن

  .إلسناد ثقاتباقي رجال ا
   الحديثإسنادالحكم على 

   . منكر الحديثسليمان بن عطاء بن قيس فيه رواة لم تعرف لهم ترجمة، وفيه ألن ، ضعيف جداًهإسناد
        

كـل دلْـو بِتَمـرة     " ومنه حديث األنصاري الذي كان يستقي لليهود        ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وسمي الميت تـارزاً  . وكلُّ قَوي صلْبٍ يابس تَارز . أي حشَفة يابسة "  تَارِزة واشْتَرط أن ال يأخذ تمرة    

  .)3(ليبسه
   )236(حديث رقم 

  :قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا 
 ، هريرةَأبيعن ،عن جده ،حدثَنَا عبد اللَّه بن سعيد ،حدثَنَا محمد بن فُضيٍل ،حدثَنَا علي بن الْمنْذرِ 

فَانْطَلَقَ ،)5( الْخَمص:قَاَل، )4( ما ِلي َأرى لَونَك منْكَفًئا، يا رسوَل اللَّه: فَقَاَلِ،صارألن جاء رجٌل من ا:قَاَل
فَقَاَل ،فَِإذَا هو بِيهودي يسقي نَخْلًا ،فَخَرج يطْلُب ، فَلَم يجِد في رحله شَيًئا ،صارِي ِإلَى رحلهألنا
صارِي َأن لَا يْأخُذَ ألنواشْتَرطَ ا، كُلُّ دلْوٍ بِتَمرة :قَاَل،نَعم :قَاَل ،َأسقي نَخْلَك :صارِي ِللْيهودي ألنا

 فَجاء بِه ِإلَى النَّبِي ،فَاستَقَى بِنَحوٍ من صاعينِ، )9(ا جلْدةً ولَا يْأخُذَ ِإلَّ)8( ولَا حشَفَةً)7( ولَا تَارِزةً)6(خَدرةً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه10( ص(.    

  
  
  

                                                
  .3059 / 6م معرفة الصحابة ألبي نعي )1(
  .250 / 3أسد الغابة البن األثير )2(
  .491 / 1النهاية في غريب األثر )3(
  . )3895 / 5:لسان العرب البن منظور.(َأي متَغَير اللّونِ   )4(
  .)80 / 2:ثالنهاية في غريب الحدي(. الجوع: الخمص   )5(
  . )14 / 2اية في غريب الحديث النه(. خد رة أي عفنة وهي التي أسود باطنها:خَدرةً   )6(
  . )186 / 1النهاية في غريب الحديث (.أي حشفة يابسة وكل قوى صلب يابس تارز:تَارِزةً  )7(
  . )4221 / 6لسان العرب البن منظور (. هي التي فيها فوة عند مضغها:حشَفَةً   )8(
  . )165 / 1غريب الحديث البن الجوزي (.أي صلْبة جيدة، جلْدةً  )9(
   .95/2448 / 4 ماجة ابنسنن   )10(
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  ثتخريج الحدي
 من طريق أبي كريب ، كالهما )2(والبيهقي،  بن حماد الَْأبيورديمحمدمن طريق )1( الطبريه أخرج

   .بنحوهبه فضيل عن محمد بن ال
  سنادرجال اإل

 ومائتين،روى له  الكوفي صدوق يتشيع من العاشرة مات سنة ست وخمسينعلي بن المنذر الطريقي
 سمعت منه مع ابى وهو ثقة صدوق،: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم .)3(الترمذي والنسائي وابن ماجه

 حبان في ابنوذكره  ، )4( صدقسئل ابى عنه فقال حج خمسين أو خمسا وخمسين حجة ومحله الو
  . وقلت كما قال ابن حجر صدوق .)5( الثقات 

 الضبي موالهم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع محمد بن فضيل بن غزوان
  ).54(تقدمت ترجمته رقم .

 رقم سبقت ترجمته أبو عباد الليثي موالهم المدني متروك  سعيد المقبريأبيعبد اهللا بن سعيد بن 
)106.(  

 ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين  سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدنيأبيسعيد بن 
  ).108(تقدمت ترجمته رقم .وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
  الحكم على إسناد الحديث

  .جداًه ضعيف إسناد
        

  
  
  
  

                                                
  .1/279/476     تهذيب اآلثار)1(
  .3/63/1400     شعب اإليمان )2(
   .705  ص تقريب التهذيب    )3(
  .206 / 6الجرح والتعديل      )4(
  .474 / 8 حبان بنالثقات ال     )5(
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التُّرعة فـي  " إن منْبري على تُرعة من تُرع الجنة   " فيه) س ه   ( ،  ) ترع  : (   قال ابن األثير رحمه اهللا    
  .)1(الروضة على المكان المرتفع خاصة فإذا كانت في المطْمئن فهي روضة " األصل 

   )237(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

   ونُسثَنَا يد2(ح(،   زِيي نب انرمثَنَا عدح    رِيصب الْقَطَّان د،  نازِمٍأبيعح )3( ،دعنِ سِل بهس نقَـاَل  : قَاَل،ع 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر":ُُُنَّةعِ الْجتُر نم ةعلَى تُرذَا عرِي هنْبم 4(ُ" ِإن( .   

  ثتخريج الحدي
 من طريق سليمان بن بالل ،       )7( والطبراني محمد بن مطرف ،   من طريق    )6(وابن الجعد )5(أحمده  أخرج

   .نحوه حازم عن سهل بن سعد بأبي من طريق هشام بن سعد ،جميعهم عن )8(والبيهقي
  سنادرجال اإل

 حازم ومنصور بن عبد الرحمن وعنه يـونس بـن محمـد             أبي عن   عمران بن يزيد القطان بصري    *
  ).هشام بن سعدو سليمان بن باللمحمد بن مطرف و(كل من وقد تابعه متابعة تامة .)9(المؤدب مجهول

  ).27( ، تقدمت ترجمته رقم بيا صحمالك بن  سعدسهل بن*
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .حسن لغيره ،ألن عمران بن سعد مجهول وقد ارتقى بالمتابعاته إسناد

        
  
  

                                                
  .493 / 1 :النهاية في غريب األثر) 1(
  .)1099  صتقريب التهذيب(  البغدادييونس بن محمد بن مسلم)2(
)3( يفالكُو انلْمس يعازِمٍ اَألشْجو حَأب).3 / 9ءالسير أعالم النب(.  
  .515/22874 / 37 :مسند أحمد )4(
  .493/22841 / 37 :المرجع السابق )5(
  .2/1055/2485 :ابن الجعدمسند  )6(
  .6/149 : المعجم الكبير)7(
  . 5/247/10585: سنن البيهقي )8(
  .85 / 2 :تعجيل المنفعة) 9(
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  )1(أي مجالس الذّكر" ارتَعوا في رياض الجنة " وفي الحديث اآلخر : قال ابن األثير رحمه اهللا 
  ) 238(حديث رقم 

  :قال اإلمام أبوعبداهللا الحاكم رحمه اهللا 
                 ددسى، ثنا ميحنِ يب دمحم نى بيحظُ، ثنا ياففَ الْحوسنِ يب قُوبعي نب دمحم اللَّه دبو عثَنَا َأبدثنـا   )2(ح ،

صارِي، ألنسمعتُ َأيوب بن خَاِلد بنِ صفْوان ا      : بِشْر بن الْمفَضِل، ثنا عمر بن عبد اللَّه مولَى غُفْرةَ، قَالَ          
ـ   :"ه علَيه وسلَّم، فَقَالَ   للَّقَاَل جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما خَرج علَينَا النَّبِي صلَّى ا            : يقُوُل هـا َأيا ي
،النَّاس        جلَى مفُ عتَقلُّ وتَح لَاِئكَةالْم نا مايرس ِللَّه ضِ،     ِإنـي الَْأرـاضِ    فَـا اِلسِ الـذِّكْرِ فـي رِيوا فتَعر
نَّة3("الْج(.  

  ثتخريج الحدي
  بن ميسره  وعبيد اهللا بن عمر   من طريق   )5(ويعلىوأب من طريق حبان بن هالل،     )4( حميد بنعبد  ه  أخرج

   .بنحوهجميعهم عن بشربن المفضل به   من طريق محمد بن مخلد الحضرمي،)6(والبيهقي
  سنادرجال اإل

 مات سنة خمس أو     ، من الخامسة  ،وكان كثير اإلرسال  ،ضعيف  ، مولى غفرة    عمر بن عبد اهللا المدني    *
    . )8( لم يسمع من صحابي و. )7(الترمذي ومائة ، روى له وأبوداود وست وأربعين

 أبـي  ويعرف بأيوب بن خالـد بـن   ،صاري المدنيألنبن أوس بن جابر ا   أيوب بن خالد بن صفوان    *
.  )9(روى له مسلم والترمذي والنسائي    صاري وأبو أيوب جده ألمه عمرة فيه لين من الرابعة           ألنأيوب ا 
   .  )10( حبان في الثقاتابنذكره 

  .اإلسناد ثقاتباقي رجال   
  
  

                                                
  .493 / 1 :النهاية في غريب األثر)1(
   ).935تقريب التهذيب ص.( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري )2(
  .494/1774 / 1 :المستدرك على الصحيحين  )3(
)4(  يسرٍ الكبنِ نَص ديمح بن دبع) .178/1108 / 2:مسند عبد بن حميد.)227 / 23الء سير أعالم النب.  
   .4/106/2138 :  مسند أبي يعلى)5(
  . 2/65/525 : الكبرى سنن البيهقي)6(
  .723 ص :تقريب لتهذيب )7(
  .242 / 1جامع التحصيل في أحكام المراسيل)8(
   .159 ص :تقريب لتهذيب)9(
  .25 / 4 : حبانالبنثقات  ال)10(
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   الحديثإسنادالحكم على 
   .)1(ه ضعيفإسناد : أسدوقد قال حسين سليم. ضعيفهإسناد

        
ـ      " وحديث ابن المنْتَفق  ) س  ( :ثير رحمه اهللا  قال ابن األ   ه فأخذتُ بخطام راحلة رسول اللّه صلى اللّه علي

ثَنَـاه  : تَرعه عن وجهـه    :وقيل.رع إلي في النَّهي   ي ما أس  اإلسراع إلى الشيء أ   :التَّرع" تَرعني وسلم فَما 
  ).2(وصرفه

  )239(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 
 فَّانثَنَا عدا  ،)3(حمثَنَا هدبن يحيى   ح ةَ    : قَالَ ،مادحج نب دمحثَنَا مدقَالَ ، ح :        اللَّـه ـدبع نةُ بيرغي الْمثَندح 

ِلـصاحبٍ  :قُلْتُ  :فََأتَيتُ السوقَ ولَم تُقَم قَالَ    : انْطَلَقْتُ ِإلَى الْكُوفَة ِلَأجلب بِغَالًا قَالَ      : قَالَ )4(هأبيعن  ،يشْكُرِيالْ
 الْمنْتَفق وهو   ابن يقَاُل لَه    فَِإذَا فيه رجٌل من قَيسٍ    ،ِلي لَو دخَلْنَا الْمسجِد وموضعه يومِئذ في َأصحابِ التَّمرِ        

 هو بِعرفَـات فَانْتَهيـتُ   : وصفَ ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وحلِّي فَطَلَبتُه بِمنًى فَقيَل ِلي            :يقُوُل
 دعوا الرجـَل َأرِب  : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَال    ِإلَيك عن طَرِيق رسولِ    :ِإلَيه فَزاحمتُ علَيه فَقيَل ِلي    

 فََأخَذْتُ بِخطَامِ راحلَة رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          : فَزاحمتُ علَيه حتَّى خَلَصتُ ِإلَيه قَالَ      :ما لَه قَالَ  
 حدثَ محمد حتَّى اخْتَلَفَتْ َأعنَاقُ راحلَتَينَا قَاَل فَما يزعني رسوُل اللَّه صـلَّى اللَّـه                 زِمامها هكَذَا  :َأو قَالَ 

      ع را غَيقَاَل م َأو لَّمسو هلَيد   عمحثَ مدكَذَا حه قُلْتُ : قَالَ لَي :      ني ميننَجا يا ممنْهع َألُكنْتَانِ َأسا    ثمالنَّارِ و 
 فَنَظَر رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى السماء ثُم نَكَس رْأسه ثُـم َأقْبـَل علَـي               : قَالَ ،يدخلُني الْجنَّةَ 

لْتَ فَاعقْل عنِّي ِإذًا اعبد اللَّه لَا تُـشْرِك بِـه    لَِئن كُنْتَ َأوجزتَ في الْمسَألَة لَقَد َأعظَمتَ وَأطْو   :بِوجهِه قَالَ 
                 بِهِم لْهفَافْع النَّاس بِك لَهفْعي َأن با تُحمو انضمر مصةَ ووضفْركَاةَ الْمالز َأدةَ وكْتُوبلَاةَ الْمالص مَأقًئا وشَي

كِإلَي يْأتي َأن ها تَكْرمقَاَلو ثُم نْهم النَّاس فَذَر النَّاس :لَةاحبِيَل الر5( خَلِّ س(.  
  ثتخريج الحدي

   عن ، عن همام بن يحيى بن دينار،من طريق أبي عمر الحوضي)6(أبونعيم االصبهانيه أخرج
  .محمد بن جحادة به بنحوه 

                                                
  .3/390/1865 : مسند أبي يعلى)1(
  .493 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
   ).393ص:تقريب التهذيب.(أبو عثمان الصفار البصري عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي)3(
  ).243 /1 اإلكمال لرجال أحمد .( عبد اهللا بن أبي عقيل اليشكريهو:وه َأبِ)4(
  .131/27153 / 45مسند أحمد  )5(
  .356 / 43:التسعة مسند الصحابة في الكتب )6(
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  سنادرجال اإل
 أحمـد  ليس بمشهور ، وفي اإلكمال لرجال        : حجر ابنقال   ،اليشْكُرِي عقَيٍل أبي عبد اهللا بن     وه هو بَِأ*

      .)1(ليس بمشهور
  .قائد، من الوالة في العصر األموي: ، من بني عامر بن صعصعةعمرو بن معاوية بن المنتفق*

.  )2(هواز، ثم غضب عليـه وغربـه       فارس مشهور، وقلده معاوية أرمينية وأذربيجان، ثم واله األ        وهو  
    .)3(في صحبته نظر: ر  األثيابنقال 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

   . )4(شعيب األرنؤوط ضعيف:وكذلك قال ،ضعيف  هإسناد
        

" أوه لفراخ محمد من خليفة يـستَخْلَف عتُرِيـف متْـرِف    " فيه ) ... ترف  : (قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)5(المتَوسع في مالَذّ الدنيا وشَهواتهاالمتَنَعم : المتْرف 

   )240(حديث رقم 
  :قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا 

محمّد بن منْصور الطُّوسي، ثَنَا كَثير بن حفْص،  حدّثَني محمّد بن علي بن ِإسماعيل،نَا ابن َأبِي داود،نَا
 ن الْعاص،َأن معاذ بن جبلب بِيل الْمعافرِي،عن عبد الْلَّه بن عمرِولَهِيعة،عن َأبِي قَ ثَنَا ابن

علَينَا في الْهجِير مرعوبا وذَكّر  عبيدة وسلْمان جلُوسا نَنْتَظر رسول الْلَّه ِإذ خَرج بينَا َأنَا وَأبو:"َأخْبره،قَال
خَليفَة يستَخْلَف عتْرِيف متْرف يقْتَل  َأوّه ِلفراخ محمّد من: خُلَفَاء والُْأمراء بعده، فَقَالالْ الْحديث في صفَة

ويقَال ِإنَّه مقْلُوب من . َأي غَاشم فَِإن الْعتْرِيف الْغَاشم يقَال رجل عتْرِيف وعتْرِيس". الْخَلَف خَلْفي وخَلْف
 .)6(يتالْعفْرِ

  ثتخريج الحدي
  .لم أجد ه إال عند الخطابي في غريب الحديث 

  

                                                
  .753 / 1  تعجيل المنفعة ، 243 / 1اإلكمال لرجال أحمد ) 1(
  .86 / 5األعالم للزركلي  )2(
  .412 / 3أسد الغابة البن األثير )3(
  .383 / 6:مسند أحمد )4(
  .494 / 1النهاية في غريب األثر ) 5(
  .1/250:غريب الحديث للخطابي )6(
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 سنادرجال اإل

  . ،لم أعثر له على ترجمة إسماعيل بن علي بن محمد*
   سنة مات ، العاشرة من ، صدوق ،هارون أبو باريألنا سليمان بن محمد هو،داود أبي بنا*

 .قلت هو صدوق.)2(ه الذهبي  رتبتذكرولم ي.)1(ومائتين، روى له أبوداود  وثالثين أربع

  .أعثر له على ترجمة  لم ، حفص بن كثير*
هو ضعيف باستثناء روايـة العبادلـة عنـه     : لت ق  ، كتبه بعد احتراق  خلط صدوق لهيعة بن اهللا عبد*

  ).25( تقدمت ترجمته رقم .كابن المبارك وابن وهب 
*   رِيافعٍل المو قَبِيىء  هو:َأبانه بن يثمـان  سـنة  مات ،الثالثة من، يهم صدوق، المصري ناضر نب ح 

   النسائي و الترمذي و القدر في داود أبو و العباد أفعال خلق في البخاري له روى،  ومائةوعشرين
 ويحيـى بـن معـين       أحمدوثقه  : قال أبوحاتم    . )4(وقال الذهبي وثقه جماعة   .)3(التفسير في ماجه ابنو

  . )5(ح الحديث صال:وأبوزرعة وقال أبوحاتم
  .هو ثقة :قلت.)6( يخطئ:وذكره ابن حبان في الثقات وقال

  .باقي رجال الحديث ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .لم أتوقف على حكم له بسبب عد م معرفة حال بعض رواته 
        

  
  
  
  

                                                
  .482تقريب التهذيب ص) 1(
  .2/176لكاشف  ا)2(
  .185 المرجع السابق ص)3(
  .1/360الكاشف ) 4(
  .3/275 الجرح والتعديل )5(
  .4/178 الثقات البن حبان )6(
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وقد تكـرر  "  جبار متْرف إن إبراهيم عليه السالم فُر به من" ومنه الحديث   : قال ابن األثير رحمه اهللا       
  .)1(ذكره في الحديث

   )241(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

   فَّانثَنَا عدح  ،   اممثَنَا هدةُ   ،حثَنَا قَتَاددح،   اِلكنِ مَأنَسِ ب نقَالَ       ،ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي َأن :   سـبحي 
 لَو استَشْفَعنَا علَى ربنَا عز وجلَّ فَيرِيحنَا من مكَاننَا فَيْأتُون           :منُون يوم الْقيامة فَيهتَمون ِلذَِلك فَيقُولُون     الْمْؤ

 قُولُونفَي مآد:       لَّمعو لَاِئكَتَهم لَك دجَأسو هدبِي اللَّه ونَا خَلَقَكَأنْتَ َأب    ـكبلَنَا ِإلَـى ر فَاشْفَع ءكُلِّ شَي اءمَأس ك
 لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيَئتَه الَّتي َأصاب َأكْلَه من الشَّجرة وقَد نُهِي عنْها ولَكن اْئتُـوا نُوحـا              : فَيقُولُ :قَاَل

ِل الَْأرِإلَى َأه اللَّه ثَهعب َل نَبِيقُوُل:ضِ قَاَلَأوا فَينُوح ْأتُونفَي : َؤالَهس يَئتَهخَط ذْكُريو نَاكُمتُ هلَس   
 لَستُ هنَـاكُم    :اللَّه عز وجلَّ بِغَيرِ علْمٍ ولَكن اْئتُوا ِإبراهيم خَليَل الرحمنِ عز وجلَّ فَيْأتُون ِإبراهيم فَيقُولُ              

ذْكُريو       لَهقَو نهكَذَب اتبثَلَاثَ كَذ ابي َأصالَّت يَئتَهخَط :   لَهقَوو يمقلَـى        : ِإنِّي سَأتَى عذَا وه مهكَبِير لَهْل فَعب 
كن اْئتُوا موسى عبدا كَلَّمـه   َأخْبِرِيه َأنِّي َأخُوك فَِإنِّي مخْبِره َأنَّك ُأخْتي ولَ      :جبارٍ متْرف ومعه امرَأتُه فَقَالَ    
 لَستُ هنَاكُم ويذْكُر خَطيَئتَه الَّتـي َأصـاب قَتْلَـه           : فَيْأتُون موسى فَيقُولُ   :اللَّه تَكْليما وَأعطَاه التَّوراةَ قَالَ    

 لَستُ هنَاكُم ولَكـن     : اللَّه وروحه فَيْأتُون عيسى فَيقُولُ     الرجَل ولَكن اْئتُوا عيسى عبد اللَّه ورسولَه وكَلمةَ       
ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه رغُف ولَهسرو اللَّه دبا عدمح2(اْئتُوا م(.   

  ثتخريج الحدي
   . )3(ه به بمثلهأبي عن أحمده عبد اهللا بن أخرج 

  سنادرجال اإل
  .م ثقاترجال الحديث جميعه

  : الحديثإسنادالحكم على 
  .  رواته ثقات ألن  صحيح،هإسناد

        
  
  

                                                
  .494 / 1النهاية في غريب األثر )1(
  .185/13562 / 21مسند أحمد )2(
  .244/13587 / 3المرجع السابق )3(
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" يقرُأون القرآن ال يجاوز تَـراقيهم       " في حديث الخوارج    ) س  ( ،  ) ترق  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
ووزنها .  تَرقُوتان من الجانبين     وهما. جمع تَرقُوة وهي العظْم الذي بين ثُغْرة النَّحر والعاتق          : التَّراقي  

 المعنـى   :وقيل. والمعنى أن قراءتهم ال يرفعها اللّه وال يقبلها فكأنها لن تتَجاوز حلوقَهم             . فَعلُوة بالفتح   
  .)1(أنهم ال يعملون بالقرآن وال يثابون على قرأته فال يحصل لهم غير القراءة

   )242(حديث رقم 
  : البخاري رحمه اهللا قال اإلمام

 قُلْـتُ  : قَـالَ ، حدثَنَا يسير بن عمرٍو    ،)3( حدثَنَا الشَّيباني  ،)2(حدثَنَا عبد الْواحد  ،حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل     
    فنَينِ حِل بهقُو     :ِلسي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص تَ النَّبِيعمْل سًئاهارِجِ شَيي الْخَوقُـوُل   : قَـالَ ؟ُل في تُهعـمس 

   اقرَل الْعبق هدى بِيوَأهو":     آنالْقُر ونءقْري مقَو نْهم جخْري ،     مهياقتَر اوِزجوقَ    ، لَا يرلَامِ مالِْإس نم قُونرمي
ةيمالر نمِ مه4("الس(.  

  ثتخريج الحدي
  .)5( بنحوه علي بن مسهر عن سليمان الشيبانيه مسلم من طريق خرجأ 

  رجال اإلسناد 
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
  
  
  
  
  

                                                
  .495 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .)367تقريب التهذيب ص.(ن زياد العبديهوعبد الواحد ب)2(
)3(انملَيس نَأبِي ب انملَيالكوفي الشيباني إسحاق  أبو،س).252تقريب التهذيب ص(.  
  6934 :،رقمباب من ترك قتال الخوارج للتألف، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،صحيح البخاري ) 4(
  .3/116/2519صحيح مسلم   )5(
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ما يستعمل لـدفع الـسم مـن    : التّرياق " أن في عجوة العاِليةَ ترياقاً      " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(بالدال أيضاويقال . األدوية والمعاجين وهو معرب 

  : )243(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 

       و وبَأي نى بيحيى ويحي نى بيحثَنَا يدرٍ ابنَحجى،   )2( حيحي نى بيحانِ    :قَاَل يقَـاَل اآلخَـرنَـا ورَأخْب :
  ، عن عبد اللَّه بنِ َأبِى عتيق ، َأبِى نَمرٍ ابن وهو ،  عن شَرِيك، جعفَرٍ ابن وهو ،حدثَنَا ِإسماعيُل 

اِئشَةَ عع ن، سر َأن   ـ        :" قَالَ صلى اهللا عليه وسلم   وَل اللَّه ِإنَّه َأو ـفَاءش ةاِليالْع ةوجى عف َل    ِإنـاقٌ َأويرا ت
ةكْر3("الْب(.   

  ثتخريج الحدي
  .خاري تفردبه مسلم دون الب 

  رجال اإلسناد
، صدوق يخطـىء، مـات فـي حـدود أربعـين            شَرِيك بنِ عبداهللا بنِ َأبِي نَمرٍ أبو عبداهللا المدني        *

  .)4( .روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه،ومائة
إذا روى عنه   : وقال ابن عدي  . )7(بأس به ال  : وقال ابن معين  . )6(والعجلي. )5(وأبو داود . وثقه ابن سعد  

لـيس  : ال بأس بـه، وقـال مـرة       : وقال النسائي . )8(ثقة فال بأس برواياته، إال أن يروي عنه ضعيف        
كان ربما يهم فـي    : وقال في موضع آخر    . )10(وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ       . )9(بالقوي

اختلف قول النقاد فيه فقد وثقـه       : قلت . )13(رى القدر كان ي  : )12(وقال الساجى  . )11(الشيء بعد الشيء  

                                                
  .495 / 1النهاية في غريب األثر )  1(
  .)605ص التهذيب تقريب(. علي بن حجر بن إياس بن مقاتل السعدي  )2(
  5462:،رقمباب فضل تمر المدينة ، كتاب األشربة،صحيح مسلم   )3(
  .266تقريب التهذيب ص   )4(
  .4/296تهذيب التهذيب   )5(
  .1/453الثقات للعجلي   )6(
  .131اية عثمان الدارمي ص رو-تاريخ ابن معين   )7(
  .4/5الكامل في الضعفاء   )8(
  .12/475تهذيب الكمال   )9(
  .4/360الثقات البن حبان   )10(
  .81مشاهير علماء األمصار ص   )11(
  ).216تقريب التهذيب ص(هو زكريا بن يحيى الساجي، البصري، ثقة فقيه، مات سنة سبع وثالثمائة   )12(
  .4/296، تهذيب التهذيب 1/485، الكاشف 12/475، تهذيب الكمال 4/363عديل ترجمته في الجرح والت  )13(
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غير واحد، وضعفه النسائي، فالقول فيه ما قاله ابن حجر وقد توسط بينهم، باإلضافة إلـى أنـه رمـي        
  . كما قال الساجي)1(بالقدر

 صدوق عتيق أبي بابن المعروف بكر أبو الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن اهللا عبد* 
. )4(،والعجلي)3(وثقه الذهبي.)2(ابن ماجهو النسائي و مسلم و البخاري ،روى له الثالثة من احمز فيه
  هو ثقة :قلت

.باقي رجال اإلسناد ثقات  

        
إنما كَرِه  " ما أبالي ما أتَيتُ إن شربتُ ترياقاً        " ومنه حديث ابن عمر     ) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

أنواع فإذا لم يكن فيه شيء      : ه من لُحوم األفاعي والخمر وهي حرام نَجِسة والتّرياق          من أجل ما يقع في    
  ).5(وقيل الحديث مطلق فاألولى اجتنابه كلّه. من ذلك فال بأس به 

   )244(حديث رقم 
  :داود رحمه اهللا وأبقال اإلمام 

حـدثَنَا  ، حدثَنَا سعيد بـن َأبِـى َأيـوب    ، ا عبد اللَّه بن يزِيد   حدثَنَ،  حدثَنَا عبيد اللَّه بن عمر بنِ ميسرةَ        
     رِىافعالْم زِيدي نبِيُل بحشُر  ،       ىعٍ التَّنُوخافنِ رنِ بمحالر دبع نـرٍو       : قَاَل  ،  عمع ـنب اللَّه دبتُ ععمس

 ما ُأباِلى ما َأتَيتُ ِإن َأنَـا شَـرِبتُ ترياقًـا َأو     :" يقُوُل   -صلى اهللا عليه وسلم   -ه   سمعتُ رسوَل اللَّ   :يقُوُل
  . )6("تَعلَّقْتُ تَميمةً َأو قُلْتُ الشِّعر من قبِل نَفْسى 

  ثتخريج الحدي
 أبـي  عن سعيد بـن      ، من طريق عبد اهللا بن يزيد ،       )9( والبيهقي   )8( شيبة   أبي ابن، و  )7(أحمده  أخرج 

  . أيوب به بمثله 
  

                                                
المواقف (أي إسناد أفعال العباد إلى قدرهم وامتناع إضافة الشر إلى اهللا تعالى : هم الذين قالوا بالقدر: أهل القدر  )1(

  ).3/659لإليجي 
  .321تقريب التهذيب ص  )2(
  .1/594الكاشف   )3(
  .2/57جلي  الثقات للع  )4(
  .495 / 1النهاية في غريب األثر ) 5(
   .3871 :،رقمباب في الترياق، كتاب الطب:سنن أبي داود   )6(
  . 11/651/7081  مسند أحمد )7(
  .12/129/24131  مصنف بن أبي شيبة )8(
  .9/355/20122السنن الكبرى للبيهقي   )9(



  324

  سنادرجال اإل
 صدوق من السادسة مات بعد العشرين روى له البخـاري فـي          شراحيل بن يزيد المعافري المصري    *

   . حجرابن ، قلت هوصدوق كما قال )2(،ووثقه الذهبي )1( أبو داودو مسلم وخلق أفعال العباد 
من الرابعة مات سنة ثالث عـشرة  ، ضعيف   ،فريقية المصري قاضي إ   عبد الرحمن بن رافع التنوخي    *

  . )3( ماجهابنو الترمذي و أبو داود و روى له البخاري في األدب المفرد ،ويقال بعدها ومائة ، 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . )4(وكذلك قال األلباني ضعيف.  ضعيف هإسناد

        
إنه جاء إلـى مكـة يطـالع    " في حديث الخليل عليه السالم) ه ( ،  ) ترك   : ( قال ابن األثير رحمه اهللا    

 في األصل بيض النعام وجمعها تَرك يريد به ولده اسـماعيل وأمـه              - بسكون الراء    -التَّركة  " تَركتَه  
. ك  قيل ولو روي بكسر الراء لكان وجها من التّركة وهـو الـشيء المتـرو              . هاجر لما تَركَهما بمكة     

  .)5(ويقال لبيض النَّعام أيضا تَرِيكة وجمعها تَرائك
   )245(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
    دمحم ناِهللا ب دبثَنَا عدرٍو قَاَل،حمع نب كلالْم دبرٍ عامو عثَنَا َأبديرِ :حكَث نعٍ عنَاف نب يماهرثَنَا ِإبدـنِ   حب

 لَما كَان بين ِإبراهيم وبـين َأهلـه مـا    :عنِ ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما قَاَل، عن سعيد بنِ جبيرٍ   ،كَثيرٍ
ي           ،كَاناعمِإس لَتْ ُأمعفَج اءا ميهشَنَّةٌ ف مهعميَل واعمِإس ُأميَل واعمبِِإس جا       خَرنُهلَب ردفَي الشَّنَّة نم بَل تَشْر

فَوضعها تَحتَ دوحة ثُم رجع ِإبراهيم ِإلَـى َأهلـه فَاتَّبعتْـه ُأم ِإسـماعيَل               ،حتَّى قَدم مكَّةَ    ،علَى صبِيها   
ظَرتْ فَلَم تُحس َأحدا حتَّى َأتَمتْ سبعا ثُم قَالَتْ لَـو            فَذَهبتْ فَصعدت الصفَا فَنَظَرتْ ونَ     ..................

اللَّهم بارِك لَهم في طَعامهِم وشَرابِهِم قَاَل فَقَاَل َأبو الْقَاسـمِ           : قَاَل   .................ذَهبتُ فَنَظَرتُ ما فَعَل     
 : ثُم ِإنَّه بدا ِلِإبراهيم فَقَـاَل ِلَأهلـه      :ةٌ بِدعوة ِإبراهيم صلَّى اُهللا علَيهِما وسلَّم قَالَ       صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بركَ    

                                                
  .433 ص  تقريب التهذيب )1(
  .482 / 1الكاشف للذهبي   )2(
  .577  صتقريب التهذيب  )3(
  .369 / 8 :صحيح وضعيف سنن أبي داود   )4(
  .496 / 1النهاية في غريب األثر ) 5(
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 ربك َأمرنـي   يا ِإسماعيُل ِإن:ِإنِّي مطَّلع تَرِكَتي فَجاء فَوافَقَ ِإسماعيَل من وراء زمزم يصلح نَبلًا لَه فَقَالَ  
 كبر عتًا قَاَل َأطيب لَه ينَأب 1( .............."َأن(.  

  ثتخريج الحدي
  .عن كثير بن كثير به بنحوه  من طريق أيوب السختياني )2( البخاريأخرجه

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
قيل هـو   " لْعهد الذي بينَنا وبينهم الصالةُ فَمن تَركَها فقد كَفر          ا" وفيه) س  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

وقيل أراد المنافقين ألنهم يصلُّون رِياء وال سبيل عليهم حينئذ ولـو تَركُوهـا فـي                . لمن تَركَها جاحداً    
ها ولذلك ذَهب أحمـد     وقيل أراد بالتَّرك تَركَها مع اإلقْرار بوجوبها أو حتَّى يخرج وقتُ          . الظاهر كفروا   

يقْتَل بتركها ويـصلَّى عليـه      : وقال الشافعي   . بن حنبل إلى أنه يكْفُر بذلك حمال للحديث على ظاهره           
  )3(ويدفَن مع المسلمين

   )246(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

 ، قَاَل،هأبيعن ،حدثَنَا عبد اللَّه بن بريدةَ     ،  سين بن واقد     حدثَنَا الْح  ، شَقيق ابنحدثَنَا علي بن الْحسنِ يعني      
  .)4(َ"الْعهد الَّذي بينَنَا وبينَهم الصلَاةُ فَمن تَركَها فَقَد كَفَر:"سمعتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل 

  ثتخريج الحدي
، جميعهم من طريق    )9(، والدارقطني    )8( حبان ابن،و)7( ماجه   ابن ، و  )6(و النسائي  ،   )5(ه الترمذي خرجأ

ين بـن   مـن طريـق الحـس     ، )10( شيبة   أبي ابنه  أخرج،و علي بن الحسن بن شقيق العبدي به بنحوه       
   .نحوه بريدة عن بريدة بن الحصيب به بواقد،عن عبداهللا بن

                                                
  3365 :،رقمواتخذ اهللا إبراهيم خليال: باب قول اهللا تعالى ، كتاب أحاديث األنبياء،صحيح البخاري   )1(
  .142/3364 / 4صحيح البخاري   )2(
  .496 / 1ألثر النهاية في غريب ا) 3(
  20/22937 / 38مسند أحمد   )4(
  .4/365/2621سنن الترمذي   )5(
  .1/250/462 سنن النسائي )6(
  .2/285/1079 سنن ابن ماجه )7(
  .4/305/2621 صحيح ابن حبان )8(
  .2/395/1529 سنن الدارقطني )9(
  .15/612/31035 مصنف بن أبي شيبة )10(
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  سنادرجال اإل
 : مات سنة تسع ويقـال     ،من السابعة ،  ثقة له أوهام    ، د المروزي أبو عبد اهللا القاضي     الحسين بن واق  *

ـ  ابنو  النسائي و الترمذي   و أبو داود     و  مسلم وروى له البخاري تعليقا     ، ومائة سبع وخمسين  ، )1(ه ماج
  . ثقة :قلت . )2( معين و غيرهابنمن مثله ؟ ، و وثقه :  المبارك ابنقال  : الذهبي قال
*يرب        يلَماِهللا اَألس دببِ بنِ عيصالح ةُ بنروى لـه    مات سنة ثالث وستين    ، أسلم قبل بدر     ،بياصح:د ،

   .)3(الجماعة
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
   .)4( صحيح: كذلك قال األلباني .ه صحيحإسناد

        
. الـنَّقْص  : التّـرة  " مجلسا لم يذْكر اللّه فيه كان عليه ترةً    من جلس   " وفيه  : قال ابن األثير رحمه اهللا      

ويجوز رفعها ونصبها على اسـم  . والتَّاء فيه عوض من الواو المحذوفة مثل وعدته عدة       . وقيل التّبِعةُ   
  .)5(وذكرناه ها هنا حمال على ظاهره. كان وخبرها 

  ) 247(حديث رقم 
  :  رحمه اهللاأبوداودقال اإلمام 

قَـاَل  :  قَاَل ،عن َأبِى هريرةَ، عنِ الْمقْبرِى  ،   نال عج ابنعنِ  ،حدثَنَا َأبو عاصمٍ    ،  دثَنَا حامد بن يحيى     ح
   وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم-ر- ": ِإالَّ كَان يهالَى فتَع ذْكُرِ اللَّهي ا لَمعجضم عطَجنِ اضةً    مـرت ـهلَيع
 ةاميالْق موي ، ةاميالْق موةً يرت هلَيع ِإالَّ كَان يهلَّ فجو زع ذْكُرِ اللَّهي ا لَمدقْعم دقَع نم6("و( .  

  ثتخريج الحدي
 نمحمـد بـن عجـال    ، عن   ليث بن سعد الفهمي   من طريق   ،)8(والنسائي في الكبرى  ،)7( أبوداوده  أخرج

    .به بنحوه ، المدني 
  

                                                
  .251 ص :تقريب التهذيب )1(
  .336 / 1اشف للذهبي الك )2(
  .166  صتقريب التهذيب ، 1/286 اإلصابة )3(
  .126 / 1:مشكاة المصابيح )4(
  .498 / 1النهاية في غريب األثر )  5(
  .5061 :،رقم باب ما يقال عند النوم،أبواب النوم، كتاب األدب:سنن أبي داود   )6(
  .4/414/4858 سنن ابي داود  )7(
  .9/156/10166ي   السنن الكبرى للنسائ)8(
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  سنادرجال اإل
 هريرة من الخامسة مات سنة ثمان       أبي المدني صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث         نالمحمد بن عج  *

  ).124(: تقدمت ترجمته رقم  ومائة ،وأربعين
وته بأربع   سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل م            أبي سعيد بن    هو : الْمقْبرِى*

   .)55(رقم  ، تقدمت ترجمته سنين
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)1(إسناده حسن: وكذلك قال االلباني ،ه حسن إسناد

        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .77 / 1:السلسلة الصحيحة   )1(
  



  328

  
  :الفصل الرابع 

  ".التاء مع الفاء  إلى حرف األحاديث الواردة من حرف التاء مع السين"
  

  احثوفيه أربعة مب
  .التاء مع السين :   المبحث األول

  .التاء مع العين:   المبحث الثاني
  .التاء مع الغين :   المبحث الثالث

  .التاء مع الفاء :  المبحث الرابع 
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  :المبحث األول
  

  .التاء مع السين
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هى اِلخَفـاف والَ  " مرهم أن يمسحوا على الَّتَساخين   أ"فيه  ) ه  ( ‘ ) تسخن  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
وذكرناها ها هنا حمـال     . وقيل واحدها تَسخَان وتسخين وتَسخَن والتاء فيها زائدة         . واحد لها من لفظها     
أما التسخان فتعريب تَشْكَن وهو اسم غطَاء مـن أغطيـة           : قال حمزة األصفهاني    . على ظاهر لفظها    

وجاء في الحديث ذكر العمائم والتَّساخين      . ان العلَماء والموزبِذَة يأخذونه على رؤوسهم خاصة        الرأس ك 
  )1(هو الخُفّ حيث لم يعرف فارسية: فقال من تعاطَى تفسيره 

  ) 248(حديث رقم 
  : رحمه اهللا أحمدقال اإلمام 

     يدعس نى بيحثَنَا يدرٍ   ،حثَو نع،   داشر نع دعنِ سب ،   نع،  انبقَاَل،ثَو":       هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسثَ رعب 
     درالْب مهابةً فََأصرِيس لَّمسو،         دـرالْب نم مهابا َأصم ها ِإلَيشَكَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَى النَّبِيوا عما قَدفَلَم

هراِئبِفََأمصلَى الْعوا عحسمي َأن 2(م(ِيناخالتَّسو )4(")3(.  
  ثتخريج الحدي

مـن طريـق    )6(وأخرجه الحـاكم    .يحيى بن سعيد به بنحوه      من طريق أحمد ،عن     ،)5(ه أبوداود   أخرج
عن يحيـى  من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل       ،)8(والبغوي  ،)7(عبداهللا بن أحمد ، وأخرجه البيهقي       

  .عيد به بنحوه بن س
  سنادرجال اإل

 ثقة ثبت إال أنه يرى القدر من السابعة مات سنة خمسين وقيل ثـالث     ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي     *
  .)9(، روى له الجماعة  ومائةأو خمس وخمسين

  ).19 (،تقدمت ترجمته رقم ثقة الحمصي النسب المقرئي سعد بن راشد*
  

                                                
  .501 / 1 :النهاية في غريب األثر) 1(
    ) 304/ 1:غريب الحديث للحربي.( الواحدةُ عصابةُ وهو ما عصبتَ بِه رْأسك من عمامة أو خرقَة :العصاِئبِ)2(
    ). 3/1034:غريب الحديث للحربي.(خفَافُ لُغَةٌ يمانيةٌ الواحد تَسخَان وهى ال:التَّساخين)3(
  .66/22383 / 37 :مسند أحمد )4(
  .1/56/146 : سنن أبي داود)5(
  .1/169/560 : المستدرك)6(
  .1/62/293 : السنن الكبرى)7(
  .1/453/2334:شرح السنة للبغوي )8(
  .190  ص:يب التهذيب تقر)9(
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 النبي صلى اهللا عليه وسـلم   والزمر مشهو بيا عليه و سلم صح     مولى النبي صلى اهللا    ثوبان الهاشمي *
 و مـسلم  و روى له البخاري في األدب المفـرد   ،ومات بحمص سنة أربع وخمسين      ،ونزل بعده الشام    

   .)1( ماجهابن و النسائي و الترمذي وأبو داود 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
وكـذلك قـال األلبـاني      .)2(ه صحيح رجاله ثقات   إسناد:  شعيب األرنؤوط    تعليقكذلك  . ه صحيح   إسناد

  .صحيح
        

اليوم التاسع من المحرم    هو"يتُ إلى قابِل ألصومن تاسوعاء    لئن بق "فيه) ه(،)تسع:(األثيررحمه اهللا  ابن قال
ـ   وإنما قال ذلك كراهةً ِلموافقة اليهود فإنهم كانوا يصومون عاشوراء وهو الع            أراد أن يخـالفَهم    اشـر ف

تقـول   عـشْروِرداإلبل  عاءعاشـوراء كأنـه تـأول فيـه     وبِتَاس أراد:)3(األزهـري  قال.ويصوم التاسع 
ت اإل :العربشْرا إذا وردت اليوم التاسع     وردن يـصوم   وظاهر الحديث يدلُّ على خالفه ألنه قد كا       .بل ع

كيف يعد بصوم يومٍ قـد      ف"  ألصومن تاسوعاء    لئن بقيت إلى قابل   " ثم قال   .عاشوراء وهو اليوم العاشر   
  .)4(كان يصومه

   )249(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 

 عنِ الْقَاسـمِ بـنِ   ،)7(عنِ ابنِ َأبِى ذْئبٍ   ، )6(حدثَنَا وكيع :  قَاالَ   )5(حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ وَأبو كُريبٍ       
 قَاَل رسـوُل  : قَاَل، رضى اهللا عنهما باسٍ عن عبد اللَّه بنِ ع: لَعلَّه قَاَل- عن عبد اللَّه بنِ عميرٍ    ،عباسٍ

  .)8("  لَِئن بقيتُ ِإلَى قَابٍِل َألصومن التَّاسع :"اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
   .)التاسع(كلمة وإنما عثرت على )تاسوعاء( لم أعثر على كلمة

  
                                                

  .190  صالتهذيب تقريب ،413 / 1اإلصابة ) 1(
  .277/22437 / 5مسند أحمد  )2(
سير (هو أبو القاسم، عبيد اهللا بن أحمد بن عثمان، األزهري البغدادي الصيرفي، مات سنة خمس وثالثين وأربعمائة                  )3(

  ).17/578أعالم النبالء 
  .502 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
  ).500 ص:تقريب التهذيب(هـ 247، مات سنة هو محمد بن العالء بن كريب الهمداني، ثقة حافظ)5(
  ).581ص: تقريب التهذيب .(سفيان أبو الرؤاسي مليح بن الجراح بن وكيع)6(
  .)493تقريب التهذيب ص .(محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي )7(
  .   2723: ،رقمباب أي يوم يصام في عاشوراء، كتاب الصيام،صحيح مسلم )8(
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  ثتخريج الحدي
من طريق الحكم بن األعرج ،كالهمـا       )2( مسلم   من طريق سعيد بن جبير،وأخرجه    )1(أخرجه البخاري   

   .عن عبد اهللا بن عباس بنحوه
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات 
        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .96/4737 / 6 البخاريصحيح  )1(
  .151/2720 / 3صحيح مسلم  )2(
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  :المبحث الثاني
  

  .التاء مع العين
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بفتح التاء أي   " حتى يأخذ للضعيف حقه غير متَعتَع       " فيه  ) س  ( ،  ) تعتع  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )1(منصوب ألنه حال للضعيف" غير " و. يقال تَعتَعه فتَتَعتَع . من غير أن يصيبه أذًى يقَلْقله ويزعجه 

   )250(حديث رقم 
  :مه اهللا  شيبة رحأبيقال اإلمام أبوبكر بن 

    نب دمحثَنَا مدةَ ، قَاَل     أبيحديبثَني  :  عأبيحد       نشِ ، عمنِ اَألعأبي ، ع     ناِلحٍ ، عقَاَل     أبي ص ، يدعس  :
 لَّمسو هلَيلَّى اهللا عوُل اِهللا صسقَاَل ر :غَي قَّها حيهيفُ فعطَى الضعةٌ الَ يتْ ُأمسعٍالَ قُدتتَعم 2(ر(.  

  ثتخريج الحدي
 عبيـدة بـن     أبيراهيم بن عبداهللا بن محمد أبوشيبة عن محمد بن           ، من طريق إب    )3(  ماجه ابنه  أخرج

  .معن المسعودي به مفصالً 
  سنادرجال اإل

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  . ه صحيح إسناد
        

أي يتَردد في قراءتـه  " الذي يقرأ القرآن و يتَتَعتَع فيه  "  ومنه الحديث اآلخر     :قال ابن األثير رحمه اهللا      
  ).4(ويتَبلد فيها لسانُه

   )251(حديث رقم 
  :قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 

 :يـد بـن عب محمد بن عبد   قَاَل  )5( عن َأبِى عوانَةَ   ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد ومحمد بن عبيد الْغُبرِى جميعا        
  :عن عاِئشَةَ قَالَتْ ،عن سعد بنِ هشَامٍ ،عن زرارةَ بنِ َأوفَى ، )6(عن قَتَادةَ ،حدثَنَا َأبو عوانَةَ

والَّـذى يقْـرُأ الْقُـرآن    ، الْبررة    الْماهر بِالْقُرآنِ مع السفَرة الْكرامِ     :"قَاَل رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      
   .)7("ويتَتَعتَع فيه وهو علَيه شَاقٌّ لَه َأجرانِ 

                                                
  .504 / 1النهاية في غريب األثر )1(
  .354/22543 / 11مصنف ابن أبي شيبة  )2(
  .79/2426 / 4سنن ابن ماجة  )3(
  .504 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
    .)103/ 11 التهذيبهذيبت.( أبوعوانة الوضاح بن عبداهللا اليشكري)5(
    ).453تقريب التهذيب ص.(امة بن قتادة السدوسيقتادة بن دع)6(
  .1898:،رقم باب فضل الماهر في القرآن، كتاب صالة المسافرين وقصرها،صحيح مسلم)7(
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  ثتخريج الحدي
   .به بنحوهبن دعامة  عن قتادة بن الحجاج ، من طريق شعبة )1(البخاريه أخرج

  رجال اإلسناد
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

        
أي هب من نومه واستَيقَظ والتاء زائـدة        "من تَعار من الليل     " فيه  ) ..تعر  : ( رحمه اهللا   قال ابن األثير    

  .)2(وليس بابه
   )252(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
 :ني عمير بن هـانٍئ قَـالَ      حدثَ:  قَاَل   ،عنِ الَْأوزاعي بن مسلم ،  َأخْبرنَا الْوِليد   ،  حدثَنَا صدقَةُ بن الْفَضِل     

    نةُ بنَادي جثَندأبيح       تامالص نةُ بادبي عثَندةَ حيقَالَ      ، ُأم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص نِ النَّبِيع":    نم ارتَع نم 
الْحمـد ِللـه   ،ه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شَيء قَـدير        لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا وحده لَا شَرِيك لَه لَ         :اللَّيِل فَقَالَ 

اللَّهم اغْفر ِلي َأو دعا اسـتُجِيب       : ثُم قَاَل    ،وسبحان اِهللا ولَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا واُهللا َأكْبر ولَا حوَل ولَا قُوةَ ِإلَّا بِاهللاِ             
 فَِإن لَهلَاتُهلَّى قُبِلَتْ صصَأ وض3( "تَو(.  

  ثتخريج الحدي
  .تفرد به البخاري دون مسلم  
 ثقـة   :قلت. ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية     ، أبو العباس الدمشقي   ، موالهم :الوليد بن مسلم القرشي   *

  .)33(تقدمت ترجمته رقم .  متابعة تامة توبة الربيع بن نافع الحلبيوأبوقد تابعه 
  جال اإلسنادر

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  
  

                                                
  .4937 /166 / 6صحيح البخاري  )1(
  .505 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
  .1154:،رقممن الليل فصلى  باب فضل من تعار - أبواب تقصير الصالة ، كتاب الجمعة،صحيح البخاري )3(
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جبـل معـروف   : تعار بكسر التاء " ما طما البحر تعار " وفي حديث طهفة : قال ابن األثير رحمه اهللا    
  .)1(ويصرف وال يصرف

  )***(حديث رقم 
  :قال اإلمام أبونعيم األصفهاني رحمه اهللا 

 بن محمد بنِ زِياد، ثنا  عبد الرحمنِ بـن محمـد       أحمد ِإسحاقَ الْمزكِّي، ثنا     أبي بن    حدثَنَا عبد الرحمنِ  
الْحارِثي َأبو سعيد، ثنا عبد الرحمنِ بن يحيى بنِ يحيى بنِ سعيد الْعذْرِي، ثنـا شَـرِيك بـن عبـد اِهللا                      

ينِ         النَّخَعنِ بسنِ الْحشَبٍ، عونِ حامِ بونِ الْعنٍ، قَالَ       أبي، عيصنِ حب انرمع نع ،رِيصنِ الْبسالْح  : مقَد
                نةُ بيطَه فَقَام لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسلَى رع دينِ زب دي نَهنب فْدأبيو  رٍ النَّهيهز      يـدي نـيب يد

َأتَينَاك من غَورِي تهامةَ علَى َأكْوارِ الْميسِ، تَرتَمي بِنَـا         : يا رسوَل اهللاِ  : النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ     
      الْب دضتَعنْسو ،بِيرالْح بلتَجنَسو ،بِيرالص بلتَحنَس ،سيالْع       ـنم امهيُل الْجتَحنَسو ،امهيُل الرتَحنَسو ،رِيد

         ،ةالْبِكَـار ـنم لُوجقَطَ الُْأمسو ،نثالْجِع بِسيو ،نهدنَشَفَ الْم طَا، قَدوالْم يظَةنْطَا، غَلي الْمف ضٍ غَاِئلَةَأر
 الْودي ، برِْئنَا يا رسوَل اِهللا من الْوثَنِ والْفتَنِ، وما يحدثُ الـزمن،            وماتَ الْعسلُوج، وهلَك الْهدي، وماتَ    

،ارعت قَامو رحا الْبا طَمملَامِ، وةُ الِْإسشَرِيعو ينملسةُ الْموع2(" ...........لَنَا د(.  
  .)32(م  سابقاً رقريج هذا الحديثلقد تم تخ

        
يقال تَعس يـتْعس إذا عثَـر   "تَعس مسطح " في حديث اإلفك   ) ه  ( ،  ) تعس: (قال ابن األثير رحمه اهللا      
 إذا خاطبت فإذا صـرت      - بفتح العين    -تعست  : وقال الفراء   : في الهروي   ( وانكَب لوجهه وقد تُفتح     

  .)3(كالعين وهو دعاء عليه بالهال) تعس بكسر العين : إلى فعل قلت 
   )253(حديث رقم 

  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
 ،سمعتُ الزهـرِي  : قَالَ ، حدثَنَا يونُس بن يزِيد    ،حدثَنَا عبد اِهللا بن عمر النُّميرِي     ،حدثَنَا الْحجاج بن منْهاٍل     

 بن الْمسيبِ وعلْقَمةَ بن وقَّاصٍ وعبيد اِهللا بن عبد اِهللا عـن حـديث             لزبيرِ وسعيد  سمعتُ عروةَ بن     :قَاَل
 فََأقْبلْتُ َأنَـا  :"عاِئشَةَ رضي اُهللا عنْها زوجِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كُلٌّ حدثَني طَاِئفَةً من الْحديث قَالَتْ   

 م ُأما فَقَالَتْ      وهطري مطَحٍ فسم تْ ُأمثَرطَحٍ فَعا  :سرـدب لًا شَهِدجر ينبتَس ا قُلْتم فَقُلْتُ بِْئس طَحسم ستَع 
يثَ الِْإفْكدح 4("فَذَكَر(.  

                                                
  .505 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .1570/3972 / 3معرفة الصحابة ألبي نعيم  )2(
  .506 / 1النهاية في غريب األثر ) 3(
  .4025 :،رقمباب شهود المالئكة بدرا، كتاب المغازي،صحيح البخاري   )4(
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  ثتخريج الحدي
، )3(ن يزيد   ،ومن طريق يونس ب   )2( صالح أبي،ومن طريق   )1( البخاري من طريق فليح بن سليمان      أخرج

  . من طريق يونس ومعمر ، عن الزهري به مفصالً)4(ه مسلم أخرجثالثتهم عن الزهري به مفصالً ، و
  رجال اإلسناد

*    رِييالنُّم رمع ناِهللا ب دب7( ، والـدارقطني     )6(وثقه أبـوداود   . )5(أخطأ من التاسعة   صدوق ربما ،ع( ،
  . قلت هو ثقة .)9(،وذكره ابن حبان في الثقات )8(والذهبي 

*ونُيس بن زِيالنِّ يأبِ بنِ يدجاَأل اديلعن روايته في أن إال ثقة ،سفيان أبي آل مولى يزيد أبو ،ي 
 سنة :وقيل ،الصحيح على وخمسين تسع سنة مات ،خطأ الزهري غير وفي ،قليالً وهماً الزهري
ديث، لوجود المتابعة التامة من فليح بن سليمان ثقة لم يهم في هذا الح:قلت. )10(، روى له الجماعةستين

  .وصالح بن كيسان 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

        
  
  
  
  

                                                
  .173/2661 / 3  المرجع السابق )1(
   .116/4141 / 5  المرجع السابق )2(
  . 101/4750 / 6  المرجع السابق )3(
  .112/7196 / 8صحيح مسلم   )4(
  .315  تقريب التهذيب ص)5(
  .15/348  تهذيب الكمال )6(
  .5/291  تهذيب التهذيب )7(
  .1/579  الكاشف )8(
  .8/331  الثقات البن حبان )9(
  .614  تقريب التهذيب، ص ) 10(
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وقـد تكـرر فـي      " تَعس عبد الدينار وعبد الـدرهم       " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)1(الحديث

   )254( حديث رقم
  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

دفَ   حوسي نى بيحي يكْرٍ     ،ثَنو بنَا َأبرَأخْب ،  نينٍ   أبيعصح ،  ناِلحٍ   أبيعص ،  ناُهللا    أبيع ـيضةَرريره 
نْهقَالَ ،ع :       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسمِ    :" قَاَل رهرالدينَارِ والد دبع ستَع  يفَةالْقَط2(و( ْالو ةيصخَم)3(  ِإن 

ضري طَ لَمعي لَم ِإنو يضر يط4("ُأع(.  
  ثتخريج الحدي

 هريـرة  أبـي  ذكوان بن السمان ، عن  صالحأبيعن   ،)5(عبداهللا بن دينار  البخاري من طريق     هأخرج
  .وفيه زيادة 

  رجال اإلسناد
 اسـمه  أنها واألصح،   بكنيته رمشهو : الحناط المقرىء الكوفي األسدي سالم بن عياش بن بكر أبو*

 حبيب أو حماد أو مطرف أو خداش أو مسلم أو رؤبة أو شعبة أو سالم أو اهللا عبد أو محمد اسمه وقيل
 .هوثقة،وقد تابعه عبد الرحمن بـن دينـار       : قلت ، حفظه ساء كبر لما أنه إال،   عابد ثقة،   أقوال عشرة

  .)74(تقدمت ترجمته رقم 
 مات الرابعة من ،دلس وربما ،سني ثبت ثقة،حصين أبو الكوفي األسدي نحصي بن عاصم بن عثمان*

ه    روى ل واحدة بسنة منه أكبر بهدلة بن عاصم إن :يقول وكان ،بعدها :ويقال وعشرين سبع سنة
.قلت هوثقة ،تابعه عبد اهللا بن دينار .)6(الجماعة  

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

  

                                                
  .506 / 1 النهاية في غريب األثر) 1(
  .)132 / 4النهاية في غريب األثر .(هي كساء له خَمل  )2(
وقيل ال تُسمى خَميصةً إال أن تكون سوداء معلَمة وكانت من . الخَميصة في الحديث وهي ثَوب خَز أو صوف معلَم )3(

اِئصها الخمعمماً وجاس الناس قدي151 / 2زء  ج(النهاية في غريب األثر .ِلب .(  
  .6435 :،رقم باب ما يتقى من فتنة المال، كتاب الرقاق،صحيح البخاري )4(
  .34/2887 / 4 المرجع السابق )5(
  384  تقريب التهذيب ص)6(
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وهـو  " كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بِتُعهن " فيه  ) س  ( ،  ) تعهن: (   قال ابن األثير رحمه اهللا    
. هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء موضع فيما بـين مكـة والمدينـة               : قال أبو موسى    . قائل السقيا   

  .)1(وأصحاب الحديث يقولونه بكسر التاء وسكون العين. ومنهم من يكسر التَّاء 

   )255( حديث رقم
  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 

 عام  )4(أبيانْطَلَقَ  : قَاَل  ، قَتَادةَ   أبيعن عبد اِهللا بنِ     ، )3(عن يحيى ، )2(حدثَنَا هشَام ،حدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ     
  ةبِييدالْح،   هابحَأص مرثَ النَّبِ   ،فََأحدحو رِمحي لَمو    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ي":       فَانْطَلَقَ النَّبِـي وهغْزا يودع َأن 

   و هلَيلَّى اُهللا عا صنَميفَب لَّمس  عَأنَا م     كحتَض ابِهحضٍ   َأصعِإلَى ب مهضعـشٍ      ،بحارِ ومتُ فَِإذَا َأنَا بِحفَنَظَر  ،
 هلَيلْتُ عمفَ ،فَح    تُّهفََأثْب نْتُهـتُ             ،طَعفَطَلَب نُقْتَطَع ينَا َأنخَشو هملَح ني فََأكَلْنَا مينُونعي ا َأنوفََأب نْتُ بِهِمتَعاسو

ارٍ في جـوف اللَّيـِل      رجلًا من بني غفَ    فَلَقيتُ،النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم َأرفَع فَرسي شَْأوا وَأسير شَْأوا         
 يـا رسـوَل اِهللا   : فَقُلْتُ)5(السقْياوهو قَايٌل  تَركْتُه بِتَعهن: َأين تَركْتَ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل        :قُلْتُ

        قَد مةَ اِهللا ِإنَّهمحرو لَامالس كلَيع ونءقْري لَكَأه ـوَل اِهللا       ِإنسا رقُلْتُ ي مهرفَانْتَظ ونَكوا دقْتَطَعي خَشُوا َأن 
  .)6(" ِللْقَومِ كُلُوا وهم محرِمون:فَقَاَل،وعنْدي منْه فَاضلَةٌ ،َأصبتُ حمار وحشٍ 

  ثتخريج الحدي
ـ و. ، بـه بمثلـه    بن كثير الطـائي   يحيى  من طريق علي بن المبارك عن      )7(أخرجه البخاري  ه أخرج

  . بمثله هشام الدستوائي به ، عن معاذ بن هشام من طريق  )8(مسلم
  رجال اإلسناد

هو ثقة  :قلت، ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة ،اليمامي نصر أبو موالهم ،ياِئ الطَّكَثيرٍ َأبِي بن يحيى*
فهذا أما إرساله و ،من المدلسين المرتبة الثانية  ألنه منتدليسه ال يضريرسل، فأما يدلس و ،ثبت

  ).28:(تقدمت ترجمته رقم.أرسل عنهم عمن الحديث ليس

                                                
  .507 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .)573 صتقريب التهذيب.(هشام بن ابي عبداهللا الدستوائي )2(
   ).596تقريب التهذيب، ص( ، يالطائ كثير أبي بن حيىهو ي)3(
  ).7/327اإلصابة .( المشهوراَألنْصارِي رِبعي بن ةَادتَقَ أبو)4(
  .)507 / 1 النهاية في غريب األثر (.م من يكسر التَّاء ومنه.  موضع فيما بين مكة والمدينة هو)5(
 اال تقتلو:لصيد ونحوه وقول اهللا تعالىباب جزاء ا-أبواب المحصر وجزاء الصيد ،كتاب الحج،صحيح البخاري )6(

   .1821:رقم
   .12/1822 / 3 البخاريصحيح  )7(
   .15/2911 / 4صحيح مسلم  )8(
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*شَهام أبي بن عالبصري بكر أبو، اِهللا بد الدتَسأربع سنة مات ،بالقدر رمي وقد ثبت ثقة ،وائي 
  .ال عالقة بين هذا الحديث وبين بدعته: قلت. )1(روى له الجماعة ، ومائةوخمسين
  .ال اإلسناد ثقاتباقي رج

        
تَمـر  : هو بفتح التاء    " وأهدت لنا نَوطاً من التَّعضوض      " فيه  ) ... تعض  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  ).2(والتاء فيه زائدة. أسود شديد الحالوة ومعدنه هجر 
   )256(حديث رقم 

   : رحمه  اهللا أحمدقال اإلمام 
  نب ونُسثَنَا يدح   دمحم ،     رِيصنِ الْعمحالر دبع نى بيحثَنَا يدقَاَل  ،ح:     ادبع نب ابهثَنَا شدح،    عـمس َأنَّـه

هم بِنَـا فَلَمـا      قَدمنَا علَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاشْتَد فَرح          :"بعض وفْد عبد الْقَيسِ وهو يقُولُ     
: فَرحب بِنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ودعا لَنَا ثُم نَظَر ِإلَينَا فَقَـاَل               "فَقَعدنَا  ،انْتَهينَا ِإلَى الْقَومِ َأوسعوا لَنَا    

  كُميمعزو كُمديس ننَا   ؟  مرِ  جميعاً فََأشَرنْذِإلَى الْم اِئذنِ عب . ذَا الَْأشَـجَأه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَّبِي ، 
 فَتَخَلَّفَ بعـد    ، نَعم يا رسوَل اللَّه    :فَقُلْنَا،فَكَان َأوَل يومٍ وضع علَيه هذَا اِلاسم ِلضربة بِوجهِه بِحافرِ حمارٍ            

فََألْقَى عنْه ثياب السفَرِ ولَبِس مـن صـاِلحِ          )4( عيبتَه   أخرجثُم  ،وضم متَاعهم   ، )3(قََل رواحلَهم  فَع ،الْقَومِ
ابِهيث،          سو هلَيع لَّى اللَّهص طَ النَّبِيسب قَدو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص َل ِإلَى النَّبِيَأقْب نَـا   ثُما داتَّكََأ فَلَمو لَهرِج لَّم

 وقَبض  ، فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واستَوى قَاعدا        ، هاهنَا يا َأشَج   :منْه الَْأشَج َأوسع الْقَوم لَه وقَالُوا     
   ا َأشَجنَا ياهه لَهينِ النَّ    ،رِجمي نع دفَقَع           بِه بحا فَردى قَاعتَواسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي،َألْطَفَه5(و(   ثُـم

 وُأمي يا رسـوَل     أبي فَقَاَل بِ  ، وغَير ذَِلك من قُرى هجر     )6(سَأَل عن بِلَاده وسمى لَه قَريةَ الصفَا والْمشَقَّرِ       
نَّا    تَألن ،اللَّهانَا مقُر اءمبَِأس لَما     : فَقَاَل   ، َأعيهِلي ف حفُسو كُمْئتُ بِلَادطولَى ا    : قَالَ ،ِإنِّي قَدَل عَأقْب ارِ ألن ثُمص

 بِكُـم شـعارا وَأبـشَارا       صارِ َأكْرِموا ِإخْوانَكُم فَِإنَّهم َأشْباهكُم في الِْإسلَامِ وَأشْبه شَيء        ألنيا معشَر ا  :فَقَاَل  
 فَلَما َأن قَاَل كَيفَ رَأيـتُم    ،َأن يسلموا حتَّى قُتلُوا   م ،   ا موتُورِين ِإذْ َأبى قَو    َأسلَموا طَاِئعين غَير مكْرهين ولَ    

     اكُمِإي مافَتَهيضو لَكُم كُمانانٍ   :قَالُوا  ،ِإخْوِإخْو رشَنَا   ألنَأخَينَـا     ،وا فَرمطْعوا مَأطَـابوا   ،وحـبَأصـاتُوا وبو
 ثُم َأقْبَل علَينَا رجلًا رجلًا      ، فَُأعجِب النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وفَرِح بِها        ، وسنَّةَ نَبِينَا  ،يعلِّمونَنَا كتَاب ربنَا  

                                                
  .573 تقريب التهذيب، ص ) 1(
  .508 / 1النهاية في غريب األثر ) 2(
  .)460 / 11- تاج العروس (.َأي قَيدوهما   )3(
)4(  ُل فيهعجمٍ وما يَأد نبِيٌل مز  الثّياب  .) 152 / 1القاموس المحيط(.  
)5( هرب .) 1102 / 1القاموس المحيط(  
  .)134 / 5معجم البلدان (. لعبد القيس قبل مدينة هجران بالبحرين عظيمانحصن  )6(
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  لَى منَا عرِضعنَا  يملعنَا ولَّمنِ  ،ا تَعنَّتَيالـسنَّةَ والسنِ وتَيورالسةَ وورالستَابِ والْك ُأمو اتيالتَّح لَّمتَع ننَّا مفَم 
   هِهجنَا بِولَيَل عَأقْب بِذَلِ       : فَقَاَل   ،ثُم مالْقَو فَفَرِح ءشَي كُمادوَأز نم كُمعْل مه    مالَهوا رِحرتَدابو َل كُـلُّ   ،كفََأقْب

وَأومَأ بِجرِيدة في يده كَان يخْتَصر بِهـا فَـوقَ       ، فَوضعها علَى نطْعٍ بين يديه       ،رجٍل معه صبرةٌ من تَمرٍ    
 : فَقَـالَ ،ثُم َأومَأ ِإلَى صبرة ُأخْـرى ، نَعم  : قُلْنَا ؟عضوض َأتُسمون هذَا التَّ   :ودون الذِّراعينِ فَقَالَ  ،  الذِّراعِ  

  فَانرذَا الصه ونمفَقَالَ       ؟َأتُس ةربَأ ِإلَى صمَأو ثُم مقُلْنَا نَع :     ينرذَا الْبه ونمفَقُلْنَا؟   َأتُس:مقَاَل، نَع :  ا ِإنَّـهَأم 
  و رِكُمتَم رخَي لَكُم هقَاَل   ،َأنْفَع  :     لْكنَا تتوِفَاد ننَا معجفَر،    نْهم زنَا الْغَرتَّـى     ،  فََأكْثَرح يهتُنَا فغْبتْ رظُمعو

   ينررِنَا الْبتَمنَا ونَخْل ظْمعارقَالَ ،ص :  فَقَاَل الَْأشَج :       ثَق ضنَا َأرضَأر ِإن وَل اللَّهسا رةٌ    يمخِإنَّـا ِإذَا   ،يلَةٌ وو
 لَـا  : فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم    ،بطُونُنَا  لَم نَشْرب هذه الَْأشْرِبةَ هيجتْ َألْوانُنَا وعظُمتْ      

 وُأمي  أبيبِ: فَقَاَل لَه الَْأشَج     ، يلَاثُ علَى فيه   ،ي سقَاِئه  ولْيشْرب َأحدكُم ف   ،تَشْربوا في الدباء والْحنْتَمِ والنَّقيرِ    
      هذي هلَنَا ف خِّصر وَل اللَّهسا ري،  هَأ بِكَفَّيمقَالَ ، فََأوو : هذثِْل هي مف تُ لَكُمخَّصر ِإن ا َأشَجي ،  ـهقَاَل بِكَفَّيو

قَـام  ،  يعني َأعظَم منْها حتَّى ِإذَا ثَمَل َأحدكُم من شَرابِه          ،وفَرج يديه وبسطَها    ،هذه  هكَذَا شَرِبتَه في مثِْل     
 قَد هـزِرتْ    ،يقَاُل لَه الْحارِثُ  ،وكَان في الْوفْد رجٌل من بني عصرٍ        ، فَهزر ساقَه بِالسيف     ، عمه ابنِإلَى  
س             منْهم َأةري امرِ فالشِّع نم ثَّلَهتَم تيي بف مبٍ لَهي شُرف اقُه،         ـاقَهس رـزفَه تيالْب ِل ذَِلكَأه ضعب فَقَام

فيارِثُ : قَاَل   ،بِالسفَقَاَل الْح:         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نا متُهعما سبِي       ، لَمُل ثَـوـدلْـتُ ُأسعج 
   .)1("وقَد َأبداها اللَّه ِلنَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ِلُأغَطِّي الضربةَ بِساقي 

  ثتخريج الحدي
إسماعيل،عن يحيى بـن عبـد الـرحمن         موسى بن  من طريق   ، )2( البخاري في األدب المفرد      هأخرج

   . باد ، عن بعض وفد عبد قيس بنحوه العصري ، عن شهاب بن ع
   سنادرجال اإل

*    رِيصوذكره أبو حاتم ولـم  ،روى له البخاري في األدب.)3( البصري مقبول يحيى بن عبد الرحمن الع
   .ضعيف: قلت.)5( حبان في كتاب الثقات ابنوذكره ،)4(والتعديالً،يذكر فيه جرحاً
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وذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه      ،له البخاري في كتاب األدب    روى  ،  )1( مقبول ،شهاب بن عباد البصري   *
  .ضعيف: قلت.)3(  حبان في الثقاتابنوذكره  ،)2(والتعديالً ، جرحاً

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)4( ه ضعيفإسناد وقالعلق شعيب األرنؤوط وكذلك . ضعيف هإسناد

        
  ).5("أتُسمون هذا التَّعضوض" قَيسومنه حديث وفْد عبد ال: قال ابن األثير رحمه اهللا 

  : )***(حديث رقم 
  : رحمه  اهللا أحمدقال اإلمام 

     دمحم نب ونُسثَنَا يدح،     رِيصنِ الْعمحالر دبع نى بيحثَنَا يدقَاَل  ،ح:     ادبع نب ابهثَنَا شدح،    عـمس َأنَّـه
 قَدمنَا علَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاشْتَد فَرحهم بِنَـا فَلَمـا               :"قَيسِ وهو يقُولُ  بعض وفْد عبد الْ   

: نَا ثُم نَظَر ِإلَينَا فَقَـاَل       فَرحب بِنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ودعا لَ        "فَقَعدنَا  ،انْتَهينَا ِإلَى الْقَومِ َأوسعوا لَنَا    
  كُميمعزو كُمديس ننَا   ؟  مجميعاً فََأشَر  اِئذنِ عرِ بنْذِإلَى الْم . ذَا الَْأشَـجَأه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَّبِي ، 

       برِلض مذَا اِلاسه هلَيع عضمٍ ووَل يَأو ارٍ     فَكَانمرِ حافبِح هِهجبِو فَقُلْنَا،ة:    وَل اللَّهسا ري منَع ،    ـدعفَتَخَلَّفَ ب 
 ثُـم   ، عيبتَه فََألْقَى عنْه ثياب السفَرِ ولَبِس من صاِلحِ ثيابِه         أخرجثُم  ،وضم متَاعهم   ، فَعقََل رواحلَهم    ،الْقَومِ

ى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد بسطَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رِجلَه واتَّكََأ فَلَما دنَا منْه الَْأشَج                  َأقْبَل ِإلَ 
 وقَـبض رِجلَـه   ،ه وسلَّم واستَوى قَاعـدا  فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَي، هاهنَا يا َأشَج:َأوسع الْقَوم لَه وقَالُوا  

  ا َأشَجنَا ياهه،              بِه بحا فَردى قَاعتَواسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ينِ النَّبِيمي نع دفَقَع ،    نَأَل عس ثُم َألْطَفَهو
ـ  ، وُأمي يا رسوَل اللَّـه  أبي فَقَاَل بِ  ،مشَقَّرِ وغَير ذَِلك من قُرى هجر     بِلَاده وسمى لَه قَريةَ الصفَا والْ      تَ ألن

يـا  :صارِ فَقَـاَل  ألن ثُم َأقْبَل علَى ا: قَاَل،ِإنِّي قَدوطْئتُ بِلَادكُم وفُسح ِلي فيها : فَقَاَل   ،َأعلَم بَِأسماء قُرانَا منَّا   
صارِ َأكْرِموا ِإخْوانَكُم فَِإنَّهم َأشْباهكُم في الِْإسلَامِ وَأشْبه شَيء بِكُم شـعارا وَأبـشَارا َأسـلَموا                ألنمعشَر ا 

       ى قَوِإذْ َأب تُورِينولَا مو ينهكْرم رغَي ينلُوا   م ،   طَاِئعتَّى قُتوا حملسي قَـاَل       ،َأن ـا َأنفَلَم      ـتُمَأيـفَ ركَي
     اكُمِإي مافَتَهيضو لَكُم كُمانانٍ أَ  :قَالُوا  ،ِإخْوِإخْو رشَنَا   ألنخَينَـا     ،وا فَرمطْعوا مَأطَـابوا   ،وحـبَأصـاتُوا وبو

 ثُم َأقْبَل علَينَا رجلًا رجلًا      ،لَيه وسلَّم وفَرِح بِها    فَُأعجِب النَّبِي صلَّى اللَّه ع     ، وسنَّةَ نَبِينَا  ،يعلِّمونَنَا كتَاب ربنَا  
 فَمنَّا من تَعلَّم التَّحيات وُأم الْكتَابِ والسورةَ والسورتَينِ والسنَّةَ والـسنَّتَينِ  ،يعرِضنَا علَى ما تَعلَّمنَا وعلمنَا    
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  َل عَأقْب ثُم هِهجنَا بِوفَقَاَل   ،لَي :           مالَهوا رِحرتَدابو بِذَِلك مالْقَو فَفَرِح ءشَي كُمادوَأز نم كُمعْل مَل كُـلُّ   ،هفََأقْب
ن يخْتَصر بِهـا فَـوقَ   وَأومَأ بِجرِيدة في يده كَا    ، فَوضعها علَى نطْعٍ بين يديه       ،رجٍل معه صبرةٌ من تَمرٍ    

 : فَقَـالَ ،ثُم َأومَأ ِإلَى صبرة ُأخْـرى ، نَعم  : قُلْنَا ؟ َأتُسمون هذَا التَّعضوض   :ودون الذِّراعينِ فَقَالَ  ،  الذِّراعِ  
  فَانرذَا الصه ونمفَقَالَ       ؟َأتُس ةربَأ ِإلَى صمَأو ثُم مقُلْنَا نَع :     ينرذَا الْبه ونمفَقُلْنَا؟   َأتُس:مقَاَل، نَع :  ا ِإنَّـهَأم 
   لَكُم هَأنْفَعو رِكُمتَم رقَاَل   ،خَي  :     لْكنَا تتوِفَاد ننَا معجفَر،    نْهم زنَا الْغَرتَّـى     ،  فََأكْثَرح يهتُنَا فغْبتْ رظُمعو

  تَمنَا ونَخْل ظْمعارص ينرقَالَ ،رِنَا الْب :  ةٌ          : فَقَاَل الَْأشَجمخيلَةٌ وثَق ضنَا َأرضَأر ِإن وَل اللَّهسا رِإنَّـا ِإذَا   ، يو
 لَـا  :سـلَّم  فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه و   ،بطُونُنَا  لَم نَشْرب هذه الَْأشْرِبةَ هيجتْ َألْوانُنَا وعظُمتْ      

 وُأمي  أبيبِ: فَقَاَل لَه الَْأشَج     ، يلَاثُ علَى فيه   ، ولْيشْرب َأحدكُم في سقَاِئه    ،تَشْربوا في الدباء والْحنْتَمِ والنَّقيرِ    
      هذي هلَنَا ف خِّصر وَل اللَّهسا ري،  هَأ بِكَفَّيمقَالَ ، فََأوو :ا َأشَجي  هذثِْل هي مف تُ لَكُمخَّصر ِإن ،  ـهقَاَل بِكَفَّيو

      هذثِْل هي مف تَهكَذَا شَرِبا    ،هطَهسبو هيدي جفَرو،          ابِهشَر نم كُمدَل َأحتَّى ِإذَا ثَما حنْهم ظَمي َأعنعي  ،  قَـام
 قَد هـزِرتْ    ،يقَاُل لَه الْحارِثُ  ،وكَان في الْوفْد رجٌل من بني عصرٍ        ،يف   فَهزر ساقَه بِالس   ، عمه ابنِإلَى  

             منْهم َأةري امرِ فالشِّع نم ثَّلَهتَم تيي بف مبٍ لَهي شُرف اقُهس،         ـاقَهس رـزفَه تيالْب ِل ذَِلكَأه ضعب فَقَام
فيارِثُ : قَاَل   ،بِالسفَقَاَل الْح:         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نا متُهعما سبِي       ، لَمُل ثَـوـدلْـتُ ُأسعج 

  .)1("وقَد َأبداها اللَّه ِلنَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ِلُأغَطِّي الضربةَ بِساقي 
  .)256:(مرق،سابقا  لقد تم تخريجه
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فال يبايع هو وال الذي بايعـه       " في حديث عمر رضي اللّه عنه       ) ... تغر  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  )1(ةدينا في حرف الغين ألن التاء زائأي خوفا أن يقْتال وسيجيء مب" تَغرةً أن يقتال 

   )257 (حديث رقم
  :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
عن عبيد اِهللا بنِ    ، شهابٍ   ابنعنِ  ، )2(عن صاِلحٍ ،حدثَني ِإبراهيم بن سعد     ،حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا       
       ودعسنِ مةَ بتْبنِ عاِهللا ب دبنِ  ،عا ابنعبنِ         :" قَالَ ،سٍ عمحالر دبع منْهم اجِرِينهالْم نالًا مكُنْتُ ُأقْرُِئ رِج 

 فوع ننًى     ،ببِم نْزِِلهي ما َأنَا فنَميا           ، فَبهجح ةجرِ حي آخنِ الْخَطَّابِ فب رمع نْدع وهو ،    دبع ِإلَي عجِإذْ ر
ـ          : فَقَالَ ،لَو رَأيتَ رجلًا َأتَى َأمير الْمْؤمنين الْيوم       : فَقَالَ ،الرحمنِ  ؟ألن يا َأمير الْمْؤمنين هْل لَـك فـي فُ
 ثُـم  ،عمر فَتَمتْ فَغَضب ،)3( بكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةًأبيفَواِهللا ما كَانَتْ بيعةُ    ،ا  ألنلَو قَد ماتَ عمر لَقَد بايعتُ فُ      :يقُوُل
 قَـاَل  ،ُأمـورهم  يغْصبوهم ِإنِّي ِإن شَاء اُهللا لَقَاِئم الْعشيةَ في النَّاسِ فَمحذِّرهم هُؤلَاء الَّذين يرِيدون َأن     :قَاَل

 فَِإنَّهم هـم  ، وغَوغَاءهم)4(يجمع رعاع النَّاسِفَِإن الْموسم ،يا َأمير الْمْؤمنين لَا تَفْعْل    : فَقُلْتُ   :عبد الرحمنِ 
 ،عنْك كُلُّ مطَيـرٍ  ةً يطَيرها وَأنَا َأخْشَى َأن تَقُوم فَتَقُوَل مقَالَ،الَّذين يغْلبون علَى قُربِك حين تَقُوم في النَّاسِ 

فَِإنَّهـا دار الْهِجـرة والـسنَّة       ، فََأمهِْل حتَّى تَقْدم الْمدينَةَ      ، علَى مواضعها   وَأن لَا يضعوها   ،وَأن لَا يعوها  
 ويـضعونَها علَـى   ،فَيعي َأهُل الْعلْمِ مقَالَتَك، ما قُلْتَ متَمكِّنًا : فَتَقُوَل،فَتَخْلُص بَِأهِل الْفقْه وَأشْراف النَّاسِ    ،
وامهعاض،  رماهللاِ  : فَقَاَل عا وَأم          ينَةدبِالْم هقَامٍ َأقُومَل مَأو بِذَِلك ناُهللا لََأقُوم شَاء اسٍ ابن قَاَل   ، ِإنبنَا  : عمفَقَد 
حتَّى َأجِد سعيد   ،)5(زاغَت الشَّمس   حين  جمعة عجلْنَا الرواح     فَلَما كَان يومَ الْ    ،ذي الْحجة لْمدينَةَ في عقْبِ    ا

 فَلَـم َأنْـشَب َأن   ، تَمس ركْبتي ركْبتَه، فَجلَستُ حولَه ،جاِلسا ِإلَى ركْنِ الْمنْبرِ   ،بن زيد بنِ عمرِو بنِ نُفَيٍل       
 لَيقُولَن الْعشيةَ مقَالَةً لَم     :لْتُ ِلسعيد بنِ زيد بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ       قُ،فَلَما رَأيتُه مقْبِلًا    ،خَرج عمر بن الْخَطَّابِ     

فَلَمـا  ،ما عسيتَ َأن يقُوَل ما لَم يقُْل قَبلَه فَجلَس عمر علَى الْمنْبرِ             :وقَاَل  ، فََأنْكَر علَي    ،يقُلْها منْذُ استُخْلفَ  
 َأما بعد فَِإنِّي قَاِئٌل لَكُم مقَالَةً قَد قُـدر ِلـي َأن             :ثُم قَالَ ، قَام فََأثْنَى علَى اِهللا بِما هو َأهلُه         ، الْمَؤذِّنُون سكَتَ

 ومن خَشي   ،يثُ انْتَهتْ بِه راحلَتُه    فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها ح      ،َأقُولَها لَا َأدرِي لَعلَّها بين يدي َأجلي      
        لَيع بكْذي َأن دلُّ ِلَأحا فَلَا ُأحلَهقعلَا ي قِّ         ،َأنبِالْح لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صدمحثَ معاَهللا ب ِإن ،    ـهلَيَل عَأنْزو 

رجم رسوُل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـه        ،ووعينَاها  ،وعقَلْنَاها  ،فَقَرْأنَاها  ،الرجمِ   كتَاب فَكَان مما َأنْزَل اُهللا آيةَ     الْ
  لَّمسو، هدعنَا بمجرو،     انمطَاَل بِالنَّاسِ ز قُوَل قَاِئلٌ   ، فََأخْشَى ِإني تَابِ اِهللا         ، َأني كمِ فجةَ الرآي ا نَجِداِهللا مو 
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ضا اُهللا    فَيلَهَأنْز ةفَرِيض كـاِل     ،لُّوا بِتَرجالر ـنم نـصنَـى ِإذَا ُأحز نلَى مقٌّ عتَابِ اِهللا حي كف مجالرو
ن كتَابِ اِهللا َأن لَا تَرغَبوا      ثُم ِإنَّا كُنَّا نَقْرُأ فيما نَقْرُأ م      ،والنِّساء ِإذَا قَامت الْبينَةُ َأو كَان الْحبُل َأوِ اِلاعترافُ          

 اِئكُمآب نع،       اِئكُمآب نوا عغَبتَر َأن بِكُم كُفْر فَِإنَّه ،        اِئكُمآب نوا عغَبتَر َأن ا بِكُمكُفْر ِإن وَل     ، َأوسر ِإن َألَا ثُم 
 ثُـم   ،وقُولُوا عبد اِهللا ورسولُه   ، مريم   ابن كَما ُأطْرِي عيسى     )1( لَا تُطْروني  :اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ     

      نْكُمقَاِئلًا م ي َأنلَغَنب قُوُل،ِإنَّهتُ فُ       :يعايب رماتَ عم قَد اِهللا لَوا كَانَـتْ         ،األن وقُوَل ِإنَّمي ٌؤ َأنرام نغْتَرفَلَا ي 
 من تُقْطَع الَْأعنَـاقُ  ولَيس منْكُم، ولَكن اَهللا وقَى شَرها ، وتَمتْ َألَا وِإنَّها قَد كَانَتْ كَذَِلك   ،رٍ فَلْتَةً  بكْ أبيبيعةُ  

ا الَّذي بايعـه تَغـرةً َأن    غَيرِ مشُورة من الْمسلمين فَلَا يبايع هو ولَ       ن بايع رجلًا عن     م، بكْرٍ   أبيِإلَيه مثُْل   
  .)2( ...."يقْتَلَا 

  ثتخريج الحدي
  .، من طريق معمر عن الزهري به، فذكر طرف الحديث)3(ه البخاريأخرج

  .من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به، فذكر الكالم عن الرجم، )4(ه مسلمأخرجو
  رجال اإلسناد

  .جميع رجال اإلسناد ثقات
        

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
في اإلطْراء ، فمنها ما يدلُّ على الثَّناء فقط ، ومنها ما يدلُّ على المبالَغَة ، ومنها ما يدلُّ على فقد اخْتَلَفَت العبارات  )1(

  .)489 / 38 تاج العروس (. مجاوزة الحد فيه 
  .6830 :،رقمباب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، كتاب الحدود،صحيح البخاري   )2(
  .103/7323/ 9  المرجع السابق )3(
  .5/116/4513مسلم  صحيح  )4(
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  :المبحث الرابع 
  

  .التاء مع الفاء 
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وهو ما يفعله المحرم بـالحج      " التَّفَث  " في حديث الحج ذكر     ) ه  ( ،  ) تفث  : (قال ابن األثير رحمه اهللا      
سـخ  وقيل هو إذْهاب الشَّعث والـدرن والو . إذا حلَّ كقَص الشارب واألظافر ونَتْف اإلبط وحلْق العانة       

  )1(ثفي الحديوقد تكرر . والرجل تَفثٌ . مطْلقا 
   )258(حديث رقم 

  :قال اإلمام أبوداود رحمه اهللا 
   ددسثَنَا مدى   ،حيحثَنَا يديَل   ،حاعمِإس نع، رامثَنَا عدح،     سٍ الطَّاِئىرضم نةُ بورى عنرـتُ  : قَاَل   ، َأخْبَأتَي

 ،جِْئتُ يا رسوَل اللَّه من جبـِل طَيـئٍ  :قُلْتُ ، )2( يعنى بِجمعٍ- بِالْموقف ه صلى اهللا عليه وسلم    رسوَل اللَّ 
 رسوُل  فَقَاَل؟ فَهْل ِلى من حج      ،واللَّه ما تَركْتُ من جبٍل ِإالَّ وقَفْتُ علَيه       ، وَأتْعبتُ نَفْسى    ،)3(َأكْلَلْتُ مطيتى 

 فَقَـد تَـم     ،وَأتَى عرفَات قَبَل ذَِلك لَيالً َأو نَهارا      ، من َأدرك معنَا هذه الصالَةَ       " :اللَّه صلى اهللا عليه وسلم    
هجح، ى تَفَثَهقَض4(" و(.   

  ثتخريج الحدي
من طريق وكيع )7( بن أبي شيبة أبوبكرو، )6( وابن ماجه، بن عيينةمن طريق سفيان)5( الترمذيه أخرج

 بن الجراح ووكيع  بن عيينة وسفيان(ثالثتهم، من طريق يعلى بن عبيد ، )8(والدارمي بن الجراح ،
من طريق عمرو بن علي عن ،)9(النسائيه أخرجو.  بنحوه بهعن إسماعيل بن خالد ) يعلى بن عبيد

زكريا بن أبي زائدة  عن ن طريق م،)11(وابن خزيمة)10( أحمدوأخرجه  .يحيى بن سعيد به بنحوه
  . بنحوهعامر الشعبي به

  
  
  

                                                
  .513 / 1النهاية في غريب األثر ) 1(
  )427 / 5:عون المعبود.( َأي بِالْمزدِلفَة:بِجمعٍ  )2(
  .)1720 / 1 القاموس المحيط .(  أتعبت دابتي)3(
  .1952: ،رقمباب من لم يدرك عرفة، كتاب المناسك،سنن أبي داود  )4(
  .227/891 / 2سنن الترمذي   )5(
  .478/3016 / 4سنن ابن ماجة   )6(
  .269/13862 / 8مصنف ابن أبي شيبة   )7(
  .1201/1930 / 2سنن الدارمي   )8(
  .292/3043 / 5سنن النسائي   )9(
  .235/18304 / 30مسند أحمد   )10(
   .256/2821 / 4صحيح ابن خزيمة  )11(
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  : سنادرجال اإل
كـان  ، بن عمرو بن عامر الطائي بن الم بن عمرو بن طريف بن أوس بن حارثةعروة بن مضرس   *

 ،وهذا كان يباري عدي بن حاتم في الرياسـة        ، وكذا أبوه    ،من بيت الرياسة في قومه وجده كان سيدهم       
 روى له أبو     ،  له حديث واحد في الحج     بياصحوهو   ،وسنن الدارقطني ،سنن األربعة   ووقع حديثه في ال   

  .)1( ماجه ابن و النسائي و الترمذي وداود 
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .)2( صحيح:  قال األلباني وكذلك  . ه صحيحإسناد

        
  )3(أي لَطَخته وهو مأخوذ منه"  فَتَفَثَت الدماء مكانه "وفيه ) س : ( قال ابن األثير رحمه اهللا 

   )259(حديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له

        
الـشَّعثُ  : قيل يا رسول اللّه من الحاج ؟ قال         " في حديث الحج    ) ... تفل  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      

  )4(التَّفَل وهي الريح الكريهةالذي قد تَرك استعمال الطيب من : التَّفل " التَّفل
  )260 (حديث رقم

   : شيبة رحمه اهللا أبيقال اإلمام أبوبكر بن 
   يعكثَنَا ودح ،     زِيدنِ يب يماهرإب نفَرٍ       ، ععنِ جب ادبنِ عب دمحم ننِ  ، عقَاَل     ابنع ، رمٌل إلَى   :  عجر قام

يـا  : زاد وراحلَـةٌ ، قَـاَل   : يا رسوَل اِهللا ، ما يوجِب الْحج ؟ قَاَل       : يه وسلَّم ، فَقَاَل     النَّبِي صلَّى اهللا علَ   
: يا رسوَل اِهللا ، فَما َأفْضُل الْحـج ؟ قَـاَل            : فَقَاَل  : الشَّعثُ التَّفُل ، قَاَل     : رسوَل اِهللا ، فَما الْحاج ؟ قَاَل        

و جقَاَل الْع ، نِ: الثَّجدالْب رنَح الثَّجو ، ةبِالتَّلْبِي جِيجالْع ج5(الْع(.  
  
  
  

                                                
  .675 صتقريب التهذيب ، 494 / 4اإلصابة  )1(
  .142/1952 / 2 أبي داود سنن )2(
  .513 / 1النهاية في غريب األثر ) 3(
  .514 / 1المرجع السابق ) 4(
   .15946 :،رقممن كان يرفع صوته بالتلبية،باب  كتاب الحج،مصنف ابن أبي شيبة)5(
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  :ثتخريج الحدي
  من طريق عيسى بن يونس)2(، والبيهقي بن همام من طريق عبد الرزاق )1(الترمذيه أخرج

د ، جميعهم عن سفيان بن سعي من طريق  )4(والدارقطني من طريق سعيد بن سالم ، )3(الشافعيو
علي بن محمد وعمر بن عبد اهللا عن من طريق )5(ابن ماجهأخرجه ،وإبراهيم بن يزيد المكي به بنحوه 

  .  وكيع بن الجراح به بنحوه 
   سنادرجال اإل

 مات سنة إحـدى     ،متروك الحديث ،مولى بني أمية    ، المكي   ، أبو إسماعيل  ، إبراهيم بن يزيد الخوزي   *
  .)6( ماجهابنلترمذي وومائة، روى له اوخمسين 

    .باقي رجال اإلسناد ثقات
   الحديثإسنادالحكم على 

  .متروك الحديث، إبراهيم بن يزيد الخوزي  ألن  ضعيف جداً ،هإسناد
        

. أي تاركـات للطّيـب      " ولْيخْرجن إذا خَرجن تَفالَت     " ومنه الحديث   ) ه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
تْفاليقال رجل تَفلَةٌ وم7(ل وامرأة تَف(  

   )261(حديث رقم 
  : شيبة رحمه اهللا أبيقال اإلمام أبوبكر بن 

            نرٍو ، عمنِ عب دمحم نع ، انملَيس نةُ بدبثَنَا عدأبيح     نةَ ، علَمةَ قَاَل    أبي سريرـوُل اِهللا    :  هسقَاَل ر
لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص : الَتتَف نجإذَا خَر نجخْرلْياِهللا و اجِدساِهللا م اءوا إمنَع8(الَ تَم(.  

  
  
  
  

                                                
  .102/2998 / 5 سنن الترمذي  )1(
   .58/9377 / 5 السنن الكبرى للبيهقي  )2(
  .109/492/ 1 مسند الشافعي  )3(
  .217/2122 / 3سنن الدارقطني   )4(
  .401/2896 / 4سنن ابن ماجة   )5(
  .118  ص تقريب التهذيب )6(
  .514 / 1النهاية في غريب األثر )  7(
  .7691 :،رقممن رخص للنساء في الخروج إلى المسجدباب  ، كتاب صالة التطوع واإلمامة،مصنف ابن أبي شيبة)8(
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  ثتخريج الحدي
  ،  )3( من طريق محمد بن عبيد ، وأحمد)2(وأحمد، من طريق حماد بن سلمة)1(أبوداوده أخرج 

   يق سعيد بن سالم ، من طر)6(الشافعيو من طريق يزيد بن هارون،)5(،والدارمي)4(وابن خزيمة 
، جمـيعهم   من طريق سفيان الثوري )8( من طريق سفيان بن عيينة ، وأبوبكر الحميدي      )7(وعبد الرزاق 

   . بنحوهبه عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي 
  سنادرجال اإل

    ).134(،تقدمت ترجمته رقم أوهام له صدوق وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد*
  .  اتباقي رجال اإلسناد ثق

   الحديثإسنادالحكم على 
  . )9(حسن صحيح :األلباني:كذلك قال. صحيح  حسنهإسناد

        
وقد تكرر  . نَفْخ معه أدنَى بزاق وهو أكثر من النَّفْث         : التَّفْل) فتَفَل فيه ( وفيه: قال ابن األثير رحمه اهللا      

  .)10(ذكره في الحديث
   )262(حديث رقم 

   :مه اهللا رح البخاري قال اإلمام
 بنت أبـي    عن َأسماء ، )12( عن َأبِيه  ،عن هشَامِ بنِ عروةَ   ،)11(عن َأبِي ُأسامةَ    ،حدثَني زكَرِياء بن يحيى     

 فََأتَيتُ الْمدينَةَ فَنَزلْـتُ  )13( فَخَرجتُ وَأنَا متم": قَالَتْ،َأنَّها حملَتْ بِعبد اِهللا بنِ الزبيرِ  ، رضي اُهللا عنْها     بكر

                                                
  .222/565 / 1سنن أبي داود  )1(
  .487/10835 / 16مسند أحمد  )2(
  .133/10144 / 16 المرجع السابق )3(
  .90/1679 / 3صحيح ابن خزيمة )4(
  .812/1315 / 2سنن الدارمي  )5(
  .171/819 / 1مسند الشافعي  )6(
  .151/5121 / 3مصنف عبد الرزاق )7(
  .978/.431 / 2مسند الحميدي  )8(
  .65  /2:صحيح وضعيف سنن أبي داود )9(
  .514 / 1النهاية في غريب األثر ) 10(
  .)177تقريب التهذيب، ص.( أسامةَ القُرشي بن حمادهو   )11(
  ).389تقريب التهذيب، ص( ، عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسديهو   )12(
  .)333 / 31تاج العروس  (.امرأةٌ متم ؛ للحامِل إذا شارفَت الوضع : يقال   )13(
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اء1(بِقُب( اءبِقُب تُهلَدفَو ،  ـرِهجـي حف  تُهعضفَو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي تُ بِهَأتَي ثُم ،    ةـرـا بِتَمعد ثُـم 
ثُـم حنَّكَـه    ،وفَه رِيقُ رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم          فَكَان َأوَل شَيء دخََل ج     ِ،ثُم تَفََل في فيه   ،فَمضغَها
ةر2(بِتَم(، هلَيع كربو ا لَهعد ثُم ، ينَةدي الْمنعلَامِ يي الِْإسف ِلدو لُودوَل مَأو كَانو")3(.   

  ثتخريج الحدي
، ي كريب محمد بـن العـالء      من طريق أب  ،)5(، ومسلم   صرإسحاق بن ن  من طريق   ،)4(البخاري  ه  أخرج

    .نحوهب به  حماد بن أسامة بن زيد القرشي  أسامةأبيكالهما عن 
  رجال اإلسناد

، وما قاله سفيان بن وكيع ليس ثبت ثقة هو :قلت،ثبت ثقة ،أسامةَ القُرشي بن حمادهو  :َأبو ُأسامةَ*
  ).3(:تقدمت ترجمته رقم .ال يضر تدليسه فبجرح، وهو مدلس من الثانية

*شَامه نةَ بورنِ عرِ بيبنِ الزب ىدامِ اَألسواختلط بآخرة الراوي ثقة، : قلت،دلس ربما فقيه ثقة ،الْع
  ).3:(تقدمت ترجمته رقم.االختالط إليه ال يضرهنسبة التدليس وو .وربما دلس

  .باقي رجال اإلسناد ثقات
        

الرجـل  : قيل يا رسول اللّه وما الرويبِضةُ ؟ فقـال        " في الحديث   ) .. تفه  : ( قال ابن األثير رحمه اهللا      
  .)6(الخَسيس الحقير: التَّافه "  التَّافه ينْطق في أمر العامة

   )263(حديث رقم 
   :رحمه اهللا   ماجهابن قال اإلمام

     نكْرِ بو بثَنَا َأبدةَ شَ أبيحبي،      وناره نب زِيدثَنَا يدح ،       يحمةَ الْجامقُد نب كلالْم دبثَنَا عدنِ   ،حقَ بحِإس نع
 سـيْأتي علَـى     :" قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : هريرةَ قَالَ  أبيعن  ،عن الْمقْبرِي   ، الْفُرات   أبي

               ينا الَْأميهف نخَويو ا الْخَاِئنيهف نْؤتَميقُ وادا الصيهف كَذَّبيو با الْكَاذيهقُ فدصاتُ ياعاتٌ خَدنَوالنَّاسِ س
  .)7("لْعامةالرجُل التَّافه في َأمرِ ا: قَاَل ؟وما الرويبِضةُ:  قيَل ،وينْطقُ فيها الرويبِضةُ

  

                                                
  .)489 / 2 رغريب الشرح الكبي المصباح المنير في(.موضع بقرب مدينة النبي من جهة الجنوب نحو ميلين  )1(
  .)127 / 27تاج العروس( .إذا مضغَ تَمرا فدلكه بحنَكه  )2(
  .3909 :قم،ر باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كتاب المناقب،صحيح البخاري   )3(
  .84/5469 /7صحيح البخاري   )4(
  .175/5741 / 6  صحيح مسلم )5(
  .515 / 1النهاية في غريب األثر )  6(
  .4036 :،رقمباب شدة الزمان، كتاب الفتن،سنن ابن ماجه   )7(
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  ثتخريج الحدي
  .من طريق سعيد بن مسعود ،عن يزيد بن هارون به بنحوه )1(ه الحاكم أخرج

  سنادرجال اإل
 ،روى لـه     بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي المدني ضعيف من السابعة           عبد الملك بن قدامة   *
   .)2( ماجه ابن
  .)3( ماجه ابن، روى له عة  بكر المدني مجهول من الساب الفراتأبيإسحاق بن *
 سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل موته بـأربع               أبي سعيد بن     هو الْمقْبرِى*

   .)55( رقم  ، تقدمت ترجمتهسنين
  .باقي رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  . ضعيف هإسناد

        
وقـد تكـرر فـي      " كانت اليد ال تقْطع في الـشيء التافـه          " ه الحديث ومن: قال ابن األثير رحمه اهللا      

   .)4(الحديث
   )264(حديث رقم 

   :رحمه اهللا   شَيبةَأبي َأبو بكْرِ بن قال اإلمام
             نةَ ، عورنِ عشَامِ به نع ، انملَيس نيمِ بحالر دبثَنَا عداِئشَةَ ، قَالَتْ     أبيحع نع ، لَى    : هع قْطَعي كُني لَم

هالتَّاف ءي الشَّيف لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص النَّبِي ده5(ع(.   
  ثتخريج الحدي

 جريج ، وإسحاق بن     ابن من طريق    )7(وكيع ، وعبد الرزاق    من طريق    )6( شيبة   أبيأبوبكر بن    هأخرج
 مـن طريـق عبـد الـرحيم بـن سـليمان ،           )9(من طريق عبدة بن سليمان ، وأبوعوانـة       )8(راهويه  

                                                
  .465/8571 / 4المستدرك على الصحيحين   )1(
  .626  ص:تقريب التهذيب  )2(
  .131  ص:المرجع السابق  )3(
  .515 / 1النهاية في غريب األثر ) 4(
  .28697 /14/374،ال تقطع في أقل من عشرة دراهم:من قال،باب كتاب الحدود،مصنف ابن أبي شيبة   )5(
  .372/28693 / 14  المرجع السابق )6(
   .234/18959 / 10مصنف عبد الرزاق   )7(
  .231/738 / 2مسند إسحاق بن راهوية   )8(
  .114/6221 / 4نة مسند أبي عوا  )9(
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عن هشام بن عروة عن عائشة      ) عبد الرحيم بن سليمان     وعبدة بن سليمان    وابن جريج     و وكيع(أربعتهم
   .رضيى اهللا عنها بنحوه 

  سنادرجال اإل
  .جميع رجال اإلسناد ثقات

   الحديثإسنادالحكم على 
  .،ألن رواته ثقاتصحيحً ه إسناد

        
دخل عمر، فكلَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،ثم          " فيه  ) س  ( ،  ) تفأ  : ( ألثير رحمه اهللا    قال ابن ا  

وفيه لغة أخرى على تَئفة، ذلك بتقديم الياء على الفـاء           . أي على َأثَرِه    " . دخل أبو بكر على تَفئة ذلك       
لو كانت على وزن تَهنئـة فهـي إذاً         : وقال الزمخشري   . والتاء فيه زائدة على أنها تَفعلة       . وقد تُشدد   

  .)1(لوال القلب فَعيلة ألجل اإلعالل والمها همزة
   )265(حديث رقم 

  :رحمه اهللا قال أبو سليمان
  فَّاريُل الصاعمنَا ِإسرن، َأخْب     رِكدم نب رما ع    يماهرِإب نب كِّينا  ، ، نا مفَاِئد    قَاءرو الْوَأب  ننِ    ، عب اللَّه دبع 

   .)2("كِل ذَةفَئى تَلَ عكربو ب َأَلخَم د ثُ،هملَكَ فَهلي عَلخَ درم عن َأ"، َأبِي َأوفَى
  تخريج الحديث

  .انفرد به الخطابي
  رجال اإلسناد

رِكدم نب رمأجد له ترجمة لم:ع.  
  .باقي رجال اإلسناد ثقات إال أبو الورقاء متروك
  كم على اإلسنادالح

  . متروك َأبو الْورقَاءاَفَاِئد،ألن إسناده ضعيف جداً
        

  
  

                                                
  .516 /1النهاية في غريب األثر ) 1(
  .1/475 غريب الحديث للخطابي )2(
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  الخاتمة
   :وبعدالحمد هللا الذي بنعمته وقدرته وعظمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات 

األثيـر، وبعـد   بن الاألثر  وانتهى الباحث من دراسة جزء من أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث        
 وتخريجهـا  معاني ألفاظ الحـديث النبـوي،   بيانابن األثير في طالع على األحاديث التي استدل بها  اال

سجل أبرز النتائج التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة،          ي أن    للباحث  يمكن ودراستها والحكم عليها،  
ذلـك   وراسة أحاديث كتاب ابن األثير،وصي بها طلبة العلم الراغبين في إتمام ديوأبرز التوصيات التي    
  :من خالل النقاط التالية 

  :النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة : أوالً
 تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية، فتارة يوردها بنفس اللفـظ، وتـارة                 -

  .يوردها بلفظ مقارب، وتارة يذكرها بالمعنى
 وموضـوعة ابن األثير في كتابه هي أحاديث صحيحة، وحـسنة، وضعيفة،  التي استدل بها    ديث األحا -

مما يدل على أن ابن األثير لم يلتزم بإيراد األحاديث الصحيحة فقط، ولعله قـصد اسـتيعاب األلفـاظ                   
  .الغريبة في األحاديث، دون البحث عن صحيحها أو ضعيفها

ية يتضح أن ابن األثير اطلع على مـصادر ومراجـع ربمـا              من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النها      -
أدى ذلـك إلـى   فبعضها لم يطبع بعد،   أن  ربما   و  أو أن بعضها لم يصل إلينا،      في عداد المفقود،  بعضها  

 . عليها مسندةيقف الباحثوجود أحاديث لم 

 لى عدم وقـوف ، مما أدى إأحاديث وردت في كتب متأخرة بأسانيد متأخرة    في كتابه     أورد ابن األثير   -
         .بعض رجالهاترجمة الباحث على 

  :وهذا جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحث لهذه األحاديث
  عدد األحاديث  تصنيف األحاديث

  265  .عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها

  42  .عدد األحاديث التي لم يعثر على تخريج لها

  88  . أو في أحدهماعدد األحاديث التي وردت في الصحيحين

  6  .عدد األحاديث المكررة

  37  .عدد األحاديث الصحيحة بنوعيها

  30  .عدد األحاديث الحسنة بنوعيها

  42  .عدد األحاديث الضعيفة

  19  .عدد األحاديث الضعيفة جداً والموضوعة

  7  .  لم أتوصل إلى الحكم عليهاعدد التي
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  :التوصيات : ثانياً 
األحاديث النبويـة لبيـان      دراسة السنة النبوية، وإلى دراسة    سات اإلسالمية إلى    توجيه طالب الدرا  . 1

  .صحيحها من سقيمها
،  النهاية في غريب الحديث     بإتمام دراسة أحاديث كتاب     طالب قسم الحديث الشريف وعلومه     أوصي. 2
 .الذي سيفتح المجال أمام الطلبة لدراسة أحاديث كتب غريب الحديث األخرىو

 حتى يتـسنى لطلبـة      ، أن ال يتوانوا في إخراج هذا الكتاب بهذه الدراسة         مرلمعنيين بهذا األ  أوصي ا . 3
 .العلم االستفادة من هذه الجهود التي بذلت في هذا الكتاب

رجوع إليهم في بعض    لل، من األساتذة الفضالء األكفاء،      مرأوصي بعمل لجنة لإلشراف على هذا األ      . 4
عوناً للمشرف في متابعة الطالب الذين يختـارون دراسـة موضـوع            االستفسارات الخاصة، ويكونوا    

 .موحد

هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمـد وعلـى آلـه        
  ..وصحبه وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  357

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفهارس العامة

 فهرس اآليات : أوالً  

 يةفهرس األحاديث النبو : ثانياً  

 فهرس الرواة المترجم لهم : ثالثاً  

 فهرس األماكن والبلدان : رابعاً 

 فهرس المصادر والمراجع : خامساً

 فهرس الموضوعات : سادساً
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   اآلياتفهرس: أوالً 

 الصفحة رقم اآلية السورة  اآلية

ينالَمالْع بر ِللَّه دم90 2-4 الفاتحة الْح 

 63 34 لقمان ِإن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزُل الْغَيثَ

تَببٍ وا َأبِي لَهدتْ ي267 1 المسد تَب 

 26 5-6 الليل فََأما من َأعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى

يَأع ةقُر نم ملَه يا ُأخْفم نَفْس لَمفَلَا تَعلُونمعا كَانُوا يبِم اءز102 17 السجدة نٍ ج 

ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع ب148 178 البقرة كُت 

اجِرِينهالْمو لَى النَّبِيع اللَّه تَاب 108 117-119 التوبة لَقَد 

ِل الْكَأه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذي 196 1 البينة تَابِلَم 

بِينالَْأقْر تَكيرشع رَأنْذ97 214 الشعراء و 

 105 35 األنبياء ونبلوكُم بالشَّر والخير فتنةً

نَكعايبنَاتُ يْؤمالْم كاءِإذَا ج ا النَّبِيها َأي174 12 الممتحنة ي 
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  فهرس األحاديث النبوية: ثانياً 
  

 رقم الحديث اديث النبويةفهرس األح

 185 َأنْتَ آدم الَّذي َأخْرجتْك خَطيَئتُك من الْجنَّة: احتَج آدم وموسى فَقَاَل لَه موسى

 30 فَقَدمتْ علَيه ِإبٌِل ،استَسلَفَ من رجٍل بكْرا

 175 لَم يتَفَرقَا الْبيعانِ بِالْخيارِ ما

 184 لْحياء والْعي شُعبتَانِ من الِْإيمانِ والْبذَاء والْبيان شُعبتَانِ من النِّفَاقا

 205 الذَّهب بِالذَّهبِ تبرها وعينُها ، والْفضةُ بِالْفضة تبرها وعينُها 

 246 اةُ فَمن تَركَها فَقَد كَفَرالْعهد الَّذي بينَنَا وبينَهم الصلَ

 110 اللَّهم إنِّي َأعوذُ بِك من غَلَبة الدينِ وغَلَبة الْعدو وبوارِ اَأليمِ

 ةررامِ الْبرالْك ةفَرالس عآنِ مبِالْقُر راه251 الْم 

 239 فََأتَيتُ السوقَ ولَم تُقَم :لًا قَاَلانْطَلَقْتُ ِإلَى الْكُوفَة ِلَأجلب بِغَا

 182 َأبغني حجاما لَا يكُون غُلَاما صغيرا ولَا شَيخًا كَبِيرا 

 127 َأتَدرون ما الْغيبةُ 

 73 ادِإنِّي َأشْتَهِي الْجِه: َأتَى رجٌل رسوَل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَاَل

 195 ُأتى عمر بِامرَأة قَد فَجرتْ، فََأمر بِرجمها

 187 َأتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين َأتَيتُه، فَقُلْتُ 

 85 َأخْبرني َأنَس بن ماِلك، َأنَّه كَان ابن عشْرِ سنين مقْدم رسوِل اِهللا 

 وُل اللَّهسلَنَا ر نصلى اهللا عليه وسلم-َأذ-ةتْع31  بِالْم 

 65 ُأسرِي بِالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى بيت الْمقْدسِ

 67 َأعددتُ ِلعبادي الصاِلحين ما لَا عين رَأتْ ولَا ُأذُن سمعتْ 

 علْنَا مَأقْبانبتَّى ِإذَا كُنَّا بِتُرح فَارِهضِ َأسعي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهس231 ر 

 نَةَ". َأقَتَلْتَهيالْب هلَيتُ عتَرِفْ َأقَمعي لَم لَو 95 فَقَاَل ِإنَّه 

 232 يه وسلَّم عشيةَ عرفَةَ في الْموقفَأكْثَر ما دعا بِه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَ

 لَمَأع ولُهسرذَا قَالُوا اُهللا ومٍ هوي َأي ونر136 َألَا تَد 

هرغَي لَدو قَاَل" َألَك :منَع "منَهيتَ بيوكَذَا َألَا س عمَأج بِكَفِّه هدفَّ بِيص188 و 
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عا بي َأملنُوا َأهي ُأنَاسٍ َأبف لَيوا عيرَأش 3 د 

 98 َأمرنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن نَتَوضَأ من لُحومِ الِْإبِِل 

ابالتُّر يناحدالْم وهجى وف ىثنَح صلى اهللا عليه وسلم َأن وُل اللَّهسنَا رر224 َأم 

 83 لما أتاه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضمه  أن المقوقس

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر عا مردب شَهِد نمم كَانفَةَ وذَيا حَأب 90 َأن 

سو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسلَّى رص قَدو اءلًا ججر َأن هدحلِّي وصي فَقَام ،215 لَّم 

 41 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين خرج من مكة

 134 للحسين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدلع لسانه

 69 َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَتَب ِإلَى قَيصر يدعوه ِإلَى الِْإسلَامِ 

تَابذَا الْكه لَه كَتَب لّمسو هلَيلّى اهللا عص وَل اللّهسر 109 َأن 

 72 َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نَظَر ِإلَى َأعرابِي قَاِئما 

 255 م فَبينَما َأنَا مع َأصحابِه َأن عدوا يغْزوه فَانْطَلَقَ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

 198 َأن عمر بن الْخَطَّابِ رضي اُهللا عنْه دعاه ِإذْ جاءه حاجِبه يرفَا فَقَاَل

 265 أن عمر دخل عليه فكلمه، ثم دخل أبو بكر على تفئة ذلك

 81  َأوِل قتَاِل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمغبتُ عن: َأن عمه غَاب عن بدرٍ، فَقَاَل

 ةدي الْما بِالشَّامِ فارجكَانُوا تشٍ ،ويقُر نكْبٍ مي رف هَل ِإلَيسقَْل َأرره 234 َأن 

 ةاميالْق مونِ ياتَينِ كَهيالْخَد اءفْعَأةٌ سرام190 َأنَا و 

 131 نه بعث بعثاً وأنهم أصبحوا بأرض عزوبة بجراءأ

 111 أنه كان جالسا في ظل حجرة وقد كاد ينباص عنه الظل

 48 َأنَّه لَقي زيد بن عمرِو بنِ نُفَيٍل بَِأسفَِل بلْدحٍَ

 1 َأنَّه نَهى عن التَّبقُّرِ في الَْأهِل والْمال

لَتْ بِعما حرِ، قَالَتَْأنَّهيبنِ الزاِهللا ب دب ":متَأنَا متُ وج262 فَخَر 

رمٌل عجَأَل رس نِ، ثُميبثَو جِدي كُلُّكُم213 َأو 

يهٍل ،قَاَل ِلَأخجا رما: َأيمهدا َأحبِه اءب فَقَد ،را كَاف95 ي 

ربنِّي شم دبالْع با ِإذَا تَقَراعرذ نْهتُ مب113 ا تَقَر 

ةاجِللْح حَأنْج فَِإنَّه ،هبتَرا فَلْيتَابك كُمدَأح 230 ِإذَا كَتَب 
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 165 ِإن اللَّه زوى ِلى اَألرض ،فَرَأيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها

 78 هُؤلَاء في الْجنَّة : الْخَلْقَ من ظَهرِه،وقَاَلِإن اللَّه عز وجلَّ خَلَقَ آدم، ثُم َأخَذَ

 168 إن الملك هللا والجهادين إلى الخير آمنا به وشهدنا أن ال غيره 

لْهالْب نَّةِل الْجَأه َأكْثَر 68 ِإن 

ونرنْصحم الَ ي كُمارعش كُنفَلْي تُّميب 157 ِإن 

 228  سكْنَى والَ نَفَقَةً-صلى اهللا عليه وسلم- لَّقَها ثَالَثًا فَلَم يجعْل لَها رسوُل اللَّه ِإن زوجها طَ

ةكْرَل الْباقٌ َأويرا تِإنَّه َأو فَاءش ةاِليالْع ةوجى عف 243 ِإن 

فِّعرينِ يورِ الْعا ِللْحعتَمجلَم نَّةي الْجف ا ِإنثْلَهالْخَلَاِئقُ م عمسي لَم اتوبَِأص 163 ن 

رحانِ لَسيالْب ضعب ِإن ا َأورحانِ لَسيالْب نم 183 ِإن 

ُُُنَّةعِ الْجتُر نم ةعلَى تُرذَا عرِي هنْبم 237 ِإن 

 130 ْأتُون الْماء ِإن شَاء اللَّه غَداِإنَّكُم تَسيرون عشيتَكُم ولَيلَتَكُم، وتَ

 2 إنه سيأتي على الناس فتن باقرة 

 66 ِإنَّها ستُفْتَح لَكُم َأرض الْعجمِ وستَجِدون فيها بيوتًا يقَاُل لَهاالْحماماتُ 

 128 ما َأوُل َأشْراط الساعة: ِإنِّي ساِئلُك عن ثَلَاث لَا يعلَمهن ِإلَّا نَبِي قَاَل

 45 ِإنِّي َألعلَم آخر َأهِل الْجنَّة دخُوالً الْجنَّةَ 

 18 إيها يا أصيل ، ال تحزنا 

 20 كَيفَ يصلِّي  فَبقَيتُ بِتُّ في بيت خَالَتي ميمونَةَ،

و هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسثَ رعبدرالْب مهابةً فََأصرِيس لَّم248 س 

 39  ِلنَغْنَم علَى َأقْدامنَا-بعثَنَا رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

 19 بقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العتمة 

 قُولُوني هلَيلُوا عفََأقْب كِّتُوه25 ب 

 28 ن النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل من تَرك صلَاةَ الْعصرِ بكِّروا بِالصلَاة فَِإ

 جرلَا حاِئيَل وري ِإسنب نثُوا عدحةً ،وآي لَونِّي ولِّغُوا ع97 ب 

 60 بلُّوا َأرحامكُم ولَو بِالسلَامِ 

بى تَكْذالَّت هذه اُؤكُمديصلى اهللا عليه وسلم ب وِل اللَّهسلَى رع 160 ون 

 240 بينا أنا وأبو عبيدة وسلمان جلوسا ننتظر رسول اهللا إذ خرج علينا في الهجير 
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 193 بينَا نَحن عنْد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذْ جاءه رجٌل من الْيمنِ

س ا لَكلَتْ تَبمِ فَنَزوالْي اِئر)تَببٍ وا أبي لَهدتْ ي202 ) تَب 

 180 تُبايعوني علَى َأن لَا تُشْرِكُوا بِاِهللا شَيًئا، ولَا تَسرِقُوا 

 219 تُحفَةُ الصاِئمِ الدهن والْمجمر

 220 تُحفَةُ الْمْؤمنِ الْموتُ 

 153 ى متَاعِ بيت قيمتُه خَمسون درهماتَزوج عاِئشَةَ علَ

يفَةالْقَطمِ وهرالدينَارِ والد دبع ستَع)ةيصالْخَم254 و 

 253 تَعس مسطَح فَقُلْتُ بِْئس ما قُلْت تَسبين رجلًا شَهِد بدرا 

ا واِلهعٍ ِلمبَأةُ ِلَأررالْم ينِتُنْكَحالد بِذَات ا فَاظْفَرهينِلدا واِلهمجا وبِهس226 ِلح 

 9 تُوفِّي رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم فَنَزَل بِأبي بكْرٍ 

 لُونعجشٍ ييُل كُفَّارِ قُرسنَا راء173 ج 

سو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر نظْتُ مفنِ حياءوع 55 لَّم 

 ةبِييدالْح نمز لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر ج44 خَر 

 تيةَ الْبارزِي رِيدي ةبِييدالْح امع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ج166 خَر 

 89 لْمشْرِكين وقَد صلَّينَا وفَقهنَاخَرجنَا في حجاجِ قَومنَا من ا

 داَألح مواَل يا الْجِبيهخَلَقَ فو، تبالس موةَ يبلَّ التُّرجو زع 229 خَلَقَ اللَّه 

 11 خَمس فَواسقُ يقْتَلْن في الْحلِّ والْحرمِ 

و هلَيلَّى اُهللا عص خََل النَّبِيَلدمقَلْتُ الْجعو هخَلْتُ ِإلَيفَد جِدسالْم لَّم53  س 

 َأنَا نَاِئمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر لَيخََل ع24 د 

 نَاهعايفَب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص انَا النَّبِيع105 د 

طَاناَل الشَّيٌل بجر ذَاكهي ُأذُنقَاَل ف َأو هي ُأذُنَي119  ف 

 76 َذْهيب الصاِلحون الَْأوُل فَالَْأوُل، ويبقَى حفَالَةٌ كَحفَالَة الشَّعيرِ

 147 َأرَأيتَ الركْعتَينِ قَبَل صالَة الْغَداة:سَألْتُ ابن عمر قُلْتُ 

اعالس اطَأشْر نتٌّ مسِسقْدالْم تيب فَتْحي، وتوم 79 ة 

 اءيمع اءكْمب اءمتْنَةٌ صف تَكُون38 س 

 140 سلم أنتم ما آمنتم باهللا ورسوله وأن اهللا وحده ال شريك له
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هتَيكْبر نْدع لَسٌل فَججر اءفَج ،َألُوهسي َأن وهابى ، فَهلُون37 س 

 71 كَعب بن ماِلك يحدثُ حين تَخَلَّفَ عن قصة تَبوكسمعتُ 

با الْكَاذيهقُ فدصاتُ ياعاتٌ خَدنَولَى النَّاسِ سي عْأتي263 س 

 93 ا عبدك اللَّهم َأنْتَ ربي لَا ِإلَه ِإلَّا َأنْتَ خَلَقْتَني وَأنَ: سيد اِلاستغْفَارِ َأن تَقُوَل

 وِل اللَّهسِإلَى ر طَرِ -صلى اهللا عليه وسلم-شَكَى النَّاسوطَ الْم56  قُح 

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر عطْرِ مالْف مولَاةَ يتُ الص126 شَهِد 

 217 اسِ صلَاةَ الْخَوف بِذَات الرقَاعِصلَّى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالنَّ

 33 صلَّيتُ الْعصر مع رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم في مسيرِه ِإلَى حنَينٍ 

 34 صلَّيتُ مع َأبِى موسى اَألشْعرِى صالَةً 

 دثُْل ُأحم ةاميالْق مورِ يالْكَاف سر171 ض 

 174  غَزوةَ تَبوك -صلى اهللا عليه وسلم- رسوُل اللَّه غَزا

تَنَفَّس ثُم، يكف نع ح191 فَابن الْقَد 

رِيدا يارا جِددجفَانْطَلَقَا فَو هيدي فَعركَذَا وه هدبِي يدعقَاَل س نْقَضي 222 َأن 

ههجَل وفَغَس ، تَهاجفََأتَى ح نَام ثُم ، هيدي204  و 

رمع نب اللَّه دبع هلَيع رتَّى مح، النَّاسو هلَيع رشٌ تَميلَتْ قُرع108 فَج 

 139 فخرجت إلى السوق فاشتريت بعيرا 

يقُر اِلي َأنَا َأكْثَرةُ مي كَثْركَنلهي فْتُ َأنخ قَد ها ُأمالًا فَقَاَل ي75 شٍ م 

ابِهحا َألصموا يامطَع نَعصنَّا يٍل مجكُلُّ ر 164 فَكَان 

 35 فَلَما قَدمنَا علَيه لَم يعجب بِوفْد ما ُأعجِب بِنَا 

 22 تنقه وتوقه: قال لرجل

 141 قدم الجارود بن عبد اهللا وكان سيدا في قومه 

 32 نَهد بنِ زيد علَى رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَدم وفْد بني 

 207 قَدمنَا الْحديبِيةَ مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ونَحن َأربع عشْرةَ ماَئةً

 هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى رنَا عمبِنَا قَد مهحفَر فَاشْتَد لَّمس256 و 

 135 انْظُر ِإلَى وِليي فَْأتني بِه :  تَبارك وتَعالَى ِلملَك الْموت -َقُوُل اهللا 

 143 كَان النَّبِى صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا سجد لَو شَاءتْ بهمةٌ َأن تَمر بين يديه لَمرتْ



  364

 142 كَان النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بارِزا يوما ِللنَّاسِ

 137 ال إله إال اهللا ، وال يعبد األصنام : ويقول ، كان أبو ذر يتأله في الجاهلية 

 وُل اللَّهسر فَ - صلى اهللا عليه وسلم-كَانتَكعي َأن اد84  ِإذَا َأر 

 235 صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح قال وهو ثان رجلهكان رسول اهللا 

 47 كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا غَزا َأو سافَر فََأدركَه اللَّيُل

لُهقَيالَ ياالً وتُ ميبصلى اهللا عليه وسلم الَ ي وُل اللَّهسر 155 كَان 

ر اِئنِ كَانبِالطَّوِيِل الْب سلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّه192 س 

 يسكُر َألْف َئةتُّمس لَه عوضي الَمالس هلَيد عاوان بن دليمس 5 كَان 

 86 كانت فاطمة تذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 7 لفرائض كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه ا

 ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع ب102 كُت 

 122 كُلُّ باِئلَة تُفيخُ

 58  كلُّ رافعة رفَعتْ علينا من البالغ

تَرَأب ولَّ فَهجو زع كْرِ اللَّهبِذ فْتَحاٍل لَا يي برٍ ذَأم 123 كُلُّ كَلَامٍ ،َأو 

 221 نَّا ِإذَا صلَّينَا خَلْفَ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قُلْنَا السلَام علَى جِبرِيَل كُ

 43 كُنَّا فى غَزوة الْقُسطَنْطينية بِذُلُقْيةَ فََأقْبَل رجٌل

 قَديعِ الْغَرقي بف ةنَازي ج16 كُنَّا ف 

 49 ِهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في بعض اسفَارهكنا مع رسوَل ا

 َأكْثَر ذَِلك نم يبصي ال كَانجر ى َأنال َأر اءالنِّس نم رتَكْثًأ َأسر194 كُنْتُ ام 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِ النَّبِيثَو نةَ منَابُل الْج13 كُنْتُ َأغْس 

 257 قْرُِئ رِجالًا من الْمهاجِرِين منْهم عبد الرحمنِ بن عوفكُنْتُ ُأ

نَاتبِالْب بكُنْتُ َألْع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي نْد91 ع 

يفصبِالْو يهتُ فيالْب كُونتٌ يوم النَّاس ابفَ َأنْتَ ِإذَا َأص132 كَي 

 249 ن بقيتُ ِإلَى قَابٍِل َألصومن التَّاسع لَِئ

 كُملَيع دشَدفَي، كُملَى َأنْفُسوا عدعِ تُشَدامو162 الَ الص 

 133 الَ َأشْرب في دباء بعدما سمعتُ َأبا سعيد يقُوُل
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 54 ال تذهب الليالي واأليام حتى يجتمع أمر هذه األمة 

 وما النُّجطْرِهبِف رتَنْتَظ ا لَمي منَّتلَى سي عتاُل ُأم27 لَا تَز 

لَمَأس كَان قَد ا ، فَِإنَّهعوا تُبب211 لَا تَس 

 149 الَ تَقُوم الساعةُ حتَّى يتَباهى النَّاس فى الْمساجِد

 261 ِهللا ولْيخْرجن إذَا خَرجن تَفالَتالَ تَمنَعوا إماء اِهللا مساجِد ا

 250 الَ قُدستْ ُأمةٌ الَ يعطَى الضعيفُ فيها حقَّه غَير متَعتعٍ

وقا ِإلَى السطَ بِهبهتَّى يح لَعا السلَا تَلَقَّوضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِيع177  لَا ي 

 115  الْجنَّةَ من الَ يْأمن جاره بواِئقَه الَ يدخُُل

ظُنا يكَم كَذَا ِإلَّا كَان 50 لََأظُنُّه 

 هدي ةَ فَتُقْطَعضيرِقُ الْبسارِقَ ياُهللا الس ن167 لَع 

 227 ا ،ولَا سبابالَم يكُن رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَاحشًا ،ولَا لَعانً

هالتَّاف ءي الشَّيف لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص النَّبِي دهلَى عع قْطَعي كُني 264 لَم 

 14 لما أمر اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب 

 21 لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب 

 ا كَانيَل لَماعمِإس ُأميَل واعمبِِإس جخَر ،ا كَانم هلَأه نيبو يماهرِإب ني245 ب 

 74 يا رسوَل اللَّه : لَما كَان يوم بدرٍ جِْئتُ بِسيف فَقُلْتُ

 6 لَما كَانَت لَّيلَةُ ُأسرِى بِى َأتَتْ علَى راِئحةٌ طَيبةٌ

مِ لَيحالر لَةص نا مابَل ثَوجَأع يهف اللَّه يعُأط ءشَى 58 س 

 106 ليس للنساء من باحة الطريق شيء 

 42 لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةٌ بلْجةٌ سمحةٌ 

 244 تُ الشِّعر ما ُأباِلى ما َأتَيتُ ِإن َأنَا شَرِبتُ ترياقًا َأو تَعلَّقْتُ تَميمةً َأو قُلْ

 لُكُمما َأحم اللَّهو لُكُمما َأحي منْدا ع10 م 

 17 ما لي أراك لقابقا 

 236  ما ِلي َأرى لَونَك منْكَفًئا

بِنتَّى يح هِنلَيفََأنْفَقَ ع ،نَاتثَلَاثُ ب لَه كُونمٍ يلسم دبع نا م189 م 

 148  َأكْثَر من َأن يعتقَ اللَّه فيه عبدا من النَّارِ من يومِ عرفَةَ ما من يومٍ
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 4 اتَّخَذْتُه ِإن دنَا منِّي :ما هذَا الْخنْجر،قَالَتْ

 260 زاد وراحلَةٌ : ما يوجِب الْحج ؟ قَاَل 

هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي بِي رم،اندبِو َأو اءوبِالَْأب لَّمس156  و 

عتْبفَلْي يللَى مع كُمدَأح فَِإذَا ُأتْبِع ، ظُلْم يطُْل الْغَن208 م 

، رِ اللَّهِلغَي حذَب نم ونلْعم ، هُأم بس نون ملْعم ، اهَأب بس نم ونلْع223 م 

عطَجنِ اضم ةاميالْق موةً يرت هلَيع ِإالَّ كَان يهالَى فتَع ذْكُرِ اللَّهي ا لَمعجض247  م 

 هشَكَر فَقَد ،هفَذَكَر الَءلَى بَأب ن70 م 

 51 من أحب أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس

 فَاترَأتَى عالَةَ ،والص هذنَا هعم كرَأد نالً ملَي َل ذَِلك258 قَب 

شَرةَ ععست شَرَ، َأوةَ ععبس رتَحةَ ،فَلْيامجالْح ادَأر ن181 م 

 252 لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا وحده لَا شَرِيك لَه لَه الْملْك: من تَعار من اللَّيِل فَقَاَل

 196 بِها ونعمتْ ،ومنِ اغْتَسَل فَهو َأفْضُل من تَوضَأ يوم الْجمعة فَ

 كَّرب َل ثُماغْتَسو ةعمالْج موَل يغَس ن26 م 

 197 من قَاَل سبحان اِهللا وبِحمده في يومٍ ماَئةَ مرة حطَّتْ خَطَاياه وِإن كَانَتْ مثَْل زبد الْبحرِ

 179 ان لَه فَضُل َأرضٍ فَلْيزرعها َأو ِليزرِعها َأخَاه والَ تَبِيعوها من كَ

نم لَه اميرِ فَلَا صَل الْفَجقَب اميتْ الصيبي 154 لَم 

 138 من ولي عباد اهللا فلم يعمل فيهم بقرآن اهللا فعليه بهلة اهللا

ومحرةٌ مي ُأمتُأم ِنذَابع ةري الْآخا فهلَيع س40 ةٌ لَي 

 تَابُأوتُوا الْك مَأنَّه ديب ةاميالْق موي ابِقُونالس ونرالْآخ ن159 نَح 

 125 َنذَر رجٌل علَى عهد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن ينْحر ِإبِلًا بِبوانَةَ

بلَا نَصو يهف خَببٍ لَا صقَص نم تيبِب م152 نَع 

اءضيضِ الْبعِ اَألريب نصلى اهللا عليه وسلم ع وُل اللَّهسى ر178 نَه 

 176 نَهى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعتَينِ في بيعة

 225 ه صلى اهللا عليه وسلم عن ثَمنِ الْكَلْبِ وِإن جاء يطْلُب ثَمن الْكَلْبِنَهى رسوُل اللَّ

 مهرا دمهرد ينعبكُلِّ َأر نشُورِ مالْع عباتُوا ر206 ه 

 209 فَلَما نَزلْتُ َأتَيتُه فَجعلْتُ ُأحدثُه فَقُلْتُ" هذَا سيد َأهِل الْوبرِ 
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ءبِشَى لَكُم رُأم ًئا َأوشَي تُمبْل َأص144 ه 

 218 والَّذي نَفْس محمد بِيده، لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى يظْهر الْفُحشُ والْبخُْل

 12 ويٌل ِللَْأعقَاب من النَّار 

 186  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ حتى بلغ بجهالة

 238 يا َأيها النَّاس،ِإن ِللَّه سرايا من الْملَاِئكَة تَحلُّ وتَقفُ علَى مجاِلسِ الذِّكْرِ 

 61 يا بنى كَعبِ بنِ لَُؤى َأنْقذُوا َأنْفُسكُم من النَّارِ

 ةاميالْق مونَا يبى رْل نَروَل اِهللا هسا ر129 ي 

 كبِإنِّي لَُأح اللَّهو وَل اللَّهسا ر116 ي 

هِإلَي مهارصَأبو منَاقَهوا َأعفَعرو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسوا ِلرابتَجارِ، فَاسالتُّج شَرعا م214 ي 

 100 ِإنَّه َأغَض ِللْبصرِ يا معشَر الشَّبابِ علَيكُم بِالْباءة ،فَ

 172 يْأمرنَا َأن نَصوم الْبِيض ثَالَثَ عشْرةَ وَأربع عشْرةَ وخَمس عشْرةَ

قُولُونفَي ِلذَِلك ونتَمهفَي ةاميالْق موي نُونْؤمالْم سبحنَا : يتَشْفَعاس 241 لَو 

تَكَبالْم شَرحاِليجرِ الروي صف ثَاَل الذَّرَأم ةاميالْق موي ون124 ر 

 مهياقتَر اوِزجلَا ي ،آنالْقُر ونءقْري مقَو نْهم جخْر242 ي 

 170 يسَأُل عن الرطَبِ بِالتَّمرِ

 161 لَْأرضِ يخْسفُ بَِأوِلهِم وآخرِهميغْزو جيشٌ الْكَعبةَ فَِإذَا كَانُوا بِبيداء من ا

 212 بِالْكَلمة ما يتَبين فيها، يزِلُّ بِها في النَّارِ الْعبد لَيتَكَلَّمِإن يقُوُل 
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  فهرس الرواة المترجم لهم: ثالثاً 
  

 رقم الحديث فهرس الرواة

 1 لطائيابن األخرم المغيرة بن سعد بن  ا

 240 ابن أبي داود محمد بن سليمان األنباري

 235 ابن زمل الجهني

 193 الَْأجلَحِ عبد اهللا بن األجلح الكندي

يداَألس انرهم نب انملَيش سم5 الَْأع 

 153 األغر الرقاشي

 157  البراء بن عازب بن الحارث

 89 البراء بن معرور بن صخر

 206  عبداهللا اَألعورِالْحارِث بن

 32 الحارثي عبدالرحمن بن محمد بن منصور

 32 الحسن بن أبي الحسن البصري

 60 الحسن بن جبيب العبدي بن ندبة

زِيوريمٍ الْملح نب نس220 الْح 

 77 الْحسن بن سوارٍ البغوي

 14 الحسن بن صاحب بن حميد

 54  أبي طالب الهاشميالْحسنِ بنِ علي بن

 155 الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي

 51 الحسين السلمي

رِيصالب يذولِّمِ الععالم انذَكْو بن نيس93 الح 

 245 الحسين بن واقد المروزي

 7 الحكم بن موسى  بن أبي زهير البغدادي

 47 الزبير بن الوليد الشامي

رِىهابٍالزهنِ شمِ بلسم نب دمح7  م 
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 54 السري بن إسماعيل الهمداني الكوفى

 168 العباس بن معاوية

يقرالح قُوبعنِ ينِ بمحالر دبع نب لَاء115 الع 

 218 الْفَضُل بن محمد بنِ الْمسيبِ

 139 القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي

 56 لقاسم بن مبرور األيليا

 22 القاسم بن محمد بن حماد

 166 المسور بن مخرمة

نِ طَرِيفب ثشَع132 الْم 

 105 المعارك بن عباد العبدي

 5 المنهال بن عمرواألسدي

 157 المهلب بن أبي صفرة

 188 النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة األنصاري

 163 النعمان بن سعد بن حبتة

 79 النهاس بن قهم القيسي

 235 الوليد بن عبد الملك بن مسرح

 33 الوليد بن مسلم القرشي

 14 أبان بن تغلب

 14 أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم

 230 أبو الزبير المكي

 178 أبو الزبير المكي محمد بن مسلمِ بنِ تَدرس

 58 أبو الطيب محمد بن أحمد بن الحسين الحيري

 141 أبو العباس الوليد بن سعيد بن أبى سيار

 51 أبو القاسم عبد الرحمن بن يزيد الدقاق

 3 َأبو ُأسامةَ حماد بن أسامةَ القُرشِِّي

 113 أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي
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 21 أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي

 74 أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي

 14 ر محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشيأبو بك

ارِثالح بن عنُفَي يالطَّاِئف يةَ الثَّقَفكْرو ب35 َأب 

 22 أبو بالل األشعري الكوفي

 30 أبو رافع القبطي

 211 َأبو زرعةَ عمرو بن جابِرٍ

 21 أبو سعيد بن أبي عمرو محمد بن موسى

 70 فع الواسطيأبو سفْيان طلحة بن نا

 214 أبو سلَمةَ يحيى بن خَلَف البصري

 60 أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد محمش بميم

 240 أبو قبيل المعافري

 28 أبو قالبة عبد اهللا بن زيد بن عمرو

 235 أبو مشجعة بن ربعي الجهني

 5 أبو معاوية الضرير الكوفي

دعس نب يماهر89 أبو يعقوب ِإب 

 205 َأبِوالْخَليِل صالح بن أبي مريم

 43 أبوالدرداء عويمر بن زيد بن قيس األنصاري

 191 َأبوالْمثَنَّى الجهني المدني

 116 أبوالْوازِعِ جابر بن عمرو الراسبي

 133 أبوالوداك جبر بن عوف البكالي

 33 أبوسالم ممطور األسود الحبشي

 195 َأبِوظَبيان حصين بن جندب

يلَم14 أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين الس 

 21 أبوعبداهللا الحافظ محمد بن عبد هللا الضبي

 6 أبوعمرالضرير
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 21 أحمد بن عبد الجباربن محمد العطَارِدي

 139 أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم

 148 أحمد بن عيسى بن حسان المصري

 32 د بن األعرابيأحمد بن محمد بن زياد أبو سعي

 168 أحمد بن معاوية بن بكر

 39 أسد بن موسى بن إبراهيم

 131 أسماء بنت يزيد بن السكن األشعرية

 75 أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة

 26 أوس بن أوس الثقفي

 229 أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس

 73 إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي

ب يماهرِإبرِىيبةَ الززمبنِ ح دمحةَ بنِ مزمح 69 ن 

 111 إبراهيم بن دنوقا

 260 إبراهيم بن يزيد الخوزي

 263 إسحاق بن أبي الفرات

خارِيرٍ البنِ نَصب يماهرِإب ناقُ بح67 ِإس 

 98 إسحاق بن منصور السلولي

 98 سحاقَ السبِيعيِإسراِئيُل بن يونُس بنِ َأبِي ِإ

 161 إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني

 55 إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس

 214 ِإسماعيل بنِ عبيد اهللا بنِ رِفَاعةَ

 245 بريدة بن الحصيب أبي سهل األسلمي

 186 بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري

 220 المعافريبكْرِ بنِ عمرٍو 

 187 بهز بن حكيم بن معاوية القشيري

 125 ثابت بن الضحاك
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 24 ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد

 248 ثوبان الهاشمي

 248 ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي

 98 جابر بن سمرة بن جنادة

بِيالض طبنِ قُر يدمالْح دبع نب رِير10 ج 

 98 بي ثورجعفر بن أ

 138 حاتم بن إسماعيل المدني

 60 حاجب بن أحمد الطوسي

أبِي ثَابِت نب بِيب224 ح 

 41 حبيشُ بن خالد بن سعد

 19 حريز بن عثمان الرحبي

 18 حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي

 81 حسان بن حسان أبو علي

 202 لنَّخَعيحفْص بن غياث بنِ طَلْقِ بنِ معاوِيةَ ا

 187 حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري

يمٍ اَألزدهربنِ د ديز نب ادم132 ح 

رِيصينَارٍ البةَ بنِ دلَمس بن ادم4 ح 

 230 حمزة بن أبي حمزة الجعفي

 81 حميد بن أبي حميد الطويل

 236 حنَش الحسين بن قيس الرحبي

 86 بن المسيبحنظلة بن سبرة 

 38 خالد بن أبي عمران

 43 خالد بن دهقان القرشي

 56 خالد بن نزار الغساني األيلي

 102 داود بن أبي هند القشيري

 19 راشد بن سعد المقرئي
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 138 رافع بن عمرو بن جابر بن حارثة

 214 رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن

 216 روح بن َأسلَم الباهلي

 218 ر بن عبد الرحمنِ بنِ َأدركزفَ

 66 زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي

اصصالْج اد209 زِي 

 45 زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي

 193 زيد بنِ َأرقَم بن زيد بن قيس

وِيدالع لَمَأس نب دي30 ز 

 170 زيد بن عياش أبو عياش المدني

 86 سبرة بن المسيب بن نجبة الفزارى

 31 سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة

 72 سريج بن النعمان بن مروان الجوهري

 219 سعد بنِ طَرِيف اإلسكاف الحنظلي

 74 سعد بن مالك بن أهيب

يوِمخزالم يشنٍ القُرزبِ بنِ حيسالْم نب يدع11 س 

بن يدعسرِيقْبالْم يدع55  أبِي س 

 49 سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري

 6 سعيد بن جبير

 154 سعيد بن شرحبيل الكندي الكوفي

 162 سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء

 54 سفيان بن الليل

 27 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 143 ن الهِلَاِليسفْيان بن عيينَةَ بنِ َأبِي عمرا

 68 سالمة بن روح بن خالد أبو روح األيلي

 194 سلَمةَ بنِ صخْرٍ بن سلمان بن الصمة
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 7 سليمان بن داود الخوالني

 235 سليمان بن عطاء بن قيس

 141 سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس

 94 سماك بن حرب بن أوس

 196 سمرةَ بن جندب

 33 يةسهل بن الحنظل

 27 سهل بن سعد بن مالك

 181 سويد بن سعيد بن سهل الهروي

 60 سويد بن عامر بن يزيد بن حارثة األنصاري

 230 شبابة بن سوار المدائني

جِيرالخَز َأوسِ بنِ ثَابِت نب اد93 شَد 

بِياسةَ الرو طَلْحبن سعيد َأب اد2116 شَد 

 79 شيشداد بن عبد اهللا القر

 244 شراحيل بن يزيد المعافري المصري

 47 شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي

يالكُوف يالنَّخَع اللَّه دبع نب 32 شَرِيك 

 243 شَرِيك بنِ عبداهللا بنِ َأبِي نَمرٍ

 125 شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن األموي

 86 شعيب بن خالد البجلي الرازي

 بياِهللاشُع بدبنِ ع دمحم 72 بن 

 256 شهاب بن عباد البصري

 131 شهر بن حوشب األشعري

 130 شَيبان بن فَروخَ الحبطي

 171 صاِلح مولَى التَّوَأمةَ

 184 صدي بن عجالن

 122 طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي
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يدرٍ النَّهيهَأبِي ز نةُ بي32 طَه 

 168 ظَبيان بن كُدادة

 74 عاصم بن بهدلة

 19 عاصم بن حميد السكوني

 206 عاصمِ بنِ ضمرةَ

تامنِ الصةَ بادب205 ع 

قِّي14 عبد الجبار بن كثيرالر 

 38 عبد الرحمن بن البيلماني

 72 عبد الرحمن بن أبي الزناد

 32  الْمزكِّيعبد الرحمنِ بن أبي ِإسحاقَ

 163 عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي

 24 عبد الرحمن بن بشر بن مسعود األنصاري

 66 عبد الرحمنِ بنِ رافعٍ

منِ َأنْعب ادزِي ننِ بمحالر دب66 ع 

 40 عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا

 77 سلميعبد الرحمن بن قتادة ال

رِىيمعٍ الْحنِ نَافب اممه نب ِاقزالر دب44 ع 

 65 عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري

 70 عبد اللَّه بن الْجراحِ بن سعيد التميمي

يمرضيِل الْحأبي الْخَل نب اللَّه دب193 ع 

 239 عبد اهللا بن أبي عقيل اليشكري

 58 عبد اهللا بن أحمد بن أبي مسرة

 139 عبد اهللا بن أنيس الجهني

 19 عبد اِهللا بن جعفَرِ بن درستَويه

 39 عبد اهللا بن حوالة األزدي أبو حوالة

 39 عبد اهللا بن زغب اإليادي شامي
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 105 عبد اهللا بن سعيد عبد اهللا بن سعيد

ب انثْمنِ عب اللَّه دمٍ القاريعب214 نِ خُثَي 

رِييالنُّم رمع ناِهللا ب دب253 ع 

 40 عبد اهللا بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري

 25 عبد اهللا بن لَهِيعةَ بن عقبة الحضرمي

 243 عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن

 139 عبد اللَّه بن محمد بنِ عقيِل

 22 مسعر بن كدامعبد اهللا بن 

 116 عبد اللَّه بنِ مغَفٍَّل

 155 عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن بأبويه

 126 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي

 2 عبد الملك بن عمير

 172 عبد الملك بن قتادة بن ملحان

 263 عبد الملك بن قدامة

 9 عبد الواحد بن أبي عون المدني

 72 بن الحارثعبدالرحمن 

 32 عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد العذري

 131 عبداهللا بن عثمان بن خثيم القاري

رِيامالع منِ الَْأصب اللَّه دبع نب اللَّه ديب143 ع 

 179 عبيد اهللا بن عبد المجيد الحنفى

 214 عبيد بن رفاعة بن رافع

 16 عثمان ابن أبي شيبة

 254 م بن حصين األسديعثمان بن عاص

 181 عثمان بن مطر الشيباني

 258 عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة

 6 عطاء بن السائب
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 153 عطية بن سعد بن جنادة العوفي

يلجارٍ العمع نةُ بكْرِم207 ع 

 94 علْقَمةَ بن واِئٍل بن حجر الحضرمي

 182 علي بن الحسين بن الجنيد

 236  لمنذر الطريقيعلي بن ا

 232 علي بن ثابت الجزري

 113 علي بن حرب الموصلي

 35 علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير

 41 علي بن سعيد بن بشير الرازي

 141 علي بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس

 141 علي بن عبد اهللا بن عباس

 140 علي بن محمد

 193 علي بن مسهِرٍ

 238 بن عبد اهللا المدنيعمر 

 51 عمر بن قيس المكي المعروف بسندل

 215 عمر بن محمد بنِ الْحسنِ

 32 عمران بن حصين بن عبيد

 237 عمران بن يزيد القطان

 223 عمرِو بنِ أبي عمرٍو ميسرة

 7 عمرو بن حزم بن يزيد بن لوذان

 دمحبِ بنِ ميشُع نرو بماِهللاع بد72 بنِ ع 

ديباِهللا بنِ ع بدع رو بنم157 ع 

 98 عمرو بن محمد بن بكير الناقد

 239 عمرو بن معاوية بن المنتفق

 219 عمير بنِ مْأمونٍ

 45 عوف بن مالك األشجعي
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 141 عيسى بن محمد بن سعيد القرشي

 182 غزال بن محمد عن محمد بن جحادة

 188  المخزوميفطر بن خليفة

ةريغبنِ َأبِي الم انملَيس بن ح227 فُلَي 

 172 قتادة بن ملحان القيسي

رِيافعوِيٍل الميح نِ بنمحالر دبع نةُ ب123 قُر 

 24 قيس بن الربيع

 240 كثير بن حفص

 89 كعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري

 144 لقيط بن صبرة

 173 ن مالك بن جعشم المدلجيمالك ب

 110 مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي

 60 مجمع بن يحيى بن يزيد بن جارية

 215 محمد بن الحسن بن الزبير األسدي

يانهباَألص بواسِ بنِ َأيبالع بن دمح215 م 

 122 محمد بن القاسم

 21 محمد بن إسحاق بن يسار

 14 ليمانيمحمد بن بشر ا

 189 محمد بن بكر بن عثمان البرساني

ذَِليفَرٍ الهعج بن دم1 .مح 

 5 محمد بن خازم

 12 محمد بن زياد القرشي الجمحي

 218 محمد بنِ سلَيمان بنِ واِلبةَ

 43 محمد بن شعيب بن شابور األموي

 81 محمد بن طلحة بن مصرف اليامي،

 138  بن الزبرقانمحمد بن عباد
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 51 محمد بن عبد العزيز

 58 محمد بن عبد اهللا الضبي النيسابوري الحاكم

 100 محمد بن عبد اهللا بن الزبير بن عمر

 34 محمد بن عبد الْملك بنِ َأبِي الشَّوارِبِ

يندالم جلَانع بن دمح124 م 

 68 دمحمد بن عزيز بن عبد اهللا بن زيا

 240 محمد بن علي بن إسماعيل

 171 محمد بن عمار بن حفص

 18 محمد بن عمر بن واقد األسلمي

 134 محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص

انهنِ نَبرِو بمع نب دمح216 م 

 141 محمد بن عيسى بن محمد

 54 محمد بن فضيل بن غزوان الضبي

 111 محمد بن قريش

 139 م بن سوسن الطائفيمحمد بن مسل

يندالْع رمنِ َأبِي عى بيحي نب دمح143 م 

 153 محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي

 148 مخرمة بن بكير بن عبد اهللا بن األشج

 113 مخزوم بن هانئ المخزومي

 76 مرداس بن مالك األسلمي

 166 مروان بن الحكم

عم نب انورمارِيالفَز ارِثةَ بنِ الح128 اوِي 

 235 مسلمة بن عبد اهللا الجهني

 74 مصعب بن سعد بن أبي وقاص

 187 معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير

يمرضيرٍ الحداِلحِ بنِ حص نةُ باوِيع39 م 
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 89 معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب

داَألز داشر نب رمعم44 ي 

 41 مكرم بن محرز بن المهدي

 45 موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي

 73 ميمون بن نجيح أبو الحسن

 137 نجيح بن عبد الرحمن السندي

 113 هانئ المخزومي

 83 هانئ بن المتوكل اإلسكندراني

 255 هشَام بن أبي عبد اِهللا أبو بكر البصري

 18 هشام بن حبيش بن خالد

 3 ام بن عروةَ بنِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ اَألسدىهشَ

 33 هشام بن عمار بن نصيرالسلمي الدمشقي

 102 هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي

 65 هالل بن خباب العبدي

 86 يحيى بن العالء البجلي

يرٍ الطَّاِئيَأبِي كَث نى بيح28 ي 

 25 الغافقييحيى بن أيوب 

يفعالْج يدعى بنِ سيحبنِ ي انملَيس نى بيح50 ي 

رِيص256 يحيى بن عبد الرحمن الع 

رِيصبِيبٍ المَأبِي ح نب زِيد83 ي 

 140 يزيد بن عياض بن جعدبة

ميرضالح دياقَ بنِ زإسح بن 108  يعقوب 

 84  الكوفييعلى بن عبيد بن أبي أمية

 21 يونس بن بكَيرٍ بن واصٍل الشيباني

 56 يونس بن يزيد بن أبي النجاد األيلي
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  فهرس األماكن والبلدان: رابعاً 

  
  

 الحديث المكان

 10 الري

 256 الصفا والمشقر

 21 العراق

 32 تهامة

 262 قباء
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  فهرس المصادر والمراجع: خامساً 
  

 سم الكتابا الرقم

1 

 الناشر /محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد اهللا/أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه
 عبد الملك عبد اهللا دهيش. تحقيق د /مكان النشر بيروت/1414سنة النشر /دار خضر

  3*6عدد األجزاء /

2 

تيمية الحراني أحمد بن عبد الحليم بن /اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
: تحقيق /1369 القاهرة،الطبعة الثانية ، –مطبعة السنة المحمدية : الناشر /أبو العباس

 .1: عدد األجزاء /محمد حامد الفقي

3 
دار الجبل :الناشر/ يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر/ االستيعاب في معرفة األصحاب

 .2:دد األجزاءع/1412الطبعة األولى، /علي محمد البجاوي:تحقيق/بيروت

4 

أحمد بن الحسين /االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث
أحمد عصام :تحقيق/1401 بيروت،الطبعة األولى ، –دار اآلفاق الجديدة : الناشر /البيهقي
 .1: عدد األجزاء/الكاتب

5 

ي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن برهان الدين الحلب/االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط
األولى : دار الحديث ـ القاهرة الطبعة : الناشر /خليل سبط ابن العجمي الشافعي

نهاية االغتباط بمن رمي من (عالء الدين علي رضا وسمى تحقيقه : تحقيق /م1988
 .1 عدد األجزاء /التراجم على الكتابوهو دارسة وتحقيق وزيادات في ) الرواة باالختالط

6 

-دار الراية:الناشر/أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني/ اآلحاد والمثاني
عدد /باسم فيصل أحمد الجوابرة. د:تحقيق/1991 – 1411الطبعة األولى، /الرياض
 .6:األجزاء

7 

الناشر / أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي/األحاديث المختارة
تحقيق عبد الملك بن عبد اهللا بن / ،مكان النشر مكة المكرمة1410هضة الحديثة،مكتبة الن
 .10عدد األجزاء /دهيش

8 
دار البشائر اإلسالمية :الناشر/محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي/ األدب المفرد

 .1:عدد األجزاء/محمد فؤاد عبدالباقي:تحقيق/1989 – 1409الطبعة الثالثة، / بيروت–
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9 

الدار :الناشر/ أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان/ األمثال في الحديث النبوي
عدد / عبدالعلي عبدالحميد حامد.د:تحقيق/ 1987الطبعة الثانية، /بومباي الهند- السلفية
  .1:األجزاء

 

10 

دار : دار النشر/أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني/ األنساب
عبد اهللا عمر :تحقيق/م1988هـ ، 1408: األولى : بيروت،الطبعة :الجنان،البلد 
 .5: عدد األجزاء /البارودي

11 

/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/ اإلصابة في تمييز الصحابة
عدد / علي محمد البجاوي:تحقيق/ 1412الطبعة األولى، /  بيروت–دار الجيل :الناشر

 .8:ألجزاءا

12 

علي بن هبة اهللا بن / اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن
عدد /1411الطبعة األولى، /  بيروت–دار الكتب العلمية :الناشر/ أبي نصر بن ماكوال

 .5:األجزاء

13 
دار :الناشر/ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري الجعفي/ التاريخ الكبير

 .8:عدد األجزاء/ السيد هاشم الندوي:تحقيق/ الفكر

14 

إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي / التبيين ألسماء المدلسين
الطبعة األولى، /  بيروت–مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع :الناشر/ الطرابلسي

 .1:عدد األجزاء/ الموصليمحمد إبراهيم داود :تحقيق/ 1994 – 1414

15 

سليمان بن خلف بن سعد / لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، التعديل والتجريح 
 – 1406الطبعة األولى، /  الرياض–دار اللواء للنشر والتوزيع :الناشر/ أبو الوليد الباجي

 .3:عدد األجزاء/ أبو لبابة حسين. د:تحقيق/ 1986

16 

الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين / شرح مقدمة ابن الصالحالتقييد واإليضاح 
- هـ1389الطبعة األولى، /  لبنان–بيروت -دار الفكر للنشر والتوزيع:الناشر/ العراقي
 1:عدد األجزاء/ عبد الرحمن محمد عثمان:تحقيق/ م1970

17 
الطبعة /  الفكردار:الناشر/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي/ الثقات

 .9:عدد األجزاء/ السيد شرف الدين أحمد:تحقيق/ 1975 – 1395األولى، 

18 
دار :الناشر/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي/ الجامع الصحيح سنن الترمذي

 .5:عدد األجزاء/ أحمد محمد شاكر وآخرون:تحقيق/  بيروت–إحياء التراث العربي 
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19 

الناشر دار ابن / اهللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري عبد/الجامع في الحديث
عدد /مصطفى حسن حسين أبو الخير. تحقيق د /م، مكان النشر السعودية1996الجوزي،
 .2األجزاء 

20 
دار :الناشر/ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي/ الجرح والتعديل

 .9:عدد األجزاء/ م1952 –هـ 1271 الطبعة األولى، / بيروت–إحياء التراث العربي

21 
مؤسسة : الناشر/ أبو بكر محمد بن القاسم األنباري/الزاهر في معاني كلمات الناس

 .2عدد األجزاء / حاتم صالح الضامن. تحقيق د/ 1992- هـ 1412الرسالةـ بيروت،

22 
الطبعة /  الكويت– اإلسالمي دار الخلفاء للكتاب:الناشر/ هناد بن السري الكوفي/ الزهد

 .2:عدد األجزاء/ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي:تحقيق/ 1406األولى، 

23 

/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي"/ المجتبى من السنن"السنن الصغرى
/ 1986 – 1406الطبعة الثانية، /  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية :الناشر
 .8:عدد األجزاء/ غدةعبدالفتاح أبو :تحقيق

24 
مكتبة دار :الناشر/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي/ السنن الكبرى

 .10:عدد األجزاء/ محمد عبد القادر عطا:تحقيق/ 1994 – 1414مكة المكرمة، -الباز

25 

 – دار الكتب العلمية:الناشر/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي/ السنن الكبرى
سيد ، عبد الغفار سليمان البنداري .د:تحقيق/ 1991 – 1411الطبعة األولى، / بيروت

 .6:عدد األجزاء/ كسروي حسن

26 

إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان /الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه اهللا تعالى
ـ الطبعة األولى مكتبة الرشد : الناشر /الدين أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي 

 .تحقيق صالح فتحي هلل/م1998هـ 1418

27 

محمد بن /الصالة وحكم تاركها وسياق صالة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها
 – قبرص - دار ابن حزم -الجفان والجابي : الناشر /أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا

عدد األجزاء /م عبد الوهاب الجابيبسا: تحقيق /1996 – 1416بيروت،الطبعة األولى ، 
 :1. 

28 

 –دار المكتبة العلمية :الناشر/ أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي/ الضعفاء الكبير
عدد /عبد المعطي أمين قلعجي:تحقيق/ م1984-هـ1404الطبعة األولى، / بيروت
 .4:األجزاء
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29 
/  حلب–دار الوعي:الناشر/ نسائيأحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن ال/ الضعفاء والمتروكين

 .1:عدد األجزاء/ محمود إبراهيم زايد:تحقيق/ 1369الطبعة األولى، 

30 
دار :الناشر/ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج/ الضعفاء والمتروكين

 .3:عدد األجزاء/عبد اهللا القاضي:تحقيق/ 1406الطبعة األولى، /  بيروت–الكتب العلمية 

31 
الدار -دار الثقافة:الناشر/ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني الصوفي/ الضعفاء
 .1:عدد األجزاء/فاروق حمادة:تحقيق/ 1984 – 1405الطبعة األولى، / البيضاء

32 
دار صادر :الناشر/ محمد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري/ الطبقات الكبرى

 .8:جزاءعدد األ/ بيروت–

33 

دار : الناشر / لعبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني/ العظمة ألبي الشيخ 
رضاء اهللا بن محمد إدريس : تحقيق/ 1408الطبعة األولى، /  الرياض–العاصمة

 .5:عدد األجزاء/ المباركفوري

34 
دار الكتب :الناشر/ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي/ العلل المتناهية في األحاديث الواهية

 .2:عدد األجزاء/ خليل الميس:تحقيق/ 1403الطبعة األولى، /  بيروت–العلمية 

35 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني / العلل الواردة في األحاديث النبوية
. د:تحقيق/ 1985 – 1405الطبعة األولى، /  الرياض–دار طيبة :الناشر/ البغدادي
 .9:عدد األجزاء/ لرحمن زين اهللا السلفيمحفوظ ا

36 

دار ، المكتب اإلسالمي :الناشر/ أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني/ العلل ومعرفة الرجال
وصي اهللا بن محمد :تحقيق/ 1988 – 1408الطبعة األولى، / الرياض، بيروت -الخاني
 .3:عدد األجزاء/ عباس

37 
/ دار ومكتبة الهالل:الناشر/ ن أحمد الفراهيديأبي عبد الرحمن الخليل ب/ العين
 .8:عدد األجزاء/ إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د:تحقيق

38 

 –دار المعرفة :الناشر/ محمود بن عمر الزمخشري/ الفائق في غريب الحديث واألثر
عدد / محمد أبو الفضل إبراهيم- علي محمد البجاوي:تحقيق/ الطبعة الثانية/ لبنان

 .4:ألجزاءا
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39 

حمد بن أحمد أبو عبداهللا الذهبي / الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
الطبعة األولى، /  جدة–مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : الناشر/ الدمشقي
 .2:عدد األجزاء/ محمد عوامة:تحقيق/ 1992–1413

40 

/ بن عبداهللا بن محمد أبو أحمد الجرجانيعبداهللا بن عدي / الكامل في ضعفاء الرجال
يحيى مختار :تحقيق/1988 – 1409الطبعة الثالثة، / بيروت–دار الفكر :الناشر
 .7:عدد األجزاء/غزاوي

41 
دار العلم :الناشر/ محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي/ الكواكب النيرات

 .1: عدد األجزاء/حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق/  الكويت–

42 
دار الكتب : الناشر /السيوطي، جالل الدين/الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة

 .2: عدد األجزاء /العليمة

43 
محمود : تحقيق/  حلب–دار الوعي : الناشر/ أبو حاتم محمد بن حبان البستي/ المجروحين
 .3:عدد األجزاء/ إبراهيم زايد

44 
الناشر دار الكتب / أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي/عظمالمحكم والمحيط األ

 .11عدد األجزاء /تحقيق عبد الحميد هنداوي/م،بيروت2000العلمية، 

45 
رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط . د: تحقيق/ أبو سعيد العالئي/ المختلطين

 .1:عدد األجزاء/ م1996 األولى ـ:الطبعة/ مكتبة الخانجي بالقاهرة:الناشر/ مزيد

46 
مؤسسة الرسالة : الناشر/ شعيب األرنؤوط:تحقيق/ سليمان بن األشعث السجتاني/ المراسيل

 .1:عدد األجزاء/ 1408الطبعة األولى، /  بيروت–

47 

دار :الناشر/ محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري/ المستدرك على الصحيحين
مصطفى عبد القادر :تحقيق/ 1990 – 1411الطبعة األولى، / وت بير–الكتب العلمية 

 .4:عدد األجزاء/ عطا

48 
أحمد بن محمد بن علي المقري / المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 .2:عدد األجزاء/  بيروت–المكتبة العلمية :الناشر/ الفيومي

49 

طارق محمد : المحقق/ ادي ابن أبي الدنياعبد اهللا محمد عبيد البغد/ المطر والرعد والبرق
عدد / 1997 -  1418: دار ابن الجوزي، سنة النشر: الناشر/ سكلوع العمودي

 1:األجزاء
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50 

القاهرة، -دار الحرمين:الناشر/ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني/ المعجم األوسط
عدد / هيم الحسينيعبد المحسن بن إبرا ،طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقيق/ 1415
 .10:األجزاء

51 

مكتبة العلوم والحكم :الناشر/ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني/ المعجم الكبير
عدد / حمدي بن عبدالمجيد السلفي:تحقيق/ 1983 – 1404الطبعة الثانية، /  الموصل–

 .20:األجزاء

52 
: الناشر /محمد النجار/ مد عبد القادر حا/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى /المعجم الوسيط

 2:عدد األجزاء /مجمع اللغة العربية: تحقيق /دار الدعوة

53 

/ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز/ المغرب في ترتيب المعرب
محمود فاخوري :تحقيق/ 1979الطبعة األولى، /  حلب–مكتبة أسامة بن زيد :الناشر

 .  2:عدد األجزاء/ اروعبدالحميد مخت

54 
تحقيق الدكتور /اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي/المغني في الضعفاء

 .نور الدين عتر

55 

/ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب/المنتخب من كتاب الزهد والرقائق
عامر حسن .  تحقيق د/لبنان/ بيروت /م2000 - هـ 1420/الناشر دار البشائر اإلسالمية

 .1عدد األجزاء /صبري

56 
الرياض الطبعة :البلد/دار بلنسية:دار النشر/ عبد بن حميد/المنتخب من مسند عبد بن حميد

 .2: عدد األجزاء /مصطفى بن العدوي: تحقيق /م2002/الثانية: 

57 

: الناشر/ ريعبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابو/ المنتقى من السنن المسندة
عبد اهللا عمر : تحقيق/ 1988 – 1408الطبعة األولى، /  بيروت–مؤسسة الكتاب الثقافية 

 .1:عدد األجزاء/ البارودي

58 

المكتبة :الناشر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري/ النهاية في غريب الحديث واألثر
 محمود محمد -طاهر أحمد الزاوى :تحقيق / 1979 - 1399 بيروت، - العلمية 
 .5:عدد األجزاء/ الطناحي

59 
عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم / أسد الغابة في معرفة الصحابة
 .6:عدد األجزاء/ 2003- 1423:الطبعة/ دار الفكر:الناشر/ الجزري الشهير بابن األثير



  388

60 

/  بن إسماعيل البوصيريأحمد بن أبي بكر/ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
/ م1999 هـ، 1420األولى: الطبعة /  الرياض–دار الوطن : الناشر /  هـ840توفي 

 .8:عدد األجزاء

61 

يوسف بن حسن بن عبد :تصنيف/ بحر الدم فيمن تكلم فيهم اإلمام أحمد بمدح أو ذم
-1409ى الطبعة األول/ تحقيق د أبو أسامة وصي اهللا و السيد محمد بن عباس/ الهادي
 .1:عدد األجزاء/ دار الراية:الناشر/ 1989

62 

دار /نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي /بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
 – 1413:المدينة المنورة:مركز خدمة السنة والسيرة النبوية،مدينة النشر:النشر

 .2:عدد األجزاء/ اكريحسين أحمد صالح الب. د:تحقيق/ األولى:،رقم الطبعة1992

63 

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، /تاج العروس من جواهر القاموس 
عدد األجزاء /تحقيق مجموعة من المحققين/الناشر دار الهداية/الملقّب بمرتضى ، الزبيدي 

 /40. 

64 

مركز البحث العلمي :اشرالن/ يحيى بن معين أبو زكريا/ رواية الدوري-تاريخ ابن معين
أحمد . د:تحقيق/ 1979 – 1399الطبعة األولى، / مكة المكرمة- وإحياء التراث اإلسالمي

 .4:عدد األجزاء/ محمد نور سيف

65 
دار المأمون :الناشر/ يحيى بن معين أبو زكريا/ رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين

 .1:عدد األجزاء/فأحمد محمد نور سي. د:تحقيق/ 1400دمشق، - للتراث

66 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان /تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم
: الطبعة. م1987 -هـ 1407.بيروت/ دار الكتاب العربي ـ لبنان: دار النشر/الذهبي
 .عمر عبد السالم تدمري. د: تحقيق.األولى

67 
/  الكويت–الدار السلفية :الناشر/ عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ/ تاريخ أسماء الثقات

 1:عدد األجزاء/ صبحي السامرائي:تحقيق/ 1984 – 1404الطبعة األولى، 

68 
 –دار الكتب العلمية :الناشر/ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد

 .14:عدد األجزاء/ بيروت

69 

محب الدين :تحقيق/ ي، ابن عساكرأبو القاسم علي بن هبة اهللا الشافع/ تاريخ مدينة دمشق
عدد / 1995:سنة النشر/ بيروت- دار الفكر:الناشر/ أبو سعيد عمر بن غرامة العمري

 .70:األجزاء
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70 
دار الكتب :الناشر/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا/ تذكرة الحفاظ

 .4:عدد األجزاء/ الطبعة األولى/ بيروت-العلمية

71 

دار البشائر : دار النشر /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي/ية الشيوختسم
قاسم : تحقيق / األولى: الطبعة / م2003/  هـ 1424 -لبنان /  بيروت -اإلسالمية 
 .1/ عدد األجزاء /علي سعد

72 

قالني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس/ تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة
إكرام اهللا . د:تحقيق/ م1996-الطبعة األولى/ دار البشائر ـ بيروت :الناشر/ الشافعي

 .2:عدد األجزاء/ إمداد الحق

73 

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا بن / تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم
 - مصر -القاهرة  - مكتبة السنة : دار النشر/فتوح بن حميد بن بن يصل األزدي الحميدي

عدد /زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة : تحقيق/األولى: ،الطبعة1995 – 1415
 .1/ األجزاء 

74 
دار الرشيد :الناشر/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/ تقريب التهذيب

 .1:عدد األجزاء/ محمد عوامة:تحقيق/ 1986 – 1406الطبعة األولى، /  سوريا–

75 

جامعة أم القرى مكة : دار النشر /محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر/تكملة اإلكمال
عدد األجزاء / عبد القيوم عبد رب النبى. د: تحقيق / األولى:  الطبعة 1410 -المكرمة 

 /4. 

76 

 أبو جعفر/ تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األخبار
بتحقيق محمود محمد شاكر، وصدر عن مكتبة / هـ310محمد بن جرير الطبري توفي 

 . القاهرة-الخانجي 

77 
دار الفكر :الناشر/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/ تهذيب التهذيب

 .14:عدد األجزاء/ 1984 – 1404الطبعة األولى، /  بيروت–

78 

 –مؤسسة الرسالة :الناشر/ كي عبدالرحمن أبو الحجاج المزييوسف بن الز/ تهذيب الكمال
عدد /بشار عواد معروف. د: تحقيق/ 1980 – 1400الطبعة األولى، /بيروت
 .35:األجزاء

79 
-دار إحياء التراث العربي:الناشر/أبو منصور محمد بن أحمد األزهري/ تهذيب اللغة

 .8:عدد األجزاء/ 2001الطبعة األولى، / محمد عوض مرعب:تحقيق/ بيروت
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80 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر /جامع البيان في تأويل القرآن
: تحقيق /  م2000 -  هـ 1420األولى ، : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الناشر / الطبري

 .24: عدد األجزاء /أحمد محمد شاكر

81 

/ بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئيأبو سعيد / جامع التحصيل في أحكام المراسيل
حمدي عبد المجيد :تحقيق/ 1986 – 1407الطبعة الثانية، /  بيروت–عالم الكتب :الناشر
 .1:عدد األجزاء/ السلفي

82 

الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد اهللا /خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال
 1416دار البشائر،/تب المطبوعات اإلسالميةالناشر مك/الخزرجي األنصاري اليمني

 .1عدد األجزاء /تحقيق عبد الفتاح أبو غدة/بيروت/ هـ،حلب 

83 

/ أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر/ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة
الطبعة األولى  / دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث:الناشر:عبد المعطي قلعجي:تحقيق

 .7:عدد األجزاء/  م1988- 1408

84 

دار عالم الفوائد : الناشر /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي /ذكر المدلسين
الشريف حاتم بن عارف : تحقيق /1423الطبعة األولى : ـ مكة المكرمة،الطبعة 

 .1: عدد األجزاء /العوني

85 

أبي /ن الثقات عند البخاري ومسلمذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته ع
 -هـ 1406الناشر مؤسسة الكتب الثقافية / الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني

عدد /كمال يوسف الحوت/ تحقيق بوران الضناوي / لبنان–م،مكان النشر بيروت 1985
 .2األجزاء 

86 

/ هـ748في تو/ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي/ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق
عدد / م1986 -هـ 1406 سنة - الزرقاء-مكتبة المنار: الناشر/ محمد شكور: تحقيق
 .1:األجزاء

87 
/ الناشر دار المعرفة/ أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني أبو بكر/رجال صحيح مسلم

 .2عدد األجزاء /تحقيق عبد اهللا الليثي/مكان النشر بيروت/1407

88 
موفق بن عبد اهللا بن :تحقيق/ علي بن عبد اهللا بن جعفر المديني/ سؤاالت ابن أبي شيبة

 .1:عدد األجزاء/ 1404الطبعة األولى / الرياض-مكتبة المعارف:الناشر/ عبد القادر
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89 

كتب :الناشر/ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي/ سؤاالت البرقاني للدارقطني
عبدالرحيم محمد أحمد . د:تحقيق/ 1404 الطبعة األولى،/  باكستان–خانه جميلي 

 .1:عدد األجزاء/ القشقري

90 

/ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي/ سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني
موفق بن . د:تحقيق/ 1984 – 1404الطبعة األولى، /  الرياض–مكتبة المعارف :الناشر

 .1:عدد األجزاء/ عبداهللا بن عبدالقادر

91 
/ المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم:الناشر/ أحمد بن حنبل/ سؤاالت أبي داود ألحمد

 .1:عدد األجزاء/ 1414الطبعة األولى، / زياد محمد منصور:د:تحقيق

92 

سليمان بن األشعث أبو داود /سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني 
 – 1399المدينة المنورة الطبعة األولى ،  - الجامعة اإلسالمية : الناشر /السجستاني

 .1: عدد األجزاء /محمد علي قاسم العمري: تحقيق /1979

93 
/  بيروت–دار الفكر :الناشر/ محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني/ سنن ابن ماجه

 .2:عدد األجزاء/ محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق

94 
-دار المعرفة:الناشر/ رقطني البغداديعلي بن عمر أبو الحسن الدا/ سنن الدارقطني

 .4:عدد األجزاء/ السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني:تحقيق/ 1966 – 1386بيروت، 

95 

 –دار الكتاب العربي :الناشر/ عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي/ سنن الدارمي
عدد / العلميخالد السبع ، فواز أحمد زمرلي :تحقيق/ 1407الطبعة األولى، / بيروت
 .2:األجزاء

96 
/ دار الفكر :الناشر/ سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي/ سنن أبي داود

 .4:عدد األجزاء/ محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق

97 
شعيب :تحقيق/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا/ سير أعالم النبالء

 . 23عدد األجزاء / 1413الطبعة التاسعة، / بيروت-مؤسسة الرسالة:الناشر/ األرنؤوط

98 

توفي / عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب
الناشر دار بن كثير، سنة / تحقيق عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط/ هـ1089
 .10:عدد األجزاء/  دمشق- هـ1406النشر 
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99 
المكتب اإلسالمي :الناشر/ شعيب األرنؤوط:تحقيق/ الحسين بن مسعود البغوي/ شرح السنة

 .16:عدد األجزاء/ 1983-1403الطبعة الثانية، /  دمشق–

100 
 –المكتب اإلسالمي : الناشر /محمد ناصر الدين األلباني/شرح العقيدة الطحاوية

  1:عدد األجزاء /1414 –الثانية : بيروت،الطبعة 

101 
: تحقيق/ هـ795عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، توفي / شرح علل الترمذي

 . م1978هـ 1398الطبعة األولى / دار المالح للطباعة والنشر: الناشر/ نورالدين عتر

102 

/ أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي/ شرح معاني اآلثار
/ محمد زهري النجار:تحقيق/ 1399الطبعة األولى، / بيروت–مية دار الكتب العل:الناشر

 .4:عدد األجزاء

103 
/  بيروت–دار الكتب العلمية :الناشر/ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ شعب اإليمان

 .7:عدد األجزاء/ محمد السعيد بسيوني زغلول:تحقيق/ 1410الطبعة األولى، 

104 

/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي/ بانصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل
شعيب :تحقيق/ 1993 – 1414الطبعة الثانية، /  بيروت–مؤسسة الرسالة :الناشر

 .18:عدد األجزاء/ األرنؤوط

105 

/ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري/ صحيح ابن خزيمة
/ محمد مصطفى األعظمي. د:تحقيق/ 1970 – 1390بيروت، -المكتب اإلسالمي:الناشر

 .4:عدد األجزاء

106 
/ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري"/ الجامع الصحيح المختصر" صحيح البخاري

 .4:عدد األجزاء/ 2004- 1425الطبعة / دار الحديث:الناشر

107 
 –ية عمانالمكتبة اإلسالم:الناشر/ محمد ناصر الدين األلباني/ صحيح السيرة النبوية

 .1:عدد األجزاء/األولى:الطبعة/ األردن

108 

مراجعة / محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي/ صحيح مسلم بشرح النووي
الطبعة األولى، / غزة فلسطين-آفاق للنشر والتوزيع:الناشر/ محمد محمد تامر. أ:وضبط
 .9:عدد األجزاء/ 1999- 1421

109 
محمد بن عيادي بن عبد :اعتنى بها/م بن الحجاج النيسابوريأبو الحسين مسل/ صحيح مسلم

 .2:عدد األجزاء/2004-1424الطبعة األولى /مكتبة الصفا:الناشر/الحليم
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  محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف / صحيح وضعيف سنن أبي داود 110

  محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف  / صحيح وضعيف سنن الترمذي 111

  محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف /  وضعيف سنن النسائيصحيح 112

113 

: الناشر/ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصالح/ طبقات الفقهاء الشافعية
/ تحقيق محيي الدين علي نجيب / م1992دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت، سنة النشر 

 .2عدد األجزاء 

114 

مكتبة :الناشر/ مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيأح/ طبقات المدلسين
/ عاصم بن عبداهللا القريوتي. د:تحقيق/1983 – 1403الطبعة األولى، /  عمان–المنار 

 .1:عدد األجزاء

115 
/ كوثر البرني:تحقيق/ أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، ابن السني/ عمل اليوم والليلة

 .1:عدد األجزاء/ لثقافة اإلسالميةدار القبلة ل:الناشر

116 
/  بيروت–دار الكتاب العربي :الناشر/ القاسم بن سالم الهروي أبو عبيد/ غريب الحديث

 .4:عدد األجزاء/ محمد عبد المعيد خان. د:تحقيق/ 1396الطبعة األولى، 

117 

ر الكتب دا:الناشر/ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي/ غريب الحديث
عدد / عبدالمعطي أمين قلعجي.د:تحقيق/ 1985الطبعة األولى، / بيروت-العلمية
 2:األجزاء

118 
مكة -جامعة أم القرى:الناشر/ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق/ غريب الحديث

 .3:عدد األجزاء/سليمان إبراهيم محمد العايد. د:تحقيق/ 1405الطبعة األولى، / المكرمة

119 
جامعة أم :الناشر/حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان/ ب الحديثغري

 3:عدد األجزاء/عبد الكريم إبراهيم العزباوي:تحقيق/1402مكة المكرمة، -القرى

120 
المطبعة األميرية : دار النشر / أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي/غريب الحديث

 . 6عدد األجزاء /عبد السالم هارون+  شرف حسين: تحقيق/م1984القاهرة :البلد

121 
/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/ فتح الباري شرح صحيح البخاري

 .13:عدد األجزاء/ 1379بيروت، - دار المعرفة:الناشر
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122 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا عبد الحكم بن أعين القرشي /فتوح مصر وأخبارها
تحقيق / الطبعة األولى/ م1996/ هـ1416 -  بيروت -دار الفكر / دار النشر /ريالمص

 .1عدد األجزاء /محمد الحجيري: 

123 
المكتبة التجارية الكبرى : الناشر/ عبد الرؤوف المناوي/ فيض القدير شرح الجامع الصغير

 .6:عدد األجزاء/ هـ1356الطبعة األولى، سنة /  مصر–

124 
 –دار الجيل : الناشر /ضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجيع/كتاب المواقف

 .3: عدد األجزاء/عبد الرحمن عميرة.د: تحقيق /1997بيروت،الطبعة األولى ، 

125 
 –دار طيبة : الناشر/ إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي األصبهاني/ كتاب دالئل النبوة

 .1:عدد األجزاء/  الحدادمحمد محمد:تحقيق/ 1409الطبعة األولى، / الرياض

126 
/  بيروت–دار صادر :الناشر/ محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري/ لسان العرب
 .15:عدد األجزاء/ الطبعة األولى

127 
دار الفكر، : الناشر/ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .10:عدد األجزاء/  هـ1412 -بيروت 

128 
 –مكتبة لبنان ناشرون :الناشر/ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي/ مختار الصحاح

 .1:عدد األجزاء/ محمود خاطر:تحقيق/ 1995 – 1415الطبعة طبعة جديدة، / بيروت

129 

تحقيق  /  لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور/مختصر تاريخ دمشق البن عساكر 
الطبعة / الناشر دار الفكر دمشق/ مد مطيع الحافظرياض عبد الحميد مراد، ومح

 . 29:عدد األجزاء/ 1404األولى

130 

مؤسسة : الناشر/ علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي/ مسند ابن الجعد
عدد / عامر أحمد حيدر:تحقيق/ 1990 – 1410الطبعة األولى، /  بيروت–نادر 

 .1:األجزاء

131 
الناشر مكتبة / أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصبهاني أبو نعيم/بي حنيفةمسند اإلمام أ

 .1عدد األجزاء /تحقيق نظر محمد الفاريابي/ ،مكان النشر الرياض1415الكوثر،

132 
 –مؤسسة قرطبة : الناشر/ أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 .6:عدد األجزاء/ القاهرة
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133 
 –مكتبة المعارف : الناشر /عبد اهللا بن المبارك بن واضح/سند اإلمام عبد اهللا بن المباركم

 .1: عدد األجزاء / صبحي البدري السامرائي: تحقيق /1407الطبعة األولى ، /الرياض

134 

الناشر / أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار) /البحر الزخار ( مسند البزار 
محفوظ . تحقيق د/ 1409المدينة،، مكتبة العلوم والحكم، بيروت ، القرآن مؤسسة علوم 

 .10عدد األجزاء /الرحمن زين اهللا

135 
مكتبة ، دار الكتب العلمية : الناشر / عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي/ مسند الحميدي

 .2:عدد األجزاء/ حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق / القاهرة،  بيروت - المتنبي 

136 
  –دار الكتب العلمية : الناشر/ محمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي/ مسند الشافعي

 .1:عدد األجزاء/ بيروت

137 

 –مؤسسة الرسالة :الناشر/ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني/ مسند الشاميين
عدد / السلفيحمدي بن عبد المجيد :تحقيق/ 1984 – 1405الطبعة األولى، / بيروت
 .4:األجزاء

138 

 –مؤسسة الرسالة :الناشر/ محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي/ مسند الشهاب
عدد / حمدي بن عبد المجيد السلفي:تحقيق/ 1986 – 1407الطبعة الثانية، / بيروت
 .2:األجزاء

139 
: الناشر/ و بكرأحمد بن علي بن سعيد األموي المروزي، أب/ مسند أبي بكر الصديق

 .1: عدد األجزاء/ شعيب األرناؤوط: تحقيق/  بيروت–المكتب اإلسالمي 

140 

/ سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي/ مسند أبي داود الطيالسي
-1420الطبعة األولى / هجر للطباعة:الناشر/ محمد بن عبد المحسن التركي:تحقيق

 .4:عدد األجزاء/ 1999

141 

دار المأمون : الناشر/ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي/ سند أبي يعلىم
عدد / حسين سليم أسد:تحقيق/ 1984 – 1404الطبعة األولى، /  دمشق–للتراث 
 .13:األجزاء

142 

مكتبة :الناشر/ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي/ مسند إسحاق بن راهويه
عبد الغفور بن عبد . د: تحقيق/ 1991 – 1412الطبعة األولى، / لمدينة المنورةا-اإليمان

 .5:عدد األجزاء/ الحق البلوشي
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143 
دار : الناشر/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي/ مشاهير علماء األمصار

 .1:عدد األجزاء/ 1959- بيروت،- الكتب العلمية

144 
 /بريوت – اإلسالمي املكتب  :الناشر/ التربيزي اخلطيب اهللا عبد بن حممد / املصابيح مشكاة
  3  :األجزاء عدد/األلباين الدين ناصر حممد حتقيق  : حتقيق/1985 – 1405 - الثالثة  :الطبعة

145 

أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي "/ المصنف في األحاديث واآلثار" مصنف ابن أبي شيبة
كمال يوسف : تحقيق/ 1409الطبعة األولى/  الرياض–مكتبة الرشد: الناشر/ شيبة الكوفي

 . 7:األجزاء/ الحوت

146 

المكتب : الناشر/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني/ مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
عدد / حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق/ 1403الطبعة الثانية، /  بيروت–اإلسالمي 
 .11:األجزاء

147 
عدد /  بيروت–دار الفكر :الناشر/ ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا/ بلدانمعجم ال
 .5:األجزاء

148 
أبو عبد الرحمن : تحقيق / 351أبو الحسين عبد الباقي بن قانع، توفي / معجم الصحابة

 .3:عدد األجزاء/ مكتبة الغرباء األثرية : الناشر/ صالح بن سالم المصراتي

149 

عبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي أبو / عجم من أسماء البالد والمواضعمعجم ما است
عدد / مصطفى السقا:تحقيق/ 1403الطبعة الثالثة، /  بيروت–عالم الكتب :الناشر/ عبيد

 .4:األجزاء

150 
عبد السالم محمد :تحقيق/ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/ معجم مقاييس اللغة

 .6:عدد األجزاء/ 1979- 1399الطبعة /  دار الفكر:الناشر/ هارون

151 

مكتبة : الناشر/ أحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي/ معرفة الثقات
عبد العليم عبد العظيم :تحقيق/ 1985 – 1405الطبعة األولى، / المدينة المنورة-الدار

 .2:عدد األجزاء/ البستوي

152 

 بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة معرفة الرجال عن يحيى
يحيى بن /رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز/ ومحمد بن عبد اهللا بن نمير وغيرهم

تحقيق / م1985هـ ، 1405مجمع اللغة العربيةـ دمشق ،الطبعة األولى،: الناشر / معين
 .2عدد األجزاء  / محمدكامل القصار: الجزء األول: 
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153 
عادل بن يوسف :تحقيق/ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصبهاني، أبو نعيم/ معرفة الصحابة

 .7:عدد األجزاء/ 1998-1419الطبعة األولى / دار الوطن للنشر:الناشر/ العزازي

154 

بدر الدين العينى، توفى سنة / مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار
 بيروت - دار الكتب العلمية: الناشر/ حسن محمد حسن إسماعيلمحمد : تحقيق/ هـ855
    .3: عدد األجزاء/  م2006 - هـ 1427الطبعة األولى، /  لبنان–

156 
: الطبعة / دار الفكر: الناشر / أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي/ مقاييس اللغة

 .6اءعدد األجز/عبد السالم محمد هارون: تحقيق/م1979 - هـ 1399

157 
مؤسسة :دار النشر/ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني/موطأ اإلمام مالك
 .8:عدد األجزاء/محمد األعظمي:تحقيق/الشيخ زايد،الدوحة

158 

تحقيق علي محمد موصف / 748اإلمام الذهبي توفي / ميزان االعتدال في نقد الرجال
عدد / دار الكتب العلمية/ 1995- 1405الطبعة األولى / وعادل أحمد عبد الموجود

  .7:األجزاء

159 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن /وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 إحسان عباس:  المحقق /7:  عدد األجزاء / بيروت–دار صادر :  الناشر /خلكان
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  عاتوفهرس الموض: سادساً 
    

  ةالصفح  الموضوع
  ب  اإلهداء

  ت  الشكر والتقدير
  ث  المقدمة

  الفصل األول
  األحاديث الواردة من حرف الباء مع القاف إلى حرف الباء مع الواو

1  

 2  .الباء مع القاف: المبحث األول

  41  الباء مع الكاف: المبحث الثاني
 66  الباء مع الالم: المبحث الثالث

  121  الباء مع النون: المبحث الرابع
  138  الباء مع الواو: المبحث الخامس

  الفصل الثاني
  األحاديث الواردة من حرف الباء مع الهاء إلى حرف التاء مع الباء

172  

  173  الباء مع الهاء: المبحث األول
  208  الباء مع الياء: المبحث الثاني
  257  الباء المفردة: المبحث الثالث
  263  التاء مع الهمزة: المبحث الرابع 

  266    التاء مع الباء: لمبحث الخامس ا
  الفصل الثالث

  ".األحاديث الواردة من حرف التاء مع الثاء إلى حرف التاء مع الراء
278 
  

  279  التاء مع الجيم: المبحث األول
  278  التاء مع الحاء: المبحث الثاني

  294  التاء مع الخاء: المبحث الثالث 
  298  التاء مع الراء: المبحث الرابع 
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  :الفصل الرابع 
  األحاديث الواردة من حرف التاء مع السين إلى حرف التاء مع الفاء

328  

  329  التاء مع السين:المبحث األول
  333  التاء مع العين: المبحث الثاني
  344  التاء مع الغين: المبحث الثالث
  347  التاء مع الفاء: المبحث الرابع 

  355  الخاتمة
  357  الفهارس العامة
  358  فهرس اآليات

  359  فهرس األحاديث النبوية
  368  فهرس الرواة المترجم لهم

  381  فهرس األماكن والبلدان
  382  فهرس المصادر والمراجع

 398  عاتوفهرس الموض
  

  


